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The Daily Compasso kolum- 
nistas I. F. Stone iš širdies ir 
iš peties pataria nelošti be ga
lo pavojinga “išlaisvinamojo” 
karo idėja. Juk, jis sako, buvo 
jau net keliais atvejais iš
bandyta. Buvo pabandyta po 
1917 m. revoliucijos. Buvo pa
bandę vokiečiai ir japonai. Jie 
irgi “išlaisvinimo karą” vedė. 
Jau žinote, kas atsitiko. Kapi
talizmas neteko Kinijos ir vi
sos Rytinės Europos.

Tegu'tik išmuša Trečiasis 
pasaulinis karas. Gal visa Eu
ropa ir Azija pavirstų komu
nistinėmis.

Stone rašo: “Kiekvienas ‘iš
laisvinimo’ bandymas parodė, 
kad revoliucija turi tvirtą ir 
gilų liaudies pritarimą; ‘ver
gai’ negali būti priversti būti 
kariais...”

—o—
ė palaužė dar vieną 
i ąžuolą. Mirė Dr. A.

L. Graičiūnas.
štai ką, man atrodo, reikia 

.skaityti svarbiausiu Dr. Grai
čiūno palikimu. Savo gyveni
mu ir darbais jis įrodė am
žiaus beprasmiškumą. Juo di
desnis metų kalnas gulė ant 
jo senų pečių, tuo drąsesniu ir 
kovingesniu jis darėsi. Savo 
kelionę jis baigė pastoviu ko
votojų.

To gi negalima pasakyti a- 
pie daugybę kadaise buvusių 
gerų ir veiklių žmonių. Dauge
lis savo gyvenimą nusmailino 
iki pasigailėjimo. Ant visko 
numoja ranka, nuo visko atsi
sako, įsibrauk i a iš visų orga
nizaciją!

• Dr. Graičiūnas gi augo ir 
ytiprėjo įsitikinimuose ir pas
tovume. Visi kryžiokų vilioji
mai nągalėjo jį sužavėti ir nu
sivesti į išsigimimo ir supuvi
mo pelkes, kuriose jie ik ausų, 
paskendę murdosi.

Taip baigti gyvenimą gali 
tiktai dvasiniai stiprūs ir drą
sūs žmonės.

—o—
Kas iš to išeis, dar sunku 

pasakyti, bet svarbu, kad tar
pe Rytinės ir Vakarinės Vo
kietijos užsimezga ryšiai ir 
pasitarimai. Į Bonną pribūna 
Rytinės Vokietijos parlamento 
delegacija. Ją priims ir su ja 
tarsis Vakarinės Vokietijos 
parlamento prezidentas Dr. 
Hamann Ehlers.

Ilgai Vakarinės Vokietijos 
valdovai spardėsi. Bet turėjo 
'tfiisileisti žmonių reikalavimui. 
Paskutiniais laikais jau net ir 
Jociaidemokratai pradėjo ieš
koti susitarimo su Rytine Vo
kietija.

r

—o—
Italijos mieste Venice rug

sėjo 22 d. įvyks pasaulinis dai
lininkų sąskridis. Jį šaukia 
Jungtinių Tautų Apšvietos, 
Mokslo ir Kultūros Organiza
cija (UNESCO). Iš Amerikos 
važiuoja septyni dailininkai.

Nežinia, ar šiame sąskrydy
je dalyvaus ir socialistinių 
kraštų dailininkai.

Iš Anlerikos važiuoja tik tie 
dailininkai, kurie yra užsipel
nę palaiminima iš raudonedžių 
ir ragangaudžių. Dabar joks 
kitas amerikietis negali iš A- 
merikos išvažiuoti—Valstybes 
Departmentas neišleidžia, ne
išduoda pasporto.

Todėl Venice sąskridis ne
girdės Amerikos artistu-daili- 
ninkų tikro ir laisvo balso.

—o—
Vyskupas V. Brizgys para

šė ir kunigų Draugas veda
muoju straipsniu 

pigija ir bažnyčia 
liką beveik nieko
[a. Jr politikieriai, 
jtieriai, 1<urip veda 

yra
asmens

i d ėjo, kad 
prieš po- 
nebereiš- 
ypač ra- 
“kova už 
nepalygi- 

už

k
tautos laisvę,” ‘
hamai svarbesni
visus kitus šiandieninius asme-

' nis.” Nes, “jeigu nebūtų lai
mėta tautos laisvės kėva, tai

JOHN LEWIS ŠAUKIA 
SUJUNGTI UNIJAS Į 
VIENA DIDELĮ SĄRYŠĮ
Ragina Darbo Federacijos suvažiavimą tuojau kreiptis 
i kitas unijines organizacijas dėl vienybės Įvykdymo

New York. — John L. 
Lewis, Mainierių Unijos 
pirmininkas, per telegramą 
iš Washingtono atsišaukė į 
Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavimą, kad pasi
stengtų sujungti visas di
džiąsias darbo unijas į vie
ną galingą unijų sąjungą.

Lewiso telegrama, užgir- 
ta Mainierių Unijos politi
nio komiteto, ragina Fede
racijos suvažiavimą nutar
ti tuojau pakviesti CIO, 
Mainierių Uniją, Interna
tional Mašinistų Sąjungą ir 
kitas unijas., kad atsiųstų 
atstovus į derybas su Dar
bo Federacijos komitetu dėl 
vienybės apie spalip mėne
sio 15 d.

Tad visos tos organizaci
jos galėtų apsivienyti pirm 
prezidentinių rinkimų ir 
jau kaip viena galinga uni
jų sąjunga dalyvauti rinki
muose. Tuo būdu unijiniai 
bals.ai galėtų sumušti darbi
ninkų priešus ir išrinkti to
kius kandidatus, kurie sto
ja už panaikinimą Tafto - 
Hartley’o įstatymo. Tik ši
taip išvien unijistams vei
kiant, galima būtų panai
kinti tą streiklaužišką įsta-

D. Federacija, tur būt, 
rems Stevensoną

■ New York. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas William Green lei
do suprasti, kad Federaci
ja rems Stevensoną, demo
kratų kandidatą į preziden
tus. Nes gen. Eisenhowe- 
ri» aiškiai stoja už Tafto- 
Hartley’o įstatymą prieš 
darbo unijas ir prieš strei\ 
kų laisvę.

Stevensonas nepasmerkia 
visų to įstatymo punktų, 
bet vis tiek • reikalauja pa
naikinti Tafto - Hartley’o 
įstatymą ir jo vieton išleis
ti naują įstatymą dėl san
tykių tvarkymo tarp kom
panijų ir unijų.

Ar Darbo Federacija 
rems Stevensoną. tačiaus 
priklausys nuo Federacijos 
suvažiavimo nutarimo. Su
važiavimas atsidarė pirma
dienį Commodore Hotelyje.

Vadai pakvietė Eisen
howeri kalbėti trečiadienį 
šią savaitę, o Stevensoną 
pirmadienį, kitą savaitę.

Kai kurie atskiri Fede
racijos vadai yra pasisakę 
už Eisenhowerį.

visos kitos mūsų pastangos ir 
veikla religinėje, dorovinėje” 
ir tt., srityse būtų beprasmiš
kos. (,D., rugs. 9d.).

Jau kada ir vyskupas įsako 
nitsispiauti ant religijos ir 
bažnyčios, o griebtis “tautos 
laisvės kovos”, tai kas nors 
nauja. Tuo supratimu vado
vaudamiesi vyskupas Brizgys 
ir prelatas Balkūnas bažny
čią lanko ir rožančių ant kak
lo nešioja. tiktai iš mados.

ne-tymą, visų darbo unijų 
prietelių, sako Lewis.

Šį atsišaukimą jis atsiun
tė už kelių valandų po to, 
kai Darbo Federacijos pir
mininkas. William Green 
kalbėjo už vienybę, šaukda
mas CIO ir Mainierių Uniją 
grįžti “namo—į Darbo Fe
deraciją.”

Green, beje, savo kalbo
je, pavadino Lewisa “ardy- 
tojum.” Bet Lewis, nepai
sant to įžeidimo, vis tiek 
pagyrė Greeną už jo pagei
davimą suvienyti unijas.

Egiptėnai prašo leist 
balsuot už respubliką

Kairo, Egiptas. — Daug 
egiptėnų pasirašė prašymą, 
kad Egipto premjeras gen. 
Naguib’as leistu piliečiams 
nubalsuoti, ar jie nori pa
naikint monarchiją ir įvest 
respubliką. Prašytojai įsi
tikinę, kad žmonės galuti
nai atmestų karaliaus val
džią ir pasirinktų respubli
ka, v

Generolas Naguibas an
dai išvijo karalių Parūką, 
paskirdamas, nauju kara
lium Faruko sūnų, 7 mė
nesiu berniuką. Buvo su
daryta karališkoji taryba, 
kad veiktų, iki berniukas 
sulauks 18 metų amžiaus ir 
taip subrendęs ims pats ka
raliauti.

Nusmerkti pakart du 
Syngman Rhee priešai

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų teis
mas nusmerkė pakart du 
prezidento Syngmano Rhee 
priešininkus—Kimą Šį Hy- 
oną, to krašto seimo narį, 
ir Ryu Š. Tajų, slaptą po
litinį veikėją prieš Rhee 
valdžia, v

Tautininkų teismas, esą, 
“suradęs, kad jie kėsinę?! 
nužudyt prezidentą.”

Amerikonai praneša 
apie laimėjimus ore

la
de-

Korėja. — Amerikos 
kūnai vėl bombardavo, 
gino ir apšaudė šiaurinės 
Korėjos miestus ir įrengi
mus paliai rubežių su Man- 
džūrija. Prieš juos pakilo 
rakietiniai Korėjos liaudi
ninku lėktuvai.

Amerikonai praneša, kad 
jų rakietiniai lėktuvai nu
šovė 9 Šiaurinės Korėjos 
lėktuvus, o kitus šalin nu
vijo. Savo nuostolius ore 
amerikonai paskelbia tik už 
savaitės.

Amerikonų komanda tei
gia, kad šį mėnesį sunaikino 
jau 41 rakietinį šiaurinės 
Koi’ėjos lėktuvą.

Gen. Clark Užleis japonų 
armijai Hokkaido salą

Tokio. Japonija. — Gene
rolas Mark Clark, vyriau
sias Amerikos koma.ndie- 
rius Tolimuosiuose Rytuo
se, laišku pranešė Japoni
jos premjerui Yošidai, kad 
amerikonai planuoja iš
traukti savo kariuomenę iš

Irano seimas sprendžia Trumano 
-Churchillo siūlymą del naftos

Teheran, Iran. — Trano 
premjeras. Mossadegh su
šaukė specialę savo seimo 
sesiją, kad spręstų naująjį 
anglų - amerikonų pasiūly
mą, kaip reikėtų atgaivint 
Irano naftos - aliejaus pra
monę.

Mossadeghas jau yra at
metęs tą prez. Trumano ir 
Anglijos premjero Chur
chillo pasiūlymą.

(Washingtono politikai 
spėja, kad Irano seimas už- 
girs atmetimą.)

Trumano - Churchillo pa
siūlymo branduolys y r a 
toks:

Iranas privalo pasiduoti 
Tarptautiniam Teismui, kad

Astronomy Sąjunga atmetė 
kvietimą j Leningradą, bet 
išrinko rusą pirmininku

Roma.—Tarptautinės As- Kairo, Egiptas. — Vienas 
tronomų Sąjungos su važia- j dvarininkas šau d y d a m a s 
vimas Romoje atmetė sov'ie- priešinosi policijai, kuri at- 
tinį pakvietimą laikyti Le- ėjo dalinti jo . žemę beže- 
ningrade sekantį jų šuva- niiams vąlstiečiams, pagal
žiavimą 1955 metais. As
tronominiai delegatai iš 21- 
nos šalies pasirinko Dubli
ną, Airijoje, kaip būsimo
je suvažiavimo vietą. ,Už 
Leningradą balsavo tik 

jiem kraštų atstovai.
Suvažiavimas, tačiau, iš

rinko rusą Ottoną Struvę 
pirmininku Tarpt autinės 
Astronomų Sąjungos. Įsipi- 
liefinęs Amerikoje, ateivis 
Struve yra Gal i f o r n i j o s 
Universiteto astronominės 
observatorijos direktorius.

Syngman Rhee suėmė 
34 tariamus šnipus

Pusan, Pietų Korėja. — 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidento Syngmano 
Rhee žandarai areštavo 17 
vyrų ir 17 moterų kaip va
dinamus komunistų šnipus.

Kai kurios tų moterų tar
navo kaip raštininkės kari
nėse amerikonų ir jų talki
ninkų įstaigose.

Taip jos, taip ir tie vyrai, 
sakoma, rėmė partizanų 
kovą prieš tautininkų val
džią ir persiuntinėjo kari
nius amerikonų sekretus 
liaudininkams Šiau r i n ė j e 
Korėjoje.

Stockholm, Švedija.-— Ke
turi penktadaliai švedų 
priešingi įstojimui į Atlan
to kraštų karinį sąryšį, kaip 
surado Reuters; anglų žinių 
agentūra.

Hokkaido, Japonijos šiau
rinės salos. Todėl japonų 
armija turės perimti tos 
salos gynimą nuo komuniz
mo.

Japonijos valdžia rekru
tuoja' naują 14 divizijų ar
miją, bent 210,000' kareivių.

nustatytų, kiek Tranas turi 
atlyginti anglams už tai, 
kad perėmė buvusiąją anglų 
naftos pramonę į Irano 
valstybės nuosavybę.

Jeigu Iranas pasiduos 
tam teismui, tai Jungtinės 
Valstijos duos Tranui 10 mi
lijonų dolerių, o Anglija 
leis Tranui pardavinėti 'ki
tiems kraštams ’dalį jau 
gatavų naftos produktų, 
kurie sukrauti Irano sandė
liuose.

(Kariniai Anglijos laivai 
ir lėktuvai iki šiol blokuoja 
naftos gabenimą iš Irano į 
užsienį. Anglija grūmoda
ma draudė kitoms šalims 
pirkti Irano naftą, kaipo 
“vogtą dalyką.”)

Egipto armijos komanda 
grūmoja mirčia bausti 
atkaklius dvarininkus

valdžios įsakymą.
Dvarininko Adlio Samlu- 

no ginkluota šaika užpuolė 
net policijos stotį, kur bu
vo susirinkę žemių dalinto
jai.

Egipto armijos vadai rei
kalauja mirčia bausti dva
rininkus, kurie mėgins gin
klais atmušti jų žemių da
lintojus.

KĖLIAUSIOS ŽINIOS
Teheran, Iran. — Irano 

premjeras Mossadegh' gra
sino su trauky t diplomatijos 
ryšius su Anglija,' jei an
glai vis boikotuos ir blokuos 
Irano naftą-aliejų. Bet jis 
jau sutiko, kad Tarptauti
nis. Teismas spręstų apie at
lyginimą anglams už jų 
naftos pramonę, perimtą į 
Irano valstybės nuosavybę.

New York. — Valdinis 
darbo sekretorius Tobinas 
kalbėjo Darbo Federacijos 
suvažiavime, aštriai smerk
damas Tafto - Hartley’o 
įstatymą.

Roma. — Italijos valdžia 
uždarė visas protestantų 
sektos Kristaus bažnyčias.

Washington. — Pasitrau
kė Cyrus S. Cfiing, valdžios 
tarpininkas taikyti darbo 
unijas su samdytojais.

ORAS.—šilta ir giedra.

SOVIETAI DOVANAI
PERVEDA KINIJAI
ČANGČUN GELŽKELI

I *

Bet Kinija susitarė ir toliau i švien su Sovietais 
valdyt Port Arthurą, iki taikos sutarties su Japonija

Mctskva. — Sovietų Są
junga ir Kinijos Liaudies 
Respublika susitarė, kad 
Sovietai šių metų pabaigoj 
visai atiduos Kinijai čang
čun geležinkelį MandžūrL 
joje be jokio atlyginimo ir 
kad Sovietų Sąjunga išvien 
su Kinija dar toliau valdys 
karini Port Arthuro uosta, j 
iki Japonija pasirasys tai
kos sutartį su Kinijos Liau-

Sąjungą.
1950 metais buvo susitar

ta, kad Sovietai 1952 metų

Anglai spėja, kad gen. 
Eisenhower prakiš

London. — Dauguma an
glų laikraščių spėja, kad 
gen. Eisenhoweris pralai
mės prezidento rinkimus. 
Sako, Eisenhoweris., dabar 
užgerindamas s e n a t o r i ų 
Taftą, atstumia nuo savęs 

ožiavęs” 
paga- 
juo ir 

už Ei-

prieš Eisenhower i, 
liaus, susitaikė su 
pasižadėjo kalbėti 
senhowerio išrinkimą.

—Ši Tafto parama Eisen
hower iui, — sako Londono 
Dailv Mirror,—tai vra mir- 
ties, bučkis jam.

Pranešama; kad jau be
veik niekas Londone neina 
į pinigines lažybas (botus) 
už Eisenhoweri.

Milžiniški manevrai 
vakarinėj Vokietijoj

Frankfurt, Vokietija. — 
Anglai, kanadiečiai, liolan- 
dai ir belgai daro didelius 
sutartinus karinius pratik 
mus vakarinėje Vokietijoje. 
Lavinasi, kaip atmušti So
vietų armiją.

Manevruose dalyvauja 
pusė milijono Anglijos, Ka
nados, Holandijos ir Belgi
jos kariuomenės, kartu ir 
tūkstančiai lėktuvų.

Nauji Sovietą atstovai 
atvyko Amerikon

New York. — Laivu at
plaukė Valerianas A. Zori
nas, naujas Sovietų delega
tas Jungtinėms Tautoms, ir 
Georgas N. Zarubinas, nau
jas ambasadorius Washing- 
tonui.

Zarubinas -pareiškė ko
respondentams:

—Aš kaip ambasadorius 
stengsiuos visais galimais 
būdais stiprinti taiką ir 
bendradarbiavimą tarp So
vietų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų.

Acapulco, Mexico. — Liū
čių sukeltas potvynis nu
skandino 5 žmones. ♦ 

gale pasitrauks iš Port Ar
thuro, bet dabar darosi 
naujas užpuolimo pavojus 
iš Japonijos pusės; todėl 
reikia ir toliau palaikyti 
Port Arthurą bendroje Ki
nijos ir Sovietų Sąjungos 
valdyboje.

Derybas Maskvoje vedė 
Kinijos pasiuntiniai, vado
vaujami jos premjero Čou 
En-lajaus, s.u Sovietų prem
jeru Stalinu ir užsienio rei
kalų ministru Andrium Vi
šinskiu.
M,a nd ž ū r i j os gel ež i nkeliš

Mandžūrijos geležinkelį 
nutiesė Rusija pereito-šimt
mečio pabaigoje.

Sovietų Sąjunga po An
trojo pasaulinio karo susi
tarė su Kinija, kad abidvi 
šalys valdys Mandžūrijos 
geležinkelį kaip partneriai 
ir pusiau dalinsis jo pelnais.

1950 metais Sovietai pa
darė sutartį, žadančią ati-

Kinijos Liaudies Respubli
kai 1952 m. pabaigoj.

čangčun M andžūri jos 
geležinkelis eina nuo Man- 
čulio, sovietinio Sibiro pa
sienyje, į Charbiną, o iš 
Charbino į rytus iki Vla
divostoko ir į pietus iki 
Port Arthuro uostamiesčio. 
Per Mančulio stotį jis susi
jungia ir su didžiuoju Sibi-

DAR 139 MIL. DOLERIŲ 
VAKARINEI EUROPAI

GINKLUOTI
Washington. — Jungtinės 

Valstijos paskyrė dar 139 
milijonus dolerių ginklavi
mui Anglijos, vakarinės

Amerika nori karinių 
bazių Jugoslavijoj

Belgrad, Jugoslavija. — 
Amerikos karo laivai su
rengė paradą Jugoslavijos 
valdovui Titui pagerbti. Ti
to buvo pakviestas ir atsi
lankė į didžiulį amerikinį 
karo laivą Coral Sea, lėk
tuvnešį. Titui pasveikinti 
buvo mušta 21 papliūpos 
šūvis (zalpai) iš laivų pa
tranku, c

šeštojo Amerikos laivyno 
admirolas Cassady tuomet 
prašė Tito duoti bazes-sto- w 
vykias, kariniams ameriko
nų lėktuvams Jugoslavijoj 
ir glaudžiau bendradar
biauti su Jungtinėmis Vals
tijomis, esą, kad geriau ga
lima būtų apginti pietiniai- 
rytinę Europą nuo Sovietų 
Sąjungos.

Adm. Cassady kartu kvie
tė Jugoslavijos karo laivus 
prisidėti prie Amerikos lai
vyno manevrų arti Italijos 
ir Jugoslavijos.

K
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KĄ VEIKIAME RINKIMAMS LAIMĖTI?
IKI PREZIDENTINIŲ rinkimų dienos tepasiliko ma

žiau, kaip du mėnesiai. Kiek per šį laiką bus nuveikta, 
kiek bus pasiekta su propaganda ir agitacija žmonių, 
tiek bus laimėta.

Aišku, tai sakydami, mes turime, galvoje Taikos są
rašą, Progresyvių partijos sąrašą. Progresyvių partija 
yra vienintelė partija su aiškia programa, bylojančia už 
taiką, už tuoj autinį karo baigimą Korėjoje.

Demokratų ir republikonų partijos yra karo partijos. 
Abiejų partijų platformos ir kandidatai užgiria karą

• Korėjoje, abiejų tų partijų kandidatai stoja už ginklavi
mąsi, už ruošimąsi didesniam karui.

Tik Progresyvių partijos kandidatai — Vincent Halli- 
nan. ir Charlotta A. Bass — atvirai ir griežtai stoja už 
taiką. Gi taika šiandien yra pats svarbiausias mūsų 
kraštui ir visai žmonijai dalykas..

Taigi, labai svarbu, kad. Taikos sąrašas (Peace Ticket) 
pasiektų juo didesnes žmonių mases, kad jos būtų su
pažindintos su Progresyvių partijos platforma, kad jos, 
atėjus rinkiminei dienai, paduotų savo balsą už progre
syvius kandidatus.

Išmintiiiga mintis apie tas 
^pašaukimui” merginas

LENGVA PASAKYTI: aš pritariu Progresyvių par
tijai.' Lengva žodžiu užgirti jos platformą ir kandida
tus. Bet ar tik to užtenka? Žinoma, ne!

Reikia tuojau susirūpinti organizaciniu darbu. Rei
kia kurti komitetus — balsuotojų komitetus, piliečių ko
mitetus, didesnės ar mažesnės grupės žmonių, kad jos 
galėtų organizuotai platinti literatūrą, eiti pas žmones, 
aiškinti jiems tai, kas yra pasakyta Progresyvių parti
jos rinkiminėje platformoje.

Bet ir to tik neužtenka. Tenka visa tai rišti, sieti su 
aktyviu darbu, traukiant į jį žmones, net ir tuos, kurie 
Progresyvių partijai nepritaria.

Kas gi tie do darbai?
Kaip minėjome, karo baigimas Korėjoje—pats svar

biausias darbas. Jis galima visaip dirbti: raginant 
žmones, kad jie siųstų laiškus, atvirukus ar telegramas 
prezidentui Trumanui, reikalaujant baigti karą. Tenka 
raginti anų abiejų partijų kandidatus prezidento vietai, 
kandidatus Kongreso vietoms, kad jie pasisakytrj už ka
ro Korėjoje tuojautinį baigimą.

Štai, American Women for Peace organizacija, pasiry
žo pravesti “šiaudinius” balsavimus už tuojautinį karo 
sulaikymą Korėjoje. Iki rinkimų dienos ši organizacija 
ryžtasi surinkti nemažiau, kaip 1,500,000 balsų už karo 
baigimą. Tai didelis darbas ir gražus darbas, į kurį 
privalo įsitraukti ne tik mūsų moterys, o ir vyrai, — vi
si, kurie stoja už taiką.

Kitas svarbus dalykas: . Progresyvių partija reikalau
ja, kad Kongresas pravestų Fair Employment Practice 
(FEPC) -įstatymą, įstatymą, garantuojantį lygybę dar
buose visų rasių darbininkams. Buvęs kongresmanas 
Vito Marcantonio ir visuomenininkas Paul Robeson ra
gino prezidentą Tfumaną, kad jis sušauktų specialę 
Kongreso sesiją tam: įstatymui pravesti.

Civilinių teisių išlaikymas, kova prieš aukštas pragy
venimo produktų kainas—kiti svarbūs dalykai, svarbūs 
klausimai, reikalingi nešti į ma-ses, traukiant jas į vei
klą, į kovą.

Suminėtieji klausimai- paliečia ne tik progresyvius 
žmones, jie paliečia ir demokratus ir republikonus ir ne
partinius. Jei tik progresyviai žmonės veiks, sugebės 
kaip reikiant tuos klausimus prieš visuomenės akis pa
statyti,. tai visuomenė ir stos į talką, įsitrauks į darbą, 
o tai reiks, tarp kitko, ir Progresyvių partijos kandidatų 
populiarinimą.

Labai svarbu, kad darbo unijos, kaip- organizuota jė
ga, stotų į šį. darbą. .

Pastaruoju laiku New 
Yorko miestas naujai pa
skubo taip vadinamomis 
“call girls” — merginomis, 
kurias galima pasišaukti 
nakčiai už atitinkamą kai
ną. Apie tai New Yorko 
laikraščiai sieksnių sieks
niais prirašė. Bet , dėl to 
netaip daug rašiusio apie jas 
laikraščio The Compass ko- 
lumnistas I. F. Stone, greta 
kitko, parašė savo komen
taruose :

“Tos rūšies bylos yra ne
va turinčios parodyti kili
mą pasipiktinimo nemoraly- 
be, tad' tiktai moralinė to 
pusė man ir terūpi.

“Pirmiausia noriu kalbė
ti apie moralybę laikraščių. 
Jie prirašė ištisas apysa
kas, papildytas paveikslais. 
Atrodo, jie nepasiklausė 
savęs, ar tinka išstatyti gė- 
don tiek daug merginų.

“Nei viena tų merginų 
dar nebuvo, nuteistos bent 
už ką. Nei viena nebuvo 
įkalintos. Distrikto proku
roro raštinė jas pažymėjo 
gauja prostitučių, bet dis
trikto prokuroro raštinė 
gali padaryti klaidą apie 
tūlas iš jų.

“Vienok publikacija, pa
veikslai, buvo tokia jau blo
ga bausme toms mergi
noms, taip naikinančia, kaip 
i 1 1 • J 1*1 1 1* 1 — I

kadbūtų bile kokia bausmė Kitų, išėjusios atitinkamus 
uždėta joms, jeigu jos taptų i<ursus> laukia progų pra- 
...-------Tas tįai jau <iirbti modeliais, anaip

tol ■ neplanuodamos parsi
duoti prostitucijom

Vadinimas modeliais įtar
tųjų—bus jos ar nebus įkai
tintos ar nuteistos — jau
meta neteisingą, neuzpelny-į J ‘dai -a sav0 mylimą- 
ta seselĮ ant tūkstančių giag daineles.

nuteistomis, 
nėra aukštos rūšies mora
lybė praktikoje...”

Tikrai išmintinga tokia 
kolumnisto Stone mintis.

Ston'e toliau parodo, kad 
laikraštininkai tai darė 
tiksliai. Jie bandė sukelti 
publikos susidomėjimą ir 
parduoti daugiau laikraš
čių tuo tarpu, kada mažiau
sia parsiduoda, rugpjūčio 
mėnesį. Jis pareiškia, kad 
spausdinimu tų merginų 
vardų ir paveikslų spauda,, 
jos savininkai, tampa var
giai beatskiriamaiš nuo tų, 
kurie tiesioginiai parduo
da tas merginas tikslu iš 

krautis.
Laikraščiai ir prokuratū

ra, sako jis, tai daro taip 
pat tikslu pasigarsinti. 0 
pa.sigarsin.imas mūsų lai
kais irgi yra pinigas. Taip 
pat įdomiai' jis užbaigia sa
vo pastabas, pašiepdamas 
tuos, kurie žmonių akyse 
dangstosi nekaltybės ange
lų sparneliais nebūdami ne
kaltais angelėliais:

“Vidutinis skaitytojas 
(įskaitant mane) apie tas 
pašaukimui merginas bis-

. KĄ GI ŠIUO REIKALU VEIKIA lietuviai amerikie
čiai, pažangūs žmonės?

Kol kas neturime jokių komitetų, nei platesnių,, nei 
siauresnių. Kol kas, mums rodosi, dar neturime lietuvių 
kalboje išleidę nei Progresyvių partijos rinkiminės plat
formos. >. i . * ; m į | a'

,./* O laikas bėga, rinkimų diena artėja!
Tuojau po Progresyvių partijos suvažiavimo Chicago- 

je tuo reikalu lietuvių veikėjų grupė turėjo pasitarimą 
ir nutarė* įkurti Chicagoje lietuvių komitetą rinkimine 
agitacija ir propaganda rūpintis. Deja, kol kas nieko ne
girdime, ar tas komitetas pilnai įsikūrė ar nie? Niujorke 
taipgi būtinai reikia tokį komitetą įkurti.
, Kituose miestuose, didesnėse lietuvių kolonijose kuo- 

w greičiausiai turėtų būti imamasi darbo įkūrimui komi- 
įtetų.
» Kas ims iniciatyvą?

Mums rodosi, Lietuvių Literatūros Draugijos kuopos 
bei apskritys turėtų šį darbą pradėti.

Veikime, dirbkime! , •

Nepriežiūra pražudė 
tris mažus vaikus

Palikti be specif iškos prie
žiūros ir organizuoto au
klėjimo vaikai mūsų šalyje 
kas metai tūkstančiais įpuo
la į pražūtingas nelaimes.

Štai mieste San. Antonio, 
Texas, gaisre supleškėjo du 
JDunningham vaikai, berniu
kas, 8 metų, ir mergaitė, 12 
metų. Pradėjusieji tyrinė
ti, priėjo išvados, kad juos 
apliejo kerųsina ir pakūrė 
kaimynų berniukas, 11 me- 
tr. Jis dažnai turėdavęs su 
tais kaimynukais vaidus ir 
dėl to- kerštavęs.; Dėl tos 
baisios .nelaimės ir tam tre
čiajam, anų dviejų mirties. 
kaltininkui, nebebus ' no r- * 
malaus gyvenimo.

Prižiūrėtame auklėjime

kelį užvydėjo. Vyrai stebė
josi, kad ir momentui, kaip 
gaunasi pakvietimai susiei
ti su tokiomis gražiomis 
merginomis. Moterys, ne
bent aš jų visai nesupras
čiau, nuostabiavo ir domė
josi, kaip jaučiasi būnant 
tokia patrauklia, kad gali
ma įsakyti po $300 iki $500 
už nakti.” v

. Jie nsako, kad po pasiskai
tymo to visko, .1 
spaudoje, vargiai bent kas 
skubėjo pasinerti šeimos 
Biblijoje. Jeigu būtų stvė- • 
ręsi Biblijos, jie ten būtų 
atradę apsakyme apie Mag- 
dalietę pažymėtą, jog “tik
tai • esantysis pats be nuo
dėmės (grieko) gali mesti į 
prasikaltėle akmeniu.”

kas tilpo kjlimai.

Kita spaudos nedorybė 
prieš tas jaunas moteris 
buvo ta, kad visos tos įtar
tosios merginos buvo'vadi
namos modeliais.

Galėjo viena kita jų išti
ktųjų būti modeliais,’ tuo- 
mi uždarbiauti, bet sąlygų 
verčiamos ar pagautos į 
pinkles išeiti uždarbiauti ir 
pardavimu savo kūno lyti
niai, ne darbui. Tačiau 
New Yorke modeliais dirba 
keli tūkstančiai mergaičių 
ir jaunų moterų, pačių gra
žiausiųjų. Dar tūkstančiai 

merginų. Dėl to, pasipik
tinusios, prof esi jonalės mo
deliuotojos i
prie p r o k u r o r o raštinės 
protestui prieš tą įtardinė- 
jimą. Po to šiek tiek ap
rimo ir puolimai spaudoje.

iššaukė pikieta mėgsta savo gyvų,jį kampe- 
..Ištini *!• Jle augina žirnius, pu-

v>:

Žinant merginų apysto,- 
vas, sunku būtų ramia są
žine kaltinti ir bausti net 
tas, kurios ištikrųjų būtų 
parsidavusios. Pagaliau, ar 
teisinga būtų bausti mergi
ną už tą, už ką nebaudžia
mas vyras? Tuo tarpu nie
kas nei nesirengia bausti 
tų, kurie tas merginas pir
ko. Niekas jų vardų ne
skelbia. TaY ar teisinga, ar 
padoru garsinti tas, kurios 
parsidavė?

Jeigu bausti, tai bausmė 
priklauso tiktai tiems, ku
rie merginas į tokį gyveni
mą įtraukė ir kurie iš tokio 
gyvenimo pelnosi. B-tė.

tokių dalykų negalėtų at
sitikti. Nesantaika būtu 
buvusi laiku pastebėta ir 
tinkamai išspręsta, nepri- 
leidus įdūkusio keršto.

Žaliosios daržovės
Ankštinės pupelės, žalieji- 

svogūnėliai, taip pat žali 
kopūstai ir kitos, žaliosios 
šviežios daržovės skaniau 
išverda su mažiausia van
dens ar garu. Dar daugiau 
paskanipa virimas mažame 
kiekyje buljono.

Visokios žalios daržovės 
praranda spalvos ir skonio 
per ilgą stovėjimą /išvirus 
ar pervirimą. Dėl to rei
škia saugoti virimo laiką.

Korėja. — Korėjosdiaudi- 
ninkai praneša, kad numu
šė 2 Amerikos lėktuvus.

Rašo 1
VILNIUS. — Pilies skers

gatviu 8-me namo numery
je yra vienas gausiųjų Vil
niaus vaikų darželių. Čia 
prityrusių auklėtojų pri
žiūrimi nuo pusės devynių 
ryto iki pusės septynių va
karo išbūva šimtas nuo 3 
ligi 7 mėtų amžiaus vaikų, 
kurių tėvai yra užimti dar-

Kambariai šioje puikioje 
vaikų įstaigoje yra šviesūs 
ir erdvūs. Ant sienų kabo 
paveikslai, ant langų ir sta-

Daug įvairių ver
tingų žaislų. Po žaidimų 
seka pasakų skaitymas, au
klėtojų pasakojimai, po to 
—paišyba, lipdyba, iškar
pymas. Esant gražiam orui, 
atliekami įdomūs pasivaikš
čiojimai, žaidimai perkelia
mi į gryną orą.

Štai viduriniosios — am
žiaus atžvilgiu—grupės vai
kai įsitraukė į paišybą. 
Kiekvienas iš jų vaikų dar
želyje gavo komplektą spal
votų pieštukų ir sąsiuvinį. 
Keletas berniukų nupiešė 
traukinį su vagonais ir gar
vežiu, iš kurio veržiasi dū
mai. Daug kas piešė Ge
dimino kabią, bokštą kal
ne su plevėsuojančia rau
dona vėliava. Toji pilis — 
istorinis paminklas, ir ją 
garbina kiekvienas lietuvis. 
Kiekviename s ą s i u v inyje 
nupiešti balti1 taikos balan
džiai. Didelis iš popieriaus 
iškirptas baltas balandis 
puošia vieną iš kambarių. 
Apie taiką vaikai dainuoja 
savo dainose.

Į vyresnę grupę atėjo mu
zikos dėstytoja Eugenija 
Jankutė. Vaikai 'glaudžiai 
apspietė pianiną ir su įkars- . - -• a • 1 * . _

Mažieji šeimininkai labai 

peles, salotą, pomidorus, 
gražias gėles. Auklėtojoms 
padedant vaikai prižiūri 
gyvulius ir paukščius; Jie 
augina jūros kiaulytes, vo
verę, dvi papūgas, kanarė
lę, ežį. Akvariume plaukia 
egzotiškos žuvelės.

Vaikus nuolat stebi gydy
tojas. Jis taip pat pade
da sudaryti meniu, ir di
delis. dėmesys kreipiamas į 
tai, kad maistas būtų kalo
ringas.

Vaikų darželyje vaikai 
gauna pusryčius, pietus ir

Popiet vaikai išsiskirsto 
po miegamuosius kamba
rius, kur kiekvienas turi 
lovytę. Mažyčiams skiepi
jami kultūringi įgūdžiai, 
juos, moko kaip dera sėdė
ti prie stalo, sveikintis su 
suaugusiais, kaip elgtis na-

Vąikai noriai lanko vaikų 
darželį. Vos tik-vaikai per
žengia vaikų darželio 
slenkstį, jie skuba pas savo 
auklėtojas, kad joms palin
kėtų labo ryto, čia dirba 
kvalifikuoti pedagogai, iš
ėję atitinkamą mokslą ir 
parengimą.

Vaikų darželį lankančių 
vąikų tėvai yra įvairių gy
ventojų sluoksnių žmonės. 
Jų tarpe įžymūs moksliniai 
darbuotojai ir inžinieriai, 
artistai, gausiųjų Tarybų 
Lietuvos sostinės įmonių 
darbininkai .

Viena iš daugelio motinų, 
kurių vaikai auklėjanti vai
kų darželyje, 
ei ja Pivoriūnienė — 
a

Konstan- 
dirba 

Raudonojo Kūjo” fabrike. 
Ji sako: “Aš visiškai ra
miai palieku savo penkerių

Gurdas
metų vaiką vaikų daržely
je. Ten vaikus rūpestin
gai globoja prityrusios ta
rybinės auklėtojos, vaikais 
rūpinasi valstybė. Man be
lieka savo kukliu darbu at
sidėkoti Tarybinei vyriau
sybei už rūpinimąsi mūsų 
vaikais — mumis motino
mis.”

Mūsų aprašytasis vaikų 
darželis Nr. 9 nėra jokia 
išimtis. Jis yra vienas iš 
ištiso tinklo gausių vaikų 
įstaigų, esančių dabar Lie
tuvos Tarybinėje respubli
koje.

Vien tik Vilniuje yra 29 
vaikų darželiai, kuriuose 
auklėjami apie 2,000 vaiku
čių, mažų laimingų laisvo
sios Tarybų valstybės pilie
čių.

Miss ir Mrs. Amerika
Panelės Amerikos titulą 

laimėjo Neva Jane Lang
ley, linkusi į meną, 19 metų 
amžiaus mergšė iš Georgi- 
jos. Laimėtoja tuojau išga
benta parodoms po miestus. 
Bėgiu vienerių metų jai nu
matyti 325 oficialūs išsto
jimai programose.

Mrs. Amerika 1953 me
tams tapo newjersiete Mrs. 
Evelyn Šchenk.

Pastaraisiais laikais iš 
kandidačių į Miss ir Mrs. 
Amerikas reikalaujama ir 
daugiau šio to apart gra
žios kūno sudėties. Kon- 
testantės į ponią Ameriką 
turėjo parodyti kai ką iš 
šeimininkės darbo srities. 
Tai neva demokratizmas, 
daleidžiąs, kad ir dirban
čioji šeimininkė galinti lai
mėti.

Sunku 'pasakyti, ar visai 
nekaltai tie rinkimai vyk
domi. Pirm rinkimų pa
stebima daugiau publikaci
jos tūloms, negu kitoms. Vi
sur, mat, ta propaganda.

Tūlos kontestantės gal ir 
abejojo apie savo laimę, ti
kėjosi būsiant didesnių rei
kalavimų, ness Mrs. Ameri
ka apalpo kai išgirdo esan
ti iš būrio kitų 33 gražuo
lių išskirta tai garbei.

Jugoslavia vaikas 
atiduotas naciui

Pasaulis su didžiu dėme
siu ir daugelis žmonių, 
įskaitant amerikonus, su 
didžiu pasipiktinimu ,pasiti- 
ko žinią, kad amerikonų 
okupacinė Valdžia jugosla- 
vės motinos vaiką tebelaiko 
paduotą auklėti tam storm- 
trūperiui, kutis karo laiku 
nužudė vaikei tėvą.

♦I

Tėvai neleidžia vaikų į N. J. 
mokyklą, kur gręsia 

lėktuvų pavojus
Moonachie, N. J. — Tėvai 

sulaiko savo vaikus nuo 
mokyklos, 'pro kurią lėktu
vai iš Teterboro Airporto 
skraido pavojingai per že
mai ir per arti. Tėvai laikė 
protesto susirinkimus ir 
reikalavo tolyn nukreipti 
lėktuvų kelią.

Vaikai pirmiau skundėsi, 
kad nuolatiniai lėktuvų 
griausmai gąsdina juos ir 
kenkia mokslui klasėse.

Įkalintas anglų oficierius, 
prašvilpęs valdžios pinigus

Hanover, Vokietija.—An
glų karinių šnipų kapito
nas M. VD. Oliver teisme pri
sipažino pralošęs $14,000 
savo valdybos pinigų. Už 
tai anglų armijos teismas 
nuteisė jį 4 metus kalėti.

Šeimininkėms
Apetito dilgintojai 
iš pyčių-persikų

Mūsų šalyje daroma šim
tai rūšių visokių apetito 
dilgintojų, paduodamų prie 
mėsos ar žuvies. Įdomus i 
yra persikinis, daromas / 
karnai :

4 puodukai cukraus 
puskvortė ir pusė acto

(cider vinegar)
5 svarai pycių
2' vidutiniai apelsinai 

(oranges, be sėklų)
4 citrinos (lemons) 
pusė svaro prezervuoto 

citron
2 puodukai besėklių ra- 

zinkų
2 sukapotos skiltelės čes

nako
2 puodukai sukapotų svo

gūnų
3 sukapoti žalieji pipirai.

‘ Kas česnako ar svogūno 
kvapsnio ar skonio bijosi, 
gali apsieiti ir be jų. Ir be 
to čia prieskonių daug pri
maišyta, stiprumo užteks.

Dideliame puode užviafc 
cukrų su actu. Sudėk į ketj 
virtąsias dalis supjaustytas,^ 
nuluptas pyčes, plonučiais 
griežinėliais supiaustytus 
oranžius ir lemomis, smul
kiais gabalyčiais supiausty- ' 
tą prezervuotą citroną ir 
visus kitus priedus. Pa
mažu šutink ,nedengtą, 30 
minučių. Skubiai supilk į 
sterilizuotas stiklines (jars- 
džiars). Uždaryk (ar pri
daryk, pagal tos rūšies 
stiklinėms paduotą instruk
ciją).-

Sustatyk į gilų puodą su 
verdančiu vandeniu. Puodo 
dugne turi būti groteliai ar 
bent ištiesta storoku Rudi
niu, kad stiklas nesisektų 
su puodo dugnu. Viršuje < 
vanduo turi apsemti stikli-f 
nes apie coliu virš stiklinių 
dangtelio. Virk 30 minu- 
tų, laiką skaitant nuo van
dens pradėjimo kunkuliuoti 
puode.

Stiklines iškelk, pati
krink, ar saugiai užsidarė, 
ir palik ataušti. Laikyk vė
sioje, sausoje vietoje.

Iš čia paduoto kiekio, jei 
viską vartosi, bus apie 8 
puskvortės. N. K.

Today’s Pattern

12—20: 409359

by

Pattern 9359 comes in sites 12; 
14, 16, 18, 20; 40. Size 16 blouse, 
2% yards 39-inch; skirt, 2%.yard*
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2 pubI.—Laisve (Liberty)—Trečiad., *

Užsakymą su 35 centais iff k 
pažymėjimu formos nume-uf 
rio ir dydžio siųskite.* Pat-» 
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



Lawrence, Mass
įvairios Žinios

Tekstilės darbininkų CIO 
unija turėjo piknikų rugs. 7 d. 
mūsų Maple Parke. Publikos 
dalyvavo 3,500. Daug buvo 
jaunimo. Buvo vaikams viso- 
kjfąj^uslų. Visi dalyviai buvo 
patekinti. Gėrimai ir val
giai buvo parduodama pigiai. 
Ypačiai šeimynos su vaiku
čiais turėjo gerus laikus.

šitokį parengimų unija ruo
šia kasmet. Duoda nariams 
gerai pasilinksminti.

—o—
Tapo palaidota A. L. Gross 

motina, jau senukė. Draugai 
Albertas ir Linia priklauso 
prie LLD 37 kuopos ir Maple

Park bendrovės. Visuomet ge
rai darbuojasi organizacijose.

Didelė užuojauta draugams 
Grossams ir visiems giminėms, 
o mirusiai senutei amžinai il
sėtis. •*1 T?

Taipgi draugai Grossai šir
dingai dėkavoja visiems daly
vavusiems šermenyse.

Taipgi palaidota Peter Bo- 
lio moteris, jau senyva buvo. 
Palaidota su bažnytinėmis a- 
pcigomis. Gerai pažįstama šei
myna. Užuojauta šeimynai, o 
mirusiai amžinai ilsėtis.

—o—.
Republikonai ir demokratai 

pradėjo landžioti prie žmonių. 
Toki pasidarė geri. Tik paimk 
ir dėk į kišenę.

Pastaba balsuotojams. Gc-

iriausia balsuoti už Progresis- 
tų Partijos kandidatus. Tokius 
žmones išrinkus į valdvietes, 
darbininkai bus aprūpinti, ne
bus karų ir žudynių, nereikės 
jaunuoliams galvas guldyti už 
kokius nors raketierius.

Abiejų senųjų partijų kan
didatai prieš rinkimus priža
da visko, bet kaip tampa iš
rinkti, tuojau nusispiauna ant 
savo prižadų. S. Penkauskas

Dalyvaujant kur su žmonė
mis, visada reikia 
tyje pakalbinti 
dienraštį Laisvę.

turėti min- 
užsisakyti

koncertasLaisvės metinis 
šiemet bus lapkričio-Nov. 9-tą, 
Liberty Auditorium, 110-06, 
Atlantic Ave., Richmond Hill,

N. GOGOLIS

TARASAS BULBA
(Tąsa)

Pajuto parako kvapą aikštėse ir 
gatvėse tolimuose ir artimuose miestuo
se. Bet tie, kurie taikė, paėmė per auk
štai, įkaitę sviediniai išlenkė per aukštą 
lanką: baisiai suspiegę ore, perskrido 
jie per visos stovyklos galvas ir giliai 
įsnįfco į žemę, išdraskę ir aukštai į orą 
išjmitę juodą žemę. Griebėsi už plaukų 
prancūzų inžinierius, pamatęs tokį ne
pasisekimą, ir pats ėmė tvarkyti patran
kas, nepaisydamas, kad be paliovos tra
tino ir bėrė kulkomis kazokai.

Tarasas dar iš tolo matė, kad blogai bus 
visam nezamaikiškiam ir steblikiškiam 
kureniui ir suriko skardžiu balsu: 
“Greičiau kraustykitės iš už vežimų ir 
visi sėskite ant žirgų!” Bet nebūtų spė
ję kazokai padaryti nei viena, nei kita, 
jeigu Ostapas nebūtų smogęs į patį vi
durį: išmušė šešiems patrankininkams 
dagtis, keturiems tik negalėjo išmušti: 
atgal atstūmė jį lenkai. O tuo tarpu 
svetimšalis kapitonas pats paėmė į ran
kas dagtį, norėdamas iššauti iš didžiau
sios patrankos, kokios joks kazokas 
nebuvo-lįgi šiol matęs. Baisiai žvelgė ji 
plačia gerkle, ir tūkstantis mirčių iš ten 
žiurėjo. Ir kai sugraudė ji, o po jos 
tuojau trys kitos, keturis kartus sudre
binę kurčią ir nebylę žemę, — daug pri
darė jos žalos! Ne vieną kazoką aprau
dos senoji motina, mušdamasi kaulėto
mis rankomis į seną krūtinę; ne viena 
našlė liks Gluchove, Nemirove, Černigo
ve ir kituose miestuose. Bėgs, vargšė, 
kasdien į turgų, griebdama visus praei
nančius, žiūrėdama įdomiai kiekvienam ’ 
į -akis, ar nėra jų tarpe vieno, visų mei
liausio; bet daug praeis pro miestą viso
kios kariuomenės ir niekuomet nebus jos 
tarpe vieno, visų meiliausio.

Taip, rodos, lyg nebūta pusės neza- 
maikiškio kurenio! Kaip ledai staiga iš
muša visą javų lauką, kur, lyg pilno svo
rio červoncas, gražiavosi kiekviena var- 

• pa, taip ir juos išmušė ir paguldė.
Kaip, sujudo kazokai! Kaip subruzdo 

visi! Kaip užsidegė kurenio atamanas 
Ktftubenka, pamatęs., kad geriausios ku
rklio dalies nėra! Įsiveržė jis su liku- 
siw savo nezamaikiškiais į patį vidų. 
Sbkapojo, įtūžęs, kaip kopūstą, pirmą 
pasitaikiusį, daugelį raitininkų nubloš
kė nuo žirgų, pasiekęs ietimi ir raitinin
ką ir žirgą, prasiskverbė prie patranki
ninkų ir jau atėmė vieną patranką; o 
jau ten, mato, triūsia umaniškio kure
nio atamanas, ir Stepanas Guska jau 
ima svarbiausią patranką. Paliko jis 
anuos kazokus ir pasuko su savaisiais į 
kitą priešo šūsnį: ten, kur praėjo neza- 
maikiškiai — ten jau ir gatvė! Kur pa
sisuko —ten jau ir skersgatvis! Taip 
ir matyti, kaip retėjo eilės ir krito, kaip 
pėdai, lenkai! O prie pat vežimų Vov- 

.iuzenka, o iš priešakio čerevičenka, ’o 
prie tolimųjų vežimų Degtiarenka, o 
už jo kurenio atamanas Vertichvistas. 
Jau du bajoraičius iškėlė ant ieties Deg-' 
tiarenka, bet susidūrė pagaliau su at
kakliu trečiuoju. Vingrus ir stiprus bu
vo lenkas, gražiai pasipuošęs ir vienų 
tarnų penkiasdešimt su savim atsive
dęs. Smarkiai spūstelėjo jis Degtiaren- 
ką, parbloškė jį žemėn ir jau, užsimo
jęs ant jo kardu ,šaukė:

- N€ra jūsų, kazokų šunų, tarpe, ku
ris galėtų man pasipriešinti!

v*s dėlto yra! — tarė ir išėjo į 
Mosijus šilą. Stiprus buvo kazo

kas, ne kartą buvęs atamanu jūroje ir 
daug visokių negandų patyręs. Suėmė 
juos kartą turkai ties pačiu Trapezontu 
ir visus, kaip belaisvius, pasiėmė sau į 
galeras, surišo rankas ir kojas geleži

niais grandiniais, ištisas savaites neda
vė soros ir girde biauriu jūros vande
niu. Viską pakėlė ir iškentėjo vargšai 
belaisviai, bet nekeitė savo pravoslaviš
ko tikėjimo. Neiškentė atamanas Mo
sijus Šilą, kojomis sutrypė šventąjį įs
tatymą, nešvankia čalma apvyturiavo 
nuodėmingą galvą, įsigijo pašos pasiti
kėjimą, tapo laivo raktininku ir visų be
laisvių vyresniuoju. Labai nuliūdo dėl 
to vargšai belaisviai, nes žinojo, kad jei
gu savasis išduoda tikėjimą ir pritam
pa prie engėjų, tai sunkesnė ir skaudes
nė jo ranka, negu bet kurio nekrikšto: 
taip ir atsitiko/ Visus sukaustė Mosi
jus Šilą naujais grandiniais, po tris ei
lėje, ligi pat baltųjų kaulų suspaudė 
juos šiurkščiomis virvėmis; visiems te
ko iš jo ir į sprandą ir į pakaušį. Ir kai 
turkai, apsidžiaugę, kad gavo tokį tar
ną, ėmė puotauti, ir pamiršę savo tikė
jimo nuostatą, visi pasigėrė, jis atnešė 
visus šešiasdešimt keturis raktus, išda
lijo belaisviams, kad atsirakintų, mestų 
grandinius ir sviestų į jūrą, o jų vietoje 
imtų kardus ir kapotų turkus. Daug ta
da pasiėmė kazokai grobio ir garbingai 
grįžo į tėvynę, ir ilgai bandūrininkai 
garbino Mosijų Šilą. Būtų išrinkę sto
vyklos atamanu, bet jis buvo labai keistas 
kazokas. Kartais atlikdavo tokį žygį, 
jog ir išmintingiausias geriau nesugal
vos, o kartais, nei iš šio nei iš to, glu
mas apimdavo kazoką. Pragėrė ir pra
ūžė jis viską, visiems įsiskolino Siečėje 
ir, dar to negana, apsivogė, kaip gat
vės vagis: naktį ištempė iš svetimo kure
nio visą kazokišką aprangą ir užstatė 
smuklininkui. Už tokį negarbingą dar
bą pririšo jį turguje prie stulpo ir šalia 
padėjo kuoką, kad kiekvienas smogtų 
jam kokį gali, smūgį; bet neatsirado za
porožiečiu tarpe tokio, kuris būtų pakė
lęs prieš jį kuoką, nes atsiminė jo se
nuosius nuopelnus. Toks buvo kazokas 
Mosijus Šilą.

—Taigi yra tokių, kurie muša 
šunis! — tarė, puldamas jį. Ir 
sikirto gi jie! Ir antpečiai
krūtinės šarvai abiem nuo smūgių 
sulinko. Perkirto jam priešas lenkas 
geležinius marškinius, pasiekęs aš
menimis patį kūną: paraudonavo .kazo
ko marškiniai. Bet nepaisė to Šilą, tik 
užsimojo gyslota ranka (stipri buvo 
sunkioji ranka) ir staiga pritrenkė jį 
smūgiu į galvą. Sutrupėjo varinė kepu
rė, susvyravo ir žnekterėjo lenkas; o Ši
lą ėmė kapoti ir žegnoti pritrenktąjį. 
Nebaik mušti priešo, kazoke,, bet geriau 
grįžtelk atgal! Neatsigręžė kazokas, 
ir čia pat vienas užmuštojo tarnas smo
gė jam į kaklą peiliu. Atsigręžė Šilą 
ir jau buvo bepasiekiąs drąsuolį; bet jis 
dingo parako dūmuose. Iš visų kraštų 
pasigirdo šautuvų tauškėjimas. Susvir- 
duli'avo Šilą ir pajuto įkad žaida mirti
na. Krito jis, uždėjęs ant žaizdos ran
ką, ir tarė, kreipdamasis į draugus: 
“Sudiev, ponai broliai, sudiev, draugai! 
Tegyvuoja amžinai pravoslaviškoji ru
sų žemė ir tebūnie jai amžina garbė!” 
Ir užmerkė savo nusilpusias akis (ir ap
leido kazoko siela rūstųjį kūną. O ten 
jau jojo su savaisiais Zadorožnas, laužė 
eiles kurenio atamanas Vertichvistas ir 
išžygiavo Balabanas.

— O ką, ponai, — paklausė Tarasas, 
šaukdamas vardais kurenio atamanus, 
— ar yra dar parako parakinėse? Ar 
nenusilpo kazokų galia? Ar dar nepa
lūžo kazokai?

— Yra dar, tėve, parako parakinėse; 
dar nenusilpo kazokų galia; dar nepalū-

> žo kazokai!
(Bus daugiau)

jus, 
su-
ir

Lewiston-Auburn, Me.
Ka$ Naujo Pas Mus?
Rugpjūčio 31 d. LDS 45 kuo

pa turėjo surengusį pikniką 
pas draugus A. J. Stukus, ant 
ūkės. Vietinių dalyvių nebuvo 
daug. Bet, uiž tai bostoniečių 
buvo du automobiliai ir vienas, 
iš Haverhill, Mass., kurie da
lyvavo mūsų piknike. Bosto
niečiai paįvairino pikniką su 
dainomis. Lietuviškos, dainos 
toli nuskambėjo!..

Su darbu daugiausiai prisi
dėjo kuopos pirm. K. Step oi 
naitis, Joe Apšėka ir kiti.

Kuopos vardu, ačiū visiems- 
už pasidarbavimą piknikui.

—o—
Dukterų Piknikas

Rugpiūčio 24 d. Lietuvos 
Dukterų pašalpinė dr-stė taip
gi turėjo pikniką, 
prisirinko kiek 
biems piknikams 
J. Stukai davė 
Dukterys ir LDS 
širdingai dėkui!

—o'— 
So long, fellows

Rugpiūčio 14 d. Jean J. 
Bosse, 64 metų, veteranas Pir
mojo pasaulinio karo, nusižu
dė, iššokdamas nuo ketvirto 
aukšto per langą, Chark 
Shoe dirbtuvės. Sekundę prieš 
saužudystę “Jean” stovėjęs 
prie lango suriko: “So long, 
fellows” ir pasileido stačiai 
galva žemyn ant cementinio 
šaligatvio. Nuveštas į St. Ma
ry’s Hospital už valandos lai
ko mirė, nuo skausmo.

Jean Bosse buvo ramus ir 
draugiškas su visais. Pagal 
amatą buvo “Shoe eutteris.“ 
Sako, jo sveikata buvo suirusi 
nuo gesų, gautų laike Pirmo
jo pasaulinio karo. Paliko mo
terį ir vieną sūnų, kuris irgi 
tarnauja Dėdei Šamui.

—o— 
Plėšikai nušovė 
Alex Yokšą-York

Rugpiūčio 27 d. Joe’s place, 
Riverside drive, Auburn, Me., 
kur Alex Yokšas užlaikė 
naktinį restaurantą, užpuoli
kai, apiplėšimo tikslu, apsupo 
restaurantą ir pasakė: “Hold 
up” atiduoki 'pinigus. 
Plėšikai pasigrobė baksiuką 
su pinigais ir paspruko. Bet 
pėdsakai susekti ir tris iš jų 
jau pagauti, kurių tarpe yra 
ir viena moteris, Mrs. Eileen 
E. Smith, iš C a m b r id- 
ge, Mass.; Sa m u e 1 • R a i- 
ney, ir Daniel T. Stuart, abu 
iš Boston, Mass.

Alex Yokšas, gimęs balan
džio 21, 1896 m., Liepojuje- 
Latvijoje. Paliko nuliūdime 
moterį Cecile Trembley,Yok
šas, dvi dukteris ir sūnų. Taip
gi brolį Charles Yokšą, Marl
boro, Mass,, kuris irgi buvo 
veteranas pirmojo pasaulinio 
karo. į.

Abu veteranai, tragiškai žu
vę, buvo geri patri jotai ir ka
talikai. Vargo Duktė

Dalyvių 
daugiau. A- 
draugas A. 

vietų veltui, 
kuopa taria

štur

Chicago, 111.
Atsikando!

Kongresinė komisija 
mu atvyko Chicagon ir manė
įvarysianti “dievo baimę“ 
daugeliui ne tik. unijos veikė
jų, bet pagųsdins universitetų 
profesorius, mokslininkus. Nie
kas neišėjo.
Apklausinėjimų Farm Equip

ment unijos vadų turėjo stai
giai nutraukti, kada visos šios 
apylinkės unijos pasipiktino 
streiklaužiška politika. , Mat, 
tyrinėjami unijos vadai jau 
trečia savaitė labai užihiti ve
dime unijos derybų su Harves
ter trustui Juos paleido ir ne
beklausinės.

Paėmė stakjardų unijos va
dus. Ten ir tas pats.. Nors 
stakjardų darbininkai dar ne
streikuoja, bet unijos 
veda derybas su mėsos 
dėl naujos sutarties.

Vėliausiai pasišaukė 
liniai pagarsėjusį 
energijos
Condon. Jr čia • nieko nepešė. 
Universiteto profesoriai, stu
dentų organizacijos pareiškė 
griežtų protestų prieš inkvizi- 
c iškas priėmoneš.

vadai 
trustu

pasau- 
atominės 

mokslininkų Dr.

■ i ./i

Spėjama, kad kongresma- 
nai netrukus apleis Chicagą. 
Buvęs Minesota kongresmanas, 
o dabar Chicagos unijose žy
mus pareigūnas John Bernard, 
taip jiems ir patarė: 
“Grįškite į Washingtona kur 
jūs priklausote ir darykite ką 
nors, kad sulaikyti nekaltų 

"žmonių žudymą Korėjoje!“
—o—

Ex-Mainierių Choro 
narių žiniai

Gerbiami Ex-Mainierių Cho
ro nariai, visi būtinai susirin
kite ketvirtadienio vakare K. 
Ūkelio svetainėje pamokoms.

Gavome naują mokytoją, vi
si būkime susirinkime susipa
žinti su ja. Kviečia 
dyba.

Pamokos 
svetainėje, 
Avė.

Choro vai-

įvyks
3436

K. Ūkelio 
Ljtuanica 

Valdyba.

Los Angeles, Cal
Kas dedasi aniuolų mieste

Gavęs gerokai pylos Chica- 
goj, Neamerikinės Veiklos 
Komitetas žada vėl atsikraus
tyti čionai. Kino artistai dar 
vis baugina tą komitetą. O 
gal čia gauna geriau pasmar- 
kauti, pasigarsinti.

Šiuo tarpu norima “tyrinė
ti“ artistę Karen Morley. Jai 
seniai paruoštos “paveskos“ 
(subpeną), bet jos neranda. 
Ji gyvena tai New Yorke, tai 
Paryžiuje, tai1 kur kitur. Da
bar turi ir “varantą” jai, bet 
ir pu “varantu“ jos neranda.

Sakoma, plačiai vienas ži
nomas kino direktorius taip
jau šaukiamas tyrinėjimui. 
Spėliojama, kad jis bus Orson 
Wells, o gal kas kitas. Seniau 
Wellsą daug puolė Hearsto 
rudlapiai, bet jis nepaisė.

Dar pora artistų gal būsią 
klausinėjami.

Kai kurie sako, kad po Chi- 
cagos patyrimų komiteto ein 
tuziazmas klausinėti kiek at- 
vėdintas.

—o—
Pagaliau penkios vaisių 

krautuvės jau samdo 1 negrus 
.patarnautojus, bet, tai daroma 
po ilgos kovos prieš diskrimi
naciją čionai.

Negrų organizacijos, ir ko
votojai už civiles teises abel- 
nai, jaučiasi laimėję.

Negrai guodžiasi, kad ug
niagesiai jų tik kelis priėmė. 
Kai kuriuose kituose darbuose 
irgi nedaug jų yra.

Los Angeles turi virš treč
dalį gyventojų ne baltveidžių. 
Į visokius darbus tat reikia pri
imti daugiau ne baltaveidžių, 
kitaip pasireiškia diskrimina
vimas.

Baltieji turi žinoti, kad vie
nas diskriminavimas veda 
prie kito. Rasinė diskriminaci
ja veda prie tautinės, ateivių 
diskriminacijos. Ateiviams y- 
patingai v reikia 
rasinę

kovoti prieš 
diskriminacijų.

Sen. 
1 ikonų 
tas, ,čion berods pasižymėjęs 
tik tuo, kad jis balsavo už.pa
vedimų aliejaus magnatams 
pamario aliejaus resursų, ver
tų $50,000,000.

Jis įaipgi buvo reikalingas 
gau/ti Pacifiko interesus re- 
publikonų pusei.

Čionai tūli humoristai vadi
na gen. čiang Kai-šeko sena
torium, O tai reiškia, kad jis 

| palaiko Čiango lobę Washing
tone.

Kiti jo nuopelnai? I
Nėra jų, ypač šios valstijos 

darbo žmonėms, e —o—
Teisybė ?u doza humoro

Kada čia nuteisti 14 ko
munistų vadų, ir kada jiems 
leista pasakyti savo
Henry Steinberg, kurio visas 
nusikaltimas buvo, kad jis 
kandidatavo kaipo komunistas 
valdžios urėdui ir gavo 60,000 
balsų, tai Stei’nbergas sakė:

“Your Honor, aš tikiuosi, 
jog Valstybės Departmentas ir 
Justicijos Departmentas skelbs 
šiąnakt Europai ir Azijai, kad 
amerikinis gyvenimo būdas 
pilnai laimėjo Henry Steinber- 
gd,' Sinitho akto byloj, pasmer-

Richard Nixon, repub- 
vice-prez. kandida-

žodis

by-

kimu kalėjiMan UŽ tai, 
jis kandidatavo valdžios 
dui.

“Tokia yra logika šios 
los...“

' Tikrai kito nusikaltimo Stein- 
bergui nėra. Kai kurie sako, 
net ir nebandyta rasti.

Steinbergo humorąs nepati
ko teisėjui ir valdžios advoka
tams, bet jie, lairhėję pasiųs
dami žmogų kalėjiman nieku 
nenusikaltusi, nutylėjo.

—o—
Šią vasarą progresyvių lie

tuvių piknikai buvo skaitlin- 
gesni ir gyvesni. Tai geras 
reiškinys. Pirmiau, man rodos, 
buvo perdaug nusiminimo, 
perdaug ir bereikalingo. Re
akcija neturi mus bauginti. 
PJeakcijos siautėjimas rodo 
valdančių sluoksnių silpnėjimą 
ir nepasitikėjimą . savo idėja, 
savo tvarka. Niekados pirmiau 
nebuvo taip nepaisoma įstaty
mų, konstitucinių garantijų, 
kaip dabar. O tas negi rodo 
valdonų galybės jausmą, kaip 
tik priešingai.

Kovos yra daug naudinges
nės, kuomet sunkesnės. Kovo
se kas nors nukenčia, tas ne
išvengiama. Koresp.

įvairūs išsireiškimai
Mokslas. — šimtmečiais 

pirmiau garo jėga buvo 
tiek- pat galinga, kiek ir da
bar, bet dabar toji jėga ge
resniam darbui naudojama.

‘ Emerson

Mokslas tai yra sistema- 
tinis daugelio patyrimų su- 
klasifįkavimas.

Geo. H. Lewes

Apie slaptybę. — Jeigu 
nori, idant’ kitas tavo pa
slaptį išlaikytų, tai pir
miausiai pats ją laikykis.

U Seneca

Metlaikiai. — Pavasaris 
tai nekalta mergaitė, vasa»- 
ra tai motina, ruoduo tai 
našlė, o žiema tai pamotė..

. Lenkų patarlė

Apie slaptybę. — žmogus 
gali visus dalykus paslėpti, 
apart šių dviejų: jis nepa
slėps esąs girtas neigi esąs 
įsimylėjęs. Antiphanes 

Surankiojo žemaitis

Paskutinis Gražiausias

PIKNIKAS
Rengia bendrai Sietyno ir Rusų Chorai 

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 21 September
NAUJAME, GRAŽIAME

MONTGOMERY PARK
. 9

123 Montgomery Ave.. Irvington, N. J.
Pradžia 1 vai. — įžanga 50c

Šis piknikas bus vienas įdomiausių, su puikia muzikos 
ir dainų programa ir daug įvairių žaislų ir t.t. Valgiai 
įvairiausi. — rusiški ir lietuviški. Šokiams gros rusų pui
ki orkestrą, s

Šiame piknike niekam nereikės liūdėti ir nuobodžiauti. 
Visi būsim smagūs, linksmi, užbaigiant vasaros piknikų 
sezoną. Piknikas atsibus ar lis ar ne, nes yra gera salė.

KELRODIS: Su bUsais — nuo Nearko priveža busai 
No.' 13, 16, 25, 26, 54. Su karais taipgi važiuokite Spring
field Ave. ar Clinton Ave. beveik iki Irvington Center, — 
klauskite Montgomery Ave.

Kviečia Komitetas.

įsigykite JL
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio *
gražiausių eilėraščių 

I
Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje. 

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

❖
Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILE 19, N. Y.LAISVE

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti, %

1113 Mt. Vernon St, Phila., Pa.
Telefonai Poplar 4110

3 pusl.-Laisve (Liberty) -Trečiad. Rugsėjc>§epl. 17, 19§2



ŽINIOS Iš LIETUVOS
Kurortinis sezonas

Lygiui asfaltu rieda ištai
gingas autokaras. Dalis jo di
delių langų atverta, kita dalis 
uždengta šilkinėmis užuolai
dėlėmis. Autobuso x priekyje 
užrašas: “Vilnius—Palanga”.

Kiekvieną, rytą iš Vilniaus 
ir Palangos išvyksta ' puikūs 
60 vietų autobusai. Tokios 
pat mašinos kursuoja ir kitais j 
kurortiniais ruožais: Klaipėda 
—Palanga, Kaunas—Biršto
nas—Alytus, Vilnius—Vala-
kumpiai, Šiauliai—Likėnai ir 
t. t.

Siekiant dar labiau page
rinti susisiekimą su pajūriu, 
birželio mėnesio pirmomis 
dienomis pradėjo z kursuoti 
greitieji dyzeliniai traukiniai 
Vilnius—Klaipėda.

Į kurortus gausiai vykstama 
ir laivais, šiuo metu Nemunu 
daugiausia plaukia dizeliniai 
laivai, kurie du kartus greites
ni už senuosius garlaivius.

Daug naujo ir pačiuose kur
ortuose. Druskininkuose atida
ryta dar viena sanatorija, Bir
štone surastas naujas minera
linis šaltinis. Palangoje atliV 
ta nemaža puošimo ir tvarky
mo darbų paplūdymyje ir 
parke.

J kurortus kasdien atvyksta 
vis daugiam žmonių.
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Pilietybei iškilmės'
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Nauji fabrikai Vilniuje
Liepos mėnesio pabaigoje 

Vilniuje pradėjo darbą stam
biausia Lietuvoje konditerijos 
Įmonė — “Pergalė”, šis vie
nas fabrikas gamins daugiau 
šokolado, kakao, karmelės, 
biskvitų ir kitų dirbinių, negu 
visi Lietuvos konditerijos fab
rikai jų pagamindavo prieš 
karą, drauge paėmus.

Šalia “Pergalės” sparčiai 
statomas stambus Vilniaus 
pieno produktų fabrikas—taip 
pat didžiausias Lietuvoje.

Kitoje miesto pusėje pradė
ta silikatinių plytų gamyklos 
statyba. Tai bus didžiulė ply
tinė, žymiai pajėgesnė už Pa
lemono, Daugelių ir Dvarčio
nių . Įmones.

Mėgiamos kauniečių vietos
Vasarą tūkstančiai kaunie

čių ;^AhA90kfi|adienĮ vyksta į 
artinasi i r tolimas apylinkes. 
Garlaiviais ir autobusais žmo
nės važiuoja Į Kačerginę, Ku
lautuvą, A. Panemunę. Gau
siai' lankomi botanikos ir zoo
logijos sodai, Vytauto parkas.

Valgyklų ir restoranų tres’- 
tas vasaros laikotarpiui poilsio 
vietose atidarė eilę naujų sve
tainių ir užkandinių. Išplėstas 
auto susisiekimas.

1 I ■ f I f .

Atnaujintas baleto
“Sužadėtinė” pastatymas

Valstybiniame operos ir ba
leto teatre atnaujinamas bale
to “Sužadėtinė” pastatymas. 
Šio lietuviško baleto* mūziką 
yra sukūręs kompozitorius Pa
kalnis.

Pastatymo baletmeistras — 
Lietuvos TSR nusipelnęs menp 
veikėjas B'. Kelbauskas, orkes
trui diriguos profesorius M. 
JBukša, pagrindinę rolę’ atliks 
G. Sabaliauskaitė.

Užmušė švogeri ir 
pats pasidavė

Samuel McCormack, 52 
metų, sunkvežimio . vairuoto
jas, užmušė savo žmonos bro
lį James Smillie namuose, 
52-18 90th St., Elmhurst, kur 
visi gyveno. Pats pašaukė po
liciją ir laukė, kol atvyks jį 
suimti. Užmušystė įvytko sek
madienio ryto 7 vai.

Sakoma, užmuštasis, X11 mo
tų, buvęs bedarbis, šiokį tokį 
išsilaikymą gaudamas p^s se
serį ir švogerį, o dar pair i da
vęs girtas ir pats su savimi 
kalbėdamasis rėkaudavęs viso
mis valandomis.

Gaisras sunaikino L. I. 
įkalintosios šapą

Rugsėjo 14-tą gaisras visiš
kai sunaikino, bepaliko tiktai 
surangytus metalinius griau
čius Ideal Insulators, Inc., ša- 
pos Roslyn, L. I. Šapos ir san
dėlio savininkė yra Mrs. Lil
lian Robinson, įtartoji Central 
Bank, of Mineola suktybėse. 
Savininkė tebėra kalėjime. -

Kadangi gaisras įvyko tiktai 
dviemis dienomis pirm ap- 
draudų išsibaigimo laiko, yra 
įtarimų, kad įstaiga buvusi 
padegta. Tačiau tiktai griau
čiams belikus esą negalima 
nustatyti, iš kur, dėl ko gais
ras prasidėjo. Buvusi apdraus
ta $200,000 sumai.

Įtarimas pasididino dėl to, 
kad tuo pat laiku iškilo ma
žesnės reikšmės gaisras kitoje 
vietoje, taipgi dar vienoje ki
toje šapoje arti Idea) šapos. 
Spėlioja, kad tie mažesnieji 
pastatai galėję būti padegti 
tikslu padalinti gaisragesiii 
spėkas. Gi iššaukimas gaisra- 
gesių prie mažareikšmės šlu
bos už kelių mylių, nuo šapos 
buvęs padarytas iš karčiamos, 
iš kurios to namo gaisro nega
lima matyti.

Plačiai rašo apie 
McCarran^

New Yorko 1 ąikraątis Th e 
Daily Compass spausdina eilę 
straipsnių apie Nevados sena
torių McCarran. Rašo tenai 
padėtį tyrinėjęs Graham Do
lan. Savo raštuose jis apsako, 
ką- jo paties’ valstijos žmonės 
apie jį kalba ir ką istorija 
rodo.

McCarranas yra autorius tų 
savo aršumu paskelbusių prieš 
darbininkus ir prieš ateivius 
įstatų.

Pas auto sėdynių taisytoją 
Garment prie 2nd Avė. buvęs 
užėjęs mandagus • plėšikas, 
kuris ėmęs tiktai tiek pinigų, 
kiek reikalavo. Ir dar palikęs 
pakvitavimą.

Republikonų kandidatas gen. Eisenhoweris (centre) 
planuoja su savo patarėju John Foster Dulles (dešinė
je) rinkimų kampanijos strategiją. Jų klausosi Byard 
Ewing, republikonų kandidatas Į senatorius iš Rhode 
Island valstijos.

Demokratų kandidatas i prezidentus Adlai Stevenson 
(dešinėje) pribuvo i Minocqua, Wis. JĮ čia pasitiko ir 
sveikina Dr. Clark W. Finnerud. Abudu, matyt, paten
kinti susitikimu.

Ekskursija j Arrow Farmą
Dar del ekskursijos
Į Arrow Farmą

Jei tik nelis (saulės gali ir 
nebūti) ateinantį sekmadienį, 
rugs. 21 d., mašinomis važiuo
sime ant “good time” į pa
žangiečių užlaikomą gražiąją 
Arrow’ Farmą prie Monroe, 
N. Y. Jsitėmykite ir neužmirš
kite.
Kada išvažiuosime?

Buvo garsinta, kad išvažiuo
sime 7 vai. ryto, bet .jau susi
laukta ■ protestų. Sako, “per 
anksti.” Girdi, norimo vieną 
valandą ilgiau pamiegoti. Tai 
gerai. Miegokite. Išvažiuosime 
lygiai 8 vai. iš ryto — no vė
liau. Irgi atsiminkite.
Iš kur išvažiuosime?

Visi norintieji važiuoti susi
rinkite prje Kultūros Centro, 
Richmond Hill, žinoma, kurie 
<urite mašinas ir norite be 
grupės važiuoti bei gyveną 
toli nuo Richmond Hill, gali 
vieni patys tiesiai važiuoti.
Kas organizuoja?

šį išvažiavimą organizuoja

smarkioji richmondinė LLD 
185 kuopa. Paskutiniame kp. 
susirinkime buvo daug kalbė
ta apie-ateinančio sezono veik
lą. Nusitarta daug veikti. Tė- 
mykite pranešimus, ši ekskur
sija į Arrow Farm tiktai pra
džia mūsų kuopos veiklos.
Kodėl reikia žinoti?

Prašome norinčius važiuoti 
užsiregistruoti. Mat, reikia ži
noti, kiek važiuos, kiek vietų 
reikės parūpinti. O tujintieji 
mašinas taipgi praneškite, 
kiek žmonių galėsite paimti. 
Bandysime’jūsų per daug ne
nuskriausti, tai yra, už gazoli
ną užmokėsimi'.
Visko rasite

Arrow farma gerai įrengta. 
Galėsite po jos didelius, gilius 
ir plačius miškus pasivaikšti
nėti, arba ežere laiveliais pa
plaukioti, arba salėje patrep
sėti, arba kitokiais žaislais už
siimti. O jau valgyti ir minkš
tai išsigerti galėsite Parmos 
restaurante. Arba galite patys 
savo valgių nusivesti.

Tiek šiuo tarpu ir užteks.
LLD 185 Kuopa

Young pagerbti vakaras 
jau čia pat

šį trečiadienį, rugsėjo 17-tos 
vakarą įvyks persekiojamam 
deportavimu unijų organiza
toriui Martin Young pagerbti 
susirinkimas. / Jis bus Yugo
slav-American Hali, 405 W. 
41st St., New Yorke (arti 9th 
Avej. ^Prasidės 8 vai. Įžanga 

j 50 c. (taksai įskaityti). Tikie- 
tų turi ir lietuvių komitetas.

, Lietuviams svarbu tenai ,da
lyvauti. Dalyvumu, užtarimu 
kitos tautos kilmės darbuotojo, 
tuomi patimi užsipelnome ki
tų tautu kilmes žmonių užta
rimo nfūsiškiams persekioja
miems deportavimu1. Juk ir 
mūsų tautiečių keletą jau gi
na ta 'pati organizacija ir a- 
teityje gins.

Susirinkime bus įdomi meni
nė ir informacine kalbos prog
rama, naudinga žinoti visiems.

N. K.

/ -------------------
Prospect Parko kampe esan

tysis botaniškas darža^ tebėra 
turtingas vasariniais ir rudeni
niais žiedais. Be to, čia yra 
proga ir susipažinti su medžių 
ir kitų augmenų pavadinimais. 
Prie daugumos augmenų yra 
u ž rašyt i pavadinimai.

Advokatai žada veikti 
už globą vaikams

Našlaičiai ir dėl kitų prie
žasčių neturintieji namų ir tė
vų globos vaikai New Yorke 
apgailėtinai apleisti. Pagaliau, 
ta padėtimi susidomėjo New 
Yorko Apskrities Advokatų 
Sąjunga. Ji žada pradėti kai 
ką veikti. z

Vienas sąjungos viršininkų 
William M. Wherry pareiškė, 
jog nepakanka vien, plėsti, 
gerinti vaikams pastogę, nors 
tai be galo svarbu. Kad taip 
pat reikia pakankamo, tam 
specialiai paruošto personalo, 
kuris galėtų atitaisyti bena
mystės, /betėvystės ar blogų 
namų padarytą vaikams žalą.

Progresyviai tuomi sielojosi 
jau eilė metų,;šaukė konferen
cijas, rašė prašymus. Teisinin
kams irgi tuo susidomėjus bus 
sėkmingesnis darbas, gal ii" 
valdžia šį bei tą nudirbs.- T-a.

Nassau apskrities prokuro
ras skundžiasi, kad tyrinėja
masis bankas Mineoloje neda
vė jam savo rekordų, bet iš
siuntė federaliam egzaminie- 
riui į New Yorką. ;

Sugadintų (apylinkę

Biznierių ir industrialistų 
organizacija kritikavo miesti
nį planą pratęsti Nostrand 
Avė. liniją. Prailginimas* kai
po elevated, ne subway, 'būtų 
žingsniu atgal, sako jie. Pa
našią mintį tuo klausimu reiš
kė ir liaudies organizacijos, su- 
sied i joje.

SKELBKITES LAISVĖJE

New Ydrk Central geležin
kelio viršenybe prašalino pas
kutinį garinį lokomotyvą nuo 
kelio. Nupirkta 17 Diesel iri- 
žinų, kurie pavaduos 26 ga
rinius. Vienas “tokių naujųjų 
inžinų kainuojąs po $160,000.

Taksy surinkėjas už 
save nemokėjęs

Daniel A. Bolich, buvęs 
taksų surinkėju Brook lyne, 
kaltinamas, kad jis nedavė 
valdžiai savųjų taksų. Bolich 
pasitraukė iš taksų surinkėjo 
pareigų kongresinei komisijai 
pradėjus tyrinėti.

Specifiškai skunde žymi, 
kad jis nemokėjo $7,444.54 
taksų nuo nežinoma iš kur 
gautų $28,54 3.09 pajamų. Tos 
nežinomosios pajamos atėju
sios j jam laikotarpiu tarp 
1946 ir 1950 metų. Už kitus 
$54,771.18 pajamų jis mokė
jęs taksus.
Bolich sakosi teisme parody

siąs esąs nekaltu. Byla prieš 
jį esanti tiktai dalimi “politi
nės kampanijos.”

Mokytojai reikalauja 
tuojau pakelti algas

Mokytojų Unijos skyriai sa
vo mitinguose gale praėjusios 
savaitės nutarė reikalauti, kad 
jiems tuojau būtų pridėta po 
$500 algos metams visiems.
Mokytojai taipgi nutarė pra

dėti kampaniją, kad mokyklų 
viršenybė negalėtų atskaityti 
iš algų daugiau 6 nuošimčių j 
pensijų fondą.

Ir nutarė reikalauti, kad 
mokytojų persekiotojas Geor
ge A. Timone būtų prašalintas 
iš valdinės Board of Educa
tion. Apie pusantro tūkstančio 
susirinkime dalyvavusių moky
tojų pasidalino paskleisti 100,. 
000 lapelių informuoti visuo
menę apie ragangaud žiu “vyk
domą suokalbį prieš liaudies 
mokyklas.”

Savo reikalavimams ryškiau 
iškelti ir pareikšti protestą 
prieš mokytojų ir mokyklų 
persekiojimą, Mokytojų Unija 
rugsėjo 17-tą įvykdys demon
straciją prie miestines Švieti
mo Tarybos centro, 110 Li
vingston St., Brooklync.

—.------ .------——

Miesto mokyklose
Angių kalbos pamokos tos 

kalbos nemokantiems ar no
rintiems jos vartojimą page
rinti teikiamos nemokamai pir
madienių, antradienių ir tre
čiadienių vakarais mokykloje 
139-je. Valandos nuo 7:30 
iki 9:30.

Mokykla randasi 63 Drive 
ii- Booth St., Rego Park, 
Queens. Privažiuojama GG 
traukiniu iki 63rd Drive, Q-60 
busui ant Queens Blvd, iki 63 
Drive.

—o—
Hunter Kolegija turi kele

rius vakarinius kalbos kursus, 
tad lankytojams lengviau pa
sirinkti lankymo valandas. 
Moko kalbos dėsnių bendrai. 
Ir yra specialiai kursai tiems, 
kurie kalbos teoriją žino, bet 
trūksta taisyklingos tarmės. 
Moko ir kitokių dalykų vaka
rais. /

Registracijai paskutinės die
nos 16, 17'.ir 18, vakarais. Už 
mokslą reikia damokėti. Pilnų 
informacijų kreiptis į Room 
241, Park Ave. ir 69th St., 
New Yorke.

j —o—
Richmond Hill ir apylinkės 

gyventojams patpgu mokytis 
anglų kalbos Public School 
90-tosips mokyklos patalpose 
prie 109th St., netoli, Jamaica 
Ave. Pamokos jau prasidėjo 
rugsėjo 9-tą, bet dar galima į- 
stoti bile kuri pamoku vakarą 
nuo 7:30 iki 9:30. Pamokos 
pirmadieniais, antradieniais ir 
trečiadieniais.

Mokykla privažiuojama ir 
,lš gana toli, nes arti prieina 
bus'ai Q-10, Q-37,-53,-55,-56, o 
taip pat ir BMT Jamaica lini
jos traukiniai.

Gražiausias a pšvieta i pasi- 
tamavimas tai gavimas Lais
vei naują skaitytoją.

Rugsėjo 14-tos popietį ant 
Central Park Mall įvyko apei
gos pilietybei pagarbipti. Į 
apeigas buvo kviesti ir apie 
20,000 miesto naujųjų pilie
čių. Programoje dalyvavo 
menininkai ir tūli miesto val
džios pareigūnai.

dulkėmis į tirštą, apsunkinan
čią kvėpavimą lyg ir buizą 
gavosi iš dviejų angliškų žo
džiu “smoke” — dūmai ir 
“fog” — migla.

REIKALAVIMAI

Miestas turėjo “smog”

Rugsėjo 11-tą virš miesto 
buvo susidaręs taip vadina
masis “smog” dangtis. Jo 
priežastimi buvęs žemai paki
bęs sluoksnis šilto oro, kuris 
nepraleido į dausas iš kaminų 
ir bendrai iš miesto kylančių 
dūmų ir dulkių. «

“Smog” paskilbo nuo to 
laikę, kai prieš keletą metų 
Pennsylvanijoje nuo to mirė 
keli asmenys, kiti sunkiai sir
go. Pavadinimas susijungimo 
drėgno, šilto oro su dūmais ir

Philadelphia Pa
HELP WANTED—MALE

Bookkeeping Machine NCR No. 
3000 operator. We offer steady 
work, good working conditions. 5 
Day Week. Call:

Mr. Galloway, BA. 3-9444. 
MUSHROOM TRANSP. CO. 

2514 N. Broad St. 
(180-186)

AUTO MECHNIC
Exp., steady work.- good working 

conditions, good wages.
FORTNUM MOTOR CO.

Rt. 25. Bridgeboro. 
Riverside 4-0178 

(181-187)

HELP WANTED—FEMALE

In 
for

COUPLE OR 2 MAIDS 
household with children & nurse 
cooking, serving and house work 
Bryn Mawr 5-0768 or write: 

Box 553, Villanova.
(181-183)

WOMAN

No fly b.V 
primadonnas or those pro

considered.

Middle age, family with 4 children. 
No laundry, sleep in. Thursdays & 
Sundays off, .$30 a week, must like 
children & housework, 
nights,
ferring - factory work 
References desirable but. not essen
tial. ''Phone for interview except 
between 12 and 3 P. M.

Haddonfield 9-2698 
(181-187)

b
DICTAPHONE OPERATOR 

day week, experienced preferred, 
good typist can be trained.

Central City, 
Apply Personnel Office 

4th floor, 112 So. 16th St. 
(181-183)

CLERICAL Young voman Io re
concile reports, knowledge of punch 
card tabulating helpful. Should 
have bookkeeping or accounting 
background. We offer steady work 
In air conditioned office, 5 day 
week .
GA6-0608. Bet. 9 A.M. & 4 P.M.

(179-185)

Exp.
We

OPERATORS
Op All Parts of Trousers.;
Offer Steady Job, Good , 

Working Conditions In 
Union Shop:

Apply:
Perfect Trouser Co.

26th & Reed Sts., 2nd. Fl.
(178-184)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga namų darbininkė. -P'joA 

lis vietoje. Labai geri namai. jBM 
svarbu ar moka angliškai ar •ne. 
Boulevard 3-3186.

(182-183)

Namų darbininkė-virėja, patyru
si Guolis vietoje: atskiras kamba
rys. Maudynė ir radio, 
ir du mokyklos vaikai, 
namas. Visi moderniniai 
gera alga. FL. 8-7008.

(182-184)

Du suaugę 
Privat iškas 
patogumai;

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooldyh, N. Y.

TeL ST. 2-8342 d

UF-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A
BUYUS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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 
Penktadlenlate aMaryto

PRANEŠIMAI
BROOKLYN!) MOTERIMS

Moterų Apšvietos Klubo pirmasis 
šio sezono susirinkimas j vyks Šj ket
virtadieni, rugsėjo 18-ta. 8 vai. va
karo. Libetrty Auditorijos patalpo- 

Visos narės prašomos ateiti ir 
Planuosime šio 

turėsime daugiau
se.
drauges atsivesti, 
sezono veikla ir 
k a nauja.

(181
Valdyba .

182)
CLEVELAND. OHIO

L.D.S., Klubui reikalingas klubo 
prižiūrėtojas-manadžeris. Norinti už
imti tokias pareigas informacijų 
krėipkitės pas klubo pirmininką 
Žebri, 14639 Coit Rd.. Cleveland 
Ohio Telefonas MU. 1-.8300, 

J Žebrys.
(181-183)

10.

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 reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

PETYAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Per tvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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