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Laurynas Kapočius Išvyko 
Malonus Žmogus.
Wm. Z. Foster Serga.
5O,OOO»...

- Rašo R. MIZARA

Generalinis' T. Sąjungos 
konsulatas NeW Yorke užda
rytas. ' Išvyko namo pats kon
sulas Lomakinas, grįžo namo 
visa eilė tarnautojų..

Grįžo Lietuvon ir Laurynas 
Kapočius, išgyvenęs ir dirbęs 
čia apie devynis mėnesius.

Jo išvykimas buvo suruoš
tas taip paskubomis, kad ‘jis 
negalėjo didesniam būriui sa-
vo tautiečių nei sudie pasa
kyti. Paspaudė jis rankas tik 
keletui savo prietelių.

Gerb. Kapočius išvyko tary
biniu laivu. > i

Per savo buvimo Ameriko
je laiką, Kapočius daug dir
bo. Be konsulariniij pareigą, 
jis studijavo anglų kalbą, sie
kėsi daugiau pažinti patį mū
sų kraštą.

\ Dėl to jis negalėjo niekur 
išvykti.

O Kapočius norėjo aplanky- 
ti Chicagą, norėjo aplankyti ir 

* kitus miestus, giliau susipažin
ti su amerikiečių lietuvių gy- 

.jvęnimu. Bet visa tai. jis ati- 
T dėliojo rytdienai, — “kai ma

žiau bus darbo.”
Deja, tarptautinė padėtis 

susidarė tokia; kad viskas bė. 
gyje poros savaičių pasikeitė: 
tarybiniai konsulatai tapo už
daryti ir visiems, kurie juęse 
tarhavo, buvo įsakyta nevilki
nant grįžti namo. Ir jie su
grįžo.

Laurynas Kapočius—malo
nus, kuklus žmogus. Smeto
ninio režimo laikais jam teko 
ragauti nemažai rupios kalėji
mo duonelės—kalėti dėl -dar
bo žmonių reikalų.

Karo metu jis apie ketve- 
jįtfjĮis metus tarnavo ■ Raudono- 
Ffdj. Armijoj’ — Leningrado 
£ fronte. • .

Jis ten pasiekė majoro 
laipsnį. Bet tuo jis niekad 
nesididžiavo.

, Wm. Z. Foster susirgo. Gy
dytojo įsakymu, jis tuęės iš
būti lovoje mažiausiai keletą 
savaičių.

Fosteris — arti 70 metų am
žiaus žmogus. O jo gyveni
mas visuomet buvo' įtemptas, 
audringas.

‘ ■ Be organizacinių atsakomy
bių, kurios jam teko nešti 
kaip darbininkų judėjimo va
dovui, jis buvo klasinio priešo 
persękiotas, kalintas.

Šiuo metu Fosteris ir vienuo
lika kitų Jungt.* Valstijų Ko
munistų Partijos vadų laukia 

u teismo ir tam jie ruošiasi. Be-

j ' •
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> siruošiant, Fosterį užgulė ne-

, ■

^teboji liga.
Atsimenanw, prieš kokį de- 

sėtką Ynetų Fosteris buvo, sun
kokai susirgęs.

Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partijos vadų teismas, kuris 
žada prasidėti spalių 15 die- 

tik 
visoAmerikos žmonių, bet ir 

pasaulio.
Juos gina, jų bylą veda 

Civil Rights Congress.
Tarptautinė Advokatų Drau

gija Ęuropoje galvoja apie 
pasiuntimą savo atstovų šiam 
teismui stebėti.

Tai bus didžiulės reikšmės 
t įvykis.

Jeigu reakcijai pavyktą šią 
I bylą laimėti, tai galite su- 

prasti, ko tektų tuomet Ame
rikos liaudžiai tikėtis.

Bet yra vilties, jog reakci
ninkams nepavyks savo už
mačių pasiekti.

Apie 50,000 žmonių, užsi
mokėję įėjimą, praėjusį penk
tadienį suvyko į Yankee Sta- 
diumą New Yorke pasiklad- 
s^ti Henry A. Wallace’o kai-

. Niekad niekur Amerikoje 
gi šiol tokio įvykio nėra bu

Ddrbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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400,000 BERLYNIEČIU DEMONSTRAVO 
PRIEŠ FAŠIZMĄ; SMERKS ANGLUŠ- 
JANKIUS UŽ NACIZMO GAIVINIMĄ •
Sovietinis Nukentėjusiųjų nuo Nacizmo Delegatas Šaukė 
Suvienyti Vokietiją ir Ištraukti Svetimųjų Armijas

Berlin.— Sovietinėje Ber
lyno ‘dalyje įvyko milžiniš
kas demonstracinis susirin
kimas sekmadienį, pareiš
kiant gedulingą pagarbą 
milionams žmonių, kuriuos 
naciai ir kiti'fašistai išžudė 
įvairiose pasaulio dalyse. 
Berlyno radijas sakė, jog 
susirinkime dalyvavo \ apie 
400,000 vokiečių Lustgarten 
aikštėje. Buvo užkurti trys 
didžiuliai laužai aikštėje — 
tai vaizdingas priminimas, 
kaip naciai tūkstančiais žu
dė ir degino kitataučius.

Įvyko tarptautinis suva
žiavimas Nukentėjusiųjų 
niio Fašizmo. Ta masinė de
monstracija buvo suvažiavi
mo programos dalis. Gene
rolas Georgas Gordejevas, 
sovietinis delegatas, kalbė
damas susirinkimui) užreiš- 
kė:

.— Amerikinis imperializ
mas veikia tokiais pat bū
dais, kaip naciai. Mes ne- 
nurimsime, iki visi fašisti
niai elementai bus iššluoti 
iš Vokietijos..,, žmones Vo
kietijoje ir Berlyne vis dar 
aukojami fašistiniams tiks
lams. . ’ !

Gordejevas šaukė įsteigti 
vieną bendrą valdžią ištisai 
Vokietijai ir ištraukti visą 
okupacinę talkininkų * ka
riuomenę.

Kalbėjo ir kiti nuo fašiz
mo nukentėjusiųjų delega
tai iš Vokietijos ir kitų 
kraštų.

• Anglų ir amerikonų lėk
tuvai taip žemai nuolat 
skraidė ■ virš susirinkimo, 
kad per lėktuvų trukšmą 
kartais sunku buvo girdėt 
kalbėtojų žodžius.

THE LITHUANIAN DAILY

Sovietų Pulkininkas Sako, 
“Sunaikinsim Bandančius
Atkurt Fašizmų Vokietijoj

V ’ ■ . 'i ....... .... .................... 1 '    ? i , . '

Sovietą Oro Manevrai 
Berlyno “Koridoriuj”

(Berlin. — Sovietų lėktu
vai tęsė pratimus oro “ko
ridoriuje”, kuriųom anglai- 
amerikonai lėktuvais gabe
na maistą ir kitus reikme
nis savo užimtai Berlyno 
daliai. Priešlėktuvinės So
vietų patrankos taipgi šau
dė į prikabintus prie savo 
lėktuvų taikinius. Sovieti
niai baliūnai ore, sujungti 
vielomis, sudarė baražą — 
užtvarą “priešų” lėktuvam.

Europiniai Advokatai 
Dalyvaus Amerikos 
Komunistą Vadą Byloj

’ , . i

' Praga, Čecho'slovakija. — 
Tafptautinis Demokratinių 
Advokatų Kongresas čia 
nutarė pasiųsti advokatus iš 
šešių Europos kraštų į bylą 
New Yorke, kur bus teisia
ma 12 Amerikos Komunistų 
Partijos vadų, pradedant 
spalįų mėnesio 15 d. Advo
katų Kongresas, paskyrė 
ton bylon advokatus iš Ang-. 
Ii jos, Italijos, Franci jos, 
Belgijos, Šveicarijės ir Če- 
choslovakijoš;

Šio kongreso priimta- re
zoliucija, pažymi, jog Foste
ris ir kiti Amerikos komu
nistų vadai traukiami teis
man už politines nuomones; 
nors,pati Jungtinių Valsti
jų Konstitucija užtikrina 
nuomonių laisvę. Rezoliuci
ja nurodo, jog komunistų 
persekiojimąs yra pirmuti
nis' žingsnis į fašizmą. /

Kongreso susirinkime da
lyvavo ir 3 amerikonai. Jo 
pirmininku išrinktas fran- 
cūzas teisininkas Rene Cas- 
sin.

‘Berlin. — Sovietų pulki
ninkas Sergius Tulpanovas 
pareiškė:

— Sovietų Sąjungos galy
bė sunaikino'; karinę, politi
nę -ir ekonominę nacių val
stybės mašineriją; sunai
kins, ir visus 1 tuos,' kurie 
bando atkurt fašizmo įstai
gas Vokietijoje.

Kalbėdamas tarptautinia
me suvažiavime Nukentėju
siųjų nuo *. Fašizmo, pulk, i 
Tulpanovas kaltino vanglus- 
amerikonuso ir ‘ francūzus, 
kad jų , suruošta vokiečių 
demonstracija vakarinėje 
Berlyno dalyje praeitą ket\ 
virtadienį darė teroro žy
gius prieš Sovietų kareivius 
ir policiją sovietinėje mies-

to. Srity j e. Tulpanovas sa
kė: / z •

— Reakcijos stovykla Vo
kietijoje, vadovaujama a- 
merikinių, monopolistų, at
virai saukia karUn ir atku
ria visąs fašizmo įstaigas.'

Berlyne dabar vedama 
kova tarp progresyvių* vo
kiečių ir reakcijos sekėjų. 
Tuo tarpu tolimoj šalyj (A- 
merikoj) Ku Klux Klanas4 
demonstruoja gatvėmis, o 
pažangos, draugai varomi į 
kalėjimus, čia .Berlyne tos 
pačios jėgos daro pogro
mus, užpuldinėja fašizmo 
/priešus, plėšė raudonąsias 
vėliavas ir iškabas, raginan
čias pagerbti kritusius fa
šizmo priešus. i

“DIKSIKRATAI” SMARKINĄ 
VAJŲ PRIEŠ TRUMANĄ

Atlantą, Ga. — KukluksL 
niai demokratai Louisianoj., 
Georgijoj ir 4-se kitose pie
tinėse valstijose džiaugiasi, 
kad jie “laimės visus 45 
prezidentinius rinkikus” (e-

K X

lektorius) prieš' Trumaną 
bąlsavimuosįe lapkričio, mėm

Tie pietiniai demokratai 
vadinasi Valstijų • Teisių 
Partija, bet kiti juos vadina 
“diksikratais”. Savo kandi
datu prezidento vietai jie 
stato Štromą Thurmondą, 
Louisianos gubernatorių1 
Jie reikalauja-palaikyti bal
tųjų viešpatavimą prieš ne
grus ir šaukia, kad šalies 
Kongresas ir valdžia nesi
kištų į tokias atskirų valsti
jų “teises”, kaip linčiuoti

negrus ir imti mokesčius už 
balsavimą federaliuose rin
kimuose.

Diksikratai dar ir ketu
riose kitose valstijose išsta- 
tys savo kandidatus.

Teisinai del Rinkimų
Trumano dėfhękratai krei

pėsi į teismą,kad leistų,jiem 
įtraukt savo kandidatus į 
rinkimų sąrašus Louisianoj, 
nes tos valstijos diksikratai. 
išbraukė Trumaną.

.Diksikratai laimėjo’ bylą' 
North Cąrolinoje, kur rin
kimų tapyba buvo atmetusi 
jų Valstijin.‘Teisių Parti
ją. Aukščiausias N. Caroli
nes teismas nusprendė, kad 
jie gali statyti savo kandi
datus rinkimams.

SUDARYTAS NAUJAS, MIŠRUS 
FRANCUOS KABINETAS

Arabai Jeruzalėje Užmušė 
10 Žydų ir Sužeidė 17

Jeruzalė. — Arabai pa
trankų sviediniais bombar
davo žydų gyvenamąsias 
vietas Jeruzalėje, nukauda
mi 10 civiliu žydų bei karei
vių ir sužeisdami 17. Izra
elio kovūnai atsakė patrąn- 
kų ir minosvaidžių ugnim 
iš šavo pusės. Izraelio vy
riausybė, kaltina arabus už 
paliaubų laužymą.

v •* ....................................... ’
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New Yorjc. — Pramonių 
Šerai Wall Stryte greitai 
nusmuko žemiau, negu jie 
buvo pakilę nuo rugpjūčio 
mėnesio iš viso;

vę. - ' ■ : r
Gera rinkiminės kampanijos 

pradžia.'• Būtų gerai, jei tokiu 
• baigtų-tonu ši kampanija ir 

si!
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Metai XXXVHL Dienraščio

WAILACE ŠAUKIA TRUMANĮ KOVOT 
PRIEŠ DEMOKRATUS, KURIE REJffi 
TAFTO-HARTLEY’O BIUŲ
Progresyvių Kandidatas į Prezidentus Sako, jog Truman 
Sėdi ant Dvieju Kėdžių-—Vienaip Kalba, o Kitaip Daro

(Baltimore, Md. — Henry 
Wallace, Progresyvių Parti
jos kandidatas į prezidentus 
pareiškė:

— Jeigu .Trumanas iš tik
rųjų norėtų panaikint prieš- 
unijinį Tafto-Hartley’o į- 
statymą, jeigu jis iš tiesų 
norėtų numušti kainas, tai 
jis turėtų šaukt piliečius su-

Anglija ir Amerika 
Atidėlioja Sprendimą 
Dėl Italijos Koloniją .

* »

Paryžius. — Pirm'ądienį 
čia prasidėjo Amerikos, 
Anglijos, Sovietų ir Franci- 
jos užsieninių ministrų pa
vaduotojų konferencija, ku
ri svarstys, kaip pertvarky
ti buvusias Italijos koloni
jas Afrikoje. Sovietų Są
junga siūlė sušaukti pačių 
užsienio ministrų konferen
ciją, kaip reikalavo taikos 
sutartis* su Italija.
,, Ąmerika ir Anglija skyrė 
tiktai friinistrų pavaduoto
jus. Dėl to protestavo So
vietų Sąjunga, nurodydama, 
jog ir Potsdamo sutartis 
reikalauja keturių didžiųjų 
užsieninių ministrų konfe
rencijos dėl buvusiųjų Ita
lijos kolonijų pertvarkymo. 
Bet kada anglai - ameriko
nai nesiuntė savo ministrų, 
tai ir Sovietai atsiuntė tik
tai užsieninio ministro pa
vaduotoją Andrių Višinskį.

Anglijai buvo pavesta lai
kinai globoti minimas kolo
nijas, bet anglai nori ir to
liau jas palaikyti savo glo
boje. ’ s i

mušti rinkimuose visus tuo5 
Kongreso 
tus ir :
balsavo už Tafto-Hartlėy’o 
bilių ir kurie stojo už kainų 
kontrolės panaikinimą.

Wallace, sekmadienį kal
bėdamas šešiem tūkstan- 
čiąm žmonių kareivinėje, 
nurodė, kaip prez. Truma
nas “sėdi ant dviejų kė- < J

Į

>so narius, demokra- 
republikonus,; kurie •
i už Tnftn-Hart.livv’n

— Prezidentas s\i džiąUg- ; 
smu panaikino kainų kont
rolę mėsai ir sakė, jog kale
nu kontroliavimas esąs po
licinės valstybės veiksmas; 
o paskutiniu laiku jis vėl 
(neva),. reikalauja kainų 
kontrolės. Kuomet geležin
keliečiai streikavo,, jis sau-* 
kė Kongresą išleisti įstaty
mus prieš streikus; dabar 
jis smerkia Tafto-Hartley’o z 
įstatymą, bet uoliai naudo
ja šį įstatymą kaip įrankį 
unijiniam judėjimui ardyti.

Trumano valdžia tapo 
gausingiausia Amerikos is- t 
torijoj loviu milžiniškoms 
Wall Stryto korporacijoms. ’ — 
F svarbiausias valdžios vie
tas jis paskyrė 97 didžiuos y 
sius piniguosius ir aukštuo- ■ 
sius karininkus. ' 7 ?

Mirė Ali Jinnah, 
Pakistano Valdovas

Karachi, Pakistan.— Šir
džiai sustojus, numirė Pa
kistano genęral-gubernato- 
rius Mohammed Ali Jinnah, 
mahometonų vadas, 71'jnetų 
amžiaus.

Jo laidotuves sekmadienį 
stebėjo 500,000 žmonių.

Pakistanas yra mahome- 
toniška 70 miliohų gyvento
jų valstybė šiauriniame x In
dijos ruožte. Pakistanas yra 
anglų imperijos narys ir tu
ri tqkiį savivaldybę, kaip 
Kanada ir kitos anglų do
minijos. I !

Motina Nužudė -Vaikus, Kad 
Tėvui Netektų, ir Nusižudė A 

Catonsville, Md.
reUa McClellan, <43 metų, 
užtroŠkino virtuvės gesu sa
vo sūnų ir dukterį, 10 iy 11 
metų, ir pati užsitroškino^ 
Ji paliko raštelį: “Mano'vy- 
,ras jau niekuomet negaus 
tų vaikų.”

,Mildrėda buvo persišky- 
rųs su savo, vyru. Teismas 
paliko vaikus pas ją. Bet 
vyras,, dr. Ph. McClellan, 
Rengėsi per kitą bylą vaikus 
atgauti./ . \ :

Mild

Paryžius. — Vadinamas 
radikalas Henri Queuille 
rugs. 11 d. sudarė naujų mi
nistrų kabinetą iš radikalų, 
klerikalų, socialistų ir ketu
rių mažesniųjų partijų. Sei
mas šį antradienį tvirtins 
kabineto sąstatą.

Fašistuojąs genebolas Ch. 
de Gaulle tuo tarpu reikala
vo greitai surengti naujus 
seimo rinkimus, nelaukiant 
reguliarių rinkimų spalių' 
men. pabaigoj. Kalbėdamas 
Tulone, de Gaulle bažijosi, ' 
kad jis nesąs fašistas ir ne-.

bertas Schunfanas; šalies 
gynimo— socialistas Paul 
Rąmadier.

l (Klerikalai . v a d i n asi 
“Liaudiška” Ręspublikiečių 
Partijai.) A ,

Radikalai užftna 5 minis
terijas, po tiek pat ir socia
listai ir klerikalai/ Ketu
rios smulkiosios partijos 
turi po vieną ministrą.

Valstybes

Hartford, Conn.
l Mirė St. Makaveckas 

norįs tapti diktatorium. Sy- < \Rugsė j o 10 d., Hąrtfordo
kiu de Gaulle gyrėsi, jog 
kaipo generolas jis “sugrą
žinęs Francijai laisvę.”

Premjeras Queuille prašo 
nesiskubinti su naūjaįs seU> 
mo rinkimais, bet duoti jo 
Valdžiai laiko patąisyti ša-’ 
lies finansus ir ūkį. Socialis
tai irgi\bijo pagreitintų.rin
kimų. J

/ Kabineto Sudėtis
< v ' ’ A

Radikalas premjeras Que
uille pasiėmė ir finansų' mi-’ 
nisteriją. Premjero pava
duotojas ir teisingumo mi
nistras yra Andre Marie, 
radikalas;' Užsienį© reikalų 
ministras—- klerikalas Ro-

Hdšpitalyj numirė Stanley 
Makaveckas, 54 metų am
žiaus. Pašarvotas grabo- 
riaus .Lorria Sagarino įstai
goje, 247 Washington. St. 
Laidos antradienį, rugsėjo 
14 d., 2 v. po pietų. Draugai 
ir pažįstami kviepiamt daly
vauti laidotuvėse., Velionis 
priklausė prie visų pažan
giųjų i vičtos organizacijų: 
prie , | Liet. Sūnų, Dukterų 
Draugystės, \ prie, Laisvės 
Choro —- per 20 metų ir 
buvo vienas jo steigėjų; 
prie Jiet. Am. Piliečių Klu
bo, LLD 68 kp. ir LDS 79 
kpr Buvo pavienis; liko bro
lis Juožas, gyvenąs t Taun-

per 20 metų ir

M

Amerikonai Slaptai 
Tariasi sa Anglais

Washington.
sekretorius Marshallas vėl
slaptai tarėsi su Anglijos 
ambasador. Oliveriu Frank- 
su, kaip laikytis prieš sovie
tinę vyriausybę Berlyne. 
Marshallas kalbėjosi ir su 
republik. senatorium Van- 
denbergu.

Vandenbergas paskui pa
brėžė, jog republikonai-de- 
mokratai išvien veikia už
sieninėje politikoje, nežiū
rint rinkimų vajaus.

Jugoslavija Nubaudė Mirtim 
43 Kaip Išdavikus

London. — Jugoslavijos 
.radijas pranešė, jog teismo 
sprendimu tąpo numarinti 
43 išdavikai “ustašiai.” Jie 
kariavo išvien su naciais 
prieš Jugoslavijos partiza
nus. , •

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų valdžia varo vajų 
prieš girtybę.

tonville’ Conft.
Šių žinią šeštadienį tele

fonu pranešė Brazauskas.

Progresyviai Nebūsią 
Įregistruoti Nebraskoj

Omaha,' Nebr. —* Asso
ciated Press praneša, kad 
Progresyvių Partija nebus f 
oficialiai įtraukta į prezi
dentinių linkimų sąrašus ' 
Nebraskos valstijoj; sako, 
per mažai buvę delegatų 
valstijiniame progresyvių 
suvažiavime Wallace’ui no
minuoti į prezidentus ir se
natoriui Glenui Tayloriui į 
vice - prezidentus. Nebras
kos ( įstatymas reikalauja, 
kad pačiame naujos partijos 
suvažiavime būtų surinkta . 
750 piliečių parašų jai įre
gistruoti rinkimams; o šia
me suvažiavime buvę su
rinkta tik 283 parašai. Bet 
progresyviai balsuodami 
galės įrašyti Wallace’o ir 
Taylorio vardus.

Pa- JS

8 Graikai Privertė Lėktuvą į! 
Nugabeni Juos Jugoslavijon

. ■ ‘ \ > i '

Athenai, Graikija.
kilus oran prekiniam Grai
kijos monarchistų lėktuvui, 
8 jauni ginkluoti graikai, 
privertė lakūną nugabent 
juos į Jugoslaviją; ten jie 
išlipo iš lėktuvo ir nuėjo sa
vais keliais, kaip' skelbia 
monarchistai, vadindami, 
tuos x vyrus raudonaisiais. 
Tuomet lėktuvas su kitais 
keleiviais grįžo Graikijon.'

Frankfurt, Vokietija. — 
Francūzų karininkai žada 
jau neimti per prievartą 
maisto iš vokiečių ferme
rių.

ORAS.—Būsią
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Mrs. Rigėly . 
J. Tamošiūnas 
M, Kaselinas . 
J. Pilipavičius 
M. Balčionis . 
J, Kazlauskas 
Pudimienę ...

J* Prakuckas ... 
B. Kraučalis ... 
Jonas Petkus ... 
M. Mureikienė . 
J. Simanavičiai .
J. Kazlauskai ... 
A. Mickevičius . 
V. Kazlaviene .. 
M. Kazlauskienė 
O. Ružinskienė .
K, Kučiauskas , 
V. Saltauskas-. 
A. Macijauskas .
V, Staugaitis ..
W, Brazauskas

J. Kazlauskas ........................
K. Prakuckienė ..,. /.............

M. Ciplijauskas .. ??.......
V. Bakis į...t... 
J. Tumosa........................... .
A.’Kvetkus, So, Boston, Mass 
J. Gasparas į.. / ’..................
J. Ruginis ....................
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Tuomet grįžome į pakraš
tį, į ramesnį vandenį, ir 
inkarą nuleidę, stojom dar

Štai šiomis dienomis Ameriką pasiekė vienas paveiks
las iš Japonijos. Jame parodoma, kaip Amerikos karei
viai padeda vienos Tokyo filmų studijos streiką laužyti 
O iš viso žinome, kad generolas M'acArthur yra uždrau
dęs Japonijos valdžios tarnautojams streikuoti.

Tuo tarpu Japonijos valdžios galva yra paliktas didy
sis karo kriminalistas imperatorius Hirohito. Jis gi apsi- 
statęs save senaisiais militaristais. žodžiu, toji pati šai- 
ka, kuri surengė ir vedė karą prieš Ameriką, tebeviešpa
tauja Japonijoje. Tai kiek reikės laukti, kol Japonijos mi- 
litarizmas vėl pakels galvą ir grūmos pasaulio taikai?

$15.00 
. 7.00 
. 5.00
. 5.00'

,. 5.00
•• 5.00
.. 5.00
.. 3.00
- 2.00
.. 2.00

- 2.00 
.. 2.00 
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Iš mūsų grupės trys buvo 
seni žvejai - žuvininkai, pa
tyrę, daug apie šį sportą 
nusimaną, gi kiti visi — 
naujokai. Eva ir aš niekad 
savo gyveniųie nebuvome iš
vykę žvejoti" (Lietuvoje aš 
esu žvejojęs: upokšniuose

J. Barkauskas ............ •
E. Zoutra (Soutra) .................... '.
Vikšrienė ............................
Eva Siman ........................ . .........
J. Miller ......................,..............•
Ignas Lisajus ....................... '.....
Chas Cvirka .................................
J. Suopis .. ............ ..................-...
J. Pauras ............ •
J, Eskonis.................. ........
P. KizeVičius .................................
J. Ragauskas .*... ...........................
Pranas Žiūraitis, Oakville, Conn.
Al. Švėgžda, Bridgeport, Conn. . /. 
J. Latvis, New Haven,1 Conn>vį .o 
Frank Kaytis, New Britain, Conn 
Petras Giraitis, Hartford, Conn. 
Howard Raymond .. .*.............. •
S. Meison, Waterbury, Conn. .... 
C. Starteslow,. Waterbury, Cohn. 
Antanas Rakauskas .....................
Nelė Šopienė, New Britain, Ct. ,. 
Ida Ablažienė .. .........,........... Į...
L. Mankiene...........:....................
J. Simons .......................... ............
J. Silks .................................... • • • ■
A. Kadžius........... ,............. .
S. Thompson................ . ..........
S. Shemelevich ................. ............
M. Valatkienė ;.............................

S. B., ...r.: -.....................••
Paulina Valantienė, Phila., Pa 
Amelia Jurgaitienė, Phila^, Pa,

rytoji valdžia skelbiasi nacionaline,-visos šalies valdžia.
. Korėjos suskaldymas nėra sveikas dalykas. Toji tauta 

turėjo teisę būti suvienyta po šio karo. Ir taip buvo susi
tarta karo metu. Okupacija turėjo būti tiktai laikina. 
Okupacija buvo įvesta tik tam, kad iš Korėjos išvalyti 
japonus. Bet kaip Vokietijos ir Austrijos reikalais, taip 
Korėjos reikalais negalėjo susikalbėti Amerika ir Tary
bų Sąjunga.-

Reikia, žinoma, tikėtis, kad šis Korėjos padalinimas 
nebus amžinas. Su laiku okupacinės jėgos turės pasi
traukti ir palikti Korėjos žmonėms patiems spręsti savo 
tautos likimą. Jau ir dabar, prieš šių valdžių sudarymą, 
Sovietai pasiūlę Amerikai, kad abi šalys ištrauktų savo 
jėgas iš Korėjos ir*leistų Korėjos žmonėms susidaryti de
mokratinę valdžią. Bet mūsų prezidentą^ ir valstybės 
sekretprius tą, rodos, labai teisingą pasiūlymą atmetė ir 
ėjū'prie sudarymo valdžios Pietinėje Korėjoje. ■ Jeigu 
abiejų kraštų ginkluotos jėgos būtų buvusios ištrauktos 
ir leista visos Korėjos žmonėms kartu dalyvauti išsirin- 
k ime valdžios, šis suskaldymas nebūtų įvykęs.

y Korėjos Suskaldymas
Pagaliau ir šiaurinėje dalyje Korėjos, Sovietų armk 

jos okupuotoje, susidarė valdžia. Tuo būdu šiandien ran
dasi dvi valdžios Korėjoje. Amerikiečių okupuotoje zo
noje, pietinėje dalyje, valdžia susidarė kiek anksčiau. 

; Pastaroji, aišku, yra reakcinė valdžia, sudaryta kraštuti
nių dešiniųjų grupių. Taip pat natūralu, kad šiaurinėje 
Korėjoje valdžia susidarė iš kairiųjų partijų, kurioje ko
munistai Užima svarbias vietas.

Pranešama, kėd šiaurinės valdžios sudaryme dalyvavo 
ir pietines Korėjos šeši milijonai piliečių. Mat,: ten buvo 
vedami slapti balsavimai, nes viešai dalyvauti neleido

Iš Waterbury pikniko
F. Bašinskas. ........... ..........

Kas Dedasi Japonijoje?
Amerikiečiai žinių iš Japonijoj gauname labai mažai, 

tai yra, tikrų, teisingų žinių. Viskas, kas iš ten ateina, 
ateina per generolo MacArthur cenzūros koštuvą. 0 kai 
per cenzūros koštuvą pereina, tiesos palieka labai ma-

’ . . z Teisybė Laimėjo
Kiekvienas, kuriam apeina Amerikos žmonių laisvės ir 

tradicijos, karštai pasveikins Jungtinių Valstijų distrik- 
to teisėją Rifkind. Jis šiltai ir rimtai apsvarstė Komunis
tų Partijos vadų skundą, kad jiems iki teismo yra netei
sėtai uždrausta išvažiuoti iš New Yorko valstijos. Juk 
kol žmogus nėra teismo pripažintas kaltu ir nuteistas, jis 
yra skaitomas nekaltu, laisvu žmogum, su visomis tei
sėmis. Bet vieno reakcinio teisėjo buvo patvarkyta, kad 
tie komunistai nebetenka dalies teisių, kadangi jie buvo 
suareštuoti ir paleisti po kaucija.

Teisėjas Rifkind turėjo nueiti net į pereito šimtmečio 
teisėjų nuomonę, kad parodyti, kaip klaidingas yra tas 
pirmojo teisėjo patvarkymas. Jis parodė vieno teismo 
sprendimą net iš 1835 metų, o kitą iš 1895 metų. Abiejuo
se tuose atsitikimuose buvo nurodyta, kad kaucija (už
statas) reiškia, jog žmogus užtikrina, kad jis pribus į 

, teismą. Kaucija arba paleidimas po kaucija jokiu būdu 
nereiškia, kad žmogus 4kk teismo jau skaitomas kaltu ir 
jau nebeturi laisvių, jau tegali naudoti tiktai dalimi 

□aisvių. . <
* Šis teisėjo Rifkind sprendimas bus istorinis. Tai labai 
svarbus politinėse bylose. Jeigu ne šis sprendimas, tai 
būtų susidaręs didžiausias pavojus ateities veikimui. Da- 
leiskime, eina rinkimai, vienos partijos žmonės užpyksta 
ant kitos partijos ir sudaro suokalbį tos partijos kandi
datus suareštuoti, kad ir visiškai išgalvotu, neteisingu 
skundu. Jie suareštuojami ir paleidžiami po aukšta kau
cija iki teismo, iki teismo jie negali išvažiuoti iš savo apy
linkės ir dalyvauti rinkiminėje kampanijoje. Ir, aišku, lai
mi konspiratoriai!

Reikia nepamiršti, kad kas šiandien daroma prieš ko
munistus, rytoj gali būti daroma prieš demokratus, re- 
publikonus, progresistus ir socialistus. Republikonai, ku
rie džiaugėsi, kad pietinėse valstijose fašistiniai chuliga
nai supuvusiais kiaušiniais apmėtė Henry Wallace, už 
keleto dienų patys gavo tokių pat supuvusių kiąušinių 
toje pačioje apylinkėje!

Vasarotojų daugumą su
daro’Jungtinių Valstijų pi
liečiai k* matyti čia automo
bilių iš, Floridos, Kąnsas, 
lowos, < Kalifornijos; bet 
daugiausiai is New Yorko, 
New Jersey, Mass., Rhode 
Island. • :

Atvyksta tokių, kurie pa
sisamdė vadovus špeęiaįis- 
tus ir su jais leidžiasi pasi
trankyti po plačiuosius pro
vincijos miškus.. |

Prieš > puspenkto šimto 
metų atrasta, Naujoji Ško
tija, kaip minėjau, dar vis 
retai žmonių ^apgyventa ir 
mažai kam žinoma.

Saloje vietovardžiai dau
giausiai angliški, kadangi 
anglų ir škotų kilmės žmo
nės sudaro gyventojų dau
gumą,

Jei senovės mūsų Lietu
vos valdovai būtų išmintin
gesnę politiką seįcę, tai, 
šiandien, kur, nors Ameri
kos žemyne gal surastume

(Tąsą. 5-me pusi.) '

CIO United Electrical, Radio & Machine Workers nariams išėjus pikietųoti draftui 
registracijos stotis Bostone, jiems 'nešant plakatus su reikalavimu atšaukti drafto 
įstatymą, jip tapo užpulti. Pęęnon^tracijąi už panaikinimą draft© įstatymo vadovavo 

' Young Progressives of America. ,

Leonas Tilvikas, Easton, Pa- •*•••• 
A. Bųllott, Philąo Pa- -, -. - - 
J. Rutkus, Phila., Pa.,.........
A. Galkus, Philą,, Pa. ..... .r . - -. -. 
Juozas Purtikas, McKees Rocks, Pa 
J. Strauss, Baltimore, Md. ..:.......
A. Makauskas, Palmyrą N. J. .., 
Povilas Griciūnas, Phila., Pa...........
P. Petraitis, Baltimore, Md............
O. ir J. Deltuvai,,Baltimore, Md. ... 
Pranas Navardauškas, PHila., Pja. .
J. Plask, Da'rby, Pa. Z........., 
S. Urbonas, Mt. Ephraim, N; J, ?... 
O. ir J. Vogohiai, Phila., Pa. ...... 
S. Raymond, Baltimore, Md............

žeberklais, ežeruose bučiais 
arba- bradiniais; balose sam
čiais, o Nemune — vente
riais).

Valtelėje stovi viedras 
klemsų: “kapitonas” ir jo 
padėjėjas lukštena * jas ir 
kabina ant mūsų kriukelių.

Mūsų 'žvejai - ekspertai 
moko mus, kaip žvejoti, 
kaip giliai leisti skandinto- 
j ą (sinker) ir kriukelį j kaip 
jausti, kada užsikabink žu
vis. v . įl

- Sudedame > mes’-. fondelį 
dviem dovanom : viena bus 
tam, kuris pagąu^ daugiau
siai, kita.— kuris pagaus 
didžiausią žuvį. . '

Smulkiai tau nerašysiu, 
kaip viskas ę josi, nes tai 
neįdomu; priminsiu 'tik pa
sekmes: turbūt tu, Mikai, 
netikėsi, bet abi dovanos te
ko man! Sugavau daugiau
siai ir didžiausią! Žinau, 
jog negražu girtis, bet su
prask: žuvininkai • ir golfi- 
ninkai Fe gyrimosi negali 
gyventi —; dažnai jie ir pa
meluoja, ir žmonės sako, 
jog žuvininkaihs męluoti 
leistina ir jiems tai einą 
sveikaton!... Tuo pasinau
dodamas, ir aš, 'jausdamas 
turįs “į žuvininkystę pa
šaukimą,” drįstu tau savo 
laimikiu pasigirti.

Pas jus siautėja karščiai: 
girdėjome, kad Bostone, 
New Yorke, Philadelphijoj 
tiek karšta, — sako, virš 
100 laipsnių, kad — dėl to 
net dirbtuvės ir fabrikai 
užsidaro. Užjaučiame jus. 
Čia, Naujojoj Škotijoj, tik 
viena diena buvo karštes
nė — vidurdienį. Naktys 
vėsios, todėl galima visuo
met žmoniškai pasilsėti, i

Paprastai, apie 6 v. v. čia 
pradeda migloti ir taip esti 
iki kokios 9 v. ryto. Tuomet 
pro migiu i plyšius prasi
skverbia saulelė - motinėlė 
ir vėl gražu, malonu, iki 
povakario. Negaliu sakyti, 
kad visoje Naujoje Škotijo
je ir visada taip esti. Rašau 
tik, ką per šį trumpą laiką 
patyriau viename N. Škoti
jos kampelyje.

Maistas Kanadoje piges
nis nei Jungtinėse Valstijo
se dėl to, kad čia darbinin
kų algos kur kas žemesnės 
negu pas mus. Iš pasikalbėk 
j imu patyriau: miestelyje 
krautuvių tarnautojos te
gauna tik po 14-ką dolerių 
per savaitę.

Arba štai mūsų’ restora
no padavėjos — surinktos 
iš kolegijų studentės —'te
gauna tik po $30 mėnesiui. 
Kitką jos susidaro iš ar
batpinigių (tip’ų). Sakoma,

Viškauskas......... ................  • •.. ........  50c
, Širdingai dėkojame visiems aukojusiems ir tikime, kad 

kiti Laisvės patriotai paseks tuos, kurių vardai aukščiau 
išspausdinti. / . Laisvės Administracija.

M. Johnson.................. .
Jonas Didjunas, New Haven, Conn
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padirbėjusios per visą va
sarą < susitaupo jos čia iki 
300 dolerių x mokslui tęsti. 
Gal tik pasakos.

Kalbamės su taxi’o vai
ruotoju: žmogus skundžiasi 
brangumu. z

— Jums, vasarotojams, 
bepig sakyti, jog čia viskas 
pigu, — kalba jis. Bet 
mums, -kuriems tenka gy
venti iš savo uždarbių, 
gyvenimas n ę ž m o n iškai 
sunkūs. Mėsa brangi, 'dar
žovės taipgi; orandžių be
veik įpirkti megalimd? Na, 
o uždarbiai maži.

Kanadoje; tenka primin
ti, Vidurines * klasės būklė 
sunkesnė; kaip Jungtinėse 
Valstijose, darbininkų bui
tis čia taipgi, negeresnė — 
kalbu apie Organizuotus, — 
uniįistus daį’bininkūs.' 
' Turčių klasę Kanadoje 
gobši ir tvirta. Gi turčįa.i, 
kur jie nebūtų, žiūri tik' sa
vęs :' "kad tik daugiau plėšti, 
kad tik daugiau kapitalo 
susižerti!

Ne visudmet, tačiau, ir 
jiems Vyksta/

Viešbutyj per visą vasa
rą gyvena iš Montrealio at
vykusi motina su dvylikos 
metų sūnum.

Moteriškė nori sūnų 
“žmogum padaryti,” ne
šykšti tam ir pinigų.

Iš ęyto Robertukas moko
mi arkliais jodinėti, vėliau 
žaidžia tenni^ą, po pietų — 
maudosi, o prieš vakarienę 
pusvalandį klarnetą pučia. 
Už visą tai reikia mokėti.

Motina J saugo vaiką, 
“kaip savo akį,” bet ir ne
vyksta ! Kadaise Robertu
kas, bėnąrstydamas vande
nyje galvą/ persiskėlė, vė
liau gavo1 “šaltį” ausyje, ir 
palikome jį lovoje begulin-r

. (Trečiasis laiškaą)
Brangusis Mikai!

Šis jau trečias tau laiš
kas ir jis bus paskutinis iŠ 
mūsų' atostogų.

Tau bus gal įdomu, kas 
čia vasaroja? Koki žmonės?, 
Ką jie dirba? Kaip jie gy
venimą pelnosi?

Man pačiam taipgi buvo 
įdomu, ir, kiek patyriau; 
bene daugumą va
sarotojų sudaro 
p r o f e s i o nalai: mokyto- 

advokatai, 
ojai, na, ir

Popierio Fondas
Mūsų du didieji piknikai Darbo Dienos šventėje pavy

ko gražiai. Vienas bu-Vo Philadelphijoje, o antras Water- 
buryje^ Abiejose vietose buvo gražios publikos.

Laisvės popierio fondui abiejuose piknikuose gavome 
aukų, žemiau paduodame aukojusiųjų vardus:

Iš Philadelphijos pikniko:
Nuo brooklyniečių'stalo piknįkę liko $11.80.
M. Trakimas, iš Almonesson, N. J., paaukojo sūrį Phi

ladelphijos piknikui, jis ir Amelia Burbaite, iš Brookly- . 1 rt.i- vi -• ' •_i___ _

ofisų 
smulkesni biznieriai. Fabri
kų darbininkų čia nedaug; 
nedaug ir turčių, dykaduo
nių. ’ . . • ;

Yra, mat,’ žmonių, kurie 
per ištisus metus taupo at
liekamą centą, kad vasarą 
už jį galętų savaitę ar dvi 
praleisti atostogas kur nors 
toliap nuo miesto, nuo dar
bavietės, nuo nervus ardan
čio triukšmo ir įtempto kas
dieninio darbo.

Kai -kurie' vasarotojai, 
kiek pastebėjau,1 sėdėdami 
per dienas - praleidžia čia 
laiką: suvalgę pusryčius, 
sėdi; užkandę pietų, — sė
di ; po vakarienės čia pa
prastai esti šokiai, kokio fil
mo rodymas arba Bingo to
šis; tuomet ir jie dalyvau
ja. Matyt, žmonės išvargę, 
fiziškai ar protiškai, tad 
ieškosi čia ramybės’ ir poil
sio — nori atsigauti. Am
žiaus, vasarotojai atrodo 
daugumoje viduramžiai. 
Jaunų nedaug.

Mudu su Eva saulėtuo
sius popiečius praleidome 
prūde arba prie jo, o jei 
ne, vaikščipdami: pėsti į 
miestęlį nueiname ir grįžta
me. ' '' • '

Sykį buvome žvejoti ir aš 
neiškenčiu tau nepasakęs, 
kaip ten buvo. Susidarė 
mūsų iš viso aštuonis žmo
nės ;\ankstokai ryte sėdome 
į motorinį laiveliuką ir pa
sileidome giliuko ieškoti.

Mūsų “kapitonas’’ ryžosi 
mus nuvežti į atviresnę jū
rą — .į Bay of Fundy, — 
bet ten siautėjo tokios ban
gos, ,kad mūsų “laivas”, 
kaip plunksnelę buvo pra
dėtas į visas puses tranky-

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6t months $4.00
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50
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GORKI
mosiom alyvos, 74os klasės 
Saratovo, gimnazijos stu 
dentas Vętlūginas visai pra 
rado pajėgumą ruoštis p ra

torius imasi ne savo dar
bo” . .. Panašūs kirčiai, 
vienas po kitam sekė ištisus

su kokia pakanta jis atsi
lieps link rankraščio, kuria

Vieną naktį, kuomet įšei-. 
dinėjau iš Gorkio, jis, lydė
damas mane link durų, ta
rė:

. — Ir kodėl jąs ateinate 
pas mane dažniausia vaka
rais? Bijote žvalgybos? Štai 
ką: pasistengkite ateiti pie
tų laike.

— Pietų, nepatogu... — 
atsiliepiau, jausdamas, jog 
kai kada pietauti pas Gorkį 
būtų dideliu palengvinimu 
mano nepavydėtinam biu- 

* džetui. — Pas jus visuomet 
pietauja nemažai žmonių ...

— Tai kaip tik ir gerai, 
kad žmonių bus. Turėsite 
progą juos pažinti ir save 
parodyti. Ateikite rytoj. 
Papietausime,. paskui nuei
sime į mano kabinetą, išgir
site, kaip aš mokysiu pradi

nius literatus. Gal būt, ma
no lekcijos kai kada ir jums 
patarnaus.

Atėjau.
— Tiek daug svetimų 

rankraščių?! —’ nejučiomis 
išsprūdo mano nuostaba, 
matant popierinius sąsiuvi
nius, išdėstytus ant Gorkio 

.stalo.
— Čia jų nedaug, — iš- 

" didžiai tarė Gorkis, lygin
damas rąnka vieną iš sąsiu
vinių, veikiausia skirtą ap
svarstymui su autoriais. — 
Didžiuma jų štai ten. .

Ir jie parodė į paprastą 
lentyną iš plačios pūliuotos 
lentos per visą sieną užpa
kalyje jo rašomojo stalo.

Ten, ant visos lentos, nuo 
vieno kambario kampo iki 
kito,, mirgėjo nuostabioje 
tvarkoje paketėliai, stirtęlės 
ir dūdelės išrašyto popie- 
rio: rašomojo, vyniojamojo, 
užrašų, papirosinio ...,

Veikiausia, nuo to, kad 
rTbuvau .iš anksto susipažinęs 

su masiniu, veik visų Niž- 
< nij Novgorod miesto gyven

tojų rašytojavimu, šios stir- 
telės rankraščių sudarė 

> man slegiantį įspūdį.
— Daug rašo? — nedrą

siai užklausiau.
/Gorkis pralinksmęjo, pa

sisukino krėsle.* /
- — Daug, labai daug, — 

‘ aįsakė, sortuodamas ir pa
ruošdamas savo stambiomis 
rankomis rankraščius^ busi
mom pamokom.’

Pastačiau savąją kėdę 
arčiau jojo 'krėslo, kad su
sipažinti su tomis vietomis 
Rankraščių, kurios buvo'pa
brėžtos pieštuku. Pastebė
jau, kad prie didžiumos 

*4 rankraščių, kaip taisyklė, 
lM)uvo prisegtos naivios auto- 

'rių pastabos, prašančios 
’ ' Gorkio perskaityti rankraš- 

' . ti “būtinai iki galo,” nes. tį “būtinai iki galo, 
“pati svarba prasideda ga- 

^lė.” . ■ '
. — O kas daugiausia ra

šo?— užklausiau su pavy
do jausmu linkui rašančių
jų. — Vyrai ar moterys?

— Ir vyrai« ir moterys 
lygiai daug rašo. Labai 
džiugu.

— Esu tikras, visgi dau
giausia iš* proto kraustosi 
mūsų brolis, žaliasis jauni- 

I mas? . •?
.— Neatspėjote. Seniai ir 

senės taipgi neatsilieka. Pas 
juos nors biografija susida
ro, o pas jus kas? Kol kas 
nieko, vien svajonės. Čia 

. ąteidinėja senis,' jam, vei
kiausia, 90 metų. Viską ži
no, vaikščiojanti •enciklope
dija. O rašyįi nemoka; La
bai gaila. Kai numirs, nusi
neš su savim į kapus di
džiausią sandėlį savo žinor

Y jimo. > - ’ \

Tuo laiku atsargiai, po 
vieną, pradėjo 'ateųlinėtį į 
kabinetą autoriai paruoštų 
ant stalo rankraščių, ir mū
sų pasikalbėjimas su Gor-/ 
kiu laikinai nutrūko.- Tik 
spėjau dar paklausti: -

— Su ištisomis grupėmis 
dirbate?

Gorkis nusigando:
— Ką jūs! Ką jų$! Tik , 

šiai dienai tiek daug jų pri
sirinko.

Autoriai, pasirėdę,' ėjo 
pagal kabineto sieną; bijo
jo sudaryti šumo, kostelė
ti ; .apeidinėjo aplinkui kiek
vieną daiktą; vengė užklius 
dyti stalą, kėdę, kad paly
tėjimu ką nors • nepažeisti 
toje šventovėje.

Jųjų atsinešimas link 
Gorkio, link jo literatūrinės 
darbavietės ’ man patiko. 
“Taip ir reikia,” — pama
niau. Ir man, politiniam 
tremtiniui, labai norėjosi, 
kad Gorkis gerokai iškone
veiktų jų. literatūrą. “J re
voliuciją neina, todėl, kad 
ten nė garbės, nė pinigų, 
tik kalėjimai ir ištrėmimai. 
O į literatūrą veržiasi gal
vatrūkčiais.”

Kuomet po Bendrų įvadi
nių pažymėjimų, liečiančių 
visus svarstomuosius rank
raščius, Gorkis priėjo prie 
atskirų jųjų perkratinėji- 
mų, kambaryje užviešpata
vo slegianti tyla, panaši į 
teisminį butą, laukiant pa
skelbimo bausmės. Tik ret
karčiais girdėjosi kėdžių 
girgžtelėjimas bei sunkū^ 
atodūsiai nepasitikinčių sa-^ 
vim autorių, apimtų gailes
čio, kad rizikavo atsistoti su 
savo kūrimais prieš patį 
Gorkį.

— Jonas Mukosėjevas 
čia?

— Čia.
Mukosėjevo kūrinys apė? 

mė kelis rankraščio pusla
pius, ir Gorkis pasiūlė pa
čiam autoriui garsiai per
skaityti visą rankraštį kaip 
parašytas.

Autorius, paprastas jau
nuolis, šlapiais ir suglosty
tais į užpakalį geltonais 
plaukais ir raudonu, spuo
guotu veidu, sumišo, kaip 
mokinys, neparuošęs užda
vinį. > ' . *

— Aš neinoku garsiai 
skaityti, — sunkiai ištarė 
maldaujančiai žiūrėdamas į 
Gorkį.. •

— ’Kaip moki, — ramino 
ii Gorkis^— Duoti kitam 
jūsų rankraštį skaityti jo
kiu būdu negalima: jūsų 
toks neįskaitomas rankraš
tis, na ir ponieris sutrūni
jęs, ant jo visos raidės iš
sisklaidę ...

Kaip ne sunku buvo Mu- 
kosėjevui garsinti savp apy
sakaitę, bet prisiėjo sutik
ti. Kaip gi čia ginčysis Su 
Gorkiui ,Be to, kuomet pir
moji rašyto j avimo baimės 
banga, kuęne pavertusi jį 
nuo kojų, praėjo, jį apėmė 
nepaisymas. *Kas bus, tas 
bus, '

Jšiarė apysakaitės aflt- 
galvį ir nepąžino savojo 
balso.

Apysakaitės a n t g alvis 
“Žydinti alyva”.

Pasirodė, poetinis apysa
kaitės pavadinihias klausy
tojams patiko/Ant didžiu
mos Veidų švytėjo šypsenos. 
Kas tai' šūkterėjo ' užgyni
ma: “Oho!” ' ; '

Mukosėjevas sujaudintu 
kimiu balsu skaitė::

“Kuomet mieste, antį Puš
kino bulvaro pražydo piį-

■ A . . . ..

prie 
atitė,/jog jis 

rimtai ir-tikrai mylįs gim
nazijos 7-tos; klasės studen
tę Ostroumovą....”

Iš tolimesnio / skaitymo 
klausytojai sužinojo, jog 
gimnazistas Vetluginas iš
dėstė savuosius jausmus 
gimųaziątėi Ostroumovai. 
Ji atsinešė link/jo pasmer
kiančiai ir, matomai, tėvų 
patariama,prikalbėjo jam 
daug nemalonią dalykų,' 
šaltų, bejausmių frazių, ką 
tokio panašaus, kad jai, 
“dar peranksti mylėti,” 
“reikia. mokytis,” “baigti 
kursą,” “kur* tai įstoti,” 
“•pagelbėti tėvui, motinai.” 
Pažeista Vetlugino širdis il
gai nerado sau-ramybės.

Gimnazistas . metė pasi- 
ruošimuŠ prie egzaminų, 
prislėgtu jausmu valkiojosi 
po Saratovą, Volgos pa- 
krašęiąis. “O mieste, Puški
no sode, pavasariškai, puoš
niai žydėjo alyvos.” Tuo
met Vetluginas, tartum iš 
vidaus ko tai verčiamas, 
sėdo rašyti apysaką. Kuo
met apysaką atspaus ir sa- 
ratoviečiai kalbės apie atsi
radimą jų mieste naujo ta
lentingo rašytojo, Ostrou- 
mova gailėsis, kad atmetė 
jojo jausmus,' ir pati pas jį 
atbėgs. Su didžiausiu vargu 
užbaigta iki galui apysaka 
Vetluginui pasirodė ant 
tiek gera, stipri, “gorkiš- 
ka,” kad jis nusprendė pa
bandyti paveikti ja ant Os- 
troumovos dar pirm atspau- 
džiant. Įduodamas mergi
nai rankraštį perskaitymui, 
jis. įtikinančiai priminė jai, 
kad Maksimas Gorkis nėra 
lankęs nė vienos gimnazijos 
klasės,— nė vienos klasės! 
— o jo vardas, skamba vi
soj Rusijoj, visame: pasau
lyje. Ant kiek gi sykių dau
giau šansų garsiai literatū
rinei karjerai jam, Vętlugi- 
nui, kuris bevČik ‘ užbaigė 
pilną gimnazijos kursą!

Sekamą dieną, grąžinda
ma autoriui jos- perskaitytą 
rankraštį, Ostroumovą ant 
kiek šaltai, ant tiek ir at
virai , Vėtlu^inui pasakė, 
kad “nors tuose reikaluose 
nieko benusimanau, bet iš 
syk matosi, jog rašė ne ra
šytojas.” Vetluginas užsi
gavo : “Kodėl ne rašytojau?. 
Kaip ne Rašytojas?, / Aš ir 
nesigiriu, kad . jau--esu ra
šyto jum. Aš tik /dar būsiu 
rašytojum.” s Mergina su 
pirmesnių šaltumu ir, statu
mu, užklausė: “Kada gi tu 
būsi rašytojam?” Vetlugi
nas: “Kada atspausdins šią 

. apysaką. Sunkiausia — at- 

. spausdinti pirmą kūrinį, 

. užmegsti ryšius su redakci
jomis, susipažinti, o paskui 
viskas sąvaime išsiris. Ma- 

iui iš pradžių ra- 
lengvai ? Dar

metus, Garbes' nebuvo? Ir 
meilė nesirišo'. '

Iš prigimties žmogus la
bai" apsukrus; Vetluginas 
per tuos thetus dikčiai per
simainė, nublanko, pakvai
šo. ^Sugriuvus jo svajotai 
vilčiai, jis nebegalėjo grįž
ti į pirmesnį mizerną gyve
nimą ip jautė prilipęs liep
to galą. ^0 mieste, Puškino 
sode, gražiai, kaip ir praei
tais metais, žydėjo alyvos”. 
Vetluginas tada, kokiu - tai 
būdu įsigijo revolverį su 
trimis kulkomis, dvi iš jų 
paleido į( Ostroumovą, o 
trečią į save. Dėka likimui, 
mergina nukentėjo1 iš dide
lio persigandimo ir lengvo 
sužeidimo, bet Vetluginas, 
neatgavęs sąmonės, mirė. 
“Jį laidojo visas Sarato
vas .,..“ “Karstą, pasken
dusį gėlėse, : lydėjo daug 
gimnazisčių a u k š Iresnės 
klasės, - pavasariniai pasi
puošusios, atrodančios • į 
dangaus - sutvėrimus ..*.” 
“Kapinėse visi verkė, ir se
ni ir maži; ir mokytojai ir 
mokiniai, o už visus dau
giausia Ostroumovą: Ji su
prato, .kas yra meilė...” 
“Iki pat vakaro mieste bu
vo graži, rami diena, kokios 
Saratove niekad nebuvo. 
Ant Puškino, bulvaro, gaur 
šiai dvelkdamos aromatu, 
žydėjo alyvos.”

Visi klausėsi Mukosėjevą 
sulaikytu kvėpavimu. Iš 
pirmų eilučių jojo apysaka 
atrodė drąsi ir visi labai 
jaudinosi. Kai kurie jaunes
nių net daugiau baiminosi, 
negu ' pats Mukosėjevas,

me minimas jo vardas.
Visi užmirė laukdami 

Gorkio atsiliepimo. ,
— Na, ką-gi, — sėdė

damas už stalo ir žiūrėda
mas tiesiai prieš save, ne? 
garsiu bosu tarė Gorkis. — 
Apysaka taip šau. Tai net 
ne apysaka, straipsnis. Net 
ne straipsnis, koresponden
cija. Korespondencija iš Sa
ratovo apie eilinį mieste 
įvykį. Pamenu, pats skai
čiau “Saratovo žiniose” 
apie tą įvykį gimnazisto 
su gimnaziste. Dar tuomet 
dvasiškiai buvo sujudę, ra
šė apie nepakankamą religi
nį auklėjimą mokyklose ... 
. — Jūs skaitėte? — nu
džiugęs pralinksmėjo 'auto
rius. — Reiškia, aš tiesą 
parašiau? Tiesą? Pas ma- 

, ne nieko nėra išgalvoto, vis
kas paimta iš gyvenimo.

— Faktas atžymėtas tei
singai, — vėl ramiai, alkū
nėmis atsirėmęs ant stalo 
ir suneręs ilgus pirštus tę
sė Gorkis. — TačiUu meni
niam kūriniui to nepakan
ka. Daug ko trūksta. - At
leiskite, jei pakartosiu se
nų, elementarių taisyklių, 
bet meno kūryba — ne pro
tokolas, ‘ji privalo ne regis
truoti faktą, bet jį' apmąs
tyti, plėsti, nušviesti iš vi
daus. Jei dar kiek galima 
suprasti priežastį saužudy- 
stės jūsų Vetlugino, kodėl, 
tad, jis bandė ir. Ostroumo
vą nušauti, — tas jūsų kū
rinio skaitytojui visai ne
aišku.' Kodėl jūsų didvyris 
’“paleido į merginą’ dvi kul
kas,” o sau paliko vieną,

sugrūsta. Paim
ta svarbi tema, bet toji 
svarba neišvystyta.

x — Reiškia, mano tema 
svarbi? — kukliai ir 'tuo 
pačiu sykiu džiugiai, pa
raudęs, apsipildamas pra
kaitu, kaip pirtyje, pakar
tojo jaunasis' autorius.

— Taip, labai svarbi,— 
patvirtino Gorkis - ir tęsė 
analizą:—Tą pasakiau kas- 
link turinio perskaityto 
rankraščio; Dabar paliesi
me .kitą ką. Visai nėra spal- 
vingumofnė vieno vaizdo; 
plikas atžymėjimas, pava
dinimai daiktų, o ne patys 
daiktai ir iš kokio materio- 
lo. Nė vieno žmogaus port
reto; nė vieno charakterio; 
tik pavardės. O žodžio me
nininkas privalo piešti 
daiktus, ne tik įvardinti. 
Paminėjai alyvą — paro
dyk ją arba iš jos gautą 
jausmo įspūdį. Paminėjai 
Saratovą' — nupiešk tąjį 
miestą, duok nors viehą to 
miesto pamatinį bruožą. 
Paminėjai meilę — nupiešk 
ją, parodyk, kaip ji atrodo. 
Paminėjai susikrimtimą — 
taipgi priversk mane jį pa
justi, juomi sirgti. Jei ra
šote /‘garbė,” duokite, tad, 
tikrąjį jos kvapsnį, priver
skite skaitytoją pajausti, 
kuomi,ji kvepia. Prie to, 
reikia pažymėti,' kad pas 
jus ant keletos puslapėlių 
keturis sykius “žydi aly
va”, o jei priskaityti ant- 
galvį, tai penkis sykius. 
Perdaug. Pakanka' dviejų. 
Taipgi visai nereikia minė
ti gyvo žmogaus vardo, 
Maksim Gorkio, nes tai —

nėra pareiškimas prokuro
rui įtraukiant Maksimą
Gorkį už dalyvavimą sugal
voji me saužydystės ginfha- ? - 
zisto Vetlugino. ' Vietoje 
“rašytojas Maksimas Go r-' 
kis” galima buvo parašyti 
“madingas rašytojas.” Taip 
pritikliau, be pretepdjos 
skandalui arba sensacijos. 
Ir vėl: kodėl nepakeitėte > 
gimnazisto" pavardės? Lai
kraštyje buvo Vetluginas ir 1 
pas jus Vetluginas. Dar lie-. 
ka pasakyti apie kūrinio 
moralę, kokiam tikslui pa
rašyta. .

čia Mukosėjevas pasinau- 
dojo pauza, kuomet Gorkis 
norėjo atsikvėpti, ir at-. 
sargiai, žodis po žodžio, iš
dėstė savus paaiškinimus:

— Kokiam tikslui, — tas //1 
buvo smulkmeniškiau išaiš- 
Įminta pirmesniame apysa
kos variante. Ten buvo kū
rinio moralė arba, 'tikriau, ’ 
specialė užbaiga su morale, 
kaip kad eilėraščiuose. ~Po 
to prisiminiau jūsų Nuro
dymus, kad pridėčkai’bei 
suflioravimai skaitytojui > 
nereikalingi, todėl ir išme
čiau ją. Dabar, kiek atsime
nu, galiu paaiškinti tekstą 
moralės: “Kaip gaila, įvy
kis Vetlugino su Ostroumo
vą nėra išimtis Saratovo 
jaunimo tarpe. Visos Sara
tovo merginos nuo tūlo lai- , 
ko serga viena ir tąja pa
čia liga, duokite joms jau
nikį nė kiek nemažesnį už 
Maksimą Gorkį arba nieko. 
Jos greičiau liks senmer- • 
gėmis, bet Vetluginai joms 
nereikalingi.”

Klausytojai garsiai nusi-

o

Klausytojai garsiai nusi
kvatojo. Kaž kuris jųjų ,

(Tąsa 4-me pusi.)
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viskas sai 
nai, Gork 
šymas' ėjo 
sunkiau kaip rpan ...” Os- 
troumova šaltai: “Na, ką, 
palauksime.” V e t luginas 
piktai: “Ko, laukti ?” Ji:
“Iki atspausdins.”

Merginos n e pa isymas 
vertė Vetluginą suskubti su 
spausdinimu apysakos, ir 
gimnazistui iš tikrųjų atėjo 
sunkiausios dienos jo gyve
nime. Rankraštis - keliuose 
egzemplioriuose, s vaikščiojo 
po visą pasaulį, pabuvojo 
daugelyj redakcijų, miestų 
ir provincijoje, ir, apart 
nusiminimo, nieko autoriui 
nedavė. Redakcijos, tartum 
susitarusios,' a t s a k inėjo 
vienbalsiai: “Apysaka ant 
tiek prasta^ kad net negali 
būti ‘daiktu, vertu svarsty
mo ;” ;ji “Nę; * /literatūra 
“Rinkinys svetimųjų fra
zių;” “Tuščia vieta;“ “Ąti-

jfr <->

SIETYNO CHORAS, vad. Walter žuko^daly vau ja programoje. Taipgi dainuos AIDO CHORAS, ?
' , į ? vad. Geo. Kazakevičiaus.
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Jš Brooklyn© išeina du. buski 1-mą valandą po pietų nu(L.“Laisvės,° 427 Lorimer St. Kurie norite 
,■ važiuoti su aidiečiais, galite užsisakyti vietą Laisvėje. Kaina $2.00 ypatai.

Parkas atdaras nuo 12 dįeną. šokiai prasidės 3 vai. po pietų., 
/ Įžanga 60c. (taksai įskaityti).
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Vienoje nuošaliųjų Maskvos gatvių, 
pilkuose namuose su baltomis kolonomis, 
antre^ole ir pakrypusiu balkonu, kadaise
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New Yorko AFL International Brotherhood of Teamsters Lokalo 807-to nariams išėjus 
j streiką, visoks * sunkvežimiais išvežiojimas prekių suktojo. Jiems talkina ir kitų loka
lų nariai. Jie reikalavo po 50 centų algos piredp, kompanijos pasiūlė tik po 15 cen
tų. Neriai dviemis balsais prieš vieną 15 centų priedą "atmetė. Kairėje: nariai iš
girsta balsavimo pasėkas. Dešinėje: nuo Holland Tunelio grąžina at&aĮ sunkvežimį.
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s gyveno ponia, našlė, gausingų tarnų 
apsupta. Josios sūnūs tarnavo Peterbur
ge/dukterys ištekėjo; į svečius ji retai 
teišvažiuodavo, tat vieniša leido pasku
tiniuosius savo šykščios ir nuobodžios 
senatvės, meįus. Jos diena, nelinksma ir 
niūri, seniai jau praslinko, bet ir vaka- 

. * ras buvo tamsesnis už naktį. < ~
Visų jos tarnų žymiausias buvo kiem

sargis Gerasimas, dvylikos verškų ber
nas, vyras iš tuomens ir liemens, kurčias 
ir nebylys nuo pat gimimo dienos. Ponia 
paėmė jį iš kaimo, kur jis gyveno vienui 
vienas 'nedidelėj lūšnelėj, atskirai nuo* 
brolių, ir buvo laikomas kone pačiu tvar
kingiausių baudžiauninku. Būdamas ne
paprastas stipruolis, dirbo jis už ketu
ris; darbas tirpte tirpo jo rankose, ir 

. linksma būdavo žiūrėti į jį, kai ardamas 
spausdavo didžiulėmis letenomis žambrį: 
atrodė, vienas, be kuino pagalbos, raižo 
tamprią žemės krūtinę; o per petrinej 
taip ryžtingai sukdavo dalgį, kad, rodos
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tų ir numes kiekvieną skyrium. Ponios 
kieme bdvo ir žąsų; bet žąsis, kaip žino
ma, rimtas ir išmintingas paukštis; Ge
rasimas gerbė jas, lesino įr prižiūrėjo; 
jis pats buvo bent kiek panašus į rimtą., 
žąsiną. Jam davė viršum virtuvės kama
raitę; jis sutvarkė ją pats, pagal savo 
skonį, sukalė sau ąžuolinių Tentų lovą 
ant keturių stuobrių—tikrą milžinų lo
vą; šimtą pūdų būtų galima ant jos padėti 
— nenulinktų; po lova buvo pakišta stip
ri dėžė; kampelyje stovėjo toks pat tvir
tas stalelis, o šalia stalelio kėdė tri
mis kojomis, bet tokia tvirta ir žema, jog 
patsai Gerasimas, būdavo, pakels ją, pa
leis — ir šypsosi. Kamaraitė buvo už-.

rakinama spyna, panašia į raguolį, tik
tai juoda; spynos raktą Gerasimas vi
suomet nešiojo pasikabinęs prie juostos. 
Jis, nemėgo, kad pas jį kas vaikščiotų.

Taip praėjo metai, o jiems pasibaigus, 
Gerasimui atsitiko nedidelis įvykis.

Senoji ponia, kurios kiemsargiu' buvo 
Gerasimas, stropiai laikėsi senoviškųjų 
papročių ir turėjo daugybę tarnų: jos 
namuose buvo ne tik skalbėjų, siuvėjų, 
stalių, bet net ir pakinktų meisteris,, var
du Kapitonas Klimovas, kuris ėjo veteri- 
noriaus ir tarnų ..gydytojo pareigas; be- 
to, jis buvo pačios ponios namų gydyto
jas bei kurpius, paskutinių girtuoklis. 
Klimovas dėjosi nuskriaustas, tinkamai 
neįvertintas išmokslintas sostinės , žmo
gus, kuriam tiktų gyventi ne Maskvoje, 
kažkokiame užkampyje, be darbo; ir jei
gu jisai geriąs, kaip jis rimtai sakyda
vo, mušdamasis į krūtinę, tai geriąs tik
tai iš širdies skausmo. Kartą ponia iš
sikalbėjo apie jį su savo vyriausiuoju 
prievaizdu Gavrila, tokiu žmogumi, ku
riam, sprendžiant iš jo geltonų akių ir 
antiškos nosies,- pats likimas lėmė būti 
viršininku. Ponia apgailestavo- dorovinį 
sugedimą Kapitono, kurį anądien sura
do kažkur gatvėje.

— O ką, Gavrila, — staiga ėmė ji kal
bėti, — ar nereiktų jį apvesdinti, kaip 
tu manai? GaJ jis surimtėtų.

— Kodėl gi neapvesdinti? Galima, — 
atsakė Gavrila. — Bus labai gerai. ,

— Taip; bet kas už jo eis?
— Žinoma. Bet, tiesą sakant, kaip jūs 

malonėsite. Vis dėlto jis, taip sakant, 
kam nors gali būti reikalingas, iš „drau
gės jo neišmesi.

— Berods, Tatjana jam patinka?
Gavrila norėjo kažką atsakyti, <bet su

čiaupė lūpas.
— Taip! .\.. tesiperšie • Tatjanai, — 

nusprendė ponia, su malonumu uosty
dama taboką. — Girdi?

— Klausau, — atsakė Gavrija ir pasi
šalino.

Grįžęs į savo kambarį (tas kambarys 
buvo fligelyje, beveik visas Užverstas ap
kaustytomis skryniomis), Pavrila iš pra
džių išsiuntė laukan savo žmoną, o pas
kui atsisėdo prie langę ir susimąstė. Ne
tikėtas ponios įsakymas j j aiškiai siitrik
dė. Pagaliau jis atsikėlė ir liepė pašauk- 

\ ti Kapitoną. Kapitonas atvyko.
Ęet prieš perduodant skaitytojams jų 

kalbą, ne pro šalį bus papasakoti, kas bu
vo toji Tatjana, kurią Kapitonas turėjo 
vesti, ir kodėl ponios įsakymas sujaudi
no prievaizdą. K

Tatjana^kaip mes anksčiau esame pa
sakę, buvo pas ponią skalbėja (beje, jai, 
kaip įgudusiai skalbėjai, duodavo skalb
ti tiktai plonuosius skalbinius), dvide
šimt aštuonerių metų moteris, mažute,' 
liesa, baltaplaukė, su apgamomis ant kai
riojo žando. Apgamoš ant kairiojo žando 
rusų laikomos blogu ženklu — būsiąs- 
nelaimingas gyvenimas... ^ątjąna ne
gulėjo girtis savo likimu. Iš pat jnazens 
jai teko daug var'gti; jį dirbdavo už du, 
bet švelnaus žodžio niekad iŠ nieko neiš
girsdavo; rengdavo ją prastai; algos 
gaudavo lapai mažą; giminių beveip kaip 

■ ir neturėjo: vienas, kažkoks senas rakti
ninkas, kaip netikęs, paliktas-kaime, bu
vo jos dėdė, o kiti dėdės ėjo lažą 
ir viskas. Kadaise ji buvo’garsi gražuo
lė, bet jos grožis greitai nubluko. Ji bu
vo labai romaus-arbąK tikriau pasakius, 
užguito bųdo? patį Sau .vįsįskąi abejinga,. 

_________________ ~ _ v o kilį mirtinai bijojo^ tegalvojo tik apie 
je. Apskritai, berasimas buvo rimto it ' ^arbas butų laikai baigtas; nįe-
Hežto būdo, visur mėgo tvarką ^net gai- sl? ir (drebėjo,
iai nedrįsdavp jo akyse peštis; kitaip P°m£s vardą^ išgirdusį, nors ta
į bėda: tik pamatys, tuėj sugriebs u? t

kojų, apsuks ore ratu kokius dešimt lai*1 - ’ (Paugiau bus)

trines

irtis ir iš šaknų išvers jauną beržyną, o 
kada vikriai ir nesustodamas kuldavo 
trijų aršinų spragilu, pailgi ir kieti jo 
pečių raumenys pakildavo ir nusileisda
vo, kaip dalbos. Nuolatinė tyla teikdavo' 
nenuilstamam jo darbui iškilmingumo. 
Puikus buvo bernas, ir kad ne jo nelai
mė, kiekviena merga mielai būtų už jo 
tekėjusi... Bet štai, Gerasimą atvežė į 
Maskvą, nupirko jam batus, pasiūdino 
vasarai švarką, žiemai kailinius, davė 
jam į rankas šluotą ir fyastuvą ir pasky
rė kiemsargiu.

Iš pradžių jam labai nepatiko naujasis 
gyvenimas. Nuo mažų dienų jis buvo 
papratęs prie lauko darbų, prie kaimo 
buities. Dėl savo neląimės negalėdamas 
bendrauti su kitais žmonėmis, jis išau
go nębylys ir tvirtas, kaip auga medis 
derlingoje žemėje ... Perkeltas į miestą, 
liūdėjo ir nesuprato, kas čia jam darosi, 
kaip nesupranta jaunas., sveikas bulius, 
ką tik paimtas iš pievos, kur sultinga žo- 
dė“ augo jam iki pilvo; pąeme, pastatė ge
ležinkelio vagone — ir štai, apipildami jo 
nutukusį kūną čia kibirkštimis su dū- ' 
mais, čia banguojančiu garu, veža jį da
bar, veža triukšmingai, žvangėdami, o 
kur>yeža dievai žino! Po sunkių ūkio 
darbų visa ruoša naujojoj tarnyboj at
rodė Gerasimui vieni juokai; per pusva
landį viskas būdavo sutvarkyta, ir jis 
arba sustodavo vidury kiemo ir žiopso
davo į praeivius, tarytum norėdamas iš
gauti iš jų savo mįslingos būklės paaiš
kinimą, arba staiga nueidavo kur nors 
į kampelį ir, toli nusyiedęs šluotą ar kas
tuvą, krisdavo žemėn ant veido ir ištisas 
valandas gulėdavo kniūbsčias, nejudėda
mas, kaip sugautas žvėris. '.Bet žmones1 
prie vi&a ko pripranta, priprato pagaliau 
ir Gerasimas prie miesto'buities. Darbo 
turėjo nedaug: visos jo pareigos buvo 
žiūrėti kiemo švaros^ du sykius per die
ną parvežti statinę vandens, prikapoti ir 
prinešti malkų virtuvei ir namams, ne- 
įsileisti svetimųjų ir naktimis saugoti 
namus.. Ir, tiesą sakant, * savo pareigas 
jis ėjo labai stropiai: kieme niekuomet ■ 
nesimatė nei šiukšlių, nei skiedrų. Jei 
įklimpsta kur nors pter pačius purvynus 
atiduota jo žinion statinė ir nuvarytasis 
kuinas, jis tiktai stumtels pečiu — ir ne 
tikz statirię, bet ir patį kuiną išjudina iš 
vietos; jei ima malkas kapoti, jo kirvis 
skamba, kaip stiklas, ir lekia į visas pu
ses skiedros ir pliauskos; o jei kalbėsi- 
me apie'svetimuosius, tai po to, kai jis 
kartą naktį, sugavęs du vagis, trinkte
lėjo vieną į antrą kaktomis, ir trinkte
lėjo taip, jog ir į policiją po to jų nebe- 
vesk, vįsoje nuovadoje ėmė jį gerbti; dar
gi/dienos praeiviai, tikrai ne vagišiąi, o 
tik šiaip sau nepažįstami žmonės, maty
dami rūstų kiemsargį, aplenkdavo jį ir 
rėkaudavo,* lyg jis būtų galėjęs girdėti tą 
riksmą. Gerašimo santykiai su visais ki
tais tarnais buvo paprasti, kad ir ne vi
sai draugiški, — šie jo bijojo, — bet 

' jis laikė juos saviškiais. Visi susikalbė
davo su juo ženklais, ir nebyįys supras
davo juos, tiksliai vykdydavo visus įsa
kymus, bet savo*teises taip pat žinojo: 
n ekas nedrįsdavo sėsti į jo vietą užsta-
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PAS GORKĮ
(Tąsa nuo 8-čIo pus).) 

smarkiai paplojo. Apglušin- 
tas Mukosėjevas sustyro ir 
dairėsi į šalis, matomai, 
buvo jam neaišku, kaip bu
vo priimta jojo užbaiga: 
teigiamai ar neigiamai,

Gorkis, sėdėdamas už 
stalo ir užvertęs atgal gal
vą, atidarė plačiai burną ir 
taip pat širdingai nusikva
tojo, paskui dikčiai užsiko
sėjo ir greitais rankos mos
tais atmetė Mukosėjevo 
“užbaigą”, kaipo nerimtą, 
prieštaraujančią abelnam 
kūrinio tonui.

f

Gerokai pasijuokę, tūlą 
laiką visi tylėjo, vienok, 
sprendžiant iš veidų, tyloje 
kiekviena^ savyje tęsė juo
kavimą vis tąja pačia link
sma- tęma: apie netalentin
guosius jaunikius ir daug 
reikalaujančias jaunąsias^

Grąžindamas autoriui 
rankraštį su pataisomi^, 
Gorkis, kreipdamasis į vi
sus, rimtai pasakė:

— piad iš laikraštinio 
pranešimo padaryti meniš
ką kūrinį, reikia labai 
daug dirbti. Dirbti ir dirb
ti.

— Reiškia, apdirbti? -b- 
maldaujančiomis akimis 
Mukosėjevas žiūrėjo į Gor
kį. .

;Visi matė, kaip jaunuo
liui virpėjo rankos, pri
imančios iš Gorkio rankraš- .» ‘.■ ■ » tj. . •

Paskui sekė kritiška per? 
žvalgą kitų rankraščių,’ po 
kelis ant. syk — vieną silp
nesnį už kįtą, — ir po to 
pradedantieji autoriai sta
tė Gorkįui klausimus. .

— Aleksėj Maksimovič, 
o kaip su antgalviu? —už
klausė vienas. — “Žydėjo 
alyvą-1 -— tinkamas ant- 
galvis? ■ .

Gorkis lėtai pažvelgė į 
tą pusę, iš kur klausė, ir 
ramiu tonu atsakė: >

— Pavadinimas apysa
kos arba privalo vienu- 
dviem skambiais žodžiais 
nusakyti kūrinio prasmę, 
apimti jo idėją ir turinį, 
arba pavadinimu apysakos 
autorius pasinaudoja kaip 
paskiru, pridedamuoju me
nišku bruožu, padidinan
čiu kūrinio įspųdį. Šiame 
atsitikime antgalvis** “Žydė
jo aįyvą” liečia antrąjį pa
sirinkimą, jis autoriaus pa
imtas, kad pastiprinti apy
sakos tragiškumą.

užklausė , Mukosėjevas, 
užbaigoje mano apysakos 
prįflpti dar vieną eilų0:: 
“Krapnojo lietusi”, Ir visą

‘/Krap-apysaką pavadinti 
no jo lietus”?

Klausytojai susikaupė ir 
kietai suspaudę lūpas laukė 
Gorkio atsakymę.

— Galima/— rimtu vei
du bet j nokiančiomis aki
mis, burbtelėjo Gorkis. 7— 
Viskas galima. Tačiau išeis 
labai prastai, bespalviai, 
beverčiai. '

— .Aleksėje Maksimovič, 
kas svarbiausia autoriui: 
“kaip” rašyti arba “ką” 
rašyti—forma ar turinys?

—Be abejo, “ką” Aišku, 
turinys.’ Kuomet pas jus 
bus “ką” rašyti, tuomet at
siras ir “kaip” rašyti.” 
“Kaip’^ priklauso nuo “ką” 
o ne atbulai. Ar aišku? 
(Visur pabraukta manor— 
Vert.) . •

Kada klausimai išsisėmė, 
Gorkis pakilo, išsitiesė ir, 
susikišęs, rankas į kelnių 
kišenes, lėtai, užsimąstęs 
pradėjo po kambarį vaikš
čioti, apsistodamas kartais 
prieš vieną autorių įrupę, 
kartais,prieš kitą.

—Apie ką rasote?—stai
ga paskiri, serioziški ir nu
lemiamieji sugriaudė tylia
me kambaryje jo užbaigos 
žodžiai. — Niekus rašote! 
Niekus/ nevertus atydos. 
Kam lįaš reikalinga ? Nie- 
kam!... Ką gali duoti liau
džiai tokia jjiferatūrą? Aiš
ku, nieko r Rašytojui yra 
savosios tautos vėliavos ne
šėjai! ... .Vėliavos nešėjas 
neprivalo vilktis * armijos 
uodegoje, j iŠ" privalo eiti 
priekyje!..'. O kad eiti 
liaudies priekyje, reikia, ži
noti jos reikąjus, idealus, 
kovoti* už juos, muštis, mir
ti, jei pasitaiko!...' Štai 
kurion pusėn visų-pirma 
atkreipkite, savo dėmesį, 
pradedantieji literatai!... .

Autoriai, tartum avys 
darganoje, susiglaudę įvai
riose vietose į atskirus ma
žus būrelius — ant sofos, 
ant kėdžių, ant palangių,— 
sėdėjo, draugiškai ' apsika
binę, susikaupusiai klausė
si. Priešais’juos lėtai vaikš
čiojo po kambarį tikrRš ra
šytojas — pirmūnas, kuris 
tvirtai, kaip niekas pirm 
jo, laikė savo stipriose ran
kose liaudies suteiktą jam 
vėliavą — vėliavą nėpasi- 
tertkinimp, protesto, kdvos.

Šiltai ątšisveikinę su Gor- 
kiū, autoriai išeidinėjo ty- 
?kiai, be trukšmo; pasitenki
nę, laimingi,' pasisėmę ži- 
npjimo, steųgdąmiesi neuž
miršti visa ką i& jo pa
vyko išgirsti.

, yeriė DąrlnntdSį.: 
(“Smiena” No. 12, 1948)
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LLD 52 Kruopos Nariams
Vsftfara baigiasi. Oras pra

dės-darytis nepastoviu, ir mes 
turim pagalvoti apie veikimą 
rudeniniu! sezonui.

Tie keli vasaros mėnesiai 
praėjo be susirinkimų, nęs na
riai geriau mątė reikalo pra
leisti laiką kur pors laukuose, 
taip, kad nė valdybos pilnos 
neturime. ' >

Manau, kad visi būsite ant 
tiek širdingi,< kad kaip nors, 
ant ki^k galint, būti sekan
čiame susirinkime, nedėlioj, 2- 
rą vai. po pietų, 19 dieną 
rugsėjo (Sept.), Draugijų Sve
tainėje.' ’

Mums reikia prisirengti prie 
rudeninio - žieminio sezono; 
peikia darinkti dalis valdybos, 
o kuosvarbiausiai, tai prisi
rengti prie paskutinio išvažia
vimo, kuris atsibus sykiu su 
Moterų Pažangos Klubu ant 
drangų Smitrevičių ūkio, 26 d. 
šid mėnesio.

Vieta taip graži, ir pasi- 
šmeravę savo “ližes” važiuo
kite; vietos bus visiems; bū
kite ten pakvėpuoti tyru oru, 
o moterys prirengs visko dėl 
jūsų priėmimo. Būsiu ir aš 
šį syk. J. Danta. '

Corn ir Wiener Roast
Sękmadienį, rugsėjo 

Lietuvių Progresyvia Klubas 
rengia smagų pobūvį, taį yra 
Com ir Wiener Roast,. Kali
nausko farmoj, Dalias, Pa.

♦ A >*.,.* J ...
Tai bus įaskutinis KĮubo 

parengimas šįą vAšątį JodSl, 
kviečiame visus ap^lihkėsliė4
tuvius atsilankyti,{ft* visi sma
giai atsisveikinsime su šia va
sara, dainuodami ir gražiai 
baliavodami.

šio Corn ir Wiener Roast 
surengime darbuojasi Klubo 
veikiančioji komisija: Aldona 
Grigaitienė, Marė Stanislovai- 
tienė, .Nelė Kužmickienė, Va
lerija Vaitkevičienę ir Juozas 
Daugirda.

Dėl transportapijos susjži? 
nokH? pas Skarnulį, 17 N. 
Sherpjan St., Wilkes-Barre.

KELRODIS: Atvažiavę į 
Dalias, važiuokit Harvey’š 
Lake keliu pusę mailes; pa
matysit užrašą kairėj pusėj 
“Dalias,” čia pasukit po kai
rei ir važiuokit apie mailę į 
kalną ir po dešinei' prie kęlio 
rasit-tą viet^

Antanas Skarnuįįs,
Klubo Prezidentas..

Hartford, Conn.
Kalbės Senatorius^ Taylor

Sekmadięnį, 26 d. rugsėjo, 
8 vai. vakare, Bushnell -Me
morial įtalbės senatorius GJen 
Tdylor, Progresyvių Partijos 
kandidątas į Nice-prezideiito 
vietą.

Visi ir visos kviečiami da
lyvauti. Išgirskite jo kalbą.
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Pataisa/ i

Aprašant dd. Naktinių ne
laimę, dienraščio No. 211, 
klaidingai buvo pasakyta, kad 
auto nuostoliai sieks apie 
tūkstantį dolerių. Turėjo bū
ti, kad auto pataisymo* išlai
dos bus didelės. ’ n'M. B. J

l f,

šimtai Ameri- 'Manila. —• šimtai Ameri
kos lėktuvų kovotoją ieško 
4 dingusių karinio ttrtns- 
porto lėktuvų. Spėjama, lead 
visi ketūri nukrito f fande- 
nyną.« -
................T &

IDEALIŠKA VIETA
VAK AGI JOMS

Geram, poilsiui praleiskite savo^vakacijas ant 
‘ > moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš

tai ant kalno, 2į valandų iš New Yorkmiesfo.
KAINA $35 Į SAVAITĘ

• Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 
arti, maudynių.

Mrs. Nellie Dauenhauer
R.F.D. l, Box 325, ( Stone Ridge, N. J.

Telefonas High Ralis 3185
Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Avė. 

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

■M

CHARLES J. ROMAN

5*

r

Telefonas Poplar 411t

^^i,.,,^ v^,i^—< ..T^-i.r / ■< Lyte—, ; ■ J-.i.ne »
4 pud.-—-Laisvi (Liberty, Lith. Daily) —4Antr., Rugs. 14,. 1948

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- - 
kites prie manęs cĮieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai (ruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

<■ . ■ v G'-'?
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BAIGIANT VASAROJIMĄ A

(Tąsa pųo 2-ro pusi.) 

nemažai ir lietuviškų vieto
vardžių.

Prisiminkime 
laikus, kai Lietuva buvo 
plati, tvirta valstybė. Prisi
minkime Žalgirio mūšį, kai 
vokiečių galybė buvo pa
laužta. i

Jei tuomet, sakysime, ka
ras būtų buvęs privestas 
prie logiškos išvados, tai 
Lietuva galėjo atgauti Klai
pėdą ir Karaliaučių; Lietu
va galėjo' būti “jūrinė vals
tybė,” turėti nemažą laivy
ną; būtų galėjusi susisiekti 
su vakarais ir, kuomet 
Amerika tapo atrasta, — 
arti šimtu metų vėliau po 

■Žalgirio, — Lietuva lygiai 
su kitomis valstybėmis galė
jo naujojo pasaulio žemyne 
turėti teisę prfe kokios že
mės srities, prie kokios 
nors, didesnės salos, jei* ne 
prie paties kontinento. To 
pasėkoje šiandien gal būt 
kur nors šiame pasaulio 
kampe turėtume tokius vie- 

x tovardžįus, kaip “Nova Li- 
.r tuania,” “New Vilnius,” 

“New Kaunas,” etc.
Deja, Vytautas, pernelyg 

pataikaudamas Vatikanui, 
U" ryžosi baltarusius, ukrai

niečius ir rusus užkariauti 
ir katąlikais padaryti*; Vy
tauto politika buvp veržtis į 
rytus ir toji politika Lietu
vai daug lėšavo ir paties 
krašto vos vos visiškai ne
pražudė.

Aš žinau vieną lietuvį 
idealistą - patrijotą Brook- 
lyne, kuris” dar ir šiandien
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Pasinaudokite Šiąja 
Proga

Kadangi šiuom tarpu 
dienraščiui labai reikia 
pinigų, tai duodame di
delę nuolaidą ant svarbių 
knygų.

Poeto Stasio Jasilionio 
eilėraščių 2 dideles kny
gas duodame tik už $1.

Tai yra gražios poezi
jos patys geriausi rinki
niai. Puikus pasiskaitymas 
jaunimui. Norintieji iš
simokinti gerai lietuviškai 
skaityti, skaitykite poeto 
Stasio Jasilionio eiles.

Anksčiau išleistoji kny
ga BEŠVINTANT1S RY
TAS yra 288 puslapių 
knyga. Antroji, išleista 
pradžioje šių metų PA
VASARIŲ GČDOS iš 
256 puslapių knyga. Tas 
abi knygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apmo 
kėsime.

Tik už vieną dolerį jūs 
įsigysite gražiausios poe
zijos dvi knygas ir .tupiu 
pačiu kartu paremsite sa
vo dienraštį finansiniai 
sunkiuose vasaros mėne
siuose.

Užsakymus prašome 
siųsti šiuom antrašu: 
LAISVE, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

mano, jog Amerikos lietu
viai galėtų “savo vardą pa
kelti?’ Jis samprotauja ši
taip: tegu visi lietuvių kil
mės amerikiečiai persike
lia gyventi kur vienoje vie
toje, na, ir lai jie pareika
lauja, kad toji sritis būtų 
paskelbta 49-ta valstija, pa
vadinta lietuviškai, su lie
tuviu gubernatorium, su lie
tuvišku seimeliu ir, žinoma, 
lietuviais policmanais. Ar 
tai neįdomios svajonės?

Na, bet užteks apie tai.
Męs grįžtame 'namo, — 

grįžtame pasilsėję ir pilni 
energijos darbui. ’

Sustojame Bostone.-
Susitinkame su mano 

broliu Aleksandru, su Sto
niu, su dr. Jonu Repšiu; 
norėjome matyti Kupstį, 
Kubilių, fir. Borisą ir kitus 
prietelius bei draugus, de
ja, nebuvo galima jų su
gauti.
x Užeiname pas draugus 
Zaivius, turinčius savo rūb- 
šiuvyklą pačioje žymiausio
je Bostono gatvėje — Com
monwealth Ave. Pasikalba
me'apie judėjimą, apie tai, 
ką bostoniečiai žada veikti 
rudenį, žiemą, — apie bu
simąjį menininkų festivalį 
Bostone.

Diena nepaprastai malo
ni: saulėta, neperkaršta. Iš 
Zaivių leidžiamės pėsti link 
South Station. Nuėjus ko
kią penkioliką tarpgatvių, 
Eva apsižiūri, kad neturi 
savo apyrankio (bracelet’o), 
kurį jinai taip brangina, 
nes tai dovana. Ji tikrai at
simena turėjusi ant rankos 
Zaiviuos. Vadinasi, jis bus 
kur nors, jai nejuntant, nu
kritęs šaligatvy j. \

Grįžtame ta pačia vieta, 
kuria praėjome, atidžiai 
stebėdami, gal kur surasi
me.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist# 

394-3Š8 Broadway 
Brooklyn, N. "Y. 
/ Tel. ST. 2-8842

Nėra! v .
Z^ivis sąjęo: kreįpkįtes 

policijos nuovadon, nes, jei 
kas rado, 'gal ten priduos ; 
Zaivienė pataria' užeiti čia, 
vą,. į viešbutį: jei kas arti 
rado, gal įlies ir paliks “ppe 
deskos.” Pagaliau maloni 
Ząiviene užtikriną: atidžiai 
seks spaudoje “Lost and 
Found” kampelį. Ji mano, 
jog žmogus, radęs, paskelbs 
spaudoje/'jog rado.

Gražios mintys ir jos tur 
ri logikps, bet kyla klausi
mas: ar daug yra tokių tei* 
singų žmonių, kokius vaiz
duoja Zaiviai?

Grįžtame, Aš patariu 
Evai dėt viso ko užeiti. į 
viešbutį, ha, ir paklausti, 
nors vilties surasti nebeli
ko, z

' Užeina. Tarnautojas pa
reiškia: moteriškė rado tūlą 

tapyrankį šaligatvy j, ir čia, 
va, jos adresas ir telefono 
numeris, — kreipkitės pas 
ją!

Eva’su Zaiviu nuskubi.
Pasirodo, jog tai Zaivių 

“koštumerka,” viduramžė 
moteris ir teisinga. Atiduo
dama Evai radinį, ji pa
reiškia: jei nebūtumėt užėt 
jusi, būčiau skelbusi laik-, 
raštyj.

Šis prietykis atrodo smul
kus, tačiau jis vis tik daug 
pasako, — jis, būtent, pasa
ko, jog pasaulyj yra teisin
gų, padoriif žmonių. O tai 
daro patį gyvenimą links
mesnį, smagesnį ir viltin- 
gesnį.

Tuomet į South Station 
ir — traukiniu.

Atostogos baigiasi.
Šios atostogos, prisipa

žinsiu, man buvo tuo būdin
gos, kad jose buvau laisvas 
nuo bet kokio darbo: nieko* 
nerašiau ir nereikėjo saky
ti prakalbų tai pirmas 
toks įvykis mano gyvenime! 
Buvau pasiėmęs dramą tai
syti, bet, kaip sako ameri
kiečiai, on second thought, 
nei jos nepaliečiau.
. Na, būk sveikas ir lak 
mingas, Mikuli gerasis! /

Rojus-Mizara.

Washington. — Buvęs at
ominių bombų projekto 
galva generolas Grove pa
sakojo, kad Sovietai galėję 
išgaut tūlus atominius sek-, 
retus.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Apskrities Kultūros-Švietimo 
Darbuotojų Pasitarime

ijTENA, liepos 6 d.—Dūlių 
klubas-skaitykla teisėtai laiko
mas geriausiu kaimo klubu 
apskrityje. Klubų-skaitykl^ 
vedėjų pasitarime buvo iš-* 
klausytas to klubo vedėjo 
Jųodvilkio pranešimas dėl 
dąrbo patyrimo. Po to, pra
nešimus d^l . dąrbo patyrimo 
padarė Tauragnų, Leliūnų ir 
Molėtų valsčių klųbųrskaity- 
klų vedėjai.

Pasitarimo dalyviai ap
svarstė taip pat klausimų dėl 
klubų-skaityklų darbo der
liaus nuvalymo laikotarpyje 
ir išklausė paskaitą apie ko
lektyvinių ūkių statybą.

Viršijo Pusmečio Planą
UKMERGĖ, liepos 7 d.— 

“Ąžuolo” odų apdirbimo fa
briko kolektyvas pusmetinį 
planą įvykdė birželio 1 dieną, 
o dabar jau yra įvykdęs apie 
60 procentų metinio plano. 
Baigiamasis cęchas per pirmą
ją birželio mėnesio dekadą 
įvykdė 58% męnesinio plano, 
o kalkių cechas — 48 proc. 
Baigiamajam ceche pasižymė
jo Laurinavičiaus brigada. 
Brigados darbininkai Eršovas, 
Mozūras ir Grigaliųpąs siste- 
matingąi viršija išdirbio nor
mas 440;170 procentų.

Pirmaujanti kalkių cecho 
brigada, vadovaujama darbi
ninko Kvarinsko, į socialisti
nes lenktynes iškvietė visą 
baigiamąjį cechą. Brigados 
darbininkai Platonoyas, Bart
kus, Kačinskas ir kiti per 8 
darbo valandas įvykdo pusan
tros išdirbio normos.

Nuolat spartindamas gamy
bos tempus, “Ąžuolo” fabriko 
kolektyvas gyvena viena min
timi: įvykdyti metinį gamy
bos planą iki lapkričio 7 d.

A. Marcišauskas.

PHILADELPfflJA LAUKIA “PERGALES”
Po poros mėnesių, lapkričio 

27-tą , dieną, Philadelphijos 
lietuviai turės progą pamatyt 
stambiąją penkių veiksmų 
karo dramą “Pergalę.”

Ją parašė Vilniaus Valsty
binio Dramos Teatro drama
turgas ir režisierius B. Dau
guvietis. šiuo stambiuoju sce- 

kūriniu jis pavaizduojanos

Liėtuvos 
pastarojo karo metu: 
valstiečiai pradėjo kurti nau
ją gyvenimą, kaip vokiečiai į 
Lietuvą įsiveržė, kaip Lietuvos 
partizanai prieš nacius kovo
jo ir kaip, galop, hitleriniai 
okupantai tapo iš Lietuvos iš
trenkti. Tai širdį drebinanti 
vąizdai.

liaudies išgyvenimus 
kaip

VALSTIETIS ROKAS IR KAIMO MERGINA PAULINA
Xnaciams j Lietuvą Įsiveržus. Scena iš 2-ro veiksmo)
ROKAS: Vadinasi, Leonas (jo sūnus) suimtas?
PAULINA: Taip, vakar suėmė, o šiąnakt kaž kas 

arešto namus užpuolė ir visus išlaisvino.
ROKAS; Tai kur dabar Leonas?
PAULINA: Nežinia, sakoma, kati i Vabalių girią iš

ėjo. Dabar tą girią vokiečiai supti pradėjo...

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

iu ik ALINGA NAMŲ DAkbimn- 
Kfi. -r- Virėja. Guolis ant vietos. 7 
kambariai, 3 vanios. Gera alga. 
Skambinkite MAin 2-2380, rytais 
12 vai. dieną.

.MRS M. PAMS^Y, 225 Eastern 
Parkway, Brooklyn, N. ¥• . į

■rt .i ■ ■.■■■■■ i u į ■

H&LP WANT£D~MAL£
REIKALINGI VYRAI »

Prižiūrėjimui dviejų apartments 
nių namų. Gaus * keturis kambarius 
ir $100 į menes . Dėl daugiau infor
macijų skambinkite SLocum 6-0292.

(216)

SOVIETINIO SKLANDY
TO JO REKORDAS

Maskva. — Sovįetinis la
kūnas’ Vąsilius Pavįlovas 
sklandytuvu (tai yra, lėktu
vu be motoro) ųuskrido 62 
amerikines mylias per pus^ 
antros valandos, Jisai lėkė 
nusakytu trikampiu oro ke
liu, viršydamas pasaulinius 
tokio skraidymo rekordus 
sklandytuvais.

Stockholm, Švedija, -r- Ęi- 
na gandai', * kad Sovietai 
gauną daug uramumo is 
Čechoslovakijos. Uranium 
yra sprogstamą atominė 
medžiaga. x

Miami. , — Nepaprąstai 
smarkus viesulas“ pleška 
link Bermudqs.

g
•į

m

-

1

1

•'ll

I 
o 
"r

I

Matthew 
BUYAUSKAS 
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Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpaūškal 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

ModernlSkai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

‘ Savininkas
417 Loriiųer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar-* 

žovių įr pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

<b

.......... T

P aid Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
. Skersai gatvfis nuo* Armory , .

LIETUVIS I.AISNIUOTAS GRABORIUS
• . X

Telefonuokito dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

Naujai Jšdekoruota šermenų kdply&a, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo' mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, dideli^ puikiai įruoštas- 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom siilyg parei- , 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. z -į

J. J. Kaškiaučius, M. D 
530 Sommer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 :

grupių ir pavienių. 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus |r krąjavųg 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES į 
612 Marion St., Brooklyn.

Kampu Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chancey St., Broadway Line/ ] 

Tel. GLenmore 6-6191

L\

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

- •
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kitokių

Plečiama Gamyba
VILNIUS; liepos 7 d.—Vil- 

pįąua miesto pramonės kombi
nato tolio dirbtuvės birželio 
mėnesį gamybos planą įvykdė 
159 procentais. Pažymėtina, 
kad žymiai sumažinta tolio sa
vikaina. Palyginti su šių me
tų pirmuoju ketvirčiu, balan
džio mėnesį-tolio savikaina su
mažinta 52 procentais, o ge
gužės;—55, .procentais.

Tolio savikainos sumažini
mo pasiekta dirbtuvės kolek
tyvo ąuolat didėjančio darbo 
našumo dėka. Brigadininkas 
Stankevičius padarė eilę pato
bulinamų įrengimams, brigados 
darbininkai Rimkevičius, Juš
kaitė, Izotovaitė, Kazėnaitė, 
Šostakaitė ir kiti nedelsiant 
įsisavina gamybą su patobu
lintais įrengimais.

Tolio dirbtuvės kolektyvas 
įsipareigojo iki lapkričio 7 d. 
įvykdyti metinę gamybos pro
gramą. B. Milašius.

^‘Pergalę” su.vaidint atvyks 
Brooklyrio, Lietuvių Liaudies 
Teatro kolektyvas, apie 25 as
menys. ♦

"Pastatymą rengia Philadel
phijos Lietuvių Moterų Klu
bas,

Vaidinimas prasidės nuo 5 
valandos vakare. Po dj’amos 
bus šokiai ir pasivaišinimai.

Įžanga: $1.25. Patartina 
įsigyt bilietus iš anksto. Tuo- 
mi padarysit gero ir, rengė
joms ir sau —’ nereikės eilėj 
prie .durų laukt ir, galimas 
daiktas, nesuspėt pamatyt 
dramos pradžios. ‘ ;

Vieta: Lietuvių Muzikalė 
Salė, 2715 E. Allegheny Ave.
,Rengimo Komisija,

———'*»*Y***V'

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, #VYNAS ir 

ALUS

Blatk Horse Ale 
Joseph Zeidat, Jr 

411 Grand St . 
Brooklyn, N, Y.

•I

atliks •specia-
Ivanovo mies-

pusmečio lai-
trikotažo

apretūros cechams. Eilė ma
gmų kamvolinių audinių ce
chui gauta iš Kijevo. Tų įren
gimų montažą 
lįstų brigada iš 
to.

Tik pirmojo
kotąrpyje “Silyos” 
fabriko mašinų parkas pagau
sėjo 96 naujomis< mašinomis. 
Neperseniai fabrikas gaVo dar 
32 automatus iš broliškų res
publikų gamyklų.

Kelyje yra staklės ir ma
šinos “Raudonosios vėliavos” 
fabrikui, Janonio’ vardo po
pieriaus fabrikui, Petrašiūnų 
elektrinei ir . kitoms miesto 
įmonėms.

■r

- (SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y 
Suteikiam garbingas laidotuves,

J150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499'

.70 Naujų Farmacininkų
KAUNASliepos 6 d.—Res

publikinės Kauno medicinos 
bazės organizuotus 4-r*U mė-- 
nėšių provizorių padėjėjų 
kursus baigė septyhiasdešimt 
kursantų, kurie per keturis 
mėnesius praėjo dąugįau kaip 
400 valandų apmokymą.

Vyt; farmacijos valdybos at
stovas Pangonis 'baigusiems 
kursus įteikė pažymėjimus. 
Akto metu buvo iškelti kur
santų gero mokymosi rezulta
tai: dešimt kursantų baigė la
bai 'gerais, penkios dešimtys 
gerais ir tik trys kursantai pa
tenkinamais pažymiais,

Alf. Vilutis.

įrengimai iš Brolišku 
Respublikų . 5

KĄU^AŠ, liepos 6 d.—Iš 
visų šalies kampų atvyksta 
ėšelonai su naujais' įrengimais 
Kauno fabrikams ir gamy
kloms. šiomiš dienortiis “Dro
bės” vilųonių ąudįniy fabri
kas gavo didelę partiją nau
jausių tarybinės gamybos 
įrengimų. Ivanovo ‘Hvtek- 

gamyklos mašinų ga
mintojai atsiunfe Kauno teks
tilininkams elektromotorus ir 
įvairią aparatūrą dažymo ir.

NAUJI LITERATŪROS 
IR MOKSLO KADRAI.

Vilnius, liepos 6 d.* — šiais 
mokslo metais Vilniaus Valst. 
Universiteto Istorijos - Filolo
gijos fakultetas išleido naują 
kvalifikuotų /specialistų laidą. 
Universitetą baigė studentai, 
apgynę diplominius darbus šio
mis temomis: A. Sprindįs — 
“Varpo” literatūrinė kritika,” 
R. Vadys —r “Darbas-* senovės 
lietuvių rugiapiūtyje,” Z. Fain- 
haųzas — “Sierakauskio revo
liucinė veikla,” S.* Račkauskai
tė —- “Kudirkos 'satyros,” J. 
Subatavičius — “Socialistinio 
heroizmo motyvai S. Nėries kū
ryboje” ir O. Petrėnaitė — 
“Varpo”, literatūrinė ir ideolo
ginė raida.”

Baigusieji dirbs literatūros 
ir mokslo srityje .tarybinėse 
rėspublikos įstaigose. V. Dysna.

. v ★ ★ ★
EKONOMISTŲ LAIDA

Vilnius, lįępos 6 d.—Vilniaus 
Valstybiniame Universitete ap
gynę diplominius , darbus *15 
ekonomistų: T) finansininkai, 5 
pramonininkai, ?3' prekių moks
lo specialistai ir 2 prekybinin
kai. 70% visų baigusių valsty
binius egzaminus išlaikė ir di
plominius dąrbus apgynė labai 
gerais įr gerais pažymiais. La- 
pienytė^ Tamošiūnas, Skupeika, 
Jašinskas ir kt. parodė geęą 
dalykų žinojimą ir politinį išsi
lavinimą.' , K. J<yvobXds.

•‘V
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VAKARIENE 8&c 
Iš 7-ių patrovų

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager^

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

" ?31 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TeL EVergreen 8-9770

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
* < U* . ’ ■

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South *5th St., * Brooklyn, N. Y,

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioją Jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir 
lonu'. Mandagus patarnąvimas.

Kiekvieną šeštadienį Įvyksta puota, pasivaišinitnas bei part. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. 1

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir garimais aptarnaujame Žemom kainom.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—* Ant?., Rugs. 14, 1948
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Dviejų Chorų Piknikas

Miesto ParodojeBusmany Streiko Nebus
Valandos

Real Estate
Insurance

TeL EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

kultūriniam centrui

LITUANICA SQUARE

RESTAURANTCome With Your Friends!
PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTONKiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 701 Grand Street

Telefonas 'STdgg 2-2173282 UNION AVĖ
Restaurant—Meeting £ Dani# Hajis Tel. EVergreen 4-0612

Klubietės Grįžta Prie 
Degančiai Laukiančių 
Veiksmų Sąvo Klube

Newark ietis Joseph- Krok 
40 metų, tapo sunkiai sužeis

. New Yorke apie 30,000^su- 
aiigusių asmenų užsiregistravo 
mokslui vakariniuose, kursuo-

Užmiršti Mokytojai 
Reikalauja Progos 
Gyventi Žmoniškai

Miesto Mokyklas 
Lankys Virš 
Milionas Mokinių

Trokmanų Firmų Sąjungos
Traukia Uniją Teisman

Keturi vyrai apdegė 65 pė
dų , laivelyje ties Ulmer Par
ku. Pripildomos batarėjos pa
degusios gasoliną, dėl ko įvy 
ko eksplozija.

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETUS’SEKMADIENIAIS

nuliūdime 
ir Anna, 
A.ntana,

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

vėžimiui atsimušus, į patiltę 
Po Bbrden Avė.

ūke ir jos draugutc Helen 
ninon iš Bronx, N. Y. - Ur
nas dovanojo po penkinę

PDRAUDA NUO NELAIMĖS. Tinka

Kreipkitės: 
104-12 - lllth Street

tai rodo, jog 
plinta.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

Virginia Chiaramonti, 66 
metų amžiaus, gyvenusi 772 
Grand St., Brooklyne, mirė 
rugsėjo 11 d., Brooklyn ligo
ninėje. Kūnas pašarvotas 
Bieliausko koplyčioje. Laidos 
rugsėjo 1Į> <L, šv. Jono kapi
nėse. .

Velionė paliko nuliūdime du 
brolius Silvestrą ir Antajią ir 
tolimesnius gimines. t

Abęjų laidotuvių apeigomis 
rūpinasi graborius Matthew 
P. Ballas (Bieliauskas).

Third Avenue Transit Kor
poracijai atšaukus savo pir
mesni nuosprendį išmesti iš 
darbo *52 unijistus, unija su
tiko neskelbti streiko. Jis bū
tų prasidėjęs pirmadienį. Ki
tus ginčijamus klausimus abie- 
ji sutiko spręsti bendrose de
rybose. ' •

šeštadienio vakarė a įvyks 
atidarymas Kultūriniame .Cen
tre skaityklos. Jau yra gauta 
įvairiausių senų ir naujų kny
gų dėl pasiskaitymo. Kiek
vienas galės bile kada užeiti 
ir pasiskaityti. Knygos bus 
lietuviškos ir angliškos. 
Taipgi bus įvairiausių lietu
viškų ir angliškų- laikraščių.

Ta proga visi kviečiami su
sirinkti į '• Kultūrinį Centrą. 
Ateikite nepavalgę vakarie
nės, jies restorantas bus pa
ruošęs skaniausių valgių. Įžan
gos nebus. Užsiipokės kiekvie
nas tiek, kiek suvalgys. Val
gių kainos labai prieinamos. 
O po vakarienės, 8 vai., Dr.

John Cozorąn,, 51 m. amž., 
gyvenęs 89 Grand- St. Ext., 
Brooklyne, mirė rugsėjo 11 d., 
Greenpoint ligoninėje.. Kūnas 
pašarvotas Bieliausko koply
čioje, 660 Graųd St., Brook
lyne. . Bus palaidotas rugsėjo 
14 (d., šv. Jono kapinėse.
‘Velionis paliko nuliūdime 

žmoną Frances, brolį Joseph 
ir seserį Wanda Smullen. šei
ma prašo draugus ir pažįsta- 
mtis- suteikti paskutinį patar
navimą.,x -

Daug Trokmanų Jau 
Sugrįžo Darban

Šiluma ir Saule 
Daug Miestiečių4 
Išviliojo į Pajūrius

Saužudis Numarino 
Su Savimi Kitus 
Asmenis Apartmente

(unija) 
metams 
majorui 
Vis dar

Moterų Apšvietos ' Klub.o 
valdyba prašo visas nares at
eiti ir atsivesti savo drauges, 
kad pradėtume sezoną atitin
kamai mūsų tradicijoms ir lai
kų reikalavimas. , 

■ Įvyks paprastpje vietoje — 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

LaTouraine Coffee 
teisman, reikalau- 

sužeidi- 
Ji važia- 

, jos au-

A. Petriką duos įdomią pa
skaitą apie senosios ^Lietuvos 
diplomato Jurgio Baltrušaičio 
kūrybą, O paskui galėsime 
visi pasikalbėti-ir labai drau
giškoje nuotaikoje ' praleisti 
vakarą.

Todėl prašome įsidėmėti: 
vakarieriė bus gatava nuo šeš
tos valandos. Galėsite pasi- 
valgyti jums priprastu laiku. 
Valgių visiems bus per visą 
vakarą. ' n

Bet, žinbma, kviečiami yra 
dalyvauti ir tie, .kurie pasi- 
valgys namie. Ateikite ir iš
girskite- Dr. Petrikos įdomią 
paskaitą apie Jurgio Baltru
šaičio poetinę kūrybą.- Rep.

RECEPTU SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

/. Dar apie 4,500 trokmanų* 
AFL' InternacionaX- / Brother
hood of Teamsters Lokalo 
282-ro narių, buvo pasiruošę 
sugrįžti darban rugsėjo 13-tą.

šis lokalas oficialiai nestrei
kavo, buvo taręs priimti bosų 
pirmą pasiūlytą’ pridėti mo- 
kesties po 15 centų per va
landą. Tačiau kooperuodami 
su streikuojančiu lokalu 807- 
iu atsisakė vežti ar krauti 
streikierių 'uždraustus produk
tus. Lokalo 807-to viršihin- 
kams pradėjus pasirašyti kon
traktus su atskiromis firmo
mis ir nariams pradėjus grįž
ti į darbą, sugrįžo darban ir 
282-ro lokalo nariai. Bet ža
da reikalauti lokalo 807-tb 
sąlygų iš savo samdytojų.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

Prieš apie ketvertą metų 
Hurley, prekinio laivyno ma- 
ripinkas, buvęs pažeistas kojų- 
paralyžiąus. Nuo to laiko 
nuolat sirginėjęs. Tačiau pre
kinio laivyno marininkai ne
gauna iš valdžios pensijos, jie 
neskaitomi veteranais. Dėl x ■ Itos pat, prięžasties ir darbo 
negalėjo gauti. Kompanijoms 
reikią tik stiprių marininkų. 
Tokio darbo, kokį jis galėjęs 
būtų dirbti pašlijusioje svei
katoje būdamas, niekas jam 
nedavė. Gyventi nebuvo iš 
ko. O nuoma už pusantro 
kambario buvusi $45. Prie to, 
bėgių pastarųjų dviejų mėne
sių dui kartus buvęs ligoninėje 
dėl gendančių kojų. Dėl tų 
visų nelaimių jis buvęs pasi
daręs aržus, grąsindavęs sau- 
žudyste ir dėl to jo žmona pa
staruoju laiku bijojusi su juo 
gyventi, apie mėnesį gyvenusi 
kitur. , '

Rugsėjo 13-tą didžiajame- 
New Yorke prasidėjo mokslo 
metai. Sugrįžta į liaudies mo
kyklas apie 883,000 mokinių/ 
Ir prisideda apie 75,000 ma
žiukų, ateinančių pirmu kar
tu, didžiausis prieauglis pra
dinių visame New Yorko gy
venime.

Tačiau aukštesniojo'mokslo 
skyriuose pastebėtas mažėji
mas registracijos. Mažiau re
gistruojasi amatinėms ir aka
deminio mokslo vidur, moky
kloms. Tai bus dalinai dėl iš- 
sil?aigimo veteranams mokslo 
terminų ir dalinai dėl pasūn- 
kėjimo liaudies būklės suma
žėjus uždarbio vertei dėl pa
kilusių kainų, taipgi dėl pakė-rf 
limo mokesčių už mokslą.

Viso ^bendrai šiemet mokysis 
apie 1,160,500 mokinių.

Praėjusį sekmadienį milio- 
nai 'newyorkiečių praleido pa
jūrio rezortuose, parkuose ir 

t Užmiestyje. Pasinaudodami 
^saulėta ir šilta diena, kokių 

Šiemet nedaug buvo sekmadie
niais, -apie 800,000 asmenų 
nuvyko į Coney Island. Apie* 
250,000 priskaičiuojama bu
vus Rockaways. Jones Beach 
tūrėjęs 55,000. Tr kiti miesto 
ir priemiesčių pajūriai ir par
kai buvo pilni svietelio.

Daugybės miestiečių buvo 
įšvykę ir į New Jersey. Su
grįžimas iš tenai automobi
liais ėjosi vėžio žingsniu. Iš 
Cranforde įvykusio Laisvės

Steyen Augustine & Frank Sąnko 
SAVININKAI

1711 Suydam Str. Ridgewood-Brooklyn
Telefonas: EVergreen 6-0347

Kathleen Cleary, 22 metų 
patraukė savo buvusius sam 
dytojus 
Co., Inc 
dama atlyginimo už 
mą auto nelaimėje, 
vusi firmos reikalais 
to, su firrhos šoferiu. Po sužei 
dimo, jai darė 17 operacijų 
bet sveikata likosi neatitaiso 
ma;

Penkios didžiosios trokmanų 
firmų sąjungos savo posėdyje 
Pennsylvania viešbutyje nuta
rė traukti kovingąjį, streikavur 
sį lokalą 807-tą teisman, rei
kalaujant iš jo $3,000,000 at-

tuvėmis rūpinasi 
Aromiskis. •

Velionė paliko 
dvi. dukteris Eleną 
taipgi tris supus 
Charles ir Edwąrdą

Mokyklų viršininkas Hynds 
sako, kad šiemet New Yorke 
išdaužyta mokykloms dau
giau langų, ne^u. paprastai. O 

vandalizmas

32 Teri Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

lyną užtrukome tris valandas.
Šilumos sekmadienį buvo 

82 laipsniai, Sutros 83 nuošim
čiai. Tačiau šiluma nebuvo 
rekordinė, šilčiausia rugsėjo 
12-ta*yra buvusi 1805 metais, 
92.8. laipsniai, o šalčiausia 
1917 metais, 49.2 laipsniai.

Kur Būsite Šįo Šeštadienio 
Vakarą?

Mokytojų Gildija 
prasidedant mokslo 
priminė New Yorko 
O’Dwyeriui, jog jie 
tebėra negavę pragyvenimo 
brangumui padengti algos 
priedo, kurį gavo visi kiti 
miesto tarnautojai.

Tikrai apverktinA padėtis. 
Ir visa tai po to, kada jau 
daug geriausių mokytojų ap
leido profesiją dėl finansinių 
sunkumų. O prieauglis jauni
mo didėja.

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų,

• t Įr Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

. Turėjusios, pačiu vidurvasa
riu, pertraūkėlę, Lietuvių Mo
terų Apšvietos Klubo narės 
grįžta 'į savo pareigas, nors, 
tiesą, daugelis klubiečių, nebu- 
Vo nutraukusios savo veiklos 
atskirose1 kampanijose..

’Savo susirinkime šio ket- 
viytadienio vakarą, rugsėjo 
16-tą, klubietės imsi* svarsty
ti rinkimų kampanijos* savo 
spaudos, literatūros, pramo
gų ir kitokius bėgamus reika
lus. Tad—

pildo už streiką. Esą** dėl 
streiko firmos tiek turėjusios 
nuostolių.

Tuo tafpu mažesni atskiri 
savininkai ir kompatiiškas 
grosemes-bučernes aptarnau
jančios firmos pasirašė su lo
kalu sutartis ir tuomi sugrą
žinta darban apie 3,000 iŠ 9,- 
400 lokalo narių. Pasirašius 
sutartis aptarnauti tokias 
stambias reikalingiausių įmo
nėms maisto produktų ir kitų 
reikmenų parduotuves, . kaip 
A & P, Bohack, PauL Reeves, 
atsilikusioms firmoms gręsia 
pavojus konkurencijos bižny-( 
je. Del to labiau niršta ir ban-’ 
do bauginimais teismu 'prispir
ti unijistus grįžti darban be 
laimėjimų.

Didžiosios firmos vis dar tek 
beatsisakinėjo pridėti po 17^ 
centų per vūlandą mokfestie^ 
priedo, kurį pridėti pasirašė 
mažesnės firmos. / ų

Dirbusieji valdinį darbą lai
ke miesto apskričių apsivieni- 
jimo į vieną didįjį New Yor- 
ką 130 asmenų šiomis dieno
mis tapo apteikti specialiais 
požymiais miesto 50 metų su
kakties parodoje.

Paroda ne už ilgo baigsis. 
Kas dar nematė, laikas pa
skubėti. . Randasi Grand Cen
tral Palace, Lexington Ave. ir 
45th St., New Yorke.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrikai 
221 South ,4th Street i 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: vua fl—8 vakare I
Penktadieniais uždaryta.

John Orman
Laisniuotas Real Estate ir Insurance Brokeris

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg

1 Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas; Religijinių Daiktų.

PERKANT AR PARbŲODANT NAMUS, lotus, farinas, 
ir tt;, gausite gerą ir sąžiningą patarnavimą. Pardavė
jams greitai surandame pirkėjus, o pirkėjams greitai 
surandame tinkamus namus už žemiausias ^kainas, ir tt.
INSURANCE
mai apdraudžiame namus, automobilius, biznius, namų 
rakandus ir kitokias nuosavybes nuo ugnies ir visokių 
kitokių pavojų, kaip tai vėtrų* exploziju, vagysčių. Pa
rūpiname visokio “liability” insurance, kaip dideliems 
namams, bizniams, taip ir mažiesiems. Tinkama ap- 
drauda apsaugoja jūsų turtą. > '

'PASITARKITE SU MUMIS apie jūsų . apdraudą, nes 
svarbu ir pigiau turėti tinkamą apdraudą. Patarimai 
jums nieko nekainuos, o gali jus apsaugoti nuo daugelio 
nuostolių ir bereikalingų išlaidų.

REAL ESTATE IR INSURANCE REIKALAIS
kreipkitės pas

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas: .

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D, 
223 Sbuth 4th Strėet 

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienohl 
6—a vakarais

Ir Pagal Pasitarimais. / 
Telefonas EVergreen V-0B08 *

Pasimoję^ nusižudyti gasu 
apartmentiniame name gyve
nantis asmuo betiksliai užmu
šė kartu su savimi du kitus 
asmenis ir sužeidė 10 kitų gy
ventojų.

Nelaimę ir mirtį jos nelau
kiantiems atnešė Eugene Hur
ley, 35 metų, gyvenęs pus
antro kambario apartmentu- 
kyje 17-kos aukštų name 200 
West 108tb St., New Yorke. 
Eksplozija ir po jos sekęs 
gaisras sužaloję 37 apartmen- 
tus, daugybę jų * gyventojų 
paliekant be namų. Bildinge 
gyveno 110 šeimų.

Hurley, su žmona persišky- 
ręs, buvęs atsisukęs gasd ketu
ris kranelius ir užsidusinęs. 
Matomai, niekas nepastebėjo 
nelaimės laiku dėl to, kad tai 
įvyko sekmadienio rytą' prieš
aušriais, visiems miegant. Su
sikaupęs gasas eksplodavo. * \

Užmušti tapo Mr. ir Mrs. 
Arthur ir Rosette Yamner, 31 
metų, gyvenę viršuje eksplo- 
davusio apartmento. Iš su
žeistųjų viena moteriškė esan
ti k^tiškoje, padėtyje, o kiti 
sužeisti lengviau.

Gelbėjimąsi iš namo ir‘gel
bėjimą sužeistų labai apsunki
no eksplozijos sudaužymas 
keltuvo ir sugadinimas durų 
nuo 1 iki 12-to aukšto.
Hurley Buvo Marininlcas

Jauną Hurley prie visų bė
dų, desperacijos ir saužudys- 
tės, matomai, privedė nėSvei- 
kata ir nebuvimas saugumo. 
Jis buvo marininkas. Mari
ninkų darbo sąlygos visuomet 
sunkios, juo sunkesnės buvo 
jos karo laiku.

Skaitytojai jau esate matę 
Laisvės skiltyse, kad mūsų 
publikos du mylimi chorai — 
Sietynas ii; Aidas — Šį sek
madienį, 19 d. rugsėjo, drau
ge rengia pikniką. Savaime 
aišku, kad programa bus tur
tinga ir publika, be abejonės, 
skaitlinga.

Brooklyniečiai, ridgewoodie- 
čiai ir kitų rajonų lietuviai 
važiuokite į šį pikniką kartu 
su aidiečiais. Yra pasamdy
ti du autobusai, taip, kad už
teks vietos visiems.

Autobusai bus prie Lais
vės namo ir išvažiuos lygiai 
1 vai. po pietų. Kelionė į ten 
ir atgal kainuoja® tik 2 dol.

Bilietai įėjimui į pikniką 
galima gauti pas Tony Navi
ką ir kai kuriuos kitus ai- 
diečius.' ' ,

Pikniko vieta i Liberty Park, 
340 Mitchell Ave., Linden, 
N. J. Koresp.

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES .

Mirė Ona Straigienė 
. f • \ • ■

Kings County ligoninėje mi
rė Ona Straigienė 3 vai. naktį 
iš šeštadienio į sekmadienį. 
Velionė buvo pusseserė Kazi
miero Poderio ir gyveno tame 
pačiame name po num. 416 
Lorimer St.

Pašarvota Aromiskio koply
čioje, 323 Metropolitan Avė., 
Brooklyne. Laidos rugsėjo 15 
d., šv. Jono kapinėse. Laido- 

graborius

TONY’S'A, 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

^Savininkas

306 UNION AVENŪE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

OPEN BOWLING
EVERY EVENING AT

LIBERTY ‘ 
AUDITORIUM 
110-06 ATLANTIC AVE.

Peter
KAPISKAS

<1




