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Patriotai ar plėšikai? 
Keleiviniai streiklaužiai. 
“Snūperiai.”
Piktumas be logikos. 
Nekaltasis prasidėjimas. 
Tirštai užtepė.

Rašo A. BIMBA

i

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c 
PRICE Ko

Prezidentas Trumanas sa
ko: Dabar dar nereikia tak
šnoti 'Viršpelnius, kuriups pa
sidaro kapitalistai iš kariniu i 
kontraktų.

Reikia žinoti, kad žmonių Į 
žudymo įrankių gamyba labai j 
pelningas biznis. Didžiosios] • • • v • v
korporacijos pasidaro biiijo; Keikaluuja griežtai suvaržai 
nūs dolerių. !T e

Sako: Nepatriotiška lais-Į komunistus ir progresyvius 
vam bizniui kenkti aukštais) I O
taksais.

Taip viešai nepasakė pre- j 
zidentas, bet taip kalba ko- ] 
mercinė spauda.

Kapitalistai, kurie biznį da- i 
ro iš žmonių žudymo, yra ; 
plėšikai,— pirmos klasės plė- į

KONGRESMANAI UŽGYRĖ Vajios dėl sukėlimo 
RAGANGAUDIŠK^ BILIU $80,000 Laisvei

JAU SUKELTA ' $8,798;
DAR REIKIA $1,202

Washington. — Kongre - 
1 so Atstovu Rūmas 354 bal- 

1 sais prieš 20 užgyrė demo- 
įkrato J. S.
i kuri

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States. 
1)0-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.
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Dienraščio XXXII.

KORĖJOS LIAUDININKAI 
STUMIA JANKIUS ATGAL
Liepsnoja mūšiai del 
liaudininkai atgriebė

Pohango;
Kigyje

Rugpiūčio 23 dieną tiesiog 
pirmam Keleivio puslapyje 
stambiomis raidėmis skaitau: 
“Dalinis geležinkeliečių strei
kas trukdo plieno gamybą... 
streikai ‘įspėjimo’ pobūdžio, 
bet trukdo karo gamybą.” To
dėl, aišku, Keleivis norėtų, 
kad jie būtų sulaužyti.

Ta menševikiška 
pavirto atviru
Lygiai taip “karo 
trukdymu streikus 
korporacijos, kurios 
nių kontraktų darosi 
nūs.

mazgote 
streiklaužiu.

gamybos” 
vadina ii 

kari- 
bilijo-

labai 
ieško

Washingtone priviso 
daug “snūperių.” Jie 
“slaptybių” apie žmones, 
ypač valdininkus, kurie kada 
nors kur nors išsitarė ne taip, 
kaip pasamdyti patriotai su
pranta.

Washingtono policijai pui- 
' kus biznis. Duok policistui 

tūkstantį dolerių ir jis 
jungs tau telefoną prie 
aukos telefono, ir galėsi 
jo pokalbius girdėti.

Vienas policijos leitenantas, 
sakoma, iš to biznio beveik 
milijonierium tapo.

pri- 
tavo 
visus

nuo 
ka- 
Te- 
bai-

Su savo gudriais sumany
mais senatorius Byrd iš Vir
ginijos bus pralenkęs visus. 
Jis sako, kad mes turime pa
siųsti Europon jau dabar 
trijų iki penkių milijonų 
reivių ir juos ten laikyti, 
gu, sako, rusai dreba iš 
m ės.

Geležinkeliečių organas “La
bor” tai vadina beprotiškiau
sių sumanymu. Sako, kad tik 
vieno kario Europoje užlaiky
mas tik per vienerius metus 
Dėdei Šamui* kaštuotų keturis 
tūkstančius dolerių. Tuo bū
du trijų milijonų armijos už
laikymas atseitų visus dvyliką 
bilijonų dolerių per metus!

Labai gerai, kad “Labor” 
senatorių -išdurnina. Bet nė 
pats “Labor” neprisilaiko lo
gikos . Pavyzdžiui, jis bara
si dėl dvylikos bilijonų dole
rių išlaidų karo reikalams, bet 
visa galva remia prezidento 
Trumano pareikalavimą, kad 
Kongresas tiems patiems karo 
reikalams paskirtų trisdešimt 
šešis bilijonus dolerių!

Neteisybė būtų, jeigu 
sakytų, kad anglai yra 
pusiau civilizuoti žmonės. Jie 
labai supyktų ir jų pasipikti
nimui būtų gero pamato.

Bet kaip galima išaiškinti 
šiomis dienomis anglikonų 
bažnyčioje kilusią eksploziją 
dėl “nekaltojo prasidėjimo”? 
Pats bažnyčios galva, Canter
bury arkivyskupas Geoffrey 
Fisher pareiškė, kad “Kris
taus nekaltas prasidėjimas 
yra istorijos faktas.”

Bet tos pačios bažnyčios or
ganizacija Modern Church
men’s Union sako, jog tai gry
na nesąmonė. Niekur, sako, 
Biblijoje nėra pasakyta, kad 

(Tąsa ant 5 pusi.)

kas 
tik

Woodo biliu,
L- S

... is apšaukia Komunistų 
arėją “sąmokslu” prieš 

, Amerikos valdžią ir reika- 
i lauja sekamai suvaržyti 
i komunistus ir šiaip prog- 
resyves organizacijas: ■

Komunistų Partija turi 
užsiregistruot pas generalį 
Jungtinių Valstijų proku
rorą ir suregistruot visus 
savo narius, kaip to “są
mokslo agentus;” taipgi tu
ri duot raportus apie visą 
jų veiklą.

. Vadinamos “komunisti
nio fronto” organizacijos

natui spręsti. Koresponden-! 
tų pranešimai iš Washing- 
tono lemia, kad sekančia 
savaitę Senatas taip pat 
priims Wood bilių.

New York. — Progresy- i 
via i šaukia darbo unijas ir 
kitas organizacijas \ tuojau 
daryti kuo stipriausią' spau
dimą Senatui, kad atmestų 

1 fašistuojantį Woodo bilių, 
sutrempiantį konstitucines 
amerikiečiu laisves.

Aukų pridavė: 
Geo. Shimaitis . 
L. Pruseika ... • 
D. M. Sholl •.. •

10.00
8.00

Truman užgiria dar 
$500,000,000 tankam

Aukojo:
S. Šaltys, Rockford, Ill. •....... »........................ $10.00
Frank Masaitis, Brockton, Mass........................ 10.00
Kazys Balčiūnas, Rich. Hill, N. Y.........................5.00
Geo. Klimas, B’klyn, N.’ Y..................... •........... 5.00
Ignas Liužinas, Binghamton, N. Y. ......... 5.00
A. M. Valantukevičiai, Brockton, Mass............. 5.00
K. Koliošas, Dorchester, Mass...........................■ 5.00
Geras Draugas ............ 3.00
Anna Daukša, Grand Rapids, Mich................ 3.00

Širdingai dėkojame viršminėtiems prieteliams už jų 
gražią finansinę paramą.

Specialaus Vajaus Komitetas.

Pietinė Korėja, rugp. 30. griebė nuo amerikiečių Ki- 
— Šiaurinės Korėjos liaudį gye, 9 mylios į vakarus nuo 
ninkai daugiau kaip iš dvie- Pohango. Jie taipgi perltir- 
jų pusių apsupo Pohang . to 
uostamiestį, rytiniame Ko- j liūs į vakarus nuo Pohango 
rėjos pajūryje. Verda įtū-Uinkui Taegu ir į pietus 
žę mūšiai tarp amerikiečių i linkui Pusano, būtiniausio 

jankiams uosto.
Šiauriniai liaudininkai 

taipgi privertė amerikie
čius pasitraukt iš Imamo, 
šiauriniai-rytiniame fronte.

Amerikiečiai panaujino - 
atakas prieš liaudininkus 
Waegwano srityje, 10 my
liu i šiaurvakarius nuo Tae
gu, stipriausios jankių tvir
tovės.

Pietiniame fronte ameri
kiniai negrai per kruviniau
sius mūšius vėl atgavo So- 
buk kalną apie 5 mylios į 
vakarus nuo Masano. Tas 
kalnas per kelias dienas 
jau 8 kartus perėjo iš vienų 
rankų į kitas.
ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugp. 29. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies armija visuose 
frontuose atmušė amerikie
čių atakas ir, be kitko, iš
laisvino Gunyi miestą. Kau- 
tynės^/dėl jo buvo užmuš
ta bei sužeista daugiau kaip 
800 priešų kareivių, ir ofi
cieriu, o 200 paimta į ne
laisvę. Kartu liaudininkai 
pagrobė 5 amerikines pat- , 

kad įgaj j rankas, 7 minosvaidžius, 4

ir liaudininkų dėl Pohango 
Amerikinis pranešimas sa
kė, jog liaudininkai “colis 
po colio” artėja prie pa
ties miesto.

Šiauriniai korėjiečiai at •

Reikalauja draftuot 
gydytojus ir dentistus

amerikiečiams vieške-

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmo komitetas 
dėl ginkluotų jėgų vienbal
siai užgyr| pasiūlymą 
draftuot karinėn tarnybon 
gydytojus ir dentistus iki 
46 metų amžiaus, duodant 
jiems oficieriu laipsnius.

Komitetas reikalauja vi - 
sųpirm draftuot tokius gy
dytojus ir dentistus, kurie 
valdžios lėšoįmis baigė 
mokslą ir dar netarnavo 
ginkluotose Amerikos jėgo
se praeitame kare.

Washington. — Karinės 
kongresmanų komisijos va- 

1 dar 500 
milionu doleriu tankams 

Prez. Trumanas 
užgyrė pasiūlymą. Šie tan
kai butų statomi priedan 
prie tūkstančių jau pirmiau 
suplanuotų tankų.

Kongresmanų komisijos 
nariai skundėsi, kad sovie
tiniai Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų tankai geriau 
pasirodo mūšiuose už ame
rikinius tankus.

taip pat privalo užsiregist- dai. siūlė paskirti 
I ruot pas generalį prokuro- 1 
I ra. (Tatai paliečia progre-] statyti.
ruot pas generalį prokuro-

komu-

syves organizacijas, bent 
vienu klausimu pritarian
čias komunistams.)

Visi komunistų ar tokių 
organizacijų siunčiami per 

I paštą laikraščiai ir kitokia 
literatūra turi būti aiškiai 
pažymėta kaipo “komunis 
tinė propaganda.”

Uždraust priimt
nistus bei tokių organizaci
jų narius į valdinius dar- 
bus-tarnybas ir užgint juos 
samdyti darbams, kuriuos 
fabrikai atlieka pagal kari
nius valdžios užsakymus.

Baustinai užgint valdi- 
ninkams ar valdžios tar
nautojams aukoti tokioms 
organizacijoms pinigų ar 
bet kokiu veikimu jas pa
remti.

Uždraust komunistams ir 
tų organizacijų i______
užsieninius pasportus.

Užgint valdžios tarnau- j 
tojams duoti komunistams 
ar kitiems “neištikimie
siems” bet kokių ^karinių 
Amerikos žinių; mždraust 
komunistams tokių žinių 
ieškoti.

Už to biliaus posmų per
žengimą bausti iki 10 metų 
kalėjimo ir $10,000 pinigi
nės baudos.

Šį bilių pagamino Ne- 
amerikinės Kogresmanų 
Veiklos pirmininkas John 
Wood.

Bilius jau perduotas Se-

Anglijon siunčiama 
dar <800 homberitr

London. — Amerika iki 
&ol laikė 200 savo bomba- 
nešių Anglijoje. Dabar ne
užilgo atsiųs dar 800 di
džiųjų bombanešių. Tad 
Anglijoj bus ir apie 60,000 
jankių lakūnų ir oriai vinių 
mechanikų.

nariams Anglijos valdžia dovanai 
duoda amerikonam lėktuvų 

'stovyklas. *
Buvęs Anglijos premje

ras Chūrchillas pasakojo, 
kad tik amerikiniai bomba- 
nešiai apsaugoje 
nuo užpuolimo iš 
pusės...

Amerika remia' vakarinės 
Vokietijos paskolą Titui

Belgrad, Jugoslavija. — 
Pranešama, kad aukštoji 
vakarinių talkininkų komi
sija Vokietijoje, vadovau
jant amerikonams, užgyrė 
planuojamą vakarinės Vo
kietijos paskolą Tito val
džiai Jugoslavijoje. Už tą 
$65,000,000 paskolą Jugo
slavija bargan pirktų fab- 

T’ikinius įrengimus ir dirbi
nius iš vakarų Vokietijos.

Amerikos valdžia sutin
ka duoti Titui dar $15,000,- 
000 paskolos. Jis jau pir
miau gavo $20,000,000 ame- 

irikinės paskolos.

Malikas išreikalavo svarstyt 
amerikonų įsiveržimų Formozon

Lake Success, N. Y. So
vietu atstovas Jokūbas Ma
likas, Jungt. Tautų Saugu
mo Tarybos pirmininkas 
šiam mėnesiui, išreikalavo, 
kad Saugumo Taryba svar
stytų Kinijos Liaudies Res
publikos skundą prieš gink
luotą Amerikos įsiveržimą 
į Formozos salą.

Amęijkos ir Anglijos at
stovai ^priešinosi skundo 
žodžiams, kad “Amerika 
ginkluotai įsiveržė į Kini
jos žemę”* (Formozą) ir 
“sulaužė Jungtinių ' Tautų 
l^„,4U-nn; In ’>

Pagaliaus, Saugumo Ta - 
ryba 7 balsais prieš 2 vie
nam susilaikant, priėmė 
Indijos delegato pasiūly
mą, kuris sušvelnina Kini
jos respublikos skundą, pa
vadindamas jį tiktai “skun
du prieš ginkluotą įsiverži
mą į Formozą.”

Malikas sakė, Amerikos 
laivynas ir oro jėgos fakti- 
nai užėmė Formozą, ir tuo 
būdu sulaužė pokarines 
talkininkų sutartis, kurios 
pripažino Formozą kaip 
sudėtinę Kinijos dalį.

Senatoriai lyrines 
teisėjų “ištikimybę”

—----------------------------------------------- ‘----v

Ūkine krize užgulė 
Izraelio valstybę

Planuojama 450,008 
vokiečių armija

Washington. — Teisinis 
senatorių komitetas kreipė-

lintu ištirti visu federaliu€• « €

Anglai " '

Belgija

r

rakietinius pabūklus, 62 
kulkosvaidžius ir daug kitų 
ginklų ir amunicijos.

Liaudininkai į pietus nuo 
savo užimto Uihungo užmu
šė bei sužeidė 1,200 priešų 

ii kareiviu ir oficieriu ir su- 
ėmė daugiau kaip 200. Sy
kiu liaudininkai pagrobė 
85 amerikines • patrankas, 
500 šautuvų ir didelius kie
kius kitų karinių įrengimų.

Amerikiniai lakūnai vėl 
be atodairos sprogdino ra
mius miestus, ir kaimus, 
žudydami civilius gyvento
jus. Trys jankiu lėktuvai 
bombardavo ir liaudininkų 
ligoninę, kuri buvo aiškiai 
pažymėta Raudonojo Kry
žiaus ženklais.

Republikonas senatorius 
William Langer ir kai ku
rie kiti komiteto nariai 
karščiavosi ypač prieš San 
Francisco apygardos teis
mo teisėjus Wm. Orrą ir 
Wm. Healv, nes jiedu įsakė 
paliuosuoti Harry Bridge-

Tel Aviv, Izraelis. — Ki 
lo aršiausia iki šiol ekono
minė krizė Izraelyje. Gy
ventojai kasdien atsiima po 
milioną dolerių sutaupymų 
iš bankų. Žmonės urmu 
perka ir kraunasi reikme- 

......................; o ®

Bujoja juodoji rinka. Ei- 
u j lutė vyriškų drabužių lė- 

šuoja $280, pora čeverykų 
$56, pakelis cigaretų dole
ris ir 4 centai, vidutinis 
muilo gabalas 70 centų, 

amerikiniais

Angliją niį “ateičiai.
Sovietu

Konuresmany komitetas 
kvočia elektrininkus

Washington. — Neameri- skaičiuojant 
kinės Kongresmanų Veik-, pinigais.
los Komitetas kvotė Alexa
Leitha, buvusi v 7 i.

Izraelio valdžia šaukiasi 
Jungtinės bent biliono dolerių pagal- 

Elektrininkų Unijos span- bos iš Amerikos žydų.

Bonn, Vokietija. — Kari
niai Amerikos ir Anglijos 
vadai užgyrė sumanymą at
kurt vakarinėje Vokietijoje 
armiją iš vapie 450,000 vo
kiečių, kaip praneša ameri
kinės žinių agentūros Asso- sa, vakarinės Laivakrovių 
dated Press ir United Unijos pirmininką, už už- 
Press.

Anglų-amerikonų genero
lai siūlo priedan prie vokie
čių sudaryt tiek pat armi
jos iš anglų, francūzų ir 
kitų vakarinių europiečių. 
Sako,'tuomet, jei kiltų ka
ras, tai Sovietai negalėtų 
nušluoti visą vakarų Euro
pą.

dos darbuotoją. Klausinėjo, 
ar Leith buvo ar yra komu
nistas; reikalavo, kad- jis 
išduotų vadus kelių organi
zacijų, kurias generalis 
prokuroras viešai paskelbę 
kaip “neištikimas.” .

Įvairios Žinios
' “Washington. — Sena
tas užgyrė siūlymą draf- 

I tuoti karinei (tarnybai gy - 
įdytojus ir' dentistus iki 46 

Leith atsisakė duoti at- metų amžiaus.
sakymus į tokius klausimus. 
Neamerikiniš Komitetas to
dėl grasina patraukt jį teis
man už “paniekinimą” Kon
greso.

Komitetas pasišaukė 
kvosti ir 'tris kitus buvu
sius Elektrininkų Unijos

Tokio. — Amerikiniai la
kūnai numetė 150 tonų bom
bų j fabrikinį Šiaurinės* 
Korėjos miestą Songdžiną.

šanghai. —Kinijos krikš
čionių organizacijos pas
merkė amerikonų įsiverži
mą į Formozą.

statą, iki apeliaciniai teis
mai galutinai išspręs Brid- 
geso byla.

Federalis' apskrities teis
mas, pagal valdžios reikala
vimą, buvo atšaukęs Brid- 
geso $25,000 kauciją ir įme
tęs jį kalėjiman.

Senatorių komitetas keti
na ištirti visus federalius 
teisėjus, ar jie pritaria ko
munistams, ar yra palankūs 
Sovietu Sąjungai, ar prik
lauso bet kokioms “neišti
kimoms” organizacijoms ir 
tt.

Andai žudo Malajos unijų 
vadus kaip “banditus”

Ottawa. — Kanados sei
mas specialėje Sesijoje ga
mina įstatymą, kuris už
draustų geležinkeliečiams 
streikuoti karo metu, kaip 
kad dabar.

Washington. — Mainie- 
riu Unijos pirmininkas 
John L. Lewis smerkė Dar
bo Federacijos pirmininko 
Wm. Greeno pasižadėjimą 
nestreikuot karo laiku.

London. — Pietinės Ko
rėjos “prezidentas” Syng- 
man ,Rhee prašė palaikyt 
Amerikos kariuomenę Ko
rėjoj ir po karo.

Havana. Kuba. — Viesu- 
liška audra pražudė 31 
žmogų vakarinėje Kubos 
dalyje.

ORAS. — Apsiniaukę, 
siau ir tarpais lietus.

vė-

Taft perša ginkluot vakaru 
Vokietiją ir Italiją

Washington. — Vadovau
jantis* republikonas senato • 
rius Robertas Taftas piršo 
atginkluot vakarine Vokie
tiją ir Italiją, esą, “apsigy
nimo” karui prieš Sovietus.

Taftas savo pareiškime 
Ohio valstijos balsuotojams 
kaltino Trumano valdžią 
už “per silpną” -karine po
litiką prieš Sovietų Sąjun
gą. • "

Singapore.
valdininkai oficialiau pas
kelbė, kad jie pakorė 104 
Malajos darbininkus kaip 
“banditus.” Tam pakartų - 
jų yra Malajos Darbo Uni
jų Sąjungos pirmininkas 
M. Veerasanen ir buvęs 
pirmininkas A. Ganapathy.

Anglų valdžia mirtie 
baudžia už bet kokią para
mą Malajos partizanams, 
kovojantiems dėl savo ša
lies paliuosavimo nuo Ang
lijos imperialistų.

Brussels.
siunčia 1,000 kariuomenes 
talkon jankiams Korėjoje.

<
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO REZIGNACIJOS IŠ PRIEVARTOS
r «

Spaudoje pranešta, kad 
ilgametis komunistas Ben
jamin Gold, International 
Fur and Leather Worker? 
unijos prezidentas, rezigna- 

I vo iš Komunistų Partijos. 
Jis jau nebe pirmas. Pir
miau keletas kitų žymių 
kairiųjų unijų veikėjų taip 

rezignavo iš partijos.
I Rezignuodami iš partijos 
jie pareiškė, kad jie nepa-jjos nariai. National Labor 

nusistatymo Relations Boardas nebetu- 
kapitalizmo, kad jie rėš pasiteisinimo diskrimi- 

savo idėjų be’ nuoti tas masines darbo li
nijas.

Aišku, kad žmogui pasi- 
i traukti iš partijos, kuriai 
I jis priklausė per trisdešimt 
metų ar daugiau, yra sun
kus dalykas. Bet kiekvie- 

dešimt"" metų6* būdamas k «as žmogus, kuris nors šį-tą 
veikdamas darbininku kla- nusl*yano apie i soc—_____ 

sąjūdžius, žino, \ jog 
verstinos rezignaci’

į • kairiųjų unijų teritorijas 
ir jas naikina. Kad apsau - 
goti tas unijas, kurias jie 
suorganizavo ir taip gra
žiai išugdė į masines orga
nizacijas. Gold ir kiti par
tiniai vadai pasitraukia iš 
partijos. Jie dabar galės 
pasirašyti Taft-Hartley įs
tatymo reikalaujamus afi- 
deivitus, kad jie nėra parti-

dama juos savo vaikus siųs
ti į parapijines mokyklas, 
kuomet čia turime 
laisvų mokyklų..

SAKĖME, KAI) Iš TŲ 
PELŲ NEBUS GRŪDŲ

Kadaise pabėgėlių tarpe 
Vokietijoje gimė sutvėri- 

 ! mas, vardu “Pasaulio Li£- 
i tuviu Bendruomenė.” Buvo I c

$8.001 paskelbtas ir konstitucijos 
I izil'l-no 11. c Vii <1 i • Ir i <1 i A m n .

$4.5oi rikos klerikalinėje, smeto - 
i ninčje ir menševistinėje 
I spaudoje diskusuotas. Bu- 

— į vo garsiai sakoma, kad pa- 
' kilo organizacija, ' kuri 
i apima viso pasaulio lietu- 

žinoma, “ne- 
pažangie- 

“Bendruomenei” 
[ mokės

, iš kuriu fašistiniu7 V C.

saujelė galės labai

$3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00; pr() jeRtaS IV Smarkiai Ame- 
CQ TV) rm omintrinc nnr AD * ”Foreign

Foreign
countries, per year
countries. G months

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

Svarbi konferencija
Amerikinis Sveturgimiams Ginti Komitetas šaukia j vius, išskyrus 

svarbią visos šalies konferenciją. .Konferencija įvyks | sukalbant 
gruodžio 2-3 dienomis New Yorke. Jos tikslas sumobi- čius. Visi 
lizuoti 14 milijonų sveturgimių apgynimui savo demo- priklausys, visi 
kratinių teisių. duokles,

I
Paskutiniais laikais reakcijos puolimai ant svetur-: or-\ži-xi p’vventi 

girnių paliečia ne tik nepiliečius, kurių yra trys milijonai g-7- . ; akė
su viršum. Jau daromi zygia. atimt! demokratines tei- kad .i(/w Ą, n‘ebug ,fl. 
■sės ir piliečiams, kurie yra užsitraukę reakcijos rūstybę.. dų „ Dab.u, ‘jau patys

Konferencijos šaukėjai sako, kad jau dabar yra už- ;č i a u s i “Bendruomenes” 
vestos bylos prieš tris tūkstančius nepiliečių. Norima j promotoriai pradeda abejo-] 
juos išdeportuoti iš Amerikos. Taip pat, sako, jau pada-iti apie savo užmojo pas’se-Į 
ryta žygiai prieš apie tūkstanti sveturgimių piliečių. Iš ■ kimus. Pats vyriausias
jų norima atimti pilietines teises. Pagal Kongresan Į-1 smetoninio vaisko geriero-
neštus bilius, jeigu jie būtų priimti ir taptų įstatymais,' las A. Oliš, pasak Clevelan-
kaip, pavyzdžiui, Hobbs bilius, apie dešimt tūkstančių Į do Dirvos, labai abejoja,

^sveturgimių atsidurtų koncentracijos stovyklose. ; ---------
Prieš visa tai reikia kovoti, sako Sveturgimiams (

Ginti Komitetas. Pirmoje vietoje turi pasirodyti patys j chaniškai ir vienodai 
sveturgimiai. Jeigu sveturgimiai ir jų organizacijos ne-įtaikinti visų kraštu 
susipras savo teises apginti, tai kas gi kitas jais rūpin- į viams.” Pavyzdžiui, 
sis? !

Tai toks šios konferencijos tikslas. Nereikia nė kai- ■ 
bėti, jog Amerikos lietuvių organizacijos turėtų entu-! 
ziastiškai konferencijoje dalyvauti/Ypatingai mūsų pa-1

ar tos “Bendruomenės 
“dėsnius būtų galima me- 

pri- 
lietu- 
sako 

Uis, “PLB apylinkių stei- 
imas Amerikoje susidurs 
u legaliais keblumais.”
Dirvos redaktorius Vin - 

žangiosios organizacijos, tiek nacionalinės, tiek vietinės, i cas Rastenis, toks pat karš- 
turėtų konferencija susirūpinti ir iš anksto pagalvoti i tas smetonini n kas, kaip ir 
apie pasiuntimą delegatų. . į nats Olis, nuverčia pačius

j “Bendruomenės” pamatus. 
Mis rašo:Tai kokios gi valstybės?

Pranešta, kad Justicijos Depaitmentas pareikalavo ! 
Peace Information Centrą užsiregistruoti kaipo “sveti-

• mos valstybės agentūra.” Tikrai keistas reikalavimas. 
Ši organizacija yra amerikinė organizacija, iš amerikie
čių suorganizuota, tačiau, jai jau primetamas svetimai 
valstybei agentavimas. Kas keisčiausia, pasak to Centro 
direktoriaus Dr. W. E. B. DuBois, kad Justijos Depart-, 
mentas nė nepasako, kokios svetimos valstybės organi
zacija esanti.

Dr. DuBois sako: “Peace Information Centras yra 
išimtinai amerikinė organizacija, kurios vienintelis tiks
las yra palaikyti taiką, neprileisti prie Trečio'pasaulinio 
karo.” j

Nejaugi dabar kiekvienas, kas tik išsitars už taiką, 
jau bus paskelbtas Amerikos priešu ir svetimos 'valsty
bės agentu? Nejaugi jau taip toli reakcijos nueita prie 
atėmimo iš Amerikos žmonių pačių svarbiausių' demok
ratinių teisių ?

• Kuo gi nusidėjo ši jauna taikos organizacija? Nusi
dėjo tuomi, kad platina pareiškimus taikos šalininkų ’ 
Kongreso ir Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus. Bet tie 
pareiškimai nėra vienos kurios valstybės dalykas arba
reikalas. Parašai už taiką yra renkami visam pasaulyje. į ruomenės 
Kodėl ta pamatinė žmogąus teisė yra bandomą atimti žavimas Amerikoje 
amerikiečiams? <

sugrąžintas buožių, dvari
ninkų ir kapitalistų viešpa
tavimas, jeigu ne su Smeto
na, tai bent jau su prelatu 
Krupavičium priešakyje.

Argi užsieniuose gyveną 
lietuviai gali, išskyrus sau
jelę pablūdusių menševikų, 
klerikalų ir smetonininkų, 
dėtis prie tokio padaro ir 
padėt jam jei ne kumščiais, 
tai bent liežuviais lietuvių 
tautą kovoti?'

IR PAS JUOS Nesą 
SUSITARIMO

viešu

Amerikos Lietuvių Tary- pat 
bos “LAIC” liūdnai infor-! ' I
muoja savo pasekėjus, kad 
“Lietuvos laisvintojų” tal
kininkuose ne viskas tvar
koje. “Latvijos laisvintojai” 
nepasidalija vietomis, “Esti
jos laisvintojai” turi savo’ 
bėdų, ypatingai susiėdę 
yra “Lenkijos laisvintojai,” 
“Ukrainos . 1 a isvintojai” 
tiesiog už gerklių imasi, net 
ir tie “Baltgudijos laisvin
tojai” nėra vienos nuomo
nės.

Mūsų “laisvintojų” 
riausiais bičiuliais gal bus 
“lenkai laisvintojai,” todėl 
plačiau apie juos pravartu

keičia savo 
link 
neatsisako 
įsitikinimu. 
V

Ben Gold pareiškė, kad i. 
“žmogaus teisės, žmogaus 11! 
mintys ir įsitikinimai yra 
šventi dalykai.” Jis tuos 
įsitikinimus įgijo per tris-

PARAPIJINES MOKYK
LOS IR LIETUVIŲ 
VAIKAI

Kunigų Draugas sužymi 
tuos argumentus, kuriuos 
žmonės stato prieš parapi
jines mokyklas. Reikia pa
sakyti, kad tie argumentai 
yra tvirtai pagrįsti. Drau
gas rašo:

Besiartinant mokslo metų 
pradžiai, tėvams užduoda
mas galvosūkis, kokią m6ky- 

i klą parinkti savo vaikams. 
Sąmoningiems katalik a m s , 
ypač tiems, kurių parapijoj 
yra katalikiška mokykla, 
lengva šį klausimą išspręsti. 
Jie laiko pačia svarbiausia 
pareiga savo vaikus leisti į 
parapijos mokyklą. Jie žino, 
kad net nuodėmė būtu ki
taip pasielgti.

Sunkiau yra “svyrūnėliams 
katalikams.” Tokiems daž
nai užtenka iš pasalios iš 
katalikų priešų nugirsti, kad, 
girdi, katalikų mokyklos nė
ra pakankamai aukštai pa
statytos, kad ten tik poteriai 
tekalbama, kad tos “davat
kos” vienuolės nėra paruoš
tos mokytojavimo darbui ir 

tėvai susvyruoja ir vai- 
p a ve d a viešųjų moky- 
globon. (D., rugp. 26

sės partijoje ir jie pasiliks 
^e" jo gyvenimo dalimi iki jo 

gyvos galvos.
Bet pasitraukti iš parti- 

prisim’nti. Apie lenkus pa-iĮ0S R vepcia Taft-Hartley
įstatymas, kurį yra 
merkusios v’sos darbo 
jos ir kuris pamatiniai 

Tadui Toma- nukreiptas prieš darbo 
lenku tragiškas I jas, o ne prieš kurią 

. . .v v I vi!  ___ i_!_•_ m -

pas- 
uni-
yra 
imi-
nors

naujai išrys- j politinę partiją. Tas įstaty-

bėgėlius “LAIC” rašo:
Rugp. 11 d. staigiai mirus 

Lenkijos “teisėtos vyriausy
bės premjerui '_____ _____
szewskiui, I 
susiskaldymas 
kėjo. Iš vienos pusės, apie mas griežtai 1 
prezidento Augusto Zaleskio kad jokios unijos vadai ne- 

spiečiasi pilsudski- į gali priklausyti prie Ko-
1 munistų Partijos, jeigu ta 
unija nori, kad su ja ro
kuotus! National Labor Re
lations Boardas. Pasirodo, 
kad konservatyviškos uni- 

pasinaudodamos tuo 
įstatymu, daro įsiveržimus

socialinius 
jog tokios 

verstinos rezighacijos ne
pakeičia žmogaus. Jos dar 
daugiau sustiprina žmo
gaus meilę tai organizaci
jai, iš kurios jis turi for* 
mališkai pasitraukti del 
tuo laiku nenugalimų sąly
gų.

Taft-Hartley įstatymas 
yra dar vienas labai rūstus 
įrodymas, kad Amerikoje

reikalauja, reakcinės jėgos yra pasie-
kusios didelių laimėjimų. ‘ 
Bet jis nesulaikė ir nesulai
kys klasių kovos. Nepai
sant to žiauraus priešuniji- 
riio įstatymo, šiandien pat 
tūkstančiai darbininkų 
skelbia streikus ir reikalau-

asmenį : 
ninku “monopolistai” ir.en-į 
doku “eminencijos,” nepaiė-j 
gūs partijų pretenzijas su
derinti, Tomaszewskio vy
riausybė ėjo tik “globėjos” | 
pareigas. Greta vyriausybės, l' 
yra ekspremjero Stanislovo Jos> 
Mikolajczyko grupė, ir dar _ 
“Tautinės Vienybės Tary-j“ 
ba,” kurioje žymiai reiškiasi ; 
adv. Korbonskio asmenybė.

Ugnį ' nuolat pakursto 
“Cat” _ Mackiewicz, vilnie
tis, pagal kurį “legalinė” vy
riausybė užsienyje “kaip 
tiktai yra., reikalingiausia 
Lvovo ir Vilniaus reikalui.”

Lenkai sudaro labai svar
bią grandį — ir tebelieka 
viltis, kad jie pajėgs susi
tvarkyti ir nusikratyti fan
tastišku1 “Oderio ir Neisės 
sienų vakaruose, 1921 m. 
Rygos sutarties sienų rytuo
se.”

Iš socialistinės Lenkijos 
yra pasprukusios imperia
listinės žiurkės, kurios no
rėtų vėl iš naujo vergti lie
tuvius, ukrainiečius ir 
baltgudžius.- Šių tautų lai- 

mokslo. | tik tame, kad tie plėši- 
Jie neparuošti tokiam pa- kai niekados Lenkijon ne - 
šaukimui. Jų protas suvar- besugrįš ir Lenkijos nebe- 
žytas davatkų įkaltomis, 
dogmomis, priešingomis 
moksliškam supratimui. Pa
vyzdžiui, davatka parapiji
nėje mokykloje iš Biblijoj 
vaikui įkAlė galvon nesąmo
nę, jog prieš keletą tūkstan
čių metų dievas iš nieko su
tvėrė žemę, ant jos auga
lus ir paskui žmogų. Bet 
jaunuolis, baigęs parapiji
nę mokyklą, patenka į ko
legiją arba universitetą. 
Ten jau jį moko, kad mū
sų žemė yra daugelio, dau
gelio mūijojių, net šimtų 
milijonų metų amžiaus, taip 
pat milijonais metų skaito

ma fūrma, su PLB skyrių mas augmenijos ir gyvūni- 
steigimu reiktų palaukti...” 
Jis ragina “tos formos” su
šilus ieškoti.

Mums gi atrodo, kad ieš
kojimas ‘ atsibos, nes bus 
ieškoma to, kas nepadėta.

Visas reikalas sukasi ne 
apie formą, bet apie PLB

vi m 6 dėsniai
PLB organ i za- 
yr$* sudaryti

tie 
k u s

j Saljetis.

Kodėl sekretorius Matthews nori karo?
gyvenimą pro Vokietijoje 
buvusių tremtinių stovyklų 
išdužusius langus... Kitų 
kraštų lietuvių gyvenimas ir 
organizuoto veikimo tradici
jos, atrodo. jsivaizduotos

dėsniai išėjo toki-, kad juos 
visai nesunku realizuoti sto
vyklose gyvenančioje visuo
menėje. bet kurias labai sun
ku ar
pritaikyti Mid žiu 1 i ame 
išsimėčiusioje 
menėje, kuri 
lų gyvenimą

net visai neįmanoma 
krašte 

lietuvių visuo- 
gyvona norma- 
ir, be to, turi 
dešimčių metų 
organizavimosi 
papročius.

Dar daugiau. Rastenis iš- 
vedžioja, kad tos 

skyrių

susidariusias

“Bepd- 
organi- 

tiktai 
dar daugiau padidintų lie
tuvių pasidalinimą. Jis, ži
noma, turi mintyje, kad 
klerikalai, smetonininkai ir 
menševikai tam viename 
maiše nesutilptų. Aišku, 
kad pažangieji lietuviai su

Teismo klaida
New Yorko srities federalinio apeliacijų teismo trys 

teisėjai, mums atrodo, padarė klaidą, kai sutiko su vals- 
į- tybės prokuroro reikalavimu atimti iš vienuolikos komu- 

riistų vadų kaucijas ir pasodinti juos į kalėjimą, orsituo padaru nieko neturėjo 
šalies Aukščiausias Teismas dar nėra išsprendęs /jų by- ir neturės.

Tai yra dar vienas pasikėsinimas prieš pačįą& svar- Tas dar nereiškia, Ras- 
' i tenio supratimu, kad visą 
“PLB” jau reikėtų padžiau
ti ant tvoros ir pavesti var
noms sudoroti. Tik atrodo, 
j^s rašo, “kad tol, kol nėra 
surasta šiam kraštui tinka-

biausias Amerikos žmonių laisves.
Tokiu pat klausimu kaip tik priešingai pasielgė Ca

lif ornijos srities federalinis apeliacijų teismas. Jis pa
smerkė ir atmetė valstybės prdkuroro ir žemesnio teis
mo pasimojima prieš Harry Bridges laisvę, kol jis turi 
teisę apeliuoti į aukštesnį teismą. Atrodė, kad tuo iš
mintingu keliu paseks ir New Yorko federalinis teismas. 
Bet jis nusprendė kitaip. Jis nuteistiesiems davė tik 
trisdešimt dienų gauti Jungtinių Valstybių Aukščiausio 
Teismo, narį, kuris sutiktų šį apeliacijų teismo potvarkį 

. ’ sulaikyti. Ar tas žygis pavyks, tai jau kitas klausimas. 
, Labai galimai daiktas, kad už trejeto desėtkų dienų tie 

žmonės turės eiti kalėjiman ir sėdėti ten, kol Aukščiau
sias Teismas pamatys reikalą jų bylą išspręsti. .

Daleiskime, kad Aukščiausias Teismas nutariu juos 
išteisinti. Jie būtų paleisti iš kalėjimo. Būtų pripažinta, 
kad jie buvo nepagrįstai nuteisti. Bet jie jau būtų visiš
kai nekaltai atsidėję kalėjime gal keletą mėnesių, o gąl 
net metus kitus! >

Kaip tik mes Amerikoje ir turime kaucijų (užstatų) 
sistemą, kad neprileidus prie tokio žmonių nuskriaudi- 
mo. Tiek įstatymai, tiek Amerikos teisingumo tradicijos 
suteikia kiekvienam žmogui teisę būti paleistu po kau
cija, kol pasibaigia visos teisminės procedūros.’

Panaikinimas šios Amerikos žmonių teisės teismų 
nutarimais būtų sudavimas neapsakomai pavojingo smū
gio visai Amerikos .demokratijos struktūrai.

Ką gi Draugas turi prieš 
tuos argumentus? 'Jis tik 
vieną dalyką tegali pasaky
ti: Jie neteisingi. Bet jie 
yra teisingi. Gal davatkos 
labai tinkamos smarkiai I" 
poterius kalbėti, bet kur 
rasi protingą tėvą, kuris 
savo vaiką pavestų joms 
išmokslinti? Fanatikė vie
nuolė gali išmokyti tik fa
natizmo, bet jau ne moks- . 
lo.

Jau seniai pastebėta, kad 
vaikai, baigę parapijines 
mokyklas, turi daug bėdos 
siektis aukštesnio i

Dabar jau aišku, kad 
prezidento Trumano kabi
neto narys ir Amerikos^lai
vyno sekretorius Francis 
P. Matthews priklauso prie 
naujo karo kurstytojų gru
pės. Iki šiol aukštieji pa
reigūnai būdavo neišdrįsta

valdys. Naujoji, 
Lenkija gražiai 
ir sugyvena su 
kaimyniškomis tautomis.

laisvoji 
susitaria 

visomis

jos amžius. •
Kaip dabar vaikąs' gali 

suderinti davatkos išmis- 
lus su mokslo atidengimais 
apie žemę ir gyvūniją? Jis 
kankinasi, graužias’. Iš jo 
gerai paruošti, mokslinė- 

L mis mintimis apginkluoti, 
turinį ir tikslus. Ji gimė ne 
tuo tikslu, kad padėt užsie
niuose gyvenantiems lietu - 
viąms kelti savo kultūrinį 
lygį, bet tam, kad tuos lie> 
tuvius sumobilizuoti . prieš 
Lietuvių tautą, kuri nusita
rė pasukti nauju keliu į 
naują gyvenimą. Lietuva 
turinti būti “išlaisvinta,” 
— išlaisvinta iš Li’etuvos 
žmonių! Lietuvon turi būti

studentai turi gražaus juo
ko. Aišku, kad toks iš pa
rapijinės mokyklos jaunuo
lis negali pasivyti moksle 
kitų savo kolegų. Iš parap. 
mokyklos išsinešti burtai 
per visą gyvenimą, kaip 
koks sunkus akmuo, trau
kia ir traukia jį žemyn.

Todėl sunkiai nusideda 
klerikalinė spauda prieš 
Amerikos lietuvius, ragin-

ro paskelbimo Amerikai? 
Mums baisiai nepatiktų.

; Laivyno sekretorius 
Matthews reikalauja karo. 
Kodėl? Kokius interesus 
jis gina ir atstovauja?

Labai lengva surasti. Jis
> Ameri

kos žmonių grupės, kuriem 
paskutiniai du karai buvo 
tikroji rugiapiutė. Ponas 
Matthews yra aukštas ir 
karštas katalikas. Dar ne
labai taip seniai jis buvo 
Knights of Columbus ko- 
mandieriumi. Dar' t’k 1944 
metais’pats popiežius Pijus 
XII p. Matthews pakėlė j 
“Papal Chamberlain.” Tai 
skaitoma pasauliečiui kata
likui labai dideliu paaukšti
nimu-

Tarpe 1938-39 metų ponas 
Matthews buvo Jungtinių 
Valstybių Prekybos Buto 
prezidentu. Ton vieton pa
tenka tik labai stambūs ka
pitalistai.

Prieš paskyrimą Ameri
kos laivyno sekretoriumi, 
ponas M'atthews buvo di
rektoriumi ir viršininku 
visos eilės korporacijų. Jis 
buvo direktorius ir vykdo
mojo komiteto narys North
western Bell Telephone Co. 

priklauso

viešai kalbėti apie paskel- priklauso prie tos
bimą karo Tarybų Sąjun
gai. Mat, jie -žino, kad jie 
kalba vyriausybės vardu ir 
todėl susilaikvdavo nuo iš
reiškimo tokios nuomonės, 
kokia būtų priskaitoma 
prie provokavimo karo. 
Sekretorius Matthews bus 
pats pirmutinis viešai pa
reikšti saVo nuomonę.

Kažin, ką\ amerikiečiai 
pagalvotų, jeigu kuris Ta
rybų Sąjungos hr socialisti
nės Lenkijos aukštas parei
gūnas viešai reikalautų ka-

PADĖKA DRAUGAMS IR PRIETELIAMS
Gerbiama Laisvės

Noriu ištarti giliail\oriu ištarti giliai šir
dingą padėką už atjautimą 
ir suraminimą manęs, va
landoj, kada mano piylimas 
vyras, Stasys Jasilionis, at 
siskyrė iš mūsų tarpo. .

Dėkoju draugui R. Miza- 
rai, kad atvažiavo iš 
Brooklyno, N. Y., ir pasakė 
jaudingą kalbą namuose ir 
koplyčioj; draugėm K. A- 
bekienei ir A. Kenstavičie' 
nei už atskridimą iš Chica- 
gos, atlikti mano vyro se
niai išreikštą pageidavimą, 
kad jos padainuotų .prie jo 
paskutinio atsisveikinimo; 
drg. S. Kuzmickui iš She
nandoah, Pa., už jausmin
gai atliktą dainą.

Dėkoju giminėms, drau
gėm ir draugam už gėles, 
katrų buvo suvirs 50, telega 
ramas, laiškus ir atjautos 
pareiškimus, prisiųstus į 
namus ii’ per visus laikraš
čius. Gaila, kad negalėjau 
visiems ypatiškai parašyti, 
neturėdama visų antrašų.

Ačiū drg. Šimuliūnui už 
pašventimą daug savo lai
ko d^lei visų reikalų ir sir 
ruošimo pietų svečiams.. 
Taip pat,.ačiū drg. Pagega- 
liam už ; jų visokeriopą pa
galbą. j . ' '

Dėkui Scran tono, Pitts to-', 
no ir Wilkes-Barre- drau
gams už pasitikimą ir taip Ši kompanija 
gausų . atsilankymą prie Morgano bankiniam trus- 
krematorijos. Drg. S. Rau- tui. Jis 
duvei už nutraukimą pa- Securities Acceptance Cor- 
veikslų ir prisiuntimą man poration, Omaha, Neb. Jis 
ir laikraščiams. buvo prezidentu First Fe«

Laidotuvių -direktoriam deral Savings and Loan 
Chopyak už malonų ir gra- Association. Jis buvo direk 
žų patarnavimą, ir visiems, toriumi Central National 
kas dalyvavo šermenyse ir .Insurance Co., taip pat ra* 
aukavo karus nuvežti prie dijo stoties W0W\ 
paskutinio atsisveikinimo.

Dar kartą ačiū visiems.
Paulina Jasilionis

. New York. — Į East upę 
nukrito ir nuskendo kari
nis orlaivis. Keturi jo lakū
nai sužeisti, bet išgelbė
ti. ,

buvo pirmininku

buvo prezidentu First Fe-

Ar dabar aišku, kodėl šis 
žmogus yra naujo karo 
kurstytojas? Iš naujo pa
saulinio karo tos visos kor
poracijos, kurioms priklau
so 1 a i v yz n o sekretorius, 
pasidarytų nesuskaitomus 
milijonus dolerių pelno.

S.
2 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Ketv., Rugp. 31, 1950



I LEVAS TOLSTOJUS

Sevastopolio Apysakos
(Sevastopolis 1854 metų gruodžio mėnesy)—1- 8-31-50

L S. Turgenevas

LAIKRODIS

veži- 
kru-

ypa-

Aušra vos tik pradeda spalvinti dan
gaus skliautą virš Sapūno (kalnas prie 
Sevastopolio); tamsiai mėlynas jūros 
paviršius jau išsinėrė iš nakties sutemų 
ir laukia pirmojo spindulio, kad links
mai sužėrėtų saulės šviesoje; iš įlankos 
dvelkia šalčiu ir ūkana; sniego nėra — 
visur juoda, bet aštrus ryto, šaltis grie
bia už veido, ir po kojomis traška, ryto 
tylą tedrumsčia tolimas, amžinai nenu- 
rimstąs jūros šniokštimas, retkarčiais v 
pertraukiamas griausmingų šūvių' Seva
stopolyje. Laivai — lyg išmirę, smėlio 
laikrodis muša astuonias.

Sievernoje (Sevastopolio priemiestis) 
nakties ramybė pamažu ima keistis die
nos veiklumu: čia praėjo sargybinių 
pamaina, tvinksėdama šautuvais; čia 
gydytojas jau skuba į ligoninę, čia iš 
žeminės išlindo kareivėlis, prausia aple
dėjusiu vandeniu nudegusį veidą ir, at
sisukęs į užsiliepsnojusius rytus, greitai 
žegnodamasis, meldžiasi; čia kupranu
gariai pratempia į kapus aukštą, sun
kią, girgždančią madžarą (dvikinkis ku
pranugarių \ traukiamas Krimo 
mas), beveik iki viršaus prikrautą 
vinu numirėliu ... / k v

Paeinate prieplaukos link — ir
tingas akmens anglies, mėšlo, drėgmės 
ir jautienos kvapas apstulbina jus; tūk
stančiai įvairiausių dalykų — malkos, 
mėsa, turai (žemiuipripilama pintinė į- 
tvirtinimams bei uždangoms statyti), 
miltai, geležis ir kt.—guli krūvomis ap
link prieplauką; įvairių pulkų kareiviai, 
su maišais ir su šautuvais, be maišų ir 
be šautuvų, grūdasi čia, rūko, barasi, 
tąso įvairius sunkius daiktus j garlaivį, 
kuris rūkdamas stovi prie krantinės; 
judrūs jalikai (mažas dviirklis laive
lis), prisikimšę įvairiausių žmonių — 
kareivių, jūreivių, pirklių, moterų susto
ja prie kranto ir vėl plaukia atgal.

— Ar į Grafskają (Sevastopolio prie
miestis), jūsų kilnybe? Malonėkite, — 
siūlo savo paslaugas du ar trys atsargos 
matrosai, pakildami .iš jalikų.

Išsirenkate artimiausią, žengiate per 
pusiau supuvusį kažkokio bėro arklio la
voną, kuris čia pat prie laivelio guli 
purve, ir pereinate prie vairo. Tolinatės 
nuo kranto. Aplink jus ryto saulėje bliz
ganti jūra, priešaky — senas matrosas 
kupranugario vilnos palt ir jaurųis 
baltaplaukis berniukas. ie tylėdami 
uoliai irkluoja. Žvelgiate į dryžuotus 
laivus milžinus, čia pat ir toliau išsimė
čiusius įlankoje, į nedidelius juodus ša- 
liupų (mažas karo laivas) taškus, judan
čius žvilgančiame mėlyje, ir į gražius, 
šviesius mįesto rausvų ryto saulės spin
dulių nuspalvintus pastatus, ir mato
mus anoje pusėje, ir į putojančią baltą 
molo liniją, jr į paskandintus laivus, ku
rių tik juodi stiebų galai vietomis liūd
nai tekyšo, ir į krištoliniame jūros ho
rizonte dūluojantį tolimą priešo laivyną, 
ir į putojančias sroves, kuriose šokinėja 
druskos burbulėliai irklų iškeliami; 
.klausote monotoniško irklų tepkenimo, 
vandeniu atskrendančių iki jūsų žmo-’ 
nių balsų ir didingų šūvių aidų, kurie, 
kaip jums atrodo, Sevastopolyje vis stip
rėja.

Atėjus minčiai, jog ir jūs esate Seva
stopolyje, būtinai kils jumyse kažkokio 
vyriškumo, išdidumo jausmas, ir krau
jas ims 'greičiau tekėti jūsų gyslose.

— Jūsų kilnybe! tiesiai į Kistantiną 
(laivas “Konstantinas”) taikykite, — 
prataria jums senis matrosas, atsigręž
damas patikrinti, kuria kryptimi vai
ruojate valtį.

— Juk jame dar visos patrankos, — 
pastebi baltaplaukis berniukas, pra
plaukdamas pro laivą ir apžiūrinėdamas' 
ji-

— O tai kaipgi: juk jis naujas, jame 
Kornilovas (V. A. Kornilovas — 1806- 
1854—viceadmirolas, Sevastopolio gy
nėjas, mirtinai sužeistas per pirmą Se
vastopolio bombardavimą 1854 m. spa
lio 5 d.) gyveno, — priduria senis, taip 
pat žvilgčiodamas į laivą.

—Aure, kur sprogo! — sako berniu
kas, po ilgos tylos žvelgdamas į baltą be
sisklaidančių dūmų debesėlį, kurs staiga 
pasirodė aukštai pietinėje įlankos pusė-

je ir kurį palydėjo smarkus bombos spro
gimas.

— Tai jis iš naujos baterijos dabar 
pliekia, — prideda abejingai pasispiau- 
dydamas rankas senis. — Nu, paspausk, 
Mišką! barkasą pralenkim.

Ir plačių įlankos bangų supamas jūsų 
laivelis greičiau lekia pirmyn, iš tikrų
jų pralenkia kažkokių maišų priverstą 
ir nevikrių kareivių nelygiai irkluojamą 
sunkų barkasą ir sustoja tarp daugelio 
Grafskaja prieplaukoje pririštų valčių.

Krantinėje triukšmaudami grūdasi 
būriai pilkų kareivių, juodų matrosų ir 
margų moterų. Bobos pardavinėja ban
deles, rusai kaimiečiai su samovarais 
šaukia: karštas midus; ir čia pat ant 
pirmųjų krantinės pakopų žlagso surūdi- 

■ ję sviediniai, bombos, kartečės ir įvairių 
kalibrų ketinės patrankos; truputį to
liau didelė aikštė, kurioje tyso kažkokį 
didžiuliai sienojai, kėpso patrankų sto
vai, miega kareiviai, stovi arkliai, veži
mai, žali pabūklai ir dėžės, pėstininkų 
ožiai; vaikšto kareiviai, matrosai, kari
ninkai, moterys, vaikai ir prekiautojai; 
važinėja vežimai su šienu, su maišais ir 
statinėmis; kai kur prajoja raitas kazo
kas ir karininkas, pravažiuoja karietoje 
generolas. Dešinėje gatvė užversta bari
kada, kurios ambrazūrose stovi kažko
kios mažutės patrankos, o šalia jų sėdi 
matrosas, rūkydamas pypkutę. Kairėje 
gražūs namai su romėnų skaitmenimis 
frontone, prie jų stovi kareiviai ir guli 
kruvini neštuvai,—visur matote nemalo- 

' nias kariškos stovyklos žymes. Pirmasis 
jūsų įspūdis tikriausiai nesmagus: ka
ro stovyklos ir miesto gyvenimo, gražaus 
miesto ir purvino bivuako keistas miši
nys atrodo ne tik negražiai, bet tiesiog 
kokčiai; jums net pasirodys, kad visi iš
gąsdinti lakšto pametę galvas, nesusi
gaudo, ko griebtis. Bet įsižiūrėkite ar- • 
čiau į šituos aplinkui knibždančius žmoU 
nes ir pamatysite visai ką kita. Pažvel
kite nors į šitą gurguolės kareiviūkštį, 
vedantį girdyti trejetą bėrių ir taip ra- 

. miai niurnantį sau kažką po nosim, jog 
aiškiai matyt, kad jis nepasimes šitoj 
margoj minioj, kurios jis nė dabon nede
da, bet savo'darbą^ koks jis bebūtų—ark
lius gildyti ar pabūklus tempti— dirbs 
taip put ramiai, savim pasitikėdamas ir 
abejingai, tarytum visa tai vyktų kažkur 
Tūloje ar Saranske. Tą pačią išraišką 
jūs matote ir veide šito karininko, kuris 
baltutėlaitėmis pirštinėmis praeina pro 

■ šalį, ir veide jūrininko, kuris rūko, sė
dėdamas ant barikados, ir veiduose ka
reivių darbininkų su neštuvais, laukian
čių buvusios bajorų ramovės prieangyje,' 
ir veide ‘šitos merginos, kuri, bijodama, 
sutepti savo rausvą suknelę, šokinėja' 
nuo akmenėlio ant akmenėlio skersai: 
gatvę. *

Taip! jūs neišvengiamai nusivilsite, 
pirmą kartą atvykę Sevastopolin. Veltui 

, ieškosite nors vieno sutrikusio ar sumi
šusio veido. Nepastebėsite taip pat ir en
tuziazmo, pasirengimo mirti, pasiryži
mo. To visiškai nėra: jūs matote kas
dienius žmones, ramiai dirbančius kas
dienius darbus. Tada, gal būt, prikišite 
sau per didelį susižavėjimą, truputį pa
abejosite, ar teisinga nuomonė apie Še-'" 
vastopolio gynėjų heroizmą, kurią jūs 
susidarėte, remdamiesi pasakojimais, 
aprašymais, garsais bei reginiais iš Sie- 
vernos pusės.

Bet prieš suabejodami nueikite į bas
tionus, pažiūrėkite Sevastopolio gynėjų \ 
pačioje gynimo vietoje, arba, dar geriau,: 
užsukite į šitą namą • tiesiog priešais,: 
anksčiau buvusią Sevastopolio bajorų ra
movę, kurios prieangyje stovi kareiviai 
su neštuvais,—ir jūs pamatysite ten Se
vastopolio gynėjus, pamatysite ten šiur
pių ir liūdnų, didžių ir juokingų, tačiau 
dvasią pakeliančių, stebinančių reginių.;

Įeinate j^idžiąją bajorų ramovės sa
lę. Tik atidarote duris,— ir jus apstulbi
na reginys ir kvapas 40 ar 50 amputuo
tų ir kitų sunkiai sužeistų ligonių, kurių 
vieni guli lovose, daugiausia gi ant grin
dų. Netikėkite jausmui, kuriojus sulaiko 
ant salės slenksčio — tai nedoras jaus
mas; eikite pirmyn, nesigėdykite, kad 
jūs neva atėjote pažiūrėti į kankinius,-

(Daugiau bus)

gesnjų akių nesu matęs. 
Kai mūsų šeimos susipyko, | 
aš ją retai tematydavaujy 
tėvas griežčiausiai ^uždrau
dė man lankyti Latkinus, ,ir 
ji nepasirodydavo mūsų na
muose. Bet aš susitikdavau 
su ja gatvėje ir cerkvėje, ir 
Juodlupytė sukeldavo ma
nyje vis tuos pačius jaus

(Tąsa)
Veltui Latkinas malda- 

ivo, iki' žemės lankstėsi tė- 
vui, yeltui mėgino paaiškin
ti tai, kas jam pačiam bu
vo keista, skaudu ir nesup
rantama. “Juk be jokios 
naudos sau, Porfirijau Pet- 

Irovičiau, — šnibždėjo jisai, 
— juk pats save paplo
viau!” Tėvas liko neper- mus; pagarbą * ir net kaž- 
maldaujamas... Latkinas kokią nuostabą, bet ne gai- 
nei kojos daugiau neįkėlė įilestį. Ji labai kantriai pakė- 
mūsu namus. Atrodė, pat- lie savo nelaimę. “Titnagas, 
sai likimas panoro patvir
tinti paskutini žiaurų mano 
tėvo linkėjimą. Netrukus 
po susipykimo (tai atsitiko 
dveji metai prieš mūsų is
torijos pradžią), Latkino 
žmona, tiesa, jau seniai 
serganti, mirė: antroji jo 
duktė, dviejų metų vaikas, 
iš baimės vieną dieną ap
kurto ir liko nebylė: bičių 
spiečius sutūpė ant jos gal
vos; pati Latkiną 
apopleksija, ir jis1 
rrai nuskurdo. Kaip jis ver
tėsi, iš ko gyveno, sunku 
buvo net įsivaizduoti. Gyve
no jisai pusiau sugriuvusio
je lūšnoie, netoli nuo mūsų 
namų. Jo vyresnioji duktė 
Raisa taip nat gyveno kar
tu ir tvarkėsi, kaip įmany
dama.' Šita Raisa ir yra tas 
naujasis asmuo, kurį aš no
riu įtraukti į savo pasako- j 
j imą.

XII

V. LIN£

Mažučiai senovines pilies 
šeimininkai Rygoje

gUVOS 
saros Puikiai parinkta turtin- 

biblioteka: joje surinkti

(Laiškas iš Rygos)

stovi vandeningos Dau- šiam kilniam tikslui pajung- 
krante. Giedriomis va- ta visa daugiašakė Rūmų vei- 
dienomis pilies kontū- kla.

rai su aukštai pakelta strėle, įga
darniais bokštais matyti iš to- geriausieji rusų, latvių ir va
lo. šis senosios Rygos pa- karinių klasikų veikalai, liau- 
minklas neatskiriamas nuo j dies pasakos, šiuolaikinių ta- 
miesto architektūrinio peiza-. rybinių rašyto jų./proza ir ei- 
žo. 1 lėraščiai mokyklinio amžiaus

T ., , tvaikams . Knygų fondas, ku-
_ ______ ^i.-^Įns dabar lygus 18 tukstan- 

Ičių tomų, be paliovos papil
domas. Mokiniai 
mėgsta genialaus re

spaudą ant monumentalinio i 
pilies pastato: neaptriušo ma
syvios sienos, nenubluko jų 
spalva. Tačjiiau naujas gyve
nimas valdingai įsiveržė į 
.tuščias* rūmų sales ir tarytum 
šviesiau pasidarė po 
skliautuotomis lubomis 
skambių vaikiškų balsų, 
mos muzikos, dainų. '

ne merga”, pasakė kartą 
patsai bukagalvis Trankvil- 
litatinas. Bet iš tikrųjų jos 
reikėtų gailėtis: jos veidas 
pasidarė susirūpinęs ir nu
vargęs, akys įdubo ir pagi
lėjo: nepakeliama našta
prislėgė jos jaunus pečius. 
Davidas matydavos su ja 
kur kas dažniau, kaip aš, 
net ir pas juos užeidavo.

..Tėvas numojo i jį ranka: 
ištiko žhiojo, kad Davidas vistiek 

galuti- i° nepaklausys. Ir Raįsa 
(kartkartėmis pasirodydavo 
prie sodo tvoros iš skers
gatvio nusės ir pasimatvda- 

|vo su Davidu; tai nebuvo 
šiaip pašnekesys; ji praneš
davo iam anie naujas kliū
tis arba nauja nelaime, 
klausdavo patarimo. Latki- 
na ištikęs stabas buvo gana 
keistas. Jo rankos ir kojos 

muslino, bet jis nenustojo iu 
įvaldęs: net jo smegenvs 
veikė teisingai, bet io liežu
vis nindavosi, ir vietoin vie^ > , • . . _ .v ,v. .. . -i i ., i praplaukia ūsuotasnu zndzju ns tardavo kitus: 
reikėdavo isnoti. ką, būtent.
iis nori pasakyti.

“ču-ču-ču.” marmėdavo

i karštai 
ig revoliucingo 

poeto Janio Rainio poeziją, 
bibliotekos lentynose neužsi
guli Puškino, Lermontovo to
meliai, Brodelės, Saksės, Lacio, 
Upito, z Lukšo—latvių rašytojų, 
vaizduojančių šiuolaikinį res- 

± .. t Į publikos gyvenimą, knygos ir 
Kuomet visų Latvijos turtų technikjnes literatūros moksl-

jų 
nuo 

links-

i Kol josios tėvas bičiulia
vosi su manuoju, mes nuo
lat ją matėme; kartais ji 
ištisas dienas sėdėdavo pas 
mus ir ; ' .
verpdavo švelniomis, vik- I viena sakini 
riomis ir mikliomis ranko
mis. Tai buvo grakšti, apy- 
liesė mergina, protingomis 
rudoms akimis išblyškusia- kentė visomis dar likusia
me pailgame veide. Ji kal
bėdavo mažai, bet protin
gai, tyliu ir skambiu balsu, 
beveik neprasižiodama ir 
nerodydama dantų; kai ji 
juokdavosi — tai atsitik
davo retai ir niekuomet il
gai netrukdavo — jie ūmai 
pasirodydavo visi — dideli, 
balti, kaip migdolai. Atsi
menu taip pat ir jos eiseną, 
lengva, tamprią, truputi pa
šokant kiekviename žings
nyje; man visuomet atrodė, 
kad ji liną laiptais, net ir 
tuomet, kai ji eidavo Ivgiu 
keliu. Visados tiesi, rankos 
nrisnaustos brie krūtinės. 
Ir ka ji bedarytų, ką tik 
naimtu i rankas — na, kad 
ir siūlą i adatą vertu arba 
sijoną lv°'iptų — viskas at
rodė gražu ir kažkain... jūs I
nepatikėsite — kažkaip šir
dinga. Krikštvtinis*jos var
das buvo Raisa, bet mes ją 
vadindavome Juodlūpyte: 

jant viršutinės ios lūpos bu- 
jzo tamsiai mėlyna apgama, 
Ivg ji būtu užvalgiusį mė-‘ 
lyniu: bet tas ios nežalojo 
— atvirkščiai. ' Ji buvo ly
giai vienakiais metais vy
resnė už Davida. Aš ją Ivg 
ir gerbiau. bet ji su manim, 
maža reikalų teturėdavo. 
Užtat Davidas su ja susibi
čiuliavo: tai buvo keista, 
nevaikiška, bet vis dėlto ge
ra bičiulvstė. Jie kažkaip 
tiko vienas antram. Kartais 
iie ištisas valandas nepra
tardavo vienas antram nei 
žodelio, bet kiekvienas jau
tė, kad juodviem yra gera, 
ir todėl gera, kad abu drau
ge. Tiesa sakant, aš kitos 
tokios merginos nesu • ma
tos. Joie buvo kažkas atidų 
ir ryžtinga, kažkas dora ir 
liūdna,, ir miela. Aš nesu 
n-irdeips iŠ ios protingo žo
džio. užtat ir vulgariškumų 
nėra tekę išgirsti, o protin-

šeimininku tapo darbo liau
dis, ji atidavė pilį — buvusių 
fašistinio valdovo Ulmanio 
rezidenciją — vaikams. 1940 
metais rūmuose pasirodė, už- 
rasas: “Latvijos pionierių rū
mai.”

Mes sėdime drauge su Rū
mų mokymo dalies vedėja 
Milija Liepin viename iš dvie
jų šimtų pilies kambarių. Už 
apvalių staliukų iš auksinio 
beržo — jaunieji šachmati
ninkai. Iš didelės baltosios 
salės skamba valso 
šmėžuoja šokančių poros: 
slysta lieknas mušketininkas, 
lengvai palaikąs r au d on- 
skruostę partnerę latvių naci
onaliniais rūbais, išdidžiai 

į Tarasas 
Bulba — Gogolio apysakos 

•• herojus — su puošnia ukrai
niete, įprabėga juokingos žvė
rių kaukės. Karnavalo links-

garsai,

arba siūdavo, arba b’s nrisivprsdamas — kiek j mybe tiek apkrečia, kad net
susikoncentravę šachmatinin
kai palieka nebaigtąsias par
tijas ir nueina į salę.

. . . Pro mus prabėga mitrus 
šviesiaplaukis berniuk štiš. 
“Tai lėlių teatro instruktorius 
Janis Emanis,”—linksi jo pu
sėn Liepin. Janis Emanis no
riai pasakoja apie Pionierių 
Rūmų lėlių teatro darbą. Vai
kai patys gamina dekoracijas, 
lėles, dalyvauja parenkant re
pertuarą, kuris susideda iš 
populinrių pasakų. Jis suor
ganizavo lėlininkų grupę ir 
mokykloje, kur jis mokosi.

Liepiu supažindina mane su 
jaunomis balerinomis, pianis
tais, dailininkais. Rūmų . 34 
meninės saviveiklos kolekty
vai vienija daugiau kaip du 
tūkstančius Rygos mokyklų 
moksleivių. Prityrusių peda- 
jpkgų vadovaujami vaikai, 
atitinkamai savo palinkimus, 
užsiima juose tapyba, muzi
ka, sklandymo problemomis, 
dalyvauja dramos studijos 
spektakliuose, surengia įdo
miosios fizikos, chemijos va
karus.

šio didelio mokyklinio klu
bo durys plačiai yrą atdaros 
visiems moksleiviams. Darbi- 

_  sakė ji, apsi- ninku, tarnautojų, inteligenti- 
savo iJOS vaikai yra pilies šeiminin- 

Qįkai. Auklėtojų ’'kolektyvas 
stengiasi vaikuose išvystyti 
žinojimo troškimą, meilę lite
ratūrai, darbo gerbimą, išau
ginti kultūringų, dorų, narsių 
respublikos. piliečių kartą.

li 8 nradėdavc 
ėn-pn-cu — “žirkliu nrnn. 
žirkliu...” O žirklės reiškė 
duona. Mano tėvo lis ne-

mis ienomis — io manAunu. 
visos io nelaimes kilo iš 
tėvo r>rqkeikimo: ils vadin
davo tė\ra tai mėsininku, 
t-ai brililantininku. “Ču-čn. 
ču naQ mėsininką ■nedrįsk 
eiti. Vacųllevna!” Jis tain 
praminė savo dnktnri. o 
nats lis buvo vardu Martin- 
lanac*. Kiekviena diena lis 
darėsi reiklesnis, lo reika
lavimai suop... O kaip 
t.nos roikala.vimus na.ten- 
kinti? Tš kur era liti ninlo'u? 
Nelaimės dreifai sendina: 
bot būdavo šiornn klausv- 
tis kai kuriu žodžiu iš sen- 
tvniolikos metų merginos

XIII
Atsimenu, man teko gir

dėti* vieną tokį pasikalbėji
mą su Davidu prie tvoros 
kaip tik jos motinos miri
mo dieną.

— Šiandien auštant mo
tulė mirė, 
žvalgiusi aplinkui 
tamsiomis, iškalbingomi 
akimis, o vėliau jas panari
nusi, — virėja žadėjo nu
pirkti karstą, kur pigesnį, 
bet ji nepatikima — gali ir 
pinigus pragerti. Tu atei
tum, pažiūrėtum, Daviduš- 
ka: tavęs ji bijos.

— Ateisiu, 
vidasj — pažiūrėsiu... 
kaip tėvas?

— Verkia;, sako lepinki
te, atseit, ir mane... “Le
pinkite,” tur būt, reiškia— 
palaidokite. Dabar užmigo. 

- Raisa staiga giliai atsi- 
duso. '

— Ak, Daviduška, Davi- 
duška!

Ji perbraukė pusiau sug
niaužtu kumšteliu sau per 
kaktą ir per antakius, ir 
tas judesys buvo- toks kar
tus... ir toks nuoširdus, ir 
toks gražus, kaip ir visi 
jos judesiai.

atsakė Da-
0

— .Tu vis dėlto ir savęs 
pasigailėk, >—- pasakė Da
vidas. — Tiir būt, visai ne
miegojai... Ir kam verkti? 
Nieko nepadės.

— Aš neturiu laiko verk
ti, — atsakė Raisa.*

— Taip tik turtingieji 
gali lepintis —- verkti, — 
pastebėjo Davidas.

Raisa buvo beeinanti, bet 
vėl sugrįžo.

— Iš mūsų geltoną šerpę 
norr pirkti, žinai, motinos 
kraitinę. Dvylika rublių 
duoda. Man atrodo, kad 
mažai.

(Bus daugiau)

eiviams naujovė.
Patraukliai, gyvai praeina 

užsiėmimai dramos studijoje. 
Prieš pastatant premjerą 
“Jaunoji gvardija” — apie 
jaunuosius antrojo pasaulinio 
karo didvyrius — buvo su»- 
rengti karšti disputai šiomis 
temomis: “Tarybinio žmogaus 
moralinis veidas,” “Teigiamo
jo herojaus įvaizdis šiuolaiki
nėje tarybinėje literatūroje” 
ir kt.

Rūmai teisėtai didžiuojasi 
savo aviamodelistais. Geriau
sieji ‘ iš jų neseniai lankėsi 
Maskvoje, dalyvavo rungtynė
se ir garbingai išlaikė šį eg
zaminą. '

Užsiėmimai rateliuose pa
deda moksleiviams nustatyti 
savo palinkimus ir po moky
klos užbaigimo pasirinkti pro
fesiją pagal savo norą. Baiba 
Indrikson ir jos kelios draugės, 
neseniai buvusios aktyviosios 
dramos studijos dalyvėmis — 
dab&r Rygos Teatrinio Institu
to studentės, keli Rūmų tapy
bos studijos auklėtiniai dabar 
mokosi Dailės Akademijoje.

Pionierių Rūmus gaubia 
meilingas liaudies rūpinima
sis. Vyriausybė kasmet jų rei
kalams išskiria daugiau kaip 
pusantro milijono rublių. Pas 

| Rygos pionierius dažnai būna 
svečiuose artistai, rašytojai, 
muzikantai, garsūs stachano- 
vininkai. Jie praveda su vai
kais pasikalbėjimus, dalyvau
ja ruošiant vakarus.

Labai įdomiai čia neseniai 
praėjo knygos savaitė. Rašy
tojai Birzniek-Upita, Balodis, 
Brutanė ir kiti Rūmuose skai
tė savo kūrinių ištraukas, pa
pasakojo apie savo kūrybinius 
plan.us, klausėsi išętojant jau
nus literatus. Pavasario mo
kyklinių atostogų dienomis 
latvių dailės dramos teatro ir 
jaunųjų žiūrovų teatro artis
tai Rūmuose suruošė išva- 
žiuojamosius spektaklius.

Yra savų Pionierių Rūmų ir 
kituose Latvijos miestuose—- 
Liepojoje, DAugavpilyje; jau
nųjų natūralistų bei technikų 
stočių Cesyje, Jelgavoje, Ves- 
topilyje. Tūkstančiai, moki
nių su įkarščiu praleidžia sa
vo > laisvą laiką šiuose Latvi
jai naujuose kultūros vaiką 
židiniuose.

Dabar didžioji Rygos Pio
nierių Rūmų šeima — nuo 
mokyklų pirmokų iki abitu
rientų — veikliai ruošiasi an
trajam respublikiniam pionie
rių sąskrydžiui, kuris bus ati
darytas vasarą, Tarybų Latvi
jos dešimtmečio dieną. šiai 
džiaugsmingai latvių tautos 
šventei Rūmų dainų ir šokių 
ansamblis, kuris turi 300 da
lyvių, mokosi naujos progra
mos, jauni radistai, fotogra
fai, natūralistai, dailininkai, 
skulptoriai rengia savo darbų 
parodas. Dainose, kurias dai
nuoja latvių moksleiviai, jau
nųjų poetų eilėraščiuose, bu
simųjų dailininkų piešiniuose 
ryškiai atsispindi puikus Ta
rybų Latvijos naujas gyveni
mas, džiaugsmingas josios 
mažučių piliečių • gyvenimas.

3 pusi.—Laisvi (Liberty, Lith. Daily),—Ketv., Rugp. 31,4950
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Crescent Picnic Grounds
56 Cornell Avenue, Gloucester Heights, N. J.

Įžanga 50c. (taksai įskaityti) k

GERA MUZIKA, PUIKI SALĖ ŠOKIAMS

Kadangi ant rytojaus bus Labor Day šventė, tai svečiu bus iš Brooklyno, Baltimorės ir iš visą kitą apy
linkių. Čia bus proga susitikti gimines, draugus ir pažįstamus. — Bus visokiu gėrimu, taip pat skaniu už
kandžiu. Maloniai užkviečia visus dalyvauti ir smagiai laiką praleisti.

t

Brooklyno Atydai
Bušai išeis iš sekamu vietų: 

NUO KULTŪRINIO CENTRO
110-12 Atlantic Ave., . Richmond Hill, N. Y. 

išvažiuos lygiai "9-tą vai. ryto

NUO LEITOS KRAUTUVĖS 
56 Hudson Ave., C. Brooklyn, N. Y. 

Išvažiuos 9-tą vai. ryto

NUO LIET. A. PILIEČIŲ KLIUBO 
280 Union Ave., Brooklyp, N. Y. 

išvažiuos 9:30 vai. ryto

•k

Philadelphiečiai Jsitėmykitc
KELRODIS: Važiuodami automobiliais taikykitės 

Crescent Blvd. (Route 130), 5 mylios nuo Delaware Ri
ver tilto. Važiuokite iki Nicholson Rd., kur ant vieno 
kampo yra Betty’s Musical Bar, o ant kito Atlantic Gas 
stotis, čia pasukite po dešinei ir už vieno bloko pikniko 
vieta. ' .

Kurie važiuosite busaįs, tai nuo Market St. Ferry pa
imkite po dešinei Inisą No. 2 Gloucester Heights, kuris 
daveš iki vietos.

Westphiladelphieciai, kas norėsit važiuot busti, - tai 
praneškit A .Lipčiui, 1300 E. 11 th St., Eddyston, Pa. Tel. 
Chester 2-9631. Jis nurodys kur busas sustos ir paims, o 
suvažinėjimas tiktai $1.00.

Važiuodami automobiliais iš New Yorko, per 
Pulaski Skyway, laikykitės keliu No. 1, iki dava
žiuosite, nuo Linden 4-tą Circle, čia sukite po deši
nei į ke|ią 130. Arti Camdeno, laikykitės tuom pa
čiu keliu ir kai davažiuosite Nicholson Rd., ma
tysite ant kampo Betty’s Bar, o ant antro kampo 
Atlantic Station, čia sukite po dešinei ir už vieno 
bloko bus pikniko vieta.

u

I
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VAŽIUOKIM Į LAISVĖS PIKNIKĄ
Gal nėra to žmogaus, ku

ris nesidžiaugtų ir nesigėrėtų 
vasaros gamtiškais gražumy
nais; taip pat ir progresyvių 
lietuvių vasariniais parengi
mais ir vakacijomis. Bet va
sara su savo gražumynais ir 
žalumynais, taigi ir su vasa
riniais parengimais—baigiasi.

Bet dar vienas didžiulis pa
rengimas įvyks rugsėjo 3 d.: 
tai yra dienraščio Laisvės pik
nikas, kurį rengia philadel- 
phiečiai. y

Šis piknikas bene bus pa
skutinis šios vasaros sezone. 
Taigi, 'užbaigdami šios vasa
ros sezoną, padarykime šį 
pikniką juo pasekmingesniu, 
mūsų dienraščio Laisvės nau. 
dai. Ypatingai didžiulės do
mės kreipiu į New Jersey 
valstijos lietuvius — būkime 
visi šiame, taip garbingame 
piknike, nes būtų didelė gė
da ir apsileidimas, jei mes 
nors vienas pasiliktume be 
svarbios priežasties namie: 
prie to. žinodami, kad šis pik
nikas įvyksta pačioj mūsų 
valstijoj.

Tiesa, Jei Kearnė su Harri- 
sonu, nei \ Newarkas nesuren
gė busų važiavimui į šį pik
niką, bet žinau, kad gana 
daug šios apylinkės draugų 
turi automobilius, kurie gali

paimti po kelis draugus, ku
rie neturi automobiliu, ir ■ t taip visi galėtume būti taip 
svarbiame ir šios vasaros pa
skutiniame dienraščio Laisvės 
piknike.

Ką sakote, niujersiečiai ?
Pasitikiu, kad tatai mes h' 

padarysime. ‘
V. Žilinskass.

Montello, Mass.
Massachusetts valstijoj pro- 

i gresyvių lietuvių Gintarų žc- 
! mės Radijo piknikas atsibuvo 
įnedėlioj, 20 d. rugpjūčio, Lie
tuvių Tautiško Namo Parke, 
Montello. . Jis pavyko neblo
giausiai. Tai dėkui kolonijų 
draugams, kad, nepaisant lie- 

itaus, jie skaitlingai suvažiavo 
I į pikniką.

Taipgi sėkmingą pikniką 
padarė ir eilė draugių ir drau
gų jam aukodami. Pinigais 

! po ŠI aukavo O. Yuodiene, K. 
i Balčiūnienė, K. Kerstonienė ir 
B. Gutkauskienė. O. Klimic- 
nė aukavo pyragą ir tortą;

i K. Mineikiene, iš Easton, 
.Mass., — sūri. R'ože Wall an t I
| —kugelį, D. Bartkienė — py- 
' ragą, B. Lapinskienė — ku- 
įgelį, Zosė Grakauskienė—ku. 
! gelį ir pyragą; M. Šimanskio-

j nė — pyragą; K. Kalvelienė j 
p— du sūrius. N. H. V. 'Vii-i 
! kauskai, iš Nashua, aukavo
didelį tortą. Nelė Grybienė,, 
iš Norwood, aukavo tortą. M. 
Paurai iš So. Boston paauka
vo kumpį. Žukauskiene ir K. 

i Kazlauskienė — kugelį. LLD
2 kp. Moterų Skyrius auka- 

įvo grybų ir vyno. Kavolienė 
į iš Dorchester aukavo kugelį. 
I J. Rainardiene iš Dorchester 
i aukavo tortą ir obuolių. J. 
i Barris ir O. Lieponionė, iš 
i Dedham, aukavo bonką degti, 
(nes. Julia žulis. iš Hyde Park, 
'aukavo “jelly dali.” ►
j širdingai ačiū visiems dar
bininkams ir darbininkėms, į 
kurie dirbo piknike, taipgi vi- | 
siems aukotojams.

Komis i,i a :
G. Shimaitis,

K. KalVelienč,
A. Kukaitienė.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ISIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir \elaimeje

Prirengė ‘

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa

taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėj imas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio tojo knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

Ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Skaitė, bet nesuprato
Draugas J. M. L. Laisvės 

No. 161 daro pastabą, kad 
' ermyderių per spaudą neda
lyti. Bet kaip tik su ta pa- 
Istaba jis pats ermyderj ir da- 
' ro.

Sako, skaitė korespondenci- 
i ją /Laisvės No. 151). Bet 
jis jos nesuprato ir, cituoda
mas iš tos korespondencijos, 
nieko negali paduoti. Argi 
buvo pasakyta, kas kokį laik
raštį skaito? Aprašomas sau- 
vališkurnąs ir nedemokratiš
kumas, dažnas keleiviškai 
burnojimas ant pažangesnių
jų narių. Kas praėjusiais me
tais atsitiko su. P. P. pikni- 

i ku ? Taip dabar, sulyg vice
pirmininko patvarkymo,, ne. 
būtu buvę kandidate rinkti 
'pirmininką. Įvykis *buvo pa
rašytas teisingai ir neperde- 

idančiai, bet J. M. L., nežinia 
[kokiais sumetimais, užsimanė 
j autoritetingai pabarti korės- 1 
j pondentą, užsime r k d a m a s 
i prieš faktus.
; Draugijos narys.

★
i Mūsų mieste “The Evening 
į Gazette” įtalpino paveikslą iš 
■ karo Korėjoje, kuriame ma- 
I tome, kaip “šiaurinis” korė
jietis, pusiau nuiogas, gal tai 

: civilis, gal karys išrengtas, ei- 
1 na pirmyn, pasiramstydamas 
(didele lazda, o du Amerikos i 
i kareiviai, laikydami rankose 
šautuvus, paskui jį eina. Pa
raše sako, kad tai “šiaurietis 
korėjietis” belaisvis. Būk jis 
varomas į užfrontę. Bet pa
veikslas rodo, kad jis varomas j 
sušaudyti. Gal Cai partizanas, ; 
gal taip nužiūrėtas, arba ku- ' 
ris drįso išeiti laukan prieš | 
draudimą ?

Tėmytojas.

Kita,svarbi knyga yra

Darbininkui Sveikata
Parašė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 

gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

DR. ANTANO PETRIKOS
ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs, turėsi 

platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.'

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Detroit, Mieli.
✓

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.

Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikienė. ‘Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

LAISVE -
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.

Sunkiai serga progresyvių 
organizacijų nare Verutė 
Smalskieiiė. Sveika būdama 
daug dirbo organizacijose ir 
laikraščių vajuose. Ilgai ją 
vargino koja. Vis manė, kad J 
praeis, bet vėliau gydytojai ! 
pripažino,. kad reikalinga 
operacij a.

Todėl rugpjūčio 22 dieną 
nuvyko į ligoninę ir pasida
vė ‘operacijai. Po operacijos 
turės būti ligoninėje apie po
rą savaičių. Ji randasi Henry 
Ford Hospital, F-4, Room 8 
B. Patartina visiems ir vi
soms ją aplankyti. Jos namų 
antrašas yra 5215 Maplewood 

■St., Detroit. Nuo savęs ir Mo- 
I torų Klubo narių .linkiu Ve- 
Irutei kuogreičiausiai pilnai 
pasveikti! Marytė Smalstys.

KLAIDOS PATAISYMAS
Atsiprašome F. ir E. Jočio- 

nis, kad jų vardai buvo pra
leisti užuojautoje Paulinai 
Jąsilionienoi dėl mirties Įjos 
mylimo vyro. Pinigai buvo 
įskaityti, bet vardai tarpe už. 
uojautos sąrašo praleisti.

K. A.

Helsinki, Suomija. — 55,- 
000 Suomijos metalistų 
streikuoja, r eikalaudami 

■'i -daugiau algos;— ------ ■ • •

Jewett City, Conn.
Linkėjimai Dr. Kaškikučiui

Nedaug yra tokių žmonių, 
kurie mylėtų kitus, kaip pats 
save, rūpintųsi jų gerove ir 
sveikata. Bet yra tokiu žmo
gumi mūšių tautos ir visuome
nes veikėjas D r. Jonas Raš
kiau čius.

Taigi mes linkime gerbia
majam daktarui, proga jo ju
biliejaus, geros sveikatos, di
delės energijos darbuotis ir 
toliau visuomenės gerovei.

Antanas ir Jeva Žvingilai.

Pittsburgh, Pa.
Smerkia raudonėdžius 
ir veidmainius

Rugp, 15 d. vietos didlapis. 
“Post-Gazette” parašė speci
alų editorialą pasmerkiant 
abiejų partijų politinius kan
didatus, kurie rinkiminėse 
kalbose teužsiima šmeižimu ir 
n i e 1< i n i m u ko m u n ist ų.

Nors editoriale neminimi 
kandidatų vardai, bet iš jų 
kalbų galima atpažinti, kad
jais yra: Gub. James Duff, 
republikonas, kandidatas U.
8. Senato urėdui, ir teisėjas 
Michael A. Mussmano, .demo
kratas ir kandidatas į Įeit, 
gubernatorius. Pirmasis sako,

raudonėdizmas ir bjauriojimas 
(žmonių, kurie turi kitokius 
įsitikinimus, yra paneigimas 
visų piliečių laisvių ir jų de
mokratinių teisių.

Iš to darosi išvada, kaip to- : 
Ii didžiųjų korporacijų pa- 
triūbočiai ir jųjų interesų gy
nėjai siekia. Gub. Duff ir 
teisėjas' Mussmano, dergdami 
ir agituodami, organizuoti te
rorą prieš komunistus, siekia 
įvesti fašizmą Amerikoje ir i 
varde komunistų sunaikinti 
visas laisves Amerikos žmo
nių. Prieš tokias užmačias ir 
“Post - Gazette” didlapis yra 
priverstas išstoti ir jas pa
smerkti. T.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo dust.)

Marija būtų užsiveisus ir gim
džiusi kitaip, negu visos kitos 
motinos užsiveisia ir gimdo 
nuo pat svieto atsiradimo iki 
pat šių dienų.

Dėlei to- dabar- gali suskil
ti visa bažnyčia . Kurie tuo 
netiki, tie skelbiami sukilė
liais. Jie gal bus išmesti lau
kan ir turės susiorganizuoti 
bažnyčią su “kaltu prasidūji- Į 
mu.”

★
Dabar jau, aišku, kad nie- į 

kur niekas nebegali pabūgti 
nuo komunistų.

reikia iškarti visus komunis- j Taip labai protingai apro- 
tus, o pastarasis užsipelnė Į kuoja tūlas Voldemaras kuni-i 
klauno vardą už biaurojimą (gų Drauge. Jis sako, k a d I 
komunistų ir progresyvių. j Belgijos socialistai, kurie šiaip Į

“Vieton kalbėjus apie ko-' • pagatavi kiekvieną komu-Į 
rimą komunistų arba jų sume-Inistą be jokios druskos su- 
džiojimą valstijoje,”' s a k o^|doroti, ėmė ir susidėjo su ko- ■ 
“Post - Gazette,” “daug ge. i munistais prieš karalių Leo-1 
riau būtų, jei mums kandi- Įpoldą. 'Jie išvien visi ėjo ir 
datai pasakytų, kas reikia da- j išvien visi rėkė prieš tą varg- i 
ryti, kad išlaikius mūsų pa- jšą Leopoldą .
matines laisves. Verčiau da
bartinei tvarkai budavoti pa- 
chtikėjimą, kaip norėti komu
nistus suvirinti aliejuje arba 
juos gainioti gelžkelių bė
giais.” Editoriale sakoma:

“Pasitikėjimas amerikinei 
sistemai galima subudavoti 
tais būdais, kurie yra prieina
mi piliečių gyvenimo,” pa
stebi ropubl ikonų laikraštis. 
“Gelbėti atsteigti pasitikėji
mą, tai prašalinimas netinka
mų pareigūnų iš visuomeniškų 
vietų, kurie jas naudoja sa
viems interesams.” Toliau 
“Post - Gazette” nurodo:

“Geriau pradėkime inteli
gentiškai vesti diskusijas. . . 
nurodant kelius, kuriais mes 
galėtume demokratiją pada
ryti gyva ir kvėpuojančia re
alybe ne tik Pennsylvanijoje, 
bet visur, kur tik žmonės sie
kias! laisvės... Kandidatams, 
kurie siekia, kas čia pasakyta, 
nėra reikalo nei vieno komu
nisto mesti liūtams, kad lai. 
mėjus balsuotojus savo pu
sėn.”

“Post - Gazette” rašo edr- 
toriaią ne iš meilės komunis
tams ir progresyviams. Tas 
laikraštis smerkia raudonė- 
dizmą todėl, kad jojo skaity
tojai pradėjo stebėti, kad

Pietų Korėjos tautininkai 
jau savinasi Šiaur. Korėją

Lenox, Mass. — Pietines 
Korėjos tautininkų amba
sadorius Amerikai, John 

!M. Ch’ang'atmetė sumany
mą, kad Šiaurinė Korėja 

4būtų pervesta į Jungtinių 
Tautų globą po to, kai ame- 

i rikiečiai laimėsią karą 
prieš ją. Tokią globą per
ša kai kurie anglų-ameri- 
konų bloko delegatai Jung
tinėse Tautose. Changas 
užreiškė, kad Šiaurinė Ko
rėja turės tiesioginiai pri
klausyti Pietinės Korėjos 
tautininkams.

Sovietai įkalino anglu. 
kapitoną už .chuliganizmą

Maskva. Prekinio anglų 
laivo kapitonas Vincent 
Barnes be priežasties mu - 
šė pagaliu vieną rusą lai- 
vakrovį Archangelsko uos
te. Dėl to Barnes tapo nu
teistas 3 mėnesius kalėti 

; už chuliganizmą. Teisme jis 
1 prisipažino kaltu.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į LAIME

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuo
se; turi 368 puslapius, vaizduoja Amerikoj lietuvių 
gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai hpysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana. ,

Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 
kurie norite jąų gauti, pasiskubinkite.

Knygos kaina $1.50. . Užsakymus siųskite:
“LAISVE”

110-12 Atlantic Ave, Richmond Hill 19, N. Y.
< - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t------------ ..... ■■

',,,, -puelr—LaUve- (Liberty, Lith. Daily)—Kefcv-. -Rugr. 31. I960
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Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JONO KAšKAIčIO

parinktinės poezijos leidinys
♦ 256 pusįapių^kaina $1.00

žinomas kaipo poetas, Jonas Kaškaitis yra dar pla
čiau žinomas kaiųo Dr. Jonas Kaškiaučius, nuošir
dus darbininkų mokytojas apie sveikatos reikalus.

Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukako 65-ri metai 
amžiaus ir jau’arti 50 metų, kai jis rašo poeziją. 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaučiaus, Laisve 
išleis jo poezijos knygą.

r

Prakilniai pagerbkime darbštų] į liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. itaškiaučių.

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
“PROŠVAISTĖS”

Kurie užsisakys šią knygą iki rugsėjo 1 dienos, tų 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio. Tad 
pasirūpinkite, kad ir jūsų vardas būtų eilėje prisidė
jusių jų prie išleidimo.

Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
tai tuojau patys prisiųskite dolerį ir užsisakykite 
knygą. Arba jūs galite pasekti Laisvėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkįmą ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių^

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., ‘ Richmond Hill 19, N. Y.

Kuboj uždarytas komunistą 
laikraštis, suimti vadai

Havana, Kuba. — Kubos 
valdžia uždarė liaudišką 
kpmunistų laikraštį Hoy 

I užpuolė , Komunistų Parti 
jos raštines ir areštavo ke-v 
lis vadus.

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas Wm. Z. Foster sakė, 
kad Kūbos valdžia, pagal 

( Jungtinių Valstijų imperia
listų reikalavimą, slopina 
komunistinę spaudą ir me
džioja komunistų vadus.

Washington.' — Valdžia 
i siūlo draftuot kariuome
nėn daktarus ir dentistus 
iki 45 metu amžiaus, v

įSaigon, Indo-Kina. — 
Amerika atsiuntė būrį ma
rinų, kad saugotų ameriki
nę atstovybę nuo Vietna
mo respublikiečių.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Literatūros Draugijos 6 
kp. mėnesinis susirinkimas nukeltas

(iš rugsėjo 4 j rugsėjo 11. Visi na
riai nepamirškite, turite tą gerai 
jsitėmyti. — Finansų rašt. G. Shi
maitis. (165-166)

«
J. J. Kaškiaučius, H. B.

530 Summer Ave.
NEWARK L N. J.
HUmboldt 2-7964 >

NamŲ Savininkams
/

Mes namus taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

Į John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6-

* 1177-J.
So. Bostono ofisas, 409 

Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

M 
• •

Matthew A.
BlYCS

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 

Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

s
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4110



Majoras gerai aprūpino 
savo prietelius

Išeidamas iš tarnybos, ma. 
j o ras O ’ D w y e r neužmiršo 
savo prietelių. Paskiausieji 
atsiminti aprūpinti buvo se
kami :

Joseph 
ketvir- 

komisi-

William J. Donohue, tarna
vęs majorui jo vykdančiuoju 
sekretoriumi, tapo prisiekdin
tas amžinu vykdančiuoju van
dens tiekimo tarybos asisten- 
tu. Gaus .$10,000 algos me
tams. Majorui sekretorystėje 
jis gavo po $17,000, tačiau, 
aišku, šis darbas būtų baigę
sis pasibaigus jį samdžiusio 
majoro tarnybai.

Stfvo asmens sargą 
A. Boyle prisiekdino 
tuoju policijos deputu
jonieriumi. Alga $9,000 me
tams. Greta to, jis tuojau 
tampa teisėtu gavėju po $6,- 
000 per metus pensijos, jeigu 

’ reikėtų pasitraukti iš tarny.
bos. Lig šiol aukščiausia jo 
alga buvo $5,150 metams.

Slaptosios policijos tarnau
toją savo sargą ir, šoferį 
Bernard S. Collins majoras 
paskyrė septintuoju deputu 
komisijonieriumi. Jo alga 
kaipo policisto buvo $5,150, 
dabar bus $8,500 metams, 
pensija, kada pasitrauks 
tarnybos, $6,000 metams.

Dar buvo kalbama, kad 
Whaleno laukiąs žymus 
aukštinimas.

o

H 
pa-

Riverhead, L. I., pasistaty
dino 58 lovų ligoninę ir slau
gėms bendrabutį, kainuojantį 
milijoną dolerių. Fondą sukė
lė aukomis.

Paskutines dienos įsigyti Prasidėjo mokinių
tiksėtą Philadelphijon

Jau eilė metų, kai Camde- 
no, Philadelphijos ir kitų tos 
apylinkės miestų lietuviai ren
gia piknikus. Kas metai tie 

I piknikai didėja ir gerėja. O 
I tai begalinis darbas juos su 
[įuosti. Brooklyniečiai atsime-

I didžias pastangas ir jų gra
žius piknikus, mes kas metai 

i nu važiuodavome keliais bu-

labai
Į nūs. 

įname, kokia didi darbymetė jate j
J 5

| būdavo suruošti piknikus,;Ul
mer Parke, kur patys vcĮfida- 
vome visą . biznį. J

Phil a d e 1 p h i eč i a i pikui lajose 
Į ir dabar patys veda visą' biz- 
j nį. Būriai brooklyniečių ir 
iš kitų šios apylinkės miestų 

; nuvykstame ten tik pabuvoti, 
j pasilinksminti. Mums ištikrų- 
jų yra piknikas...

Įvertindami philadelphiečių

registracija
Registracija pirmą kartą 

pradėsiančių eiti mokytis vai
kų darželiuose ir pradinėse

prasidėj o rugp j ūčioklasėse

busai.
norėtų matyti juos pil-[nomis.
Ir visi tie, kurie važuo- [ 
tuos piknikus, norite to.į 

! paties, norite juo didesniu 1
I būriu, iškilmingiau nuvažiuo- I
! • i

Geriausia pasitarnausite sau 
į ir pikniko rengėjams, jeigu 
įsigysite buso tikietą iš anks- 

įto. Kaina $3.50. Iš anksto 
i žinant keleivius galime gauti 
didesnius busus ar daugiau 
busų. Suėjus važiuoti pikui- 

! kan tam per vėlu. R-

Ir šiemet yra paimti trys . 30-tą ir tęsis Visomis likusio
mis šios savaitės darbo die- 

Valandos nuo 9 lig 3.
Tėvai privalo nusinešti pa.

liūdymus, kad vaikai čiepyti, 
taipgi parodymus jų gimimo 
dienos.

Didžiajame New Yorke šie
met tikimasi 150,000 naujų 
mokinių. '’Bendrai pradinėse 
mokyklose laukiama 489,000 
mokinių, vidujinėse 242,500, 
vakarinėse 30,000. Viso liau
dies mokyklose tikisi turėti 
virš milijoną mokinių. Moks
lo metai prasidės rugsėjo 11-

Philadelphiečiai buvo atvykę 
kviesti mus į pikniką

Pradžioje šios savaites buvo

ir ių geras 
myni.ško 
pis iš 
Atliko 
kyti ir 
Centre

Wm. Patten 
prietelius iš kai- 

> miestelio J. *Bekam- 
Merchantville, N. J. 

reikalus, 
Lietuvių 
esančius

užėjo atlan- 
Kultūriniame

—Atvy^gįme užkviesti jus, 
' o per jus ir visos jūsų apy
linkės lietuvius i camdeniečių- 
philadelphiečių ir apylin kės 
lietuviu ruošiama pikniką rug- 

I sėjo 3-čią, Crescent Picnic 
Grounds, Gloucester, N. J.

j užklausėme.

—Puikiai. Viskas tvarkoje. 
Mūsų drauges ir draugai ener
gingai darbuojasi už puikiau
si pikniką, koks kada buvo, j 
Tačiau, gerbiamieji, mums 
reikia ir jūsų, visų brpoklynie- 
čių ir richmondhilliečių, ener
gingos, veiklios talkos, — at
sakė Bekampis.

—Del to specialiai užėjome 
priminti jums, jog mums rei
kia, jog mes lauksime iš 
Brooklyn© jir 
skaitlingo būrio svečių ir nuo
širdžios talkos, — dadėjo phi
ladelphiečiai. , .
' Pagalvojau: jeigu jiems ne 

per toli, buvo atvykti mus už
kviesti, mums ne toliau pas 
.juos nuvykti. Būsiu.

BANKETAS Palaidojus Pijų Mičiulį
IR

Pagerbimui

Žaibas užmušė 
du žmones

Užėjusi . dviem i s atvejais 
žaibų audra praėjusį antra
dienį ne tiktai pagrūmojo, bet 

I ir pridarė žalos.
Bronxe žaibas užmušė Mr. 

ir Mrs. Constant ir Elodie Da
rot, gyvenusius 590 Southern 

j Boulevard. Jiedu žuvavę nuo 
City Island Bridge. Užėjus 
audrai, nubėgę slėpėsi nuo 
lietaus po medžiu, žaibas

Mokytojams teisti 
paliko svetimąjį 
‘patarėją”

teisėjas 
už gyre sve- 

paskirtinį 
Mokytojai 

jo paskyri-

HELP WANTED—MALE
Mašinistas — Tool ir Dye Maker. 

Pilnai patyręs. Penn Cork & Clo
sures, 1155 Manhattan Ave., Brook
lyn. EVergreen (4-44]6.

(163-167)

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896
HELP WAIN TED—FEMALE

Abelnam darbuo namų darbininkė—■ 
Lengvas valgių gaminimas. Du su
augę; guolis ant vietos ar kitur. 
Šaukite: President 3-0699. 9 A.M. 
iki 1 P.M. — 4 P.M. iki 8 P.M.

(164-166)
1-mos klases staliorius prie ant j 

užsakymo budavojimui rakandų.
Jenson Bros., 365 First Ave., N. Y. |
GR. 3-0194. (165-167)
—, ,, , ....—......... . , . r - ------

Staliorius - patyręs prie krau- ! Gera alga.
I tuvėm rakandų. Unijinė dirbtuvė. , kerbocker 
Famous Store Fixture Co., 

1102 Bowerv, N. Y. C. CAnal 6-0871. 
(165-167)

; Reikalinga namų darbininkė. Len- 
| gvas darbas, atskiras kambarys.

Mrs. Koppel, 358 Knic- 
Ave., Brooklyn, tN. Y. 

GLenmore 5-0972.
(165-169)

Suspenduotiems astuoniems 
Mew Yorke mokytojams teisti 
vai sti j i n i s vyri a u s i as 
Isadore Bookstein 
';imą valdininkų 
Theodore -Kiendl. 
■protestavo prieš
mą. Jie sako, kad pačiame 
švietimo dępartmente yra pa. 
kankamai tinkamų, atsakingų 
žmopių, kurie geriau žino pa
dėtį ‘ mokyklose, negu sveti
mieji.

Mokytojų ir bendrai darbi- 
uinkų unijos ir kitos organi
zacijos protestavo prieš skyri
mą Kiendl vadovaujančių 
unijistų mokytojų teisėju dar 
r del to, kad Kiendl yra na
riu advokatų firmos, ginan
čios stambiausiųjų mūsų ša- 
■‘ies finansierių interesus. Dar
bininkai daug kartų pareiškė, 
kad unijistai negali tikėtis 
bešališkumo teismuose iš tų, 
kurie tarnauja pinigingiems 
aršiausiems unijų priešams.

Aktore Il'edy Lamar, 
slogan j anti Southampton, 
L, apsiskundė policijai, 
dingo $250,000 vertės 

| gražmenų.

ato-

kad
j OS

I 40
, mui

OPTICAL
Proga skaičiui vyrų amžiaus 25- 

prie stiklų inspekcijos; dailini- 
ir polišiavimui. Kreipkitės j

Employment Office 
GENERAL OPTICAL CO., 
265 WASHINGTON ST., 

Mt. Vernon, ‘N. Y.
(166-168)

Operatorės patyrusios prie gerų 
ferankų (curtains). Gera alga. Nuo
latinis darbas. Embee Curtain Co., 
107 Grand St., N. Y. C.

(165-167)

Auklė - Namų Darbininkė. Pagel
bėjimui prižiūrėti du berniukus. 
Guolis vietoje arba kitur. $35.

AXpel 7-2320. (165-169)

storio kryžių am 
I bažnyčios bokšto 
1st. ir 7th Ave., 
i Gabalų

Richmond Hill|smo«6 medi i,’ ’uos kartu-
j Staigaus lietaus pripiltas šaligatvio, 
vanduo į subway buvo suga
dinęs signalų sistemą Inde
pendent linijų 34th 'St. ir 8th 
Avė. stotyje, New Yorke.

j lam laikui sustabdė
nius,

žaibas smoge ir į 
kus suaižė, cementinį

Tū- 
trauki-

gabaline
3 pėdų

lietuvis. Jis__ . ! bei ___ _____  ___
supiltas turėjo daugybę draugų ne tik 

biznierių, 
Tad jį

Pijų M i.

paslėpė

nimo kelionę 23 ( 
Wyckoff 11 e i gh ts 
Prieš dVi savaites

bet ir darbininkų.
į kapines palydėjo 

pilnų žmonėmis auto-
Po palaidojimo, pa

buvo pakviesti į puoš-

pranešti, kad 
vietą. Dabar

STUDIO

Dr. J. J. Kaškiaučiaus
Ruošia 

PAŽANGIOSIOS 
LIETUVIŲ 

ORGANIZACIJOS
Bus

Kultūrinio Centro
Auditorijoje

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

Rugsėjo 10 dieną

KONCERTAS
naujas kapas, - kuris

• i nuoširdų ir draugišką 
| tuvos išeivi jos sūnų
čiulį. Jis užbaigė savo gy.ve- 

rugpjūčio, 
ligoninėje, 
laiko čia 

jam buvo padaryta skaudi
ant vidurių operacija, nuo ku
rios nepasveiko. Rugpjūčio 
26 d., laidotuvių direktoriaus 
Šalinsko priežiūroje, palaido
tas šv. Jono kapinėse.

Pijus Miciulis mirė sulau
kęs 64 metų amžiaus. J šią 
šalį atvyko 1905 metais ir vi
są laiką gyveno Brooklyne. Iš 
pradžios- dirbo kriaučių in
dustrijoje, o nuo 1917 metų 
įsijungė į kriaučių pramonę 

; kontraktorium.
I TV. . _ . v T.Pijus gimė ir užaugo Lie- 
jtuvoje, Bačkiškių kaime, Gižų 
| valsčiuje, Vilkaviškio apskri
tyje. 1913 metais apsivedė 
(su Onute Kazlauskaite ir už- 
j augino sūnų Edvvardą ir du- 
ikrclę Elizabeth, kuriuodu jau 
yra vedę ir kuria savystovų 

' gyvenimą.
Į Lietuvoje gyvena 'abu Pi- 
I jaus tėveliai, brolis Vincentas 
i ir 2 sesės, Konstancija ir Ur-. 
šulė, šioje šalyje pasiliko di
džiame nuliūdime Pijaus gy
venimo draugė Onutė, sūnus 
Edwardas, dukra Elizabeth ir 
du anūkai,

Pijus Miciulis buvo ne tik 
• sugabus kriaučių pramonėje 
i biznierius, bet ir simpatingas 
I___________ i________________

mobiliu.> c

lydovai
nu restaurantą ir puikiai pa
vaišinti, Po to, skirstėme.? 
kas sau, pareikšdami Pijau? 
gyvenimo draugei Onutei, sū
nui Edvardui ir dukrai Eliza- 
bethai linkėjimą tvirtos iš
tvermės pergyventi tą skau- 

!džią širdgėlą dėl* netekimo vy
ro ir tėvo-, Pijaus Mičiulio.ą

' čyčkų Kazys.

FILMISTAS GEO. KLIMAS 
NA U J O J E VIEIOJ E 

Noriu visuomenei 
persikėliau^ į naują 
mano įstaiga — 

PHOTO ART
randasi 271 Ridgewood Ave., Brook
lyn 8, N. Y. Tel. APPlegate 7-1145.

Visais reikalais prašau kreiptis po 
aukščiau nurodytu antrašu.

(165-166)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; į-\8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Pradžia 2-rą val.jjd pietų

Bilietas $3.00
Pakeltas f eras vis 
tebeneša nuostolius

Miesto važiuotės linijų 
sines apyvartos metai, 

psieji birželio 30-tą,,

fi- 
pa.

_ Prašome iš anksto įsigyti i 
banketo bilietus. Dalyvau- nansin 
kite bankete ir pagerbkite sibaifej .. 
Žymųjį poetą, sveikatos pa-Įl?iu vietręrių metų davė/virs 
tarėją ir visuomenininką jo j 
sukaktim 65 metų amžiaus vyr 
ir arti 50 m. literatūrinio įstolio 
darbo.

milijoną Vdolerių nuostolių, 
riausiomis $1,206,043 nuo- 

► priežastimis buvo su- 
j mažėjimas skaičiaus keleivių 
f ir visko pabrangimas, sako 
j važiuotos valdininkai.

PARDAVIMAI
Parsiduoda gesinis naudotas 

frigeratorius, gerame stovyje. 
Ridgewood Ave., Brooklyn.

(165-166)

re-
109

Valgykla pardavimui arba išnuo
mojimui. Biznis geras, prie pat di
delio vieškelio. Didelis priešakis. 
Yra ir gyvenimui kambariai. Prie
žastis pardavimui — savininkas vie
nas. Kreipkitės: White House Diner, 
Highway 28 N. J. ir U. S. 22. White 
House, N. J. Tel. White House 9154.

(163-167)

Parduodame dviem šeimom ,namą;
5 dideli kambariai ir vana 
kiekvieno aukšto. Garadžius a 
karui, cementinis kelias įvažiavimui. 
Naujas General Electric Aliejinis 
šildytuvas; šiluma ir karštas van
duo visuomet ant abiejų aukštų. 
Renda ant viršutinio aukšto $52 j 
mėnesį. Savininkas ant pirmutinių 
lubų, išsikrausto iš valstijos. Būti
nai turime tuoj parduoti. Kaina 
$10,000. Telefonuokite Haverhill 
2-5438. (Mass.).- (165-169)

; ant 
ienam

EGZAMINUOJAM AKIS 
KAROME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

REAL ESTATE
Vasarnamiai

Išsinuomuoja
Girard, 71-33 
Middle Village, 
6-1690.

ir trys kambariai, 
apart mentas. Mrs.
Metropolitan Avė., 
L. I. DAvcnport 

(165-169)

Namų Darbininkė — Virėja. Pui
ki apylinkė. Gera alga. Nuosavas 
kambarys. Pageidaujama gulėti dar
bavietėje. Yonkers 5-0274.

(165-169)

Dvi moteriškės — guolis vietoje; 
valgių gaminimas, namų aptarnavi- 

Saldainių Krautuvė 1 mas; auklė ir motinai pagelbininkė. 
Geras biznis; jeiga $250. j Pilnai priežiūrai. Trys vaikai. Dir

banti pora. WO. 2-3450.
(166-170)

Parsiduoda 
su fountain. 
Parduodame už žemą kainą $1500. 
Telefonas FOrdham 4-8838.

(166-170)

Mirė nukritusi nuo
gaisnniy

gy

i

Slaugė-auklė, žemiau 40 m. 2 vai- 
ii; guolis vietoje; paliudijimai, 
aikonie kitus aptarnautojus. EL. 
4220. Tarpe 12 6 P. M.

ant šv. Agatos 
prie 49th 
Brooklynos 

rado net už bloko.
Dar kitur, Bronxe, žaibas 

j numušė 6 aukštų apartments 
nio namo ^togo mūrinį užtva
rą. šimtai svarų akmens ir 
cemento gabalų pabiro ant 

Laimei, niekam 
nepasitaikė ten būti.

Dėl audros įvyko auto ir ki
tų nelaimių. Daug kur su
trukdė važiuoto.

Mrs. Greene, Flushing 
Ventoja, mirė praėjusį sek
madienį dėl nukritimo nuo 
gaisrinių laiptų prieš keletą 
dieną. Dėl ko, kaip ji nukri
to, ji neatsiminė ar nenorėjo 

\pasakyti. Jos to klausinėjo, 
/kai ji protarpiais atgaudavo 
I sąmonę.

Moteriškė gyveno 6-mc 
aukšte, bet nukritusi nuo 3- 
čio aukšto. Tas faktas dar 
daugiau painioja tyrinėtojus.

į Abelnam namų darbui darbinin
kė; mylinti vaikus: guolis vietoje;

1 paliudijimai- gera alga. JA. 3-0815.
(166-168)

: Namų darbininkė, jauna moteriškė; 
patyrusi; mylinti vaikus; Nuosavas 
kambarys; $150 j mėnesį.

i ESplanade 5-4998.

Namų darbininkė, paprastas viri
mas, patyrusi, patikima, atskiras 
kambarys ir vonia, radio. Berniu
kas 13 m. ir kūdikis. Automatinė 
skalbt uvė, maži linksmus namai 
Elmont, L. 1. Nuolatinis darbas. $35 
iki $40. Tel. Curtis 5-8677.

(166-168)

RANDAVOJIMAI

Prie liaudies mokyklos No. 
34, Queens Village, ne už il
go pradės įrengdinėti žaisma- 
viote. Tam iš miesto iždo jau 
paskirta .$200,000.

Išsinuomuoja- fornišiuotas atskiras 
kambarys, garu šildomas, 
blokas nuo B. M. T. subvės, 
kas nuo Highland Parko, 109 
wood Ave., ant antrų lubų.

(165-166)

vienas
1 blo- 
Ridge-

GERIAUSIS

EDDIE’S
BAR & GRILL
Echv. Pavilonis, sav.

Viskas nauja, viskas gražu tik- 
ką atidarytoje Edw. .Pavilonio 
vietoje.

459 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.
gėrimai, šviežus valgiai, 

priima svečius.
Visokie
gražiai

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION Į“8

REPUBLIC BAR & (.Kil l, 
• # Savininkas 

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas »
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR AllUS
»Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T T O N
EVergreen 4-9407 ¥ 1 O 1 V ii
f/,//'// •; SHUFFLE BOARD

INSURANCE
IR' $ IK

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

•'OG*

TELEPHONE

STAGG 2-5048

TONY’S.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
jGerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes >St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikr 
liai, ligoni1 
nys

enys, įvairūs daikte- 
; kambariui rdikme- • 

už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. O.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6283

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: Evergreen 4-8174

•7M5*

RES. TEL.

•'□G*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Lalsnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith^paily)—Ketv., Rugp. 31, 1950




