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Didelis nuostolis. 
Geriausia, bet kam? 
Labai išsigandęs. 
Prelatas bankrutuoja. 
Nori karti unijų vadus. 
Drąsūs mainieriąi.

Rašo A. BIMBA

šiuos krislus rašau ketvirta
dienio rytą. Iš Filadelfijos 
praneša, kad sekmadienio 
spaudos piknikas negalės j 
įvykti. Susidėjo nenugalimos j 
sąlygos. Į

Bet tai didelis finansinis]

KasSt)X davesskeletą sft’j Kinija sako, Amerikos lakūnai 
loienų pelno. iJu kartu atakavo Mandžūriią
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AUSTIN PRIPAŽĮSTA,KAD JANKIU LA- Vajus dėl sukėlimo LIAUDININKAI UŽĖMĖ 
KŪNAI GAL APŠAUDĘ MANDŽURLIA $10,000 Laisvei HAM WA. ARTI MASANO

Visi geri, patriotingi laisvie- ’ 
čiai paskirkime į Laisvės fon- • 
dą tuos dolerius, 1 
tumėme išleidę 'kelionei j pik- | Malikas, kąipo Jungtinių

Lake Success, N. 
kuriuos bū-1 Sovietų atstovas

niką ir piknike. Tai bus mū
sų rimtas ir smarkus atsaky
mas pažangiosios spaudos 
priešams.

Ką manote? Aš savo pen
kinę aukoju.

“Aš esuiįsitikinęs,” rašo po
nas Iloffmanas, Ekonominės 
Kooperacijos Administrato
rius, “kad Jungt. Valstybių 
ekonominė sistema suteikia 
kiekvienam progų geresniam 
gyvenimui.”

Už tai ant šio pono pykti 
neapsimoka. Jis kitus spren. 
džia pagal save. Tik visa bė
da tame, kad nesuskaitomi 
milijonai amerikiečių vos ga
lą su galu tesu dūri a.

Nuvažiuok j pietines valsti
jas, arba nueik į mūsų did
miesčių laužynus. Ten patirsi, 
kiek tokių progų žmonės tu
ri.

Kapitalistams, kaip Hoffma. 
nas, geresnės ekonominės sis
temos, kaip kapitalizmas, nie
kas dar nesugalvojo. /

Klerikalinė spauda rašo, 
kad popiežius vėl turi vajavo- 
tis su tais pačiais komunistais. 
Komunistai, sako, “pradėjo 
steigti tam tikras organizaci
jas, kurių tikslas auklėti vai
kus pagal materialistinius ir 
prieštikybinius principus.”

Popiežius išsigando ir išlei
do nauja prakeikimo encikli
ką. Tėvai, kurie savo vaikus 
leis į tas organizacijas, atsi
durs pekloje. Taip pareiškė 
popiežius.

Bet, sakoma, šimtai tūks
tančių vaikų j pionierių or. 
ganizaciias rašosi. Nei tėvai, 
nei vaikai nebeb.ijo popie
žiškos peklos. Jau tik iš to 
galima spręsti, kaip jau arti 
yra ta baisioji paskutinio sū
do diena! O gal ir viso svie
to pabaiga?

Tikroj bėdoj atsidūrė dar 
viena labai aukšta ir garsi 
asaba. Vėl pagalbos šaukia
si prelatas Krupavičius, VLT- 
Ko pirmininkas, klerikalų tė
vas. menševiku patronas, sme- 
tonininkų viltis.

Nėra pinigų, džiūsta ir 
miršta “Lietuvos laisvinimo 
organai.” “Dabartinė tu or
ganu padėtis,” sako šis barz
dotas prelatas, “yra nepaken
čiama.’.’

Čia jam vieno dievo nebeuž
tenka. Reikia doleriu. O ją 
gauti, sako Krupavičius, gali
ma ^tik Amerikoje, pas 
senuosius lietuvius. Ir 
latas reikalauja, kad 
visi, be jokios , išimties,
ri likutis gėrę ne tik vyną, 
alų ir degtinę, bet net juodą 
kava, o visus dolerius paauko
ti VLIKui ir PLBui.

pre- 
jie 
tu-

Tikrai desperatiškai Krupa
vičius šaukia:

“Mums tenka apsispręsti, ar 
šioje žūtbūtinėj kovoj skandi
namam ir prakiurusiam laive 
mes rūpinsimės tik savo krep
šeliais su vargana mantele ir
1 iv. .... ar

vyrs
skurdžiais reikaliukais, 
metę tuos krepšelius, visi 
į vyrą stosim į darbą.”

(Tąsa ant 5 pusi.)

Jokūbas

Tautų Saugumo Tarybos 
pirmininkas rugpjūčio mė
nesiui, išreikalavo, kad ta
ryba svarstytų Kinijos 
Liaudies Respublikos pro
testą prieš amerikinius la
kūnus.

Kinijos .protestas sakė:
Amerikos lėktuvai rugp. 

27 d. įsiveržė į Mandžuri
jos sritį, apšaudė Či-an, 
Lin čiang ir Antung mies
tus ir užmušė tris Kinijos 
piliečius, sužeisdami 11 ki
tų.

Rugp. 29 d. amerikiniai 
lakūnai vėl skraidė virš 
Mandžurijos žemės už ke
lių mylių nuo rubežiaus, 
apšaudė tris gyvenamąsias 
vietas ir užmušė 4 žmones, 
sužeisdami 7 kitus.

Vyriausias Amerikos at 
stovas Saugumo Taryboje, 
Warrenas Austinas dalei- 
do, kad gal vienas ameriki
nis lėktuvas apšaudė lėk
tuvų aikštę • Mandžurijoje 
už penkių mylių nuo jos 
rubežiaus su šiaurine Korė
ja. Austinas sakė, kad gal 
per klaidą tas lėktuvas ten 
nuskrido.

Austino kalboje buvo 
prieštaravimų. Kartą jis 
sakė, kad gal vienas ameri
kinis lėktuvas apšaudė 
Mandžifriją; paskui . jis 
kalbėjo apie “Jungtinių 
Tautų” lėktuvus, kurie gal 
perskridę į Mandžuriją. 
Austinas aiškina, kad jie 
galėjo padaryti klaidą dėl 
blogo oro. Tačiaus jis už
ginčijo, kad tie lėktuvai 
žudė Mandžurijos gyven
tojus.

Bet jeigu dėl blogo oro 
amerikiniai lakūnai neme-

tė, kur jie skraido ir ką 
šaudo, tai kaip Austinas 
gali žinoti, kad jie nieko 
nenušovė Mandžurijo i ?

Austinas, pagaliaus, siū - 
lė paskirti Jungtinių Tautų 
komisiją, kad ištirtų Kini
jos skundą. Sako, jeigu ko
misija ' pripažintų ameriki
nius lakūnus kąltais, tai 
Amerika atsiteistų Kinijai 
už jų padarytą žalą.

JAU SUKELTA $8,934;
DAR REIKIA $1,066

Aukų pridavė:
S. Kirslis ° $10.00

Aukojo:
Agnes ir J. Pętrukaitis, Stoughton, Mass. ... $10.00
S. Kirslis, Bridgewater, Mass.
Anna Višniauskienė, B’klyn, N. Y. ..
K. Treinis, Grand Rapids, Mich.........
Petronėlė Naktinienė, B’klyn, N. Y. .
K. Peslis, Bridgewater, Mass..............
A. Maziukna, Bridgewater, "Mass. ..
K. Depsas, Mastic Beach, N. Y. .. •..

Širdingai dėkojame viršminėtiems priteliams už jų 
gražią finansinę paramą.

Specialaus Vajaus Komitetas.

5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00
2.00 
1.00

Amerikiečiai dar pastūmėjo 
liaudininkus nuo Pohango

Kongresas užgyrė bilių 
algoms užšaldyt

Washington. — Kongres-1 
manu N'eamerikinės Veik
los Komitetas pašaukė į 
kvotimus dar keturis new- 
yorkiečius — Johną. Abtą, rgjote pirkę busų bilietus

Philadelphijos Piknikas
Sept.-Rugs. 3 d. neįvyks

Kurie iš brodklyniečių tu-
Nathaną Wittą, Čąlį Kra- 
merį ir George Silvermaną, 
buvusius Elektrininku Uni
jos , vedėjus. Komitetas 
klausinės, ar jie buvo ar. 
yra komunistai, ir reikalaus 
išduot kitus įtariamus ko
munistus.

važiavimui į Philadelphijos 
pikniką, * grąžinkite juos 
ten, iš kur pirkote, ir gau
site pinigus atgal.

Piknikas yra atšauktas,

šiuom 
pavyko

ir busai nevažiuos, 
kartu kryžiokams 
pastoti kelią pažangiųjų 
pramogai. Kunigai džiau
giasi išliejęz kerštą ant ap- 
švietą mylinčių žmonių.

Pietinė Korėja, rugs. 1. 
— šiaurinės Korėjos liau
dininkai užėmė Hamaną, 8 
mylios į vakarus nuo Masa- 
no, geležinkelių ir vieške
lių mazgo, pietiniame Korė
jos fronte. Paskui liaudi
ninkai pasiekė vietas tik už 
trejeto mylių nuo Masano, 
kuris yra už 25 mylių į va
karus nuo svarbiausio ame
rikiečiams uosto Pusano.

(Newyorkiniai radijo 
pranešimai teigė, kad liau
dininkai pietiniame fronte 
apsupo amerikinių negrų 
pulką. Lėktuvai numeta 
apsuptiems maisto.)

Šiauriniai liaudininkai, 
prasiveržę trijose vietose į 
rytines Naktongo upės pa
krantes, smarkiai atakavo 
amerikiečius ir atmetė juos 
daugiau kaip penkias my
lias atgal Čangnyongo-Pu - 
gongo srityje, 
kai čia grumiasi
ryango. Jeigu jie 
Miryanga, tai 
amerikiečiams
ir vieškelį iš Taegu į Masa-

Žymūs amerikiečiai smerkia

Liaudinin- 
link Mi

ll ž imtu 
užkirstų

geležinkelį

31. — 
liaudi-

veda

Bus draftuojami ir 
šeimyniški vyrai

Washington. — Kongreso 
komisija kariniais reikalais 
perša šaukti karinėn tarny
bon ir turinčius vaikų jau
nus vyrus. Siūlo jiem pri - 
mokėti dėl šeimų užlaiky
mo. Komisija kartu reika
lauja, • kad tie vyrai taipgi 
siųstų namo apie pusę ka
reiviškos savo algos pa* 
čioms, vaikams bei tėvams.

London. — Amerikonai, 
anglai ir francūzai šį mė
nesį išvien darys didžiulius 
karinius pratimus vakari
nėję Vokietijoje. 
- __ _ t ..............

Ven „rijos vyskupai pasirašė 
sutartį su Liaudies Respublika

Budapest. — Vengrų ka
talikų vyskupų taryba pa
sirašė sutartį su Vengrijos 
Liaudies Respublikos val
džia. Vyskupai sutiko:

Pripažint ir remt liau
diškąją Vengrijos santvar
ką; daryt tam tikrus žings
nius prieš kunigus, kurie 
veiks prieš teisėtąją respub 
likos santvarką ir prieš kū
rybinį jos darbą.

Pasmerkt visus pasalin- 
gus priešvaldiškus veiks
mus ir neleist naudot baž- z

nyčią politiniams tikslams 
prieš valstybę.

Ragint katalikus daly
vauti didžiajame darbė, 
kurį atlieka Vengrijos žmo
nės, vykdant penkmečio 
olaną ir gerinant gyvento
jų būklę.

Įsakyt kunigams, kad ne
sipriešintų žemdirbiniams 
kooperatyvams (kolektyvi
zacijai).

• Remt judėjimą dėl tai
kos; pasmerkt karo kursty-

tojus ir atominių ginklų 
naudojimą; laikyt kariniais 
kriminalistais tokią val
džią, kuri pirma pradės 
vartoti atominę bombą.

Vengrijos Liaudies Res
publikos valdžia, iš savo pu
sės, sutiko:

Sugrąžint bažnyčiai aš- 
tuonias katalikų mokyklas 
ir leisti reikalingam skai
čiui abiejų lyčių vieniTolių 
dėstyti savo mokymus.

Užtikrint pilną religijos 
laisvę katalikams ir veiki
mo laisvę katalikų bažny
čiai pagal šalies konstituci
ją

Tinkamai piniginiai rem
ti katalikų bažnyčią per 18 
metų, tai yra, iki bažnyčia 
galės pati savo pastango
mis, aprūpinti savuosius 
reikalus.'

Dar nežinia, kaip popie
žius atsilieps į Vengrijos 
vyskupų sutartį 
valdžia, kurią 
komunistine. •'

su liaudies 
jis vadina

ragangaudiškus kilius
Baltimore. — Aštuoni į- 

žymūs Marylando valstijos 
piliečiai pasiuntė telegra
mas Senato ir kongresma- 

į rių vadams, reikalaudami 
atmest fašistuojančiuš, ra- 
gangaudiškus McCarr ano, 
Mundto ir Woodo ’bilius.

Jeigu toks bilius būtų 
priimtas kaip įstatymas, 
reikalaujantis su registruot 
ne tik komunistus, bet ir 
šiaip progresyves organi
zacijas, tai “pasmaugtų bet 
kokį pažangos balsą šioje 
šalyje,” sako tos telegra-

mos.
Tokias telegr. pasirašė 

Johns Hopkins Universite
to profesoriai H. Carring
ton Lancester ir George 
Boas; valstijinės Morgan 
Kolegijos profesorius Law
rence Monroe; Carnegie 
Instituto profesorius Ro
bertas K. Burns; rašytojas 
Gerald W. Johnson; Prog
resyvių Partijos kandida
tas į gubernatorius Louis 
Shub ir advokatai Ely A. 
Xastleman ir Dalias F. Ni
chols.

Darbininkai nubaubė Audeklu pelnagrobiai
senatorių Taftą
Yongstown, Ohio.—Camp

bell plieno fabriko viršinin
kai buvo pakvietę republi- 
koną.. senatorių Robertą 
Taftą kalbėti pačioje dar
bavietėje. Tad 100 darbi- 
•nifflkų urotestuodami aplei
do darbą ir sudarė pikie- 
tuotojų eile.-

Kuomet Taftas automobi
liu važiavo i fabriko patal
pą, pikietininkai niekinan
čiai nubaubė jį. Jie protes
tavo prieš streiklaužišką 
Tafto-Hartley’o įstatymą.

pakelė kainas 25 proc.
Washington. — Emilius 

Rieve, CIO Audėjų Unijos 
pirmininkas, kreipėsi į Se
nato komisiją, kad ištirtų 
pelnagrobius bovelninių 
(medvilnės) audeklų fabri
kantus.

Nuo karo pradžios Korė
joje jie dar 25 procentais 
pakėlė tų audeklų kainas. 
O ąudėjams-verpėjams te
bemokama ta pati alga, 
kaip ir 1948 m., apart rayo- 
no audėjų, kuriem neseniai 
truputį pakelta alga.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pietine Korėja, rugs. 1. 

— Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai įtūžusiai atakuoja 
amerikiečius visu 40 mylių 
frontu paliai Naktong upę 
ir užėmė naujas pozicijas 
rytiniame tos upės šone.

nistų vadą tarp plieno dar
bininkų, ir Jamesą Dolse- 
ną, Workerio koresponden-

Jie kaltinami kaip “maiš
tininkai,” pagal 1921 m. įs
tatymą, ir laikomi po $5,- 
000 užstato kiekvienas.

Naujoji Kinija išleido 
200 milionu knygy

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublikoje'šiemet iš
leista jau 200 miiionų kny
gų trimis tūkstančiais skir
tingų klausimų. Daugiau
sia tų knygų yra vadovėliai 
mokykloms, kolegijoms ir 
universitetams.

Knygas leidžia pati val
džia ir bendrai su , priva
čiais leidėjais.

Tokio didelio skaičiaus 
knygų išleidimas per kelis 
mėnesius — tai dar negir
dėtas iki šiol įvykis Kinijos 
istorijoje.

ną ir Busaną.
Liaudininkai taip pat į-s 

nirtingai puola amerikie
čius prie Hyonpungo, ryti
niame Naktong upės šone, 
12 mylių į pietų vakarus 
nuo Taegu, jankių tvirto
vės šiame fronte.

Amerikiečiai pastūmė * 
Korėjos liaudininkus dar 
apie mylią atgal nuo Po- 
hango, rytiniame pajūryje^ 
ir užėmė pozicijas už 2 ar 
3 mylių į pietų vakarus 
nuo to miesto.

Viduriniai šiauriniame 
fronte amerikiečiai sulaikė . 
liaudininkų grumimąsi to
lyn į pietus nuo Uihungo.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugp. 
Šiaurinės Korėjos 
ninku radijas sakė:

Liaudies Armija
ofensyvą visuose frontuo
se. Liaudininkai, atgriebę 
Waegwana, atakuoja ame
rikiečius už desėtko mylių 
į šiaurę nuo Taegu.

Liaudininkų patrankos 
nušovė dar du amerikinius 
lėktuvus virš Wonsano ir 
du Pyongyango srityje, 
Šiaurinėje Korėjoje.

Pietiniame pajūryje Liau
dies Armija nuo rugp. 18 
Iki 22 d. sunaikino daugiau 
kaip 1,500 priešų kareivių 
ir oficierių ir suėmė 100. 
Pagrobė 4 amerikinius tan
kus. 5 patrankas, 6-kulkos
vaidžius, 15 karinių auto
mobilių ir daug kitų ginklų . 
ir įrengimų.

Liaudininkų artilerija 
nakrantėse griežtai atmu
ša priešų karo laivus, kurie 
akių plotu bombarduoja 
miestus ir kaimus pieti
niuose ir vakariniuose Ko
rėjos pajūriuose.

Kaip užgniaužiami pranešimai 
iš Korėjos karo fronto

Pittsburgh. — Policija 
vidudienį užklupo x ir areš
tavo Steven Nelsoną, vaka
rinės Pennsylvanijos Ko
munistų Partijos pirminin-

1 ką; Andrew Ondą,' komu-1

Bombay, Indija. — 92,- 
000 darbiečių čia užstreika- 
vo 60 audyklų. Policija 
šimtais areštuoja streiko 
pikietuotojus.

New York. — Sugrįžo iš 
Korėjos George Grim, Min- 
neapolio Tribune laikraš
čio korespondentas, ir pa
sakė, kaip generolo Mac 
Arthuro cenzūra varžo 
pranešimus apie karo eigą.

George Grim dabar rašo 
laikraštyje Guild Repor
ter:

— Kai tik koresponden
tas atvyksta karo frontan, 
oficieriai duoda jam už
draudimų sąrašą:

Užginta pranešinėti to
kias žinias, kurios būtų 
svarbios priešams ar ko
munistams bile kur: už
drausta pranešimai, kurie 
galėtų puldyt karinį ameri
kiečių ūpą.

Jeigu amerikiečiai trau - 
kiasi atgal į pietus, kores
pondentas. turi užtylėti, 
jei nenori rašyti, kad ame
rikiečiai marguoja pirmyn 
į šiaurę.

Uždrausta / pranešinėti, 
kaip kareiviai arba oficie-i

riai blogai atsiliepia apie ’ 
karą iš amerikiečių, pusės.

Užginta rašyti apie bjau
rius sužeidimus.

Uždrausta kritikuoti ko
mandos įsakymus ir karei
vių pasielgimus mūšių fron* 
te:

Tokiais tai varžtais gen. 
MacArthur užgniaužė fak- 
tinus pranešimus iš fronto. 
Viešai, tačiau, MacArthur 
garsinasi, kad “nepaken
čiąs cenzūros.”

Lake Success, N. Y. —• 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba 9 balsais prieš 2 at
metė Sovietų delegato Ma- 
likd siūlymą svarstyti, kaip 
Graikijos monarcho - fa
šistinė valdžia žudo politi
nius kalinius.

’’Ml *
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Del nacionalės Labor 
Day (Darbo Dienos) šven
tes Laisve antradienį neiš- 
eis.
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Tarptautinė Apžvalga
! Jungtinių Valstijų komer- kariauja pagal Jungtinių 
| cinė spauda, radijas, tūli Tautų organizacijos įsaky- 
; senatorial .ir kongresmanar mą.”
i jau nuo seniai veda kurs- > Anglijojc yąidininkai ne-

• J-Ųll li.nmia uivrlirni -žiūri i Inno--i tymą prie naujo karo.
President, GEORGE WARES; Sccr.-Treasurcr, WILLIAM CHAPELS iŠ jll Seniai reikalauja “meS- 

Editor, roy mizara  i aįomįnes bombas ant Ta-
i rybų Sąjungos.” Bet pir-

$8.oo miau nuo tokio 1
SUBSCRIPTION RATES

United States, per year ......Z. $7.00
United States, per 6 months
Queens Co., per year ...........
Queens Co., per six mos.......... $4.00

Canada and Brazil, per year
conn S;anada and Brazil» 6 months $4.00 susilaikydavo valdžioj $8.00 foreign countries, per year $9.00 J .. , /

Foreign countries. 6 months

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

$4,50 menys, nes jie kalba 
-—'valdžios vardu.

Vienok, paskutiniu laiku 
' Mr. Francis P. Matthews, 
■ kuris eina karinio laivyno 
| sekretoriaus (ministerio) 
j pareigas, reikalavę tokio 
j karo prieš Tarybų Sąjun- 
| gą. ■

Nors prezidentas Trumą- 
nąs ir sako, kad Mr. Mat
thews kalba tik už save, 

i bet jeigu taip kalbėtų §ta- 
' linas, Tarybų Sąjungos 
premjeras, arba

Taika ar karas Azijoje?
New Yorko The Daily Compass redaktorius ponas j 

Ted O. Thackrey tvirtina, kad mes esame stumiami į ka
rą su visa Azija. Reikia žinoti, kad Thackrey remia mū
sų vyriausybės vedamą karą Korėjoje, bet esąs įsitiki- 

. nęs, kad mūsų politika linkui Kinijos veda mus prie di- 
• dėlės katastrofos.

Viena mūsų klaida, jis teigia, yra tame, kad mes 
nepripažįstame Kinijos Liaudies Respublikos. Antra, 
kad mes apsupome ginkluotomis jėgomis Formozą. Ki
nijos užsienio reikalų ministras Chou En-lai persergėjo 
mus, kad mūsų pretenzijos link Formozos yra atmeta
mos ir kad Formoza bus išlaisvinta prielankiausiu Kini- j 
jai laiku.

“Tai yra aiškus pagrūmojimas karu išvaryti mus iš 
pozicijų, kurias mes arbitrariškai užėmėme,” rašo Tha
ckrey, “ir ateis laikas, kada mes turėsime pasitraukti 
arba atsidurisme kare...”

“Ši padėtis—šiame atsitikime mūsų pačių sudaryta I
— aiškiai grūmoja pasaulinei taikai ir, kaipo tokia,^rei- ; Arthuras pasiuntė 
kalinga ištyrimo ir išdiskusavimo per Jungtines Tautas, ' 
tiek Saugumo Taryboje, tiek Generalinėje Asamblėjoje.
Tai yra klausimas, kuriame turi būti išgirstos abi puses 
Jungtinės Valstybės ir Pekingo valdžia.”

Tiesa, me,s viešai skelbiame, kad mūsų žygis dėl For
mozos siekia tik “stabilizuoti” tą situaciją ir lokalizuoti 
Korėjos karą. “Bet aiškus faktas yra”, sako Thackrey, 
“kad tas musų žygis Formozoje davė'kaip tik priešingas 
pasėkas ir jeigu tuo pačiu keliu bus einama toliau, tai 
tikrai Korėjos konfliktas taip išsiplėtos, jog visos Kini
jos ginkluotos jėgos taip pat bus atkreiptos prieš mus.”

O karas su Kinija ,aišku, įtrauktų visą Aziją. Paga
liau toks k^ras galėtų išsivystyti į pasaulinį karą.

Iškoliojo ir dar nubaus

Palaidojus Aug ustiną Zmitrą
Ketvirtadienį, rugpjūčio 

24 dieną, popietyje, Johm 
son City, N. Y., šalimai 
Binghamtono, palaidojome 
ilgų metų

i veiklos
I Zmitrą.

Palaidojome Glenwood 
Kapinėse, šalimai Zofijos 
Zmitrienės, Augustino žino- riją, tolimesnių giminių, jų 
nos, kuri mirė biski dau- tarpe Šimkus Chicagoje ir dus darbo žmonių 
giau, kaip-10 metų atgal, daugybę draugų ir draugių, j draugas. Jis dirbo organi- 
P'asitaikė, kad man teko

darbininkiškos 
narį Augustiną

tukus. O tokių įeigų, aišku, 
nepakanka tinkamai pasta
tyti medicinos reikalus, 
kad gelbėjus piliečius nuo 
baisia)? išsiplėtusių širdies, 
vėžio ir džiovos ligų.

Augustinas Zmitra pali
ko dideliame nuliūdime sa-

laikraščius. Net : būdamas 
Johnson City ligoninėje la
bai įdpmavosi, pasaulio da
lykais, kol galėjo, tai pat
sai skaitė, o' vėliau paprašė 
pastatyti gretimai jo radi
jo priimtuvą, *kad jis galė
tų pasiklausyti, kas pašau-

ramia širdimi žiūri į Jung
tinių Valstijų žygius karo | 

p 7’ ~ kleisti Kinijai užimti 
i a P11' i Formozos. Mr. C. Daniel, 
,^u'®tymOiThe New York Timeso ko- 

.a^ I respondentas, praneša, kad 
i, kad tokis 

Jungtinių Valstijų diploma
tų nusistatymas gali Ang-, 
ii ją įvelti karan su Kinija, sakyti paskutinę atsisveiki- mianų kaime, Kuršėnų pa-; singai. Jis paliko ir gražią 

Irane (Persijoj) pradeda nimo kalbą, kaip Zofijai, rapijoje, Šiaulių apskrityje, atmintį tarpe savo draugų 
daugelis valdininkų kalbėti, taip ir Augustinui.
ar nevertėtų Iranui page- i Glenwood. Kapinės yra 
rinti santykius su jos kai- visiškai arti miesto. Augus- 
mynu Tarybų Sąjunga. Pir- tino palaikai buvo pašarvo- 
miau ten buvę manyta, kad ti F. H. Chopyak koplyčio- 
Jungtinės Valstijos yra la- je, tik vienas kvartalas nuo 
bai galingos. Bet karas Ko- kapų. Todėl skaitlingas bū- 

pasikeitimų į fyS draugių ir draugų pės
ti palydėjome Augustiną j gyvenęs 
Glenwood kalnelį.

Augustinas Zmitra su- tuvą. Bet ten neilgai gyve- 
laukė gražios senatvės, jau j no ir vėl atvyko į Ameriką, 
buvo 75 metų. Bet kas ji Gyveno Scrantone, dirbo 
matė metai ar daugiau lai- sunkų angliakasio darbą, 
ko atgal, tai nebūtu davęs (vėliau prie namų statybos, 
daugiau, kaip 65 metus, o ilgiausiai gyveno John- 
Buvo tvirto sudėjimo žmo- son City, kur ilgus metus 
gus. Status, nuolatos šva - dirbo Johnson Co. prie ap- 
rus ir gerai nusiteikęs. Mi
rė nuo vėžio ligos. Turėjo

vo dukras Bronę ir Vikto- ‘YJ6

3au j britai bijosi
I -y . • • X T 1

Augustinas buvo nuošir- 
į reikalų

Lietuvoje jis gimė Per-! zacijose nuoširdžiai ir tęi- r -r- v —- • * • • T • 1 • 1 • V •

1 Glenwood Kapines yra

rejoje jnesęs ] 
nusistatyme. Tiesa, Irane

Tarybų amerikiniai karo specialis - 
Sąjungos karo laivyno mi- tai lavina ir 
nistras Jumašajevas, tai I ginklais ginkluoja 150,000 
jau niekas neskaitytų, kad armiją, kaip -rašo Mr. Ro
tai jo “asmens kalba.” Ta- bert Hewett. Bet iraniečiai 
da mūsų šalyje butų di- žino, kad Pietų 

i džiausiąs pasipiktinimas, buvo 
i didžiausias skandalas.

Kita, tai generolas Mac- 
; laišką 

Karų Veteranų 
konferencijai

amerikiniais

Korėjoje
taipgi amerikiečių

I ginkluota ir išlavinta apie 
200,000 armija, bet ji pa
kriko pačioj karo pradžioj, 

j Anglijoje išspausdino laik- 
Tvnmannc raščiai pareiškimą Jungti-

! Užsienio

isakė to laiško neskaityti. aių Valstijų majoro L. R. 
Dunham, kuris dabar yra 
belaisvis šiaurinėje Korėjo
je, kad amerikiečiai kariai 
nenori karo. Tarpe kitko, 
jo sekamą pareiškimą įtal
pino :

“Amerikiečiai žinome, 
kad pralaimėjome karą ii 
besitraukdami tik viską 
naikiname ir- žmones žudo

i bežemio šeinio ie
iš jaunųdienų pažinti sam
dinio gyvenimas. Tūlą lai
ką buvo už kūčierių pas 
pagarsėjusį didponį Koma
rą.’

Į Jungtines Valstijas at- 
vyko 1905 metais. Čia pa

perą metų, 1907 
metais buvo sugrįžęs į Lie

Gyveno Scrantone, dirbo

jam teko ir draugių. Jo karstas sken
do daugybėje vainikų. Jį 
paląidojus draugės ir drau
gai išreiškė 
Laisvėje gilų 
mą.

Augustinas
laidotas į Glenwood kalne
lio kapus. .Lai jam būna 
lengva žemelė, o mes tęsi
me tuos darbus, kuriuos 
jis dirbo ir mylėjo!

dienraštyje

Zmitra pa-

John-

Bingham tono lietuviai 
mėnesio laiku neteko dvie
jų veikėjų — Augustino 
Zmitros ir mylimo poeto 
Stasio Jasilionio. Po Au
gustino Zmitros laidotuvių 
sustojome pas Pauliną Ja- 

I silionienę. Čia pirmiausiai 
| pakilnojau Stasio Jasilio-

sia vų gaminimo.
Augustinas Zmitra dar 

atmintį iki paskutinei va- jaunas būdamas suprato' 
landai. Bet per kelis mene- i kapitalistinės santvarkos I 
sius sunkiai, labai sunkiai! neteisybę ir stojo į darbi- Į mo pelenus, kurie supilti į 
kankinosi. Jau keli mene-j ninkišką veiklą, už gėrės- j knygos pavidalo patalpąr 
šiai laiko atgal neteko re- ' 
gėjimo. Buvo suparalyžiuo
ta viena ranka ir koja. La
bai sudžiūvęs. Nepaisant 
jo mylimų dukrų Bronės ir 
Viktorijos nesigailėjimo, iš- 
kaščių; pradžioj, kad pagy- 
džius tėvelį, o vėčiau, kad 
sumažinus jo skausmus, 
jam daug prisėjo iškentėti.

Liga baisi ir skaudi. Ir 
nors mūsų, šalis labai tur
tinga, paskilbus išradimais, 
bet, nepaisant pag\ rų, mes

i Bet laiškas buvo visoje 
l stambioje komercinėje
! spaudoje išspausdintas. ’Čia 
irgi “gudriai ir diplomatiš
kai” pasakyta. MacArthu
ras reikalauja Amerikai

! pasilaikyti Formozos šąlą, 
jeigu net reikėtų ir oficia
liai prieš Kiniją 
Buk to reikalauja “Ameri- į 
Ko.s apgynimas.” 
“apgynimas” užgrobti kitos mūsų žmonių tokio elgesio.” 

Iš Korėjos keli desėtkai 
kad i Amerikos pulkininkų ir ma- 

Taigi, jorų, leitenantų ir kapitonų 
veteranams padarė pareiškimą, reika-

kariauti.

Geras i me. Aš labai gailiuosi de)
1 • 1 • , I — W • 1 1 • « «

Aną dieną Kongreso Atstovų Buto Lobbying Com- šalies salą apie 10,000 my-!
■ mittee pasišaukė Civilinių Teisių Kongreso sekretorių, 
žymų Amerikos negrų vadą William L. Patterson. Jis 
•ten buvo klausinėjamas .visko, daugumoje nieko bendra 
neturinčio su ta amerikiečių organizacija. Klausinėjimo 
metu kongresman.' Lanham, demokratas iš Georgia val
stijos, taip perpyko ant Patterson, jog jį išvadino “Black 
c r\ o >>

Vietoje įžeistą veikėją atsiprašyti ir kongresmaną 
Lanham pabarti, Lobbying Committee apkaltino Patter- 
soną. Sako, jis pažemino Kongresą. Jis dabar gali būt 
nubaustas metų kalėjimu ir penkiais tūkstančiais- dole
rių. z '

Pats Patterson sako: “Šis pasikėsinimas mape įka
linti yra dalimi teroro prieš negrus ir prieš tuos, kurie 
veda kovą už civilines ir žmogaus teises.”

Einančio kalėjiman kunigo žodžiai
Rev. Richard Morford, National Council of Ameri

can-Soviet Friendship direktorius, pasidavė į kalėjimą. 
Jis turės kalėjime išsėdėti tris mėnesius. Kadangi jis at
sisakė išduoti tos organizacijos narių ir rėmėjų sąrašą, 
tai Kongreso Neamerikinis Komitetas paskaitė Kongre
so pažeminimu ir nubaudė.

Eidamas į kalėjimą, šis žymus dvasininkas padarė 
pareiškimą. Jis sako, kad jis laikosi tos nuomonės, jog, 
pagal šalies Konstituciją, kiekvienas amerikietis turi tei
sę į savo politines bei religines pažiūras, net jeigu tos 
pažiūros nesutiktų su pažiūromis šalies vyriausybės. Tai 
yra pats pagrindas Amerikos demokratijos. Jis sako:

• ■ ‘ ‘‘Amerikietis, kuris kalba prieš karą ir už taiką mū
sų gadynėje, kalba už mūsų šalies saugumą ir palaiko jos 
garbę viso pasaulio akyse. Negali būti agresijos už tai
ką. Argi jau dabar bus užčiauptos burnos visų, kurie 
kalba už taiką? Tai yra pamatinis klausimas. Aš esu įsi
tikinęs, kad milžiniška Amerikos žmonių dauguma ne
siduos būti išgąsdinta ir sugrūsta į karą. Aš tikiu, kad 
jie stovės' už derybas ir susitarimą tarpe tautų, ir rei
kalaus iš savo valdžios politikos taikaus sugyvenimo tar
pe Jungtinių Valstybių ir Tarybų Sąjungos, kas, mano 
įsitikinimu, yra ir reikalinga ir galima.

“Abiejų šių šalių žmonės nenori nieko bendra turė
ti su atominiu karu. Jungtinių Valstybių, Tarybų Sąjun
gos ir visų kitų pasaulio kraštų žmonės nori gyventi.”

Visur klasių kova
Jndija yra didelis ir ekonominiai pusėtinai dar atsi

lakęs kraštas. Jis turi virš tris šimtus milijonų gyvento
jų. Gal pats stambiausias industrinis centras yra miestas 
JRombay. Ten labai daug tekstilinių fabrikų. Juose dar
bininkų padėtis sunki ir varginga. Aną dieną tame mies
te sustreikavo 40 fabrikų darbininkai ir darbininkės. 
Kovon stojo 92,000 darbininkų. Per pirmąsias tris strei
ko'dienas policija suareštavo 150 darbininkų.

Kova labai aštri, policija gina samdytojų interesus.
Kur yra pavergta darbo klasė, ten verda klasių ko

vą. Tas tiesa visam kapitalistiniam pasaulyje. Nuo to 
nėra laisva ir skaitlingoji Indija.

lių nuo Amerikos, 
Ameriką “ginti.'”- 
nors laiškas 
neskaitytas, bet jis paskelb-1 
tas, jo pagalba kurstomi 
mūsų šalies piliečiai prieš 
Kiniją.

The New York Times 
skelbia, kad Jungtinių Val
stijų armija jau turi 853,- 
900 vyrų, karo laivynas — 
596,800 ir karinis orlaivy - 
nas — 462,000. Tai bendrai 
yra 1,912,700 vyrų po gink
lu ! Dar paruoštų rezervų 
yra 3,600,000.

Tūli reakciniai elemen
tai kenkia Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos prekybai. 
Jie pamiršta, kad lazda tu
ri du galu. Ypatingai tas 
tiesa prekyboje. Neįleis jie 
reikmenų iš demokratinių 
šalių, nepirks ir tos šalys 
Amerikoje. Todėl pas mus 
didės bedarbiu skaičius. 
Visi ir visos neras pakan
kamai darbų prie gamini - 
mo ginklų ir amunicijos. 
Amerikos ir Sovietų preky
ba, 1946 metais, siekė virš 
$500,000,000 vertės, ą da
bar nupuolė iki nulio.

Kinijoje nutiesiama daug 
naujų geležinkelių ir plen
tų, atstatomi karo sugriau
ti fabrikai ir nauji stato 
mi. Liaudies reikalai gerė
ja. .

Kinijos liaudies vyriausy
bė reikalauja, kad jos at
stovai būtų priimti į busi
mą Jungtinių Tautų' Asam
blėjos sesiją, taipgi įvairius 
tos organizacijos 
tus.

Kinija prisiuntė Jungti
nėms Valstijoms 
kad amerikiniai karo lėktu
vai penkis kartus puolė 
Mandžurijpje miestus ir 
kaimus Korėjos pasienyje. 
Jungtinių Valstijų diplo
matai sako, kad nors tai 
buvo amerikiniai lėktuvai, 
bet lai Kinija turi reikalą 
su Jungtinių Tautų organi
zacija, nes “amerikiečiai I

komite-

pro testą,

nius darbo žmonių reika- ■ ant kurios žvilgančio meta
lus, už darbo žmonijos lais-įrėžta: “1892-1950 Stą- 
vę. Jis energingai darbavo-1 sy.s Jąsilionis.” Pakilnojau 
si įkūrime daugelio lietu- ’ pelenų dėžutę, prisiminda- 
vių organizacijų ir jų veik-!mas tas dienas, kurias kar- 
loję, kaip tai, SLA kuopo-■ tu praleidome laike Lietu
je, LLD, LDS, vietos Lie-lyjų Literatūros1 Draugijos 
tuvių Darbininkų Pašalpos I jr LDS Suvažiavimų. Taip, 
Draugijoj ir kitur. Jis bu-; rodosi, neseniai, taip nesi- 
vo nuoširdus lietuvių tau-j nori tikėti, kad Jasilionio 
tos sūnus, ją mylėjo, bet i jau nėra mūsų tarpe! 
mylėjo ir kitų tautų darbo! ' . 1 . ,
žmones, taip, kad net jo |Z' ?_u 1!;ia sa^e> kad Stasys

visos jo knygos, kurių gan 
daug, būtų pasiųsta į Puša
loto miestelį, Lietuvon. Ir, 
suprantama, tas bus pada
ryta, kaip tik tam susida
rys galimybės.

Galvojau, kad Pušalote, 
Stasio Jasilionio gimtinėje,

grabnešių tarpe buvo įvai- 
I rių tautų žmonių — jo arti-Jungtinių ^ar toli atsilikę kovoje su

aį. vėžio liga. Mat, mūsų vy- mi ir mylimi -draugai.butų 
baigtas, 

belaisviai

metus ve- 
Japonijos 
reikalauja 
šalies pil-

Augustinas Zmitra buvoriausybė nesigaili bilijonų 
dolerių gelbėjimui kapita- nuolatinis skaitytojas dien- 
lizmo užsienyje* ir karui 
prieš Kinijos liaudį, o da
bar Korėjos, bet kovai prieš 
vėžio ligą ir kitas, ”nėrū 
pinigų.” Tam tikri komite
tai renka iš piliečių dešim

■raščįų Laisvės ir Vilnies, 
taipgi Liaudies Balso ir Ki
tos darbininkiškos spaudos. 
Jis skaitydavo atydžiai, be
skubėdamas, dėdamas pas-! veikiausiai, tarpe jo. knygų 
taųgų viską gerai suprasti, bus padėta ir knyga su Sta

tokių baliūnų pagalba gali
ma bus siųsti karę ligų pe- 
jrus, nuodus ir net namus 
padeginėti,, kada tikras 
karas prasidės. Tenka ma
nyti, kad karo kurstytojai 
gali pagalba tų baliūnų paj 
degti karą, nes jie visokiom 
pikta d a r y s t ė m p a s i- 
rengę. . Taikos šalininkų ir 
liaudies laisvės draugų dar

Jaudami, kad 
Valstijų armija 
šaukta ir karas 
Pareiškėjai yrą 
pas šiauriečius. Tarpe kit
ko, jie sako, kad belaisviai 
žmoniškai užlaikomi.

Filippinų salose paaštrė
jo partizanų karas. Virš 
5,000 partizanų (Huks) pa
darė užpuolimą ant eilės 
miestų. Pagal koresponden
to William Bailey praneši
mą, tai partizanai jau val
do kelias dideles sala,s ir 
veikia net Manilos miesto 
srityje.

Partizanai gerai patyrę, 
nes jie per kelis 
dė karą prieš 
okupaciją. Jie 
žemės reformos,
nos laisvės ir nepriklauso
mybės.

Kashmir tai provincija, 
dėl kurios dabar eina gin
čas Indijos su Pakistanu. 
Kashmir randasi prie Sin- 
kiango ir Tibeto Kinijos 
provincijų ir rubežiųojasi 
su Afganistanu, visai arti j 
Tarybų Sąjungos. Gyvento
jų yra apie 4,000,000.

Taikos reikalai. Kada vi
same pasaulyje demokrati
niai žmonės trokšta taikos, 
tai yra elementų, kurie dar 
daugiau kursto prie karo. 
Jau negana, l^ąd tą atlieka 
per radiją, žodžiu ir spau
doje, bet imasi ir kitų pro
vokacijų.

Iš .Copenhageno 1 miesto, 
Danijos, vardan tūlos Eko
nominio Kooperavimo Ad • 
ministracijos, buvo paleista 
oru 66,000 baliūnų į Lenki
ją ir Tarybų Sąjungą. Ant 
baliūnų išspausdinta neva 
“sveikinimai” tiems žmo
nėms, kurie yra “už geleži
nės uždangos.” Prie baliū
nų pririšama ir agitacijos 
lapeliai.

Jau dabar tūli rašo, kad

i - , <>•
didesnė pareiga kovoti už
taiką., D. M. š. <

Jis galėjo nepažvelgęs Į 
parašą tuojau pasakyti, ku
ris iš darbininkiškų redak
torių rašo straipsnį. Augus
tinas mylėjo poeziją. Jis 
dėsėtkus eilių mokėjo at
mintinai ir seniau z nema
žai jų pasakė parengimuo
se.

Kada susilpo jo akys, kada 
pašlijo sveikata, tai jis 
prašydavo dukras Bronę 
arba

šio Jasilionio pelenais.
D. M. šolomskas ,

Jokūbas 
savo ter-

Užsibaigė Maliko pirminin
kavimo laikas 
; v ♦ i . .■ *

Lake Success, 
Sovietų atstovas 
Malikas užbaigė
miną kaip Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos pirmi
ninkas rugpjūčio mėnesiui.

Viktoriją skaityti i Dabar Anglijos delegatas 
jam Laisvę ir kitus mūsų! užims pirmininko vietą.

Jo draugams atsigulus ant patalo” biskį snūstelti, kitas kariškis budi sargyboje 
menką slėptuvę besuteikiančioje, dalinai užgriuvusioje ankštoje duobėje (foxhole).

1 2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— šešt., Rugsėjo 2, 1950
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LMS News and Views

Bv Mildred Stensler
The third session of the LMS Sum7 

mer Vacation School has come to a suc
cessful close. Olympia Par*k stands 
silent and thoughtful. The eager stu
dents who for two weeks lived and 
worked at the Park have all returned to 
their respective cities.

It was a sad occasion, this parting 
company after being together for two 
glorious weeks. It was sad to part from 
friends so new’, and yet so dear. But on 
this occasion, parting was not a loss but 
a gain—a great gain not only of friend
ships but material gains of knowledge 
and accomplishment and spiritual gains 
of realization of new goals to be con
quered.

Thirty-four students attended regu
lar classes at the School; a few others 
took only one or two selected courses, 
while some came in primarily as guests 
or observers. Regular classes took up 5 
hours of every day. Very often, how
ever, extra lessons and rehearsals were 
scheduled for the early evening also. All 
this was followed almost nightly by a 
supervised recreational program of 
games and dances and song fests.

Apart from class work, the students 
arranged and participated in a number 
of public appearances. Their schedule 
ran like this: Saturday evening — in
formal concert at the Park with solo
ists, the school chorus and skits from 
Lithuanian history on the program. 
Sunday morning — 15 min. program 
for the Amberland Radio Hour. Sunday 
afternoon —the School Picnic wherein 
the students gave a program of songs 
and danęes.
Tuesday — a repeat performance of 

songs and dances at a party 
tendered the students by the 
proprietor of nearby Tatassit. 
Beach Lodge. '

Friday — special recording of Lithuan
ian folk songs by the 'entire 
student body.

Saturday — final appearance of the 
studens in a public concert. 
Excerpts from two plays were 
presented-one in English called 
“LOVE OF ONE’S NEIGH- 

o BOR” and the second 3 skits 
• from the historical play “LIE

TUVA’’ plus a concert of mu
sical and dancing talent. Fol
lowing the show another re
cording of songs ^by the chorus.

This bare outline should give the 
readers a fair idea of the tremendous 
amount of,work and energy expended by • 
the students, the faculty and the various 
committees and workers to prove them
selves capable and worthy of the support 
given them by the people of* Worcester, . 
the sponsoring organizations and indivi
dual supporters.

Apart from the experiences of public 
performances, the students were able to 
take back some material goods. Copies of 
several -Lithuanian folk songs with 
words and music were distributed to 
each student. Many other songs were 
available. Complete scripts of the, play 
LOVE OF ONE’S NEIGHBOR were 
available to all. Dance instruction charts 
were cheerfully given to all upon re
quest. And to add to that each instructor 
g'Uve T bibliographical list of suggested 
reading and sources of other useful ma
terial.

A big job like a two week school is 
not possible without the guidance and 
assistance of many, many people. The 
planners were members of the LMS 2nd 
and. 3rd district. The workers, apart 
from the committee, were some 26 men 
and women who provided the food, the 
bedding and the lodging for the students 
and their guests. And of course, the fa
culty who daily lectured at each class 
period, assisted in rehearsals and joined 
iit all the work and pleasures of the 
school.

A very fine choice was made this year 
in selecting a young American actress 
and teacher, Laura Arbeit, to head the 
drama classes. The Lithuanian History 
course was ably conducted by Walter 
Kubilius, young Lith-American writer. 
Vine. Bovinas supplemented this course 
by several lectures on the history of Lith
uanians in America. The music course 
was directed by Mildred Stensler and 
.assisted by composer-pianist Frank 
Balwood. For the Įhird’ term, Albert 
Merkis supervised the dance sessions 
and carryed on a very valuable recrea
tional program to the pleasure of all on
lookers as well as the participants.

THE LMS SCHOOL FUND
• I

Since this column last appeared in 
print, the list of contributions has grown 
considerably. The LMS School commit
tee wishes to take this opportunity to 
thank all those who contributed’to this 
fund and all who supplemented it by 
buying and distributing tickets for the 
scholarship fund. To complete the pub
lished list we add the following:

LMS Center—Chicago-------- $29.
Laisvės Chorus—Hartford ___ 28. 
Vilijos Chorus—Waterbury __ 20. 
LDŠ 5th District (Conn.) _— 20. 
Aido Chorus_______________ 11.

and sponsored one student
ALDLD 2 district (N. Y., N.J.) 10. 
LDS Branch 106—Portland, Ore. 9. 
Lyros Chorus—Philadelphia — 9. 
LDS Branch 142—Pittsburgh — 5. 
LDS Br. 13—Richmond Hill — 5. 
ALDLD Br. 55—Brooklyn___ 5.
LDS Br. 50—Brooklyn----------5.
LDS Youth Branch—Elizabeth 5. 7 
LDS Br. 115 and ALDLD Br. 77

Cliffside*_______________ 5.
LDS Br. 24—Great Neck _____ 4. 
LDS Br. 48—Baltimore-------- 4.
LDS Br. 27—New Britain___ 4.
LDS Br. 33—Elizabeth______ 3.
LDS Br. 49—Waterbm-y 1.

LKM School, Chicago Aido Chorus 
and- the “Liaudies Teatras” each spon
sored one student.
• The Aido Chorus of Worcester spon
sored 7 members of their dance group. 
Other donations were received from the 
following individuals: Dr. Kaskiaucius,x 
Mrs. Simans, Mrs. Yankeliuniene, Mr. 
B. Muleranka, Mr. J. Pionta. Top sales
men in selling prize books were Walter 
Žukas, Norma Chaponis, Richard Janu
lis, Ophelia Palevich, Mildred Stensler,’ 
Marion Mitkus, Aldona Wallen*, Evelyn 
Sarben tas and Shirley Jucius.

Dailės Darbu Paroda 
Telšiuose

TELŠIAI. — Taikomosios dailės vi
durinė mokykla suruošė savo auklėtinių 
darbų parodą.

Dailiosios tekstilės skyriaus mokiniai 
eksponavo eilę gražių kilimų, įvairiausių 
juostų, takelių, staltiesių, portjerų. Lan
kytojo dėmesį patraukia didelio formato 
išaustas Lietuvos herbas, Tarybų Lietu
vos dešimtmečio garbei skirta juosta ir ' 
kt. Dailiojo medžio apdirbimo skyrius 
pagamino liaudies stiliumi puikų baldų 
komplektą. Skoningai atliktos yra sien
laikraščių vitrinos, šachmatų komplek
tai ir kt. Metalininkai pateikė gražią 
garbės taurę, įvairias vazas ir 1.1. Gau
sus eksponatų skaičiumi yra keramikos 
skyrius, kuriame išstatyti servizai, pele
ninės, mozaikos, dirbiniai ir kt. Žiūrovų 
dėmesį patraukia skulptūros. Verta dė
mesio II kurso mokinės Angelės Čiuber- 
kytės vaza, skirta komjaunimui. Ją puo
šia ordinai ir’užrašas: “Korhjaunimas— 

‘ ifiūsų ateitis ir viltis”. Važą, skirtą Ta
rybų Lietuvos dešimtmečių garbei, atli
ko II kurso mokinys Vincas 
Kisarauskas, kuris savo kūriny
je pavaizdavo žemės ūkio, statybos ir 
kultūros laimėjimus, pasiektus Tarybų 
Lietuvoje per pirmąjį tarybinio gyveni
mo dešimtmetį.

j, «.

Amerikiečiai marinai eina po vieną eilėje per Korėjos kaimą, nes niekas negali už
tikrinti svetimame krašte esantiems, iš kur gali pasipilti kulką lietus.

LIETUVOS ĮMONĖJE “INKARAS”
1931 metais, baigdamas 

savo ilgą gyvenimą, garsus 
amerikiečių išradėjas To
mas Edisonas pareiškė:

“Aš 'netikiu, kad Tarybų 
Sąjungai pavyko gauti sin
tetinį kaučuką. Tai ištisas 
prasimanymas. Mano pa
ties patyrimas i r'kitų paty
rimas rodo, kad vargu ar 
kaučuko sintezės procesas 
kada nors pasiseks...”

Didžiuliai sunkūs sluogs- 
niai sintetinio kaučuko, ku
rio egzistavimu netikėjo 
Edisonas, guli Kauno “In
karo” kombinato sandėliuo
se bei cechuose. Puikus ta
rybinės technikos pasieki
mas sintetinis kauč.ukas, — 
arbą kaip jį sutrumpintai 
vadina S. K., įėjo j lietuviš
kos įmonės gamybinę buitį.

Įdomus ir visoms Tarybų 
Lietuvos .įmonėms tipin
gas '“Inkaro” kombinato, 
pakelto pokariniais metais 
iš griuvėsių, 'gyvenimas.

Kombinatas buvo ne tik 
atkurtas. Buržuazinės Lie
tuvos metais — tai buvo 
nedidelė įmonė, dirbusi 
priklausomai nuo natūra

Jonas Kaskaitis

Tai ir Dirbkime 
Taikai Visi!

Puoselėkim, ugdykim, mielieji
draugai, 

Tą galingą, tą brangų kūrybinį daigą— 
Ir krutėkime veikliai, vieningai, ilgai 

Prieš patamsių galybę ir žiaurią ir 
. . ‘ staigią.

' Lai rusena krūtinėj šventoji ugnis,— 
Įkvėpimo, jėgų, patvarumo lai -duoda,— 

Lai kiekvienas iš mūsų gerai išmanys, 
Kad visi turim mušti reakciją juodą.

Kas su plunksna, su knyga, su žodžiu 
' gyvu— 

Solidariai kovon už saugumą ir taiką!- 
Kas su lyra, daina, su artizmu savu— 

Savo vietą gretose, garbingai palaiko.
> Nors ir krankia plėšrieji kariniai . 

krankliai—
Ir visa jų go veda tik siaučia, dūke ja,— 

Mes vis žengiam pirmyn solidariai, 
kukliai:

Mes geresnio .rytojaus juk esam kūrėjai*
Tai ir dirbkim, kiek galim, jš vieno, 

visi,— ‘ 
Kad nebūt’ išdavikų, biaurių .renegatų*:

Tik darbe ir kovoj gryną laimę rasi! 
Kas nemato nėi to, tai tas nieko nemato.

Taip, mielieji idėjos draugai-sakalai, 
Pažangos ir taikos vieškeliais mes 

’ žygiuojam: .
Mes už taiką visi-^-tiesmuk’ai ir 

smailiai! 
Su pasaulio judėjimu bendru plačiuoju!

Šitam krupulingam darbe pažangos,
Glūdžiai prie plačiosios idėjos vagos, 

Visi mes privalom‘laikytis, kaip broliai,
Visi, lyg didžiulės šeimynos nariai: 

Privalom krutėt ir darbuotis lig toliai,
Kol junti, kad dirbi teisingai, gerai.

1950, i'ugpiūtis. - \

Rašo G. Matulionis

linio kaučuko gavimo iš 
užsienio. 4 konvejeriai, ku
rie buvo ten instaliuoti, be
veik neveikė. Dabar “Inka
ro” cechuose 9 konvejeriai, 
bet kombinato kolektyvas 
ruošia paleidimui dar kele
tą, kad visos gamybinės 
operacijos' įeitų į tą mecha
nizuotą srovę.

Konvejerinė sistema — 
ritmingumo pagrindas dar
be. Ji duoda galimybę lai
kytis pradėto ritmo kiek
vieną dieną, kiekvieną pa
mainą, kiekvieną valandą. 
Konvejerius suprojektavo 
ir pagamino, kombinate. 
Inžinierius Rogovskis, me
chanikai Brilingas ir Uso
vas įdėjo savo turtingą ga
mybinį patyrimą projek
tuojant ir montuojant tuos 
mechanizmus.

Pereitų metų pradžioje 
“Inkare”' pradėjo veikti 
karšto vulkanizavimo sky
rius, kuriame vyriškos 
avalynės gamyba pilnuti
nai mechanizuota. Karštas 
vulkanizavimas — proce

sas, kurį paruošė tarybi
niai inžinieriai, tarybinėse 
gamyklose. Juo tarybinė 
liaudis turi tei^ę didžiuotis.

Meistrui padėti produk
cijos kokybę nustato .labo
ratorijose daugiau , kaip 
dešimt prietaisų, kuriuos 
sukonstravo tarybiniai in - 
žinieriai. Atskiros avaly
nės dalys išbandomos pado 
stiprumo ir susidėvėjimo 
atžvilgiu, ištempimo ir trū
kumo, daugkartinio lenki
mo atžvilgiu. Kruopščiai 
tikrinama žaliava ir pus
fabrikačiai. Bešališka anali
zė, prietaisų parodymai 
nurodys gaminio vertin
gumą ir trūkumus.

Perženkite bet kurio “In
karo” skyriaus slenkstį ir 
jūs tuoj pastebėsite gerai 
sutvarkyto gamybinio pro
ceso vaizdą. Technika’kom
binate įtikėta patikimoms 
rankoms. Trečią dieną po 
Kauno išvadavimo iš vo
kiškųjų grobikų į “Inkarą” 
atėjo Jadvyga Kučinskaitė. 
Ji pradėjo savo šlovingą 
kelią kaip juodadarbė. Sa
vo rankomis Jadvyga tem

R. Baranikas

Stockh o,l m o Ta ikos 
Manifestas

Šimtais milionų ji tęsės link lakšto 
Šimtai milionų laimino ją,
Lyg priesaiką dėjo, lyg lūpos šnibždėjo,- 
Ji rašės už taiką—žmonijos ranąa.
Ji juoda-prie Kongo;
Geltona prie Jangcės;
Balta prie švedų šaltų ežerų.
Bet plunksna vienokia
Rankoj sudėtinėj,— 
Daugtautėj, daugkalbėj, 
Pasaulio kampų.
Ir mintis jos viena: 
Apsaugoti taiką!
Lyg milžinas saugotų gėlę rasoj, 
Lyg jaunas karžygį s mylinią brangią 
Užuovėjoj glaustų pavbjaus audroj.
Už ją—mylimąją,—
Už taiką ! -
Už taiką!
Už ją kyla didi žmonijos ranka.
Tikėk jai! Padėk jai!
Viltis vienatinė—( 
Ji yra tos rankos 
Tikroji dukra.

Jarmlla Novotna j

Metropolitan Opera sopranas, 
girdima sekmadienių vaka
rais, 8:30, National Broad

casting Co. radijo 
programose.

•
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pė ir instaliavo įrengimus* 
ir daugeliui vyrų teko ly
giuotis į tą neaukštą atkak
lią merginą. Po to ji tapo 
konvejerio darbininke ir 
sąžiningu darbu užsitarna
vo teisę jam vadovauti. 
Dvejus metus dirbo Jadvy- 

i ga tose pareigose ir dvejus 
metus ji laikė kombinato 

! pereinamąją vėliavą.
Kuomet atsirado reika- 

i las, Kučinskaitę pasiuntė į 
atsiliekantį trečią konveje- 

! rį, ir po mėnesio Raudono- 
i ji vėliava nukeliavo pas ją 
’ ir ten išbuvo daugiau kaip 
dvejus metus. Dabar Jad
vyga Kučinskaitė — vasa
rinės avalynės cecho virši
ninkė. Tas cechas, dar ne
seniai išmėtytas po įvai
rius aukštus, dabar surink
tas į vieną vietą. Nauja 
technika, padauginta is 
stachanovininkų Matakins- 

rkienės, Jasaičio, Ulinskai- 
tės ir daugelio kitų,entuzi
azmo padidino avalynės iš
leidimą nuo 300 iki 1,000' 
porų per parųainą.

Kombinate vyrauja tėvy
ninių markių mechaniz
mai. Ir kiekvienas iš jų — 
pavaizdus tėchnik. galybės 
įrodymas mūsų šalies. Re
ceptūros bei mašinų kons
trukcijos į Tarybų šalį at
vykdavo amerikiečių inži
nieriai. Jie buvo priversti 
pripažinti, kad pasipūtęs 
Edisono pareiškimas yra 
klaidingas, pripažinti tary
binių inžinierių prioritetą 
paruošiant sintetinio kau
čuko gavimo metodus.

“Inkare” dirba 26 inžinie
riai ir technikai. Vienas 
iš jų — nuolatinis kombi
nato direktorius Macijevi- 
čius buvo įmonės atkūrimo 
bei rekonstrukcijos inicia
torius. Mašinų montavimas, 
konvejerių ir keltuvų įren
gimas, darboviečių orga
nizavimas, • laboratorinė 
dirbinių kokybės kontrolė 
— inžinierių ir technikų 
kvalifikuotų darbininkų, 
socialistinio darbo meistrų 
darbasxtKiekvienas darbi
ninkas ‘kombinate tobulina 
savo kvalifikaciją. Šimtai 
gamybininkų mokosi 6 tech- 
nikinio^minimumo rateliuo
se ir 8stachanovininku mo
kyklose. Z

Karštos ir katilų vulka- 
nizaciįos slėgtuvuose gamy
ba vyksta automatiškai, jo
je darbininkai betarpiškai 
nedalyvauja, jie ją tik kon
troliuoja. Juo tiksliau, jie 
vykdys technikos reikalavi - 
mus, juo tiksliau dirbs ma
šina. Maciūnas, Kazlaus
kas, Antanaitis ir kiti slė
gėjai negali apsieiti* be 
laikrodžio. O juk sename 
“Inkare” apseidavo. Tary
biniame “Inkare” kitokia 
technika, kitokia- gamybos 
kultūra; Čia * technikinis 
procesas apskaičiuotas se
kundėmis. Modelininkai ir 
sukirpėjai negali apsieiti 
be planimetro’ — prietaiso 
plotams nustatyti. O juk 
seniau jis jiems nebuvo Rei
kalingas. Logaritmine li
niuote dabar naudojasi. ne 
tik inžinierius, bet ir stak- 
lininkas. Vis dažniau pa
prasti darbininkai ateina 
pas laboratorijos vedėją 
Bederfaitę,' kad sužinotų 
analizės rezultatus. Ir tai 
ne tuščias smalsumas, o 
darbo metodas, kurio pa- 
grindan padėtas aukšto 
laipsnio tikslumas. Išnyks
ta riba tarp protinio ir fi
zinio darbo. Vis aiškiau iš
ryškėja matomi komuniz
mo bruožai. , .

Stachanovinis . darbas, 
aukšta gamybos mechani
zacija ir kultūra įgalino^ 
kdmbinato kolektyvą pa-

(Tąsa ant 5 pusi.) l



I. S. Turgenevas

LAIKRODIS

rašyti 
pastebėjo

(Tąsa)

i— Ką aš norėjau pak
lausti tave, Daviduška: 
kaip reikia rašyti “kat?”

— Kas tas “kat”?
— Pavyzdžiui: aš noriu, 

k a t tu būtum gyvas.
-r- Rašyk: ka, a dė!
— Ne, — įsikišau aš. — 

ne dė, o d!
— Na, vis vien, rašyk d, 

svarbiausia, pati būk gyva.
— Aš norėčiau 

taisyklingai,
Raisa ir truputį paraudo.

Kai tik ji parausdavo, 
tuojau nuostabiai pagražė - 
davo.

—Gali praversti... Tėve
lis savo laiku kaip rašė!.. 
Nuostabiai! Jis ir mane iš
mokė. Na, dabar jis net 
raides blogai atskiria.

— Tu tik būk gyva, — 
pakartojo Davidas, nuleis

damas balsą ir neatitrauk
damas nuo jos akių. Raisa 
greitai žvilgterėjo į jį ir 
dar labiau paraudo.

— Būk gyva tu... o rašy
ti.. rašyk, kaip moki. Kad 
ją kur velniai! Ragana ei
na! (Ragana Davidas va
dindavo mano tetą). Ir kas 
čia ją atnešė? Eik, mieloji!

Raisa dar sykį pažiūrė
jo į. Davidą ir nubėgo.

Davidas labai retai ir be 
noro kalbėdavo su . manim 
apie Raišą, apie jos šeimą, 
ypač nuo to laiko, kai ėmė 
laukti savo tėvo grįžtant. 
Jis tik apie jį tegalvodavo

ir apie tai, kaip mes paskui 
gyvensime. Jis gerai tėvą 
atminė ir su ypatingu ma
lonumu vaizdavo jį man.

’ — Didelis, stiprus, viena 
ranka dešimt pūdų pakelia. 
Kaip suriks: “Ei, berniuk!” 
tai visuose namuose girdė
ti. Toksai geras, mielas ir 
šaunus vyras! Nieko, būda-(J 
vo, nenusigąs. Puikiai mes 
gyvenome,- kol mūsų nesu
vargino! Sako, jis dabar! 
visai pražilęs, o anksčiau j 
buvo taip’pat rudas, kaip i 
ir aš. Stip-ruo-lis!

Davidas niekaip negalė- į 
jo sutikti, 
Riazanėje.

— Jūs tai k i
— pastebėjau, — o aš ’ 
liksiu.

—' Niekai! Mes tave 
imsime drauge!

— O kaip tėvas?
— Savo tėvą tu mesk. O' 

jei nemesi — žūsi.
— Kodėl gi?
Davidas nieko neatsakė, 

tiktai suraukė savo baltus 
antakius.
• — Štai, kai mes su tėvu 
išvažiuosime, jis ras sau ge
rą vietą, o aš vesiu.

— Na, tai dar negreit.
— Ne, kodėl gi? Aš greit 

vesiu.
— Tu?

u z

Bet

Davidas nusišypsojo.
— Koks gi tu vis dėlto 

neprantus! Žinoma, Raišą.
— Raisa! — pakartojau 

nustebęs. — Tu juokauji!
— Aš, brolau, juokaut ir 

nemoku ir nemėgstu.
— Bet juk ji metais 

tave vyresnė?
—Didelio čia daikto? 

liaukimės apie tai.
— Leisk man vis dėlto 

paklausti, — pasakiau aš, 
— ar ji žino, kad tu ketini 
ją vesti?

— Tur būt.
— Bet tu jai nieko nepa

sakei?
— Kas gi čia sakyti? 

! Bus. laikas ir pasakysiu, 
i Na baigta!

Davidas atsistojo ir išė
jo iš kambario. Likes vie-

vido net veidas pasikeitė, 
ir jis tapo toks piktas ir 
niūrus, jog geriau jo neuž
kabinti. Erne dažniau iš 
namų dingti. Su Raisa aš 
visai nesusitikdavau. Ret- 

•, karčiais šmėkštelėdavo ji 
tolumoje, pereidama gatvę 
savo gražia, lengva eisena, 
tiesi, kaip strėlė', su prig
laustomis rankomis, tamsiu 
ir protingu žvilgsniu po il
gais antakiais, susirūpinu
siu, išblyškusiu ir meiliu 
veidu, — štai ir viskas. Te
ta, Trankvillitatino padeda-

siginklavęs peiliu, nuėjau 
į sodą, suradau pažymėtą 
vietą po obelim ir ėmiau 
kasti; iškasęs aršino gilu
mo duobę, turėjau įsitikin
ti, kad laikrodis dingo, kad 
kažkas jį iškasė,. pasiėmė, 
pavogė.

Bet kas gi galėjo jį iškas
ti, jei ne Davidas! Kas gi
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kitas žinojo, kur jis buvo? tyS būtų galima ką paslep-

Aš kalbėdavau prie jo, j rias jis pavergdavo aštriu 
koks niekingas mano akyse Į liežuviu, šokiais ir torbano 
žmogus, kuris, turėdamas muzika. x
draugą ir net suprasdamas 
visą šito šventojo draugys
tės jausmo reikšmę, vis dėl
to nėra tiek kilnios dvasios, 
kad nes-igriebtų klastos:

Aš užpyliau duobę ir grį
žau namo. Jaučiaus giliai 
įžeistas.

“Tegu, — galvojau aš,-*- kiausi. 
Į Davidui prireikė laikrodžio,

priekaištingai 
man į ausį: “
Bet aš nekreipiau į ją dė
mesio 

_____ __  ... gybę
-kad mes liksim | aš pagalvtSjau pagalvo-! užsikniaubęs,

— Ir įsivaizduok tiktai, 
ką išgalvojo! — sakė Vasi- 
lius, kurio negalėjau ma
tyti, bet girdėjau labai aiš
kiai; jis, matyt, sėdėjo čia 
pat prie lango su draugu 
ir gėrė arbatą ir, kaip tat 

žmonėms 
kambaryje, 

kalbėjo garsiai, nejausda
mas, kad praeivis gatvėje 
girdį kiekvieną 
Ką išgalvojo? 
žemėn!

— Meluoji! 
antras balsas.

Jis man atsakė: “Vėl-i — Aš gi tau

ti!
Tardamas pastaruosius dažnai atsitinka 

žodžius, paniekinamai juo- uždarytame

Bet Davidas net nemirk- 
ma, krimste krimto mane,]kad būtų išgelbėta nuo ba- telėdavo!

Pagaliau aš paklausiau 
jį tiesiai, kaip jis. mano, ar 

L laikrodis, užkastas

kaip ir anksčiau, taip pat|d0 mirties ję busimoji žmo- 
šnibždėjo !na arba jos tėvas. Šiaip ar 

vagis,vagis!” I taip, laikrodis vis dėlto ko mūsų 
". ' ' Bet kodėl gi žemėje, ėjo dar kurį laiką
negalėjo ateiti pas mane ir ar tuojau sustojo

jo žodį. — 
Užkasė jį

į

i

— suurzgėnors vertas

nepar-

su-
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eis pietaujant

— Ar tik nesi jau ir 
žadėtinę nužiūrėjęs?

— Žinoma.
— Kas gi ji tokia?

jo 
ta c

tinginys ir šaldras,”

akmens gabalėliai gulėjo 
jau nebe taip! “Ką tai reiš
kia?” pamaniau. “Argi kas 
nors būtų įspėjęs mūsų 

[• išvogęs laikro-

SIETYNO CHORAS
Iš Newark, N. J., vadovaujamas Walter Žuko

Ijau... ir pagaliau nuspren- 
išvažiuosite,! džiau, kad Davidas elgiasi,

1 Pa-Ikaip protingas ir praktiš-' 
kas žmogus, ir man net ma
lonu pasidarė, kad esu to
kio praktiško žmogaus 
draugas!

O Raisa savo nuolatiniais 
juodąis drabužiais man pa
sirodė gražuolė, verta išti
kimiausios meilės.

o tėvas turėjo dau- 
rūpesčių: sėdėdavo

, važinėdavo, 
rašydavo ir nieko nenorėjo 
žinoti. «

Kartą, eidamas pro šalį 
žinomos obelies, aš, savo 
įpratimu, pažvelgiau šnai
romis į tam tikrą vietą, ir 
staiga man pasirodė, kad 
žemės paviršiuje, kur buvo 
mūsų lobis, įvyko kažkokia 
permaina... Atrodė, kur 
anksčiau buvo įdubimas, 
dabar atsirado kupra, ir

Davido tėvas vis 
važiavo ir net laiškų ne- 
:siuntė. Vasara jau seniai 
[buvo atėjusi, baigėsi birže- paslaptį ii 
lis. Belaukdami nuvargo- i dį? 
me.

Tuo tarpu pasklido gan
dų, kad Latkino sveikata 
einanti blogyn, o jo šeima, 
tikriausiai, mirštanti badu; 
be to, ir namai tuoj sugriū- pasinaddoti!
šią, ir visus prislėgsią. Da- dieną, pakilęs auštant, ap-

n

Reikėjo savo akimis įsi; 
tikinti. Rūdijančiam žemė
je laikrodžiui, žinoma, ’bu
vau visai abejingas, bet juk 
negalima leisti kitam juo 

! Todėl kita

pasakyti: “Broli — (aš, 
Davidu dėtas, būtinai pa
sakyčiau — broli) — broli! 
Man reikia pinigų ‘ tu jų 
neturi, aš žinau, bet leisk 
man pasinaudoti tuo laik
rodžiu, kurį mudu kartu 
užkasėme po sena obelim. 
Jis niekam nenaudingas, o 
aš tau, broli, būsiu taip dė
kingas!” Su kokiu džiaugs
mu būčiau sutikęs. Bet 
veikti slaptai, išdavikiškai, 
nepasitikėti draugu... Ne! 
Jokia aistra\ joks skurdas 
šito nepateisina!”

Kartoju, aš buvau labai 
įžeistas. Buvau bepradedąs 
rodyti , šaltumą, ėmiau 
šiauštis... >

Bet Davidas buvo ne iš 
tų, kurie tai pastebi ir jau
dinasi ! Į

Stengiausi kalbėti užuo-įlėša, anot mano tėvo, dide- 
minomis, bet Davidas, at- lis
rodė, visai mano žodžių ne- bet taip pat didelis nuga- 
suprasdavo. lėtojas moterų širdžių, ku-

sakau. To
mai jį žino! Rado apie ką kie jau nepąprasti tie mū- 
galvoti?!” i su ponaičiukai! Ypač tasai

Nežinojau, ką ir berną-i Davidka... tikras iezopas. 
nyti. Davido širdį, matyti, i Vos auštant, atsikėliau asai 
kažkas slėgė... bet ne laik- ! ir priėjau prie lango. Žiū- 
rodžio pagrobimas.
ketas įvykis įrodė man 
nekaltybę.

XVI
Kartą aš grįžau 

vienu skersgatviu;

Neti- riu — kas per velniava?., 
jo Eina mūsų du balandėliai 

'per sodą, neša tą laikrodį, 
i iškasė po obelim duobę — 
ir tenai jį, lyg kokį kūdikį! 

namo Ir žemę paskui sulygino, 
kuriuo i dievaž, tokie išdykėliai.

paprastai vengdavau vaikš- j •• — Kad juos kur šimts!— 
čioti, nes ten buvo fligelis, 
kuriame gyveno mano prie
šas Trankvillitatinas, bet 
šį sykį patsai likimas mane 
tenai nuvedė. Eidamas pro 
vienos smuklės uždarytą 
langą, staiga išgirdau mū
sų tarno Vasiliaus balsą; 

j Vasįlius buvo jaunas akip-

sušuko Vasiliaus draugas. 
— Vadinasi, iš dyko buvi
mo! Na, ir ką gi? Tu laik
rodį atkasei?

— Žinoma, atkasiau. Aš• • \_
ir dabar jį turiu. Tik kol 
kas jo rodyti negalima 
per daug buvo dėl 
triukšmo. Davidka jį 
pačią naktį mūsų senei 
po galvos ištraukė.

— 0-o!
(Bus daugiau)

Rengia Brooklyno Lietuvių Pažangiosios Organizacijos pagerbimui Dr. .Jono J. Kaškiaueiaus 65 meili 
amžiaus ir jau arti 50 mėty jo literatūrines kūrybos sukaktuvių. Aišku, jog Tamsta norite būti šiame 
pokilyje.

RUGSĖJO

SEPTEMBER
1950

Pietūs bus duodami

BILIETAS $3.00

Koncertinė programa

k jift Jk
KULTŪRINIO

CENTRO
AUDITORIJOJE

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

PO KONCERTO ŠOKIAI

PRAŠOME Iš ANKSTO

ĮSIGYTI BILIETUS

Sietyno Choras'iš Newark, N. J., vadovaujamas Walter Žuloo, dalyvaus programoje. 
/

Programoje daly vans žymūs talentai, paskiri asmenys ir grupes.

, AIDO CHORAS . T) t t
Brooklyniškis, vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus *

AMILIJA JESKEVICICTE ' ‘ t ‘ 
j • ISoprano, operų dainininke

SUZANA KAZOKYTE '
Mezzo-soprano; koncertų dainininkė *

Bus ir daugiau žymių talentų
vietinių ir iš toliau atvykusių „

\

*■ *

LAISVES CHORAS
iš Hartford, Conn., vadovaujamas Wilma Hollis.

Skaitlingai dalyvaukime šioje iškilmėje. Prakilniai pagerbkime dąrbstųjį liaudies švieteję, brangųjį svei
katos patarėją - gydytoją ir žymųjį visuomenininką Dr. Joną J. Kaškiaueių



)

i

i

t

LEVAS TOLSTOJUS •
• *

Sevastopolio Apysakos
wMį

3 (Sevastopolis 1854 metų gruodžio mėnesy)

šiandien pas 
šviesbruvėlis, 
žaliu megztu

namus, bet kažkokias keistas griuvėsių 
—akmenų, lentų, molio, rąstų krūvas; 
priešaky stačiam kalne matome kažko
kią juodą, purviną, grioviais' išraustą 
ertmę — tai ir yra ketvirtasis bastionas. 
Čia žmonių sutiksite dar mažiau, mote
rų visai nematyt, kareiviai eina greitai, 
kelyje pasitaiko kraujo lašų, ir čia būti
nai sutinkate keturis kareivius su neš
tuvais ir neštuvuose išvystate blyškiai 
gelsvą veidą ir kruviną milinę. Jei pa
klausite: “Į kur sužeistas?”, nešėjai pik
tai, neatsigręždami, jei lengvai sužeis
tas, pasakys: į koją arba į ranką, arba 
rūsčiai nutylės, jei iš neštuvų nematyti 
galvos ir nešamasis jau miręs arba sun-

(Tąsa)
— Trauk velniai, kaip 

mus biauru!—šneka bopu 
beūsis jūrų karininkutis, 
pakakliniu.

— Kur pas mus?—paklausia jį kitas.
— Ketvirtam bastione, — atsako jau

nutis karininkas.
Išgirdę žodžius “ketvirtam bastione”, 

jūs tikriausiai su daug didesniu dėmesiu 
ir net su tam tikra pagarba pažvelgsite 
į šviesbruvėlį karininką. Jo perdaug 
laisvą elgesį, mosavimą rankomis, per
daug garsų juoką ir kalbą pirmiau bu
vote palaikę akiplėšiškumu, ’ o dabar 
jums pasirodys, kad tai toji ypatinga 
bravūriška dvasios būklė, kuri atsiranda 
kai kuriems labai jauniems žmonėms po 
pergyventų pavojų. Vis dėlto pagalvosi
te, kad jis ims pasakoti, kaip ketvirtam 
bastione biaūru dėl bombų'ir kulkų. Nie
ko panašaus! Biauru dėl to, kad purvas. 
“Tiesiog praeiti į bateriją negalima”, 
taria jis, rodydamas į purvinus iki aulų 
batus. “0 pas mus šiandien geriausią 
komendorą (jūrų artileristas) užmušė, 
tiesiog kakton cvakterėjo,” prataria ki
tas. “Kurį būtent? Mitiuchiną?”-“Ne ... 

Tai ką, ar duos pagaliau man veršienos? 
Tai šunsnukiai! — priduria jis traktie
riaus patarnautojui. — Ne Mitiuchiną, 
bet Abrasimovą. Tikras narsuolis—še
šiuose išpuoliuose dalyvavo.”

Kitam gale stalo, prie kotletų su žir
niais ir prie butelio rūgštaus Krimo vy
no, vadinamo “bordo”, sėdkdu pėstinin
kų karininkai. Vienas jaunas, raudona 
apykakle ir dviem žvaigždutėm milinėje, 
pasakoja kitam, senam, juoda apykakle 
ir be žvaigždučių, apie Almos kautynes. 
Pirmasis šiek tiek išgėręs, ir iš stabtelė
jimų pasakojant, iš neryžtingo žvilgsnio, 
iš kurio matyt abejojimas, ar juo tiki, 
o svarbiausia iš to, kad jis pasakojasi 
jau perdaug didelę rolę ten vaidinęs ir 
kad jau perdaug viskas baisu buvę, ga-. 
Įima pastebėti, kad jis gerokai nutolsta 
nuo griežtų tiesos reikalavimų. Bet jums 
ne gaįvoį tie pasakojimai, kuriuos dar 
ilgai galesite girdėti visuose Rusijos 
kampuose: jūs norite greičiau eiti į bas
tionus, ypač į ketvirtąjį, apie kurį jums 
tiek daug ir taip įvairiai pasakojo. Kai 
kas nors sakosi buvęs ketvirtam bastio
ne, tai tą sako su ypatingu pasitenkini
mu ir pasididžiavimu; kada kas sako: 
aš einu į ketvirtą bastioną, tikriausiai 
pastebėsite tą truputį susijaudinus ar
ba jau perdaug abejingą; norint iš ko 
nors pasijuokti, sakoma: kad taip tave į 
ketvirtą • bastioną pasiuntus; sutikus 
neštuvus ir paklausus: iš kur? dažniau
siai atsako: iš ketvirto bastiono. Apla
mai apie tą bastioną yra dvi visiškai 
skirtingos nuomonės: tų, kurie niekad 
jame nebuvo ir kurie įsitikinę, kad ket
virtasis bastionas yra tikri kapai kiek
vienam į jį-atėjusiam; ir tų, kurie jame 
gyvena, kaip šviesbruvėlis mičmanas 
(pirmasis laivyno karininko laipsnis), 
ir kurie, kalbėdami apie ketvirtą bastio
ną, pasakys jums, ar ten žeminėje sausa 
ar. šlapia, šilta ar šalta ir t.t.

Per pusvalandį, kurį jūs praleidote 
traktieriuj, oras suspėjo pasikeisti: jū
ros paviršiuje išsklidusi ūkana susirin
ko į pilkus, nuobodžius, drėgnus debesis 
ir uždengė saulę; liūdnas ynis krinta iš 
.viršaus ir drėkina stogus, šaligatvius ir 
kareivių milines...

> Praeidami .dar vieną barikadą, ben
giate pro duris dešinėje ir didele gatve 
lipate aukštyn. Už šitos barikados namai 
ąbiejose gatvės pusės'e negyvenami, iška
bų nėra, durys užkaltos lentomis, langai 
išdaužyti, vienur sienos kampas atskel
tas, kitur stogas pramuštas. Pastatai at
rodo, lyg seni, visas nelaimes ir vargus 
patyrę veteranai, ir, rodos, į jus žvelgia 
išdidžiai ir šiek tiek paniekinamai. Ke
lyje suklumpate į besimėtančius sviedi
nius ir į pilnas vandens duobes, bombų 
išraustas akmeningoj žemėj. Gatvėje su
tinkate ar pralenkiate žygiuojančius ka
reivių, plastūnų (Juodųjų jūrų kazokas 
pėstininkas) ir karininkų būrius; ret
karčiais pasitaiko moteris arba, vaikas, 
bet moteris jau ne su skrybėlaite, o mat- 
rosienė senu apsiaustėliu ir kareiviškais 
batais. Paėjėję toliau gatve ir nusileidę
pakalnėlė#, _ aplinkui, .išvystate . jau ne___ ___ ... .... (Daugiau bus)

Imant lipti į kalną, jus nemaloniai pa
veikia netoli sušvilpęs sviedinys ar bom
ba. Jūs staiga suprantate šitų šūvių, ku
rių klausėtės mieste, reikšmę ir supran
tate visiškai kitaip, kaip anksčiau. Jūsų 
vaizduotėje staiga blykstelia koks nors 
tylus, džiugus atsiminimas; jūs imate ne 
tiek stebėti, kiek į save gilintis; mažiau 
domitės aplinka, ir kažkoks nemalonus 
nedrąsoj jausmas apima jus. Tačiau, 
ypač žvilgterėję į kareivį, kuris, mosuo
damas rankomis 'ir slysčiodamas pakal
nėn skystu purvu, pašokoms,. juokdama
sis bėga pro jus,—priverčiate nutilti ši
tą nedorą, pavojaus akivaizdoje jumyse 
kilusį jausmą, nejučioms ištempiate krū
tinę, pakeliate galvą ir kabi natės aukš
tyn į slidų, molėtą kalną. Pakilus kiek 
aukščiau kalnan, iš dešines ir iš kairės 
ima zirzti šautuvų kulipkos, ir jūs, gal 
būt, imate galvoti, ar tik neiti apkasu, 
iškastu lygiagrečiai su keliu; bet apka
sas aukščiau kelių pilnas tokio skysto, 
geltono dvokiančio purvo, kad jūs tik
riausiai išsirenkate kelią kalnu, juo la
biau, kadJLr visi, kaip matote, eina keliu. 
Paėjėję porą šimtų žingsnių, įeinate į 
išraustą, purviną ertmę,. iš visų pusių 
apsuptą turais, pylimais, rūsiais, plat
formomis, žeminėmis, ant kurių stovi di
delės ketinės patrankos ir taisyklingo
mis krūvomis guli sviediniai. Jums ro
dosi, kad tas viskas sugrūsta be jokio 
tikslo, ryšio ir tvarkos. Čia baterijoje sė
di matrosų būrys, čia aikštelės vidury, 
iki pusės paskendusi purve guli sudau
žyta patranka, čia, vos ištraukdamas iš 
purvo kojas, per bateriją eina karei- 
viūkštis pėstininkas su šautuvu; visur, 
visuose kampuose pilna^ primėtyta ske
veldrų, nesprogusių bombų, sviedinių', 
visur krinta į akį stovyklos žymės, ir tas 
viskas paskendę skystam, lipniam pur
ve. Jums atrodo, kad visai netoli krite) 
sviedinys, iš visų pusių, rodos, girdite, 
zvimbiant įvairiais balsais kulkas,— 
dūzgiančias kaip bitės, švilpiančias, 
greitas arba cypiančias kaip styga, — 
girdite labai smarkų, jus visą suvirpi
nantį, šūvio trenksmą, kuris jums pasi
rodo kažkodėl baisiai siaubingas.

“Tai šit tas ketvirtasis bastionas, šit 
ta baisioji, iš tikrųjų siaubinga vieta!” 
galvojate, jausdami mažutį puikės ir di
delį nuslopintos baimės jausmą. Bot nu- 
siviliatc —' tai dar no ketvirtas bastio
nas. Tai Jazonovo redutas (tvirtovė, ap
kasas), palyginus, labai nepavojinga ir 
visai nebaisi vieta. Norėdami eiti į ket
virtąjį bastioną, sukite į dešinę tuo siau
ručiu .apkasu, kutino susigūžęs nugūri- 
no pėstininkiūkštis. Šitame, apsako vėl, 
gal būt, sutiksite neštuvus, matrosų, ka
reivių su neštuvais, pamatysite minų 
laidų, žeminių purvo, į kurias pasilenkę 

. gali įlįsti tik du žmonės, ir jose išvysite 
juodmariečių batalionų plastūnus, kurie 
ten persiauna batais, valgo, rūko pyp
kes, gyvena, ir vėl visur matysite tą pa
tį dvokiantį purvą, stovyklos žymes ,ir 
išmėtytus įvairiausius ketinius daiktus. 
Paėjėję dar trejetą šimtų žingsnių,- vėl 
prieisite bateriją — aikštelę, išraustą 
duobėmis ir apstatytą žemių pripiltais 
turais, su pabūklais ant platformų ir že
mės. pylimais apvestą. Čia, gal būt, pa
matysite penketą prie brustvero (dirbti
nė siena ar pylimas apsisaugoti nuo prie
šo šūvių) kortomis belošiančių matrosų 
ir jūrų karininką, kuris, pastebėjęs, kad 

• jūs naujas, taigi smalsus žmogus, su 
malonumu aprodys jums savo ūkį ir vis
ką, kas tik gali būti jums įdomu. Šis ka-

*•»
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Alaus, alaus! Taip atrodė užbarikaduotas vieškelis 
netoli Los Angeles, kuomet ten sunkvežimiui su traile- 

riu smarkiai trinktelėjus pabiro ant kelio visa ta 
“gaivinančioji” manta.

Mokėkite duokles

Lietuviu Literatūros Drau
gijos pereitasis Suvažiavimas, 
kuris įvyko 1-2 del. liepos, nu
tarė šiemet duoklių mokėjimą 
pailginti iki 1 dienai spaliu. 
Taigi, liko jau tik mėnesis 
laiko. Gi dar dauig nariu yra 
nepasimokėję savo duokles. 
Atlikite organizacinę parei- i 
gą tuojau!

Mūsų knyga
Šiemet LLD nariai gaus la

bai gerą knygą, kurią para
šė profesoriui Povilas 
karklis. Knygos vardas: 1 
pježiai ir Lietuviu Tauta.” 

svarbi knyga 
atspausdinta ii

“Po- 
’ Tai 

Knygą 
jau atspausdinta ir atiduota 
apdaryti. Ji tųxi šešis skyrius, 
256 puslapių. Labai gražiai 
padaryta. Kaip ,tik bus gata-

• va, tai išsiu.ntinėsime visiems 
kuopų sekretoriams. Būtų 
gerai, kad visi nariai pasimo- 
kėtų duokles, kad vienu kartu 
būtų galima kuopai- 
visas knygas.

Anglų kalboje knygos
i Netrukus bus parinktos an- 
glų 'kalboje knygos jaunuo
liams ir paskelbtos spaudoje, 

l kokių turime, šiemet yra 
(sunkiau su anglų knygomis, 
i nes jos labai pabrango. Kny.
ga apie 250 puslapių kainuo-

m.ūsų nario duoklė 
$2. Vienok, kada
vienu kartu daug,

B.. Muleranką, $3.30.
M. Nczaveckas, Brooklyn,

P. R. Baltrušaitis, St. Louis, 
$1.50'.

P. Frayeris, Summerville, 
$1.00. /

Visiems aukavusiems • taria
me širdingai ačiū! Prašome 

j ir ateityje paremti Knygų ir 
lApšvietos Fondą. Mūsų or
ganizacija turi daug organi
zacinio darbo. Kiekvienas dar
bas reikalauja išlaidų.

D. M. ŠOLOMSKAS,

110-12 Atlantic A ve.

ryšis

turėjo pasekmingą spaudos 
paramai pikniką. Dipukai ir 

pasiųsti ■ reakcininkai norėjo pakenkti.
skersai kelio, apsikabinėję sku- 
rais, hitleriškai manevravo, 
bet progresyvė publika į juos 
nekreipė atydos. Bravo, de- 
troitiečiai, kad nepasiduodate 
hitlerininkų gązdinimams!

ia .>>, o 
v ra tik 
perkame 
tai galėsime geras kny

į jaunuoliam parūpinti.
) “Šviesos” No. 3 

žurnalo “šviesos” No.
Į pašvęstas daugiausiai 
i viii Literatūros Dra,,,v” 
| ių metų jubiliejaus 
i mui. Tuo klausimu me tilps 
daug raštų,.

Jis jau yra surii ktas, 
Į spausdinimas susitrukdė, 
negalėjome laiku ■ gauti 
k a m a 
tės /k

Tnej i-

Lretu- 
‘ir.

at-

ti li
po pi eros. Už. s avai
ls jis bus gatavas ir 

visiems nariams išsiuntinėtas.
k Jeigu kurie nariai pakeitėte 

gyvenimo vietą, tai tuojau 
praneškite į centrą savo seną 
ir naują antrašą, taipgi' kuo
pos numerį.

Mūsų lapeliai
LLD Suvažiavimas nutarė 

išleisti į Amerikos lietuvius 
lapelius, paaiškinant LLD ro
lę, jos svarbą ir reikalą pri
klausyti. Tokių lapelių at
spausdinome 10,000. Jie jau 
išsiuntinėti kuopoms. Platin
kite juos! Nelaikykite pasi
dėję namie. Neškitės į pa- 
rengim.us, pasiųskite laiškais 
savo pažįstamiems. Jeigu ku
riai kuopa būtų stoka lapelių, 
tai praneškite į centrą ir jums 
bus pasiųsta daugiau.

Ačiū už aukas
Į Lietuvių Literatūros'Drau.- aukščiai • gyvenamieji 

gijos organizacinį knygų .fon
dą gavome sekamai aukų:

LLD '126 Kp., Vancouver, 
per A. Grinkų, $10.

rias gavo: (Iharles Rakaus
kas, Dorothy Jarocki, W. Sa
vickas, Afele Goi’gan, M. 
Smalstienė, L. Skiragis, Henry

A. Burba. 'J. Liminskas ir M. 
Bardoni.

Pikniko pasekmingumas pj’i- 
klauso ir nuo to, kad visa ei
le draugų ir draugių jam au
kavo maisto. Aiukavo seka
mi; M. Povilaitiene, O. Liut- 
vinienė, O. Vaitekūnienė, P. 
Jakštiene, Sofija Nausėdienė, 

Dantienė, M. 
Smigelskiene, 
ir (). Valavi-

Taipgi . John Andrius, 
lietuviškų sūrių gamintojas iš 
Fountain, Mich., aukavo sū
rių.

Charles & Son Stepanauskai, 
laidotuvių direktoriai, 7321 
Puritan Ave., kurių telefonas 
yra W. E. 38100, aukavo pi-

Aųdrulienė, l 
M. Sm alstj e n ė 
čiene.

i Red ArroW Bottling Works 
Co., 1551 Church' St., telefo
nas W. O. 23420, aukavo da
lykų vertes virš $5.

Visiems ir visoms aukavu- 
jsiems tariame širdingai ačiū!

St. Tvarijonas.

Naujas miestelis

JURBARKAS. — Nemuno 
upeivių miestelis Kalnėnuose 
įkurtas pokariniais metais. 
Ten, kur anksčiau buvo tuš
čias laukas, iškilo šeši dvi- 

namai,
įrengta valgykla, klubas, par
duotuvė. Miestelis elektrifi
kuotas. Numatyta atidaryti 
kiną, įrengti stadioną ir toliau 
tęsti- statybą; ------K. • Norkus.-■y - Į LLD 68 -Kp»»-Hartford, per

KRISLAI
(Tąsa nuo i-mo pusi.)

Tą Krupavičiaus laivą pra- Į 
kiur'dė ir skandina, supranta
ma, komunistah-

Todėl visi savo tuos krep
šelius ir tas manteles atiduo
kite Krupavičiui ,o jūs “vyrs 
į vyrą stokite dirbti.”

Dar gerai, kad prelatas pa
lieka ramybėje mūsų moteris. 
Kaipo kunigas, jis bijosi jas 
užkabinti.

' ★
Chicago Tribune- reikalau

ja, kad geležinkeliečių unijų 
vadai būtų suimti, nuteisti ir 
pakarti, kaipo Amerikos išda
vikai, kam jie buvo paskelbę 
streiką.

Tribune mano, kad tarpe 
tų vadų yra įsimaišiusių iię 
raudonųjų, bet kadangi juos 
pažinti ir atskirti labai sunku, 
tai reikia' sn visais apsidirbti.

Tai matote, prie kokio pa
siutimo jau priėjo tribuninio 
tipo fašistai,

Gal retai kur kitur taip 
smarkiai siautėja piktoji re
akcija, kaip Colorądoje. Bet 
ii- ten atsiranda drąsių žmo
nių, kurie rašosi ant taikos 
peticijos. Net aštuoni šimtai 
mainierių jau pasirašė. Jie 
sako: Mes norime taikos . ir 
nesibijome viešai pasakyti.

tai meta viską į šalį, skubi
nasi į parengimą. Net ir ma
ži vaikai prašo tėvų matyti - 
kryžiokų “show.”

Chicagietis.

CJiicagos Žinios

Lietuvos įmonėje “Inlwa?”
« (Tąsa nuo 3 pusi.) 

i siekti gerus gamybinius 
(laimėjimus. Trys ketvirta
daliai “Inkaro” 1 išleidžia
mos produkcijos — puikips 

i kokybės. Gamybos lygio at- 
i žvilgiu kombinatas dar pe
reitais metais įvykdė savo' 
penkmetinį planą. Nuo šių 
metų pradžios produkcijos 
savikaina sumažinta 24 
procentais.

Kultūra gamyboje nusa
ko kultūrą ir darbininkų 
buityje. Tai — vienos gran
dinės grandys. Ir štai kom- ;; 
binate statomas klubas, sta
dionas, suorganizavo pir
mąjį respublikoje profilak- . 
tori jų. kuriame jau pasilsė
jo daugiau kaip 100 darbi
ninkų. “Inkaro” kolektyvas 
teisėtai gali didžiuotis savo 
menine saviveikla bei spor
tininkų kolektyvu, iškovo
jusiu eilę pirmųjų vietų per 
respublikines ir miesto 
rungtynes. , ' •

Kova dėl gamybos aukš
tos kultūros tęsiama. Kom- . 
binato kolektyvas nesitenkir 
na pasiektuoju, o žengia, 
vis pirmyn ir pirmyn.

nnn t f’važididelis pįknikas darbininkiškos
_ ' jJ . v j spaudos .nąudai. Piknike ’bus puiki 

Mūsų priešų Į-programa; skirtingų tautų chorai 
) ir anmaū- ir grdpėš dainuos .atskiri muzikos

r

Matthew A
BUYUS

Tel. Ra 6-

MArket 2-5172

< CHARLES J. ROMAN

(Buyauskas)
/

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

PASEKMINGA KRYŽIOKŲ 
PAGALBA

426 Lafayette St 

Newark 5, N. J
ofisas, 409
4, nuo 5-7

talentai. Sporto žaismės ir jvairfų 
tautų specialiai gaminti tautiški * 
valgiai bus duodama. Pikniko. vię» 

; ta: Al Papas Health Farm, Bpain- 
Į t ree, Mass. Rengėjai kviečia visu?
skaitlingai dalyvauti. — Rcp.

(167-168)

PRANEŠIMAS
BRAINTREE, MASS.

Darbininkiškos Spaudos Piknikas
Rugsėjo 3 d. įvyksta tarptautinis 

darbininkiškos

Bostono
Room

5 pu&h-^Laisvė (Liberty, Lith. Daily):—'S'e&t.Rugsėjo 2, 19&0

žmonės, kai pamato kryžio
kus pikietuojant prbgresyvių 
mitingus, piknikus, tai pa
skęsta juokais. Jiems atrodo, 
kad praeitų amžių baidyklės, 
o kas svarbiausia, kad jokia 
kita tauta tokių baidyklių ne
turi, kaip lietuviai. Bet nerei
kia juoktis. Juk be kryžio
kų pagalbos į taip trumpą lai- 

10 tūkstančių 
su k el
ne 10

Agrocheminė laboratoriją 
mašinŲ-traktorių stotyje 

ROKIŠKIS, liepos 2 d.
Vietos MTS y.ra organizuoja
ma agrocheminė laboratorija, 
kuri tirs dirvos cheminę su
dėtį ir atliks kitus darbus, 
teikdama paramą aptarnauja
miems kolūkiams.

A. Balčiūnas.

; ką “Laisvės 
dolerių fondas nebūtų 
tas.. Tai ne 10 dolerių, 
šimtų, bet $l(),000! 
krūva pinigėlių.
spauda iš pavydo ir apmau
do per 36 metus sudžiūvo nu
pliko. kaip ta dievo mūkelė, 
nuo kryžiaus nukritus. Skel
bia žinias iš anksto. Pikni
ką “sulije,” mitingas “iširo.” 
Emigrantai _ dipukai paren
gimą užpiketavo. “žmonės 
nesilanko.” Jie daug meluo
ja. Ko daugiau, dar už pikic- 
tą po penkinę moka. Todėl 
progresyviai žmonės daugiau 
aukoja. I

žmonės, kaip tik dagirsta, 
kad kryžiokai rengia piketą,

Namų SaVininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
somi stogus, gatarus ii’ kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefoąuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.
1177-J.

So.
Broadway, 
vakarais.

J. J. Kaškiaučius, H. B 
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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NwYorko^Afe’Ziiiiiw
Bankieto dj\ Kaškiaučiui 
pagerbti rengėjai prašo:

Rugsėjo 1 vėl pakeltos 
pieno kainos po cente 
ir pusę kvorta

HELP WANTED—MALE

Rugsėjo 6-tą būtinai praneš
kite, kiek jau esate išpardavę 
pietų tikietų. Ir visi, kuriems j 
tiktai iš anksto žinomos gali- i 
mybės dalyvauti, esate prašo- į Ir tikimasi daugiau meno ta 
mi pirm 
tikietus. 
priruošti 
gu.

Bankietas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo • 10-tą, pietų laiku, 2 
valandą.

Po pietų įvyks koncertas. O 
po to seks pobūvis taip ilgai, 
kol norėsite ten liktis.

Viskas įvyks Liberty Audi
torijoje, kampas Atlantic 
Avė. ir 110th St., Richmond 
Hill, N. Y.

Programoje dalyvaus trys 
chorai iš trijų valstijų, solis
tes dainininkės Amelia Jeske- 
vičiūtė ir Suzanna Kazokytė.

tos dienos įsigyti 
Norime bankietą 

atitinkamai vaišin-

• lentų, 
rinčių kuo nors 
limam 
gerbti 
pagerinti yra džiuginantis.

Netenka nei abejoti, jog ši 
j diena bus pati įspūdingiausio- 

ji tarp visų mums tebeatme
namų čionai, 
brooklyniečiai 

. vauti masiniai
stovingos grupės iš kitų mies
tų.

Atsiliepimas visų no- 
prisidėti my- 

dr. Kaškiaučiui pa- 
pramogai pagražinti,

Šiojfe iškilmėje 
ruošiasi daly- 
ir atvyks at-

Dimitri Mitropoulos, diriguoja New York© Philharmo- 
niškam Simfonijos Orkestrui Roxy Teatre, pirmu kar
tu to teatro istorijoj. Greta koncertinės programos 

rodoma filmą “The Black Rose.”

OPTICAL 
skaičiui vyrų amžiaus 25- 

inspekcijos; dailini- 
ir polišiavimui. Kreipkitės j

Employment. Office 
GENERAL OPTICAL CO., - 
2G5 WASHINGTON ST., 

Mt. Vernon, N. Y.
. (1'66-168)

Heip Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896
HELP WANTED—FEMALE

Proga 
40 prie stiklų 
mu i

'Fuber Examinierius. Patyręs prie 
tekstilių (audimo). | Nuolatįnis dar
bas. Antipyros Co., Į] 175'Manhattan 
Ave., Brooklyn, N. {Y. EV. 9-5611.

(168-172)

teisina pažadu’ pakelti 
p r i s t a t a n t i e m s fa r m e - 

po 4 7- centus už šimtą
(46.5 kvortas). Ta-

REAL ESTATE
Vasarnamiai

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

ir trys kambariai 
apartmehtas. Mrs 
Metropolitan Avė., 
L. I.

ir
ne

pakūli-
pastaruoju laiku.

Reikalinga namų darbininkė. Len
gvas darbas, atskiras kambarys. 
Gera alga. Mrs> Koppel, 358 Knic
kerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. GLenmore 5-0972./

* (165-169 T

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

AXtel 7-2320. ■, (165-169)

Namų Darbininkė — Virėja. Pui- 
; ki apylinkė. Gera alga. Nuosavas 
| kambarys. Pageidaujama gulėti dar- 
| Pavietėje, Yonkers 5-0274.

(165-169)

Abe]nam 
DAvenport ,kė; mylinti 

(165-169) paliudijimai

namų darbui darbinin- 
vaikus; guolis vietoje; 
gera alga. JA. 3-0815.

(166-168)
Parsiduoda Saldainių Krautuvė) 

su fountain. Geras biznis; jeiga $250. j 
Parduodame už žemų kainų $1500. 
Telefonas EOrdham 4-8838.

V. Motiejaitis aplankė 
liet. Kultūrinį Centrą

Ketvirtadienio vakarą Liet, 
i Kultūrinį Centrą a p 1 a n k ė 
ir juomi pasigėrėjo worceste- 
rietis Vincas Motiejaitis. šia 

į savaitę jis, kaipo siuntinėja- 
1 mas Norton kompanijos me- 

yra atvykęs j 
sutvarkyt 

kompanijos

ch an i kas, 
[Queens . Cpunty 
jį siuntinė janeios 

■ mašinas.

IDS 1 kuopos nariams
Mūsų susirinkimas 

rugsėjo (Sept.) 5-tą, 
dienio vak., 7:30. L. A. Pilie- 

I čių Klubo salėje, 280 Union 
Ave., Williamsburge. Turime! 

: daug svarbių reikalų. Prašo
me visus narius atvykti.

Sekr. M, Stakovas.

antra-

Majorui O’Dwyer suruošta 
išk ihn i ligos išleistuves

DABAR RODOMA 
Ei 1 moję

PUIKUS JUDIS!
Scenoje

PUIKI MUZIKA!
Matyk Prietikius Degančiame 

Užkariavimais Pasaulyje 
Liepsnojančiame Atradimais!

Tyrone Orson
POWER WELLES

TITE

BLACK 
ROSE 

(Techni-spalvomis) 
su

• Cecile Aubrey - Jack Hawkins 
Scenoje

PHILHARMONIC SYMPHONY 
New Yorko Orkestras

MITROPOULOS 
vadovauja 

'Artistė Padėjėja
EILEEN FARRELL, .

Soprano 
NEKELIAMA KAINOS 

šiam ypatingiausiam vaidinimui!

Roxy
7th Avenue lr 50th Street.

Demokratei tebesigin
čija del gubernatorinio 
kandidato

Kai Bob Hope Įsiverš J Vakarus, 
Jis Marins Jus — Juokais!

BOB Ir LUCILLE
HOPE BALL

“FANCY
PANTS”
(Techni-spalvomis)

ir Scenoje
CARMEN CAVALLARO ir Ork.

. Jean Carroll - Alan Dale
Bob Lido - The Four Evans

Paramount
Times .Square

4-TA DIDI SAVAITR!

YPATINGIAUSIAS 
JUDAMASIS ' 

PAVEIKSLAS!
Kas atsitiko jaunam rašytojui, 
kuris visuomet norėjo gauti 
privačią Hollywood plaukyklą 

ir gavo ją!

“SUNSET
BOULEVARD”

^vaigždžiuoja

. WILLIAM HOLDEN 
GLORIA SWANSON

ERIC VON STROHEIM
ir puikūs

VAIDINIMAI SCENOJE!

RADIO CITY MUSIC HAI.I.
ROCKEFELLER CENTER

Demokratų partijos kon
vencijai įvyksiant jau ateinan
tį trečiadienį, Rochesteryje, 
šios valstijos organizacijos 
viršenybė praėjusį ketvirta
dienį vis dar tebesiginčijo, ką 
statyti kandidatu Į mūsų vals
tijos gubernatorius.

Kol kas tebevyravo mintis, 
jog nominatu būsiąs apeliaci
jų teismo teisėjas . Albert 
Conway, 61 metų. Ir kad į 
senatorius kandidatu paliks 
Lehmaną.

Ginčijama'ir spėliojama te
bebuvo ir majorinio kandida
to klausimas. Tačiau daugiau 
buvo daleidžiama, kad juomi 
būsiąs irgi teisėjas, Pecora.

Kaip Conway, taip ir Pecora 
yra iš reakcioniškiausiojo de
mokratų sparno. Eiliniai de
mokratai abejoja, ar darbo 
žmonės, bent dalis darbo žmo
nių, norėtų tokius paremti. O 
jei neparems, reikštų pralai- 

įmėjimą rinkimų ir valdovų 
vietos.

Partijos viršiausieji, tačiau, 
nelabai paiso ir savo partijos 
eilinių balso. Jaunimą draf- 

t tavus į karą, turint visą ko- 
' inercinės spaudos ir radijo pa
ramą, visokį jiems priešišką 
judėjimą sustabdžius, jie ti
kisi nugalėti savųjų ir kitų 
partijų opoziciją.

į New Yorko City Hali ir Ci- 
įty Hali aikštėje rugpiūmo 31- 
|mą per porą valandų po pie
stų vykdyta šaunios iškilmes ir 
i pobūvis. Suvesta uniformuo- 
|tų miesto tarnautojų būriai, 
i Atsiuntė ir uniformuotą mili- 
' tarišką būrį. Grojo miesto 
' d e parimę n tų benai. Iš Įstaigų 
i leista buvo išeiti anksčiau, 
j kad dalyvautų apeigose.

Išleistuvių dalyviai apskai
čiuojami Įvairiai: vieni -rokuo- 
ja buvus 10 tūkstančių, kiti 

[15, dar kiti iki 30,000. !
Apeigoms vadovavo Grover 

Whalen, oficialis majoro .skir
tas miesto apeigoms pirminin
kas . Jis pasakė trumpą1 kal
bą, atžymėdamas O’Dwyerio 
staigų kilimą nuo atvykimo 
1910 metais iš Airijos.

Majoras iš policisto pakilo 
Į Į prokurorą, iš prokuroro į 
majorą, iš majoro i ambasa
dorių. '

Aukštiesiems valdovams ge
riausia jis Įtiko policisto rolė
je. Tą Nūdija jo policijos pa
sielgimas su tais žmonėmis, 
kurie rugpiūčio 2-rą norėjo 
susirinkti pasikalbėti taikos 
reikalais. Kaipo majoras, jis 
galėjo įsakyti policijai ne
kliudyti žmonėms susirinkti.

Kitas punktas, ‘ kuriuo jis 
Įtiko esantiems galioje, buvo 
pakėlimas fėro. Tuomi jis 
fabrikantams, bankieriams ir 
komersantams sutaupė milijo
nus dolerių.

Kaip žmogus, O’Dwyer savo 
santykiuose su žmonėmis ben
drai nesistatė 
giu, nesipūtė, nors tiems, ku
riuos skaitė 
šiais, mokėjo* būti Įžūlūs.

Iškilmėse taipgi kalbėjo jo 
Įpėdinis Vincent Impellitteri, 
Miesto Tarybos prezidentas 
(rugsėjo 1-mą, pradėjo vei
kiančiojo majoro pareigas).

Patsai majoras savo kalbo
je suminėjo eilę dalykėlių, 
kurie, jo manymu, buvo svar-

kokiu viršžmo-

politiniais prie-

blausiais.darbais ir Įvykiais jo 
majorystės laikais. Tačiau 

daug- nusipelniusių nesi- 
Jisai sakė: “Lai istorija ■ 
kuo aš buvau, 

rekordą.” 
iškilmių, majoras

girtis 
ėmė.
spręs, 
mano

pagal

prie- 
aukš-

r o 
prisiekdino keletą savo 
tolių Į gerus darbus su 
to laipsnio tarnautojų titulais
ir algomis. Lankėsi pas Spell- 

vakarop sėdo Į 
traukinį ir sykiu su žmona iš- 

įvyko mėnesiu'i atostogų pas 
brolį, Kalifornijon. Užbaigę 
atostogų, keliaus Meksikon 
pradėti ambasadoriaus parei
gas.

mana. I O

Majoras O’Dwyer > praėjusį 
antradienį buvo susišaukęs 
vyriausius miesto valdininkus 
paskutiniam pokalbiui. Pirm 
išvykdamas į Meksiką amba- 
sadoriĮumi, . jis oficialiai 
statė majoru Impellitterį, 
ris tas pareigas pradės.

, rugsėjų 1-mą.

Išeidamas iš tarnybos, pasku
tinėje savo programoje televi
zijos ryšiais kaipo majoras, 
O’Dw.yer pasidarė gerutis. Jis 

įsakė, kad miesto policijai ii 
: gaistagesiams reikią pridėti 
■ algos ir pagerinti pensijų pla
na.

pri- 
ku- 
eiti

Skelbiama,* kad Sheffields 
Farms vėl pakelia pieno kai
mas po centą ir pusę ant kvor
tos. . Kitos dvi didžiosios fir
mos — Borden’s ir Dairy
men’s League ■— tuojau su
skubo pasekti Sheffields.

•/ Pastaroji firma kainų pakė
limą 
pieną 
riams 
svarų
čiau po pusę cento nuo kvor. 
tos prideda sau gryno pelno 
nors ir dig šiol pienu 
produktais prekiavo 
pelno.

šis jau bus antrasis 
mas kainų
Pirmasis pakėlimas po centą j 
ant kvortos Įvyko rugpiūčio 1- i 
mą. Tuomet farmeriams buvo 
pridėta 32 centai už šimtą 
svarų, maždaug po apie tris 
ketvirtadalius cento ant kvor-j 
tos, o pačiai firmai likosi po j 
apie vieną' ketvirtadalį cento 
ant* kvortos priedo.

Kožnas pakėlimas kainų 
vartotojui didina spragą tarp 
to, ką vartotojas sumoka ir 
ką farmerys gauna.

Greta to, 16 nepriklausomų 
prekiautojų pienu skundžiasi, 

!kad didžiosios firmos 
įjuos iš biznio tikslu 
i glemžti prekyvietę sau. 
i užvedė bylą.

stumia
pasi-

BMT Astori.jos linijos 
kinio vienas vagonas 
nušokęs nuo 
šeštadienį, 
žeistas.

Namų darbininkė, paprastas viri
mas, patyrusi, ♦patikima, \ atskiras 
kambarys ir vonia, radio. Berniu- 

(166-170) I kas 13 m. ir kūdikis. Automatinė 
______________  —_į------------------------- i skalbt uvė, maži linksmus namai 

T-------------------------- | Elmont, L. I. Nuolatinis darbas. $35

Įkliuvęs tarp traukinio liki m Tl1 Cur,is 5-8677dse-iss) 
ir platformos daktaras
patardinėjo gelbėtojam į

Namų Darbininkė; guolis vietoje, 
i Nuosavas kambarys. $25 j savaitę.
TR. 7-7178. (167-169)

Dr. John E. Silson, 36 motų, 
kaip nors Įkliuvo koja 
traukinio ir platformos 
E&st Side linijos 14th Sts sto
tyje. ’ Jo koja pavojingai su
triuškinta, tačiau jis išsilaikė 
sąrponingui per 20 minučių, 
kol jį iš ten išėmė. Ir da
vinėjo patarimus gelbėtojams.

Kuomet pabaigė gelbėjimą, 
jis reikalavo Įleisti jam tiek

tarp
IRT

Namų Darbininkė; guolis vietoje; 
paliudijimai. Mažas apartmerųtas; 
mylinti vaikus. $125. OR. 3-7357.

(167-169)

Patyrusi abelnam namų darbui 
j darbininkė. Paprastas virimas. Geri 
i namai. Guolis vietoje. Mes apmokė
sime telefono lėšas, skambinkite:

i Cedarhurst 9-4668. , (167-168)

Josi , . . . .. . , ,..morphines, kad jis nieko ne- pmo.

trau- 
buvo 

ių praėjusį 
n i (>k as nesu-1

bejaustų, nebesuprastų. Jo ; 
į prašymą, išpildė. Be sąmonės/ 
esantį jį nugabeno ligoninėn. 1

Kaip ta nelaimė ištiko, Ii- Į 
krai nežinoma. Daktaras būk 
kam nors sakęs, kad ji kelei
viai pastūmėjo ir taip jis I 
Įkliuvo. Kiti spėja, kad jis i 
Įkliuvęs skubėdamas Į trauki-1

' REIKALINGA NAMŲ
DARBININKE

Priežiūrai mažų vaikų, mylinti 
i vaikus ir patyrusi prie vaikų auklė- 

. Gražūs užmiestyje namai; ge-
i alga. Reikalingi paliudijimai.

MRS. LEDERER
1G5 W. 46 St., N. Y. C. Rm. 404

i PARDAVIMAI
Parduodame dviem šeimom namų/nį.

5 dideli kambariai ir vanas ant ; 
kiekvieno aukšto. Garadžius vienam) 
karui, cementinis kelias įvažiavimui, i 
Naujas General Electric Aliejinis Nanett Pollack tapo pavojin- 
šildytuvas; šiluma ir karštas van-

i duo visuomet <mt abivjų aukštų. 
Renda ant viršutinio aukšto $52 j 
mėnesį. Savininkas ant pirmutinių 
lubų, išsikrausto iš valstijos. Būti
nai turimo tuoj parduoti. Kaina 
$10,000. Telefonuokite Haverhill 
2-5438. (Mass.) (165-169)

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD-BROOKLYN, N. Y.
LDS 103 kp. ir Maspotho 14 kp. 

susirinkimas jvyks antradieni, rug
sėjo 5 d., 8 va. vak. Shapolo ir
Vaiginio salėje, 147 Thames St. i 
Brooklyn, N. ¥» Visi nariai skaitlin-’ 
gai dalyvaukite ir pasižiūrėkit j 

i mokesčių knygelę, gal jau reikės 
duokles užsimokėti.- P. Babarskas, 
Prot. Sekr. (168-169)

Policijos Anchor Klubas 
praėjusį trečiadienį buvo iš
vežęs ekskursijon laivu 1,500 
liguistų vaikų. Juos ir jų mo
tinas pavežiojo' aplink miestą 
ir pavaišino.

Brooklyniečiai Peter LaCar- 
te ir John Lund susižeidė su 
savo auto atsimušus į stovintį 
vagoną ties Varick s St. ir 
Johnson Avė., Brooklyne. 
Abu suspėjo nuskubėti į ligo
ninę.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME TR PRITAIKOME 
AKINIUS

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y:

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
IIWll1! 11' l: SHVFFLiE BOARD

OPERATORES
Patyrusios prie Morrow Mašinų 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga 
VERNON INFANTS WEAK 

72West 1st St., Mt. Vernon, N. Y.
Mt. Vernon 8-1842.

(168-169)

Namų darbininkė. Nuosavas kam- 
barys ir maudynė. $100 j mėnesį. 

Vienuolikos motu mergiščia I Saul<llc: 1>wey- 9’8686 p0

gai sužeista gatvekario ant 
Livingston St., - Brool<lyno.

GERIAUSIS

Narni) darbininke — prie dirban
čiųjų poros; du vaikai. Skalbiama 
su Bendix. Nuosavas kambarys, pa
liudijimai, Angliškai kalbanti šauki
te WA. 6-1350.

11N S U R A N C F,,"Alir' 1Alstf l":
REAL ESTATE

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

•OG

TELEPHONE

STAGG 2-5043

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6288

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-R174

RES. TEL.

HY. 7-8681

*06*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALJRŪNAS, Manager 

(Lalsnluotas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šešt., 'Rugsėjo 2, 1950




