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ta” jau siuntinėjama nariams. 
Šio mėnesio kuopų susirinki- 
m ų veikiausia nebepasieks, 
bet spalių mėnesį visi nariai 
tikrai jau gaus. Kuopos tu
rėtų turėti gerus, skaitlingus 
sustirinkimus.

Knyga labai puiki — tiek 
išžiūra-technika, tiek turiniu.
Džiugu, kad šiemet knyga iš- Į 
ėjo anksti.

Narinių duoklių pasimokė- 
jimo laikotarpis prailgintas 
iki spalių 1 dienos. Vadinasi, 
per šį mėnesį kiekvienas pri
valo pasimokėti, — kiekvie
nas, kuris norės pasilikti 
Draugijos nariu ir gauti šią 
svarbią knygą.

★
Per Darbo Dieną nemiegojo 

ir mūsų dvasiškieji tėveliai. 
Jie sakė ilgus pamokslus apie 
darbą, statėsi didėliais darbi
ninkų draugais. O savo grau
dingam pamoksle New Yorku 
St. Patricko katedroje* Pvev 
John P. Monaghan negražiai 
apsimelavo. Jis pasakė, kad 
Amerikos “organizuoti darbi
ninkai katalikų bažnyčiai 
skalni didžiausio dėkingumo.’

Skalni už ką? Visa Ame
rikos katalikų bažnyčios kuni
gijos istorija kietai susieta su 
streiklaužiavimu. Dar tik 
pernai pats kardinolas Spell
man sulaužė organizuotų 
duobkasių streiką.

Laikotarpyje tarpe 1870 ir 
1880 netoli, Pennsylvanijoje. 
buvo pakaita du tuzinai or
ganizuotų mainierių vadų. 
Prie jų pakorimo prisidėjo ka- 
talikų bažnyčios vyskupas 
Wood.

Ar už tai šiandien organi
zuoti mainieriai turėtų, būti 
kunigams dėkingi?

Labai, labai daug metų 
aukščiausios mokslo galvos, 
sako, ieškojo vaisto atėmimui 
užsiveisimo. Dabar surado— 
surado tūloje žolėje, vadina
moje paprastam žmogui neį
kandamu vardu “Lithosper- 
mum ruderale,” kurios labai 
daug auga Jungtinėse Valsty
bėse ir Kanadoje.

Tos žolės skysčiu gerai 
pavaišinus žiurkes ir peles, 
jos pasidaro bevaisėmis, — 
patinų ir patelių’ lytiški orga
nai išdžiūsta, suvysta.

Bet tie p^tys mokslininkai 
taip pat tik dabar atrado, kad 
anais senais laikais Amerikoj 
indijonai tuos vaistus puikiai 
pažinojo, ir panaudodavę 
gimdymų sumažinimui.

Vienas žmogelis pasigailėjo 
gydytojų. Sako: Juos imti 
arm i j on jiems didžiausia 
skriauda. Ar žinote, jis klau
sia, kad šiandien gydytojo 
profesiją pasiekti ima nuo 
dešimties iki dvylikos metų 
jau. po to, kai jaunuolis, išeina 
iš vidurinės mokyklos? Ar ži
note, kad viską sudėjus j daik
tą, mokestį už mokslą ir pra
gyvenimą, gydytojų profesija 
kaštuoja biskį daugiau kaip 
šimtas tūkstančių dolerių?

O ką jis pelnys armijoje, 
arba karo fronte ? Dar gali 
kulka pataikyti ir visą tą 
aukštą investpientą nunešti!

Argumentai geri ir tvirti. 
Bet tokiais pat tvirtais ir ge
rais argumentais galima įro
dyti skriaudą visiems jau
niems vyrams, kurie šaukiami 
armijon ir karan. Niekam, 
išskyrus amunicijos gaminto
jus, armija ir karas neapsi
moka.

Štai kodėl taip svarbu ne 
tik gydytojams, bet visiems 
blaivaus proto žmonėms ko
voti už taikos išlaikymą.

(Tąsa ant 5 pusi.)

\Sako, paskalai apie tą bomberį,
- tai amerikinė provokacija

J

JAV SUKELTA - $9,062; Jankiai pastūmė liaudininkus 
DAR REIKIA $938. atgal pietvakariniame fronte

Lake Success, N.
Warren Austin, Amerikos 
atstovas Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje, perskaitė 
generolo MacArthuro af- 
siųsitą skundą, kad vienas 
bombanešis, paženklintas 
sovietine žvaigžde, užpuolė 
karinius Amerikos ar Ang
lijos laivus jūroje ties 38-ja 
paralele. Bet, sako, bomba
nešis buvo nušautas, o pas
kui iš vandens išgriebtas 
kūnas sovietinio leitenanto 
buvusio tame bombanešyje. 
(Ta paralelė yra siena tarp 
Pietinės Korėjos ir Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publikos.)

Bet amerikinis atstovas 
Austinas nereikalavo, kad 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba svarstytu ar spręstų 
tą skundą prieš Sovietų Są
jungą.

Sovietų delegatas Jokū
bas Malikas užreiškė, kad 
paskalai apie vadinamo so
vietinio bombanešio ataką 

I prieš neva Jungtinių Tau
tų laivus/yra tiktai tyčia 
sugalvota provokacija. Ma
likas sakė, jog Amerika, 
skleisdama tokius provoka- 
toriškus išmislus, stengiasi 
paplatinti karą ir perkelti 
karinius veiksmus už Korė
jos rubežių.

Malikas reikalavo, kad 
Saugumo Taryba pirmoje 
vietoje svarstytų Šiaurinės 
Koreios Liaudies Respubli
kos skundą prieš Amerikos 
lėktuvus ir karo laivus, ku
rie be atodairos žudo civi
linius Korėjos gyventojus

Privda kaltina anglus 
už Kinijos sienos laužymą

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
rašo, jog kariniai Anglijos 
lėktuvai iš savo kolonijos 
Hong Kongo 50 sykių skraL 
dė per liaudiškos Kinijos 
žemę. Anot Pravdos, jie 
tyčia laužė Kinijos sieną, 
ieškodami karinių - prieka
bių. Tuose provokatoriš- 
kuose lakstymuose per Ki
nijos žemę dalyvavę viso 
100 anglijos lėktuvų.

Pravda taipgi kaltinų 
anglų karo laivus, kad jie 
kartotinai skverbėsi į Kini
jos vandenis' ir apšaudė ka
rinius Kinijos įrengimus.

Rvty Berlynas uždraudė 
Jehovos liudytojus

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė rytiniame Berlyno 
ruožte uždraudė religinę 
Jehovos liudytojų sektą. 
Kaltina tuos sektantus kaip 
svetimų kraštų šnipus. Ry
tinis Berlyno ruožtas yra 
sovietinėje žinyboje.

Jehovps liudytojų religi
ja visųpirm atsirado Ame
rikoje? Jehova yra žydiškas 
Senojo Testamento Dievo 
pavadinimas.
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. — ir naikina jų kaimus ir
miestus. Malikas taip pat 
ragino ■ Saugulmo Tarybą 
greit svarstyti Liaudiško
sios Kinijos skundą dėl to, 
kad Amerikos lakūnai, per- 
skrisdami iš Korėjos, kar
totinai apšaudė Kinijos 

j miestus Mandžurijoj.
Amerikos delegatas Aus

tinas siūlė Saugumo Tary
bai tuojau svarstyti ir pri
imti jo rezoliuciją prieš 

. Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus.

Austino rezoliucija ragi
na visas Jungtines Tautas 
daryti spaudimą šiauri
niams liaudininkams, kad 
jie pasitrauktų iš Pietinės 
Korėjos, ir kad jokia šalis 
neduotų nei ginklinės nei 
dvasinės paramos liaudi
ninkams.

Saugumo Tarybos pirmi
ninkas šiam mėnesiui yra 
Anglijos atstovas Sir Glad- 
wyn Jebb. Jis, suprantama, 
rems amerikinį pasiūlymą.

Senatas svarsto 
(asistuojantį bilių

Washington. — Senatas 
jau dvi dienas svarstė žan
darišką demokrato senato
riaus Pat McCarrano bilių 
prieš komunistus ir šiaip 
progresyvius amerikiečius.

Šį ketvirtadienį ar penk
iadienį’ bus balsuojamas tas 
aršiausias fašistuojantis 
policinės valstybės bilius. 
McCarran tvirtina, kad Se
natas užgirs jo bilių, reika
laujantį suregistruot visus 
komunistus ir progresyves 
organizacijas ir visokerio
pai suvaržyt jų veiklą.

Demokratai senatoriai 
Lehman ir Wm. Boyle siū
lė “švelnesnį” valdinį bilių 
vieton McCarrano. Valdinis 
bilius reikalauja sustiphint 
slaptąją FBI policiją ir jau 
esamus įstatymus prieš ko
munistus it jų rėmėjus.

McCloy ragina atkurt 
vokiečių armiją

Washington. — John J. 
McCloy, aukštasis Ameri
kos komisionierius Vokieti
jai, atsilankė pas prez. Tru- 
maną ir ragino užgirti siū
lymą, peršantį, sudaryk ir 
apginkluot vokiečių armiją 
vakarinėje Vokietijoje.

Kartu McCloy prašė at
siųsti Vokietijon daugiau 
jankių kariuomenės. Dabar 
yra 75,000 amerikinės ' ar
mijos vakarinėje Vokieti
joje.

Gainsville, Fla. — Smar
kus vfesulaų kliudė šiaur
vakarinį Floridos ruožtą. 
Šėldamas 125 mylių smar
kumu per valandą, viesulas 
apardė kai kuriuos mieste
lius, pražudė kelis žmones 
ir išvijo iš namų kelis šim
tus gyventojų.

Aukų' pridavė:
P. J. Anderson ...................................  . $20.00
G. Shimaitis ...................................   10.00
A. Valincius .......................  L 10.00

t 

. Aukojo: 
Kalifornieęiai •...'.............•..........  $10.00
Buvęs Newarkietis ................ •............ 10.00
Joseph Severinas, Rochester, N. Y................ 10.00
Gert, ir St. Ske^ston, Bridgewater, Mass.........6.00
J. Marčiulionis, Bristol, Čonn. ............... • 5.00
Andrius Večkys, Nashua, N. H. ...................■.. 5.00
Jonas E. Gužas, B’klyn, N. Y............................... 5.00
St. Sasna, B’klyn, N. Y.......... •.................  5.00
V .ir B. Zmitraitės, Johnson City, N. Y............ 5.00
J. P., Rochester, N. Y.......... •. . •....................... • 5.00
Joe, B’klyn, N. Y. ......................................... • 5.00
Janulių šeima, Worcester, Mass. •.................. . 5.00
A. Sabulienė, So. Boston, Mass.........•.............. 5.00 -
J. Aniolauskaitė, Dodge, Mass...........•.............. • 5.00
A. Valincius, Pittston, Pa. ......................... • 5.00
S. R., Pittston, Pa. .. •. •..................... ....... 5)00
•P. Petraitis, Brighton, Mass. ................. 5.00 1
Peterukas ................... •. . ....................... •... • 4.00
Eva Kavolienė, Brpckton, Mass. .......... 3.00 
J. Liminskas, Detroit, Mich. .. •....................... • 3.00
V. Bačiulis, Rochester, Mass. ....... •... 3.00
P. Papievis, B’klyn, N. Y.......... •..........................3.00
E. Usevage, Rochester, N. Y. .............. 2.00
W. Yurkevich, Brockton, Mass.,....... •.................. 2.00
J. Stanton, Lowell Mass. ...........•.......... • 2.00 '
Frank Murauskas, Luzerne, Pa......... ...... • 2.00
Laisvės Rėmėjas .....................  2.00
J. Kazlauskas, Lowell, Mass............ •...........•.. 1.00

S. Zastar, Montreal, Kanada .. •....... •............. .62
Širdingai dėkojame viršminėtiems prieteliams už jų 

gražią finansinę paramą.
Specialaus Vajaus Komitetas

Streikuoja 30,000 
elektrininky

New York. — Nors CIO 
Elektrininkų Unijos vadai, 
Imagai valdžios reikalavimą, 
atšaukė streiką prieš Gene
ral Electric kompanija, bet 
vis tiek 30,000 eilinių elek
trininkų streikuoja Mass., 
Ohio, New Yorko ir Pęnn- 
sylvanijos valstijose. Strei
kas plinta.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Easton, Pa, — 2,300 In- 

gersoll-Rand kompanijos 
darbininkų išgavo algos pa
kėlimą 8 centais valandai ir 
senatvės pensiją $100 mėne
siui, įskaitant valdinę se
natvės apdraudą.

Vatikanas. — Popiežiaus 
kanceliarija paskleidė gazn - 
dus, kad “dingęs” Panevė
žio vyskupas Kazimieras 
Paltarokas, 75 metų am
žiaus.

Linden, N. J. — 2,000 
streikuojančių General Ani
line dažų korporacijos dar
bininkų užblokuoja kelią 
skebams.

Roma. — Žemės drebėji
mas vidurinėje Italijoje ap
naikino 21 kaįm^,' pražudė 
du žmones ir sužeidė 35 ki
tus.

Pietinė Korėja. — Prane
šama, kad amerikiečiai at

Sparčiai didinama 
Amerikos armija

Washington. — Lapkri- 
čio mėnesį bus paimta ka
riuomenėn dar 70,000 vyrų, 
daugiausia 22 metų am
žiaus.

Sparčiai einama prie tiks
lo, kurį prez. Truimanas 
paskelbė praeitą penkta
dienį — sutraukt į karines 
jėgas iki 3 milionų vyrų.

griebė nuo Šiaurinės Korė
jos liaudininkų Yongčon 
miestą ir atmušė atakas 
Kyongdžtr srityje.

J. * * <

Charlottesville, Va. — 
Čionaitinis federalis teis
mas įsakė Virginijos Uni
versitetui priimti negrą 
teisių studentą Gregory 
Swansoną ir nusprendė pa
naikinti universiteto valdy
bos nutarimą, ' atmetantį 
negrus studentus.

Jungt. Valstijos siunčia 
Francijai tankus

Cherbourg, Franci j a. * — 
Tapo atgabentas pirmas 
Amerikos tanku siuntinys 
Francijai, pagal Truniano 
planą vakarinei Europai 
ginkluoti prieš Sovietų Są
jungą. Kartu su tankais 
atsiųsta 33 didžiosios pat
rankos ir 3,000 dėžių leng
vesniųjų ginklų.

ORAS. — Giedra ir vėsu.

Pietinė Korėja, rugs. 6. 
■— Korėjiečiai liaudininkai 
smarkiais žygiais atėmė iš 
amerikį^cių du svarbiu? 
miestus — Yrongčoną ir Po- 
hangą — ir privertė ameri
kiečius pasitraukti iki pen
kių mylių įr pusės atgal 

| visame šiauriniame 40 my
lių ilgio fronte. Tuo būdu 
amerikiečiai per dieną ap
leido 200 ketvirtainių mylių 
plotą.

Bet amerikiečiai tebeval
dė lėktuvų aikštę už 6 my
lių į pietų rytus nuo Po- 
hango.

Liaudininkų užimtas Po- 
hang rytiniame pajūryje 
yra antras svarbiausias Ko
rėjos uostas. Paimdami 
Yongčoną, liaudininkai per
kirto amerikiečiams gele
žinkelį ir vieškelį į Taegu.
Grūmoja amerikiečiams 
Taegu tvirtovėje.

Taegu,- 20 mylių į pietų 
vakarus nuo Yongčono, yra 
amerikiečių tvirtovė, vieš-

Jaunieji socialistai 
ragina apribot karą

New York. —Liaunųjų 
Socialistų Sąjungos suva
žiavimas priėmė rezoliuci
ją, raginančią amerikiečius 
Korėjoje sustot, kada jie 
pasieks 38-ją paralelę, kaip 
yra vadinama siena tarp 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos ir Pietinės Ko
rėjos.

Washingtono generolai ir 
įvairūs politikieriai reika
lauja ne tik išvyti liaudi
ninkus iš Pietinės Korėjos, 
bet užimti Šiaurinę Korėją 
ir sujungti abidvi to krašto 
dalis .vienon tautininkų 
valdžion (tokion, kaip dik- 
tatoriaus-prezidento Syng - 
mano Rhee).

Jaunųjų socialistų šuva-
žiavimas sako, neplatint 
karo, bet kai tik šiauriniai 
liaudininkai bus. pašalinti 
iš Pietinės Korėjos, tai pa
vest Jungtinėms Tautoms 
spręsti klausimą apie Korė
jos suvienijimą.

Viesulas pražudė 
486 japonus

Tokio. — Nepaprastai 
smarkus viesulas-taifūnas 
Kobe-Osakos miestų srity
se, Japonijoj, užmušė 250 
žmonių. 236 kiti be žinios 
dingo. Sužeista 5,650.

Viesulas suardė daug na
mų, palikdamas 300 tūks- 
tanęių žmonių be pastogės; 
taip pat sudaužė bei nus
kandino 1,000 valčių ir 
laivų.

Colombo. — Ceilono Ko
munistų Partija išbraukė 8 
narius kaip įtariamus Ame
rikos šnipus.
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kelių ir geležinkelių stebulė' 1 
ir vadinamas “nervų cent
ras” kare prieš Šiaurinės' 
Korėjos liaudininkus. Jeigu 
liaudininkai užimtų Taegu, 
tai nukirstų amerikiečiams 
susisiekimus geležinkeliais 
ir vieškeliais su svarbiau • 
siu uostu Pusanu, pietiniai- 

Į rytiniame Korėjos kampe.
Trečiadienį liaudininkai 

! įtūžusiai atakavo amerikie
čius Waegwano srityje, 
pastūmė juos 2. ar 3 mylias 
atgal ir užėmė pozicijas už 
7 mylių į šiaurės vakarus 
nuo Taegu.
Amerikiečiai pasivarė pir
myn vakariniame fronte 

Amerikiečiai su didžiai
siais 45 ir 47-nių tonų tan
kais kontratakavo liaudi
ninkus ties Hyonpungu, ry
tinėje Naktong upės pusė
je, 16 mylių į pietų vakarus 
nuo Taegu. Jie pastūmėjo 
liaudininkus dar kiek at- ■ 
gal link Naktong upės 
Yongsano srityje, toliau į 
pietus nuo Taegu.

Pietiniame fronte, apie 9 
mylios į vakarus nuo Ma- • 
san uosto, amerikiečiai ata- < 
kuoja tūkstantį apsuptų * 
liaudininku, bandydami 
juos sunaikinti.

Bet liaudininkų partiza
nai užėmė Čangnyongą, už 
8 mylių į rytus nuo Nak
tong upės, vidurinėje vaka
rinio fronto dalyje.' '

Liaudininkai apsupo kuo
pą anglų kariuomenės į 
vakarus nuo Taegu, bet 
anglai, sakoma, ištrūko iš . 
spąstų.

Pranešama, kad ameri
kiečiai įsitvirtino už pusės 
mylios .į pietus^ nuo Pohan- 
go uosto. -Bet liaudininkai 
artėja prie Kyongdžu, gele- . 
žinkelių ir vieškelių mazgo, 
keliolika mylių į pietų va
karus nuo Pohango. Tuo 
žygiu jie gręsia šonu apei
ti amerikiečius kampe j 
pietus nuo Pohango ir už- ./ 
kirsti jiem susisiekimus su
Pusano uostu.

Amerikiniai koresponden- • 
tai, skelbia, jog liaudinin
kai šiame ofensyve naudo
ja net 84 sovietinius tankus. 
Tai lengvieji 34-rių tonų 
tankai.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugs. 5. — 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kų radijas sakė:

Liaudies Armija rytinia
me fronte užmušė bei su
žeidė 1,500 priešų ir nelais
vėn paėmė 150; pagrobė 15 
amerikinių minosvaidžių 
(mortirų), 5 rakietinius pa
būklus, 415 kulkosvaidžius, 
420 šautuvų, 14 karinių 
trokų, penkis radijo duotu- 
vus ir daug kitų karinių 
įrengimų.

57 Pietinės Korėjos taV- 
tininkų (Amerikos talkinin
kų) kareiviai su savo ko- 
mandierium perėjo į liau
dies Armijos pusę.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO I K^^Partja šaiilį daitoinktts
atrausi policinės valstybės bilius

čia rūpi pasisąkyti. Įdomus 
to kunigo šis prasi tarimas:

Tas sovietiškas pinigas
• kitokiu bū

du. žiūrėk, kas nors turi 
kokį biznį, radijo programą, 
laikraštį, salę, ar namus. Vi
sai suprantama, kdd jis 
išsilaikyti ir uždirbti, 
dažnai neklausia, kas 
moka, bet kiek sumoka.
tai svarbu? By tik 'pinigas! 
Na,.ir tą pinigą moka už
simaskavusios ir neužsimas
kavusios komunistų grupės 
ir grupelės, ieškodamos sau 
propagandos. Bet kas tą 
pinigą iš jų ima, mano, kad 
yra visai tvarkoje.

Iš šių kelių sakinių ky- 
V • 1 • 1 1 • 1 • — 1 • 1

nu-DAVINIAI APIE 
DIPUKUS

Pasiremdamas Tarptau-

I cijos pranešimais, LAIC 
paduoda tokių davinių apie 
pabėgėlius iš Pabaltijo kra
štu. Skaitome:c.

Tarptautinė Tremtinių Or 
ganizacija (IRO) 
statistinę apyskaitą apie 
mėnesiu

president, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS j ^ės frCHltinių Organiza- (’ pavergia dar ir 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
Unitcd States, per year .......... $7.00
United States, per 6 months $3.75 
Queens Co., per year ............. $8.00
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Rūsčiausia savaitė
Labai galimas daiktas, kad ši savaitė įeis Amerikos 

istorijon, kaip kritiškiausia savaitė. Senato darbotvar
kėje randasi net trys biliai. Visi jie pavojingi Amerikos 
demokratijai. Jie pradedami svarstyti didžiausios iste
rijos sąlygose. Šaltas, rimtas klausimo gvildenimas to-i 
kiose sąlygose neįmanomas. Nesigirdėt, kad nors vienas! 
senatorius būtų aiškiai ir atvirai pasisakęs prieš tuos! 
visus bilius. Tiesa, keletas senatorių kalbėjo prieš Mundt 
ir McCarran bilius, bet jie nutilo, kai pasirodė trečias 
bilius, administracijos pasiūlytas. Veikiausia jie šiam 
bįliui pritars. O pačiam pamate šis bilius labai mažai te
siskiria nuo anų dviejų bilių.

Ko. gi šiais biliais siekiama? Juose visuose kalbama 
apie sukontroliavimą “subversyvįškų elementų”. O tais : 
“subversyviškais elementais” šiandien vadinami visi,' 
kurie kritikuoja valdžios politiką, kalba ir kovoja už tai-*! 
kos išlaikymą.

Pamatiniai, principe šie biliai siekia užgniaužti vi- , 
šokią opoziciją, atimti iš Amerikos žmonių konstituci-! 
nes teises. Pirmoje vietoje skaudžiausi smūgiai nukristų, j 
jeigu vienas kuris šių bilių taptų įstatymu, ant Ameri- ■ 
kos organizuotų darbininkų. Nereikia save apgaudinėti. ! 
Nereikia įsivaizduoti, kad čia siekiama tik su komunis^j 
tais apsidirbti.

Daleiskime, kad bus reikalaujama Komunistų Parti- i 
jos nariams užsiregistruoti Justicijos Departmente. Ar Į 
yra nors vienas-blaivaus proto senatorius, kuris tiki, jog I 
komunistai ir registruosis? Juk keletu atvejų tos parti- į 
jos pirmininkas William Z. Foster pareiškė, kad komu- į 
nistai nesiregistruos. Vadinasi, Komunistų Partija būtų i 
padaryta nelegališka organizacija .Vadinasi, įstatymais 1 
būtų nustatoma piliečiam, kokiai politinei partijai jie ga-! 
Ii priklausyti, o kokiai negali. Įstatymais būtų kontro- Į 
liuojamos Amerikos žmonių politinės pažiūros.

Bet tai nesuderinama su Konstitucija ir Teisių 
liumi. Tai reiškia įvedimą tokios politinės sistemos, 
rioje ilgainiui jokia opozicinė partija būtų negalimas 
lykas.

Matote, čia ne vien tik komunistų kontroliavimo i 
reikalas. Čia yra kontroliavimas žmonių proto ir pažiū- ' 
ru.

Tą pavojų puikiai permato Amerikos darbo unijos. į 
Visos didžiosios darbo unijos be jokios išimties yra pa 
sisakiusios prieš tuos visus bilius. Organizuoti darbiniu 
kai jaučia pavojų.

-35 
laikotarpyje atlikta

m. liepos 1 d. iš 
buvo perimta 157,- 

859 baltiečių globa. Globo
jamųjų tarpe buvo 49,371 
lietuviai (neįskaitant žydų), 
83,706 latviai ir 24,782 es
tai.

1950 m. gegužes gale pa
siliko globoje tiktai 37,498 
baltiečiai: 8,004 lietuviai,
23,809 latviai ir 5,685 estai, 

šie lietuviai gyvena: Aus
trijoje 88, Belgijoje 13, Da
nijoj 195, Šanchajuj 13, Fi
lipinuose 7, Prancūzijoj 115, 
Vokietijoj 7,468, Italijoj

1947 
UNRRA

Taipgi, š. m. gegužės gale 
globoj a m i n ašį a i č i ai— 

(1 Danijoje, 30 
zonoje Vokietijoje, 1 

zonoje, 12 JAV 
81 latvis ir 24 cs-

įsirogistravusių, bet

4 I lietuviai 
britų 
prancūzų 
zonoje), 
tai.

Be to,
neglobojamų tremtinių tarpe 
yra 4,128 lietuviai, 8,827 
latviai, 2,725 estai, šių lie
tuvių Austrijoje gyvena 111, 
Belgijoje 51, Danijoje 1, To
limuose Rytuose 9, Vokieti
joje 3.500, Italijoje 17, Liuk
semburge 16 ir Olandijoje

Kaip matome, Vokietijo-

•' pūkų) pasiliko visai ne-

Suproletarinimas yra 
žmoginimas.
Tai, kad norite!...
Žodis proletaras pareina 

iš lotynų kalbos, ! 
Romoje proletarais buvo 
vadinami patys ne.turtin 
giausieji žmonės, vargdie
niai. Šiuo metu civilizuo
tas pasaulis šį žodį taiko 
visiems darbininkams, gy
venantiems iš savo rankų 
darbo, — darbininkams, ne
turintiems savo fabrikų, o 
tik dirbantiems kapitalis
tams už algą.

Bet jūs matote, kaip ku
nigai proletarą supranta. 
Jie jį nužmogina, jie jį 
“sukapitalistina,” jie jį, ki-

New York. — Komunis- Į ta. 
tų Partijos komitetas Dar
bo Dienoje išleido atsišauki-

Wall Strytas irxpolitiniai 
jo agentai įvėlė šią šalį j* i •w'-' — -v . - jvj va* vuva | t vav į

Senovės | mą į Amerikos darbininkus, neteisingą karą prieš Ko-

soja didelis kunigėlio pavy- tais žodžiais, apdergia, iš - i rlno nmimnn mnlrnn1 TZ •-» r, /ri •« • i • •das, daugiau niekas. Kas gi 
yra didesnis dolerio garbin
tojas už mūsų kunigėlius. 
Už dolerį, jie gatavi viską 
padaryti. Iš didžiausio be
dievio' jie padarys gerjausį 

r kataliką, jei tik gaus dole
rį. Mes žinome, daug be
dievių, kuriems fnirųs, jų 
palaikai buvo palaidoti su 
didžiulėm religinėm cere
monijomis tik dėl to, kad 
mirusiųjų giminės kunigė-

Atsišaukimas, pasirašytas 
partijos pirmininko Wm. 
Z. Fosterio ir sekretoriaus 
Guso Halio, tarp kitko, 

i sako:
( Šioje Darbo Dienoje

. amerikiečiams darbinin
kams grūmoja žiauriausias

' ir pikčiausias priešas — fa
šizmas- čia pat, namie. Jūs 
galite matyti policinės vals
tybės fašizmą biliuose dėl

: komunistu suregistravimo. : I .O Į
Tokius bilius jau uzgyrė

i Kongreso Atstovų Rūmas, 
! o šią savaitę juos svarstys
Senatas.

Mūsų darbo unijos kovo-

rėjos žmones ir grasina ka 
riniais veiksmais visoms 
Azijos tautoms.

Kartu su grūmojančiu 
šiai šaliai fašizmu vis la
biau gręsia karas naujajai 
Liaudiškai Kinijai ir didė 
ja pasaulinio atominio ka
ro pavojus.

Šioje Darbo Dienoje Ame
rikos darbininkai susiduria 
su tokiu pat priešu, kaip 
kad Vokietijos darbininkai 
susidūrė 1933 metais. Ir 
kaip Vokietijoje, taip ir čia 
pasakojama, kad jų priešą?' 
yra ne didysis kapitalas, 
bet pirmaujanti darbinin
kų klasės partija — Komu-

kaneveikia!
Nežinome, ką dėl to pa

sakys doras katalikas dar
bininkas - proletaraš skai- ja prieš karinius pelnagro 
tą “Darbininką.” O jis tu- bius; reikalauja pakelti ai
rė tų tokiems nemokšoms gas,

I kiai pakilusias . gyvenimo 
i lėšas.
I \

Fašizmas uždraustų to
kias kovas, vis blogintų 
darbininkams būklę, o di
diesiems fabrikantams duo
tų pilną valią plėšikiškai 
pelnytis.

Tafto-Hartley’o 
mas jau nusilpnino 
darbo unijas.

Fašizmas visiškai perduo
tų jas į trustinės valstybės 
rankas.

. Ilga eilė policinės valsty
bės įstatymų jau žymiai 
apkapojo konstitucinį Tei
sių Bilių.

Fašizmas visai sunaikin
tų šį bilių ir duotų didžia
jam kapitalui neribotą ga
lią viešpatauti, pasiremiant 
tiesiogine jėga ir prievar-

atsižvelgiant į. smar-
ir dergikams gerai 
žiuoti!

uzva-

GEDIMINO PILIS 
ATSTATYTA.

Vilniuje einančiame 
vynės Balse” randame nuo

liarns pakišo geras gniūžtes trauką atstatytosios Gedi-
dolerių!

Kunigėliai ne tik patys 
graibsto dolerius ir juos 
kraunasi į bankus arba ati
duoda savo meilužėms, bet 

Į jie tolydžio labai pavydi 
pinigų kitiems. Jie nori, 
kad tik jiems žmonės < be Į 
perstojimo kištų dolerius .

Tačiaus net šią vėlybą 
valandą Amerikos darbi
ninkai dar gali pasimokyti 
iš tragedijos, kurią patyrė 
Vokietijos darbininkai. 
Galingos mūsų darbo uni
jos dar gali apsaugoti šią 
šalį nuo fąšizmo ir imperia
listinio karo baisenybės ir 
gėdos.

Komunistų Partija šau
kia visus darbininkus ir 
kiekvieną darbo uniją tuo* 
jaus veikti, kad Senatas 
turėtų atmest Mundto-Ni- 
xono-Woodo ir McCarrano 
bilius, kurie mojasi užkart 
minties kontrolę amerikie
čiams. Darbininkai taipgi 
privalo veikti, kad.
dentas vetuotų tokį bilių, ‘ 
jeigu jį visas Kongresas 
užgirtų, — sako Komunis
tų Partijos komitetas. •

mino pilies. Kaip žinia, Ge
dimino pil. buvo apgriuvusi, 
o karo metu vokiškieji oku
pantai ją buvo dar baisiau Į 
sužaloję.

Dabar tarybinė vyriausy
bė pilį atstatė. Ji baltuoja 
Gedimino kalne, medžių 
apsuptame.

“T. Balsas” žymi:
“Kalno papėdė papuoš

ta gėlių kilimais. Čia įreng
tas puikus parkas, kurį va
karais 
lanko 
v • • s
C1U. v

Trumanas prašo pinigų del į

įstaįy- 
mūsų

prezi-TAI IŠAIŠKINO!
Klerikalų “Darbininkas’1 

..............1 savo 
skaitytojams, ką reiškia 
proletaras. Pasiskaitykite:

Proletaras yra daugiau aj 
mažiau nužmogintas, . 
skriaustas darbininkas. ' 
gyvena dažniausiai skurde. 
Jis tuo skiriasi nuo kitu dar
bininkų, kad jis yra pasisa
vinęs kapitalisto blogas sa
vybes. Jis yra bedievis, j 
kitą žmogų žiūri kaip i gy
vulį, dega tais pačiais troš
kimais, kaip ir kapitalistas.

daug. Tūli jų, dėl nesveika- Pasiryžo išaiškinti
! tos ir kitokių priežasčių, 

Bi-! matyti, į Ameriką nepa- 
ku-Įteks; teks gyventi ten, kur

Korporacijų pelnai ir karas
Labai gerų informacijų apie kapitalistų pelnus su

teikia mainierių unijos “United Mine Workers Journal”. 
Jis parodo, kad didžiosios korporacijos ir kompanijos, 
kurių randasi net 351, šiemet pasidarė 46.5 procentų pel
no daugiau, negu 1949 metais. Paimkime General JVĮotors 
korporaciją. Šiemet šis automobilių ir sunkvežimių ga
minimo trustas per pirmuosius šešis mėnesius pasidarė 
gryno pelno $485,277,389, arba net 49 procentais dau
giau ,negu jis turėjo pelno per pirmuosius šešis mėne
sius 1948 metais. O tie metai buvo skaitomi nepaprastai 
pelningais metais šiai korporacijai.

Ford ir Chrysler korporacijos pasidarė aukščiausius 
pelnus visoje savo istorijoje. United States Steel korpo- i 
racijos šiemet pelnai 59 procentais didesni, negu buvo 
pernai. O Republic Steel korporacijos pelnai šiemet 
aukštesni 107 procentais!

Ir 'taip kiekviena korporacija susilaukė tikriausios 
rugiapiūtės. Korėjos karas joms geriausia patieka.

dabar yra, vykti į kitus 
kraštus, arba grįžti į savo 

I gimtuosius kraštus.
Toliau:

Repatriavo į Lietuvą 953 
asmen.ys, iš Vokietijos .britų | 
zonos 735, prancūzų zonos 
6,, JAV zonos 211, iš Itali
jos 1. J Latviją repatriavo 

! 1,908 asmenys, į Estiją 256.
Repatriacija vyko 1947-48 
m. 1949 m. antroje pusėje 
repatriavo tik 10 iš Lietuvos 
kilusių .žmonių, gi šiais me
tais 1 repatriavo sausio men. 
ir 3 kovo mėn.
Pagal šiuos davinius, 

kaip matome, į Lietuvą grį
žo 953 asmenys. Jų būtų 
grįžę kur kas daugiau, jei 
būtų turėję laisvą kelią 
grįžti. Kiekvienas, norėjęs 
grįžti, buvo persekioja-.

1 • • 1 11 *1 I

nu-

ir sekmadieniais
tūkstančiai vilnie-

Washington. —Prez. Tru
manas prašė, kad Kongre
sas paskirtų $60,000,000 
vykdyti busimąjį Kongre
so nutarimą dėl algų užšal
dymo, kainų kontrolės bei 
racionavimo.

DU PRANEŠIMAI, VERTI VISU DĖMESIO

“Prošvaisčių” Prenumeratos 1

Thomas Dewey apsigalvojo
Didžioji New Yorko valstija “negali” apsieiti be po

no Thomas Dewey. Jis “pasiaukoja” ir vėl kandidatuos 
republikonų tikietu į gubernatorius. Jį nužemintai pra
šo tos partijos šulai. Niekas kitas jiems rinkimų laimėti 
negalės. Dewey gi tikisi laimėti.

, t Per visą vasarą Dewey pasakojo svietui, kad jam 
atsibudo už tokį mažą atlyginimą “visuomenei tarnau
ti.” .Jis atsidarysiąs privatišką ofisą ir darysiąs biznį 
keleriopai didesniu mastu. Bet dabar pakeitė nuomonę. 
Šalis esanti krizėje, trumaninė vadovybė esanti kreiva. 
Didžiausios valstijos galva turi būti žmogus, kuris mus 
visus išgelbės iš demokratų “nevalios” — bent jau New 
Yorke.

Eina gandai, kad ponas Dewey galvoja apie pasikė
sinimą ant Baltojo Namo trečiu kartu. Jo draugai jau 
kalba, kad kaip šiandien į New Yorko gubernatorius, 
tgip 1952 metais į Amerikos prezidentus republikonų 
partija nesuras geresnio kandidato. Labai galimas daik
tas.

Šiomis dienomis pridavė užsakymųdėl Jono Kaš- 
kaičio poezijų knygos sekamai:

P. Anderson, Rochester, N. Y., 23 prenumeratas, 
Antanas Vaivuskas, Montevideo, Uruguay, 21 pr. 
LLD 188 kp., (per Ą. Varaneckas),

Detroit, Mich., 20 pr. ■ •
Ona Šilkienė, Wethersfield, Conn., 12 pr. 
Mildred Stensler, Livingston, N. J., 4 pr. 
Martin Zunaris, Dorchester, Mass., 3 pr. 
A. Valinčius, Pittston, Pa., 3 pr.
A. Kubilskis, Coal Center, Pa., 3 pr.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 3pr.
S. Kirslis, Bridgewater, Mass., 2 pr.
O. .Čepulienė, Brooklyn, N. Y., 1 pr.
P .Buknys, Brooklyn, N. Y., 1 pr.
Širdingai dėkojame viršminėtiem draugam ųž jų pa

pateko komunistų vadai, o 
Detroite du 
paprasčiausių, 
darbininkų, 
gal tik vienas kitas yra ko
munistas. Baisus būtų sa- i

’2 > ma’ sidarbavimą rinkime prenumeratų. Tikimės, kad ir kiti
prisius užsakymų. Pavieniai galite užsisakyti per. rašti- 

........", Jūsų pavardės bus paskelbtos pa-

/Pranešimas iš Pitts
burgh, Pa. — Rugpiūčio 30 
dieną čionai tapo suareš
tuoti trys komunistai — 
Steve Nelson, Vakarinės 
Pennsylvanijos Komunistų 
Partijos komiteto pirminin
kas; James Dolsen, Daily 
Worker korespondentas, ir 

.Andrew Onda, partijos or- guls organizuotų darbiniu- čioje knygoje. Prąšomė nesivėlinti. Rąšykite: 
mas smetonininkų, klerika- į ganizatoriųs. Prieš juos kų, kaip juos jau užgulė' 

varantą išėmė fašistas tei
sėjas Musmanno, demokra
tų partijos kandidatas į 
valstijos gubernatoriaus 
pavaduotojus.- Jie kaltina
mi sulaužyme toje valstijo
je 1939 metais priimto įsta
tymo “prieš išdavystę.” 

Pranešimas iš Detroito, 
Miih.—Miesto major. A. E. 
Cobo išmetė iš darbo 2,000 
miesto darbininkų — gat
vių šlavikų ir šiukšlių su
rinkėjų. Jie prasižengė' tuo- 
mi, kad pareikalayo pakėli
mo algų, paskelbdami strei
ką. Jie sulaužė neseniai pri
imtą “Hutchisoų Act,” ku
ris draudžia valdžios tar
nautojams streikuoti.

Šitie du įvykiai vienas 
nuo kito toli. Iš paviršio 
žiūrint, jie atrodo atski
rais, nieko bendra vienas 
su kifu naturį. Bet pažiū
rėjus giliau ir rimčiąu, tuo
jau pairtatysime, kad čia 
mes turime vieną ir tą pa
čią istoriją. Skirtumas tik 
tame, kad Pennsylvanijoje 
po tuo fašistiniu įstatymu

lų ir net okupacinių val
džių Vokietijoje.

Norintiesiems grįžti į 
Lietuvą, kaip matome iš ta
rybinės spaudos, tremti
niams durys dar vis tebėra 
atdaros.

KUNIGAI IR PINIGAS.
South Bostono “Darbi

ninke” tūlas kunigėlis ap
verkia tą faktą, kad Tary
bų Sąjunga daro biznį su 
kitais kraštais, kad tūlos 
tarybinės prekės pasiekia 
net .ir Ameriką, — pavyz
džiui, vėžiai, kailiai ir kt. 
Tasai kunigėlis užgiria tuos 
laivakrovius, kurie atsisa
kė iškrauti tūlas tarybines 
prekes, atvežtas Į anglų į 
Ameriką. Jis mano, kad 
tie lajivakroviai, suagituoti 
klerikalų, yra labai išmin - 
tingi ir dideli patrijotai. 
Bet nieko toliau nuo tiesos! 
Net ir pats prezidentas 
Trumanas viešai pasmerkė 
laivakrovius, atsisakiusius 
iš laivų iškrauti tarybines 
prekes.

Bet ne apie tai mums

tūkstančiai 
nelavintų 

kurių tarpe

vęs apsigaudinėjimas i 
nyti, kad Pennsylvanijos 
įstatymas kada nors neuž- nę, prisiųsdami $1.

panašus Michigano įstaty
mas.

Tai ve ir turime ryškiau
si įrodymą, kaip tie visi re
akciniai biliai ir įstatymai, 
kurie neva taikomi tik 
prieš komunistus,, turi tik
rąjį tikslą užsmaugti viso - 
kį darbininkų pasimojimą 
pagerinti savo ekonominę 
būklę. Juk Detroito gatve-1

Laisvė, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill T9, N. Y.
Laisvės Administracija.
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šlaviai išstatė .gryniausiai 
tiktai ekonominį reikalavi
mą. Jie neteko dąrbo, jų ’̂ 
šeimos tapo’pasmerktos ba
dui. Ir tai padąrė vienas 
politikierius, vienas valdi
ninkas, kųrįs* miesto galvos 
vieton, suprąntama, pateko 
tik per partinę kliką

Štai kodėl visos 
unijos taip griežtai prieši - 
naši dabar Kongresan įneš
tiems biliams— Mundt Bill, 
McCarran Bill, Administra
tion Bill, Hobbs Bill. Visų 
jų pamatinis tikslas yra su
daužyti darbo unijas, atim
ti Amerikos darbininkams 
teisę kovoti už ekonominės 
būklės pagerinimą.

Sąlietis

darbb j

Gemblerių sįndilcato, žinomo po vardu S. & G. Syn
dicate, advokatas Ben Cohen (viduryje) liudijo, kad 
ta gemblerią organizacija Floridoje 1948 metais tu
rėjo pajamų apįe 26 milijonus dolerių. Jis pripažino, 
jog tai buvo prieš valstybės įstatymus. Bet vienintelis 
įstatymas, kurio jie prisilaikydavo, buvo: apsisaugoti, 

kad nepagautų, o pągayus, kad nebaustų.
- - - j- ........... . ....................... -------- —-f— ■ ........................................, .. .................... . ............................... i ■■—■I

2 puęl.—Laisve (Liberty, Litb. Paily)-— Ketv., 'Rugsėjo"*?,' 1950



H. KORSAKIENE

Mokinys Auliniais 
Batais

I
Tai buvo eilinis provincijos 

miestelis mūsų krašto šiaurė
je. Su balta bažnyčia, su 
senomis liepomis šventoriuje 
ir mediniu tiltu per upę, ku
rios abiem pusėm telkėsi vie
naaukščiai ir dviaukščiai na
mukai, o virš jų didingai ki
lo mūrinė nauja gimnazija ir 
vaismedžių sode paskendusi 
balta klebonija—šio miestuko 
pilis.

Gyvenimas plaukė čia lėtai, 
kaip ta pratekanti per'miestą 
upė, net pavasarį neištvins- 
tanti, o vasarą visai nusen
kanti. Tuoj už miesto tęsė
si lygūs laukai, be pakalnė
lių ir be vaizdingų apylinkių 
žemė buvo pirmarūšė, prįc 
molio, brandinanti derlingą 
kviečio grūdą. Aplinkiniai 
žmonės gyveno gerai, mėgo 
alų ir į Pabalių miestelį va
žiavo turgun du kartus per 
savaitę.

Atsikėlęs pirmųjų vokiškos 
okupacijos metų rudenį n 
Vilniaus į Pabalius, mokyto
jas Žilėnas tikėjosi galėsiąs 
čia kiek lengviau atsikvėpti, 
nurimti ir pailsėti. Hitleri
ninkų užvaldytoje sostinėje- 
gyventi jis nebepajėgė.

Pabaliuose visi jam buvę 
svetimi ir niekas jo nepažino 
Stovėdamas mokytojų kamba
ry nuošaliai prie lango, jis 
žiūrėjo į savo naujų kolegą 
veidus, norėdamas iš jų ką 
nors išskaityti, Įspėti. Ta 
čiau jie visi atrodė jam abe
jingi, nieko nesaką, beveih 
apatiški. Po skambučio rin
kosi jie ir dėjo klasių dieny
nus žurnalinėn. Vieni tuoj 
skubėjo į rūkomąjį, kiti prie 
savo stalčių, prie savo port 
febų, mažai savo tarpe tesi- 
šnekėdami, tepasikeisdami ne
reikšmingais, nieko nesakau 
čiais sakiniais. Lietuvių kal
bos mokytoja Lukaitė kart
kartėmis pakeldavo’ nuo" tai
somų sąsiuvinių pavargusi 
žvilgsnį ir, įbedusi jį kažkui 
toli už lango, taip išsėdėdavę 
visą- pertrauką. Matematikas 
akiniuotas, visiškai nuplikęs 
su geraširdiška plačia šypse
na, kartais prieidavo prie Ži
lėno ir paklausdavo, kaip pa
tinka jam Pabaliuose. [Užkal
bindavo ji ir piešimo moky
tojas Grantas, labai dabitiš
kai apsirėdęs, su pretenzingu 
kaklaraiščiu ir dideliu plau
kų kuokštu, uždribusiu ant 
žemos kaktos, iš po kurioj 
kažkaip iš padilbų žiūrėjo 
siauros, nedraugiškai nutei
kiančios akys.

Kartą prie Žilėno priėjo 
Lukaitė, jau nebe jauna litua
nistė, su karštligiškai kaistan
čiomis skruostų viršūnėmis ii 
sukepusiomis lūpomis. Ji pra
kalbo smarkiai jaudindamasi, 
beveik maldaudama:

— Aš į tamstą turiu dideli 
i prašymą: gal sutiktume! per- 
! imti mano auklėjamąją klase? 
—šeštą A? Aš jokiu būdu, 

i jokiu būdu nebegaliu, nebepa- 
ijėgiu daugiau jos auklėti. No- 
įstengiu. . .— Ji užmerkė akis 

j ir beviltiškai pakratė galvą.
—Ar tai tokia blo^a klasė? 

j—nustebo Žilėnas.
—Ne, ne visa. Aš tą klasę 

vedu jau šešti metai. Man 
’labai sunku su ja skirtis, ir vis 
į dėlto aš nebegaliu.—Jos vei- 
I de Žilėnas matė nuoširdi) 
skausmą, .kuris žadino jo su
sidomėjimą.

—Ten yra vienas mokinys, 
vienas... ir aš negaliu. Jis 
sėdi trečiajame suole iš kai- 

j rėš, eilėje prie' lango. Burkus, 
Į žinote, tas su auliniais batais 
Tamsta jų čia nepažįsti, tams
tai jie visi vienodi, ir, be to, 
tamstai, kaip vyrui, gal būt. 
bus lengviau.—Ji maldavo.

—Jūs pasuojat prieš moki
nį, prieš vaiką, panele, a?— 
nusišypsojo Žilėnas.

—Pasuoju?! Taip, pasuoju. 
Į Aš negaliu. Aš paprašysiu 
direktorių, ir jei tamsta su
tinki ?. .

Tačiau direktorius nesutiko, 
j Jis nebenorėjo keisti pamokų 
tvarkaraščio.

Kai Žilėnas atėjo į sekančią 
istorijos pamoką šeštoje A 
klasėje, jis smalsiai žvilgterė
jo į tretįjį sudlą eilėje prie 
lango. Jis nusivylė. Tikėjosi 
ten pamatysiąs vieną tų guvių 
išdykėlių paauglių, kuriuos, 
tiesą pasakius, jis netgi labai 

1 mėgo. Bet ne,—prieš jį sė
dėjo vaikis su keistai buku 
veidu, su labai šviesiom, ša

rkytėm, išblukusiom akim, ku
riose, atrodė, negalėjai išskai- 

■ Lyti jokios minties. Ir dar ži- 
I lenui kažkodėl įsmigo, jog 
ant vaikio rankos, kuria jis 
turėjo parėmęs galvą, žvilgė
jo smulkus moteriškas laikro
dėlis. Ir nors vaikis sėdėjo 
beprasmiškai jdėbęs akis kaž
kur viršum klasės lentos, bu
vo matyti, kad jis visą laiką 

I jaučia ant rankos tą mažą 
Į laikroduką. Net jo rankovė 
i buvo sąmoningai kiek at- 
1 smaukta.

“Keista, — pagalvojo Žilė
nas, — ko ji nori iš šito stuo
brio su moterišku laikrodi!- 

ikib? Tur būt, isteriška sena

Birželio mėnuo būdavo tradiciniu vestuvių menesiu. 
Tačiau čia matomasis Los Angeles jaunimas nuspren-- 
elė nelaukti birželio. Rekordiniai padaugėjo vasariniai 
apsivedimai. Čia matomoji stena kartojasi kas dieną. 
Panašių raportų ateina ir iš kitų miestų. Apsivedimai 

staiga padaugėjo pradėjus jaunų vyrų draftą 
karui Korėjoje.

* ....... ....

bukas 
su n k i os

neramiame, nuo vieno 
kito daikto šokinėjančia- 
žvilgsnyje Žilėnas paste- 
išgąstį. Jos* sukepusios

vėl pažiūrė-

mane kada 
papasakosiu.

Trys Lietuvės Darbininkės
“Kauno audiniai” — 

čiai Tarybų Lietuvoje 
nomas fabrikas, kuris 
mina aukštos kokybės 
kinius ąudinius.

Pokariniais metais

(Laiškas iš Kauno)
zi-

čia 
išaugo gausus socialistinio 
darbo pirmūnų būrys. Ge
riausių darbininkų nuotrau
kos puošia didžiulę fabriko 
Garbės , lentą. Garbingas 
vietas Garbės lentoje- iško- 

’ vojo trys moterys.
Po jų nuotraukomis skai

tome:
“Ona Kubartienė — au

dėja, aptarnauja ketveriąs 
stakles, išleidžia tik pui
kios kokybės gaminius.”

Rimkevičių- 
jau-

Jis dairėsi tuščiose gatvele- 
Įse, ir jam atrodė, kad kaž
koks grėsmas eina iš tuščių 
namų, versdamas jį baugiai 
gūžtis.

“Juk tie žmonės buvo pa
imti Čia pat iš jų tarp0- Vieni 
iš gimnazijos, kiti iš dirbtu
vių, iš krautuvių, — galvojo 
į is. -— Juk gyvuosius turi per
sekioti nužudytųjų šešėliai.”

ūmai jo ausis pasiekė kaž
kieno dunkslūs, kieti žings
niai. Jie brovėsi į šią kurčią 
kapinių tylą ir ardė ją. Žilė
nas sukluso. Iš gretimo, jau 
prieblandos apsiausto skers
gatvio išsinėrė Pabalių “fiu
rerio“ stambi figūra, kurią ly
dėjo du ginkluoti vokiečiai.

savo darbu...“ 
Žilėnui, ir jis, pa- 
žingsnius, išėjo į

dingtelėjo 
spartinęs 
paupį.

Nuo upės kilo drėgnas, tirš
tas rūkas, dvelkiantis vėsiu 
pelkių kvapu. Kažkur čia ne
toliese turėjo gyventi Lukaitė. 
Pastebėjęs kiek atokiau žalia 
gyvatvore atitvertą namuką, 
jis apsidžiaugė, vėl pamatęs 

iš kamino dūmą, 
jau užsižiebusią 

Namelyje už žalios 
gyvybė,

iViso 3,800 rublių. Varžytis 
įsu pirkiniais netenka.

* * *
Meistras Petras Vaičių- < 

nas šių metų pradžioje bu
vo išrinktas TSRS Aukš* 

[čiausios Tarybos deputatu.

— Aš turiu dar vieną
prašymą, — sekančią die
ną pareiškė Kubartienė di
rektoriui: — vyro sesuo 
taip pat nori dirbti mrūsų prieš kurį laiką jis išvyko 
fabrike,' kartu iš Vokieti-1* -•
jos grįžome.

— Gerai, tegu ateina, - 
atsakė direktorius Žilins 
kas. •

Amerikiečiai kariai pilnoje karinėje aprangoje šliau
žia purvinu grioviu greta kelio pietinėje Korėjoje, 
nes ėjimas sausa žeme galėtų kainuoti gyvybę. To- 

liau matosi jų sunkvežimiai.

pana,” nusprendė jiš ir ėmė 
pasakoti pamoką apie Mariją 
Antuanetę.

Pertraukos metu jis juok
damasis kreipėsi į Lukaitę :

—Na, kaip eina reikalai su 
Burkum ? Pasižiūrėjau šian
dien į jį. Vaikis kaip vaikis. 
Tik istorija, atrodo, jis nela
bai domisi. Spokso 
įdėbęs akis — toks 
žvilgsnis. Tur būt, 
galvos ?

Kai Lukaitė pakėlė Į jį akis, 
jos 
prie 
me, 

i bėjo
[ lūpos siukrutėjo, bet žodžiai 
[ kažkur užkliuvo. Ji vėl pa- 
[silenkė prie sąsiuvinių ir ėmė 
| i uos taisyti.
j “Ką jis galėjo jai padaryti, 
į kad ji taip paklaikusiai jo bi- 
I jo? — galvojo Žilėnas, žiūrė
damas i ją.—Matyt, jau ne
bepajėgia, per sunki darosi 
mokyklos našta...”

Staiga Lukaitė ! . . .. 
.10 1 JI-

—Užeikit pas 
nors. Aš jums

Ji pasakė tyliai, skausmin
gai. Paskui pasirėmė ranka, 
užmerkė akis, tarsi jai būtų 
labai skaudėjus! galva, ir 
taip išsėdėjo ligi pat skambu
čio.

Tą pačią popietę, pasitei
ravęs adreso, Žilėnas nutarė 
ją aplankyti, išsikalbėti ir pa-j į malonią viešnagę 
dėt,i jai. Jam kažkodėl jos 
labai pagailo...

Beieškant Lukaitės’ buto 
miestelio pakrašty, Žilėnui 
teko pereiti kvartalą, atitver
ta spygliuota viela, čia ji is 
karto pagavo kurti, negyvė- 
liška tyla. Jis ėjo ištuštėju- 
siomis, negyvomis, siauromis 
gatvelėmis. Mažų namukų 
langinės, buvo aklinai uždary
tos, langai be langinių, užka- 

i linėti lentomis. Namai stovė
jo išplėšti, be gyvybės, tar
tum tušti karstai. Kur-ne-kui 
patvory dar mėtėsi kažkokių 
sulūžusiųjų rakandų likučiai, 
viena kita subyrėjusi statinė, 
surūdijęs geležgalis — ir nė 
dvasios. Joks žmogus neper
eidavo daugiau čia gatve, nė 
katė neperbėgdavo skersai, nė 
šuo nesulodavo. Tik gūžėsi 
namai, kraupiai tušti, iš 
kurių prieš porą mėne
sių išvarė žmones į mirtį. 
Dar neseniai jie čia vaikščio
jo, ruošėsi, kėlė, gulė, gami
nosi valgį, ant langų kabojo 
užuolaidos, gal būt, stovėjo 
vazonai su pigiomis gėliukė
mis. Dabar langai buvd akli- 

suirakin-

Čia, šitais šaligatviais, bė- 
krykštė vaikai, skubė-

nai užkalti, tartum
tos burnos, kad negalėtų rėk
ti 
giojo,
jo namo tėvas iš darbo, moti
na nešėsi iš turgaus pintinę 
su daržovėmis. Dabar tuščia, 
nebėra nė vieno. . .

Žilėnas sustojo, 
šiurpas pagaugais 
nugara.

“. . .O miestas, 
liau, tartum nieko
sitikę. Nejau <šis

apsidairė, 
perėjo jo

gyvena to- 
nebūtų* at- 

nuošalus 
kvartalas su užkalinėtais lan- 

žmonių ten,' 
Visk 

Kiekvienas dirba savo 
Argi jie jau galėjo

gais nebeveikia
anose gyvųjų gatvėje?
tyli.
darbą.
tai užmiršti?”

languose 
šviesą.
gyvatvorės plazdėjo 
tai buvo gyvenamas, linksmas 
namas, ir Žilėnas patraukė 
prie jo, lyg prie seno gero 

j pažįstamo, tartum pakviestas 
j V - < J*
r Jį įleido Lukaitė.
paskui ją koridoriumi

• r.iclūre kvapia šiluma padvel
kusiame, šviesos nužertame 
kambary.

Buvo kažkaip .keista ir neį
tikėtina, kad ši išvargusi, už
guita moterėlė gyveno šitame. 
giedrame, linksmame k am b a- 
rėtyje.

Viskas čia buvo labai šva
ru, labai tvarkinga. Kiekvie
ną daiktelį, atrodė, dėstė, dė
liojo mylinčios,- glostančios 
rankos.
nuotraukos įvairių jaunuolių, 
matyti, jos mokinių ir auklėti
nių.

Ji labai apsidžiaugė. Pasi-' 
sakė laukusi, norėjusi su juo 
pasikalbėti.

Savo kambaryje ji atrodė 
kiek kitokia. Jos žvilgsnis 
buvo ramesnis. Ji net šypso
josi, tik tame šypsnyje buvę 
kažkas labai graudaus.

Jie atsisėdo vienas prieš ki
tą. Ji sakėsi tiek daug jam 
turinti pasakyti, pasitarti Su 
juo po tiek baisių pergyveni
mų. j/s . su prašias ją, ji tai 
pajutusi iš karto, iš pirmo pa
matymo. Ji pažįstanti žmo
nes. Jai labai rūpinti 'gimna
zija, mokiniai, kuriuos ji va
dino “mano, mokiniai.“ Ma
tyti, ji ilgai laukė progos iš
sipasakoti, atsipalaiduoti nue 
širdį ėdančio kartėlio, paga
liau pajusti ilgai lauktą pa
lengvėjimą. Ji net įsitvėrė jo 
rankovės, lyg . bijodama, kad 
jis nepabėgtą.

—Tai buvo tokios baisios 
dienos. Pas mus gi išžudė 
kelis tūkstančius žmonių. Vie
nų kapai čia pat beržynėly, 
kitų ten, prie Žadeikių daubų 
Iš karto juos suvarė čia, va, 
netoliese mūsų namo, užtvėrė 
spygliuota viela, lyg žvėris. 
Visus, visus. Neleido net jų

“Apolonija 
te — apmokė daugelį 
nų darbininkių...”

“Lidija Kubartaite 
stropi audėja.”

Kaip šios darbininkės iš
kovojo garbingą vietą Gar
bės lentoje?

Žvilgterėsime į praeitį...❖ * *
Prieš trejus metus skais

čią liepos dieną, aukšto 
ūgio žvali moteriškė perbė: 
'go Gedimino gatvę, pasu
ko prie aukšto “Kauno au
dinių” fabHko pastato, at
sirėmė žydinčią liepą ir pa
kėlusi galvą minutėlę sus
tojo ir įsiklausė. Daugia
aukščiuose fabriko rūmuo
se sklido nenutrūkstanti 
daugelio šimtų staklių dai
na. Moteriškė ' stovėjo ir 
jos veidas švietė džiaugs
minga šypsena. Fabrikas 
dirba! O kaip tie. velniai 
melavo, kad visas mašinas 
bolševikai išvežė, fabriką 
sugriovė. Atbėgusi ’ nauja 
mintis privertė ją krūpte
lėti. O gal teks šitos dai
nos pasiklausius grįžti tuš
čiomis į namus. Gal fabri
ke pasakys, kad nėra vie
tų, paklaus, kodėl iki šiol j 
fabriką negrįžai?!...

Su tokiomis mintimis ji 
•nuėjo pas fabriko direkto
rių.

Ona Kubartienė papasa
kojo fąbriko direktoriui Jo- 

sunkius 
okupa• 
grįžimą

Perėjęs nu[ Žilinskui anie
Jis at- Lpliną n ty) ori kino! n

cinėje zonoje apie 
namo.

Netrukus ji jau 
fabriką.

...Plačiame, puikiai pažįs
tamame ceche Kubartienė 
pamate daug 
darbininkių, kurios 
lei palikdamos 
spaude jai ranką.

Meistras Petras

atėjo

pažįstamu 
minute- 
stakles

Nuo sienų šypsojosi į nas su pasididžiavimu pa
rode naują' skyrių, kuriame 
stovėjo nartios staklės, 

* gautos iš broliškųjų , res-

isa šeima.

aplankyti, maisto nunerti. _ O 
mes turėjome šalia gyventi ii 
tylėti, kai juos ten kankino. 
Ten buvo mūsij mokinių, ii 
daktaras Kacas su
Kiek mūsų vaikų ji^išgelbėjo 

j pernai difterito epidemijos 
metu! Jį rhišovė pirmutinį, 
grįžtantį nuo ligonio. Buvo iš
kvietę pas nuovados viršinin
ko sūnų. Tai buvo po septy
nių, jau draudžiamu laiku. 
Paskui vienas mūsų gimnazi
jos mokytojas’... Jį visi labai 
mylėjom. Toks visuomet bū
davo linksmas. Pradžioje dar 
jį slėpė kaime, bet kažkas 
įskundė. . . pražudė... *

Ji kalbėjo ir lingavo galva, 
su jau žilstančiais, lygiai į 
viršų sušukuotais plaukais, 
kartais klausiamai išskėsdama 
rankas, lyg laukdama iš Žilė
no paaiškinimo. Paskui ran- 
kos ir vėl nusvirdavo, o Žilė
nas galvojo:

“Tušti namai su užkaltais 
lentomis langais dar čia pat 
žmonių sąmonėje. Jie visi ty
li tik ligi laiko, kol pra
trūks. . . ”

(Bus daugiau)

jį Maskvą, į TSRS Aukš- 
I čiausiosios Tarybos ' sesiją.

Pasibaigus sesijai, Pet- 
!ras Vaičiūnas fabrike pasi- 
.; rodė įprastais drabužiais, 

Iš pradžių Kubartienei i su įrankiais, tik ant krūti- 
sunkiai sekėsi. Nauja ma-ings> šalia medalio, blizgėjo 
šina, pamirštas darbas. Ta-i raudonas deputato ženk- 
čiau meistras Vaičiūnas | 
neleido nei minutėlei nusi-1 
minti. Padėjo, pamokė. 
Ona dirbo su pakilia nuo- 

I taika. Dirbo ir mokė dirb-, 
! ti Lidiją Kubartienę. Po i 
i kelių mėnesių Lidija tapo 
' savistovi darbininkė.

Greit ceche pasirodė 
' Apolonija Rimkevičiūtė.! 
; sena Kubartienes draugė, Į 
■iš amerikiečiu okupacinės] .r _ ...
zonos grįžusi' Į Kauną. Su Į !)r,ltar® P,asauhni° 
Rimkevičiūte Kubartienė I 
1934 metais atėjo į “Kauno j 
audinius,” viename vagone i 
važiavo į Vokietiją. Paskui , 
draugės išsiskyrė, o dabar ! 
vėl susitiko.

Kubartienei darbas sekė
si. Ankšta pasidarė prie 
vienų staklių. Perėjo prie 
dvejų, paskui prie betveriu. 
Daugiastaklininkės portre
tas pasirodė fabriko Gar
bės lentoje, šalia meistro 
Vaičiūno nuotraukos. Onos 
patriotinė iniciatyva rado 
platų atgarsį. Eilė fabriko 
darbininkų, jų tarpe Apo
lonija Rimkevičiūtė, stojo 
aptarnauti po trejas audi
mo stakles.

Po. darbo Kubartienė pa
deda motinai, tvarkyti jau- 

kambarių butą, 
žiūri, kaip vaikai ruošia, pa
mokas. Vakarus ii su vyru 
ir Lidija praleidžia kine, 
teatre. Pinigų maistui, dra
bužiams pilnai pakanka. 
Kubartienė uždirba J.600
rubliu, vyras — šaltkalvis 

1.200 rublių ir vyro se- 
suo Lidija — 1,000 rublių.

I liukas.
Darbo pertraukos metu 

Petras Vaičiūnas prabilo 
į tankiu žiedu susirinkusį 

i cecho kolektyvą. Onai Ku- 
■ bartienei giliai į atmintį' » 
i smigo kiekvienas Vaičiūno

ir i žodis apie taiką. Vaičiūnas
- i kartu su kitais deputatais
- i priėmė TSRS Aukščiausios
- j Tarybos pareiškimą, kuris

* i taikos
- j šalininkų kongreso Nuolati-

-. nio komiteto Stockholmo 
j sesijos atsišaukimui .

Ona prisiminė savo vai
kus Ričardą ir Valentiną^ 

i ių krykštavimą, juoką, sau
lės nušviestas gatves ir ka-’ 
iro viesulą, niūrius DP la
gerius ir erdvų fabriką, •. 
ramų gyvenimą. ♦

— Imperialistai nori pa
saulį įstumti i naujas kan
čias, į vargą įr ašaras. Ne- 

[pavyks! Mes kartu su viso * 
pasaulio tautomis apginsi
me taiką, — baigė kalbėti 
Vaičiūnas.

Po kelių dienu audimo 
ceche pasirodė lapeliai su 
pasaulinio taikos šalininkų 
kongreso Nuolatinio komi • 
te to Stockholmo sesijos at
sišaukimu. Visame fabrike 
darbininkai £o šiuo doku
mentu* dėio savo parašus.

Aš dedu savo parašą 
už taika, už laimingą gyve- ■ 
nimą. Trokštu, kad visi do
ri lietuviai grįžtų į namus, 
į nauja, gražų ir prasmingą 
gyvenimą, — pareiškė Ona' 
Kubartienė, pasirašydama 
atsišauk ima. A. Venckus

GALITE TURĖTI

Vaičiū-

tančiai eilinių žmonių.

įmone i r>0,000 
saviniDKM. ..patarnuuUl ___

to

3 pu»l.—Laisve (Liberty, Lith. Daily).
Ketv., Rugsėjo 7, 1950

VĖSESNĘ VIRTUVĘ j
naudojant virtuvę ištrau
kimo vėdyklę. Dvokus 
taipgi ištraukia! Jūs ga
lite naudot ją per valan
dą už mažiau kaip 
elektros.

suprosinimas 4. suknelių 
Jūsų dukteriai ir 3 jums 
! sunaudoja apie 2c vert s 

elektros.

Instrumentas, 
kaip kad Kasykli) 
Nurodytojas, yra Con 
Edison’o vartojamas 
parodyt, kur požemi
niai vamzdžiai ir laidai.

Reikėtų 2 Yankee Stadiums * 
kad sutalpini c°n 1^so" SonS" '"'dėjusių' savo sulaupymus i 
Daugiau kaip puse UI I maaau. Taigi ma-
X jSū~kLpuniios savininkai yra taus-i

 

s

v-.»



I. S. Turgenevas

LAIKRODIS
įlį kareivio, kuris stengiasi 
i suduoti jam per kojas ieti-

(Tąsa)
— Niekšai! — šaukia tė

vas, vos atgaudamas kva
pą... — Pagaliau mes .jus 
sugavome. — Ir pamatęs 
laikrodį Davido rankose, 
suklykė: — Atiduok laik
rodį ! Atiduok!

Bet Davidas, netaręs nei 
Žodžio, pribėgo prie atda
ro lango ir strikt pro jį į 
kiemą, iš ten į gatvę!

Pripratęs visuomet sekti 
jo pavyzdžiu, aš taip pat' 
iššoku ir bėgu paskui Davi
dą...

“Griebk! Laikyk!” griau
dėja paskui mus laukiniai 
padrikę klyksmai.

Bet mes jau dumiame 
gatve, be kepurių. Davidas 
pirmas, aš per kelis žings
nius nuo jo, o paskui mus 
vejančių triukšmas ir bil
desys.

mi ir pataiko į praeinantį 
veršiuką. Davidas 
užšoka arti 
džiaugsmingai

greitai 
turėklų, 
klykia...jis buvo per daug nusigan

dęs; visai paprastai — vie- Kažkas balta, kažkas žydra 
na mūsų mergina pamatė 
laikrodį jo rankose ir tuo
jau pranešė apie tai tetai: 
čia ir užsiliepsnojo.

Taigi, mes dūmėme gat- 
|ve, pačiu jos viduriu. Pasi
taikę praeiviai : 
ir duodavo kelią, nieko ne
suprasdami. Atsimenu, vie- žemyn 
nas atsargos sekund-majo-1 su išsisklaidžiusiais švarko 

; ras, žinomas skalikų mėgė- skvernais, padaro ore ries-

švystelėjo, šmėkštelėjo ore 
— tai sidabrinis laikrodis 
kartu su žydruoju Vasi- 
liaus raiščiu nulekia į ban
gas... Bet čia įvyksta kaž
kas neįtikėtina! Davido

sustodavo kojos paskui laikrodį pašo
ka į viršų, ir jis pats, galva 

rankomis priekin,

padaro ore ries-

prie 
pu- 
Da-

Atsimenu, kad aš paskui 
pakilau ir, matydamas, 
kad niekas nekreipia į ma
ne dėmesio, priėjau 
turėklų, bet ne iš tos 
sės, kur buvo nušokęs
vidas, — prieiti tenai man 
rodėsi baisu, — tik iš an
tros, i? ėmiau žiūrėti į 
upę — sraunią, mėlyną, 
pakilusią; atsimenu, kad 
netoli tilto, prie kranto

velį, o laivelyje keletą žmo
nių, ir vienas is jų, visas

persisvėręs per laivelio kraš-

Šlapias žmogus, kuris jį iš
traukė, — sprendžiant iš 
drabužių, fabriko darbinin
kas, — ėmė pasakoti, .dre
bėdamas nuo šalčio ir toly
džio nubraukdamas nuo 
.kaktos plaukus, kaip jis 
tai padarė. Jis labai pado
riai ir rūpės tingai pasako
jo-

— Matau aš, ponai, kuris 
čia galas? Kaip maus šis 
vaikinas nuo tilto... Na! 
'Aš tuojau bėgte pavande
niui, nes žinau — pakliuvo 
jisai į pačią srovę, paneš 
jį po tiltu, na, o ten... su
die, rudki! Žiuriu — tokia

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-—Ketv., Rugsėjo V, 1950

jas, staiga persisvėręs pro* tą lanką— taip nugąsdin- dens, kažką k nelabai didelį,

XIX
Daug metų prabėgo nuo j vį 

to laiko, kada tas buvo, aš 
ne sykį galvojau apie tuos 
įyykius ir iki šiol negaliu 
suprasti priežasties įtūži
mo, kuris buvo pagavęs 
mano tėvą,, dar taip nese
niai uždraudus} net minė
ti tą įkyrėjusį laikrodį, kaip 
negalėjau suprasti Davido 
pykčio, kai laikrodis buvo 
Vasiliaus pavogtas! Neno
romis ateina į galvą, kad 
jame buvo kažkokia paslap
tinga jėga. Vasilius mūsų 
neišdavė, kaip spėjo Davi
das — ne tai jam rūpėjo:

— Bet jis gyvas, — šau
kiu aš staiga visa gerkle, 
beveik nusigandęs.

Aš pasilenkiau visai prie 
jo veido... “Tai štai, kaip 
atrodo skenduoliai”, galvo
jau, ir mano siela stingo... 
Staiga matau — Davido lū
pos sukrutėjo, ir jis ėmė 
vemti vandeniu...

Mane tuojau nustūmė, 
atitraukė, visi puolė prie 
jo.

— Supkite jį, supkite jį!
— suūžė balsai.

— Ne, ne, stok! — sūri- 
i ko Vasilius. — Namo jį... 
namo!

— Namo, — pritarė pat
sai Trankvillitatinas.

, — Bematant jį nuneši
me, ten bus aiškiau, — 
kalbėjo Vasilius. (Aš nuo 
tos dienos pamilau Vasi- 
lių)... — Broliukai, ar nėra 
plaušinės? O jei ne, čiupki
te už galvos ir kojų... .

— Palauk! Štai plaušinė! 
I Guldyk! Kelk! Pirmyn! 
| Puiku: lyg karieta nuva
žiavo.

Ir po kelių akimirkų Da
vidas, nešamas ant plauši
nės, iškilmingai įžengė į 
mūsų namų pastogę. 

Į XX
i Jį nurengė, paguldė į 
lovą. Jau gatvėje jis ėmė 
atsigauti: mykė, rankomis 
mojo... Kambaryje jis visai 

j atsigavo. Bet kai tik pras- 
i linko baimė dėl jo gyvybės 
| ir rūpintis juo nebebuvo 
reikalo, pasipiktinimas pa
reikalavo savo teisiu, visi 
šalinosi nuo jo, kaip nuo 

I raupsuoto .

—M Tenubaudie jį dievas! 
Tenubaudie jį dievas! — 
žviegė' , teta, net namai 
skambėjo. — Išsiųskite jį 
kur nųrs, Porfirijau Pet
ro vičiau, o tari jis • tokios' 

I putros privirs, jog neišsrėb
si!

— Tai, dovanokitė, kaž
koks pamišėlis, kažkoks 
apsėstasis, — pritarė Tran
kvillitatinas.

— O pyktis koksai, koks 
nedorumas, — tratėjo teta, 
priėjusi prie pačių mūsų 
kambario duru, kad Davi- 
das ją būtinai girdėtų. — 
Visų pirmiausia pavogė 
laikrodį, o paskui jį j van
denį... kad niekam netek- 

i tu... Še tau!
Visi, visi piktinosi!
— Davidai, — paklau

siau aš jį, kai tik mudu pa
likome vieni du, — kam tu 

i tai padarei?
— Ir tu taip pat, — atsa

kė jisai vis dar silpnu bal- 
Isu: jo lūpos buvo mėlynos, 
i ir jis visas lyg patinęs. — 
Ką aš tokio esu padaręs?

— Nagi, kam šokai į 
i vandenį ?

— Šokau! Neišsilaikiau 
'ant turėklu, štai ir viskas. 
‘•Jei būčiau mokėjęs plauk
ti, tyčia būčiau šokęs. Bū
tinai išmoksiu. Užtat laik
rodis dabar — pašvilpt’

Bet čia mano tėvas įžen
gė į mūsų kambarį iškilmin
gu žingsniu.

— Tau, mano mielas, — 
kreipėsi jis į mane, — aš 
būtinai išpersiu kailį, nea
bejok, nors tu- jau skersai 
suolo ir negali atsigulti. —

(Daugiau bus)

o tai — jo galva.' Na, aš 
tuoj, nieko nelaukdamas, į 
vandenį, sugriebiau... Na, 
o toliau jau nesunku.

Minioje pasigirdo du trys 
i pagyrįmo žodžiai.

— Dabar tau reikia su- 
: šilti, eime, lašą nurysime,

tos varlės šokinėja karštą 
dieną nuo aukšto kranto į 
tvenkinio vandenį — ir tuo
jau išnyksta už tilto turėk
lų... o ten pliumt — ir sun-

savo buto langą ir visas 
raudonas, vos 
mas pusiausvyrą, 
siundyti. “Stok! 

j vis šaukė paskui
vidas bėgo, sukdamas laik
rodį ties galva, retkarčiais 
pasišokėdamas; aš taip pat, 
pašokdavau, ir ten pat, kur 
ir jis.

— Kur? — šaukiu aš Da
vidui, matydamas, kad jis 
suka iš gatvės į skersgat
vį, ir pats pasuku paskui jį.I

— Į Oką! — šaukia jisai.
— Į vandenį jį, į upę, vel
niop!

— Stok! Stok! — bliau-l 
na paskui mus.

Bet mes jau skrendame I 
skersgatviu, štai, mums ■ 
priešais padvelkė /vėsumu—, 
ir prieš mus upė ir purvi- |-puolė kažkur tolyn, gurguo- 
na, stati atkrantė, ir medi-1 lės arkliai skubiai žengė 
nis tiltas su važiuojančia | pro šalį, pakėlę į viršų su- 
gurguole, ir įgulos kareivis: raišiotus snukius... Baskui 
su ietimi šalia šlagbaumo, viskas pažaliavo, ir kaž-
— tuomet kareiviai vaikš- kas mane stipriai pastūmė 
čiojo su ietimis. Davidas į pakaušį ir išilgai visos 
jau ant tilto, dumia pro ša-1 nugaros... Tai aš apalpau.
čiojo su ietimis.

išlaikyda- 
ėmė mus 
Laikyk!” 
mus. Da-

čioje...
Kas-man pasidarė, visai 

negaliu aprašyti. Aš buvau 
per kelis žingsnius nuo Da
vido, kai jis nušoko 
turėklu... tačiau net 
menu, ar surikau, net 
manau, kad būčiau 
gaudęs: aš buvau a] 
bes, man užkando

nuo 
neat- 

ne- 
nusi-

tamsu 
pradžių 
lagami- 
bet pa

pam a- 
čiau, kad tas daiktas buvo 
— Davidas! Tuomet manei 
visą sukrėtė, surikau ne,'

daiktą, kuris iš 
man pasirodė kaip 
nas ar krepšys; 
žiūrėjęs atidžiau,

laivelio, grusdamasis per 
žmones, o pribėgęs prie jo, 
nusigandau ir ėmiau dairy
tis. Tarp žmonių, kurie 
buvo, jį apstojc 
Trankvillitatįną,

Bet čia kažkas, kaip pat- 
.kęs, veržiasi pirmyn... 
Tai Vasilius.
— Ką gi jūs, tikintieji,-- 

, vos neverkda-

Aplink mane stumdėsi, bū- 
Igiojo žmonės, kai kurie 
| man pasirodė pažįstami: 
įstaiga šmėkštelėjo Trofi-j lusio.s sulig veidu, 
! mičius, kareivis su ietimi /' ' " ‘

• v. - «pažinau saukia jis,
virėją mas, — supti jį reikia. Tai 

rankoje, j mūsų ponaičiukas! —• Sup- 
Šlapiasiti jį, supti,-— skamba mi- 

ištraukė i niojc, kuri vis eina didyn.
Juška, Vasiliu... 
spindįs žmogus 
už pažastų Davido kūną.| — Už kojų pakabinti! 
Davido rankos buvo paki-' Geriausia priemonė!

, tartum1 — Ant statinės pilvu, iv 
jis būtų "norėjęs užsidengti j ritink pirmyn ii* atgal, ko) 
nuo svetimų žvilgsnių; jį' 
paguldė ant nugaros į pak
rantės purvą. Davidas ne
sijudino, lyg išsitempė, su
glaudė kelius, atstatė pilvą. 
Jo veidas buvo 
akys pastirusios, 
plaukų varvėjo

kas .. Imkit jį,’ vyrai!
— Nedrįskite liesti! —- 

įsikiša kareivis su ietimi.— c

ir nuo 
vanduo.

— Rupūžė! — girdėti iš 
kažkur Trofimičiaus bal
sas.BANKIETAS I

Rengia Brooklyno Lietuvių Pažangiosios Organizacijos pagerbimui Dr. Jono J. Kaškiaučiaus 65 metų 
amžiaus ir jau arti 50 metų jo literatūrinės kūrybos sukaktuvių. Aišku, jog 
pokily j e.

Tamsta norite būti šiame

Įvyks Sekmadienį

RUGSĖJO

10
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Pietūs bus* duodami

2-rą vai. dieną

BILIETAS $3.00

/•fe 
•k?

Koncertinė programa

eis pietaujant

KULTŪRINIO 
CENTRO 

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

PO KONCERTO ŠOKIAI

PRAŠOME IšANKSTO/

ĮSIGYTI BILIETUS

Laisvės Choras iš Hartford, Conn., vad. Wilma Hollis.

Programoje dalyvaus žymūs talentai, paskiri asmenyk ir grupės.

AIDO CHORAS
Brooklyniškis, vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus *

AMILIJA JESKEVIČIŪTE *
. ' Soprano, operų dainininke

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

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

Skaitlingai i—.j , . ..
kiltos palutėj:, - gydytoji, ir žymiijj visuomenininku Dr. Jony J. Kaskiaueiti.

SIJZANA KAZOKYTE
IJ^Iezzo-soprano, koncertų dainininkė

BOB ŽUKAUSKAS
basas, pasižyjnėjas solistas

dalyvaukime šioje iškilmėje. Prakilniai pagerbkime darbštų jį liaudies švietėja brangųjį svei-



LEVAS TOLSTOJUS

Sevastopolio Apysakos
Vaizdai iš Krimo karo 1851-56 m.

(Tąsa)

Jau slenka vakaras. Saulė prieš pat 
nusileisdama išlindo iš už pilkų debesų, 
dengiančių dangų, ir staiga rausva švie
sa nušvietė violetinius debesis, žalsvą 
jūrą, nusėtą laivais ir valtimis, lygaus 
plataus bangavimo sūpuojamą, ir baltus 
miesto pastatus, ir žmones, judančius 
gatvėmis. Vandeniu plaukia garsai kaž
kokio senoviško valso, kurį pulko orkes
tras griežia bulvare, ir iš bastionų griau
džia šūviai, kurie keistai pritaria jam. 
SEVASTOPOLIS 1855 M. GEGUŽYJE

Jau šeši mėnesiai praslinko nuo to lai
ko, kai iš Sevastopolio bastionų sušvil
pė pirmasis sviedinys ir išrausė žemę 
priešo įsitvirtinimuose, ir nuo to laiko 
tūkstančiai bombų, sviedinių, kulipkų, 
nepaliauja lakioję iš bastionų į tranšė
jas ir iš tranšėjų į bastionus, ir mirties 
angelas nesiliauja plevenęs virš jų.

Tūkstančius kartų žmogaus savimeilė 
buvo užgauta, tūkstančius kartų buvo 
patenkinta arba apvilta, ir tūkstančiai 
žmonių nurimo mirties prieglobsty. Kiek 

.žvaigždučių uždėta, kiek nuimta, kiek 
Annų, Vladimirų (Ordinai carinėje Ru
sijoje), kiek rausvų grabų ir kiek mir
ties drobulių! 0 iš bastionų tebeaidi vis 
tie patys garsai, vis taip pat — nejučio
mis virpėdami ir su prietaringa baime 
— žiūri šviesiais vakarais prancūzai iš 
savo stovyklos į juodą, išraustą Sevasto
polio bastionų žemę, į jame krutančius 
juodus mūsų matrosus ir skaito ambra
zūras, iš kurių piktai styro ketinės pa
trankos; vis taip pat šturmanas puskari
ninkis žvalgosi nuo telegrafo stulpo pro 
žiūroną į margus prancūzus, į jų bate
rijas, palapines, į žaliajam kalne žygiuo
jančias kolonas ir į švysčiojančius tran
šėjose dūmelius, ir vis šu tokiu pat į- 
karščiu plaukia į šią lemtingą vietą iš 
įvairių pasaulio šalių būriai įvairiausių 
žmonių su dar įvairesniais norais. • O , 
klausimas, diplomatų neišspręstas, vis 
dar neišsprendžiamas paraku ir krauju.

Man dažnai kildavo keista mintis: jei 
viena kariaujančioji šalis pasiūlytų ki- 

' tai —■ išsiųsti iš abiejų armijų po vieną 
kareivį? šis noras galėtų pasirodyti kei
stas, ‘bet kodėl jo neišpildyti? Paskui iš 
abiejų pusių išsiųsti po antrą, paskui po 
trečią, ketvirtą ir 1.1., kol pagaliau abie
jose armijose liktų po vieną kareivį (pri- 
leidžiant, kad armijų jėgos lygios ir kad 
kiekybė būtų išlyginama kokybe). Ir ta
da, jeigu jau protingų būtybių protin
giems atstovams būtinai reikia sudėtin
gus politinius klausimus spręsti pešty
nėmis, tesusipeša šie du kareiviai—vie
nas teapgula miestą, o kitas ’tegina jį.

Nors šis svarstymas atrodo paradok
siškai, bet jis teisingas. Iš tikrųjų, koks 
būtų skirtumas tarp vieno ruso, kariau
jančio su vienu sąjungininkų atstovu, ir 
tarp 80 tūkstančių, kovojančių su 80 
tūkstančių? Kodėl ne 135 tūkstančiai su 
135 tūkstančiais? Kodėl ne 20 tūkstan
čių su 20 tūkst.? Kodėl, ne 20 su 2Q-čia? 
Kodėl ne vienas su vienu? Vienas atve- , 
jis nėra nė kiek už kitą logiškesnis. Prie
šingai, pastarasis yra daug logiškesnis, 
nes žmoniškesnis. Vienas iš dviejų: ar
ba karas yra beprotybė, arba, jei žmo
nės tą beprotybę daro, jie visai nėra 
protingi žmonės, kaip kad mūšų kažko
dėl galvojama.

tvarkos pamėgimą. Jis buvo prasto su
dėjimo — ilgakojis, nemitrus ir atrodė, 
tartum drovisi judėti. Jis buvo’ užsidėjęs 
mažai dėvėta kepure, apsivilkęs plona, 
šiek tiek keistos violetinės spalvos mili
ne, iš po kurios atlapo blykčiojo auksinė 
laikrodžio grandinėlė, apsimovęs kelnė
mis su kilpomis ir apsiavęs švariais, 
blizgančiais veršiuko odos batais; ta
čiau ne tiek iš šitų daiktų, kurie papras
tai reta sutikti tarp pėstininkų karinin
kų, kiek iš visos jo išvaizdos prityrusi 
kariška akis iš karto pastebėtų, kad jis 
yra ne visai paprastas pėstininkų kari
ninkas, bet truputį aukštesnis. Jis galė
jo būti arba vokietis, jeigu jo veido bruo
žai nerodytų tikros rusiškos kilmės, ar
ba adjutantas ar pulko kvartirmeiste
ris (bet tada jis nešiotų pentinus), arba 
karininkas, karo metui perėjęs iš kava
lerijos, o, gal būt, ir iš gvardijos. Jis iš 
tikrųjų buvo perėjęs iš kavalerijos ir da
bar, kopdamas bulvaro link, galvojo apie 
laišką, kurį tik ką gavo iš buvusio'drau
go, dabar atsarginio, T. gubernijos dvar
ponio, ir iš jo žmonos, savo artimos bi
čiulės, išblyškusios mėlynakės Natašos. 
Jis atsiminė vieną laiško vietą, kur 
draugas šitaip rašo:

“Kai mums atneša “Invalidą,” tai 
Pupka (taip atsargos ulonas vadino sa
vo žmoną) šoka galvatrūkčiais į prie
angį, griebia laikraščius ir su jais -bėga 
į altaną, į saloną (atsimeni, kaip puikiai 
joje praleisdavom su tavim žiemos va
karus, kai pulkas stovėjo mūsų miesto), 
ir negali įsivaizduoti, su kokiu įkarščiu 
skaito apie jūsų herojiškus žygius. Ji 
dažnai apie tave kalba: “Štai, Michailo
vas, sako ji, puikus žmogus — išbučiuo
čiau jį, pamačius — jis kovoja bastio
nuose ir būtinai gaus Georgijaus kryžių, 
ir apie jį parašys laikraščiuose ir 11, ir 
tt. Aš iš tikrųjų imu pavydėti tau.” —

I BUS NAUJOSIOS ANGLIJOS MOTERŲ 
METINIS PIKNIKAS "t ’ '

Sekmadienį
17 d., gražiai žaliuojančiomis 
pušimis pasipuošusiam Me- 

• thuen ir Lawrence lietuvių 
I Maple Parke įvyks Naujosios 

me-j Anglijos Moterų

s paskutinis didelis 
'įviaple Parke šiais 
Visos Naujosios An- 
berys ir vyrai čia su- 

j važiuos paremti Moterų Sąry- 
>• veikia it 
pažangiųjų

metais.

rūpinusi visokiu
lietuvių veikimu

Maple Parkas 
patogiausių vieti

yra viena n 
praleisti lai- 

pasi vaišint 
' puošniai įrengtose patalpose, 
patogiai susisėdus prie atski
rų stalų.

Dėl to, čia suvažiuos ne vien 
.moterys užbaigti savo vasaros 
veikimą, bet 
paremti jų 
ir praleisti

ir vyrai atvažiuos 
didelį parengimą

Muzikalę dalį programos iš
pildys Norwoodo Vyrų. An
samblis, padainuodamas nau
jausias ir linksmiausias dai
nas, kurių bus ko pasiklau
syti. Taipgi dalyviai turės 
progos pasiklausyti ir pasigė
rėti Ansamblio jauno vadove 
Richard Barris akordiono me
lodijomis. Be dairių, muzikos.

mų speciališkaį šiam' 
programoje.

17 visi
Anglijos Moterų

J

Methuen, Mass. -

May- 
buvo 

reikia pa
sekančius: Rose Wall-

aukavo $2.00, Vaitekūnas 
vietoj $2.00, An- 
$1.00. Tai visi 
ir per klaidą 

vardai Wallen ii

Klaidos pataisymas
Per Laisvės pikniką, 

nard, Mass., liepos 2, 
renkarnos aukos ir 
taisyti 
c n
aukavo 5Oc, 
na „Chcsna 
montelliečiai 
buvo palikta
Chcsna. o. Vaitekūno auka per 
daug padidinta. Malonėkite 
atleisti! Taipgi buvo duota 
kreditas LoweUio miestui, ku
ris turėjo būti Lawren co’u i. 
Noriu pastebėti, kad draugės 
J. šleivicnė, Rožė Chuladienė, 
Autose Chuladi.enė, 
D v a r e t s k i e 11 ė g y v e n a
rence, o nd Lowell.

il M.
Law-

su LaDabar pranešu, kad 
bor Day apleidom Massachu
setts valstiją ir važiuojam j 
San Francisco, Cal. Kadan-

I grasą. Jis ’pateikė- politinės 
veiklos planą jo; išrinkimui į 
valstijos legislatūrą’.

Po prakalbų prasidėjo vai
šės prie karštos kavos, namuo- 

•se pagamintu* tortu bei pyra
gaičiais. Sueigos nuotaika bu
vo jauki, maloni, kad nei ne-’ 
pajutau, kaip prisiartino 12- 
ta valanda nakties, o sueigos 
dalyviai dar vis nesiskubino 
eiti namo.

Iš lietuvių buvome tik 4.
★

P.P. Lietuvių Klubo 
narių ątydaii

Rugsėjo 14-tą įvyks visuo
tinas Progresyvių Partijos 
Klubo susirinkimas, kuriame 
dalyvaus ir Hugh De Lacy, 
kuris yra vienintelis iš pro
gresyvių kandidatas į valsti
jos legislatūrą. Tame susi
rinkime reikės prisirengti prie 
politinės veiklos’už De Lacy’o 
išrinkimą. Todėl, būkime vi
si ir ątsiveskime pašalinių bei 
naujų narių. Susirinkimo vie
ta visiems žinoma. J. N. S.

Detroit, Mich.
miniu k e, rui kalais

Mass, 
visoms 
veikom 
gi ačiū
d raugams,

Noriu tarti didelį ačiū

Sąryšio naudai. Taip- 
visiems draugėms ir

dirbo, aukavo ir kitaip prisi
dėjo prie mūsų išleistuvių So. 
Bostone. Iki pasimatymo!

Naujosios Anglijos 
Moterų Sąryšio Org.

V. Taraškienė.

CLEVEI.ANDO ŽINIOS
Lacy dėkavoja b" pasižada () puošnios rezidencijos

:ais esą juodveidžių

Apgultajamc Sevastopolio mieste, bul
vare, prie paviliono griežė pulko orkest
ras, ir takeliais vaikštinėjo išsipuošę ka
riškių ir moterų būriai. Virš anglų į- 
tvirtinimų rytą iškilo šviesi pavasario 
šaulė, perėjo ant bastionų, paskiau ant 
miesto — ant Nikolajevo kareivinių, ir 
visiems vienodai džiaugsmingai šviesda
ma, dabar leidosi į tolimą mėlyną jūrą, 
kuri vienodai supdamosi švietė sidabri
nių blizgesiu. . *.

‘ Aukštas, truputį sulinkęs pėstininkų 
karininkas, tempdamas ant rankos ne 

‘ visai baltą, bet švarią pirštinę, išėjo pro 
vartelius vienų mažyčių matrosiškų na
mukų, pastatytiį kairėje Morskaja gat-. 
vės pusėje, ir susimąstęs žiūrėdamas 
sau po kojom, pasuko • į kalną bulvaro 
lipk. Negražus šio karininko veidas ne
rodė didelių protinių gabumų, bet nuo- 

-4irdumą, , -apsisvar-stymąf dorumą - -ir--

pasiekia baisiai vėlai, ir nors gandų 
daug, ne visais galima tikėti. Pavyz
džiui, pažįstamos tau panelės su muzika 
vakar pasakojo, kad jau, neva, mūsų 
kazokai Napoleoną sugavę ir pasiuntę į 
Peterburgą, bet tu žinai, kiek aš tuo ti
kiu. Pasakojo taip pat vienas atvažia
vęs iš Peterburgo (tai ypatingų reikalų 
valdininkas pas ’ministrą, žmogus mie
liausias, ir dabar, nieko žymesnio mies
te nešant, jis toks mums risursas, kad 
negali įsivaizduoti) — taigi, jis tikino, 
kad mūsiškiai užėmę Eupatoriją, ir 
prancūzai jau neturi ryšio sų Balakla
va, ir kad mūsų žuvo toje kovoje 200 
žmonių, o prancūzų netoli 15 tūkstan
čių. Žmona tuo taip apsidžiaugė, kad vi
są naktį lėbavo, ir dabar sakosi nu jau
čianti, kad tu tikriausiai toje kovoje bu
vai ir pasižymėjai.. .”

Nežiūrint tų žodžių bei išsireiškimų, ku
riuos aš tyčia pažymėjau kursyvu, ir ne
žiūrint viso laiško tono, iš kurio garbu
sis skaitytojas tikrai jau susidarė teisin
gą ir nepalankią nuomonę apie patį nu
mintais užkulniais štabskapitoną Mi- 
chailovą, apie jo draugą, kuris rašo ri- 
sursas ir kurio geografijos žinios tokios 
keistos, apie jo išblyškusią bičiulę (gal 
būt, ir ne be pagrindo įsivaizdavęs tą 
Nątašą su juodom panagėm) ir aplamai 
apie visą šitą purvyną ir paniekos vertą 
provinciališką dykaduonių ratelį, štabs
kapitonas Michailovas su neišpasakytai 
graudžiu pasigėrėjimu atsiminė savo 
išblyškusią gubernijos bičiulę, ir kaip 
jie, būdavo^ sėdėdavo su ja vakarais al
tanoje ir kalbėdavosi apie jausmų; pri
siminė gerą draugą uloną, kaip jis širs- 
davo ir įkliūdavo remizan, kai jie, būda
vo, kabinete sudarydavo pulką ■ iš ka
peikos, kaip žmona juokdavos iš jo, — 
atsiminė tų žmonių draugiškumą (gal 
būt, jam rodydavos,, kad išblyškusi bi
čiulė jam šį tą daugiau jautė): visi šitie 
žmonės, su visa jų aplinka sumirgėjo jo 
vaizduotėje nuostabiai 
malonia ir džiaugsminga rausva 
šviesa, ir jis, s a v. o atsiminimams 
šypsodamasis, paliete ranka kišenę, ku
rioje gulėjo jam mielas laiškas, štabska
pitonui Michailovui šie atsiminimai bu
vo juo žavingesni, kad dabartinė pėsti
ninkų pulko draugija buvo kur kas men
kesnė už tąją, kurioje jis anksčiąu su
kosi, kaip kavaleristas ir damų kavalie
rius, visur gerai priimamas T. mieste

(Daugiau bus) .....

’'užtikrinti mano uždejinią ant 
' nepriklausomo baloto i vals
tijos atstovus, man norisi nuo

širdžiai padėbavoti mano 
draugams už jų pastangas sū- 

, rinkti tuos tūkstančirns^^ara- 
Įšų, ir taipgi 
, niams, kurie 
’ - ,, i rastis.

Toliau Hugh De Lacy savo 
; pareiškime sudeda savo pasi

visiems pavie- 
sudejo tuos pa-

Kambariuose jau radosi aps
čiai sueigos dalyviu. Vieni 
jų susėdę, kiti stovėdami šne
kučiavosi, dar ’ kiti “č 
mis

, nuėjus i pati užpakalini 
’barį, kuris panašus i 
saliukę, viename šone 
pianas, kitame sofa!

sveikino vieni kitus. G 
k<tm- 
mažą 
stovi 
pora

RINKIMAI IR PRAKALBOS
šį rudenį Michigan© vals

tijoj turėsime daugelio virši. 
ninku rinkimus į įvairias įstai
gas. Laike taip vadinamų 
“primeries” balsavimų bus 
daug kandidatų ir> piliečiai 
turės vargo pasirinkti “ge
riausius.”

Tik keletas jų bus progre- 
syviškesni,' o kiti visi reakci
jos palaikytojai. Progresyvių 
Partijos, Lietuvių Klubas ren
gia prakalbas nedėlioj, 10 d. 
rugsėjo, 2:30 vai. po pietų, 
Draugijų • Svetainėje, 4097 
Porte]1 St. Kviečia kandida
tus, kurie ketina darbuotis su 
progresyviais.

Tarpe kitų, bus kandidatas 
16-to distrikto, žinomas pro
gresyvių veikėjas Stanley No- 

|wak, 'kuris yra kandidatas į 
I miesto tarybą; Dr. Wm. All
en, korespondentas ir kandi
datas į valstijas seimelį, taip- 

i gi Wm. Hood, Fordo darbi- 
|ninku unijos veikėjas. " 
'• Kviečiamo visus ir visas at
silankyti. Politicus.

Haverhill, Mass.

Idos eigoje prieš rinkimus, 
taip ir, .jeigu btis išrinktas at
stovu, valstijos seimely.) veik
ti už taiką, už išlaikymą de
mokratijos ir paprasto . žmo
gaus geroves.

“Aš griežtai stoju už J. V. 
Konstitucijos garantuojamas 
asmens laisves! Valdžia pri
valo apsaugoti žmonių, lais
ves, o ne siaurinti jas!” — Dc 
Lacy sako savo pareiškime.

i “Aš nuolatos veiksiu už bai- 
Į girną šaltojo karo. ■ Aš stoju 

■ prieš militarinę valstybę, už 
demokratinę valstybę. Aš kal
bėsiu už taiką per galingą, su 
teisėtais atstovais, Tautų Są
jungą. Aš varysiuos už pil
ną darbymetę, ne per milži-

I aiškus karinius prisirengimus . 
bet per prekybą su visomis 
šalimis’, kurios stengiasi at- 
bu.davoli savo šalis ir išvys
tyti savo įrankius bei gamti
nius turtus.”

De Lacy pasižada paskelb
ti savo aiškiui platformą taip 
greitai, kaip tik jis bus. už
dėtas ant baloto.

Sužinojęs, ''kad Glenville 
apylinkes Progresyvių Parti 
jos grupės rengia sueigą, žin
geidumo traukiamas nuėjau 
pasižiūrėti ir- neapsivyliau. 

’Nuėjęs i sueigos vietą, paste- 
j bojaiii, kad sueiga vyksta mo
derniškuose r'ezidencijos na
muose su puikia pievele ir gė
lynais namo užpakalyje, atvi
rame ore. Bet kada tą ’va- 

į karą pasitaikė būti nepapras- 
■ tai vėsus oras, tai sueigos da
lyviais prisiėjo eiti į namą 
Man įėjus j vidų, tuojau puo
lė į akį erdvingi 1 nąmp kam
bariai, kad namo statytojas 
pus turėjęs pakankamai -iš
teklių, ir įrengtas su moder-

- •• •■nr&icais-* kambariŲ.. rakandais

paprastų kėdžių, ant grindų 
i kilimai, ant tų kilimų sėdėjo 
i apie . 40 jaunuolių — lyg jie 
i būtų susėdę ant pievutės. Ga
vęs vietos ątsisėsti ant sofos, 
aš gėrėjausi tais jaunuoliais 
per visa vakara. Jaunuoliai— 
mergaitės ir vaikinai, juodvei- 
džiai ir baltveidžiai — visi 
bendrai šnekučiavosi ir juoka
vo. Vėliau vienas 
dainuoti Amerikos
dainas. Atsirado ir pianistė, 
kuri, pradėjo dainuojantiems 
akompanuoti ir paakstino vi
sus sueigos dalyvius prie dai- 

O kada tarpduryje 
Lacy su savo

Solid-

Dienraščio Laisvės Į67-tam 
numery.), aukotojų vardų są- 
rafįe iš Haverhill, Mass., yra 
padaryta viena klaida. Kur 
yra pasakyta, kad A. ir A. 
Račkauskai, turėjo būti V. ir 

, A. Račkauskai aukojo $10.
A. P. Dambrauskas.

pradėjo 
liaudies Namu Savininkams

pakalbėti, 
dalyvius 
priminė,

navimo. 
pasirodė De 
.žmona, visi užtraukė 
arity forever.”

Dainoriams pavargus, Mel 
Mitchell, einantis Cuyahoga 
apskrities sekretoriaus parei
gas, pasakė įžanginę prakal- 
bėlę, primindamas politinę 
veiklą už išrinkimą Hugh Do 
La'cy į valstijos legislatūrą. 
Trumpai perbėgęs politinę 
veiklą,•• kada jis buvo išrink
tas į’ Seatties . miesto tarybą 
ir vėliau, į J. V. kongresą, De 
Lacy pakvietė jauną baikorių 
Norriian Berman’ą 
Berman, sueigos 
smagiai prijuokinęs,
kad politinei veiklai už išrin
kimą De Lacy’o į valstijos le
gislature pasidarys daug iš
laidų, ir paprašė dalyvių pa
aukoti sulyg išgale. Prasidė
jus aukų rinkimui, pasirodė, 
kad nekurios grupės buvo pri- 
sirupšiiisios aukauti po kelias 
Jošimti.^ dolerių, nekurie ir iš 
pavienių aukavo po didoką 
suma.

Pasibaigus aukų rinkimui, 
sueigos pirmininkas Mitchell 

■’pakvietė De Lacy tarti savo 
žodį. De Lacy, padaręs trum
pą pasaulinę peržvalgą, prisi
minė, kaip jį Seatties darbi
ninkai, su kuriais ir jis kartu 
dirbo; "išrinko ’ įr Jt~kon-

KRISLAI *
(Tąsa nuo i-iuv pusi.)
Ar žinote, kodėl “visiškai * 

niekam netinka” obalsis “Ko
rėja korėjiečiams?” Pasi
klauskite Pijaus Grigaičio., 
Jis jums išaiškins. Jis sako: • 
Tie, kurie tokį šūkį kelia, . 
“nori padėti Rusijos imperia-,: * 
lizinui pabaigti Korėjos pa
vergimą” (N., rugp. 31 d.)., !' 
Naujienų redaktorius kliedi, 
žmogui ręikia atleisti.

Gal aš ir klystu, nežinąu, 
bet man dar niekur neteko 
girdėti net patį * prezidentą 
Trumaną, keliant šūkį “Korė
ja amerikiečiams.”

Obalsis t “Lietuva lietu
viams,” “Rusija rusams,” “A- ’ 
merika amerikiečiams,” “Ki
nija kiniečiams,” “Lenkija 
lenkams,” “Indija indams,” 
“Korėja korėjiečiams,”' šioje 
gadynėje yra geras, sveikas 
obalsis. Jis reiškia tautų lais
vę ir nepriklausomybę. Jo 
bijo ir kratosi imperialistiniai 
tautų ir žmonių pavergėjai.

Paukštininkystei 
kolūkiuose vystyti

PANEVĖŽYS, liepos 2 d.— 
šiomis dienomis Panevėžio 
paukštininkystės inkubatori- 
nėję stotyje išimta iš inkuba- . 
torių 2 tūkstančiai vienadie
nių viščiukų. Jie perduoti- 
kolūkiams.

Iš viso šį sezoną čia .jau ' 
išperinta 40 tūkstančių viščiu
kų. Tuo būdu metinė užduo
tis jau įvykdyta 102 procen- į 
tais. ■ ’ v

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 
10 d. rugsėjo, 10:30 ryte, 29^ Endi
cott St. Draugai, kurie ncpasimokė- 
jot duokles, čia galėsite tą padaryti. 7 
Prašau visų dalyvauti. — Sckr. J., 
M. Lukas, i ' (170-171) ."!

DETROIT, MICH., '
Al ydai Lietuvių Moterų Pažan- ' 

gos Choro narėms. 7-tą dieną rug
sėjo,. 1:30 vai. vakare) 4097 Porter 
St. yra šaukiamas Moterų Choro 
narių sfusirinkimas, taipgi klubo na- 
rė^įUJialonėkite dalyvauti. Draugės! 
Jauoras atvėso, turim susitart, ką 
veiksim ateinantį žiemos sezoną. 
Būkit visos choristės, kurios daina
vot paskutiniu laiku, taipgi kurios 
draugės dainavot pirmiau ir buvot 
pasitraukę dėl vienokios ar kitokios 
priežastis, — būkit geros ir grįžkit 
atgal į chorą. — Kviečia Choro • 
Valdyba. (169-170)

.......... r
J. J. Kaškiaučius, H. •.

530 Summer Ave. k
NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Mes namus taisome, penti- 
i name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatarus ir kami- 

i nūs. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., j 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6-] 
1177-J.

*So. Bostono ofisas, 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

Matthew A. 
- BUYUS''

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS. •
t

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J,

MArket 2-5172

------------------ ------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  , .11.1

1« CHARLES J. ROMAN I
•5*

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki-1 
tės prie manęs dieną ar' 
naktį, greit suteiksime < 
modernišką patarnavimą. < 
Patogiai ir gražiai mor ■ 
derniškai įruošta mūsą < 
šermeninė. Mūsų patarna- ; 
vimu ir kainomis būsite ; 
patenkinti. ;

_ ______ , _ _ . .. t

5 pust—taisvčĄLibertyfhath; Daily/— Ketv., RūrrsčĮo 7; 1950
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HELP WANTED—MALE HELP WANTED—FEMALE

Tuber Examinierius. Patyręs prie 
tekstilių (audimo). Nuolatinis dar
bas. Antipyros Co., 1175 Manhattan 
Avq., Brooklyn, N. Y. EV. 9-5611.

• (168-173)

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

Kryžiokai skleidžia 
melus dėl 
atšaukto pikniko

’ Iš kriaučiiy dirbtuvių 
pirmininką susirinkimo

Lietuviai Amerikos 
veteranai ruošia

Namų darbininkė, prižiūrėjimui 3 
metų berniuko, linksmi namai, ma
loni aplinka, guolis ant. vietos, nuo
latinis darbas. LO. 7-4656.

’ (170-172)

Kryžiokai vaikščioja 
Williamsburga skleisdami 
lą, būk valdžia 
camdeniečiams rengti 
ko, kurin ruošėsi važiuoti,, ii 
brooklyniečiai.

p G 
me 

neleidus: 
i pikni

Piknikas atšauktas dėl .fa
šistų teroro parko savininkui

Kryžiokai tą patį melą 
skleidė ir pirm atšaukimo pik
niko. Alan tai pasakojo ant 
Union Avė. gyvenanti lietu
vė. Susitikus krautuvėje, mū
sų pokalbis su ja buvo maž
daug toks:

—Tai pikniko Philadelphi- 
joje nebebus, — sakė ji.

—Dėl ko?

Dvi moteriškės — guolis vietoje; 
valgių gaminimas, namų aptarnavi
mas; auklė ir motinai pagelbininkė. 
Pilnai priežiūrai. Trys vaikai. Dir
banti pora. WO. 2-3450.

(169-171)*REAL ESTATE
Parsiduoda Saldainių Krautuve j 

su fountain. Geras biznis; įeiga $250. i 
Parduodame už žemą kainą $1500. 
Telefonas FOrdham 4-8838.

166-171)

Gora namų darbininkė, mylinti 
vaikus, atskiras kambarys ir mau- 

j dyne, paliudijimą), IL. 9-4969.
(170-171)

Namų darbininkė abelnam dar
bui ir virimui. Taipgi priežiūrai kū
dikio. Linksma aplinka; guolis ant 
vietos. Nuolatinis darbas. Reikalin
gi paliudijimai. Gera alga. Tel. MO. 
3-7035. (169-171)

savo pramogąDirbtuvių pirmininkai ir ko
misijos raportavo iš dirbtuvių 
stovio. Pasirodo, kad lietu
viškos dirbtuvės pilnai dirba, 
darbų turi j valias . Teisybė, 
vienoje kitoje dirbtuvėje turi 
nesusipratimų. A r m a k a u s k o
dirbtuvėje įvyko ir dar tebe
sitęsia nesusipratimas tarpe 
boso ir pamušalų strigavotojų. 
Bet delegatas Kundrotas pra
nešė,. kad artimoje ateityje tie 

i nesusipratimai bus ištaisyti ir 
(ramybė sugrįš dirbtuvėm 
: Iš velionio Mičiulio dirbtu- 

■ vės j os p i rm i n i n k as raporte sa- 
: kė, kad Mičiulio sūnus Edes 
i Mitchell perėmė į savo ran- 
Įkas visą biznį. Darbo turi ir 
tikisi jo turėti ir ateityje. 
Darbininkai gerai kooperuoja 

įsu jaunuoliu bosu, o jis man
dagiai atsineša į darbininkus, 

dirbtuvės komitetas (Pasirodo, lietuvių kriaučių 
> pilnai atstovauti i biznierių tarpe bus viena dirb- 
lokalo pirmininkų irįtuvė, kurią palaikys jos įstei- 
susirinkimuose ir už|gėjo sūnus. Dirbtuve randasi 
apmokami iš lokalo Į1072 Greene Ave., kampas Į 

! Broadway, Brooklyne. J. S. I

Rugsėjo 1 d. įvyko lietuvių 
(kriaučių dirbtuvių pirmininkų 
ir komisijų susirinkimas lie
tuvių Amerikos Piliečių Klu
bo patalpoje. Delegatas Ch. 

( Kundrotas pakvietė pirminin
ką ir sekretorių užimti savo

Vasarnamiai
Jinai j Išsinuomuoja 

pasiskyrė siu ’metų spa-]Girard, 71-33 
Middle Village, 

! 6-1690.

—Valdžia uždraudė, — at- j 
sakė ji.

—-Netiesa. Pikniko niekas 
n e d ra u d ė. Važiuosime.—atsa
kiau jąi.

—-Argų?
kad valdžia neleidžia, — 
antrino moteriškė.

Tas melas, būk valdžia 
leidusi/ tebekartojamas ir 
bar, nors rengėjai turi paro
dymus, kad niekas nebuvo 
drausta. W.

O man pasakojo.
pa-

Pirmuoju klausimu buvo: 
| ką darysime su pirmininkais 
j ir komisijomis tų dirbtuvių, 
kurių lietuvių delegatas ir 54- 

. tas lokalas nekontroliuoja. 
Tokiomis yrtf Riplio ir Gold- 

■bergio dirbtuvės, jas kont.ro- 
I liuoja svetimtaučių delegatas. 
; Nutartą, kad tų dirbtuvių pir- 
■mininkai neturi būti apmoka- 
'mi iš lokalo kasos už susirin- i
(kimų lankymą.

Liptono dirbtuvė yra pilnai 
i po lietuvių delegato kontrole, 
1 tad t oš 
turi teipę 
dirbtuvę 
komisijų 
tai būti 
kasos.

Lietuvių Amerikos Veteranų 
Sąjunga praneša, kad 
jau 
lių 28-tos vakarą savo pramo
gai. Jų “Alaus Pare” ir šo
kiai j vyks Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo salėse, 280 
Union Avė.,

Veteranai 
jas nerengti 
vakarą.

Klubo salėse, 
Brooklyn, N. Y. 
prašo organ izaci- 
kitų pramogų tą

ne-

u z
Svečiai Kluhiečiu žinios i

Gaspadiniy atydai
Prašome talkos Dr. Kas- 

kiaučiaus pagerbimui bankie- 
to darbui. Prašome susirink
ti 9-tą vai. šeštadienio rytą, 
rugsėjo 9-tą d., ir tuom pa
čiu laiku sekmadienio rytą, 1 Cių 

rugsėjo 10-ta. 
reikia platesnės talkos. Ku
rios tik galite, prisidėkite prie 
šio darbo.

Bankieto Komisija.

Gale praėjusios savaitės 
laisviečius ir Lietuvių Kultū
rinį Centrą atlankė worceste- 
riečiąi Simonas ir Helen Ja
nulis ir šeima, sūnus Richar- 

i das ir duktė Helen. Sykiu su 
' jais buvo atvykusi bostonietė 
i Anastazija Sabulienė. Jie vi- 
' si buvo pasišovę nuvykti j 
jcamdeniečių ir philadelphie- 

rengtą pikniką dienraš-
Darbu daug, : čio Laisyės paramai.

11 IX ‘ i

piknikas at- 
vietoje apsi- 
Laisvėje is- 

sumanymą,

Organizaciją valdybom

ir trys kambariai, 
apartmentas. Mrs. 
Metropolitan Avė., 
L. I. DAvenport 

(165-170)

Namų Darbininkės, abelnam dar
bui, mokančios valgius gaminti, pil
nam“ ar daliai laiko, gyvenimas vie
loje ar kitur. Reikalingi paliudiji
mai. Nemokamai kreipkitės j New 
York State Employment Service, 
220 West 80th St., N. Y. C.

(170-172)

Slaugė — pilnam prižiūrėjimui 
2 vaikų — 9 mėnesių ir 2% metų. 
Guolis vietoje, šaukite: Mrs. Ghitis, 
Endicott 2-9200. (169-171)

Saldainių krautuvė, parduodama 
su nuostaliais, savininkas negali 
vesti biznio, 803 Trinity Ave., Bronx, 
N. Y. Kampas 158 St. MO. 9-8767.

(170-174)

Namų darbininkė, guolis vietoje, 
paliudijimai, patyrusi prie vaikų. 
Gera alga; turi būt švaru.

BO. 3-7178. 170-172)

Namų darbininkė. Nuosavas kam
barys ir maudynė. $100 j mėnesj. 
Šaukite: Dewey 9-8686 po 8 P. M.

z 168-170)

Trys chorai atvyks dainomis 
pasveikinti meno patroną

Dr. Kaškiaučiui pagerbti mos, skambės muzika., Prašo- 
bankiete, įvyksiančiam,e jau i me įsitėmyti. Bankietas - pie- 

j šį sekmadienį, dainuos trysitūs įvyks pietų laiku, ne va- 
(chorai: (kare. Koncertas ir pobūvis

i tęsis iki vėlaus vakaro.
% Rengėjai.

Operatorės — Merrow Sweaters, 
Juno Mills, 166 Lynch St., Brook
lyn, N. Y. EV. 7-1738.

(170-172)
r

Reikalingos namų 
darbininkės; auklės; 
Margaret Timm, 139 
N. Y. PL. 3-4664.

darbui-ruošai ■ 
slaugės. Miss | 
E. 571 h St., 

(170-172)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Merrow Mašinų 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga 
VERNON INFANTS WEAR 

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

168-170)

Motinai «pagelbininkė. Daug liuos- 
liakio. Lengvas namų darbas. Guo
lis vietoje arba kitur. Linksma ap
linka. . ACademy 2-8848.

(170-172)

Namų Darbininkė; 
paliudijimai. Mažas 
mylinti vaikus. $125.

guolis vietoje;
apartmentas;

OR. 3-7357.
(167-170)

1 d. įvyko Lietuvių 
Piliečių Klubo susi- 

savojo patalpoje, 
kampa? 

Pirmi-

Rugsėjo 
Amerikos 
rinkimas 
280 Union Avė.,
Stagg St.,- Brooklyne. 
ninkas Kreivėnas pakvietė se
kretorių jaunąjį Linki) per
skaityti praėjusio susirinkimo 
užrašus. Jie likosi priimti.

Sekretorius pranešė, kad 
sunkiai serga klubietis Šu
linskas.

Laisves Choras iš Hartford, 
Conn., vadovaujamas Wilmos 

! Hollis.
Sietynas iš Newarko, vado*- 

i vaujamas
Aidas, 

j vaujamas 
Į čiaus.

Chorai ir visa lietuvių liau
dis brangina daktarą J? J. 
Kaškiaučių, kaip tėvą. Ku
riai meno grupei jisai nępadė- 
jęs kuo nors? Kuriam lietu
vių liaudies reikalui jisai ne
atsiliepęs? Jo gabi plunksna^ 
jo ištekliai, jo laikas visuo
met buvo pašvęstas patiems 
svarbiausiems, už vis skubiau
siems tos liaudies reikalams. 
O meno grupėms,. kultūrai ji
sai yra tėviškiausias globoto
jas.

Tai dėl to šj sekmadienį, 
rugsėjo 10-tą, 2 vai. dieną, 
Liberty Auditorijoje, aidės 
lietuvių chorų ir solistų dai-

Namų Darbininkė; guolis vietoje. 
Nuosavas kambarys. $25 j savaite. 
TR. 7-7178. (167-170)

Walterio Žuko.
brooklyniečią, vado

Jurgio Kazakevi

Aido Choras
Aido Choras reguliarias pa- 

; mokas pradės šį penktadienį, 
rugsėjo (Sept.) 8-tą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje. Svfirbu 
visiems choristams atvykti, 
nes mes esame pasižadėję 
dainuoti šį sekmadienį.

Choro Vykdančiosios Tary
bos nariai prašomi' atvykti 7 
vai.

Yra reikalas pasitarti ke- 
. liais klausimais, kurie liečia 
Į mūsą veiklą rudens ir žiemos 
sezonais. Tas liečia valdybą 
ir visus komitetus.

Choro pirmininkė.

Visu Brooklyno ir apylin
kių, taipgi artimosios New 
Jersey organizaciją sekreto- 
riams yra pasiąstas kvietimas 
lietuvią konferencijon svetur 
gimiams ginti.
somos prižiūrėti, kad ' kvieti
mai būtą perskaityti narią 
susirinkimuose ir delegatai iš
rinkti.

nėšio (rugsėjo) 24-tą, Liber
ty

Namų darbininkė, 5 dienų- savaitė, ---------------------------------------- ———
nuo 1 iki 7 p. m. Turi kalbėti an- I Namų Darbininkė — Virėja. Pui- 
gliškai. MA. 6-0767. iRj apylinkė. Gera alga. Nuosavas

(170-171) j kambarys. Pageidaujama gulėti dar- 
į------------------------------------------------- bavietėje. Yonkers 5-0274.
i Motinos pagelbininkė, mylinti j 165-170)
vaikus, namai užmiestyje, linksma ’ 
aplinka, atskiras kambarys, $100. i Auklė - Namų Darbininkė. PageJ- 
RE. 9-3082. (170-171) j bėjimui prižiūrėti dux berniukus.
------------------------------------------------ Guolis vietoje arba kitur. $35. 

... Abelnam namų darbui darbininke. AXtel 7-2320. (165-170)
Atskiras kambarys, guolis vietoje ir Į -r------------------------------------ —---------
maudynė. $100 j mėnesj pradžiai, 

Į vaikai lankanti mokyklą. Gedney 
I 5-0092.

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

(165-170)Pasiųstas suimti nužiūrėtą 
I vagį New Yorko miesto cen- 
■ tre, seklys vagį stebėjo per- 
sirengęs porteriu, šaligatvius 
šlavinėdamas. Ir sučiupo be- 

' vagiant iš toliau atvykusių 
svečių jaunavedžių mašinoje 
pasidėtą turtą.

IRT Grand Central stotyje, 
Į vidurdienį; plėšikas pagrąsi- 
• nęs peiliu kasininkui ir išsine- 
išęs iš kasos $71.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Jaunasis Linkus pranešė, kad 
lietuviai 11 pasaulinio karo 
veteranai rengia “Beer Par
ty” spalių (Qct.) 28-tą, Lie
tuvių Am. Piliečių Klubo pa
talpoje. Jaunieji veteranai 
kviečia mus, klubicčius ir no 

i klubiečius, atsilankyti, parem
ti jų organizaciją. Pramo
goje turės įvairumų.

Jurgis Kazlauskas susirinki- į Yra tūlų svarbių dalykų. Prašau ne 
mui pranešė, kail tarp jo ir j 
klubo gaspadoriaKs įvyko ne- (

1 susipratimas. Išklausę prane
šimo, klubiečiai tą\visą daly
ką paliko direktorJąms iš
spręsti. •

Husais išvažiavimo komisi
ja pranešė, kad ateinančiam^- 
susirinkime išduos galutiną

•atskaitą.
Direktorių tarybos pirmi

ninkas A. Velička pranešė, 
kad direktoriai nutarė laišku 
kviesti kriaučius atgal laikyti 
susirinkimus klubo patalpoje. 
Kilo pusėtinai diskusijų. Pa- 
sirodė, didžiuma . klu.biečių 

lyra priešingi laišku kviesti 
kriaučius atkelti atgal susirin- 
kinius į klubo patalpą. Jeigu 
į susirinkimus būtų atnešama 
tokių nesusipratimų, kokių 
buvo Atnešta pernai, toki su
sirinkimai klubui gali padary
ti daugiau žalos, negu naudos.

Diskusijų7 eigoje buvo nuro
dyta, kad tūlų pačių klubo 
narių pasidarbavimu buvo pa
daryta klubui žala praėjusių 
metų gruodžio 14 d. Kad jie 
darė žalą unijai (o Sykiu ir 
klubui), parodė jų pačių uni
jos vadovybe, kuris juos su
rado kaltais ir metams laiko 
suspendavo. Tais 
spend uotais klubo 
J. Buivydas ir F. 
Juos kaltino, kad 
lo susirinkimą buvo sumobili
zavę grupes neturėjusių teisės 
ten būti, ir su ju pagalba 
bandė pasigrobti lokalą į sa
vo rankas. Toki susirinkimai 
galėtų būti žalingi ir klubui.

J. S/

už* i minėj imą 
už nesamus

Areštuota 
rankpinigių 
apartmentus bronxiete Char- j 
lotte Schusterm.an pasiųsta Ii- I 
goninėn ištirti jos protą . 1

GERIAUSISSUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas i 
įvyks šį ketvirtadienį, rugsėjo 7, ! 
8 vai. vak., Kultūriniame Centre.

Sužinoję, kad 
šauktas, svečiai 
sprendė vykdyti 
keltą A. Bimbos 
kad piknikui žadėtą praleisti
sumą dienraščio prictelial 
atiduotų Laisvei pinigais. Jie 
tain sir padare, abieji dovano
jo Laisvei po penkinę.

I 4 ★

Taipgi lankėsi Kazys De- 
igutis’ (Charles Up-to-date), 
i Buvęš brooklynietis, o dabai 

a y 08 ,Pra* | fapes* floridanų. Sakėsi jau 
baigias atostogų čionai. Ruo
šėsi šiomis dienomis sugrįžti 
Floridon. Tačiau, pirm išvyk
damas atlankė lietuvių įstai
gas ir jose turimus pažįsta- 

i mus, draugus.
Degutis svečiavosi Brookly

ne, Albany ir apylinkėse nuo 
birželio mėnesio. Jis tuomet 

! atvyko atstovauti Floridos 
I lietuvius, LDS ir LLD narius, 
(čia įvykusiuose suvažiavimuo-

pamirškit užsimokėt duokles.
Sokr. (169-170)

Dr. A.,Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME TR PRITAIKOME 
AKINIUS

Richmond 
R.

ROXY 7th Avė. ir 50th St.
Dabar Rodoma Judžiuose

‘The Black Rose’
(Techni-spalvomis) ♦ 

o Scenoie
The PHILHARMONIC-SYMPHONY

/ New Yorko Orkestras 
MITROPOULOS vadovauja 

Artistė Padėjėja.
EILEEN FARRELL. Soprano

\ BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 7-6868 

\ 4
\ Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST, 2-8842

se.

BrooRlyne policija suėmė 13 
jaunų vyruku, kaltinamu už- 

. puldinėjime ir mušime jiems 
| priešiškos grupės narių.

2-RI

UKRAINŲ
Nacionaliai Liaudies Festivaliai

Gyvieji vaizdai, liaudies dainos ir šokiai iš Ukrainų tautos lobyno.
— Perstato —

Madiniai Ansambliui Chorų ir šokikų Grupių iš Chicagos, Detroito, 
CIevelando, Akrono, I’ittsburgho ir New Kensingtono.

200 dainininkų, šokįkų-šokikių ir muzikų . .. dainuoja gražiąsias Ukrainos 
melodijas ir liaudies dainas, šoka linksmins ir spalvingus šokius.

Chorinė simfonija. Judėsiu ir spalvų reginys.
“... kaip atsiskleidžiąs milžiniškas žiedas.” 

Taip sakė Rockwell Kent. įžymus amerikinis artistas, apie Pirmuosius 
Ukrainų Nacionalius Liaudįes Festivalius. įvykusius 1948 m. rudenį.

Ta’ip kalbėjo^ ir 15,000 žmonių, dalyvavusių Festivaliuose. •
Nuo to laiko gėlė dar pilniau pražydo. Taigi 2-rieji Ukrainų Nacionaliai 

Liaudies Festivaliai net dar daugiau prisidės prie Amerikos kultūros pra
turtinimo.

. SOLISTAI:
MARIA DMYTRYSHINA STEFAN K0ZAKEWICH

Pirmaujanti Ukrainų- Žymusis Rusų-Amprikiečių
AmerjkieČių soprano. baritohas.

DORIS MOTALIUK .
Koncėrtinė

PITTSBURGH
CARNEGIE MUSIC HALL

4400 Forbes Street, '
Oakland, Pittsburgh,

Sefttadienl, Ruga. 9, 8:00 p. m.
Tikietai: $2.60, 1.95, 1.63,

DETROIT
MUSIČ HALL

350 Madison Avenue
Detroit, Mich.

geštadlenj, Rugsėjo 16, 8:00
Tikietai: $2.50, 1.80, 1.50, „ „. . # - -

1.30.

p. m.
1.20.

pianistė.
CLE.VELAND

.MASONIC AUDITORIUM 
3615 Euclid Avenue, 
Cleveland, Ohio. .

Sekmadieni, Rugsėjo 10, 2 p.
Tikietai: $2.50, 2.00, 1.50,

CHICAGO
ORCHESTRA HALL

220 S. Michigan Avenue 
Chicago, Ill.

Sckmadienj, Rugsėjo 17, 2
Tikietai: $2.40, 1.80, 1.50, 1.20.

in.
1.00.

p. m.

REPUBLIC BAR & GRILL

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
PEIST LANE
DRUGS. Inc.

Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki 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

unijoje su
it ariais yra 
Vaitukaitis, 
jie į loka-

Glendale gyventojas Wilson 
Hays sulaikytas 
kaucijos kvotimui, 
prietelius 
skundžia,
prieteliškai pačiupinėjęs jo 
veidą ir ranką, išlaužęs jam 
d tu pirštus.

po $2,000 
Jo geras 

Charles Losson 
kad jis nelabai

Savininkas

IGNAS SUTKUS

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

<♦> <♦>

<♦>

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

<!>

<!>

<!>

<f>

<!>

>

Telefonas
EVergreen 4-8969 *06*

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
tlflllf fl I SHUFFLE BOARD

*06*

TELEPHONE

3TAGG 2-5048

RES. TEL.

HY. 7-8631

*OC*

*06*

<♦>

<♦)

<i>

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Lalsnluotas Balsamuotojas)
Liūdėslo valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugsėjo 7, 1950




