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Gal būt, 4 kai skaitytojas 
šiuos žodžius skaitys, Kon
gresas jau1 bus priėmęs M c _________________
Carran-Mundto bilių.

Tasai bilius, jei jis taps įsta- į 
tymu, atvirai ir žiauriai na- I . ._______________
kirs pagrindus mūsų krašto J 
konstitucijai.

Prezidentas Trumanas sako, !
būk jis tą bilių vetuosiąs. j Planuoja 

Prezidentas stojas už “švel- j j » .
nesnį” bilių,-siūlomą senato-* VakariJlll£ 
riaus Kilgore ir kitų, pagal j 
kurį turėtų būti pastatytos! ,
koncentracijos stovyklos ir į j . _w *°.
jas subrukti komunistai tuo- Čia susirenka

VAKARINIAI TALKININKAI TARIASI 
" I ATGAIVINT VOKIEČIU ARMIJĄ

įjungt ją į bendrąją 
kraštų kariuomenę

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

JAV SUKELTA $9,161;
DAR REIKIA $839

Dienraščio XXXH.

ŠIAURINIU ARTILERIJA
BOMBARDUOJA TAEGU

---------------------------- I

Amerikonai atgriebė vieškeli 
tarp Yongčon ir Kyongdžu

Antradie- 
Jungtinių 

met, kai vyriausybė paskelbtų i Valstijų, Anglijos ir Fran- 
-1 cijos užsienio reikalų mi

nistrai. Jie slaptai’ tariasi 
apie vokiečių armijos at
kūrimą vakarinėje Vokieti
joje ir apie bendrą karo jė
gų stiprinimą, prieš Sovie
tų Sąjungą.

Pranešama, kad atgaivin
toji vokiečių armija dar 
nebūtų savistovi. Planuo
jame įsijungti busimąsias 
vokiečių divizijas į bendrą
ją Amerikos, Anglijos ir 
kitų vakarinių kraštų ka
riuomenę . Europoje.

šalyje “nepaprastą padėtį."
Į koncentracijos stovyklas, 

aišku, pirmiausiai būtų bruka
mi komunistai, 
kiekvienas

o paskui — 
pilietis, drįstąs tar- 
taiką ir gerbūvį*

liaudžiai.
Argi ne 

nėję Vokietijoje?
taip buvo hitleri

Vilnis praneša, jog š. 
rugsėjo 12 dieną Įvyks Vinco 
Andrulio teisinas.

Jis mojamasi deportuoti dėl 
to, kad kovoja už taiką, o ne 
dėl to, kad jis būtų kuo nors 
nusižengęs Ąmerikos žmo
nėms.

čikagiečiai surupš< masinį 
mitingą pareiškinfui vieningo 
balso už» Vinco Andrulio lais-

nei.

Dideli manevrai 
vakarinėj Vokietijoj

Aukų pridavė:
Petras Vaznys, Richmond Hill, N. Y. 
V. J. Stankus, Easton, Pa. .. •...........
P. Walantiene, Philadelphia, Pa. .... 
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa................

. $25.00 

. 16.00 

... 8.00 

.. 8.00
pasiūly- 
siūloma, 

būtų vy-

Amerikos valstybės' sek - 
retorius Dean Acheson 
(užsieninis ministras) iš
vien su kariniais Senato ir 
kongresmanų vadais paga
mino tam tikrus 
mus. Be kitko, 
kad amerikonas
riausias anglų,, vokiečių ir 
kitų vakarinių kraštų ka
riuomenės komandierius.

(Pirmesni spaudos pra
nešimai teigė, kad angląi- 
amerikonai vakarinėje Vo
kietijoje jau renka buvu
sius Hitlerio karininkus, 
kaip atkurtinos vokiečių 
armijos oficierius.)

Taft pripažįsta, kad 
Sovietai nenori karo

Pittsburghe buvo suimti 
Steve Nelson, Andrew Onda ii 
James Dolsen. Pastarieji du 
paleisti po $10,000 bėlit kiek
vienas, gi Nelsonui paskirta 
net $100,000!

Kiekvienam aišku, jog tai 
negalima tokia pinigu suma 
sukelti: Nelsonas tebesėdi ka
lėjime pagal “kriminalinio 
sukilimo” įstatymą, pravesta 
Pennsylvanijos valstijoje pries 
vienuolika metu.

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos, Anglijos.ir Fran- 
cijos kariuomenė pirmadie
nį pradėjo plačius' karinius 
pratimus vakarinėje Vokie
tijoje. Dalyvauja ,100,000 
kareiviu ir oficierių su tan
kais, lėktuvais ir įvairiais 
naujoviniais ginklais. Tai 
nukreipti prieš Sovietų Są
jungą manevrai.

Dar 90,000 jankių būsią 
pasiųsta Vokietijon

puolimus, 
drįstančių

kiekvieną

Kur tik pažvelgi, ten jauti 
ir matai areštus, 
kalinimus žmonių, 
kovoti už taiką.

Visa tai verčia
žmogų tarti savo žodį, veikti, 
kad apginti šalies konstituci
ją, Teisių Bilių, pagrindines 
Amerikos žmonių laisves, — 
savo laisves.

Jau išėjo iš spaudos šių me
tu Lietuvių Literatūros Drau
gijos leidinys — “Popiežiai ir 
lietuvių tauta.”

Tai 255 puslapių knyga, 
rašyta profesoriaus Povilo 
karklio, dar jauno, bet
maus lietuvių tautos istoriko.

Knygoje nuosekliai dėstoma 
lietuviu tautos kovos su vo
kiškaisiais kryžiokais ir tose 
kovose popiežių vaidinta rolė.

pa-
Pa.

Profesorius Povilas Pakar
klis yra kruopštus ir didžiai 
akylus vyras.

Kai iš Karaliaučiaus (da
bartinio Kaliningrado) hitleri
ninkai buvo išgrūsti, jis nuvy
ko ten ir pradėjo raustis po 
archyvus.

Ten Pakarklis surado, be 
kitko, popiežių laiškus, rašy
tus kryžiokų ordino viršy
toms, raginant * kryžiokus 
vergti, plėšti ir naikinti lie
tuviu tautą!

Knygoje tie laiškai, kai kur 
ištisai, kai kur ištraukomis 
paduodami, ir jie parodo,tai, 
ko ligi šiol lietuvių tauta ne
buvo žinojusi!

Įdomus knygoje skyrius 
penktas » “Lietuvių kova prieš 
kalavijuočius,” taipgi ir šeš
tas — “Lietuvių kova prieš

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikinės armijos koman
dierius vakarinėje Vokie - 
tiioje, generolas Mark W. 
Clark sakė, jog ne.trukus 
bus atsiusta daugiau jan
kiu kariuomenės į vakarų 
Vokietiją.

(Prez. Trumanas praeitą 
penktadienį pareiškė, jog 
turės būti sustiprinta Ame
rikos armija vakarinėje Vo
kietijoje prieš “pavojų iš 
komunistų pusės.”)

New Yorko Times kores
pondentas Jack Raymond 
rašo sužinojęs, kad bus at
siusta dar 5 divizijos ame
rikiečių armijos, apie 90,- 
000 vyrų.

Dabar vakarinėje Vokie
tijoje yra 75,000 jankių ka
riuomenės.

Cincinnati, Ohio. — Va
dovaujantis republikonas 
senatorius Robertas Taf
tas pripažino, kad Sovietų 
Sąjunga nenori karo. Kai - 
bedamas Pašto Tarnautojų 
Sąjungos suvažiavime, jis 
spėjo, kad Sovietai nepa
siruošę karui.

Kartu Taftas kaltino So
vietų Sąjungą už Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
kos “pakurstymą” karan 
prieš Pietinės Korėjos tau
tininkus ir tvirtino, kad 
“komunizmas pavojinges
nis už fašizmą.”

Acheson abejoja apie 
Kinijos ėjimą karan

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson, kalbėdamas per 
televizija, abejojo, ar liau
diškoji Kinija.eis į karinę 
talką šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respublikai.

Sykiu Achesonas didžia - 
vosi naujoviniais Ameri
kos ginklais ir pasakojo, 
kad jankiai tais ginklais 
galį sumušti' bet kokias 
“komunistų govėdas.”

kryžiuočius.

Jei senovės mūsų istorikai, 
tokie, kaip Daukantas, Basa
navičius ir šliupas, būtų pa
darę tai, ką dabar atliko Po
vilas Pakarklis, tai lietuvių

Nukautas šiaurinių 
korėjiečių vadas

Pasakojimai apie tęsiantį 
atominį užpuolimų

Pyongyang. — Mūšyje 
nrieš amerikonus Pietinėje 
Koreioie tapo 
Šiaurinės Korėjos 
ninku apsigynimo 
tro navaduntojas 
las .Kang Kun,
Armijos štabo galva.

nukautas 
liaudi
mi nis-

genero- 
Liaudies

tauta šiandien kitaip galvotų.
Deja, toks Dr. Jonas šliu

pas svaidėsi “Romos krokodi- 
liais” ir kitokiais bedieviškais 
epitetais, bet faktų jo raštuo
se labai mažai.

“Popiežiai ir lietuvių tauta“ 
knygos kalba paprasta, nuose
kli, graži.

Kai LLD nariai knygą gaus, 
būtinai kiekvienas privalo ją 
perskaityti.

Washington. — New 
Yorko Daily News kores
pondentas Jerry Greene 
rašo, kad sužinojęs, jog 
Sovietai jau dabar galėtų 
atominėmis bombomis už
pulti Ameriką. (

Demokratas senatorius 
Russel B. Long spėliojo, 
kad už vienu ar dviejų me
tų galįs kilti atominis ka
ras tarp Sovietu Sąjungos 
ir Jungtiniu Valstijų.

New York. — Vadina
mo civilinio apsigynimo va
dai čia skaičiuoja, kad jei
gu Sovietai numestu ato
mine bomba j New Yorka, 
tai 80,000 žmonių taptų už
mušta ir apie tiek pat su
keista.

Aukojo: X
J. Steponaitis, B’klyn, N. Y.
K. C.S., dipukas, E'aston, Pa.
Frank Kaziliūnas, Bridgewater, Mass. 
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J. Abromavičius, Bridgewater, Mass. .. 
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Pietinė Korėja. — Šiau- liaudininkų artilerija 
rinės Korėjos liaudininkų siekia tą geležinkelį ir vieš- 
artilerija bombarduoja jan- J kelį.
kius priemiesčiuose Taegu, j Liaudininkai buvo pasiva- 
svarbiausios amerikonams1 rę dar trejetą mylių tolyn 
tvirtovės šiaurvakariniame I į pietus nuo Pohango uos- 
fronte.

Anglų -žinių agentūra mi jankių naudojamą lek- 
| Reuters pranešė, kad liau- tuvų aikštę. Paskui ameri-. 
! dininkai užėmė pozicijas konai pranešė, kad liaudi- 
tik už penketo mylių nuo ninkai atmušti atgal. 
Taegu.

Amerikiečiai atkariavo
kelias mylias geležinkelio ir nių mūšių, 
vieškelio tarp Yongčono ir 
Kyongdžu. Yongčon yra už
20 mylių į rytus nuo Taegu, 
o Kyongdžu toliau. Bet

to, vakariniu šonu apeida-

ninkai atmušti atgal.
Kituose fronto dalyse 

šiuo tarpu nebuvo svarbes-

'Širdingai dėkojame viršminėtiems prieteliams už jų 
gražią finansinę paramą.

Specialaus Vajaus Komitetas .

PAL1U0SU0TAS IŠ KALĖJIMO SUKČIUS 
KONGRESMANAS PARNELL THOMAS

pasi-

Fašistas skiriamas
Graikijoje premjeru

Athenai, Graikija.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugs. 10. —■ 
Šiaurinės Korėjos liaudį-, 
ninku radijas sakė:

Liaudies Armija naikina 
sumuštų priešų likučius į 
pietus nuo Pohango.

Liaudininkai užėmė Po
hango lėktuvų aikštę; už-

Sugriuvo liberalo premjero' mušė 200 priešų oficierių 
Sofoklio Venizeloso minis- ir kareivių ir suėmė tiek 
trų kabinetas, kuomet sei- pat; pagrobė daug ginklų1

ir amunicijos.
Liaudininkų 

rugs. 9 d. nušovė 
didžiuosius 
bombanešius 
Pyongyango srityse.

Rugs. 5 ir 6 d. liaudinin
kai sunaikino du didelius 
amerikonų bombanešius.

mas pareiškė jam nepasiti
kėjimą.

Graikijos karalius Paulas 
jpakvietė atvirą monarcho- 
fašistą Konstantiną Tsal- 

p darį, kad sudarytų naują 
į ministrų kabinetą ir taptų 
jo premjeru.

Venizelos siūlė panaikint 
proporcionalę atstovybę sei
mo rinkimuose. Seimas at
metė pasiūlymą. Todėl ir 
suiro jo ministrų kabinetas.

Washington. — Valdžia kius, o Thomas juos 
paleido iš Danbury, Conn., savindavo.

Be to, jis išverždavo da
lį algos iš dirbančių jam 
raštininkių.

Teisme jis prisipažino 
kaltu.

Būdamas ragangaudiško 
kongresmanų komiteto pir
mininku, Thomas aršiau
siai persekiojo komunistus 
ir kitus vadinamus raudo-

l Per Thomaso pastangas 
buvo nuteisti kalėjiman ir
10 Hollywoodo judamųjų 
paveikslų rašytojų bei di
rektorių už “paniekinimą 
Kongreso.” Nes jie nedavė
tam komitetui atsakymo. į gas jr kitas asmenines pa-

Kalėjimo buvusį kongres- 
maną republikoną Parnell 
Thomasą tik po pusdevinto 
mėnesio bausmės.

Pernai gruodyje federa- 
lis teismas nuteisė Thoma
są kaipo piniginį valdžios 
apgaudinėtoją 18 mėnesių 
kalėti ir $16,000 baudos su
mokėti.

Išeidamas iš kalėjimo, | nuosius. 
Thomas pasižadėjo pabąu - 
dą sumokėti.

Thomas, buvęs NeamerL 
kinės Kongresmanų Veik
los Komiteto pirmininkas, 
neva samdydavo raštinin
kes, esą, reikalingas kon
gresiniam jo darbuixatlikti. 
Valdžia siųsdavo nebuvė
lėms raštininkėms algos če-

klausima: Ar esi komunis
tas; ar bet kada buvai ko
munistas?

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Taegu, Korėja. — Ame

rikinis lėktuvas per klaidą 
atakavo Taegu nuėstą, 
esama jankių rankose. Nu
šovė 7 gyventojus ir sužei
dė 9.

Lakūnas teisinosi, kad 
jam atrodė, jog tai ne Tae
gu, bet Kumčon miestais, 
šiauriniu korėjiečiu liaudi - 
ninku užvaldytas, 30 mylių 
į šiaurvakarius-nuo Taegu.

. Cleveland, Ohio. — Ke
leivinis Pennsylvanijos ge
ležinkelio traukinys smogė 
i kareivini traukinį. Bent 
25 kareiviai tapo užmušti. 
Sužeista apie 75 kitų.

Maskva. — Sovietų armi
jos ministras Aleksandras 
Vasilevskis, minint Tankis
tų Dieną, ragino daugiau 
tankų ir šarvuotų aųtomo-

ORAS. — Vejas ir lietus, i bilių statyti apsigynimui.

Paryžius. — Franci jos 
žandarai suėmė deportavi - 
mui jau 404 svetimtaučius 
komunistus — ispanus, ce
chus, italus, rusus ir len
kus.

Tokio. — J / 
mas Fukuokos apskrityje 
nusprendė, kad įstatymai 
negali būti naudojami ko
munistų teisėms apginti.

Korėja. — Pusane, svar
biausiame jankiams Pieti
nės Korėjos uoste, tano su
imti 29 Šiaurinės Korėjos 
kariškiai-liaudininkai, per - 
sirenge civiliniais 
žiais. kaip praneša 
dated Press.

Lohdon. — Griūdamas 
nusilaužė koją žvmūsis ang
lų rašytojas George Ber
nard Shaw, 91 metu am
žiaus. Jis paimtas ligoni
nėn. • ■ūf?

Trumanas reikalauja 
daugiau taksų

Washington. — Kongre
sas faktinai jau užgyrė 4 
bilionus, 508 milionus dole
rių naujų taksų. Tuo būdu 
10 iki-20 procentų daugiau 
reikėtų mokėti taksų už ai-

reikalą- 
dolerių 

Korėjos 
senato-

jamas. <
O praeitą šeštadienį pre

zidentas Trumanas 
yo dar 7 bilionų 
naujų taksų dėl 
karo. Demokratas
rius Walter F. George, fi
nansinės Senato komisijos 
pirmininkas, užgiria tą rei
kalavimą ir1 siūlo padidinti 
taksus “prabangos” pirki
niams, telefonams, teatri
niams tikietams, korporaci- 

Japonų teis- joms ir kt.

Vakarų policija daužo ir 
areštuoja nacių priešus

drabu-
Asso'

d. 
de

monstravo, minėdami žmo
nes, kuriuos naciai nužudė 
koncentracijos stovyklose 
karo metu, t

Vakarų Vokietijos poli - 
ei j a, kontroliuojama anglu, 
amerikonų ir francūzu, už
puldinėjo, blaškė ir daužė 
demonstrantus, ypač vaka
riniame Berlyno ruožte, 
Frankfurte ir Darmštadte. 
Areštavo 68 demonstrantus.

Berlin. — Rugs. 10 
progresyviai vokiečiai ’ • am

lėktuvai 
keturis 

amerikinius ? 
Sinigiu ir

Anglu laikraštis Maskvoj 
vare karine propagandą

Maskva. — Buvęs Angli
jos laikraštis Maskvoje 
“British Ally” skleidė karo 
propaganda prieš Sovietus 
O kai Sovietų ■ vyriausybe 
aprėžė karinę jo propagan
dą, tai anglų valdžia ir už
darė tą savo laikraštį Mas
kvoje.

Milionieriai paskirti 
gyvenimo šeimininkais

Washington.—Pre?. Tru
manas paskyrė Wm. H.; 
Harrisoną vadu valdines 
Gamybos Komisijos. Harri- 
sonas yra pirmininkas In
ternational Telefonų ip Te-' 
legrafų korporacijęs. O tai 
didžiausia korporacija pa
saulyje. ;< i

Harrisono vadovaujama 
komisija yra įgalinta spręs- ’ 
ti, kiek leist fabrikams 
daiktų gamint paprastam, 
žmonių vartojimui ir kiek 
aprėžt civilinius darbus, o 
daugiausiai statyt, tankų, 
lėktuvų ir patrankų.

Dabar prez. Trumanas* 
šaukia didžiausių plieno 
kompanijų viršininkus, kad 
padėtų jam suplanuot visus 
pramonės ir gvvenimo rei
kalus karo metu.

f 

100 Japonijos laivu 
ja amerikonų karui

Tokio. — Bent 100 Japo- 
nijos laivų gabena reikme
nis amerikonams kare-prieš 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką. • •
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jį Laisvoji Sakykla
S;

g | Kas yra ir ką atstėvauja
| “Crusade for Freedom
I Committee”?

DS

Jungtin. Valstijų Sena
tas svarsto taip vadinamus 

: prieškomunistinius bilius. 
I Ponai senatoriai lenkty- 
niuoja, 'gamindami vis ar
šesnius bilius, kad atimti 
Amerikos liaudies demokra
tines laisves, del kurių įvy- 

I ko Amerikoje Revoliucija, 
! del kurių liaudis 
virš 150 metų.

Senatorius H.

Vyriausiu iniciatoriumi 
ir . vadu yra Generolas Lu- 

Icius D. Clay, kuris per virš 
Staiga iš kiekvienos ra-!į:)013' ~^uvo Jungtinių 

■ 'Valstybių okupacinės vai- I 1 v • T T 1 • i • • • 1 V •
co, fašistų vadas, giriasi, I Jungtinių Valstijų du nau-
kad jis gali pastatyti 3,000,- jus submarinus. Vis taii^ijo stoties beveik prieš
000 armiją karui prieš Ta- ginklavimas Turkijos prieš |kiekvieną naują programą an.vstoie ir atsakimro- 
rybų Sąjungą. Tik jis sako, Tarybų Sąjungą. Ką mes į Jau, kelinta diena išgirsti vS būdamas l"®- 
kad Jungtinės Valstijos tu- pasakytume, jeigu taip Ta- karsciaust raginimą remti F vietoje uuuamas 4.— 

.j „ . . ------ .............
■prieš mus mūsų kaimyninę dinusią-“Crusade1 for Free-,

- - i dom Committee.” Tuojau
Trizonijoje, ( ci 1 "ITt 0111C z J * I
anglu ir francūzu oku- i įkūrus jaunutė organiza-

........kaipiclja gauna tiek pinigų ap- . . , . ... 
vi. mokėti toms visoms vadiio!perdetmio, labai mylėdavo, irikos viršininkų J0™ vls?ms L ^liš žmoe-aus odos nadarvtus 

1946 metais buvo Juk ta* kaštuoja

rybų Sąjungą. Tik jis sako, Tarybų Sąjungą. Ką mes | Jau diena
džios Vokietijoje galva. Jis

Ispanijai rybų ' Sąjunga ginkluotų naują organizaciją, pasiva- at®1^®j°
; labai 

» nuolankaVimu 
buvusiems naciams. Jis, pa
vyzdžiui, dovanojo bausmę 
garsiajai Use Koch, kuri, 
būdama žmona žiauriosios

i Buchenwaldo s t o v yklos

ri “nesigailėti”
paskolų, kad ji galėtų armi
ją apginkluoti, pravesti Į valstybę? 
geležinkelius ir plentus ka-! 

i čiū
sekama | puotoje Vokietijoje) 

rodo Amerikos 
daviniai, ’____ ____

dar 52% vokiečių, kurie 
laikėsi nacių nusistatymo ir

kovojo ro sumetimais.
■ Europoje yra : 
pasakaitė. Sako, kad mažy
tės Monako valstybėlės, 
kuri verčiasi iš gemblerių 
biznio, karalius paklausė 
Anglijos karaliaus, kodėl 
jis tiek daug gauna pinigų 
iš Amerikos. Anglijos kara- 

čių, kaip skelbia 
States. High Commissioner. 

Išeina, kad, “naikindami” į dabartinis Columbia __
» p r e z i d e ntas 

Dwight D. Eisenhower,
Šios naujos organizacijos už tai' daugiausia 

tasis komisionierius Vokie- pamatinis tikslas, kaip da- generolas Clay.

Kilgore 
i “geresni” bilių, 

kad pakeisti Mundto ir Mė- 
■’Carrano bilius. Jo bilius

Anglijos darbiečiu valdžios šulai ir darbo uniju Ivde- Į)a8cimino.
darbininkų Carrano

nrivalo* koncentracijos lage-
rias “ komiui is ta ms” ir “ko- 
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tojų per visą karo laikotarpį. Jie, tie vadai, dar neskaito mLmistų pntaiejams.
pilnu patriotizmo įrodymu tą faktą, kad Darbo Unijų 
kongresas karštai užgyrė karą prieš Korėją ir darbie- 
čių valdžios politiką Jungtinėse Tautose. Toks pasiauko
jimas, jie sakė darbininkams, tėra 
džiais, kurie labai pigiai tekaštuoja.

Kas kita, kai darbininkai sutinka 
Čia jau ryškūs požymiai aiškaus 
pasiaukojimas darbais.

Bet su tokiais vadų samprotavimais apie patriotizmą 
nebesutinka organizuoti darbininkai. Savo Kongrese jie 
pasakė, kad tai tarptautinei krizei jokio galo nesimato, 
kad iki šiol darbininkai tik dirbo, alkanavo ir kentėjo 
visokias skriaudas, samdytojų kraunamas. Tuo tarpu, 
Anglijos kapitalistų interesai-per šią krizę kyla ir* tunka, 
Marshall Plano bilijonai suėjo į kapitalistų kišenes, o 
darbininkams teko tik plikas kaulas. Kodėl samdytojai 
nepasiaukoja patriotizmui? Kodėl jų patriotizmas nėra 
nė vieno colio gilumo?

Šitaip pagalvoję ir paargumentavę, Anglijos organi
zuoti darbininkai aštuoniais milijonais balsų atmetė sa
vo lyderių ir valdžios šulų prašymą toliau aukotis. Nuo 
dabar Anglijos darbo unijos reikalaus ir algų pakėlimo 
ir darbo sąlygų pagerinimo. Anglijos darbininkai prasi
blaivė.

riai prašė aštuonis milijonus organizuotų 
pasiaukoti patriotizmui. O to pasiaukojimo forma gali 
..būti tiktai viena, būtent, Anglijos darbininkai ;
nereikalauti algų pakėlimo ir kitų pagerinimu iš samdy

pasiaukojimas žo-

dirbti ir alkanauti, 
patriotizmo, aiškus

Dabar yrą nemažai 
darbininkų tarpe', 1.

[ ir 
kurie

liūs atsakė, kad “naikini
mui komunistu.”

— Labai gaila, kad aš 
o vien 
svieto 

pas mane suvažiuoja. Ar

mano, kad šie biliai jų ne- neturiu komunistų, 
liečia. Jie labai klysta! Re- tik gembleriai viso
akcija po skraiste kovos
prieš komunistus gamina įu negalėtumei man duoti 
pančius^ visai darbo. žmoni- į komunistų, kad ir aš galė

čiau gauti milijonus dolerių 
iš Amerikos?

— Niekaip negaliu! — 
suriko Anglijos karalius.— 
Jeigu ne “kova prieš ko
munistus,” tai ne vien ma
no imperijai, bet ir dauge
liui kitų šalių būtų galas.

Taikos Reikalai. Pašau-

jai ir demokratiniai pro- į 
taujantiems piliečiams. At
siminkite, kas buvo Vokie
tijoj ir Italijoj, kas yra 
Ispanijoj! Ten irgi pra
džioj valdonai mojosi neva 
vien tik prieš komunistus, 
o vėliau įvykino žiauriausi 
fašistinį terorą prieš visus.

Prezidentas 
turėjo atsiprašyti marinin- 
kus, kad 
džiais

Trumanas jyje liaudis trokšta taikos, 
■ o ginklų gamintojai karo, 

netinkamais žo- Tūlį iš jų net siūlo pulti 
juos aptarė. Daly - Tarybų Sąjungą, kad išven- 

kas tame, kad prezidentas gLls j<aro. 'Matote, koki jie 
Trumanas įsivėlė į armijos, “gudrūs

z lempoms dangčius. Visas 
i civilizuotas pasaulis tuo jo 

P žygiu buvo nustebintas ir 
smarkiai protestavo. Jeigu 

i . •. savaitę šiandien Vokietijoje vėl.lęe-
yokie- garsiai per radiją persta-ipa gaiVą senasis nacizmas 

United te įžymusis Amerikos pen-,įr buvusieji nacizmo šulai 
. kių žvaigždžių generolas ir i Vel knibždėte knibžda vaka- 

dabaitinis Columbia Uni-: vinSa

milijonus dolerių*? •
“Crusade for Freedom 

manė, kad Hitlerio teorijos ! Committee” Amerikos vi- 
buvo teisingos. Dabar ten Į suomenei pereitą 
jau yra *59% tokių vokie-! garsiai

4 • jhitlerizmą dar daugiau jį versiteto 
sutvirtiname.

Jungtinių Valstijų aukš -

rinės Vokietijos valstybi
niame aparate ir aukštose 
vietose, tai, visų manymu, 

i kaltas

tijoje Mr. John J. McCloy1 bar paaiški, 
net siūlo tuojau organizuo-' 
ti vakarinės, Vokietijos ar
miją “jos apsigynimui.” 
Tai kodėl dar stebėtis, kad 
hitlerininkų kiekis paaugo? | 

Vengrijoje katalikiški 
viršininkai, pagaliau, nusi
leido valstybei ir pasirašė j 
sutartį. Pirmiau jie, kurs-Įttee” siūlo pasirašymui sa- 
tomi iš Vatikano, nenorėjo'vo rezoliuciją. Joje sakoma, 
su valstybe skaitytis. Bet' kad pasirašiusis 1 ' 

kovoti visokią “tironiją 
agresiją.”

Kiekvieną naują organi
zaciją galima pažinti, iš 
žmonių, kurie ją suorgani
zuoja ir vadovauja. Tai kas

su valstybe skaitytis, 
pamatė, kad nieko nelai
mės ir nusileido.

Tarybų Sąjungoje pradė
jo statyti naują elektros>” —- kariaus, kad

laivyno, orlaivyno ir mari- nebūtų karo. Matyti, kad gaminimo stotį ant Volgos, 
rietenas. jįe nieko nepasimokė iš Hit- Ji bus netoli Stalingrado.

ginkluotų ieri0 įy Mussolinio mandra- Tai bus 1,700,000 kilovat- 
valandų pajėgos stotis, vie-

nu komandieriu 
Mat, tarpe šių 
jėgų vadų nuolatos eina 
“karas”. Dalykas tame — 
kas daugiau gaus iš apsi - 
ginklavimo pelno. Dažnai 
karinių lėktuvų -gamintojai 
ir jų rėmėjai skelbia, kad 
kariniai laivai “jau atgyve- 

Jno” savo amžių, kad “ar- 
mija nebereikalinga,” nes 
karinis orlaivynas gali vis-

Karo laivų 
gamintojai nenusileidžia ir

Lai patys užsidirbs duoną
Tiki•ai “liūdna” žinia išėjo į pasaulį iš demokratinės 

Vengrijos sostinės. Didelėmis srovėmis iš komercinės 
spaudos akių vėl pradėjo trykšti gailios ašaros. O katali
kų.bažnyčios hierarchija pyksta ir koliojasi.
' Kaip iš giedro dangaus perkūnas, sako, skaudi rykštėj 
užkrito ant Vengrijos vienuolių. Jų ten buvo privisę be !
galo daug anais senais fašistiniais laikais. Klioštorių ką padaryti, 
buvo pridygę viens ant kito. Vienuolika tūkstančių svei- , ...

,-kų vyru ir moterų juose linksmai, lengvai-ir pralobin- jje sako,“ kad išradę naujus

vojimų.
Net 4Mr. H. W. Baldwin, na iš didžiausių pasaulyje, 

didelis priešas Tarybų Są- Stotį statant bus pravesta 
kurie apsausins

didelis priešas Tarybų Są
jungos, mano, kad tiems kanalai,

yra kovoti 
pasaulinės taikos šalinin
kus, ypatingai paneigti gar
siąją Stockholmo taikos 
rezoliuciją. Kad tai rezoliu
cijai ir aplinkui ją susikū
rusiam sentimentui už tai-

Eikime prie kitų naujo
sios organizacijos garseny
bių ir vadų. Generolo Clay 
“Crusade for Freedom” 
komitete, jo dešine ranka, 
užtinkame Lawrence M.

Bankką užbėgti už akių, “Cru-J “ni> P^zidentą 
sade for Freedom Commi- 1?^ aP1^a’

las siekia šešis bilijonus do
leriu. Be to, šis stambiau- v 7

pasižada s^° Amerikoje banko prezi-
dentas yra taip pat vienas 

(iš pačių stambiausių šeri- 
ninku National City Bank, 
kurio kapitalas siekia visus 
penkis bilijonus dolerių.

Tam “krusijados” komi- 
Crusade for Freedom teV labai garbingoje ir 

„ _____ aukštoje vietoje sėdi Ar-
1 thur #W. Page, vienas iš 
'• direktorių Rockefellerio 
Chase Bank, Meliono West-

ir;

; Committee” pradėjo urga -
I nizuoti ir atsistojo jos prie- j1 
šakiu? 1 Pažiūrėkime.

“preventyvio” karo šaliniu- 3,705,000 akrų žemės ir ap- .ln:p prisiminimus anie Lie- įnSh°use _J^Aecti ic Manu- 
kams neviskas galvose ge- drėkins 13,750,000 akrų. XI ‘ 1^ n Zesdamas
ra i. "j Darbai bus baigti su 1956 

vėl gauna iš | metais.

Kardelininky atsiekimai
Rašo K. KilikeviČius

tuvą. lo nepakęsdamas ki- igan(^ Kennicott Cooper Co. 
užgrūdintas yjsos trys šios firmos daro

gai gyvena be jokio naudingo darbo. Gyvena tik “iš po
terių.”

Darbininkiškoje šalyje, suprantama, tai nesveika pa
dėtis — nesveika patiems vienuoliams, o dar nesveikes
nė visam kraštui. Todėl, sako, valdžia patvarkė, kad bė- 

nau- 
ne-

siu trijų mėnesių dauguma vienuolių turi susirasti 
dingą darbą bei užsiėmimą. Pragyvenimui poterių 
beužteks. Reikės sau duoną užsidirbti.

■ * Protingi žmonės už tai Vengrijos valdžią kraštai 
sveikins, bet fanatikai ją perkūnijomis svaidys.

pa-
t

karo laivus, kurie lėktuvus 
“iššaudys, kaip karvelius.”

Kinijos demokratinė liau
dies vyriausybė jau antru 
kartu užprotestavo. Kalti
na, kad. Jungtinių Valstijų 
karo lėktuvai puola Man- 
džurijoj miestus ir kaimus, 
tai yra, Korėjos pasienyje.

Pradžioje mūsų valdinin
kai sakė, kad protestai ne
turi pamato, o jau vėliau 
pripažino, kad galėjo Ame
rikos lėktuvai padaryti tą 
klaidą. Ketina dalykus iš
tirti.

Korėjoje karas kas kart

tas, matomai i 
hitlerininkas, šaukdamas, 
kad tai “komunistinė pro - 
pąganda” smurtiškai stū
mė mane, už ką iš su 'ma- 

| nim besikalbėjusių susiląu- 
i kęs rimtų pastabų, griež-

Be isterijos
Iš Europos sugrįžo Associated Hospital Service pir

mininkas- Louis H. Pink. Jis aplankė Skandinavijos kraš
tus: Švediją, Norvegiją ir Suomiją. Jis ten pastebėjęs vie-
ųą gerą dalyką. Tuose kraštuose esą nemažai komunis- darosi didesnis ir žiaures- 
tų, bet nėra isterijos. Jis dabar nebesupranta, kodėl šio-1 nis. Amerikiečių okupuoto
je šalyje tiek daug isterijos, kuomet čia palyginti tiek je dalyje visai 
mažai komunistų.

uždrausta 
civiliams pasirodyti gatvė
se, nes ten yra partizanų. 
Sako, negalima “lojališkus” 
korėjiečius atskirti 
partizanų.

Romoje popiežiaus 
ninkai sutinka, kad 
mieste, Korėjoje, amerikie-

S’*. ' , Algos ir plieno trustas
Beveik visos plieno kompanijos daro iš karo Korėjoje 

tokius pelnus,- kukių jos dar nebuvo turėjusios. Bet tų 
kompanijų gaivūs šiomis dienomis pareiškė, kad jos nė 
nesapnuoja apie pakėlimą plieno darbininkams algų. Jos 

, sako, kad jos turi su United Steel workers unija kont- čių karo lėktuvai sugriovė 
katalikišką katedrą. Bet 
teisiną, kad tatai atsitiko 
tik po to, kai korėjiečiai 
pavertė ją į ginklų sandėlį.

Irane (Persijoj) prasidė
jo kurdų tautos sukilimai. 
Sakoma, kad Irano vyriau
sybė naudoja sukilimo nu
slopinimui karo lėktuvus ir 
40,000 armijos. Kurdų Ira- 
de y r a apie 4,000,000. 
Tai ne pirmas jų sukilimą^. 
Jie nori nuo Irano atsimes
ti. ’ •*

Ispanijos fašistai naudo
jasi amerikiečių karo nepa
sisekimais Korėjoje ir no
ri pilnai su Amerika susi
draugauti. Generolas Fran-

nuo i

virši- 
Seoul

f

■raktą, kuris pasibaigs tik kitų metų birželio mėnesį ir 
' jos jo griežtai laikysis.

Bet įvairios automobilių gamybos kompanijos jau pa
kėlė savo darbininkams al^as. Daugybėje kitų pramo- 

> nių organizuoti darbininkai išreikalauja aukštesnių al- 
, gų. Kai kur samdytojai geruoju pasiduoda ir išpildo dar- 

• bininkų reikalavimus, kitur darbininkai būna priversti 
griebtis streiko. , x

Ką šiame atsitikime pasakys United Steel Workers 
*;unija, kuri turi pusę milijono narių? Unijos prezidentu 
į yra pats Philip Murray, CIO prezidentas. Jis taip vado- 

vauja tai unijai, jog ji, vietoje stovėti pirmosiose kovų 
eilėse .visuomet velkasi paskui. Taip jai diktuoja jų ly- 

" deriai. Reikia tačiau tikėtis, kad eiliniai unijos nariai šį 
' sykį netylės. Kitų pramonių darbininkų laimėjimai pa

skatins juos reikalauti algų pakėlimo. Unijos vadai bus 
priversti Skaitytis su pusės milijono darbininkų valia ir 

■^troškimais..

milžiniškus pelnus iš ga
minimo karinių pabūklų.

Tam “krusijados” komi
tete labai smarkiai figūruo
ja Allen W. Dulles, buvęs 
direktoriumi ir legaliu pa-

• banko,Tur būt niekas Kanados i mi* koncentracijos stovyk- damaą dantis nudūlino to - tarėiu Schroeder 
(tuviams, o ypatingai nau- lomis, atkeršinimu ir kt. ipąkndnmas tbuman / -i - -lietuviams, o ypatingai nau-1 lomis, __________ -

jai atvykusioms, nepadarė Vieną dipukę, rodos, seniau 
tiek gėdos, kiek kardelinin- į Kanadą atvykusio lietu 
kų organizuotas būrys ges- vio žmoną, kuri atvyko su 
tapininkų ir smogininkų, į-1 kitais lietuviais į pikniką, 
siveržusių į Liaudies Bal- ■ tie “fotografai” atvejų at- 
so pikniką, Montreale. De-į vėjais 
šimtys karščiausių agitaci-' visų pusių, grasindami “at- 
nių prakalbų nebūtų taip siskaitymais.” Tiesa, <' 
suagitavę žmones prieš kar- tų “fotografų” kamerų bu- talkininkavo Hitleriui: ges- 
delininkus, gestapininkus- vo be filmų, bet vistiek fo

tografavo. Mat jiems rūpė
jo pasirodyti galingais ii' 

ramiai

liau, ieškodamas daugiau angių - amerikiečių -vokie
čių įstaigos, kuri 'padėjo 
Vokietijoje hitlerininkams

aukų savo smurtiškiems žy
giams.

J pikniką įsiveržimui va
dovavo, kaip Kardei, skelbė,, 

. nukentėjusieji nuo So vie-' 
fotografavo ją Is i tų. Nuo Sovietų daugiau- 

. ’ šia nukentėjo Hitleris ir jo 
dali;; palaikytojai bei tie, kurie

delininkus, 
smogikus, kiek jų siauti
mas tame piknike.

Man per dvidešimts me-! vesti teroras prieš 
tų žinomi politiniai bešališ-1 piknikaujančius.
ki žmonės, matydami jų 
siautimą, nevienas . pareiš
kė: “Tai gėda lietuvių tau
tai.” Viena katalikė mote
ris, priėjusi prie manęs, sa
ko: ‘‘Ar prieš pabaigą pa
saulio kas užsiuntė tą bra
dą. Aš virš dvidešimts metų 
ėjau, kur sumaniau ir nie
kas manęs nefotografavo ir 
negrasino koncentracijos 
kempėmis, pakol šie, .neži
nau kieno išperos, čia už
plūdo.” Baigdama pasikal
bėjimą ^piktai pareiškė: 
“Tai ne žmonės, o pikti są
rančiai.”

Vienam lietuviui, stambo^ 
kos įmonės dalininkui, įei
nant į pikniką jį nufotogra
favo vienas iš jo dirbtuvė
je dirbusių dipukų. Pak
laustas, kam jis tą daro, 
atšovė: “Dėl vėlesnio at
siskaitymo” ir tęsė fotogra
favimą kitų beįžengiančių 
į pikniką. Pačiame pikni
ke keletas tokių ‘‘fotogra
fų” veikė be pertraukos. 
Užklausti, kam jiems rer 
kalingi tie paveikslai, bau
gindami šūkavo grasinda-

Man sėdint ir ramiai juo
kaujant su pažįstamomis 
montrealietėmis, penki di • 
pūkai po pasitarimo su 
“pikieto” vadais hitlerišku 
smarkumu primaršavo ir 
sulyg komandos 'sustojo 
prie manęs. Vienas iš jų 
piktai sušuko: “Dabar tu 
mums atsakysi, kiek tau

tapininkai, smogikai ir jų 
palaikytojai. Jie, keršyda
mi už Sovietų veiksmus 
prieš Hitlerį bei bendrai 
prieš fašizmą, šiandien pul
dinėja nieko su tuo bendra 
neturinčius žmones. Kaip 
hitlerininkai, taip ir jie 
naudoja tuos pačius meto-1, 
dus; • prievartą, smurtą, 
grasinimus ir terorą.

Aš visuomet buvau linkęs 
pateisinti’ naujai atvyku
sius lietuvius prieš tuos, 
kurie darydavo primėtinje -

Stalinas moka algos.” At • jimuš, kad jie nesąžiningai 
sakius, kad tiek pat, kiek bei nedraugiškai atsiliepia 

dabar Hitleris link tų, kurie juos atkvietė 
susikompromitavo Vokietijos, apmokėjo ke- 

Vėliau pradėjo su savo prie- iiones; bei padėjo įsikurti, 
tehais siūlyti, kad jie ap- pakol piknike neišgirdau 
mokėsią man kelionę į Ta-1 vieno “pikietuojąnčio” di- 
rybų Lietuvą. Bet paklau - [ pūko savo gįminėms piktą 
sus, kada jie bus ^gątavi pareiškimą: “Jums Stalinas 
įteikti tą auką, . bei iš ko už tą atmokės.”

Žinoma, tas hitlerininko 
kaip musę krimtę, numar- pareiškimas atstovauja tik 
šavo užsikabinėti kitus ra- į tuos kurie “ 
miai piknikaujančius žmo-!
nes. i ' . ’

Vėliau, besimaišant tarpe dipukų.
būrio dipukų, vienas ture-j visi rimti lietuviai darbo 
jęs pažįstamų Kilikeviciaus žmonės pasipiktinę tokiais 
pavarde lietuvių Kupišky- kardelininkų 
je, užklausė, ar ir aš iš ten žygiais.
kilęs. Atsakius, kad iš Su
valkijos, kalba nukrypo

klausėjui dabar 
moka,

aš turėsiu iškolektuoti,

pikietavo” o 
jie nesudarė nė penktą 
nuošimtį Montreale esančių

Visi rimti lietuviai darbo

hitleriniais

“Crusade for Freedom 
Committee” nebūtų pilnas, 
jeigu jis neturėtų artimų 
ryšių su katalikų bažny
čios aukštąja hierarchija. 
Todėl jame garsiai skamba 
vafdas kardinolo Spellma- 
no, kuris didžiavosi sulau
žymu duobkasių streiko. 
Spellmanas priskaitomas 
prie pačių iškalbingiausių 
naujo karo kurstytojų.

Komiteto direktorių ei
lėse skamba vardas Frank 
Atschul, prezidento galin
gos General Investors .kor
poracijos. Ten užtinkame ir 
Įeit, generolą Ira’ Ea- 
ker, vice-prezideųtą Hu
ghes Tool kompanijos. •

Nereikia pamiršti ir pa
ties generolo Clay turtų ir 
įtakos. Jis yra pirmininkas 
Continental Can Co. direk
torių tarybos, kurios turtas 
siekia $200,000,000, taip 
pat di rektoriūs Chemical 
Bank and Trust Co., kuri 
verta virš pusės bilijono do
lerių. Dar daugiau: gene
rolas Cląy yra direktorius 
Newmont Mining korpora
cijos, kurios milžiniški fi
nansiniai interesai pasiekia 
tolimąją* Afriką, -kurios 
milijonai žmonių gyvena po 
imperialistų jungu.

Bet, žinoma, naujoji or
ganizacija neturėtų dide
lio pasisekimo, jeigu joje

(T«sa 4-me. pusi)

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Rugs. 12, I960



Stasys Jasilionis

Pasidairius po New Yorką
Pačiame gegužės mene- i 

šio viduryje susidarė proga tuiojančius 
pabuvoti penketą dienų 
New Yorke. Giminaitė, gy
dytojo siunčiama, turėjo | už gyvenimą. Tai 
vykti į tą didmiestį sveika- (vedėjai, tai krautuvės savi
tos taisymo

tai vienur, tai kitur pikie- 
; darbininkus.

Vadinasi, jie gina 'savo tei
ses už duoną ir sviestą — 

įmonės

reikalu pas | ninkai stengiasi susikrauti 
ir pasiduoti daugiau pelno. Jie mojasi 

atplėšti didesnį šmotelį dar
bininko uždarbio ir prisi- 

delmona;

operacijai.
— Važiuok,

nim
man susirasti
rion turiu eiti, padėsi ap
spręsti mano buvimą tenai, mažinti savo

'darbininkų gyvenimo reika
lai diktuoja veikti priešin
gai— kovoti,-nepasiduoti, 
reikalauti daugiau, nes gy
venimo reikmenys brangs
ta ir brangsta.

Iš to įvyksta susikirti
mai, kova, streikas, ir pasi
rodo darbininkų pikietas,— 
publiškas skundas.

— Žiūrėkit^ žmonės, ši 
skriau- 
kalbėte 
nešioja-

dėde, su ma-
— ji sako. — Padėsi skaityti į savo 

įstaigą, ku- jie mojasi pabloginti darbi-
ninku darbo sąlygas, kad 

išlaidas. O
— Gerai, važiuojame, 

atsakiau. Ir išvažiavome.

Pats metropolis man pa
žįstamas tik paviršutiniai. 
0 jis turi savo plotį ir ilgį; 
jis turi ir savo okeaniškas 
gilumas, į kurias įeiti — 
turi žinoti ir kelius ir var
tus. Juk tai pasaulinis did
miestis su savomis meno, 
mokslo, kultūros ir komer
cijos įstaigomis, besirišan • 
čiomis taip plačiai, 
plati yra mūsų žemė.

New Yorko gilumos slė
nia suktybių lizdus, kurių 
kryžkelėse vyksta skaudūs 
dužiai į žmogaus širdį, aš
trūs sukrėtimai, 
mas, ir. ne kartą, 
jų vainikavimasis 
dystėmis.

Packard darbininkų unijos ir firmos viršininkai pasi
rašo kontraktą, kuriuomi užbaigiama 14 dienų tęsęsis 
streikas. Jame dalyvavo 3,000 darbininkų. Streikie- 
riai gavo pakėlimus mokesties ir pagerinimą pensijų. 
Matydamos, kad ir jų darbininkai gali streiku parei

kalauti sau pagerinimų, tūlos kitos auto firmos 
pakėlė algas be streiko.

Algirdas Šocikas ™ Tarybų 
Sąjungos sunkaus svorio 
bokso čempionas!

Tai buvo 1947 metais
Maskvoje, per Tarybų Są
jungos bokso pirmenybes. 
Ringe kovojo sunkiasvoriai.
Pirmasis — gruzinas, nusi
pelnęs sporto meistras An- 
dro Navasardovas — ringo

, pažiba, dvylikos metų stažo žektorių 
boksininkas, buvęs Tarybų gongo dūžis. Perovas šoka

iš savo kampo prie Šociko,

!kojo apie Šociko pergales 
prieš Suomijos, Vengrijos, 
Lenkijos ir Rumunijos 
boksininkus, apie nuostabų 

• kelią, kurį Algirdas nužen
gė per tokį trumpą laiką— 
penkeris metus.

0 tuo tarpu Algirdas 
! vienas sėdėjo savo kamba-Dešimtys tūkstančių žmo

nių, negavusių bilietų, liko ryje ir rašė. Paskui paspau- 
laukti aikštėje, klausyda- dė skambutį ir perdavė 
miesi per garsiakalbius ra- atėjusiam tarnautojui tele- 
dijo repbrtažo apie ’J 
tančią kovą. Scenoje rin-1 dos telegramą jau 
gas, į kurį nukreiptos pro- 

šviesos. Nuaidi

skambutį ir perdavė

vyks-igramos blanką. Po valan-. 
skaitė

Sąjungos čempionas ir
tarptautinių varžybų daly - siekia suartėti ir atakuoti.

Vilniuje:'
“Dėkoju tarybų valdžiai, 

kuri mane iškėlė, išugdė, į- 
galino vystyti savo sugebė
jimus. Šocikas.”

Kas galėjo prieš penke
ris metus pagalvoti, kad 
Šančių darbininkas taps , 

______ Tarybų Sąjungos čempio- 
Šocikaslnu? Bet vos tik buvo paste-

Tačiau Algirdas, atspėjęs 
varžovo manevrą, neprisi
leidžia Pėrovo arti ir daž
nai pats netikėtai apiberia 
Perovą smūgiais. : 
daug judresnis, visai nepa- betas Šociko talentas, jam 
našu, kad jis sunkiasvoris, tučtuojau sudarė visas ga
in Perovui ne tik nepa- Į limybes treniruotis, tobu- 
vyksta pulti,, bet jam vis Gintis. Kruopščiai su - juo 
daugiau ir daugiau tenka i dirbo garsūs treneriai, 
trauktis ir gintis nuo pavo-| Kvietė jį į rungtynes Mask- 
jingų ir nepaprastai stip- voje, Tbilisyje, Leningrade,

! Rygoje ir kitur. Visi troš- 
| ko — tegu auga šis gabus .
jaunuolis, siekia laimėji
mų. Ir štai rezultatai: Al- . 
girdas Šocikas — Tarybų * 
Sąjungos čempionas.

St. Vaitkūnas.

vis. Antrasis —devyniolika-1 
metis lietuvis Algirdas

i Šocikas. Ką dar buvo gali
ma tuomet apie jį pasaky
ki? Boksu užsiiminėja me
tus. Štai ir visa atestacija. 
Kovą, žinoma, laimėjo Na- 
vasardovas. Bet jau tuomet 
vienas iš tarybinio bokso 
veteranų, garsus treneris 
maskvietis Viktoras Ogu
renkovas savo draugams 
pasakė:

— Žiūrėkit^ 
įmonė, ši krautuvė 
džia mus, — tarsi 

kaip ] kalba streikininkų 
imi iškelti užrašai. 5jt * *

Sustojęs prie Doubleday 
knygų sankrovos, žvelgiu, 
kas naujo išdėta lange, ko
kia svarbiausia literatūra 
skiriama šiai dienai. Ogi 
keletos rūšių vadovai po 
'Europą. Vadinasi, ekskur- 

i santams rankvedžiai, kū
jų dė i i- Į riuos gal būt padęda išleis- 

pačiu 
kuriuo

išprotėji- 
keliauto- 
žmogžu-

ti Europos didžiųjų užeigų 
ir biznių įstaigos, laukian
čios svečių iš Amerikos. 
Keleiviai svečiai ir jų kiše- 
niuose doleriai yra svar
biausias dienos punktas.* * *

Važiuojant urvakelių

Pačiame mieste 
mas eina vis tuo 
greituoju tempu, 
iis ėjo prieš metus ir prieš 
dešimti metu.* Visi gyven - 
tojai, kol gali skubėti, sku
ba į visas puses. Skersgat
vių šviesos tvarko ir va- 
žiuoliu ir pėsčiokų eismą.

— Eik. Sustok. Suk tik traukiniuose gali pastebėti 
šitą pusę; suk tik ana pu- naujų gyventojų daugį. Tie 
se, — tarsi kalbėte kalba nauji gyventojai 
eismo ženklai.

Sužiniai ar ųesužiniai 
sulaužysi eismo taisykles— 
atsidursi pavojuje ir bėdo- 
ie. Pavojaus pasėkoje, ne
laimėje — atsidursi ligoni
nėj arba lavoninėj, o bėdos 
pasėkoje — pas teisėją, ku
ris paskirs tau pinigine 
baudą arba nusiųs kalėj i- 
man.

Čia niekas su botagu 
negainioja žmonių, o tačiau 
jie skuba, lipdami vieni ki
tiems ant kulnu ir tiek. * * *

panašūs 
į ispanus. Jie sunkiai an- 
gliškai kalba. Pasiteiravus, 
teko patirti, jog tai porto- 
rikiečiai ateiviai, atvežti į 
šią šalį darbams. Sakoma, 
jie dirbą pigiau negu senie
ji amerikiečiai. ,0 darbda
viams, kas dirba už pigiau, 

Seni 
bedar-

tos gražmena-pievelė, gė
lės, medeliai. Bet darbas 
sunkus, o talka maža...

# * *

Į Kultūros Centrą vykau 
drauge su sankeleive M. 
Lizik, pas kurią teko su gi
minaite apsistoti. Paklau
siau, ar ji skaito “Laisvę.”

— Skaitau, kai gaunu 
progą nusipirkti. Bet “Lais
vės” pardavimo stotis toli 
nuo manęs, tai tik retai.

— Ar priimtum dovaną, 
jei aš jums užrašyčiau 
“Laisvę” čieliems metams? 
— paklausiau jos.

— Labai maloniai.
Aš ir pristatau Bukniui 

naują skaitytoja, primin
damas jam, kad jis pats 
turėtų savame mieste to
kius susirasti. Bet jis man 
jokių pastabų nedarė, tik 
maloniai priėmė pinigus ir 

aš žinau, 
mano gy-, 
— galėtų 
padaryti: 

skaitytoją ir 
man, kodėl aš ne-

adresą. Tačiau 
kad jis atvykęs į 
venamąjį miestą 
lygiai tą 
gauti naują 
priminti 
gavau.

t a m darbas, 
amerikiečiai testovi 
bių eilėse. * * *

Apsilankau
Kultūros Centre.
čia “Laisvė” įsikūrusi, čia 
spaustuvė,, čia atskiros raš-

* # *

raštinė ir erdvi irLDS
tvarkiai įrengta. 0 ALDLD 
raštinė taip pat svečiui ma
loni. D. M. Šolomskas, sa - 
kosi, pats daug darbo įdė-

Lietuvių jęs, kaip spintų subudavo - 
Dabar ••_. • ■ , • *
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Urvakelių traukiniai, ly- tinės, čia daug daugiau na- 
giai kaip ir gatvių keliai, 
pilni žmonių. Ypač jie pri
sigrūdę rytmečiais ir pava
kariais, kai važiuoliai ir j tvertas tvirta tvora.S.Sasna 
pėsčiokai skuba j dienini drasko badikliu kieta žeme, 
da»’ba ir iš darbo. I kad būtu galimą gėlių pri-

Eidamas gatve — užeisi1 sodinti, čia turės būti gam-

rankumų, negu laisviečiai 
turėjo senojoj būstinėj.

Sklypelis tuščios žemės ap-

University of California valdovai (board of regents) 
susirinko prašalinti iš pareigų 31 mokytoją, kurie at
sisakė pasirašyti priesaiką, kad jie ne komunistai. 
Mokytojai sakė, jog pasirašymas tokios priesaikos bū
tų paneigimu konstitucinių teisių, ko negali daryti kons
titucinę - demokratinę valdžios formą pripažjstantieji 
žmonės. Be to, jie buvo pasirašę) su universitetu kon- 
traktą, kuriame greta kitko buvo įrašyta ir ištikimybės 

pareiškimas. Kalba universiteto viršininkas 
Robert G. Sproul.

[jime, taip ir visame kamba
rio įruošime. Ir džiaugiasi 
jis, kad dabar viskas lengva 
susirasti. * * *

Jonas Barkus, “Laisvės” 
korektorius, vis tebedirba 
tą patį darbą.

— Nejaugi raidžių rinkė
jai neįpranta surinkti žo
džius be klaidų ? • — sakau 
jam.

— Ne tik raidžių rinkė
jai, bet ir rašytojai neįpran
ta parašyti be klaidū. O t, 
už visų griekus aš ir turiu 
paku tavo ti...* * *

Nemaža liuosų valandų 
teko praleisti didžiajame 
•New Yorko knygyne. Lie
tuviškos knygos randasi 
Slavonic skvriuje, antrame 
aukšte. Pažiūrėjau knygų 
sarašą. Jis visai menkas. 
Naujesniu ių knvgų visai 
nėra. Sąraše įmaišyta ir ki
tataučiu kalbomis knygos, 
liečiančios lietuvius. Bet 
rodos, kad yra įmaišytų ir 
tokiu, kurios nieko bendro 
su lietuviais neturi.

Nustebau radęs sąraše 
B. Pranskaus “Lietuviu Li
teratūros Chrestomatiją.” 
dalis I. išleista Minske, 1933 
m. Kaip ši knyga čionai at
keliavo — leidykla atsiun
tė, autorius, ar. kas kitas? 
Paprašiau patarnautojos, 
kad man šia knyga paduo
tų. Gavau. Pavarčiau, pas
kaičiau kai kurias dalis. 

'Knygoje yra žvelgiama ir

amerikiečių lietuvių kūry
ba. Pavyzdinės ištraukos 
yra šių rašytojų: Mizaros, 
Kaškaičio,.^ Buolio Sūnaus 
— Jasilionio ir St. Butkaus. 
Be to, žvelgiama ir visa 
“lietuvių darbininkų revo- • 
bucinė literatūra” ir mini-; 
ma jos autoriai Amerikoje. į

Priešais mane, kitoj pu -! 
sėj stalo, žmogus, pasitiesęs 
rusiškos “Pravdos” komp- 
letą 1920 metų. Skaito, stu
dijuoja seną 
laikraštį, rašosi 
Gal tai žmogus, kuris nau
dosis gautomis 
dos” žiniomis apginti bol
ševikus, o gal “vilks senus 

paruoš 
medžiagą, šnipavimo agen- 

anaip

' bolševiku 
ištraukas.

iš “Prav-

” ir

tijoms? Ir taip ir

Paklausiau patarnauto- 
ir lietuviškų laik- 
ateina į knygyną, 

“taip,”. ir parodė 
laikraščių vardus, 

laik
raščiai, iš didelės laikraš
čiu šeimynos, teateina čio
nai. Ar juosias čionai skai
to, nesiteiravau.* * *

M. Lizik, pas kurią teko 
apsistoti, kūrina pečių 
gražiomis malkomis.

— Kur gauni tokių gra-

jos, ar
raščiu
Atsakė

! keturių
Vadinasi, tik keturi 

iš didelės

“Matysite — Šoci- j rių smūgių, 
kas bus Tarybų Sąjungos

; čempionu.”
Į ...Serebriannyj bor. Lie
tuviškai tai reiškia “Sidab
rinis šilas.” Šitaip vadinasi 
į mažas ir tykus kurortas 
netoli Maskvos. Kiekvieną 
rytą, kai dar žolė žvilgėjo 
rasa, vasarvietės parke bu
vo galima išvysti tris bė
gančius vyrus, apsirengu
sius sportiškai. Tai buvo 
Algirdas Šocikas ir jo tre
neriai — 'kaunietis Leonas 
Misiūnas ir maskvietis Vik
toras Ogurenkovas. Po 2— 
3 kilometrų bėgimo treni
ruote buvo tęsiama imituo
tame “ringe”, kurį jie įsi
rengė parko lapinėje. Du 
kartus per savaitę visi trys 
vyrai skubėdavo lengva 
mašina į Maskvą. Čia “Kril-

Minutės pertrauka.
Antras roundas. Vėl Pe

rovo pastangos įgyti inicia
tyvą. Bet dabar Šocikas pri
sileidžia Perovą i artimą] 
kovą. Algirdas virtuoziš
kai atsigina ir čia pat su
duoda tokius smūgius, nuo 
kurių Perovas pradeda 
sverdėti. Gongas išgelbsti 
Perovą iš sunkios pade- i 
ties.

Prasideda paskutinis. 
roundas. Perovas ryžtim 
gai tęsia kovą. Šocikas ati 
džiai stebi jį ir tučtuojau 
suardo kiekvieną Perovo | 
sumanymą. Į Perovą vėl 
pasipila smūgių kruša ir 
tik nepaprasta ištvermė į-s 
galina ii tęsti kovą.

Žmonių Gudrumai 
ir Paikystės

Juokai iš Krieno karalystes
Blogis išėjęs j gerą

Gana dažnai merginos 
padaro vyrus laimingais; 
už jų neištekėdamos.

ja Sovieto v spoito i ūmuo- i gajune-os sporto 
se Šocikas tohau treniruo-1 A!(ril.das šocikas. 
davosi . Ogurenkovas jam guke]ia 1aunam 
specialiai parinkdavo spar- • • t;c

• . • -j jL4.ltJVctt.xll cto« cJ 1 o

davosi. Ogurenkovas jam

prade- 
boksi- 
treni-

ringo partnerius: 
dant musės svorio 
ninkais, su kuriais 
ruodamasi^ Šocikas išvys
tydavo dideli tempą, ir bai
giant sunkiasvoriais, kur 
reikėjo jėgos ir ištvermės.

žiu ir kieto medžio malkų? Sporto i ūmuose Šocikas pa-
— klausiu jos.

—0, čia netoli yra ra
kandų dirbtuve, tai visus 
nupjaustytus šmotukus, ku
rie .nebetinkami, išmeta ant 
tam tikros platformos ir ry
tais bile kas nuėjęs gali pa
siimti ir parsinešti. Nueina 
būrys žmonių ir visi neša
si. Geros malkos, kaitrios. 
Ypač gerai pavasarį ir ru
deni, kai ne labai šalta, pa- 
kurinti, kad kambarių 
drėgnumą sunaikinti.

0 čia lietus lyja. Išvietės 
kambarėly pradėjo iš lubų 
vanduo varvėti. Stogas 
kiauras. O savininkas nieko 
netaiso. Nėra jam isroka- 
vimo taisyti — namas pa
dėtas pardavimui. Kas ■ nu
sipirks — tesitaiso... O nuo
mininkai tevargsta...* * *
(Laisves Redakcijos pasta
ba: šie įspūdžiai yra ne
baigti rašyti. Jie buyo ras
ti Stasio Jasilionio deskoje 
po id mirties. Juos mums 
prisiuntė mirusiojo žmona.)

Kolūkietė — Socialistinio 
Darbo Didvyrė. TSR Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos Įsa
ku Šiaulių srities “Gegužės 
Pirmosios” kolūkio kolūkietei 
—kiaulių šėrikei Stasei Vit
kienei suteiktas Socialistinio 
Darbo Didvyrio vardas, įtei
kiant Lenino ordiną ir auksinį 
medalį “Pjautuvas ir Kūjis..”

Šį aukštą apdovanojimą 
Stasė Vitkienė gavo už aukš
tų rodiklių pasiekimą vystant 
gyvulininkystę kolūkyje. Pra
eityje Vitkienė buvo kumetė.

sižiūrėdavo sportinių fil
mų, kuriuose galima buvo 
pamatyti atskirų boksinin
ku kovos stilių.

0 paskui, sugrįžę, visi 
drauge eidavo pasivaikščio
ti po žalias Sidabrinio šilo 
apylinkes.

Taip visą šių metų birže
lio mėnesį treniravosi ta
lentingas Kauno boksinin - 
kas Algirdas Šocikas, ruoš
damasis Tarybų Sąjungos 
pirmenybėms.

...Sverdlovskas. Stambus 
pramonės ir kultūros cent
ras, dažnai /Vadinamas 
“Uralo sostine.” Čia 1950 
metų liepos 18 dieną prasi
dėjo bokso čempionatas, į 
kurį suvažiavo daugiau 
kaip 120 visų svorių boksi
ninkų. Kaip ir visada, dė
mesio centre buvo sunkaus 
svorio susitikimai: viena, 
dėl to, kad čia visada užver
da įdomiausios kovos, o 
antra, kad šio svorio nuga
lėtojai vadinami absoliu
čiais Tarybų 
čempionais. Kas nugalės? 
Viėni minėjo . Navasardo- 
vo vardą, kiti ginčijosi, mi
nėjo garsų sporio meistrą 
estą Martyną Linnamegi. 
Bet užvis daugiau šalinin
kų turėjo du jauniausieji 
boksininkai — maskvietis 
Anatolijus Perovas ir kau
nietis Algirdas Šocikas. Jie 
abu ir pateko į finalą.

Naujieji Sverdlovsko 
operos teatro rūmai, turin
tieji 2 tūkstančius - vietų, 
sausakimšai įilni žiūrovų.

Sąjungos

Paskutinis žodis .
— Visos moterys ir mer-

| ginos nori, kad jų vis būtų ‘
Susitikimą su didele, taš- paskutinis žodis. Ar ir ta

ku persvara laimi Tarybų viškė tokia? — klausia vie- 
meistras , nas vyrukas -savo draugo.
Publika — Panašiai taip, bet ma

nu galėto- niškės paskutinis žodis ne- 
apiberia- būna, 

mas gėlėmis. Jam karštai 
visi spaudžia ranką, o vy
riausiasis teisėjas prisega 
prie megztinio Tarvbų Są
jungos čempiono aukso me
dali.

Čempionato dalvviai grįž
ta į “Uralo” viešbutį. Šoci
kas atsisveikina su trene
riais ir pakyla liftu i viršų. 
O prie Misiūno ir Oguren- nieko negirdi, 
kovo prieina Perovas. Tri- kalbu jam. 
se "jie sėdasi prie staliuko, i — Aš manau, — sako gy-

— Na, žinote, — sako Į dytojas, —jog tokiu atve- 
vakarieniaudamasr Pero- i ju jam daug geriau, kad ne- 
vas, — tokių smūgių aš dar 
nesu regėjęs. Išties puikus 
yra naujasis čempionas. Aš 
didžiuojuosi Šociku.

Paskui sekė prisimini
mai. Ogurenkovas papasa - I

sukelia jaunam
— Panašiai taip, bet ne

, taip sakant, pilnas 
žodis. <

— Kaip tai?
— Jinai pasako tik m-m-

m-m....

Geriau, kad negirdi
Moteris su sayo vyru atė

jusi pas gydytoją aiškiną:
— Maniškiam yra kąs- 

nors blbgai, kadangi jis 
kuomet aš

girdi.—Mat, ši moteris gy
dytojui buvo gerai žinoma, 
kaip begalinė kalbėtoja, ku
ri nežino, kada būna laikas 
nutilti.

Sumedžiojo Krienas

Armijos oficieriai susirinko pasitarti apid jiems paves
tą gelžkelių kontrolę. Gelžkeliečiai darbininkai skun
džiasi, kad ši prezidento Trumano uždėta neva kon
trolė yra tik priedanga ir užtartis bosų. Jie sako, kad 
vadovybėn tos kontrolės yra paskirti kompanijų pa

tikėti asmenys ir kad darbininkai nuo jų besulauks 
nieko gero. _

3 pusi.—‘Laisve (Liberty, Lith. Daily)—<Antr., Rujįs. 12, 1950
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ranka

pasigailėk! — pakartojo 
Latkinas. — Aš žmogus !

— Sudie, Davidėli, — pa
sakė Raisa 
niu išėjo iš kambario.

— Rytoj būsiu pas jus! 
— sušuko įkandin jos Da
vidas ir, nusigręžęs veidu į 
sieną, sušnibždėjo ^-Nuvar
gęs aš labai, dabar pas
nausti būtų neblogai, — ir 
nutilo.

Aš ilgai nėjau iš kamba- 
riox Aš slėpiausi. Negalė 
jau užmiršti, kuo 
grasino tėvas. Bet 

nuėjo 
sutiko

ir kartu su še-

(Pabaiga.)
— Ei, David, liaukis! — 

nutraukė jį «tėvas, — pa
žiūrėk tu į 'save: tu visas 
sudraskytas... Visai pado-

' rūmą praradai!
Davidas sugriebė

marškinius ant krūtinės.
— Kad ir ką jūs sakytu

mėte, — pakartojo jisai.
— Užčiaupk jam burną, 

Porfirijau Petrovičiau, už
čiaupk jam burną! —ę su
cypė teta už durų. — O ši
tą nedorėlę, šitą ištvirkė-

’ lę... šitą...
Bet, matyt, kažkas ne- baiminimasis 

paprasta nutraukė tuo me- Į<ajs jįs 
tu mano tetos iškalbingu- Ra(i nors žodį būtij "paša- 
mą: jos balsas ūmai nutrū- Kęs. Jam pačiam 
ko, ir jo vietoje išgirdome 
kitą, seną, kimų ir silpną.

— Broli, — tarė šis silp
nas balsas. — Krikščioniš
ka siela!

' XXIII
Mes visi atsigręžėme...

Prieš mus, taip pat apsi
rengęs, kaip aš jį neseniai 
buvau matęs, kaip kokia 
šmėkla, liesas, suvargęs, 
pašėlęs, stovėjo Latkinas.

— O dievas! — tarė jis 
kažkaip vaikiškai, pakėlęs 
į viršų drebantį sulinkusį 
pirštą ir bejėgiu žvilgsniu 
žiūrėdamas į tėvą, — die
das nubaudė! O aš Va...

- Ra... taip, taip, Raisos atė- Į vaišinti, kur sodinti bran- staiga
jau! Man... ču! Man kas? guji svetį, blaškėsi, kaip kniūbsčia puolė ant žemės, 

.. Netrukus į žemę — ir kaip į įgeltas, šokinėjo, lyg nusi-; bet greitai atsipeikėjo. Jos

man 
mano 

nie- 
mane ir

atrodė, 
buvo nepatogu. Be to, grei-

Vilnys plaka galą dar tebekyšančio iš vandens J. V. 
Laivyno ligonines laivo Benevolence, buvusio paruošto 
kare sužeistiesiems gabenti. Susidūrus su prekiniu 
laivu, šis visais galais greit prisisiurbė vandens ir pa

skendo ties Golden Gate San Francisco uoste.

tai atėjo naktis, ir namuo- | pamenu, kaip jos ėmė spin
dėti, kai tėvas pasakė prie 
jo, kalbėdamas apie Raišą: 
“Protinga, bus šeimininke."

se viskas nurimo.
XXIV

Ryto metą Davidas atsi
kėlė, lyg nieko dėtas, o ne- Latkinų namuose man pa-

pasakojo, kad senis užgeso 
tyliai, Kaip sudegusi žvakė,

Į trukus, vieną ir tą pačią 
i dieną, atsitiko du svarbūs 
i įvykiai: paryčiui mirė senis 
I Latkinas, o vakarop į Ria- 
;zane atvažiavo dėdė Jego- 
' ras, Davido tėvas. Neat- 
■ siuntęs įspėjamojo laiško, 
niekam nepranešęs, jis pa

Į sirodė, kaip perkūnija iš 
giedro dangaus. Mano te-

! vas nepaprastai subruzdo,
i sukruto ir nežinojo, kuo Į klirose. Prieš kapą Raisa

, ome raudoti ir

tai? Viena
skersinė — štai kas man... ( nelabai jaudino brolio rū-

lazdelė, antra... j kaltęs; bet, atrodė, dėdės

dens nubėgo, ir aš esu turė
jęs daug laikrodžių; aš pa
siekiau net tokią prabangą, 
jog įsigijau tikrą bregetą, 
kuris turėjo sekundžių ro
dyklę ir repeticiją, be to, ro
dė dienas. Bet slaptoje ma

ir, kol nenustojo jėgų ir są- no rašomojo stalo dėžutėje
monės, vis glostė savo duk
ters plaukus ir kalbėjo kaž
ką neaiškaus, bet ne liūd
no, ir vis šypsojosi. Per kromelninko, 
laidotuves į cerkvę ir į ka- jo panašumo į tą laikrodį, 
pus mano tėvas nuėjo ir la- kurį kadaise man buvo do- 
bai uoliai meldėsi; net vanojęs mano krikštatėvis. 
Trankvillitatinas giedojo Kartkartėmis,

nebyle, sesutė žiūrėjo į vi
sus didelėmis, šviesiomis ir

reikalinga... O tu, broli bri- Į pestingumas, ir jis vis kar- truputį laukinėmis akimis
Įijantininke... žiūrėk... juk tojo: "Kam tai” ir “ Man 
ir aš žmogus! i nieko nereikia.

kartkartėmis glaudėsi 
Su teta jis j prie Raisos, bet išgąsčio jo- 

Raisa tylėdama perėjo j pasielgė dar šalčiau, bet ir je negalima buvo pastebe- 
I 1 • • — • 1 . ... ... .. - -per kambarį ir, paėmusi i jį jam buvo nelabai meili. 

Latkiną po ranka, užsege. Jos akyse jis buvo bedie- 
jam švarką..

— Eime, Vasiljevna, — 
kalbėjo jisai, — čia visi 
šventieji, pas juos neik. Ir 
tas, kuris ten dėkle guli, — 
jis parodė Į D'avidą, — taip 

' pat šventasis. O mes, bro
lau, nuodėmingi. Na, ču... 
dovanokite, ponai, senukui 
su pipirais! Kartu vogėme k rimtas ir didus. Jis 
— suriko jis staiga, — met turėjo ant galvos skry- 
kartu vogėme! Kartu vo- bėlę su pliumažu, dėvėjo 

kartojo jisai, į manžetus, žabo ir tabako 
aiškiai džiaugdamasis: pa- spalvos švarką, prie šono— 
galiau liežuvis paklausė jo. plieno špagą. Davidas ne- 

_ Mes visi kambaryje ty- ’ paprastai • nudžiugo — jo 
Įėjome. net veidas nušvito ir pag-

• — O kur jūsų... ikona? h ‘ 
-r- paklausė jis, atlošdamas kios: linksmos, 
galvą ir užversdamas akis, blizgančios; bet jis _  voiL-ia q ii c i\yrj 1 ą/E I i.____ 1 i.:

ikona?

yra senoviškas sidabrinis 
laikrodis su raštuotu cifer
blatu: aš jį pirkau iš žydo 

nustebintas

Tarybų Lietuvos priešąkiniųcentų, žuvies — 149 procen- 
Žmonių apdovanojimas. Ry
šium su1 Lietuvos .TSR susi
kūrimo dešimtmečiu ir pa
siektais laimėjimais atkuriant 

j ir išvystant pramonę, žemes 
ūkį, kultūrą ir meną TSR Są
jungos Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Įsaku ordi
nais ir medaliais apdovanota 
didelė Lietuvos TSR darbinin
kų, kolūkiečių, valstybės ir 
visuomenės veikėjų, mokslo, 
kultūros ir meno darbuotojų 
gru pė.

Apdovanotųjų tarpo — 
Pranas' Beresnevičius, “Nė
ries“ gamyklos formuotojas; 
Stasys Bogdanavičius, “Ne
muno” gamyklos darbinin
kas; Česlovas Lagutka, garve
žio mašinistas'; G e r tr ūda 
Plokštienė, “Trinyčių” fabri
ko verpėja; Antanas Skar
dinsimas, Marijos Melnikaitės 
vardo žemės ūkio artelės kol
ūkietis; Vincas Valkas, J. že- 

■maitės vardo kolūkio sodi
ninkas; Jonas Gaižauskas, 
traktorininkas; Marija Vasi
liauskaitė, pensininkė; Euge
nija Rudytė, mokytoja; Anta
nas Venclova, rašytojas; Juo
zas Matulis, Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos preziden
tas, ir kiti.

kai aš esu 
vienas ir nieko pas (save ne
laukiu, išimu jį iš dėžutės 
ir, žiūrėdamas į jį, prisime
nu negrįžtamai prabėgu
sias. jaunąsias dienas ir tų 
dienų draugą...

H. KORSAKIENĖ

Naujas 
liaudies

tybinį 
liaudies 
tytr už

tais.
Antrame ketvirtyje pasiek

ti laimėjimai — išdava pla
čiai išsivysčiusio socialistinio 
lenktyniavimo šlovingojo jubi
liejaus—Tarybų Lietuvos de
šimtmečio — garbei.

vulininkystei išvystyti. Dabar 
• Lietuvos kolūkiuose yra dau
giau kaip 15 tūkstančių gy
vulininkystės ir paukštinin
kystės fermų. *

Priešakiniai, darbininkai — 
gamybos vadai. šimtai eili
nių Lietuvos darbininkų per 
paskutinius metus tapo gamy
klų bei fabriku direktoriais, 
cechų viršininkais, pamainos 
meistrais, v a d o v a u jaučiais 
darbuotojais daugelyje liau
dies ūkio baruose. Taip 
antai, Vilniaus “Elfos” elek- 
tromotorų gamybos direkto
riumi yra buvęs šaltkalvis 
Dragelis, baigęs aukštąjį 
mokslą tarybų valdžios me
tais. šioje gamykloje dauge
lis darbininkų tapo brigadi
ninkais. barų ii- pamainų vir
šininkais. “Laisvės” siuvimo 
fabrikui vadovauja Andriu
kaitis, išėjęs kelią nu<o eilinio 
darbininko iki fabriko direk
toriaus, 
fabriko 
neseniai 
Daugelis 
kų per 
metus 
mokslą ir dabar užima vado
vaujančias vietas ministerijo-

trakto- 
bei li-
Kiek- 

stoties 
Ji tu-

Naujoji technika—j Lietu
vos kolūkius. Joniškio valsty
binėje mašinų _ traktorių sto
tyje gauta dizelinių 
rių, cukrinių runkelių 
nų kombainų partija, 
vieną, dieną auga šios 
aprūpinimas technika,
ri 30 tipų įvairių žemės ūkio 
mašinų bei inventoriaus.

Joniškio mašinų - traktorių 
stotis aptarnauja Joniškio ra
jono kolūkius; tasai- rajonas 
lapo ištisinės kolektyvizacijos 
rajonu.

Visi pagrindiniai daug dar
bo reikalaujantieji procesai 
Lietuvos kolūkiuose — ari
mas, sėja, derliaus nuėmimas, 
technikinių kultūrų įdirbimas 
—iš esmės mechanizuoti. Tik
tai per pastaruosius ketverius 
metus Lietuvos TSR žemės 
ūkis gavo 14 tūkstančių žemės 
ūkio mašinų.

K a u n o trikotažo 
direktorė Markienė 
buvo darbininke.
Lietuvos 
tarybų 

išėjo technikinį

Tarybų Lietuvos
•ūkio pakilimas. Vals- >je ir trestuose.
planą Lietuvos . TSR 
ūkiui atkurti ir išvys- 
1950 metų 11 ketvirtį 

visa respublikos pramonė ben
drosios produkcijos1 atžvilgiu 
įvykdė 112 procentų, tame 
tarpe lengvosios pramonės 
įmonės—109 procentais, mais
to pramonės — 111 procen
tų, mėsos - pieno —.118 pro-

Lietuvos moterys aktyviai 
dalyvauja visose respublikos 
ūkinio, politinio ir kultūrinio 
gyvenimo

darbinin- 
valdžios

srityse. Daugiau 
kaip trys tūkstančiai moterų 
yra kolūkių pirmininkai, bri- 
gadinihkės, gyvulininkystes 
fermų vedėjos, traktorininkas, 
kolūkių sąskaitininkės. De
šimtys tūkstančių Lietuvos

f. ★ | moterų dalyvauja vietinių
Daugiau kaip trys ketvirtad’aj Dal'bo' deputatų tary-
liai valstiečių ūkių susivienijo H darbe, o taip pat profsą- 
Į kolūkius. Iki 1950 metų 
birželio mėnesio daugiau kaip 
76 procentai Lietuvos TSR 
darbo valstiečių susivienijo į 
kolūkius. Kolūkiams padėti 
respublikoje sukurta 113 vals
tybinių mašinų - traktorių sto- Į 
v • cių.

Jaunieji kolūkiai, pasiekė 
laimėjimus plečiant pasėlių 
plotus ir keliant derlingumą. 
1949 metais derlius kolūkiuo
se buvo 20-25 procentais di
desnis, negu individualiuose 
valstiečių ūkiuose. Kolūkie
čiai pernai gavo aukštą atly
ginimą už savo darbą.

Sėkmingai vykdomas trime
tinis planas visuomeninei gy-

I junginėse bei kitose visuome
ninėse organizacijose. Mote
rys dirba didelį vaisingą dar
bą kultūros, švietimo, sveika
tos apsaugos^ srityje.

6,600 kultūros židinių. Me-
I tai po metų plečiasi Lietuvos 
1 kultūros - švietimo įstaigų 
tinklas. Dabar respublikoje 
yra 407 miestų, rajonų ir kai
mų bibliotekos, 2,765 kilnoja
mos 
d ras 
kaip 
rių.

Kaime Sukurta 3,009 klu- 
bai-skaityklos, veikia 110 kul
tūros namų, 350 kaimo lek- 
torijų.

Mokinys Auliniais 
Batais

bibliotekos, kurių ben- 
knygų fondas daugiau 
du milijonai egzem.plio- 
K.ie Sukurta 3,009 kiu-

ti. Antrą dieną po laidotu
vių dėdė Jegoras, kuris, 
kaip iš visko buvo matyti, 
grįžo iš Sibiro ne tuščio
mis' (jis davė pinigų laido
tuvėms ir gausiai apdova
nojo Davido išgelbėtoją), 
bet apie savo tenykštį gy
venimą nieko nepasakojo ir‘kelis 
ateities planų taip pat ne
minėjo, — dėdė Jegoras 
staiga pareiškė mano tėvui, 

• kad nelinkęs likti Riazanė- 
j e ir išvažiuojąs į Maskvą 
drauge su sūnumi. Mano 
tėvas, padorumo dėlei, rodė 
gailestį ir net mėgino — 
tiesa, labai silpnai — pa
keisti dėdės sprendimą, bet 
širdies gilumoje, aš manau, 
jis labai nudžiugo.

Atvykimas, brolio, kuris 
buvo taip nepanašus į jį, 
kuris net nelaikė jį vertu 
priekaišto, kuris dargi ne 
niekino, bet tiesiai biaurė- 
josi juo, — slėgė jį... be to, 
ir persiskyrimas su Davidu 
nelabai jį skaudino. Manę, 
žinoma, šis persiskyrimas 
sutriuškino: aš, tartum, ta
pau našlaičiu, praradau bet. 
kokį gyvenimo pagrindą ir 
morą gyventi.

t Taigi, dėdė vis dėlto išva- 
--------, žiavo ir 
tenkintas. Davidas nusive
dė jį į Latkino budynes; aš 
taip pat nuėjau tenai: tė
vas man nedraudė, bet 
patsai liko namie. Mane 
nustebino Raisos ramumas; 
jinai labiat/ išblyško ir su
liesėjo, bet neverkė ir kal
bėjo bei elgėsi labai pa
prastai, ir vis dėlto, keista 
sakyti,, aš mačiau joje kaž
kokį didingumą— didin- 

i gumą sielvarto, kuris pat's 
pamiršta save! Dėdė Jego^ 
u'as čia pat, šventoriuje, su
sipažino su ja; iš to, kaip 
jis su ja elgėsi, buvę maty
ti, kad, Davidas jau buvo 
kalbėjęs apie ją. Mergaitė 
jam patiko nemažiau už 
tikrąjį sūnų: aš tai galėjau 
perskaityti Davido akyse, 
kai jis žiūrėjb į juodu abu.

iJos akyse jis buvo bedie- 
1 vis, eretikas, volterinin- 
kas... (Jis iš tikrųjų išmo
ko prancūzų kalbos, kad 
galėtų skaityti Volterą iš 
originalo). Man dėdė Jego- 

' ras pasirodė toks, kokį jį 
vaizdavo Davidas. Tai'bu- 

i vo stambus, sunkus vyras, 
j plataus, rauplėto veido, 

► visuo-

vojinga toliau likti Pabalino-

ir tylėjo, 
pro tvy-

— reikia apsivalyti.
Jis ėmė melstis, atsisu

kęs į vieną kampą, širdin
gai žegnodamasis, po kelis 
kartus iš eilės baksnoda
mas pirštais tai į vieną pe
tį, tai į antrą ir skubiai 
kartodamas: “Do v a nok 

.man vieš... vieš... man 
vieš!..” Mano tėvas, kuris 
visą laiką žiūrėjo į Latkiną 
ir nepratarė nė 
staiga sukruto, 
greta jo ir taip pat 
žegnotis. Paskui jis atsi-. 
gręžė į jį, nusilenkė 
taip žemai, jog viena ranka 
pasiekė grindis, ir, pasakęs: 
'‘Dovanok man ir tu,. Mar- 
temjanai Gavriličiau,’V pa
bučiavo jam į petį. O Laiki
nas atsakydamas pliaukšte - 
Įėjo lūpomis ore ir ėmė mirk- 

^čioti: vargu ar jis gerai 
.. suprato, ką jisai daro. Pas

kui' ’ Ihano tėv^s kreipėsi į 
visus, esančius kambaryje: 
į Davidą, Raišą ir į mane. <

— Darykite, ką norite, • 
•elkitės, kaip tinkami, — 
tarė jis liūdnu ir tyliu bal-

• su ii* išėjo.
v Teta buvo belendanti prie 

jo, bet jis suriko ant jos 
griežtai ir rūsčiai. Jis buvo 
sukrėstas.

—Mane vieš... mane vieš...

žodžio; 
atsistojo

, ėmė

jam

ražėjo, ir akys tapo kito- 
, žvalios ir 

i visaip 
stengėsi tramdyti savo 
džiaugsmą ir nereikšti jo 
žodžiais: jis. bijojo pasiro
dyti esąs silpnos dvasios. 
Tą pačią naktį, kai atva
žiavo dėdė Jegoras,, juodu 
—* tėvas ir sūnus — užsi 
darė svečiui skirtame kam
baryje ir ilgai pusbalsiu 
kalbėjosi; ryto metą aš 
pastebėjau, kad dėdė kaž
kaip ypatingai meiliai bei 
patikimai žiūri į savo sūnų: 
atrodė, buvo juo labai pa išsivežė su savim 

ne tiktai Davidą, bet, di
džiausiam visos mūsų gat
vės nustebimui. ir, net pasi
piktinimui, ir Raišą, ir jos 
sesutę... Sužinojusi apie to
kį jo pasielgimą, teta ne
degdama pavadino jį turku 
ir taip jį te vadindavo iki 
pat mirties.

O aš likau vienas, vie
nas... Bet čia svarbu ne aš...

* XXV -
Štai ir galas- mano istori

jos apie laikrodį. Ką gi dau
giau jums pasakyti? Po 
penkerių metų. Davidas ve
dė savo Juodlūpytę, o 1812 
metais, turėdamas artileri- 
jos-pOručiko laipsnį, žuvo 
garbinga mirtimi Borodino 
mūšyje, gindamas Ševardi - 
no redutą. y

Nuo anų laikų daug van-

(Pabaiga)

Žilėnas ūmai atsigręžė nuo 
lango. Prie ‘mokytojo staliu
ko stovėjo mokinys auliniais 
batais, kuris taip pat prieš 

m ė n e sius, g i n k luotas
šautuvu, varė senius ir mote
ris su vaikais į mirtį.

Žilėnas visas drebėjo vidi
nio drugio krečiamas.

—Lauk !—prašvokštė jis.— 
Lauk iš klasės, žmogžudy!

- Ir jo perveriantis balsas 
tartum susmego į klasės tylą.

Mokinys tebestovėjo prie 
stalo n e pajudėdamas. Moky
tojas vailandėlę svyravo.. Pas
kui nesulaikomais žingsniais 
jis puolė prie staliuko', čiupo 
dibnyną ir išėjo iš klasės. Jis 
atsipeikėjo ir atlyžo tik kori
doriuje. • .■

—Ne, šito žmogaus jėgos 
negali pakelti, nepajėgia!

Stovėdamas . dabar korido
riuje, su dienynu rankoje,, jis 
atsiminė, kaip pirmosiomis 
dienomis mokytoja Lukaitė 
prašė, maldavo jį perimti šeš
tos ■ A klasės auklėjimą.

“Jūs pasuojate prieš mo
kinį, prieš vaiką?” pasijuokė 
jis tada. O dabar ir jo žmo
giškos jėgos sugniužo prieš tą 
mokinį sui buku veidu ir sun
kiai kaukšinčiais auliniais ba
tais.

Kitą dieną jis užėjo atsi
sveikinti pas-savo kolegę:

—Suprantate, aš negaliu vi
so to*pakelti. Aš jaučiu, jog 
likdamas toliau Čia — aš pra
dėsiu pūti. Aš negaliu klasė
je, kurioje sėdi žmogžudys, 
įteisintas žmogžudys, pasako
ti, dėstyti istoriją, 
datų, klausytis jį 
j ant. Negaliu. Aš 
grįžti atgal į Vilnių, 
pats gerai nežinau,
veiksiu. Man reikia atsipei
kėti, viską apsvarstyti, apgal
voti; pagaliau pasitarsiu su 
draugais, kurte iš karto pasi
ryžo’ ir žino aiškiai, kas rei
kia daryti. Direktorius tuč
tuojau sutiko mane atleisti. 
Aš jam, žinoma, nereikalin
gas-. Jis netgi pasakė, kad po 
mano nesusivaldymo man pa-?

klausinėti 
atsakinė- 
n u tariau

Aš dar 
ką ten

Lukaitė klausėsi 
Tik ' jos žvilgsnyje 
lantį begalinį-skausmą,’jis pa
juto tarsi priekaištą sau: “O 
kas gi. bus su mūsų vaikais?” 
—klausė neramios, paašaro
jusios akys.
. Rytojaus dieną, stovėdamas 
jau vagone prie lango ir klau
sydamas vienodo ratų dundė
jimo, vis dar tebejausdamas 
kankinantį Lukaitės žvilgsnį, 
Žilėnas galvojo:

“Reikia visas, visas jėgas 
skirti. . . reikia' ryžtis. . . rei
kia kovoti ir naikinti tą ma
rą, kuriuo jie užkrėtė mūsų 
kraštą... mūsų jaunimą...”

Žilėnas dabar jau aiškiai ži- j 
no j o, ką jis privalo daryti.

Paskutinį kartą žiūrėdamas 
į tolstantį Pabalių miestelį, 
jis dar ilgai matė apniūkusio 
žemo rudens dangaus fone 
nuogas šventoriaus liepas, vir
šum kurių sukiojosi varnos. | 
Toks'tas miestelis mūsų k r aš-i 
to šiaurėje ir pasiliko visam 
laikui jo atmintyje, mieste
lis, kur vieno kvartalo namai 
stovi kraupiai tušti, su užka
linėtais lentomis /langais, 
tartum surakintom burnom, . 
kad negalėtų rėkti.

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JONO KAšKAIčIO

parink tines poezijos leidinys
256 prišlaptų, kaina $1.00

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

Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukako G5-iį pliekai 
amžiaus ir jau arti 50 metų, kai jis* rašo poeziją. 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaųčiaus, Daisve 
išleis jp poezijos knygą. ,

I ' <

Prakilniai pagerbkime darbštųjį |iąų(įįes švietėją, 
brangųjį eik,atps patarėją - gydytoją ir ^yjrpyjį y L 
suonienininką pr. Jopą J. Kaškiąųčių. <

Laisvoji Sakykla
(Tąsa nuo 2-ro puslA 

figūruotų tik bankieriai ir 
korporacijų prezidentai. 
Per daug žmonėms jau bū
tų aišku, kokią laisvę turi 
mintyje “Crusade for Free
dom Committee,” prieš ko
kią “tironiją ir agresiją” 
jisai žada energingai kovo
ti. Todėl, toliau sužinome, 
Rad į komitetą tapo įtrauk
ti ir tūli darbo unijų lyde
riai: Ten skamba vardai 
Amerikos Darbo Federaci - 
joS prezidento William 
Greėn, CIO prezidento Phi
lip Murray ir ClOiždinin- 
ko-sekretoriaus James Ca- 
rey.

Senas skaitytojas.

Ųž^sakykipię jo svąrbų poezijos kurinį 
« T> T> A V A T C! T C „

Kurie u^sisąkys šią knygą iki rugsėjo 1 dienos, tų 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleįdejąįs to stambaus literatūrinio kurinio. Tad 
pasirūpinkite*. kad ir jūsų vardas būtų ęileje prisįdė- 
j ilsiųjų prie išleidimo;

Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
tai tuojau patys prisiųskite dolerį ir užsisakykite 
knygą. Arba jūs galite pasekti Laisvėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susįripki- 
ųiaį jūsų nuėsto; nueikite į susirinkimą ir ūžsįsąk.V’ 
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

LAISVĖ
110-12 'Atlantic Ave,, Richmond Hill 19, N. Y.
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(Tąsa)
mintyse kalbėdamas visas maldas, ku
rias tik mokėjo (todėl, kad jam buvo 
gėda prie savo žmogaus balsiai melstis), 
ėmė rengtis. Jis dar labai norėjo pabu
čiuoti Mitrofanijaus paveikslėli, nabaš- 
ninkės motinėlės palaiminimą, kuriuo jis 
labai tikėjo, bet kadangi gėdijosi tą pa
daryti prie Nikitos, paveikslėli išleido iš 
po durtinio taip, kad galėtų jį išsiimti 
neatsisegdamas gatvėje. Girtokas ir 
šiurkštus tarnas tingiai padavė jam 
naują mundierių (senasis, kuriuo pa
prastai štabskapitonas apsivilkdavo ei
damas į bastioną, nebuvo pataisytas).

— Kodėl nepataisytas mundierius? 
tau tik miegoti visą laiką, nenaudėli!— 
piktai tarė Michailovas.

— Kaip tai miegoti? — sumurmėjo 
Nikita: — per dienų dienas bėgioji kaip 
šuva, nusilakstai, — o čia nė nusnūsti 
neduoda.

— Tu. kaip matau, vėl girtas.
— Ne už jūsų pinigus pasigėriau, ga

lit neprikaišioti. * •
— Tylėk, mulki! — suriko vos susi

laikydamas nesudavęs štabskapitonas, 
dar pirma suerzintas, o dabar galutinai 
išvestas iš kantrybės ir užsigavęs dėl 
šiurkštumo Nikitos, kurį jis mylėjo, net 
lepino ir su kuriuo gyveno jau 12 metų.

— Mulki? Mulki? — mėgdžiojo tar
nas: — ir kodėl koliojate mulkiu, pone? 
juk žinot, koks dabar metas?,negerai ko- 
liotis.

Michailovas atsiminė, kur jis eina, ir 
jam pasidarė gėda.

—' Juk tu kiekvieną išvestum iš kan
trybės, Nikita — tarė jis romiu balsu. 
— Šį laišką tėveliui palik ant stalo ‘ir 
neliesk jo,—pridėjo jis rausdamas.

— Klausau, —: tarė Nikita, susijaus- 
minęs dėl išgertos “už savo pinigus” 
degtinės ir mirkčiodamas akimis, aiš
kiai norėdamas pravirkti.

Gi kai prieangyje štabskapitonas pa
sakė: “lik sveikas, Nikita!”, tai Nikita 
staiga priverstinai sustriūbavo ir šoko 
bučiuoti savo ponui rankų. “Likite svei
ki, pone!” kalbėjo jis, kukčiuodamas. Se
nutė matrosienė, stovėdama prieangy, 
žinoma, kaip moteris, negalėjo neprisi
dėti prie šitos jausmingos scenos, ėmė 
nešvaria rankove trinti akis ir'kalbėti 
kažką apie tai, kad ponai, ir tie kokias 
kančias kenčia, ir kad ji, vargšė moterė
lė, liko našlė, ir šimtąjį kartą papasako
jo girtam Nikitai apie savo vargą: kaip 
jos vyras žuvo dar pirmam banbardavi- 
one ir kaip Jos namuką priemiestyje su
daužė (dabartinis jo gyvenamasis na
mas priklausė ne jai) ir 1.1, ir 1.1. Ponui 
išėjus, Nikita užsirūkė pypkę, paprašė 
šeimininkės mergaitę, kad nueitų deg
tinės, ir labai greit nustojo verkti, prie
šingai, dar susibarė su sene dėl kažkokio 
kibirėlio,, kurį jinai esą jam sudaužiusi.

“O gal tik sužeis, — svarstė pats sau 
vienas štabskapitonas, jau prietėmiu ei
damas su kuopa prie bastiono. — Bet į 
kur? kaip? čia ar čia? — mąstė jis, min
tyse rodydamas į pilvą ar į krūtinę.—Ot, 
jeigu čia, — mąstė jis apie viršutinę ko
jos dalį,—ir apeitų aplink—vistiek tu- 

_rėtų skaudėti. N^-.o jei čia,' ir dar ske- 
yeldrą^^aigta !”•

Štabskapitonas laimingai tranšėja pri
ėjo ložementųs, jau visiškoje tamsoje, su 
pionierių karininku sustatė žmones ant 
sustiprinimų ir atsisėdo į duobutę prie 
brustvero, šaudymas buvo menkas; tik 
retkarčiais blyksteldavo tai pas mus, tai 
pas jį žaibai, ir šviečiantis bombos vamz
delis. nudriekdavo ugninį lanką tamsiam 
žvaigždėtam danguje. Bet visos bombos 
krisdavo toli užpakaly ir dešinėj nuo lo- 
žemento, kuriame duobutėje sėdėjo 
štabskapitonas. Jis išgėrė degtinės, už
kando sūriu, užsirūkė papirosą ir pasi
meldęs norėjo truputį užsnūsti.

r
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• Kunigaikštis Galcinas, papulkininkis 
Neferdovas įr Praskuchinas, kuris, nors 
jo niekas nešaukė ir niekas su juo ne
kalbėjo, bet kuris nuo jų neatstojo—visi 
iš bulvaro nuėjo pas Kaluginą arbatos 

.gerti. . -U.
— Na, tai tu nepabaigei man pasako

ti. apie Vašką Mendėlį,—kalbėjo Kalugi- 
’ nas, nusivilkęs milinę, sėdėdamas prie 

lango minkštame,’ patogiame krėsle ir

segdamasis švarią krakmolintą olandiš
kų marškinių apykaklę,—kaipgi jis ve
dė?'

—Gryni juokai, brolau! Je vous dis, 
ii y avait u n temps ou on ne parlait Que 
de ca a Petersbourg (aš jums sakau, 
kad vienu tarpu apie tai tik ir tekalbėjo 
Peterburge), — tarė juokdamasis Galci
nas, pašokdamas nuo fortepijono, . prie 
kurio jis sėdėjo, ir sėsdamasis ant lango, 
greta Kalugino: — gryni juokai. Aš 
viską smulkiausiai žinau .. .

Ir jis linksmai, protingai ir gyvai ėmė 
pasakoti kažkokią meilės istoriją, kurią 
mes praleisim, nes ji mums neįdomi. Bet 
pastebėtina tai, kad ne tik kunigaikštis 
Galcinas, bet ir visi šitie ponai, patogiai 
įsitaisę čia kas ant lango, kas užrietęs 
kojas, kas už fortepijono, atrodė visai 
kitokį žmonės negu bulvare: nebuvo to 
juokingo pasipūtimo, išdidumo, kuriuos 
jie rodė pėstininkų karininkams; čia, 
savųjų tarpe, jie buvo, ypač Kaluginas 
ir Galcinas, labai mieli, nuoširdūs, links
mi ir geri vyrai. Kalbėtasi apie Peter
burgo tarnybos draugus ir pažįstamus.

— Kaip Maslovskis? K
— Kuris? leibulonas ar raitųjų gvar

dijos?
— Aš juos abu pažįstu. Gvardietis 

prie manęs buvo dar berniūkštis, tik ką 
iš mokyklos išėjęs. O vyresnysis gal jau 
rotmistras?

— O! jau seniai.
*— Ar vis dar tebesitąso su savo čigo- one.

- — Ne, metė. . . -— ir t.t. papašiu bū
du.

ABIEJŲ PARTIJŲ 
KANDIDATŲ MANEVRAI

Šiuo laiku ne tik mūsų 22- 
ram kongresiniam distrikte, 
bet ir kituose prasidėjo poli
tikierių - kandidatų manevrai, 

i Kiekvienas abiejų partijų 
kandidatas nori įkalbėti bal
suotojams, kad jis yra labai 
geras ir baltutėlis puodas, o 
jų oponentas ir taukuotas ir 
baisiai suodinas.

Mrs' Bolton, republikonų 
partijos kandidatė perrinki
mui jos į kongresmanus, per 
savo partijos propagandos or- 

daug 
savo 
visos 
.Bet

Paskui Galcinas atsisėdo prie fortepi-*• 
jono ir šauniai sudainavo čigonišką dai
nelę. Praskuchinas, nors jo niekas ne
prašė, ėmė pritarti, ir tail) puikiai, kad 
paskui jį jau prašė pritarti. Tuo jis bu
vo labai patenkintas. Tarnas ant sidab
rinio padėklo įnešė arbatos su grietinėle 
ir sausainiais.

— Paduok kunigaikščiui, — tarė Ka
luginas.

— O juk keista pagalvojus, — tane 
Galcinas, paėmęs stiklinę ir eidamas- 
prie lango, ’— kad mes čia apgultame 
mieste: fortepijonas, arba su grietinėlę, 
toks butas, kad aš, tiesą sakant, norė
čiau tokį turėti Peterburge.,

— Jeigu jau ir to nebūtų, — tarė vi
su kuo nepatenkintas senas papulkinin
kis, — pasidarytų tiesiog nepakeliamas 
šis nuolatinis nežinia ko laukimas... ma
tyti, kaip kasdien muša, muša—ir vis 
nėra galo, be to, dar gyvėnti purve ir' 
neturėti patogumų. •”

— O kaipgi mūsų pėstininkų karinin
kai? — tarė Kaluginas, — kurie bastio
nuose gyVena su kareiviais, blindaže, ir 
srebia kareiviškus barščius, — kaipgi 
jiems?,

— Ot, ♦šito tai aš nesuprantu ir, 
• prisipažįstu, negaliu tikėti, — tarė Gal

cinas, — kad žmonės nešvariais balti
niais, utėlėti ii* neplautomis rankomis 
galėtų būti narsūs. Čia negali būt, žinai, 
— cette belle bravoure dc gentilhomme 
(žavus bajoro narsumas).

— Jie ir- nesupranta šitokio narsu
mo, — tarė Praskuchinas.

— Na, ką tu niekus kalbi, —r piktai 
perkirto Kaluginas, — aš jau jų čia 
daugiau už tave esu, matęs ir visur ir 
visada‘tvirtinsiu,_kad. mūsų .pėstininkų 
karininkai, nors, tiesa, utėlėti ir po. de
šimtį dienų nekeičia baltinių, bet tai, .he
rojai, nuostabūs žmonės. . ■ • .Jį

Tuo metu į kambarį įėjo pėstininkų 
karininkas.

— Ąš . .. man įsakyta ... ar galiu 
kreiptis į gen... į jo aukštenybę nuo 
generolo N? — lenkdamasis baikščiai 
paklausė jis.

Kaluginas atsistojo, bet neatsakė į 
karininko pasveikinimą, ir su įžeidžian
čiu mandagumu ir įtempta oficialia šyp
sena paklausė karininką, ar jis nemalo- 
nėtų palaukti, ir nepaprašęs jo sėstis, 
nekreipdamas į jį daugiau dėmesio, atT 
sisuko į Galciną ir ėmė kalbėti prancū
ziškai. Vargšas karininkas, "likęs vidu
ry kambario, visiškai nežinojo, kas jam 

! daryti.
— Nepaprastai svarbiu reikalu,,— ta

rė valandėlę patylėjęs karininkas.
/ (Daugiau bus)

duo- 
24,- 

6200 
porą

laiko lankės)

ra ir kad daug darbiniiikų 
emigruoja 'iš. pietinių valstijų 
į čionaitines dirbtuves ir įmo
nes karo įrankių gaminti. Ki
tais žodžiais, darbas eina gal
votrūkčiais karinių pabūklų 
dirbimo Vietose.

Buvau rašęs, kad buvo 
tas įsakymas iškraustyti 
000,000 svarų pupelių iš 
Riverside Dr. Įmonės. Į
mėnesių pupos išvežtos ir čio
nai pradėta tankai budavoti.

Tos įmonės užveizda, Willi
am S. Chisholm, pareiškė, kad 
Clevelando darbo jėgų ėsą 
net per daug. Jis nurodo, kad 
nuo atidarymo suminėtos įmo
nės į savaitę
darbo prašyti 9,000 aplikan- 
tų. Pąsak jo: 30% ieškojo 

nuveikti geresnių darbų, kokius jie da
bar turi, o apie 70% esanti 
bedarbiai; 95% paprasti, ne 
amatininkai; 60% negrai. 
Reiškia, tiktai 30% dėl norė
jimo permainų darbe ton 
dirbtuvei! kreipėsi, kiti dar
bų ieškojo. Klausykite .didla- 

!pių ir radijušninkų, tai būsite 
“pilnai painformuoti.’’

ganus giriasi, kiek ji 
; gerų darbų yra atlikus 
Į kongresinio distrikto ir 
šalįes piliečių naudai,
kol kas nėra priparodžius, ko
kie tie gerieji jos 
darbai yra.

Chat Paterson, demokratų 
kandidatas, kurį remia CIO ii: 
AFL, kaltina Mrs. Bolton, kad

I ji yra prastas kongresmanas 
81-mam Kongrese. Jis smer
kia ją, kad pastaroji Kongre
se 9-niais svarbiais klausimais 
dideliai pašlijus ir tik dvie
juose tebalsavusi. Kas gi tie
ji klausimai? Ogi ginklavi- 
masis ir rėmimas visų reakci
nių palaikų pasaulyje. Pater
son neva piktai kalba Mrs. 
Bolton adresu, 
vavusi balsavime Kongrese 
kai buvo balsuojama pagalba 
šalim, kurios kariauja pries 
komunizmą.

Demokratas 
žiūrint, kad ir yra 
dešiniųjų iš CIO ir 
reakcininkas, taikos 
raudonėdiškų kalbų 
rius.

Mrs. Bolton kur 
geriau 
U. S. Kongrese 
se balsuodama 
bilionų dolerių 
ir ramsty m ui 
kuonių visam pasaulyj. Neda
lyvaudama balsavime arba su
silaikydama nuo balsavimo, ji 
visgi, nors ir netiesioginiai, 
padėjo reakcininkam skirti 
dideles sumas pinigų Kongre- | skelbė iš anksto, 
se, ‘kui* nėra naudos Šalies 1 
darbo liaudžiai, o tik iš to 
pasipelno didžiulės korporaci
jos ir Wallstrytis.

Priemiesčiai ir trūkumas 
Vandens

Dalykas iškyla aikštėn, ko
dėl Clevelando priemiesčiams

kam ji nedaly- j vis daugiau reiškiasi didesnis 
i trūkumas vandens. Seniau to
kios kalbos eidavo, bet dabai 
autentiškai pasirodo, kad tai 
tiesa. Prasidėjus sausrai, kuo 
toliau, tuo labiau gyventojai 
Lake wood, Rocky River,
Westlake, Bay Village,, North 
Olmsted ir kitų
pradėjo jausti rimtą 
vandens. Tas pats 
Parmoję.

Priežastis vandens

Paterson, nė
rėm i amai- 
AFL, yra 
priešas ii 

pasako-

; Dievo Paukšteliams
; Dievas parodė špygą

j- Buvome nuvažiavę į Phila-1 paukštelių su 
d ei f) h i ją i 
artimus gimines./

smulkus lietus, visas dangus 
tamsiais debesimis aptrauk
tas. Atrodo, kad lis per vi
są sekmadienio dieną. Taigi, 
mūsų piknikas būtų buvęs he- 

į pasekmingas. Bet ir Dievo / 
klerikalais vi-

svečiuotis pas savo sas maldas margis nusinešė 
Besisvečiuo- ant uodegos. Mat, Dievas ir 

j ant, turėjome progą susi pa- jų
i žinti su nekuriais dipukais, iš 1 lietaus.
kurių tarpo vienas man įteikė 
kryžiokišką plakatą, parašytą 
prieš Laisvės naudai pikniką.

Plakatą' skaičiau ir juokiau
si. Jis parašytas gana ablavu- 
kiškai. Pavyzdžiui, jie sapa- 

Mūsų sūnūs Korėjo-

Mat, Dievas ir 
piknikams nepasigailėjo 

. Juos užpikietavo pati 
gamta. V. J. Stankus.

lioja:
je prieš , komunizmą kovoja, 
kraują lieja.” Melagiai pei 
daug norėtų pasigirti. ' Ame
rikos jaunuoliai lieja kraują 
svetimame krašte naudai pei
li agro bių ir valdančiosios kla
sės magnatų. Toliau tas pla- 
katpalaikis rašo: “Raudonie
ji rengia piknikus ir iš mūsų 
i;enka pinigus.” Nei vieno rau
donai apsirengusio nemačiau. į 
Kam reikia meluot? O kas' 
link pinigų, tai progresyviai 

j žmonės nuo kryžiokų ir kle
rikalų neprašo nei vieno cen-

.>:o! Kryžiokai šaukia: 
sų pareiga paskelbti 
niem kovą.” jDt, koki 
kūs:” ne korėjiečiams
kovą, bet kovos į pikniką su
važiavusius pasilinksminti ra
mius civilinius ' progresyvius 
piliečius! Bet va, dar juokiu-, 
giau jie savo plakate prunkš
čia: “Vyksime į raudonųjų 
žiurkių Laisvės pikniką pikie- 
tuot.”

Dabai- jau jie, matyt, nusi
gando tų raudonųjų “žiur
kių,” nes jau nebekovos, bet 
tiktai pikietuos. Apart to, aš 
niekad nesu matęs nei vienos 
raudonos, žiurkės, bot esu ma
tęs daug

’kės.
žiokams arbūzai

“Mū- 
raudo- 
“smar- 
skelbs

priemiesčių 
trūkumą 
yra ir

kas būtų 
padarius dalyvaudama 

ir balsavimuo- 
prieš skyrimą 
ginklavimuisi j pumpos kokia 30 kartų į

fašistinių pail

Naudosime ateiminę bombą, 
jeigu. . .

Karo troškuliu apsvaigęs, 
kongresmanas John Walsh 
(demokr., Indiana) čia kalbė
jo National Federation oi 
Post Office Clerks , i konvenci

joje, rugpjūčio 22 d J Jis sa- 
, vo kalboje kartojo, kAd Ame- 
I rika jau turinti 250 A-bom-

Agitavo, kad Amerika 
neturinti laukti, bet pirma 
.pradėti darbą su bombomis 
prieš Sovietų Sąjungą. , >

Amerika, pasak kongresma- 
no Walsh, turinti, nieko ne
laukus, pirma ir tuojau 
paleisti atomines bombas j 
darban. Jis šaukė, kad reikia 
■sunaikinti už geležinės ' sienos 
visus miestus ir industrinius į 
centrus, kad rusai neturėtų 
progos bombų naudoti ir mus 
pasiekti. Taipgi, kad mūsų 
šalis teiktų militarinę pagal
bą Ispanijai ir kitom šalim,

trūkumo 
yra ta, kad uždaroma viena, 
dvi ir kartais trys vandens 

į me
tus. Kita, suminėtai priemies
čių padaryta sutartis su Cleve
land© miestu pasibaigė 
rugpjūčio 1-ma. Tokiu būdu 
Clevelando miesto bosai ir 

I vandens komisionieriai pa- 
kad prie

miesčiams bus pakelta mokes
tis 33% už vandens naudoji
mą. Jie sako, kad reikia 
daug taisymų prie pumpų da
ryti, taipgi naujų įdėti.

Taipgi išėjo aikštėn, 
yra gana pumpų iš Erie 
vandenį pumpuoti. Bet 
didmiesčio ponai nori 
mi esčių c

Pacifikd pajūriečių vadas Har
ry Bridges išeina iš kalėjimo. 
Apeliacijų teismo du prieš 
vieną teisėjai nusprendė, kad 
būtų nekonstitucinga jį laiky
ti kalėjime. Viršutiniame ma
tosi specialis prokuroras F. 
Joseph Donohue, kuris norė- 

kad Bridges’© neišleistų 
iš kalėjimo nei po kaucija.

kartų pilkas žiur- 
Atrodo, kad mūsų kry- 

atbulai vei-

so
Pasimeldę Šv. 

koplyčioj ir šv. 
bažnyčioj, TJievo 
hitleriški galvariezai ir kleri
kalai, poteriaudami, mojosl 
.dviem buisais patrauki pikie- 
tuot Laisvės pikniką. Tačiau 
tie jų gązdinimai mus visus 
tik sustiprino, iš mūsų mies-

Andriejaus |J° 
Kazimiero 
pakšteliai.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susiv. 33 kuopos su
to būtu važiavę kelios maši- sirinkimas įvyks trečiadienį, 13 d.

P*uoxėin 1 o-finnn laisvo Rugsejo-September, 8 vai. vak., 408 uos. Rugsėjo 1 gaunu Laisvę, Cour( st Vjg. nariaį dalyvaykite|

ežero 
mūsų 
prie

miesčių žmones pritroškinti, 
kad galėtų lengviau pakėlimą 
mokesties dėl vandens pra
vesti.

Priemiesčių gyventojai tu
rėtų protestuoti, o ne truk Ur
mą vandens kęsti. Jeigu tas 
be murmėjimų bus priimta, 
tai su laiku ir oro trūkumas 
gyventojams gali pasireikšti. 

V. M. D.

kur pranešama, kad parko sa
vininkas atsisako duoti pikni
kui parką. Tą pačią dieną 
susitinku draugišką ir sukal
bamą K. C. S. dipuką, kuris 
paaukojo $10 Laisves vajaus 
fondui, ir J. Stančius $1.00 
tam pačiam tikslui.

Rašant šiuos žodžius, rug- 
sėjp* 3, nuo pat ryto krinta

atsiveskite naujų narių.—Fin. sekr.
(173-174)

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

I Toronto, Canada
Mirė Ona Ragauskienė

Rlugpiūčio '20 d. aukšto 
spaudimo ir širdies liga štai- 
ga mirė Oia Ragauskienė, 
palikdama dvi dukteris ir sū
nų, (visi jie jau vedę). Ona 
buvo draugišką, ir darbšti mo

Nainy Savininkams
Męs namus taisome, penti- 

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

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.,
w So. Bostono " ofisas, 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-S172

kurios kariauja prieš komuniz 
mą.

Hitleris irgi panašiai, karo 
troškuliu apsvaigęs, ' kalbėjo. 
Bet kur jis dabar?

Rodos, Kristus yra . sakęs, 
kaip .legendos paduoda, kas 
kardu kariauja,, nuo jo ir žūs
ta. Hitleris, Mvissolinis daug 
kariškesnes. kalbas sakė, ne
gu Walsh, bet kur jie dabar, 
kurie irgi siekė sunaikinti ko
munizmą ?

Kongresmąnui Walsh -žodis 
taiką yra daug baisesnis da
lykas už' A-bombą. Jis dreba 
iš baimės, kai šios šalies žmo
nės vis daugiau pradeda bal
są .kelti už taiką. Ne kitos 
priežasties dėlei jis siūlė ato
minėmis bombomis žudyti 

į žmones, kurįe .yra kitokios 
nuomonės, kurie trokšta tai
kos L

★ '
Guodžiasi, kad nėra bedarbių

Savaitė atgal vietos didla- 
piai ir radijušninkai pradėjo 
būbnyti, kad jau bedarbės nė-

teris, turėjo daug draugu ne 
tik lietuvių tarpe, bet ir kita
taučių. Jai mirus jos karstą 
puošė daugybė puikių vainikų 
nuo įvairių draugų.

Velionę iki pat mirties pri
gulėjo prie progresyvių mo
terų klubo nuo pat jo įsikūri
mo dienos.

Ona Ragauskienė kilusi iš 
Ukmergės apškr., Užu.šilių 
kaimo. Kanadon atvyko ir iš 
kart apsigyveno Toronte; vė
liau ilgą laiką gyveno ant far- 
mų ties Ponthypool, bet vy
rui mirus po kiek laiko vėl 
persikėlė Torontan.-kur ir mi
rė, sulaukusi 55 metų am
žiaus. '

Į paskutinę poilsio vietą pa
lydėti velionę susirinko nema
žas būrelis žmonių.

Velionė palaidota ant pui£ 
kaus kalnelio Mount Hope 
kapinėse. Jos norą pildant, 
paly dėjusiems buvo surengti 
pietūs.

Ilsėkis ramiai, tebūna tau 
lengva Kanados žemė. B.

< CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki- !! 
tės prie manęs dieną ar ! j 
naktį; greit suteiksime ! ► 

. modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo- - > 
derniškai įruošta mūšy. -; 
šermeninė. Mūsų patarna- ■» 
vimu ir kainomis būsite ;; 
patenkinti. ’ Ą ;

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4119
J ‘O
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j majoru džiaugtis gyvenimu

Pikietavo Gardeną dėl Dr. J. J. Kaškiaučiui pagerbti 
neleidimo Robesonui i Ran kietas gražiai pavyko
tenai kalbėti J _

šimtas 
penktadienį 
son Square Gardeną per išti-J ccrtas daktarui Jonui J. 
są valandą nuo 12 iki 1 va
landos.

Pikietas įvyko protestuoti 
prieš Gardeno savininkus, kad 
jie atsisakė išrenduoti salę 
Afrikiniams Reikalams 
bai, kuri norėjo ten 
masinį mitingą rugsėjo 
Vyriausiu kalbėtoju būtų bu
vęs garsusis meninipkas Paul 
Robeson.

Salės savininkai sakė, kad 
jie laukia pažiūrėti, ką pasa
kys dabar esantieji 'Kongrese 
svarstomi biliai, jeigu jie taps 
įstatymais.

Visi norintieji 
ir carukais ant 
ant progresyvių 
mažumų dabar labai 
tų naujų įstatymų.

Pašauktas karinei 
tarnybai, rezervistas 
pasišovė raštinėje

Praėjusį šeštadienį visos 
partijos oficialia.! paskyrė sa
vo kandidatus į 
miesto’' majorą.

Demokratų — 
dinand Pecora.

N e w York o 
Jais yra:
teisėjas Fer-

asmenų praėjus 
pikietavo Madi

Tary- 
r u ošti 
14-ta.

tapti carais 
darbininkų, 
ir ant visų 

laukia

Rugsėjo 10-tą įvykęs Liber-| skaitlingoje pačių didmiesčio 
gyventojų publikoje radosi po 
gražią atstovybę iš Worces
ter, Stamford, Philadelph ijos 
ir iš artimesnių miestų — 
Newarko, Elizabetho ir ma
žesniųjų New Jersey lietuvių 
kolonijų, taipgi iš Great 
Neck o.

Apie įdomią programą, sve
čius ir viską teks rašyti at
skirai. Rep.

' t y Auditorijoje bankietas-kon.

pagerbti ilgai liksis 
teko

kiančiui 
atmintyje tų, kuriems 
čia dalyvauti. Brangus tiks
las, šilta nuotaika, įdomi pro
grama ir atstovinga publika 
suteikė' visai pramogai di- 
d ž i a š v e n t i š k u m.o pojūtį.

Masiniai atsilankiusiojo

Oswald Ebner, 24 metų, 
praėjusį penktadienį buvo pa
šauktas išeiti veiklion 'militą- 
riškon tarnybon. Jią nuvyko 
į savo rezervo vieneto 
nę, esančią 
Bronxe.

1 nas Richard Best ir 
sias saržentas Peter

Repu bl ikonų—Edward Cor 
si.

Laisvės koncertas

Kitas tėvas pagrobė 
savo vaikus

Pasidrąsinęs brooklyniečio j-’ 
•mokytojo Daynes pagrobimu 

dukrytės nuo atsiskyrusios 
šeimos. Anglijoje, anglikas 
profesorius New Yorke šiomis 
dienomis pasigrobė savo du 
vaikus nuo jį apleidusius žmo
nos, Great Neck e.

Atrodo, jog šiam sunkiau 
eisis. Vietinė šios valstijos po
licija įsakė profesorių Stephen 
J. Bostock 

z pralaimėjo ir 
. Daynes 

kokius 
nuo.jo

Jau dienos trumpėja, oras 
• atvėsta, šiurpūs vėjai varo 
i Žmones į pastoges. Suniurę 
j viduj nesėdėsim. Kultūriškas 
: žmogus turi judėti, krutėti, 
(veikti ką naudingo žmonijos 
! labui. Jei to nebūtų, tai ne- 
I būtų ir progreso. O progre
so reikia, turime . žengti pir- 

j myn!
Pažangioji Amerikos lietu- 

į vių visuomenė, šiuom tarpu. 
I yra susirūpinusi išlaikymu 
! dienraščio Laisvės — to skais
taus švyturio Amerikos lietu
viams. Karas, inflacijos siau
tėjimas ii* reakcijos dūkimas 

j neapsakomai vargina mūsų 
i dienraštį finansiniai. Verčia 
I mus rūpintis be perstojo pa- 
j rengimais ir kitokiais būdais 
■ sukelti finansų dienraščio iš- 
j leidimui. .

. Jo 
nors 

atsiimti.

suimti. Tiesa 
anas tėvas — 

žmona 
būdus

susirado

Brooklyniečiai
Laisvės naudai 
ris įvyks spalių 29-tą d. 
Kultūrinio

jau rengia 
koncertą, ku- 

Bus 
Centro Audi tori j O'

Atlantic Avenue, 
Hill, N. Y. Tai

MIRĖ
Eva Matulevičienė, 61 metų, 

gyvenusi 86-34 23rd Aventfo, 
Brooklyne, mirė rugsėjo Tū
tą, namie. Pašarvota Ballas 
(Bieliausko) Funeral Home, 
660 Grand St., Brooklyn. Lai
dos ketvirtadienį, rugsėjo Li
tą, šv. Jono- kapinėse.

Liko liūdesyje du sūnūs Al
fred ir Edward, duktė Viola 
La Dolce ,sesud. Nellie Vaiči
kauskienė, brolis Jonas Zule- 
ris. žinią telefonu 
šeima.

Šeimai, giminėms ir 
velionės artimiesiems 
md užuojautą.

Richmond 
pirmas brooklyniečių rudeni
nis parengimas ir pats svar
biausias parengimas.

Prašome kitų organizacijų 
j tą dieną nieko nerengti ir 
į kviečiame jų narius į Laisvės 
(koncertą. Laisvė patarnauja 
kitom organizacijom patalpin
dama pranešimus apie jų pa
rengimus, tad jos turi padėti 

j Laisvei. Kooperuodami vieni 
; su kitais visada geriau išei
sime.

• šiemet Laisvės koncerte bus 
i rezervuotos sėdynės. Iš- anks
to pasirūpinkite įsigyti įžan
gos bilietus, kad užsitikrinti 
sau sėdynę koncerte.

Koncertui įžanga $1.50. šo
kiams 75c (taksai įskaityti).

Koncerto komisija darbuo
jasi programos sudarymu. 
Kiek jau žinoma, tai progra
ma bus gera. Neužilgo pa- 
skelbsirfuLx Koncertui įžanga 
FJnrn /7.ema\i£s atsižvelgiame 
į tai/ kad viskam brangstant, 
ekonominiai sunkėja gyveni
mas visiems.

Prašome iš anksto rengtis į 
koncertą, iš anksto įsigyti bi
lietus, rūpinkimės perpildyti 
salę publika, kad ' padaryti 
materialės naudos savo dien
raščiui.

Laisves Administracijai

į 260 E. 161st St.- 
Verbuotojai, kapito- 

vyriau- 
Wolff, 

jam pasakė, kad jis jau turi 
apsivilkti uniforma.

“Armija manęs daugiau ne
begaus,” pareiškė Ebneris. 
“Jeigu jau turiu išeiti, tai ve- 
ly lai išeinu, taip.”

Ebner, buvęs saržentu pra
ėjusiame kare, išsitraukė iš 
kišenės p i štai i etą, atrėmė sau 
į krūtinę ii' iššovė. Išsigandu- 
siems oficieriams vis dar ne- 
a tsi p e i k ėjų s, nesusigriebus,
kas daryti, jis ten pat numetė 
pištalietą ii' išsvyravo lauk. 

(Jis dar pajėgė nulipti laiptais 
ii- įsėsti į savo auto, bet ten 
su dribo.

Nuvežtas į ligoninę, jis at
sipeikėjo. Sakoma, pasveik
siąs. Bet būsiąs teisiamas už 
turėjimą šaunamo įrankio 'be 
leidimo.

i Neleido susirinkti 
kalbeli apie taiką

S U 7. 
buvo

įvykusio ten 
kurie norėjo

pranešė

visiems 
reiškia-

Partijos nominavo savo 
kandidatus į valdvietes

Demokratai užbaigė savo 
konvenciją Rochesteryje pa
siūlymu balsuotojams savo 
kandidatų, kuriuos- New Yor
ko miesto - penkių apskričiu 
lyderiai buvo užgyrę iš anks
to. Jais yra:

4 
iš Bronx

II. Leh-

iš Utica

Walter A. Lynch 
į gubernatorių;

Senatorius Herbert 
man į senatorių ;

Richard H. Balch
24-tą, , į gubernatoriui padėjėją:

Francis J. D’Amanda iš 
Roch esterio į prokurorą;

Spencęr Young vąįlstijos iž- 
diningo pareigoms., '

Abie j i, demokratai ir repu- 
blikonai, savo komitetų posė
džiuose nominuos kandidatus 
i New Yorko majorą. Demo- 

tebcgy.vena jo I kratų partijos konvencija bu- 
Likosi daug ne

Leopoldas Meletaitis, 70 
metų, , mirė rugpjūčio 20-tą. 
Palaidotas rugpjūčio 
Sleswig - Holstein srityje, bri
tų zonoje, Vokietijoje. Buvo 
gimęs ir augęs Suvalkijoje, 
Šakių apskrityje, Tamuliškės 
kaime. Paskiausiu laiku, pirm 
karo, gyveno 
riušių km. 
Šeimoje.

Amerikoje 
seserys, brooklyniečiams gerai įvo be ūjw. 
pažįstamosios Olga Reinhardt j pasitenkinimo dėl kandidatif. 
ir Bertha Demslene. 
joje liko 3 sūnūs ir 
rys.

■ ’Seserims reiškiame

Slavikų v., Plio- 
Buvo vyriausias

Vokieti- I Repųblikonai savo kandida- 
> duktė-j tu nominacijoms buvo .susi

rinkę Saratoga Springs. Jie 
buvo geresniame ūpe, nefc jie 
tikisi nuo demokratų atgrieb-

uzuo.jau-

Richard Widmark ir Paul Douglas scenoje iš filmos 
“Panic in the Streets.” Rodoma Rpxy Teatre.

A u o 
nebe- 

Roose vėl t o

ti sau daug šiltų vietų, 
to laiko, kai demokratai 
vykdo velionio 
naujadalybinės programos, jų 
politinė Įtaka 
ti 
to

Grupė dvasiškių, teisė 
taiką kalbėti šalininkų, 
kreipęsi miesto valdžion 
(limo susirinkti į Union Sq. 
rugsėjo 7-tos prievakarį. Tiks
las: pasikalbėti apie taiką ir 
protestuoti dėl 
užpuolimo tų,
ten susirinkti mitingui už tai
ką praėjusio rugp. 2-rą dieną.

Policija leidimo nedavė. 
Rengėjai sutiko nukelti mitin
gą į 28-tą, tačiau policija at
sisakė ir tuomet mitingą leisti. 
Miesto valdžia paskyrė 500 
policistų saugoti aikštę,z kad 
žmonės ten neįeitu.

Darbiečių — Paul Ross.
Nepriklausomas — dabarti

nis veikiantysis majoras Im
pel Ii tteri.

Demokratų - Tammany vir
šininkai ragina Impellitterį iš
traukti savo kandidatūrą, o 
darbuotis už demokratų vir
šininkų pastatytąjį Pecorą. 
Tačiau jis jiems atsikirtęs — 
nematėte jūs manęs, nematy
siu aš jūsų. Spėlioja, kad. jis 
vis viena būsiąs prispirtas at
sisakyti kandidatūros.

Vartotojų organizacijos 
reikalauja sustabdyti 
kėlimą pieno kainų

laimi r

Bėgiu* mėnesio . didžiosioms 
pieno firmoms antru kartu 
pakėlus pieno' kainas, gyven
tojai sujudo. Pienas, pats 
svarbiausias maisto dalinys 
kūdikių ir vaikų dijetoje, da
rosi daugeliui biednuomenės 
s e imu n e b c į p e r karnas.

Alk in imas vaikų reikš ne- 
iimirną, silpną ir ne

ateinančiąja gent- 
Pilietiniai sąmoningi

žmones imasi veiklos neda- 
leisti mūsų kraštui tokios ka
tastrofos.

New Yorko organizacijos, 
šapos, susiedijos šio mėnesio 
18-tą siunčiSAimasinę delega
ciją pas kongresmanus. Jiems 
nuveš newyorkieciu reikalavi
mus, sugrupuotus dešimtyje 
punkJų. Reikalauja sustabdy
ti pelnagrobius, teikti žmo
nėms paramą nuo pelnagro- 
bių apsiginti ir išsaugoti kraš
tą nuo infliacijos.

EGZAMTNI7O.TAM AHIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS *

Policistas Theodore Richors, 
veteranas, sU žmona Cath’o- 
fine per dvejus metus ieškojo 
privatinio buto. Iki šiol jie su 
1 metų Reginut.e turėjo gy
venti pas Richers’ien'ės moti
ną. Prieš keletą dienų jie 
gavo butą ir džiaugsmingai 

j įsikraustė. Už dviejų dienų 
jam atėjo pašaukimas grįžti į 
laivyną, km' jis tarnavo praė
jusiame kare.

Richėrs’ai 
užsisakytus
jeigu jį išveš;

Reikalinga ' tarnautoja prie stalų. 
ALICE NADDOFF, 150 Atlantic 
Avę., Brooklyn, N. Y. MAine 5-9690.

(171-173)

6 Darbininkės, guolis vietoje, $35- 
40. 3 auklės, 3 namų darbininkės, 

i guolis kitur.
Westheimer Emplyoment Agency, • 
103 West 110th ‘St., N. Y .C.

(172-173)

atsakė buvusius 
rakandus, nes 

žmona viena 
nepajėgs buto išsilaikyti, nei
norės vieną ten liūdėti, turės 
vėl grįžti pas motiną.

GIBRALTAR EMPLOYMENT 
AGENCY, 80 Warren St., N.Y.C.

Moterys Dirbtuvei Operatorės, 
rankom-siuvėjos, namų darbininkės. 
Jauni vyrai fabrikų darbams. Pali- 
šiuotojaf, • suiydytojai, operatoriai 
prie odos ir staliorystės išdirbimams.

(173-174)

Namų darbininkė, virėja, patyrusi, 
paliudijimai, nuo 12 pietų iki 8-tos 
p. m.„ 6 dienos, nuolatinis darbas, 
sąžiningai darbininkei $35, pride
dant važinėjimo išlaidas. IN. 3-4299.

173-177)

“Biedni!” Ne visiems 
vaikams turim vietos

Ne visi newyorkieciu vai
kai bus priimti į vaikų darže
lius, nes neišteks visiems vie
tos. Tad skelbiama tokios 
taisyklės jiems priimti:

Vyriausieji bus priimti pir- 
'miausia. Toje grupėje yra vi- 
' si tie, kurie 
I bus pen k erių 
Į amžiaus, 
i Sekami bus
.4 metu ir keturių mėnesių 
4 metų 
jei dar

Namų darbininkė, virėja ir namų 
j aptarnautoja, patyrusi, užmiestyje, 
t Middletown, N. Y. Drabužiam skalb- 
i ti mašina, nauji namai, 1 vaikas ir 
i du suaugę. Gera alga. OL. 8-2161.

(173-177)

HELP WANTED—MALE

rugsėjo 
ar virš

vyriausieji

metu

tarp 
ir 

ii’ 11 mėnesių. Ir, 
iks vietos, priims 4

metų i]’ vyresnius iki 4 metų 
ir 4 mėnesių amžiaus.

U žregistru o j anti e j i pri valo 
pristatyti vaiko gimimo liūdy- 
mą ir kad jis jau čiepytas.

• Užsibaigus plaukiojimo se
zonui, Betsy Head, McCarron. 
Reel Hook ir Sunset prūdai 
rugsėjo .11-tą paverčiami 
žaismavietemis.

Brooklynietis Ralph Grillet- 
ti, 73 m., bus teisiamas kaipo 
žmogžudys dėl to, kad 
barnį su žmona užbaigė 
viu. nuo kurio ji mirė.

GERIAUSIS

ŠŪ-

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

(168-173)

Vyrai namų darbui, patyrę, Va
cuum cleaning, mazgojimui sienų ir 
tt. $7.50 .. dieną. McOnerney Co., 
315 E. 91 st St., N. Y. C.

(171-173)

Apvalytojas šokių svetainei, gera 
alga. Swiss Hall, 382 East 136th St., 
N. Y. C. (172-174)

REAL ESTATE
Saldainių krautuvė, parduodama 

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

(170-174)

SKELBKI TĖS UAISVĖJE

REIKALAVIMAI

INSURANCE!
IR

Reikalingas senyvas vyras, arba 
vedusi jxna, neturinti pastovių na- 

l mų, padirbėti ant ūkės. Darbas 
lengvas. Gaus vietą gyventi, valgį, 
guolį ir mažą finansinį atlyginimą.

I Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
pasi Bernotai, 101-24 — 113th St., 
Ridnmond Hill, N. Y.

(172-174)

pradėjo smuk
iu repųblikonai bandys iš 
pasišienauti.

Republik’onų nominuotieji:
Gubernatorius Thomas E 

Dewey į gubernatorių;
Lt. gubernatorius Joe 

Hanley į senatorių;
Kontrolierius F r a n k 

Moore į gubernatoriui padė
jėją;

Valstijos senatorius J. Ray
mond McGovern iždininko 
pareigoms;

Generalis prokuroras Na
thaniel Goldstein vėl nomi
nuotas toms pat pareigoms.

Darbiečių kandidatai jau 
buvo nominuoti ir paskelbti 
anksčiau.

Liberalai, kaip buvo many
ta iš anksto, <e'ms demokra
tų partiją, nes jie liaudžiai 
priimtinesnių, galimų išrinkti 
savų kandidatų neturi.

Viena diena dviejose atski
rose miesto vietose įvyko ne
laime su motoriniais dvira
čiais, Vieno savininkas užsi
mušė, kito sunkiai susižeidė.

R

SUSIRINKIMĄ]
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mitingas įvyks trečia-; 
i dienį, rugsėjo 13 d., 7:30 vai. vak., 
Lietuvių Neprigulmingo Klubo na
me, 269 Front St. Visi nariai daly
vaukite. — Sekr. (172-173)

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

REAL ESTATE
t

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Valandos:
9—12 ryte; T—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, vynai ir alus 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TE^X 4-9407.TELEVISION 
f/f/U U ' SHUFFLE BOARD

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6233

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

•De*

' ».  •■■■■7=.-.----------------------

•D6*

TELEPHONE

STAGG 2-5043

RES. TEL.
i

z

HY. 7-3681

•DC*

MATTHEW Ę. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIU8

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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