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Jungtinės Valstijos įsitaisė VajtlS dėl sukėlimo
Niekad Amerikos istorijoje 

Jungtinių Valstijų senato bu
tas nematė to, kas buvo šią 
savaitę. |

Pasismagindami, senatoriai Į 
lenktyniavosi, kad parodyti,! • • i i v* •

komtJųtasy”a <li<lesnis a” ‘ atominių hombanesių stotis
to pasekmės buvo tokios: I vakarinėje Europoje 

suplakti visokie vadinamieji ! J 1 J
anti-komunistiniai biliai į vie- j 
ną ir nubalsuoti. <

l

Pirmiau tūli senatoriai sakė, { 
jog tas ir tas bilius yra ne- 
konstitucinis, nukreiptas ne 
tik prieš komunistus, o ir J 
šiaip sau pažangesnius žmo
nes. Bet kai prisiėjo balsuoti, 
tai 70 balsavo už “suplaktąjį” 
bilių. o tik 7 prieš.

Kiekvienam, pažįstančiam 
Jungtinių Valstijų konstituci
ją, aišku, jog visa tai, ką se
natas priėmė, -------
konstitucijai. Bet

[Turi lėktuvų bazes ir daugely 
kitų kraštų prieš Sovietus i

Europoje 
dideliems 

kurie ga-

prieštarauja 
jie nepaisė.

Washington. — Amerika 
įrengė sau Anglijoj ir ki
tur vakarinėje 
bent tris stotis 
bombanešiams,
lėtų atomines bombas mė - 
tyti į Sovietų Sąjungą, — 
kaip praneša anglų /dien
raštis London Express.

Washingtono generolai
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Amerikonai iš laivų išlipo 
į užnugarę šiauriniams 
Korėjos liaudininkams

y

Dabar liekasi 
žmonėms viena išeitis: raginti 
prezidentą Trumaną, kad jis 
tą bilių vetuotų.

Atsiminkime, prezidentas 
yra pasakęs, jog tas bilius ne- 
konstitucinis ir jis bus vetuo
tas.

Jei prezidentas 
ir jei Kongresas 
dviem trečdaliais 
ims, vadinasi, jis 
tymu.

Amerikos | tvirtina, kad, kilus karui,

atakoms prieš Sovietų Są
jungą iš šiaurės, o Gibral
tare, šiaurinėje Afrikoje, 
Graikijoje, Irane ir Saudi 
Arabijoje, vakarinėje Eu
ropoje, Aleutų salose ir Ja
ponijoje amerikonai pa
laiko savo lėktuvų zbazes 
prieš Sovietų Sąjungą žy
giams iš vakarų, pietų ir

Aukų pridavė:
N. Stankevičius . 
P. Griciūnas .. . 
A. Pakarklis . •. 
J. Weiss ...........
Geo. Wares .. • • 
L. Bekešienė •..

-. $108.50 
.. - 15.00 
... 10.00 
.... 6.00 
.... 5.00 

....... 5.00

bilių atmes, 
jį iš naujo 
balsų 

pataps
pri- 

įsta-

Jankiai įsiveržė į Inčoną ir 
trijų kitų uostų sritis

amerikiniai bombanešiai 
galėtų smogti Sovietams 
iš visų pusių. Nes Ameri
ka yra įsitaisius lėktuvų 
stovyklas tolimajame žie
miniame Kanados ruožte, 
Greenlandijoj, Newfound- 
landė ir Norvegijoje —

Amerikonai tuose kraš
tuose taipgi apsistatę rada
rais ir greitaisiais lėktu
vais prieš Sovietų bomba • 
nėšius, ypač prieš tokius, 
kurie galėtų atlėkti ,per 
šiaurinį žemės ašigalį (po
lių).

Vėliausios žinios 4 veiklūs unijistai
išbraukti už lapelius 
prieš Korėjos karą

Bus daryta viskas, kad fe- laivų įsiveržus į Inčoną, I 

Tuomet pasiliks dar 
išeitis: teismai.

kita Pietinė Korėja, rugs. 15. 
— Amerikonų kariuomenė

deralinis teismas pripažintų 
įstatymą nekonstituciniu.

O jei teismas pripažins jį 
konstituciniu, tuomet teks 
žmonėms veikti, kad sekamas 
Kongresas jį atšauktų.

Kaip ten bebūtų, viskas 
vyriausiai remiasi darbininkų 
ir visos plačiosios liaudies ju
dėjimu.

Kiek bus žmonių judėjimas 
platus ir didelis, kiek tasai 
judėjimas kovos prieš sufašis- 
tinimą mūsų šalies, tiek bus 
galima išlaikyti civilinių lais
vių mūsų krašte.

Ant mūsų krašto vis labiau 
ir labiau gula fašistinis siau
bas.

Vienas mano
—Amerikoje 

tokia padėtis,
piliečiui kalėjime bus sauges-

draugas sakė: 
gali susidaryti 
kai padoriam

Bet jei Amerikos fašistams 
pavyks pasiekti tai, ko jie sie
kias! per šituos bilius, tuomet 
galima bus tikėtis ir daugiau 
ko: mirties kamarų tiems, ku
rie drįsta pasakyti, žodį prieš 
liaudies priešus.

Ar prezidentas gali šį bilių 
vetuoti ?

Ar jis gali jį atmesti? 
žinoma!
Prezidentas Trumanas yra 

ir demokratų, partijos vado
vas. Jis gali įsakyti savo 
partijos nariams senatoriams 
nebalsuoti prieš jo vėtą, na, 
ir tuomet bilius būtų lengvai 
atmestas.Įk<

Prieš šį bilių pasisakė tokie 
įtakingi laikraščiai, 
“New York Times,” 
ington Post, 
“St. Louis 
kiti.

Prieš jį 
CIO.

Prieš jį 
nepriklausomųjų unijų; dau
gybė mokslininkų ir intelek
tualų ; daugyfcįė dvasiškių.

Dabar atėjo laikas, 
laująs išnaujo pasisakyti; 

fbar laikas suglausti visas pa
jėgas ir kovoti, kol dar 
pervėlu.

Budėti ir veikti — kiekvie
no piliečio pareiga!

kaip 
“Wash- 

” “Denver Post,” 
Post Dispatch

pasisakė A D F

ir

ir

pasisakė daugybė

reika- 
da-

ne-

vakariniame Korėjos pajū
ryje, jau užėmė tą stambų 
uostamiestį ir humaršavo
.kelias mylias į rytus linkui skyriaus
Seoulo, Pietų Korėjos 
lines.

Inčonas yra už 150 
lių į žiemių vakarus 
fronto linijos tarp

sos-

l Linden, N. J. — Dešinie
ji vadai čionaitinio CIO 
Auto. Darbininkų Unijos 

i susirinkime per
varė tarimą išbraukti iš 
unijos Franką Witkų, Pat 
J. Gallagherį, Louisą Fi-my-

nuo scherį ir Gaiviną De Fillip- 
šiauri-. pį už tai, kad šie keturi vy- 

nių Korėjos liaudininkų ir rai skleidė General Motors • 1 • 1

‘ Aukojo:
K. ir V. Lopattai. Baltimore, Md. •.......
Juozas ir šeima, Baltimore, Md;.............
Juozas ir Ona, Baltimore, Md............ • •.
Pabėgėlis ...V .... •............. • •..
Mr. & Mrs. Lazauskas, B’klyn, N. Y. • • 
D. P., Baltimore, Md....................... • •...
J. Laisvės Skaitytojas ••.••••................
Helen Cwon, Baltimore, Md.....................
M. Kutchins, Baltimore, Md. • •..............
J. Stanys, Baltimore, Md.
J. Straus, Baltimore, Md. •••....•.......
K. Juškauskas, Baltimore, Md. ......
P. Paserskis, Baltimore, Md. .. •.........
Paulius, Baltimore, Md....................... • •.
N. Griciūnas, Philadelphia, Pa. ....... 
S. Strolis, Philadelphia, Pa.
A. Kušleika, Philadelphia, Pa.
J. Bartašius, B’klyn, N. Y. ..'................ •
M. Vaidila, Rochester, N. Y.
Ant. Bakšis, Philadelphia, Pa. ....... 
A. Pakarklis, Athol, Mass.
S. Petronis, Athol, Mass.
Petras Poškaitis, B’klyn, N. Y................
Ant. ir Mary Lazauskai, Hillside, N. J. . 
J. Bubnis, Baltimore, Md. .. •....... •....
Mary Posis, St. Petersburg, Fla. ...... 
J. Gasparatis, Hillside, N. J.
Jokūbas Daugėla, Worcester, Mass. • •.

.$20.00
15.00

jankių.
Šimtai amerikinių laivų 

tą pačią dieną iškėlė savo 
kareivius ir marinus į va
karinius ir rytinius Korė - 
jos krantus penkiose vieto
se. -

Amerikos ir Anglijos ka
ro laivai pirm to bombar
davo tas vietas 8-goliniais 
ir 16-coliniais patrankų šo
viniais.

Amerikonai taipgi užėmė 
kelias salas netoli vakari - 
nio Korėjos pakraščio.

Washington. — Senatas 
vienbalsiai užgyrė 17 bilio- 
nų, 192 milionus dolerių 
nepaprastoms karinėms iš
laidoms.

fabrike lapelius prieš Ame
rikos karą Korėjoje. Lape
liai šaukė: “Šalin nagus nuo 
Korėjos!”

Witkus ir trys kiti da
bar išbrauktieji buvo pir- | 
mutiniai tos unijos kūrėjai 
General Motors fabrike. 
Jie veikė ir kaip unijos pa
reigūnai, iki susibūrę deši
nieji nustelbė progresyvius.

Dešinieji vadai išvien su 
kompanijos agentais nese
niai surengė ir kruvinas 
muštynes prieš progresy
vius unijos darbuotojus.

. 10.00 
. .. 5.00 
. .. 5.00

. 5.00
• .. 5.00 
... 5.00 
.. - 5.00 
... 5.00 
-5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00
... 5.00 • 

. 3.50

... 3.00 

... 2.50 
•2.00
• 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
. .• 1.00

Pauline Mataitis, Bethlehem, Pa. • • •
Paul Sviestas, Newark, N. J................
J. Miškeliūnas, Newark, N. J. • •.......

Nuoširdi padėka visiems!
Specialaus Vajaus Komitetas

Prez. Trumanas abejoja, ar 
vetuot fašistinį bilių

Anglija nužiūri sabotažą 
prieš jos karo laivus
London. — Nuo karo 

pradžios Korėjoje jau 13 
karinių Anglijos laivų tapo 
sužalota, esą, sabotažo 
veiksmais, kaip spėja ang 
lų valdžia. Sako, buvę įpil
ta smėlio į laivų inžinus 
bei kitaip pagadinta jų ma
šinerija; kilo “slaptingi” 
gaisrai kariniuose laivuose 
ir 11.

SUGRĮŽO GROTEWOHL
Berlin. — Po lankymosi 

Maskvoje sugrįžo Otto Gro- 
tewohl, 'rytinės Demokrati
nės Vokietijos Respublikos 
premjeras.

Rytų Vokietijos valdžia, 
atsižvelgdama / į kritišką 
tarptautinę padėtį, atšaukė 
visus- valdininkus iš atosto-

Paliuosuotas sukčius 
kongresmanasA.J.May

Washington. — Valdinė 
komisija nutarė paliūosuo- 
ti iš kalėjimo kyšininką, 
buvusį kongresmaną de
mokratą Andrew May tik
tai po 9 mėnesių bausmės.

May, karo metu būda-, 
mas pirmininkas karinės 
kongresmanų ' komisijos, 
paėmė 53 tūkstančius dole
rių kyšių iš žulikiškų kon- 
traktorių Henrio ir Mu
rray Garssonų. Tad May 
išsuko jiems iš valdžios už
sakymus karinių darbų už 
80 milionų dolerių.

Federalis
metais todėl nuteisė May 
kalėjiman 8 mėnesiams iki, 
dviejų metų.

Paleistas iš kalėjimo May Tada prezidentas žiūrės, 
taip pat galis po $278 val
dinės pensijos per mėnesį 
visam amžiui, kaipo buvęs 
kongresmanas.

koncentracijos stovyklas ii“ 
suvaryti į jas visus “pavo
jingus” komunistus ir ki
tus asmenis tokiame atsi ■ 
tikime, jeigu šalis atsidur
tų opioje padėtyje.

Kaip Mundto, taip Mc
Carrano bilius reikalauja 

' suregistr. visus komunis- 
j tus ir vadinamų “komunis- 
I tinio fronto” organizacijų 
viršininkus. ’ Įvairūs kiti 
McCarrano pasiūlymai yra 
žiauresni ir už Mundto.

teismas 1947

Pietinė Korėja, rugs. 15. Į nijos. Amerikiniai
— Amerikos kareivių ir 
marinų būriai iš laivų išli- rankos pridengė jankių iš- 
po krantan į Inčoną, svar- sikėlimą krantam 
bu vakarinį Korėjos uostą, i 
toli į žiemių vakarus nuo 
dabartinio mūšių fronto 
tarp amerikonų ir Šiauri
nės Korėjos liaudininkų.

Pirm jankiams išsike
liant kiantan, A.meiikos • į šiaurę nuo mūšių lini- 
ir Anglijos karo laivai Perįjos

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
krantinės jų patrankos nu
skandino 3 amerikinius ka
ro laivus-destroyerius ir. 7 
motorines valtis, naudoja
mas kareiviams iškelti 
krantąn.

Amerikonų komandieriai 
pranešė, kad trys jų dės- 
troyeriai tik “truputį su
žaloti”, bet nieko nesakė 
apie minimas valtis.

Šiaurvakariniame fronte 
amerikonai atgriebė dvi 
kalno briaunas nuo liaudi- - 
ninku už 8 mylių nuo Ta6- . 
gu, o liaudininkai taipgi 
atkariavo dvi kalno kuprąs 
nuo amerikonų. .

Pietiniai vakariniame 
fronte liaudininkai išmušė 
amerikonus iš poros pozi- ‘ 
cijų ties Hamanu, 10 mylių 
į šiaurvakarius 
uosto.

Liaudininkai 
jog rytiniame 
upės šone jie daug priešų 
nukovė, sužeidė bei nelais
vėn paėmė ir pagrobė’ 4 
amerikinius tankus, 5 pat- ’ 
rankas, 43 karinius automo
bilius ir daug mažesnių 
ginklų. z ,

Jankių komanda skelbė, ’ 
kad jie per 24 valandas už
mušė bei sužeidė 1,880 
šiaurinių liaudininkų ir su
ėmė 202.

lėktu- 
vai ir karinių laivų pat- I

Amerikos kariuomenė iš 
laivų taipgi įsiveržė į Kun- 
san uostamiestį, vakari
niame pajūryje, ir į Yong- 

i doką ir Pohango apylinkę, 
rytiniame Korėjos pajūry-

dvi dienas ir naktis bom
bardavo liaudininkų apsi
gynimo įrengimus ir šim
tais gaisrų padegė Inčoną.

Amerikonų išlaipinimų 
stebėjo pats generolas Mac- 
Arthuras, atvykęs iš Japo-

Angly valdžia žada 
socializuot plieno 
ir geležies pramonę

London. — Darbietis 
Anglijos premjeras Cle
ment Attlee pranešė, # jog 
po naujųjų metų bus so- 
cializuota anglų plieno- 
geležies pramonė, perimant 
ją į valstybės -nuosavybę.

Anglijos seimas jau pir
miau išleido įstatymą dėl 
tos pramonės suvalstybini- 
mo, bet įstatymo vykdymas 
buvo atidėtas iki 1951 me
tu sausio. L-

Buvęs Anglijos premje
ras Winston Churchill, kon- 
servatų (atžagareivių) va
das, davė seimui pasiūly - 
mą, kad pareikštų valdžiai 
papeikimą už plieno-gele- 
žies .pramonės socializavi- 
mą. Ir jeigu seimas nupeik
tų valdžią, tai ji turėtų pa
sitraukti. Tuomet įvyktų 
nauji seimo rinkimai.

Darbiečiai-socialistai sei
me turi tiktai .penkių bal - 
sų daugumą prieš Chur- 
chillo atžagareivius ir va - 
dinamus liberalus.

nuo Masan

pranešė, 
Naktong

Washington.— Preziden
tas Trumanas pakartojo, 
kad Senato užgirtas Mc
Carrano bilius prieš komu
nistus yra net aršesnis už 
Kongreso Atstovų Rūmo 
priimtą Mundto bilių. Jis 
buvo ketinęs vetuoti-atmes- 
ti fašistuojantį republil^o- 
nų Mundto-Nixono bilių.

Taigi korespondentai už- į 
klausė prezidentą, ar jis 
vetuos demokrato senato
riaus McCarrano bilių, jei
gu Kongresas priimtų jį. Į 
šį klausimą prezidentas ne
davė tiesioginio atsakymo. 
Jisai sakė, jog senatorių ir 
kongresmanų įgaliotiniai 
dabar suėję svarsto, kaip 
išlyginti skirtumus 
Mundto ir McCarrano bi
lių ir įteikt Kongresui vie
ną bendrą bilių nrieš rau
donuosius. Gal bus pada-‘ 
rvta pakeitimų abiejuose 
biliuose. Todėl prezidentas 
palauks ir žiūrės, kain at- junga, kad pastot kelią ka- 
rodys bendrasis bilius, kuo
met jį užgirs Senatas ir 
Kongreso Atstovų Rūmas.

Demokratas senatorius 
perša pradėt karą

tarp

ORAS. — švelni giedra.

ar vetuot jį aY užgirt savo 
parašu.

Prie McCarrano yra pri
kergtas ir valdinis demo
krato senatoriaus Kilgore’- 
o pasiūlymas —, įsteigti

Ko naciai reikalauja 
iš angly-amerikony

Rūbsiuvių unijos prašo 
pakelti algą 15 procentą

Frankfurt, Vokietija. — 
Buvęs Hitlerio tankų gene
rolas Hass von Hanteuffel 
sakė:

—Dąugelis vakarinės
Vokietijos gyventojų rei
kalauja pripažinti Vokieti

nio Amerikos laivyno sek-J^ kaip pilnai savistovią 
retorių Fr. P. Matthews’ą,! valstybę. ir paliuosuot vi- 
kuris neseniai siūlė prade- sus pačius karimus krimi- 
ti karą prieš Sovietų Są-

Washington. — Demo
kratas senatorius Richar
das B. Russell gyrė kari-

rui iš Sovietų pusės.
Sen. Russell sakė, 

kia amerikiečiams 
kinti, jog nieko blogo ne - 
būtų tame, jeigu Ši šalis 
pradėtų kara” dėl sovieti
nio karo sulaikymo.

“rei- 
išaiš-

Australijos valdžia nuta
rė padidint armiją.

nalistus, jeigu anglai-ame- 
rikonai nori, kad vakarų 
Vokietija eitų jiems į karo* 
talką prieš Sovietų Sąjun
gą.

t

Washington. — Senatas 
nutarė sustabdyt Marsha- 
llo plano paramą tom vaka
rinės Europos šalim, ku
rios pardavinės naudingus 
Sovietų pramonei daiktus.

New York. — CIO Amal- 
gameitų Rūbsiuvių Unijos 
vadovybė ir Darbo Federa
cijos Sųkniasiuvių Unijos - 
vadai nutarė prašyt pakelti 
algas 15 procentų, nes nuo 
Korėjos karo pradžios jau 
apie tiek pabrango įvairūs 
gyvenimo reikmenys.

Amalgarąeitų Unija turi . 
400,000 nariu, o Sukniasim 
vių Unija 425,000.

Pabėgėlis pripažįsta, kad 
Sovietai nepradės karo
Berlin. — Iš sovietinio 

Vokietijos ruožto perbėgęs 
į vakarinį Berlyną Josefas 
Rambo, buvęs Leipcigo 
miesto majoro pavaduoto • 
ias, taipgi pripažino, jog 
Sovietų Sąjunga nepradės 
karo prieš Jungtines Vafs-

%

t
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Žmonių laikymas vaikais
Vakarinei Vokietijai bus leista turėti “sustiprintą 

policiją”. įjoji policija būsianti tik tiek galinga, jog pa
jėgsianti palaikyti “tvarką' namie.” Vakarinės Vokieti- 

' jos “apgynimas iš lauko pusės” pasiliks Anglijos, [Pran
cūzijos ir Jungtinių Valstybių rankose.

Toks yra formalus aiškinimas pakeistos politikos 
linkui Vokietijos. Visai kitaip dalykai atrodo tikrovėje. 
Tikrovėje toji “sustiprinta policija” bus tikra armija, pa
ruošta karui ir aprūpinta moderniška karine technika.

Kodėl svietui kalbama apie policiją, kuomet mintyje 
turima armija?

Tai reikalinga nuraminimui Amerikos, Anglijos ir 
Francūzijos žmonių. Tie žmonės dar nepamiršo aukų, 
kurias pasaulis sudėjo ant pereitų dviejų pasaulinių ka
rų aukuro. Jie nepamiršo, ką pasauliui davė .Vokietijos 
militarizmo atsteigimas po Pirmojo pasaulinio karo. Jie 

' žino, kad jeigu Vokietija bus iš naujo apginkluota, anų 
karų kruvinoji istorija pasikartos.

Pasakojimas, kad militariniai atsteigta Vokietija būti
nai kariaus tik prieš Tarybų Sąjungą, o tik glostys savo 
daug silpnesnius kaimynus, yra baisūs apgaudinėjimas. 
Panašiais pasakojimais juk buvo Vokietijoje atsteigtas 
militarizmas anais laikais. Ir tos istorijos tebėra nepa
miršę šių trijų kraštų žmones.

Štai iš kur gimė pasaka apie “sustiprintą policiją.” 
Mūsų valdovai laiko suaugusius žmones mažais vaikais.

Britanija prailgina karinę 
tarnybą nuo 18 menesių iki 
dviejų metų ir pakelia karei
vių atlyginimą nuo 28 šilin
gų iki 49 šilingui j savaitę.

Pakėlimas algų kareiviams 
pareikalaus 
rų sterlingų 
tybės iždo.

Britanijoj 
kariuomenė : 
guliarė
paleidžiami 
kiamą laiką, 
mija susideda
Stojimas į reguliarę 
smarkiai sumažėjęs.
lūs algas esą daugiau 
j reguliarę armiją.

Ne »tik Britanijoje,
į visuose kituose buržuazi- 
miuose kraštuose jauni vy- 
: rai nenori stoti karinome • 
: nėn. Net ir

aiškinta didžiulė bolševikinė 
pogrindžio organizacija, ku
inai priklausė nemažai IRO, 
amerikiečiu D P komisijos 
aukštesnių ir žemesnių par
eigūnų. Saugumo organams 
pavykę išaiškinti jos 
ir padaryta visa eilė 
mų. Organizacijos 
buvęs terorizuoti D P,
viską, kad jie negalėtų iš
emigruoti ir, kaip likę Vokie
tijoje, konflikto 
ii-; Vakarų atveju, 
“Tėvo globom” 
nizacijai pavykę 
atsiekti — jos
nukentėję daugelis 
niu. v
Tegu gerbiamas 

toj as pagalvoja, ką 
nia” reiškia: Dievo

veikla 
suėmi- 
tikslas 
daryti

68 milijonų sva- 
i metus iš vals-

yra dviejų rūšių 
rekrūtai ir re- 

armija. Rekrūtai 
ištarnavus rei- 
•Reguliarė ar- 

iš savanorių, 
armiją 
Pakė- 
stosią

0 ir

tarp Rytų 
pakliūtų 

šiai orga- i 
nemažai 

pastangomis j 
tremti- I

jog įsakęs savo organizaci
jos nariams suregistruoti tos 
rūšies faktus ir jo vardu pa
siųsti Jungt. Tautoms ir 
tarptautinėms kultūrinėms 
organizacijoms, kad visas 
pasaulis žinotų, jog “Spak ir 
jo šalininkai yra tikri kom- 
informo padarai Belgijoje.'”

Kaip matome, Belgijos 
klerikalai su socialistais 
“ant peilių” ėjo ir klerika
lai netgi pasiryžo kreiptis 
į Jungt. Tautas su skundu 
prieš socialistus; klerika
lai apšaukia Belgijos socia
listus “komunizmo, pada- 

; ru,” ir tt. '
Akiregyje to lietuviškie- 

I ji socialistai Amęrikoje 
isėbraujasi ir net bučiuoja
si su klerikalais, pasta ne

Kaip bematant ateis lap-’žmonių nelaimių yra .'tame, 
kad beveik pusė piliečių ne
sinaudoja sihio pilietinėmis 
teisėmis. Ilgėsite, ar ne, 

 

bet tik apie }m§ė piliečių 

 

dalyvauja rinkimuose. Kai 
pžsiregistra-

kričio mėnesio pradžia.

me valdiškus rinkimus. 
Rinksime miestų viršinin
kus, ‘ valstijų pareigūnus, 
kongresmonus ir daugybę i ateina laikas 
lęitii \ a 1 d i \ ų* y ICie lę^^ien as i vimo, jie pamiršta užsire- 
Amėrikos pilietis turės pro- gistruoti. Kai ateina dieųa 
gą balsuoti ir savo balsu! balsavimo, jie negali 
išreikšti savo troškimus.

Tiesa-, ne visur bus proga 
pasirinkti kandidatus, ku - 
rie tarnautų tau, p ne sve
timiems interesams, 
daugybėje vietų bus 
r i ausiu c

teliuose atsirado bolševikų siems visaip prisilaižineda-
slapta organizacija, kuriai 
priklausė amerikiečiai pa
reigūnai ir net :

mi ir pataikaudami!

žymesnieji j URUGVAJAUS “DARBO” kandidatai, 
dipukai, — valdovai dipu- JUBILIEJUS 

Jungtinėse kai! Na, is organizacija
! Valstijose tai labai žymiai | buvusi “išaiškinta,
I pasireiškia: daugelis šau- j ta.”
! kiamųjų kariuomenėn nau- Bet, jeigu organizacija 
j jokų visai atsisako atvykti jau susekta, išaiškinta, tai
I šaukiamojon vieton, nežiū- kodėl klerikalų laikraštis
|Tint jiems dėl to grasinimų, nepaduoda nei vieno jos na- 

Paimkime kad ir tokius rio vardo ir pavardės. O 
tai būtų labai įdomu žinoti 

| kiekvienam. Gal toje “bol
ševikinėje slaptoje” organi
zacijoje veikė ne vienas ir 
kunigėlis, — gal dėl kuni-

bal
suoti, arba nepaiso balsuo
ti.

Kiek daugiau piliečių iš
sijudina ir dalyvauja rin- 

Bet kiniuose tik tais rinkimais, 
įvai-. kaip buna renkamas šalies 

kandidatų ir bus prezidentas. Šiemet prezi- 
iš ko gerai pasirinkti'.- Paini- dentas nebus renkamas.

i kime New Yorko miestą i Pavojus yra tame, kad atė- 
ir valstiją. Čionai, apart (jus lapkričio 7 dienai, ne
senųjų partijų kandidatų,ųsuskaitomi milionai pilie-

' beveik į visas vietas yra'čių “pamirš” balsuoti, tin- 
nominuoti Darbo Partijas! ges balsuoti, nepaisys bal- 

Tiems pilie- Į suoti!
čiams, kurie trokšta taikos |

“susek- T

dipukus, jaunus vyrus. 
Jie šūkaloja prieš komunis
tus, jie skerečiojasi, ne re
tai vilkų balsais staugia 

j prieš kiekvieną pažanges
nį žmogų.'Bet dabar, kada 
1 jiems būtų proga stoti ar- 
! mijon ir “pasirodyti”, tai 
■jie to vengia, kiekvienas 
sakydamas: “Kad tik 
nęs nepaimtų.”

ma-

Fasistinis katinas su devyniais kailiais
■ Prietaringuose žmonėse yra įsigyvenęs supratimas, 

kad katė turi net devynias gyvybes. Už tai, girdi, taip 
•sunku katę nukankinti!

Kad katė turinti devynias gyvybes, yra prietaras. Bet ■ utząxtKyNtat
kad buvęs Hitlerio režimo finansuotojas ir jo artimas i 1 ’
bičiulis Hjalmar Schachtas turi daugiau, negu vieną kai
lį, tai bus gryniausias faktas. Ir vėl Vokietijos teismas šo: 
jo nesurado kaltu, nepripažino naciu ir karo kriminalis- į 
tu. Tai jau penktas teismas penktu kartu jį išteisino. Ir . 
šiame teisme buvo pripažinta, kčtd Schachtas finansavo i 
Hitlerio karą,’kad jis savo prakalbose Hitlerį garbinto l 
garbino, bet, girdi, jis “nuo 1934 metų nebesutiko su Hit
lerio “politika” ir tuo būdu jo negalima skaityti naciu ir 
karo kriminalistu.

Reikia žinoti, kad šitą hitlerinį katiną su devyniais 
kailiais tokiais pat aiškinimais Nuremberg© byloje ištei
sino ir Tarptautinis Militarinis Tribunolas. Francūzai, 
anglai ir amerikiečiai teisėjai atsisakė patį stambiausi 
hitlerinio režimo šulą pripažinti 
karo kriminalistu. Teis ma s n u t e i - 
sė pakarti visą eilę daug menkesnių, daug mažesnių na
cių, kurie nė viena tūkstantine dalimi tiek neprisidėjo

• prie Hitlerio apginklavimo ir vedimo karo, kiek 
Schachtas, bet Schachtą pripažino nekaltu avinėliu.

Visa paslaptis, žinoma, yra tame, kad Schachtas yra 
bilijonierius. Už jį kalba turtai. Teisėjai, kurie pripažino 
jį nekaltu, negalėjo savo kaltoje sąžinėje surasti pakan- 

. karnai drąsos pakarti savo klasinį bičiulį.
Pagaliau, Hjalmar Schacht asmeniškai niekam galvos 

nenukirto, nieko nepakorė, nieko nenukankino, niekam ! 
skūros nenulupo. Jis tik finansavo Hitlerį ir jo kliką! Jis 
tik finansavo tuos budelius, kurie žmones korė, žmonėms 
galvas kapojo ir gyviems skūras lupo arba gyvus po že
me Užkasė, arba sudegino koncentracijos stovyklų kre- 
matorijose. Anie kalti ir tapo pakarti, arba patys galą 
pasidarė, bet Schachtas negali būti priskaitomas prie bu
delių !

Be to, dar visaip gali būti: Atsteigtoje Vokietijoje
Schachtas gali būti labai reikalingas finansavimui nau- nors nusikaltėliai čekų tau- 
jų militarinių jėgų. Jo pripažinimas kriminalistu ir nu- tai. Vokiečiai tai gerai ži- 
baųdimas prastai paveiktų tą visą klasę, kuria naujasis į no ir dėl to jų nepaiso.

, Vokietijos militarizmas turės pūsiremti. ! --------
Todėl ant vokiečių teismo labai pykti neapsimoka. Jis į IR KUR JŲ NĖRA! 

/.tik pakartojo Tarptautinio Militarinio Tribunolo kome 
diją.

Klerikalų “Draugas” ra-

Netoli Nuernbergo miesto 
Vokietijoje gyvena apie 200 
čekų, kurie pervesti į vokie
čių ūkį. Neseniai Bavarijo
je valdžia išleido patvarky
mą, kuriuo einant minėti če
kai perkeliami įgyventi į 
naują vietovę, esančią tik 7 
km nuo sovietų sienos. 130 
stovyklos gyventojų atsisakė 
į tą vietovę vykti, gi 70, ne
rasdami kitos išeities, ten 
nuvyko. Nelaimingieji čekai 
skundėsi, tačiau nieko nelai
mėjo. Pažymėtina, kad ame- 
rikiečių valdžios komisaras 
Bavarijai šiam vokiečių su
manytam čekų perkėlimui 
pritarė.
“Draugas” nepasako, ko

kių paibelių tie čekai Vo
kietijon bėgo. Šiandien če- 
choslovakija, gal būt smar
kiau nei kuri kita liaudiš
koji respublika, progresuo
ja kūryboje ir jai reikalin
gas kiekvienas padorus 
žmogus, t nes darbininkų 
stokuoja. Jeigu tie, “kanki
niai” čekai iš Čechoslova • 
kijos pabėgo Vokietijon, 
tai jie, žinoma, yra kokie

Bei-!

gų laikraštis nedrįsta pra
sitarti? 0 gal šis “Draugo” 
pasakojimas yra tik kliedė
jimas. Privalome žinoti, 
jog “baimė turi dideles 
akis.” Išsigandęs, “Draugo” 
redaktorius, atrodo, tuoj 
bijosis ir lovon gulti, kad 
po ja nebūtų palindęs koks 
bolševikas arba “pogrin
džio” organizacija.

SOCIALISTAMS PER 
KUPRĄ!

! Kaip žinia, neseniai
(gijoje buvo iškilusi^ kova 
dėl karaliaus Leopoldo, fa- 

, šisto, Hitlerio talkininko. 
! Klerikalai norėjo, kad Leo
poldas butų grąžintas Bel
gijos sostan, o socialistai 
jam prieštaravo. Del to bu
vo kilę streikai ir net fi
ziški susirėmimai. Vis vien 
Leopoldo priešininkai lai- į 
m,ėjo; jis negavo Belgijos! 
sosto. Bet dėl to dūksta L*' i 'klerikalai. Apie tai daug 
rašoma Belgijos spaudoje.

South Bostono kunigų j 
“Darbininkas” žymi tūlo 
Kan. Cardijan’o pasisaky
mą. Girdi:

Kan. Cardijan teigimu 
Belgijos socialistai Valoniio- 
jc sukūrė dar rimtesnę ' pa
dėtį negu už geležinės už
dangos, 
tolyje, 
policija 
cialistai’ 
religinę
Jie prieš 
norą neleido, kad 
būtų laidojami 
mis apeigomis,
net ant bažnyčių 
lipdė draudimus įeiti į baž
nyčias ir ten laikyti pamal
das.

Kan. Cardijan baigė savo 
pareiškimą pažymėdamas,

Gracc-Berleur mies- [ 
kur susirėmime su! 
žuvo 3 asmenys, so- 

parodė didžiausią 
n e t o 1 e r a n ei ją.

žuvusių šeimų < 
žuvusieji

su religinė- 
Kai kur jie 

durų iš
Kunigų “Draugas” patei

kia tokią “žinią”:
Tremtinių tarpe Vokietijo

je plačiai kalbama, esą paDabar jie apsidirbsią su valstybės sekretoriumi . ... . . ..J . r ~ ✓ skutimu metu čia buvusi is-
Visi republikonų partijos lyderiai vienu balsu šaukia: j________________ ,

Laukan turi eiti valstybės sekretorius Dean Acheson !• reti rinkimus. Tik už noros metu rinksime prezidentą. 
Apsigynimo sekretoriaus Louis Johnson išvijimas tik la- j Niekas neabejoja, kad demokratų kandidatu bus tas pats 
biau padilgino jų apetitus. Jie laimėjo vieną mūšį, mo- j Trumanas. Demokratų šulai niekuomet nepamirš to 
jasi kitam. . ... i šposo, kurį jiems Trumanas iškirto anais rinkimais. Vi-

. Negalima sakyti, kad republikonų politikoje nėra jo-! si jie buvo, jį paaukoję republikoniškįems “vilkams”, bet 
kios logikos. Juk absurdas būtų tikėti, kad Johnsonas | jis rinkimus laimėjo. Kas dabar* išdrįs pasipriešinti jo 
pats vienas nustatė ginkluotų jėgų gaires. Jį pasiskyrė Į kandidatūrai 1952 metais?

, prezidentas. Vyriausiu visų ginkluotų jėgų komandie-! r~
rium yra pats prezidentas. Prezidento dešinė ranka yra bodo būti atstumtais nuo. valstybės lovio, 
valstybės sekretorius. Johnson buvo tik prezidento ir jau per daug nutuko, per daug ilgai jie prie to lovio iš- 
aekretoriaus agentas. Todėl visi nesusipratimai ir visos buvo. Reikia jiems iškasti gilią duobę. Pirmutinis jon 
kląidos išėjo iš prezidento ir sekretoriaus. į kristi turės prezidentas Trumanes.

Sekamoji republikonų auka turi būti valstybės sekre-; Taip šiandien galvoja ir planuoja republikonų lyderiai, 
torius. Jis turi palydėti apsigynimo sekretorių laukan 
iš prezidento kabineto. ____o____ ______  v_____

Bet ir tuo republikonai nepasitenkins. Jie kėsinasi ant Dewey dar nėra praradęs ^vilties užkariauti Ė ai tą j į Na 
paties prezidento “galvos”. Visuomet reikia mintyje tu-

Tai puikiai supranta ir republikonaį. Jiems jau atsi-
, Demokratai

Taip šiandien galvoja ir planuoja republikonų lyderiai. 
Jie ruošiasi 1952 metų rinkimams. Per Johnson ir Ache- 
sono galvas jie dar pasieksią ir Trumano, galvą. Thomas

ma.

0 šie rinkimai bus labai 
j tik šiuose 

visai Amerikai, bus-proga i rinkimuose bus aiškiai pas- 
balsuoti už šios' pažangios j tątytas karo ar taikos klau-

ir geroves ne tik sau, bet'svarbus. Kaip
Šių metų spalio 20 d............................ ' • ■’ •

Uruguajaus 'lietuviai mi
nės savo laikraščio “Dar
bo” 15-kos metų gyvavimo 
jubilieju. “Darbas

partijos kandidatus.
Vienas dalykas ' neturi 

jubiliejų. “Darbas” šiuo j j0Rį0 pateisinimo, būtent, 
metu yra visos Pietų Ame- ; piliečių apsileidimas ir ne
ribos pažangiųjų lietuvių j paisymas balsavimo. Viena 
organas. Rašydamas apie Į didžiausių šios šalies 
tai, “Darbo” redakcija (š. ■ 
mė liepos 21 d.) nurodo, jog 
laikraščio padėtis yra sun
ki ir “tenka šauktis visu 
skaitytojų,' visų prietelių 
paramos, kad laikraštis ne
sustotų ėjęs.”

Tačiau: • .
Bet mes visvien ruošiamės 

prie iškilmingo 15 metų mi
nėjimo. Tikime, jog skaity- I 
tojai ir visi spaudos rėmėjai I 
sukrus ii- padės laikraščiui ! 
nugalėti sunkumus taip, 
kaip jau yra\padėję eile at-; 
vejų praeityje. Mus džiugi- ■ 
na, kad nekurie draugai, 
atsiliepdami į mūsų; atsišau- ! 
kimus, ėmė. gyvai .... darbuo
tis, — pav., DARBO platin- i 
tojai Cerroje, — kad nokti- i 
riose užsienio kolonijose 
šiuo metu pradėtas aukų rin
kimas.

Iš savo pusės dėsime visas i 
pastangas, kaip geriau atžy- (

■ Tuo ; 
visus i

simas. Kiekvieno piliečio 
pareiga bus pasisakyti, kur 
jis stovi, ko jis nori: už 
naują karą} ar už pasauli
nę taiką.

Pilietis.

Jyjy pasaulis aukštyn kojomis apsivertęs, 
todėl jie nepatenkinti naujuoju gyvenimu

mėjus penkiolikmetį, 
tikslu atsišaukiame j 
mūsų bičiulius prisidėti prie į 
jubiliejinės laidos (kuri išeis 
žymiai padidinta) su savo 
raštais, su savo specialiais 
straipsniais. Kviečiame pri
sidėti visas mūsų organizaci
jos sekcijas, visus pažangio
jo judėjimo darbuotojus 
(vietos ir, užsienio), visus 
mūsų gerbiamuosius bendra
darbius bei prietelius.

Raštus, sveikinimus ii: kt.

labai i ros Palocius įkurtas buvu- 
di- šiame Kinijos imperato- 

Kadaise 
paveikslą. Paveikslas trati- šiuose pastatuose gyveno 
ktas viduje. Jis1 parodo di-1 ir ūžė Kinijos kruvini iš
dėlį knygyną. Knygyne ap- ’ naudotojai, tyronai ir para- 
linkui stalą susėdę žmonės zitai. Jų pastatymui^ buvo 
skaito knygas bei ' laikraš- j išsunkta daug Kinijos dar- 
čius. '■ | bininkų prakaito. Argi tie

Tai Kinijos Darbininkų darbininkai, kurie tuos pa- 
j Kultūros Palocius. Kasįlocius statę prieš daugelį 
mane ląhai pradžiugino it ! metjąr įsivaizdavo, kad ateis 

! patraukę mano mintis, tai, laikai, kai juose Kinijos 
! tas faktas, kad šis Kultu -1 darbininkai turės sav6 kul- 

' turinę įstaigą, kai jie pa
taps šviesos ir kultūros 
centru?!

Tikrai įdomi padėtis. Se- 
l nasis pasaulis ' apsivertė 
! aukštyn kojomis, arba, ge- 
i riau, tikrasis pasaulis pa • 
! galiau atsistojo ant tikrų - 
jų kojų. Kinijos palociai 
pagaliau priklauso tiems, 

► prakaitu

Spaudoje mačiau 
įdomų pranešimą iš 
džiosios Kinijos. Mačiau ir riaus palociuje!

siųsti redakcijai iš 
laiko iki jubiliejaus 

belieka.
ir visos ruoškimės 

kad

peikia 
anksto; 
nedaug

Visi
prie atžymėjimo taip, 
jis būtų didele paspirtimi to
lesniam DARBO gyvavimui!

Kurie išgali, Šiaurinės 
Amerikos lietuviai 
ninkai turėtų 
“Darbui” sveikinimų su do 
leriu kitu aukų. 1______
lietuviai darbininkai turėtų 
padaryti tą patį. “Darbo” 
adresas:

darbi-
pasiųsti kurįe juos Savo 

iu su do- pastatė. 
Kanados i •Šis vienas pavyzdėlis pa

sako daugiau, negu dideli 
knygų tomai, kas atsitiko 

kodėl Čiang 
, kuri susi- -* 

deda iš tyronų ir parazitų, 
taip neapkenčia naujojo 
gyvenimo. Jie pabėgo į , 
Formozą ir keikia Kinijos 
liaudį, kuri išdrįso pakelti 
ranką prieš savo išnaudo • 
tojus.

Ir taip dabar per visą 
Kiniją: Stambiosios ’ tur- 

| tingųjų nuosavybės, puoš- 
| nieji namai ir palociai, di- 
jdieji kapitalistų ir dvari- 
j ninku turtai . perėjo liau- 
i dies nuosavybėn. Tai tokia 
| pat revoliucija, kokia įvyko 
1917 metais senoje euristi
nėje Rusijoje. Tas didis 
perversmas irgi neatėjo 
lengvai, spontaniškai. Sun- 

I kiai, labai sunkiai Kinijos 
; žmonės turėjo kovoti. Toje 
■ ilgoje ir sunkioje kovoje 
I krito daugybė jos geriau
sių sūnų ir dukterų.

Bet svarbu, kad istorinė
I 7

kova laimėta. Svarbu, kad 
dabar patys žmonės spręs 

isavo ateitį ir likimą.
Salietis.

„ ... . „ Kinijoje ir LCasilla de Correo 865, | Kai.šeko klika>
Montevideo, Uruguay.

Vice-prezidentas Alben W. Barkley pasirišo 'biliy, 
v kuriūomi siūlo; paskirti valstybiniams išmokesčiams 36 

bilijonus doleriu. Tuo biliumi pakels taksus ir spalių 
mėnesį leista jau pradėti juos išskaityti iš algos. Tai 
bus valdančiųjų partijų atstovų Washingtone “dova
na” eiliniams žmonėm^, kurie ir be to neša didelę taksų 

naštą,' o dabar iš naujo yra apiplėšti pakeltomis 
kainomis.

r------- ---------------------------7" . ....... , . . . ■ •
J - 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Rugs. 16, 1950

Virš 16,500 darbininkų 
prarado gyvybę industrinė- 

Ise nelaimėse 1946-siais me- 
I tais. <.
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JUBILIEJUS
Apšti auditorija kupina publikos. Baltuoją stalai, pilni 

užkandžių ir puokščių gėlių, apsėsti jaunų ir senų žmo
nių. Jie kalbasi, juokauja. Staiga visi nutyla. “Ilgiausių 
metų!.,.” iškilmingai veržiasi iš krūtinių žodžiai: ilgiau
sių metų, aišku, Dr. Jonui KaškiauČiui, jubiliejatui.

Tai buvo 1950 m. rugsėjo 10 d.. Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y. *

Pokylį suruošė Didžiojo Niujorko pažangiosios lietuvių 
organizacijos ir dienraštis “Laisvė” dvigubam jubiliejui 
atžymėti: (1) Dr. J. J. Kaškiaučiaus 65 metų sukakčiai 
ir (2) 50 metų, kai jis pradėjo rašyti. Galima pridėti dar 
ir tai, kad 1951 metais sukaks 40 metų, kai Dr. J. J. 
Kaškiaučius pradėjo praktikuoti mediciną, kai jis žmones 
gydo, teikdamas jiems neįvertinamų patarimų sveikatos 
reikaluose.

Tai buvo didelis ir spalvingas pokylis, kurio niekad ne
pamirš tie, kuriems teko progos dalyvauti.

Buvo Jono Kaškiaučiaus draugų ir gerbėjų net iš Det- 
rbito ir Pittsburgho; suvyko jų iš Massachusetts, Connec
ticut, Pennsylvanijos ir New Jersey valstijų, žinoma, nu- 
sveriamąją publikos dalį sudarė sudarė Didžiojo Niujorko 
ir apylinkės lietuviai darbo žmonės.

Buvo dainų—chorų ir solisčių; skaitytos Jono Kaškai- 
čio eilės; deklamuotos kitų poetų eilės, skirtos jubilieja
tui.. Pasakyta ribotas skaičius, kiek leido laikas, kalbų, api
būdinančių jo darbus, atliktus literatūroje, darbininkų

KIEKVIENAS PAGAL SAVO IŠGALĘ!

veiksmai. Plaukiam 
pertvarų, visokių

mūsų paskirai jun-

Mieli Draugai ir dar mielesnes Drauges!
Visi mes tikime pažanga. Visi žinome, kad gamtoje 

niekas nestovi nekeičiamai ant vietos. Eina nuolatinė rai
da—evoliucija, ir vis progreso keliu.

žmonių gyvenime taipo pat tolydžio vyksta raida. Pa
tys žmonės, plačioji liaudis, masės nustato tą raidą ir pa
žangos kryptį. Ir toji pažanga vyksta visur, visose šaly
se, visuose pasaulio kampuose,—ir turi tarpusaviu ryšių.

štai kad ir šitas čia mūsų nedidutis lietuviškosios vi
suomenės kampelis—irgi taipo pat. Visi mes, šiuo ar tuo, 
šiaip ar taip, prisidedam prie bendros pirmyneigos. Kiek 
kas galim, kiek kam leidžia aplinka, piliam smiltelę ant 
smiltelės, — padedam supilt pažangos piliakalnius...

Pažangos upė vis plaukia ir plaukia.- Plaukia naujos 
idėjos, nauji polinkiai, nuotaikos ir 
ir mes visi kartu, nežiūrint kliūčių, 
trukdymų ir trukdymėdių ...

Visi mes bendrai — ir kiekvienas 
tame savingą vidinį polinkį daryt ką gera, ką naudinga 
saviškiams ir visuomenei. Yra tai pats didžiausias pa
žangos akstinas ir stūmėjas—tas vidinis žmogaus kirbini- 
mas veikt ką, krutėt, prisidėt prie gyvenimo, pagerint jį, 
padaryt jį lengvesnį savo vaikams, saviškiams ir bendruo
menei. Yra tai prakilnus, kūrybinis palinkimas.

Giliai jis įdiegtas žmdgaus sąmonėj, lyg ir koks instink
tas pasireikšt kuo naudingu sau, saviškiams, savo klasei,— 
lyg ir sąžinė—savižinė, kuri padeda susivokt, susiorien- 
tuot, plaukt, laviruot ir kovot gyvenimo bangose.

Nelygu kam. Kitam šitas vidinis kūrybinis daigas gra
žiai sau tarpsta, vystosi ir prasimuša visokiais keliais. 0 
kitam jis, tas daigas, taip ir tūno susirietęs, vos išdygęs— 
ir neįstengia jis prasimušt aikštėn — ir vešliai, sodriai su- 
klestėt ir bujot. Viokios nemalonios aplinkybės kliudo, 
stelbia, trukdo,—neduoda tam daigui dygt ir augt. Ir iš 

. to vyksta žmogaus sąmonėj saviškas savijautos jausmas, 
žmogus jauties patenkintas, kai tavo vidiniai siekiniai 
išsipildo. Kai jie neišsipildo, nyku ir slopu jaučiasi žmo
gui. Tuštumas, gailista, nerimastis slogina tada žmogų.

Kiekvienas gauna tatai pastebėt — ir stebi nuolatai. 
Įvykdei tu kokį sumanymą, nuveikei kokį darbą,—ir tau 
lengva pasidaro, ramu sąžinėj.

Pavalgidino motina vaiką, išmaudė* apvilko, aptaisė,— 
ir linksma jai pasidarė. Apsiruošė, apsikūlė su namų ruo
ša, gal dar ir susilaukė iš saviškio padėkos ar gero žodžio, 
— ir ji šypsosi patenkintai.

Atidirbai savo darbo valandas, parvykai namo, pasistip-, 
rinai,—ir atslūgo tau ant krūtinės. Gali jau dabar laisviau 
atsikvėpt,—skaityt laikraštį, knygą, klausyt radiją arba 
važiuot į mitingą, į koncertą, į prakalbas—prisidėt prie 
kultūrinio judėjimo. Nelyginant, kaip ir dabar jūs prtei- 
dėjot,—taip gausiai, taip šauniai. pademonstravot savo 
meilę pažangai. Ir jūs visi čia gražiai susidarę—ir dau
gybė, daugybė kitų, kurie čia dalyvauja neakivaizdiniai, 
bet dvasiniai. Pademonstravot tą savo vidinį kūrybinį dai
gą, norą kuo nors prisidėt prie gerinimo ir kultūrinimo 
mūsų bendros buities. -

Labai žemai ir nuolankiai už tat dėkui Jums visiems 
kolektyviai ir kiekvienam'individiniai.. Tikrai miela žinot 
ir jaust mūsų masių nuotaiką, Čiupinėt jų kultūrinį pul
są. žinot ir jaust, kad anie gerieji, kilnieji daigai nesi- ., 
duoda užleilėjami ir nustelbiami visų tų atžarių, despe
ratiškų piktosios reakcijos baidymų, persekiojimų ir ra- 
gangaudiškų, atombombiškų propagandų.

Puoselėkim, ugdykim, mielieji draugai,
Tą galingą, tą brangų kūrybinį daigą,—

Ir krutėkime veikliai, vieningai, ilgai 
Prieš patamsių galybę ir žiaurią ir staigią.

I

Lai rusena krūtinėj šventoji ugnis,—
Įkvėpimo, jėgų, patvarumo iai duoda, —

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

L

judėjime/ taipgi žmonių sveikatos saugojimo4, srityj.
Ties Jonu Kaškaičiu, kitoje stalo pusėje, sėdėjo kitas 

žymus Amerikos lietuvių literatas-publicistas, V. Tauras.
Publikos' nuostabai, buvo iškelta aikštėn faktas, k£d , 

prieš 45-rius metus abudu šituodu vyrai buvo klierikais 
antrajame* Kauno Kunigų • Seminarijos kurse. Tačiau 
juodviem Seminarijos patalpos buvo per troškios, per 
ankštos; juodu ieškojo ko nors daugiau ir tai juodu atve
dė į darbininkų eiles! Jeigu juodu tuomet būtų pasitenki
nę Seminarijos gyvenimu, būtų patapę dvasiškiais, šian
dien mūsų literatūra ir judėjimas būtų visa galva mažes
nis. /

Reikšminga buvo akimirka, kai, lydimi griausmingais 7 7 t

• aplodismentais, abudu pasistojo ir draugiškai pasispaudę 
' . vrankas!

V. Tauras, prisiminęs anuos laikus, sakė:
— Dr. Kaškiaučius Seminarijos antrąjame kurse buvo 

gražiausias ir gabiausias iš visų mūsų klierikų ...
Suplaukė daug sveikinimų—telegramomis ir laiškais: 

iš Amerikos lietuvių kolonijų, iš Kanados, Urugvajaus; 
Kalifornijos lietuviai darbininkai prisiuntė raudonų rožių 
puokštę. t

Pats jubiliejatas pasakė didžiai vertingą, giltą kalbą, 
kuri pasiliks jo kūrybos papuošalu, čia ji paduodama išti
sai. ■ '

Kitame “Lit. ir Menas” skyriuje išspausdinsime Dr. w 
Antano Petrikos sakytą pokylyj kalbą, V. Tauro eiliuotą 
raštelį, taipgi Uruguajaus lietuvių laikraščio “Darbo” re
daktoriaus Antano Vaivusko'sveikinimo laišką.

Kas su plunksna, su knyga, su žodžiu gyvib— 
Solidariai kovon už saugumą ir taiką!

Kas su- lyra, daina, su artizmu savu— 
į

Savo vietą gretose garbingai palaiko.

Nors ir krankia plėšrieji kariniai krankliai— 
Ir visa jų govėda tik siaučia, dūkėja,—

Męs vis žengiam pirmyn solidariai, kukliai: ' 
Mes geresnio rytojaus juk esam kūrėjai.

' Tai ir dirbkim, kiek galim, iš vieno' visi,— 
Kad nebūt’ išdavikų, biaurių renegatų:

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

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

Mes už taiką visi — tiesmukai ir smailiai!
Su pasaulio judėjimu bendru plačiuoju!

Kiekvienas pagal savo išgalę. Kiek kam leidžia jėgos, 
laikas ir aplinkybės, pildykim savo didžiąją. pareigą! ši- 
tan pažangos ir kūrybos darban mus ragina kiekvieno mū
sų sąžinė, mūsų sąmonė—ta galingoji vidinė spyruoklė. 
Veikime savo palaimai, .savo žmonių ir didžiajai pasaulio 
ateičiai. • ‘

Tai pati tą mūsų gyvenimo prasmė ir tikslas. Juk, iš 
tikrųjų, ko gi mes verti? Ką gi mes nusipelnom? Ką gi 
mes reiškiam bendruomenės gyvenime? Visa tai nu
sprendžia kiekvieno mūsų individinės pastangos ir dar
bai/ kiek mes padarom gera bendruomenei, kiek mes pri
sidedam prie jos gerbūvio, pažangos, prie plačiosios* rai
das, prie pirmyneigos, prie geryneigos.

Visi mes turim šiokių ar tokių gabumų, miklumų, gal 
ir talentų. Taigi naudokim juos aktualiai ir konkrečiai, 
daiktiškai, Ne kad tik sau būtų gerai,—Bet kad ypač bū
tų gerai kitaip, tavo artimui—ir tolimui—ir savo ir kitų 
kraštų plačiųjų.

Šiįam krupulingam darbe pažangos/
Glūdžiai prie plačiosios idėjos vagos,

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

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

i

Visur ir visuomet reikia pakantos, šiltos meilės,viens ki
tam pagarbos, atjautimo ir talkos? Be pavydo, be to smulku
čio kandžiojimo, užgauliojimo, įžeidinėjimo, be tos tuščios 
pavydulingos “kritikos”- Netaktiškumai, viens kito krims
telėjimai, bakstelėjimai darko ir trukdo mūšų judėjimą, mū
sų organizacijų veikimą, silpnina mūsų jėgas, retina mūsų 
gretas- Daug kas nuoširdžių darbuotojų įsižeidžia ir pasi- 
traūkia šalin. Tokia jau žmogaus prigimtis, žmogus —ne 
mašina, ne koks bejausmis, mechaniškai užsuktas suktu
kas, straigtas ar stipinas, žmogus subtiliai ir saviškai 
reaguoja į aplinką.

Taktišku priėjimu, užuojauta, solidaringu viens kito 
įvertinimu pritrauksime į savo gretas ne vieną nuošaliai 
stūksantį berželį svyrūnėlį, kuriam lyg ir trūksta drąsos 
ir iniciatyvos. Labiau įgudę ir užsigrūdinę veikėjai privalo 
būt-taktiški vedėjai.
’ Ne skaldyt, bet didint privalome savo gretas, organi
zacijas, kuopas, klubus, / chorus, teatrus, mokyklas, savo 
įstaigas, laikraščius. Geru žodžiu, paguodžiamu ir kons
truktyviu patarimu bei nurodymu sugebėsime patraukt į 
savo išsišakojusias gretas ne vieifą pašalietį, kurs, rodos, 
to tiktai ir laukė — ir paskui palaipsniui prisijaukina ir 

I z
įsidrąsina darbe ir pasirodo, ką gali ir kiek gali. .

Ir kiekvieno eilinio darbuotojo išgalės, būk jos ir kuk
lutės, nedidelės, vistiek jos yertos įvertinimo ir padrąsi
nimo, šilto, grynaširdiško padrąsinimo. Jei jis kartais 

v ne į tašką pataikė, klaidingai ką pasakė ar padarė, tai. tu 
jam tuoj nešerk taukšt plaktuku per kaktą. Gal nesuži-

Iš Laišku Redakcijai
Laisvės Redaktoriam

9-

kad prieš 
“Laisvės”

reikalavimo ko- 
gausiai ir nuo-

aktualaus idea-

niai ir nesąmdningai- jis suklupo. Užgautas, jis, lyg pa- 
svaigęs nuą smūgio, arba šoks atsikapot, arba šalin pasi
trauks, įsižeidęs, surūgęs. Ir paskui jau nebe lengva prie 

. jo prisigretint — ir savo stačiokišką atžarumą atitaisyt ir 
vėl jį prijaukint.

Mūsų poelgiai ir veiksmai ir visa mūsų darbuotė geriau
sių duoda pasėkų tada, kada visa tai išplaukia iš gryno, 
ščyro, širdingo židinio,—be savimylos, be veidmainingos 
skraistės, be egoizmo, megalomanijos, be 
kio atpildo ar atlyginimo. Pasišventusiai, 
širdžiai.- Ir natūraliai, be dirbtinumo.

Reikia idealizmo, praktinio, daiktiško,
lizmo, kurs ružavai nuskaidrina mūs’ darbuotės dirvonus 
ir nudažo juos vaivorykštės spalvomis. Daug ko reikia, 
žmoniško priėjimo, humaniško traktavimo, žmogaus pri
gimties supratimo ir atjautimo. Mažiau egoizmo, daugiau 
altruizmo—į kitus atsižvelgimo, kitų pamėgimo. Vely gra
žiuoju, negu piktuoju. Kad ir jaustum kada impulsingai 
norą bakstelt kam pašonėn, už kokią paklaidą ar netikslu
mą, tai tu vely jau ne. Ne bakstelk, bet gęriau paglostyk, 
patekšlenk per petuką. Tuoj atmosfera taps jaukesnė, ir 
tavo misija bus kur kas sėkmingesnė,

-Priimkite tai, Draugai ir bičiuliai, už gera. Tai ne tuš
čiažodžiavimas, ne pamokslavimas. Pamokslai—labai nuo
bodus- daiktas, dažnai net ir įkirus ir netikęs metodas.

'. Geriau taip sau, nuolaidžiai, natūraliai, paprastais,, su
prantamais žodžiais, su šilta, dainiškai širdinga, šypsu- 
linga Ibal.so intonacija, su subtiliais niuansais, įtikinančiai. \

Tai taip ir šiuo atveju. Gražus, didžiulis, šiltai drau
giškas čia sambūris. Ir tegul, tegul jis išeis visų bendron 
naudon. Tegul jis visus mus įdvasina, įkvepia nauja ener
gija ir nu.sisprendimir ne smūksot, ne garksot kur nuošaliai, 
bet žengt vis pirmyn ir pirmyn—ir kitam padėt žengt ir 
veikt ir kovot už taiką, saugumą, už civiles teises, už tei
ses žmoniškai gyvent' ir džiaugtis savo sukurtu gyveni
mu. '

Kiekvienas pagal savo išgalę. Kas daugiau moka ir dau
giau gali, iš to daugiau 4r laukiama,—tas daugiau ir turi 
duot,— tas daugiau ir privalo prisidėt prie šito plataus, 
didžiulio kūrybinio pažangos darbo. Bet kieno ir bet koks 
geros valios darbas turi savo vertės. Ar tu dainuoji solo 
ar chore, ar vaidini teatre, ar dalyvauji piknike, mitinge, 
vakarienėj, prakalbose bei koncerte,:—tu atlieki naudingą 
bendruomenei darbą. Skaitai laikraštį, knygą, parašai ko
kią žinelę ar korespondenciją, pasakai kokį tikslingą žodį 
kitą savo darbavietės žmogui, paduodi jam lakraštį ar at
sišaukimą,—tu atlieki naudingą bendruomenei darbą. Pri
rašai tu naują organizacijai narį, naują skaitytoją, pats 
paaukoji ir parenki aukų, kiek kada kas išgali, šiokiam 
ar tokiam ir visokiam visuomeniškam reikalui—laikraš
čiui, knygai, įstaigai, žmoniškai kovai,—tu atlieki naudin
gą bendruomenei darbą..

Ir tu jauties patenkintas, kad davei ką gera, naudinga, 
kūrybinga. Ir tu jauties ne veltui mindžiojęs šią mūsų 
motiną žemelę, ne veltui pragyvenęs savo amželį.—Ir tu 
pabėrei keletą smiltelių ant to didžiulio pasaulinės kultū
ros piliakalnio. Ir dėkingai tave minės tavo ainiai' ir pali
kuoniai—ir visi aplinkui.

Neleiskime laiko veltui, neeikvokime laiko ant tuščio, 
savo jėgų, energijos. Taupykimę kiekvieną savo energi
jos unciją naudingam darbui, žinoma, ne be to: protar
piais turime suliaunėt, pasilsėt, atsigaut, savo bateriją 
prikraut ir atpildyt,—tai geriau seksis paskui.

Daugiau šilto, atviro, nuoširdaus draugiškumo, bendra
darbiavimo, ' talkos, viens kito atjautimo.

Draugiškumas! Tas magnetiškas veiksnys! Tie visaga- 
lingi draugiškumo ryšiai! Tie prakilnūs, tie brangūs, vi- 
sagaivinanti draugiškumo ryšiai, tos šilkinės humanizmo 
sijos! Lai būna tai mūsų “credo.” •

Mane nuste- 
lauko, o 

tame pa-j

prisiuntė
Philadel-

Brangūs Draugai!
Aš rašiau jums, 

Labęr Day būsiu 
redakcijoje ir prašiau, kad
aš rasčiau nors vieną iš ma
no gerų draugų redaktorių. 
Bet kaip tik pasitaikė atbu
lai — neradau nei vieno. Ne
galiu nusiskųsti, kad esu labai 
nusivylęs: nors durys buvo už
darytos, bet šiaip taip įsibarš- 
kinom ten ir mus sutiko drg. 
Gasiūnas, kuris aprodė mums 
tą puikųjį palocių, kur jūsų 
redakcija yra.
bino tas palocius iŠ 
dar labiau, kas yra 
lociuje.

Drg. Ant. Bimba 
man telegramą, kad
phijos draugų piknikas at
šauktas — jis manė, kad aš. 
su šeima važiuoju tik į pikni
ką, už tai ir nelaukė mūsų. 
Mano tikslas buvo, žinoma, ir 
piknikas, bet svarbiausia, tai 
pamatyti tą jūsų palocių ir 
aplankyti savo “senąją tėvy
nę” Philadelphiją, kur turiu . 
daugybę' giminių ir šimtus 
draugų. Kiek spėjau, per 3 

(dienas aplankiau, su pagalba- 
'mano draugo'R. Merkio. Net 
(buvau nuvažiavęs ' pas Seną 
Vincą, taip pat mano labai 
gerą draugą. •

Mes, worcesterleciai, remia- ' 
me visus jūsų parengimus ir 
į drūčiai gerbiamo Dr. Kaš- 
kiaučiaus pagerbimą iš Wor
cester] o buvo visa mano šei
ma, išskiriant mane; viso iš 

jWorcesterio buvo 5 mašinos, 
su 21 ypata. Sugrįžo visi lai
mingai.

Aš, pasilikęs namie, gavau 
dvi prenumeratas “Prošvais
tėms” ir du doleriu “Laisvei.” 
čia randate money orderį ant 
$4. y

Beje, apart drg. Gasiūno, B 
mus jūsų name gerai pavaiši
no draugai Brazauskai, kurie 
gyvena ant pat viršaus jūsų .5 
namo.

"Aš patenkintas, kad suti
kau. jūsų įstaigoje Stasį Pe- 
lecką iš Vidiškių, kuris gerai, 
pažįsta mane ir pažino mano . ? 
tėvus ir visą giminę.

Draugiškai, -
Simonas Janulis.

Worcester, Mass. - j

Šypsenos

DRAUGAMS 
Senovės lotynų poetas Ovidijus tarė: 

“NiZ ego contulerim
, incundo, sanus,1 amico.”

(Kol man tebėra sveikas protas,
Su niekuo neprilyginčiau aš draugo malonaus.)

I

Kaip aidas mylimos dainos, seniai girdėtos,
Kaip muzika žavi sužadina jausmus, 

Nubraukia sutemą nuo kaktos suraukšlėtos,
Prablaivo išmintį, numaldo ir skausmus;

r

Kaip miela vėsuma švelnaus vasario vėjo,
Kai trošku ir tvanku stopingoje kaitroj;
šaltinio kaip srauja darbymetėj aitrioj ' " 

Gaivina raumenis pavargusio piovėjo;

Kaip grynas ir skardus žvainos .mergaitės juokas, 
Kai ją pakibina miklus, drąsus berniokas;

Kaip jaukus spindulys prablaivinto dangaus,
Po ilgai pliukatai, linksmučio ir smagaus;

Kaip grynas ir traškus plačiųjų erdvių kvapas, 
Kai dengti pradeda miškus raudonas lapas:—

Taip brangūs jūs, draugai, ir šimtą kart labiau
Man širdį linksminat ir guodžiat dar smagiau, 

Nekaip gražna judri praamžinos gamtos, 
Visose atmainos’ į krūvą suimtos!

Šiltesni spinduliai jūs’ draugiškų žvilgsnių;
’ Meilučio balso jūs’ man muzika žavi,-—

Nuglosto ūkanas ir moja į save,
Nusmailina jausmus atbukusių dirksnių. ’

Ir traukia vis mane širdingan jūs’ tarpan,
Idėjinėn koVon, bendran visų darban:

Sparnuota mintimi su jumis gyvenuf
Liepsnota širdimi jaučiu, krutu, menu.

Gudrus Vaikinėlis
Atsargus darbdavys: . 

“Ar tu manai, jog tu žinai ' 
užtektinai, kad’būtum nau
dingu šiame ofise?”

Vaikinėlis: “Ar žinau už
tektinai? Aš turėjau pa
likti savo seną vie,tą, nes. 
bosas sakė, kad aš žinau 
perdaug.”

* * *

Negali tiesiai šaudyti
Vaistinės tarnautojas: 

“Ar tu užmušei kiek nors 
kandžių su tais mothbals, 
kuriuos tau aną dieną par
daviau?”

Kostiumeris: 
bandžiau per 
landas, bet nei 
pataikiau.”

* #

Amerikoniški Uodai su 
liktarnėmis z .

Du airiai, atvykę Ameri
kon, apsistojo pajūrio 
viešbutyje. Jų nustabai, jie 
buvo uodų užatakuoti. Tai 
gyvūnėliai," jiems dar nie
kad nematyti.

Jie greit užgesino lempą 
ir sulindo po antklode. Bet 
liepsnamusėms vos įskridus 
per langą, Larris nusiklojo 
ir sušuko: "Neverta slėp
tis, Mikai! Jie sugrįžo su 
liktarnėm mūs ieškoti!”

Surinko Jonas šaipokas

“Ne, 
penkias 
vienam

va 
nė-

r
*

3 pusi.—Laisvė (Liberty, 
Lithuanian Daily) —Šest., 

Rugsėjo 16, 1950
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Gauti jo dvigubo jubiliejaus proga suruoštame bankiete 
š. m. rugsėjo 10 d.

(Tąsa) 

x 10
— Ar čia M. pulko antras batalionas?

— paklausė Praskuchinas, atbėgęs i vie
tą ir susidūręs su kareviais, kurie maiše 
ant nugaros nešė žemes.

— Taip, čia.
— Kur vadas?
Michailovas, manydamas, kad reika

lauja kuopos vado, išlindo ši savo duobe
lės ir, laikydamas Praskuchiną viršinin
ku, pridėjęs prie kepurės ranką, priėjo 
prie jo. .

< - — Generolas 'įsaką.. . jums... malo
nėkite eiti# greičiau ir, svarbiausia, 
tyliau ... atgal, ne atgal, o prie rezervo,
— kalbėjo Praskuchinas, šnairiai žval
gydamasis priešo ugnies link..

Pažinęs Praskuchiną, nuleidęs ranką 
ir supratęs reikalą, Michailovas perda\ ė- 
įsakymą, ir batalionas linksmai sukru
to, surinko šautuvus, apsivilko milinėmis 
ir pajudėjo iš vietos.

Kas nepatyrė, tas negali įsivaizduoti 
to malonumo, kurį pajunta žmogus, iš
eidamas po trijų valandų bombardavimo 
iš tokios .pavojingos vietos, kaip lože* 
mentai. Michailovas per tas tris valau- 
das, jau keletą kartų ne be pagrindo gal
vojęs, kad'jo pražūtis esanti neišvengia
ma, spėjo apsiprasti su įsitikinimu, kad 
jį būtinai užmuš ir kad jis nebepriklauso 
šiam pasauliui. Tačiau, nežiūrint į tai, 
jis vos nevos galėjo sulaikyti kojas, kad 
jos nebėgtų, kai jis kuopos priešaky, gre
ta Praskuchino, išėjo iš ložementų.

— Iki pasimatymo, — tarė jam majo
ras, antrojo bataliono vadas, kuris liko 
ložementuose ir su kuriuo jie kartu, sė
dėdami duobutėje prie brustverio, už
kandžiavo sūriu,—laimingos kelionės.

— Ir jums linkiu laimingai atlaikyti. 
Dabar, atrodo, aptilo.

Bet vos tik jis spėjo tą pasakyti, kai 
priešas, matyt, pastebėjęs ložementuose 
judėjimą, ėmė vis tankiau ir tankiau 
pliekti. Mūsiškiai ėmė jam atsakinėti, ir 
vėl kilo stipri kanonada. Žvaigždes dan
guje žibėjo aukštai, bet neaiškiai; naktis 

* buvo tamsi — nors akin durk, — tik šū
vių.ir bombų sprogimų ugnys akimirks
niui nušviesdavo daiktus. Kareiviai ėjo 
greit ir tylėdami, nenoromis vienas kitą 

, aplenkdami; pro nuolatinį šūvių trenks
mą tebuvo girdėti tik jų žingsnių vieno
das aidesys sausame kelyje, vienas kitą, 
užkliudžiusių durtuvų žvangtelėjimas 
arba' kokio nors baikštaus kareivėlio a- 
todūsis ir malda: “Viešpatie, viešpatie! 
kas gi čia!” Kai kada pasigirsdavo su
žaistojo dejonė ir riksmas: “neštuvus.!” 
(Michailovo vadovaujamoj kuopoj vien 
dėl artilerijos ugnies per naktį žuvo 26 
žmonės). Švysčiojo žaibai tolimam niū
riam horizonte, sargybinis iš bastiono 
šaukdavo: “patranka!”, • ir sviedinys, 

zvimbdamas'virš kuopos,-išversdavo žė- 
’ mes ir išmėtydavo akmenis.

“Po velnių! kaip jie lėtai eina,—gal
vojo Praskuchinas, žengdamas šalia Mi
chailovo ir nuolat žvalgydamasis atgal,
— verčiau pabėgėsiu pirmyn, juk perda
viau įsakymą... Bet ne, juk gali vėliau 
pasakoti, kad aš bailys. Kas bus, tas bus: 
eisiu greta.”

“Ir ko jis su manim eina,—iš savo pu
sės galvojo Michailovas, — kiek aš pa- 

, stebėjau, jis visada atneša nelaimę; štai 
. jau, atrodo, ir atlekia tiesiai į čia.”

Po^keleto šimtų žingsnių jie susidūrė 
su Kaluginu, kuris, žvaliai barkšnoda- 
mas kardu ėjo ložemento link generolo 
įsakymu sužinoti, kaip vyksta darbas. 
Bet 'sutikęs Michailovą, jis pagalvojo, ko 
jam pačiam tokioj baisioj ugny'eiti ten, 

' kas ir nebuvo įsakyta, jei jis gali apie 
viską smulkiai išklausinėti ten buvusį 
karininką. Ir iš tikrųjų, Michailovas 
smulkiai nupasakojo apie darbus, nors 
ir gerokai bepasakodamas pralinksmi- 

į no Kaluginą, kuris, atrodė, nei dabon 
šūvių nedėjo, — tuo, kad Michailovas dėl 

4 kiekvieno sviedinio, kitą kartą ir labai 
toli knntančid, pritūpdavo, palenkdavo 
galvą ir vis tikindavo, kad “Šis tai tie- 

;' siog j čia.” . •- <
• — Žiūrėkite, kapitone, šis tiesiog į 

•? čia, — tarė juokais Kaluginas, kumštel- 
į ’ damas Praskuchiną. \ P % 
? Dar truputį su jui paėjėjęs, Kalugi

nas pasuko į tranšėją, einančią'link blin- 
k. dažo. <

— Na, kas naujo,— paklausė karinin
kas, kuris bevakarieniaudamas sėdėjo 
vienas kambaryje.

— Gi nieko; atrodo, kad daugiau jau 
nieko nebus.

— Kaip nebus? Priešingai, generolas 
ką tik vėl išėjo į stebėjimo punktą. At
vyko dar vienas pulkas. Štai, girdite, vėl 
prabilo šautuvai. Neikite. Kam jums?—- 
pridėjo karininkas; pastebėjęs Kalugino 
judesį.

“Man iš teisybes būtinai ten reikia bū
ti, — pagalvojo Kaluginas, — bet aš jau 
ir taip šiandien daug kartų lindau į pa
vojų. .Tikiuos, kad esu reikalingas ne 
vien kaip chair a canon (patranku mė
sa)”.

— Ir iš tikrųjų, aš geriau jų čia pa
lauksiu, — tarė jis.

Iš tiesų, po penkių minučių sugrįžo ge
nerolas su priedo esančiais karininkais; 
jų tarpe bu\o ir junkeris baronas Pese
tas, bet Praskuchino nebuvo.

Lornubnins vėl atmušė ir užėmė mū
siškiai.

Gavęs ".mulkių žinių apie kautynes, 
Kaluga : •• (bange su Peštu išėjo iš blin
dažo.

— Tavo miline kruvina: nejaugi tu ko
reis durtynėse? — paklausė jį Kalugi

nas.
— Oi, baisu! Galite įsivaizduoti...
Ir Pestas ėmė pasakoti, kaip jis vedė 

visą. kuopą, kaip nukovė kuopos vadą, 
kaip jis nudūrė prancūzą, ir jeigu ne jis, 
mūšis būtų buvęs praloštas.

šito pasakojimo pagrindas, būtent, 
kad nušovė kuopos vadą ir kad Pestas 
nušovė prancūzą, buvo teisingas; bet, 
smulkmenas nupasakodamas, ' junkeris- 
gyrėsi ir pridėjo nuo savęs.

Jis gyrėsi nejučioms, mes kautynių 
metu buvo taip užsimiršęs ir atsidūręs 
lyg kokiose miglose^ kad viskas, kas at
sitikdavo, jam rodėsi atsitinka ne čia, 
ne dabar ir ne jam, bet kažkur, kažka
da ir kažkam, todėl suprantama, kad jis 
tas smulkmenas norėjo nušviesti iš pa
lankesnės sau pusės. O iš tikrųjų štai 
kaip viskas vyko.

Batalionas, į kurį išpuoliui buvo pri
komandiruotas junkeris, porą valandų 
stovėjo ugnyje prie kažkokios sienelės, 
paskui bataliono vadas priešakyje kaž
ką pasakė, kuopų vadai subruzdo, bata
lionas pajudėjo, išėjo iš brustvero ir, pa
ėjėjęs 100 žingsnių, sustojo, susirikiavęs 
kuopų kolonomis. Pestui pasakė, kad jis 
stovėtų antros kuopos dešiniajame spar
ne.

Visiškai nenusimanydamas, kur ir ku
riam tikslui jis buvo, junkeris stovėjo 
vietoje ir, instinktyviai- sulaikydamas 
kvėpavimą, jausdamas šiurpą bėgiojant 
per nugarą, nesąmoningai žvelgė į tam
sią naktį, laukdamas kažko baisaus. Tie
są sakant, jaųi buvo ne tiek baisu, nes 
niekas nešaudė, kiek keista ir nejauku, 
atsidūrus už tvirtovės, plynam lauke. 
Vėl bataliono vadas priešaky kažką pa
sakė. Vėl sušnibždėjo įsakinėdami kari
ninkai, ir juoda pirmos kuopos siena 
staiga sukrito. Buvo įsakyta gulti. Ant
roji kuopa taip pat sugulė, ir Pestas 

■ guldamas įs įdūrė ranką į kažkokį aštrų 
daiktą. Negalė tik vienas antros kuopos 
vadas. Neaukšta jo figūra su ištrauktu 
kalaviju, kuriuo jis mosavo, be paliovos 
kalbėdamas, judėjo prieš kuopą.

— Vyrai, žiūrėkit, kad man būtumėt 
kaip reikiant. Nepliaukšėkit iš šautuvų, 
o durtuvais tuos bestijas... Kai surik
siu “ura”, visi pa’skui mane ir neatsi
likit ..'. Svarbiausia, visi, vieningai... 
Parodysim save, nenuleisim nosių, tiesa, 
vyrai-?_ Už carą—mūsų tėvą!

■' — Kaip vadinasi mūsų kuopos vadas?
— paklausė Pestas gulintį greta junke
rį,—koks jis narsus! >

— Taip, kai į kautynes, visada kaip 
pasiutęs, — atsakė junkeris.—Jo pavar
dė—Lisinkovskis.

/ Tuo metu prieš pačią, kuopą ūmai 
tvykstelėjo liepsna, pasigirdo trenks
mas, apkurtinęs visą kuopą, ir aukštai 
ore sušnarėjo akmenys ir škeveldros 
(galų gale, po 50 sekundžių vienas ak
muo kpito iš viršaus įr sutriuškino ka
reiviui koją). Tai buvo bomba iš e.leva- 
cinio lafeto, ir iš to, jog ji pataikė į kub- 

" jją, buvo matyt, kad prancūzai pastebėjo 
koloną. y

' (Daugiau bus)

(Pabaiga)
Nedaug yra tokių žmonių, 

kurie mylėtų kitus, kaip pats 
save, rūpintųsi 'jų gerove ir 
sveikata. Bet yra tokiu žmo
gumi mūsų tautos ir visuome- 

| nes veikėjas Dr. Jonas. Kaš
kiaučius.

Taigi mes linkime gerbia
majam daktarui, prpga jo ju
biliejaus, geros sveikatos,1 di
delės energijos darbuotis ir 
toliau visuomenės gerovei.

Antanas ir Jeva Žvingilai,
Jewettj City, Conn.

Mes, Lcfc Angeles- progresy
viai lietuviai, labai gerbiąme 
mūsų Dr. J. J. Kaškiaučių ir 
sveikiname jį jo dvigubo jubi
liejaus proga. . . . ■

į sukakties proga. Linkime 
Jums ir'toliau taip darbuotis, 
kaip kad lig šiol darbavotes 
lietuvių ir Visų darbininkų 
klasės dirvoje.

Sykiu siunčiam auką Jūsų 
vardu $.10.00 paramai išlepi
mui Jūsų knygos “Prošvais
tės.”

Ilgiausio amžiaus ir laimės 
linkini Jums!

LDS 142 kuopa.

Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
bankieto rengimo, komitetui.

i Draugai!
Dėl tolumo ir susidėjusių 

sąlygų negalime* asmeniškai 
dalyvauti svarbiame bankiete, 
ruošiamame mūsų žymiajam 
veikėjui, rašytojui ir sveika-

Esti milijonąi asmeninių su
kakčių, kurios nieko daugiau 
neatžymi, kaip tik patį asme
nį. Bet Daktaro Kaškiaučiaus 
gyvenimas rodo, kad jis savo 
mokslą, kultūrą ii' talentą 
naudoja liaudies gerovei. Jis 
atlieka' didžiulius darbus ne 
tik visuomeninėje veikloje, ne 
tik aukojime, bet ir menė, li
teratūroje ir mokslo srityje. 
Pagaliau, argi mes galime su
žymėti jo visus darbus? Tai 
neįkainuojama asmenybė!

Mums labai gaila, kad mes 
negalime, iš Pacifiko pa'kra- 
čio, nuvykti į Richmond Hill, 
N. Y., ir asmeniniai pasvei
kinti mūsų jubiliejatą. Todėl 
prašome priimti mūsų linkėji
mus per raštą, o mūsų linkė
jimai yra tokie: daug, daug 
metų gyventi, ir darbuotis 
liaudies labui, kaip kad dir
bote ligi šiol!

Vardu LLD 145 kuopos 
ir Moterų Apšvietos 
Klubo:

M. Pūkis, 
Petronė ,Netelįs.

Gerb. Dr. J. • Kaškiaučiau :
Sveikinu jus jūsų didžių 

darbų eigoje, jūsų amžiaus ; 
pusiaukelyj. širdingai dėko
ju jums už jūsų atliktus dar
bus: už- jūsų nepavydumą 
žmonių sveikatos klausimuo
se, už kelionių aprašymą, už 
moksliškus raštus, už poeziją 
ir vertingus vertimus. Visa 
tai teigia jums garbę ir įam
žina jus. Taigi, brangus žmo
gau, gyvuok dar per ilgus me
tus ir nenustok skleidęs ap
švietos darbo žmonėms! Ne
galėdamas dalyvauti su ju
mis asmeniškai, tai siunčiu šį 
trumpą pasveikinimą laišku.

/ Liekuosi jus mylintis 
' ir gerbianti^.

Ą. Pipiras.
Pittsburgh, Pa*.

Sveikiname Dr. J. J. .Kar
kiančių ir . linkime jani geros 
sveikatos ir kad jis gyventų 
dar daug, daug metų ir būtų 
su muimis, .dąrbįninkų kląse, 
rodydamas) jai kelią į švieses
nį gyvenimą.

Su draugiškais linkėjimais,
» J. ir M. Svipkūhai, 

Waterbury, Copn.

Sveikiname mūsų mylimą 
Dr. Joną Kaškiaučių, atžy
mint šį jo svarbų dvigubą ju
biliejų. Linkime jam geriau
sios sveikatos ir ilgo, našaus 
gyvenimo!

Ą. ir L. Bekešiąį. 
Rochester, N. Y.

M. Stulgaitienė, iš Stough
ton, Mass., prisiuntė sveikini
mą Dr. J. J. Kąškiaučiui nuo 
vietos LDS yi kuopos, taipgi 
mažą $2.00 Jovąnėlę.

Pittsburgh 4, Pa.
Rugs. 3 d.j < 1950

J. J. Kaškiaučius, M.' D. 
530 Summer Ave.
Newark, N.' J. ' 1 >
Didžiai Gerbiamas:

LDS 142 kuopa, Pittsburgh 
(Ęsplęn), Pa., sveikina Jus, 
Daktare, Jūsų 65 m. amžiaus 
ir 50 m. literatūrinio darbo

tos reikaluose patarėjui Dr. 
J. J." Kaškiauęiui pagerbti. 
Tad priimkite mūsų sveikini
mą ir perduokite nuoširdžius 
linkėjimus Dr. Kąškiaučiui.

P. M. Smalsčiai, Jonas Dau- 
kus, P. ii' E. Jočioniai, Vera 
Smalstiene, Mary Koch, Jonas 
Koch, E. Morkin, Jurgis Jo- 
nonis, A. ir A. Dėmskiai, J. 
ir Z. Dantai i]- ,LLD 52-roji 
kuopa.

Prisiuntė J. Danta. 
Detroit, Mich.

★
Mes, binghamtoniečiai, visi 

sveikiname jus, gerbiamas Dr. 
J: J. Kaškiaučiau, jūsų 65 
metų sukakties proga ii’ veli
jame iš gilumos širdies su
laukti' dar* daug, daug metų. 
Gyvuok ir rašyk -sveikatos 
klausimuose, taipgi meno ii' 
kultūros siūtyje. Mes visi di-> 
džiai apgailestaujame, kad 
negalėjome dalyvauti jūsų iš
kilmėse, bet dvasioje mes bu
vome su jumis. Prisidedame 
prie iškilmių padarymo pa
sekmingų. su kukliomis sumo
mis: John ir Katie Vaičekaus
kai—$5, A. J. Navalinskai — 
$5, V. Kapičiauskienė — $3, 
V. Kaminskienė—$3, K. Juo- 
zapaitienė—$1.'

Sveikintojų va I'd u,
J. K. Navalinsfcienč. 

Binghąmton, N. Y.-
r*

New Britain, Conn. 
PASVEIKINIMAS

Mieli draugai ir draugūs: 
šis bankiėtas yra suruoštas 
mūsų mylimo' poeto, rašytojo, 
mokytojo ir visuomenininko 
Dr. Jono Kaškiaučiaus pager
bimui. Ir jeigu man neteks 
kartu su jumis dalyvauti ši
tame džiaugsmingame pokily- 
je, tai būkite malonūs perskai
tykit šį laiškelį, kaipo p'asvei- 
kinima juibiliejatui, ir perduo
kite šią kuklią dovanėlę $20. 
Gyvenki dar daug, .daug me
tų, draugė daktarėli!

O dabar keli žodeliai drau
gams promoteriams, iniciato
riams, šios- pramogos ruošė
jams:, Išleidimaš jo eilėraš
čių rinkinio—“Prošvaisčių” — 
ir Surengimas bankieto tai yra 
pagirtinas sumanymas jubi
liejui panlinėti. Bet to neuž
tenka. Ypač tokiam Herojui, 
koks yra mūsų gerbiamas 
daktaras. Jis nuo mus ūžsi- 
nęs daug daugiau. Tokie pa
sišventėliai visuomenei yra 
senelis Dr. Grąičiūnas ir Jo
nas Kaškiaučius! Abudu nuo 
pat savo jaunų dienų visą 
mokslą, visą žinojimą, visą sa
vo energiją ir turtą atidavė, 
paaukojo visuomenei.

Man nėra žinoma, kaip gy- 
yena - seneRs Graičiūnas. Bet 
gerai žinau Dr. Kaškiaučiaus 
gyvenimą. O jis gyvena per
nelyg kukliai. ’Draugas per 
visą netrumpą, savo gyyenimą 
ne tik gydė žmones, bet jis 
nuolat rašė laikraščiuose, mu's 
švietė, mokino, davė visokius 
patarimus, persergėjo nub pa
vojų; kaip darbo žmogui už
silaikyti, kaip pasirinkti sul
tingomis maistas,; kad ... nenu- 
virstųm,' eiųąn't šaligatvių, kąd 
apsaugotum savo įsygį^atą. 
nuo baisių ligų, nuo belaiki-

nės’mirties. Iri dėka jo tėviš
kiems patarimams, juos aki
jai sekanti 'labai daug 'lietuvių 
išvengė ankstybos mirties.

i Aš tą tikrai žinau pats ant 
savęs. Bet draugas dąktajas, 
tiek daug energijos sueikvo- 
jęs mus bemokydamas, pats 
senatvėj neturi net nuosavos 
gūžtelės, namelio. Jis kuklius 
kambarėlius* nuomuoja nuo 
svetimų. Tik Įėjus jo kabine
tan, tuoj pamatai gyvenimo 
kuklumą. Pas ji nesimato nei 
puošnių kėdžių, nei žvilgan
čių deskų, kaip kad yra pas 
kitus gydytojus.

Lietuviai savo švietėjus, 
mokytojus pripratę . pagerbti 
tik jiems jau mirus. Bet, ma
no supratimu,; ar nebūtų lai
kas juos pagerbti dar gyvus? 

į Ar nebūtų galima 'sudaryti 
Itam tikras komitetas, kurio 
pareiga būtų: atsišaukti Į vi
suomenę, i tą visuomenę, ku
riai jubiliejatas tiek daug 
metų dirbo, kad dabar ji pa
aukotų po dolej’iuką kitą, kiek 
kas išgali, j tam tikrą fondą,
iki susidarytų suma, kokia 10 
ar 15 tūkstančių dolerių, kad 
draugas daktaras kur patin
kamo.]’ vietoj galėtų nusipirkti 
sau tinkamą namelį savo pro
fesijai? Jame jis nors senat
vėj galėtų žmoniškiau pagy
venti, kad .nebereikėtų rūpin
tis, sielotis, iš kur reikės gau
ti centų nuomai apmokėti už 
svetimus kambarius.

Dar neužgijo žaizdos mūsų 
i širdyse ir negreit užgys, ku
rias padarė belaikinė mirtis 
mūsų mylimo poeto ' Stasio 
Jasiltonio. O tai būtų ir ve
lioniui Stasiui iš Visų gražiau
sias paminklas, _ jei taip pa
gerbtume dar gyvenantį jo 
mylimą draugą ir kolegą, A- 

imerikos lietuvių liaudies po
etą Joną Kaškaitį.

Ką sakot, draugai ?
Susninku Jurgis.

• 9 ♦ 
Laisvės Redakcijos pastaba.

Susninku Jurgis, darydamas 
ši sumanymą —r- nupirkti Dr.i į *•

jKaškiąųčiui namelį,—be abe- 
į jojimo, tai darė gerais norais 
j besivadovauda m a s. Tačiau, 
■' mes užtikriname gerb. Susnin
ku Jurgi, kad Dr. Kaškiau
čius jo sumanymo nepriims ir 
bet kokių aukų tam tikslui 
rinkimas yra nereikalingas. 
Gerb. Kasi; jaučiui smagiau

Šis braižinys parodo pakaitas 
Social Security įstatyme.

TAIKA NUGALĖS KARĄ

KAUNAS, liepos 11 d. — 
Didžiulis pakilimas viešpatau
ja “Neries” liejimo mechani
nės gamyklos cechuose. Kiek
vienas darbininkas gyvena 
vieninteliu troškimu — savo 
pasiaukojamu darbu stiprinti 
taikos reikalą.

Pasirašydamas po taikos ša
lininkų atsišaukimu dėl ato
minio ginklo uždraudim'o, pui
kios kokybės brigados briga
dininkas formuotojas Laurin
čikas pareiškė:

—Taika nugalės karą, šiam 
Itikslui mes negailėsime savo 
’ jėgų ir darbo.
I’ * ----------------------

Amerikai reikia pastatyti 
16 milijonų naujų namų 
bėgiu sekamų dešimties 
metų, kad visi šalies gyven- 

i tojai galėtų turėti po tinka- 
| mą butų.

'bus. jei, užuot aukoję pini
gus jairumamui nupirkti, pa
aukotų darbininkiškai spau- 

jdai bei organizacijoms tyirtin- 
jti. Komitetas S. Jurgio Čekį 
j perdavė Dr.^ Kąškiaučiui.

ATMINČIAI LIAUDIES POETO 
STASIO JASILIONIO

• i

Dienraštis Laisve yra išleidęs dvi knygas žy
miojo Amerikos lietuvių liaudies poeto Stasio 
Jąsilionįo gražiausių eilių.

BESVINTANT1S RYTAS
f .

288 puslapių, kaina $1.00 
Išleista 1936 metais

PAVASARI] GODOS
256 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1048 metais
’■ <

Įsigykite tas abi knygas ir turėkite savo namuo
se paminklų ,<avo mylimojo poeto Stasio Jasilio- 
nio. Įvertinkit jo brangų triūsą apšvietos srity j.'

• s •’ /

Už abi knygas kaina .tik $1.00
Jei imsite tik vieną knygą,.tai kaina 75c. Per
siuntimą apmokame. Mokestį prašome prisiųsti 
kartu su užsakymų.

Ši nuolaida tik trumpam laikui
Užšisąkykite tuojau, nes ši nuoląida tik trum

pam laikui. Užsakymus siųsdami adresuokite: •

LAISVE
110-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill 19,.N. Y.

4 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Rugs. 16, 1950



IŠ KANADOS
Plačiai diskusuotas gelž - 

keliečių streikas jau likvi
duotas. Parlamentas įsakė 
streikieriams grįžti į dar-j 
ha ir derėtis, jei nori, su 
savo samdytojais: Jei de
rybos nieko neduos, val
džia paskirs* taikytoja, ku
rio žodis bus privalomas, į

Parlamentas pakėlė gelž- i 
kelįečiams algas ’tiek, kiek 
ir kompanijos geruoju su- I 
tiko. Tiesa, kompanijos ne-! 
norėjo, kad viešbučių ir lai-! 
vų tarnautojai gautų lygų I 
pakėlimų, bet tas nebuvo 
didelė kliūtis.

Dabar geležinkeliečiai 
stato klausima, kas bus to
liau? Ar verta toliau derė-i 
tis? Jeigu parlamentas nė
jo toliau kompanijų pasiū
lymo, tai ir taikytojas neis. 
Reiškia, kompanijos nenu-, 
sileis, kuomet jos žino, kad 
valdžia neperžengs jų žo
džio.

Kanadoj yra plačiai kal
bama, kad Kanados darbi
ninkai turi laisvę streikuo
ti. Tai}), jie gali streikuoti, 
jei streikas nepaliečia di
džiojo biznio reikalų.

—o—
Eina gandai, kad pienas 

pakils vienu centu ant 
kvortos.

Nemanykite, kad valdžia 
ka sakys tiems visiems, ku- 
rie kelia kainas.

Jungtinėse Valstijose bu
vo pasiūlyta aptaksuoti 
viršpelnius, bet niekas nei 
piršto nepakėlė.

Lubos yra tiktai .ant dar
bininko . uždarbio, o ne ant 
pelno.

—o— .
Tik vienas ‘žmogus atsi

rado, kuris permatė versti- I 
nos arbitracijos pavojų. | 
Juomi yra liberalas David 
Croll, iš Toronto.

Jis vienas iš visų parla
mento atstovų griežtai iš
stojo prieš verstiną arbit 
raciją, kaip demokratijos ! 
naikintoją.

Tiems, kurie bandė švel
ninti, jis davė suprasti, kad 
įstatymai ne visada būna

! tose pačiose rankose.
Pavyzdžiui, kas būtų, 

jeigu konservatai paimtų 
to įstatymo vykdymą?

Tik tas faktas, kad sam
dytojai žinos, jog valdžia 
po prievarta sutaikys, vers 
samdytojus nenusileisti. 
Verstina arbitracija anu
liuoja streiko reikšmę.

. Konservatai ir CCF irgi 
išstojo prieš verstinos arbi
tracijos punktą, bet Croll 
aiškiausiai nušvietė gali
mas pasekmes.

—o—
Valdžia pasiskolino iš 

bankų $300,000,000. .finan
savimui militarinių reika
lu, c M

Tai vis rezultatas Kana
dos valdžios dalyvavimo 
Korėjos kare.

' —o—
Apsigynimo ministeris 

Claxton pareiškė, kad sąry
šyje su padidėjimu išlaidų 
apsigynimo reikalams tu
rės proporcionaliai padidė
ti ir taksai.

Klausimas, žinoma, stovi 
ir Kanadoje: ar bus palik
ti nepaliesti viršpelniai, 
kaip ir Jungtinėse Valstijo
se.

, —o—
125,000 civilinių tarnau - 

tojų prašo valdžią pakelti 
algas, kadangi pragyveni
mas smarkiai pašoko.

Nuo to laiko, kada civili- 
i nių tarnautojų algos buvo 
pakeltos, pragyvenimas pa
kilo beveik astuoniais punk
tais.

Reikalavimai teisėti, bet 
i ar valdžia atkreips atydą, 
i tai teks pamatyti.

Kanadietis

“Kažin, ar jau prikelti jį?”

Baltimore, Mi
Kaip kitais metais, - taip ir 

šiemet baltimoriečiai ruošėsi 
basais važiuoti' i Laisvės pik
niką Philadelphijon. Pikniką 
atšaukus, prisiėjo Sugrąžinti 
žmonėms pinigus, kurie buvo 
pirkę tikietus, Grąžinant pi
nigus, dauguma, vietoj atsi
imti, dar pridėjo, vieni dides
nes, kiti mažesnes sumas ir 
paaukojo Laisvės paramai. 
Taip bėgyje vienos savaitės 
auką suplaukė 108 doleriai ir 
50 centų.

Aukojusių vardai tilps Lais
vėje, paskelbiant aukas. Tu
riu pridėti, kad tarpe aukoju
sių yra ir tų, kurie į pikniką 
nesirengė važiuoti, bet dar ne 
visi aukojo, kurie rengėsi va
žiuoti. Todėl tie, kurie ma
note aukoti, bet iki šiol dėl 
kokių priežasčių nesuspčjo.te, 
esate prašomi tą labdarybės 
darbą atlikti artimiausiu lai
ku.

Vardu dienraščio Laisvės, 
visiem aukojusiem tariu drau-

‘Kada niežti, bandyk “žemo”

Parodoj dalyvaus tik su už- 
kvietimais; visuomenė negalės 
dalyvauti. Ji užsidarys rug- ! 
sėjo 23 d.

Parodos ‘prezidentas A. E. ‘ 
Giegengack sako, kad tai- di- i 
džiausią tos rūšies paroda pa
saulyje, kokios nebuvo per 11 
metų . Jis tikisi gauti keletą 
milijonų dolerių vertės užsa
kymų. \ V.

davo, pranešimų siuntėjai tu* 
retų visokias reklamas savo 
pramogų anksčiau išsiųsti.)

Boston, Mass.
BOSTONO IR APYLINKĖS 

LIETUVIAMS

Plačiai garsintas tarptauti
nis piknikas, turėjęs įvykti š. 
m. rugsėjo 2 d., neįvyko dėl 
didelio lietaus. Tai dabar tas 
pats komitetas, kuris rengė 
pikniką, ruošia kitą pramogą 
su dainomis, muzika, šokiais; 
bus ir svarbių prakalbėlių, 
kurias sakys Lillian Gates, iš 
New Yorko, ir Anna Burlak, Į 
iš Bostono. !

šis, vietoje sulyto pikniko, 
parengimas įvyks š. m. rugsė
jo 16 d., šeštadienį, Otisfield

Veikiantysis New Yorko ma
joras Vincent Impellitteri su- 
sikrausto i oficialų majorams 
butą, Gracie Mansion. Ir iš 
ten nebenorėtų Sšeiti. Jis pa- 

1 siskelbė nepriklausomu kan- 
1 didatu į majorą prieš savo 

bosu—Tammanės lyderių—;
norą. . č

Sudėtinis Graikijos 
ministrų kabinetas
Athenai, Graikija. —Li

beralas Graikijos premje
ras Sofoklis Venizelos su
darė naują ministrų kabi - 
netą iš savo partijos žmo
nių, monarcho-fašistų ir 
socialdemokratų.

Nepalik ilgam laikui rie
baluotų aluminių puodų ir 
įrankių. Pirmiausia ištru- 
pės, pajuoduos buvusios rie
balais aplipusios vietos.

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JONO KAšKAIčIO«»

parinktines poezijos leidinys
256 puslapių, kaina $1.00

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

('Neperseniai Laisvėje til-i 
po daktarui klausimas, 
kaip išsigydyti nuo “ niežu
lio. Gal tas draugas jau 

• surado vaistus, bet aš nore- 
, čiau pasidalinti mano pa
ties patyrimais su tais, ku
riems gali būti' reikalinga 
apie tai sužinoti. J
Per keletą metų su mažom j 

pertraukomis tarpausiuo ■ 
se biaurus niežulys mane i 
labai vargino. Netik nieže- i 

i jo, bet ir šašai atsirasdavo i 
!i)' oda sutrūkdavo-suskilda- 
vo. (Tą gavau dirbdamas 

| prie karštos ugnies liejyk- i 
loję, kuomet bosai manei 
.“aprūpino” vartotais “Gog- i 

i les,” kad ugnis akių neiš-j 
i degintų.)

Būdavau dažnas “svetys” j 
vaistinių ir daktarų. Kasta- į 
vausi, tepiau, lipdžiau, try- j 
niau, bet rezultatai tie pa
tys, o kartais po kokių 
“tįrytmentų” dar blogiau.

'■ 'Kartą bevartydamas 
laikraštį pastebėjau smul
kutį skelbimą —. mestis 
nuo niežulio. Tuojau/‘nu
žengiau” vaistinėm Už do
lerinę su keliais centais ga
vau dėžutę mosties. Tepu, 
“mozoju”, kad net ausys 
linkdamos braška. Bet už Į 
tūlo laiko oda likosi švari i 
ir sveika. Niežulys palaips- 
niu 'mažėjo, vėliau visai | 
pranyko. 1

Jau virš 2 metai praėjo

ir ta “pavietrė” neatsinauji
no, bet prisiminęs, kiek nu
kentėjau, tai retkarčiais 
“pasitrytinu,” kad neatsi
naujintų. Dargi galiu ir 
pasigirti, kad tokį pat “li
gonį” aš pats pagydžiau. 
Taigi kam būtų panagus 
reikalas, aš patarčiau pa
bandyti tą “oinment”. Jo 
yra dvejokio, silpno ir stip
raus (Extra strength). Pa
tartina ' stipraus, geriau 
veikia. Jis vadinasi ŽEMO 
oinment (Extra strength).

Jonas Pa k rova s.

Great Ned, N. Y.
PATAISYMAS

Laisvės No. 172,. rugsėjo 
9 d., tilpusioj mano kores
pondencijoj susimaišė faktai 
apie ligonius. Buvo pasaky
ta, būk F. Griškevičiai pada
ryta dvi operacijos. Turėjo 
gi būti sekamai: “Jau se
niai sunkiai serga senas pro- 
gresyvio judėjimo rėmėjas 
F. 'Griškevičių, Taipgi serga 
S. Sevičicnė (dabar Mrs. 

Fisher). Jai buvo daryta 
dvi operacijos, bet, jąu 
sveiksta.”

Atsiprašau už nelemtą su
simaišymą. F. Kl-ton.

Jungtinių Valstybių paš 
to aukščiausios pajamos bu
vo, 1945 metais, arti pusan
tro bilijono doleriu ($1,- 
314,240,132). ' .

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

Prakilniai pagerbkime darbštųjį liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių. r 1

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
“PROŠVAISTES”

•

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

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

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avė., Richmond Hill 19, N. Y.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

IILIAS
| LAIHĘ

t

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

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

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

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

110-12 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. Y.

[J)S 8 kuopos susirinkimas 
Įvyko rugsėjo 5 d. Narių da
lyvavo pusėtinai. Kuopos val
dybos narių raportai priimti 
be diskusijų.

Skaitytas Vilnios adminis
tracijos laiškas, kviečiant i 
vajų ir prašant užsisak.vt 
1951 metų kalendorių. LaišJ 
kas priimtas ir nutarta užsi- 
sakyt 25 ogempliorius kalen
doriaus. Antras laiškas buvo 
nuo sveturgimių teisių gynimo 
komiteto, kviečiant į kon
ferenciją, kuri įvyks rugsėjo 
2d d., Richmond Hill. N. Y. 
Laiškas priimtas i)’ išrinkta 
delegatas.

įnešta ir nutarta rengti pa
rengiamą 20 metų sukakties 
paminėjimo — kuopos ir LDS 
gyvavimo. Kada Įvyks, bus 
pranešta vėliau.

Mūsų ligoniai: Seniai 
sirgęs Augustas Plitnikas jau 
dalyvavo susirinkime. Sake 
dar nedrūtas, bet visgi gyvuo
ja. Dar serga Henrikas Do- 
ril: jau sugrįžo iš ligoninės., 
randasi namie. Linkime greit 
pasveikti!

A. J. Kasparas.

Hall, Otisfield St., Roxbury. 
Otisfield St. išeina iš Blue 
Hill Ave., ir salė randasi ant 
kampo Blue Hill-Ave. ir Otis
field St. įėjimas į salę iš 

! Otisfield St.
Kurie turėjote tikietus pik

nikui, tai su jais įeisite ir į šį 
parengimą. O kurie neturė- 

Ijote tikietų, galėsite gauti prie 
salės langelio, pasimokant 50 
centų už įėjimą. Kurie turė
jote tikietų platinimui, tai 
juos būtinai atveskite šin pa
rengimam nes čia bus dova- 

i nos išdalintos. , Pardavinėto
jai tikietų, kurie negalėsite 
būti parengime, -prisiųskite ti
kietus J. Grybui, 35 Fairview 
Rd., Norwood, Mass,

Parengime programą pildys 
People’s Artists, Emancipa

tion Choras, šokikiu grupė, 
i Maisto bus Įvairaus, o šokiai 
i tęsis iki vėlumos. Parengimo 
i pelnas eis ' darbininkiškos 
ispaudos naudai. Pradžia 8 
i vai. va k.

Kviečiame visus skaitlingai 
i dalyvauti.

Už lietuvius:
H. Tamašauskienė, 
J. Grybas.

(Laisvės red. pastaba: Šis 
pranešimas gautas ketvirta
dieni, kada penktadienio Lais
vė jau eina į spaudą, todėl 'į 
penktadienio laidą\ negalėjo
me pranešimo įdėti. Na, o 
šeštadienio Laisvę ne , visur 
skaitytojai tą pačią dieną 
gauna. Atsižiūrint į tai, kad 
paštinis patarnavimas dabar 
veikia lėčiau, nei seniau bū-

PRANEŠIMAI
new Raven, conn.

LLD 32 kp. rengia vakarienę spa
lio 1 d. (Oct.), 2 vai. po piet, Lfetu- 

I vių Bendrovės Svetainėj, 243 No. 
' Front St. Įžanga tik $1.00 ypatai.
Nepamirškit dienos parengimo.

—
LDS 16 kuopa jau turi pakvietus 

Hartfordo jaunimą sulošti vaikalą 
“Nevykusi Meilė.” Bus sulošta spa
lio 15 d. (Oct.), 3 vai. po pietų. — 
J. S. K. ’ (176-177)

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. rengia pikniką 17 

į d. rugsėjo, parėmimui dienraščio 
1 Laisvės, kad nors kiek atpildyti tą 
• skriaudą, kurią padarė kryžiokai, 
į sustabdydami didįjį Camdeno pikni
ką. kuris turėjo įvykti rugsėjo 3 d.

Kviečiame visus lietuvius iš mai
nų apylinkės dalyvauti šiame pikni- 

j ke. Tai bus paskutinis piknikas šią 
j vasarą. Visi būsite gerai priimti, 
i mūsų geros gaspadinės pagamins 
Į lietuviškų dešrų ir kitokių gardumy
nų. Vieta už Redingo stoties. 
Garllcdos Parke. Komisija.

(176-177)

Iš Ex-Mainieriu 4- 
Choro darbuotės

*
Pagirtina, kad mūsų choras 

entuziastiškas ir veiklus,-ir tuo 
būdu išsipopuliarizuoja ir cho
ro prestižas ir vardas laips
niškai kyla aukštyn visuome
nės tarpe.

Mano supratimu, Ex-Mainie
riu Chorą reikia pagirti už 
dalyvavimą p’rdgi;amoje U. E. 
Hali, 37 So, Ashland Avenue, 
mitinge, surengtam svetu.rgi- 
mių reikalais, prieš deportaci
jas ir kenksmingus bilius.

Choras turi daugybę už: 
kvietimų, ne tik Chicagoje, 
bet ir į tolimas kolonijas. 15 
d. spalio (Oct.) choras va
žmos pildyti programą į Mil
waukee, Wis., lietuvių rengia
mam koncerte.

Choro mokytoja Nancy 
Long prašo visų choristų da
lyvauti kiekvienose pamokose, 
kad tinkamai prisiruošus pil
dyti programas.

Visiems choristams reikia 
žinoti, jog pamokos įvyksta 
kiekvienos savaitės ketvirta
dienių vakarais, Lietuvių Au
ditorijoj.

Choj-o Koresp.
★

Spaudos technikos 
ir dailės paroda

International Amphitheatre 
atsidarė spaudos technikos ir 
dailės ^paroda. Parodo j išsta
tyta virš 10 milijonų dolerių 
vertės įvairių spaustuvių įran
kių. . Tikimasi, kad apie 200,- 
000 spaudos industrijoj dir
bančių asmenų atlankys šią 
parodą: Sixth Educational 
National Graphic Arts Expo
sition. ,

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

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

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

I CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

1 ■ 
■ ’
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MALE and FEMALE HELP WANTED—FEMALE

NohYorko^/«fe77lrik>v
PataisosteisėmsSept. I Bill For winter league

belike Bowling?

Atsiprašau. Rep.

COMMITTEE.

noSkani užbaigtuviy vakariene

pat

dare

R.

j

noriu GERIAUSIS

miii-
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

Petras Kapiskas

f K>'

REPUBLIC BAR & GRILL ’F
<♦>

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

pri-
O

Namų Darbininkė. Guolis vietoje. 
Mokanti gerai prižiūrėti 2 m. kūdi
kį. Paliudijimai.. Gera Alga. Twining 
7-2437.

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

LDS 
Ap- 

k uo-

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. O., 

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

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

HELP WANTED—MALE

piknikai šiais me- 
neblogai. Dienos

STALIORIUS; gerai patyręs prie 
moderniškų rakandų. Aukštos algos. 
TE. 8-5110. ’ (177-179)

and the con-

Telefonal:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

mums, 
anksti, 

užsibaigus 
užkandžiausime, dele-

ir svečius nenorėsime 
alkinti.
Liet. Kultūros Klubas.

Namų darbas. ’ Paprastas valgių 
gaminimas. Nėra skalbimo. Nuosa
vas kambarys ir vana. Geri namai. 
$40. MO. 3-9324. ' (176-177)

KRAUSTYTOJAI
Lokaliniai ir tarpvalstijiniai krau- 

stytojai ir ekspresai icc. & psc. cer- 
tifikatai. Perkraustome į visas vie
tas. RE 4-7788. Mr. Land, 1636 — 
2nd Ave., N. Y. C.

New Yorke kuriamas nau
jas sunkvežimių vairuotojų 
lokalus 821. Planuoja suver- 
buoti 7,000 naujų narių.

the formation
Hill LDS

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

(173-177)

NAMŲ DARBININKE, dirbanti 
pora. Geri namai, Westchester. 
Skambinkite PL. 5-7066 nuo 10 iki 
12 vai. (177-179)

Namu Darbininkė abelnam darbui; 
tris dienas savaitėje, 9 iki 5 vai. 
$20 priskaitant karterius. Pirm., 
Ketv., ir. šešt. Mrs. Axelband, 50 
Westminster Road, B’klyn, N. Y. 
BU. 4-1744. • (177-179)

Tarnaitės Dienom ir Naktim; pa
sitikimos, teisingos. Nuolatiniai 
darbai. Linen kambarys. Kreipkitės 
WESTBURY HOTEL, 24 E. 70th 
St., N. Y. (177-179)

Reikalinga tarnautoja prie stalų. 
ALICE NADDOFF, 150 Atlantic 
Ave., Brooklyn, N. Y. MAin 5-9690.

(175-177)
MOTERIS prižiūrėti 2 m. kūdikį, 

patyrusi. Guolis vietoje. Pirmos kla
sės paliudijimai. $140 j mėnesį. Turi 
kalbėti angliškai. CY. 8-7552.

LO. 4-1399. (177-178)

Namų Darbininkė abelnam darbui; 
lengvas valgių gaminimas. Du su
augę; guolis^ vietoje ar kitur. Gera 
alga. Skambinkite PR. 3-0699.
9 A. M.—1 P. M. ir 4 P. M.—8 P. M.

(177-179)

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

Jeigu 
bus pranešta ve-

Rakandų trintytojai. Patyrę. Pa
dailinti, įdeginti. Furnette, Ine., 
435 Southern Blvd., Bronx, N. Y.

(176-177)

silpni, kaip kuo- 
narrais ii- veikė- 
jie galį lenktynes NAMU DARBININKE ABELNAM 

DARBUT; paprastas valgių gamini
mas; nėra skalbimo; paliudijimai; 
guolis vietųje. $40 savaitėn.

BU. 4-4319. 1177-179)

Sofija Lazauskas vis 
visai' sveika. Spalių

Slaugės. Gera alga. Linksma aplin
ka. Fordham Arms Nursing Home, 
2915 Williamsbridge Rd., Bronx, 
N. Y. - (174-178)

Patarnautoja. 5 dienų savaitė. Ge
ra alga. Fred’s Diner, 473 Morgan 
Ave., Brooklyn, N. Y. EV. 4-7988.

(174-178)

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

Valandos:

9—'12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Virėja, pilnai patyrusi ir namų 
prižiūrėtoja. Nauji namai Long Is
lando priemiestyje. 35 minutės nuo 
New Yorko. Nėra skalbimo. Maža 
šeima. Nuosavas kambarys ir vana. 
$175 į mėnesį. Tel. Franklin 4-3758.

' ’ (177-179)

o mes pralaimėjo 
Pralaimėję, turėjome iš

pa- 
pa- 

rezervistų drafto 
draftuoja-

RANDAVOJIMAI
Į Pasiranduoja du fornišiuoti kam- 
: bariai. Pageidaujama, kad atsišauk- 
I tų jauna vedusi pora. Galima var- 
j toti virtuvę ir vaną. Dėl daugiau 
I informacijų kreipkitėsf 605 Hendrix 
St., Brooklyn, N. Y., vienais laip
tais. Arba telefonuokite: Dickens 

(175-177)

Namų Darbininkė; jauna auklė; 
guolis vietoje. 2 m. amž. vaikutis. 
Patyrusi, paliudijimai. SC. 4-7153 
tarpe 9 A. M. ir 11 A. M. Nuo 1 P. 
M. ir 3 P. M. (177-179)

komitetas ieško 
parengimą atžy

mėtų jubiliejaus, 
taip lengva xj’asti

Namų prižiūrėtoja; mažas apart
ment as; guolis vietoje. Turime ir 
daugiau pagalbos. Skalbti nereikės 
Du vaikai; gera alga. RE. 4-2524.

(177-179)

Namų darbininkė. Guolis vietoje.
Geras darbas. OL. 2-6315.

(176-177)Trečiadienį pasibaigė Vasa-I dalyvauti ir pašaliniai žmo- 
rinės Boling Lygos lošimo se-1 
zonas Kultūriniame Centre. 
Skani užbaigtuvių vakariene, 
kurioje ir “praizai” bus pa
skelbti, įvyks Kultūrinio Cen
tro restaurante ši sekmadieni, 
rugsėjo 17 d. Prasidės 5 vai. 
po pietų. Vakarienėje gali

. Savininkas

IGNAS SUTKUS

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios. 

Vyrų ir Moterų Ligos 
Odos Lijros, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir Šjapuino Tyrimas.
Ištyrimas $3.00.'

107 East 17th Street, 
(arti 4th Ave.—.-Union Square) 

New "York City.
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00.
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

PRIŽIŪRĖTOJAI; mažas namas 
sū išnuomojamais kamb. Suaugusi 
pora. Gaus kambarius ir ekstra al
gos. Pasitikimi ir teisingi žmonės. 
SA. 2-8493. (177-179)

Die darytojas—nūo]atinis;» pasitiki-1 
mas, pirmos klasės. Vidutiniams ir 
stambiems sudėtiniams darbams. 
Tiktai patyrę, nepatyrę nesikreipki
te. Viršlaikiai ir kitos naudos.

EV. 7-3025.

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

(175-177)

Moteris — gera valgių gaminto
ja. Lengvas namų' darbas. Gera al- 

Namų Darbininkė. Mylinti vaikus, f ga 30 minučių nuo New Yorko. 
Guolis vietoje. Nuosavas kambarys į Mu 5.466O. Klauskite Mr. Lanny. 
ir vana. Moderniški įtaisymai. $150 1 (175-179)
į mėnesį. BO. 3-3690. :____________________________ '

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

SUSIRINKIMAI,,,,, z j j-o.LJ ( .
RIDGEWOOD-BROOKLYN, N. Y. |
LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 19 d., 8 vai. vak. Šapolo- 
Vaiginio salėje, 147 Thames St., 
Brooklyne. Dalyvaukite šiame 'susi
rinkime, turime daug svarbių daly
kų aptarti.—Valdyba. (177-178)

Moteriškė prie namų darbo. Guolis
Namų Darbininkė, jauna. Nuola- vietoje. Abelnas namų darbas, 

finis darbas. Geri namai. Du vai- I GLenmore 2-3580. (175-179)
kai, skalbiama mašina. Duodame | 
liberališko liuoslaikio. Turi kalbėti 
angliškai. $100 j mėn. Guolis vie
toje. UN. 4-2319.

Namų darbininkė, motinai pagel- 
1 bininkė, yra du kūdikiai 6 ir 16 
mėnesių amžiaus. Nauja moderniška 
penkių kambarių stuba Westchester. 
Skalbiama mašina. Guolis vietoje. 
Namų tel. Larchmont 2-5351.

WO. 4-1254. * (177-181)

nes.
Be to, šį sekmadienį Audi- 

i torijos restaurantas bus atda
ras. Kurie būsite alkani ir 
nenorėsite namie vargintis sū 

! gaminimu pietų bei vakarie
nės, ateikite į mūsų restauran- 
tą ir galėsite skaniai pasival- 
gyti. Rep.

Rich. Hill bowlers to meet Lietuviu konf. svehirgimiii

.Do you
Well, then, come to the Li

berty Auditorium on Monday. 
Sept. 18th, and sign up for 
the Richmond Hill LDS Win
ter Bowling League.

The success of last winter’s 
Bowling. league, which ended 
this summer,
tinued interest in the sport, 
which led to 
of the Richmond 
Summer Bowling League, has
convinced us that a full-scale 1

| Winter League should 
formed as soon as possible.

You do not have to be a 
full LDS insurance member to 
participate. Your interest in 

. bowling is enough to qualify 
you for the Richmond Hill 
LDS Winter Bowling League, 

the ' Liberty 
Monday, Sept. 
M., and let’s 
biggest L D S

See You at
Auditorium. on i
18th, at 8 P.
ipake this the
Bowling Le ague

LDS 3-čios Apskrities žinios
Well.” jau mūsų organiza- 
>s vajus pora mėnesių at

gal pasibaigė. Visiem yra ži
noma. kad buvome padarę j blumų 
sutartį su LDS Penktosios Ap- į tų. 
skrities komitetu, iškviesdami į vien 
juos i lenktynes gavime nau- Į 

i karto penktoji i 

ieVhX■ Rengiame

’žiMvimu, kuris įvyks toli nuo 
mūsų — Detroit, Mich., tau
pyti finansus, kad nebūtų kė- 

i su pasiuntimu delega- 
Kuopos netuyi atsidėti 
tik apskrities komitetu.

Apskrities Pirmininkas.
. jų narių.
apskritis- ir 
manė, kad 
apskritį yra 
pomis, taip 
jais, ir kad 
pralaimėti, 
sai kitaip, 
tis laimėjo, 
me, 
mokėti ir sutartą skolą. Non 
tai nėra dailu iš mūsų pusės 
kad pralaimėjome, 
me suteikti didelę 
laimėjusiems.

Seimp parengimai.
rių apskritis buvo prisidėjus 
bendrai su LDS Brook lyno 
kuopomis, išėjo gerai. Nei 
apskričiai, nei'Brooklyno LDS 
kuopoms rūpesčių, tuviu 
tyje finansinių, nėra. Tuo rei
kalu bus pateiktas pilnas ra
portas apskrities metinėj kon
ferencijoj, kuri įvyks lapkri
čio mėnesį. Cliffside, N. J. 
Kuopos turi iš anksto prie 
konferencijos ruoštis ir jon 
prisiųsti skaitlinga delegaciją

Yra keletas paklausimų, ai 
apskrities komitetas turi ko
kių propozicijų proga 
20-ties metų jubiliejaus, 
skrities komitetas ragina 
pas pačias tuomi rūpintis. Gi 
apskrities 
progų turėti 
mėjimui 20 
Tačiau nėra 
koloniją, kurioje būtų garima 
tokį parifngimą turėti, 
pasiseks, tai 
liau.

Apskrities 
tais nusisekė 
buvo gražios ir buvo gražios 
publikos.

/Apskritis ir apskrityje pri
klausančios kuopos neturi pa
miršti vieno ir labai svarbaus 
dalyko. Apskrjties komitetas 
jau tuomi yra susidomėjęs. 
Kuopos turėtų tuomi irgi su- 

w sidomėti, tai 1952 metų šuva-

Lietuvių Kultūros Klubas 
rengia pobūvį rugsėjo 24-tos 
prievakarį, apie 5-6 valandą.

Pradžia taip anksti dėl to, 
kad tos dienos popietį Liberty 
Auditorijos patalpose įvyks 
lietuvių konferencija. J ją at
vyks kelios dešimtys brookly- 

įuiečių. Taip pat atvyks ir iš
pagarbą New Jersey organizacijų at

stovai ir svočiai. Brooklynie- 
Įčiai norės su jais pasimatyti. 
iTad čia ir bus proga sykiu 
vakarieniauti, ir pabuvoti.

Pobūvio žinių daugiau ma
tysite sekamose laidose, šiuo- 

:mi prašome visų savo prietelių 
pasilaikyti tą vakarą 

i Ir įsitėmyti,' atvykti 
nes konferencijai 
tuoj a u 
gatus 
ilgiau

Taikos reikalavęs 
roarininkas tapo 
nuteistas kalėti

Lietuvių organizacijos Brook- 
lyne ir apylinkėje, taipgi ar
timųjų New Jersey valstijos 
miestų, gavo laiškus - kvieti
mus į tą konferenciją. Ir gal 

; būt randasi draugijų ar klu-
> negavo, bet

su

ginsi suvaržyti svotu rgimių 
amerikiečių teises. Kongrese

už Kongreso 
gru mojimais 
atėmimu pi- 

diskriminacija
Ibų, kurie laiško 
į kurie norėtų susipažinti 
reikalu ir galimybėmis svetur- 
gimiams ginti. Konferencijos 
šaukėjai kviečia visas tuo su- ne Amerikoje, 
sidomėjtįsias lietuvių organi
zacijas atsiųsti delegatus ai 
atstovus.

Konferencija įvyks už sa
vaitės sekmadienį, rugsėjo 24 
d., 2 vai., Lietuvių Kultūri
niame Centre, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Kvietime, greta kitko, sa
ko : o

“Kaip niekados pirmiau, i kentėjusių nuo to 
šiandien reakcinės jėgos sten- mo.”

įvairiais biliais, 
sienų areštais, 
deportacijomis, 
lietiniu teisiu,
darbuose, kėsinamasi ant ke
turiolikos milijonų amerikie
čių, kurių vienintelė nuįodėmė 
yra tame, kad jie gimė kitur, 

Nors Jung
tinių’ Valstybių Konstitucija ir 
Teisių Bilius gvarantuoj'a de
mokratines teises ir civilines 

i laisves visiems amerikiečiams 
be skirtumo jų gimimo vietos, 
tačiau su tuo nebesiskaitoma.

“Mes negalime tylėti. Lie-* 
, tuviai esame dalis tos keturio- 
i likos milijonų svetur gimusių 
! amerikiečių. Mes nesame iš
imtis. Jau ir lietuvių yra nu- 

persekioji- 
>\

Aprašant dalyvius daktarui 
Kaškiaučiui pagerbti bankie- 
to, atvykusius iš tolimų mies
tų, A. Grimąįla likosi 
b k aity tas h art ford i eč i ams.
jis gyvena Stamford e. Iš ten 
taipgi lankėsi Anna Philipse 
ir tūli kiti svečiai.

Iš Merchantville, N. J., lan
kęsis J. Ragažinskas buvo 
klaidingai paskelbtas Ragaus
ku.

Veteranas neleido 
nuslėpt fakto, 
kad jis pasišovė

Oswald Ebner, 
karo veteranas, 
virtadienį buvo 
prieš teisėją Martinį, 
lis kaltinimas jam buvo, 
jis, neturėdamas leidimo, 

irėjo ir vartojo šaunamą 
|klą. O jis jį pavartojo 
'šauti saVe, kuomet buvo 
šauktas 
raštinę kaipo vėl 

imas į karą.
Teisme jo advokatas stengė

si kaip nors j j .išteisinti, gau
ti teisėjo pasigailėjimą jam. 
Jis parodinėje veterano pui
kų rekordą armijoje. Vetera
nas Ebner, kailiasiuvys, ra
miai klausėsi. Bet kuomet ad
vokatas pasakė, kad pasišovi- 
,mas buvęs netyčia, Ebneris su
šuko :

William McCarthy, newyor- 
k ietis marininkas, praėjusio 
rugpiųčio 2-rą veikliai dalyva
vęs demonstracijoje už taiką, 
tapo nuteistas 30 dienų kalė
ti. Teisminėje kalboje sako, 
kad jis nuteistas ne dėl tai
kos, bet už “disorderly con
duct” — už lipimą į stulpą.

Pirm nuteisimo, magistra
tas Harry G. Andrews įsakė 
iš teismabučio prašalinti ste
bėtojus. O policija išskirstė 
buvusius netilpusius į teismą, 
būtį apie 100 stebėtpjų.

Prašąlinus klausytojus, tei
sėjas leido McCarthy’ui kal
bėti. Jis pasakojo, kaip jis

praėjusiojo 
praėjusį ket- 

pašauktas 
Oficią- 

kad 
tu-

Darbininkų vadai 
kalbės Gardene 
šį antradienį

Ateinantį antradienį, rugsė
jo 19-tos vakarą, įvyksiančia
me masiniame mitinge Madi
son Square Gardene kalbės 
darbininkų vadai komunistai 
Gvis Hall, Robert Thompson 
ir Benjamin J. Davis/ Pra-

Rengėjai, N. Y. valstijos 
komunistų organizacija, skel
bia, 'jog mitingas šaukiamas 
mobilizuoti komunistus ir ne
it omu nistus darbo žmonos 
veikti, kad būtų atmestas Mc- 
Carran bilius (Amerikai kon
centracijos kempių bilius). Ir 
kad bus kalbama apie padėti 
Korėjoje. Taipgi reikalaus 
išleisti po kaucija darbininkų 
vadus komunistus.

d ai* 
mėnesį 

sueis 3 metai kai turėjo ope
raciją ant apendicito. Išgulė
jo ligoninėje 2 menesius. Tai 
buvo 1947 metais. Kitą ope
raciją turėjo nuo patrūkimo. 
O trečią kartą buvo operuota 
1948 m., kakle, prie 
gerklės.

Visas operacijas jai 
Kings County ligoninėje,
zauskienė sako, kad daktarai 
buvo geri.

Dabar jai skauda kojas, o 
jau ir senatvė atėjo.

23 metų, 
buvo 

kvotimui 
kaucijos.

jį kaipo 
kaltinamas

Teis kaipo žmogžudį
Stephen Albert, 

praėjusį ketvirtadienį 
pašauktas teisman. 
Jis sulaikytas be 
Grand džiūrė teis 
žmogžudį. Yra
kaipo užmušėjas Mrs. Teresa 
Maguire, gyvenusios 144-35 
87th Road, Jamaica, kurios 
sudaužytą kūną atrado netoli 
arklių lenktynių vietos rugp. 
25-tą. Jis gyveno 101-21 
109th St, Richmond Hill.

Moteriškę jisai buvo susi
tikęs karkiamoje.

“Gęrb. teisėjau, 
kai ką pasakyti.”

“Patariu leisti advokatui 
kalbėti už jus,” atsakė teisė
jas.

Tačiau Ebneris vėl prašė 
leisti jam kalbėti ir pirm tei
sėjo spėjimo leisti, ar neleis
ti ,jis pasakė:

“Iššovimas nebuvo netyčia. 
Buvo apgalvotas.”

“Sakai, pats pasišovei save, 
j tiksliai ? klausė teisėjas, 

atsakė veteranas.
Tuomet teisėjas įsakė Eb- 

nerį sulaikyti grand džiūrės 
teismui po $5,000 kaucijos.

Laike pasišovimo • vetera
nams rezervistams drafto raš
tinėje, Ebner buvo pasisakęs: 
“Armija manęs daugiau ne
gauk. Jeigu. turiu' eiti, tai aš 
vely išeisiu taip.” Ir po to 
jis paleido- j save šūvį.

vos neprarado akies nuo su
mušimo, kuomet nutraukusie
ji jį nuo lempos stulpo detek- 
'tyvai “mokė” nepageidauti 
taikos. Jis sakp, kad nūn to 
sumušimo jam atsinaujino 
džiova ir kad jį kankina arth
ritis,

’ “Tačiau,” sakė jis, “yra 
svarbesnių dalykų už sumuši- 

Svarbesnių už ėjimą ka- 
Kova už taiką yra to- 

dalyku. Tai dėl to aš Ii- 
į tą lempos stulpą...”

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

ATMUŠKIM JĮ!
McCarran’o reiškia policinę valstybę Amerikoje.

, būti sumuštas! Išlaikykime Teisių Billų! Pastokime kelią.
Pasauliniam Karui! < 

DIDIS MITINGAS!
MADISON SQUARE GARDEN
ANTRADIENĮ, RUGS. 19—7:30 PM.

Kalbėtojai:
GUS HALL - BEN DAVIS - BOB THOMPSON 

Pamarginlmal.
Tikietai; $1.80, 1.50, 1.20, 90c. ir 60c. (įskaitant taksus).

PARDUODAMI: Workers Bookshop, 50 E. 13th St.; Bookfair, 133
W. 44th St.; Jefferson Bookshop, 575 Avenue of the Americas. 

Rengia: N. Y. VALSTIJOS KOMUNISTU PARTIJA.

Jls TURI 
8-člam

mą. 
lėti, 
kiu 
pau

Jis apsakė visą tos demons
tracijos, paskiau jo sumušimo 
ir arešto eigą. Taipgi primi-j 
nė savo, kaipo biednioko, iš
gyvenimus vaikystėje; kaip 
kovojo prieš fašizmą Ispani
joje; kaip karo laiku už pa
vyzdingą veiklą prekiniame 
laivyne buvo valdžios pagir
tas; kaip organizavo ir vado
vavo marininkų uniją.

Rugsėjo 18-tą, viršininkų pa- 
skirtiniai teis veiklų mokytojų 
unijos naru kurį įtarę komu
nistu ir prašalino.iš pareigų. 
Unija sako, jog tai reakcinin
kų pastangos sunaikinti uniją.

LIKERIO/ VYNO ar ALAUS

„ EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME
• AKINIUS

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<!> <T>

<t> <♦>

EVergreen 4-9407 TELEVISION
f 11 SHUFFLE BOARD

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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

, 7 f

> -Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų *'
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

/

PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

4
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