
Išsigandę žmonės. 
Pražudyti lietuviai 
Gal atbudus sąžinė. 
Kvailas klausimas.
Lietuviški sugedėliai.
Vyrai valdo, bet motery 

klauso.
Rūkoriai pas popiežių.

Rašo A. BIMBA

THE LITHUANIAN DAILY
Richmond Hill 19, N. Y., Antrad., Rugs-Sept. 19, 1950 Metai XL..No. 178

Darbo Žmonių 
Dienrašti* 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c 
PRICE tic

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States. 
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Kill 19, N. Y.

Tel Virginia 9-1827-1828

Dienraščio XXXH.

Aną, dieną vienam New Yor- į 
ko požeminiam traukinyje j 
kas nors atsitiko su elektra. į 
Su didžiausiu “riksmu” trau
kinys sustojo. Kažin kas su
riko: Atominė bomba! žmo
nės pradėjo daužyti traukinio - 
langus ir, lysti laukan, gelbė- i 
tis nuo “bombos.” Dvidešimt \ 
du žmonės panikoje tapo su- j 
žeisti.

Reakcionierių propaganda j 
už atominę 
igązdino iki 
pakrikimo.

bombą žmones 
didžiausio nervų

ktine nusidavė 
pateko vargan ir 
Jie iš ten norėtų 

bet nebegali. Tik

Pabėgėliai, 
Belgijon, 
vergi j on. 
pabėgti,
vienam kitam, girdi, pavyksta 
iš vergijos pasprukti. Jie kei
kia tuos, kurine 
nuviliojo.

Bet ir tuose 
randa fašistinių 
nas tokių yra Steponas Pau
lauskas. Draugo korespon- 
tas turėjęs su juo pasikalbė
jimą. Paulauskas pareiškęs: 
“Grįšime Lietuvon su ginklu 
rankose.”

juos Belgi.ion

verguose atsi- 
idijotų. Vie-

susikal-
Dirvos

“Trum-

•Smetonininkas Bronys Raila, 
Dirvos bendradarbis, skun
džiasi didžiausiu fiziniu pa
vargimu ir dvasiniu pašlijimu. 
Jis sako: Aš jau pradedu* bi
joti, kad “su tokia produkci
ja kartais galiu pradėti kenk
ti laikraščiui.”

Girdi, nebegalima 
bėti su skaitytojais, 
skaitytojai reikalauja:
pinkite kiek tiktai galima raš
tus apie kultūrą.”

Railos sapaliojimų nebeno
ri skaityti. Nebenori nė gir
dėti apie smetoninę Railos ir 
Rastenio “kultūrą.”

Beveik ir aš apsiverkiau, 
perskaitęs tą ilgą Railos rau
dą. Labai sunku tikėti, bet 
galima daleisti, kad Railai 
sąžinė atbudo ir pradeda jį

Ar Luis
tuos 
Lie-

tokį

17 DIDŽIU ORGANIZACIJŲ ŠAUKIA 
TRUMANĄ VETUOT McCARRAN DILIU
\Tas /asistuojąs bilius gręsia 
visų amerikiečių laisvėms

suvaržyt nepiliečius svetur- 
gimius ir tt. 1

Suvienodintas bilius, kiek 
žinoma, atmeta 
pasiūlymą, įdėtą į McCa
rrano bilių, dėl koncentra
cijos stovyklų komunis
tams ir kitiems vadina- 

“neištikimiesiems.”

Vėliausios Žinios AMERIKOS KARIUOMENE
Inčon, Korėja. — Ameri

konų komanda teigia, kad 
j jos marinai užėmė vietas 
! už 3 mylių nuo Seoulo, Pie
tų Korėjos sostinės.

Šiaurinės Korėjos baudi-' 
ninkai 5 kartus atakavo 
amerikonus Kimpo lėktuvų 
aikštėje, 15 mylių į šiaur- 

TZ<1 j vakarius nuo Seoulo. Jan-- Kilgoro I kiai atmušė atakas ir jau 
rengiasi tą aikštę savo lėk
tuvams ' naudoti.

Lake Success, N. Y. — 
Pietinės Korėjos tautinin
kų pasiuntinys tvirtino, 
kad Kinijos Liaudies Res
publika neis talkon Šiauri
nės Korėjos liaudininkams 
prieš amerikonus.

ARTĖJA PRIE SEOULO
Per Inčoną įsiveržė 60,000 
jankių kareivių ir marinų

Pietinė Korėja, rugs. 18. 
— Kariniai Amerikos lai
vai pirmadienį išlaipino 
Septintąją savo armijos di

viziją į Inčoną, vakarinį 
Korėjos uostą už 22 mylių 
į pietų vakarus nuo seno
sios sostinės Seoul.

Nuo praeito penktadie- 
jnio iki pirmadienio jau 
i trys amerikonų divizijos, 
I apie 60,000 kareivių -ir ma
rinų, iš laivų įsiveržė per 
Inčoną, 150 mylių į šiaur - 
vakarius nuo Taegu fron- 

j to. Šiuo žygiu jankiai grę- 
1 šia atkirsti' dauguma šiau
rinių Korėjos liaudininkų, 
kovojančių pietiniai-ryti- 
niame Korėjos kampe.

Amerikonai užėmė Kim • 
po lėktuvu aikštę, 7 mylios i 
i šiaurvakarius nuo Seou-X 
lo.

Jankiu komanda pirma
dieni teigė, kad jie iau na-1 
siekė pakraščius Seoulo, 
miliono gyventoju miesto. 
Pranašauja, jog Seoul ’ bus 
greit atgriebtas nuo liaudi
ninkų. Sako, per dvi die
nas amerikonai sunaikino

apie pusantro tūkstančio ‘ 
liaudininkų, suėmė' 1,000 ir 
sudaužė 16 jų rusiškų tan
ku.

Amerikonai su savo tal
kininkais, pietiniais Korė
jos tautininkais, taipgi iš 
laivų įsiveržė į Mokpo uos
tą, pietiniai - vakariniame 
Korėjos kampe, liaudinin
kų užnugaryje.
Liaudininkai atkakliai gi
nasi Taegu-Naktong fron
tuose
Šiaurvakarin. fronte ame-' 

rikonai pastūmė liaudinin
kus porą mvlių atgal, užim
dami pozicijas už 10 mylių 
i šiaurvakarius nuo Taegu. 
Liaudiniųkai šiame fronte 
atkakliai ginasi ir atmuša 
dauguma amerikinių atakų.

Rytiniame fronte jankiai 
įsiveržė į Anganga, 7 my
lios i pietų vakarus nuo 
liaudininku užimto Pohang 
uostamiesčio.

Vakariniame, Naktong - 
unės fronte amerikonai kai 
kur atmušė liaudininkus 
iki rytinių tos unės krantų. 
Pranešama, kad .vienoje ( 
vietoje jie n rasi veržė ir į 
vakarine Naktong pakran
te. Bet šiauriniai liaudinin
kai, bendrai imant, atrėmė 
ir sulaikė jankius lytinia
me Naktong unės šone.

Amerikos lėktuvai per 
diena padarė 1.600 žvgių, 
bombarduodami ir aušau- 
dvdomi liaudininkus visuo
se frontuose.
ŠIAURINES KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rūgs, 17. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė: . , ,

Liaudies Armija pamuše 
amerikonus atgal į pietus 
nuo Pohango uosto, ryti
niame Korėjos pajūryje.

Liaudininkai per kelias ' 
dienas šiame fronte užmu
šė bei sužeidė 3,500 priešų 
kareivių ir oficierių ir ne
laisvėn paėmė daugiau kaip 
1,000. Liaudininkai čia pa
grobė 5 amerikinius tan
kus, 3 motorines patrankas, 
8 rakietinius pabūklus, 4 
prieštankines patrankas, < t • 
22 kulkosvaidžius, 480 šau
tuvų ir daug kitų karinių 
įrengimu.

Liaudininkai Pohango 
srityie nušovė 7 ameriki
nius lėktuvus ir pagrobė du 
lėktuvus,' bandžiusius pa
kilti nuo lėktuvaikštės į 
pietus nuo 'Pohango.

Daugiau kaip 50 amęri - 
kiniu lėktuvu, naudodamie- • 
si ansiniaukusiu oru, bar
bariškai bombardavo ir ap
šaudė viduri Pvongvango, 
šiaurinės Korėjos liaudi
ninku sostinės. Sunaikino č 
daug gvvennamiu. mokvk- 
hi. ligoniniu ir kultūrinių 
i^taio-u: užmušė dideli skai-' 
žiu civiliniu gvventoiū, ių . I 
tarne daug moterų, senelių, J 
ligoniu ir vaiku.

Pietiniame fronte liaudie 
ninkai atmušė amerikonų j 
kontr-atakas.

Flushing Meadow, N. #Y. 
— Šį antradienį atsidaro 
Jungtinių Tautų seimo su
sirinkimas.

Sekmadieni ' Amerikos 
valstybės sekretoriaus pa - 
vaduotojas John D.‘ Hicker
son, kalbėdamas New Yor
ke, ragino sustiprinti Jung
tiniu Tautų galią “taikai 
vykdyti.” — Žymėtina, kad 
Amerikos politikai- vadina 
ir kara prieš Šiaurinės Ko< 
rėjos Liaudies Respubliką 
“karu dėl taikos.”

Amerika reikalauja dau
giau valios Jungt. Tautų 
seimui todėl, kad Sovietu 
delegatai seime negali at
mesti daugumos nutarimų. 
O Jungt. Tautų Saugumo 
Taryboje, Sovietų atstovas 
turi teisę atmest daugumos 
sprendimus.

Pietinė Korėja. — Syng- 
mano Rhee tautininkai Pie
tinėje Korėjoje sakė, kad 
“jie” ir amerikonai neapsis-

Washington. — Septynio
lika plačių, visoje šalyje 
veikiančių organizacijų, 
atsišaukė į prez. Trumaną. 
ragindamos vetuot - atmest 
fašistuojantį McCarrano- 
Woodo - Kilgoro bilių. Šios 
organizacijos bendrame sa
vo pareiškime sako, jog tas miems 

bendrą- To vieton bendrasis bilius 
remia trumanišką sumany- 
mą - Įgalinti generalj pro- ltosTiWKoreiojė‘terma7< 
kurorą įkalinti komunistus guos ir užims šiaurinės Ko-1 

rėjos Liaudies Respubliką 
iki Mandžūrijos rubežiaus.

bilius “mindžioja 
sias amerikos ląisves ir per
ša totalitarines (fašistines) 
priemones.”

Atsišaukimą, tarp kitų, 
pasirašė dr. Ralph E. Him- 
stead, Amerikos Universi
tetu Profesorių Sąjungos 
vadas; kunigas Thomas B. 
Keehn, Kongregacionalis- 
tų Bažnyčių Socialio Veiki
mo Komiteto atstovas; A. 
J. Hayes, International Ma
šinistu Sąjungos pirminin
kas: Jacob Blaustein, pir
mininkas Amerikos Žydų 
Komiteto; Michael Straight, 
Amerikos Veteranu Komi - 
teto vadas; John W. Edel
man, CIO Audėiu Linijos 
atstovas: Ernest Angell, 

j nirmininkas Amerikos Pi
lietiniu Laisvių Sąjungos, 
ir Patrick Murnhy Malin, 
ios sekretorius; James Loeb, 

( Demokratinio Amerikiečių 
Veikime organizacijos va
das, ir kt.
KA ŽANDARIŠKAS 
BILIUS PERŠA

Suėję Senato ir Kongre
so Atstovų
niai praeitą savaitę apla
mai išdirbo 
bilių prieš 
šiaip progresyvius, panaiv 
dodami du Mundto ir Mc
Carrano bilius su įvairiais 
Kilgoro ir Woodo papildy
mais.

Pirmadienį kongresmanų 
ir senatorių įgaliotiniai 
baigtinai surašė tų bilių 
posmus i viena bilių, kuris 
šiomis dienomis bus įteik - 
tas visam kongreso Atsto
vų Rūmui ir Senatui spręs
ti.

Subendrintas bilius taip 
pat ręikalauia suregistruot 
komunistus ir bent kiek 
bendradarbiauiaųčias su 
jais organizacijas; uždraust 
tokiu organizacijų nariams 
valdines tarnybas ir kom - 
pani ių darbus," atliekamus 
pagal valdžios užsakymus;

Tysliava * klausia: 
ve vadina kryžiokais 
žmones, kurie kovoja už 
tuvos nepriklausomybę?” 

' Tik Tysliava . ir gali
kvailą klausimą sugalvoti. 
Per visą savo gyvenimą Lais
vė buvo karščiausia Lietuvos 
nepriklausomybės šalininkė,— 
nepriklausomybės ne 
svetimųjų pavergėjų, 
nuio savųjų parazitų.

tik nuc 
bet ii

vadina 
kurie savo

Kryžiokais Laisvė 
tuos sutvėrimus, 
teroru ir pikietais kenkia lie
tuvybei Amerikoje ir žemina 
lietuvių vardą, kurie norėtų, 
kad Lietuvon sugrįžtų ponų 
viešpatavimas. Tiktai kryžio
kai nori užtraukti tokią ne
laimę A Amerikos lietuviams ir 
Lietuvai.

Skaitau pranešimą iš Chica- 
gos, kad teisme prieš Vincą 
Andrulį liudijo net trys lietu
viai, sugedę žmonės, šnipai ir 
provokatoriai. Nieko jie prieš 
tą veikėją neturi. Tik-su jo 
idėjomis’ jie nesutinka ir no
rėtų jį sunaikinti.

Rūmo įgalioti-

vieną bendrą 
komunistus ir

Kongresmanai reikalauja 
taksu už viršpelnius

vienam 
laukinių” 

Jie vadinasi “Na

Tolimoje Indijoje 
kampe dar esą 
Žifionių.

Washington. — Nors 
Trumano valdžia ragino 
dar nekelti taksų .didžiau- 
siems pelnams-viršpelniam, 
bet Kongreso AtstoYų Rū
mas 331 balsu' prieš 2 nu-

ir kitus kairiuosius tokia • 
me atsitikime, jeigu šalis 
atsidurtų opioje padėtyje.

Demokratu senatorių va-1 
das Scott Lucas taip pat 
remia šį subendrintą bilių 
ir sakė, jog prezidentas tu-

mesti.
Kongreso Atstovu Rū

mas yra priėmęs Mundto 
bilių 354 balsais prieš 20, o 
Senatas pereitą savaitę už
gynė sudėtinį McCarrano 
bilių 70 balsų prieš 7.

Į dabai* suvienodintą bi- 
l.iu yra sudėti beveik visi 
aršieji posmai iš žandariš
ku Mundto ir McCarrano

. Heidelberg, Vokietija, y- 
Bedarant Amerikos armi
jai ir lakūnams didelius ka
rinius pratimus, “užkimo” 
iu radijas, nėr kurį komafi- 
dieriai davinėjo įsakymus. 
Snėiama. kad “priešu” ra
dijas suparalyžiavo jankių 
radijo bangas.

Elektrininkai išgavo 
algos pakėlimą

Elektrininkų ir

išgavo algos pa- 
darbininkams po

gas’ais.” Tarpe jų keletą me
tų išgyveno anglikė Uršulia 
Graham Bower. Apie savo 
patyrimus ji parašė knygą ir 
ją pavadino “Drums B'ehind 
the Hill.”

Toje savo knygoje, sako 
knygos recenzentas Prescott, 
Bower tuos žmones labai gi
ria. Jie esą dori ir teisingi, 

(Tąsa ant 5 pusi.)

tarė, kad viršpelniai turi 
būti apdėti didesniais tak
sais. 1

'Prezidentas sakė, jog 
viršpelnių taksu klausimas 
gali palaukti iki po naujų
jų metų. Jis reikalavo tik 
tuojaus išleisti įstatymą 
pakelti taksams už algas ir 
reguliarius pelnus.

> London. — Anglijos sei
mas ši antradieni balsuoja 
klausima. ar' nasitikėti so- 
cialistų-darbiečių valdžia.

Konservatu (atžagarei
viu vadas) Winston Chur
chill, buvęs Anglijos prem
jeras. ręikalauia. pareikšt 
valdžiai nepasitikėjimą to
dėl, kad ji nusprendė pe
rimti pbeno-geležies pramo
ne i valstybės nuosavybę 
po.nauiuiu metu. Angliįos 
seimas jau seniau buvo nu
taręs suvalstybinti tą pra
monę.

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas ir Sena
tas dauguma balsų priėmė 
bilių, leidžianti generolui 
Geo. Marshall tapti ap
sigynimo sekretorium. Taip 
Kongresas atšaukė pirmes
ni istlatyma, kuris sako, 
kad negali būti apsigynimo 
sekretorium joks asmuo, 
kuris nėr 10 paskutiniu mo
tu laikotarpi tarnavo gink
luotose iėgose.

Prez. Trumanas paskvrė 
Marshall a visų karinių jėgų 
sekretorium vieton pasi
traukusio Louiso Johnsono.

New York. — General 
Electric kompanija pasira
šė dvejų metų sutartį su 
Jungtine 
Mašinistų 
komitetas 
kėlimus
10 iki 15 centų per valandą.

Unijos vadovybė, be to, 
išreikalavo, kad kompanija 
įvestų senatvės pensiją 
darbininkams po $125 net 
iki $190 per mėnesi. įskai
tant valdinę (Social Secu
rity) pensiją.

Unija kartu išsiderėjo 
teisę reikalauti algos prie
dų per tris sekamus pusme
čius ir streikuoti.

Ši sutartis paliečia 40,000 
Jungtinės E 1 ektrininkų 
Unijos narių.

Jungtinės Unijos sutar - 
tis geresnė, negu CIO Inter
national Elektrininkų Uni
jos padaryta sutartis su 
General 'Electric kompani - 
ja.

Wall St šiemet pelnė 
bilioną" doleriu daugiau

New York. — Didžiosios 
Wall-stry tines fabrikantų 
kompanijos šiemet gavo bi- 
lionu dolerių daugiau pelno, 
negu per tą patį 1949' metų
laikotarpį.

Per pirmąjį 1950 pusme
tį 670 fabrikinių kompani
jų Amerikoje susikųopė 22 
procentais didesnius pelnus, 
negu per 6 pirmuosius per
nykščiu metų mėnesius. 
Tik iki liepos mėnesio šie
met jos pasiėmė $3,468,250,- 
775 grynų pelnų.

Taksai už viršpelnius Trumanas perša greitą 
atidėti iki 1951 m. taiką su Japonija

Washington. — Suėję 
Senato ir Kongreso Atsto
vų Rūmo įgaliotiniai užgyre 
paprastu taksu pakėlimą 
viso $4,508,000,000 per me
tus, bet -siūlvm'a pakelti 
taksus viršpelniams atidėjo 
iki po naujųjų metų.

Dabar užgirtas

Washington. — Praneša
ma. kad ir prez. Trumanas 
stoia už Greita taikos su-, 
tarti su Japonija, leidžiant 
jai atkurti savo armija.

Jeigu Sovietai nesutiktų 
su Janoniios atginklavimu, 
tai Amerika. Angliia ir jų

, taksų bičiuliai darvbi atskirą tai-
pakėlimas ręikalauia 10 iki sn Japonija.
20 procentų padidinti -'tak
sus . alfoms ir vadinamoms 
paprastoms pajamoms.

Franciia Lijo vakarinės 
Vokietijos atginklavimo

New York. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Achesonas Atlanto pakto 
kraštų atstovų sueigpje siū
lė atgaivint vokiečiu armi
ja. vakarinėje Vokietijoje

Tokia taikos sutartis leis
tų Amerikai palaikyti savo, 
kariuomene ir armijos, 
vyno ir lėktuvų bazes 
ponijoje.

Su francūzy laivu 
žuvo 84 žmonės

lai- 
Ja-

St. Malo, Franci ja. -—
atspirčiai nrieš Sovietu Są-1 Užsilikus nuo Antrojo pa- 

' saulinio karo mina su
sprogdino ir nuskandino 
francūzų laivą La Place, 
1,400 tonų. Su laivu žuvo 84 
žmonės.

junga. Achesonas sakė, iog 
vokiečiu armija turėtų bū
ti įjungta i bendrąsias gink
luotas jėgas prieš komuniz
mą.

Franciios užsienio reika
lų ministras Robertas Schu- 
manas paręiškė baime, kad 
atp'inkluoti vokiečiai vėl 
galėtų užpulti Franci ją.

Amerikini pasiūlyma pa
rėmė jau keturių Atląnto 
kraštų atstovai.

ORAS, — švelni giedra.

Amerikos duotas Franci- 
jai, tas laivas buvo naudo
jamas orui tėmyti.

< Syracuse, N. Y. — 2,000 
“soda ash” darbininkų per 
trijų mėnesių streiką išsi
kovojo algos pakėlimą 21 
centu valandai.

Medžiagos visųpirm 
karui skiriamos

Washington.—Prez. Tru
manas pasirašė Kongreso 

j priimtą bilių, kuris įgalina 
valdžią visųpirm kariniams 
reikalams skirti plieną, me
džius, gumą (robą), cemen
tą ir 28 kitas medžiagas. 
Bilius apriboja tu medžia
gų* kiekius civiliniams dir
biniams.

Kongresas šiuo bilium 
taip pat reikalauja didės • 
nių pradiniu imokėjimų, 
perkant išmękesčiais auto
mobilius, šaldytuvus bei ki
tas naminio naudojimo ma
šinas ir sutrumpina laiką 
visiškam tų pirkinių apmo- 

j kėjimui.

Unijų vadai reikalauja 
derybų dėl Korėjos f

New York. — 103 vadai 
CIO, Darbo Federaciios ir 
savistovių uniiu išleido pa- 

; reiškimą, reikalaudami už
baigt Korėjos karą per 
Jungtinių Tautų tarpinin- 
kystę.

Jie atsikreipė i Jungtines 
Tautas, kad vykdvtu Indi - 
jos nremiern Jaw. Nehru 
pasiūlvma dėl taikos atkū
rimo Koreioie nėr derybas.

Pareiškimas isnėia, kad 
ieigu nebus greitu laiku 
užbaigtas Roreios karas, iš 
to galės išsjvvstvti Trečias^ 
pasaulinis karas: o tokiame 
atsitikime valdžią naikintu 
ir tas pačias, dar likusias 
nniiinps ir pilietines ameri
kiečiu laisves.

Saigcm. — Francūzų r>o- 
lieiia, suėmė 100 -slantu 
Viotnamo respublikieČių

i Saigone.
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Du dideli žulikai
Iš kalėjimo-paleisti du dideli žulikai. Abudu .jie kalėji-i 

me sėdėjo tik po devynis mėnesius. Nuteisti buvo daug j 
ilgesniam laikui. Valdiški “parole” organai ant jų susi-; 
mylėjo.

Vienas tų žulikų yra buvęs kongresmanas May, kuris 
karo metu, būdamas aukštoje komisijoje, ėmė iš korpo
racijų kyšius už pelningus kontraktus. Jis tokiais ky- j 
šiais gavęs penkiasdešimt tūkstančių dolerių.

Kitas žulikas yra Parnell Thomas, buvęs Kongreso 
Neamerikinio Komiteto pirmininkas. Būdamas tos rau- 
dongaudžių organizacijos pirmininku jis ėmė iš valdžios 

, iždo dideles sumas pinigų ir dėjo sau į kišenę. Bet ir jo 
pasigailėjo jo kolegos iš Parole Board ir paleido po de- į 
vynių mėnesių patupėjimo kalėjime. i

Dabar May ir Thomas galės vėl laisvai gyventi, .atnau
jinti savo politines karjeras ir vėl dalyvauti medžioklėje 
ant “raudonųjų.” Jiems jų nuodėmės tapo dovanotos.

Bet už tai, vis daugiau ir daugiau kalėjimuose atsiran-| 
da žmonių, kurių vienintelis prasižengimas yra tame, 
kad jie nesutinka su politinėmis valdančiųjų partijų pa
žiūromis. Ypatingai daugėja skaičius tokių, kurie šian
dien kalba arba veikia už pasaulinės taikos išlaikymą, 
priešinasi naujo pasaulinio karo kurstytojams.

šitaip sako:
Lietuvos užjūrio tėvynai

niai su neapsakomu džiaugs
mu. ir pasididžiavimu šven
čiame šį įžymųjį jubiliejų, 
vienur, kaip Urugvajuje, 
laisvai susirinkdami ir iš
reikšdami savo entuziazmą; 
kitur, kaip Argentinoje ir 
Brazilijoje, kur viešpatauja 
žiaurūs laisvės varžymai, te
galėdami tik dvasiniai prisi
dėti prie savo .Tėvynės tary
binio dešimtmečio minėjimo. 
Ir kaip nesidžiaugti 
nesididžiuoti! 
ma, kad 
sunkiąją 
vėl laisva 
ir iš pelenų 
bių ir griuvėsių vėl stojo gy
venti, nepalyginamai greitai 
užgydydama žiauriojo oku
panto padarytąsias žaizdas 
ir pasiekdama savo istorijoje į 
dar neregėtų laimėjimų viso- Į 
se šalies ūkio ir kultūros sri- i 
tyse ! Kaip neužlies lietuvio; 
emigranto krūtinę džiaugs- į 
mas, kuomet jis tik Tarybų 
Lietuvoje mato savo tikrąją 
Tėvynę, kurioje nebėra iš
naudojimo, skurdo, nedarbo!- 
Nebėra tos” Lietuvos, kurią

kaip
Kam nelinks- 

tėviškė, atlaikiusi 
priešo okupaciją, 
ir nepriklausoma, 

krūvų, iš duo-

Kipras Petrauskas, Kača- 
pauskąs, Vainiūnas, Antanas 
Sodeika, Galkauskas, Kar- 
navičius (sūnus), Smilgaitė- 
Dvarionienė, Stalininės pre
mijos laureatas Jonas šve
das, Konradas Kaveckas, 
Bieliūnas, Martinonis. ' Gau
drimas įr, kt.

★ Vilniaus valstybiniame 
dailės institute dėsto šie 
profesoriai: Vytautas Jurkū
nas, Antanas Gudaitis, Pe
tras Aleksandravičius, Vy
tautas Palaima, Napoleonas 
ii- Algirdas Petruliai, Mečys 
Bulaka, Jonas Kuzminskas, 
Liuda Vaineikytė, Prof. Ga
launė ir kt.

★ Kauno Universiteto pro
fesūros eilėse yra šie dėsty
tojai ‘j akademikai — Pure
nąs, Lašas, Mažylis; nariai 
korespondentai — Vasiliaus
kas, Indriūnas; profesoriai—• 
Juodelė, Mošinsekis, Kup
činskas (jis ir universiteto

Baršauskas, šiau- 
architektai — 
Sčesnulevičius,

Luko-
— Matulevi- 

Januškevičius, Jaržems- 
Kaunas, Vid- 

ir daugelis

vičius — žinomi krepšinin
kai, žaidę TSRS rinktinėje 
per 1947 metų Europos pir
menybes Pragoję ir 1949 
metais pasaulinėse studentų 
žaidynėse Budapešte. Tary
binės komandos šiose varžy
bose iškovojo pirmąsias vie
tas. Kauno kūno kultūros 
instituto komanda, kurios su
dėtyje žaidžia St. Butautas 
ir J. Lagunavičius, yra kelis 
kartus laimėjusi visasąjungi
nes miestų varžybas.

Prieš keletą dienų tilpo 
straipsnis, kuriame 
pasakyta, jog Algirdas t Šo
cikas, kauniškis jaunas vy
ras, neseniai patapo Visog 
Tarybų Sąjungos sunkaus 
svorio bokso čempionu!

Vadinasi, Lietuvos spor
tininkai jau spėjo gražiai 
pasauliui pasirodyti, 
tai tik pradžia.

buvo

Bet

rektorius)', 
lys, Janickis, 
Stulginskis, 
Verbickas, Bclinskas,
šaitis, docentai 
čius, 
kis, Kaulakis, 
mantas, Sližys, 
kitų.

New York Daily Com- bai bijo, kad “Atlanto Pak- 
; pass kolumnistas I. F. Sto- j to” šalys pagelbės francū- 
! ne rašo iš Indijos. Jo ko- ■ zams ir portugalams pasi- 
respondencijos labai įdo
mios. Jų autorius stengia
si Amerikos žmonėms nuš
viesti tikrąją to tolimo ir 
skaitlingo krašto padėtį. 
Reikia žinoti, kad Indija 
turi tris šimtus milijonų 
gyventojų, po Kinijos ji 
yra skaitlingiausia šalis! 
Azijoje ir visam pasaulyje.

Stone sako, kad 
Korėjąje labai

Jau be jokio susivaržymo
Labai įsidrąsino naujo karo kurstytojai. Jie jau be jo

kio varžymosi agituoja už karą prieš Tarybų Sąjungą ir 
. reikalauja, kad atominė bomba būtų tuojau nunešta ir 
išmesta ant Kremliaus.

- 'Aną dieną už “preventyvi karą” kalbėjo oro jėgų sek
retorius Matthew. Dabar prabilo žymus demokratas iš 
Georgijus. Pasak Associated Press pranešimo (rugs. 14 
d.), senatorius Richard B. Russell pasakė, kad ši šalis, 
Amerika, turi “kirsti pirmąjį smūgį, ir kirsti atomine! 
bomba.” Sako Russell: “Pirmutinės dvi ar trys bombos! 
turi nukristi ant Kremliaus.”

Karo kurstytojai viešai kalba. Jų kalbas plačiai pas-1 
kleidžia komercinė spauda ir radijas. Jų niekas nevaržo. 1 
Prieš jų kriminalystes neiškeliamas joks įstatymas. Lei
džiama viešai agituoti už ruošimą masinės žmonių sker
dynės.

Turime įstatymus, kurie draudžia kėsintis ant vieno ■ 
žmogaus gyvybės, dalyvauti suokalbiuose prieš vieno ar į 
grupės žmonių nuosavybę, bet “neturime” įstatymo pat
raukimui atsakomybėn tų, kurie atvirai kalba už masinį 
žmonių žudymą, kurie dalyvauja suokalbiuose prieš mi
lijonų žmonių gyvybę..

★ III LTSR Veterinarijos 
Akademijai vadovauja do
centas čygas.
Skaitytojas, be abejoji- 

jog milžiniškas 
“Darbininko”

mes palikome kaip savo pa-pRO, mato, 
motę, kurioje šeimininkavo daugumas 
užsienio kapitalistams parsi-1 paduotų Vilniaus profeso- 
davusi smetonų, plechavičių, 
tūbelių klika, 
timis tūkstančių mus priver- i servatorijoje, dailės insti- 
tė emigruoti Į svetimus kraš-' įute, veterinarijos akade- 
tus ir ieškoti duonos kąsnio ; nijjoje ir kitose mokyklose.

rių yra lietuviai. Jie dirba, 
ir kuri dešim- dėsto universitetuose, kon - 

i servatorijoje,

Rūbsiuvių unijos ruošiasi kovai j
Pagaliau žada nebetylėti ir didžiosios rūbsiuvių uni- 

jos. Jų nariuose kyla nerimas dėl gyvenimo reikmenų 
kainų pakilimo. Kai prasidėjo Kbrėjos karas, visos kai
nos keliais nuošimčiais pakilo. Daugybėj pramonių orga- 
jnizuoti darbininkai jau laimėjo algų pakėlimus. Tuo tar
pu rūbsiuvių unijų konservatyviška vadovybė nė piršto 
nepajudino laimėjimui algų pakėlimo savo nariams. Pas
kutinį menką algų pakėlimą International Ladies Gar
ment Workers unija gavo 1948 metais, o Amalgamated 
Clothing Workers 1947 metais! Per tuos tris metus vis
kas labai pabrapgo, kitų pramonių darbininkų algos žy
miai pakilo, bet rūbsiuvių algos buvo “užšaldytos.”

Kas keisčiausia, žinoma, tai kad rūbsiuviai yra gal ge- 
< riau organizuoti, negu kitų pramonių darbininkai. Už 
šitą apsileidimą ir rūbsiuvių algų užšaldymą išimtinai 
atsako/ minėtų unijų vadovybė. International Ladies’ 
Garment Workers unijai vadovauja forvardinis menše- 

'vikąs David Dubinskis, o Amalgamated Clothing Wor
kers unijai vadovauja trumaninis demokratas Jacob 
Potofskis.

Šių vadų politika buvo nenusidėti vyriausybės politi
kai. Prezidentas Trumanas juk kalbėjo darbininkams, 
kad reikalavimas algų pakėlimo pagimdytų šalyje inflia
ciją. Dubinskis ir Potofskis šventai tuo tikėjo.

k Bet kaip viskam yra galas, taip atėjo galas ir tokiai 
konservatyviškų vadų politikai. Jie pakeitė savo mintis 

•ne iš geros širdies, bet verčiami eilinių unijistų. Dabar 
jau išgirstame, kad abi šios unijos yra suplanavusios sta
tyti samdytojams reikalavimą algų pakėlimo. Reikalaus 
15'procentų pakėlimo. Reikalavimas'geras, nėra per 
didelis.

Iš savo pusės, samdytojai nė nesapnuoja apie pakėli
mą darbininkams algų savo pelnų kaštais. Jie jau išsi
reiškė, kad bile koks pakėlimas bus perduotas rūbų var
totojams, tai yra, tuojau bus rūbų kainos pakeltos. Vadi
nas, darbininkams pridės vieną dolerį, o iš vartotojų at
siims du doleriu. Samdytojų pelnai nenukentės.

bei krauti turtus svetimiems 
išnaudotojams.

Prieš dešimtį metų griuvo 
liaudies kraujo ir prakaito 
prisisiurbusi lietuviškosios 
buržuazijos sauvale ir nuo 
tada visi lietuviai darbo 
žmonės turi savo Tėvynę, tu
ri savo laisvą ii- nepriklauso
mą kraštą — Tarybinę res
publiką didžiosios Tar. Są 
gos daugiatautės šeimos su
dėtyje. Nuo Tarybų Lietu
vos įsikūrimo dienos nebėra 
tragiškosios emigracijos į 
užsienį, nebėra reikalo lietu
viui bėgti iš savo gimtosios 
tėviškės į tolimus nežinomus 
kraštus. Atvirkščiai, tūks
tančiai mūsų tėvyniečių sva
joja ir tikisi grįžti 
progai pasitaikius į 
Tarybinę Lietuvą.

Jie, vadinasi, pilnai įsijun
gė tarybinėn . santvarkom 
Jie nebėgo iš Lietuvos, ne
bėgo nuo savo žmonių. Jie 
likosi ten ištikimai tarnau
ti savo tautai. Na, ir dėl 
to jie yrą pagerbti; jie tu
ri žmonišką gyvenimą. O 
tie, kurie pabėgo, daugumo-

L j “ŠNIPAI” AMERIKONŲ 
MANEVRUOSE

Heidelberg, Vokietija. — 
100,000 amerikonų armijos 
daro karinius pratimus. 
Kareiviai kartu mokomi, 
kaip apsisaugoti nuo šnipų 
bei gaudyti juos.

Tačiau, nežiūrint 
apsaugų, buvo apsėtas ma
nevrų plotas tūkstančiais 
lapelių, kurie smerkė kari
nius pasipuošimus ir šau - 
kė taikytis su Sovietų Są
junga.

, Jankiu komandieriai* ne- 
supranta, kaip tie lapeliai 
galėjo čia patekti. Ga] 
juos pasėjo vokiečių komu
nistų lėktuvas? Bet kode] 
kariniai žvalgai nepastebė
jo to lėktuvo?

visų

laikyti Indijos žemėse.‘Ar
gi ne taip yra su Indo-Ki- 
nija, kur Amerika ir Ang
lija pilnai padeda Francū- 
zijai išsilaikyti?

Indija yra žemės ūkio ša
lis. Milžiniška jos žmonių 
dauguma yra valstiečiai. 
.Bet Indijoje, sako Stone, 
jau veikia labai gerai or- 

karas ganizuota darbininkų kla •’ 
skaudžiai sė. Jis lankėsi Bombay 

atsiliepia ant Indijos. Kai-.mieste, kai ten ėjo1 tėkšti- 
nos nesuvaldomai kasdien*1 
kyla. Liaudies vargas neiš
matuojamas.

Indijos liaudis tvirtai 
simpatizuoja Šiaurinei Ko
rėjai ir jos vedamam karui. 
Tas faktas, girdi, kad ko
rėjiečiai atsilaiko prieš to- į kuose Amerikoje, taip In- 
kią galingą karo mašiną, dijos mieste Bombay pikie- 
kokią paleido darban Ame-1' ” 
rika Korėjoje, yra didžiau
sias Indijos žmonėms pas
katinimas. Korėjiečių lai- 

1 mėjimas sukelia Indijos 
žmonėse pasididžiavimą.

Tos simpatijos korėjie
čiams, 'rašo Stone, užeina
mos ne tik dirbančiųjų ma
sėse. Jų daug yra ir tur- 

j tingosiose klasėse. Visi In
dijos žmonės atsimena savo labai bijosi, kad Nehru ga- 
ilgą kovą su, Anglijos impe- Ii susilaukti tokio pat liki- 
rialistais. Jie mano, kad mo, kokio 
tokia pat kova prieš sveti
mus pavergėjus dabar eina 
ir Korėjoje.

Dar kitas svarbus daly • 
kas, kuris padeda Indijos 
Simpatijas padidinti linku’ 
Korėjos. Pati Indija dai 
turi didelius savo žemės 
plotuos Francūzijos ir Por
tugalijos pavergime. Ji la- e

lės darbininkų streikas. To 
meisto darbininkų solidaru
mas nustebino The Com
pass kolumnistą. Taip, pat 
jį -nustebino valdžios poli
cijos žiaurumai. prieš/ dar
bininkus. Kaip dažnai strei-

to liniją policija taškfe šau
tuvais ir gazinėmis bombo
mis. Bet tas tik dar labiau 
suvienijo Indijos darbiniu -

Stone mano, 'kad šian
dien padėtis Jndijoje labai 
panaši tai padėčiai, kokia 
buvo Rusijoje po nuverti - 
mo caro, Kerenskio viešpa
tavimo laikotarpyje. Jis

susilaukė Ke- 
renskis. Ypatingai prie to 
gali, girdi, paskatinti už
sitęsęs karas Korėjoje.

Salietis.

London. — Anglija su—» 
stabdė ginklų gabenimą 
Egiptui ir kitoms šalims, 
nepriklausančioms Atlanto 
kraštų paktui.

Ką sakė senatoriai apie
7 X 0 7 C? J

je šiandien kur nors Ame- į tuos bilius

pirmai 
laisvą

rikos koteliuose ar ręsto - 
ramiose kambarius šluoja 
arba dįšes plauna.

Kitas! svarbus dalykas: 
klerikaįų “Darbininkas,” 
kartu su kitais tos veislės 
laikraščiais, nuolat bliau
na, būk Tarybų Lietuvoje | 
šiandien liętuviai ir lietuvių tokie pat biliai atrodė žiu-

Laisvės skaitytojams jau 
žinoma, kad senatoriai nu
balsavo priimti McCarran 
bilių, padaryti jį įstatymu. 
Priimti bilių balsavo 72, j 
prieš 7.

Kaip tas bilius, kaip kiti

“...bauginančioji progra<

' , ' Greitoji pareiga
Nuožmusis fašistinis McCarran bilius įeis galion, taps 

įstatymu, jeigu šiomis keliomis dienomis Amerikos žmo
nes miegos. Tik didžiausias masinis spaudimas paveiks 
prezidentą Trumasią šį bilių vetuoti, atmesti. Todėl kiek
vieno amerikiečio greičiausia pareiga pasiųsti preziden-

PROFESORIAI 
VILNIUJE
So. Bostono kunigų “Dar

bininkas” paduoda sekamų 
žinių apie tai, kas, kokie 

i profesoriai moko Vilniaus 
Universitete, Vilniaus Kon
servatorijoje ir Vilniaus 
Dailės Institute:

★ Vilniaus Universitete dir
ba mokslinį darbą šie pro
fesoriai : Zigmas T 
Slavėnas, Brazdžiūnas, __
rodnočius, Petras Katilius 
Jucys, Matulis, Kaikaris, 
Daukša, Ivanauskas, Dalin- 
kevičius, Kaveckas, Sleže
vičius, Mankevičius, prorek
torius Stepas Jankauskas, 
Snarskis, Girdzijauskas, Kai
riūkštis, šopauskas, Laucevi
čius, Gulbinas, Karisia, In- 
drašius, Marcinkevičius, Pa- 
kenaitis, Runkevičius, Dzi- 
das, Budrys, rektorius Jonas 
Bučaą, Petras7 šalčius, Da-

i gys, Ragevičius, Šalkauskas, 
Konstantas,' Jablonskis, Bu
lavas, žėruolis, Balčikonis, 
Žiugžda, Putinas - Mykolai
tis, Vabalas - Gudaitis. Ig
nas Jonynas, Korsakas, 
Radzvilas ir kt,

★ Konservatorijoje dėsto šie 
profesoriai: Stalininės pre
mijos laureatas prof/ Balys 
Dvarionas, Antanas Račiū
nas, LTSR liaudies artistas

kultūra yra naikinama. Bet 
paduotieji jo viršminėtieji 
duomenys pastato tą laik
raštį melagiu!

NUSIPELNĘ LIETUVOS 
SPORTININKAI

Nūdieninėje Lietuvoje 
sportas vystomas, plečiamas 
visais įmanomais būdais. 
Apie 100,000 Lietuvos jau
nimo vienokiai ar kitokiai 
yra įsitraukę į sportą. Ge
ras sportas — sveikata, nes

žemaitis, Į įaj spa(Įejįa jaunimui tobu
las. Ho-!^ /

!' Š. m. rugp. 21 d. vilniškė
‘Tiesa'7 rašo: •

Visasąjunginis Kūno kul
tūros ir sporto komitetas už 
j Žymius sportinius pasiekimus 
ir ilgametę našią sportinę 
vęiklą suteikė Tarybą Lietu
vos sportininkams Vladui 
Mikėnui, Stepui Butautui ii 
Justui Lagunavičiui TSRS 
nusipelniusią sporto meistrą 
vardus.

V. Mikėnas — daugkarti
nis TSRS šachmatų pirme
nybių finalinių Varžybų ii 
tarptautinių turnyrų dalyvis. 
Tėvynės karo , metais jam 
buvo suteiktas TSRS sporto 
meistro vardas, o praėjusią 
savaitę per pasaulinės šach
matų federacijos kongresą— 
tarptautinio šachmatų meis-' 
trovvardas.’ . ' \

St.- Butautas ir J. Lūguna- ti..

rint jų pačių akimis? Ką 
sakė patys senatoriai apie 
tuos bilius?

Savo pažiūras jie pasisa
kė debatuodami kelis to
kius bilius. Vieną nupeikti, 
kitą užgirti jie stengėsi ne 
dėl to, kad vienas būtų bu
vęs už kitą geresnis. Čia 
ėjosi klausimas garbės (ir 
gal dar kai ko), keno bilius 
bus priimtas. Ir štai, kaip 
Kilgorės biliaus šalininkai 
argumentavo:

PRIEŠ McCARRAN 
BILIŲ

Senatorius Douglas, Illi- 
nojaus demokratas, sakė:

“McCarran biliuą galėtų 
visiškai diskredituotVimsu- 
naikinti . naudingumą net 
tokių organizacijų, kurių 
siekiai gal būtų labdarybi- 
niai ir nekomunistiniai...”

Organizacijos galėtų bū
ti nubaustos, sunaikintos 
net už siūlymą reformų. 
Norėti bile kokių pagerini
mų reikštų subversyvumą. 
Ir “atskirus asmenis galė
tų išskirti ir nubausti ei
nant to biliaus 4 (a) sekci
ja,” sakė Douglas’as.

Senatorius Hubert Hum
phrey, Minnesotos, demok
ratas, pareiškė, jog tas bi
lius yra “..^visiems gaudy-

. purškalas; • apipurkšti 
visą Amerikos politinę see-

liškos kontrolės ir dėl to 
negalima buvo priversti ko- ma, kurią sugestubja Kil- 

registruotis ei-1 gore bilius, įsteigti koncen- 
i tracijos kempes, į kurias 
žmopės gali būti subrukti 
be teismo... sudarys gesta
po agentų knibždyną. O tai 
būtų blogiau, negu kontro
lė.”

Patsai senatorius Mc
Carran iš Ne vados, demok
ratas, siūlytojas tokio pat 
savo biliaus, apie kilgorinį 
bilių sakė:

“Jisai neįvykdytinas po 
jokiu priimtu amerikoniz- 
mo standardu, kurin įeina 
išsaugojimas pamatiniu 
laisvių, "garantuotų Teisių 
Biliuje. Jis yra vienu dau
giausia bauginančiu pla
nuotos įstatymdavystės pa
gamintu produktu, koks 
kada, nors yra buvęs "iš

spausdintas J. V. senato- 
riau\ pasiūlymu.”

Kaip matėme,
1 pripažino^, 

biliai fašistiniai.

munistūs
nant Voorhis Aktu.”

Senatorius Scott Lucas iš 
Illinois, demokratas, kalbė
jo jog:

“Aiškiausia įmatoma, 
kad McCarran bilių galima 
panaudoti didžiausiai pavo
jingiems blogiems tiks
lams. Neužstatykime mūsų 
žmonių laisves toli i nenu
matomą ateitį... Saugoki
me mūsų laisves... nuo tų, 
kurie norėtų sužaloti mū- 
tų konstituciją.”
PRIEŠ KILGORE BILIŲ

O žemiau paduotieji Mc- 
Carr'an’o biliaus šalininkai 
apie Kilgore bilių pasakojo 
tokių dalykėlių:

Senatorius Homer Fer
guson, Michigano repubh/- 
konas:

“Mes dar niek 
nebuvom

visi . šie 
jog 
Jie 

kritikavo vieni kitu bilius. 
Bet tai buvo tiktai “katilo 
vanojimas puodo.” Pasi- 
svąidę žodžiais, jie nubalsa
vo priimti McCarrano bi
lių, kuris yra lygiai fašisti
nis, kaip kad Kilgcrrės bi
lius. - ''

Amerikos darbo žmones 
ir visi, kurie nelinki mūsų 
valstybei tokios nelaimėsjr 
gėdos, dabar siunčią prezi
dentui Trumanui telegra
mas, laiškus, atvirutes. ' Jie 
prašo .prezidento, atmesti

tui paraginimą, kad jis bilių vetuotų. Paraginimą bei pra- ną viliantis kam nors pa- 
šymą galima pasiųsti telegrama, arba laišku. Reikia pa- taikyti. Nėra galimybės 
daryti dabar, tuojau. ’ 1 teismuose įrodyti'svetimša-

pirmiau 
nuėi^ taip toli, senatoriai 

dtad^faustumiesi po asmens i tie L2L.1 
galvosenos tolimiausius 
kampučius, į jo mintis, kad 
mes sakytume, jog dėl to, 
kad jis buvo pamislinęs pa
pildyti kriminalybę, mes tą 
jo mintį paskelbtume kri- 
mįnalizhių ir už tai jį nu
baustame. To biliaus pro- 
viziją koncentraęijų kem
pės sektoriuje, kurį mes 
diskusuojame, yra pirmiau
sia tokią man žinoma pro- 
vizija. Įi\ man atrodo, jog 
ji apgailėtinai toli nuklydo 

nuo tų pamatinių laisvės ---- ------- t ?---------
garantijų, kurias laiduoja ! (vetuoti—veto) tą bilių. Ir 

' jis^ tą padarytų, 'jei pakan-
Senatorius Karl Mundt, karnas skaičius žmonių pra- 

South Dakotos republiko- neštų jam savo pageidavi- 
nas, atsiliepė taip: ' . mą.

konstitucija.”

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith, Daily) — Antr., Rugs, 19, 1950



Vieša padėka
Čionai norime širdingai 

padėkoti visiems ir visoms 
geroms draugėms ir drau - 
gams ir visiems artimiems 
kaimynams, kurie taip 
daug pasitarnavo mud
viem, mirus mūsų tėveliui 
Augustinui Zmitrai.

Pirmiausiai padėkojam 
Laisvei už taip gražų pasi- 
tarnavimą, pranešant apie 
tėvelio mirtį ir laidotuves 
ir tt. Labai daug širdingos 
padėkos dd. D. M. šoloms- 
kams, už atvažiavimą pas 
mus ir pasakymą prakal
bos prie tėvelio karsto. Ir 
taipgi už aprašymą laidotu
vių. Drg. šolomskas jau 
antru sykiu taip gražiai 
mudviem pasitarnavo. Virš 
10 m. atgal, mūsų mamytei 
mirus, drg. Šolomskas pa
sakė prakalbą ir prie jos 
karsto. Dėkui jums, drauge, 
už taip širdingą pasitarna- 
vimą mūsų liūdesio valan • 
dose. Taipgi, dėkui drg. Šo- 
lomskienei už atvažiavimą 
į laidotuves ir suteikimą 
užuojautos.

Reiškiame širdingą padė
ką drg. Mizarai už jo pa- 
Sitarnavimą ir taip gražiai 
aprašymą Laisvėje ir už at- 
lankymą mūsų tėvelio, kuo
met jis dar buvo gyvas ii 
buvo ligoninėje.

Dėkojame jums, dd. Šo- 
lomskai ir M.izara, už tai, 
kad jūs nepamiršote mūsų 
tėvelio ir pagerbėte jį, jam 
mirus; gyvas būdamas, jis 
jumis gerbė, skaitydamas 
jūsų raštus. Laisvę skaitė 
per arti 40 metų ir nei vie
no numerio nepraleisdavo 
neperskaitęs ir kuomet jau 
nebegalėjo akimis matyti, 
tai mudviejų prašydavo, 
kad būtinai turime jam 
skaityti Laisvę.

Kadangi labai daug vie - 
tos užimtų dienraštyje, jei 
suminėtume visų vardus, 
kurie visokiais būdais pasi
tarnavo mudviem, išreikš
dami užuojautą, tai čionai 
norime abelnai visiems 
kartu padėkoti už viską, 
kaip tai, už taip gražius 
gėlių bukietus, Hurių buvo 
net 34, ir prie kurių prisi - 
dėjo net apie 50 asmenų. 
Ačiū visiems. Čionai no
rime padėkoti visiems, ku
rie taip skaitlingai atsilan
kė į laidotuves, o ypač iš 
toliau atsilankiusiems, k. t. 
dd. šolomskams iš Brook- 
lyno; giminaičiams P. ir K. 
Šimkams iš Čikagos, iš 
Scrantono, Pa., Ig. Kle- 
vinskas sykiu atsive
žė ir ,A. Valukienę su jos 
mamyte Vanagaitiene, Ge- 
ležauskienę ir O. Čerkaus- 
kaitę.

Valukienė su mamyte ir 
draugais buvo atvažiavusi 
tėvelio atlankyti apie* mė
nuo atgal prieš jo'mirtį. 
Ačiū drg. Valukienei už to
kį pasišventimą, nes ir jos 
vyras, Vincas, labai serga 
ir jau keli mėnesiai, kaip iš 
lovos negali atsikelti.

Iš artimesnių miestelių 
buvo S. ir M. Kaminskai iš 
Marathon, N. Y., ir J. Žu- 
rovecki iš Oswego, N. Y., iš 
artimų apylinkių.

Širdingai dėkui visiems 
už išreikštą užuojautą per 

1 Laisvę, ypatiškai^r per 
laiškus, kurių gaflfte net 
suvirs šimtą ir visų vardų 
negalime čionai suminėti; j 
tik norime suminėti šiuos 
draugus, nuo kurių gavome 
užuojautos laiškų tėveliui 
sergant ir mirus, nors su 
jais ypatiškos pažinties dar 
neturime, t. t., J. ir E. Slie
kai, iš" Miami, Florida, O. 
Gaškauskienė ir šeima iš 
Huntington Sta., N. Y.; ir 
A. Žaliaduonis ir šeima iš 
Havana, Cuba; ir J. Kraus, 
Hart, Mich.

Dėkui tiems, kurie auko
jo finansiniai į civilių / tei
sių apsigynimo fondą var - 
de Augusto Zmitros.

Širdinga padėka visiems 
grabnešiams ir dalyvavu
siems laidotuvėse, nes dau
gumai reikėjo ir iš darbo 
išlikti, ir visiems, kurie at- | 
lankėte tėvelį namuose Lr 
ligoninėje jam sergant per 
visus metus, už visas su
teiktas dovanas ir sudami- 
nimo laiškus; jis buvo labai 
dėkingas visiems, kad jis, 
būdamas senas, tiek daug 
gerų draugų turėjo. Dėkui 
dd. M. Liužinienei ir O. Ki- 
reilienei ir kitoms kitatau
tėms, mūsų geroms drau
gėms, kurios daug pagelbė
jo prie atlikimo namų ruo
šos, mirus mūsų tėveliui, o 
labiausiai tai esame įsisko
linusios mūsų gerai drau
gei Uršulei Šimoliūnienei, 
kuri, savo namų ruošą ir 
šeimą palikusi, per 4 dienas 
pas mus visą namų darbą 
atliko.

Ji gamino valgius sve
čiams ir dar iš savo namų 
atnešė daug valgių, daug jai 
prisėjo nuvargti mudviem 
begelbstint dabar ir taip 
pat, kuomet mūsų mamytė 
mirė, vasal’. 18, 1940 m., ir 
tuomet drg. Uršulė dau
giausiai pagelbėjo. Ačiū 
jums, drauge! Mudvi būsi
me jums visuomet dėkin
gos. Taipgi dėkojame foto
grafam, Klimui ir J. Maša- 
nauskui.

Dar sykį tariame visiems 
širdingą ačiū už malonų 
pasitarnavimą ir draugišką 
suraminimą šioje nuliūdi
mo valandoje. x

Bronė ir Viktorija 
Zmitraitės,

Johnson City, N. Y.

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidentas - diktato
rius uždraudė rodyt bet ko
kius sovietinius judamuo
sius paveikslus.

Helsinki. — Streikuoja 
100,000 Suomijos darbinin - 
kų; reikalauja pakelt algas 
tiek, kiek kainos pakilo.

Kariškis Joseph Vassallo iš Chattanooga, Tenn., mūšių 
pertraukoje Korėjoje skardinėje šildosi sau kariškio 

porciją pietums.

įspūdžiai iš meno mokyklos
Worcesteryj ’

Jau prabėgo keletas savai
čių nuo paskutinių pietų, kur 
visi buvome sugraudinti gerų 
įvairių kalbėtojų, ir taip su 
ašaromis, atsisveikinę buč
kiais, grįžome kiekvienas Į 
savo pastogę.

Meno mokykla Olympijos 
parke pasiliko nepamirštama, 
nes mes, kurie buvome mo
kykloje, ir kurie sekėme visas 
pamokas, daug ko išmokome. 
Tiek daug kultūros meno sri
tyje pasiliko' mūsų smegeny
se.

Labai viskas gerai buvo su
organizuota, ir mokytojai bu
vo gerai parinkti. O ypač 
daug, daug iš gilios senovės 
lietuvių istorijos buvo plačiai 
paaiškinta mokytojo Walterio 
Kubiliaus.

Mes turime ’gerbti ir įver
tinti mūsų tokį vertingą as
menį. Jis atskleidė jauniems 
studentams, nežinantiems Lie
tuvos, pergyventus laikus, 
marą, vergiją, priverstą krikš
tą, spaudos persekiojimus, ii 
tt. Studentai visi stebėtinai 
klausėsi jo ‘dėstomų pamokų; 
susidomėję, pasižadėjo savo 
protėvių kalbą išmokti, kiek 
galima daugiau. Nes jeigu 
mūsų protėviai galėjo kalbą 
Išlaikyti sunkiose sąlygose, tai 
mums čia, šioj šalyj būtų sar
mata vengti tokios gražios, 
švelnios, mylimos kalbos.

Labai gražu buvo, kai iš 
studentų per egzaminus dau
gumas atsakė klausimus tei
singai.

Dramą dėstė Mrs. Lora. 
Nors buvo dėstoma anglų kal
boje, bet labai gerai, lengvai, 
suprantamai, laisvai prigyja 
prie kiekvieno studento. Te
ko patirti iš studentų, kad jie 
gavo daugiau teatrališko įkvė
pimo, negu praeitais metais.

Mr. V. Bovinas sklandžiai 
išaiškino studentams pirmos 
lietuviškos knygos atsiradimą 
Lietuvoje, taipgi pirmųjų lie
tuviškų laikraščių išleidimą

Vieton kovoti už geresnes sau sąlygas, raudonbaubizmo paveiktu viršininkų įsaku 
šie General Electric šapos darbininkai, Lynn, Mass., yra iššaukti savitarpinei kovai.

! Stepas Žukas: Dailininkas —Kovotojas

Jungtinėse Valstijose. Jo aiš
kinimai apie Lietuvos žmonių 
ekonominį, politinį ir tikybinį 
gyvenimą senovėje ir dabar 
buvo giliai įdomūs visiems, stu-

I dentams.
Tarptautinius šokinis mokė 

Mr. A. Merkis, žmogus nie
kados nenuvargdavo, visuo- 

j met studentus maloniai sutiko 
I atskirai pamokyti, kuriems 
sunkiai davėsi suprasti. Mes 
taip mėgdavome šokti, kad 
niekad nenuilsdavome; šokda
vom dieną, šokdavom vaka
rais su svečiais. Labiausiai 
studentams patiko šokti ir 
dainuoti.

Dabai- tikiu, kad kiekvienas 
studentas, apleidęs mokyklą, 
gailisi taip greit praėjusio lai
kotarpio/ tų dviejų ’savaičių. 
Mr. Al Merkis labai geras šo
kių mokytojas; gaila, kad mes 
savo kolonijoj neturime pana
šaus asmens.

Kame dar stebėtina: kada 
tik prisieidavo kam nors kur 
nors nuvažiuoti, jis pirmutinis 
sutikdavo patarnauti. Kele
tą kartų net po 12 studentų 
šutai pydavo- savo automobiliu. 
Dėkui, Al, už gerą širdį!'

Muzikos mokytoja, gražioji 
Mildred,- daug turi energijos 
ir talento; ji stengėsi kuo ge
riausiai mums išaiškinti, ką 
reiškia muzika, ir kaip diri- 

Igontui' chorą vadovauti. Daug 
gražaus apie ją galima būtų 
parašyti, bet kurie buvote ant 
užbaigimo vakaro, tai patys 
matėte, žodžiu, Mildred Štens- 
ler pilnai gali chorą vadovau
ti. Mus visi gyrė už dainas 
paskutiniame vakare.

Aš, kaip ir kiti studentai, 
laukiu kitų metų . Tikimės, 
jog vėl mokyklą suorganizuos 
mūsų LMS 3-čioji apskritis, 
jei ne Worcesteryj, tai kitur. 
Net dar dabar skamba ausyse 
dainos ir šokių plokštelės; no
rime ir lauksime, kitos sureng
tos meno mokyklėlės.

Dar energingas žmogus. 
F r a n k Balevičius, pianis
tas, k o m p ozitorius, visuo
met skambindavo ir skambin- 
davo, čia 'duetams, tai solis
tams, tai svečiams, o vaka
rais įvairius modemiškus šo
kius publikai. Juokėsi pats, 
sako, kai numirsiu, tai ir ma
ne kas nors prisimins. Bet 
mes visi tamstą gyvą esanti 
labai įvertiname ir mylime 
thmstos kūrinius. Toks žmo, 
gus, kaip jūs, turėtumėt”gy
venti ilgai ir dar daug sukurti 
visokių dainelių, o ypač tokių, 
kaip paskutinę, “Banguokite 
Dainos,” skirtą!, poetui Jasilio- 
niui. Be galo -visi buvo su
sižavėję jąją dainuojant.

Olympijos parko graži gam
ta, ežeras, dainelės, vaišės, 
plažė, kelionė miškan Vpraga- 
ro” pamatyti.;.,. Keista vie
ta. Gamtiški akmens, gal |

Vilniaus Dailės muziejų- augintą žvėrį—hitlerinį fa- “Aktyvistas,” “Trofėjai? 
je atidaryta lietuvių daili- šizmą, grasantį tautų lais- dalinasi” ir kitos. Jo paro- 
pinko - revoliucionieriaus vei ir nepriklausomybei. ! do šlykštų lietuvių tautos
Stepo Žuko kūrinių paro
da. Joje išstatyta tik nedi
delė dalis dailininko darbų, 
tačiau ir jie supažindina 

i su šio anksti mirusio dai
lininko kūrybine veikla, su 

! jo kūrybiniu palikimu.
Žiūrovo dėmesį parodoje 

p a t r au k i a e k sp o n u o j am o s
Stepo Žuko- politinės kari
katūros ir piešiniai. Visa 
eilė jų. pieštų buržuazijos 
valdymo laikotarpiu, at
spindi to meto mūsų kraš
to ir tarptautinius įvykius,’ 

j parodo juos tikroje švieso- 
j je. Dailininkas savų, gabu- 
! mus ir darbą skiria liau
dies interesams, aktyviai 
dalyvauja lietuvių liaudies 
kovoje prieš išnaudotojus. 
Kiekviena Žuko buržuazi
niais laikais sukurta kari
katūra — taiklus smūgis 
v a 1 d au č i o m s i š a n u d o t o j i š - 
koms klasėms.

Bū van č i o s bu r žu az i j o s, 
reakcd n genios dvasiški j o s 
veidą demaskuoja tokios 
aštrios karikatūros, kaip 
“Naujoji buržuazija,” 
“Dvasiškasis tėvelis,” “Rin
kliava labdaros tikslais” ir 
kitos parodoje eksponuoja
mos karikatūros, skaudžiu 
satyros botagu pliekian
čios liaudies prakaitu nusi- 

Į penėjusius klebonus, nau
jai atsiradusius “savus” 
ponus, “labdaringas” po
niutes, išsigimstančią bu r • 
žuazinę visuomenę.

Dailininkas demaskuoja 
vokiškojo imperializmo kės
lus Lietuvoje, ypač Klaipė
dos krašte, karikatūromis 
“Vokiškojo imperializme 
kaukė.” “Hitlerinis ekspor
tas i Klaipėdą” ir kt. Jau
trią dailininko politinę nuo
voka, teisinga, tarptautiniu 
įvykiu supratimą aiškiai 
rodo 1938 m. jo daryta ka
rikatūra “Imperialistų tai
kos paukštis”, kurį nupie
šia taikos kaukę nuo vi- 

I šokiu Čemberlenu ir parodo 
tarptautinės reakcijos iš-

daugiau pakraščio skalos, bei 
tokie gražūs vaizdai iš jų 
Vaikščiojant, labai ‘pavojinga 
paslysti į tarpą; jei taip atsi- 

j tiktų, tuomet atsisveikink, 
žmogau, su gražiuoju pasau
liu. Gal dėl to ta vieta ir pa
vadinta “pragaras.”

Galimas daiktas, jog daug 
ko ir nepaminėjau. Būtų ge
rai;, kad kąi kurie iš studentu 
aprašytų savo, įspūdžius li
meno mokyklos,-— nebūtinai 
lietuviškai, galima ir angliš
kai.

Worcesterio lietuvės labai 
simpatingos, o ypač, kurios 

įdirbo virtuvėje. Nors gana 
gerai n u vargdavo, bet visuo
met su šypsena kiekvieną su
tikdavo. Labai geri žmonės 
Mr. ir Mrs. čeponiai. Mes su 
dainomis ir šokiais triukšmam 
davom iki 12 ar 1-mos valan- 
dos nakties, o jie visai nepa
rodė nepasitenkinimo. Už tai 
jie yra apdovanoti labai pro
tinga dukrele Norma. Inteli
gentiška mergaitė, taip sa
kant, • panelė, kuri visiems • vi
suomet pasiruošusi su pagal-

Stepas Žukas stipriai 
reiškėsi nelegalioje Lietu - 
vos komunistų partijos 
spaudoje. Jo politinės kari
katūros, plakatai ir ilius
tracijos buvo nuolat spaus
dinamos nelegalaus satyri
nio laikraščio “šluotos” 

' skiltyse. Lakoniškomis prie- 
; menėmis atlikti politiniai 
, plakatai vaizdingai išreikš- 
I davo kovingus proletaria
to šūkius. Buržuazijos val
dymo laikotarpiu Kauno 
priemesčiuose, ant darbi
ninkų lūšnų, prie' fabrikų 
vartų iš nakties pasirody
davo užklijuoti komunistų 
partijos lozungus skelbian
tieji plakatai, kurių dauge- 

i lį atlikdavo Žukas. Ir į le
galius tuometinės spaudos 
leidinius, pro smetonišką
ją cenzūrą prasmukdavo 
Žuko piešiniai, vaizduojan-

I tieji darbininkų gyvenimą. 
Realistinis Stepo Žuko pie
šinys, pavadintas “Darbi
ninko poilsio vieta,” pak
liuvęs į vieną dailės paro
da, įsiutino buržuazinę kri
tiką. Cenzūra privertė pie
šini iš parodos išimti, nes 
piešinys vaizdavo tikrąją 
proletariato būklę...

Smetoniškoji žvalgyba 
persekiojo dąilininką-kovo- 
toją, kelis kartus buvo su
ėmusi jį ir įmetusi į kalėji
mą.

( 1940—1941 metais Žukas 
redaguoja jau legaliai išei
nančią “Šluotą”. Kovingas 
satyros laikraštis padeda 
liaudžiai šluoti nuo savo 
kelio buržuazines šiukšles. 
“Atsilikėliai,” “Gandone
šis,” “Spekuliantai,” “Pa
taikūnai” ir kitomis karika
tūromis Stepas Žukas plie
kė buržuazinių klasių at
plaišas, kliudančias darbo 
žmonėms kurti naują gy
venimą.

Fašistiniams grobikams 
okupavus Tarybų > Lietuvą 
Stepas Žukas, evaknavęsis 
į Tarybų Sąjungos gilumą, 
savo karikatūristo plunks - 
na kartu su visais tarybi
niais žmonėmis, kovoja 
prieš hitlerines gaujas. Tė
vynės karo metais Stepo 
Žuko karikatūros, kupinos 
neapykantos priešui, skati/ 
no ^Lietuvos darbo žmoneę
dar ryžtingiau kovoti su 
okupantais ir jų talkinin
kais — vietos buržuaziniais 
nacionalistais.

Parodos - ekspozicijoje 
žiūrovas mato visą eilę Žu
ko karikatūrų, kurių cik
las payadintas “Hitlerio 
karinė avantiūra.” Šio cik
lo karikatūros pasižymi 
nepaprastu savo aštrumu ir 
taiklumu. Jos aiškiai liudi
ja apie dailininko kūrybi
nį subrendimą, apie ryškų 
politinio karikatūristo ta
lentą. Jo karikatūros “Nau
ja tvarka Europoje,” “Ne
nugalimas vokiečiu Rytu 
pylimas,” “Prie Dniepro” 
ir kt. demaskuoja mitą apie 
vokiečių armijos nenugali-

ba. Dar vieno asmens negali
ma nepaminėti, tai Al. Gra
žus kavalierius iš Worceste
rio, • kuris, pasiliuosavęs nuo 
tarnybos, visuomet visur vežė 
studentus su mašina, bei daly
kus tvarkė.

Taip pat Januliai, — Rich
ard geras artistas, jo sesutė 
lankydavo mokyklą tik vaka
rais. Ir dar viena šeima: Ki- 
žiai. Jų dukterys malonios ir 
geros dainininkės.

Patariu visiems, kuriems yra 
galimybės, suruošti savo ko
lonijose maždaug panašią 
programą, kaip buvo ant En
dicott St. salėje.

Meno mokyklos studente

mumą, parodo avantiūristi
ni Hitlerio užpuolimo po
būdį. Tokios karikatūros, 
kaip “Teroras,” “Rekvizi
cija,” “Propaganda ir tik
rovė? ir kt. atskleidžia 
žvėriškus fašistiniu oku
pantų žiaurumus Lietuvo : 
j e, nematytą terorą ir žu
dynes. ' .

Neapvkantą lietuvių 
liaudies išdavikams — lie- 
tuviškai - vokiškiesiems na
cionalistams, talkininkavu • 
siems gestapininkams. žu
dant tarybinius piliečius, 
išreiškia Žuko karikatūros

išgamų veidą, šaukia liau* 
dies keršto parsidavėliams 
ir budeliams.

Didžia neapykanta lietu
vių tautos priešams dvel
kia karikatūros “Kubiliū
nas, — hitlerinio budelio 
padėjėjas,” “Plechavičius— 
antrasis hitlerinio budelio 

i padėjėjas” ir kt., kurios 
demaskuoja ir pliekia lie
tuvių tautos parsidavėlius, 
visokius, “tarėjus,” kurie 
šunuodegaudami okupan
tui, žudė ir smaugė Lietu
vos darbo žmones, ' buvo 
pasiryžę paskandinti krau- 
juje visą tautą. Šios kari
katūros, o taip pat “Lie
tuviškasis partizanas” ir 
ypač “Vizitas gebitskpmi- 
sarui” bei “Atsiskaityta” 
ragino Lietuvos, darbo žmo
nes su ginklu rankose sto
ti į kovą prieš hitlerinius 
okupantus, įkvėpdavo ne
apykantą priešui ir tikėji
mą savo reikalo teisingu
mu ir pergale.
■ Puikus dailininko - kari
katūristo meistriškumo, jo 
kūrinių kovingumo- ir aš
trumo pavyzdys yra kari
katūra “Hitlerinės armijos 
karys grįžo namo.” Plačio
sioms masėms prieinama 
kalba karikatūristas su ne
paprastai aštria satyra 
skelbia Hitlerio karinės 
avantiūros gala, triuškina 
vokiškųjų “viršžmogių” 
idiotiškumą. Ši karikatūra, 
kaip ir dauguma jų iš šio 
ciklo, aktuali ir dabar. Ji 
primena, kuo gali baigtis 
naujojo karo kurstytojų— 
anglų - amerikiečių impe
rialistų — ruošiama avan
tiūra, pliekia hitlerinių 
avantiūristų pėdomis einan
čius dar vienos “naujos 
tvarkos” pasaulyje “tvark
darius,” besiruošiančius 
naujo karo ugnyje ir ne
kaltu žmonių kraujuje pas
kandinti pasauli.

Grįžęs į išvaduota Tary
bų Lietuvą, dailininkas- 
publicistas savo darbais 
įsijungia į pokario statybą, 
į kovą dėl socializmo per
galės mūsų respublikoje. 
Savo karikatūromis jis de
maskuoja buožes, • velka 
dienos švieson spekulian
tus, pataikūnus, sudaužy
tų buržuazinių klasių li
kučius.

Stepo Žuko politinės ka
rikatūros — tai ne tik jo 
paties, bet ir visos , mūsų 
liaudies kovos už naujo 
gyvenimo sukūrimą doku
mentai. Dailininkas - kovo
tojas šiais savo kūriniais 
dar buržuąziniais laikais 
rodė darbo žmonėms kelią 
i naują gyvenimą, negai
lestingai triuškino liaudies 
priešus. Jo darbu paroda 
liudija, kad dailininkas sa
vo kūriniuose sugebėdavo 
surasti originalią kompozi
ciją ir rvškia fdrmą savo 
minties išreiškimui. Jo kū
rinių aktualumas, kovingu
mas, prieinamumas -plačio
sioms darbo * žmonių ma-
sems sudaro Stepo Žuko 
k-ūrvbinio palikimo vertę. 
Jo kūrybinis palikimas — 
didelis indėlis į tarybinę 
dailę, vpač į lietuvišk. po
litinę karikatūrą. puikus 
pavyzdys lietuvių tarybi
niam dailininkam, bandan
tiems savo gabumus politi
nės karikatūros srityje. 
Stepo Žuko darbai liudija 
apie iO didelį karikatūris - 
to talentą, kovingą daili
ninko - publicisto t kūrybi
nę veiklą darbo žmonių 
naudai.

J. Sadūnas.
Elena Brazauskas. 3 pusi.—Laiave (Liberty, Lith. Daily ) -—A ntr., Rugs. 19, 1950
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(Tąsa)

— Bombomis leidžia!... šunsnukiai... 
Tegu tik prisikasim—paragaus tada ru
siško durklo triašmenio, prakeiktasis!— 
prabilo kuopos vadas taip garsiai, kad 
bataliono vadas buvo priverstas įsakyti 
jam tylėti ir taip netriukšmauti.

Netrukus pirmoji kuopa sukilo, paskui 
antroji—buvo įsakyta paimti šautuvus 
per vidurį, ir batalionas nužygiavo pir
myn. Pestas buvo taip išsigandęs, kad 
visiškai nenuvokė, nei kiek laiko ėjo, nei 
kur, nei kas, nei prieš ką. Jis ėjo kaip 
girtas. Bet staiga iš visų pusių, sublizgo 
tūkstančiai ugnių, sušvilpė, sutreškėjo 
kažkas; jis ėmė šaukti ir bėgti kažkur, 
nes visi bėgo ir šaukė. Paskui jis suklu
po ir užgriuvo ant kažko—tai buvo kuo
pos vadas (jis buvo sužeistas kuopos 
priešaky ir, laikydamas junkeri prancū
zu, sugriebė jį už kojos). Paskui, kai jis 
išplėšė koją ir kėlėsi, ant jo tamsoje už
pakaliu užgriuvo kažkoks žmogus ir vėl 
vos neparvertė, kitas žmogus šaukė 
“durk jį! ko žiopsai?” Kažkas paėmė 
šautuvą ir įbedė durtuvą į kažką minkš
tą. “A moi, camarades? Ah, sacre b.... 
Ah! Dieu!” suriko kažkas baisiu perve
riančiu balsu, ir tik dabar Pestas su
prato, kad jis nudūrė prancūzą, šaltas 
prakaitas išpylė visą kūną, jis sudrebėjo, 
lyg drugio 'krečiamas, ir metė šautuvą. 
Bet tas tęsėsi tik akimirksnį; tuoj jani . 
dingtelėjo galvon, kad jis didvyris. Jis 
griebė šautuvą ir kartu su minia, rėkda
mas “ura”, ėmė bėgti šalin nuo užmuš
tojo prancūzo, nuo kurio kareivis čia pat 
pradėjo traukti batus. Pabėgėjęs 20 
žingsnių, jis atbėgo į tranšėją. Čia buvo 
mūsiškiai ir bataliono vadas.

— O aš nudūriau vieną!—tarė jis ba
taliono vadui.

— Vyras, barone!..----------------------

1

Michailūvas krito ant pilvo. Prasku
chinas nejučioms susigūžė iki pat žemės 
ir užsimerkė; jis tik girdėjo, kad bomba 

'kažkur labai arti trinktelėjo į kietą že
mę. Praėjo sekundė, pasirodžiusi valan
da—bomba nesprogo. Praskuchinas išsi
gando : ar tik ne be reikalo jis pabūgo,— 
gal būt, bomba krito toli,'ir jam tik at
rodė, kad vamzdelis čia pat šnypščia. Jis 

, atmerkė akis ir su pasitenkinimu išvy
do, kad Michailovas, prie pat jo kojų ne
judėdamas, gulėjo ant žemės. Bet čia jo 
akys akimirkai susitiko su švytinčiu 
vamzdeliu bombos, besisukančios per ar
šiną nuo jo. . ■ ■ ,

Siaubas, šaltas, visas kitas mintis ir 
jausmus nustelbiąs siaubas, persmelkė jį- 
visą; jis užsidengė veidą rankomis ir 
krito ant kelių.

Praėjo dar sekunde,—sekundė, per ku
rią ištisas jausmų, minčių, vilčių, atsimi
nimų pasaulis pramirgėjo jo vaizduotė-

Katrą užmuš—-mane ar Michailovą? 
abudu kartu? O jeigu mane, tai į

12
— O, žinote, Praskuchinas žuvo,—tarė 

Pestas, lydėdamas einanti namo Kalugi- 
ną.

— Negali būti!
— Kaipgi ne, aš pats mačiau.
— Vis dėlto, lik sveikas, man reikia 

greičiau.
* “Aš labai patenkintas, — galvojo grįž

damas namo Kaluginas, — pirmą kartą 
laimė mano dežuravimo metu. Puikios 
•kautynės, aš—gyvas ir sveikas—būsiu 
puikiai pristatytas ir tikriausiai gausiu 
auksinį kardą. Tiesą sakant, aš jo ir ver
tas”:
. Viską, kas reikėjo, pranešęs generolui, 
jis parėjo į savo kambarį, kuriame jau 
seniai grįžęs ir jo laukdamas sėdėjo ku
nigaikštis Galcinas ir skaitė knygą, ras
tą ant Kalugino stalo.

Nuostabiai maloniai pasijuto Kalugi
nas namie, nepavojingoj vietoj, ir apsi
vilkęs naktiniais marškiniais ir jau gu
lėdamas lovoje, pasakojo Galcinui kati-- 
tynių smulkmenas, perteikdamas jas la
bai tiksliai, bet taip, kad tos smulkme- 

. nos rodė, jog jis, Kaluginas, yra labai 
veiklus ir drąsus karininkas. Man rodos, 
nereikėjo to nei minėti, nes visi šitą ži
nojo ir neturėjo nei teises, nei pagrindo 
abejoti, išskyrus, gal būt, - velionį rot
mistrą Praskuchiną, kuris, nežiūrint į 
tai, kad laikė laime, vaikščioti už parąn-, 
kės su Kaluginu, tik vakar slapčia pa
sakojo/vienam bičiuliui, kad Kaluginas 
fesąs labai geras žmogų, bet, tarp mūsų 
kalbant, baisiai nemėgstąs vaikščioti į 
bastibnu's., •

Vos tik Praskuchinas, eidamas greta 
Michailovo, išsiskyrė su Kaluginu ir, ar
tėdamas prie nepavojingesnes vietos, 
pradėjo' jau truputį atsigauti, kai išvydo 
skaidriai žybterėjusį už savęs žaibą, iš
girdo sargybinio šauksmą: “markelą!” 
(suvulgarintas mortiros pavadinimas) ir 
žodžius vieno kareivio, ėjusio užpaka
ly: “kaip sykis į batalioną lekia.” Mi- 
chąilovas apsižvalgė, šviesus bombos 
taškas, atrodė, stovėjo savo zenite —to
kioj padėty, kai visiškai neįmanoma 
huspėti jos krypties. Bet tas .tęsėsi tik 
akimirksnį; bomba vis greičiau ir greb 
ČiaU, vis arčiau ir arčiau, taip, kad jau' 
buvo matyt vamzdžio kibirkštys ir gir
dėt lemtingasis švilpčiojimas, leidosi tie
siog bataliono viduriu.

— Gulk! — suriko kažkas išgąstingu 
balsū. • » •

ją „tai ni'piaus, ir aš prašysiu, kad/būti
nai su chlorb formų,—ir aš galiu dar likti 
gyvas. O gal būt, tik vieną Michailovą 
užmuš, tada pasakosiu, kaip mudu greta 
ėjom, jį užmušė, o mane krauju aptaškė. 
Ne, į mane arčiau—mane.”

Čia jis prisiminė 12 rublių, kuriuos 
buvo skolingas Michailovui, prisiminė 
dar vieną skolą Peterburge, kurią seniai 
reikėjo sumokėti; į galvą atėjo čigoniš
kas motyvas, kurį jis vakar dainavo. 
Vaizduotėje iškilo jo mylima moteris su 
kyku ir su violetiniais kaspinais;Jis pri
siminė žmogų, kuris jį įžeidė prieš pen
kerius metus ir kuriam neatmokėjo už 
ižeidimą, nors kartu, neatskiriamai nuo 
šitų ir tūkstančių kitų atsiminimų, da
barties jausmas — mirties ir siaubo lau
kimas — nė akimirksniui jo neapleido. 
“O gal nesprogs”, pagalvojo jis ir su 
žūtbūtiniu pasiryžimu’ norėjo atmerkti 
akis. Bet tuo momentu, dar pro užver
tas blakstienas, tvykstelėjo jam į akis 
raudona ugnis, ir su baisiu trenksmu 
kažkas smogė jam į krūtinę; jis ėmė 
bėgti, suklupo, pasipainiojus tarp kojų 
kardui, ir krito ant šon'o.

“Garbė dievui! mane<;tik kontūzijo”— 
buvo jo pirmoji mintis, ir jis norėjo ran
kom paliesti krūtinę — bet rankos, at
rodė, pririštos, ir kažkokie gniaužtuvai 
spaudė galvą. Jo akyse mirgėjo karei
viai — ir jis nesąmoningai juos skaitė: 
“vienas, du, trys kareiviai, o štai pakai
tyta miline karininkas”, mąstė jis; pas
kui jo akyse blykstelėjo žaibas, ir jis 
mąstė, iš ko dabar iššovė: iš mortiros 
ar patrankos? Tur būt, iš patrankos, o 
štai dar iššovė, o štai ir vėl kareiviai — 
penki, šeši, septyni kareiviai — eina vis 
pro šalį. Jam staiga p'asidarė baisu, kad 
jo nesumihdy tų; jis norėjo sušukti, kad 
jį kontūzijo, bet gerklėj buvo taip sausa, 
kad liežuvis prilipo prie gomurio, ir 
baisus troškulys jį kankino. Jis jautė, 
kad apie krūtinę buvo šlapia—šis drėg
mės jautimas priminė vandenį, ir jis no
rėjo net išgerti tą drėgnumą. “Matyt, 
aš krisdamas susikruvinau”, pamanė 
jis-; ir vis labiau baimindamasis, kad ka
reiviai,' kurie vis tebemirgėjo pro šalį, 
jo nesiitryptų, jis sukaupė visas jėgas 
ir norėjo sušukti: “paimkite mane”, bet 
vietoj to taip baisiai sudejavo, kad pa
čiam pasidąrė baisu klausytis savęs. 
Paskui kažkokį raudoni žiburiai ėmė šo
kinėti akyse, — ir jam pasirodė, kad ka- ' 
reiviai krauna ant jo akmenis; žiburiai 
vis rečiau ir rečiau šokinėjo, akmenys, 
kuriuos ant jo krovė, vis labiau ir labiau 
spaudė. Jis pajudėjo, stengdamasis nu
mesti tuos amenis, išsitempė ir jau dau
giau nieko nematė, negirdėją, negalvojo 
ir nejautė.

Jį vietoje užmušė skeveldra į krūti
nę.

13 ■ ’
Michailoyas, pamatęs bombą, krito že

mėti ir taip pat užsimerkė, taip pat du 
kartu atmerkė ir vėl užmerkė akis ir 
taip pat, kaip ir Praskuchinas, neaprė
piamai daug pergalvojo ir per jautė peT 
tas dvi sekundes, kol bomba gulėjo ne
sprogusi. Jis mintimis meldėsi ir tvirti
no: “Tebūnie tavo valia! Ii* kam aš

(Daugiau bus) •

ipo išeitų didieji vyrai iš- 
i muštai padermei pakeisti, 
bet kad jie būtų kitokių 
minčių apie save ir neturė- 

j tų engimo teisės”.
i Radiščevas manė, kad 
tikrasis patriotizmas' bū
dingas liaudies masėms. Di- 

v^nę, ‘šlekias još* did^sk 1 dikŠ..k; dvariškių gyri- 
šloves. Būtina šios didybės mu’sl tariamaisiais nuopel- 
sąlyga jis laiko savo liau- tevy™ Jadiseevas 
dies laisvę. Tikroji Radišče- Užstato priespnėsiajs nesą-

Dr. N. L. Stepanovas.

PUŠKINAS IR RADIŠČEVAS
(Istorinis braižinys).

Puškino ir » Radiščevo suskaičiuojamus dvarinin- 
vardus, kuriais didžiuojasi | kų žiaurumus.

Radiščevas—tikras patri
otas,-karštai mylįs savo tė-

mūsų liaudis visai teisėtai 
galima minėti drauge. Šių 
rašytojų idėjinis ir kūrybi
nis susitikimas buvo dėsnin
gas istoriškai. Radiščevas— 
XVIII amžiaus priešakinės 
rusų kultūros viršūnė, Pus- 

i kinas — naujosios rusų li- 
!teratūros protėvis.

Puškinas didžiavosi- tuo, 
kad jis “kaip Radiščevas” 
išgarbino laisvę. Didysis 
poetas save teisingai laikė 
jo reikalo tęsėju, tačiau jis 
gyveno ir kūrė epochoje, 
daug kuo skirtingoje nuo 
tos,, kada pasigirdo drąsus, 

j tačiau vienišas 
balsas.

Kalbant apie Radiščevo 
| vaidmenį Puškino idėjinia
me ir kūrybiniame tapsme. 
Teikia turėti galvoje ne at
skiras citatas, kuriomis pa
prastai operuoja 
jai, bet jų abiejų 
keliu bendrūmą 
savitumą.

70 meilė tėvynei pasireiškė 
šaukimu išvaduoti liaudies 
mases iš baudžiavinės pri
klausomybės, neapykanta ir 
panieka valdančiajai, para
zitinei klasei.

Radiščevui' žmogaus pa
vergimas “yra nusikalti
mas.” Tačiau šį pavergimo 
klausimą Radiščevas kėlė 
ne bendrai, atitrauktai, hu- 

Radiščevo manistiskai, kaip tai darė I -w- t 1 T"V v • i ~ • •

vanaudišką atsidavimą tė
vynės interesams paprastų, 
niekuo nepasižyminčių jų 
žmonių, kurie “...susilygina 
arba pirmauja 'savo tarnau
jančiomis-

i ir kūno jėgomis, negailėda-
I mi tėvynės labui nei savo 
sveikatos,' nei kraujo, beve-

buities piešiniuose, 
skiruose, taikliai 
tuose tikrovės
— realistinis yra pats šios 
tikrovės suvokimas ir su;. 
pratimas. Tuo Radiščevo 
realizmas praskina kelią 
XIX amžiaus kritikiniam 
rusų rašytojų realizmui ir 
visų pirma Puškino realiz
mui. Radiščevas matė ap
linkinį pasaulį jo priešta
ravimuose ir ne tik teisin
gai parodė pagrindinę savo 
meto rusų tikrovės blogy
bę — patvaldystę ir bau
džiavą, — bet ir pirmasis
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is tėvynei- dvasios ™sų visuomenėj įskėlė kaip 
iėcromis. netrailpda- SVai blausių uždavinį jas

likviduoti revoliucijos bū
du.

Nesugriaunamas tikėji-

tyrinėto-
istorinių 

kartuir

uSavo straipsnyje 
nacionalinį didžiarusių pa
sididžiavimą” Leninas ragi
no didžiuotis Radiščevo, de- 1 
kab'ristų, nekilmingųjų re
voliucionierių Rusija.

Radiščevas buvo įžymus 
rusu visuomeninės minties 
ir literatūros atstovas. Jis 
pasižymėjo savo revoliuci
nių išvadų nuoseklumu, 
materialistinės minties be
baimiškumu, savo- kūrybos 
realistiškumu, gyvenimišku 
teisingumu.

Atskleisdamas rusų lite
ratūros vystymesi- naują 
puslapį, Radiščevas tvirti
no, kad ji toliau vystysis 
kaip pažangiausia, idėjiš- 
kiausia ir teisingiausia lite
ratūra pasaulyje. Radišče
vo “Kelionė iš Peterburgo 
į Maskvą”, jo išspausdinta 
1790 metais,—puikus XVIII 
amžiaus rusų visuomenines 
minties ir literatūros pa
minklas. Vakarų Europos 
rašytojų veikalus artimo
mis temomis jis prašoka ir 
socialinių santykių suprati
mu, ir revoliucines kovos 
■patosu, ir realistinio tikro
vės vaizdavimo gilumu.

Minties drąsumu ir pla
tumu, pagrindinių sociali
nių ir politinių klausimų ir, 
visų pirma, klausimo apie 
valstybinę valdžią bei liau
dies teisės sprendimu Ra- 
.diščevas stovi žymiai pa
žangesnėse ir revoliucinges- 
nėse pozicijose, negu Vaka- 

j rų švietėjai ir radikalieji 
buržuaziniai m ą stytoja.i, 
kaip Volteras ir Monteskje, 
kurie manė, kad pasaulį 
valdo “nuomonės” ir kurie 
nesuprato liaudies, kaip 
pagrindinės varomosios. jė
gos, reikšmės..

Radiščevo “Kelionė...” —- 
giliai savitas ir nacionali
nis, . rusiškas . 'pačia savo 
dvasia ir pobūdžiu kūri
nys. Jo. pagrindą sudaro 
realistinis vaizdavimas tų 
nepakeliamų socialinių są
lygų, kurios trukdė sėk
mingai vystytis talentingai, 
išmintingai ir laisvę mylin
čiai rusų liaudžiai, žiauriai 
išnaudojamai dvarininkų 
baudžiavininkų ir carines 
biurokratijos. ’ Per visą 
pasakojimą Radiščevas drą
siu ir negailestingu realis
to menininko teptuku pie - 
šia paveikslus, vaizduojan - 
čius baisią‘dvarininkų prie
spaudą, smurtą ir pasity
čiojimą savo baudžiaunin
kų atžvilgiu. Nešvelninda
mas spalvų, jis parodo ne-

Vakarų Europos švietėjai, 
bet visame jo socialiniame 
konkretume, kaip klausimą 
■apie kovą prieš baudžiau
ninkus dvarininkus. “Ta
čiau kas mūsų tarpe nešio
ja grandines, kas jaučia .ne
laisvės sunkybę? — klau
sia Radiščevas. — Žemdir
bys! mūsų augumo penėto
jas, mūsų gerovės maitin
tojas, tasai, kuris teikia 
mums sveikatą, kuris išlai
ko mūsų gyvybę, neturėda-- 
mas teisės naudotis nei tuo, 
ką dirba, nei tuo ką paga
mina”.

Radiščevui valstietis yra 
I visuomenės gerovės pagrin
das. Ir kaip tik ši klasė, ku
riai už savo gerovę turėjo 
būti dėkingi veltėdžiai dva
rininkai, ne tik neturėjo 
teisės naudotis tuo, ką ga
mino, bet ir buvo neregėtai 
išnaudojama ir nežmoniš
kai kankinama. “Ar gali 
valstybe, kurioje du trečda
liai piliečių neturi piliečio 
vardo ir iš dalies įstatyme TJ 
negyvi, vadintis laiminga?” 
Tai pasakyti gali vien- tik 
“nepasisotinąs k r a uju”, 
gobšus ir žiaurus dvari
ninkas, — pareiškia Radiš*- 
čevas, stengdamasis “dabai 
sugriauti tas žvėriškąsias 
valdovų teises.”

Buržuazinis 
mokslas mėgino 
Rądiščevą kaip 
švietėją, tendencingai iš
kraipydamas jo tikrąjį vei
dą. Bet kaip tik Radiščevas I 
pirmasis iš rusų mąstytojų 
suprato liaudies revoliuci- ! 
jos neišvengiamumą ir bū- 
tinumą. Jis pirmasis drą
siai ir atvirai pareiškė rei
kalavimą išvaduoti darbo 
mases iš patvaldinės-bau- 
džiavihės priespaudos^ Tuo 
Radiščevas jau tiesė kelią 
dekabristams ir toliau 60- 
jų metų revoliuciniams de
mokratams. Įspėdamas ba
joriją dėl jai gresiančio at
pildo, Radiščevas “Kelionė-r 
je...” rasė: “Sriautas, už
tvėrus, jo veržimąsi, tampa 
juo smarkesnis, j‘uo dides
nį sutinka pasipriešinimą. 
Vieną kartą pralaužus už
tvanką, niekas negales. pa- 
sipriešįnti ■ jo potvyniui. To
kie yra mūsų broliai,' ku
riuos mes supančiojome. .Jie 
laukia progos ir vaįandos 
Varpas muša. Ir ši žvėriš
kumo pragaištis srauniai 
tvinsta. Mes. pamatysime 
prieš save’kardą ir nuodus. 
Mirtis jr ugnis bus mūsų 
atlyginimas už mūsų žiau
rumą ir nežmoniškumą”. -

Radiščevui liaudies Revo
liucija nėra tik griaunama
sis valstiečių “maištas”: ji 
neša ir naujus, kūrybin
guosius pradus, ji iškelia ir 
pažangiąją inteligentiją — . 
žmones iš liaudies, kurie , 
bus pašaukti, sukurti naują, 
tikrai liaudinę Kultūrą bau
džiavinei . pakeisti: “Kad 
greičiau iš jų (t. y. sukilu
sių valstiečiu '

literatūros 
parodyti 
liberalą

lydami net numirti valsty- uneji-j mas liaudimi, .istorinio vys- 
• tymosi dėsningumo supra • 
timas įgalino Radiščevą 
prieiti išvadų apie revoliu
cinio visuomenės pertvar^ 
kymo neišvengiamumą. Ra* 
diščevas - mato išeitį liau
dies revoliucijos pergalėje, 
kurią jis ir pranašavo savo 
knygoje “...O!*kad vergai, 
sukaustyti sunkiomis gran
dinėmis, šėldami savo ap
maude, sudaužytų geleži
mi, jų laisvę sukausčiusią... 
nežmoniškųjų savo viešpa

čių galvas...”
Radiščevas vaizduoja ru

sų valstiečius ne nusilen • 
kusius ir nusižeminusius, o

pradininkas 
Jo “Ke- 

vaizduojamų tuo- 
Rusijos s tikrovės

bės šlovės labui.”
Reikia iš pagrindų per

žiūrėti ir paplitusį požiūrį 
į Radiščevą kaip į sentimen
talizmo atstovą, Radiščevas 
negali būti priskirtas šiai 
srovei: jis, iš esmės imant, 
yra realizmo
rusų literatūroje, 
lionėje... 
metinės 
paveikslų griežtas^teisingu- 
mas, jo sukurtų vaizdų gy
vybingumas ir įtikinamu
mas, revoliucinis smerkimo i 
patosas — visa, tai neturi' 
nieko bendra su sentimentą- 1 
lizmu ir, tuo labiau, su
Šteino ii Diupati jausmi- protestuojančius prieš bau- z'i viK i r't I r/t Iii n '' nn Iz’^i _ • Anėmis kelionėmis,” su ku
riomis Radiščevo '“Kelio
nę...” lygino kai kurie tyri
nėtojai.

Radiščevas pirmasis ru\ 
su literatūroje parodė gy
venimą, koks jis yra, be 
pagražinimų, be moralizuo
jančio rezonieriavimo, be 
to jausmų perdėjimo, kuris 
.buvo laikomas būtinu pro- i 
zai XVIII amžiuje. Radiš- žujymo .dalyviu... 
cevo Kelione... . — tai ne 
bajoriškojo klasicizmo arba j------ ------------- —
sentimentalizmo tradicijų i Boston. — Massachusetts 

kokybiškai į vadžia prašo iš Washingto-; užbaigimas, o
J naujas reiškinys rusų lite-
Į ratu roję prašokęs toli pir-
Į myn, nužymėjęs kelią pas- 
kesniam literatūros vysty • 
muisi. ■ "

Radiščevo re(aįizmas —ne

(L

džiavinę priespaudą, suky
lančius prieš ‘dvarininką. 
Skyriuje “Zaicovo” jis pa
sakoja, kaip - pasipiktinęs 
smurtu savo sužadėtinės 
atžvilgiu valstietis ir jį už
tarusieji to paties kaimo 
valstiečiai nužudė savo po
nus: “Tiek jie neapkentė 
jų, kad -nei vienas nenorė
jo praleisti nebuvęs šio nu- ... - - - ,,

(Bus daugiau')

no 15 milionų dolerių, už 
kuriuos žada pastatyti po
žeminį garažą po Bostono 
parku Commons, kaipo 
slėptuvę nuo atominių bom
bų.

■ ♦ ’ " • -

ATMINČIAI LIAUDIES POETO 
STASIO JASILIONIO

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

BESVINTANTIS RYTASX
288 puslapių, kaina $1.00

Išleista 1936 mętais

PAVASARIŲ. GODOS
256 puslapių, kaina $1.00 

Išleista 1948 metais

Įsigykite tas abi knygas ir tupėkite savo namuo
se pamirktą savo mylimojo poeto Stasio Jasilio
nio. Įvcrtinkit jo brangų triūsą apš vietos srity j.

Už abi knygas kaina tik $1.00
Jei imsite tik vieną knygą, tai kairia 75c. Rėr- 
sipntimą apmokame. Mokestį prąsOrftO p-isiųsti 
kartų su užšrikytnu. . »

Ši nuolaida tik trumpam laikui

Užsisakykite tuojau, nes ši nuolaida tik truin- 
pam laikui. Užsakymus siųsdami adresuokite: .

t LAISVE
110-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill 19, N. Y

stb- Nita
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! San Francisco, Cal. vėl žada grįžti į Chicagą. 
Malonu buvo sutikti ir 
kalbėti su d. Ziksiene.

pasi

LLD KUOPOS VEIKLA
šio mėnesio susirinkime LLD 

153 k p. pirmininkė pranešė 
nelinksmą atsiminimą: kuopa 
neteko vieno 'darbštaus na
rio, Jono Koblino, kiltis atsi
skyrė iš gyvųjų tarpo rugpjū
čio 9 d. Bet kuopos nariai 
suteikė jam paskutinį pasitar- 
navimą jo laidotuvėse ir buvo 
nupirktas gyvu gėlių vainikas 
kuopos vardu.

Taipgi kuopos nariai atida
vė mūsų mirusiam draugui 
pagarbą atsistojimu.

★
Parengimų komisija prane

šė, kad įvykusio draugiško 
pikniko artimų draugų darže 
rugpjūčio 20 d. buvo geros 
pasekmės, pelno liko $53.00. 
'Dėkui rengėjams ir simpati- 
kams, kad atvyko paremti 
mūsų pramogėlę.

★
Kitas parengimas, rengia

mas spaudos naudai, įvyk? 
spalio 29 d., 321 Divisadero 
St. šis parengimas buvo su
manytas rengti rugsėjo 24 d., 
bet p’asirodė, kad per mažai 
laiko platinimui tikietų ir pri- 
rengimui programos, todėl li
ko nukeltas veik mėnesiu vė
liau.

★
' Iš veikimo raportų pasiro-* 

dė, kad kai kurie kuopos na
riai gerai pasidarbavo vilnie
čių pikniko tikietų platinime 
Ateivių gynimo reikalams 
gautėi aukų ir Dr. Raškiau- 
čiaus pagerbimui ban kieto ti
kietų parduota, ir gauta pre
numeratų jo leidžiamoms 
'‘Prošvaistėms.” . Tas rodo, 
kad kuopa veikia sulyg savo 
geriausia išgale ir visur gau
siai aukoja.

Šimfmetinis jubiliejus
Rugsėjo 9 d. suėjo šimtas 

metų, kai Kalifornija liko pri
imta ' į Jungtines Valstijas' 
kaip valstija, todėl visuose di
desniuose miestuose buvo 
švenčiama per veik visą savai
tę, su tam tikrais istoriniais 
atžymėjimais, * o Kalifornijos 
sostamiestyje, Sacramento, 
buvo valstijos bazaras per 11 
dienų (State Fair) su dauge
liu įvairumų. Ten buvo su
traukta šimtai tūkstančių* 
žmonių pasižiūrėti tų visu

įvairumų. Tik pradžioj sa
vaitės, rugsėjo 3 ir 4 dd., bu
vo nepaprastai šilta, net' 109 
laipsniai, todėl daug žmonių 
pavargo.

San Francisco mieste, prie
šais City Hali, per ištisas dvi 
savaites stovėjo milžiniškas 
dirbtinis “gimtadienio pyra
gas,” kaip dviejų aukštų na
mas, su šimtu žibančių žva
kių ; kas. vakaras visos žva
kės žibėjo. Tai atvaizdavo 
šimtmetinę sukaktį Kaliforni
jos ir sykiu San Francisco 

j miesto.
, Miesto’ pakraštyje yra tūks- 

I tančiai akrų žemės, užimtos 
■ kariuomenės reikalams. Tose 
patalpose yra įvairių įrengi
mų po valdžios kontrole. Ten 

• buvo įrengta vieta yaidinto- 
I jams atžymėti šimtmečio isto
rijos įžymesnius įvykius. Bu- 
1 vo nemokamai rodoma, vaka
rais, tos visos peržvalgos gy
vų vaidinimu. Iš darbininkų 
gyvenimo, kaip pirmesnieji 
žmonės ten atvyko ir apsigy
veno, tik satyros buvo įdėta 
poroje vietų. Bet aukso atra
dimas ir misijonierių plepa
lai, būk ten misijonieriai nu
vyko žmones apšviesti, buvo 

Įkeliama į padanges. Abelnai 
Į žiūrint, vaizdas buvo gražus, 

'■ tik sulyg tų laikų istorija, tai 
per daug išpuoštas vienpusiš
kai, amerikoniškai. Rodos,
viskas Kalifornijoj išdygo,

■kaip grybas po lapu.
★

Atvyko Draugai Taraškai
Sekmadienį, rugsėjo 10 d.. 

: pas draugus Karosus stuboj 
•teko netikėtai susitikti dd. Ta- 
i raškus iš Boston, Mass. Jie 
žada pastoviai apsigyventi

1 Kalifornijoj. žinoma gyvens 
ten, kur suras sau patinkamą 
apylinkę. Atvyko trys šeimy
nos nariai: Taraškai ir duktė 
Karolina. Linkiu, kad drau
gai Taraškai apsigyventų mū
sų apylinkėj ir drauge su mu
mis darbuotųsi, nes pas mus 
trūksta^ pažangių / ir veiklių 

. draugų. \ Z
/

Turime viešnią/ Ziksiene
Kiek laiko\Atgal, grįždama 

iš Chicagos, d. Karosienė su 
savim atsivežė ir viešnią, d*. 
A. Ziksienę. Ji mano pasivie
šėti apie mėnesį laiko, po to

vykti ten pažaisti ir draugiš- Pikniko 
kai pasikalbėti su trijų miestų 

Ilietuviais, žaislų pate įvyks 
[spalio (Oct.) 1 d., sekmadie
nį, po pi-ctų.* Alvinas.

programa
skelbiama; kad pro- 

pildyme dalyvauk du 
chorai. Tuomi dau-

b --------- - ------------------ ’ " ........... ą

Pažangus Lietuvi!
i

Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

. ’’PROŠVAISTES”
■ į 4 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- 

fe, dus darbininkų mokytojas apie sveikatos reikalus.

KX ' Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukako* 65-ri metai 
, amžiaus ir jau uiti 50 metų, kaį jis rašo poeziją.

• Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaučiaus, Laisve
» išleis jo poezijos knygą. ’
■r • : I

’ , j Prakilniai pagerbkime darbštųjį liaudies švietėją, 
O? Į brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir, žymųjį vi

suomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių. *
■Kf . L V ; J

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
“PROŠVAISTĖS”

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

i
• t

JkT . Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
tai tuojau patys prisiųskite dolerį ir užsisakykite 

; knygą. /Yrba jūs galite pasekti Laisvėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkimą ir užsisaky- 

J , kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

'** LAISVĖ
U • 110-12 Atlantic Ave., .Richmond Hill 19, N. Y.» ,

Rengiasi išvažiuoti
Mūsų miesto jauni draugai 

Frank ir Jessie Vesely ren-
Agiasi išvažiuoti gyventi į Chi- 
j cagą pas savo artimus gimi
nes. Gaila, kad mes netek
sim dviejų gerų draugų. Pra
nukas visados mums pasidar
buodavo laike parėngimų, o 
Jessie buvo labai paklusni 
prie patarnavimo laike* vaka
rienių/ir draugiškų parių.

I Rugsėjo 10 d. įvyko puošni
pare pas-dd. Karosus; tai bu- (ni kalbėjo, o kiti net lojo. . . 

i vo jų išleistuvių iškilmė. Jiems 
įbuvo įteikta daug gražių do
vanėlių, ir visi svečiai ir vieš
nios skaniai pavaišinti. Maistą 

i ir savo triūsą aukojo dd. Ka
rosienė, 'Mary Ra dees ir V, 
Sutkiene. Tai ačiū draugėms 
už tokį nuoširdumą, o. drau- 
igams Vesely laimingos kelio
nės ! Alvinas.

“VILNIES” PIKNIKAS 
BUVO DIDELIS

Dienraščio^ “Vilnies 
jai čia kas metai surengia pik
niką savo- mylimo laikraščio 
naudai. šiemet buvo nepa
prastai, anot tos dainos: ’“Vie-.

rėmė

Hartford, Conn KRISLAI
(Tąsa nuo' 1-mo nusi.) 

nors nesidrovį priešą pasigau
ti ir jam galvą nukirsti.

tai 
mirė

Liūdnas atsiminimas
Rugsėjo 8 d., "T9T5 m?, 

yra pergalės metais, 
Jurgis Aukštis, gyvenęs Stock-
ton, Cal. Dabar jo pelenai 
padėti l<rematorijos patalpo
se. Gali būt, kad mažai kas 
juos aplanko, nes jo gyveni
mo draugė Ona gyvena Ix>s 
Angeles, o lietuviai, kurie jį 
gęrai pažino ir veikė sykiu, 
neturi patogumų aplankyti jo 
pelenus Stock tone.,

Laikas’, rodos, visai neilgas, 
o jau penkeri metai praslin
ko nuo to laiko, kai jis mirė 
dideliuose skausmuose, nuo 
vėžio ligos. Jeigu būtų buvę 
vaistų vėžio ligai pagydyti, 
tai Jurgis šiandieną dar bū
tų gyvas. Buvo pasišventęs 
lietuvių ir tarptautiniam vei
kimui.

Atsimindami mes jo darbus 
ir jo nūoširdumą, išreiškia™ 
gailestį, kad taip greit Jurgis 
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

Brolis Jonas, Brolienė 
ir žmona Ona.

Daugelis žiąojo, kad bus 
kryžiokų prie vartų. Važiavo 
pu žingeidumu pažiūrėti į 
tuos avigalvius ir pribuvę pik
niko vięton skaniai juokavo.

Man buvo žinoma, bet su ma
nim važiavusieji sankeleiviai I
to nežinojo. Artėjant prie 

i pikniko daržo vartų, matėsi 
! strapaliojančių • būrys pi’ie 
įvažiavimo vietos. Sako: “Ai
tai būtu ‘aksidentas’ prie var
tų ? Važiuok povaliai, ten kas 
negerai.” Nieko blogo ten 
nėra, atsakiau, tik mus sa
liu tuot (pagerbt) susirinko. 
Tiesa buvo, važiuojančius pro 
vartus “saliutavo” ir mano 
sa’nkeleiviai suprato, kame da
lykas. Viena moteriškė sakė: 
“Tai ąblavukai, ko jie nori iŠ 
mūs ?”,

Buvo 
gramos 
lietuvių 
gelis pikniko dalyvių domėjo
si. Manį gi rašant -nežinau 
tokio žodžio, kuriuo; galima 
būtų tinkamai išreikšti, kokią 
svarbą teikia organizuoti dai
nininkai ir dainininkės.

Pirmiausia R.oselando Aide 
Choras, vadovybėj ' Dor. Yu- 

■ den, patiekė sutartinais bal
sais gražių lietuviškų-liaudiš- 
kų dainų, pirmiausiai sudai
nuodami Amerikos ir Lietuvos 
himnus.

Paskiau dainavo chieagiš- 
i 1 kis Laisvės Kanklių Mišrus 
■ Choras, vadovybėje C. Deff- 
i nėr. Abu chorai gerai žino

mi kaipo kūlėjai lietuvių me-t 
j no, dainos. •
j Mes, lietuviai (dūmojau 

. klausydamas jų^ dainų), ne 
viši Lietuvoje gavom progą 
girdėt chorą dainuojant pra
kilnias dainas, išlavintas per 

\ mokytojus. Sujuda širdyje 
jausmas, kada šioje mums 
svetimoje šalyje lietuviškos 
dainų melodijos banguoja ore.

Klausydamas tų skamban
čiu dainų; mintimis nuskr.cn- 4 4 Z
di ten, . kur pikietuoja lietu
višką parengimą, * pikniką, 
taip pat lietuviai, persistaty- 
dami save kovotojais už lie
tuvių tautą. Tikrenybėje ..j i ė 
yra toki: jeigu ne jie kur va
dovauja—smaugt, liaudį. Tad 

tų lietuvių, kurie ne su 
; dalyvauja, lietuviškas 

balsas turi būti žudomas, ląi 
hitlerizmo metodas.
kad tarp mūsų lietuvių randa
si tokių išsigimėlių !

išrodė panašus i “Nau- 
’ redaktorių tų laikų,

svečių
kad atvyksta
pasisvečiuoti

Tikimės daugiau
Teko nugirsti, 

trumpam laikui 
dd. Jokubkai įš Chicagos. Čia ,tų. 

[pabuvę porą dienų, žada ap
lankyti kitas lietuvių koloni-

. jas.
Tai kaliforniečiams vis pra

mogėlė, — svečių ai* viešnių 
netrūksta. Malonu, kad čia 
apsilanko pažangūs draugai 
ar draugės; mes tokius sve
čius labai mylime, kad , tik 
daugiau jų atvyktų j Kalifor
niją. ,

Žaislų pare San Leandro
Lietuvių organizacijos var

du yra rengiama žaislų pare 
pas draugus Mozūraičius 
boj, 14210 Rose Dr., 
andro. Važiuojant 
Francisco, reikia imti 
andro R busą, kuris 
iki minėtos gatvės.

Todėl, kurie mylite linksmai 
praleisti laiką, patartina at

Vairuojant vežimą sunku 
buvo ką patėmyti pilnai, bet 
visgi matėsi apie pora tuzinų 
vyriškių ir moteriškių. Vie- 

Inas laikė paveikslą, pieštą' la
bai gremėzdiškai, bet paveiks
las 
j ienų
kuomet dėvėjo plaukais apžė
lusia burna.

Pribuvus pikniko vieton, 
radbme jau daug žmonių, bū- 

1 vėliais besikalbančių apie pi- 
!kietininkus. Matėme, du poli
cininkai tėmijo tvarką. Vie- 

Inas, priėjęs prie paskiausiai 
i įvažiavusių, paklausė: “Ar 
fie pikietuotojai netrukdo 

Į įvažiuojančių prie vartų? Bu
vau pažiūrėt ir liepiau tolo
kai būti nuo

Bet tie hitlerininkai šiam 
didžiuliam piknikui nepaken
kė. Programos laiku/du kal
bėtojai, vienas angliškai, an
tras lietuviškai padarė tinka
mas pastabas apie tuos pikie- 
tuoto.jus.

San

ivažįavimo

važiavau dabar, 
labai arti ir rei- 

važiuot, 
aiškino

tai jie buvo
labai atsargiai 

kad neužgauti jų,” 
tik ką įvažiavęs.

“Hm, tai jie neklauso, eisiu 
pažiūrėt,” pasakė policinin
kas. Už trumpo laiko pik
nike per garsiakalbį praneši
mas sakė: — Pikietįninkų jau 
nėra prie vartų.

stu-

Sąri
Le-San 

atveža

Kitą dieną vietos laikraš
tyje buvo paduota tokia ži
nutė: “Dj Ps. pikietavo ko
munistų rengtą pikniką. Pi- 
kietininkai matė įvažiuojant j 
pikniką 6 Rockfordo automo
bilius, kiti buvo iš Chicagos. 
viso 50 karų.”

Tai tokią žinią jie padavė 
laikraščiui, žinoma, ji tiek 
verta, kiek jų žemas pasiel
gimas.

f' ........ ...... .............................. ......... A

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
| LAlHf.
* I . /. . ?

’ ■ ■■ į

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuos 
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.

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite: '

“LAISVE*” •
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N; Y.

* t ’

Prisiminus Andrių Ramošką

Rugsėjo 19 dieną, ’ 1948 m., 
Ramoškos šeima neteko savo 
mylimo tėvo ir draugo, 
di’ius Ramoška, kaipo muzi
kantas (smuikininkas), buvo 
plačiai žinomas visame Hart
forde ir visoj Connecticut 
valstijoj. Kaipo progresyvis 
žmogus, velionis niekados ne
atsisakydavo paremti 
šyvių organizacijas 
įstaigas.

Tai buvo nuolatinis 
skaitytojas per daugelį me
tų. Bent1 kelioliką metų jis 
prigulėjo Laisvės Chore ir konferencija 
kitose pažangiųjų organizaci- kaną gauti popiežiaus palai-.

Pas Nagasus vyrai viską val-\.. 
An- do, bet naciuose jie sąVo pa- / 

čių bijo ir klauso. žmonos 
žodis,yra namų įstatymas.

Bet už tai juoą laukiniais 
dar negalima vadinti. Jei taip v 
būtų, tai didesnė pusė ir A- \ 
merikos vyrų turėtų prisiskai- 
tyti prie laukinių, nes’ ir jų 
namuose įstatymus leidžia U 
bosauja įu žmonos.

progre- 
bei jų

Laisvės

Velionis Andrius Ramoška, 
kartu su savo žmona Marijo
na, išaugino ir gražią šeimy
ną. — sūnų ir dvi dukteris. 

: Biruta Ramoška yra plačiai 
žinoma operos dainininkė, 
žfrnogus buvo išgyvenęs 62 
metus ir žiaurioji liga nukir
to jo gyvybės stygą!

Velionis gimė ir augo Lie
tuvoje, Gustaičių kaime, Ma
rijampolės apskrity j. Iš pat 
jaunystės ,išmoko kriaučiaus 
amato ir atvykęs į Jungtines 

I Valstijas tuo amatu gerai pa- 
i.sinaudojo. Velionio gyvenimo 
į draugė Marijpnd. Ramoškienė, 
minėdama .dvejų metų nuo jo 
mirties sukaktį, apdovanojo 
Laisvę 25' doleriais.

Akmenų Kalnelio kapinėse.
Gėda, tarpe draugų K. Vilko, S. Ma- 

kavecko ir kitų, ir Andrius 
Ramoška per amžius gulės.

Ir jo mylimos smuikos sty
gos daugiau jau; niekam ne
skambės.

Bet jo brangios gyvenimo 
idėjos plačiai jau bujoja ir 
puikiai, garbingai pasaulyj

sėkmės pikniko, jie sake 
rodo, kad 
pasekmės, 
metais.”

bus dar geresnės 
,,negu pereitais

W. Brazauskas

raseio
:k apie šiemetinį dien 
Vilnies” pikniką.

Mates-Girdejęs..

BŪSIMŲJU INŽINIERIŲ 
DARBAI / • !

Respublikinėj fizikos 
i prietaisų parodoje

VILNIUS, liepos 12 d. — 
i A p 1 a n k i r, s Vilnių j e į v y k u<s i ą 
| respublikinę fizikos prietaisų 
j parodą1, stebina subrendusi 
techniškoji mintis, kurią kiek
viename žingsnyje savo dar
bais parodo viduriniųjų mo
kyklų moksleiviai. Štai kolek- 

’ tyvus Baisogalos vidurinės mo- 
įkyklos fizikos būrelio narių 
i darbas .— kolūkio , maketas. 
Daug ką apgalvojo šio make- 

!to autoriai — ir kolūkio van
dentiekio bei elektrifikacijos, 
ir pagalbinių įmon-ių proble
mas. Visa tai atsispindi ma- 

i kete — čia yrą jėgaine, van- 
identiekis; elektra panaudota 
ne tik apšvietimui, bet ir’dar
bams me ch a n i z u oti.

Penkiuose parodos skyriuo
se — šilimos, optikos, mecha-“ 
nikos, elektros ir radijo — 
išdėstyti 425 eksponatai. Gra
žiai pasirodė Vilniaus Černia
chovskio vardo ir Vl-tosios vi
durinių mokyklų fizikos mė
gėjai. Jie' pateikė elektro
magnetinį geležinkelį, van
dens slėgimo bokštą, prietaisą 
žaibui gaminti ir, daug kitų 
įdomių eksponatų, daug kar
tų sumažintus, bet tveikiančius 
be sutrikimų. • Nemaža darbų 
paskirta kolūkinei tematikai. 
Tai. -y-/ Kalvarijos vidurinės 
mokyklos moksleivių It. Gžeš- 
činsko ir V. Merkevičiaus 
“Kolūkio jėgainė,” Jurbarko 
vidurinės mokyklos kolekty- 

,vus mokinių darbas “Stalino 
vardo kolūkio elektrifikacijos 
planas” ir tt. Išstatytas (lide- 
lis skaičius įvairiu ; optikos, 
rūdijo technikos prietaisų, (va- 
riklįų, portatyvinių kino apa
ratų, 'ryšių aparatūros ir tt:-

St. Vaitkūrtas.

Jungtinėse Valstijose pa
staruoju dešimtmečiu kož-

Iš International Tobacco 
Conference skaitlinga rūkorių ' 

nuvyko į Vati- ’

minimą, 
laimino 
protu.”

Popiežius juos pa- ; 
ir patarė “rūkyti su

labai gražu, jeiguBūtų 
smarkiuosius rūkorius pasektų 
'dar smarkesni girtuokliai.- ' 
Jiems irgi ant sveikatos būtų 
gauti popiežiaus palaimini- 
mą. Juk visi žino, kad pil-^ 
vui ir galvaj sveikiau gerti 
“su protu.” <

Dar viena sveika mintis, su V; 
kuria galite, jeigu norite, ne
siskaityti. Popiežius neišbarė 
rūkorių todėl, kad nenorėjo ’ 
nusidėti tabako kompanijoms.*. 
Taip pat neekskomunikuotų ir 
girtuoklių.

Antra, visus tabako ir deg* * 
tinęs vartotojus pasiuntus pe- s 
klon, ten vietos nebeužtektų, 
ten patektų beveik visi broliai 
katalikai, nebeatsiliktų ir da-f - 
vatkos sų kunigais. Davat
kos . irgi, nors pasislėpusios, ; 
smarkiai pasirūko ir stikliuko 
neišlieja.

Visa tai .puikiai žino ir po
piežius. '-.v

Kas kita su “raudonaisiais.” 
Kol kas juos siuntinėti pekloų. 
tokio pavojaus nesudaro. To
dėl popiežius juos beveik kas- { 
dien ekskomunikuoja.

gimsta apie 9,800 porų dvy
nukų, 86 grupės triple tu kų, 
viena grupė ketVeriukų.

Au-

valdybų bendras 
kuriame

ateities veikimo

mos Apskrities . su Liaudies 
Teatro grupe. Pakviesti cho
rai, kad draugiškai dalyvau
tų meniniąkų išvažiavime. Be 
to, nutarta pasiųsti Justinui 

! Misevičiui -užuojautos laišką,
buvo ' Misevičius šiuorn tarpu randa

si Cook apskrities ligoninėj.
J. D. B. .

MENININKŲ VEIKLA

Rugsėjo 7 d. Lietuvių 
ditorijoj įvyko LMS Pirmos 
Apskrities ir Liaudies Teatro 
komitetų ir 
susirinkimas, 
svarstomos 
problemos.

’ Kad daugiau supažindinus 
mūsų vaidintojus* su plastika, 
dikcija ir mimika, nutarta 
įsteigti liaudies meno moky
klą sekamą žiemą. Sukėli
mui finansų palaikymui tokios 
mokyklos yra rengiamas iš
važiavimas bendrai LMS Pir-

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.
1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

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

NEWARK 4. N. J.
HUmboldt 2-7964

Matthew A
BUYUS

(Bųyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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HELP WANTED—MALE

i Stebisi, kaip jis išsisuka

Miesto Kolegijose

SKELBKITėS LAISVĖJE

REAL ESTATE
Patarnavimas pasUP-TO-DATE 

, /

ORMAN & MICHELSON

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

ligonių kambariui reikme- 
— už griežtai žemas kainas.

Dar 
einant, 
York o

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

nepilnais duomenimis 
skelbiama, kad N e w 
miesto kolegijose bus

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

* (174-178)

, Telefonak
Virginia 9-0842 ir

, Virginia 7-4111

STALTORIUS; gerai patyręs prie 
moderniškų rakandų. Aukštos algos.

8-5110. (177-179)

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, 
nys

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

(177-179)

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

• EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6283

Moteris — gera valgių gamintą
ja. Lengvas namų darbas. Gera al
ga. 30 minučių nuo New Yorko. 
MU. 5-4660. Klauskite Mr. Lanny.

(175-179)

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

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

WO. 4-1254. (177481)

EGZ A MINDO JAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS.

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

6 pust—Laisve (Liberty, Uth, Daily)-^Antr., Rūgs.

Namų Darbininkė. Guolis vietoje, 
šešių kambarių apartmentas. Oru 
vėdinti. 5th Avė. Pagelbėti su dviem 
vaikais lankant mokyklą. Nereikės 
virti. Turime daugiau pagalbos. 
$150. TR. 9-2290. (178-179)

j Auklė ir prie lengvo namų darbo, 
j linksma aplinka. Geri namai. Pri- 
1 žiūrėti tris vaikus. Visi modemiški 
j Įtaisymai; turime daugiau pagalbos. 
I $100 į .mėnesį. Skambinkite MU. 
' 8-3112.. (178-182)

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)

Motėriškė prie namų . darbo.-Guolis 
vietoje. Abelnas namų darbas. 
GLenmore 2-3580. (175-179)

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

Namų Darbininkė-virėja. Mylinti 
vaikus. Guolis vietoje. Gera alga. 
Skambinkite SA. 2-5841.

MOTERIS prižiūrėti 2 m. kūdikį, 
patyrusi. Guolis vietoje. Pirmos kla
sės paliudijimai. $140 į mėnesį. Turi 
kalbėti angliškai. CY. 8-7552.

LO. 4-1399. • (177-178).

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)

NAMU DARBININKE ABELNAM 
DARBUI; paprastas valgių' gamini
mas; nėra skalbimo; paliūdijimai; 
guolis vietoje. $40 savaitėn.

BU. 4-4319. ' ' (177-179)

Vandens, sako valdinihkai, (šiemet apie tiek pat studentų, 
kiek ir pernai. City College 
tikisi 9,500, Brooklyn© 7,8(70, 
Hunter 6,000, Queens 3,100.

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

(177-179)

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

GERIAUSIS

INSURANCE, 
IR

I -W V I " ■CSSSSSSSgįjgįM I n 2TT” I Hi Į I, 111 Ml imifiii   —

NoHYorko^/Wa7inlt>i
Kal-

part pasiti-
Tūli

kuo-

Motėm atydai
rug

Tai tik išmokėto-

REPUBLIC BAR & (.11111
Savininkas

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

nedaug.
senato- 

konteste

tas Mac Car
bus pasiūlyti 
atmušti.

sivaikščioti pas savo pažįsta
mus,

Bet 
do- 
dp- 
pa- 
visi

sub- 
gali

bilių jau 
bus rašo-

arbatėles.
kad daugiau laiko turetu- 
pasikalbėjimui.

Klubo pirmininkė.

trys iš 
Devecka, 

Marei n k e- 
(i.š Wok-

JU- 
reakcijai pa-

palaikymui savo įstai- 
turime paremt ir abel- 
šalies progresyvį
Jeigu

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

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 Vakare
Penktadieniais uždaryta

išmokes- 
jau 
d ai
to,

RIDGEWOOD-BROOKLYN, N. Y.
LLD 55 kp. susirinkimas įvyks ; 

rugsėjo 19 d.. 8 vai. yak. Šapolo- į 
Vaiginio; salėjo, 147 Thames St., 
Brooklyne. Dalyvaukite šiame susi
rinkime, turime daug svarbių daly
kų aptartu—Valdyba. (177-178)

Dr. M. Maišei
Staigios ir įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

Odos Ligos, Bendras Nusilpjmas, 
Inkstai iv Pūslė, Reumatizmas. 

Kraujo jr šlapumo ’Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

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

New York City.
VALANDOS:

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

jų tikslai
nežino-

ne-

RICHMOND HILL, N. Y.
ALDLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks šį ketvirtadienį, rugsėjo 21 d., 
Kultūriniame Centre, 8 vai. vaka
re. Prašome visų narių susirinkti. 
— Valdyba. (178-179)

Anksti sekmadienio rytą 
užsidegus mediniam namukui, 
Mineoloje, susižeidė 3 suaugę 
asmenys ir kūdikis buvo pri
dusęs dūmais, bet pavyko at-

Mitingas prašys prezidento 
atmesti policinį biliįi

Viena vyriausiųjų temų mi- sako mitingo rengėjai, 
bes keli darbininkų 
munistai. Į 

Apie McCarran 
buvo rašyta ir dar 
ma kituose Laisvės skyriuose. 
Tačiau nekenks priminti tą, 
jog veik visi laikraščiai pri
pažįsta, kad jeigu McCarran 
bilius taptų įstatymu, Ameri
ka, kokia mes lig šiol pažino

jome, būtų mirusi. Viską val
dytų valdančiųjų partijų pa
skirta viešoji ir slaptoji poli
cija. O jai įsakymus davinė
tų aukščiausieji bosai — fa
brikantai ir fmansieriai. Bile 
kas tuomet galėtų apšaukti 
kitą raudonuoju, tikslu iš to 
pasinaudoti. .... E.

tingo, šaukiamo rugsėjo 19- 
tos vakarą (šiandien), Madi
son Square Gardene, bus aiš
kinimas, koks yra 
ran bilius. kr 
žygiai tam biliui

Tikimasi, jog,
lysimų organizacijoms ir at
skiriems asmenims veiksmų, 
mitinge bus pasiūlyta ir priim
ta rezoliucija, prašanti prezi
dentą atmesti tą bilių (veto). 
Dėl to, sako rengėjai,, tas pa
reiškimas bus juo reikšmin
gesnis, jeigu mitingas bus ma
sinis. “Visiems mūsų šalies 
demokratijos išsaugojimo ša
lininkams reikėtų atvykti,”

Kas parėmė Marcantonio 
rinkimii kampaniją

Apie rinkėjus aukų New Yorko 
požeminiuose traukiniuose

Prieš tūlą laiką buvo areš- 
vadai ko-Įtuoti pora vyrų ir viena mo

teris už rinkimą aukų N e w 
Yorko subvėse. Jiems uždėjo 
po mažą piniginę pabaudą. 
Jie rinkę labdarybėms.

Bylos eigoje prisiminė daug 
kas įdomaus iš praeities ii 
prisidėjo kai kas naujo.

Ne visiems uždrausta 
vėse aukas rinkti.
gauti leidimus.

Verta prisiminti, 
met buvo pasiūlyta 
subvėse riwkti aukas,-

Tokių išvirkščių labdarybės 
nuotikių įvyksta dėl to, kad 
eiliniai ‘žmonės neprileidžiami 
joms vadovauti. O nesant va
dovybėje yra sunku ir susi
vokti, kur veikia tikroji lab
darybė,' o kur monclninkai. 
Tad nežiūrint, kur susitinka 
aukų rinkėjus, be leidimų ai 
su leidimais, jeigu 
nežinomi ir rinkėjai
mi, atsargūs žmonės aukų 
duoda. . N.

Ateikite pasiklausyti 
konferencijos eigos, 
ir j pobūvi

HELP WANTED—FEMALE Help Wanted Agcy Tek Plaza 7-2896
HELP WANTED—FEMALE -

Prieš Marcantonijų susijun
gė visos reakcinės spėkos. 
Turčiai užtikrina, akd finan
sais bus aprūpinta, kiek tik 
reikės, visa prieš*Marcantoni- 
jų atkreipta rinkimų kampa
niją.

Tiesa, mes labai daug au
kojame 
gų, bet 
ną šios 
dėjimą.
vyktų nugalėt Marcantonijų,

Šie draugai aukojo po $1 : 
J. Steponaitis, M. žiedelis, G. 
A. Jamison, P. Taras, Ch. De- 
renčius (pastarieji

.. New Jersey), Ch.
Ch. Bal ch tinas, J. 
vičius, D. J. Jusius
cester, Mass.), S. Venckus, A. 
Jakštys, M. Grigas, A. B„ W. 
Baltrušaitis. T. Lisajus, V. 
Kazlauskas.

Aš, kaipo Amerikos Darbo 
Partijos Kings County komi-

’ teto narys, tariu aukavusiems1 tai aišku, kad reakcijonieriai 
širdingą padėką. Bet tai dar ■ dar labiau siustų prieš darbo 
labai mažai. Vito Marcanto
nio — vienintelis kpngresma- 
nas, arba vienintelis darbo 
žmonių atstovas visose Jung
tinėse Valstijose, Washingto
ne.

žmones.
Kam tik kur papuola pro- 

į ga, neatsisakykite paremti 
I kongresmano Vito Marcanto- 
* nio rinkimų reikalą.

M. Stakovas.

Dvi valdančiosios partijos 
praleis milijoną rinkimams

Gal būt, kad jūs neparduo- 
‘umėt savo balso už jokius 
pinigus, 
tais ir 
flaugelis 
vo balsą

■ dančiųjų
patys nebus gavę nei cento.

Tačiau kas nors bus gavęs 
už tą balsą mokesties. Apro

buojama, kad tarp republiko- 
nų ir demokratu partijų šiems 
rinkimams bus praleista ma-

UŽ
Bet nejučiomis, kar- 
nenoromis parduoti, 
žmonių bus įkišę sa- 
vienai ar kitai val- 
partijų, nors už tai

kad 
uždrausti 

beveik 
niekas nekalbėjo apie tikrąjį 
to uždrau/dimo tikslą. Buvo 
sakoma, būk rinkliavos erzina 
keleivius. Tai daroma vyriau

siai, sakė jie, keleivių ramy- 
Ibei. O kitu tikslu, apie kurį 
buvo kalbama, statė keleivių 
apsaugą nuo žulikų. Pamate, 

• tačiau, buvo kitas tikslas, 
I apie kurį nekalbėjo, bet kurio 
pasiekė:

Jokia darbininkų organiza
cija tikriems darbininkiškiems 
ar progresyviams tikslams da
bar nebegali pasirinkti aukų 
lengviausiu būdu, subvėse. 
Aukų rinkimo atžvilgiu New 
Yorko požeminiai traukiniai 
yra brangiausiomis aukso mai- 
nomis pasaulyje:

Subvėmis daugiausia keliau
ja darbo žmonės. Jie. yra 
jautriausia visuomenės dalis 
visuomeniškiems reikalams.

Aukų rinkėjas subvėje su
sitinka daugiausia žmonių vie
noje vietoje ir trumpiausiu 
laiku. Dėl to į subves veržia
si tikri ir netikri labdariai.

Nors darbininkų* organizaci
joms tapo uždrausta čia pini- 
gautis, tačiau retai kada jūs 
pasiekiate* miesto centrą ko
kio nors kolektoriaus nepra
šyti aukų. Tie kolektoriai, di
džiuma, turi leidimus, 
argi jums ten tyrinėti jo 
kumentą? Ne visada to 
kumento žiūri net tam 
statytieji sargai ir dar ne
atskiria falšyvąjį nuo tikrojo. 
Yra buvę paprastų, žulikų, ku
rie per dieną prisirankioja iki 
$35. Kada pagauna, tokius 
baudžia."

šio sekmadienio popietį, 
rugsėjo 24-tą, Nacionalis Lie
tuvių Sveturgimiams Ginti 
.Komitetas, per brooklyniškį 
savo Įgaliotinį, šaukia lietuvių 
organizacijų delegatų ir atsto
vų konferenciją. Svarbu vi- 

|soms organizacijų kuopoms ir 
Į lokalinėms PJchmond Hill - 
Brooklyn© ir New Jersey 
miestų draugijoms -turėti de
legatus ai- atstovus. v

Delegatai prašomi atvykti 
skirtu laiku. Prasidės 2 vai.

Kviečiami ir visi norintieji 
sveturgimiams saugumo. At- 

. vykite pasiklausyti konferen
cijos eįgos. čia pateiktuose 
raportuose išgirsite daug įdo- ĮTE- !

Ketvirtadienio vakare, 
sėjo 21 d., Liberty Auditori
jos patalpoje ivyks Moterų 
Klubo susirinkimas. Vasaros 
menesiais klubietės susirinki
mų nelaikėme, tad bus malo- 

| nu narėms vėl susitikti ir pa- 
j sikalbėti apie Klubo tolimesnę 
■ darbuotę. Literatūros Drau
gijos narės gaus Draugijos 
naujai išleista knygą.

J susirinkimą kviečiame ir 
Klubo simpatikes atvykti. Tu
rėsim arbatėles. Nesivėluo- 
kit, 
me

miestui dabar netrūksta. Nau
ji! suvaržymų dabar neskel
bia. Tačiau prašo ir toliau 
taupyti. Dabar rezervuaruo
se yra 79.1 talpos. Pernai 
gruodžio mėn. buvome išsėmę 
arti dugno, buvo tiktai 33,4 
nuošimčiai talpos.

žiausia milijonas dolerių, 
rokuojama, jog tai 
Pernai tiktai vieno 

, riaus rinkimuose,
: tarp Lehmano ir Dulles, rin- 
i kiminei propagandai išleista 
mažiausia $600,000.

Toji virš pusės milijono do
lerių skaitlinė neįima tų su
mų, kurias sukėlė ir išleido 
.tavystoviai atskiros apskritys’ 
ir miestai.
nios įvairių valstijinių komite
tu sudaro tą sumą.

Apie turinčius leidimą 
aukas rinkti

Leidimus gauna tūlos baž- 
j nytinės ir šiaip įstaigos, kurios 
■ skelbiasi labdaringomis (ne 
i visos). Vienos tų gavusių lei
dimus siunčia savanorius au
kų rinkėjus, v sAvo organizaci
jos ar įstaigos narius. O ki
tos samdo rinkėjus.'

Tūlos Ištaigos samdosi vy
riausią kampanijos vedėją, 
taip vadinamą “promoterį.” 
Jis sutinka dirbti “labdaringą 

•darbą” už atitinkamą nuošim
tį. Tas nuošimtis turi suteik
ti pakankamai garsinimų ir 

-i • x. y i • u x progos suverbuoti daug rin-įskeisti cek), bet namo ‘ . XT . .. . ,. x xx i keių. Na, ir turi padaryti pa-nebeparejo, tapo atrastas gal į * 1 * v • •

. Williamsburgietį Vilką S 
atrado-be sąmonės. i “
pavirtusį ant šaligatvio „„J“ “ S,.“

% Gale praėjusios savaitės i mas. Jis jau ilgokas laikas 
williamsburgietis Vilkas tapo dirginėjo, tačiau vaikščiojo, 
atrastas vieno namo tarpdu- Ir tą vakarą buvo išėjęs pa- 
ryje, be sąmonės. Nugabentas 
į' ligoninę. Menama, kad jis4 
jau buvo miręs. Šiuos žodžius
rašant,,dar nebuvo žinios, kur už poros desėtkų žingsnių nuo | 
jis bus pašarvotas. Spėjama, namų. Jis gyveno sename na- l

• kad gal pas Bieliauską, jeigu , mukę netoli Piliečių Klubo.

kankamai sau “labo.”
Jeigu) kampanijos tikslas 

nėra labai populiarus, kartais 
visai nesiranda savanorių au
koms rinfti. Tuomet sam
do laisniuotus profesijonalius 
rinkėjus. Yra 'mokančių taip 
graudžiai prašyti aukų, jog 
užžavėti nikeliai, ir dešimtu
kai subvėse iš žmonių kišenių 
veik nejučiomis sušoka į rin
kėjo puodelį. Jie surenką iki 
$3.5 ir daugiau per dieną, iš 
ko ir patys pelno iki $14 die
nai.

Kai kurių tokių labdarybei 
“darbuotojų” pajamos buvu
sios dalinamos maždaug taip: 
vedėjui (promoteriui) už jo 
darbą ir iškaščius 40 nuošim
čių, rinkėjams 40 nuošimčių, 
tikslui, kuriam rinkta, 20 
nuošimčių, tai yra 20 centų iš 
kožno surinkto dolerio .

O kuomet tie 20 centų pa
siekia įstaigą, ten dar priside
da administravimo
čiai. Ir nuo tos vietos 
sunkiau beatrokuoti, kiek, 
liko “labui” ar nelabui 
kam. buvo rinkta.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

žinoti. Tikimasi plataus pra
nešim© iš Amerikinio Svetur- 

Įgimiams Ginti Komiteto at- 
Į stovo. Komitetas ja'u yra ap
gynęs šimtus nuo deportavi
mo ir dabar vadovauja gyni
mą daugelio persekiojamų 
sveturgimių. Tarpe‘tų randa
si ir keletas lietuvių.

O po konferencijos, apie 5- 
6, įvyks draugiškas pobūvis— 
bufeto vakarienė. Įėjimas ne
mokamas. Užkandis — pagal 
kožno išgalę. Rengia Lietu
vių Kultūros Klubas.

Abieji veiksmai įvyks Liber
ty Auditorijos patalpose.

Rep.

pasisekimu 
trimis vy- 

išvežimas iš kontrakto- 
raštinės saugiosios še* 

Joje buvo $121,000 ver- 
pinigais, bonais ir 'graž- 

Jie tai padarė pri-

Brooklyniečiai detektyvai 
didžiuojasi vėl pagavę Krank 
McManus, 43'metų, kurio .vi
sokių priešįstaty miškų veiks
mų rekordas siekiąs net 20 
metų.

Paskiausiu jo 
buvęs (su kitais 
Tais) 
riaus 
pos. 
tybių
menimis. 
sistatę detektyvais, 1948 metų 
rugp. mėnesį.

Tačiau ir po to jį išleido iš 
kalėjimo po $10,000 kaucija. 
Jis prasišalino, kur nors lais
vai “vandravojo.” per virš

Šiomis dieno- 
vaikščiojant 

sri-

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda mūrinis namas. 12 

kambarių, dveji porčiai, visi išforni- 
šiuoti, prieš Sunset Park, graži vie
ta, netoli nuo stoties, priimsiu mažą 
įnešimą, nes pats namas gerai išsi
moka, neša ‘gražias randas, $265.00 
į mėnesį. 4 fridžidicriai (šaldytuvai) 
ir visi kiti įrengimai. Priežastis par
davimo — savininko mirtis. Kreip
kitės vakarais po 4-tos; šeštadie
niais ir sekmadieniaais dienomis.

Mi'š. "Anna Klimas, 660 — 44th 
St., Brooklyn, N. Y. Skambinkite 
pirmų lubų zvanclj. (178-182)

vandravojo' 
pusantrų metų, 
mis jį pamate 
Brooklyn© Borough Hall 
tyje ir suėmė.

Kai kas susidomėjo, dėl ko 
McManus iš Brooklyn© - Now 
Yorko neprašalina. Tačiau’ 
kitas tą problemą išaiškino: 
“JĮ čia visi pažįsta, saugu. O 
jei kada ir įkliūva, greit ran
dasi gelbėtojų.”

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS '

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: Evergreen 4-8174

<F

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, suli^ savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.
<T>

Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTUTIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI TR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T Q TO 
EVergreen 4-9407 ■ J ’ I O 1 V-F 1 i

SHUFFLE BOARD




