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Al Capone ir jo “mokiniai.” 
Mykolas Biržiška apie 

Eidukevičių.
Nemirštamas Lietuvai 

žmogus.
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Kadaise Amerikos didžiau
siu gengsteriu buvo skaito
mas Al Capone.

Caponio jau nebėra, 
gyvuoja jo “mokiniai.” 

žurnalas “Collier’s”
jog šiuo metu Čikagoje gengs- į 
teriai yra kur kas galingesni, ■ 
negu buvo Capone.

Jie gyvena puošniausiuose
namuose; jie turi milžiniškos j j • v rri
Įtakos Čikagos miestavoje po- ' |>|J|I| prieš 1 rUDlUUO VCtO
litikoje; jiems lenkiasi patys ♦ 1
didžiausieji valdovai. i --------------------------

Atsiminkime: Ai Capone McCarrano įstatymas reikalauja, kad susiregistruotu 
buvo “griežtas anti-komunis- > • . • • • ... . v. . i •
tas.” Tenka manyti, kad ir i komunistai ir progresyviu orgamzacijŲ viršininkai;
io įpėdiniai taipgi yra tokie 'įveda koncentracijos stovyklas vadinamiem pavojingiem 
pat ‘ šimtaprocentiniai ameri ' 
konai.
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APO ĮSTATYMU
'Kongresas užgyrė McCarran WafwS Sukėlimo Jankiai trimis ruožtais

$1OFOO© Laisvei įsiveržė į Seoul didmiestį
Jau sukelia $9,851; Dar reikia $149.

Aukų pridavė:
G. Urban ...

Amerikonai gręsia užkirst ištrūkimą šiaurinės Korėjos 
liaudininkams iš pietiniai-rytinio fronto

Yra žmonių, ‘labai gražiai 
gyvenančių tik iš to, kad jie 
“liudija” prieš komunistus.

Nieko daugiau neveikia, 
kaip tik liudija ir liudija. 
Jiems valdžia apmoka dideles 
algas; jie gyvena

O liudija jie 
taip, kaip jiems 
įsako liudyti.

puikiausiai, 
melagingai, 
samdytojai

JosephPaimkime, ' št
Zack Kornfeder’į.

Šiuo metu jis “liudija” Niu
jorke prieš mokytoją Fried- 
maną.

Kornfeder’is tik 1948 me
tais patapo Amerikos piliečiu, 
bet, žiūrėkit, koks jis patrijo
tas !

šis tipas, paties prisipažini
mu, kadaise bwvo Jungtinių 
Valstijų komunistinės partijos 
nariu. Iš ten jis tapo išjo
tas, kaip provokatorius.

Tuomet jis patapo profesio
naliu liudininku.

Kai Friedmano advokatas 
paklausė Kornfederį, kur jis 
gimė, tai užklaustasis atsakė: 
Čechoslovakijoje.

O 1948 metais Ne-ameriki- 
niam komitetui šis pats ele
mentas sakė, jog jis gimęs 
Scranton, Pa.!

Matote: jie profesionališki 
melagiai.

Panašūs dalykai buvo ir 
Vinico Andrulio byloje Čikago
je.

Ten “liudijo” 
kurie gauna už 
dideles pėdės.

Bet melagiams
grašiai niekad nėjo sveikaton; 
Jud'.ošius, atsiminkime, gavęs 

„ 30 sidabrinių, pasikorė.

tokie tipai, 
‘liudijimus”

išdavikiški

Washington.—Prez. Tru- i Prezidento veto 
manas rugs. 22 d. vetavo- 
atmetė McCarrano - Mund-' 
to - Kilgore bilių, nukreip-

I tą prieš komunistus ir 
šiaip progresyvius.

Kongreso Atstovų Rū
mas tuojau 286 balsais 
prieš 48 pervarė tą bilių, 

i nustelbiant prezidentinį 
I veto.

Senatas ant rytojaus 57 kiisvės teisę.

atsi

5.00
A. Rainienė

Prez. Trumanas, 
damas McCarrano 
pareiškė:

—Jei šis bilius taps įsta
tymu, “tai - jis įpareigos 
valdžią kontroliuoti žmo
nių mintis. Jis duos valdi
ninkams milžinišką galią 
persekioti visus mūsų pi
liečius, naudojančius žodžio

vetuo- 
bilių,

“Tas bilius siekia paža • 
bot paprastąjį nuomonė? 
išreiškimą.

Jis yra pasityčiojimas iš 
(konstitucinio) Teisių Bi- 
liaus ir daro pajuoką iš 
mūsų tvirtinimo, kad mes 
stojame už'laisvę pasauly
je-

J. Briedis, McKees Rocks, Pa

Charles Raukis, Montello, Mass. .
Jos. Olas, Portland, Me.......... • ....
A. Bakanauskas, Portland, Me., . •
A.. Gavran, Pittsburgh, Pa.
V. Young, Cleveland, Ohio ......
W. Klim, No. Braddock, Pa>.........
Geo. Urban, No. Braddock, Pa. ....... 3.00
Leo Neckworth, B’klyn, N. Y................................ LOO
Visiems aukojusiems reiškiame nuoširdžią padėką.

. 5.00

. 5.00’

. -5.00
. 5.00

• 3.00
. 3.00
• 3.00
. 3.00

liaudi-

Liaudies Armija visuose 
vedė įtūžusius 

mūšius prieš

. Mykolas Biržiška Keleivyj 
kritikuoja šarmaitį dėl kai 
kurių pastarojo straipsny j su
minėtų davinių apie Praną 
Eidukevičių «- Baranauską.

P-nas Biržiška, žinoma, Ei
dukevičių visaip šargoja. Bet 
profesorius turėtų pripažinti 
tą faktą: Eidukevičius visuo
met buvo ištikimas darbininkų 
klasės veikėjas, gi kritikas 
pasviro į darbininkų klasės 
priešų pusę.

Apie Mykolą Biržišką man 
kadaise daug pasakė Vincas |^įu raportų 
Kapsukas, kuris jį gerai paži
no.

Vienaip kalbėsime ar 
taip: ano meto revoliucinioj 
darbininkų judėjimo Lietuvo
je teisingos, objektyvės istori-

balsais prieš 10 užgyrė šį 
bilių sulaužydamas Truma- 
no veto.

Kuomet prezidentas ve
tuoja bet kokį Kongreso 
priimtą bitfų, tai reikia 
dviejų trečdalių kongres- 
manų ir senatorių balsų, 
kad bilius taptų įstatymu, 
nepaisant prezidento 
sakymo jį pasirašyti,
bilius daug didesniu skai
čium balsų pervarytas prieš 
Trumano veto.

Bilius, be kitko, reikalau- 
ia, kad visi Komunistų 
Partijos nariai susiregist
ruotu “teisingumo” depart- 
mente. Kas liečia progre
sses organizacijas, ap
šauktas “komunistiniais 
frontais.” tai reikalauja
ma, kad tik jų viršininkai 
susiregistruotu.

McCarrano bilius duoda 
valdžiai galią suvaryti į 
koncentracijos stovyklas 
komunistus ir kitus nužiū
rimus, kad jie “gal sabo- 

‘tažuotų ar šnipinėtų” prie
šams tokiuose atsitikimuo
se, kaip kare, sukilime ar 
kitoje pavojingoje Ameri
kai padėtyje.

Bilius įsako pažymėti 
kaipo “komunistinę” arba 
“komunistų įkvėptą propa
gandą” visus laikraščius, 
lapelius bei kitokius per 
paštą siuntinėjamus spau - 
dos leidinius, kuriuos lei
džia komunistai arba orga- 

I nizacijos, kurias generalis 
Jungtinių Valstijų proku
roras paskelbs “neištikimo
mis”. Taip pat reikalauja
ma iš jų finansinių ir kito-

laro pro- 
pasmerkti 

asmenis 
sąžiningai 
nuomonių,

McCarrano bilius uždrau
džia įsileisti į Jungtines 

j Valstijas tokius sveturgi- 
mius, kurie bet kada pri
klausė Komunistu 

jos tokie, kaip p. Biržiška, pa- | iai- Jis užeina duoti

ki- ;

rašyti negali.
Šarmaitis yra jaunas ir ga

bus žurnalistas. Jam priei
nami visi ano meto Lietuvos 
darbininkų judėjimo archy
vai.

Eidukevičius 
senesniems 
viams. Jis čia 
pirmąjį pasaulinį 
žodžių rašytojui 
spausti jam ranką 
tone.

Tai nuoseklus, malonus bu
vo žmogus - veikėjas, nors

— žinomas ir 
Amerikos 

buvo 
karą, 
teko 

South

lietu- 
prieš 
Šitų 
pa- 

Bos-

Parti- 
ame- 

popie-rikinius pilietybės 
rius asmenims, kurie buvo 
tos partijos nariais bet ka
da per pastarąjį dešimtme
tį.

oratoriškų didelių gabumų 
neturėjo.

šiandien Eidukevičiaus var
du Lietuvos miestuose gatvės 
pavadinamos: Vilniuje, rodo
si, vienas fabrikas nešioja jo 
vardą.

žodžiu: Eidūkevičius-Bara- 
nauskas lietuvių tautai niekad 
nebus miręs. 1

Korėja, rugs. 25. — Ame- šiaurinės Korėjos 
rikos kariuomenė įsiveržė ninku radijas sakė: 
į Pietinės Korėjos sostinę 
Sedulą trimis pusėmis — frontuose 
iš šiaurės, vakarų ir pietų, apsigynimo

Amerikonai taip pat tri- amerikonus ir jų talkinin- 
jose vietose persigrūmė į kus. 
šiaurinį Han upės šoną, 
kur stovi Seoul, 
gyventojų miestas.

Pranešama, kad jie ūžė- laivus - 
m ė vietas jau tik už poros 
mylių nuo paties 
vidurio.

Šiauriniai Korėjos liaudi 
ninkai mieste įnirtingai gi

dino du

Rugs.
Seoulo' nušovė

Specialaus Vajaus Komitetas. i nas^- Šėlsta mirtinga kova 
_________________________ dėl kiekvieno namo. 1 n-5 j • T • • n, —

Komunistų Partijos pareiškimas 
prieš McCarran-Mundto bilių

New York. — Komunis
tų Partija išleido pareiški
mą, šaukdama amerikiečius 
nepasiduoti naujajam Mc-

gas oficialiai 
organizacijas ir 
už tai, kad jie 
laikosi tokiu v

tais užgiriu. Pavyzdžiui, 
■ apie reikalą naikinti lūšny- 
' nūs ir statyti naujus gy- 

vennamius.”
’ Prezidentas, vetuodamas J ngs žmonių valios ir prie 

’ visą biliu bendrai,' tačiaus, 
užgyrė tūlus varžtus prieš 
komunistus. Bet jis kriti
kavo biliaus posmus, įsa- naikinimo, 
kančius registruoti ir per-I Teisių Biliaus. 
sekioti organizacijas, ku-

1 rios bent vieno me dalyke 
pritaria komunistams.

Trumanas nurodė, 
būtų sugaišta dveji 
ketveriu metų, norint įvyk
dyti tokį įstatymą.'Visų 
pirma generalis Jungtinių 
Valstijų prokuroras turėtų 
įkaitinti organizaciją kaip 
neištikima. Tada kaltinimą 
spręstų valdinė penkių 
žmonių komisija. Organiza
cija bei asmuo galėtų gin
tis komisijos tardymuose. 
Po komisijos padaryto 
sprendimo, galima apeliuo-1 
ti į federalius teismus. Bet 
ir po Aukščiausio Teismo 
sprendimo komunistai ir 
jiems palankios organiza
cijos galėtu persitvarkyti 

; ir nuo registravimosi išsi
sukti. sakė Trumanas. Vi-* 
sa tai labai apsunkintu FBI 
agentams sekioti tariamus 
neištikimuosius.

McCarrano i statymas lie
pia užsiregistruoti 30 die.- 
nu eigoie. Bet suprantama, 
kad teisingumo dennrtmen- 
tas nepaspės paruošti savo 
mašinerijai ir nurodyti vi
sas registravimuisi perša
mas organizacijas nėr tą 
30 dienu. Be to. Kongre
sas dar nėra tam lėšų pas
kyros.

Už biliu nrieš prezidenti
ni veto balsavo ir 26 demo
kratai senatoriai ju tarne 
ir trumaniškp demokratų 
vadas senatorius Scott Lu- 

•'cas. ,

kurias ir komunistai kar- re policines valstybės įsta- 
j tymui. ’

Pareiškimas, tarp kitko, 
sako:

—Nepaiso n t demokratė

nių pirma, negu tos prie
monės galės būti panau
dotos, ir galima bus pasi
priešinimais trukdyti kiek
vieną tokį žingsnį. Bet pa
vojus tame, kad asmenys 
ir organizacijos del baimės 

i ir sumišimo gali susiaurin
ti savo veikimą ir užleisti 
poziciją, kurią galima gin-

jog

prezidento veto,' Kongre
sas išleido įstatymą su fa
šizmo planais ir užgyrė 

konstitucinio

D au gelis amerikiečių 
klausia, ar jau viskas pra
rasta ir ar fašizmas jau

Jungtinėse Valstijose.
Ne, viskas -neprarasta. 

Ne, fašizmas dar neįsigale- 
jo.

Priešingai, kova Teisių 
Biliui apginti pradeda nau
jus žygius. Kova tęsis. Ir 
ji gali būti laimėta.

. Dramatiški paskutinių 
valandų ginčai senate pa
rodė, kaip pakilo žmonių 
pasipriešinimas tokiai pro
fašistinei priespaudai. Jie 
parodė, kad galima būtų 
buvę sumušti McCarrano- 
Kilgore biliu, jeigu Trumą- 
nas ir jo rėmėjai iš Darbo 
Federacijos ir - CIO būtų 
tikrai pasisten^e suburti 
žmones prieš ši biliu, ir 
ieigu prez, Trumanas būtu 
privertęs daugumą' ' saviš
kių Kongreso nariu balsuo
ti prieš tą biliu. O tai bi- 
liūs, kurį pas Trumanas 
pavadino bandvmu kontro
liuoti žmonių mintis.

Tuoiaųtinis pavojus 
tame, kad Amerikos
nes gali laikinai i pulti j be
jėgi nusiminimą ir isteriš
ka, baimė. Juk to ir Mokia 
McCarrano - Kilgore bilius.

BHius siūlo daugybe vi
sokiu priemonių. varžan
čiu bot koki politini veiki
mą dėl taikos, dėl medžia
ginės darbininku gerovės, 
dėl teisių negrams ir tt.

Bus ilgų valdinių žings-

Komunistai nenusigąs ir 
nebėgs. Mes nekasime duo
bės Teisiu Biliui ir.nelįsi- 
me j ją. Mes raginame vi
sus mūsų bendrus ameri
kiečius stoti kovon ir išvien 
kovoti.

Darbo unijos privalo tęs
ti ir smarkinti kovas del 
medžiaginių pagerinimų ir 
padvigubinti pastangas, 
kad priverstų panaikint 
Tafto - Hartley’o įstatymą. 
Niekas neturi trauktis iŠ 
kovos prieš gresiantį ato
mini kara ir už taiku tarp
tautiniu ginču, sprendimą.

Jungtiniu Valstijų Kon
gresas sulaužė pamatinį 
mūsų šalies Įstatymą (Kon- 
stituciią).
Valstijų
Konstituciją 
Bilių!

Kongresas 
nėm jėgom 
teroro viešpatavimų. Žmo -
nes privalo atšaukti, ta lei
dimą ir sulaikyti stūmimą 
fašizman!

Kongresas nusprendė 
(faktinaD uždrausti Ko
munistu Partija, ir vadina- * 
masias “komunistinio fron
to” organizacijas. Lai žmo-

į nes susitelkia veiksmams, 
kad sulaikytu tolesne pro
fašistinės reakcijos ei^a!

Žmonės • savo nasiryžimu. 
visai be jokios iėe’os naudo
jimo, niekais pavertė 1798 
metu • istatvmns nrieš Sve- 

‘timšalius ir Maišta: tokiu 
būdu iie panaikino ir 1850 
metu isfatvmą prieš Pabė
gėlius Vergus. ,

Kongresas jokiu savo įs
tatymu negali atšaukti 
Amerikos žmonių savival -

Tuo tarpu jankiai veržė
si iš pietinio Taegu fronto 
vis tolyn į šiaurę — susi
jungti su amerikon'ais Se- 
oulo srityje ir tuo būdu už- j 
kirst šiauriniams liaudi
ninkams ištrūkymą iš dide
lio pietiniai - vakarinio 
Korėjos kampo. Bet dar 
lieka 50 mylių tarpas iki 
tų.dviejų amerikinių armi
jų susijungimo.

Pietiniame fronte ameri
konai, tarp kitko, įsiveržė 
į čindzu ir Kumčoną, o il
tiniame pajūryje pasiekė 
Yongdok uostą.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugs. 24. — i f

Liaudininkų ' artilerija ‘ 
miliono rytiniame pajūryje nuskan- 

karinius Amerikos 
naikintuvus.
23 d. liaudininkai 
septynis ameriki

nius lėktuvus Pietinėje Ko
rėjoje ir tris lėktuvus Šiau- 
rinėie.

Liaudies Armija sunaiki
no 5 priešų tankus, 24 pat
rankas ir 30 automobilių; 
nukovė bei sužeidė 1,200 
priešu kareivių ir oficieriu

< >

Vėliausios žinios
Washington. — Genera- 

lis Jungtinių Valstijų pro
kurorai Howard McGrath 
pranešė, kad jis daro sku
botus pasiruošimus vykdy
ti naująjį McCarrano įsta
tymą prieš komunistus ir 
turinčias ryšių su jais or
ganizacijas.

yra 
žmo-

Lai Jungtinių 
žmonės 

ir jos
angina 
Teisiu c

fašisti-davė 
leidimą ivesti

Jankių lakūnai nužudė 
60 angly per klaidą

Korėja. — Amerikiniai 
lėktuvai per klaidą Waeg- 
wano fronte šaudė, 1 
bardavo ir gazolino drebu
čių bombomis degino ang
lų kariuomenės brigadą. 
Tuo būdu jankiai nužudė 
bent 60 anglų, savo bičiu
lių, ir daugelį sužeidė. — 
Amerika atsiprašė Angliją 
už tą tragišką klaidą.

REIKALAUS PANAIKIN
TI McCarrano įstatą 

Washington. — Kai tik 
; susirinks Kongresas po 
'lapkričio 27 . d., bus duota 
' jam pasiūlymas panaikint 
McCarrano - Mundto įsta
tymą prieš komunistus ir 
progresyvius. Tatai prane- 

! šė buvęs kongresmanas 
Jerry O’Connell, pirminin - 
kas komiteto, kovojančio

bom- prieš tokius įstatymus.

Amerika planuoja tris 
milionus kariuomenės

Washington. — Kariniai 
Amerikos vadai planuoja 
padidint kareivių,x lakūnų 
ir jūreivių skaičių iki 3 
milionų. Jie lemia, kad pra
dedant nuo 1951 metu va
saros turės būti
muisi išleista 20 iki 50 bi- 
lionų dolerių per metus.

ginklavi-.

dos. Lai žmonės susitelkia 
išvien veikti, kad panai
kint, McCarrano - Kilgore 
policinės valstybės įstaty
mą ir kad sulaikyt jo vyk
dymą !

Pasirašo:
Wiliam Z. Foster, pirm.
Gus Hali, centro sekrėt.
John Williamson, darbi

nis sekretorius.
Henry Winston, organi

zacinis sekretorius.

Įtaria, kad jankiai Korėjoj 
nužudė 20,192 civilius

Pyongyang. — šiaurinės 
; Korėjos Liaudies Respubli- 
I ka per radiją kaltino Ame- • 
rikonus, kad jų lėktuvai ir 
kareiviai bombomis sudras
kė, sudegino, sušaudė bei 
užkankino -20,W2 “civilinius* 
Korėjos žmones ir patrio
tus?’

Visom LLD kuopom
1950 metų knyga “Popie

žiai ir Lietuvių Tauta” jau 
išsiuntinėta 
sekretoriams, 
kuopa negavo 
tai prašome 
gaus daugiau.

Anglų kalba knygų jau
nuoliams dar neturėjome. 
Greitoje ateityje jos bus 
parūpintos ir paskelbtas 
surašąs snaudoie.

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD CK Sekretorius, 
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

visų kuopų 
Jeigu kuri 
pakankamai, 
pranešti, ir

ORAS. — Giedra ir daug 
šilčiau.
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Jungtinių Tautą teises ir Rev. Michael Scott
Kada nors ture^ ’skilti klausimas, kokias teises Ame

rikoje turi Jungtinės Tautos? Ar gali jas pasiekti ir 
joms pasiskųsti žmonės, kurie mūsų šalies valdžiai nepa
tinka arba nepriimtini?

Šiomis dienomis mūsų valstybės departmentas atsisa
kė išduoti leidimą Rev. Michael Scott įvažiuoti į Jungti
nes Valstybes. Jo misija buvo atstovauti tūlas Afrikos' 
žmonių padermes, kurias smaugia Pietinės Afrikos ang-! 
liški valdovai. Tos padermės išrinko Scott savo atstovu.

Jos norėjo pasiskųsti Jungtinėms Tautoms prieš Pieti
nės Afrikos valdovus.

Reikia žinoti, kad tos padermės buvo tų pačių Jungti
nių Tautų pavestos Pietinės Afrikos valdžios globai. Da-! 
bar joms atimta teisė pasiskųsti prieš tuos “globotojus”!1

Mūsų vyriausybė nenori susipykti su Pietinės Afrikos I 
valdovais. Todėl ji nutarė Scott neįleisti į Jungtines Vals
tybes. O negalėdamas įvažiuoti Amerikon, jis negali pa
siekti Jungtinių Tautų ir apginti skriaudžiamųjų žmonių 
interesus.

Šis atsitikimas su kunigu Scott susilaukė plačių disku
sijų. Dauguma nuomonių smerkia mūsų valstybės de-1 
partmentą už pataikavimą Afrikos žmonių skriaudėjams.!

Pačios Jungtinės* Tautos nėra tarusios savo žodžio, j 
Veikiausia jų vadovybė nenorės susipykti su mūsų vals
tybės departments Taip Afrikos pavergtųjų žmonių 
skundas ir bus nukniauktas.

NEIŠSITEIS1NS.
Kanadiškis Liaudies Bal-! 

sas rašo: v >
Nepriklausoma Lietuva su

sirietusi teisinasi dėl savo i 
pikietininkų darbų Liaudies 
Balso piknike. Kitiems blo
go siekdama, . ji pati sau ii 
jos suvedžiotiems dipukams 
pakenkė.

M a n d r a p y p k is p a kartoti
nai siūlo tuos smurtininkus 
v a d i n t i m a 11 d r a p y p k i n i n k a i s. 
o ne Jmrdelininkais. Jau no
rima atsikratyti jų darbelių, 
suverčiant ant kokių tai .pa
daužų. kaip iij pats Mandra- 
pypkis. Nepriklausoma Lie- 

gerai, kad 
u ž ta

traktuoja.! Jei ko, policmanas

lu va nesijaučia 
jos lyderiai kaltinami 
negraži] ir smurtišką 
Bet faktas palieka faktu, 

prieš-

lietuviai
nam uo-

su kelt i

Čiango atleidimas
I • I

Iš Formozos praneša, kad Čiang Kai-šekas nepyksta j 
ant Trumano už paskyrimą gen. Marshall Jungtinių 
Valstybių apsigynimo sekretoriumi. Jis jam atleidžiąs 
visus nusidėjimus dėl jo “pataikavimo Kinijos komunis-! 
tams”, kai prezidentas Trumanas anais metais buvo jį 
pasiuntęs Kinijon įvykdyti taiką tarpe Kuomintango ir 
Komunistų Partijos.

Čiang džiaugiasi, kad Marshall pakeitė savo nuomonę 
ir dabar jau taip gerai kovoja raudonuosius, kaip ir pats 
Čiangas.

Segregacija mūsų armijoje
Kongresmonas Javit išvilko aikštėn faktus, kurie pa

rodo, kad Jungtinių Valstybių armijoje pilnai tebežydi 
segregacija ir diskriminacija prieš negrus.

Jau prieš porą metų prezidentas Trumanas buvo pa
žadėjęs iššluoti laukan iš ginkluotų jėgų rasinę segrega
ciją (atskyrimą). Bet pasirodo, kad ir šis jo pažadas pa
siliko tuščiu žodžiu.

.j imu griebiasi. »Jis siūlo net 
registruoti tuos, ‘kurie meta 
dipukus iš butu, iš 
Matote, Kanados 
neturi teisės net savo 

, se būti laisvais.
Taipgi bandoma 

opiniją, kad pi kiele
vo ir senu kanadiečių. Gir
di, pusė buvo seni kanadie
čiai. Kažin kodėl niekas jų 
nematė. O jei ir buvo vienas 
kitas, tai nedalyvavo provo
kacijose, išskyrus vieną bo- 
belką, kurios vardas yra žb 
nomas. *

Vilimą norima nužeminti, 
perstatant ji girtuokliu. Gir
di, jis gavęs mušti ne lietu
vių piknike, bet pas tikrai- I 
niečius. Nepriklausoma ,Lie
tuva užmiršta, kad lietuvių 
dipukų pikniko nebuvo. . Jų 
stovykla buvo prie ukrainie
čių. Ukrainiečiai buvo jų 
užnugaris.

Progresyvių tarpe dipukai 
elgėsi, kaip kiaulės, tad bu
vo užtektinai pagundos, bet 
progresyviai vistick iškentė
jo tą įžeidimą ir nesimušė. 
Jei buvo pašiepimui fašisti
nėms kiaulėms, tai visai ne-

William Green ir jo vadovybė
Amerikos Darbo Federacijos konvencija vėl išrinko Į 

William Green Federacijos prezidentu. Tai jau bus dvi-, 
dešimt septinti metai kaip Green Federacijai preziden-! 
tauja. Jis ton vieton pateko iš John L. Lewis malonės,! 
kai Samuel Gompers pasimirė 1924 metais. Green buvo 
mainierių unijos iždininkas. Lewis panorėjo daugiau į- 
takos turėti Federacijoje, todėl pasiūlė savo ilgų metų 
kolegą Green išrinkti Federacijos prezidentu. Kadangi 
mainierių unija tais laikais buvo skaitlingiausia ir įta
kingiausia unija visoje Amerikoje, tai jos balsas Federa
cijos konvencijoje buvo nulemiamas.

Paskui Lewis susipyko su Green ir labai gailėjosi, kad 
jį jis pastatė Federacijos prezidentu. Šiandien mainierių 
unija, Lewis vadovaujama, Federacijai nepriklauso.

William Green yra jau senas žmogus, net 77 metų am
žiaus. Per visus savo prezidentavimo 26 metus jis ištiki
mai ėjo Samuel Gomperso pėdomis. Jo unijinės politikos !

nuostabu.
Progresyviai lietuviai nėra 

kliudę nei vienai organizaci
jai turėti .parengimus ar pik
nikus. Atsilankę j kitų pa
rengimus, jie užsilaiko pa
doriai. Jie yra’ ne vienam 
ir iš dipukų padėję pasiekti 
Kanadą, susirasti butą i. 
darbą. Tik jūsų kiaulišku- 
nias, taip, kiauliškumas, ver
čia nusigręžti nuo jūsų. Ir 
tas vyksta nei vien tarp pro
gresyvių.
tų pąžįūrii lietuviai, 
gražiai elgiasi, tų niekas ne 
veja iš butų.

lengvapėdiškai
Pasitaiko pav., kad moky- įtini pats gali tapti bedie- 
kla įvedusi nuo 
liet, kalbos pamokas, 
wuk/h raso iš lentos daily- ,a nema^aį 
rasti tokiu (mokytojos para- | kraustytoju.
sytu !) žargonu.- Męs turime į - b. j 
kątina. Vaikas, paklaustas, ^in.aS . ,,
kodėl jie taip rašo, paaiški-1 neišvengiama . 
na. kad ši e 
gai.

Kita liet, mokykla,, baig- ! 
dama mokslo metus, .vaidina,! pilgrimų 
dainuoja, kalba. Tačiau 
scenos niekas neištaria 
vieno lietuviško žodžio, 
ir angliškai nė Lithuania, 
Lithuanian niekas net nepa- I 
mini.

Tai graudūs pavyzdžiai. Ii 
juo skaudžiau, kad jie ti-. ’ .1
kri... Ir kažin, ar uuošir-j 
džiai įsigilinę į dalyką šito- ! 
kias mokyklas galėsime lai- j 
kyti lietuvybės formuotojo
mis, palaikytojomis — lietu
viškomis? Pasisakykime at
virai :—Ne I

Taigi, pasakyta gan atvi- privalo žinoti, kad reikalin-1
rai!

Jungtinių Tautų asemble- Sovietai kaltinami, karnoj 
Gia- seime Yra taiP vadV Jie dar nepaleidę iš nelais-

4-jo skyr. vįui Beį įaį ne viskas. Pa- 
bet si rodo, kad tarp

namasis “Steering Commi- vės 800,000 vokiečių ir japo- 
ttee”, atseit vadovaujama- ’ nu karo belaisvių, bet T. 

maldinin-1sis komitetas> kurl sudaro Sąjungos atstovybė sakė, 
variu ki- tautų’ Jame vYrauJa jog tai niekas daugiau, 

Darbi- an.ti-sovietinio bloko atsto - kaip pasaka, sugalvota to
, - < mano, jog tai yra vai.

Na, ir šis komitetas už- 
įdėti į asemblejos

krašto priešų,
Į agendą, prieš T. Sąjun-, ---------o------ . Kaip gi .

i nuo vagių apsisaugoti? Ku- da^ «?s Pro^> id®tas
• . . ro rK ♦ ninnln iVIinnQ7Pmv rPlftlYinv .m.. los klausimą. Tuo norima, 

užsieniečių > fašistinės Ispani -
’ Įjos butų nuimtas diploma - 

nęPa' tinis boikotas, kurį kadaise 
n ~in ." Jungtinės Tautos buvo už-

uo|a^ ';?volveriais ar i’ei- dėjusios.
ne hais. Tačiau:

ir a tariamos ii- i - - ~
! nigu laikraštis pažymi:

Daugumas i
vežasi kišenėje

ir ‘ ginklą...” Laikraštis i
nė sako, kuo pilgrimai gink

DĖKOJA HEARSTUI
Kadaise (rugs. 7 d.) 

Į LRKSA organas Garsas 
! pranešė savo nariams ne
paprastai džiaugsmingą ži
nia: “Visi William Ran
dolph Hearst leidžiami laik
raščiai savo skiltyse išspau
sdino LRKSA 57 seimo pri- 

! imtą rezoliuciją, kurioje 
; Amerikos lietuvių vardu 
! pareikšta Hearstui nuošir-

dinolo Mindszenty teismo 
reikalas, — girdi, tai buvo 
palaužimas žmoniškų tei
siu, v

Įdėtas ir Hooverio “pla
nas”, pagal kurį Jungtinės 

Tarybų atstovybė šiam Tautos turėtų būti padary- 
komiteto pasiūlymui labai tos griežtai ir atvirai anti- 

- ; priešinosi. Sovietiniai dele- tarybine organizacija.
.........  ’ • Į darbų dienotvarkį neį-

Jungtinės Tautos buvo už-

šioji apsaugos priemonė
Į toli gražu,' nepigi, nes Hali- ■ 

jos konsulatai 
lauja įmokėti
Iš, maždaug 3 mil. ginkluo
tų pilgrimų Italijos prekybos 
balansas pakyla 9 milijar
dais lirų.

Taigi, kurie dar žada I laiką nepasikeitė, 
vykti į Romą pasimelsti,!

z ja rcika- gatai sake, jog fašistine Is- Į darbų dienotvarkį neį- 
2’?00.’”1.'1pariija. padėjo Hitleriui ka- dėtas Formozos klausimas, 

riauti praėjusiame kare, o bet tapo įdėtas skundas 
dabar jau bandoma su ja! prieš Jungt. Valstijas dėl 
draugautis, nors toje šaly- bombardavimų Mandžūri- 
je nieko pagrindinio per tą

Prieš tarybinį bloką ko
mitetas įdėjo dienotvarkin 

ga turėti geras ginklas nuo 1 visą eilę dalykų, kuriems 
tarybiniai delegatai griež
tai priešinosi. -

Pav., vienas kaltinimų 
yra tas: kam T. Sąjunga 
nepraleidžia radijinių žinių 
į savo kraštą, teikiamų iš 
Amerikos ir kitų radijo 
|stočių.

Čiang Kai-šeko atstovui 
pavyko įdėti dienotvarkin 
kaltinimą, būk T. Sąjunga

vagių apsisaugoti. Kartu 
kiekvienas privalo vežtis 
pinigų, kad gauti itališkus 
laisnius ginklui laikyti.

IEVUTĖ PAULĖKAI- 
TĖ NESUTIKS 
IŠSITUOKTI

Komercinė spauda pla
čiai rašo apie nemalonius 
įvykius Rockefellerių šei
moje — tarp 
Rockefellerio ir jo žmonos.

•>

Winthropo yra agresorė, nes, girdų ji

' di padėka už neatlaidžią ir [ ievutes Paulėkaitės. 
j griežtą kovą prieš komu- ■ 
: nistus...”

Na, ar čia yra kuo di
džiuotis? . Heaųstas dės 
kiekvieną nesąmonę, jei tik 
joje bus įkergta žodžiai 
“prieš komunistus.” Komu- patgVį
nistais gi jis apšaukia kiek
vieną, kuris tik nesutinka 
su fašistais. Atsimename,

Jau dabar tikrai žinoma, 
kad juodu gyvena išsiskyrę. 
Winthropas kkžin kur Pie
tų Amerikoje, o Ievute su ! 
dviejų metų sūnum, vasarą 
praleido' pas savo motiną ir 

j, Neveckus, f ar mė
lius, gyvenančius Lowell,. 
Indiana valstijoje. ’ i

Winthropas

padėjusL-Kinijos liaudžiai 
sumušti Čįhng Kai-šeko ar
mijas.

jos miestų.
Kaip matome, į asemble

jos darbų dienotvarkį įjung
ta visa eilė tokių klausimų, 
kurie sukels karštų debatų.

Asemblejoje jau pasaky - 4 
ta visa eilė kalbų, nukreip - 
tų prieš Tarybų Sąjungą.

O Irako atstovas, Fadhil 
Al-Jamali, pasiūlė, kad bu
tų taip pakeista Jungtinių 
Tautų' konstitucija, idant 
Saugumo Taryboje negalė
tų nei viena didžioji valsty
bė vetuoti jai nepatinka-

1 mus Tarybos nutūrimus.
Šią savaitę laukiama ir 

daugiau įnešimų; laukiama 
taipgi, kad bus karštų kal
bų. N.

LIETUVAI LINKĖJIMAI Iš GRUZIJOS
Tarybų Lietuvos dešimt-, Paminėjęs, kaip Lietuvą 

mečiui minėti, Lietuvon su-• buvo pavergęs vokiškas 
važiavo daug svečių iš kitų grobikas ir kaip Lietuva 

j tapo .išvaduota, poetas sa
ko:
“Vėl audringai užvirė liau
dies kūryba. Kiekvienam 
žingsnyje matyti kūrybinis 
polėkis darbščios lietuvių 
tautos, kuri stengiasi kuo 
greičiau užgydyti karo pa
darytąsias žaizdas.

Nauji atstatytieji namai 
ir pastoliai prie daugelio 
pastatų Lietuvos miestuose 
ir ypač Vilniuje liudija apie 
didelę statybos programą.

Kolūkinis kelias, kurį pa
sirinko Tarybų Lietuvos 
valstiečiai,’ veda juos į pa
siturintį, šviesų ir kultūrin
gą gyvenimą./

Gausi inteligentija, viso • 
'se respublikos srityse išsi
vystęs mokslas užtikrins 

gyventi tautos valia Lietuva 1940 tolesnį lietuvių meno, lite- 
! nenorėjo, —• jis ieško skan- metais įstojo į galingą , ratūros ir kultūros sukles-

respublikų. JųI tarybinių 
reikalauja 1 tarpe buvo ir tolimosios 
' ’ ’ n.:x------ -c rinpt.a.c

I dvi lcvoxovcaao. vvintnropas reinaiauja; h

Į prezidentas Rooseveltas, jo i ištuokos (divorso), bet le-, Gruzijos įžymusi 
žmona ir kiti pas Hearstą VUįg pareiškė spaudos ko-, lr dramaturgas. Sando San- 
buvo apskelbti komunistais, rpsnondentams kad ii atsi-! siasvili. Sveikindamas lie-• respondentams, kad ji atsi-1 siasvili. sveikindamas iie- 

k i sakys išsituokti ir atsisa- .tuvių tautą tos sukakties
seimas turėjo priimti rezo-i kyS duoti tėvo globon savo pi'oga> poetas pasakė

! liuciją “Amerikos lietuvių j sįniL
j vardu”? Juk tai nėra tei- i “J 
; singa, nes Amerikoje lietu- thiopas, 
i viai. nėra vienokio politinio kiek aš kentėjau

ir nusistatymo.

I NUSIMINĘS
i POLICMANAS.
! South Bostono

Jūsų kratosi ir ki- ! ninke” skaitome 
Kurie iš šventųjų - metų

Romoje. Važiuoja

APIE PARAPIJINES 
MOKYKLAS.

Kai kuriuose 
yra įkurtos parapijinės mo
kyklos lietuviškose parapi
jose. Tūli žmonės mano, 
jog tose mokyklose vaikai 
išmokomi lietuviškai kalbė
ti 'ir rašyti. Bet taip nėra.

1 Tai pripažįsta net pats ku- 
pagrindinius principus sudaro konservatizmas ir klasi-i^^ leidžiamas laikraštis 
nis bendradarbiavimas su samdytojais išlaikymui kapi-1 “Darbininkus”. Jame <š. m. 
fašistinės sistemos.

Dvidešimt septintu sykiu priimdamas Federacijos pre-

Giliai susijaudinęs at-
Aš noriu, kad jis, Win- važiavau į Vilnių švęsti

‘ drauge su .lietuvių tauta 
nes jis i Tarybų valdžios jkūrimo 

j mane pažemino viso pašau-
■ lio akyse’L

Ievutė nori, kad jos sū-
i nūs būtų ne koks tai atitrū- 

“Darbi-1 RęS nuo gyvenimo snabas, 
įspūdžius i ponas, bet tikras žmogus— 
minėjimo į “ 

ten ne-:

pakentėtų tiek
b i

respublikoje dešimtmetį.
Apie Lietuvą aš žinojau 

ne tik iš laikraščių, bet ir 
iš lietuvių tarybinių rašy
tojų: Petro Cvirkos, Salo
mėjos Nėries ir kitų rašy- 

reguiar guy”, kaip ji sako, jtojiį kūrinių.
Ištekėdama už Rockefel-! Aš žinojau, kad Lietuvo-

I mažai pamaldžių žmonių, i Jerio, vienos turtingiausių-! je prieš įkuriant Tarybų 
i didesniam įkvėpimui gauti, jų Amerikoje- šeimos nario,! valdžią, darbo žmonės gy- 
Bet, kai ten nuvyksta, ne, ievutė, matyt, tikėjosi gy- veno sunkiai.

'vieną jų nuvilia. Pasiskai- venti ramiai, be skandalų. Av v 
miestuose tykite apie vieną niūjorkiš- Bet turčius taip
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i didesniam įkvėpimui gauti, jų Amerikoje1 šeimos nario,! valdžią, darbo

Aš žinojau,- kad lietuvių

kį policmaną:
Amerikietis policijos leite-1 dalų, ir .tu nieko žmogus draugišką lygiateisių tary- įėjimą.

rugsėjo 15 d.) randame tū
lo Ig. Malinausko 'straips-

zidentystę, Green pasigyrė savo vadovybės atsiekimais. nelį, kuriame šitaip bylo-
jama:

Pagaliau, būkime atviri ir 
pasisakykime: ne visos liet, 
parapijų laikomosios moky
klos yra tikrai lietuviškos. 
Visos jos moko anglų Įkalba

Konvencijos delegatams jis priminė, kad kai 1924 me
stais jis paėmė iš Gomperso rankų iškrikusią Federacijos 
^vadovybę, Federacija turėjo viso labo tik 2,225,000 na
rių. O dabar, sako, Federacija turi apie 8,000,000 narių.

Tas tiesa. Bet tai ne dėka Greeno vadovybės. Jei ne 
Greeno ir visos tos mažytės biurokratų klikos, kuri spie
čiasi apie Green, 
tai šiandien Federacija turėtų ne aštuonis milijonus, bet 
tarpe dvidešimt ir dvidešimt penkių milijonų narių.

Jei, pavyzdžiui, 1935 metais būtų buvus kovinga, pro
tinga Federacijos vadovybė, kuri nebūtų pati pasiprieši
nus organizavimui sunkiųjų pramonių darbininkų į in
dustrines unijas, nebūtų įvykęs skilimas ir nebūtų reikė
ję CIO gimti. Visa pati Federacija būtų visomis išgalė
mis įsitraukus į organizavimą industrinių unijų plieno, 
gumos, automobilių, elektrinių prietaisų gamybos darbi
ninkų. Nebūtų kilęs taip pragaištingas civilinis karas 
darbo unijų judėjime. Ypatingai kai prezidento Roose- 
velto vadovybėje buvo priimtas garsusis Wagner Act ir 
pirmu sykiu suteikta darbininkams teisė laisvai organi
zuotis į unijas, dar net skatinant iš Valdžios pusės, vie- Federacijai buvo jos nelaimė.

, konservatizmas ir biurokratiškumas,; (Kaip reikalauja krašto. įsta-
tymai), bet ne visos pamo
ko vaikus -lietuvių kalbos 
(dažniausiai pasiteisindamos, 
kad tai daryti* joms nepato
gu, nes jas lanko didelis pro
centas lietuviškai nepramo
kusių lietuviukų, o taip pat 
ir kitų tautybiųi vaikai).

Kitos liet, mokyklos litu a- Į 
nistinį kursą jau pernelyg!

nantas Giacomo Giattini, nepadarysi! • 
kurs “atstovavo” Romoj sa- -----;----
vo institucijai — New Yorko į “GEROKAI 

^policijai — įteikė popiežiui I SURUSINTAS” 
auksinį New Yorko Metropo- J 
litaino medalį su įrašu : “Tai- i 
ko’s Metropolitainas.” Kai l 
šv. Tėvas uoliajam policinin
kui atsiravenšavo, 
nedarnas bronzinį 
medalį, pareigūnas 
jaudintas lig ašarų.
žiūrint to jis paliko Vatika
ną didžiai nusiminęs. . . To
kius pasakiškus dalykus jis 
buvo girdėjęs 
žiaus gvardiją, 
lotai, 
žvelgimo 1 
stingstąs kraujas. "O < 
mačiau Vatikane tuk. norma- j 
liai nuaugusius vyrus,' kų- į 
•įjuos 

parmesti
popiežiaus gvardijos komen
dantas dėl to Turbūt bus ta- 

| pęs Jungtinių Valstybių, prie
šu ...

įbų socialistinių respublikų 
šeimą.”

mečius Vilnius, nebuvo lie-

padova- 
šv. Metu 
buvo su-
Bet lie

; Keleivyje skaitome, būk, tuviškas.. Jame.gyveno len- 
j girdi, “Vilnius gerokai su- kai, rusai, baltarusiai, žy- 
rusintas ir ‘Sovietskaja Lit- dai — jų buvo milžiniška 
va’ jokiu būdu neslepia šio dauguma. Tai žino kiekvie- 
fakto. naSj kuris ką nors apie Vii-

“Sovietskaja Litva” yra ! nįų žino.
[aikraštis, išleidžiamas Vii- §iuo metu dedamos di- 
niuje tusu kalboje. Mes tą džiausios pastangos Vilniui

apie popie-
Esą lai at- 

nuo kurių vieno pa-j

Šiuo metu dedamos di-

laikraštį esame skaitę ir
prisipažinsime, ;
kio dalyko jame neužtiko- ti per metus Kitus. Tam 
me.

Šiame laikraštyje

sulietuvinti, o ne surusinti
niekur to- Bet tai nėra galima padary-

užims nemaža laiko. Vil- 
telpa nius susilietuvins, kai jame

bedievių gyslose Į daug straipsnių ir korės- gyvens daugiau lietuvių.
1 “O aš pondencijų, rašytų lietuvių i Dabartinė Lietuvos vyriau-

nuaugusius 
visai nesunku būtų

— skundėsi jis. O

rašyto j ų, 
j B, 
provincijose. Tie

Liaudies demonstracija, 
įvykusi Vilniuje liepos 21 
dieną, aiškiai parodė visą 
energiją, glūdinčią lietuvių 
tautoje.

Linkiu darbščiajai lietu
vių tautai — darbininkams, 
valstiečiams, 
teligentijai

tarybinei in- 
tolesnių lai

mėjimų socialistinėje staty
boje”.

Berlin. — Sovietinė spau
da rytiniame Berlyno ruož
te smerkė Ameriką ir Ang
liją už jų armijų didinimą 
vakaerinėje Vokietijoje. 
Kaltino anglųs-amerikonus 
už ruošimąsi imperialisti
niam karui prieš Sovietų 
Sąjungą ir naująsias demo
kratijas.

v e i k ė - ,sybė deda daug pastangų į- 
k o r e s p o n d e n t ų traukti Vilniun juo daugiau 

lietuvių lietuvių darbininkų, o taip- 
rašytojų raštai , yra išver- gi visokių valstybinių tar

nautojų ir pareigūnų. Bet 
Lietuv. gyventojų nusveria- 
mąją dalį — gal būt 75 
nuošimčius — dar visi suda
ro- valstiečiai - kolūkiečiai, 
gyveną kaime;.

ciami rusų kalbon, kad ru
siškai skaitą Lietuvoje ir 
už jos ribų gyvenantieji 
žmonės galėtų matyti, kas

toje persekiojant, milijonai ir milijonai darbininkų būtų darosi Lietuvoje, 
suplaukę į suvienytos Darbo Federacijos eiles. . -

Taigi, William Green dvidešimt šešių metų vadovybė sinimo
uplaukę į suvienytos Darbo Federacijos eiles. 0 kai dėl Vilniaus- “suru- 

” — sena ’pasaka.

Buenos Aires, Argenti
na. — Neišeinamai apsnig
ta angliakasių stovykla 
Andų kalnuose. Bandoma > 
išgelbėti 3(H) mainierių nuo 
sušalimo. ,

Per praėjusius kelius Šimt-i2pusl.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Antr., Rugs. 26, 1950



Tolimesnio Lietuvos kolekty
vinių ūkių vystymosi gaires

Vilniaus dienraštyje Tiesoje (rugp. 7 d.) M. šumaus- 
kas lukštena dabartinę Lietuvos kolektyvinių ūkių pa
dėtį. Nurodęs, kaip jau daug pasiekta Lietuvos žemės ū- 
kyje, perorganizuojant jį kolektyvišku pamatu, straips
nio autorius kelia klausimą apie dabartinių kolūkių di
dinimą, plėtimą. Jis nurodo, kad stambinimas kolektyvi
nių ūkių yra sekamas greitas Lietuvos žemės ūkyje 
žingsnis, žemiau patiekiame šumausko straipsnio įdo
mesnes vietas. Jis rašo:

Šiaulių srityje jau dau
giau kaip 93 procentai dar
bo valstiečių yra įstoję į 
socialistinio darbo kelią — 
kolūkių kelią.

Darbo valstiečiai, pradė
ję ūkininkauti socialisti
niais pagrindais, per trum
pą laiką pasiekė žymius lai
mėjimus.

Smarkiai išaugo dirba
mos žemės plotai, padidėjo 
technikiniii kultūrų augini
mas, metai iš metų nuolat 
kyla laukų derlingumas. Ei
lė rajonų sėkmingai vykdo 
trimečio plano iškeltus už
davinius . dėl visuomeninės 
produktyvios gyvulininkys
tės išvystymo. Kolūkių 
santvarka plačiai atvėrė į 
kaimą duris priešakinei že
mės ūkio technikai. Kada 
darbo valstiečiai dar gyve
no pavieniui, išsimėtę skly
peliais, apsiriboję ežiomis 
ir kapčiais, kaimas galėjo 
tik svajoti apie tokią žemės 
ūkio techniką, kuria jis 
turi visas galimybes naudo
tis šiandien — kolūkiniame 
gyvenime. Darbas trakto
riais, kombainais ir eile ki
tu moderniu žemės ūkio 
mašinų, vis plačiau įeina į 
kolūkiečiu buitį, ši techni
ka pasidarė neatskiriama 
jų gyvenimo dalis.
Kultūrinis pakilimas kaime)

Nepažįstamai nuo kolū
kių statybos pradžios pasi
keitė srities kaimo kultūri
nis veidas. Užtenka tik pa
minėti, kad niekuomet į 

kaimą neateidavo tiek daug 
knygų ir laikraščių, kiek 
dabar. Yra tūkstančiai kol
ūkiečių kiemų, kurie pre
numeruoja ne tik po vieną, 
bet po visą eilę laikraščių. 
Didelį vaidmenį keliant kai
mo politinį raštingumą ir 
bendrą išsilavinimą vaidina 
platus klubų - skaityklų ir 
bibliotekų skaičius. Kolūki
nė santvarka padėjo priar
tėti prie kaimo visų specia
lybių mokykloms ir kitoms 
kultūrinėms į s t a ig oms. 
Tūkstančiai kolūkiečių mo
kosi įvairiuose kursuose. 
Daugeliui kaimo žmonių, 
kuriems buržuaziniais lai
kais buvo skirta sunki ber-

stė ir kitos žemės ūkio ša
kos sėkmingiausiai gali vy
stytis, nenukrypstamai kil
ti visų pirma stambiuose 
kolūkiuose. Stambiame ko
lūkyje organizuočiau ir ge
riau atliekami visi darbai, 
geriau galima panaudoti 

[ modernias žemės ūkio ma- 
; šinas.

Tą pat mes matome ir iš 
savo praktikos. Mes žino
me, kad piniginės pajamos, 
laukų derlingumas, gyvuli
ninkystės išvystymo lygis, 
kolūkiečių darbadienio gau
sumas, kultūrinio gyveni
mo lygis yra ypatingai 
svarbūs kolūkių pajėgumo 
rodikliai. Šiaulių srityje ge
riausius rodiklius šiose sri
tyse yra pasiekę Žagarės 
rajono “Pergalės” kolūkis, 
Pakruojo rajono “Gegužės 
Pirmosios”, “Pergalės” ir 
dešimtys kitų stambių kol
ūkių.

Stambūs kolūkiai turi 
visas galimybes greitai iš- 
vvstvti visuomeninių ir 
kultūriniu - buitinių, gyvu
lininkystės pastatu ir kitą 
statyba, ko nenaiėgia da
ryti smulkūs ūkiai.

Dviejų ūkiu pavyzdys.
Štai prieš kurį laiką su i 

Pakruojo rajono “Perga-| 
lės” kolūkiu susijungė “Sa- j 
kalo” kolūkis. Žemės plotas 
“Pergalėje” pasiekė 1484 
ha, tame skaičiuje 1157 ha 
dirbamos. Anksčiau nei vie
nas šių kolūkių, kol kolū
kiečiai dirbo atskirai, nega
lėjo plačiai vykdyti staty
bos. Sustambintame kolū
kyje šiais metais smarkiai 
išsiplėtė statybos darbai. 
Pastatytas garinis malū
nas, klubas - skaitykla, sta
tomos kiaulidės. Pradėta 
grupinė sodybų statyba. 
Penki kolūkiečiai jau per 
kėlė savo gyvenamuosius 
namus. Pasiruošta statyti 
dar 7 pastatu^. Didelės per
spektyvos atsivėrė šiam ko
lūkiui sparčiai vystyti gy
vulininkystę. Šiaulių rajo
ne prie “žadžiūnu” kolū
kio prieš kuri laiką prisi
jungė “Mamaičių” ir “šių- 
baičių” kolūkiai. Žemės plo
tas pasiekė 1522 ha. Su
stambintas kolūkis šiais

savo darbą mylinčius vado
vus— tiek kolūkio valdybo
je, tiek laukininkystės briga
dose, gyvulininkystės fer
mose arba bet kuriuose ki
tuose baruose. Sustambi
nant kolūkius, kolūkiečiai 

J turi geresnes sąlygas pasi- 
į rinkti atsakingoms vadovų 
pareigoms tinkamus žmo
nes. Kolūkiuose visos že
mės ūkio šakos reikalauja 
žmonių su dalyko žinojimu. 
Aišku, kad 250-300 ha kol- 

į ūkis negali išlaikyti vieno 
ar kito žemės ūkio specia
listo. Stambus kolūkis to
kias sąlygas turi. Tai dide
lė nauda siekiant sėkmin
giau vvstyti visas žemės ū- 
kio šakas.

Gyvenviečių statybos 
reikalai

Srities kolūkiuose iki šiol 
nemaža buvo kalbama apie 

[reikalą greičiau kurti gy
venvietes, statyti visuome
ninius pastatus. Šį darbą 
visa eilė kolūkių yra pradė
ję. Tačiau iki kolūkių su- 
stambinimo šis darbas vyko 
pernelyg silpnai. Į partinių 
bei tarybinių darbuotojų 
pastabas, kodėl nejuda gy
venviečių statyba, 
dažnai pasigirsdavo' 
teisingas atsakymas:
kia palaukti, kol prasigy-• 
vensime.” Jau iš anksčiau iri

labai 
labai 
“Rei-

viečių sukūrimas kolūkiuo
se, kolūkiečių persikėlimas 
iš viensėdžių į grupines so
dybas leidžia ne tik geriau 
organizuoti gamybų žemės 
ūkio artelėse iš viso, bet 
sudaro iki šiol nematytas 
sąlygas kultūriniam dar
bui išvystyti. Gyvenviečių 
kūrimas kolūkiuose daro 
galą skurdo ir tamsumo 
liekanoms kaime.

Svarbus taupumo 
klausimas

K olūki u sustambinima s 
atpigina valdymo aparatą, 
padeda sutaupyti nemaža 
darbadieniu. Štai Šiaulių 
rajone š .m. pavasarį “Ta
rybinės žemės”, “Saugiuių” 
ir “Rakandžių” kolūkiai
susijungė į vieną kolūkį— 
“Tarybinę žemę”. Susijun
gus šiems kolūkiams į vie
ną, valdymo aparatas su
mažėjo 11 žmonių. Kolū
kiečiai per metus sutaupė 
daugiau kaip 1,000 darba
dienių. Nemaža darbadie
nių tokiu būdu sutaupė ir 
eilė kitu srities kolūkių.
Kolūkiai iš šių sutaupytų 
darbadienių gali dabar len
gvai išlaikyti agronomą, 
zootechniką ar kuri kitą
žemės ūkio specialistą.

pateikto pavyzdžio apie Pa
kruojo rajono “ Pergalės” 
kolūkį matyti, kokias dide 
les galimybes išplėsti statys 
bos darbus turi kolūkiečiai

Mokslo panaudojimas
Sustambinti kolūkiai tu- 
žymiai - geresnes sąlygas

plačiau panaudoti žemės 
ūkio techniką ir priešakinį 
agronomijos mokslą, spar
čiai kelti darbo kultūrą gy
vulininkystės fermose bei

sustambintuose kolūkiuose , laukininkystėje.
Sustambintuose kolų- i Naudodamiesi stambaus 

kiuose kolūkiečiai gali visai! socialistinio ūkio pranašu- 
rimtai galvoti ir apie įvai- |mais| kolūkiečiai turi visas 
riu pagalbinių įmonių sta-! galimybes pasiekti dar ne- 
tybą — plytinių, lentpjūvių matytą žemės ūkio pakili- 
ir pan. Greitesnis gyven- mą.

Amerikos Darbo Federacijos konvencija 
ir algų užšaldymo klausimas

Texas valstijos sostinėje 
Houstone susirinko Ameri
kos Darbo Federacijos 69-j i 
konvencija. Konvencijon 
suvažiavo šeši šimtai dele
gatų. Jie atstovauja 7,142,- 
600 duokles mokančių na
riu. Tai bus beveik šimtu 
tūkstančių narių mažiau, 
negu buvo atstovauta Fe - 
deraoijos konvencijoje 
1949 metais. O reikia žino
ti, kad toje konvencijoje 
buvo nutarta laimėti -Fede
racijai iki 1950 metų kon
vencijos milijoną naujų na
rių. Bet, vietoj laimėti dau
giau nariu. Federacija pra-

nebūtų iš darbininkų pusės

rado 98,000!
Kodėl? Kame priežastis? 

Priežastis tėra viena: Fe
deracijos lyderių apsileidi-

atsparos, tai tuojau Ameri
kos darbininko gyvenimas 
pasidarytų nebepakenčia
mas, jis nuslystų iki pat 

[ ekonominio dugno.
Užsieninėje politikoje 

Federacijos vadai neturi 
savo nuomonės, atskiros 
nuo prezidento Trumano 
nuomonės. Jie pritaria vis
kam, ką pasako preziden
tas. Jie pilnai pritaria ka
rui Korėjoje, jie remia 
Marshall Planą ir naujus 
mūsų vyriausybės žygius 
apginkluoti Vakarinę Eu
ropą.

Ši Federacijos konvenci-
ja, suprantama, tik patvir
tins tai, ką sako William 
Green ir visa Pildomoji Ta

CIO ir AFL viršininkai Murray ir Green sykiu su prezidentu Trumanu pokylyje, 
Washingtone. Jie pažadėjo viską, ko prezidentas prašė. O jis, ar padarys viską tą, 
ko pageidauja ju valdomieji darbo žmonės? Atsakymą turite jūs patys. Paklaus
kite savęs, ar turite viską, ko pageidaujate, kas būtų išgalima turėti turtingiausioje 

pasaulyje valstybėje?

Darbo unijos ir jų uždaviniai pastangose 
pagerinti darbininkų medžiaginę būklę

Čia pas mus Amerikoje įjos — nuo pažangiausių iki! Socialinis darbininkų drau- 
■' 1 * ę vi- [ konservatyviškiausių. idimas ir darbo unijos

Kaip jau žinoma, paš
inus, Amerikoje, socialinis 
draudimas nieko bendra 
neturi su mūsų darbo uni- 

'jomis. Visiškai kitaip da- 
Sąjungos darbo į- lykai pastatyti Tarybų Są- 

paleng- jungoje.

žmonės yra prisiklausę 
šokių pasakojimų apie dar
bo unijų teises ir uždavi
nius Tarybų Sąjungoje. La- santykius

paskleista goję? Tuo klausimu Petras 
Šaris rašo:

Bet kaip su įstatymais, Į 
liečiančiais industrinius

Tarybų Sąjun-
bai plačiai yra
mintis, kad ten darbo uni-1 
jos beveik nieko nereiškią, I 

i nieko nedarą dėl darbinin
kų teisių ir reikalų apsau
gojimo, kad jos yra tik val
stybės įrankis ir tt. Tikime, | ........ d.u.bininku an.|oar^v . . imą naujų aai oiniuKų ap <perdave socialinio draudi-

I mokymą, saugių darbo me-, mo fonda< Tarybinių darbi- z
i ir 1.1. Profsąjungos nįnkų jr tarnautojų gyve- 

vūd ! viSU()memnę ir vai- j valstybinis socialinis 
vairt"! stvbine kontrole, kaip TSR J - -

Saiungoic prisilaikoma į- 
statvmų darbo saugumo

i srityje. Valstvbinę kontro
le vvkdo nrofsaiunmi cent
ro khmiteti 
insnektoriai,
— darbo apsaugos komisi
jos. kurios vra prie gamvk-1 

fabrikiniu komite- ■
Darbo unijos ir jaunoji

i kartaI
Pasirodo, kad Tarybų 

[Sąjungoje darbo unijos yra 
inspek- i labai plačiai įsitraukusios 

apsaugos! j jaunosios kartos auklėji- 
1 i- mą. “Tarybinės profsąjun- 

y patingai

statymai numato 
vintas darbo sąlygas mote-

! rims ir jaunimui, privalo-
. .. , • , |mą naujų <

j jog musų skaitytojams bus ___
idomu išgirsti ir antrąją to ' 2 b ' 
klausimo pusę. . J '

Apie darbo unijų 
meni ir uždavinį 
Sąjungoje, kur, žinoma, į 
eina ir Tarybų Lietuva, ra-

[šo Petras šaris. Jis teigia, 
kad “tarybinės darbo uni-

i jos kasdien skiria dideli dė
mėsi darbininkų ir tarnau
tom materialinei padėčiai

Tarybų valstybė,” rašo 
“darbo unijų žinion

draudimas vaidina esminį 
vaidmenį. Prie darbo už
mokesčio taip pat priside • 
da valstybinės išlaidos pa
šalpai ligos metu, atosto- 
o'oms dėl nėštumo bei gim-technikiniai

visuomeninę fĮVW0< nemokamam išmoks-
—------ 1- Ginimui, nemokamai medici-

. juos pagalbai” ir tt.

no ar kumečio dalia, kurie 
dėl neturto neturėjo jokios 
perspektyvos augti, šian
dien, kolūkių santvarkos 
sąlygomis, turi visas gali
mybes siekti mokslo. Per 
socialistini darbo kelia į 
kaimą ateina radijas, elekt
ra, sportas, plačias galimy
bes naujojo kaimo žmonės 
turi vvstyti savo talentus 
kultūrinio ir visuomeninio 
darbo srityse.

Kolūkinė santvarka ati
darė darbo valstiečiams ke
lią i laisvą, šviesų ir pasi
turintį gyvenimą. Kolūkie
čiai. praktikoje įsitikinę, 
kad kolūkinis kelias yra 
vienintelis teisingas darbo 
ir gvvenimo kelias, kad jis 
užtikrina pasiturintį ir kul
tūringą gyvenimą.
Ūkių dydis ir moderniška 

technika
N. Chruščiovas savo kal

boje “Apie kai kuriuos to
lesnio kolūkių organizaci-

metais žymiai plačiau galė
jo panaudoti savo darbe 
žemės ūkio techniką, sėk
mingiau vvstyti kovą dėl 
gausaus derliaus išaugini
mo. “žadžiūnu” kolūkis 
šiais metais nuima didesnį 
derlių, negu anksčiau. Po 
18 centneriu iš hektaro— 
toks yra šiame kolūkyje 
šiemet žiemkenčiu derlius, 
laukiamas aukštesnis ir 
kitu kultūrų derlius. Su
stambinto kolūkio valstie
čiai turi visas ^sąlygas sėk
mingiau vv.stvti visuomeni
ne gyvulininkyste.

To na tips rajono sustam
bintai “liaudies kovotojo” 
kolūkis šiais m°tqiq o-alėjo 
radiofikuoti kolūkiečių bu
tus ir įvesti juose elektros 
šviesa.

Darbo organizacija 
kolūkiuose

Kolūkinė * gamyba visų 
pirma yra pagrįsta darbo 
organizacija.'Kaip taisyk
lė, geriausiai vystosi tie.ko- 

turi gabiau- 
prityrusius,

nio-ūkinio stiprinimo klau- i 
simus” ryškiai įrodė, jog lukiai, kurie 
laukininkystė, gyvulininky-1 sius, labiausia

mas ir nepaisymas organi
zuoti neorganizuotus dar ■ 
bininkus. Štai ir dabar 
Vykdomosios Tarybos pra
nešime labai daug kalbama, 
kaip iš unijų išvalyti /lau
kan “raudonuosius”, 'v bet 
nė prisiminti neprisimena
ma apie tai, kaip suorgani
zuoti keletą desėtkų milijo
nų neorganizuotų darbinin
kų.

I

Vykdomosios Tarybos ra
porte storai pabrėžiama, 
kad Federacija bus prie
šinga užšaldymui algų. Bet 
ir tas griežtumas suminkš
tintas priedu, kad Federaci
ja algų užšaldymo princi
pui durų kietai neuždaro, 
palieka jas plačiai atdaras. 
Tai yra, Federacijos lyde
riai pažiūrės, kokius argu
mentus už algų užšaldymą 
patieks vyriausybė.

Gerai, kad Federacijos 
vadovybė pasisako Už kai
nų kontrolę. Nuolatinis kai
nų kilimas verčia organi
zuotus darbininkus reika
lauti algų pakėlimo. Jeigu

ryba savo raporte. Nesigir
dėt. kad šioje konvencijoje 
susidarytų kokia nors stip
resnė kairioji opozicija.

Reikia nepamiršti, kad 
Federacijos konvencijose 
eiliniai nariai tiesioginės 
atstovybės neturi. Delega
tus skiria įvairios unijos, 
Federacija sudarančios.

Nežiūrint to. Amerikos 
Darbo Federacija yra dide
lė organizuotu darbininkų 
jėga. Tūkstančiai ir tūks
tančiai lietuviu darbininku 
nriklauso prie federacinių 
unijų. Tos uniios sudaro 
visiems darbininkams ats
para prieš samdvtoiu sau
valiavimus. Ju silpnybė vra 
iu knnservatyviškoie vado
vybėje. Salictis

Parenkamosios Tarny
bos viršininkai Knoxville, 
Tenn., pąsiruošdami šaukti 
draftui jaunus vaikinus, 
buvusius pavienius, apsi
žiūrėjo, kad 200 ju ką tik 
apsivedė. Jie suskubę tai 
padaryti no prasidėjimo ka
ro Korėjoje.

pa.gorinti.” Jis rašo:
“Tarybų valstybe suteikė 

darbo unijoms (profsąjun
goms) dideles teises. Jos 
dalvvauja planuojant i’* re- i 
gulinoiant darbininkų ir j 
tarnauto jų darbo užmokės- j 
ti. Darbo užmokesčio, bu i- i 
ties ir1 kultūros klausimais) 
įstatymu projektus, bend
ra taisykle, ruošia ir patei
kia Vyriausybei, svarstyti 
V i s a s ą j u n g i n ė P r o f e s i n i u
Sąjungų. Centro Taryba.” t
Kai darbo žmones dirba

sau
Petras Šaris kreipia dė

mesį į tą faktą, kad pas 
juos, tai yra, visoje Tarybų 
Sąjungoje ir Lietuvoje, 
“darbo žmonės dirba sau, 
visai socialistinei visuome
nei”. Girdi:

“Todėl devynios dešim
tosios darbininkų ir tar
nautojų dalyvauja socialis
tiniame lenktyniavime, ku
riam vadovauja profsąjun
gos. Lenktyniavime gimsta 
nauji, labiausiai produkty
vūs darbo metodai, kovo
jama dėl kuro, žaliavos, 
medžiagų taupaus naudoji
mo, dėl įrengimų geresnio 
išnaudojimo, dėl valstybi
nių lėšų taupymo. Produk
cijos savikainos mažinimo 
pagrindu, Tarybų valstybė 
sistematingai mažina mais- į 
to ir pramonės prekių kai- . 
nas, kas pakelia darbininkų u auto jams statvti 
ir tarnautojų realųjį darbo ------ -- -

vicqmmeninrni 
išrinkti prot- 

susi rinki -

imiu ir 
t u. tain na t 
insnektoriai, 
sa impnniuose 
muose.

“Visuomeniniai
! toriai ^ir darbo
i komisi jos dirba
I me kontakte su
■ ainis inspektoriais,
i pastarųjų nurodymai 
ori valomi įmonės adminis-

: n e '

glaudžia
techniki-1 gos ypatingai rūpinasi 

o visi j tuo”, sako Šaris, “kad aug- 
yra tu sveika jaunoji karta.

Profsąjungos turi šešis 
t racijai.” i tūkstančius pionierių sto-
Saugumas darbe, statyba jos yra gi ažiosze ša-

darbo nnliou’ ' bes vietovėse. 1950 metais11 lieti Du LIIIIJUh I‘šiose stovyklose ilsėsis 2 
Petras Šaris nurodo, kad ) milijonai 550 tūkstančių 

tarnautojųpas juos darbo unijų veik- darbininkų ir ______ ,
los dirva šimteriopai pla- vaikų. Žymi dalis išlaidų 
tesne, .negu kapitalistiniuo-. pionierių stovykloms išlai-

Dn t vyt ry G 1 1 1 1 • l 1 .• 1 • v • 1 •

užmokestį.” '
šalies įstatymai ir 

darbo unijos
Pas mūs Amerikoje, 

vyzdžiui, prieš porą metų 
tapo priimtas Taft-Hartley 
įstatymas, atkreiptas prieš 
darbo unijas, 
statymą ir šiandien griež-

“Tarybinės profsąjungos 
turi penkis institutus ir 
dvylika laboratorijų, kur 
išrišami darbo apsaugos ir 
saugumo technikos teori
jos ir praktikos klausimai.

“Milžinišku mastu vyks- T_ 
ta Tarybų Sąjungoje gy- , . eva?- 

|venamujų -'namu statyba, 
statomi nauji klubai, bib • 
liotekos, auga gydomųjų 
medicinos įstaigų tinklas. 
Visą ta statybą kontroliuo
ja profsąjunginės organi
zacijos. Jos dalyvauja pas
kirstant naują gyvenamą
jį plota, kuri pastatė vals
tybines ištaigos ir įmonės. 
Kartu profsąjungos pade- 

ir tar- 
nuosa- 

namus-kotedžus. Ko
ku-

orga
nizacijos kasmet sudaro su 
imoniu administracija, bū
tinai vrą, specialūs punktai, 
inareigoia imoniu adminis
tracija teikti individua
liniams užstatvtoiams viso- 

Prieš tą į- keriopą pagalbą.”

kyti apmokama iš sociali
nio draudimo lėšų.”

Visai ekonomiškai
Sūnus: “Tėveli, jei aš su

taupysiu tau dolerį, ar tu 
duosi man 50 centų iš jo?” 

: “Taip, aš manau 
taip, sūnau.”

Sūnus: “Na, tai aš tau jj 
jau sutaupiau. Tu man sa
kei, kad man duosi dolerį, 
jei aš aritmetikos kvoti
mus išlaikysiu, na, o aš ne
išlaikiau.”

pa-

darbininkams

į lektyvinėse sutartyse 
rias profsąjunginės

SEKITE REIKALAVIMUS 
DARBININKŲ

Sekite ir pasinaudokite

bininkų. Yra daug pasiū
lymų įvairių darbų. Žiūrė
kite ant paskutinio pusla
pio. Radę sau tinkamą pa

tįs sulyg nurodymo.
Iš Laisvėje telpamu rei

kalavimų darbininkų dau
gelis yra gavę darbų ir dau
gelis yra pasitenkinusių.

tai kovoja visos darbo uni- 3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—<Antr., Rugs. 26, 1950
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PUŠKINAS IR RADIŠČEVAS
(Istorinis

(Tąsa)

— Eime, eime. Aš nenoriu barščių... 
valgyk tu, Federsonai, — tarė jis drau
gui.

— Betgi tu norėjai valgyti.
— Nieko nenoriu.
Kai jiedu išėjo į prieangį, jaunesnysis 

vis klausinėjo broli: “Na, kaipgi tu, kaip 
sekasi, papasakok”, ir vis kalbėjo, kaip 
jis džiaugiasi jį matydamas, bet pats 
nieko nepasakojo.

Kai praėjo penketas minučių, ir jiedu 
spėjo šiek tiek patylėti, vyresnysis bro
lis paklausė, kodėl jaunesnysis nėjo i 
gvardiją, kaip visi to laukė.

— A, tiesa !—atsakė nuo vieno atsimi
nimo raudonuodamas jaunesnysis,—man

džiaugsmu veide ir žestuose, jis buvo 
toks malonus ir gražus berniokas, kad, 
rodos, vis taip ir žiūrėtum į jį. Jis ne
paprastai džiaugėsi broliu, į jį žiūrėjo 
su pagarba ir pasididžiavimu, vaizdavosi 
jį herojum, bet kai kuriais atžvilgiais, 
būtent, kiek tai liečia manierų elegan
tiškumą ,mokėjimą kalbėti prancūziškai, 
mokėjimą apsieiti įžymių žmonių drau
gijoje, mokėjimą šokti ir t.t., jis truputį 
del jo gėdijosi, žiūrėjo iš viršaus ir net 
tikėjosi, kad galės jį palavinti. Visi jo 
įspūdžiai tebebuvo dar iš Peterburgo, iš 
namų vienos ponios, mėgusios dailius 
jaunuolius ir kviesdavusios jį pas save 
šventėms, ir iš senatoriaus namu Mas- 
kvoje, kur jis kartą šoko dideliame ba
liuje.

Įrodymas, kad Puškinas 
tais metais gyvai domėjosi 
Radiščevo “Kelione iš Pe
terburgo į Maskvą”, yra 
Puškino “Kelionė-iš Mas
kvos į Peterburgą” (anks
čiau išspausdinta savivališ
ka redaktorių antrašte 
“Mintys kelyje”). Ši publi
cistinė knyga, kurią Puški
nas rašė nuo 1833 metų 
gruodžio iki 1834 metų ba
landžio, liko nebaigta. Įsi - 
tikinęs, kad negalima pas
kelbti knygos, skirtos Ra -

tai baisus smūgis, ir aš visai nesitikė
jau, kad taip atsitiks. Įsivaizduok—prieš 
pat išleidimą mes trise nuėjom parūky
ti—žinai tą kambarėlį už rūbinės,' ir prie 
jūsų, tu r būt, taip pat buvo — tik įsi
vaizduok, tasai šunsnukis sargas pama
tė ir nubėgo pranešti budinčiam kari
ninkui (ir mes ne kartą sargui degtinei 
davėm), tas ir prisėlino; tik, kai jį pa
matėm, tie metė papirosus ir šmakšt pro 
šonines duris,—o man, žinai, jau nėr ka
da, jis ėmė mane kolioti; suprantama^ 
aš nenusileidau; na, jis pasakė inspekto
riui, ir iš to viskas prasidėjo. Už tai su
mažino man pažymį iš elgesio ir, nors 
visur buvo “labai gerai” (tik iš mecha
nikos 12), na, ir neišleido į gvardiją. Vė
liau pažadėjo pervest, bet aš jau neno
rėjau ir prašiausi Į karą.

— Štai kaip!
— Iš tiesų, aš tau kalbu be juokų, vis

kas man taip šlykštu pasidarė, kad no
rėjau ko greičiausiai į Sevastopolį. Pa
galiau, jei viskas gerai seksis, tai čia 
daugiau galiu laimėt, negu gvardijoj: ten 
per 10 metų pulkininkas, o čia Totlebe- 
nas per dvejus metus iš papulkininkių į 
generolus. Na, jeigu užmuš, tai ką gi 
padarysi! . .

— Štai koks tu, — tarė šypsodamas 
brolis.

— O svarbiausia, ar žinai ką, brolau, 
— tarė jaunesnysis, šypsodamas ir raus
damas, tarsi rengdamasis kažką labai 
gėdinga pasakyti:—visa tai niekai: svar
biausia, aš dėl to prašiausi, kad vis dėl
to graužia sąžinę gyventi Peterburge, 
kai čia miršta už tėvynę. Be to, ir su 
tavim norėjau kartu būti,—pridūrė jis 
dar droviau.

— Koks tu juokingas!—tarė vyresny
sis brolis, išsitraukdamas papirosinę ir 
nežiūrėdamas į jį. — Gaila tik, kad imi-, 
du ne kartu būsim.

<— O ką, sakyk iš tikrųjų, ar baisu ba
stionuose? — paklausė staiga jaunesny
sis.

— Iš pradžių baisu, paskui pripranti 
—ir nieko. Pats pamatysi.

— O dar štai ką man pasakyk,—kaip 
tu manai, ar paims Sevastopolį? Aš ma
nau, kad nieku būdu nepaims.

— Dieva’s žino.
— Tik dėl vieno dalyko man pikta,— 

įsivaizduok, kokia nelaimė: mums kelyje 
pavogė visą ryšulį, o ten buvo mano ki- 
veris, tai aš dabar atsidūriau keblioj pa
dėty ir nežinau, kaip turėsiu prisistatyt. - 
Žinai, pas mus dabar nauji kiveriai, ir 
aplamai tiek permainų; viskas į gera. 
Apie viską tau galiu papasakoti... Aš 
visur esu buvęs Maskvoje...

Kozelcovas antrasis, Vladimiras, buvo 
labai panašus į brolį Michailą, bet taip 
panašus, kaip išsiskleidžianti rožė pana
ši į peržydėjusį erškėtį. Jo plaukai buvo 
taip pat rusvi, bet tankūs ir smilkiniuo
se susigarbiniavę. Baltam švelniam pa
kaušy buvo rusva kaselė—laimės ženk
las, kaip sako auklės. Skruostai nebuvo 
pastoviai raudoni, bet švelni balta oda 
nuolat skaisčiai suliepsnodavo, rodyda
ma visus sielos virpėjimus. Tos pačios, 
kaip ir brolio, akys buvo atviresnės ir 
šviesesnės. Taip atrodydavo daugiausia 
dėlto, kad jos dažnai suspindėdavo leng
vute drėgme. Rusvi pūkai kalėsi skruos
tuose ir virš raudonų lūpų, kurios labai- 
dažnai susidėdavo nedrąsiai šypsenai ir
atidengdavo baltus, žvilgančius dantis. 
Kai jis taip stovėjo prieš savo broli tie
sus, plačiapetis, atsegiota miline, iš po 
kurios matyti raudoni marškiniai įžam
biu užsegimu, su papirosu rankose, pasi
rėmęs ant laiptelių turėklų, su naiviu

7
Beveik iki soties prisikalbėję ir pa

galiau imdami justi, kaip kad paprastai 
buna., kad maža taip jų bendro, nors ir 
mylėjo vienas kitą, broliai gana ilgai pa
tylėjo.

— 'kai imk savo daiktus ir tuojau va
žiuojam, —- Lare vyresnysis.

J ūmesnysis staiga paraudo ir sumišo.
— Tiesiog į Sevastopolį važiuoti? — 

pa klausė ’ jis, valandėlę patylėjęs.
— Na, tai]), manau, kad nedaug daik

tų turi, sutalpinsim.
— Ir puiku! tuoj ir važiuojam,—tarė 

jaunesnysis atsidusdamas ir įėjo į kam
barį.

Bet neatidarydamas durų, jis sustojo 
prieškambaryje ir, liūdnai nuleidęs gal
vą, ėmė mąstyti.

“Tuojau tiesiog į Sevastopolį — į tą 
pagavą — kaip baisu! Tačiau vistiek ka
da nors reikės. Galų gale, nors dabar su 
broliu...”

Dalykas toks, kad jis tik dabar, ding
telėjus minčiai, kad sėdęs vežimėliu ne
išlipdamas pasieks Sevastopolį ir kad 
joks atsitiktinumas negalės jo sulaikyti, 
aiškiai suvokė pavojų, kurio jis ieškojo, 
ir todėl sumišo, išsigando, pagalvojęs a- 
pie pavojaus artumą, šiaip taip nusira
minęs, jis įėjo kambarin: bet praėjo ket
virtis valandos, o jis vis neišėjo pas bro
lį, kol galų gale vyresnysis pravėrė du
ris, jo ieškodamas. Jaunesnysis Kozelco
vas ,tarsi nusikaltęs mokinys, kalbėjo a- 
pie kažką su karininku iš P. Kai brolis 
atidarė duris, jis visiškai sumišo.

— Tuoj, tuoj, išeisiu!...—sušuko jis, 
modamas broliui ranka. — Būk geras, 
palauk manęs ten.

Po valandėlės jis iš tikrųjų išėjo ir 
giliai atsidusęs prisiartino prie brolio.

— Tik įsivaizduok, aš su tavim, bro
lau, negaliu važiuoti, — tarė jis.

— Kaip? Kas gi čia per kvailybės?
— Visą tiesą tau pasakysiu, Miša! 

Mes nė vienas neturim pinigų, ir visi 
skolingi tam štabskapitonui, kuris va
žiuoja iš P. Baisiai gėda!

Vyresnysis brolis suraukė kaktą ir il
gai nepertraukė tylęs.

— Ar daug esi skolingas? — paklau
sė jis, iš padilbų žvelgdamas į brolį.

— Daug. .. ne, nelabai daug, bet bai
siai gėda. Trijose stotyse jis už mane 
mokėjo, ir jo cukrų vis naudojom... kad 
aš nė nežianib... Dar ir preferansą lo
šėm... aš jam truputį likau skolingas.

— Tai biatrru, Volodia! Ką gi tu bū
tum daręs, jei manęs nebūtum sutikęs? 
—griežtai, nežiūrėdamas į brolį, tarė 
vyresnę sis.

— Aš manau, brolau, kad Sevastopoly 
gausiu tuos kelpinigius ir atiduosiu. Juk 
taip galima padaryti; geriau jau aš ry
toj su jais atvažiuosiu. /

Vyresnysis brolis išsitraukė piniginę 
ir šiek tiek drebančiais pirštais išėmė iš 
ten dvi dešimtrubles ir vieną trirublę.

—Štai visi mano pinigai, — tarė jis. 
— Kiek tu esi skolingas?

Sakydamas, kad tai visi jo pinigai, 
Kozelcovas ne visai tiesą kalbėjo: jis 
turėjo dar 4 auksinius, užsiūtus dėl vi
sa ko rąnkovės atlankė, bet jis pats sau 
buvo davęs žodį niekada jų neliesti.

Pasirodė, kad Kozelcovas antrasis ka
rininkui iš P., įskaitant preferansą ir 
cukrų, tebuvo skolingas tik aštuonis 
rublius. Vyresnysis brolis jam šiuos pi
nigus davė, tik pastebėjęs, kad negali
ma, pinigų neturint, dar ir preferansą 
lošti.

, .(Daugiau bus)

dišcevo “Kelionei...”, Puški
nas nustojo ją rašęs (nors 
skyrių “Maskva” jis prira-' jam”, 
še jau 1835 metų sausio I 
mėn.). Pažymėtina, kad;

b raižiny s).
dis nuvers dvarininkų val
džia, v ,

Savo “Kelionę iš Maskvos 
!į Peterburgą”, Puškinas 
baigė skyriumi “Višnij Vo- 
ločok”, tai yra skyriumi, 
atitinkančiu tą, kuriame 
Radiščevas darė savo ryž
tingąsias išvadas baudžia - 
vinės tvarkos atžvilgiu. Pa
žymėdamas, kad Radišče
vas čia “niūriomis spalvo - 

imis piešia Rusijos žemdir- 
' bio būkle”, Puškinas patei- 
I kia Radiščevo pasakojimą 
'.apie tironą dvarininką, 
; privertusį “visus valstie- 
įčius,. žmonas ir jų vaikus... 
i visomis metu dienomis dirb- 1 v

Puškinas, supran
tama, negalėjo pateikti 
spaudai šio skyriaus pa
baigos, kurioje Radiščevas 
kreipėsi su rūsčiu šaukimu 
atlyginti tam “kraugeriui”, 
atimti jo “turtus”, “susi
krautus plėšimu”, ir imtis 
revoliucinės prievartos 
prieš visuomeninį piktada - 
rį”. Bet Puškinas laiko 
esant reikalinga čia papa
sakoti jam žinomą istoriją 
apie tokį pat tironą dvari
ninką: šis dvarininkas at
vedė savo baudžiauninkus i 
“visišką nuskurdimą”, atė - 
męs visą jų nuosavybę, —

Puškino “Kelionės iš Mas-j 
k vos į Peterburgą” rašymo Į 
datos sutampa su “Kapito- i 
no dukters” kūrimo pra-, 
džia, o pradinė data betar-1 
piškai seka po “Pugačiovo i 
istorijos” baigimo.

I
Puškino “Kelionė...” yra I 

savotiškas atsakymas į Ra
diščevo “Kelionę...” ir drau
ge kaltinamojo akto prieš 
baudžiavą išdėstymas. Puš
kino pasakotojas važiuoja 
priešinga kryptimi — iš 
Maskvos į Peterburgą, skai
tydamas Radiščevo knygą 
nuo pabaigos iki pradžios | 
ir tartum patikrindamas jo j 
įspūdžius savaisiais. Savo į 
“Kelione...” 'Puškinas nore- j 
jo parodyti, kad jo metu ' 
valstiečių masių būklė liko 1 
tokia pat nepakeliama, kaip | 
ir Radiščevo epochoje.

Taip Puškinas visiškai 1 
pritaria Radiščevo zo- Į 

lūžiams (skyriuje “Juodasis 
I purvas”), kuris “skaudžiai j 
1 pliekia savivaliavimą po- 
nu”, pasmerkiančių bau
džiauninkus prievartinėms 
vedyboms. Iš skyriaus I 
“Pleški” Puškinas ištisai 
pateikia Radiščevo duotąjį 
rusiškosios pirkios “puikų 

i aprašymą”, vaizduojantį 
valstiečių buities skurdą ir 
sunkumą, pažymėdamas, 
kad rusų kaime “niekas, | 
rodos, nepasikeitė” ir 1833! 
metais. Skyriuje “Gorod- 

1 nia” Puškinas visiškai soli- 
| darizuojasi su Radiščevo 
pasipiktinančiu valstiečių 
pardavimo į rekrūtus apra
šymu. Pateikdamas keletą 
Radiščevo teksto eilučių, 
Puškinas padaro išvadą, 
kad nurodytoji prievolė — 
pati “sunkiausia liaudies 
prievolė”.

Puškinas taip pat patei- 1 
kia pradžią vieno stipriau
sių antibaudžiavinių Radiš
čevo “Kelionės...” skyrių — 
“Miednoje” skyriaus, paro- i 
dančio niekšišką ir nežmo- • 
nišką baudžiauninkų parda
vimo praktiką, ir pabaigo
je pažymi: “Toliau eina pa
veikslas, baisus tuo, kad ji
sai įtikinamas. Nepaskęsiu 
su Radiščevu jo išpūstose, 
bet nuožirdžiose svajonėse, 
su kuriomis šį sykį noro
mis nenoromis sutinku...”

Suprantama, kad Puški- j 
nas buvo priverstas nutrau
kti savo išrašą iš Radišče
vo, negalėdamas — cenzū
ros sumetimais — pateikti' 
viso skyriaus ir juo labiau 
dvarininkų žiaurumo “bai - 
saus paveikslo”. Bet nėra 
atsitiktinumas, kad Puški
nas solidarizuojasi kaip tik 
su tuo Radiščevo “Kelio
nės...” skyriumi, kuris bai
giasi Radiščevo tvirtinimu, 
kad “laisvės... laukti reikia 
iš pačio pavergimo sunku
mo”, kuris neišvengiamai 

’ turi atvesti į tai, kad liaip

I nis atrodo esąs mano dvari
ninko ūkio paveikslas”. Ir 
Puškinas visiškai pritarda - 
mas praneša, kad šis dvari- 
ninkas-tironas “buvo savo 
valstiečių užmuštas gaisro 
metu”. Tokiu būdu, Puški- 

į nas visiškai prisijungia 
prie Radiščevo, jam aistrin
gai kaltinant socialinę caro 
Rusijos santvarką. Įtrauk - 
damas į savo straipsnį iš
tisus jo “Kelionės...” pusla
pius, poetas tuo pačiu pa
brėžia jų aktualumą ir sa - 
vajam metui.

Puškinas 30-siais metais 
aiškiai matė subyrėjimą i- 
liuzijų, susijusių su buržua
zine Vakarų demokratija. 
“Ištikimas valdžiai” libera- 

1 lizinas anaiptol nekėlė jo 
simpatijos. Jis nusivylęs, 
ironiškai ir abejingai seka 

I Prancūzijos 1830 metų lie
pos revoliuciją, kada bur
žuazija, bijodama liaudies 
judėjimo ir kiek nors žy
mesnių socialinių ir politi
nių permainų, skuba, bijo
dama Paryžiaus proletarų, 
iškelti “savo” karalių. 1831 
metų sausio mėn. Puškinas 
rašo laiške E. M. Chitro- 
vui: “Prancūzai beveik vi
sai nustojo mane dominę...

1 Jų karalius su skėčiu po 
pažastimi — perdaug jau 
miesčionis”.

Jis jau atskiria po jos veid
mainiškos dąpnagogijos 
kauke naujus, nemažiau 
žiaurius ir ciniškus negUy, 
esant feodalizmui, liaudies 
engimo metodus.

Savo “Kelionės iš Mas
kvos į Peterburgą” skyrių- / 
je “Rusiškoji pirkia” Pus- ' 
kinas protestuoja ne tik 
prieš baudžiavą, kuri yra 
svarbiausia rusų gyvenimo 
blogybė: jis mato jau ir tą 
blogybę, kurią neša liau
džiai kapitalizmas. Poetas 
demaskuoja veidmainišką 
“laisvę”, neva esančią bur
žuazinės Europos kraštuo
se: “Perskaitykite anglų
fabriku darbininku skun
dus: iš siaubo plaukai pies
tu pasišiauš. Kiek biaurių 
kankinimų, nesuprantamų 
kentėjimų! iš vienos pusės, 
koks šaltas barbarišku
mas, iš kitos, koks baisus 
skurdas!.. Ir įsidėmėkite, 
kad visa tai yra ne pikt
naudžiavimas, ne nusikalti
mas, bet vyksta griežtose 
įstatymo ribose”.

Vėliau, 1836 metais, Puš- 
į kinas savo straipsnyje $ 
i “Džonas Teneris” demas
kuoja amerikinės “demo
kratijos” veidmainiškumą, 
jos biaurų cinizmą ir žiau-

Naujoji jėga, atėjusi į 
valdžią Vakarų Europoje, 
— buržuazija, [ 

“žodžiu, — baigia Puški- feodalinę bajoriją, — 
nas, — Radiščevo straips - giltai priešiška

rius prietarus, jos “nepake
liamą tironybę”, “neper
maldaujamą egoizmą”, 
“negrų vergiją šalia išsi- 

pakeitusi mokslinimo ir laisvės”. Ši 
I priešiška Puškino oažiūra

(Bus daugiau)
yra 

Puškinui. I

Prisirengkim
Laisves Vajui

Kaip kitais metais taip ir šiemet su spalio-Oct. 1 d. 
prasidės Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų. Tai 
yra labai svarbus apšvietos darbas, į kurį turime sto
ti visi. Tai darbas, kuriam turime gerai prisirengti.

Spalio-Oct. mėnesio organizacijų s u s i r i likimuose 
dienraščio Laisvės vajus, gavimui naujų skaitytojų, 
turi būti mūsų dienotvarkyje, turime iš anksto planuo
ti, kaip sėkmingiausia darbuotis vajuje, kad jis būtų 
sėkmingas. O jau su pradžia spalio-Oct. turime pradė
ti darbų.

Vajaus vedimui neturime jokių naujų .būdų, 
turėsime senais įprastais būdais verbuoti naujus 
skaitytojus ir darbuotis atnaujinimu prenumeratų. Ge
riausios darbo pasekmės kai pačios kolonijos pasida
ro planus kaip veikti ir sulyg jų veikia. Todėl ir pra- * 
šome pačių kolonijų iniciatyvos tam svarbiam darbui.

Dabar jau su parengimais iš laukų grįštame į pasto
ges. Dienos trumpėja, oras atvėsta, žmonės pradeda 
daugiau skaityti. Tad jau laikas rūpintis dienraščio 
platinimu. Taipgi laikas rūpintis parengimais dienraš
čio paramai. Vajaus medžiaga jau prirengiama ir už 
savaitės ar poros bus pasiųsta skaitytojams. Būkime , 
pasirengę, gavę pakvietimų į vajų, kad tuojau 
galėtume stoti į darbų.

Infliacijos spaudžiami daugiau pasirįžkime darbui 
dienraščio platinimui. Taipgi parengimais ir aukomis 
rūpinkimės sukelti biudžetų savo dienraščiui 1951 
metams. Budėkim, kad atsilaikyti prieš kryžiokų už
puolimus mūsų dienraštį pasmaukti.

Laisvės Administracija
------  - . —  --- ---------- . x. -.i - - - - ~r    -r

4 pusi.—Laisve (Liberty,Uth. Daily)— Antr., Rugs. 26, 1950



, FLORIDA
Visgi Florida yra skir-istrukcijas. Todėl šiais1 lai-, 

tingesnė valstija už visas kais žmonių mažai žūsta 
kitas. Čia viskas vyksta, pa- nuo uraganų, nors paliesto- 
gal sezonus: orančių sezo-jse vietose jie milžiniškus 
rias, lietaus sezonas, turistų' nuostolius padaro, 
sezonas, šalnų sezonas, ura-1 
gąnų sezonas. 
j Vietiniai' gyventojai iš 
kalno žino, kada tie sezonai 
prasideda ir todėl prisiren- 1 
gia juos tinkamai pasitik 
ti. Vienus sezonus pasitin- ■ 
ka su džiaugsmu, kitus gi Uiformuoja 
su baime. ' !' 1« * *

Uraganai
Rugsėjo ir spalio mėne

siai, tai uraganų sezonas, 
apie kurį verta pakalbėti. 
Labai maža išimtis, kad jie 
atslenka kiek anksčiau ar
ba vėliau (per 70 metų tik 
12 uraganų pribuvo rug
pjūčio mėnesį).Taip, sakau, 
uraganai atslenka! Neži
nau, kodėl tūli rašo, būk u- 
raganai “atūžė,” “praūžė”, 
“atpleškėjo”, “atpiškėjo” 
etc. Nieko panašaus. Visi 
uraganai slenka pirmyn lė
tai, vos po kelias mylias 
darydami per valandą. Jie 
išvarto medžius, nuneša 
silpnus namus, iškelia eže
rų bei jūrų vandenis tiktai 
ratu sukdami po 100 iki 
150-60 mylių į valandą. Tas 
“ratas” būna visokio dy
džio.
metre) iki šimto mylių ar- : kentėjo žuvininkų 'nedide

lis miestelis — Cedar Key, 
Fla. Čia tapo nuskandinta 

j ar sudaužyta 100 žuvavi- 
Imiii botu ir tinklu. Viso 90 
j nuošimtis laivelių. Tapo su- 

viena

bune” rašė: “Reports are Keleiviams padėti draugija Į a * b u

Rockwood, Tenn. —Areš-

tingesnė valstija

Uragano viso rato kraš-

uraganas padarė ir kitiems 
miestams žalos, tik ne tiek 
daug, tai apie juos neminė
siu. Reikia dar pridurti, 
kad vanduo išardė daug 
vieškelių (highways). Vieš
kelių nuostoliai siekia

biro. Todėl, jei ne vėjas už- j $250,'000'. Viso šis uraganas 
j muša, tai vanduo prigirdo | žalos padarė už $2,500,- 
daug nekaltų gyvūnėlių-

■ žvėreliu.
Didžiumoje uraganai su- 

. Karibbo j liro
je arba pietiniame golfe 
(gulf). Todėl Floridai, kai- 

i po toliausiai į pietus įsiki
šusiai valstijai, daugiausia 
tų uraganų ir tenka.

Uraganų niekas kitas ne- 
' sudaro, kaip tik šaltų oro 
milžiniškų bangų susidūri
mas (ar susirėmimas) su 
karštomis. Tačiau tą viską 
pilnai išaiškinti užimtų 
daug vietos ir reikėtų tam 
tikrų piešinių, tad šiuo kart 
nei nebandysime.

* * =» i
Kadangi niekas iš drau

gų floridiečių neparašė 
mūsų spaudai apie šio mė
nesio 6 d, praėjusį uraga-’Vienas traukinys 
ną pro vakarinį Floridos tas buvo grįžti, nes gelžke- 
kraštą, tai čia bandysiu su- lis tapo apsemtas, 
glaustoj formoj tatai atžy-1 Svieto Pereiga
mėti. Anglų spaudoj buvo ------------------------
plačiai aprašyta ir nufoto- I AnffioLc fnl 
grafuota, kur ir kiek žalos LOS AIPloSS* UP 

Kartais siekia (dia- padaryta. Daugiausia nu- 

000.
žmonių, rodos, tik du 
ir viena moteris atsi- 
ligoninėje, nes ją kliu- 

‘skrendantis” medžio 
šmotas.

Laimė dar, kad šio ura
gano tik viena puse kliudė 
Floridos vakarinį :

žuvo
Į dūrė 
i dė

ir jos veikla
1 macijų apie butų padėtį, 
suranda gimines ir drau- 

žmonėms toli nuo savo na- gus, sutvarko transportaci- 
mų. Visose Jungt. Valsty- ją, liuoslaikį, pataria apie 

darbo progas ir jeigu reika-

Travelers Aid organizaci- 
ištiesia pagalbos ranką

bėse tą vardą matome ge
ležinkelių ir autobusų sto-dingą, duoda finansinės pa- 
tyse, prie laivų ir lėktuvų' galbos.
uostuose.

Tik pereitais metais, Tra
velers Aid padėjo daugiau 
negu 34,000 žmonių iš 64 
kitų šalių pabėgėliams, ka
reivių sužiedotinems, re
patriantams ir turistams.

sausže- . Kada šie naujai atvykę pa-

Seniausia Telefoniste
Rugp. 28-tą Anglijoj mi-1 tuotas salaveišiškas biblis- 

c Mrs. Margaret Bale, su- tas prisipažino, kad jis “per 
! ’aukusi 87 metų. Menama,: sapną” užmušė savo žmoną 
kad ji buvo Anglijoje, o gal ir sūnų, 
ir vislme pasaulyje ilgiau
sia dirousi ir seniausia dir-; 
□anti telefoniste. Ji prade-! 
jusi dirbti telefoniste 1900 Į 
metais. Tą patį darbą ji te-, 
bedirbo iki apsirgo keliomis ’ 
dienomis pirm mirties.

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

nais vertė gulf o vandeny- 
I na.I v Pasiekęs Georgia valsti
ją, šis šturmas jau prarado 
savo spėką. Bet po to, lie
tus ląbai smarkiai lijo net 
6-se valstijose:

^Georgia, South 
1 North Carolina,
ii' Tennessee.

Žemesnės vietos Georgia 
valstijoj buvo užsemtos.

privers-

Florida, 
Carolina, 
Alabama

Rugsėjo 14 d. už 1400 
mylių nuo Key West, Fla., 
Atlanto vandenyne vienas 
uraganas slinko į vakarus, _______
darydamas vos 10 mylių i griauta ir išnešiota 
per valandą, bet... jis “šokę dirbtuvėlė, verta $18,000, 
kadrilių” (sukosi ratu) po kurioje 35 darbininkai dir- 
140 mylių i valandą.

Taigi, jeigu uraganas at
eina, viską vartydamas, ir 
jis tiktai 10 mylių nuo ta
vęs, tai tu dar turi visą va
landą laiko, kol' jis ateis, 
nuo jo apsisaugoti kur nors 
tvirtame name ar pabėgti. 
(Žinoma, yra greičiau arba 
dar lėčiau keliaujančių.) 
Uraganui ateinant, radijo 
stotys nuolatos 
žmonėms reikalingas

Pereitais metais, išsky
rus pagalbą 34,000 naujai 
atvykusioms, Travelers Aid 
padėjo daugiau negu 3,000,- 
000 amerikiečiu-keleivių. 
Tarpe šių buvo daug vaikų, 
senų, sergančių, ir šeimų, 
kurios persikėlė iš vienos į 
vietos į kitą, nariams gink-b 

i luotų jėgų, etc. I:
I Pirma Travelers Aid bu-1 
vo įsteigta prieš 50 metų ir 
buvo įstaiga imigrantams, 
kurie tada atvyko į USA. 
1917 m. National Travelers 
Aid Association buvo įsteig
ta su vyriausiu ofisu New 
Yorke. Šita organizacija 
įtraukė ir sujungė visas 
vietines Travelers Aid 
draugijas ir suvienijo jų 
darbą. Organizacija šian- ( 
dien turi 1,500 profesionaį 
lu ir savanoriu darbininku, J 
apart vieno tūkstančio ko- 
operuojančių atstovų šioje.' r 
šalyje ir užsienyje. Ameri- Į 
kos žmonės aukomis užlai- Į 
ko organizaciją, jos patar
navimas teikiamas nemoka-1 
mai visiems žmonėms ly- i 

iesto Į Aid įstaigas. Jos netik duo-lgiai, nepaisant rasės, tiky- 
keleiviams. | bos, tautinės kilmės ir eko-

tyrę Travelers Aid darbi
ninkai (kurie dažnai kalba 
kelias svetimas kalbas) pa
siruošę jiems padėti. Jų 
darbas padengia daugiau 
negu 100 svarbesnių trans- 
portacijos centrų. Pav. ke
leiviui pateikiama įrodymų 
lapelis, Travelers Aid dar
bininko išpildytas. Jis para
šytas dviejose kalbose, ke
leivio ir anglų, jam įrodo, 
kaip jis gali užsisakyti vai

nę, keliones tvarkraštį. Jei
gu keleivis norėtų pasilikti 
vienai dienai, Travelers Aid 
darbininkas tą sutvarko.

Daugiau negu 450 mies
tų ir miestelių visose Jung. 
Valstybėse turi Travelers{statymas prieš laisvę

Rugsėjo 3 d. mūsų mie 
taryba išleido įstatymą, k a d Į <Iėl plltarimų 

.komunistai turi registruotis pas j bet turi įvairių kitų patai'-| neminės padėties, 
policiją. Jiems, sako, bus I navimų. Jos suteikia infor-1 

j uždrausta laikyti ginklai ai 
k' o k i a e k s p 1 o d u o j a n t i 
ga. (Argi iki šiol

I -Į
i « CHARLES .1. ROMAN
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laidotuvių
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą 
gražiai mo- 

mūsų

Liūdesio 
tės prie 
naktj 
modernišką
Patogiai ir 
der'niškai įruošta 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite i 
oaten kinti

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia. Pa

Tp| Poplar 4110

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ISIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

bd iš. paimu lapų šluotas ii 
j AepėčiiHi. Sugriauta episko
patų bažnyčia, didelė krau-1 

Į t.uyė, Vienas apartmentinis 
j namas ir virš 100 gyvena- 
imu namų tapo nušluoti.
Tai 75 nuošimčiai visu na
mų. žodžiu sakant, mieste
lis veik sunaikintas. Čia u- 
raganas sukosi ratu po 125 
mvlias į valandą ir' išbuvo 

teikia i ilgiau nei ištisą parą.
in- ' “Tampa Morning Tri-

j sprogstančią medžiagą ?)
žinoma, čia būk tai taiko- ; i

;ma komunistams, bet supran- 
jtančiam žmogui aišku, kad 
tas įstatymas palies kiekvieną 
daugiau laisvesnį žmogų. iš

i 14-kos miesto tarybos narių 
Įtik vienas Edward R. Roybal 
į balsavo prieš.

įdomus buvo Roybal pasi-
I aiškinimas, kodėl, jis nebalsa- 
ivo už tokį demokratijai ken- 
' kiantį padavądijimą. čia pa
duodu „sutrumpintą jo kalbą 
iš “Los Angeles Daily News.”

Edw. R. Roybal kalbėjo se
kamai :

MAI APIE PERKŪNĄ
Turėjome progą užvažiuoti 

if. lloosick Falls, N. Y. Mies
čiukas turi daugiau, kai]) tris 
tūkstančius gyventojų, randa
si už 30 mylių nuo Albany ir 

Mes apsi 1 an ke
lt aimy na Baltrų

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JONO KAšKAIčIO

parinktines poezijos leidinys
256 puslapių, kaina $1.00

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

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

Prakilniai pagerbkime darbštųjį liaudies švietėją, 
bi<angųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. Karkiančių.

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
P u n & v a t q r. a »

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

Troy miestų, 
me pas savo
Butkų, buvusį biznierių, užei
gos savininką, kuris dabar gy
vena laimingai iš sutaupą ir 
nuomų. Yra kelios įmonės ii 
dirbtuvėlės'. Lietuvių pasto
liai apsigyvenusių yra apie 
(25 šeimos, iš kurių tarpo ge-

, , . _ j' j ' Iras skaičius karčiamninku.loks laisves . suvaržymo ’ v
- Įstatymas nieko gero než.a,da>u/ Ten ilgus metus gyveno ma- 

bet, vieton pagelbėt, dar 'ga- no kaimynas, Susiedas iš liu
li pakenkt mūsų demokrąti- kuižių kaimo Jonas Skarups- 
jai. Aš žinau, kiek ■ kas, kuris prieš kelis metus 

man reiškia' d e m o k b u v o užmuštas ir įmestas į 
nes mano tetas Mrs. mažą upelį, pilną stambių ak-

' 7 sūnūs žuvo; pereitame ka
kovodami už demokrati
Mano trys broliaoų.,jr aš j žirniukų.
kovojome už dęiųokrati- į paliko
Brolis Robert' 1‘r^Ba’udi- 

žuvo k a i'o laukoj Ben
jamin ir aš sugrįžome.

Mes daug prisidėjįome prie 
palaikymo (Jemok-i^tijos ir 
aš ant toliau, tęsiu,^bva už 
laisvę mūsų miestC^piliečių. 
Nemanau, kad suvaržymas 
ir panaikinimas laisvės šiuo 
momentu mums pagelbės. 
Mano manymu, mes turime 
duoti daugiau laisves kritiš
kame laike, kad suvienyti 
piliečius.

Gal aš pasirašysiu mirties 
dekretą balsuodamas prieš, 
bet aš stoviu už savo įsiti
kinimus ir mano sąžinė 
leidžia man balsuot už 
įstatymą.

t . i
Toliau Roybal nurodė, 

tas įstatymas grasina 
mažumų grupėms, kurioms Užbai 
“šiandieną lemta mirti Korė-' šiandien 
jeje,” bet namie tie žmonės

'no kaimynas, Susiedas iš llu-

pats

ne?

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

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

menų. Spėjama, kad jis bu
vo užmuštas gemblerių _ ka- 

Skarupskas 
žmoną ii 
advokatą, 

išrinktas 
Teko su 

juomi gerą pusvalandį pasi
kalbėti. Simpatingas 31 me
tų jaunuolis. Jaunasis Sko
rups k as jau vedęs ii; augina 
porą vaikų. 1

Prieš pirmąjį pasaulinį karą

Jonas 
nuliūdime 

išmokslintą sūnų 
kuris dabar y r 

i miestelio teisėju.

ton gyvavo LbS kuopa, kuri 
tais laikais surengė newyor- 
kiečiui aptiekoriui _ prelegen
tui J. Perkūnui prakalbas. 
Vietiniai lietuviai, klerikalą 
užsiundyti, o priedui karčia- 
mose prilakinti, alkoholiumi 
apsvaiginti, atėjo j prakalbas 
ginkluoti ir sukėlė lomią. Jie 
sumušė kalbėtoją Perkūną iki 
sąmonės netekimo ir sužalojo 
kitus tų laikų socialistus — 
prakalbų rengėjus.

Pasekmės buvo liūdnos, ne^ 
prelegentas J. Perkūnas tapo 
laipsniškai suparalyžiuotas. 
Vargais negalais, lazda pasi
ramstydamas, porą kartų bu
vo atvažiavęs į Easton, Pa., 
pasakyt prakalbas. Bet pa
ralyžius plėtėsi gauti smar
kiai. Kiek vėliau pasidavė į 
ligoninę. Pasikankinęs kelis 
metus mirė nesulaukęs senat
vės. Tai tokią juodą dėmę se
noviški lietuviški kryžiokai 
uždėjo ant Hoojsick Falls 
miesčiuko, kuris iki šių dienų 
nepertoliausiai nu progresavo.

V. J. Stankus.

Matthew A

s
!

Pri rengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

knyga yra jums.daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa- 
įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap-

Si
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobhs. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvate įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo {kritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimu

Ši knyga pagoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 

 

gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knygą yra

Darbininkui Sveikata

šia šiandiena darau*, nes di-' 
*■ i

dėlė didžiuma miesto, tarybos 
narių sutinka, su tokiu reak

ciniu padavad'ijimu. Visgi no
riu jums priminti, kai Roose- 
velto paveikslas dar tebeka

bo šiame rūme, tai man pri
simena jo žodžiai: ‘Mes nie
ko neturime bijoti, o tik pa
čios baimės.77 (We have

kad ' nothing to fear but fear it- 
visoms self.)

ti, nes didieji kontraktoriai 
diskriminuoja juos už tai, kad j 
jie yra mažumos tautinių gru
pių žmones.

Jis priminė ir tą, kad su 
daugeliu yra kalbėjęs apie šj 
įstatymą, didžiuma jam pa
tarė balsuot del jo paties at- 

i cities, bet maža mažuma pri- • 
j tarus lokiam įstatymui. ,

Pabaigoje sAyo kalbos su
sijaudinęs sakė: “Suprantu,

teroro vilnys ima 
siaubti šalyj, kurios naikina 
demokratijos principus ir stu
mia piliečius baimėm šios 
baimės bangos turi būti su-

šiuo“žinau, kad esu vienas 
tarpu, bet negaliu pasilikti 
nuošaliai nuo kovos už teisy
bę, iki dar -yra laikas ir ci- 
vilės teisės gyvuoja,” Roybal 
pasakė.

Tai toks buvo Edw. R. Roy
bal pareiškimas miesto tary-

BUYUS
(Ruvauskas)

DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

YIArket 2-S172

įNamy Savininkams
i Mes namus taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai
sėm stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas, j 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

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

So. Bostono

Tel. Ba 6-

ofisas, 409MUrl V ‘ V C. V A ,) į • *

bojo prieš suminėtą reakcinį ’ Broadway, Room 4, nuo 5-7
įstatymą. R-ka. i vakarais.

Parašė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS v. :

> I
Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 

gyvybės atsiradimą, apie ligas ir-nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje...

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisferijos Skyrius,!
H ** 

parašytas
DR. ANTANO PETRIKOS '

ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs,, turėki 
platų supratimą apip sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.

Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikienė. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y,

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr.} Rugs. 26, 1950



NewWto^K^ZInlos Kas remia kongres 
maną Marcantonio

Maršalas lankėsi New Yor
ke tartis su Britanijos ir 
Franci jos aukštais kariškiais 
apie apginklavimą vakarų 
Europos.

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

Mitingas komiteto dr. 
Kaškiaučiui pagerbti 
bankietni rengti

Trečiadieni, 27 d. rugsėjo, 
įvyks praplėsto komiteto su
rengimui daktarui J. J. Kaš
kiaučiui pagerbimo bankieto 
mitingas, kuriame bus išduo
tas galutinas raportas.

Visi dalyvaukite—7:30 vai. 
vakare, Kultūriniame Centre.

Valdyba.

I Liberty Auditorijoje
Gale praėjusios savaitės Li

berty Auditorijos salėse 
ko trejos vestuvės, 

gražios 
senimo,jaunimo 

vavo.

ivy-
Gal virš 
publikos, 

jose daly-

laidose.

įvyko 
Turėta 

kriaučiškų 
su bulvėmis; kavos su 

Svečiai patys sau

Siuvęju dėmesiui

22-ros vakarą, po 
; sav© susirinkimo, vienas kita
taučių klubas turėjo bankje- 

itėlį. Apie 40 narių sykiu va- 
■ karieniavo auditorijos restau- 
i rante. “Roast beef” vakarie
nę jie buvo užsisakę iš anks
to. Ją pagamino restaurant© 

. gaspad i nė Ona Globičienė.

Rugsėjo

'Sekmadienio vakarą 
draugiškas pobūvis, 
ir lengvų vaišių — 
“vištų” '

' priedais.
pasitarnavo.

Ekspreso agentūros 
darbininkai išėjo 
į streiką

Dabar eina vajus sukėlimui 
finansų dėl kongresmano Vi
lo Marcantonio rinkimą kam
panijos, vėl išrinkti jį į Kon-

Rugsėjo sustreikavo

A. C. W. of A. unijos 
tuvių Siuvėjų 54 skyriaus 
nesinis narių susirinkimas 
įvyksta rugsėjo (Sept.) 27 d., 
8 vai. vak., unijos patalpose, 
11-27 Arion PI.. Brooklyne.

kie
me-

Dienotvarkėje yra numatyta 
susirinkime svarbūs reikalai 
aptarti, kaip tai BALF’ui au
kos skyrimai ir kiti reikalai.

Kviečiami visi skyriaus na
riai kuo skaitlingiausiai daly
vauti ir tuo pačiu neužmiršti 
su savim atsinešti social secur
ity ii1 unijos korteles.

Lietuviu siuvėjų 54 skyr.

Praėjusio sekmadienio po
pietį įvyko New York© ir apy
linkės

I tikslu
. miams
; Greta
Hill -
jų —

Užėjus į Auditoriją šešta
dienį ten radau grupę vyrų 
talkoje, atliekančius mecha- 

I niškų pataisų _ pagerinimų 
Į namui darinis. Dirbo Babars- 
kas, Čepulis, Lisajus, Mažilis, 
Titanis, Varaška, Višniaus- 
ko matyti, 
kas. 
giau.

tuo tarpu man te-

binink ai. 
paskelbė, 
siuntinių 
m o. Tai

Tu© patimi firma 
kad nebepriims

k i sekam© praneši- 
reikštų atleidimą iš

Kaip žinia, prieš Marcan
tonio susijungė visos reakci
nės spėkos, kad išmušus jį iš 
kongresmanų, bet pažangioji 
visuomenė deda visas pastan
gas, 
būtų

Teisiamasis Long Island 
gelžkelio nelaimės traukinio 
inžinierius Jacob Kiefer ap
siverkė liudydamas teismui. 
Jis tikrino, kad jis ligos bu
vęs prisvaigintas, nepamatęs 
padėtiems pirm traukinių susi
mušimo.

Molinos Pagelbininkė, tokia, kuri 
nori gerų namų, 2 vaikai, atskiras 
kambarys ir maudynė, $100 j mė
nesį. Valley Stream 5-6709.

(179-183)

• Namų darbininkė; guolis vietoje. 
Nuosavas kambarys ir vana. Ben- 
dix. Turi kalbėti angliškai. Geri na
mai. Cloverdale 8-5386. (181-185)

Namų darbininkė, mylinti vaikus; 
guolis mieste. Paliudijimai.
TR. 7-7602. (182-183)

kad Marcantonio i]1 
išrinktas.

i miestų.
} Connecticut.

“VIS TIE MŪSŲ VIDURIAI”
Prašome įsitėmyt, kad šį 

sekmadienį, spali© 1, 2 vai. 
popiet, Liberty Auditorijos 
mažojoj salėj, bus skaitoma 
D-ro Kask jaučiaus parašyta 
paskaita tema “Vis tie mūsų 
viduriai.” Sueigą rengia Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
Richmond Hill’io kuopa, ir 
daktaro paskaitą skaitys vie
nas iš šios kuopos narių.

Valdyba.

Civiliniu gynybos 
direktoriaus įsakas

c i vi

įsaką

Miestiniai ir apskričių 
linių gynybos direktoriai ga
vo nuo vyriausiojo New Yor
ko valstijos direktoriaus gene
rolo Lucius D. Clay
mobilizuoti nepriklauso m a s 
grupes gelbėti užgriūtiems 
dėl puolimo iš oro.

Grupės, vadinamos 
dais, turėtų susidėti iš 
ar daugiau tymų. O 
pataria sudaryti iš 10
nų, vieną tymą kas 5,000 gy
ventojų. Grupės palaikytų 
savitarpinius ryšius su kitais 
civilinių gynybos skyriais.

skva- 
vieno 
tymus 
asme-

Skaičius reikalingą 
pašalpos mažėja

ko- 
ra-

konferencija 
čia sveturgi- 

organizaciją. 
— Richmond

organizaci-

di d m i esti nlietuvių
įku rti

ginti
vietinių
Brooklyn©

dalyvavo organizacijos
artimųjų New

Buvo svečių

Apie konferencijos 
plačiau matysite

Jersey
ir iš

darbus 
sekamose

Atvykdami 
draugai nepamiršta atvežti 

j savo įstaigai dovanų. Louis 
Šilabaitis iš Connecticut, far- 
merys, atvežė auditorijos res- 
taurantui gražių daržovių. O 
iš Great Necko Pranas Li
deikis atvežė gėlių. Great- 
ceckiečiai niekad neužmiršta 
padabinti mūsų įstaigas ir 
pramogas gėlėmis. Ar.

Streike randasi virš keturi 
; tūkstančiai unijistų prekių iš- 
Ivežiotojų ir jiems pagelbinin- 
‘kų. Priklarso dviejuose skir- 
ilinguosc Amer. Darbo Feder. 
' lokaluose. Bet bendrai turė- 
' i o kontraktą. Unija stengėsi 
' išspręsti ginčą derybomis.
Tačiau firma per virš du mė- 

i nesiūs vilkino derybas. Da.r- 
| bininkai pritrūko kantrybės.

Reikalauja po 20 centų al- 
; gos priedo už valandą, sau- 
‘gumo unijai,) po kita tiek mo- i 
;kėti už viršyalanclžius, ir dar 
:keturių šventadienių su alga.

Su finansine parama prisi
dėjo ši© draugai po dolerį: 
J. S. (jau1 antru kartu), 

I K., M. K., G. B., P. K., P. 
j Bevardis ir P. B. Varde 
I D. Partijos Kings County 
Į miteto tariu aukavusiems 
i dingą padėką.

Taipgi, kam 
taikys proga, 
nors finansiniai 
antoni© rinkimų

Buvęs staiga susirgęs ir su
imtas 110 laipsnių karščio, 

' berniukas ligoninėje “biskutį 
! pagerėjęs.” Laboratorijose te- 
I betyrinėjama jo tokia keista 
I liga.

Virėja, namų darbininkė, 5 kam
barių apartmentas, mylinti vaikus, 
atskiras kambarys. Šaukite LO. 
7-0964. (182-184)

Namų darbininkė — virėja. Pra- 
prastas virimas. Mylinti vaikus nuo 
5’/2 ir 3 m. amžiaus. Reikia paliudi
jimai. Guolis vietoje. $40. IL. 9-0787.

(182-186)
ko

tik kur pasi- 
neatsisakykite 
paremti Marc- 
kampaniją.

M. Stakovas.

New York City Opera pra
siėjo J 4-tą metinį savo sezoną 
rugsėjo 
Center.
Puccini’©

įvauja Laszlo Halasz.

21-mos vakarą, City
Pirmąja pasirinko
“Turandot.” Vado-

NAMŲ DARBININKE — patyrusi, 
su puikiausiais paliudijimais, apžiū
rėjimui apartmento, guolis vietoje 
ar kitur, labai gera mokestis, my
linti vaikus, kalbanti angliškai.
BO. .8-3213. (183-187)

Charles Vilką Prisiminus
Priepuolingai mirė Charles 

Vilkas, senas brooklynietis, 
kriaučius. Daug žmonių jį 
pažino, pažinojo ir jis dange-

ją paremdavo ir medžiagiškai, i setą
Ne kartą velionis man 

kydavo:
—Nebus Laisvės, nebus 

venimo.
Su savo žmona velionis 

vo išsiskyręs ir tai gal būt

sa-

g.v-

i Vaikams prižiūrėtuvč 
bujoja

Williamsburg© Y M ir 
'YMI1A globoje esanti prižiū- 
Irėtuvė, 575 Bedford Ave., 
plečia savo veikla. Prieš še- 

pradėjo 
Dabar 

didina- 
pri-

Policijos viršininkas 
turėsiąs rezignuoti

Skelbiama, kad Brooklyn© 
; veikiančios dar kelios milijo- 
!nines apyvartas turinčios gem- 
blerių tokios grupės, kaip 
areštuotojo Harry Gross’©.

Namų darbininkė, patyrusi prie 
vaikų, guolis vietoje, paliudijimai, 
gera alga. TR. 7-6450.

NAMŲ DARBININKE, guolis vie
toje, 2 mokyklos vaikai, paliudiji
mai. $35. KI. 3-2534.

metų įstaiga 
su 30 vaikų.

kartu
1-mos
Priima die-

Apie kainas 
ar jos

ketvirtu 
nuo spaliu

Kadaise Charles Vilkas bu
vo’ veiklus Brooklyn© lietuvių 
visuomeniniame gyve nime. 
Pasiimdavo jis pareigas įvai
rių draugijų komitetuose.

Pastaruoju laiku Charles 
Vilkas priklausė Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubui, ku
rio mitingus nuolat lankyda
vo. Jis seniau yra buvęs ir 
LDS 1-mos kuopos nariu, bet, išsiskiria vienas po kito iš gy- 
rodosi, iš ten išsibraukė.

Charles Vilkas —.ilgametis
Laisvės skaitytojas; seniau jislvų kapinėse

Paliko duktė, kuri, ro- 
Richmond Hillyj turi 
salioną; liko ir sūnus, 
rūpinosi savo tėvo pa-

bu- 
P te

veikė neigiamai visą jo gyve
nimą.
(losi, 
grožio 

j Duktė
laidojimu.
. Ir taip šertieji Brooklyn© lie
tuviai, kadaise buvę veikėjai,

|vujų tarpo.
Na, ramiai ilsėkis, dali, Aly-

Metropolitan Operoje
Angliškieji laikraščiai pa

skelbė sąrašą dainininkų-dai- 
nininkių, kurie dalyvaus gar
siojoj, Metropolitan Operau-

Pasirodo, kad šiemet jau
nebus Polinos Stoškiūtės, 
ten dainavo vadovauja-
roles per paskutinius 2 trečdalį milijono dolerių defi-

kai ponia Flagstad dainuos!
Metropolitan Opera, tai 

kiauras maišas: kainos ten 
baisiai aukštos, bilietų sunku 
gauti (išperka juos raketie- 
riai, o paskui dvigubai lupa) 
ir vis kasmet įstaiga turi apie

eito, kurį padengia aukomis. 
Kur nors jo finansuose yra 
skylė! Gal naujas manadže- 
ris ją suras ir “užsius.” A.

nei vienos lietuvaitės!

(.jau 
ma), 
žiūrės 75 vai 
nomis pasaugoti,
nepaklausiau, nežinau, 
prieinamos biednosioms darbi 
Rinkėms.

Galėjimas atskirai 
išlaikyti ir plėsti tos 
globą vaikams, rodo 
reikalą tokių valdžios 
mų prižiūrėtuvių. Del
turime? Valdininkai sako, kad 
valstybė neturi vaikams pini- i 
gų.

Praėjusį pirmadienį mieste 
j buvo pasklidę girdai, kad 
: policijos k o m i 's i j o nierius 
O’Brien tą dieną rezignuo
siąs. Priežastis: susikirtimas 
su prokuroru dėl paplitusios 
mieste gemblerystės, dėl įta
rimų, kad policija bendrau
janti su gembleriais. Taip 
skelbė komercinė spauda, ku- 
j’i sakosi žinias imanti “iš 
, patikimų šaltinių.”

Stambioji spauda, papras
tai, sav© žinias ima tiesiog 
j nuo policijos, visuomet su po
licija sugyvena glaudžiuoso
santykiuose.

ko ne-

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, 12 

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

Mrs. Anna Klimas, 660 — 44th i 
St., Brooklyn, N. Y. Skambinkite 
pirmų lubų zvanelį. (178-182)

Kiek tikrovės yra tuose po
licijai kaltinimuose, o kiek 
rinkiminės propagandos, sun
ku- pasakyti. Paprastai denio- 

) kratai su republikonais rūs
čiai pasibara, pasi pravar
džiuoja pirm rinkimų. O po 
rinkimų vėl abieji daro tą pa
tį, ką vieni pas kitus kriti
kavo. Gi tais puolimais kar- 

i tais išveržia vieni nuo kitų 
i kokią valdinę’šiltą vietą.

Dviem Dewittown šeimoms 
savininkai atsisakė atnaujinti 
rendos kontraktus dėl to, kad 
jos suorganizavo ir vadovavo 
vaikų grupių pobūvėlius, į ku- • 
riuos buv© kviesti ir 
vaikai.

xMotinos pagelbinink'ė, turi mylėti 
. vaikus, užmiestyje. JE. 8-2266.
! ’ (183-85)

negru

esant 
bėgiu 

gemblerių

Harry Gross, įtartas 
viršininku $20,000,000 
metu pelnančio 
sindikato, pasisakė davęs po
licijai kyšių. Bet nebaigė pa
sakyti, kam jis davė.

Jersey City teisme nuteisė 
1LGWU sumokėti $25 000 as
meniui, kurį sužeidė tos uni
jos organizatoriaus auto.

Moterys, atrinkimui atkarpų. Gera 
mokestis. 9 Boerum St., Brooklyn, 

j N. Y. (183-185)

Namų darbininkė, guolis vietoje, 
paliudijimai, mylinti vaikus.

IL. 9-1223.

i Mergina ar moteriškė, guolis vieto- 
■ je ar kitur, daktaro namuose, gera 
alga ir priedai. VI. 9-9556.

(183-185)

HELP WANTED—MALE

j Vyras — patyręs prie namų rakan
dų, nuolatinis darbas, gera alga. 
THE CROWN CRIB CO., 54 West

'58th Street, N. Y.
(182-184)

j Frank J. Parker prisiekdin- Į 
į tas New Yorko rytinio dis- 
Itrikto vykdančiuoju prokuro
ru, vietoje pasitraukiančiojo 
J. Vincent Keogh, kuris nori

. būti išrinktas teisėju.

GERIAUSIS

INSURANCE

Trijų religinių sektų aukšti 
j dvasiškiai prašė savo tikinčių- 
jjų, visose New Yorko bažny
čiose šį sekmadienį melstis, 

: kad būtų atmestas fašistinis 
iMcCarran bilius. žydų mald- 
: namiuose tam tikslui maldas 
į kalbėjo ketvirtadienio vaka- 
ra.

IR

REAL ESTATE
PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

New Yorko labdarybės 
misijonierius Hilliard savo 
porte paskelbė, kad pastarai
siais dviemis mėnesiais mažė
jo skaičiai gaunančiųjų pašal
pos iš to fondo. Paskiausiuo- i 
įu mėnesiu pašai pgavių skai 
čiai numažėjo 7,401 
mis. Tas sumažino 
čius $118,679.

Pašalpos reikalingų 
sumažėjo 
darbų.
dėl ko nors pagerinim© šaly
je, bet dėl pasiruošim© karui. 
Atrodo, kad tie žmonės turės 
būti dėkingais karui. Kaip 
čia seniai jie buvo pravar
džiuojami “tinginiais.” Ta
čiau “tinginių,” įskaitant kū
dikius vystykluose, vis dar 
tebelieka 341,008 asmenys.

Net.

asmeni- 
išmokes-

skaičius
► dėl pager ėjusių 
Darbai pagerėjo ne

ten 
kuri 
mas 
ar 3 metus. Nėra ir Annos
Katkauskaitės (Kaskas), ku
ri ten dainavo apie 10 metų. 
Taipgi Metropolitane jau ne
bebus
Kas užims jų vietą ateityje?

Naujas Metropolitan mana- 
džeris Rudolf Bing, išr 
paleido labai daug senų pir
maeilių dainininkų bei daini
ninkių. Pav., ten šiemet ne
bebus jau senųjų 21 sopranų, 
10 mezzo - sopranų ir kontr
altų, 18 tenorų, 17 baritonų, 
10 basų ir 5 orkestro diri
gentų. Viso šiemet bus tik 

J 84 dainininkai, o pernai jų 
buvo 108. Tarp pasitrauku
siųjų, be Stoškiūtės, yra tokie 

! pirmaeiliai dainininkai, kaip 
. Rose B a m p t o n , Florence 
Quartararo, Pia Tassinari, 

i Irra Petina, Frederick Jagel, 
! Raoul Jobin, Lauritz Melchi- 
į or, James Melton, Enzo Mas- 
chorini, Robert Weede, etc. Is 
dirigentų nedalyvaus gerai vi- 

'siems žinomas Wilfred Pelle
tier ir dar 4 kiti.

Jau ir veteranai
Ill ell lev* Į •

išrodo, gaus ligoninę

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

Odon Ligos, Bendros Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

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

New York City.
VALANDOS:

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

TEATRININKAMS
Visi Brooklyn© Lietuvių 

Liaudies Teatro nariai esate 
kviečiami susirinkt šį trečia
dienį, rugsėjo 27, ne vėliau 8 
vai. vakare, į Liberty Audito
rium. Pirmininkė.

Vietoje paleistųjų, mana- 
džeris priėmė 12 naujų dai- 

; nininkų ir grąžino kelis senuo
sius, tarp kurių yra Zinka Mi- 
lanov ir norvegė Kirsten 
Flagstad, kuri praeitame ka
re bendradarbiavo su naciais 

i Norvegijoj ir kurios koncer
tus Amerikoje iki paskutinių 
metų pikietavo antinaciai. Se
nasis manadžeris Johnsonas 
jos į Metropolitaną nepriėmė, 
bet p. Bingas — priėmė. Pa
žiūrėsime, a r neužpikietuos 

! antinaciai ir Metropolitaną,

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn. N. Y.

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

ligonių kambariui reikme-
— už griežtai žemas kainas.

New Yorko šunelių prie
glauda turės išsikraustyti nuo 
Avenue A. Priežastis: ten 
statysią veteranams ligoninę. 
Ruošiantis karui, veteranai 
pavers nuo šunų pirmą vietą. 
Tiesa, ir šuneliai ne ant gat
vės ištvojami —- jie krausty
sis į nuosavą namą, prie York 
Avė. ir 9 3rd St. V. S.

Pasirgęs tiktai tris dienas 
vaikų paralyžiumi, New Yor- 
ko ligoninėje mirė Richard E. 
Lauterbach, 36 metų, buvęs 
užrubežiniu korespondentu 
tūliems žurnalams ir laikraš
čiams.

REAL ESTATE
■

Woodhaven North Nauji atski
ri mūriniai namaj; ^kaimiškoje ap
linkoje. Trys miegkąrnbariai; vanos 
ištaisytos spalvuotų tile. Skiepas 
pilnai ištaisytas. Porčiai užpakalyje. 
Virtuves grindys iš Kent tile. Du 
blokai iki Forest Parlę. šeši kamba
riai. Plėstruotos „Sienos. Galima 
pereiti per Model Home nuo 9 A.M. 
ik 10 P.M. kasdien. Arti visų trans- 
portacijų. Pirmieji nauji namai pa
statyti Woodhavene į 15 metų. 
Kreipkitės: WOODHAVEN PARK 
HOMES, 84-19 — 86th St., Wood
haven, N.Y. BMT iki Forest Park
way Sta. du blokus į šiaurę.

(181-185) '

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

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

Petkas Kapiskas
PALAIKO

X' Bar & Grill
•’ - <> '■ i

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET-T Brooklyn, N. Y.
Telefoną*: EVergreen 

- .--------------- --------------------—.......  1

REPUBLIC B AR & GRILI
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

>o SHUFFLE BOARD

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Rugs. 26, 1950

Telefonas
EVergreen 4-9407

<♦>

-u
T—J—,------ — ■S-**'* ^"'3'

<♦> JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI TR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms




