
Apie suvažiavimą.
Ko ji siekiasi?
1898 m. Minske.

X Ji903 m. Londone.
Rašo R. MIZARA

Apie šaukiamąjį Tarybų Są
jungos Komunistų Partijos su
važiavimą nūnai kalba visas 
pasaulis, — jos priešai ir 
draugai.

Priešai sako: jis nieko nau
jo neatliks.

Draugai sako: tai milžiniš
kas įvykis ne tik Tarybų Są
jungoj, bet ir visame pasau
lyj; tai didžiulis žingsnis į 
komunizmą.

Tie, kurie bando į šį suva
žiavimą viešai “pamoti ran
ka,” savyje kitaip galvoja, jei 
jie žino tos partijos istoriją. 
O jei nežino, tai jie nežino, ką 
šneką.

—o---
Bešališkas asmuo, su praei

timi apsipažinęs, pasakys, jog 
šis suvažiavimas turės didžiu-* 
lės reikšmės visai žmonijai, ir 
jis poliau sakys: —

PT’.saulio istorijoje dar nėra 
h^vp tokios partijos, kaip Ta- 
rythj Sąjungos Komunistų Par
tija.

Gimusi prieš 50 metų, ji 
pasišventusiai ir ištikimai va
dovavo milijonams darbo žmo
nių dėl jų kasdieninių reika
lų, dėl carizmo ir išnaudotojų 
klasės iš valdžios pašalinimo 
ir socializmo įkūrimo.

Ir tai buvo pasiekta dar 
mūsų amžiuje.

—o—
Naujoje partijos programo

je skaitome:
“šiuo metu didžiausiais ko

munistų partijos uždaviniais 
yra: kūrimas komunistines vi
suomenės, laipsniškai perei
nant is .sficializmo į komuniz
mą, nuolatinis kėlimas visuo- 
rikjnes materialinio ir kultūri- 
niYo lygio, auklėjimas visuo- 

19-tas

Įvyko 
jame 

asme-

sumezgimas broliškų ryšių su 
visų šalių darbininkais, ir gy
nimas Tarybų šalies nuo jos 
priešų agresyvių'veiksmų?’

---o---
šis suvažiavimas yra 

iš eilės.
1898 metais Minske 

I-masis suvažiavimas; 
dalyvavo iš viso tik 9 
nys.

Tame suvažiavime buvo iš
rinktas Centro Komitetas, ku
rį netrukus caro valdžia areš
tavo. Minsko suvažiavimas 
nepriėmė programos, nepriė
mė įstatų, bet priėmė manifes
tą, skelbiantį, kad jau įkurta 
Rusijos socialdemokratų dar- 
b įninki/ partija. Tai turėjo 
(fflžiulę propagandistinę reikr 
šn^t marksistų apvienijimui.

f-masis suvažiavimas įvyko 
nedidelėje medinėje trobelėje, 
kurią, 1931 metais būdamas 
Minske, mačiau, b£t karo me
tu žvėriškieji naciai veikiau
siai bus ją sunaikinę.

Gi 19-tasis suvažiavimas į- 
vyks vienoje gražiausiųjų 
Maskvos saliu ir jame daly- 

' vaus tūkstančiai žmonių!...

Il-rasis tos partijos suvažia
vimas susirinko 1903 m. liepos 
mėnesį Brusselyj, bet to mies
to policija pareikalavo, kad 
suvažiavimo delegatai iš Bel
gijos kraustytųsi. Tuomet su
važiavimas persikėlė Londo
nan.

šiame suvažiavime jau da
lyvavo ir Leninas, — pirma
jame negalėjo dalyvauti, nes 
buvo ištrėmime.

Londone gimė bolševikai ir 
menševikai...

Per arti 50 metų ši partija 
nešidja bolševikų vardą; po 
19-to suvažiavimo ji vadinsis 
tik komunistų partija, be “b” 
pridėčko.
žbit —°—

To Londono suvažiavimo, 
Leninui ir Stalinui vadovau
jant," partija augo, tvirtėjo, — 
arta vo josi klasių kovos ugnyj.

Iš kiekvieno su priešu susi
rėmimo ji išėjo vis galingesnė, 

f ’rkitvirtesnė ir kietesne, nežiū-
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SOVIETAI SIŪLO KETURIŲ DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJĄ
t?

Kinija tvirtina, kad 
jankiai nelaimės, 
nepaisant savo bombų

Peking.— Kinijos radijas 
sakė, nepaisant, kaip Ame
rikos lėktuvai bombarduos 
Šiaurinės Korėjos miestus, 
vis tiek jie neįveiks Korė
jos liaudininkų ir kinų, anų 
padėjėjų. Radijas pašiepė 
amerikonus, kad jie “spau
dimu iš oro” tikisi priverst 
Korėjos liaudininkus pasi
duoti.

Kinijos radijas vėl parei
kalavo, kad amerikonai su
grąžintų visus paimtus Ko
rėjos liaudininkus ir kinus. 
Griežtai atmetė amerikinį 
siūlymą, kad būtų ameriko
nams palikti tokie belais
viai, kurie atsisaką namo 
grįžti.
Kinų radijas, pagaliaus, 

pridūrė:
“Vadinamas karinis spau

dimas iš amerikonų pusės 
nieko jiems nelaimės, o tik
tai griežtai padaugins skai
čių užmušamų, sužeidžia
mų bei nelaisvėn suimamų 
amerikonų. Aišku, kad jie 
negali padaryti nė vieno 
žingsnio pirmyn.”

Išeikvota 120 milijonų 
dolerių bazėm Afrikoj

Washington.—Karinė Se
nato komisija patyrė, kad 
kontraktoriai nusuko bei 
bergždžiai išeikvojo 120 mi
lijonų doleriii valdžios pi
nigų iš tos sumos, kuri bu
vo paskirta penkioms kari
nėms lėktuvų stovykloms 
statyti Francūziškoje Mo- 
rokįcoje, šiaurinėje Afriko
je.

Komisija taip pat surado, 
jog prastai atliekami staty
bos darbai.

Korėja. — Šiaurinė Korė
ja sako, fronte nebuvo jo
kių svarbiij atmainų.

KONGRESMANU NEAM ERIKIN1S KOMITETAS 
KVOS ATOMINĮ MOKSLININKĄ CONDONĄ

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Vei
klos Komitetas verstinai 
pašaukė mokslininką Ed- 
warda U. Condoną į tardy
mus, kurie bus jam daromi 
Chicago j rugsėjo 5 d.

Tas komitetas jau pirm 
4 metų įtarė, kad prof. 
Condonas esąs “labai, labai 
silpnas atominių sekretų

rint to, kad mūšiuose krito 
daug jos narių, ryžtingų kovo
tojų.
■ Na, ir šiuo metu ši partija 
stovi priešakyje valstybės, 
turinčios virš 200 milijonų gy
ventojų, — pažangiausios ir 
vienos tvirčiausių valstybių 
pasaulyj!

Taigi: 50 metų bėgyj ši par
tija atliko tokius didelius dar
bus, kokių jokia kita politinė 
partija žmonijos istorijoje nė
ra atlikusi.

Ragina paruošt taikos sutartį su Vokietija, suvienyt 
ją; surengt rinkimus ir ištraukt svetimųjų armijas

NĮnskva. — Sovietų vy
riausybė rugpjūčio 23 d. 
pasiūlė sušaukti Jungtinių 
Valstijų, Anglijos, Franci
jos ir Sovietų Sąjungos 
konferenciją dėl Vokietijos 
nevėliau kaip spalio mė
nesį.

Sovietų siūlomas dieno- 
tvarkis sako, konferencija 
turėtų svarstyti sekančius 
klausimus paeiliui:

“a. Paruošimas taikos su
tarties su Vokietija.

“b. Vienos valdžios suda
rymas ištisai Vokietijai, su
jungiant rytinę ir vakarinę 
Vokietiją į vieną valstybę.

“c. Visuotinų rinkimų su
rengimas ištisoje Vokietijo
je ir sudarymas komisijos, 
kuri patikrintų esamas są
lygas tokiems rinkimams 
įvykdyti.

“Tuo pačiu laiku Sovietų 
vyriausybė siūlo svarstyti 
keturių didžiųjų valstybių

Angly generolas perša 
ieškot daugiau Titų

Paryžius. — Feldmarša
las William Slim, Anglijos 
generalip štabo vadas, pa
reiškė, jog neįmanomas bū
tų dalykas ginklais nuslo
pinti komunizmą įvairiuose 
pasaulio ‘ kraštuose.

Slim todėl patarė diplo
matiškai perkalbinėti ko
munistinius Sovietų kaimy
nus ir medžiaginiai juos 
papirkinėti, kad jie išstotų 
prieš Sovietų Sąjungą pa
našiai, kaip' išstojo Jugo
slavijos valdovas Tito.

Teheran, Iran.—Premjero 
Mossadegho valdžia pavarė 
iš tarnybos 15 generolų, 
laikydama juos negana iš
tikimais.

ORĄ S.—Giedra ir šilčiau. 

saugotojas” nuo Rusijos. 
Condonas prašė komitetą 
leist jam ateiti ir atsakyti į 
priekaištus. Bet Neameri- 
kinis Komitetas tada atme
tė Condono prašymą.

Komiteto pirmininkas de
mokratas John S. Wood, 
dabar šaukdamas Condoną 
į kvotimus, sakė, Condonas 
turės tiktai atsąjdnėti į ko
miteto narių statomus klau

psimus, bet jam bus neleista 
padaryti jokį pareiškimą 
kpie savo<mokslinę veiklą ir 
ištikimybę Amerikai.

' Condonas., pirmiau būda
mas Massachusetts Techno
logijos Instituto prezidentu, 
prisidėjo prie atomų bom
bos išradimo. Dabar jis 
yiįa tyrinėjimų direktorius 
Corning stiklų korporaci
jos.

susirinkime klausimą dėl 
laikotarpio, per kurį turėtų 
būti ištraukta visos gin
kluotos okupacinės jėgos iš 
Vokietijos.”

Konferencijon taip pat 
turėtų būti pakviesti vaka
rinės Vokietijos ir rytinės 
Demokratinės Vokiečių 
Respublikos, atstovai, kad 
galėtų dalyvauti svarsty
muose.

Kritikuoja amerikinį 
pasiūlymą

Amerika, Anglija ir Fran- 
cija, pirm šešių savaičių 
atsakydamos į ankstyvesnį 
sovietinį pasiūlymą, piršo, 
kad Keturių Didžiųjų kon
ferencija nagrinėtų tiktai 
vieną klausimą — ar yra 
Vokietijoje tokios sąlygos, 
kad galima būtų įvykdyti 
laisvus rinkimus visoje ša
lyje. Anglai - amerikonai 
siūlė tuo tikslu paskirt ty
rinėjančią Jungtinių Tautų 
komisiją.

Sovietų vyriausybė pa
reiškia, jog tas nagrinėji
mas tiktai įžeistų Vokieti
jos žmones. Nes jie jau 
daugiau kaip per 100 metų 
turėjo rinkimus ir yra gerai 
susipažinę su rinkiminiais 
veiksmais.

Sovietų Sąjunga, kad ir 
•nenoromis, tačiau, sutinka

Amerikonai lemia, kad bus \
atmestas Sovietų pianas
del 4 Didžiųjų sueigos

Washington. — Amerikos 
valdininkai šaltai žiūri į 
naująjį Sovietų pasiūlymą 
surengti keturių didžiųjų 
valstybių konferenciją, ku
ri turėtų spręsti klausimus 
dėl Vokietijos suvienijimo 
ir taikos sutarties su ja;.

Jungtinės Valstijos jau 
tariasi su Anglija ir Fran
ci j a, kaip atmesti šį Sovie
tų planą. Jos bijo, kad jei
gu sutiktų su sovietiniu pa
siūlymu, tai Francijos ir 
vakarinės Vokietijos seimai 
galėtų tolyn atidėti užgyri- 
mą karinių sutarčių, kurios 
nukreiptos prieš Sovietų 
Sąjungą.

Detroit, Mich.
Mirė Jonas Danta

Mirė Jonas Danta, gerai 
žinomas ne tik Detroito 
progresyviams, bet ir pla
čiai tarpe visų lietuvių.

Buvo geras Laisvės ben
dradarbis.

Pirmą kartą su Danta 
susitikau Toledo j 1915 m.

pal kas kitas parašys 
apie jo gyvenimo nuveik
tus darbus.

Pažymėdamas laidojimo 
ceremonijas, pris i^ni n s i u 
šiek tiek apie Joną Dantą 

į konferencijos diėnotvarkį 
įdėti ir šį klausimą. Iš sa
vo pusės, ji pataria sudary
ti rinkimų komisiją iš ryti
nės ir vakarinės Vokietijos 
seimų atstovų. O pirmoje 
vietoje ta komisija turėtų 
ištirti, ar buvo vykdoma 
Potsdamo sutartis tarp ke
turių didžiųjų valstybių, 
ypač kas liečia vokiečių nu
ginklavimą ir nacizmo pa
naikinimą.

Peikia vakarus už karo 
sutartis

Sovietų vyriausybė šioje 
savo notoje smerkia Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
“taikos kontraktą” su va
karų Vokietija, ir peikia še
šių vakarinės Europos kraš
tų “apsigynimo” sutartį. 
Sako, “tos sutartys yra at
viras sąryšis karui, užkar
tas vakarinei Vokietijai 
prieš jos žmonių valią.” 
Šios sutartys anaiptol nedi
dina laisvės vakarinei Vo
kietijai. Jos “amžinai” įgar 
liną anglų^, amerikonus ir 
francūzus laikyti savo ar
mijas Vokietijoje, kada tik 
jie nori ir kur tik nori. O 
tos armijos būtų laikomos, 
karui prieš Sovietų Sąjun
ga.

Prieš Atlanto sąryšį
Sovietų Sąjunga sako, 

negalima leisti būsimajai

vai-
savo

Vakarų Vokietijos, 
džia planavo pavesti 
seimui tas sutartis tvirtin
ti rugsėjo mėnesį.

Teigiama, kad Amerika, 
Anglija ir Franci ja sutiktų 
tartis su Sovietų Sąjunga 
tiktai vienu klausimu, — 
kaip sudaryti komisiją, ku
ri turėtų ištirti, ar galima 
įvykdyti laisvus rinkimus 
dėl vienos valdžios įsteigi-, 
mo visai Vokietijai. Ame
rikonai ir jų talkininkai 
stengtųsi įrodyt, kad laisvi 
rinkimai “negalimi” rytinė
je Vokietijoje, kuri yra So
vietų žinyboje.

plačiau. Dabar užteks tiek.
Spartakas

Laisvės Redakcija ir Ad
ministracija pareiškia gilią 
užuojautą Dantos žmonai 
ir draugams dėl to didelio 
visiem? mtim^ nuostolio.

ĮVAIRIOS žinios
Kairo, Egiptas. •— Čia pa

skelbtas karinio budėjimo 
stovis, kad pastotų > kelią 
naujoms riaušėmk

Korėja. — Amerikos lėk
tuvai bombardavo - Šiauri
nės Kopėjos miestą Supun- 

visos Vokietijos valdžiai su
sidėti su valstybėmis, pri
klausančiomis 'kariniam At
lanto sąryšiui.

Jau ir pirm«*vhoji so vie-, 
tinę nota reikalavo už
draust Vokietijai daryti 
karines sutartis prieš bent 
vieną iš talkininkų, kurie 
Antrajame, pašau 1 i n i a m e 
kare kovojo prieš Hitlerį.

Soyietii vyriausybė atme
ta Įtarimą, kad rytinė De
mokratinė Vokiečiu Respu
blika su savo pasiruošimais 
apsiginti “dar labiau atske
lia” rytinę Vokietiją nuo 
vakarinės. Sovietų nota sa
ko, patys rytinės. Vokieti
jos gyventojai reikalauja 
tokių prisirengimų, kad ga
lėtų apsisaugoti nuo vaka- 
rinių kraštų šnipų, sabotaž- 
ninkų ir provokatorių, ku
rie nuok;t skverbiasi į ry
tinę Vokietiją.

Francijos ambasadorius 
kalbėjosi su Stalinu

Maskva.—Naujasis Ffan- 
cijos ambasadorius Luis 
Joxe prašė pasimatymo su 
premjeru Stalinu ir buvo 
priimtas. Neoficialiai pra
nešta, kad jiedū kalbėjosi 
apie Sovietų pasiūlymą su
šaukti Keturių Didžiųjų 
konferenciją dėl Vokietijos 
ir apie karines vakarų Eu
ropos sutartis su vakarine 
Vokietija.

Žymėtina, jog Franci jo j 
yra didelio pasipriešinimo 
toms sutartims su vakari
ne Vokietija.

Pati Francijos valdžia 
priešinosi vakarinių vokie
čių ginklavimui pagal šias 
sutartis. Bet Amerika pa
darė tokį spaudimą, kad 
Francijos valdžia buvo pri
versta sutikti.

Roma. — Nukrito jūron 
Anglijos lėktuvas. 50 žmo
nių išgriebta iš vandens, o 
7 kiti dingo ar žuvo.

SENATORIAI SURADO AMĘRIKINIA1 - 
PASAULINĮ AUEJAUS—NAFTOS TRUSTĄ

Washington. — Penkios sudarančios kompanijos da- 
amerikinės žibalo- aliejaus 
kompanijos ir dvi anglų - 
holandų žibalinės kompani
jos yra s.usidėjusios j pa
saulinį trustą, kaip kad jau 
pirm dvejų metų surado 
Senato komisija, veikianti 
smulkiojo biznio reikalais. 
Bet tiktai dabar preziden
tas Trumainas sutiko viešai 
paskelbti tos komisijos ra
portą.

Raportas parodo, kad tas 
tarptautinis trus.tas • fakti- 
nai valdė pasaulinį aliejaus 
biznį, apart Sovietų Sąjun
gos ir jos draugų. Trustą

gą (Suiho) tiktai už my
lios nuo rubežiaus su Man- 
džūrija.

0

Kinijos radijas sako, t 
kad amerikonai žudę 
karo belaisvius

Peking, Kinija. — Kini-, 
jos Liaudies Respublikcys 
radijas tvirtino, kad ame
rikonai nužudę “šimtus” 
paimtų nelaisvėn šiaurinių 
korėjiečių ir kinų. Radijas 
padavė tokį liudijimą vieno 
buvusio belaisvio, kino var
du Tan Čing-min:

Amerikonai patalpirto tą 
kiną belaisvių stovyklon 
Kodže saloje ir “per'auklėr 
jo” jį. Pamokino jį, kaip 
šnipinėti, ir iš lėktuvo nu
leido į Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką. Tuo
met jis sugrįžo į liaudiniiĮ- 
kų kariuomenę ir papasa
kojo tokią istoriją:

Tas kinas ir 24 kiti belais
viai buvo paskirti laido t 
kalnuose belaisvius, žuvu
sius bei nužudytus Kodže 
stovykloje. Ir jie palaido
jo apie 400 belaisvių.

Tūlų belaisvių kūnai bu
vę taip supjaustyti, jog ma
tyt, kad amerikonai darę 
jiems “daktariškus bandy
mus,” sakė buvęs belaisvis 
Tan Čing-min.

Šiaur. Korėja kaltina 
amerikonus už ramių 
kaimų bombardavimą

Korėja. — Korėjos liau-, 
dininkų radijas skundėsi 
pasauliui, kad Amerikos 
lėktuvai nuo liepos. 11 iki 31 
d. numetė daugiau kaip 6,-. 
000 sprogstamųjų ir pade
gančiųjų bombų ant ramių- 
Šiaiurinės Korėjos kaimų; 
Sako, taip amerikonai iš- 
oro naikino tūkstančius 
kaimų bei viensėdžių, už
mušant daugybę jų gyven
tojų.

Per tą patį laikotarpį, 
amerikiniai lėktuvai palei-' 
do daugiau kaip 18,000 pa
degančiųjų ir sprogstamųjų 
bombų į Pyongyangą, Won- 
saną ir kitus Šiaurinės Ko
rėjos miestus.

linosi rinkomis ir sauvališ- 
kai nustatinėjo žibalo-gazo- 
lino kainas.
Nusuko valdžiai $67,000,00Q

New Jersey Standard Oil 
ir trys kitos amerikinės 
aliejaus kompanijos apkir
to Jungtinių Valstijų val
džią 67 milijonais* dolerių. 
Jos ėmė daug aukštesnes 
kainas už aliejų, kurį Ame
rikos valdžia pirko savo tai- , 
kininkams Europoje, negu 
už aliejų, kurį tos kompani
jos pardavinėjo “laisvoje 
rinkoje” šioje šalyje.

Amerikos vyriausybė da
bar todėl patraukė šias 
kompanijas teisman, reika
laudama sugrąžint 67 mili
jonų dolerių permokėjimus.
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ORGANIZUOTI DARBININKAI 
IR RINKIMAI

ĮŽYMUSIS AMERIKOS darbininkų vadas ir senas 
veikėjas William Z. Foster labai kritiškai žiūri į darbo 
unijų sąjūdžio aukštųjų lyderių nusiteikimą linkui prezi
dentinių rinkimų. Jis mano, kad jų politika nesuderina- 

L ma s.u tikraisiais dirbančiųjų interesais. w
i Fosteris rašo:

“Viršūniniai darbo unijų judėjimo vadai dabar atliki- 
. nėja savo paprastas pažeminančias ceremonijas, kad 

pririšti darbininkus prie dviejų partijų sistemos ir prie 
reakcinio didžiojo biznio politinių kandidatų. CIO už- 
gyrė demokratų tikietą ir, kaip atrodo, tą patį padarys

• - Amerikos Darbo Federacija. Dar kartą organizuoti dar
bininkai surakinami ir paverčiami bejėgiais pasipriešin
ti Wallstryto imperializmo programai, kuri yra karo ir 

/•fašizmo programa. . - .
, “Pro-kapitalis.tinė partinė organizuoto darbininkų ju
dėjimo svarbiausių vadų linija sudaro pragaištingą smū- 

i gį darbininkų klasės ir abelnai žmonių gerovei. Naujo 
karo pavojus, fašizmo pavojus ir kėsinimasis ant dar
bininkų ir negrų žmonių gyvenimo lygio reikalauja tvir
tos ir. nepriklausomos politinės organizacijos iš darbi
ninkų pusės, ir jų politinių talkininkų. Viršūninių dar
bo unijų vadų nepajėgimas išvystyti tokį judėjimą su
daro paprasčiausią išdavimą ne tik organizuotų darbi
ninku, bet ir abelnai visos tautos. Stevensonas ir Eisen- 
howeris atstovauja didžiojo biznio interesus, o ne pa
prastųjų žmonių. Savo išdavingu užgyrimu tų kandi
datu rinkimuose Greenai, Murray, Wollai, Reutheriai, į 
Harrisonai, Dubinskiai ir visi kiti, dar kartą pavaizduo- 
ja tą faktą, kad jie, kaip Leninas pavadino juos, yra 
‘kapitalo leitenantąį darbininkų klasės eilėse’.”

Fosteris, daro išvadą, kad šiuose rinkimuose dirban
čiųjų interesus gina ir atstovauja tiktai Progresistų Par
tijos kandidaitai.' Jodei organizuotų darbininkų, par
eiga šiuose rijnkipauOse Aiž juos balsuoti ir jų rinkiminę 
kampaniją paremti. Jis tęsia:

“Organizuoti darbininkai jokiu būdu negali turėti po-
• litinio nusistatymo, paremto darbininkų klasės interesais, 

kuomet jie tebepalaiko dviejų kapitalistinių partijų kan
didatus. Norint būti efektinga ir pažangia politine jėga, 
darbo unijos turi sutraukyti ryšius su kapitalistinėmis 
partijomis ir atsistoti pryšakin mobilizavimo milijonų 
darbininkų, farmerių, negrų, profesionalų ir tt., į nule
miamą politinę organizaciją, žmonių masės, seniai yra

. pasiryžusios paremti ilgai atidėliojamą ir sabotuojamą 
politinį judėjimą. Ir tik tada, kada tos masės griežtai 

. ' pareikalaus savo galingos, politinės partijos, organizuo- 
f ti darbininkai, kaipo tokie, padarys tą reikalingą žygį.”

Anksčiau ar vėliau ši Fosterio “pranašystė” turės, išsi- 
/ pildyti. Amerikos organizuoti darbininkai turėtų paimti 

pavyzdį bent jau iš Britanijos organizuotų darbininkų, 
> .kurie jau labai seniai turi savo politinę partiją, atskirą 

ir nepriklausomą nuo kapitalistinių partijų.

TEBEDEMONSTRUOJA 
SAVO IGNORANCIJĄ

Keleivio redaktoriai net 
pasišaukė talkon savo ben
dradarbiui, kad juos išgel
bėtų iš labai nesmagios pa
dėties. Dabar koks ten S. 
M. tvirtina, kad mūsų tak
sų sistema nepadeda kapi
talistams kovoti unijas ir 
laužyti streikus. Tas tik 
parodo, kad ir S. M. tiek 
težino, kiek ir Keleivio re
daktoriai.

Tas žmogelis tvirtina, 
kad iš valdžios iždo sugrąj 
žinimas Allis - Chalmers 
korporacijai’ $25,-00.0,000 
nieko bendro neturėjo su 
1946 metų lokautu. Tai, 
girdi, buvo tik sugrąžinta 
permokėti taksai!

Ar .girdėjote: Bilijoninė 
korporacija, su visa armija 
geriausių advokatų, nežino, 
kiek ji turi mokėti taksų, 
ir štai permokėjo net dvide
šimt penkis milijonus dole
rių! Ir tam tiki Keleivio 
ignorantai f

Keleiviniai peckeliai ne
žino tokio dalyko, kaip 
“carry-back” pro vizi j a tak
sų sistemoje. Vienerių me
tų nuostolius korporacijos 
atsiima iš valdžios formoje 
sugrąžinimo taksų, sumokė
tų kitais metais. Minėtos 
korporacijos 1946 metų lo
kautas padarė jai nuostolių 
už $35,000,000. Už tai val
džia turėjo iš jau pirmiau 
sumokėtų korporacijos tak
su sugražinti 
000,000.

Korporacija žinojo, kad 
valdžia padės • jai panešti 
lokauto taksus. Korporaci
ja laikė uždarius fabriką, 
kad sudaužyti uniją.

Keleiviui tai nereiškia 
valdžios padėjimą kapitalis
tams kovoti unijas ir lau
žyti streikus. Mat, jis jau 
seniai tarnauja ne darbi
ninkams, bet kapitalistams. 
Jis suranda būdus ir for
mas pateisinti kapitalistus.

paspaustų Malano fašistinę 
valdžią liautis terorizuoti 
gyventojus, kurie daugu
moje yra negrąi. Taip pat 
pasirašantieji yra prašomi 
pagal išgalę paaukoti. Tiks
las sukelti $10,000 ir tuojau 
pasiųsti kovojantiems žmo
nėms.

Šis amerikiečių žygis yra 
gražus tarptautinio solida
rumo išreiškimas. Netenka 
abejoti, kad bus surinkta 
šimtas tūkstančių parašų ir 
sukelta dešimt tūkstančių 
dolerių tokiam garbingam 
tikslui.

Dr. Du Bois sako:
“Aš nežinau, ar ameri

kiečiai, neatsižvelgiant į 
odos spalvą, pilnai supran
ta svarbą to fakto, jog bė
giu septynių savaičių nuo 
pradžios priešinimosi tiems 
neteisingiems valdžios įsta
tymams Pietų Afrikoje, su
areštuota ir sukimšta į ka
lėjimus daugiau kaip 2,500 
vyrų ir moterų, kurie ap
galvotai ir pasiryžusiai sto
jo kovon.

“Jeigu Amerikos žmonės 
žinotų visą tiesą apie tą is
torinį įvykį Pietų Afrikoje, 
aš esu tikras, kad jie svei
kintų teikiamą progą iš
reikšti savo pritarimą, pa
sirašant ant peticijos ir fi
nansiškai paremiant Coun
cil on African Affairs pa
stangas,.

“Mažiausia, kas galima iš 
padaryti, tai 

peticijos ir
paraginti kitus pasirašyti 
ir finansiškai paremti. Ir 
tai turime padaryti kuo 
greičiausia. Mes turime be 
jokio vilkinimo pasiųsti fi
nansinės paramos Malano 
rasistinio režimo teroro au
koms.. Jeigu mes nė to ne
padarysime, jeigu mes ne
padėsime Afrikos žmonėms 
kovoti už demokratines tei
ses, mes jau būsime pusę 
mūšio pralaimėję čionai už 
demokratines teises.”

musų puses 
jai net $25,- pasirašyti ant

grįžo į tėvynę
Rašo A. SKALVIS

VADAS IKI GALO...
‘‘ VAKARINĖJE VOKIETIJOJE pasimirė Dr. Kurt 

Schumacher, Vokietijos Socialdemokratų Partijos negin
čijamas vadas. Mirė palyginti dar jaunas, tik 56 metų 

-amžiaus tesulaukęs. Jam sveikatą, aišku, sunaikino ilgų 
’’metų gyvenimas Hitlerio koncentracijos stovyklose.

Dr, Schumacher savo gyvenimu ir veikla būdingai pa
vaizdavo vieną didžiausių šios gadynės tragedijų. Jis 

, buvo vienas iš visos eilės Vokietijos socialdemokratijos 
, lyderių, kurių vaidmuo po abiejų pasaulinių karų buvo 
baisus, buvo išdavikiškas. Jis buvo vienas iš tų, kurie iš- 

.. gelbėjo Vokietijos kapitalizmą nuo revoliucijos po Pir- 
'mojo pasaulinio karo. Jis buvo vienas iš tų, kurie pa

rdėjo įsigalėti Hindenburgui ir Hitleriui. Už tai Hitleris 
‘ jam ir jo kolegoms atsidėkavojo, pasiųsdamas juos į 

koncentracijos stovyklą kurtu su komunistais.
• į Bet ir:tos stovyklos, ir jose daugelio metų neapsaky- 

losiančios neatidarė jiems akių, neprablaivė jų pro-1 
to. Po Antrojo pasaulinio karo Schumacheris pakartojo 
Visas tas pačias, savo ir savo partijos klaidas, kurias pa- 

po Pirmojo karo. Nieko neišmoko ir nieko nepa- 
/.< ftliršo! i
s-įįj Kam gi šiandien nežinoma, kad Vakarinėje Vokietijo

je kapitalizmą išgelbėjo ir įkurdino klerikalinę Adenaue- 
, rio diktatūrą talka" skaitlingos socialdemokratijos s.u Dr.

? C Schumacheriu pryšakyje? Ištikimai, tiesiog šuniškai, 
'• jis padėjo Vokietijos buržuazijai ir okupantams sutriuš

kinti revoliucinį dirbančiųjų sąjūdį. Kaip skirtinga vi- 
/ sa padėtis šiandien ne tik Vokietijoje, bet ir visam pa

saulyje būtų, jeigu po Antrojo karų Vokietijos socialde- 
iriokratija būtų vedusi darbo žmonių bendro fronto lini-

; Ją ir netalkavus buržuazijai! •
I Tiesa, prieš smertį Schuma.cheris jau atsistojo opozi- 
’ gL ęijoje Adenauerio klikai ir okupantų politikai, bet Va- 
j karinės Vokietijos kapitalistiniams viešpačiams jau ne- 
I -bebuvo reikalo su juo rimtai skaitytis ir jo balso klau- 
I - syti. Jie žengia pirmyn. Plytą ant plytos’jie krauna 
[*" naujojo hitlerizmo pastatui. Pozicija po pozicijos buvę

ŠAUNUS SOLIDARUMAS
Amerikoje seniai gyvuoja 

organizacija vardu “Coun
cil on African Affairs” (53 
West 125th St., New York, 
N. Y.). Ji daugiausia su
sideda iš Amerikos negrų. 
Bet ją nuoširdžiai remia ir 
visa Amerikos pažangioji 
visuomenė. Jos vadu yra 
įvymusis veikėjas Dr. Du 
Bois. Taip pat joje ener
gingai darbuojasi Paul 
Robeson ir kitos (išgarsėju
sios asmenybės. '

Dabar “Council on Af
rican Affairs” renka para
šus ant peticijos preziden
tui Trumanui. Joje ragina
ma, kad Amerikos valdžia 
tuojau sulaikytų teikimą 
bile kokios pagalbos Pietų 
Afrikos Sąjungai, Britani
jos kolonijai, kurioje eina, 
žiauriausias saujelės baltų
jų teroras prieš dešimt mi
lijonų tenykščių gyventojų.

Kaip žinoma, premjero 
Mala" vadovaujama tos ša
lies valdžia jau suareštavo 
ir sukimšo į kalėjimus apie 
tris tūkstančius žmonių, 
kurie priešinasi neseniai 
priimtam rasistiniam įsta
tymui prieš vietinius gy
ventojus.

Šita amerikiečių organi
zacija -todėl skubinasi Pie
tų Afrikos Sąjungos žmo
nėms pagalbon jų didvyriš
koje kovoje už laisvę. Pa
rašais norima paspausti A- 
merikos valdžią, kad jinai

ĮDOMI ŽULIKŲ 
ISTORIJA

Smetoninė Dirva paėmė 
iš kunigų Draugo, o men
ševikų Naujienos paėmė iš 
smetoninės Dirvos ir susi
darė be galo įdomi istorija. 
Tai žulikų ir žulikysčių is
torija. Mes ją tik pakar
tojame.

Štai ką Dirva (Nr. 33) 
paėmė iš Draugo:
IDĖJINIS DRAUGIŠKUMAS 

IR DVARELIO
PARŪPINIMAS

“Idėjos vardu negalima iš
naudoti sdvo draugų. O idėjinis 
vienaminčių išnaudojimas vis 
dėlto neretas reiškinys organi
zaciniame idėjiniame gyveni
me... Idėjinis draugų išnaudo
jimas yra vienas iš šlykščiau
sių išnaudojimų. Kai toje pa
čioje organizacijoje susidaro 
‘ponų’ ir ‘tarnų’ kadrai, kai 
tie keli organizaciniai idėji
niai ‘ponai’ visą jiems prik
lausomą darbą ant savo idėji
nių ‘tarnų’ 'suverčia, sau vei
kimo grietinėlę bei garbę pasi
likdami, aišku, idėjinis drau
giškumas tada nyksta ir jo 
vietoje atsiranda nepasitenki
nimai, murmėjimai ir net ne
apykanta. Ir kas čia rezulta
te nukenčia? Gi tos idėjos, 
dėl kurių ir sueita draugėn. 
O kai veikėjas, -suktumu bei 
apgavystėmis machinuodamas, 
iš savo draugų prakaito sau 
namelius pasistato ar dvarelį 
pasirūpina, tada apie idęjinį 
draugiškumą kitų atžvilgiu 
nebetenka kalbėti. Jis šlykš-

SALDUTIŠKIS, Lietuva.- 
Traukinys lėtai artinosi 
prie Saldutiškio. Prisiglau
dęs prie vagono lango, Bo-: 
nifacas Savickas stengėsi: 
per nakties tamsą įžiūrėti 
pažįstamus gimtųjų vietų 
kontūrus. Viskas čia buvo 
pažįstama, viskas, kėlė pri
siminimus apie praeitį.

Saldutiškio mažažemio 
valstiečio sūnus, Bonifacas 
anksti pažino gyvenimą ir 
vargą. Be džiaugsmo pra
ėjo jo vaikystė. Keturios 
pradinės mokyklos klasės.— 
tuo buržuazinėj Lietuvoje 
pasibaigė jo mokslas. Sa
vickų šeima gyveno pusba
džiai, ir jaunasis Bonifacas 
nuo mažens pradėjo eiti 
drauge su tėvu uždarbiauti.

Atėjo 1940 metai, ir ma
žyčiame Saldutiškyje įvyko 
dideli pakitimai. Tarybų 
valdžia davė Savickams že
mės, jie gavo miško me
džiagos naujam namui pa
sistatyti. Naujas., džiaugs
mingas gyvenimas atėjo 
v a r g i n g i e s i ems valstie
čiams. Bet štai įsiveržė hit
leriniai okupantai, ir į Sal
dutiškį sugrįžo senasis var
gas.

Prievarta išvežimas
Savickus apdėjo nepake

liamais mokesčiais., iš jų at
ėmė žemę. 1942 metų ’pa
vasarį Bonifacas Savickas 
per prievartą buvo išvežtas 
darbams į Vokietiją. Jis 
tuomet turėjo penkiolika 
metų. Niekuomet jis nepa
mirš slegiamų vergijos die
nų, sunkaus darbo pas. dva
rininką, purvino barako, 
kuriame jam teko gyven
ti. Ten, tolimoje Bava
rijoje, sužinojo Savickas 
apie hitlerinės Vokietijos 
kapituliavimą.

Praslinko 1945 metų pa
vasaris, pergalės pavasaris. 
Rytų Vokietijos keliais ne
sibaigiančia srove ėjo be
veik visų Europos nacijų 
žmonės, kuriuos išvadavo 
Tarybinė armija. Bet Ba
varijoje Vokietijon nuvary
tiems Tarybų Sąjungos pi
liečiams atvėrė vartus... į 
stovyklas. Šitaip Bonifacas 
Savickas atsidūrė vadina
mųjų perkeltų asmenų sto
vykloje Visbadene.

plėšiskus veidus. Melo vo
ratinkliu stovyklos admi
nistracija apraizgė lietu
vius darbininkus ir valstie- 

! čius, kuriuos nacistai išvežė
į Vokietiją.

Bonifacas Savickas ne
gaudavo tarybinių laikraš
čių, nežinojo kaip jam grįž
ti į Tėvynę. Kai kartą į 
Visbadeno stovyklą turėjo 
atvykti tarybinis karinin
kais, rūpinęsis Tarybų Są
jungos piliečių repatriavi- 
mu, stovyklos vadovai į vi
sus korpus bei barakus pa
skyrė prižiūrėtojus, kurie 
turėjo neprileisti, kad per
keltieji asmenys susitiktų 
su Tarybų Sąjungos atsto
vu. Tarybinis karininkas 
laisvai galėjo kalbėtis su 
buvusiais policininkais ir 
hitleriniais pagalbininkais, 
bet jis neturėjo galimumo 
susitikti su lietuvio valstie
čio sūnumi iš Saldutiškio— 
Bonifacu Savicku.

Belgijos kasyklose
1947 metais, belgiškųjų 

verbuotojų pažadais suvi
liotas, Bonifącas Savickas 
išvažiavo dirbti į Belgijos 
anglies kasyklas. Jis pasi
rašė sutartį s.u belgiškąja 
anglies kompanija...

Slinko metai po metų. 
Augo kalnai anglies, kurią 
Savickais kasė kompanijai; 
tamsiose, primityviai įreng
tose kasyklose nyko Boni
faco Savicko sveikata, jau
nystė. Jis dažnai prisimin
davo gimtuosius, laukus ir 
ežerus • aplink Saldutiškį, 
Lietuvos miškus.

Balsas iš Lietuvos
Kartą į baraką, kuriame 

gyveno Savickas, atėjo laik
raštis iš Lietuvos. Laikraš
tyje buvo įdėtas straipsnis 
apie Balį Mikoliūkištį, grį
žusį į Tėvynę iš Belgijos. 
Savickas skaitė apie tai, 
kaip Balys Mikoliūkštis, at
važiavęs į Vilnių, stojo dirb
ti i Vito vardo kailiu fa
briką, kaip jis išmoko nau
jos specialybės, mokėsi ir 
tapo vienu iš priešakinių 
fabriko darbininkų. Savic
kas ilgai žiūrėjo į laikrašty
je išspausdintą Mikoliūkš- 
čio fotografiją.

Ūkanotą žiemos dieną

Savickas atvažiavo i Briu
seli. Jis nutarė surasti Ta
rybų Sąjungos konsulatą ir 
išaiškinti, ar jis galėtų 
grįžti į Lietuvą.

1951 metų gruodžio mė
nesį Savickas tarybiniu 
garlaiviu išvyko iš Belgijos. 
Ir štai, jis Tėvynėje.
Prie savo gimtųjų narnų 

durų
Nedrąsiai pasibeldė Sa- ■ 

viękas į gimtųjų namų du
ris. Duris jam atidarė mo
tina. Daug ašarų praliejo 
ji dėl nežinia kur dingusio 
sūnaus. Dabar Bonifaco 
motinos akys pasruvo 
džiaugsmo ašaromis.

Kaip pradėjus gyventi 
Tėvynėje, galvojo Bonifa
cas Savickas, eidamas kitą 
dieną pas Saldutiškio apy
linkės tarybos pirmininką.

Pirmininko kambaryje 
buvo daug žmonių, čionai 
atėjo ‘‘Pirmūno” kolūkio 
pirmininkas Dųbonis, kiau
lininke Deveikienė, apylin
kės tarybos deputatė Le- 
minauskaitė ir kiti. Buvo 
svarstomas klausimas apie 
naujos gyvulininkystės fer
mos statymą.

Apylinkės tarybos pirmi- 
ninkas Juozas Ryliškis, bu
vęs Saldutiškio mažažemis 
valstietis, šiltai ir draugiš
kai priėmė Savicką. Išklau
sęs Savicką. Ryliškis pasa
kė jam: “Važiuosi į Vil
nių, i kursus. Mums rei
kalingas pieninės vedėjas.”

... Praėjo pusė metų nuo v 
tos dienos, kai Bonifacas 
Savickas išlipo iš traukinio 
Saldutiškyje. Savickas jau 
spėjo užbaigti kursus pi'ie 
Mėsos ir pieno pramonės 
ministerijos ir dirba pieni
nės vedėju. Saldutiškyje 
dabar pavasaris. % Kolfiki- 
niuose laukuose dirba ga
lingi tarybiniai traktoriai. 
Darbo liaudis pasidarė sa
vo gvvenimo šeimininku. . 
Mažyčiame Saldutiškyje Bo
nifacas Savickas rado savo 
didžią laimę.

Norvegų laivas nuskandino 
Amerikos laivą

Deal, Anglija. — Žibalinis 
Norvegijos laivas per au
drą artimoje jūroje pusiau 
perkirto Amerikos Liberty 
laivą, kuris tuoj ir nusken
do.

Anglų valtys išgelbėjo vi
sus amerikinio laivo jūri
ninkus.

.kruviniausi hitlerininkai užima svarbiąsias, atsakingą
sias vietas. Vienas po kitam iš tų vietų lekia laukan lie 
patys socialdemokratai. . ; . '

Tragedija pasigilina dar ir tuomi, kad dar ir šiandien, 
socialdemokratai aiškiai nemato s.avo klaidos, savo iš
davystės. Dar ir šiandien jie -raminą save ir -tęsia Vo
kietijos darbininkų mulkinimo misiją.

Stovykloje
Į perkeltųjų tarpą pate

ko ir Ona Venciūtė, kurią 
vokiečiai nuvarė iš Šiaulių, 
ir jauna mergina ukrainie
tė Viera Marčenko, kurią 
vokiečiai išvežė iš Poltavos.

Toje stovykloje buvo ir 
išdavikų, kurie pabėgo, bi
jodami savo tautų rūstybės. 
Su nusistebėjimu žiūrėjo 
Bonifacas į visų tų hitleri
nių statytinių putnius odi
nius lagaminus ir į jų aki-

tus veidmainys...” (Iš ateiti
ninkų gyvenimo, Alfa Sušins- 
kas, Draugas, Nr. 172).

O štai ką pridėjo Nau
jienos (l\Tr. 197):

Taigi, taigi, tikra teisybė 
ten parašyta. Tai gali būti į- 
domi ir tam pačiam Gaidžiū- 
nui bei Rasteniui.

Pavyzdžiui, buvo dar anie 
Idikai tremties metu, kai Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga per 
Gaidžiūną organizavo saviš
kių šelpimą Europoje ir dar 
kai kas... »

Ogi “įdomus kelias” per 
tautininkų gyvenimą ir V. 
Rastenio...

žinoma, “Dirvos” redakto
rius Gaidžiūnas tinkamus 
/‘Draugo” pastebėjimus pasi
kartojo. Ir tuojau žmonės 
daug ką apie kai kuriuos as
menis ima atsiminti.

-A ------------------ ---------- --------- w.,-?....... . ........

LAISVES REIKALAI |
Čia dar pluoštelis finansinės paramos Laisvei, taikymas 

fondo užbaigimui. Per vėlai gavome, nesuspėjome pa
skelbti fondo baigimo atskaitoje. Tačiau garbė auko
tojams bus taip pat aukšta, kaip kad Imtų paskelbta ir 
fondo baigimo atskaitoje. Jūsų norai išlaikyti dienraštį 
Laisvę visuomenės yra labai įvertinami' visuomet.

George Shimaitis iš Montello, Mass., prisiuntė aukų 
nuo :

George Shimaitis .............................................. $5.00 \
K. Markūnienė ....... •............................  3.00
K. Kalvelienė .......................  2.00
Vera Smalstienė iš Detroit, Mich., prisiuntė aukų nuo:
Antanas Šveikauskas ......................................  $5.00
Juozas Valiūnas .. •................................    5.00
Antanas Benson .....................................  5.00
Nuo LLD 51 kuopos, per John Rūbas, gavome $10.00 /
Kiti brangvardžiai aukojo sekamai:

, ■ A. Butkauskas, Brooklyn, N. Y.........................$5.00
A. Lugauskas, Brooklyn, N. Y........................... 5.00 .
Joseph/Kulis, Rochester, N. Y. ........................ 3.00 '
J. Andruškevičius, Brooklyn, N. Y....................3.00
John Chapas, Des Moines, Iowa........................ 2.00
Dėkojame visiems už aukas, kurių vardai aukščiau | 

išspausdinti, ir norime priminti kitiems, kurie neprisi-. 
dėjote prie fondo sukėlimo, kad prisimintumėte savo ‘ 
dienraštį dabar. Daugelis fondo rėmėjų savo laiškuose, 
priminė posakį: geriau vėliau negu niekad. Gera ‘ 
staba. ' i 4 ;

Klaidos pataisymas: Fondą baigiant gavome laiškelį > 
ir $10 dovaną nuo J. Stasiukaičio iš Philadelphijos, betl 
dovaną paskelbiant nebuvo paminėtas miestas.

Laisvės Administracija |

2 pusI.-Laisvė (Liberty)-Antradien., Rugp.-August 26, lt****/ 
.life.



J. J. KAšKIAUčIUS, M. I).

VIS TOS LIAUKOS
VISAGALES

^CTH’

t

Gražiai atsigauna su 
hormonais

Imkime čia vidutinį įsise- 
nejusio narių reumatizmo 
(“chronic rheumatoid arth
ritis”) pavyzdį. Pusamžis 
žmogynas.. Bent tris metus 
kamavosi su įkiritų skau
džiu narių uždegimu. Nie
kas jam nieko nepadėjo, ne
palengvino.

Po pirmutinio kelių die
nų ACTH’o gydymo kurso, 
jis grįžo į savo darbą. Dir
ba ir po šiai dienai. Devy
nis kartus jam teko su- 
grįžti pas gydytoją ir 
gauti vėl truputį ACT
H’o. Bet po kiekvieno pa
kartojamo įšvirkštimo vis 
ilgiau liga negrįždavo. Vis 
ilgriau jis galėjo dirbti ir 
apsieiti be hormono. Da- 

jis jaučiasi stebėtinai 
gerai, nors jau devyni mė
nesiai, kaip jis gavo pasku
tinį kartą įšvirkšti truputį 
ACTH’o. * Atrodo, kad jo 
pačio kūnas ant tiek atsi
gavo, kad jis pats jau pa
jėgia pasigamint sau rei
kiamą hormono kiekį, ku
ris ir laiko jo ligą pažabo
tą. Įdomus pavyzdys.

O štai kitas pavyzdys, 
dar didesnis ir dar įdomes
nis. Tūlas gydytojas Hil- 
manas turėjo 50 ligonių

as ir Kortisonas
(Tąsa)

| grupę. Visi buvo sunkūs 
ligoniai, seniai nebegalėjo 
nieko dirbti. Sirgo visokio
mis ligomis, kaip įsisenėjęs 
nJųių reumatizmas, dusu
lys, vilkligė ir t. p. Niekas 
iš jų nesitikėjo kada pa
sveiksiąs. Tačiau visi jie 
stebėtinai, fenomenaliai at
sigavo ir pagerėjo. Ir visi 
jie dirba. Nė vienas jų ne
buvo paguldytas ligoninėj. 
Gaudavo periodingus ACT
H’o įčirškimus.

Kai kuriems reikia ilgo 
gydymo, tai jie patys išmo
ko Įsišvirkšti po truputį 
ACTH’o, kaip kad daro 
daugybė diabetikų (cukra
ligės ligonių).- Tiesa, ir 
ACTH’as ir kortisonas dar 
nėra pigūs hormonai, bet, 
viską suėmus krūvon, ligo
niams atsieina pigiau, kai 
jie dirba, užsidirba ir už
simoka už gydymą ir gyve
nimo reikmenis. Kitaip—

I jiems tektų ligoninėj gulėt. 
(Bus daugiau)

Manila. — Filipinų užsie
nio reikalų ministras Eli
zalde ’ sakė, Filipinai ir 
Jungtinės Valstijos greitai 
padarys savitarpinio apsi- 

| gynimo sutartį.

Anglija — krautuvininkų 
tauta. Samuel Adams

WORCESTER, MASS.
Užbaigus 5-tą atostoginę skelbus suvažiavimą mokyklos
meno mokyklą

Nesulaikomai nuolatiniai 
keliaujantis pirmyn laikas jau 
suspėjo nusinešti kelias savai
tes po užbaigimo meno mo
kyklos Olympia Parke. Bet 
jos vykimo laiku pagauti 
spalvingi įspūdžiai, įgytos pa
žintys su gražiu skaičiumi mo
kinių, mokytojų, svečių ir 
grupele viešnių šeimininkių, 
širdingų virtuvėje talkininkių, 
pasiliko su mumis spalvingai 
gyvos. Ir tokiomis pasiliks il
giems laikams.

Mokyklos laiku worcesterie- 
čiams tenka būti užimtiems 
daugeliu darbų, Ir tik viskam 
praėjus imamės pažiūrėti, 
kiek pajėgėm atlikti mums 
skirto didžiojo darbo. Aišku, 
ir be didelio praėjusio darbo 
peržvelgimo matosi, jog daug 
kas buvo galima sklandžiau 
atlikti. Bet susidariusios tuo- 
jautinės būtinos pareigos ne
davė gana laiko tam. Mes 
jaučiame, kad, prie susidėju
sių -aplinkybių, daug mus at
lankiusių svečių iš toliau gal 
nebuvo svetingai, šiltai sutikti, 
pasveikinti. Tikim, jog supra
to worcesteriečių padėtį ir 
teiksis mums už tai atleisti.

Tiesa, kad LMS atostoginė 
mokykla duoda worcesterie- 
čiams gana sunkaus darbo. 
Bet ta proga malonių svečių 
atsilankymai, jų širdingi mū
sų pasveikinimai, dainų melo
dijos ir abelna mokyklos su
daryta jauki kultūrinė atmos
fera nustelbia sunkumą dar
bo,- greit atpildo jam sunau
dotą energiją.
Antrajai ir trečiajai apskri

tims besiruošiant prie šių me
tų atostoginės meno mokyklos 
ir LMS Centro Komitetui pa-

N. GOGOLIS

. " TARASAS BULBA
’ (Tąsa)

Tai pasakęs, Tarasas nusivedė jį prie 
savo gurguolės, šalia kurios stovėjo jo
kazokai. “Na, lįsk po vežimu, gulėk ten 
ir nejudėk, o jūs, broleliai, nepaleiskite 
žydo.”

Tai pasakęs, jis nuvyko į aikštę, nes 
jau seniai ten rinkosi visa minia. Visi 
ūmai paliko krantą ir liovėsi tvarkę lai
velius, nes dabar prieš akis buvo sausu
mos., o ne jūrų, žygis, ir ne laivai ir ka
zokų eldijėlės, bet vežėčios ir arkliai bu
vo reikalingi. Dabar jau visi norėjo į 
žygį, ir seni, ir jauni; visi vyresnieji, 
kurenių atmanai ir stovyklos atamanas, 
ir visa zaporožiečiu kariuomenė nutarė 
eiti tiesiog prieš Lenkiją atkeršyti už 
visas nedorybes ir tikėjimo bei kazokų 
šlovės paniekinimą, prisirinkti grobio 
miestuose, padegti sodybas ir javus ir 
toli stepėse išgarsinti savo garbę. Visi 
riošėsi ir ginklavosi. Stovyklos ata
manas paaugo visa aršina. Tai nebuvo 
bailus vėjavaikiškų minios norų vykdy
tojas: tai buvo visagalis valdovas, tai 
buvo despotas, mokėjęs tik įsakinėti. Vi
si savavaliai ir puotų' mėgėjai riteriai 
darniai stovėjo eilėse, pagarbiai nuleidę , 
galvas, nedrįsdami pakelti akių, kada 
stovyklos atamanas davinėjo įsakymus: 
jis įsakinėjo tyliai, nepakeldamas balso 
ir neskubėdamas, bet sustodamas, kaip 
senas, giliai patyręs reikaluose kazokas, 

/ne pirmą kartą vykdąs protingai, sugal
votą žygį. • , •

— Apsižiūrėkite, visi gerokai apsi
žiūrėkite! — taip jis kalbėjo.—Pataisy
kite vežimus ir degutines, išbandykite 
ginklus. Neimkite su savim daug dra- 

Ibužių: po marškinius ir po dvejas kel
nes vienam kazokui, ir dar po puodą sa- 
lamatos ir grūstos soros — daugiau kad 
niekas nieko neimtų! Atsargų bus veži
muose tiek, kiek reikia. Kad kiekvienas 
kazokas turėtų po porą žirgų! Dar pa
imti du šimtu porų jaučių, nes persike
liant per upę ir klampiose vi-etose bus 
reikalingi jaučiai. Ir tvarkos, ponai, 
laikykitės kuo daugiausia. Aš žinau, 
JJsų tarpe yra tokių, kurie, jei tik die- 
vlis duoda kokį grobį, ima tuojau dras
kyti audeklus ir brangius aksomus sa
vo autams. Meskite tokį velnio įprotį, 
meskite šalin visokius sijonus, griebkite 
tik ginklus, jei geri pasitaikys, ir auk
są, ir sidabrą, nei jie labai imlūs ir bet 
kuriuo atveju pravers. Dar štai ką, po

nai, iš anksto sakau: jei kas žygyje pa
sigers, tai jokio jam teismo: kaip šunį, 
už kaklo liepsiu pririšti prie gurguolės, 
kas jis bebūtų, nors narsiausias kazo
kas visoje kariuomenėje; kaip šuo, bus 
jis nušautas vietoje ir numestas nepalai
dotas paukščiams sulesti, nes girtuoklis 
žygyje nevertas . krikščioniškų laidotu
vių. Jaunieji, visam-e kame klausykite 
senių! Jeigu grybštels kulka, arba kar
das drėkstels galvą ar kur kitur, nela
bai kreipkite dėmesio į tokį dalyką: iš
maišykite vieno šovinio paraką degtinės 
taurėje, vienu ypu išgerkite, ir viskas 
praeis — nė drugys nekrės; o prie žaiz
dos, jeigu ji nelabai didelė, tiesiog pri
dėkite žemės, praskiedę ją prieš tai sei
lėmis ant delno, tai -ir uždžius žaizda. 
Taigi į darbą, vaikai, tik neskubėdami, 
gerai viską darykite!

Taip kalbėjo stovyklos atamanas, ir 
lig tik baigė jis savo kalbą, visi kazokai 
tuojau griebėsi darbo. Visa Siečė pra
blaivėjo, ir niekur negalima buvo pama
tyti nė vieno girto, tarytum jų niekuo
met nėra buvę kazokų tarpe. Vieni tai
sė ratlankius ir keitė vežimų ašis; kiti 
nešiojo į vežėčias maišus su maistu, į ki
tas krovė ginklus; dar kiti varė žirgus 
ir jaučius. Visuose kampuose buvo gir
dėti žirgų trepsėjimas, bandomasis šau
dymas iš .šautuvų, kardų žvangėjimai, 
jaučių maurojimas, gręžiamų vežimų 
girgždėjimas, kalbos, garsus riksmas ir 
niuksėjimas. Ir greitai toli toli išsi
driekė per visą lauką kazokų taboras. 
Ir ilgai būtų reikėję bėgti, jeigu kas bū
tų panorėjęs prabėgti jį nuo pradžios li
gi galo. Nedidelėje medinėje cerkvėje 
šventikas laikė pamaldas, visus apšlaks
tė vandeniu; visi bučiavo kryžių. Kai ta
boras sujudo ir patraukė iš Siečės, visi 
Zaporožiečiai atgręžė atgal galvas. “Su
diev, mūsų motina!” ištarė jie. beveik 
vienu balsu, “tegu tave saugo dievas nuo 
visokių nelaimių!”

Važiuodamas per priemiestį, Tara
sas Bulba pamatė, kad jo žydelis, Jan
kelis, jau pasistatė kažkokią palapinę su 
stogine ir pardavinėjo titnagą, užsuktu- 
vus, paraką ir įvairius karo reikmenis, 
reikalingus kelionėje, net raguolius ir 
duoną. “Tai velnias žydas!” pagalvojo 
sau vienas Tarasas ir, prijojęs prie jo, 
pasakė: “Kvaily, ko tu čia sėdi? Argi 
nori, kad tave pašautų, kaip žvirblį?”

(Bus daugiau)

vykimo laiku, woręesteriečiai,
besirūpiną mokyklos reikalais, 
kiek pabūgo. Nes jautė, kad 
šiais metais darbas gali būti 
tirštesnis, sunkokai pakelia
mas.

Bet abelna padėtis anksti, 
netikėtai, nušvito, nes pirm 
pasirodymo pačių mokinių at
vyko pora šeimininkių. Tai 
darbščioji Rozalija Gailiūnie- 
nė iš Hartford, Conn. Kartu 
atsigabeno Mabie Marten, sa
vo kaiminką. Jas pasekė drau
gas Balsys,-atgabendamas Ma
rytes — Wilson ir Thomas 
iš Richmond Hill, N. Y. šios 
mūsų brangios viešnios, nepa
vaduojamos talkininkės, buvo 
keltinis akmuo čielam mokyk
los “pastatui.” Be pertraukos 
per porą savaičių jos suko 
mūsų virtuvės aparatą. Mums, 
worcesterietems, buvo lengva 
joms tik pagelbėti. Tai wor- 
cesterietės šeimininkės šiais 
metais turėjo lyg ir vakaciją 
pasidekojant viešnioms, kokių 
retai tesusilaukiama.

Varde mokyklos komisijos 
ir visų worcesteriečių prašau 
priimkite mūsų bendros padė
kos žodį už savo neatlyginamą 
mums suteiktą talką.*

Taip pat komisijos ir rengė
jų vardu širdingas ačiū wor- 
cesteriečiams draugėms-drau- 
gams už šiltą, širdingą svečių 
priėmimą ir talką abelname 
darbe.

Teiktini didžios padėkos se
kami :

Petkūnai
Kižiai
Ausiejai 
Bernotai 
Deksniai 
Mikelaičiai 
Kukauskai 
Chaponiai
Juciai
Navikai
Kapapkiai
A. Vasilienė
O. Stankienė
M. šiupėnienė
H. Kalakauskiene
E. Pilkauskiene
O. Serbentienė
R. Janulis
O. Skralskienė
P. Griniavičienė
D. Plokštienė 
H. Gurskienė
J. Spakauskas 
H. Januliene 
V. Žitkus
K. Kosulis
A. Narusiavičius 
J. Yeskevičius 
J. K. Sabaliauskai.
Širdingai ačių už dovanas 

maistu A. Niaurai iš Dedham, 
B. Jakaitienei iš Westbury, 
Mr. ir Mrs. Wallent iš Monte
llo, dd. Bariams iš Leicester- 
Cherry Vaiky, Mrs. M. Mc
Dermott iš Nashua, Rozalijai 
Gailiūnienei ir Onutei Vilkie
nei iš Hartford. •

Lai klesti, bujoja kultūra, 
menas! Lai skamba liaudžiai 

’skirta daina, kuri skaidrina, 
mūsų visų rytojų! Ilgiausių 
metų visiems jų mylėtojams, 
skleidėjams, rėmėjams! Lai 
auga, bujoja Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Broliška Draugija, 
kuri visuomet suteikia savo 
gražųjį Olympia Parką gra-' 
žiems, kilniems darbams!

Mok. Komisija.

■f. • rniMiami, Fla.
į I

Kelionės įspūdžiai
Per dvejus metus niekur 

neišvažiavome. RugpiŪčib 10s 
dieną, sekmadienio ryte, “Pa- 
ckarduką” pasišmeravę, leido
mės pasimatyti su senais savo 
draugais veikėjais. Apart to,' 
tą dieną, kaip tyčia', man' su
puolė gimtadienio diena, tai 
yra, gimiau liugp. 10 d., ’1&84 
matais.

Nuo pat ryto nustatėme ke
lionei mašiną.; per Everglades 
pelkes linkui St. Petersburg, 
Fla. Ta proąa ankstyvą rytą 
pelkynų kanaluose matėme 
kokį pustuzinį plaukiojančių, 
matyt, ieškančių maisto, kro- 
kodilių nuio 6 iki 10 pėdų 41gio.' 
Bluvo staigmena pirmu kartu 

/ 'f

AUGUSTINAS A.
ZMITRA

Rugpjūčio 21-mą suėjo dve
ji nietali, kai tavęs, teveli, 
netekome. Tačiau mintyse 
gyveni taip artimas ir mie

las, kaip tuomet, kada 
mus globojai.

BRONe ir 
VIKTORIJA 
ZMITRAITeS

matyt tuos pelkių galiūnus.
Tą patį vakarą jau mes bu

vome St. Petersburge. Drau
ge Natalija Lenigan, buvusi 
—pitsburghietė Martinkiene, 
mus maloniai pasitiko ir su
teikė nakvynę. Ant rytojaus, 
pirmadienį, mes visi apsilan
kėme pas detroitiečius drau
gus Greblikus, kurie turi įsi
giję šaunų dviejų aukštų a- 
partmentinį namą. Grebiikie- 
nė, Ona Bačinskaitė, senais 
laikais buvusi eastonietė, ma
no įnamė. Draugiškai pasikal
bėjome dienos klausimais. Jie 
turi kelius avilius bičių, tai su
teikė kelias stiklines medaus 
parvešt miamiečiams. Ačiū 
jums.

Antradienį su draugais Le- 
nigais mes aplankėme laisvietę 
našlę, Tampoje, draugę Ver. 
Simmons, kuri tiktai ką įsiąi- 
joi nuosavą namą, gyvena 
kartu su dukra ir žentu su a- 
nūkėmis. Vyrui mirus, ji daug 
nukentėjo ir dar pabaigos nė
ra. Bet tai šeimyniški reikalai 
ir vargai.

Tą pačią dieną pasukome 
mašiną linkui . Clearwater, 
Fla., pas brooklyniškius Geo. 
Zablackus, ir Frank ir Adelę 
Pakalniškius. Abudu Zablac- 
kai kiek ligos pažeisti, tačiau 
yra malonūs ir pasikalbėjime 
taktiški. Frank Pakalniškis,’ 
Zablackų žentas, pypkės rū
kymo mylėtojas, pavaišino, 
mus visus po stiklinę stipres
nio išsigėrimo. Frank is netoli 
nuo miesto turi nusipirkęs 5; 
akrus • žemės, tai apart kas
dieninių savo darbų, mano 
kiek ir ūkininkauti. Turi keb
lius avilius bičių, tai aprūpi
mo mus ir medum. Dukra 
Francina jau 17 metų, pilnai 
suaugusi panelė. Mano siekti 
aukštesnį mokslą, turi muzi- 
kališką studiją, tačiau šitą 
kartą mums nepakoncertavo. 
Adelė Pakalniškienė dirba 
St. Petersburg, Bahama Sho
res viešbutyj, kur eina atsa- 
komingas pareigas.

Aplankėme ir našlę Mrs. 
Tašalienę, kurios vyras mirė 
prieš 10' mėnesių, buvo 
ALDLD kuopos veikėjas. Tre
čiadienį su drg. Natalija pasi
vaikščiojome po biznio gatvę, 
Central Avė., po pietų su Le- 
nigais vykome į naujai įkur
tą byčių Surf Club, kuris ran
dasi prieš įvažiavimą į Passa 
Grille byčių. Buvo saulėta ir 
šilta diena, tačiau jūros van
duo buvo daug šiltesnis už o- 
rą. Natalija pasirodė šauni 
plaukikė. Ji sau plaukia aukš- 
telnika kaip žuvukė.

St. Petersburg, Fla., švarus 
ir nepertriukšmingiauisias mie
stas su plačiomis gatvėmis, ir 
žaidimo aikštėmis del jauni
mo. Naujų namų statyba taip
gi pusėtinai progresuoja. Tuš
čios pasakos, kad ten vien 
tiktai seniai gyvena.. O aš pa
sakysiu, kad tų senių ir Mia- 
mės mieste pilni kraštai ir 
kampai. į

Tarpais turėjau progą užei
ti į nekuHas' barberšapes pa
siteirauti Įapiė jų darbo sąly
gas. "Clearwater “yra barber- 
nių trūkumas, ir man siūlė

darbą, tačiau nėra pas juos 
vienybės. Kurie man siūlė dar
bą, už plaukų kirpimą ima 90 
centų. Sakau, nelabai prastai. 
Bet jie man paaiškino, kad po
ra čyzleriškų barberšapių ker
pa po 65 centus.

St. Petersburg veikia mili
jonieriaus d e p ar tmentinės 
krautuvės po vardu Webbs 
City. Ponas Webbs, kaipo 
magnatas, kartu yra ir galin
gas. Jis operuoja 17 kėdžių 
barberšapę, kur kerpa . plau
kus už 45 centus, už skutimą 
ima tik 30 c. Tas jo toks ža
lingas biznis kitom visom bar- 
beršapėm traukia su britva 
per gerklę. Anais metais po
nas Webbs turėjo teismą su 
barberių unija, kurį jis pilnai 
laimėjo. Pasikalbant su Webbs 
užveizda, dirbo 10 barberių, 7 
krėslai stovėjo tušti. Ir tuoj jis 
man siūlė darbą. O kiek mo
kėsi ?-sakau. Nagi, po 70 cen
tų nuo dolerio. O kokios va
landos ?—klausiu. Nagi, nuo 7- 
tos valandos ryte iki 11-tos va
landos nakties, reiškia 16 va
landų darbo diena! Jis pridū
rė : valanda dėl pietų ir va
landa vakarienei. Tai vistiek 
14 valandų darbo diena. Sa
kau, labai ačiū, ponas. Aš tu
riu darbą Miamėj, kur mokes
tis didesnė negu dvigubai, 
darbo valandos trumpesnės 
per pusę. Sakau, laikas jums 
čia būtų susiorganizuoti ir pa
gerinti savo duonos kąsnį.

Antroj pusėj gatvės negrų 
sekcija, ir visokios negrų 
krautuvės. Pastebėjau negrų

F

barberšapę. žiūrint man pro 
langą, negras barbens jsįvadi- 
no mane į vidų, žiūriu, ant iš
kabos užrašyta: “Hair cut 90 
cents.” Negras negrą kirpo ir 
draugiškai su manim kalbėjo 
ir juokėsi iš Webbs barberšB- 
pės. Jis nesuprantąs, kaip tie 
barbenai gali gyvent, dirbda
mi už tokią žemą kainą. 
Draugiškai atsisveikinome.

Kitų barberšapių kainos vi
sokios, nuo 50 c. Iki $1. Tos, 
kurios kerpa po dolerį, yra 
unijinės šapos, ir mažu pa
mažu veikia — dirba barbe
rių unijos labui.

Ketvirtadienį grįžome at
gal į savo miestą Miami, pa
darydami 750 mylių kelionę!

V. J. Stankus

įvairūs išsireiškimai
Girtybė tai niekas kitas, 

kaip savanoriai įsigljama 
beprotybė. Seneca

Reporteriui. — Pirma su
sirink visus faktus, o pas
kui galėsi kaip įmanyto* 
mas ir kiek tinkamas juos 
iškoneveikti.

Mark Twain

Tylėk ir žmonės manys 
tave filosofu esant. 7 "

Lotynų patarlė♦
Tyla yra iškalbingesnė 

negu žodžiai. Carlyle
Surankiojo žemaitis

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
I LAI/HE

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja’' lietuvių gyvenimą..

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

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

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

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto. «

Apartmcntai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — 
dienai, savaitei ar sezonui.

VIAI C T’C 125 ATLANTIC AVĖ., V 1VJLL i □ Atlantic City, N. 3.

Vakacijų rezervavimui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2338

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.
Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite. I

I ~ i •• i U—
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- !j 
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta i j 
mūsų šermenine. Mūsų patarnavimu ir <
kainomis būsite patenkinti. . ’<!

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas’ Poplar 4110 !;

3 pusl.*Laisvė (Liberty)-Antradien., Rugp.-August 26,*1981
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* IŠ LIETUVOS
“Pergalės” žurnalo 
ketvirtas numeris

Išėjo iš spaudos pergalės” 
literatūros, meno ir kritikos 
žurnalo — Lietuvos TSR Ta
rybinių rašytojų sąjungos or
gano — ketvirtasis numeris. 
Jame išspausdinta: V. Grybo 
eilėraštis “Nemirtingi priesa
kai Lenino”, A. Baltrūno ap
sakymas “Pirmieji metai”, V., 
Valsiūnienės poemos “Vero
nika” tęsinys, Tarybų Sąjun
gos Didvyrio B. Urbanavičiaus 
atsiminimų “Liaudies keršyto
jai” tęsinys.

Kritikos ir publicistikos- 
skyriuje’ išspausdintas V. Za- 
borskaitės straipsnis apie ra
šytojo A. Vienuolio-žukausko 
gyvenimą ir kūrybą ryšium su 
jo septyniasdešimtosiomis gi
mimo metinėmis, V. Ustinovo 
straipsnis “Formos ir turinio 
vienybės problema lieteratū- 
roje” bei kiti. 
...  . ........... .......  i..... I

Plėšikai apvogė 
Kapicko-Sodaičio 
užeigą

Naktį iš penktadienio f šeš
tadienį plėšikai įsibriovė į 
Petro Kapicko ir Vinco Sodai- 
čio užeigą, po num. 32 Ten 
Eyck St., Brooklyne. Pavogė 
apie $500 iš spintos ir $100 iš 
redžisterio.

Pinigai spintoje buvo laiko
mi kostumerių čekiams iškeis? 
ti.

Policijos detektyvai ieško 
plėšikų ir manoma, jau užti
ko jų pėdsakus.

Plėšikai įsiveržė užeigon, 
praardydami vielų tinklą, ku
riuo buvo apkaltas 'išvietės 
langas palubėje. Rep.

SERGA
Gavome pranešimą, ‘ kad 

Vincent Ulchikas pereitą tre
čiadienį buvo pavojingai su
žeistas į galvą ir nuveštas į 
Queens General Hospital.

Vėliau gal. kas daugiau apie 
jį žinių priduos.

k* į L H ji Bianchi bus išrinktas, 
sako darbiečiai

American Labor Party 
(darbiečių) sekretorius Ar
thur Schutzer pareiškė pasiti
kėjimą, kad darbininkams 
prietelingas senatorius Wil
liam J. Bianchi bus iŠ naujo 
išrinktas lapkričio 4-tą įvyk
siančiuose rinkimuose, nors 
jis ir negavo, republikonų vir-» 
šūnių utžgyrimo. - .

Dėl ko Bianchi bus išrink
tas, darbiečių vadas aiškina 
sekamai:

Daugis republikonų balsų, 
paduotų už Bianchi nominaci
jose, rodo, kad daug Vepubli- 
konų pripažįsta Valstijos Sei
melyje senatoriaus nudirbtus 
gerus darbus ir nori jį ten su
grąžinti, nežiūrint republiko
nų partijos valdovų užsispyri
mo jį iš ten prašalinti.

Kita priežastimi, dėl ko jis 
laimės, nurodo tai,, kad New 
Yorko 22-me senatoriniame 
distrikte ALP turi galios. Rin
kimuose 1950 metais ji gavo 
21,638 balsus, kurie viršijo 
republikonų ir liberalų partijų 
balsus sudėjus kartu.
:• Darbiečių veikėjas šaukia 1 
visus pradėti darbą dabar, 
tuojau, ir kovingai jį vykdyti, 
kad Bianchi, taipgi Manuel 
Medina ir Sam Jaquinto būtų 
išrinkti į Valstijos Seimelį. Pa-' 
starieji du kandidatuoja į že
mesnįjį butą, pirmasis 14-me,1 
O antrasis 16-me assemblio1 
distriktudse. Abu yra uolūs 
darbininkų reikalų gynėjai.

Valdinės įstaigos leido pri- 
vatiškai firmai naudoti trijų 
blokų plotą tarp Story, Taylor, 

Lafayette ir Commonwealth 
Avės., Bronxe, statybai 6 auk
štų apartmentinių namų. Ten 
būsią butai apie tūkstančiui 
šeimų.
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Cashmore kandidatuos 

į Senatą
Skelbiama, kad Brooklyno 

prezidentas John Cashmore 
esąs pasiryžęs siektis J. V. se
natoriaus pareigosna ir kad už 
tą vietą kovosiąs šios valstijos 
demokratų konvencijoje.

Valstijos demokratų pirmi
ninkas Paul Fitzpatrick buvo 
parinkęs kandidatu Averell 
Harrimaną.

Tos vietos siekti taipgi ža
da Wagneris.

Gi liberalų (neliberališka) 
partija reikalauja Harrimano. 
Kadangi tos partijos balsai 
svarbu demokratų viršenybei, 
tad spėjama, kad demokratai 
bandys jiems įtikti, susiderėti 
dėl vietų. -

Jaunuolis nudūrė tėvą
Brooklyne ’areštuotas ir bus 

teisiamas Gerard E. Bernor, 
18 metų, kaipo nužudytojas 
savo tėvo.

Jo tėvas, 53 melų, dažnai 
pagirtaudavęs. Kada įsigėręs, 
būdavęs žiaurus. Ir tą nelai
mingą dieną jis parėjęs gir
tas ir pradėjęs bartis ant žmo
nos, o paskui ją mušti, kad 
marškiniai, kuriuos jis norįs 
vilkėti, tebesą neprosyti. Besi- 
grumdami, jie atsibeldė į sū
naus kambarį. Jaunuolis, išsi
traukęs savo peilį ir dūręs*tė
vą. Kol pribuvo šeimos pa
šaukta policija, tėvas jau bu
vo miręs.

Vykdant tardymą, sūnus 
buvo sulaikytas ‘ kalėjime be 
kaucijos..

Dūmą kontrolė žada 
dąugįau dūmą
•,New Yorko Budžeto Tary
ta’10 balsų prieš 6 nutarė pa
keisti miesto dūmų kontrolės 
esamąjį biurą, o sudaryti tam 
atskirą departmentą, kuriam 
komisijonierių paskirs majo
ras.

1 Dėl tos pakaitos jau yra bu
vę nepasitenkinimų ir ginčų. 
Kuomet pakaita tapo pasiūly
ta, Miesto Tarybos mažumos 
lyderis Isaacs, pasižymėjęs 
rėmimu liaudžiai naudingų 
sumanymų, pasiūlymui steigti 
departmentą stipriai priešino
si. Jis sakė, kad toks depart
ments nėra reikalingas. Kad 
vykdantysis direktorius Wil
liam S. Maxwell yra pakanka- 
mas toms pareigoms, jeigu 
tiktai nebūtų vyresniųjų truk
domas.

Isaacs sakė, kad departmen- 
tas kuriamas tikslu kaip nors 
netiesioginiai Maxwellą išs
tumti iš tų pareigų. Maxwell, 
sakoma, aukštuomenei neįtiko, 
nes jis teisingai vykdydamas 
nuostatus neaplenkia stambių
jų firmų, kurių miestinės įmo
nės bei laivai apverčia miestą 
suodžiais ir dūmais.

Maxwell patsai argumenta
vo prieš steigimą departmen- 
to, sakydamas, kad depart- 
mentas miestui kainuos apie 
10 kartų daugiau, negu kai
navo biuras, kuris veikė su 
minimum štabu. Daugumą to 
Štabo sudarė tiktai eiliniai ty
rinėtojai, einantieji miesto ap* 
žiūrą, šis biuras kainavo me
tams $200,119.

Oficialiame departmente 
skirs komisijonierių. Komisi- 
jonierius pasiskirs pavaduoto
ją. Ir dar bus tarnyboje pora 
majoro paskirtų narių. Su 
jais bendrai veiks sveikatos ir 
namams deparmentų komisijo- 
nieriai arba jų įgaliotiniai.

Iki šiol 35 asmenys buvu
sieji vaikams padieniai palik
ti kempėje, Ročka ways, buvo 
susirgę. Bet patikrintai ser
gančių šiltine atrado tiktai 15. 
Ta&iau tūlų kitų sergančiųjų 
tyrinėjimas dar nebaigtas.

j

Brooklyniečiai kariai 
džiaugiasi išlikę

Tarpe išlikusių staiga už
plūdime vandeniu, Korėjoje, 
yra Arvydas Šimonis, 23 metų, 
123 Euclid Ave., taipgi Da
niel O. Sholes, 289 First St., 
abu brooklyniečiai.

Būrys 45-tos Divizijos (pla
toon, 41 asmuo), rugp. 18-tą 
bandę pereiti skersai upę, -ku
rios gelmė tuo tarpu buvusi 
tiktai 12 colių, plotis 75 yar- 
dai. Jie ėję pilnoje aprango
je ir nešini viskuo, ką vartojo 
pratimuose. Staiga pasileidusi 
link jų milžiniška vandens 
siena, kuri 30 nunešė su> sa
vimi. šiuos žodžius rašant, iš
sigelbėti buvo spėję tiktai 
11. O 12 atrasti jau mirę.

Skelbiama, būk vyrai sava
noriai buvę nusprendę per li
pę bristi.

Vaiky priežiūrai 
pasamdė mušeiką /

Westbrook State School, 
užlaikomoje protiniai atsiliku- 
siems berniukams, Staten Is
land, iškilo byla, kuri sutei
kia pasibaisėtiną vaizdą to, 
kaip nekreipiama dėmesio 
mūsų nelaimingiems vaikams.

Ten areštuotas praėjusį sau
sį buvęs pasamdytas patalpų 
prižiūrovas Raph Tuccillo,. 47 
metų. Areštuotas už sumuši
mą dviejų berniukų, įstaigos 
įnamių. Kada iškilo byla, ta
po patirta, kad Tuccillo yra 
buvęs nuteistas ir atkalė j ęs 
bausmę už prasikaltimą.

Ar tai tokius elementus rei
kia leisti prie vaikų, kurie ir 
be to jau kenčia? Pirm Tuccil
lo, kuris gal pats yra auka to
kio auklėjimo, turėtų būti pa
traukti atsakomybėn tie, ku
rie tas įstaigas valdo .ir joms 
tarnautojus ar darbininkus 
samdo. .

Motoriniams vežimams lei
dimų biuras pataria automobi
listus apsižiūrėti ir išvengti 
paskutinės dienos ir Jaukimo 
ilgose linijose atnaujinti lei
dimus. Sako, jog rugsėjo 30- 
tą New Yorke išsibaigia virš 
trys milijonai leidimų.

Manhattan prezidentas Ro
bert F. Wagner Jr. paskelbė, 
kad jis.' kandidatuoją J. V. 
senatoriauą pareigoms ant de
mokratų partijos baloto.

■

Žmogelis, pasipiktinęs kapitalistiniais politikieriais, 
klausia geležinkelio stotyje: “Ar dar vis Jūs pardavi
nėjate bilietus del skraidymo lekiojančiomis lėkštėmis? 
Aš noriu pasislėpti nuo prezidentinių rinkimų kampa
nijos.” / z

Traukia miestą teisman Gesinimais sustabdė 
už pašovimą filmos rodymą

timore lietuviu. Ištisą vasarą žy
dinčiu geliu rezidencija. Kučinskai 
yra malonūs žmonės: jie nori, kad 
visi geros valios lietuviai, trokštan
ti pasilsėti, pasidžiaukti, pasigro-( 
žėti gražia gamta, užeitu pasišne- 
kučiUoti-pasidalinti mintimis.

Taigi. Literatūros Draugijos na
riai ir visi prieteliai, ateikite ir 
atsiveskite savo pažįstamus. Mes 
visus gražiai priimsime: išalkusius 
pavalgydysime. ištroškusius pagir- 
disime; visis būsite patenkinti. I- 
žanga visiems nemokama.

Komitetas.
(167-169)

Brooklynietis Arthur Batt
les per savo advokatą užvedė 
prieš miestą bylą. Reikalauja 
iš miesto iždo $500,000 už su
žeidimą. i /

Battles tapo sužeistas pra
ėjusio gegužės mėnesio 25-tą. 
I jo butą, 788 Bergen St., įsi
laužė trys policistai savo liuo- 
su laiku, ne uniformoje ir 
neturėdami kratai ar areštui 
leidimų (warantu). Jie ieško
ję revolverio, kurį, jie manė, 
Battles turįs ar žinąs. Revol
verio pas jį nerado, bet jį pa
šovė. Nuo to laiko Battles, te- 
besiranda ligoninėje, supara
lyžiuotas nuo juosmens že
myn, dėl peršovimo nugar
kaulio ir kol kas., nėra vilties 
pasveikti. į

i 1 ■■

i New Yorko ligoninės 
nepakankamos vaikams

• -
New Yorko Academy of 

Mędicine paskirtų asmenų 
grupė, daktaro E. H. L. Cor
win direkcijoje, studijavo 
Npw Yol-ko ligoninėse padėtį, 
kiek ji liečia naujagimius ir 
gimdyves. Įstaiga pateikė ra
portą. Tame raporte pripaži
no, jog tiktai dvi iš 104 mies
to ligoninių, vartojamų gimdy
vėms, tėra visuotiniai atatin
kamai įrengtos ir aprūpintos 
patarnavimu. Daugumoje, kad 
ne vienas, tai kitas dalykas 
nepatenkina. Tūlose keli trū
kumai.

Įstaiga i tyrinėjimą vykdė 
tikslu patirti dėl ko, nežiū
rint aukštai pakilusio mokslo 
ir technikos toje srityje, vis 
dar labai daug kūdikių miršta 
pirmomis keliomis dienomis ar 
savaitėmis' po gimdymo. Du 
trečdaliai visų kūdikių, kurie 
miršta pirmaisiais gyvenimo 
metais, miršta pirmą savo gy
venimo savaitą. Kas nors turi 
būti bloga suk jų priėmimu, 
spėjo jie. Ir bandė atrasti, kas 
ir kur bloga. Savo raporte .jie 
nurodė tuos blogumus. Miesto 
administracijai liekasi prievo
lė tuos blogumus prašalinti.

Brooklyniečiai priešinasi 
valdžios pasiūlymui pratęsti 
Nostrand Avė. liniją, jeigu 
pridedamasis linijos galas bū
tų 1 statomas, viršuje, kaipo 
elevated. Jie sako,, jog tai su-^ 
gadintų visą rezidencinę sritį.

Long Beach trijų filmų te
atrų savininkai buvo pažadėję 
rugp. 24-tą pradėti rodyti fil
mą “The Miracle”, Crest Te
atre. Tačiau galop savaitės 
paskelbė, kad neberodys.

Pasiteiravus apie priežastį, 
tai pakaitai, sužinota, jog ka
talikų • kunigų pakurstytos 
grupės grąsino tą ir kitus tų 
pačių savininkų teatrus boiko
tuoti. Boikoto, žinoma, niekas 
nebijotų. Katalikai tenai, kaip 
ir visur kitur Amerikoje, yra 
religinė mažuma, kuri neturi 
galios ką nors padiktuoti, yie 
nok nusileido, nenorėdami er
zelio.

Kriaučių Atydai
Rugpiūčio (August) 27 d. 

įvyks lietu/vių kriaučių 54-to 
skyriaus susirinkimas 11-27 
Arion PI., unijos svetainėje, 
kaip 7:30 vakaro.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, visi numeskite savo 
naminius reikalus ir “deitus”, 
dalyvaukite susirinkime. Jis 
yra labai svarbus ir reikės iš
rinkti delegatus į CIO konven
ciją. Taigi, jūsų nedalyvavi
mas būtų jums patiems ne į 
sveikatą. Taipgi bus svarbių 
pranešimų.

Turėkite su savimi unijos ir 
social security korteles, kitaip 
nebūsite įleisti į susirinkimą.

J. S.
(166-167)

To lauktojo liūdymo 
apie Jelkę nebuvo

Praėjusį trečiadienį po il
go pokalbio pas prokurorą/ 
kaltinamo ryšiuose su prosti
tucija Davioni buvo sakoma, 
kad jis prižadėjęs liudyti 
džiūrei. Ketvirtadienį jis buvo 
atvestas į teismabutį. Tačiau 
liūdymo nebuvo (jis pats ar 
kas kitas jam) pakeitė mintį.

Davioni vėl nuėjo kalėjime 
nakvoti. Gi milijonierius JeL 
ke, tariamas buvus jo bosu 
prostitucijos biznyje, tapo iš
leistas tuojau po arešto.

Davioni yra sykiu su Jelke 
kaltinamas vertime moterų 
prostitucijom Prieš tai jis la
bai piktai išmetinėjo, sakyda
mas, jog jis nesąs jokiu pros
titučių “pristątinėtoju nei pri- 
vertėju,“ tiktai “teisėtu visuo
meniškiems santikiams eks
pertu.”, Taipgi ginčijo, kad jis 
negyvenąs “iš nupuolusių mo
terų uždarbio.”

Davionio žmona Gloria irgi 
sulaikyta po $10,000 kaucijos 
kaipo liudytoja.

Džiurė kiek paklausinėjo 
neįvardytą slaptosios policijos 
agentą, taipgi Pat Thompson, 
gražuolę kito įtartojo meilužę 
ar samdinę, laikomą po $10,- 
000 kaucijos kaipo liūdytoją.

Moterys su vaikais užstojo 
trafiką prie Belmont Ave. ir 
Logan St. East New Yorke 
protestui, kad miestas nepra
šalina pavojingos padėties.

PRANEŠIMAI
SUSIRINKIMAI 

Brooklyn, N. Y.
LLD pirmosios kuopos susi

rinkimas įvyks šio: ketvirta
dienio vakaro 7 :30, rugpiūčio 
28-tą, L. A. -Pil. Klubo patal
pose, 280 Union Avė. Visi na- 
riąi prašomi dalyvauti, nes 
jau laikas pradėti planuoti 
rudens ir žiemos sezono veik
lą. Organizatorė/

(167-168)

BALTIMORE. MD.
Paskutinis Išvažiavimas.

' Sekmadieni, rugsėjo 7 dieną, šių 
metu, Literatūros Draugijos 25-tos 
kuopos paskutinis — baigiant vasa
ros sezoną — išvažiavimas ant Ku
činsku ūkio. \

Paulinos ir Motiejaus Kučinsku 
ūkis yra vienas iš ^gražiausių Bal

CLEVELAND, OHIO
Spaudos Piknikas. Rengia A. L. 

M. Klubas. Įvyks Rugp. 31 d . Rubu 
ūkėje. Prie kelio 422. Važiuojantie
ji iš Clevelando auto, pravažiavę 
Willshfield, dar pavažiuokite apie 
porą mailių ir tėmykite po kaire, 
ant kalno gražus namas su geleži
niais grotais ant stogo. Tai bus pik
niko vieta. Lengva surasti.

Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti šiame piknike, nes 
mūsų spauda reikalauja didelės pa
ramos. Mes. rengėjos . stengsimės 
visus gražiai priimti. Bus gera 
muzika ir dovanėlių Tikictas tik 23 
centai. Būkite visi. A.K.

(167-169)

HELP WANTED
DIEMAKERS

Top Rates To First Class Men.
Day Work. 53 Hours Week. Per

manent Position. New Building. Mo
dern Equipment. Paid Holidays & 
Vacations.

Apply
Vamco Tool & Machine Co..

Banard & Warrington Sts..
. E. Riverton. N. J.

Riverton 9-2380
(Priminkite ši skelbimą, kai atsi

kreipsite) .
(167-173)

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—FEMALE

Saldainių Darbininkės
Reikalingos moteriškės prie Con

veyor darbo saldainių dirbtuvėje, 
dėjimui į puodelius ir pakavimui. 
Kreipkitės asmeniškai tarp 9:30 ir 
4 vai. dieną. DeWitt P. Henry Co., 
4837 Stenton St., Philadelphia, Pa.

(161-167)

HELP WANTED—MALE
MAŠINISTAI

Horizontal Boring Mill

Vertical Boring Mill

Turret Lathe

Assemblers

Prie Condensers ir Mašinerijos

Kreipkitės, ar rašykite:

C H. Wheeler Mfg. Co.

19-th ir Lehigh Ave., Phila., Pa. 
(162-169)

TOOL & DIE MAKER
Experienced Day Work High Start
ing Rates, Plus Possible Overtime. 
Modern Shop. Many Benefits. Stea
dy Work. Apply

Employment Office
Progress Mfg. Co.,

Castor Ave. & Sepviva St. 
Phila., Pa.

(164-170)

POLISHERS
No Experience Necessary. For 

Electrical Lamp\ Fixture Manufac
turer. Flat Hourly Rates. Plus Piece 
Work. All Day Work With Possible 
Overtime.

Progress Mfg. Co.,
Castor Ave. & Sepviva St., 

Phila., Pa.
(164-170)

• MACHINISTS ,
First Class Men Interested in take 
Home Pay. High Rate, 60 hr. week. 
Day Work.

J. J. Walsh Co
1912 Brandywine St., Phila., Pa. 

(165-167)

Man. Married For Outside Work 
in Nursery. House Available at 
Low Rental. Please Phone For In
terview. Ambler 0226

Thomas B. Meehan Co. Inc.
Dresher, Penn.

(167-169)
AUTO BODY & FENDER MAN

Must Bė Experienced. Best Of
Working Conditions. Steady Work.

See or Call Mr. Volz or Mr.
Simmons.

Winner’s Ford Agency
623 White Horse Pike, Haddon
Heights.

. Phone Lincoln 7-200.
(167-168)

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR' & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174

i
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&HI

Veikalas “Wish You Were 
Here” yiena savaite įžango
mis surinkęs $13,227.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED 

MALE
Reikalingas pirmos klasės maši

nistas. Geros darbo sąlygos. v 
daugiau informacijų ir pasirnLjk 
mo, kreipkitės asmeniškai pa^ F; 
E. Anderson Machine Works, ' 85 
Adams St., Brooklyn. (166-168)

EXCELLENT OPPORTUNITY
For An Exp. Marker-Cutter On 
Coat Fronts. Good Salary. Steady 
Pay All Year. Apply

Atlas Coat Front Comp., Inc.
126 W. 22nd St. New York City 

(167-173)

-...... ...........— . — ......-- -------
EGZAMINUOJAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel, ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N.. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-6868 į

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
PenktadienlaU atdaryta

*>

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-62M
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