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Kaip pas mus, taip ir Euro
poje prasideda mokslo metai. 
Šimtai milijonų vaiki] eis į 
mokyklą.

Rytines Vokietijos švietimo 
ministras, Else Zaisser, atsi
šaukė į vaikus, stojančius į 
mokyklą, ragindama, kad jie 
ne tik gerai mokytųsi, o kad 
ir budėtų.

Ji prašo, kad jie saugotų 
mokyklas nuo padegėjų ir ža
lotojų, kad visur ir prie kiek
vienos progos, susekę žaloto
ją, apie jį praneštų policijai.

Reikia atsiminti, jog Rytų 
Vokietijoje šiuo metu yra la
bai daug iš užsienio (ypatin
gai iš Vakarų Vokietijos) pri
siųstų žalotojų, kurių tikslas: 
viską griauti, deginti, naikin
ti.

Tai yra republikonų parti
jos, ideologinio vadovo, John 
Foster Dulles’o politika.

fMr. Dulles jaui seniai agi
tuoja už tai, kad mūsų krašto 
vyriausybė leistų dar daugiau 
pinigų papirkinėjimui žaloto
jų “anapus geležines uždan
gos.”.

—o—
(Beje, Rytų Vokietijos švie

timo ministras akstiną mokyk
linio amžiaus vaikus, kad jie 
atsisakytų skaityti gengsteriš- 
ką literatūrą, gamintą Vaka
ruose.

Niekur tiek daug tos rūšies 
literatūros 
kaip mūsų

nėra išleidžiama, 
krašte.

kai gengsteriškaTuomet, 
literatūra ^pas mus klesti, tai 
rimtai klR^ai nėra lengva pa
sirodyti.

|štai, neseniai Jaunas, bot 
gausus, amerikinis rašytojas 
Howard Fast parašė istorinę 
novelę apie senovės Romos 
vergų sukilimą, kuriam vado
vavo narsusis Spai'takas.

Jis savo veikalą ir pavadino 
“SPARTACUS”

Bet rašytojas nesurado lei
dėjų, kurie būtų jo veikalą iš
leidę. Tuomet jis pats savo lė
šomis novelę atspausdino ir 
šiuo metu jau tūkstančiai jos 
egzempliorių išsiplatino!

Bet tai ne viskas: per trum
pą laiką “Spartacus” buvo iš
verstas net į 18 kitų kalbų ir 
išleistas!

Tai rodo, kad šis veikalas 
pasieks milijonus skaitytojų, 
ką retas kitas rašytojas tega
li pasiekti!
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Spartakas — vienas myli- 
rrJžusių ir įdomiausių senovės 
vergų vadovų.

Kai tik atsiras daugiau lai
ko, skaitysiu “Spartacus” ir jo 
apžvalgą pateiksiu 
skaitytojams.

Laisvės

Worcesteriečiai vasarišką 
sezoną užbaigs dar vienu 

‘spaudos pikniku, kuris įvyks 
sekamą sekmadienį.

Tai gražus, tai sveikintinas 
darbas.

Tą pačią dieną įvyks pikni
kas ir Patersone.

Po piknikų prasidės pramo
gos salėse.

Laisviečiai jau galvęja apie 
savo metinį koncertą, įvyk
siantį lapkričio mėnesio pra
džioje.

r<

Timeso 
n esu ra n-, 

naujos

di-

Net ir New Yorko 
filmų apžvalgininkas 
da žodžių išgyrimui 
Sovietinės filmos, “The Grand
Concert”, šiuo metu rodomos 
Stanley teatre.

Sako: tai šedevras!
Didysis Koncertas
lis pasiekimas Tarybų Są- 

gos filmų meno srityje.
į turėtų pamatyti kiekvie

nas kino mėgėjas.

.Darbo Dienos švenčių pro
ga John L. Lewis, angliakasių
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AMERIKONAI SUPLEŠKI NO JAU 25 ŠIAURINES KORĖJOS MIESTUS

Eisenhower stumia karan 
sako Wall St. Žurnalas

J. Tautų žmonės nori paliaubų 
Korėjoj, kaip pripažįsta T. Lie

Nusmerkė sunaikinti dar 
53 liaudininkų miestus

New York. — Jei repu
blikonų kandidatas genero
las Eisenhoweris taptų iš
rinktas prezidentu, jis at
kakliai stumtų Ameriką 
karan prieš Sovietų Sąjun
gą, rašo Wall Street Jour
nal, stambiojo kapitalo 
laikraštis.

Karinius savo pasimoji- 
mus Eisenhoweris parodė, 
kalbėdamas Amerikonų 
Legiono suvažiavime, kur 
jisai sakė:

—Amerika negalės nu
rimti, iki išvaduos nuo So
vietų visas jų “pavergtas 
tautas” rytinėje Europoje 
ir Azijoje.

O John Foster Dulles, po
litinis Eisenhowerio moky
tojas, dar atviriau grūmojo 
Sovietų Sąjungai “kryžiaus 
karu,” esą, “išlaisvint Len- 
kijai, Lietuvai ir kitiems 
pavergtiems kraštams.”

“Jeigu tie grūmojimai 
taptų užsienine mūsų poli
tika, — rašo Wall Stryto 
Žurnalas, — tai būtų pavo
jingiausias mums kryžiaus 
karas.

“Šie grūmojimai įspėja 
Sovietų Sąjungą, kad nepai
sant, kaip, jinai susiaurintų 
savo tikslus; nežiūrint, 
kaip ji stengtųsi sugyventi 
su kitais (kapitalistiniais) 
kraštais be karo — nepai
sant visko, ką Sovietų Są
junga dairy tų, — vistiek 
mes neduosime jai ramybės.

Ridgway ir Adenauer 
tariasi rekmtuot \ 
vokiečių armiją

Bonn, Vokietija. — Ame
rikos generolas. Ridgway 2 
valandas tarėsi su vakarų 
Vokietijos premjeru Ade- 
naueriu,^ kaip reikėtų pa
didinti ginklų gamybą. 
Ridgway, vyriausias vaka
rinių kraštų armijų koman- 
dierius, taipgi svarstė su 
Adenauepu planus, kaip re
krutuoti 12 divizijų vokie
čių į tarptautinę armiją 
prieš Sovietų Sąjungą.

Pasitarimuose dalyvavo 
kariniai anglų ir francūzų 
atstovai ir Adenauerio pa
tarėjai — Adolfas Heusin
ger ir Hans Speidel, buvu
sieji nacių valdininkai.

Manila. — Aukščiausias 
Filipinų teismas nusprendė 
nepaleist areštuotų įtaria
mų komunistų už jokius už
status.

vadovas, atsišaukė į visas uni
jas, ragindamas jas vienytis ir 
tvirtai laikytis prieš pavojų, 
kuris grūmoja ' organizuotam 
Amerikos darbininkų judėji
mui.

Pavojų, aišku1, sudaro sam
dytojų klasė, kuriai rūpi dar
bo unijas sunaikinti.

Kiekvienas blaiviai galvo
jantis žmogus sutiks su mai
nierių unijos prezidento pa
reiškimu.

Mes visuomet vesime šaltą
jį karą, iki Jis išsiverš kaip 
karštas karas.”

Antra vertus, tokia Ei- 
senhowerio - Dulleso “poli
tika juo giliau įtikina So
vietų žmones, kad Amerika 
tampa užpuoliku ir kad 
jiems nieko daugiau nelie
ka, kaip tik kariauti,” sa
ko Wall Stryto Žurnalas.

Mainieriai užbaigė 
10 dienų šventę, bet 
rengiasi streikui -

diePittsburgh. — Po 10 
nų šventės grįžta darban 
475,000 mainierių į kietą
sias ir minkštąsias anglia- 
kasyklas, laukdami pašau
kimo streikan apie šio mė
nesio pabaigą.

Ta 10 dienų šventė buvo 
angliakasių gedulas, mi
nint 334 savo draugus, ku
rie per paskutinius 7 mė
nesius žuvo per sprogimus, 
užgriuvimus ir kitas nelai
mes angliakasyklose.

John L. Lewis, Mainierių 
Unijos prezidentas, dviem 
mėnesiais iš anksto prane
šė valdžiai, pagal Tafto - 
Hartley’o įstatymą, kad 
unijos sutartis su šiaurinė
mis anglies kompanijomis 
išsibaigia rugsėjo 21 d., o 
su kietosios anglies kompa
nijomis ir pietinių anglia- 
kasyklų savininkais —• rug
sėjo 30 d. Unija todėl ren
giasi streikuoti, jeigu kom
panijos nepadarys naujų 
sutarčių su ja iki minimų 
dienu. -

Kinija sako, jankiai 
nužudę 111 belaisvių

Peking, Kinija. — Kini
jos liaudies radijas tvirti
no, kad amerikonai nuo 
rugpiūčio 11 d. iki šiol už
mušė 111 belaisvių, Šiauri
nės. Korėjos liaudininkų ir 
kinų, koncentracijos stovy
klose Kodže saloje ir kitur.

Angly unijos ragina 
užgint karo bakterijas

Margate, Ąnglija. — An
glų Darbo Unijų Kongre
so suvažiavimas, atstovau
damas 8 milijonus narių, 
priėmė rezoliuciją, reika
laujančią uždraust ligų 
bakterijas vartoti kaip ka
ro įrankį.

Keli kalbėtojai smerkė 
generolo E i s e n h o w e r i o 
kurstymą atkariauti - “iš
laisvinti” rytų Europos 
tautas nuo Sovietų Sąjun
gos.

Yonkers, N. Y. — Polici
ja ieško žmogžudžių, kurie 
nušovė Johną Acropolisą, 
federacinės Vežikų 
vietinį vadą.

Unijos

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų sekreto
rius Trygve Lie teigia, di
džioji dauguma Jungtinių 
Tautų labai nori, kad būtų 
padarytos paliaubos Korė
joje paliai dabartinę fron
to liniją tarp Šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respublikos 
ir amerikonų.

Lie savo metiniame ra-

Unija skiria $25,000 dovanų 
už suėmimą gengsterių, kurie 
nužudė jos vadovą Akropoli

Yonkers, N. Y. — Darbo 
F e d e r a c i j os Išvežioto jų 
Unijos čionaitinis skyrius 
pasiūlė $25,000 dovanų tam 
ar tiems, kurie suras, kas 
nužudė Johną Akropolį.

Akropolis, pirmininkas 
tos unijos skyriaus ir vadas 
visų federacinių unijų 
Westchesterio anskri t y j e, 
buvo nušautas dviem kul
kom į pakaušį, kuomet jis 
vėlai naktį žengė į savo 
apartmentą.

Išvežiotojų Unijos sky
rius, skelbdamas atlygini
mą už žmogžudžių suradi
mą ir.suėmimą, pareiškė:

—Akropolis buvo teisin-

TRUMANAS KALTINA EISENHOWER! UŽ 
SIUNDYMį KARAN PRIEŠ SOVIETUS

Parkersburg, W. Va. — 
Prezidentas Trumanas, čia 
kalbėdamas viešame susi
rinkime, pareiškė, kad Ei
senhoweris rizikuoja įvelti 
šią šalį į atominį karą su 
Sovietų Sąjunga.

Tokiu pavojum gręsia Ei- 
senhoweris, repu b 1 ikonų 
kandidatas į prezidentus, 
“palaidai šnekėdamas, kad 
reikėsią išlaisvint Sovietų 
‘pavergtas tautas’ rytinėje 
Europoje,” sakė Trumanas.

Dar neseniai Eisenhowe-

IRANAS REIKALAUJA IŠ ANGLU BILIJONO 
DOLERIU ATLYGINIM 0 UŽ NAFTA

Teheran, Iran. — Anglų 
naftos - aliejaus kompani
ja yra. kalta Iranui bent 
bilijoną (tūkstantį milijo
nu) dolerių. Tiek jinai su
laikė bei nusuko Iranui at- 
mokėjimų už naftos šalti
nių naudoj ima tajne kraš
te, pareiškė Kazem Hassi- 
bi, pareigūnas valdinės Ira-. 
no komisijos dėl naftos 
pramonės pertvarkymo.

Vadinasi, anglų kompani
ja yra skolinga Iranui kur 
kas daugiau, negu visi esa
mieji naftiniai anglų fabri
kai. Irane, kurie nuo pernai 
perimti į Irano valstybės 
nuosavybę, sakė Hassibi. 
Todėl daugiau negu juokin
gi anglų reikalavimai, kad 
jų užtaisytas tarptautinis

porte, paruoštame Jungti
nių Tautų seimui, sako:

—-Žmonės įvairiuose kraš
tuose nekantrauja ir pyks
ta, kad vis dar nepadaroma 
paliaubų. Ir jeigu paliau
bos įvyktų, tai didžioji dau
guma Jungtinių Tautų en
tuziastiškai džiaugtųsi. 
Tuomet žymia dalim dingtų 
dabartinis jų nusiminimas 
ir baimė.

dą r-gas ir veiklus unijos 
buotojas; todėl jam prieši
nosi piktadariški gaivalai.

Gengsteriai - raketieriai 
kėsinosi užvaldyti tą uniją. 
Jiems skersai kelio stovėjo 
Akropolis; todėl jie pasam
dė žmogžudį iš New Yorko 
East Side’s, kuris ir nudėjo 
Akropolį, kaip pranešama 
W e s t c hesterio apskrities 
prokurorui, teigiama, kad 
žmogžudis už tai gavo 
$5,000.

Jau antra savaitė eina 
kai Akropolis nušautas. Bet 
policija dar neranda nei 
žmogžudžio nei jo samdyto
jų pėdsakų.

ris rėmė Trumano valdžios 
politiką, siūlančią sulaikyt 
komunizmą be naujo pa
saulinio karo.

Bet John Foster Dulles 
dabar davė Eisenhoweriui 
“keletą lengvų pamokų ir 
padarė jį veidmainiu,” sa
kė prezidentas. Neš ir Dul
les yra veidmainys. Da
bar jisai smerkia tą “už
sieninę politiką, kurią pats 
Dulles padėjo nustatyti/’ 
būdaimas valdžios patarėju, 
kaip kad Trumanas primi
nė.

teismas dar spręstų, kaip 
“Iranas turi atsilyginti an
glams.”

Hassibis pašiepdamas kri
tikavo ir prezidento Tru- 
mano pasiūlymą, kad duos 
Iranui 10 milijonų dolerių, 
jeigu Iranas pasiduos tarp
tautinio teismo sprendimui 
dėl atlyginimo anglams.

“Taigi Amerika siūlo tik
tai 10 milijonų dolerių mai
nais už tūkstantį milijonų 
dolerių, kuriuos anglai tu
rėtų sumokėti Tranui,” sa
kė Hassibis.

Iraniečių laikraščiai taip 
pat neigė Ameriką už ad
vokatavimą Anglijai prieš 
Iraną.

ORAS.-Giedra ir nekaršta.

Seoul, Korėja. — Ameri
kos bombonešiai per ketu
rias paskutines savaites su
naikino 25 miestus Šiauri
nės Korėjos Respublikoje,- 
sako United Press, ameri
kinė žinių agentūra. — Ir 
dar 53 jos miestai yra pa
skirti sunaikinimui pagal 
planą, kurį amerikonai pa
skelbė rugpjūčio 5 d.

Anglai vis naikins 
Malajus kaimus, kurie 
neišduos pairi jotu

Singapore, Malaja.— An
glų generolas Gerald Tem- 
pler grūmoja išbonibarduot 
ir sudegint dar tris mala- 
jiečių kaimus, jeigu jie ne
išduos kovojančių prieš an
glus savo tautiečių-partiza- 
nu.

Anglai jau pirmiau visiš
kai sunaikino du kaimus, 
kurių gyventojai sakė nie
ko nežiną apie anglų ieško
mus partizanus. Tų kaimų 
žmonės, — vyrai, moterys 
ir vaikai, — tano* suvaryti į 
koncentracijos stovyklų ka
lėjimus.

Generolas Templer sako, 
anglai negalės laimėti karo 
prieš Malajos patri jotus, 
jeigu neprivers maįajiečius 
“kalbėti.” tai yra, savo tau
tiečius išdavinėti.

Templeris todėl planuoja 
vis žiauriau juos terorizuo
ti, bandydamas paversti gy
ventojus išdavikais tų savo 
nrietelių, kuria kovoja už 
Malaios išvadavimą 
Anglijos.

nuo

Amerikos laivai 
“viešės” pas Tito

Belgrad, Jugoslavija. —L 
Būrys Amerikos karo lai
vų atplauks į “svečius” pas 
Jugoslavijos Tito valdžią 
rugsėjo 11 d. ir svečiuosis 
Jugoslavijos uostuose per 4 
dienas.

Streikieriai nustelbia 
ragangaudžiu posėdį

iŠ' Chicago. — Atvykus 
W a shingtono, Kongresjna- 
nu Neamerikinės Veiklos 
Komisija, pradėjo tardy
mus, ieškodama komunistų 
kaip darbininkų vadovų In
ternational Harvester kom
panijos fabrikuose.

Streikuojantieji Harvest
er darbininkai tuo tarpu 
taip smarkiai demonstravo, 
kad faktinai pertraukė kpn- 
gresinių ragangaudžiu 
misijos tardymus, vedamus 
uždarytame kambaryje Fe- 
deraliame Buildinge. De
monstrantai dainavo ir šau
kė: “Atidarykite duris, jūs 
streiklaužiai!”
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New York. — čionadtinis 
dienraštis N. Y. World-Te
legram rašo:

“Dabar Jungtinių Tautų 
bombonešiai kalba derybose 
dėl paliaubų.” (U. N. bomb
ers now doing the truce 
talking.)

Amerikonų komanda 
rugp. 5 d. per radiją pra
nešė Korėjos liaudininkams 
vardus 78 miestų, kurie nu- 
smerkti supleškint bombo
mis. ir napalmu, tai yra, 
viską deginančiais gazolino ■ 
drebučiais.

“Trenksmai bombų, sve
riančių po 2,000 svarų; krio
kimas rakietų ir gazolino 
drebučiai vis plačiau skleis
dami mirtį, — tatai liudija, 
kad amerikonai ir jų talki
ninkai išlaikė savo prižadą 
kas liečia jau sunaikintus 
25 miestus,” sako United 
Press.

Toks smūgis buvo suduo
tas ir Pyongyangui, Šiau
rinės Korėjos sostinei.

Amerikos lakūnai rugpjū
čio mėnesį padarė daugiau 
kaip 23,000 tokių žygių.

Vyriausi amerikonų tiks
lai, naikinant Šiaur. Korė
jos miestus, yra šie, kaip 
teigia United Press:

Sukelti kivirčus tarp 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kų ir jų padėjėjų -kinų; pa
brėžti, kad Kinijos lėktuvai 
negali apgint Šiaurinės Kck 
rėjos nuo amerikinių oro 
bombų.

Žudynėmis iš oro įvaryti 
nusiminimą civiliniams 
Šiaurinės Korėjos gyvento
jams ir kareiviams, taip kad 
jie priverstų savo valdžią 
daryti paliaubas tokiomis 
sąlygomis, kokias ameriko
nai siūlo.

J. Valstijų armija 
gavo napalm patentą

Washington. — Valdžia 
davė patentą Louisui Fiese- 
riui, Harvardo Universite
to profesoriui, kuris išrado 
napalmą. Napalmas yra ga
zolino drebučiai, kurie ka
ro . fronte švirkščiami kaip 
skystoji ugnis ir mėtomi 
kaip padegančios bombos j 
Šiaurinės Korėjos miestus.

Prof. Fieseris jau pirm 
10 metų surado medžiagą, 
kuri sutirština gazoliną J 
košelieną. Tą užpatentuo
tą savo sekretą jis dabar 
atidavė amerikinei armijai.

Napalmo drebučiai deg
dami prilimpa prie visko, 
kur nukrinta; baisiu karš
čiu degina daiktus ir žmo
nes. kurie niekaip negali 
nusikratyti tos ugnies.

DINAMITAS UŽMUŠĖ 13 
GRAIKŲ JŪREIVIŲ

Athenai, Graikija.—Spro
go dinamitas amunicijos 
sandėlyje. Užmušė 13 ka
rinio Graikijos laivyno jū
reivių ir sužeidė 38 kitus.
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TEISĖJŲ BEŠIRDIŠKUMAS
CALIFORNIJOS TEISĖJAS William C. Mathes davė 

dar vieną aiškų įrodymą, kaip tūli mūsų šalies teisėjai 
yra pavirtę didžiausiais beširdžiais. Jeigu kas manė, 
kad tik New Yorko teisėjas Medina yra reakcijos aįęlas 
įrankis ir visiškai atsisveikinęs su amerikinėmis teisin
gumo tradicijomis, tas padarė didelę klaidą. Tokių be
širdžių teisėjų užtiksime visuose plačiuose šio krašto 
kampuose.

Kaip žinoma, teisėjas Mathes vadovavo bylai prieš 
14 kaliforniečių. Nuteisė jis juos ilgų metų kalėjimai!. 
Bet prieš džiūrės nuosprendį ir teisėjo Mathes paskirtą 
bausmę tuojau buvo paduota apeliacija į aukštesnį teis
mą. Panašiuose atsitikimuose nuteistieji visuomet esti 

, paleidžiami po užstatu. Bet tai turi patvarkyti' tas pats 
teisėjas, kuris žmogų nubaudžia. .Tačiau teisėjas Ma
thes griežtai atsisakė išleisti po užstatu nuteistuosius. 
Nuteistieji tuojau kreipėsi į U. S. Ninth Circuit Court 
of Appeals. Tas teismas patvarkė, kad teisėjas Ma
thes turi paleisti nuteistuosius po užstatu iki jų apeliaci
ja bus išspręsta. Beširdis Mathes atsisakė, klausyti aukš
tesnio teismo patvarkymo.. Antru kartu aukštesnis teis
mas turėjo teisėjui įsakyti nuteistuosius paleisti. Ma
noma, kad dabar nuteistieji, užsistatę po 20 tūkstančių 
dolerių kaucijos, bus paleisti iš kalėjimo.

Teisėjo Mathes pasielgimas pažemina visą amerikinę 
teismų sistemą. Savo elgesiu jis parodė, kaip lengva 
toje sistemoje įsigalėti tokiems sutvėrimams, kurie tik 
laukia aukos, tik trokšta savo kerštą išlieti ant savo 
politinių oponentų. Šitaip nežmoniškai, aišku, nei teisė
jas Mathes, nei teisėjas Medina nesielgia su krimina
listais, su žmogžudžiais ir plėšikais. Jie šitaip beširdiš
kai traktuoja tiktai žmones už politinius įsitikinimus..

Margos
Kunigų leidžiamas laik

raštis Draugas, rugpjūčio 
12 d., š. m., sušuko: “Blogi 
laikai Įęąrąliams.”

Tame laikraštyje verkš
lenama apie Egipto karalių 
Farouk ir ką kitą, ir kad 
Mossądeghas esąs “didelis 
fanatikas ir monarchijos 
priešas.”

Tas verkšlenimas man 
primena Lietuvoj caro lai
kais kunigų meldimąsi, kur 
sakydavo, “Danguje dievas, 
o ant žemės karalius.” Ir 
kai būdavo sausa vasara, 
kunigai su “švenčiausiais 
sakramentais” ir su viso
mis karūnomis, eidami' 
aplink bažnyčią, šaukdavo:

“Pone karaliau, dieve A-

Kauno miesto Janonio vardo fabrike
Rašo S. PAšKOVIENe

IR DAKTARAI PAVEIKTI
ŽIAURIOJI REAKCIJA susiranda aukų visose pro

fesijose. Nemanykite, jog mūsų gydytojų profesija nėra 
paveikta. Gydytojai tai# pat išgąsdinti ir bijo perse- 
Kiojimo. Jie irgi priversti šokti pagal isterijos muziką.

Pavyzdį suteikia New Yorko penkiolikos komunistų 
byla. Čia teisiamųjų tarpe randame Jacob Mindei, m o į 
kytoją, 71 metų amžiaus, kuris turi širdies ligą. Prieš 
ketvertą metų jis buvo gavęs širdies Smūgi ir vos išliko 
gyvas. Gyveno tiktai ramiausiai užsilaikydamas. Da
bar kasdien teisme sėdėti ir nervuotis yra peilis šio ge
ro, seno žmogaus sveikatai. Advokatai pareikalavo, 
kad jo byla būtų išskirta, nes tolimesnis jo kankinimas 
grūmoja jam mirtimi širdies liga. Net keli gydytojai 
pripažino jam tokį pavojų. \

Bet teisėjas nesiskaito su jų nuomone. Jis paskyrė 
savo gydytoją, valdžios gydytoją, Mindei sveikatą pa
tikrinti. Aišku, šis gydytojas taip padarys, kaip palieps 
teisėjas arba prokuroras.

# Panašiai buvo pasielgta pradžioje teismo. Teisiamoji 
Mrs., Bachrach smarkiai susirgo. Jos gydytojai pripa
žino, kad moteriškė negali būti toliau kamuojama teis
me. Bet teisėjas pareiškė, kad jis nesiskaito su tų gy
dytojų nuomone. Jis paskyrė valdiškus gydytojus. Tie, 
žinoma, “išegzaminavo” ir pareiškė, kad Mrš. Bachrach 
neserga įr gali būti teisme. Už kokios dienos moteriš
kė visiškai apsirgo ir skubomis buvo nugabenta ligo
ninėn. Ten jai buvo padaryta rimta ir pavojinga ope
racija. Ir po šiai dienai, per septynias savaites, mo
teriškė tebeguli ligoninėje.

Tai matote, kam tarnauja teisėjų paskirti gydytojai. 
Jie yra išgąsdinti ir paveikti reakcijos. Jie išniekiną sa
vo garbingą profesiją.

KIEK ŽMONIŲ UŽGIRIA KARĄ? \
- PRINCETON RESEARCH SERVICE paskelbė Savo 
“tyrinėjimo” davinius, jog 45 procentai balsuotojų pri
tartą Amerikos pasiuntimui armijos Įčorėjon. Bęt, aiš
ku, daug mažiau Amerikos žmonių pritaria šiam krau
jo liejimui, taip vadinamam prezidento Trumano “poli
ciniam žygiui.”

” Tačiau daleiskime, kad minėtoji įstaiga nuoširdžiai 
, bandė patirti balsuotojų-piliečių nuomonę ir surado, kad 

tikrai 45 procentai pritaria šiam Korėjos karui. Tai 
Ir tai juk žmonių mažuma. Kokią teisę turi preziden
tas, nėatsiklausęs nei Kongreso, įtraukti kraštą į ka
rą, kuriam dauguma žmonių nepritaria?

| IRANAS DAR VIS NENUPERKAMAS 
; : NĘŽINIA, kaip ilgai Irano premjeras atsilaikys prieš 

amerikinio dolerio pagundą. Jis lengvai galėtų pasiimti 
dešimt milijonų dolerių ir savo krąštą parduoti sveti
miems interesams . Tokį pasiūlymą jam. pasiuntė bęn- 
d?amę laiške Britanijos premjęra^ Churchiį ir mūsų 
prezidentas Trumanas. Tegu tik Mosąądegh leidžia 
Irano žibalo šaltinius britams išnaudoti, p,ręzideiįtas Tvu- 
mąnąs duos Irano, vajdžiąi dešimt milijonų dolerių apmo
kėjimui viršininkams algų! . ' . .

KAUNAS.—Kauno mies
to Juliaus Janonio vardo 
popieriaus fabrike, kaip ir 
bet kurioje kitoje tarybinė
je įmonėje, daug dėmesio 
skiriama darbininku bui
čiai, jų darbo ir sveikatos 
apsaugai, tam, kad jiems 
būtų sudarytos kuo geriau
sios sąlygos darbuotis.

Saugumo techniką fabri
ke tvarko inžinierius Pra
nas Šuklevičius, dirbantis 
čia daug metų. Ligtarybi- 
nėje Lietuvoje ši įmonė 
priklausė švedų firmai. Sa
vininkai visiškai nesirūpino 
darbininkų darbo apsauga. 
Dažnai žmonės fabrike tap
davo luošiais. Pranas Šu
klevičius, kuris anuomet 
buvo paprastas darbinin
kas, pats nukentėjo: prieš 
keturiolika metų jis čia, fa
brike, neteko dešiniosios 
rankos. <

Tarybų valstybėje darbo 
apsaugai, tam, kad depart- 
mentuose būtų sudarytos 
saugios darbo sąlygos, tei
kiamą pirmaeilė reikšmė. 
Šiems tikslams skiriamos ! 
didelės lėšos.

Pavyzdžiui, pernai darbo 
apsaugai ir saugumo tech
nikai Janonio vardo fabri
ke buvo išleistą dešimtys 
tūkstančių rublių. Darbi
ninkams nemokamai išduo
dami visi drabužiai, reika- 
hngi dirbant cechuose — 
nuo guminių ir odinių ba
tų iki guminių ir brezenti
nių pirštinių.1 Tokių profe
sijų darbininkai, kaip suvi
rintojai, varininkai, šlifuo
to jai, kasdien gauna fabri
ko sąskaitą pieno. Įmonė
je įrengiamos ' liuminescen- 
tririęs lempas, šitam tiks
lui paskirta apie 60 tūks
tančių rublių.

... Ilgas kauklys skelbia 
pietų pertrauką. Darbinin
kai išeina į fabriko kiemą, 
kurį teisingiau būtų pava
dinus sodu: tiek jame žalu
mynų! Štai ir dabar lysvė
se sodinama daug tūkstan
čių gėlių. Jos išaugintos 
nuosavame šilta d a r ž y j e. 
Šimtai vazonų su gėlėmis 
pastatyta įmonės cechuose, 
fabriko kontoroje, valgy
kloje.

Dauguma darbininkų per
traukos metu pietauja val
gykloje, kuri veikia prie 
įmonės. Lankytojams siū
lomas platus karštų patie
kalų ir užkandžių pasirin
kimas. Tiems, kurie yra 
reikalingi dietinio maisto, 
ruošiamį specialūs valgiai. 
Trijų patiekalų pietūs pa

Bet Mossa-dęgh kol kas nepasiduoda. Jis atmetė 
Churchillo ir Trumano pasiūlymu^.

Kocįėl Mossadegh nekimba ant šios, naujos meškerės? 
Atsakymo nereikia toli ieškoti. Jis puikiai supranta 
Irano, žmonių nusistatymą. Jis nepamiršta, kas atsiti
ko su tais, kurie buvo bandę Iraną parduoti britams ir 
amerikiečiams. Jis nenori susilaukti jų. negarbingo li- 
kjįmą.

Mintys 
brahomo, dovanok mums 
lietų.”

O kai būdavo lietinga va
sara, jie vėl giedodavo:

“Pone karaliau, dieve A- 
brahomo, suteik mums pa- 
gadą-giedrą.”

O kas neatsimena tų įvy
kių, kuomet kunigai ir pre
latai bučiavo karaliams į 
batus?

Vėl. “blogi laikai kara
liams,” bet nebe toki geri 
pyragai ir kunigams.

Tame pačiame Draugo 
puslapyje ir tą pačią rug
pjūčio 12 d., š. m., apžval
gos rašė jas K. Br., kalbėda
mas apie Rusiją, sako, kad 
11918 ir 1919 m. Amerikos

prastai kainuoja ne dau
giau kaip tris rublius.

Fabriko darbininkų ir 
tarnautojų sveikatą rūpes
tingai s.eka fabriko medici
nos punkto personalas. Jis 
ne tik teikia pirmąją medi
cinos pagalbą. Punkto dar
buotojai dirba didelį profi
laktikos darbą. Savaime su
prantama, kad fabriko me
dicinos punkte, kaip ir bet 
kurioje tarybinėje gydymo 
įstaigoje, medicinos pagal
bą darbininkai gauna visiš
kai nemokamai.

Visiems dirbantiems įmo
nėje ir panorėjusiems turė
ti savą daržą, valstybė be 
atlyginimo davė žemės 
sklypus — 800-1900 kvadra
tinių metrų. ’ Janonio var
do fabriko administracija 
padeda įdirbti šiuos skly
pus: užtikrina, kad žemė 
būtų aparta traktoriumi, 
duoda transportą derliui iš
vežti.

Čia nuolat rūpinamasi ir 
darbininkų butais. Per pa
staruosius dvejus metus fa
brikas pastatė keturis dvi
aukščius gyvenamu o s i u s 
namus. Kiekvienas butas 
susideda iš keturių kamba
rių. Šituose namuose apsi
gyveno šaltkalvis Vladas 
Žentelis, tinklininkas Kazys 
Vizas, varininkas Adolfas 
Ivančikas ir daugelis kitų. 
Šiemet statomi dar keturi 
dviaukščiai namai.

Tekintojas Vladas Mulie- 
jus, kalandrininkas Jonas 
Jankauskas, vyresnysis ri- 
tininkas Alfonsas Kuni- 

•gauskas, klijų vi r into jas 
Zigmas Kuprėnas ir dar 
daugelis J. Janonio vardo 
fabriko darbininkų pasista
tė nuosavus namus.

< Šiais metais 55 fabriko 
darbinipkai pradėjo staty
tis nuosavus namus. Vals
tybė paskyrė jiems sklypus, 
o taip pat pinigų kreditus 
dešimčiai metų. Fabriko 
administracija padeda dar
bininkams statytis namus, 
duodama transporto, staty
binių medžiagų ir tt.

Daug dar galima pasako
ti. apie tąi, kaip nuolat rū
pinamasi žmonėmis J. Ja
nonio vardo fabrike. Į dar
bą ir iš darbo darbininkus 
vežioja fabriko autobusai. 
Fabrikas turi savo klubą, 
kuriame demonstruojami 
filmai, rengiami koncertai. 
Bet klubas jau tapo ankš
tas, ir šiais metais Tarybų 
valstybė asignavo daugiau 
kaip milijoną rublių fabri
ko Kultūros Rūmams pa-

P • ■ ' 
armija iš arti 20,000 buvo 
pasiųsta., “kaip sąjunginin
kų dalis, saugoti1 Trans-Si- 
biriah gelžkelį Murmansk- 
Petropavlovsk Reikmenų 
pristatymo stotis..”

Amerikiečių karinė jėga 
1918-1919 m. ne saugojo tas 
K. Br. minėtas vietas, bet 
turėjo užblokadavus, kad į 
Rusiją neįeitų maiistas, ir 
norėja bolševikų revoliuciją 
badu numarint.

Kitas dalykas. Amerįka 
tuo metu rėmė Kolčako, 
Denikino, Petliuros armi
jas, žodžiu, visų kerenski- 
nių spėkų, kurios žudė re
voliucionierius. ir jų pase
kėjus valstiečius ir visą ka
riuomene, v I

Reikia pasakyt K. Br. Jei 
amerikiečiai būtų nekaria
vę, o tik saugoję, tai būtų 
nežuvęs nė vienas “Polar 
Bear” karys.

O jei ir būtų pasakyta 
ruso, “Aš žinau, kas nužu
dė mano tėvą,” tai gali būt 
faktas, kad jis žino.

Argi gali Rusijos pilie
čiai žiūrėt geromis akimis 
į Ameriką, kuomet pasta
roji ne tik kad norėjo badu 
numarint juos revoliucijos 
laiku, bet ir po to iki 1933 
metų nepripažino jų val
džios ir nedarė jokios pre
kybos, išskyrus atskirus 
kapitalistus.

1 •

Gyvatė kobra užmušė 
24 asmenis .

Indijoj busu važiavo 24 
indusai maldininkai į Nag- 
panchamio religines iškil
mes. Kai kurie jų turėjo 
beskėse po gyvatę kobrą.

Bevažiuojant per raistus 
(jungles) Hyderabad pro
vincijoj, busas iškratė vie
ną gyvatę iš beskės, ir ji 
užšliaužė ant buso vairuo
tojo. Jis išsigandęs pra
rado vairavimo kontrolę, ir 
įvyko “krės.” Visi tapo už
mušti, išskyrus kobras.

•

“Taip manydamas klydau”
Bekalbant su jaunu vyru

ku apie politiką ir apie Či
kagoj įvykusias konvenci
jas, jis pareiškė:

“Aš vis maniau, kad visi 
žmonės nominuoja ir ren
ka šalies prezidentus,, bet 
taip manydamas labai kly
dau.

‘^Didžiosios korporacijos 
priešakyje su Wall Streetu 
įsakė Taftui sustot ir pasi
duot Ike’ui, nes Taftą no
minavus būtų sunku repu- 
blikonams laimėt.

“Taftui įsakymo davėjai 
nenorėjo senatoriaus Ke- 
fauver, nes jis pradėtų kelt 
į aikštę visų politikierių - 
sukčių ir milijonierių sukty-- 
bes ir kaipo toks atrodė 
jiems pavoingas.

Kitas jaunas vaikinukas, 
pritardamas -jo kalbai, pa
reiškė :

“Vieni žmonės tvirtina, 
kad pasaulis yra plokščias; 
kiti sako, kad jią esąs ap
skritas, bet kapitalistai jį 
padarė kreivą.”

Spartakas

statyti. Bernai buvo pra
dėtas įrengti fabriko stadi
onas, kuriame bus 10 tūks
tančių vietų. Kasmet dau
gelis fabriko darbininkų 
^poilsiauja geriausiose Tary
bų Sąjungos sanatorijose— 
pietiniame Krymo krante, 
Kaukaze, Rygo^ pajūryje.

J. Janonio vardo fabriko 
darbininku kultūrinės - bui
tinės sąlygos metai iš metų 
gerėja. Kitaip ir negali bū
ti Tarybų šalyje, kur visa 
skiriama tam, kad daij1 la
biau pakiltų liaudies mate
rialinė gerovė ir kultūros 
tygis.

Naujosios Anglijos Laisves 
skaitytojai ir rėmėjai, 
draugės ir draugai

Rugsėjo 7 d., sekmadienį, 
įvyksta antras Laisvės pikni
kas Worcesterio gražiame 
Olympia parke. Nepamirškite, 
kad su šiuo pikniku užsibaigs 
šios vasaros mūsų Naujosios 
Anglijos didieji parengimai, 
šis piknikas bus gražus ir di
delis. Jeigu jūs visi to norite, 
o kad įrodyti, kad jūs to pa
geidaujate, tai patys turite 
dalyvauti.

Aš manau, kad Laisvė lan
kydama mūsų namus per 42 
metus su viso svieto naujieno
mis ir gražiais kultūros-apšvie- 
tos ir liaudies meno raštais, 
yra pilnai užsitarnavusi mūsų 
paramos, taip, kad ji niekad 
nesustotų ėjusi. O mes, rengė
jai, esame pasiruošę jus visus 
sutikti, taip, kad nei vienas 
nebūsite išalkęs ir ištroškęs.

Programa susidės iš gražių 
liaudies dainų. Rožė Merkeliu- 
tė ir Vincas Juodeikis iš Mon

Kanadiečiai kovoje už taiką
TORONTO. — Neseniai 

čia posėdžiavo Kanados 
Taikos Kongreso Naciona- 
lė Taryba, kuri buvo iš
rinkta suvažiavime.

Taryba, vadovybėj Dr. 
Endicott, svarstė taikos rei
kalus ir ateinantį pasaulinį 
taikos suvažiavima, kuris 
įvyks Vienoje, gruodžio mė
nesį.

Taryba užgyrė Pasauli
nio Taikos Komiteto rezo
liuciją, protestuojančią 
prieš Vokietijos ir Japoni
jos apginklavimą. Ji taip
gi reikalauja baigti karą 
Korėjoj. Ji sako, kad ka
ras būtų buvęs seniai baig
tas, jei Jungtinės Valstijos 
pripažintų tarpt a u t i n e s j 
konvencijas, jų tarpe ir be
laisvių pasikeitimo konven
ciją.

Taryba nutarė kreiptis į 
kanadiečius, kad siųstų kuo 
daugiau delegatų į Vienos 
suvažiavimą. Taikos judė- i 
jimas, sako Taryba, reika- i 
lauja visų nuomonės, kaip! 
greičiau likviduoti karus irI

Detroit, Mich.
Advokato pasitikimas

Šį šeštadienį įvyks šaunus 
parengimas pasitikimu i gero 
žmogaus, pažangaus, žymaus 
advokato George W. Crockett. 
Jis sugrįžta iš kalėjimo, kuria
me iškalėjo kelis mėnesius, 
nuteistas teisėjo Medina už 
gynimą New Yorko komunis
tų vadų.

Pasitikimą ruošia Civil 
Rights Congress ir Michigan 
Committe-e for Protection of 
Foreign Born. Į parengimą į- 
žaųga tiktai $1. Karštai ragi
nu lietuvius jame dalyvauti ir 
pagerbti šį nepaprastą visuo
menininką. Korespondentas.

LLD reikalai
10-tos Apskrities valdybos 
adresai

Organizatorius A. Dapšis, 
2138 Fourth St., Detroit 1, 
Mich.

Pagelbininkas Charles Nau
sėdas, 15913 Princeton St., 
Detroit 21, Mich.

Finansų sekretorius J. Gu
gas, 1606 Springwell, Detroit 
9, Mich.

, Protokolų rašt. V. Smalstie- 
nė, 12051 Littlefield, Detroit 
27, Mich.

Iždininkas Alex Bugin, 
9280 Broadstreet, Detroit 4, 
Mich.

Visais apskr. reikalais pra
šome kreiptis prie viršuje pa
minėtų valdybos narių. 

tello, Mass., sudainuos keletą 
duetų. Mūsų solistė Worcester 
rietė Norma Čeponytė sudfctft 
nuos keletą gražių solo daige
lių. O Bostono bevardis kvar
tetas, vadovaujant Stasiui 
Paurai, duos keletą skambių 
liaudiškų dainelių. Josephine 
Karsokienė, visiems akompa
nuos prie piano. O Ed. Ma
zurka bus vadovu muzikalės 
dalies dėl visos, dienos.

Mes rengėjai pageidauja-1 
me, kad kolonijų draugės ir 
draugai atvyktų ir padėtų 
mums kiek padirbėti dėl ap
tarnavimo visų svečių. O ku
rie atsivešite dovanų dėl pik
niko, matykite J. Luką, ar 
D. Jusiu.

Tai tiek šį kartą apie pik
niką, mūsų gerieji laisvieČiai.

Iki pasimatymo rugsėjo 7 
dienos piknike, Olympia par
ke.

Lai gyvuoja Laisvė!
J. M. Lukas

užtikrinti taiką.
Taryba nutarė pasiųsti 

rudenį delegaciją į Ottawą 
su protestu .prieš apginkla
vimą Vokietijos ir Japoni
jos.

Buvo plačiai kalbėta apie 
pasiuntimą protesto vyriau
sybei, kodėl ji nieko nesako 
Amerikai, kuri nepasisako 
prieš bakteriologinius ir 
atominius ginklus. Tarimo 
šiuo klausimu nebuvo priei
ta. Matomai, dėl to, kad 
nėra vilties, jog Kanados 
valdžia darytų ką nors.

Pasitarime dalyvavo dele
gatai iš visų Kanada vietų, 
Reginos, Ottawos, Kingston 
no, Wellando, Montrealo ir 
kitų. Jie buvo išrinkti j 

j Tarybą per suvažiavimą ge
gužės mėnesį.

Delegatams buvo parody
ta filmą, kuri aiškiai paro
do amerikiečių elgesį Korė
joj. Filmo j galima rasti 
daug įrodymų ir apie bak- 

i teriologinių priemonių nau- 
Į dojimą. Filmą bus rodoma 
! taikos organizacijų po visą 
I Kanadą. “L. B.”

Waterbury, Conn.
Vasara baigiasi! O dar mū

sų darbininkų draugijos bei 
organizacijos neturėjo progos 
ką vasaros laike parengti, nes 
pirmais vasaros sekmadienil^S 
vis lijo. Tai nors į pabaįgft 
vasaros dėl paramos mūsų 'or
ganizacijos Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo yra rengia
ma pietūs sekmadienį, rugsėjo 
7-tą Lietuvių Parke, Chestnut 
Hill Rd., už Lakewood ežero. 
Prašome n esi vėluoti. Parkas 
atdaras 1 vai., pietūs bus 2-rą 
vai. Tikietus įsigykite iš anks
to. Galima gauti pas Strižaus- 
kienę, Yenkeliunienę ir kitus 
LDS narius, ir pas lietuvį sku- 
durninką. Tikietai labai pigūs, 
tik $3.

Dar turiu pažymėti, kad da
lyvaus Hartfordo Laisvės Cho
ras ir bus muzika dėl šokių. 
Kviečiame visus ir visas atsi
lankyti. K. Krasnitskas.

Atletas nuskendo už 
20 pėdų nuo kranto

Eagleville, Calif. — Ap.si- < 
vožus valtelei Lost ežere, 
Jos. Vaughan, buvęs garsui t 
beisbolininkas., paplaukė 65 
jardus ir nuskendo tik už 
20 pėdų nuo kranto. Pri
gėrė ir jo bendras Bill Wj«^ T 
mer. A

United Nations, N. Y. —.g 
Amerika perša priimt Ja-1 
poniją į Jungt. Tautas.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)— Ketvirtąd.,



N. GOGOLIS

TARASAS BULBA
(Tąsa)

Andrius jau iš tolo mate namus, ne
panašius į kitus ir, kaip atrodė, staty
ti^ kurio nors architekto italo; jie buvo 
sJwjtauti iš plonų gražių plytų dviem 
ankstais. Apatinio aukšto langus supo 
aukštai iškilę granito karnyzai; visą 
viršutinį aukštą sudarė nedidelės arkos, 
sujungtos į galeriją, tarp jų buvo ma
tyti grotai su herbais. Platūs išoriniai 
dažytų plytų laiptai vedė į pačią aikštę. 
Laiptų apačioje sėdėjo du sargybiniai, 
kurie vaizdingai ir simetriškai viena 
ranka laikė šalia jų stoyinčią alebardą, 
o kita buvo parėmę savo nulenktas gal
vas, todėl ir atrodė, kad čia kaltinės sta
tulos, o ne gyvos būtybės. Jie nemiegojo 
ir nesnaudė, bet, atrodė, buvo viskam a- 
bejingi; jie dargi neatkreipė dėmesio Į 
tai, kas ėjo laiptais į viršų. Laiptų vir
šuje jie rado turtingai aprengtą, visą 
nuo kojų ligi galvos apginkluotą karį 
kuris laikė rankoje maldaknygę. Jis bu
vo bepakeliąs savo išvargusias akis, bet 
totorė pasakė vieną žodi, ir jis vėl nu
leido jas į atskleistus savo maldaknygės 
puslapius. Jie įžengė į pirmą kambarį, 
gana erdvų, gal kalbamąjį, o gal pap
rasta prieškambarį; jis buvo pilnas į- 
vairtose padėtyse sėdėjusių prie sienų 

vių, tarnų, šunininkų, taurininkų 
ir kitų rūmų tarnų, reikalingų parody
ti, kokio didelio rango yra lenkų didžiū
nas ir kaip karys, ir kaip savo dvarų 
valdytojas. Buvo galima justi užgesu
sios žvakės smalkiai; kitos dvi dar degė 
milžiniškose, beveik žmogaus ūgio, žva
kidėse, pastatytose kambario viduryje, 
nors jau seniai pro platų grotų langą 
žvelgė ryto šviesa. Andrius jau buvo 
beeinąs pro plačias ąžuolines duris, pa
puoštas herbu ir daugybe raižytų graž
menų, bet totorė truktelėjo jį už ranko
vės ir parodė mažutes duris šoninėje sie
noje. Pro jas išėjo jie į koridorių ir vė
liau į kambarį, kurį jis ėmė atsidėjęs 
apžiūrinėti. Šviesa, kuri skverbėsi pro 
langinės plyšį, kai ką jau buvo palietu
si: avietėlės spalvos uždangą, paauksuo
ta palubio vainiką ir paveikslus ant sie
noj. Čia totorė davė Andriui ženklą pa
silikti ir atidarė duris į kitą kambarį, 
iš kurio blykstelėjo ugnies šviesa. Jis 
išgirdo šnabždesį ir tylų balsą, nuo ku

rio visas sudrebėjo. Jis matė pro pra
vertas duris, kaip šmėstelėjo liekna mo
ters figūra su puikia ilga kasa, kuri 
krito ant aukštyn iškeltos rankos. Toto
rė grįžo ir pasakė, kad jis įeitų. Jis ne
atsiminė, kaip įėjo ir kaip užsidarė už 
jo durys. Kambaryje degė dvi žvakės, 
prieš šventąjį paveikslą žibėjo lempelė; 
po juo buvo aukštas stalelis, pagal kata
likų paprotį su laipteliais, kad galima 
būtų besimeldžiant atsiklaupti. Bet ne 
to ieškojo jo akys. Jis pasisuko į kitą 
pusę ir pamatė moteriškę, kuri, rodė
si, sustingo ir suakmenėjo kažkokiame 
greitame judesyje. Atrodė, tarytum 
visa jos figūra buvo benorinti pulti prie 
joJr staiga sustojo. Ir jis stovėjo prieš 
j$W)ustebęs. Jis vaizdavosi ne tokią ją 
patvatysiąs: tai buvo ne ji, ne ta, kurią 
jisT&nksčiau pažino: nieko joje nebuvo 
panašu į aną, bet dukart gražesnė ir į- 
stabesnė, negu anksčiau, buvo ji dabar: 
tada buvo joje kažkas nebaigta ligi ga
lo, o dabar tai buvo kūrinys, kuriame 
menininkas savo teptuku baigė paskuti- 

' nį bruožą. Anoji buvo žavi vėjavaikė 
mergaitė; šitoji buvo gražuolė, aukš- 

z čiausią gražumo laipsnį pasiekusi mote
ris. Pilnutinis jausmas reiškėsi jos pa
keltose akyse, ne nuotrupa, ne užuomi
na jausmo, bet visas jausmas. Dar aša
ros, nebuvo spėjusios nudžiūti jose ir te
bedengė jas blizgančia drėgme, verian
čia sielą; krūtinė, kaklas ir pečiai suda
rė tas gražias linijas, išryškinančias to
bulą, išbaigtą grožį; plaukai, kurie ank
sčiau draikėsi lengvomis garbanomis 
po jos veidą, dabar virto tankia, puikia 
kasa, kurios dalis buvo supinta, o dalis 

•į išsisklaidė išilgai rankos ir plonais, il
gais, gražiai suraitytais plaukais krito 
ant krūtinės. Rodėsi, visi aliai vienas 
pasikeitė jos bruožai. Veltui stengėsi jis 
surasti juose nors vieną, kuris dar bu- 

N vo likęs jo atmintyje, — nerado nė vie
no! Nors ir labai buvo ji išbalusi, bet 
teįjnetemdė jos įstabaus grožio, bet prie- 

tarytum suteikė jam kažką 
įfMiltinga, nenugalima ir nepalenkiama.

Ir pajuto Andrius savo sieloje pagar
bią baimę, ir stovėjo prieš ją nejudėda
mas. Ji taip pat, rodėsi, buvo labai nu
stebinta vaizdu kazoko, pasirodžiusio vi

same grožyje ir jaunuoliško vyriškumo 
galioje, kuris kad ir nepajudino nė vie
no savo sąnario, vis dėlto, rodėsi, slėpė 
savyje nesuvaržytų, laisvų judesių ga
lią: aiškus pasiryžimas švietė jo akyse, 
griežtu lanku apskritojo jo aksominiai 
antakiai, įdegę skruostai spindėjo skai
staus skaidrumo ugnimi ir, kaip šilkas, 
žvilgėjo jauni juodi ūsai.

“Ne, aš nepajėgiu nieku būdu padė
koti tau, taurusis riteri,” tarė ji, ir ėmė 
virpėti sidabrinis jos balso garsas. “Vie
nas dievas gali atlyginti tau; ne man, 
silpnai moteriškei...” Ji nuleido savo 
akis, gražiais, sniego baltumo pusračiais 
nuslinko ant jų vokai, ilgomis, kaip 
strėlės, blakstienomis; palinko visas nuo
stabus jos veidas, ir švelnus raudonu
mas apdengė jį iš apačios. Nieko ne
mokėjo į tai atsakyti Andrius: jis būtų 
norėjęs išreikšti viską, kas buvo jo sie
loje, pasakyti viską taip pat karštai, 
kaip buvo karšta jo sieloje, — ir negalė
jo. Pajuto jis kažką, kas surakino jo 
lūpas; žodis nustojo garso: pajuto jis, 
kad ne jam, išauklėtam bursoje ir kla
jokliško karinio gyvenimo sąlygose, at
sakinėti į tokias kalbas, ir ėmė jis ne
kęsti savo kazokiškos prigimties.

Tuo metu į kambarį įėjo totorė. Ji 
spėjo jau suraikyti riterio atneštą duo
ną, atnešė ją auksinėje lėkštėje ir padė
jo prieš savo ponią. Gražuolė dirstelėjo 
į ją, į duoną ir pažiūrėjo j Andrių, —■ 
ir daug pasakė jos akys. Šitas meilus 
ir jausmingas žvilgsnis, kuris rodė, kad 
nuovargis neleidžia išreikšti jai to, ką 
ji jaučia, Andriui buvo daug supranta
mesnis, negu visos kalbos. Jam staiga 
pasidarė lengva; rodėsi, viskas išsinarp
liojo. Sielos potroškiai ir jausmai, ku
riuos ligi šiol kažkas lyg buvo pažabo
jęs, dabar pasijuto išvaduoti, laisvi, ir 
jau norėjo išsilieti nenuramdoma žodžių 
srove, tik staiga gražuolė, kreipdamasi 
į totorę, susirūpinusi paklausė:

— O motina? Tu nunešei jai?
— Ji miega.
— O tėvui?
—Nunešiau; jis sakė pats ateisiąs pa

dėkoti riteriui.

Ji paėmė duoną ir pakėlė prie burnos. 
Su neapsakomu džiaugsmu žiūrėjo An
drius, kaip ji laužė duoną savo žėrinčiais 
pirštais ir valgė; staiga atsiminė jis pa
dūkusį nuo alkio žmogų, kuris mirė jo 
akivaizdoje, nurijęs kąsnelį- duonos. Jis 
pabalo ir, nutvėręs ją už rankos,’ suri
ko: “Gana! Nevalgyk daugiau! Tu taip 
ilgai nevalgiusi , duona tau bus dabar, 
kaip nuodai.” Ir ji tuojau nuleido ran
ką; duoną padėjo ant lėkštės ir, kaip 
klusnus kūdikis, žiūrėjo jam į akis. Te
gu būtų kas nors išreiškęs žodžiu... bet 
nei kaltas, nei teptukas, nei didžiai ga
lingas žodis nepajėgia išreikšti to, kas 
matyti kartais mergaitės žvilgsnyje, juo 
labiau to meiliai nuteikiančio jausmo, 
kuris apima žmogų, matantį tokį mer
gaitės žvilgsnį.

“Karaliene!” suriko Andrius, kupinas 
ir širdies, ir sielos, ir kitų jausmų per
tekliaus. “Ko tau reikia, ko tu nori?
— Įsakyk man! Duok man visai nega
limą uždavinį, koks tik yra pasaulyje,
— aš bėgsiu jo atlikti! Liepk man pada
ryti tai, ko nepajėgia atlikti nė vienas 
žmogus, — aš atliksiu, aš pražudysiu 
save. Pražudysiu, pražudysiu! Ir žūti 
dėl tavęs, prisiekiu šventuoju kryžiumi, 
man taip saldu... Bet aš nepajėgiu tai 
išreikšti! Aš turiu tris ūkius, pusė tė
vo žirgų kaimenių yra mano, viskas, ką 
atidaVė tėvui mano motina, dargi tai, ką 
ji slepia nuo jo, — viskas mano. Dabar 
nė vienas mūsų kazokas neturi tokių 
ginklų, kaip aš: už vieną mano kardo 
rankeną duotų man geriausią žirgų kai
menę ir tris tūkstančius avių. Ir nuo 
visa tai atsisakysiu, mesiu, sviesiu, su
deginsiu, paskandinsiu, jeigu tik tu iš
tarsi vieną žodį, arba jei tik pajudinsi 
savo dailų, juodą antakį! Bet žinau, 
kad, gali būti, kalbu aš kvailai ir ne vie
toje, ir čia vįsa tai netinka, kad ne aš, 
praleidęs gyvenimą bursoje ir Zaporožė
je, turiu kalbėti taip, kaip priimta kal
bėti ten, kur būna karaliai, kunigaikš-' 
čiai ir kiti, patys geriausi kilmingajame 
riterių luome. Matau, kad tu esi kitoks 
dievo kūrinys, negu mes visi, ir toli ligi 
tavęs visoms kitoms bajorų moterims ir 
dukterims mergaitėms. , Mes netinkame 
būti tavo vergais; tik dangaus angelai 
gali tau tarnauti.”

(Bus daugiau)

Naujosios Anglijos Lietuviams
I

Tai dar vienas pavasaris ir 
vasara praūžė, it sapnas. Se
niai čia, rodos, purenome že
mę, sodinome ir laistėme gė
les, o kiek džiaugsmo buvo, 
kuomet jos sužydėjo! Tarsi 
staiga pakrypo mūsų meridi- 
janas į šiaurę ir gėlės pradėjo 
vysti, tarsi signalizuodamos 
visai želmenijai, kad jau tik 
už kalno žiemužė.

, Minėtas gėles, gamtos ne
pastovumą ir pasikeitimą ga
lima prilyginti prie žmonijos. 
Rodosi, kaip čia seniai mūsų 
vadai rašė, sakė prakalbas, ai
škino žmonėms šį supuvusį su
rėdymą, o kur jie šiandien? 
Juos riebi ranka sukaustė ge
ležies retežiais ir įmetė į gy
vųjų kapinyną, kitaip vadina
mą kalėjimu. Jų likimas yra 
apgailėtinas; šeimos sugriau
tos, ekonominis gyvenimas 
apsunkintas, jie gyvena ir ne
žino, kas jų laukia. Jie tik ži
no tą, kad, kaip gėlės paliko 
savo sėklas dėl kitų metų, taip 
jie paliko savo draugus, ir jie 
tikri, kad draugai kovos iki 
jie vėl atgaus laisvę ir kartu 
su mumis stos į kovą. Kuo 
greičiau mes męsimės į darbą, 
tuo jie greičiau bus laisvi!

Vyriauisias mūsų darbas, tai 
spauda. Mes turime pasiekti' 
plačiąsias mases ir jas išju
dinti, kad jos savo protestu 
atidarytų kalėjimo vartus ir 
išleistų tuos žmones, kurie 
gynė ir gina šios šalies Kons
tituciją.

Rugsėjo 7 d., Worcester, 
Mass. įvyks spaudos piknikas, 
kuriarįie kiekvienas privalome 
dalyvauti ir pastiprinti mūsų 
spaudą, per kurią pasieksime 
tikslą. Reikia atminti, kad šis 
piknikas tai jau bus paskuti
nis iš didesnių piknikų, šiais 
metais, o taip svarbus, kad net 
So. Bostono Broadway kvarte
tas pabudo iš miego ir daly
vaus šiame piknike!

Pikniko vieta yra visiems 
žinoma, tai Olympia Parkas, 
o kitaip žinomas, “žemiškas 
rojus,” kuriame su Fordu gali
ma įvažiuoti be bilieto. Mūsų 
draugų nereikia daug raginti, 

'nes jie žino savo pareigas, ir 
I reikalui esant, jie savo at
liks. Tad ir šį kartą, visi susi
rinks į Olympijos parką, kad 
paspausti vienas kitam ranką, 
palinkėti ir sekančiais metais 
visiems ten pat susitikti!

Jaunutis

Iš Gyvenimo Brazilijos Pietuose
LONDRTNA. — šiuo var

du miestas randasi Paranos 
valstijos šiaurinėje srityje. 
Pagal statistiką, jame ir 
apskrityje esama 40 tūks
tančių gyventojų. Pramo
nės čia veik nėra, daugiau
sia prekyba. Aplinkui di
džiausi žemės plotai apso
dinti kava. Namai 80% me
diniai. Be amato darbinin
kui beveik neįmanoma čia 
apsigyventi, dar labiau, kad 
ir butų negalima gauti iš- 
sinuomuoti. Žinoma, už per 
aukštą kainą ir gautum bu
tą, bet už nuomą reikėtų 
atiduoti kuo ne visas mė
nesinis uždarbis.

Darbininku būklė, su- 
prantama, visur surišta su 
išnaudojimu. Bet šitoje 
santvarkoje ko gero ir ne
tenka laukti. Pavyzdžiui, 
nori-nenori, pajėgi ar ne, 
turi dirbti mažiausia po 10 
valandų, nors sulyg įstaty
mais nepriverstina daugiau 
dirbti, kaip 8 valandas per 
dieną. Jeigu “prasikalsi” 
nepadarant tiek darbo, kiek 
normaliai galėtų atlikti 3 
darbininkai, būsi iš darbo 
prašalintas. O jau teisybės 
nė neieškok, nes dažniau
siai atsitiks taip: darbo 
teisman pasiskundus, tiesą, 
bylą užveda, priteisia, bet 
kas sulauks užmokesčio ? 
Daugelis atsisako, o kas 
kantresnis ir dažnai vaikš
čioja, gaus... po dvejų me
tų!

Veikia plati pirkimo-par
davimo spekuliacija. Pasi
taiko, pavyzdžiui, kad au
tomobilį pirkęs žmogus, juo 
nė nesinaudojęs, parduoda 
kitam, o šis dar trečiam, 
aišku, kas kartą aukštesne 
kaina. Su žeme tas pat: 
agentai tiek landžioja pas 
ūkių savininkus, kad kai 
kur matyti iškabinti užra
šai: “Ši nuosavybė ne par
davimui.”

Susisiekimas stovi labai 
prastoje, padėtyje: keliai 
blogi, nęt ir vienintelis vieš

kelis, einąs per visą Para
nos valstiją, pats svarbiau
sias, nėra grįstas, neasfal
tuotas. Transportas veikia 
tik sausu laiku. Palijus, 
vežimai stovi mieste, jei 
neįklimpę purvyne kur nors 
vidury kelio. Dėl prasto 
transporto, brangūs būna 
ir produktai. Ne retai pri
statymas daugiau kainuo
ja už pačią prekę. Miestą 
dar jungia geležinkelis, ku
ris neatlieka savo uždavi
nio, ir kelios autobusų lini
jos, tarnaujančios brangia 
kaina. Gi valdžia šiais rei
kalais nesirūpina; valdinin
kams svarbu tik kuo dau
giausia pinigų pasigrobti. 
Tam progų netrūksta, tai ir 
vagia, kiek kurie išgali, nes 
prieš liaudį neatsakingi, ne
reikia duoti jokios atskai
tos.

Kas blogiausia, tai pas
kiausi valdžios ponų siau
tėją sauvaliavimai. Daly
kas toksai: dar esant dide
liems neapgyventos žemės 
plotams su mišku, valdžia 
neva , suteikia norintiems 
įsikurti po keltą alkerių 
kol kas nemokamai; užten
ka paduoti ftiiniste rijai 
“prašymą.” Valstietis ima
si darbo. Mišką iškerta, 
apsodina. Praėjus keletui 
metų, tas prašymas taip ir 
tebestovi valstijos vyriau
sybės stalčiuje. Kada lau
kai jau būna derlingi, gra
žūs, staiga atsiranda tų že
mių “savininkas1.” Kaip 
tai? Štai kaip: su geru ky
šiu valdininkams, koksai 
turtuolis paprašo kelių 
tūkstančių alkerių. Bet, sa
ko, ten ir ten jau apgyven
tą... Tai valdžios pareigū
nai pareiškia, jog “tai nie
ko; juos pastumsime to
liau ...” Čia ir prasideda 
teroras prieš tuos valstie
čius.

Buržuazinė spauda, apie 
tai rašydama', vis neužmirš
ta pažymėti, kad tai esą 
“komunistų sukilimai, pa
sikėsinimai prieš viešąją 
tvarką,” ir tt.

Šiame mieste yra ir pa
žangių veikėjų grupės, ko
misijos, kurios kartas nuo 
karto paskleidžia lapelius 
su tiksliais paaiškinimais

apie naujus eksploatatorių 
pasikėsinimus prieš darbo 
liaudį, ragina liaudį orga
nizuotis ir kovoti už taiką. 
Kadaise ir iš lietuvių vie- 
nas-kitas prisidėdavo prie 
šios veiklos.

Londrinoje lietuvių buvo 
tik kelios šeimos, bet ir tos 
jau išsikėlė i kitas vietas^

T—kis B.

Paterson, N. J. ir apylinkė 
SMAGUS PIKNIKAS

Rengia LLD 84 kuopa bendrai su rusais. Įvyks rugsėjo-Sep- 
tember 7 d. Rusų Parke, West Pa'terson, N. J. Pradžia 12 vai. 
dieną.

Gerbiami Patersoniečiai ir apylinkė: —
Malonėkite skaitlingai atsilankyti į šį vasaręs sezono pasku

tinį pikniką ir gražiai laiką praleisti tyrame ore prie įvairių 
užkandžių ii’ išgėrimų.

KELRODIS: atvažiavę į Patersoną, klauskite McBride Ave., 
West Paterson. Pasiekę McBride Ave., sukite po kairei ir va
žiuokite McBride Ave. apie 2 mylias, iki privažiuositę 
BLAKELY’S TAVERN, Neesers Lafte St. ir sukite po kairei į 
kalną, ir, pavažiavę vieną bloką, sukite po dešinei, pavažiavę 
du bloku, sukite vėl po kairei ir ten už vieno bloko bus pikni
kas. > i

Kviečia, RENGIMO KOMISIJA. “

Visi į Worcester, Mass.!
......  • J V. 
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Visi rengkitės ir traukite į antrąjį spaudos paramai ’

Pikniką
Tai bus plačios apylinkės sąskridis pasilinksminti ir 

kartu finansiniai paremti pažangiąją spaudą.

Piknikas įvyks SEKMADIENĮ, ‘

Rugsėjo 7 September 
OLYMPIA PARK, 
Shrewsbury,'Mass.

Rengėjai pasiruošę vaišingai priimti publiką. Tad 
skaitlingai susirinkime pasimatymui su daugeliu drau
gų ir pažįstamų ir prie tos pačios progos pasilinksminti * 
ir pasivaišinti.

RENGĖJAI •
........  " " ' ' ■ " ......." . . "I*............. .....

Įsigykite į
JONO KAŠKAIČIO

i eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.* .
Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A Y C 17 r 11042 ATLANTIC AVENUE, L A 1 J V L RICHMOND HILL 19, N. Y.

WORCESTER, MASS.
MIRĖ

POVILAS YASINSKAS rug- 
pi ličio 21 d., 1952 m., sulau
kęs 83 metų amžiaus. ' Gimė 
Lietuvoje Vabalninku apskri
ty.!, Svilti; sodžiuje. Amęriko- 
je išgyveno 60 metų. Per' 
daugeli metų skaitė Laisvę 
Buvo pavienis.

Nuliūdusios liekame jo bro- 
liąduktės:

Kastąnciją Mųgiaųieųė ir 
Dorothy Machulienė,

CalUornlĮoję 
Elizabeth ^vadaifąvlėienė, 

Freeport, iii.

Taip įvyko dar balandžio 
mėn. pabaigoje: Jurema 
apylinkėje keliolikai žem
dirbių buvo įsakyta išsi
kraustyti. Šie atsisakė; 
Tuomet policija ėmė ir iš
metė iš namų baldus ir ki
tą mantą, o namus padegė. 
Po savaitės, kitoje yietoje, 
Campo Mąurao, irgi ištiko^ 
tas pats. Bet čia žmonės 
pasipriešino, tai buvo susi
šaudymų. Policija nušovė 
8 gyventojus. Krito 4 ir jų. 
Tačiau namai vistiek su
liepsnojo. Būtą ir daugiau 
pąnąšių atsitikimų.

i - ■ 1  ......................——................... i ■  
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Aido Choras
Aido Choro pirmoji pamo

ka šį sezoną Įvyks šio penkta
dienio vakaro 8 vai., rugsėjo 
(Sept.) 5 d., Liberty Audito
rijos Music Room. Visi nariai 
prašomi dalyyvauti, kad galė
tume ’ pilnu mastu pradėti 
veiksmus savuosius ir patar
nauti dainomis mūsų dainų 
prašančioms organizacijoms.

Prašome visus seniau buvu
sius dainininkus ateiti j chorą. 
Mums jūsų reikia. Visuomenė 
jūsų laukia. Ir kviečiame vi
sus dar nedainavusius, bet tu
rinčius polinkio dainuoti. Da
bar laikas pradėti visiems kar
tu. Lauksime jūsų.

Choro prezid.
(173-174)

Darbininkų kandidatam 
daug priejautos

darbi-
Davis ir 

skelbia, 
sutinkama 

vadams
daugiau šil- 
faktas, kad

Parašus 
balsuo-

'ant ba-

Darbuotojai uždėti 
ninku kandidatus 
Gersoną ant baloto 
jog visuomenėje 
didelė darbininkų 
priejauta. Dar 
dantis yra tas
gaunama parašų daugiau, ne
gu tikėtasi gauti, 
duoda visokių partijų 
tojai.

Pavyzdžiui, uždėti
loto kandidatu į kongresą Si
mon W. Gersoną 13-me kon
gresiniame distrikte, Brookly
ne, reikia surinkti mažiausią 
3,000 parašų. Distrikte randa
si 15,000 registruotų balsuoto
jų. Gale praėjusios savaitės 
darbuotojai jau , turėjo tą 
reikalingą 3,000 minimum pi
liečių parašų. Tačiau—

Lig šio ketvirtadienio vaka
ro yra pasimoję surinkti ne 
mažiau 5,000, nes numatoma, 
kad bus bandoma daug parašų 
atmesti. Atmetimų būna viso
kių partijų statomiems kandi
datams, juo daugiau tokių at
metimų galima tikėtis darbi
ninkams. Tad parašams rinkti 
darbuotojų centre 
Coney Island Ave. ir kituose 
dviejuose—dienos ir vakaro 
yalandomis nuolat ateina-išei- 
na talkininkai parašams rink
ti ' ’• s i * ’ <

» Gersoną stato People’s 
Rights Party, o Davis’ą New 
Yorke, Liberty Party.

Už Davis’ą gale praėjusios 
savaitės jau turėjo 2,350 pa-, 
rašų. Jam, kandidatuojan
čiam į New Yorko# Valstijos 
Seimelį, minimum parašų yra 
reikalinga 1,500. Darbuotojai 
yra pasiryžę už jį surinkti 
bent kita tiek, negu reikalau-1 
ja įstatas, siekiasi- iki ketvirta
dienio vakaro turėti *3,000 pa
rašų. *

Pasirašyti nominacines peti
cijas gali tiktai tų distriktų 
registruoti piliečiai, ne bile 
kuris pilietis.

NewWto^g^jfcrZinloi
Kailiasiuviai užgyrė 
kelis demokratus

Kailiasiuvių unijos vietiniai 
keturi iš šešių čionai esančių 
lokalų bendrai viso miesto 
plote pasisakė užgirti Ameri
can Labor Party kandidatus. 
Tačiau parinko tris demokra
tus kandidatus paremti. Juos 
rems už jų darbininkams 
prielankų darbą šiame Kon
grese. ,

Tais trimis parinktaisiais iš 
demokratų yra brooklynietis 
Celler ir newyorkieciai Klein 
ir Powell. Taip nusitarė loka- 
lai 70, 101, 105 ir 115. Boka
lai 110 ir 125 dar žadėjo tai 
svarstyti savo susirinkimuose 
šį ketvirtadienį.

Audra apdaužė N. Y 
miestą ir apylinkę

irSiautėjusios po Atlantą 
pasukusios pro Washingtona į 
New Jerse ir Pennsylvanią 
audros galas užkliudė ir New 
Yorko miestą praėjusį* pirma
dienį. Daug kur išvartaliojo 
medžių. Nutraukė elektros pa
jėgos laidus. Įlaužė langus. Ir 
apardė daug kaminų sykiu su 
prie jų pritvirtintais televizi
jos žėgliais. Wyckoff Heights 
ligoninė Brooklyne 
kinai aptamsinta.

Elektros laidai 
traukyti daugelyje
Ilgosios Salos vietų, taipgi ke
liolikoje artimosios New Jer
sey apskričių.

Vėjui įlaužus 
krautuvės langą, 
vienam asmeniui 
žė ranką.

Brooklyne numestas nuo 
keturių aukštų pastato palan
gės cemento gabalas prie 342 

32001 Bedford Ave. užkrito praei-

buvo lai-

buvo nu-
miesto ir

Wanamaker 
New Yorke, 
stiklai aprai-

Grammerio mylėtinė 
bus kvočiama

viui Adam Bolsom ant galvos. 
Apžiūrėjus jo galvą Green- 
point ligoninėje, jį paleido 
namo. Bolsom gyveno 105 S. 
3rd St.

Smarkiai pylęs lietus dau
gelyje žemesnių vietų užliejo 
skiepus.

Ant kelių įvyko daug nelai
mių mieste ir priemiesč. Ta
čiau trafiko žinovai spėja, kad 
blogas, oras išgelbėjo . daugelį 
nuo nelaimių, nes blogame 
ore būdami ant kelio automo
bilistai būna atsargesni. Be tcy 
daugelis grįžtančių į miestą 
kiti tebebuvusieji mieste, ne
beišvyko į priemiesčius, dėl 
to trafikas buvo retesnis.

Priemiesčių rezortų biznie
riai skundžiasi skaudžiausia 
nukentėję. Labor Day savaitės 
galas būdavęs jiems didžiaur 
sio uždarbio laikotarpiu. Ta
čiau abiemis švenčių dienomis 
palijus, rezortai buvo beveik 
tušti.

Iš Kriaučių susirinkimo
Rugpjūčio 27 d. įvyko lietu

vių kriaučių 54-to 
susirinkimas 11-27 Arion PI 
unijos svetainėje, 
pasiųsti iš lokalo 
tus į CIO konvenciją, kuri į- 
vyks rugsėjo 4, 5, 6 dienomis 
Buffalo, N.. Y. Apkalbėta ir 
nutarta delegatams kelionės 
išlaidas apmokėti po $100 iš 
lokalo kasos.

Kandidatais į delegatus bu
vo apsiėmę trys. J. Yuškaus- 
kas gavo balsų 32, S. Jackus 
taipgi gavo 32 balsus. P. Vai
tukaitis gavo balsų 25. Tokiu 
būdu pirmieji du, gavę dau
giau balsų, dalyvaus konven
cijoje. .

Iš lokalo įvykusio pikniko 
raportavo buvęs to pikniko 
sekretorius P. ' Grabauskas. 
Lokalas iš pikniko gavo gry
no pelno $362.

Mūsų lokalo išrinkti atsto
vai, kurie lanko Joint Boardo 
ir kitų unijos įstaigų susirin
kimus, pranašė, kad pas 
kriaučius dalykai yra prasti 
su darbais ir algomis. Didžiu
lės firmos, kurios dirba geres
nės “lainės“ darbą, kaip tai 
4-sios, jos grasina unijai, kad 
eis laukan iš biznio, jeigu 
joms neduos gaminti drabu
žių pigesnės 2 lainės. O tas 
būtų dirbantiesiems geresnės 
4-sios lainės darbą kriaučiams 
numosimu algos, kadangi pi
gesnės 2-sios lainės (išdalinta 
į kavalkus mokestis) yra

skyriaus

Nutarta 
du delega-

Padykęs vaikas kitą 
išstūmęs per langą

New Yorko ir Baltimorės 
slaptoji policija per šventes 
ieškojo New Yorke tūlos gra
žios moters, biznieriaus Geor
ge E. Grammer mylėtinės. No-< 
rėjo gauti iš jos liūdymą apie 
tūlas Grammerio apystovas.

Grammeris, buvęs armijos 
kriminalinių prasikaltimų tyri
nėtojas, yra įtartas nužudy
me savo žmonos, kuri prieši
nosi leisti jam 
kad jis galėtų 
moterį.

Grammerienė
mirusi apdaužytame auto ne
toli Baltimore. Iš karto buvo 
menama, kad ji užsimušusi 
auto nelaimėje.

Papjauta moteris
e a n n e Kirsharo 
metų amžiaus, ras- 
savo apartmente, 

Avė., River- 
buvo peiliu

kad tai bus

divorsuoti ją, 
vesti tą kitą

buvo atrasta

Birooklynietis gaisragesys 
Donald A. Duncan, 37 metų, 
laimėjo stipendiją lankyti 
New Yorko Universitetą va
karais, šešeriems metams. Jis 
yra tėvas trijų vaikų, kurie 
taipgi jau lanko ’mokyklas.

Mrs. J 
Brown, 30 
ta mirusi 
5555 Netherland
dale. Jos gerklė 
perpiauta.

Policija mano, 
kas nors ją paskerdęs. Bet ki
ti mano, kad ji pati nusižudė, 
nes keli metai atgal 
bandė nusižudyti.

Seniau jinai smarkiai pa- 
gerdavo ir pauždavo, bet pa-1 
staruoju laiku to vengdavus. 
Tačiau jos apartmente rasta 
išgerta degtinės bonka ir keli 
tušti alaus kenai.

Jos vyras inžinierius tuo 
laiku buvo išvykęs užsienin.

jinai

Joseph Vondra, 45 metų, 
restaurano darbininkas, užsi
mušė nukritęs ar nušokęs nuo 
5 aukštų pastato ant šaligat
vio New Yorke.
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$1.40 mažiau už paltą. Tai ga
lima įsivaizduoti, koki būtų 
4-sios lainės kriaučiams numo
simai/ algos.

šiame susirinkime kriaučiai 
tą klausimą smarkiai diskusa- 
vo ir priėjo išvados, kad yra 
reikalinga susišaukti platų 
kriaučių susirinkimą ir pa
kviesti vieną iš Joint Boardo, 
kad plačiau paaiškintų kriau- 
čiams šią padėtį. Abelna lie
tuvių kriaučių mintis yra, kad 
neprileisti prie tokio algų nu- 
mušimo, bet reikalauti algų 
pakėlimo taip, kaip kitų 
dustrijų darbininkai gavo 
kėlimus pagal šių dienų 
svietiškai iškilusias maisto
kitų pragyvenimui reikmenų 
kainas.

Skyriaus delegatas V. Uba- 
revičius raportavo iš lietuviš
kų dirbtuvių padėties. Jisai 
pranešė, kad ir lietuviškose 
siuvyklose yra blogai su dar
bais ir darbininkais. Pavyz
džiui, Atkočaičio dirbtuvėje, 
atsiranda darbo, tai darbinin
kų nėra ir dirbtuvėje padėtis 
yra apgailėtina. Taipgi Matu- 
lio-Vaiginio dirbtuvėje nėra 
viskas gerai, nes ir naujoji 
gauta firma pradėjo “žuveles 
gaudyti.“ Gauti darbų lietu
viškoms dirbtuvėms yra di
džiausia bėda, sunkenybė.

Iš visų unijos įstaigų ir dirb- 
tuvių raportai rodo, kad New 
Yorko kriaučiai stovi blogoje 

.padėtyje. J. S.

Trejų metų amžiaus berniu
kas Paul Catullo iš Bronx 
randasi ligoninėje su pavojin
gai sužeista .galva. Sakoma, 
kad jį per langą iš trečio aukš
to išstūmė kitas, vyresnis už jį 
berniukas, 5 metų.

Sužeistojo vaiko motina ei
sianti į Vaikų Globos Draugi
ją su skundu, kad pavojingą 
berniuką iš ten prašalintų. 
Vaikas esąs kitiems vaikams 
teroru, juos persekiojąs vi
saip. Catullo gyvena 538 E. 
175th St., New Yorke. Tame 
pat bloke, turinčiame apie 
500 šeimų, gyvena ir ta šei
ma, kurios vaikas išstūmė 
langą Catullo vaiką.

Automobilis užmušė 
mergaitę *

per

Acropolis žudytojo 
tebeieško

žu
vis'dar

Sąryšyje 
kalbos, 

žmogžu-

Unijisto John Acropolis 
d y to j o ar žudytojų 
buvo tebeieškoma, 
su tuo eina visokios 
spėliojimai. Esą, būk
dys buvęs net laidotuvėse. Ta
čiau visa tai atrodo tik spėlio
jimai. Jeigu būtų buvęs, žino
mas ir matytas, būtų buvęs 
ten pat suimtas.

Vėliausias spėjimas yra 
toks, kad Acropolis buvęs nu
žudytas . pasamdyto 
gal iš 
gaujos, 
esąs iš 
ir kad 
Tie visi
žiūros esančios tyrinėjomos.

žudiko, 
Mafia suokalbininkų 
Kad žmogžudys būk 
New Yorko East Side 
tebesąs New. Yorke, 
spėliojimai, visos nuo-

į Žaismavietės ir prūdai 
tebepasilieka atdari

Halley kritikuoja N. Y 
valdžią už laužynus

New Yorko Miesto Tarybos 
prezidentas II ai Te y vykdė ty
rinėjimus miesto laužynų pa
dėties.' Jis paskelbė savo ra
portą. Tame raporte jis dau
giau, negu patvirtina tai, ką 
rendauninkų ir. vartotojų tary
bos susiedijose ir progresyviai 
per laikus skelbė, būtent tą:

Padėtis daugelyje miesto 
sričių yra nepakenčiama;

Jos pamate yra diskrimina
cija ;

Miestinės valdžios nepaisy
mas, nesistengimas tą padėtį 
taisyti.

Iš Halley raporto plačiau 
matysime sekamose laidose.

Bušą linijos streikas 
sutrukdė daug keleivių

Plešilcas su pagarba 
maldininkui

Užėjęs api'plėšti užeigą 
Port Washingtone jaunas vy
ras pareikalavęs iš kostume- 
rių ir iš savininko atiduoti pi
nigus. Pirmasis įsakytas ati
duoti pinigus kostumeris iš 
kišenės išsitraukęs rožančių. 
Plėšiko klausiamas, kam tas, 
užkluptasis 
prieš save 
volverį, tad

Plėšikas,
te jį pinigų neturinčiu, nes jo 
nebelietė. Tik nuvarė į užpa
kalinį kambarį sykiu su kitais. 
Paskui susi žėrė iš užeigos ka
sos ten buvusius apie $150 ii 
išsinešdino.

Pirm ir po to, menama, tas 
pats plėšikas apiplėšęs Hew
lett' miestelyje vaistinę ir Fo
rest Hills gasolines stotį.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga namų darbininkė. 
Guolis ant vietos. Mes abu dir
bame. Reikės prižiūrėti vaikučius, 
amžiaus 1 ir 5 metų. Gera 
Skambinkite: Gedney 6-9580.

(173-175)

MOTERYS

alga.

atsakęs: “Matau 
atstatytą tavo re- 
ir meldžiuosi.“ 
matomai, paskai-

Turintieji imti Bee linijų 
busus pasiekimui Indepen
dent subways, Jamaica, apie 
30,000 asmenų turėjo susirasti 
kitus būdus pasiekti subway 
tų linijų darbininkams paskel
bus streiką praėjusio penkta
dienio vakarą.

Streikan buvo išėję apie 
200 vairuotojų ir autobusų 
prižiūrėtojų-taisytajų. šiuos 
žodžius rašant dar nebuvo ži
nios, ar padėtis pakito.

Sustreikavo protestui prieš 
naujus patvarkymus, kurie, 
sako darbininkai, padidintų 
paskubą. O ir prie esamosios 
paskubos jau yra publikos ne
pasitenkinimo patarnavimu ir 
vis dažniau įvyksta ant kelių 
nelaimių.

Darbininkai yra nariais CIO 
Transport Workers Lokalo 
252-ro.

Ateinantį pavasarį Cent
ral Parke pradės veikti nauja 
laivukams prieplauka, kaina
vusi $250,000. Statybą apmo
ka turtuoliai Carl Loeb. Davė 
kaipo auką.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda namas, 3-.jų šeimų. 
Yra caras i)' karštaš vanduo. Vis
kas moderniniai jtaisyta. 451 Keap 
Street, Brooklyne. Skambinkite: 
Ind. 3-5567. (173-177)

PRANEŠIMAI

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

EXCELLENT OPPORTUNITY
For an Experienced Marker-Cut

ter on Coat Fronts. Good Salary. 
Steady Pay All Year. Apply:

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

(171-177)

FORMANAS
Reikalingas formanas. patyręs, 

metalo tirpinimo fibrikui, pakeiti
mui vakarinių šiftų. Nuolatinis dar
bas su gera alga.
Franklin Smelting. & Refining Co

Castor Ave.. E. of Richmond.
Phila.. Pa.

(172-174)

LADIES. Our ladies average $30 
Commission for 12 hours work each 
week. Sound interesting?

Selling Jewelry Party Plan. 
Call: CU. 8-9112 or write to Mrs. 
Gibbons. 4842 Roosevelt Blvd.. Phi
ladelphia 24. Pa

(173-175)

Tool and Die Maker. Jobbing
Shop Experience. Top rate. A. & Z.

Richboro, Pa. 20 Miles
Philadelphia. Wycombe

Tool Co..
North of

4621.
(172-174)

Metal Workers. Semi-skilled. Full 
or part time metal workers. On 
light gauge metal parts. Will teach 
metal trade to willing workers We 
offer good working conditions and 
steady work. Creative Research 
And Engineering Co., Inc. Bristol 
7702. Phone for appointment.

(172-180)

HELP WANTED—FEMALE
OPERATORES

Patyrusios Prie Viena Adata Ma
šinų. Vyriški Sportswear. Nuolati
nis Darbas. Kreipkitės:

1201 Jackson St.. 4-th Floor.
Phila . Pa.

Nuo 8 A. M. iki 5 P. M. darbo 
dienomis. (169-175)

Ofisų valymui
Naktų darbas. Nuo 2 iki

5 naktų savaitė.
$34.45 i savaite.

Prisideda bertaininiai bonai.

11 Wall St.. N. Y C. Room 901 
(172-174)

8 rytais.

SKELBKITĖS LAISVĖJE
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists

394-398 BROADWAY* 
Brooklyn, N. Y. 7 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LE IM ON AH 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Matthew A 
BUTUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

STENOGRAPHER
Perm. Position For Capable Young 
Woman. Interesting Work & Good 
Working Conditions.

Boy Scouts of America 
Phone Mr. Black — R16-7750 

(172-178)

Dr. A. Petriką 
dantų Gydytojas 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: • 
9—12 ryte; 1—8 vakare > 
Penktadieniais atdaryta

HARTFORD, CONN.
ALDLD. 68 kuopa turės savo mė

nesini susirinkimą šių metu rūgšč
io mėn. 8 d. Laisvės 
nėję. 157 Hungerford 
Conn. Prasidės 8 vai. 
nariai privalote būti, 
svarbių 
veikimo

Choro svetai- 
St.. Hartford, 
vakare Visi 
nes turėsime 

reikalų aptarti dėl žieminio
ir tt. (173-174)

LADIES 
moterys pasidaro abclnai poMūsų 

$30.00 komiso už 12 valandų darbo 
kiekvieną savaite.

Skamba įdomiai?
Selling Jewelry Party Plan.

Skambinkite Cu. 8-9112, arba ra
šykite: • Mrs. Gibbons. 4842 Roose
velt Blvd. Phila.. Pa. 24. Pa.

(172-174)

Mokslo pradžią nutęsus iki 
sekamo pirmadienio, palikta 
atdaromis žaismavietės prie 
11-kos . vidurinių mokyklų 
Brooklyne ir prie dešimties 
mokyklų 'Queens apskrityje.

Taipgi visą šią savaitę tebe
veiks penki atvirame ore e- 
santieji prūdai ta pačia tvar- 

Jamaica ligoni-1 ka, kaip veikė per vidurvasarį. 
Atvirais tebebus Sunset, Mc-

Betsy 
taipgi

Praeito trečiadienio pava
karį nelaimingai žuvo Tringų 
dukrelė Elaine’septynerių me
tų. Ji žajdėprią savo namų ir, 

 

vydaipfisi sviedinį, išbėgo gat

 

vėn./Tuo momentu važiavo 
autoinobilis ir ją partrenkė. 
Rafa's pervažiavo jai per krū
tinėlę ir, vargšė, vietoje mirė. 
Nuvežė dar 
nėn, bet jau1 buvo pervėlu. 
šeštadienio rytą ją palaidojo 
St. Charles kapinėse Farming- 
dale, Long Island, pas jos tė- 
vuką Juozą česnavičių, mirusį 
prieš d ui metu.

Tringai gyvena S6. Ozone 
Parke, prie • Rockaway Blvd., 
kur jie turi nedidelę valgyk
lą. Velionės mergaitės motina 
yra buvusi aidietė Sally čes- 
navičiutė, sesuo ’ Margaretos 
Petrikienės.

Reiškiame tėvaręis užuojau
tą jų liūdnoj valandoj!

Automobilistams
Motorinei važiuotei aukšta

sis pareigūnas Macduff prašo, 
įspėja motoristus atsiminti, 
kad ateinantį pirmadienį pa
sipils į gatves apie milijonas 
į mokyklas einančių vaikų ir 
jaunukų. Prašo special ės aty- 
dos jiems visur, o ypačiai at
žymėtose mokyklinėse zonose.

DETROIT, MICH.
ir LDS. kuopų bendras iš-

Carren, Red Hook, 
Head, visi Brooklyne, 
vienas Astorijoje.

Ragina daugiau 
mokyklų statyti

Board of Education
City Planing Commission pasi
rūpinti daugiau vietų, kuriose 
reikėtų pastatyti, daugiau mo
kyklų.

Dabartinės mokyklos yra 
mokiniais perpildytos. Būti
nai reikia daugiau naujų mo
kyklų.

Reikalaujama skirti mokyk
lų statybai arti 128 milionų 
dolerių.' <

ragina

Rugsėjo 25-tą pradės dar
bus statybai Lincoln Tunelio 
trečiojo kelio prie 38th St. ir 
12th Ave., New, Yorke. Kai
nuos $85,000,000.

LLD.
važiavimas i Paulikų Farmą, 15642 
Common Rd., nuo 12 iki 13 mailių 
arčiau kelio M-97. iš kitos pusės 
Sheymer Rd.

Visus maloniai kviečiame atsilan
kyti j šios vasaros paskutini išva
žiavimą. Čia pasilinksminsite. pa
sigrožėsite gamta ir pasiviešėsite. 
Tik prašome nesivėlinti. O jei bū
tų blogas oras, tai važiuosime pas 
mūsų drauge P. Vidrinskiene. 7148 
Arcola St., netoli nuo Van Dyke.

LLD.Narys.
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WATERBURY, CONN. 
LDS. Pietūs.

Pietus rengia LDS. 5-ta Apskritis 
Lietuvių Parke prie Lakewood eže
ro rugsėjo (Sept.) 7 d. 1-mą $ vai. 
dieną. Tuoj po pirmos bus išduo
ti skanūs pietūs ir vėliau bus me
ninė programą: Dainuos 
Choras iš Hartfordo 
Hollis. Be to gal rasis 
meno spėkų.

Kviečiame 
būti -laiku.

Laisves 
vad. Wilma 

ir daugiau

įsigyti tikietus ir pri- 
Rengūji; Draugas. 
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HARRISON, N- J.

L D. 136 kp. susirinkimas j- 
pirmą sekmadieni po pietų, 3vyks

vai.. September 7 d., toj pačioj vie
toj: 17 Ann St. Meldžiu atsilankyti 
skaitlingai, nes jau laikas 
planuoti rudens 
veikla.

pradėti 
ir žiemos sezono 

Kviečia Valdyba.
(172-173)

MONTELLO. MASS.
.Lietuvių Tautiško Namo Bendro

vė rengia pikniką savame parke. 
Winter St. ir Keswick Rd. įvyks šj 
sekmadieni. rugs.-Sept. 7 d. Bus 
gera muzika, skanūs valgiai ir gė
rimai. Kviečiame visus atsilanky
ti. ,

L.L.D. 6 kp. mėnesinis susirinki
mas jvyks pirmadieni, rugs.-Sept 8 
d., pradžia 7 vai. vakare. Visi nariai 
prašomi . dalyvauti, nes yra. svar
bių reikalų aptarimui. Finansų sek
retorius Geo. Shimaitls. >
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WAITRESSES. Full or part time 
Good Working Conditions. Meals 
and Uniforms provided. Tips, free 
insurance and good vacation policy. 
Apply: Personell Dept., McCrory’s 
Stores Corp., 919 Market 
posite Post Office.

(172-178)

st., op-

/

or
vacation

Free In-
under pleasant

McCrory’s
op-

SALESWOMEN. Full 
time. Good Salary, paid 
and Christmas Bonus, 
surance. All above i 
working conditions.
Stores Corp., 919 Market St., 
posite Post Office.
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part

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. JiewM St.

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

—už griežtai žemas kalnas.
Receptų Specialistai:

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

k Tel. EV. 7-628*

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174




