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Sekiojo ir aplojo.
“Azijiečiai prieš azijiečius.”
Trumanas priėš Eisenhowerj.
Nebeliks norinčių. 
Kas ką smaugia?

Rašo A. BIMBA

Kolumnistas Max Lerner 
sakosi vieną visą popietį se
kiojęs New Yorke Progresistų
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Partijos kandidatą Vincent 
llallinan. Išklausęs jo septy
nių prakalbų. Lerneriui Halli- 
nanas nepatikęs, baisiai nepa
tikęs.

O nepatikęs todėl, kad vi-‘ 
sur Hallinanas kalbėjęs apie 
karą ir prieš karą. Hallinanas 
pasakęs, kad jis nenorįs maty
ti savo augančius sūnus nuvež
tus Korė j on, ar kur kitur, ir 
nužudytus.

Lernerio išvada: taip kalba 
ir komunistai: Todėl Ilallina- 
nas turi būti “Maskvos agen
tas.”

Tiek tik galima pasakyti: 
Lerneris Hallinaną sekiojo ir 
piktai aplojo.

Generolas Eisenhoweris pa
skelbė naują filosofiją: mums 
kraują lieti Azijoje nereikia, 
tegu azijiečiai patys kariauja 
prieš azijiečius!

Su pirmąja propozicija pil
niausiai galima sutikti. Mes 
neturime jokio reikalo Azijo
je ar kur kitur savo jaunų vy
rų kraują lieti.

Bet kas liečia antrąją šios 
generolo filosofijos dalį, tai 
ji nepravedama gyvenimam 
Azijiečiai prieš azijiečius ne
nori kariauti ir nekariauja. 
Juk ir jis pats pripažįsta, kad 
ir šiandien mažai pietinių ko
rėjiečių randasi fronte. Jie ne
nori kariauti. Jie nenori savo 
brolius šiauriečius žudyti.

Šis Korėjos karas yra atėjū
nų ir svetimųjų padaras. Kaip 

^^reitai Amerikos armija pasi- 
K^rauktu iš Korėjos, taip grei

tai Korėjos karas pasibaigtų. 
Tai aišku visam pasauliui. Tai 
aišku ir Amerikos žmonėms.

Trumanas ir vėl pasirodo 
gudriu ir smarkiu kampanijin- 
ku. Republikonų kandidatui 
kailį jis vanoja skaudžiai ir 
pasekmingai. Jam nesunku į- 
rodyti, kad Eisenhoweris trus- 
tams parsidavė ir jiems tar
nauja. Jam lengva įrodyti, 
kad per visą laiką generolas 
Trumano militarinę politiką 
gynė ir gyrė, o dabay bando 
nuo jos atsikratyti.

Visa tai erzina republiko- 
nus. Jie dar vis nepamiršta 
1948 metų rinkimų. Jie tada 
Trumaną juokdariu vadino. 
Dabar jau rimtai su juomi 
skaitosi.

Ar Trumanui pavyks pakar
toti 1948 metų istoriją ir rin
kimus laimėti Stevensonui, tai 
jau kitas klausimas. Bet ramy
bės repųblikonams jis neduo
da.

Gal Korėjos karo belaisvių 
klausimas savaime išsiriš. Jei 
taip eis, kaip iki šiol ėjo, tai 
norinčiųjų ypač kiniečių grįžti 
savo žemėn po karo nebeliks.

Iš penkių šimtų belaisvių, 
kempėje uždarytų, šešiasde
šimt penki jau ilsisi po žeme, 
o daugiau kaip šimtas sužeisti 
ir guli kančiose. Pasaulis to
kio žiaurumo dar nebuvo ma
tęs.

Laikraščiai užpildyti ko
mentarais. Vėl prabilo Stali
nas. Jis pasakė, kad anksčiau 
ar vėliau kapitalistinės šalys 
susipeš ir susikirs. Negalės 
nei Anglija, nei Francūzija 
amžinai rankas susidėjusios 
sėdėti ir žiūrėti, kaip visas jų 
rinkas Amerika sudoroja. Tas 
pas su Vokietija, su Italija ir 
pagaliau su Japonija.

„ Stalinas mano, kad karas 
gali iškilti ir kada nors iškils 
tarpe kapitalistinių kraštų, 
karas prieš Amerikos imperia
lizmą.

Kai rimtai pagalvoji apie 
Stalino filosofiją, tai joje su
randi labai daug blaivaus sam-

Peking, Kinija. — Čia 
vyksta Azijos Kraštų ir Pa- 
cifiko Tautų Konferencija 
dėl Taikos. Dalyvauja šim
tai Kinijos Liaudies Respu
blikos delegatų ir 344 tai
kos atstovai nuo 35 kitų ša-

AZIJOS TAUTU TAIKOS 
KONFERENC. SMERKIA 
AMERIKOS PLANUS
Reikalauja ne ginkluot japonų’ 
nuimt blokadą nuo prekybos

Washington. — Henry H. 
Fowler, apsigynimo valdy
bos viršininkas, pranešė 
prezidentui Trumanui, jog 
per keturis pereitus mėne
sius Jungtinės Valstijos iš
leido ginklams 8 tūkstan
čius milijonų dolerių, tai 
yra, po 2,000 milijonų dole
riu kas mėnesi.

O per 4 mėnesius pirm

liaudiškų d e m o k r a t i j ų 
kraštais. Jie sakė, Ameri
ka,, iš vienos, pusės, pinigi- , 
niai neva remia tam tikras 
tautas prieš komunizmą; 
bet kartu užgina joms pre
kiauti su Sovietų Sąjunga, 
Kinija ir jų draugais.; tuo 
būdu amerikonai juo ar
šiau vargina savo remia
mas tautas.

Taikos konferencijoj dar 
lyvauja delegatai nuo šių 
svetimu kraštu:

Australija, Burma, Kana
da, Ceilonas, Čilė, Ko- 
lombija, Kosta Rika, Cy
prus, El Salvador, Ekva- 
dor, Guatemala, Honduras, 
Indija, Indonezija, Iranas, 
Irakas, Izraelis., Japonija, 
Korėja, Laos, Lebanas, Ma- 
laja, Meksika, Mongolija, 
Naujoji Zelandija, Nikara- 
gua, Pakistanas, Panama, 
Peru, Filipinai, Syrija, 
Thailandas, Turkija, Jung
tinės Valstijos, Sovietų Są
junga ir Vietnamas.

Šešių šalių oro jėgos 
manevruoja Anglijoj

London. — Anglijoj eina 
didžiausi oro jėgų manev
rai. Karinius pratimus iš
vien daro Amerikos, Angis 
jos, Kanados, Franci jos, 
Belgijos ir Holandijos lėk
tuvai. Dalyvauja daugiau 
kaip tūkstantis bombone
šiu, rakietiniu ir kitu lėk- 
tu VU. v

Manevrams bendradar
biauja šimtai tūkstančių 
kariuomenės, karinių spe
cialistų, technikų ir šiaip 
piliečių. Taip rengiamasi 
“atmušti Sovietus..”

Bulgarija nuteisė 28 
kunigus kaip šnipus

* ■ ■ -

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų teismas nusmerkė ka
talikų vyskupą Eugenijų 
Bossikovą ir tris kunigus 
sušaudyti kaip anglų - ame
rikonu šnipus prieš Bulga
rijos liaudies valdžią.

24 kiti katalikų kunigai 
ir 12 parapijiečių tapo nu
teisti kalėjimai) 25-iems 
metams.

Teisme prieš juos liudijo 
ir du katalikų kunigai .

(Bulgarija turi 8,000,000 
gyventojų. Tame skaičiuje 
yra tik 57,000 kataliku. Di
džioji dauguma bulgarų 
laikoma pravoslavais - sta
čiatikiais.)

liu. u
Kinijos premjero pava

duotojas Kuo Mo-džo savo 
kalboje smerkė Jungtines 
Valstijas už pradėtą Japo
nijos atginklavimą ir už 
naujo karinio sąryšio orga
nizavimą — tarp Amerikos, 
Australijos, Naujosios Ze
landijos ir Filipinų. Kuo- 
Mo-džo kaltino Ameriką už 
tų kraštų rengimą karui 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką bei kitus naujosios 
demokratijos kraštus.

Kuo Mo-džo reikalavo:
Sulaikyt Japonijos mili

tarizavimą; derybomis už
baigt Korėjos karą, sugrą
žint belaisvius pagal Gene- 
vos tarptautinės konferen
cijos nutarimą; sušaukt 
Penkių Didžiųjų konferen
ciją dėl santaikos — tarp 
Jungtiniu Valstijų, Kinijos, 
Sovietų Sąjungos, Anglijos 
ir Francijos; neleist Ameri
kai steigti karines bazes - 
stovyklas svetimuose kraš
tuose, kur tokiu būdu ame
rikonai pavergia vietines 
tautas.

Indonezijos, Ceilono ir ki
tų kraštų delegatai reikala
vo nuimt amerikinę bloka
dą nuo prekybos su Kinija, 
Sovietų Sąjungai ir įvairiais

Egipto premjeras, tur būt, 
pažabos Wafd partiją

Kairo, Egiptas.. —* Pra
deda irti Wafd tautininkų 
partijos frontas prieš gene
rolą Naguibą, Egipto prem
jerą. Jau pasidavė jam 50 
Wafd atstovų Egipto seime. 
Jie kreipiasi į valdžią leist 
jiems perorganizuoti tą 
skaitlingiausią partiją ir 
apvalyti ją nuo sukčių. 0 
buvęs Egipto premjeras 
Mustafa ei Nahas, ligšioli
nis Wafd partijos vadas., 
yra laikomas sukčių vado
vu.

Dar tik pirm savaitės ei 
Nahas su savo šalininkais 
užreiškė, jog nepasiduos 
Naguibo paliepimui iššluot 
žulikus iš tos partijos.

Dabar suprantama, kad 
Naguibas apsidirbs su jais.

I 
protavimo.

Kas gi šiandieji ką smau
gia? Niekas neprieina ir ne
gali smaugti socialistinių kraš
tų. Bet paveržimas marketų iš 
Anglijos, Francūzijos ir kitų 
kapitalistinių kraštų sudaro 
baisų ir pavojingą jų smaugi
mą. Kaip ilgai smaugiamieji 
kraštai duosis smaugti ir tylės, 
tai jau kita tema. Stalinas, 
matyt, mano, kad jiems kant
rybė išsisems.

Washington. — Sovietų 
Sąjunga pareikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos atšauk
tų dabartinį savo ambasa
dorių Maskvai, Geo. Ken- 
naną.

Sovietų vyriausybė kal
tina Kennaną už “šmeižtin- 
gas atakas prieš Sovietų 
Sąjungą.”

Kennanas, neseniai išvy
kęs iš Maskvos į vakarų 
Europą, pasakojo, kad A-

Sovietu Sąjunga atmeta 
Švedijos skundą

Maskva.—Švedija atsiun
tė skunda, kad Sovietu am-
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basados nariai Švedijoj da
lyvavę šnipinėjimuose prieš 
LT

Sovietų vyriausybe griež
tai atmetė tą įtarimą. Sa.- 
ko, tokiais įtarimais Švedi
ja tyčia kursto švedus prieš 
Sovietų Sąjungą.

(Švedijos teismas pernai 
nusmerkė švedą Fr. Enboh- 
mą kalėjimai visam amžiui 
kaip vadinamą šnipų vadą. 
Švedijos valdžia kaltino' 
Enbohmą už “susisiekimus 
su Sovietų ambasada.”)

Anglija atmeta Irano 
reikalavimą atsiteisti

London. — Anglija at
metė Irano reikalavimą 
įmokėti jam $137,200,000 
kaip pirmąją dalį atlygini
mų. Iranas sako, anglai 
daugiau negu tiek skolingi 
jam už naftos. - aliejaus šal
tinių naudojimą Irane. I

Kartu su tuo reikalavimu 
Iranas pareiškė: Jeigu-An
glija iš anksto įmokės mini
mus pinigus, tai Iranas su
tiks, kad Tarptautinis- Teis
mas tarpininkautų dery
boms dėl tolesnių atlygini
mų. Bet Iranas .nepripažins 
Tarptautiniam Teismui gai
lios. daryti privalomą spren
dimą.

Irano premjeras Mossa- 
deghas rugp. 30 d. grasino 
už 10 dienų sutraukyti di
plomatinius ryšius su An
glija, jeigu jinai atmes tuos 
jo pasiūlymus.

London. — Pastaroji An
glijos socialistų Dairbo Par
tijos konferencija parodė, 
kad kairieji žymiai padau
gėjo.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
vėsiau.,

Kairo, Egiptas. — Prem
jero Naguibo valdžia įsakė 
trečdaliu numušti kainas 
mėsos ir kitų valgių.

Korėja.— Korėjos liaudi
ninkai praneša, kad nukir

pto 5 Amerikos lėktuvus.

Amerika išleidžia 2 bilijonus 
dolerių ginklams per menesį

Korėjos karo buvo išleista 
viso tik 1,200 tūkstančių 
doleriu.

Fowleris įspėjo valdžią, 
kad jeigu ir toliau taip 
smarkiai bus varoma gin
klų gamyba, tai reikės sti
presnės kainų kontrolės, 
nes kitaip per daug pa
brangtų maistas ir kiti kas
dieniai žmonių reikmenys.

Sovietai reikalauja atsaukt 
Amerikos ambasadorių Kennan

merikos diplomatai Mask
voje esą taip suvaržyti, 
kaip belaisviai nacių kon
centracijos stovyklose.

Amerikos valstybės se
kretorius Dean Achesonas 
pareiškė, jog Sovietai atme
ta Kennaną už “teisybės 
pasakymą.”

Bet suprantama, Jungti
nės Valstijos turės, ką kitą 
paskirt ambasadorium So
vietams vieton Kennano.

Maskva. — Sekmadieni 
atsidarė didžiausias Sovie
tų Sąjungos K o m u n i s. t ų 
Partijos kongresas, daly
vaujant daugiau kaip 1,200 
partijos delegatų ir dauge
liui komunistu atstovu iš o v v
užsienio.

Kongresas posėdžiauja 
didžiojoje marmu r i n ė j e 
Kremliaus salėje.

Pamatinė komunistų kon
greso programa yra:

Sėkmingai įvykdyti eina
mąjį penkmečio planą pra
monei ir ūkiui pakelti; gy
ventojų būklę gerinti, da
rant žingsnius iš socializ
mo linkui komunizmo.

Pagaminti naują partiji- 
nę konstituciją.

Stiprinti apsigynimo jė
gas prieš užpuolikiškus im
perialistų planus.

Platinti ir stiprinti pa
saulinį judėjimą dėl taikos.

Georgas M. Malenkovas, 
artimas Stalino bendradar
bis, ir Viačeslavas. Moloto-

Korėjos liaudininkai 
atlaiko laimėtą kalną

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai ir kinai 
užėmė kalną į pietus nuo 
Panmundžomo, vakarinia
me fronte. Amerikonai su 
savo talkininkais tris kar
tus mėgino šturmu atgrieb
ti kalną, bet Korėjos liau
dininkai atmušė juos.

Rytiniame fronte ameri
konai ir jų talkininkai, Pie
tinės Korėjos tautininkai, 
atrėmė kelias šiaurinių ko
rėjiečių atakas.

Anglai išsprogdinę gal 
hydrogeninę bombą?

London. — Eina gandai, 
kad Anglija pereitą savaitę 
išsprogdino gal net hydro
geninę (pragarinę) bombą 
Monte Bello salose, už 50 
mylių nuo Australijos. 
Sprogimas buvo dvigubas, 
kaip kad reikėtų hydroge- 
ninei bombai. Ją “padegti” 
turėtų paprasta atomų 
bomba. Bet Anglija aklinai 
slepia tos savo bombos se
kretą.

Pasakojama, kad anglų 
bomba sprogo smarkiau 
negu amerikinės atom-bom- 
bos.

Mokslininkai lemia, jog 
hydrogeninė bomba būtų 
daug pragaištingesnė, negu 
paprastos atom-bombos. t

Praga. — čechoslovakijos 
teismas nusmerkė sušaudyt 
keturis cechus kaip vaka
rų šnipus-kenkėjus.

Manila. — Filipinų .vaL 
džia skelbia, kad per mėne
sį nukovė 50 partizanų.

Jankių pulkininko pati 
nužudė savo vyrą

Tokio, Japonija. — Doro
thy Smithūenė, amerikonų 
pulkininko Aubrey D. Smi- 
thp pati, peiliu nudūrė savo 
vyp.

žmogžudė pasiųsta ligo
ninėn, kad ištirtų jos pro
tą.;. Jinai yra generolo Wal- 
terio Kruegerio duktė.

Pulk. Smithas buvo vy
riausias kariniu veiksmu I'. *■ v
planuotojas ame r i k i n ė j e 
k o n) a n do je Tolimiesiems 
Rytams ir apdovanotas ke
liai^ medaliais už pasižymė
jimus Antrajame pasauli
niame kare.

Senas Vincas buvo 
operuotas

Iš Philadelphijos gavome 
sekamą atvirutę:

“Gerb. Draugai! Tai ne- 
lauktina žinutė. Gavome 
pranešimą, kad susirgo drg. 
Senas Vincas. Turėjo ope
raciją ant apendiko. Dar 
randasi Wbodbitry ligoni
nėje, bet einąs geryn. Sku
bėsiu jį aplankyti.

Viso gero visiems laisvie- 
čiams. R. Merkis.”

Reiškiame Senam Vincui 
giliausią užuojautą ir vėli
name greitai ir pilnai pa- 
s.vęikti. ~

Laisvės Redakcija
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Švedu valdžia duoda savo 
piliečiam karines pamokas
■f____
Stockholm, Švedija.—Šve

dijos valdžia išsiuntinėjo sa
vo piliečiams pustrečio mi
lijono brošiūrų, kur aiški
na, kaip jie turi patys apsi
saugoti ir bendradarbiauti 
su valdžia, “jei. karas atei
tų.” Brošiūros taipgi moki
na, kaip gaudyti Šnipus ir 
sabotažninkus.

SOVIETŲ KOMUNISTŲ 
KONGRESAS STIPRINS 
ŠALĮ, KELS GAMYBĄ
Malenkov ir Molotov smerke 
karinius Amerikos planus

vas, užsienio reikalų minis
tro pavaduotojas, pasakė 
įvedamąsias kalbas, ypač 
smerkdami karinius Ameri
kos “sąmokslus.” v
Garsūs, svečiai iš užsienio

Tarp komunistų atstovų 
iš kitų kraštų yra Fran
cijos Komunistų Partijos 
sekretorius Maurice Tho
rez, Anglijos komunistų 
vadovas Harry Pollitt; ry
tinės Demokratinės Vokie
čių Respublikos premjeras 
Wilhelm Pieck; Italijos ko
munistų vadovas Luigi Lon
go; Lenkijos prezidentas 
Boleslav Bierut, taip pat 
broliški delegatai nuo dau
gelio kitų šalių komunistų. 
Yra ir Jungtinių Valstijų 
komunistu atstovas bei at
stovai, bet jų vardai neskel
biami, saugant nuo perse
kiojimų po sugrįžimui A- 
merikon.

Stalinui atėjus, visi daly
viai sustojo ir karštai jį 
sveikino per kelias minutes.
Malenkovas kaltina

Į Ameriką už karo kurstymus
Malenkovas, tarp kitko, 

sakė:
Jungtinės Valstijos ryžosi 

suardyti taiką ir paruošti 
naują karą. Dabar jos yra 
pasaulinis užpuolikų cen
tras. Kadangi Sovietų Są
junga yra didžiausia tai
kos atrama, tai Jungtinės 
Valstijos, padarė išvadą, 
kad turi būti išvystytas ka
ras prieš Sovietų Sąjungą 
ir kitus taikos šalininkus.

Kariniais sumetimais A- 
merika; sudarė ir tokius 
užpuolikiškus sąryšius, kaip 
Atlanto kraštų blokas, ku
ris nukreiptas prieš taikią
sias valstybes—Sovietų Są
jungą, Kini jos Liaudies Res
publiką ir liaudiškos demo
kratijos šalis.

Amerikonai užkūrė “kri
minali karą” Korėjoj, “už
grobė” Kinijos salą Formų- 
zą ir pajungia sau vakari
nę Vokietiją ir Japoniją,— 
sakė Malenkovas.
Taikos stovykla sustiprėjo

—Atspirčiai .prieš Ame
rikos imperializmą, tačiau, 
veikia jau didžiulės jėgos 
už taiką; tos jėgos sudaro 
trečdalį visos žmonijos, — 
tęsė Malenkovas.—Net An
trasis pasaulinis karas su
stiprino Sovietų Sąjungą, o 
nesusilpnino, kaip kad im
perialistai tikėjosi.

Dabar gi numatoma tokia 
eiga socialistinėje ir kapita
listinėje stovyklose:

Sovietų Sąjungoje ir liau
diškose demokratijose ne
bus jokhj krizių ir vis gerės 
žmonėms gyvenimas.

Kapitalistiniuose kraš
tuose kartosis krizės; kari
nis jų ūkis aršiai išnaudos 
darbo žmones ir blogins 
jiems būklę,—pareiškė Ma
lenkovas.

t
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J. STALINO STRAIPSNIS
TARYBŲ SĄJUNGOS KOMUNISTŲ PARTIJOS teo- 

retinis. žurnalas, Bolševikas, paskelbė J. Stalino 50 pus
lapių straipsnį, analizuojantį tarptautinę padėtį ir na
minius šalies klausimus. Straipsnis buvo paskelbtas iš
vakarėse 19-tojo Tar. Sąjungos komunistų partijos su
važiavimo, kurio sesijos dabar vyksta Maskvoje.

Šiuos žodžius rašant, mes dar nebuvome gavę straips
nio tekstą, nebuvo niekur išspausdintos net ir pla.tesnės 
jo ištraukos. Naudojamės tik “atpasakojimu” komerci
nės spaudos korespondentų, todėl esame atsargūs daryti 
pilnesnes išvadas, nes gerai žinome, kaip neretai ko
mercinė spauda iškraipo sau nepatinkamų žmonių pa
reikštas mintis.

Anksčiau ar vėliau gausime pilną J. Stalino straipsnio 
vertimą, tuomet pateiksime skaitytojams jo ištraukas, 
pilniau atpasakosime jo turinį.

Vieną privalome žinoti: šį Stalino straipsnį, šį trakta
tą visuomeniniais svarbiaisiais klausimais skaitys ne tik 
Stalino pasekėjai, draugai, komunistai, o ir jo net di
džiausi priešai.

STALINAS PASAKĖ, jog esamosiose sąlygose, karas 
tarp kapitalistinių kraštų yra neišvengiamas,—neišven
giamas jis tol, kol egzistuos imperializmas.

Stalinas sakė, jog susirėmimas tarp kapitalistinių 
kraštų yra tvirtesnė jėga, stumianti tuos kraštus į tarp- 
savinį karą, “negu prieštaravimai tarp kapitalizmo sto
vyklos ir socializmo stovyklos,”

Jis pakartojo tai, kad Tarybų Sąjunga ir liaudiškos 
demokratijos yra užimtos naminiais darbais, kūryba, 
žmonių gerbūvio kėlimu, apie karo pradėjimą prieš ka
pitalistinių kraštu stovyklą nei negalvoja,—ji’ to karo 
niekad nepradės.

Gi kapitalistiniai kraštai gerai žino, kad, jei jie pradė
tų karą prieš Tarybų Sąjungą, tai reikštų kapitalizmo 
sunaikinimą, kapitalizmo galą.

Kapitalistiniai kraštai stovi prieš didžiulę krizę. Po’ 
antrojo pasaulinio karo jie prarado milžiniškas rinkas 
Kinijoje, Tarybų Sąjungoje ir liaudiškose demokratijo
se. Jų (Amerikos) politika neparduoti tiems kraštams 
“strateginių produktų” sunkina jų buitį, tuo pačiu kartu 
Tarybų Sąjunga, Kinijos Liaudies Respublika, ir liaudiš
kosios demokratijos skubiai stato savo, pramonę, kuri 
pilnai aprūpins tų kraštų pareikalavimus, suteikdama 
žmonėms visokiausių reikmenų net perviršį.

Japonija ir Vakarų Vokietija pataps, galingomis vals
tybėmis ir atsisakys keliaklupsčiauti prieš Ameriką. 
Prancūzija ir Anglija taipgi negalės visuomet kentėti 
Jungtinių Valstijų priespaudos.

t

'Tokie dahg maž yra dęsniai Stalino straipsnio, kaip 
juos paduoda komercinė spauda.

Jie turi milžiniškos svarbos visam pasauliui. Niūjor- 
kiškis Times tuojau parašė įvedamąjį, ragindamas ka
pitalistinius kraštus laikytis vienybės ir nesiduoti Sta
lino išprovokuojami karui.

Raginti laikytis vienybės—vienas dalykas, o išlaikyti 
tą vienybę—kitas. >

Jau ir šiandien mes matome didėjainčią nepasitenkini- 
f mo Amerika bangą tiek Vakarų Vokietijoje, tiek Fran- 

cuzijoje, tiek Anglijoje, tiek Japonijoje. Ir į tą bangą 
įsilieja vis platesni sluogsniai buržuazijos.
' įtajinas sakė, jog kapitalistiniai kraštai, vyriausiai 
Amerika, norėdami nustumti gilią ekonominę krizę to
lyn, leidžia bilijonus dolerių ginklavimuisi.

n Ar tai tiesa?
Žinoma! Tą tiesą patvirtina patys, amerikiečiai. An

dai republfkonų kandidatas prezidento vietai gen. Ei- 
senhoweris pasakė, jog gerbūvis, kokį mes turime, yra 
ne taikos, bet karo paliktas gerbūvis.

Taip ilgai, aišku, negalės būti. Kas nors kur nors 
truks, plis.

.NAMINIAIS REIKALAIS Stalinas, kaip rašo komer
cinė spauda/,* nubrėžė konkrečius planus, kaip pereiti iš 
socializmo į komunizmą.

Vyriausiai jis pabrėžė, jog reikia daugiau gaminti. 
, Juo greičiau Tarybų Sąjunga pasigamins visokiausių 
daiktų, aprūpinančių visus žmones, jų pareikalavimus, 
tuo greičiau bus pereita iš socializmo į komunizmą. Tai 
nėra vienerių ar dvejų metų uždavinys,—tai yra eilės 
metų uždavinys.

Tarybų Sąjunga eina prie to, kad kiekvienas jos gy
ventojas būtų aukštai išmokslintas, kad kiekvienas jau
jas žmogus, turįs baigti nemažiau, kaip gimnaziją. Kai 
taip bus, tuomet išnyks tie skirtumai, kurie lig šiol ski
ria išmokslintą žmogų nuo neišmokslinto.

Jis siūlo daryti viską, kad dūrbo valandų diena Ta
rybų Sąjungoje nebūtu ilgesnė, kaip 5 ar 6 valandos.

Jis siūlo, kai būtų eita prie to, idant kolektyviniai ūkiai

Kas Ką Rašo ir Sako
PROGRESYVIŲ 
PARTIJOS REIKALAI 
ILLINOIS VALSTIJOJ

Vilnis rašo:
Progresyvių Partija Illinois 

valstijoj kovoja už teisę ant 
baloto. Jau veik nepamena
me kada Illinois valstijoj re- 
publikonų ir demokratų poli
tikieriai leido trečią partiją, 
su kiek didesne įtaka, ant ba
loto. Visuomet randama ko
kia technikinė ar kitokia kliū
tis neleidimui ant baloto, net 
ir tada kai teismai išsprendžia 
už baloto teisę.

šiemet pasikartoja tas pats. 
Leista partija ant baloto, kuri 
veik nerinko parašų ant peti
cijų. Neleidžiama Progresyvių 
Partijai, kuri turi arti dvigu
bai reikiamo skaičiaus para
šų.

Progresyviai tat jau ruošiasi 
jrašinejimui savo kandidatų.

Teisėjas Edmund Jarecki 
padarė sprendimą, kad įraši
nėjimas kandidatų vardų šie
met bus legalus. Įrašyti bal
sai bus skaitomi teisėtais bal
sais. Tai berods daryta tam 
tikrais sumetimais, bet tas 
pasitarnaus ir progresyviams.
Partija vis dar kovoja už tei

sę ant baloto. Jei tos teisės 
negaus, bus plačiai vedamas 
aiškinimas įrašinėti kandida
tu vardus, i- I

Illinois valstija — stambi 
valstija gyventoju skaičiu
mi. Be to, ten daug dar
bininkų, daug žmonių, ne
sutinkančių nei su viena 
turčių partija, tad ten Pro
gresyviu partija galėtų gau
ti nemaža balsų, jei ji būtų 
idėta oficialiai i rinkimi
nius sąrašus. Deja, to nė
ra. Republikonų ir demo
kratu politikieriai pastoja 
P P kelią.

Čia rengiami nauji 
darbininkai

Rašo N. MYKOLAUSKAS

DŽIAUGIASI
Naujienos džiaugiasi, 

k a d F B I agentai, su
areštavo B r o w d e r į ir 
jo žmoną Irene. O džiau
giasi dėl to, kad, veikiau
siai, “valdžia pastebėjo, jog 
Browderis veikia slaptai su 
komunistais. Niekas tikrai 
nežino, ar jisai tikrai nu
traukė ryšius su Maskva ar 
ne.”

Pagal Naujienas, valdžia, 
nežinodama, kaip Browde
ris “stovi su Maskva,” pra
dėjo jam ir jo žmonai ker
šyti.

Mes irgi nežinome, kokie 
Browderio santykiai “su 
Maskva,” bet mes žinome, 
nes tai buvo paskelbta spau
doje, kad Browderis buvo 
pašalintas iš komunistų 
partijos dėl pataikavimo 
kapitalizmui.

Pulti, inkvizuoti žmogų, 
nesvarbu, kas jis bebūtų, 
tik dėl to, kad valdžia ne
žino jo visų paslapčių, yra 
ne demokratiškas, o fašis
tiškas darbas.

London.— Amerikos lėk
tuvai išgelbėjo nuo Gren
landijos ledyno dvyliką an
glų lakūnų, kurių lėktuvas 
ten sudužo pirm 10 dienų.

VILNIUS. — Vilniaus ge- 
i ležinkelininkų mokyklos di- 
i rektoriaus vardu labai daž
nai atsiunčiama laiškų. Jam 
rašo jaunuoliai iš įvairių 
Lietuvos miestų ir kaimų, 
prašo priimti mokytis.

“Man labai patinka ge
ležinkelininkų mokykla, — 
rašo Alvydas Žilys, kolū
kiečio sūnus iš Šiaulių sri
ties Joniškėlio rajono. — 
Noriu būti geležinkelininku 
ir prašau Jūsų priimti ma
ne į mokyklą.”

To pat savo laiškuose 
prašo Bronys Miškinis iš 
Varėnos rajono, Vladas 
Černiauskas iš Kauno ir 
daugelis kitų.

Vilniaus mokykla rengia 
kvalifikuotus darbininkus 
geležinkelių transp ortui:. 
mašinistų padėjėjus, garve
žių ir vagonų remonto šalt
kalvius, kelio brigadininkus 
ir stalius, kelio brigadinin
kus ir stalius. Jaunuoliai 
čia mokosi dvejus metus, o 
po to jie įžengia į savaran
kiško darbo gyvenimą.

Dabar mokykloje vyksta 
baigiamieji egzaminai. Po 
kurio laiko Lietuvos ma
gistralės geležinkelininkai 
gaus naują gerai apmoky
tų, jaunų, kupinų sveika
tos ir jėgų, darbininkų pa
pildymą.

Dvejus metus čia mokėsi 
valstiečio sūnus Algirdas 
Sabaliauskas. Visą laiką 
jis gaudavo labai gerus pa
žymius ir dabar sėkmingai 
laiko egzaminus. Algirdas 
bus mašinisto padėjėju.

Tarybų Lietuvoje darbo 
žmonių vaikams yra su
teiktas galimumas įsigyti 
bet kurią specialybę. Įvai
riuose Lietuvos miestuose 
yra amatų mokyklos ir fa
brikinio - gamyklinio apmo
kymo mokyklos. Šios mo
kyklos rengia kvalifikuo
tus kadrus geležinkelių ir 
vandens transportui, žu
vies, tekstilės, maisto ir ki
toms pramonės šakoms. Fa
brikinio - gamyklinio apmo
kymo mokyklose' auklėjami 
būsimi tekintojai, šaltkal
viai, visų profesijų staty
bos darbininkai.

Baigusiesiems amatų mo
kyklas ir fabrikinio - ga
myklinio apmokymo moky
klas atsiskleidžia platūs ga
limumai tobulinti savo 
meistriškumą.

Vilniaus geležinkelininkų 
mokykla neseniai surengė 
mokslo žymūnų sąskrydį. 
Jame dalyvavo buvusieji 
mokiniai. Štai Bagdonavi
čius. Jis baigė mokyklą 
prieš keletą metų. Metus 
jis buvo mašinisto padėjė
ju, o po to jis buvo pasiųs
tas į vienerių metų kursus 
mašinistams parengti. Da
bar Bagdonavičius sava

galėtų su miestu draugiškai apsikeisti produktais, kad 
kolūkiečiams nereikėtų parduoti savo produktus laisvo
se rinkose. Bet apsikeitimo produktais santvarka bus 
tik tuomet, kai miestai, kai fabrikai pagamins daug dau
giau naudojamųjų produktų, negu pagamina šiandien.

Tokie Stalino straipsnio dėsniai, kaip juos paduoda 
komercinės spaudos korespondentai.

SEKMADIENĮ ATSIDARĖ Tarybų Sąjungos, komu
nistų partijos 19-tasis suvažiavimas arba kongresas.

’ šiame suvažiavime bus, be abejojimo, svarstyti visi 
dėsniai, pareikšti Stalino straipsnyje. '

Po suvažiavimo, Stalino sumanymu, bus išleista kokių 
600 puslapių knyga., dėstanti marksistinę ekonomiką. 
Toji knyga bus rankvedžiu tarybiniam jaunimui, pasau
lio komunistams ir tiems, kurie komunistams ..pritaria.

Mes jau esame rašę, jog šis tarybinių komunistinių 
partijų, suvažiavimas turės didžiulės reikšmės ne tik T. 
Sąjungai, o ir visam pasauliui, nes, jis, tarp kitko, nu
statys gaires, kaip vienas šeštadalis pasaulio turi pereiti 
iš socializmo į komunizmą, f

Danguje yra kitaip 
kaip ant žemes

rankiškai veda traukinius.
Bobravičius su mokykla 

atsisveikino pereitais me
tais. Dabar jis yra laiko
mas vienu geriausių Vil
niaus depo mašinistų padė
jėjų. Jis ketina toliau mo
kytis, kad gautų teisę vai
ruoti garvežį.

Sąskrydžio dieną atėjo 
laiškas iš Morkūno ir Bei- 
noro. Abu jaunuoliai, bai
gę mokyklą, įstojo į Liu
blino geležinkelininkų tech
nikumą. “Išeisim vidurinį 
techninį mokslą,—rašo jie, 
—po to dirbsime ir moky
simės neakivaizdiniame ge
ležinkelių transporto insti
tute.”

Toksai gali būti kiekvie
no mokyklą baigusio jau
nuolio kelias. Pradėjęs sa
vo darbo gyvenimą kaipo 
tekintojas ar šaltkalvis, 
kiekvienas turi galimumą 
tapti inžinieriumi.

Pačioje mokykloje labai 
rūpinamasi moksleivių ži
nių kilimu. Čia veikia tech
nikos rateliai, kuriuose jau
nuoliai mokosi naujų speci
alybių. Antai, Vladas Ma
žeika baigia išeiti garvežių 
remonto šaltkalvių kursą. 
Būdamas mokykloje, jis 
lankė technikos ratelio pa
mokas ir papildomai jgyjo 
mašinisto padėjėjo specia
lybę.

Amatų mokyklų, ir fabri
kinio - gamyklinio apmoky
mo mokyklų auklėtiniai ne
turi jokių rūpesčių. Jie pil
nutinai išlaikomi valstybės 
lėšomis, nemokamai gauna 
mundiruotę, maistą, gyvena 
gerai įrengtuose bendrabu
čiuose. Laisvalaikiu moks
leiviai lanko teatrus ir ki
nus, dalyvauja ekskursijo
se.-

Mokykloje veikia įvairios 
sporto sekcijos, meninės 
saviveiklos rateliai. Yra čia 
geras pučiamasis orkestras.

Neseniai Vilniuje pasi
baigė respublikinės “Darbo 
rezervų” sporto draugijos 
spartakiada. Joje dalyvavo- 
daugelis geležinkelininkų 
mokyklos auklėtinių. Moks
lo žymūnas Misevičius jau
nuolių tarpe iškovojo pir
mąją vietą lengvosios atle
tikos srityje. Mokyklos 
sporto kolektyvas užėmė 
antrąją vietą.

Lietuvoje yra apie dvide-' 
šimt amatų mokyklų ir fa
brikinio - gamyklinio ap
mokymo mokyklų. Per po
kario metus r e s p u b likos 
įmonės gavo tūkstančius 
kvalifikuotų darbininkų.

13 kareiviŲ pabėgo 
iš kalėjimo

Fort Dix, N. J. — Trylika 
kareivių prasikasė 25 pėdų 
ilgio urvą ir per jį paspru- 
.ko.iš kareivinės kalėjimo.

Jie buvo laikomi teismui 
už tokius nusidėjimus, kaip 
sauvališkas pasišali n i m a s 
iš tarnybos, apiplėšimai, pa
bėgimas iš armijos Jr kt. 
Už tai gręse jiem 2 mėne
siai iki 2 metų kalėjimo.

Bulgarija teisia 40 
kunigų kaip šnipus

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų liaudies teismas tar
do 40 katalikų kunigų kaip 
anglų -v amerikonų šnipus. 
Du kunigai liudija prieš ki
tus ir prieš vyskupą Gio- 
vannį Romanovą. Sako, 
vyskupas vadovavęs šni
pams...

(Feljetonas)
VI.

Gal nelabai norėsite tikėti, 
gerbiami prieteliai, kad jūsų 
Pauliui ėmė ištisą pusmetį ap
keliauti dangiškosios karalys
tės platybes, ir tik dabar susi
laukti iš tos kelionės raporto. 
Tas įvyko ne dėl Pauliaus ne
rangumo, ale dėl nebuvimo 
danguje kitokių susisiekimo 
priemonių, kaip tik savomis 
kojomis, keliaujant per ne
kultivuotus brūzgynus, nie
kad ne jutusius ant savęs žmo
gaus kojos. Niekur, o niekur 
neužtiksi nė takų, nė kelių, 
nė vežimų, nė arklių. Ne ge
riau ir su vandenynais, kaip 
su mažais, taip ir su dideliais. 
Nė lieptų, nė tiltų, nė perva
žų, nė laivų!

Vienintelis persikėlimas per 
vandenynus, tai perėjimas 
pėsčiom paviršium vandens. 
Bet kad einant pėr vandenį 
nenuskęsti ir neprigerti, vie
nintelė sąlyga: turi būti visiš
kai be grieko. Toki griešnin- 
kai, kaip Draugo redaktorius 
L. šimutis, kuris paėmęs ant 
drąsos viešai prieš publiką 
glėbiuojasi ir bučiuojasi su be
dieviu dr. Grigaičiu, arba toki 
“pažangiečiai”, kurie nusi
žiūrėję į poniškųjų dipukų 
“pažangą”, beždžioniškai juos 
pamėgdžioja, bučiuodami mo
terim rankas, užėję ant van
dens, nugarmėtų dugnan, 
kaip kiauras puodas.

Esant danguje tokiai padė
čiai, kokia viršuje perstatyta, 
lengvai suprasite, gerbiami 
prieteliai, kad apkeliauti dan
gaus plotus, tai ne tas pats, 
kaip iš Chicagos orlaiviu ats
kristi į Washingtona. Dangu
je atliekant keliones, reikia 
sueikvoti daug laiko,-ir paneš
ti ne mažai nuovargio. Už tai 
kai baigęs kelionę grįžau pas 

dievą padėkoti jam už pateki- 
nimą mano žingeidumo ir ga
lutinam atsisveikinimui aplei
džiant dangų, buvau daugiau 
panašus į dievo mūkelę, ne 
kaip į Paulių, iš k’o ponas die
vas nesidrovėjo sveikai pasi
juokti, pridėdamas sekantį 
priekaištą: Gerai tau, ponas 
Pauliau. Už netikėjimą mano 
žodžiu, užmokėjai savu pra
kaitu. Dabar žinosi, kad dan
giški “palociai”, dievo “tro
nas”, visokiais žibučiais ir 
skambučiais išsakstyta dieviš
koji “karūna”, ir visi kiti apie 
dangų išmislai egzistuoja žmo
nių fantazijos vaizduotėje, o 
ne danguje.

Pasiteisindamas ponui die
vui dėl mano atlikto žygio, 
pridėjau sekantį pasiaiškini
mą : Labai atsiprašau, pone 
dieve, dėl mano noro pačiam 
apžiūrėti visą dangų. Reika
las štai kame, pone dieve: Ne
žiūrint visiem žinomo fakto, 
kad kunigai dangaus reika
luose mažiau nusimano kaip 
davatkos apie šventuosius, bet
gi žmonės kunigus laiko ge
riausiais žinovais dangiškos 
santvarkos ir tavo, dieve, va
lios ir norų, nestatydami jiems 
jokių reikalavimų,, savo žino
jimui prirodyti. O matytum, 
pone dieve, koki tie žmonės 
“smarkūs” su paprastais pau
tais, tuojau šoka argumentuo
ti, stato visokius klausimus. 

,“Ar tu žinai, ar tu buvai, ar 
tu matei?”, ir tt.

Iš to, ką pasakiau, pone die
ve, suprasi, kad nevierno Ta
mošiaus rolę sulošiau ne dėl 
unaro, ne tikslu pagarsėti, o 
vien tik tam, ksld įsigyti nesu
griaunamą argumentą prieš 
kunigų baisią apgavystę, ku
rie, naudodamiesi žmonių 
jiems pasitikėjimu, skuta juos 
iki kraujo, pardavinėdami 
jiems amžiną gyvenimą dan
gaus karalystėje, kuris prasi
dės po jų mirties. Po to, kai 
pats apžiurėjau visą dangų, 
pone dieve, sugrįžęs ant že
mės drąsiai ^visiems sakysiu: 
bu/vau, mačiau, žinau. Ir tu, 
dieve, savo šventu žodžiu pa-

sklypai niekam nėra pardavi
nėjami nė laikinam, nė amži
nam gyvenimui, ir kad- tu, die
ve, savo loskomis su kunigai* 
neprekiauji. . į- t

Ponas dievas' sužinojęs ma
no žygio tikslą apkarpyti ku
niginį biznį, paplodamas per 
petį, pagyrė jūsų Pauliaus ryž
tą ir pareiškė savo pažiOrą j 
“amžiną” pomirtinį “gyveni
mą” sekamai: Kai sugrįši 
ant žemės, ponas Pauliau, pa
sakyk visiems tavo prieteliams 
ir neprieteliam, kad aš, die
vas, tau sakiau, kad nieko nė
ra amžino, kad mirties proce
sas užmuša gyvybę ant visa
dos ir ji niekam atgal nesu- 
gryžta ir niekas antruoju gy
venimu negyvena. Todėl visi 
tie, kurie skelbė amžino gyve
nimo sąvoką po mirties, yra 
didesni žulikai už visus kitus 
žudikus sudėjus į daiktą. O 
tie, kurie perka danguje vie
tą del pomirtinio amžino gyve
nimo, yra apgailėtini žiopliai. 
Ar gi žmonės nesupranta ku
nigų jiems pasakojimo, kad 
dievo yra pasakyta: “Dangf, 
ir žemė praeis”, kad praeT 
nantis negali būti amžinu? Jei 
žmonės šitos tiesos nesupranta 
ir praeinantį laiko amžinu, 
tai jie arba netiki dievo žo
džiu, arba yra dideli glušai, 
ponas Pauliau. Kaipgi dangui 
praėjus, arba, suprantamiau 
sakant, išnykus, galėtų dangu
je, kurio jau nebus, pasilikti 
amžinas gyvenimas?

Atsakydamas ponui dievui į 
jo padarytus žmonėm priekai
štus, sekantį paaiškinimą pa
dariau. Mielasis dieve, žmonės 
nebūtų perdaug žiopli, jeigu 
kunigai ir visoki žudikai nebū
tų juos užčėravoję dangaus 
gėrybėmis ir grožybėmis. Na- 
turaluą reiškinys, kad žmonės 
nori geresnio gyvenimo, negu 
dabar turi: be išnaudojimu^ 
be nedateklių ir be prieš 
dos. Toks visiem paderintas —x 
gyvenimas galimas, tik praša
linus išnaudotojus ir priespau- 
dėjus, į kurių tarpą įeina ir 
kunigai. Gindami savo gerą 
gyvenimą, šitie išnaudotojai, 
prispaudėjai ir žulikai, su pa* 
galba kunigų, įkalbinėja žmo
nėms, kad jų gyvenimas ant 
žemės yra trumpalaikis, greit 
praeinantis, už kurio pageri
nimą neverta muštis, nes tik
rasis ir amžinas jų gyvenimas 
prasidėsiąs po jų mirties dan
gaus karalystėje, 
duojamai geresnis, 
ir malonesnis, kokį 
turi išnaudotojai, 
jai ir žulikai.

Kaip matai, pone dieve, 
žmonės, šita apgavyste užčė- 
ravoti, nustoja rūpintis žemiš^ 
ku gyvenimu, manydami, kad 
gyvendami danguje linksmu 
gyvenimu, galės tyčiotis iš bu
vusių savo išnaudotojų ir pris
paudėjų, rodydami jiems lie
žuvį. Del šios tai priežasties, 
pone dieve, žmonės, nepaisy
dami žemiškų kentėjimų, per
ka nuo kunigų dangaus šėrus 
vargo, skurdo, pažeminimo, 
nepaisydami, kokio aukštumo 
kainos bebūtų.

Kunigai gi iš savo pusės, pa
sinaudodami žmonių jiems pa
sitikėjimu, krausto juos į 
“dangų” ne tik per visą gyve
nimą, ale ir per desėtkus me
tų po jų mirties, gaudami už
mokėti už savo “darbą” nuo 
mirusiųjų giminių.

Baigus man kalbėti, ponas 
dievas patenkintai perbraukė 
delnu per barzdą ir pridėjo: 
Ponas Pauliau, tu beteisinda- 
mas žmonių žioplumą, kaip 
tik ir' patvirtinai mano nuo
monę. Kaipgi kitaip juos gali
ma suprasti, jeigu ne paten
tuotais žiopliais, kurie, nevar
todami savo razumo, nuolan
kiai velka priespaudos jungą, 
duodamiesi save apgaudinėti, a. 

seka paskui išnaudotojus iraf 
apgavikus, kaip iŠgązdintos 
avys paskui vilką?

Nereikia nė sakyti, kad po

neišsivaiz- 
gražesnis 

ant žemės 
prispaudė-

tvirtinai, jogei danguje joki (Tąsa trečiam pusi.)
' ' ' ' ...... . ,| .... . I, ....................................... , | . I1*1......... • „ „ ...  |l. | I . I.. —
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Iš Rusijos praeities Newark, N. J. Bethlehem, Pa.
(Ištraukos iš ‘TSRS Istorijos’) Iš Sietyno ir Rusų

3. AZOVO ŽYGIAI IR 
PETRO KELIONE Į UŽSIENĮ.

►4 *yg*a*- Pirmaisiais
JBftais, po to, kai Sofija nebe- 
\Rlo valdžios, Petras aktyviai 
nedalyvavo valstybės valdyme. 
Kaip ir anksčiau, žaisdavo 
karo žaidimus, tačiau jie darė
si vis rimtesni. Perejaslavlio 
ežere sui nedideliu skaičiumi 
padėjėjų Petras pastatė ir nu
leido į vandenį karo laivą. 
Netrukus jis išvyko į Archan
gelską ir pirmą kartą pamatė, 
kaip plaukioja jūroje didieji 
laivai. Maskvoje Petras daž
nai lankydavosi Vokiečių prie
miestyje, Rusijoje apsigyve
nusių svetimšalių tarpe, ir čia 
jis rado sau naudingų žmonių. 
Senas generolas, škotas Patri
kas Gordonas, karo reikalų 
žinovas, jam pasakodavo apie 
kautynes, kuriose pats buvo 
dalyvavęs. Visuomet linksmas 
šveicaras Francas Lefortas 
ruošdavo įvairias pramogas. 
Tuo pat metui Petras tebesi
mokė. Olandas Timermanas jį 
mokė aritmetikos, geometrijos, 
artilerijos. Per trumpą laiką 
PQR*as tiek pažengė pirmyn, 
jog pats ėmė taisyti klaidas 
savo mokytojo, kuris nedaug 
ką nusimanė mokslo dalykuo
se.

Karo pratimai ir manevrai 
buvo pasirengimas naujam 
žygiui prieš Krymą. Po Goli- 
cyno nevykusių žygių Mask
vos vyriausybė tenkinosi tik 
pietinių sienų gynimu nuo to
torių puolimo. Austrijos ir 
Lenkijos pradėtasis su Turki
ja karas, prie kurio prisidėjo 
ir Rusija, buvo vedamas labai 
lėtai. Austrija ir Lenkija ėmė 
tartis su Turkija dėl taikos, 
visai nepaisydamos Rusijos in
teresų. Tuomet Maskvos vy
riausybė ėmė derėtis su Kryj 
mo chanu. Rusija reikalavo

• tyjftų įgulos užimtos Azovo 
“(nfctovės. Chanas griežtai atsi- 

saKė paĮtenkipti reikalavimą.
Senosios rusų Paazovės že

mės buvo Rusijai reikalingos, 
kad ji galėtų išeiti iš Dono į 
jūrą. Turėdama Azovą, Rusi
ja galėjo ‘grasyti Krymo cha- 
natui. Todėl Petras nutarė jė
ga paimti Azovą. 1695 m. pa
vasarį trisdešimties tūkstan
čių rusų armija nuplaukė upi
niais laivais iš Okos į Volgą 
ir perėjo į Doną. Petras rašė 
į Maskvą: “Juokus krėtėme 
Kožuchove (vieta ties Mask
va, kur vykdavo manevrai), 
o dabar vykstame žaisti ties 
Azovu.” Be karo laivyno Pet
ras negalėjo blokuoti tvirto
vės iš jūrų pusės. Turkai-jūra 
nuolat. gaudavo naujos para
mos, ginklų ir maisto, žymią 
W«ų armijos dalį sudarė šau
dai, kurie kautynių metu len
gvai pasiduodavo panikai. Ge
rai kovėsi buvę pramoginiai 
pulkai. Stoka rusų kariuome
nės veiksmams darnumo ir ne
mokėjimas kits kitam padėti 
kautynių metu leisdavo tur
kams sutelkti savo jėgas la
biausiai pavojingose apsiaus
tos tvirtovės vietose. Atėjęs 
ruduo privertė nutraukti Azo
vo apsiaustį.

Nepasisekęs Azovo žygis 
vaizdžiai parodė Petrui, kaip 
reikalingas Rusijai karo lai
vynas. Nusprendęs atnaujinti 
žygį sekančią vasarą, Petras 
įsakė pastatyti galerų ir kitų 
lengvųjų irklinių laivų flotilr 
ją, nes nedidelius laivus gali
ma buvo pastatyti per vieną 
žiemą. Voronežo upės krante, 
ties jos santaka su Donu, bu
vo pastatytos laivų dirbtuvės.

galbos iš Konstantinopolio, 
turkai pasidavė.

'Petro išvykimas į užsienį.
Azovo paėmimas nenulėmė 
karo pabaigos. Turkai turėjo 
stiprų laivyną ir tebevyravo 
Juodojoje jūroje. Todėl Pet
ras nusprendė pasiųsti į Vaka
rų Europą “didžiąją pasiunti
nybę”. Ji turėjo užmegzti 
glaudesnius ryšius su Vakarų 
Europoj kraštais, šiai pasiun
tinybei Petras pavedė ne tik 
sustiprinti ir praplėsti Euro
pos valstybių sąjungą prieš 
Turkiją, bet ir surinkti rusų 
armijai reikalingą skaičių sve
timšalių specialistų, inžinierių 
ir artileristų.

Iš Maskvos pasiuntinybė iš
vyko 1697 m. Jos tarpe buvo 
ir pats Petras, prisidengęs 
tvarkovo (“uriadniko”) Petro 
Michailovo vardu. Petras no
rėjo arčiau susipažinti su Eu
ropos gyvenimu, su jos kultū
ra ir technika. Savo laiškuose 
į Maskvą jis dėdavo antspau
dą su tokiais žodžiais: “Aš 
esu mokintinis ir ieškau sau 
mokytojų” (bažnytine slavų 
kalba — “Az jesm v činū uči- 
mych i učaščich mia trebu- 
ju”).

Karaliaučiuje Petras studi
javo artilerijos šaudymo tai
sykles. Olandijos Saardamo 
mieste, garsėjusiam gera lai
vų statykla, jis įsikūrė nedi
deliam kalvio namelyje ir įsto
jo į laivų statyklą paprastu 
dailide. Tačiau Petrą greitai 
pažino, nes daugelis Olandijos 
pirklių buvo buvę Rusijoje ir 
gerai atsiminė caro žymes —* 
jo aukštą ūgį (apie du met
rus) ir milžinišką jėgą. Nuo 
to laiko Petras negalėjo pasi
slėpti nuo įkyrios smalsuolių 
minios. Tuomet jis persikėlė 
į, Amsterdamą ir įstojo moki
niu į vieną iš didžiausių laivų 
statyklų. Ten jis dirbo dau
giau kaip keturis mėnesius, 
kol buvo baigtas prie jo pra
dėtas statyti didelis laivas. 
Laisvu laiku Petras lankė 
manufaktūras, dirbtuves, mu
ziejus, mokslininkus, meniniu-1 
ku<s ir tt. Iš Olandijos Petras 
išvyko į Angliją. Londone jis 
susipažino su valstybine kraš
to santvarka ir buvo parla
mento posėdyje. Nedideliame 
mieste prie Temzės žiočių 
Petras vėl daugiau kaip du 
mėnesius mokėsi laivų staty
bos. Iš Anglijos jis nuvyko- į 
Vieną tartis su Austrijos im
peratoriumi dėl sąjungos prieš 
Turkiją. Tuo tarpu “didžiajai 
pasiuntinybei” esant užsienyje, 
paaiškėjo, kad planas sudaryti 
didžiąją Europos valstybių 
sąjungą prieš Turkiją neįvyk
domas. Dauguma Europos val
stybių tada buvo susidomėju
sios Ispanijos valdonų likimu, 
nes Ispanijoje mirė bevaikis 
karalius, kilęs iš Austrijos 
Habsburgų dinastijos.

Todėl Austrija ne tik kad 
nenorėjo Petrui padėti kariau
ti su Turkija, bet paskubėjo 
su ja sudaryti taiką. Ir Lenki
ja nutraukė karą su Turkija. 
Karas dėl Ispanijos palikimo 
prasidėjo 1701 m. ir truko a- 
pie 13 metų.

Būdamas užsienyje, Petras 
arčiau susipažino su Pabaltijo 
politine padėtimi. XVII a. la
bai sustiprėjusi Švedija buvo i 
pasigrobusi Baltijos jūros pa
kraščius ir grėsė Danijai, Len- 
k i j a i ir Rusijai. Sve
ri i j a atskyrė’ Rusijos 
valstybę nuo jūros, kuri bū
tinai reikalinga kraštui eko
nomiškai ir kultūriškai kilti.

Aplinkui augo ąžuolų, liepų 
Ir pušų miškai, kurie teikė 
puikiausios medžiagos laivų 
statybai. Petras pats dalyvavo 
darbe arba inžinierium, arba 
paprasčiausiu dailide su kir-
viu rankose. Turkai nustebo,
kai 1696 m. pavasarį ties 

Azovu atsirado rusų laivynas, 
susidedąs iš 30 .galerų ir dide
lio skaičiaus mažesnių laivų ir 
laivelių. Turkų laivynas pasi
traukė be kautynių. Petras 
apsiautė Azovą ir iš jūros, ir 
|Š sausumos. Baigiantis vasa
rai, nustoję vilties sulaukti pa-

Dar XVII a. pradžioje Švedija 
pagrobė senąsias rusų žemes 
Suomijos įlankos pakrantėje.

Švedijos priešai nusprendė, 
kad atėjo patogus metas Pa
baltijo krantams atkariauti,

bės buvo įsitraukusios į karus 
dėl Ispanijos įpėdinystės, o 
prieš Švediją buvo pasiruošu
sios stoti Rusija, Lenkija ir 
Danija. Petras, gerai supras
damas Baltijos jūros reikš
mę Rusijai, nusprendė nutrau
kti karą prieš Turkiją bei Kry
mo chanatą ir dėtis į sąjungą

bendro pikniko
Piknikas įvyko rugsėjo 21 

dieną naujame parke, Mont
gomery Park, šalia Newarko.

Oras buvo labai gražus, ir 
parkas taipgi gražus, todėl 
publika, kurios buvo virš 200, 
pilniausiai likosi pasitenkinus.

Programą pildė tik sietyme
čiai, vadovybėje mūsų gabios 
chorvedės Mildred Stensler, 
gražiai sudainuodami penkias 
liaudies daineles, už ką pub
lika padėkojo gausiais ploji
mais. O ant galo programos 
buvo sudainuota dviejų gim
tadienių daina: “Linksmų gim
tuvių.” Tai Onutės Stelmokai- 
tės-Eickie ir gerbiamos Laba- 
šauskienės, rėmėjos choro. 
Ji rodosi, jau 80 metelių. Ne 
žiūrint savo ilgo amžiaus, ji 
vistiek remia chorą ir jo pa
rengimus.

Turėjom ir netikėtą viešnią, 
tai gerbiamą Augutienę iš 
Hampton, N. J., farmerką, 
kuri atsigabeno su savimi 
puikų sūrį lietuvišką, ir pa
dovanojo Sietynui. Didžiai a- 
čiu gerb. Augutienei.

šiame piknike turėjo dai
nuoti ir rusų choras, bet dėl 
kokių nors priežasčių negalė
jo visi pribūti. Publikai varde 
choro didelis ačiū už paramą.

Albinas

prieš Švediją.
šauliu maištas. Petro su

grįžimą į Rusiją pagreitino 
žinia apie šaulių maištą. Šau
liai buvo įpratę eiti lengvą 
sargybą Maskvoje, o visą lais
valaikį prekiavo arba vertėsi 
kitais verslais. Petras reikala
vo iš šaulių nuolatinės karo 
tarnybos. Nukariavęs Azovą, 
dalį šaulių pulkų Petras pali
ko pietuose, o kitą dalį nukė
lė arčiau prie vakarų sienos. 
Šis potvarkis tarp šaulių,^pa
likusių Maskvoje šeimas ir 
ūkius, sukėlė didelį nepasiten
kinimą. šaulių pasipiktinimu 
pasinaudojo caraitė Sofija ir 
jai artimi žmonės, svajoję iš
laikyti senąją maskvinę san
tvarką. Sofija pradėjo slap
tas derybas su šauliais. Šau
liai ryžosi užimti sostinę ir So
fiją paskelbti caraitė. Tuo bū
du šaulių sąjūdis buvo reakci
nio pobūdžio, nes jis buvo- 
priešingas Petro I politikai ir 
siekė grąžinti Rusijai senąją 
santvarką. 1698 m. vasarą To- 
ropece stovėjusieji keturi šau
lių pulkai sukilo ir nužygiavo 
Maskvos link. Generolas Gor
donas visai lengvai netoli so
stinės sumušė sukilėlius.

Būdamas Vienoje, Petras 
gavo žiną apie šaulių maištą 
ir tučtuojau išvyko į Maskvą. 
Pakeliui jis pasimatė su Len
kijos karaliumi Augustu II ir 
susitarė su juo dėl bendro ka
ro prieš Švediją.

Petras, vengdamas iškilmin
go sutikimo, sugrįžo į sostinę 
tuo metu, kai jo niekas ne
laukė. Jis apsistojo ne caro 
rūmuose, bet' savo kukliuose 
namuose Preobražensko didž- 
kaimyje. žinia apie caro 
sugrįžimą iš užsienio kelionės 
greitai pasklido po miestą. Ki
tą rytą į Preobraženską Petro 
sveikinti atvyko bajorai, pirk
liai ir kiti priemiesčių gyven
tojai. Petras su visais malo
niai sveikinosi, bet neleido se
nu papročiu klauptis prieš jį 
ant kelių. Priėmimo metu jis 
pats ėmė kirpti žirklėmis il
gas bajorų barzdas. Po kurio 
laiko Petras išleido įsakymą, 
kuriuo buvo draudžiama dė
vėti senoviško kirpimo ilgus 
rusiškus drabužius, kliudžiu-
sius dirbti ir judėti.

Petras buvo nepatenkintas 
šaulių maišto atliktuoju tar
dymu. Jis atnaujino tardymą, 
kuris nustatė, kad Sofija daly
vavo sąmoksle.- šaulius, kurie 

nes didžiosios Europos valsty- dalyvavo sąmoksle, Petras nu-
baudė labai žiauriai. 195 šau
liai buvo pakarti prieš pat ca- 
raitės Sofijos langus Novodie- 
vičijo vienuolyne. Iš viso buvo 
nubausta mirtimi apie 1200 
šaulių. Petras išformavo Mas
kvos šaulių pulkus. Sąmokslu 
apkaltintoji caraitė Sofija bu
vo įšventinta vienuole.

Bąisi nelaime, . 
sužeistas lietuvis

Hercules Cement Corp, fa
brike įvyko baisi anglies dujų 
eksplozija. Nelaimė atsitiko 
10:30 vai. ryto. Labai pavo
jingai apdegė penki darbinin
kai. Du jų tapo nugabenti į 
St. Lukes ligoninę, kur ir aš 
guliu. Maniau, kad atvežtieji 
darbininkai yra negrai, bet 
kai. atnešė “The Bethlehem 
Globe Time”, kur nelaimė ap
rašoma, tai pamačiau iš pa
vardžių, jog nelaimingųjų 
tarpe randasi lietuvis Leonar
das Petraitis1, gyvenąs po No. 
1610 East 3rd St. Tai buvusio 
ALDLD kuopos sekr. Petraičio 
sūnus, keletas metų atgal mi
rusio nelaimėje. Kitas ligoni
nėn atgabentas yra Savatore 
Demma, gyvenąs po No. 826 
East 6th St. Laikraštis rašo, 
kad abudu sužeistieji randasi 
kritiškoje padėtyje. Rašo, kad 
Petraičio kūnas apie 85 proc. 
yra apdegintas, o Demma —> 
apie 65 proc.

Nelaimingieji kovoja su 
mirčia.

Vėliau parašysiu plačiau.
Frank Zavis

BINGHAMTON, N. Y.
Iš LLD 20 kp. Moterų 
Klubo susirinkimo

Susirinkimas įvyko rugsėjo 
18 d. pas Pauliną Bakšienę.

Narių dalyvavo nemažai, 
galėjo būti ir daugiau. Mat, 
kai kurios draugės “neturi” 
laiko,, geriau pasakius, pačios 
save ignoruoja.

Kreditas priklauso Klubo 
komiteto narėms — sekr. M. 
Kulbienei ir ižd. O. Willusie- 
nei, kurios gyvena toli nuo 
centro, apgyvento lietuviais, 
taipgi Ainiai Kireilienei. Jos 
visados dalyvauja susirinki
muose. O yra tokių, kurios ar
ti gyvena, bet į susirinkimus 
nesilanko. Kada paklausi jų, 
dėlko nelanko susirinkimų, 
gąuni visokių nusiskundimų. 
Tai laiko jos “neturi,” tai 
“nežinojo.” O jau “veikėjos” 
turi dar geresnį atsakymą. 
“Kad jūs nieko ten ne Veikiat.” 
Suprask, jūs neveikiate, o jos 
kad veikia, tai “veikia,” nei 
susirinkimų nelanko.

Mes, kurios lankome susi
rinkimus, padarėme gerus ta
rimus ir bandysime juos pra
vesti gyvenimai!. Nutarta pa
aukoti iš iždo $10 L. Prusei- 
kos bylos vedimui. Nutarta 
rengti vakarienę spalio 18 d. 
Lietuvių Svetainėj; 315 Clin
ton St.,; Binghamton, N. Y. 
Tikieto kaina tik $1.25 tiems, 
kurie valgys vakarienę. Šiaip 
įžanga nemokama. Pradžia 
6 vai. vakare. Bus muzika. 
Į komisiją išrinktos M. Kaz
lauskienė ir A. Žemaitienė. 
Darbininkėmis ir pagalbinin
kėmis išrinktos: A. Maldai- 
kienė, M. Luzinienė, P. Bak- 
šienė, M. Kulbienė, V. Ka
minskienė, J.. K. Navalinskie- 
nė. Pagarsinimui parengimo 
išrinkta Ona Willusiene. Visos 
narės yra gana darbščios. 
Prašome mūsų miesto ir apy
linkės lietuvių visuomenės da
lyvauti mūsų parengime.

Parengimo pelnas eis ge
riems tikslams.

Dienraščių vajininkėmis iš
rinktos yra šios draugės: M. 
Kazlauskienė, 85 Grand Bulv.; 
J. K. Navalinskienė, 55 Glen
wood Ave.; A. Žemaitienė, 16 
Hazel St.

Prašome visų talkos. Ku
riems jaui išsibaigė prenume-v 
ratos Laisvės ir Vilnies, atsi
naujinkite per virš minėtas va- 
jininkes. Taipgi gaukime ir 
naujų skaitytojų.

Lauksime visų pas mus atei
nant ar atvažiuojant. Mes ne
turime laiko eiti per butus ir 
ne visados galime atrasti jus 
namie. Tikimės, kad jūs mu
mis pagelbėsite.

Ateinantis .Klubo susirinki
mas įvyks 3-čią ketvirtadienį, 
tai yra spalio 16 d., pas Pau
liną Bakšienę. Pradžia 7 ;30 
vai. vakare.

Klubo koresp. J. K. Nclesh

Darbuokimės Visi Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų

Pradėjome vajų gavimui Laisvei naujų skaitytojų. Visi esan
tieji Laisvės skaitytojai yra prašomi gauti nors po vieną naują 
skaitytoją.' Vajus tęsis per tris mėnesius -r- iki naujų metų. 
Tačiau nepamanykime, kad tai yra daug laiko. Tas Laikas greit 
pbabėgs, stokime į vajaus darbą iš pat pradžios vajaus.

Visiems anksčiau buvusiems vajininkams dėkuojame už gražų 
darbą dienraščio platinimui ir nuoširdžiai kviečiame visus stoti 
į šį vajų. Prašome stoti pačioje pradžioje vajaus, nes ankstyva 
pradžia reiškia gerą pabaigą. Darbuokimės taip, kad nereiktų 
vajaus pratęsimo, būkime punktuališki savo didžiajame darbe.

\ Į
f

Prašome organizacijas ruošti pramogas Laisvės paramai. Kuom 
tik kas išgalėdami darbuokimės sukėlimui finansų išlaikymui 
savo dienraščio 1953 metais. Labai svarbu yra gavimas naujų 
skaitytojų, bet vien tik naujomis prenumeratomis negalėsime 
sukelti gana finansų išlaikymui dienraščio. Reikia pramogų ir 
reikia paramos aukomis.

Kolonijose, kur veiks vajininkai, prašome visų dienraščio skai
tytojų kuom tik išgalint padėti vajininkams. Jų darbas yra 
sunkus ir labai svarbus apšvietos atžvilgiu. Jūsų pagelba bus 
jiems didelis moralis sustiprinimas jų sunkiose pareigose. Gerb
kime apšvietos platinimo pionierius prisidėjimu prie jų darbo.

Infliacijai plečiantis, spaudos išlaikymo problema darosi vis 
sunkesnė. Viskam brangstant, finansiniai sunkumai didėja. 
Daugiau pasiryžimo reikalauja iš mūsų sukėlimui finansų spau
dai atsparai prieš infliaciją. Todėl šiemet, labiau negu bent ka
da, turime darbuotis vajuje gavimui naujų skaitytojų, parengi
mais ir aukomis sukėlimui tinkamo iždo išlaikymui dienraščio 
Laisvės 1953 metais. '

I

Taigi, atsiekimui aukščiau nurodyto tikslo, su giliu nuoširdu
mu, kviečiame i talką visus pažangiuosius lietuvius platinimui 
dienraščio Laisvės ir sukėlimui finansų jo išlaikymui.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Chicago, III.
Ketvirtas metinis visų 
tautų festivalis

George W. Crockett, Jr., 
žynius negras civilių teisių 
advokatas iš Detroito kviečia
mas kaipo garbės narys ir 
vyriausias kalbėtojas Ketvirta
me Metiniame Visų Tautų 
Festivalyje, kurį ruošia Vidur- 
vakarų Komitetas Sveturgi- 
miams Ginti, spalio 11, Peop
le’s Auditorium, 2457 .West 
Chicago Ave.

Sveturgimių Gynimo Lietu
vių Komitetas, plačiai apkal
bėjęs festivalio reikalą, pasky
rė $100 prisidėjimui prie jo. 
Kitos tautos: žydai, meksikie
čiai, vengrai, rusai, latviai, 
čekoslovakai, armėnai, kroa
tai, japonai, grekai, Ukrainai 
ir negrai, taipgi prisidės fi
nansiniai ir programos pildy
me.

Greit bus skleidžiami įžan
gos ‘ tikietai, kurie išanksto 
parsiduos už 75 centus. Prie 
durų bus $1.

Visi prašomi pasižymėti die
ną (spalio 11-tą) ir ruoštis da
lyvauti šiame svarbiame sve- 

I turgimių gynimo naudai ren
giamam festivalyje.

DANGUJE YRA KITAIP 
KAIP ANT ŽEMĖS

(Tąsa nuo 2 pusi.)
šios dievo pastabos jūsų Pau
lius jautėsi pusėtinai nusišvei
tusiu ir matė reikalą pasitei
sinti ir atsiprašyti. Atsiprašy
damas, priminiau dievui že
mės piliečių valstybines ir 
tautines priėvoles. Sakau, la
bai apgailestauju ir atsipra
šau dėl mano įsišokimo, pone 
dieve. Mat, pas mus ant že
mės, valstybinis saugumas ir 
valstybinė garbė ir tautinis 
patrijotizmas griežtai reika
lauja, kad viskas turi būti pa
teisinta, kas daroma išnaudo
tojų ir žulikų gerovei. Neno
rėdamas prasižengti šitiems 
nuostatams, norėjau pateisin
ti žmonių žioplumą, pone die-
ve.

Atsakydamas į mano pasi
teisinimą, ponas dievas malo
niai šypsodamas pradėjo: Kei
sti tie tavo žmonės, ponas 
Pauliau.

Nukirsdamas dievui kalbą, 
sakau jam: Labai atsiprašau, 
pone dieve, žmonės ne mano, 
ąle tavą. Tui juęs sutvėrei ir. 
valdai pagal savo aukščiausią 
išmintį ir valią.

Ponas dievas lyg ir biskį 
pyktelėjęs, užklausė: O iš kur 
tu, ponas Pauliau, žinai, kad 
aš žmones sutvėriau ir juos 
valdau ?

Kunigai taip mokina ir be
veik visi žmonės su maža iš
imtimi jiems tiki, kad tu, die
ve, esi visų žmonių geriausiu 
tėvu,, o visi žmonės esą tavo 
numylėti vaikai, kurie be ta
vo valios ir sutikimo negali 
daryti nei mažiausio judėji
mo. Kad tavo dieviška akis 
taip budriai saugoja žmones, 
kad nė vienam nė vienas plau
kas nenukrinta nuo galvos be 
tavo žinios.

Beklausant šio mano pasa
kojimo, pono dievo veidas ap
sidengė rūstybe, akyse sužai
bavo pyktis, ir jis iš apmaudo, 
prislėgtu tonu pareiškė seka
mai : Tai baisus ir biaurus ma
no dieviško vardo šmeižimas 
ir niekinimas, ponas Pauliau. 
Pagal jūsų kunigu “mokslą” 
tai aš, dievas, esu didžiausiu 
ir .pirmutiniu kaltininku1 visų 
biaurių ir piktų darbų, ku
riuos žmonės ant žemes atlie
ka. Kaip matai mane gyvą, 
ponas Pauliau, pakol nebuvau 
tavęs matęs, visai nežinojau, 
kad tu esi plikas, tai kaip aš 
galiu žinoti, apie visų žmonių 
pavienių plaukų kritimą? Jei 
aš būčiau žmonių tėvu ir galė
čiau juos suvaldyti, tai tarp 
žmonių turėtų viešpatauti san
taika ir^ramybė. Kur tu, po
nas Pauliau, rastum tokį dur
ną tėvą, kuris galėdamas sa
vo vaikus suvaldyti pavėlintų 
jiems tarp savęs šuniškai rie
tis, .vieni kitus apgaudinėti ir 
išnaudoti, ir nuolat vieni ki
tus skersti, kaip bepročiai? I 
Kaip sugrįši ant žemės ponas

3 pusl.-Laiovė (Liberty) -Antradien., Spalio-October 7, 1952

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir graąiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St, Pftila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

Pauliau, pasakyk visiems žmo
nėm, kad kunigai juos bjau
riai apgaudinėja, sakydami, 
būk aš, dievas, esu žmonių tė
vu, o žmonės yra mano vai
kais, ir tegul jife savo nieka- 
diejysčių nedangsto mano 
dievišku vardu.

Nejauku buvo jūsų Pauliui 
šios rūsčios dievo kalbos klau
sytis, ir savo dūke apgailesta
vau, kad mudviejų pasikalbė
jimas taip toli nuėjo. Ant ma
no laimės, man pažadėjus at
likti visus dievo pareikštus pa
geidavimus tuomi mudviejų 
su dievu pasikalbėjimas ir 
baigėsi. Padėkavojau jam už 
suteiktą man malonų svetin
gumą laike mano buvimo dan
guje, prieteliškai atsisveikino
me ant visados ir čia pat, 
Šventas Teisutis, ėmęs mane 
savo globon, laimingai parve
dė iki namų. Jei dar greitu 
laiku jūsų Pauliaus biesas ne
nujos, tai kitą -kartą pasikal
bėsime apie dangiškas “gro
žybes ir linksmybes”, kaip 
dangus abelnai atrodo, kas 
danguje yra ir ko negali būti.

Paulius.

Waterbury, Conn.
Prašome visų įsitėmyti, 

kad
Sekmadienį

Spalio 12 October
Waterburyje yra rengiami pie
tūs. Pelnas skiriamas paramai 
dienraščio Laisvės. Iš anksto 
kviečiame visus papietauti ir 

išgirsti įdomių prakalbų.



Pranešame, kviečiame
Savo nariams, prieteliams 

ir visiems geru pramogų ir ge
ro gyvenimo mėgėjams žinomi 
norime pranešti, jog spalių 12- 
tos popietį, Liberty Auditori
joje, rodysime filmą “Mūsų 
Kasdieninė Duona“ (Our Dai
ly Bread). Ta pat proga norė
sime su jumis pasikalbėti, iš
girsti jūsų nuomones apie ar
tėjančius rinkimus. Apsikeitę 
mintimis, tarsimės, kuo galimo 
ir mes prisidėti šiuose rinki
muose, kad gyvenimas būtu 
geresnis, laimingesnis.

Filmą yra meniškai graži ir 
visuomeniškai reikšminga. 
Nesigailėsite pamatę, ar nisi- 
vede'kaimyną ar draugą. Lie
tuviams ta filmą, regis, nieko 
šioje apylinkėje nebuvo rody
ta. Taigi, veik visiems bus 
nauja.

Rodymas prasidės 3 valan
dą. Įėjimas nemokamas. Kvie
čiame visus.

Lietuvių Kultūros Klubas.

Jonas Urbonas 
eina stipryn

Po sunkios operacijos Jonas 
Urbonas eina stipryn. Praėju
sį šeštadienį kalbėjausi su juo-' 
mi apie 15 minutų. Tikisi už 
poros savaičių išeiti iš ligoni
nės. Š.

Šeši mokytojai 
prašalinti iš mokyklos

šeši mokytojai, kurie bend
rai per visus savo gyvenimo 
pašventė mokykloms 139 me
tų, tapo oficialiai prašalinti iš 
tų pareigų spalių 2-rą.

Mokytojus prašalino nežiū
rint, kad už juos, kaipo gerus 
mokytojus, liudijo mokiniai, 
tėvai, žymūs visuomenininkai 
tų susi e (Ii jų, kuriose tie mo
kytojai mokė.

Prašalintaisiais yra:
t Meyer Case, socialių studijų 

instruktorius Brooklyn Techni
cal High School, mokytojavęs 
per 26 metus.

Louis Cohen, anglų kalbos 
instruktorius William IT. Taft 
II. S., Bronxe, mokytojavęs 
24 metus.*

Mary Daniman, Liaudies 
Mokyklos 107, Bronxe, moky
tojavusi 29 ir pusę motų.

Henry F. Mins, anglų kalbos 
instruktorius New Utrecht H. 
S., Brooklyn e, mokytojavęs 
26 metus.

Louis Belin, anglų kalbos 
instruktorius Abraham Lin
coln II. S., Brook lyno, mokyto
javęs 19 metų.

Louis Spindeli, sveikatos in
struktorius, mokęs Textile IT. 
S. per 16 metų.

Visi atstatyti ne už kokį 
prasikaltimą, net ne už moky
mą ko nors, kas būtų uždraus-* 
ta, bet už atsisakymą “spavie- 
dotis” apie savo politines pa
žiūras.

Juos atstatydino ne piliečių 
rinkti, bet valdininkų paskirti 
asmenys, kurie sudaro miesti
nę švietimo 'tarybą.

Apie tai, ką sakė apie mo
kytojus liudytojai, bus seka
mose laidose.

Tunelyje dūmai pritroš- 
kino daugelį žmonių

Pennsylvania geležinkelių 
linijos elektros laidui užside
gus ir dūmais pripildžius tune
lį anksti ketvirtadienio rytą, 
apie 100 keleivių nukentėjo 

i nuo aitrių dūmų. Traukinys 
tuose dūmuose išstovėjo apie 
15 rainutes kol laidą pataisė.

Traukiniui pasiekus stoti, 
tūli keleiviai buvo taip pridu- 
se, jog turėjo jų atgaivinimui 

I vartoti oksigeną ir juos sustip
rinti.

Taksiky vairuotojai 
sustreikavo

Spalių 2-rą apie 2,300 tak- 
jsikų vairuotojų parvežė taksi- 
i k v,s į garažus ir patys išėjo į 
unijos susirinkimą. Darbinin
kai yra nariai AFL United 

i Auto Workers Bokalo 102. 
Mitingas įvyko Werdermanns 
salėje prie 3rd Avė. ir 16th 
St., New Yorke.

Streikas prasidėjo po pietų, 
prievakarį, kada taksikų rei
kalas didžiausias. Prie pir- 

! minusia išėjusių no už ilgo 
prisidėjo dar 1,300. Buvo spė
jama, kad tie pirmieji, gal 
jau bus sugrįžę darban, bet 
buvo tikimasi, kad kiti išeis 
streikai!.

Spalių 3-čios rytą streikas 
bent tūlose miesto dalyse tęsė
si, nes matėsi gausa policijos 
prie kampų, kur tiktai susto
davo taksikai.

Pasitvirtina buvę spėjimai, 
kad majoras Tmpellitteri rei
kalavo ir gavosiaug naujų po- 
licistų dėl to, kad yra numa
toma šiam rudeniui ir šiai žie
mai daug streikų.

Taksikų vairuotojai ‘sako, 
kad jų “tipsai“ žymiai suma
žėjo nuo to laiko, kai valdžia 
leido kompanijoms pakelti 
taksikų forą praėjusį liepos 
mėnesį.

Paskyrė Laivakroviams 
Arbitratorių

Profesorius Paul R. Hayes 
iš Columbia Universiteto tapo 
visasai iškosios įstaigos ^Va- 
shingtone paskirtas taikyto
ju, tarpininku ir sprendėju 
New York o pajūriečių bylos. 
Jo galioje yra spręsti visos At
lanto srities uostų darbininkų 
ginčus su kompanijomis.

New Yorko pajūriečiai jau 
buvo beveik išeiną streikuoti, 
nes kompanijos visai nei ne
bandė su unijistais susiderėti.

Eilinių darbininkų vadai į- 
spėja, kad darbi pinkai turi 
budėti. Pabovijimui arbitraci- 
ja bosai tiktai nori viską nuvil- 
kinti ir nutrinti, kad darbinin
kai “užmirštų“ savo reikalavi
mus ir atšaldytų kovingumą. 
Gi kovingumas būtinas, norint 
ką nors iš kompanijų laimėti.

Brook lyne suimti du prasi
šalinę iš militariškos tarnybos 
laivyno 29 ir 19 motų jaunuo
liai, įtarti apiplėšinėjime.

LAISVES KONCERTAS
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 3:30 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

Hallinan’o atsilankymas j
Queens daug nušvietė

Vincent TTallinan, darbinin
kų ir progresyvių kandidatas į 
Jungtinių Valstijų prezidentą, 
praėjusį trečiadienį atsilankė 
į Queens. Jo kalbos visur pa
liko didelę žymę. Daug žmo
nių jį girdėjo ir pįrmu kartu 
išgirdo* išaiškinimą, dėl ko 
darbo žmonėms svarbu1 bal
suoti už darbininkų ir prog- 
t • e sy v i ų k a n d i d a t u s.

Prie mūsų šapos—National 
Sugar Refining Co., Long Is
land City—Hallinanas atvyko 
kalbėti pertraukoje pietums. 
Sunkvežimiui su garsiakalbiu 
sustojus, iš , karto girdėjosi 
paprastas pietų pertraukos ū- 
žėsys. Bet sužinojus, kad atvy
ko prezidentinis kandidatas, 
visur pasidarė tyla. Jokia kita 
partija su prezidentiniu kan
didatu .neatvyko susitikti dar
bininkus prie dirbtuvės. Vien 
toji pagarba darbininkams 
jau traukė išgirsti, kokį pra
nešimą mums atnešė.

—Eikime arčiau,—paragino 
mano sandarbininkas. Priei
namo arčiau, susėdę ant suo
liuko ties šaligatviu valgome 
savo sandvičius ir klausomės.

Ir buvo ko pasiklausyti. Tūlas 
ii’ savo sandvičių užmiršome, 
atėjus laikui grįžti į darbą 
apsižiūrėjome ką tik prakąs
tą sandvičių tebesilaiką ranko
je.

Už vis daugiausia krito 
mintis ir širdin Hallinano žo
džiai taikos jr karo klausimu.

Viesulas aptrankė 
miestą ir žmones

Jisai apart kitko, priminė tą 
skaudų faktą, kad 248 ameri
konai vaikinai kas diena per j lietumi, 
apie dvejus metus ir tris mė-
nesiūs lipo į kalniuką Korėjo
je ir nulipinėjo žemyn, o “26 
iš jų — kas diena, iš dienos— 
niekad nebesugrįžo atgal.

“Kiek ilgiau, jie vis turės 
lipti į tuos kalniukus ir ne
grįžti?“ klausė Hallinanas. 
“Kiek ilgiau užtruks iki tie 
kiti 222, kurie sugrįžta, su
grįš sudraskytais, be sąnarių, 
be akių, be ateities;?“

Hallinanas parodė ir tai, 
kaip dėl karo pragyvenimas 
pabrango ir vis dar brangsta, o, 
algos užšaldytos. Ir parodė, 
dėl ko tiktai balsas paduotas 
rinkimuose už darbininkų ir 
progresyvių kandidatus bus 
balsu už taiką ir geresnį, gyve
nimą. G. I.

Norintieji pirkti bizni, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Gražiausias apšvietai pasi- 
tarnavimas tai gavimas Lais
vei natiją skaitytoją.

ATTENDANTS
Young men with Army medic or 

navy corpmen training. Apply in 
person 12 to 3 P. M. Mr. Fox 
(Brown Building),

TEMPLE UNIVERSITY HOSP., 
3400 N. Broad St., Phila., Pa.

(196-198)

Staigi, tarsi iš kokios kanuo- 
lės šovusi galinga vėjo srovė 
miesto dulkinose, šiukšlinose 
gatvėse ketvirtadienio prieva
karį sukėlė nepermatomą tam
są ir užbėrė suodžiais ir dulkė
mis akis taip, kad nesimatė, 
kur eiti. Už kelių minutų pa
pliupo lietus. Kam pasitaikė 
patekti į tuos pirmuosiu-s la
šus, drabužiai likosi kaip pur
vu apdrabstyti tuo suodinu

Įvyko ir didesnių 
Ties South Ferry

nelaimių.
pėstinin-

kams pereiti iš požeminio į 
pervažą iškeltojo tako langą 
viesulas įlaužė ir suplėšė, nu
nešė stogo ir sienų lentines 
dalis. Laužo liekanos vietomis 
atrastas net už penkių blokų. 
Devyni čia apdaužyti apraižy? 
ti asmenys tapo nuvežti į ligo
ninę.

Daug kur viesulas nutraukė 
elektros laidus, išvertė me
džių ir įlaužė didžiuosius lan
gus.

Tūlose miesto dalyse lijo su 
ledais. Oro temperatūra kelio
mis minutėmis nupuolė nuo 
buvusių 74 laipsnių iki 57.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

SPOTTER
Experienced on rough work, stea

dy job, good working conditions, 
good pay for right man. Apply in 
person Moorestown Steam Laundry, 
N. Washington Ave., Moorestown, 
N. J.

AUTO MECHANIC
1st class? experienced, new and 

used cars, $75 weekly calary, $500 
yearly bonus, steady job. Apply in 
person or phone:

CHESTER AUTO SALES
1100 W. 9th St., Chester, Pa. 

Phone 2-7088 
(196-198)

SERVICE STATION 
ATTENDANTS

‘ Must have 3 years experience in 
lubrication & sales, $65 week & up 
to right men, recent local referen
ces required. Steady job, apply in 
persons
ROY WILSONS ESSO SERVICE 

CENTER
Rising Sun & Hunting Park

MEN
Experienced hand Lasters and Bed 

Lasters, also needed ’cleanipg 
man, steady work, good pay. Pbjflh 
BA. 2-5989, ask for Mr. SKOlJ^F 

(196-198)

MECHANIC
Experienced, large truck fleet, 

night work, steady job. Phone Mr. 
CARSON 10 A. M. to noon: LO. 
4-2612.

(196-198)

SERVICE STATION MEN
Thoroughly experienced, with 

Phila. references, good working con
ditions, top wages, steady job for 
right men. Apply in person.

EUWOOD KIESER 
645-651 N. Broad St., Phila., Pa.

(196-198)

PRESSERS
Experienced, piece work, steady 

job and good working conditions for 
right man. Apply in person. Moor
estown Steam Laundry, N. Wahsh- 
jngton Ave., Moorestown, N. J.

(196-198)

Gyventojai gal gaus 
naują mokyklą

Masinė, atstovinga New 
Yorko East Sides delegacija 
praėjusį ketvirtadienį gavo tū
lų valdžios pareigūnų pažadą, 
kad jie bandys įtikinti miesti
nę švietimo Tarybą ir iždinės 
bosus statyti naują Liaudies 
Mokyklą 198-tą.

Delegacija, atstovaujanti 
Tėvų ir Mokytojų organizaci
ją senųjų penkių mokyklų sri
tyje (15, 19, 61, 71 ir 97-tos) 
reikalavo duoti jiems naują 
mokyklą da«bar, šio budžeto 
paskyrose, kad prašalintų 
ankštumą visose minėtose ‘mo
kyklose. ’

Pasmerkė Riksmą Apie 
Nesamas Kriminalybes

New Yorko žymūs visuome
nininkai, 28 bažnyčių, susiedi
jų ir kitų organizacijų vadai, 
pasirašė ir įdėjo viso puslapio 
skelbimą laikraščiuose Com
pass ir Post. Tame skelbime 
jie prašo visuomenes ramiai, 
bet stipriai pasisakyti prieš tą 
neva daugėjimo kriminalybių 
isteriją.

Pasirašiusieji pareiškia, kad 
toje “isterijoje randasi eks
plozijos kibirkštys iššaukimui 
rasistinių provokacijų ir rasi
nės neramybės.“

Gross buvęs gerbiamu 
ir New Yorke

e I 
Policiniame 31 policisto tei

sme, New Yorke, atvestas liu
dyti slaptojo gemblerystės 
biznio tūzas Harry Gross sakė, 
kad jis mokėjęs kyšius ir Ma
dison Square Gardeno polici
jai. Iki šiol buvo kalbama, kad 
jo biznis vyriausia rėmėsi 
Brooklynu.

Grossas sakėsi taip buvęs 
gerbiamas Gardene, kad “jie 
nepradėdavo svarbiausių veik
smų kol aš ten nepribūdavau.“ 
Jo paklausė, ar jis kada buvo 
prašalintas iš Gardeno. Nuste
bęs, Grossas atšovė: “Kas, ar

Plėšikas laimėjęs 
$10,000 banke

Praėjusį ketvirtadienį tapo 
apiplėštas Williamsburge prie 
725 Grand St. esantis Corn 
Exchange bankas.

Plėšikas, jaunas vyras, pa
kišęs per langelį kasininkei įsa
ką: “Nerėk. Vykdau apiplėši
mą. Jei nerėksi, tau pavojaus 
nėra. Sudėk čion pinigus!“ 
Kasininkė sudėjusi į rusvą, pa
prastą prekėms maišelį 10 
tūkstančių dolerių. Kol ji spė
jo plėšikui išėjus susisiekti su 
banko vedėju, o tas 'SU polici
ja, plėšikas jau buvo dingęs.

Sudegė negnj bažnyčia Cr«ss baigė lindymus
Apie pusiaunaktį iš ketvir

tadienio į penktadienį užside
gė ir sudegė 99 metų senelė 
bažnyčia, buvusi negrų bap
tistų valdoma, viena seniau
sių negrų bažnyčių Brookly- 
ne. Ji stovėjo prie Marcy ir 
Putnam Avės.

Gaisrui pasitaikius po dide
lio lietaus, kiti pastatai buvo 
šlapi, o atvykę gaisragesiai 
juos dar daugiau suliejo, tad 
pavyko juos apsaugoti.

Pirmą registracijos savaitę 
1,500 suaugusių asmenų užsi
rašė lankyti įvairius nemoka
mus kursus Thomas Jefferson 
vidurinėje mokykloje, Brook- 
lyne. Tūlose klasėse dar turi

Harry Gross, buvęs gemble
rystės tūzas, buvę statomas 
liudytoja prieš 31 policistą 
visą praėjusią savaitę.

Paskutiniu jo įvardytų ir 
parodytų policistų buvo Jere
miah Sullivan. Grossas sakė, 
kad jis kartą Sullivanui davęs 
$200 1946 metais. Davęs už 
tai, kad jis neareštuotų vieną 
jo gemblerystės biznio agen
tų, kurį jis’ galėjo areštuoti.

Užareštavo Clemente 
užpelnytus pinigus

New Yorko miesto valdinės 
įstaigos užlaikė rynų kontrak- 
toriaus Victor Clemente jau 
užpelnytus už miestinius dar
bus pinigus, viso $59,110. Juos

vietų.

Pirm pat atidarymo krau
tuvės bizniui, New Yorke prie 
8th Avė. ir 57th Št. apiplėšta 
Whelan vaistinių firmos krau
tuvė. Plėšikas įsprukęs gei
džiant atėjusį darbininką.

laikysią po areštu tol, kol 
baigsis Queens rynų įnvadų 
tyrinėjimas.

Iš tų pinigų būsią atmokami 
iškaščiai pataisų, jeigu tyri
mas parodys, kad Clemente 
ištikro prastai atliko darbus 
ir kad reikia pataisų.

Brooklyno Moterų Ligoninė, 
1395 eastern Parkway, skel
bia kūdikių ir vaikų nuo 6 
mėnesių iki 6 metų kompeti- 
ciją. Prizus duos įžymiai iš- 
sisk ariantiems iš daugumos 
grožiu/, sveikata ir asmenybe.

Sewer Laborers. Experienced. 
Steady work. Good working condi
tions. Good pay. Apply in person. 
Morrow’s Quarry, Chester Rd. & 
Crum Creek, Swarthmore.

(195-198)

Automobile Mechanic. Experien
ced in Genera) Motors lines. Give 
references and former experience. 
Excellent working conditions. Stea
dy employment. Top pay. Apply in 
person. R. II. Hager, 16-18 S. Main 
St., Quakertown. Phone 1025.

(195-198)

FLOOR WAXERS
Experienced for tile Floors, plen

ty of work, good wages, Steady job, 
good working conditions. Apply in 
person or phone.
GUARANTEE FLOOR WAXING 

CO.
3106 N. 15th St., Phila., Pa.

BA. 3-4626 gh
(196-198) “

HELP WANTED—FEMALE
Woman, general housework, age 

25—35, must be fond of children 
(2), part time 10 A. M. to 4 P.M. 
Monday to Friday, steady position. 
Phone EMERSON 5-8534.

(196-198) '

PARDAVIMAI
Parsiduoda gražus iš 9 kavalkų 

lining Room Set. Kaina prieinama. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kambinti: VI. 3-6551. ’

(194-196)

REIKALAVIMAI
FEMALE

Namų darbininkė, prižiūrėti du 
vaikučius. Paprastas virimas. Nuo- 
avas kambarys ir vonia. Gražus 
aujas namas su vėliausiais laiko 

taupinimo įtaisymais. Gera alga.
loslyn, L. I. Skambinkit: LE. 2-1057 

(194-196)

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI. Vy

rai fabriko darbe ir prie kitokių 
darbų. Nuolatiniai darbai. EDSON 
TOOL & MFG. CO., 457 Cortlandt 
St., Belleville, N. J.

(193-199)

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

L.L.D. 22-ra kuopa turės paren
gimą spalio 25 d., L.D.S. Klubo sve- 
tainąje, pradžia 7 vai. vak., prie 
įžangos bus trys geros -dovanos.

Šeimininkės prižadėjo pagaminti 
vakariene už $1.00, taipgi bus už
kandžiai ir bus bufetas su įvairiais 
išsigėrimais. Prie F. Langio orkes- 
tros šokėjai galės pasišokti.

Esate kviečiami nariai ir ne na
riai dalyvauti tame pokilyje ir jsi- 
tėmykite laiką, kad nepamirštumėt.

Rengimo komisija.
(196-197)

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 1-mos Kp. Susirinkimas
Antradienį, spalio 7 d., įvyks L.

D.S. 1 kuopos susirinkimas A.L.P.
Klubo svetainėje, 280 Union Avė., 
Broooklyn. Pradžia 7:30 v. v;

Visi nariai pasistengkite atsilan
kyt. Kas svarbiausia, taix pasižiūrė
kite į mokesčių knygutes, nes jei 
du mėnesiai nemokėta, tai būtinai 
pasimokėkite, jei nenorite susispen- 
duot.

Prot. sekr. M. Stakovas.
(195-196)

WATERBURY, CONN.
L.L.D. 28 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks trečiadienį,' Spalio-Oct. 
8 d., svetainėje 103 Green St., pra
džia 8 vai. vak.

Visi LLD 28-tos kuopos nariai 
būtinai ateikite į šį susirinkimą, 
nes jame turėsime išrinkti delegatą 
į metinę LLD 3-čio apskričio kon
ferenciją, kuri įvyks spalio 19 d., 
Lietuvių svetainėje, 243 Front St., 
New Haven, Conn. Taipgi pageidau
jama naujų narių atsivesti. Kvie- 
čiarhe atsilankyti ir įstoti j LLD.

LLD 28 , kp. sekr.
.(195-196)

RICHMOND HILL, N. Y.
ALDLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks sekantį trečiadienį, Spalio- 
Oct. 8 d., pradžia 7:30 v. vakare, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Visi nariai malonėkite pribūti į su
sirinkimą, kai kuriems jau laikas 
užsimokėti duokles už 1952 metus.

Valdyba.
(195-196).

MACHINISTS
Set-up men with impressive back

ground on Brown & Sharpe Auto
matic Screw Machines & Warners 
& Swasey Turret Lathes. Steady 
work. 1st or 2nd shift. Usual be
nefits paid.

COMLY MACHINE CO.
JE. 3-6262 — 2212 Haworth Street 

(195-197)

HAND SEWERS
Experienced do make silk lamp 

shades. Steady work, good working 
conditions, good pay. Apply in per
son.

DE HAAN & CO. Inc.
10th & Morton Ave., Chester, Pa.

(194-200)

Matthew A.
AUTp BODY & FENDER MAN 

Experienced in wreck work. Steady 
work. Good wages. Good working 
onditions. Apply in person or phone.

A. P. LINDSEY & CO.
4651 Cloud St., JE. 5-9835 

(194-200)
» — ---------

CADILLAC MECHANIC
If you have had experience as a 

Cadillac mechanic or if you feel 
that your experience qualifies you 
to work on Cadillac cars, come in 
and see us. Opening for one man.

BUDD MOTOR CO.,
740 N. Broad St., Woodbury, N.J.

(194-196)

BUYUS
(BUTAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

MAarket 2-5172

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergi*en 7-«868

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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-«2M

— ■' ................. ■ ■■ — ■ ■■ ■ ■ —— ■■■----------------— ----------------------- -■■■ '

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
" Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusl.-Laisve (Liberty)— Antradien., Spalio-October 7, 1952
■ ,r. ■' ‘ '■ ■' _ '/■■■'

. N ic - ■.




