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KRISLAI
Pažymėkite.
Audra “šaukšte vandens.”
Argi bus barometru?
Atimta žmonių teisė.
27 prieš vieną.

Rašo A. HIM RA

\W; laisvu čia i turėkite min

tyje lapkričio 1 I d. Tą (ličiui 
įvykį ’ metinis di< nrašcio Lais
vės- koncertas.

Viskas daroma, kad šis kon
certas būtu vienas iš šauniau
siu. 'lik reikia pasidarbuoti, 
kad turėtume apsčiai publikos. 
Čia jau reikalas kiekvieno lais
vi eč i o.

Nepamirškite apie koncertą 
priminti savo draugams ir 
prioteliams.

Kodėl toks sujudimas dėl ap
sigynimo sek rotoriaus Wilsono 
išsireiškimo apie bedarbius?

Tiesa, rinkimu sezonas, tai 
demokratai stengiasi kiekvie
ną priemonę išnaudoti “nuna- 
kinimui” republikonu.- Bet da
lykas daug didesnis.

Wilsonas bedarbius prilygi
no prie tinginio suėstu šunų, 
•Jie nesirūpina, neieško darbo, 
tik sėdi ir dejuoja, skundžiasi!

Wilsonas išreiškė ankštųjų, 
valdančiųjų sferų nuomonę. 
Prezidento kabinetas susideda 
iš kaPj|talistų. Ji<* visi pana- 
šiai^Jnano apie darbo netekusi 
ir bėdon pakliuvusį darbo žino-

Vienas laikraštis primena ki
tą atsitikimą su tuo pačiu Wil- 
sonu. Anais metais (1916-17), 
kai .jis buvo General Motors 
korporacijos prezidentu ir kai 
tos korporacijos 350,000 darbi
ninku streikavo, Mr. Wilson 
turėjo bulių $59,000 vertės. 
Bulius susirgo. Jį lėktuvu ve
žiojo pas gydytojus.

Bedarbiai buvo pamiršti. 
Wilsonas jų nepaisė. Jam rū
pėjo bulius. Streikas tęsėsi 
111 dienu. Daugelis streikie- 
riii šeimų tiesiog badavo. Ju 
vaikai neturėjo reikalingo me
diciniško aprūpinimo.

Tada bulius vietoje streikie- 
rių, dabar sunūs vietoje bedar
bių!

Dabar aišku, kad Al.askos 
rinkimuose demokratai nušlavė 
republikonus. Seniau būdavo 
taip: kaip balsuoja Alaska, 
ta i pabalsuoja visos Jungtinės 
Valstijos.

Šiandien visi klausia: Nejau
gi ir dabar Alaska patarnaus 
politiniu barometru? Jeigu 
taip, tai republikonadapkričio 
rinkimuose gaus j kailį.

New Jersey valstijoje teis
mai atmetė žmonėms seną kon
stitucinę teisę nominuoti savo 
kandidatus tokios partijos var
du, kokia jiems patinka. Ko
munistų partijos kandidatai at
mesti, nubraukti.

Padėtis rimta ir pavojinga. 
Padaryta precedentas, kad 
viešpataujanti grupė gali ne
leisti savo oponentams kandi
datuoti.

Tuo turėtų susirūpinti ne tik 
New Jersey, bet visos šalies 
rimtai protaują žmonės.

>n nsy I van i jos a ukščiau s i as 
te/snna's panaikino valstijos an- 
ti-s|^distinį įstatymą ir nušlavė 
Nelsonu’ uždėtą dvidešimties 
metų bausmę.

Tas, matyt, nepatinka įvai
rių valstijų prokurorams. Sa
koma, kad net dvidešimt septy-
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Jungtines Valstijos pasmerkė 
Kiniją ir J. T. sekretorių

Jungtinės Tautos. — Ki- Sužinojus apie tokio protes- 
nijos Liaudies Respublikos to prisiuntimą, Jungtinių 
premjeras Chou En-lai pri- Valstijų delegacija atsisa-
siuntė Jungtinių Tautų se
kretoriui kaltinimus prieš 
Jungtines Valstijas. Mūsų 
šalis kaltinama ginkluota
me įsiveržime Kinijos teri- 
torijon, kuomet 
karinį laivyną ir 
jėgas į Formoza,

pasiuntė 
karines 
Kinijos 

salą. Tai labai rimtas ap
kaltinimas.

Jungtinių Tautų sekreto
rius Hammarskjold tuojau 
Kinijos protestą, 
paprastai, išdalino 
Jungtinių Tautų

<aip ir 
visoms 

narėms.

kė priimti. Kitos narės, aiš
ku, priėmė.

Jungtinių Valstijų dele
gacija pareiškė, kad sekre
torius Hammarskjold pasi
elgė neteisingai ir neteisė
tai. Kinija nesanti Jungt. 
Tautu nare, tokiu būdu ne- 
turinti teisės skundus dary
ti prieš Jungtinių Tautų 
nares. Apie tai buvę iš kal
no pranešta sekretoriui, bet 
jis su Amerikos delegacijos 
nuomone nesiskaitęs.

Va k. Vokietija jau pradėjo 
mobilizuoti naują armiją

Bonn. — Nelaukiama ne 
ratifikavimo Londono su
tarties. Jau esąs pradėtas 
mobilizavimas naujos vo- 
kiečių armijos. Savanorių 
esą tiek daug, jog nespė
jama juos sutvarkyti. Kas
dien naujon armijon įstoja 
po septynis šimtus jaunų 
vyrų.. .

Iškilo klausimas naujo
sios armijos pavadinimo. 
Prieš Hitlerio laikus vokie
čiu militarinė mašina va
dindavosi “Reichswehr,” o 
prie Hitlerio — “Wehr-

Wilsonas “nusižemino” 
prieš įžeistus bedarbius

Chicago, Ill. — Spalio 14 
d. čionai kalbėjo apsigyni
mo sekretorius Charles E. 
Wilson. Banketą surengė 
republikonai, ir įžanga bu
vo šimtas dolerių. Dalyva
vo ir valstijos gubernato
rius Stratton. Jis Wilsona 
pagyrė ir perstatė.

Wilsonas pasakė: “Aš 
prisipažįstu, kad aš pada
riau klaidą — nelaimingą 
klaidą, — pam i n ė d a m a s 
paukštinius šunis, kalbėda
mas apie žmones.”

Tai skaitoma nužemintu 
prisipažinimu ir atsiprašy
mu. Republikonai dovano
jo Wilsonui visus nusidėji
mus. Ką apie tai mano 

ku- 
prie 
jau

Ką apie tai 
Amerikos bedarbiai, 
riuos jis prilygino 
niekam tikusiu šunų, 
kitas klausimas.

Bangkok, Thailandas. — 
čionai nuteisti mirtin trys 
žmonės, kurie buvo kaltina
mi užmušime Thailand© ka
raliaus 1946 m.

n i prokurorai pasiuntė Penn- 
sy Ivan i jos aukščiausiam teis
mui aštrų protestą.

Nelsono pusėje teisybė, 
aukščiausio teismo pusėje tei
sybė. Tie 27 prokurorai krei- 
zavoja.

pa-macht.” Kadangi šitie 
vadinimai surišti su Hitle
rio žygiais prieš visą žmo
niją, tai Adenauer sugalvo
jo savo armijai naują pa
vadi nimą. Ji vadinsis 
“Streitkraefte,” kas reiš
kia — “militarinės jėgos.”

Pagal Londono sutartį, 
Vakarinė Vokietija turės 
armiją iš 500,000 vyrų. 
Amerikos ginklai tai armi
jai jau seniai randasi Eu
ropoje. Laukiama tiktai 
kada vokiečiai uždės ant jų 
savo rankas.

GĄSDINA PASITRAUKI
MU Iš VADOVYBĖS

New Delhi.—Indijos prem
jeras Nehru išsireiškė, kad 
jis nori pasitraukti iš In
dijos premjero vietos ir In
dijos Kongreso partijos va
dovybės. Jis ragina savo 
kolegas paieškoti kito va
do. Bet spėjama, kad Neh
ru tiktai gąsdina savo par
tiją su tikslu sustiprinti sa
vo prestižą. Gyvas būda
mas Gandhi dažnai taip da
rydavo.

Seoul.—Diktatorius Syng- 
man Rhee atmetė Kinijos 
ir Tarybų Sąjungos pasiū
lymą sušaukti naują konfe
renciją aptarimui Korėjos 
suvienijimo problemų.

EXTRA
Miami Weather Bureau 

praneša, kad u raganas 
“Hazel” veržiasi į šiaurę. 
Jis pasieksiąs New Yorką 
ir visą Naująją Angliją. 
Tai smarkiausias ir pavo
jingiausias šių metų uraga
nas.

New Yorkas. — Federa
linis Apeliacijų teismas at
metė nuteistų 13 komunistų 
vadų apeliaciją. Nuteistieji 
žada apeliuoti į Aukščiau- 

| šią Teismą.

Žada susivienyti dvi 
dideles darbo unijos
nokai eina derybos tarpe 
dviejų CIO upijų dėl orga
ninės vienybės. Manoma, 
kad greitai susivienys Oil 
Workers umjžį, kuri turi 
100,000 narių,- Įsu Gas, Coke 
and Chemical Workers uni
ja, kuri turinti 80,000 na
riu. iv

Naujas fabrikas nervy 
gazams gaminti

Washingtonas. — Vyriau
sybė nutarė išleisti $8,000,- 
000 pastatymui! Colorado j e 
fabriko, kuriame bus gami
nami nauji nuodingi gazai, 
kurie suparalyžiuoja žmo
gaus nervus ir j bėgiu kele
to minučių užmuša. Tie 
gazai būsią labai praktiš
kas masinio žudymo Įran
kis iškilus karui.

Taipei, Formoza. — Jau 
prasidėjo pasitarimai tarpe 
Čiango ir prezidento Ei- 
senhowerio pasiuntinio Ro- 
bertsono. Pasitarimai slapti.

Lenkai protestuoja
Jungtines 1 autos. — Len

kijos delegacijd užprotes
tavo prieš Aiberikos vy
riausybės patvajrkymą, kad 
Lenkijos laikraščių kores
pondentei Mrs. Werfel už
drausta iškelti koją iš Man- 
hattano. Jokiam kitam 
akredituotam koresponden
tui nėra uždėtas toks judė
jimo apribojimas. Lenkai 
savo protestą įtaikė Jungti
nių Tautų sekretoriui Dag 
Hammarskjoldui.

Negrai turi teisę lan
kyti bendrą mokyklą

Wilmington, Del. — Del
aware valstijos aukščiau
sias teismas patvarkė, kad 
negrai moksleiviai turi tei
sę lankyti nesegregacinę 
mokyklą. Tuo būdu atme

namas švietimo tarybos nu
tarimas dešimt negrų mo
kiniu iškelti iš vienos mo- 

j kyklos, kuri iki šiol buvo 
vien tik baltųjų mokykla. 
Nuosprendis skaitomas 
svarbiu tuomi, kad tai su
duodamas smūgis Delaware 
valstijos rasistams, kurie 
pasimojo sulaužyti Aukš
čiausio Teismo nutarimą 
panaikinti rasinę segrega
ciją visose mokylose.

Tarybų Sąjunga palanki

Tarybų Sąjunga siūlo keturis 
pataisymus prie rezoliucijos; 
laukia kitų vaistyk, atsakymo

Jungtinės Tautos. — Ta
rybų Sąjungos delegacija. 
Asamblėjoje pranešė, kad ji 
sutinka, su tam tikromis 
sąlygomis, būti sponseriu 
kanadiečių rezoliucijos dėl 
nusiginklavimo. Ji pasiū
lė keturis pataisymus prie 
rezoliucijos. Du pasiūlymai 
nesvarbūs ir juos britai, 
francūzai ir amerikiečiai 
lengvai galėsią priimti. Bet 
du liečia kanadiečių rezo
liucijos šiokį-tokį pakeiti
mą. Vienas jų reikalauja, 
kad Nusiginklavimo Komi
sija paimtų svarstymui ir 
T. Sąjungos pateiktą planą

/ . i i rp • " dėl nusiginklavimo, apartsusitanmui dėl iriesto 1 rezoliucijos bei plano, ku- 
Į rį Londono konferencijoje 
i pasiūlė britai, amerikiečiai 
•ir francūzai.

.. . Į Ką dabar pasakys Kana-
tas,. kad jinai pritaria ne-1 Jungtinės Valstijos,

Jungtinės Tautos. — 
rybų Sąjunga oficiališkai i 
informavo Jungtines Tau- i

seniai pasiektam susitari
mui tarpe Italijos ir Jugo
slavijos dėl Triesto terito
rijos pasidalinimo. Tai skai
toma labai svarbiu žygiu. 
Manoma, kad nuo dabar

Ragina Izraelį ~ arabus 
greičiausia susitaikyti

Britanijos darbiečių .va
das Herbert Morrison pata
ria Izraeliui ir arabų vals
tybėms nugalėti visus skir
tumus ir susitaikyti. Jis 
sako, kad iš abiejų pusių 
turi būti nusileidimu ir 
noras taikoje sugyventi.

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS: 
Punktai 

634 
320 
256 
224

Brooklyno vajininkai ...........................
Gbo. Shimaitis, Brockton, Mass.........
L. Prūseika, Chicago, Ill. I................
Elizabeth, N. J., vajininkai ..............
Harriso'n-Kearney, N. .L, vajininkai .. 
Waterbury, Conn., vajininkai .............
L. Tilwick, Easton, Pa...........................
Cleveland, Ohio, vajininkai ...............
J. Yaskevičius, Worcester, Mass.........
Newark, N. J., vajininkai ....................

J. Paikus, Now Haven, Conn. 128 
Plymouth-Wilkes-Barrcj Pa., Va

jininkai .... 4.............. 128
S. Penkauskas, Lowrence, Mass. 9G
P. Šlekaitis, Scranton, Pa...........  84
Norwood, Mass., vajininkai ....... Gl
So. Boston, Mass., vajininkai ..... G4

210
176
160
160
156

J. K. Alvinas, San Francisco, Cal. G4 
Paterson, N. J., Vajininkai ........  64
No. Braddock, Pa. Vajininkai .... G4 
Chester, Pa., vajininkai ...........
LLD Motoru Klubas, Bingham

ton, N. Y........................
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.

G0
28

Iš Brockton, Mass., Geo. Shimaitis įstojo į vajų su 
daugeliu atnaujinimų ir aukų. Jis gražią pradžią pa
darė, jau antroj vietoj.

L. Prūseika, Chicago, Ill., gerokai laimėjo punktų. 
Jis nesnaudžia,—prisiuntė naują prenumeratą, atnau
jinimų ir aukų.

(Tąsa 4—-tame puslap.)

Britanija ir Francūzija? 
Jų delegacijos Asamblėjoje 
svarsto Tarybų Sąjungos 
pateiktus pataisymus. At
sakymą duosiančios 
pirmadienį, spalio 
Matyt, nori pasitarti 
vo vyriausybėmis.

Kaip ten nebūtų, Tarybų 
Sąjungos priėmimas pa
kvietimo būti kanadiečių 
plano sponseriu, kartu su 
britais, a m e r i k i ečiais ir 
francūzais, skaitoma labai 
dideliu įvykiu. Diplomatai 
spėja, kad bus bandoma su
sitarti dėl Sovietų išstatytų 
sąlygų. Pasitarimai jau 
prasidėję.

Visas ginklavimosi suma
žinimo reikalas atsistojo 
naujon švieson. Yra gali
mybių dėl susitarimo šioje 
Asamblėjos sesijoje.

tiktai
18 d. 
su sa-

APKALTINO PROF. LAMONTĄ
IR KITUS 2 VISUOMENINKUS

New York. — Federalinė 
džiūrė įkaitino profesorių 
Corliss Lamont, advokatą 
Abraham Unger ir moksli
ninką Albert Shadowitz. L-
Dar nežinia, kada jie bus 
teisiami. Jie kaltinami, kad 
jie pažemino Kongresą, kai 
atsisakė liudyti kongresi
niam McCarthy vadovauja
mam komitetui. Prieš pro-

fesorių Lamont iškelti net 
23 kaltinimai, nes jis atsi
sakė atsakinėti į 23 jam 
pastatytus klausimus. Įkai
tinti visuomenininkai rėmė
si Jungtinių Valstijų kon
stitucijos garant u o t o m i s 
teisėmis. Jeigu ir teismas 
surastų juos kaltais, jiems 
gręsia kalėjimas ir finansi- 
kalėjimas ir finansinės 
nes bausmės.

KARVES PASIGĖRĖ 
IR NUSTIPO

Baton Rouge, La. — Ka
pitalistas Cobb turi 3,000 
akrų farmą. Augina kar
ves. 1953 metais jis užsi
sakė iš valstijos sunkiųjų 
darbų kalėjimo molaso dėl 
karvių. Gavo jis to “što- 
fo” ir jį sušėrė karvėms. 
Pasirodo, kad “maistas” 
buvo prarūgęs, jau pavir
tęs smarkiu alkoholiu. Juo- 
mi pasigėrė 27 karvės. Pa
sigėrė taip, jog pastipo. Mr. 
Cobb patraukė teisman ka
lėjimą. Teismas nuspren
dė, kad kalėjimas turi Mr. 
Cobbui užmokėti $50,000!

Bausmė už negelbėjimą 
policistui areštuoti

Chealsea, Mass. — Mas
sachusetts valstijoje prieš 
1519 metus buvo išleistas 
įstatymas, kad . kiekvienas 
žmogus privalo padėti po
licistui kitus areštuoti. Ka
ro veteranas Price, 32 me
tų, nepaklausė policisto įsa
kymo padėti suareštuoti 3 
triukšmadarius. Price pri
pažintas teismo kaltu. Baus
mė bus paskelbta vėliau. 
Price teisinosi, kad jis bu
vo kare sužeistas ir nega
lėjo policistui pagelbėti. Tas 
nieko nepagelbėjo. Įstaty
mas lygiai paliečiąs sveikus 
ir koliekus.

AUKŠ. TEISMAS SUGRAŽINO 
ADV. ISSERMANUI TEISES

Washingtonas. — Iš visos
eiles Aukščiausio Teismo 
sprendimų, sva r b i a u s i u 
skaitomas jo nutarimas su
grąžinti advokatui Abra
ham J. Issermanui teises 
praktikuoti jo profesijoje. 
1953 metais tas pats teis
mas buvo užgyręs žemesnių 
teismų nuosprendį jam tas 
teises atimti. Pranešime 
apie šį nuosprendį neišaiš
kinama priežasties,

teismas pakeitė savo nuo
monę.

Kaip žinia, advokatas Is- 
sermanas užsitraukė ragan- 
gaudžių rūstybę už tai, kad 
jis energingai gynė pir
muosius vienuoliką teisia
mų komunistų vadų. Tam 
teismui posėdžiavo atsižy
mėjęs reakcionierius teisė-

kodėl

jas Medina. Bylai pasibai
gus, jis apsigynimo advoka
tus nubaudė kalėjimu.
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PROFESORIAUS LATTIMORE BYLA
PROFESORIUS OWEN LATTIMORE yra liberalas. 

Jis pažangus vyras ir, Roosevelto prezidentavimo me
tu, buvo uolus Naujosios Dalybos rėmėjas.

Karo metu profesorius Lattimore buvo patarėjas 
valstybės departmental Tolimųjų Rytų reikaluose. Jam, 
kaip ir kiekvienam padoriam žmogui, rūpėjo, kad karas 
būtų laimėtas, kad fašistinė ašis būtų sulaužyta. Tuo 
jis sielojosi. Tam jis dirbo.

Prieš keletą metų prof. Lattimore buvo pradėtas 
makartistų persekioti. Girdi, jis padėjęs komunistams; 
jis padėjęs Čiang Kai-šeko priešams, todėl Kinijoje įvy
ko revoliucija ir čiang Kai-šeko klika iš ten buvo išvyta.

Justicijos departmentas sudarė prieš prof. Latti
more bylą. Už ką? Už tai, kad jis, savo atsakymuose j 
kongresinio komiteto klausimus, “sumelavo.” Ką jis 
sumelavo? Jis sakė, kad jis niekad nerėmęs komunistų, 
gi justicijos departmentas žino, jog tai netiesa,—pro
fesorius rėmęs komunistus.

Byla buvo sudaryta iš eilės punktų. Kai kurie tų 
punktų, ypatingai apie “komunizmo rėmimą,” buvo taip 
kvailai suredaguoti, kad federalinis teisėjas Washing
tone, Luther W. Youngdahl, juos atmetė, kaip miglotus, 
kaip neturinčius jokios apčiuopiamos sąvokos.

Kai tuos punktus teisėjas Youngdahl išmetė, tai kiti 
visi pasiliko be jokio svorio.

Tuomet justicijos departmentas, vadovaujamas 
Brownell, atmestuosius punktus iš naujo “suredagavo” 
ir vėl užgulė ant profesoriaus Lattimore, ir vėl pra
dėjo jį inkvizuoti.

KALTINIMAI, sudaryti prieš prof. Lattimore, yra 
tokios apimties, kad juos galima būtų pritaikyti milijo
nams amerikiečių ir visus galima būtų (einant šių dienų 
justicijos departmento nusistatymu) rasti kaltais ii; 
įkaitinti. - $ j

“Ar tu kada nors rėmei komunistus?,” paklaus jus
ticijos departmentas bile piliečio, ir pastarasis, jei jis 
nenorės būti “melagiu,” norės ar nenorės, turės atsa
kyti: taip, rėmiau.

Juk Tarybų Sąjungos priešakyje stovi komunistai. 
Karo metu, kai japoniški plėšikai užpuolė Perlų Uostą, 
kai Amerika buvo įtraukta į karą, kai jai grūmojo di
džiulis pavojus, ji buvo glaudi Tarybų Sąjungos talki
ninkė.

Amerikiečiai, — milijonai jų, — atsimename, visaip 
gelbėjo, visaip rėmė Tarybų Sąjungą ir kartu džiaugėsi, 
kad jos armijos taip šauniai muša mūsų bendrą priešą.

Panašia prasme, aišku, “komunistus rėmė” ir pro
fesorius Lattimore. Panašia prasme “komunistus rė
mė,” kaip sakėme, milijonai amerikiečių, Naujosios Da
lybos šalininkų.

O jei, kai jus užklaustų, “ar tu kada nors rėmei 
komunistus?,” jūs atsakytumėte, kad niekad ncrėmiau, 
tai jums tuojau justicijos departmentas galėtų pasakyti: 
meluojate ir už melavimą būsite teistas ir įkalintas!

Matote, kokią politiką naudoja ponas Brownell. 
Apie tai, kad Lattimore kada nors priklausęs komunistų 
partijai, Brownell nieko nesako, nes jis ir jo visas de
partmentas yra įsitikinęs, kad profesorius komunistu 
nebuvo. Pasilieka klausimas tik tokis: “ar tu kada nors 
rėmei komunistus?”

PROF. LATTIMORE' teismas įvyks Washingtone. 
Teisėju turėjo būti teisėjas Youngdahl.

Bet štai: justicijos departmentas įsako teisėjui 
Youngdahlui: jūs diskvalifikuokite save, atsisakykite 
Lattimore teisti, nes jūs esate parodę savo prijautimą 
jam!

Vadinasi, jau nebepasitikima net teisėju, kuriam 
niekas niekad nėra primetęs jokių suktybių ir neteisin
gumų. Jau justicijos departmentas pasiryžo net ir tei
sėjus byloms skirti.

Visa tai rodo, kaip toli republikonu valdžia siekia, 
kaip ji nepaiso nei amerikinių tradicijų, nei šalies kon
stitucijos!

MARIJONŲ DRAUGAS 
APIE LIETUVOS SOS

TINĘ VILNIŲ
Skaitome marijonų Drau

ge:
“Kur dabar stovi gra

žiausios Vilniaus bažnyčios, 
kur pristatyta šaunių rū
mų, kur puikiai grįstos gat
vės, kur žavūs sodai, ten 
prieš 600 metų buvo plati 
giria. Ji buvo užėmusi ne 
tik Vilniaus miesto plotą, 
bet ir toli aplinkui dabar 
dirbamus laukus.
-“Vilnius kaip Lietuvos 

sostinė žinomas 1323 m., 
kai Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas vienam 

j savo raštų į užsienius aiš
kiai pažymėjo: ‘Civitas no
stra regia Vilna/ ir šis ‘ka
rališkasis miestas’ nuo ano 
meto veiksnys savam kraš
te ir tolimiausiuose užsie
niuose. Vilioja jis pirklius, 
vilioja jis ir grobikus,—pa
stebi žurnalistas J. Cicėnas.

“Algirdo ir Kęstučio sau
lėleidy į miesto ribas įsi
brauna kryžiuočiai. Mies
tas dega. 1362 m. mieste 
badas. Miestas dega ir 1383 
m., ir 1392 m., ir 1399, ir 1433 
m., ir 1610 m. (sunaikino 
katedrą, 10 bažnyčių, dau
giau 4,000 namų), ir 1737 
m. (ugnis nušlavė tris ket
virčius miesto pastatų). 
Vilnius dega, ir vėl gyvas.

tų ir Vakarų — kelio bėgio
jo maras ir badas. 1420 m. 
maras. 1506 ir 1533 m. to
torių užneštos epidemijos, 
1552 ir 1625 m. badas ir 
maras, 1654 m. įsiveržia 
miestan rusai, ir badas, ir 
epidemijos (žuvo daugiau 
25,000 gyventojų), o švedų 
užplūdimą irgi pasivijo ba
das ir maras.

“1920 m. spalio 9 d. len
kai pagrobia Vilnių. 1940) 
m. birželio 15 d. Maskva-
okupuoja ne tik Vilnių, bet • giau nebebu

ir visą Lietuvą.”
Tenka prie višo to pridė

ti: 1939 metais
vo grąžintas Lietuvai — ji 
grąžino Tarybų) Sąjunga.

Draugas tai užtyli!
1940 metais (smetoniškas 

režimas Lietuvoje buvo nu
verstas, Lietuvos Liaudies 
Seimas paskelbė Lietuvą 
tarybine respublika ir pra

caro vidaus ministrą Plėve
Vilnius bu-

priimtų į Tarybų Sąjungos 
tautų draugystę.

Istorija, rodosi, reikėtų 
ne taip, kaip 

i jonai.“aiškina” ma
Bet didžiaiisia nusikalti

mą marijonų 
daktorius padaro, 
užtyli 1941 i 
1941 metais 1 
hitlerinės ari 
žiauriai naik 
baisiau Lie 
hitlerinės ar
— daug Vilniuje namų su
griovė, sudegino, 
čius žmonių 
metais, kai b 
vo iš Vilnia 
kan.

Apie tai n

Draugo re- 
kai jis 

ik 1944 metus. 
Vilnių užgrobė 
mijos, miestą 
ndamos. Dar 
aivos sostinę 
nijos naikino,

tūkstan- 
išžudė, — 1944 
itlerininkai bu- 
_is gujami lau-

lio.

marijonų Drau- i 
nė vieno žode- į

Mat, jis visą laiką bu-, 
vo pronaciškas, rėmė Hitle-) 
rį ir jo govėdas. Tai kaip, 
dabar jis ims ir pasakys žo-, 
dį prieš juos.

Bet tokis 
n imas, kokį 
Draugas, yira 
Jis—vienpusiškas, 
naciškas. J 

Vilnius d;
sunaikintas 
jų-

Dabar jis 
—atstatytas 
dies jėgomis, 
žinamas, pk 
viliamas.

To klerik 
drįsta pasak 

Beje, mai

Sakoma, jis buvęs lietuvis, kilęs iš Kelmės; 
zakristijono sūnus

žios. (Nė vienas laikraštis 
nesuteikia įsakmiai, kur jis 
yra gimęs; maskolių val
džios laikraščiai slepia tai. 
Ant vietos, apie Kelmę, ne
teko gauti tikrų žinių, juo
du ant balto; teko tik gir
dėti papasakojant. Ne pro

“Darbininkų Balso” (ėju
sio Londone) straipsnį 
apie 1904 metais užmuši
mą Rusijos caro vidaus 
reikalų ministro Plėvės. 
Straipsnis įdomus iy mes 
jį spausdiname nieko ne
taisę.—Redakcija.
1904 metų liepos 8 d. Pe- 

trapilėj ant gatvės bomba 
sudraskė vidaus minister} 
Plėvę. Akymirksnyje išsi
platino ta žinia po visus ca
ro viešpatystės užkampius. 
Valdžios tarnai vaikščiojo 
nuliūdę, vuodegas pabrukę, 
žmonės gi, kurie dar nesu- 
šunejo, džiaugėsi be jokio 
skirtumo, nes kiekvienas 
turėjo dėl ko pykti ant jo. 
Berods praslinko keli mė
nesiai nuo to, karė ir kiti 
reikalai lyg atstūmė šalin 
tą ir kitokius atsitikimus, j 
taciaus ii dabai nebus pei - j^aįgg juristų (teisinin-

žinias apie tą mūsų tau
tieti — musu ir kitu slo
gutį.) Apie jo jaunys
tę eina visokios paska- 
nystę eina visokios paska
los, tamsios, neaiškios, tik 
vis biaurids. Sako, jį pri
glaudęs vienas dvarponis, 
todėl norėdamas jam Įtikti 
priėmęs katalikystę. Savo 
geradėją yra būk apskun
dęs maksoliams per lenk
mečius, ir šį pakorę. Nuo 
pat jaunystės ant jo kaktos 
matės judošiaus žymė, juo- 
mi ir pasiliko iki mirties. 
Plėvė mokinosi universite-

vidauš 
Atsi‘ 

jo ta srove, ką pirm 20 me
tų buvo iš dalies to paties 
Plovės pasmaugta. Tiščią 
Sipegino vietą užėmė pįįvū, 
'.enas korikas, per tiek me
tų dar labiau Įgudęs prie 
tokių darbų, čionai būda
mas visagalinčiu, turėda
mas ministerius, norėjo su
turėti griūvantį sostą, pa
laikyti krypstančių į šalis 
ir jau pūvančią tvarką, 
spausdamas ir smaugda- . 
mas visą, kas - eina prieš 
valdžią. Jisai spaudė dar
bininkus ir jų kraują liejo, 
spaudė tautas, erzino jas 
savitarpyie, raitėsi lyg žal
tys, norėdamas liegstan- 
čią tvarką sušelpti. Bet 
tuščias darbas. Dar savo 
biaurumu ardė labiau tą 
tvarką, laikai atsimainė, ne 
ta gadynė, kuri buvo pirm 
20 metų...

Viešpatavo Plėvė pustre
čių metų. Krauju užrašy
tas jo viešpatavimas .isto
rijos lapuose. T

(Bus daugiau)

vėlu susipažinti su Plėvės 
karaliavimu, nes tai lakštai 
iš istorijos carizmo, kuris ir 
dabar mus tebesmaugia...

* X: *

Užnuišo Plėvę tokiu bu- 
. Baigiantis 10 valandai

ve, apsiaustas policijos ir 
šnipų, jų laukiamas ir ly
dimas ant gatvių ir vag- 
zalo. Plėvė rengėsi važiuo- 

lis—melagingas. į ti pas carą. Priešais Varša- 
augiausiai buvo j vos viešbučio nėkieno nepa- 
hitlerinių armi-j stebėtas (nors kiemsargių 

ir šnipų eilė stovėjo ant

istorijos aiški- 
daro kunigų 

neleistinas. į

jau atstatytas, gatvės) pribėgo prie Plė-
Lietuvos liau-

Vilnius grą-
vos karietos vienas žmogus, 
su gelžkelio tarnų kepure,

SURASTI KALTAIS
13-KA PUERTORIKIECIŲ, Puerto Rico Nacioną- 

listų partijos narių, neseniai buvo teisti federaliniame 
teisme New Yorke ir surasti kaltais.

Spalio 26 dieną jiems bus paskirtos bausmės. Ei
nant įstatymu, pagal kurį jie buvo teisti, jiems gręsia 
6 metai įkalinimo ir $5,00*0 piniginės pabaudos kiek
vienam.

Šitie asmenys buvo įkaitinti š. m. gegužės 26 d. ir 
per tą visą laiką buvo (ir dabar tebėra) kalėjime, ka
dangi jie negalėjo užsistatyti po $25,000 belos.

Jie buvo kaltinti ir teisti pagal labai seną įstatymą, 
—už suokalbiavimą jėga ir prievarta nuversti Jungtinių 
Valstijų valdžią.

Mums rodosi, jog šitie puertorikiečiai, iš tikrųjų, 
buvo nuteisti už tai, kad jie kovojo už Puerto Rico ne
priklausomybę.

kų) mokslą. Pastojo prie 
teismo, kur atsižymėjo kai
po prokuroras. Ypač jis 
mėgdavo užsiimti politiš
kais nusidėjėliais, nes ant 
jų galima iškilti augštyn, o 
jisai buvo garbės godžiu 
žmogumi. Buvo jisai ir 
Lenkijoj, kur gaudė Lenki
jos socialistus. Važinėjo jų 
gaudyti į užsienį ir klau
sės teismo bute pasislėpęs 
šėpoj, ką pasakys pabėgu
sieji iš Lenkijos revoliucio
nieriai, kuriuos tuom tarpu 
baudė Austrijos valdžia. (Jį 
pamatė taip darant Krioka
vo] per Warynskio ir kitų 
bylą.) Petrapilėj Plėvė pra
garsėjo kaipo gaudytojas 
karailžudžių. Kelias jis tu
rėjo bylas. Turėdamas ge
ras uosles, daug yra suse
kęs. O kritus nuo re volių- 
cijonierių bombos carui 
Aleksandrui II, Plėvė ėmė 
gaudyti likusius narius tos 
jų organizacijos (“Tautos 
Valia”). Jau ji ir be to bai
gė savo dienas, Plėvė galu
tinai ją pasmaugė. Todėl 
ji negalėjo nugalabinti pa
ties Plėvės, nors buvo nuta
rusi. Jis su gauja šnipų ir 
žandarų pasirodė tuomet 
stipresniu už juos. Kariant 
karalžudžius 1881 m. Plėvė 
žiūrėjo į virpančius kūnus 
atiduodančiu ant kartuvių 
savo gyvastį revoliucijonie- 
riu...

Cleveland^ Žinios
Clevelandiečiai pagerbė
Gus Hali

Spalio *2 d., 921 E. 1*23 St. 
•adainėje įvyko vakaras pa
gerbti plačiai žinomą Gus 
Hali jo gimtadienio proga, da
lyvaujant pilnai svetainei 
žmonių.

Max Gordon, Daily Worker 
bendradarbis, apibrėžė daly
kus, liečiančius progresyvių 
žmonių dabartinę padėti J. V. 
Jis sakė, kad Gus Hali užti
krina, jog Amerikos žmonės 
supranta ir žino, kad jų pro
tėviai kovojo už civiles teises 
ir laisves, jog Įrašė į J’. V. 

! Konstituciją ir jas brangino. 
I Nors yra laikinai apgudinti 
(Eisenhowerio politikienyb jie 
'stos tas teises apginti.

Kalbėtojas sakė, kad reak
ciniai politikieriai tikisi per
sekiojimu
Liek užuojautos 
užmirš apie 
kainas: užmirš, 
vojus c i vi lems 
.) a vi m as turčių 
valdžią prie 
valdžia eina ’ 
piliečiai kiton.

Priminė ir apie rolę George 
Benderio, kuris užkvietė val
diška komitetą Clevelandan 
iškelti aikštėn “labor racke
teering.’’ Jis turėjo minti dis
kredituoti darbininkus ir dar
bo unijas, tikėdamasis lapkri
čio 2-rą rinkimuose gauti dau
žiau balsų už tokį “sąžiningą 
pasitarnavimą publikai.”

Palaikymas darbininkiškos 
( spaudos yra labai svarbu, sa-

čiamas ir lietu-1 Per karietos langą įmetė dė- 
' žutę su dinamitu; iššovė ji- 
1 sai lyg perkūnas butų tren
kęs; pasirodė durnai. Du- 

i m ai greitai išsisklaidė. Ant 
i žemes gulėjo tasai nepažįs- 
1 tanias žmogus, gulėjo krau
jo aplietas, sunkiai sužeis
tas. Už dviejų žingsnių nuo

alai taipgi ne-; 
yti.
o Vilniuje dau- 
s!

Įvairios Žinios
Washingtonas. — Fede

ral Trade Commission kal
tina, kad New York Coffee 
and Sugar Exchange turi 
monopolį ant kavos, todėl 
taip iškilo kavos kaina. 
Bet kiek naudos žmonėms 
iš to pripažinimo? Jokios. 
Kavos kaina pasilieka ta 
pati.

New Rochelle, N. Y. — 
Vietinė High School pa
siuntė u žk vie tintą ketu
rioms pietinių valstijų mo
kykloms atsiųsti atstovus, 
kad jie pamatytų, kaip gra
žiai ir harmoningai šioje 
mokykloje baltieji ir juo
dieji vaikai sugyvena.

Chicago, Ill. — Visi davi
niai rodo, kad rinkimus lai
mės demokratas senatorius 
Douglas prieš republikonu 
kandidata makartistą Mr. 
iMeek.

Pittsburgh, Pa. — Penkių 
krautuvių savininkai atme
tė miesto tarybos pasiūly
mą tarpininkauti tarpe jų 
ir unijistų, kurie streikuoja 
nuo lapkričio 27 d. Jie sa
ko, kad jie geriau susitai
kys tiesiai derėdamiesi su 
unijų atstovais.

Washingtonas. — Agri
kultūros Departmentas ap
skaičiavo, kad šiemet kuku
rūzų derlius pasieks 2,949,- 
643,000 bušelių. Vienu pro
centu mažiau, negu buvo 
apskaičiuota mėnuo atgal. 
Oro sąlygos pakenkusios 
derliui.

Jungtines 
rikos delegacija 
Burma del 
mo prieš či 
šeši tūkstančiai 
nu” esą drausmingi ir su 
valdomi žmonės, 
mos valdžia 
jais “sugyventi.

Tautos.—-Ame-1 
smerkia I 

jos nusiskundi-] 
ingininkus. Tie ) 

partiza-

Tik Bur 
nenorinti M SU

— Sena
torius

mgtonas.
Jenner

prezidentas Eisenhow- 
pasiaiškintų, ar iš tie- 
jis privertė Čiangą iš 

dinėti ant Ki-

eris 
su 
oro 
nijos. Jis mbri, kad Čiangui 
būtų leista 
ra tarpe Ar 
jos.

užmuštas ministeris su su
darkytu veidu, o dar to- 
liaus, jo vežėjo lavonas. Ka
rieta sutrupėjo į šmotelius; 
k ui' ji stovėjo, išplėšta duo
bė. Iš aplinkinių žmonių 
mažai tesužeista. Nepažįs
tamąjį, metusį bombą, pu- 

' siau apalpusi nugabeno į 
' ligonbutį. Tenai jam pa- 
j darė operaciją, rūpinos jo 
| sveikata, kad susekti ir iš
tirti nuo jo jo talkininkus. 
Jisai atsigavęs ant užklau
simų pasisakė tiktai tiek,

darbo vadu įgyti 
tarpe, kad jie 

nedarbą, aukštas 
kad gręsia pa- 
laišvėms. Tar
šai k ai privedė 
situacijos, kur 

vienon pusėn, o

neuzpu

Kaiserlau

išprovokuoti ka- 
lerikos ir Kini-

tern, V. Vokie- 
policija prave- 

ant prostitučių, 
prostitučių 

kalėjimą. Jos 
pradėjti-

dė ablavas 
Penkiasdešimt 
pasodinta i 
labai begėdiškai 
sios išnaudeti amerikiečius 
kareivius.

Paryžius.
Indijos vyri 
bendrą pareiškimą, 
me sakoma, 
trokšta taikaus
dėl francūzų kolonijų Indi
joje.

— Francijos ir 
ausybės išleido 

kuria- 
kad abi šalys

usitarimo

South Af-Jannesburg, 
rica. — Policija sušilusi ieš
ko kriminalisto, kuris šie
met jau užm 
Manoma, k
kvaišelio dai

Titusville,
D. Berry už 
vę $13,000. Sakoma, jog tai
yra rekordir

ušė 12 žmonių, 
id tai yra pa- 
’bas.

Pa. — James 
mokėjo už kar-

ė kaina šiemet.

“Kovojančios Organizacijos 
Socialistų - Revoliucionierių 
Partijos,” kad tai jisai pil- 
dęs jos ištarmę, kad tokia 

I bausmė laukianti kitus 
į biauriuosius augšt uosius] 
valdininkus. — Ilgą 
nežinojo jo pavardės, 
bar valdžia per savo 
raščius skelbia, jog ji 
kus, kas jis toks. Sako esąs 
tai Sazonov iš Ufos (ant 
Uralo), vaizbūno (kup
riaus) sūnūs; buvo studen
tu Maskvoje, potam buvo 
ištremtas į Sibirą, iš ten pa
bėgo, gyveno Ukrainoj, tar
navo ant gelžkelio. — Pa
sklido gandas, buk Sazono
va yra išvogę iš ligonbučic 
jo draugai. Ant nelaimės, 
ai paskalas vienas. Ir apie 

Balmašovą. užmušusi mi
nister} Sipieginą (1902 m.), 
sakė tą pačią. Gaila, kad 
noras, geidimas neišsipildė,, 
kad žodis nesistojo kunti...

laiką 
Da- 

laik-
suse-

Plėvė yra gimęs Lietu
voj — Kelmėj (Kauno 
gub.), kalvynų tikėjimo. Sa
ko, jo tėvas buvęs zakristi
jonu prie kalvynų bažny-

Iš prokurorų Plėvė tapo (2 
policijos departamento vy-! į 
resniuoju (direkto r i u m), i 
viršininku policijos ant vi-1 
sos viešpatystės. Tuomet 
jisai buvo lyg užmirštas. 
Neretai užeidavo k a 1 b o s 
apie jo ministerystę vidaus 
dalykų, puolus kokiam mi- 
nisteriui, bet taip ir pasi
baigdavo kalbomis: dar ne
buvo išmušus jo valanda. 
Tik prireikus spausti Suo
miją jį pakvietė: gudrus, 
kaip žaltys, be sąžinės,!.' 
kraugerys, o tokio reikėjo. 
Ir jis pradėjo palengva, ra
miai, žingsnis po žingsnio 
traukti kilpą ant Suomijos 
kaklo, ir jis per keletą me
tų pasmaugė Suomijos lais
vę, panaikino jos konstitu
ciją, bet drauge su tuom 
pakėlė ramiuose suomiuose 
pasipriešinimą. Caro val
džios akyse jisai užsipelnė 
garbę ir neužilgio jį pakvie
tė dar didesniam darbui at
likti, negu nedidelę Suomi
ją valdyti ir smaugti...

1901 m. nuo studento

;u ir progresyvis 
laug nukentėtą.

somis išgalėmis

varbiausias

veikimas

\\

pagelbėt'* iš
dari) i nVn k u 

nes jis yra

j nk ėjimus
Hali davė gerus 

nuo savo vyro, 
aukos, kuris jau 

:»-ti m 'tai būna Leavenworth
kalėjime. Ji priminė: jeigu 
mes pasidarbuosime amnesti
jos klausimu, tai Gus gali bū- 
'i su mumis jo gimtadienio 
minėjime ateinančiais metais.

Praėjusią savaitę White Mo
ti Co. atleido *200 darbinin- 

lar gali pasiekti ir 500. 
Ei«enhowerio šalininkai

lu.

komunistai sulaikyt 
be darbo esančiam

apšvietos ministeris Bogo- 
liepov. 1902 m. krito, nu-

Vienok 
žmogui 

mažai rūpi komunistų “pavo- 
ius.” Bedarbių eilės dideia 
kas dien, tačiau republikoJKii 
lik savo stato svarbiais, o Pa
galbos suteikti bedarbiams-hė 
nesiruošia.

Rep.

2 pusi.—Laisve (Liberty)- ŠeŠtadien., spalio (Oct.) 16, 1954
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Leonas Skabeika
Š. m. rugpjūčio 7 dieną sukako 50 me

tų nuo poeto L. Skabeikos gimimo die
nos.

L. Skabeikos trumpas, bet sudėtingas 
ir prieštaringas gyvenimo bei kūrybos 
kelias yra ryškus pavyzdys to, kaip ge
riausi ano meto literatūrinės visuome
nės atstovai ateidavo prie griežto ir ryž
tingo buržuazinės santvarkos atmetimo, 
pasirinkdami socialistinę pasaulėžiūrą.

Trisdešimtieji metai Lietuvoje pasižy
mėjo ypatingai sudėtinga politine padė- 
ti/jpi. Lietuvoje tuo metu siautėjusį fa
šistinė diktatūra sveikino Hitlerio atė
jimą i valdžią, tikėdamasi su jo pagalba 
lengviau susidoroti su revoliuciniu ju
dėjimu, sustiprinti savo viešpatavimą. 
Lietuvos darbo žmonių viltys vis labiau 
krypo i Rytus....

Fašistinis smetoninis režimas susilau
kia vis daugiau ir daugiau griežtų, są
moningų priešininkų.

Štai viešai ir ryžtingai j darbo žmo
nių išsivadavimo judėjimą įsijungia 
poetė Salomėja Nėris, pasiryžusi savo 
plunksną pašvęsti kovai prieš engėjus.

Naujų kelių pradeda ieškoti ir jaunas 
poetas Leonas Skabeika, ilgą laiką sto
vėjęs “menas menui” pozicijose, pasida
vęs simbolistų įtakai, apdainavęs nusi
vylimą, liūdesį. Jo nebepatenkina liau
dininkų pliauškalai apie jų “demokrati
ją”, kuria jie patys netikėjo, išdavė ją 
fašizmui. Skabeika seka Tarybų Sąjun
gos gyvenimą, skaito tarybinius auto
rius, gilinasi į marksizmo mokslą. Ska
beikos pasaulėžiūra ryškiausiai atsi
spindi jo laiškuose. Juose jis, pavyz
džiui, aštriai pasisako prieš šleževičių- 
karįelių skelbiamą “demokratiją”.
*:Ir visiškai netikiu, — rašo jis viena

me laiške, — kad ateitis jai priklausy
tų... Aš esu įsitikinęs, jog šita demokra
tijos forma, kuri buvo įsiviešpatavusi, 
nors ir proforma, pokarinėje Europoje, 
jau nebeatsigaus. Ir tie jos likučiai, 
kurie šiandien dar šen ten reiš
kiasi, žlugs. Ta demokratija buvo ir 
yra buržuazinė demokratija. Buržuazi
ja (kapitalistai) gi galėjo su jos 
pagalba valdyti tol, kol darbinin
kų klasė buvo susiskaidžiusi ir kol joje 
vyraujamą vaidmenį vaidino socialde
mokratija. Ten, kur revoliucinio prole
tariato įtaka išaugo ir ėmė grėsti kapi
talistams, — jie senu būdu valdyti jau 
nebeistengė. Išsigelbėjimas — tik fa
šizmas... Socialdemokratija, ta vieninte
lė buržuazinės demokratijos atrama, 
miršta, II internacionalas jau — gyvas 
lavonas”.

Taip įvertino L. Skabeika politinę pa
dėtį Europoje anuo metu.

Sirgdamas tuberkulioze, gyvendamas 
tolimoje provincijoje, kaime, Skabeika 
domisi Tarybų Sąjungos gyvenimu. Dar 
1^3 m. gruodžio 13 d. laiške A. Ven
clovai jis prašo: “Aš labai norėčiau

Prof. K. Korsakas apie
Šiomis dienomis Lietuvos knygynuose 

pasirodė “Dabartinės lietuvių kalbos žo
dynas^, ryšium su kurio išleidimu Lie
tuvių kalbos ir literatūros instituto di
rektorius prof. K. Korsakas pateikė šių 
informacinių žinių.

Dabartinės lietuvių kalbos žodyno 
(1006 psl.) pasirodymas yra svarbus 
įvykis lietuvių kalbos moksle. Tokio 
pobūdžio žodynas yra pirmas lietuvių 
kalbos istorijoje, šiame žodyne duota 
apie 45,000 žodžių su jų prasme paaiš
kinimais ir trumpais frazeologiniais pa
vyzdžiais. Iš šio žodyno akivaizdžiai 
aiškėja, kiek įvairių prasmių turi kai 
kurie mūsų kalbos žodžiai. Pavyzdžiui, 
žodyne duota žodžio duona — 5 pras
mės, diena — 6, kelmas —7, mesti — 

traukti — 18, leisti — 20, dėti — 22 
prasmės ir 1.1.

Tuo būdu, šis žodynas, konkrečiai at
skleisdamas lietuvių kalbos turtingumą, 
galės žymiai prisidėti prie mūsų bendra- 
nacionalinės kalbos tolesnio išvystymo. 

gauti tuos “Izvestijų” numerius, kuriuo
se bus apsvarstyta VKP(b) XVII suva
žiavimo atidarymas ir eiga. Tai bus 
gal kokiuose 3—4—4 numeriuose. Aš 
Tavęs labai prašysiu tuos numerius nu
pirkti ir man atsiųsti”.

Skabeika atsisako nuo buržuazinės 
“menas menui” teorijos. Viename pasku
tiniųjų savo eilėraščių “Žodis dėl litera
tūrinės akcijos”, parašytame aiškioje V. 
Majakovskio įtakoje, jis pareiškia:

Mes literatūriškai turim būti kairūs — 
Greitumą, ir jėgą suorganizuoti aplinkui. 
Mes — imam literatūros vairą 
Ir dinamiškai veržiamės — tolyn! 
Gyvenimas — didelė akcija.
Gyvenimo jaučiam toną.
Kas mėgstat visokią reakciją — 
Prašom palikt garnizoną Į

Ligos palaužtas, poetas nesuspėjo 
plačiau atspindėti poezijos kūriniuose 
savo naujų pažiūrų, naujos ideologijos, 
pagrįstos marksizmo-leninizmo mokslu. 
Pernelyg anksti poetas mirė. Gydytis 
jis, valstiečio sūnus, neturėjo sąlygų. 
Tačiau tas pažiūras jis jaudinančiai iš
dėstė prieš mirtį parašytame ilgame 
“Testamente”, kuriame aiškiai pasisako 
už socializmo idealą. Testamento po- 
baigoje jis rašo:

“Šiandien, kada sąmonė susiorganiza
vo naujoms pastangoms ir siekimai Įsi
kūnijo plačiame, visuotiname socialisti
nės visuomenės ideale, — liga jau bai
gia ardyti mano organizmą ir kas va
landa vis labiau artina jį prie mirties.

Tad ką savo mirties akivaizdoje turiu 
aš pareikšti? Jums, milijonai visame pa
saulyje kovojančių vienintelių tikrųjų 
ateities draugų, priklauso paskutinis 
mano atsidusimas, paskutinė mano mei
lė ir paskutinė mano viltis...

Lenkiu galvą didžiajam socializmo 
idealui!

Jums, praeities mano draugai, pri
klauso miręs mano tikėjimas į jūsų siau
rutį nacionalinį išganymą. Visu griežtu
mu nusigręži u nuo jo!

Su visais jumis atsisveikinu amžinai, 
tikėdamas, jog kiekvienas padorus žmo
gus, kurio širdyje dega šviesios ateities 
meilė ir ilgesys, prisidės prie įkūrimo 
žemėje socialistinio pasaulio, kurio tikė
jimą ir meilę nusinešti į kapą.

Tegyvuoja gyvenimo pažanga!
Tegyvuoja socialistinio pasaulio mei

lė ir tiesa.
Tegyvuoja žmonijos laimė”.
Taip mirties patale poetas pamatė 

tikrąjį žmonijos kovų idealą ir su visu 
sielos karščiu jį pasveikino.

Tai, ką jis sveikino ir kieno pergale 
tikėjo, įgyvendino lietuvių darbo liau
dį.

Skurdas ir džiova nuvarė pirma laiko 
į kapus (1936 m.) šį talentingą ir daug 
žadėjusį poetą, bet ir šiandien Lietuvos 
darbo žmonės pagerbia šviesų L. Skabei
kos atminimą.

J. Butėnas

Lietuv. kalbos žodynus
Be gausios medžiagos iš gyvosios liau
dies kalbos ir ankstyvesnių raštijos šal
tinių, šiame žodyne duota ir daug nau
jų žodžių, įėjusių į lietuvių kalbą jau 
tarybinės santvarkos sąlygomis ir at
spindinčių dabartinį socialistinį gyveni
mą su jo mokslo, meno, technikos ir ga
mybos laimėjimais.

Žodyne visi antraštiniai žodžiai ir 
prie jų duodamos pagrindinės formos 
yra sukirčiuoti, taip pat prie daugelio 
žodžių duotos jų vartojimo charakteris
tikos stiliniu bei istoriniu atžvilgiais. 
Visa tai palengvins visuomenei naudotis 
žodynu, kuris prisidės prie mūsų litera
tūrinės kalbos normų tvirtesnio įdiegi
mo praktikoje, prie kalbos kultūros kė
limo.

“Dabartinės lietuvių kalbos žodynas” 
yra mūsų tarybinių kalbininkų helerių 
metų darbo vaisius. Paruošiant šį' žody
ną, pagrindinį darbą atliko kalbininkai:
J. Kruopas (atsakingasis redaktorius),
K. Ulvydas, N. Grigas, A. Lyberis ir kt.

G. Metelskis Philadelphia, Pa.
KEISTU ĮSTATYMŲ ČIA

Toje vietoje, kur Nemunas įteka į jū
rą, kadaise gyveno linksma meili mer
gaitė Neringa. Ir buvo ji labai geros 
širdies. Siaučia, būdavo, audra jūroje, 
pagriebia laivą ir rodosi, kad tuoj jį nu
mes Į uolas. Pamatys tai Neringa,-išeis 
į jūrą, pagriebs inkaro grandinę ir iš
trauks laivą j saugią vietą. Bet ne vi
suomet pavykdavo Neringai taip pada
ryti, ir audra nuskandindavo laivus. 
Tuomet Neringa nutarė padėti žvejams 
supilti, skersai Nemuno žiočių pylimą ir 
atskirti ji nuo Įlankos. Patiko-žmonėms 
toji mintis. Daug jų susirinko mergi
nai padėti. Prasidėjo darbas 100 vars
tų atstu. O už visų daugiausiai darba
vosi Neringa, savo priejuostėje nešda
ma po visą kopą. Sužinojo apie tai jū
ros šeimininkas — piktas devyngalvis 
slibinas, Įniršo jisai. Dvylika dienų ir 
naktų siautė jūra. Bet niekas negalėjo 
sustabdyti žmones, kurie užsimano at
likti gera darbą.

Toks padavimas...
Beveik šimtu kilometrų išsidriekė Ne

ringa nuo Zelenogradsko iki Klaipėdos. 
Iš Klaipėdos uosto prieplaukų matosi 
jos žemi, miškais apaugę, krantai. Ne
rija tiesiasi toliau prie jūros, palaips
niui, būk tai nenoromis, skirdamas! su 
žeme.

.... Buvo gražus rugpjūčio rytas. Ma
žuoju Klaipėdos motorinės žvejybos sto
ties “Sakalo” kateriu mes vykome į vie
ną nerijoje esančių žvejų gyvenviečių — 
Juodkrantę. Kateriu vykome keturie
se: motorinės žvejybos stoties direkto
riaus pavaduotojas Antanas Skeilys, ke- 
terio kapitonas su originalia pavarde 
Dobrydienis, motoristas Sinkevičius ir 
aš. Motorui ritmingai dūzgant, A. 
Skeilys papasakojo, kaip prieš dvejus 
metus susiorganizavo motorinė žvejybos 
stotis ii' kaip per tą laiką ji tapo patiki
ma žvejų talkininke visoje Lietuvos 
Kuršių įlankos pakrantėje. Stotis ap
tarnauja penkias žvejų arteles. Seniau 
žvejai išvykdavo į žvejybą su sukiužiil
siais barkasais, dabar gi jie turi 20-jė- 
gos motorines valtis “Dori”. Motorinė 
žvejybos stotis davė jiems galingus žve
jybos įrankius. Visa tai įgalino žymiai 
pakelti žuvies sugavimą.

Kuo toliau mes einame palei įlankos, 
tuo platesne ji tampa ir vis silpniau ma
tomi krantai. Kai išėjome iš uosto, į- 
lanką atrodė visiškai rami. Bet dvide
šimčiai minučių praslinkus pakilo vėjas, 
vanduo lyg užvirė. Įlanka iš pilkšvos 
virto švininė, bangų keterose pasirodė 
baltos putos.

— Geras vėjelis, •— šaukia man į au
sį A. Skeilys.— Pietų. Jis žuvį varo 
prie mūsų krantų. Pats laikas jas gau
dyti esant tokiam orui.

Ir iš tikrųjų, iš tolo matyti keli kar
kasai, išėjusieji žvejoti, pakelę rožines 
keturkampes bures.

Štai ir Juodkrantė. Išilgai įlankos 
medžių pavėsyje matosi keletas desėtkų 
namelių, aptveriamųjų ženklų stiebų 
grotelės. Nepaisant' audros, prieplau
koje daug žmonių. Žvejų dalis ką tik 
sugrįžo iš žūklės. Per dieną jie sugavo 
daug šimtų kilogramų ungurių ir uždir
bo daugiau kaip po 1000 rublių kiekvie
nas. Juodi, metro ilgio, unguriai judė
jo didžiuliuose krepšiuose.

— Pas mus visi neblogai gaudo žuvį, 
— pasakoja “Baltijos aušros” artelės

Prie žodyno redagavimo žymiai prisidė
jo prof. J. Balčikonis, o taip pat prof. 
B. Larinas, J. Kabelka ir kt. Žodyno 
ruošėjų kolektyvą konsultavo keliolika 
atskirų sričių specialistų. “Dabartinės 
lietuvių kalbos žodyno” paruošimas — 
sutelktinio, kolektyviškai koordinuoto 
darbo pavyzdys. Reikia tikėtis, kad 
principinė kvalifikuota šio žodyno kriti
ka padės paruošti patobulintą II-ąjį jo 
leidimą.

Be jau išleisto “Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyno” Lietuvių kalbos ir lite
ratūros institute toliau vykdomas Di
džiojo lietuvių kalbos žodyno ruošimas. 
Šio žodyno paruošimas spaudai buvo 
kuriam laikui užtrukęs ryšium su jo 
perredagavimu pagal naują instrukciją, 
paremtą tarybinės kalbotyros princi
pais. Paruošti šią instrukciją daug pa
dėjo įžymūs Maskvos ir Leningrado kal
bininkai. Šiuo metu jau paruoštas spau
dai Didžiojo lietuvių kalbos žodyno 
IH-asis tomas (daugiau kaip 100 lan
kų), kuris apima raides imtinai iki h. 
Taip pat jau įpusėtas rašyti ir šio žody- 

pirmininkąs Zigmas Bakaitis.— Praėju
siais metais artelė gavo vieną milijoną 
aštuonis šimtus rublių pajamų, o šiais 
metais manome gauti dar daugiau.

Bakaitis — persikėlėlis. Pats jis ki
lęs iš Nemuno krašto ir atvyko į neriją, 
kai po karo čia buvo tik keletas dešim
čių gyventojų. Iš pradžių jis dirbo Ny- 
doje brigadininku, vėliau mokėsi kur
suose Vilniuje, o nuo pereitų metų pra
dėjo vadovauti kolūkiui.

Mes einame gyvenvietės gatve. Namų 
langai žiūri į vandenį. Už gyvenvietės 
ribų tuojau prasideda pušynas. Dar 
gaiso diena, dar įstrižas saulės spindu
lys vaikšto po pakrantę, o miške taip 
tamsu, kad net negalima matyti greti
mo žmogaus veido. Sakoma, kad iš to 
ir kilo gyvenvietės pavadinimas — Juod
krantė.

Daug pakitimų įvyko gyvenvietėje 
tarybų valdžios metais. Kartu su žvejų 
artelės organizavimu atsirado ir tinklų 
pynimo dirbtuvės. Padidėjo gyventojų 
skaičius. Viename geriausių gyven
vietės pastatų įsteigtas vaikų darželis. 
Kitas didžiulis namas, kuris seniau pri
klausė vokiečių turtuoliui, perduotas 
pionierių stovyklai. Veikia mokykla, 
i-yšių skyrius, klubas-skaitykla, maža 
elektrinė, radijo mazgas. Baigiama re
montuoti gražų pastatą, jame bus poil
sio namai.

... Nuo Juodkrantės iki Nydos, kur 
(Tąsa 4—tame puslap.)

ESAMA

Buvo laikai, kuomet susitarę 
keliolika Vyrų sukurdavo drau
giją ar klubą, pjaudavo čarterj, 
susidėdavo kiek pinigų, mokė
davo pašalpas, pomirtines na
riams. Turėdavo teisę išsiger
ti alaus, sodės ar degtinės. Val
dybas pasirinkdavo kokios 
jiems patinka. Tarimus, apy
skaitas užsirašydavo, kaip na
riams geriausia tiko...

Dabar jau tik Įsakymai, pa
tvarkymai, reikalavimai. Taip 
vadinamas gėrimų kontroliavi
mo boardas Įsakė, kad klubų 
tarimai ir finansų apyskaitos 
būtų vedamos anglų kalboje. Ir 
dar su nurodymu, kaip tarimai 
turi būti surašyti: bile suma
nytojo ir parėmė jo sumanymo 
reikalauja pažymėti vardą. 
Kam tas? Valdybos (komite
tų) nariai turį būti piliečiai 
ir, jei kuriame klube tarnauja 
ką nors, kuris saliūne už alaus, 
snapso šinkorių (bartender j) 
dirba, tok is klubas negaus lei
dimo pardavoti nei savo na
riams gėrimų.

Tą patvarkymą turėjo vers
tinai pildyti vienas tvirčiausių 
lietuvių klubas, ir atleisti labai 
tinkamą, per dešimts metų dir
busį protokolų raštininką. Ir 
kam nauda iš tokio patvarky- 
bo? O jų yra daug ir keistų.

Nepražydo
Kaip kvietkelis tas gražusis, 

tik atskleidęs savo žiedą — 
tu žydėjai

Ir malonia šypsą veido 
taip, kaip ryto skaisti saulė, — 

tu žavėjai.
Tu žavėjai mano sielą,

Džiaugsmu širdį man pripildei— 
laime girdei!

Byliai meilės taurę pilną; 
pyliai, rodos, saldų vyną, 

taip širdingai.
Gi skaistumas tavo veido, 

rod’s aušrinė taip nušvitus 
išdidintai;

Rodos, rytas mudviem kėlė: 
buities takuos’ žydėj gėlės, 

taip žavingai.
O svajonės sparnais vilčių, 

lyg tos margos plaštakėlės, 
tik plazdėjo;

Į prošvaistę naujo ryto
ten, kur skaidri žara plito — 

telydėjo.
Bet gi džiaugsmas skaistaus ryto, 

' it kvietkelis, tik pražydęs — 
ir nuvyto;

Ir nuvyto visos viltys — 
ir svajotos laimės gėlės — 

nepražydo.
Vien tik tieji atminimai, 

it šešėliai, buiti-es takais 
mane lydi,

Kai paunksnėj ąžuolėlio, 
tau ant kapo margos gėlės 

tebežydi!
K. Rugys.

no IV-asis tomas, kurį numatoma baigti 
ruošti kitąmet.

Lietuvių kalbos žodyno kartoteka, ku
ri šiuo metu turi daugiau kaip du mi
lijonus žodžių kortelių, paskutiniu me
tu sistematiškai papildoma nauja me
džiaga tiek iš liaudies šnekamosios kal
bos, tiek iš mūsų tarybinės literatūros 
spaudos ir kt. Vien per paskutiniuosius 
dvejus metus žodyno kartoteka papildy
ta keliolika tūkstančių naujų kortelių. 
Tuo būdu jau paruoštame ir ruošiamuo
se Didžiojo lietuvių kalbos žodyno to
muose bus gausiai duodama tarybinio 
laikotarpio fraeziologijos. Tačiau pagei
dautina, kad platieji mūsų tarybinės in
teligentijos sluoksniai, ypač mokytojai 
ir studentai, daugiau, negu iki šiol, pri
sidėtų prie žodžių rinkimo lietuvių kal
bos žodynams. Didžiojo lietuvių kalbos 
žodyno paruošimas yra ne vien kalbinin
kų, o visos mūsų tautos reikalas, kuris 
sėkmingai gali būti išspręsti tik kolek
tyvinėmis pastangomis.

čia staiga mirė Kazimieras 
i Žilinskas. Palaidotas spalio 5 
• d. Oakland kapinėse. K. Ži- 
\ linskas buvo daug kam žino-
■ mas kaipo pažangus darbinin- 
, kų veikimo rėmėjas, ir daug 
‘dirbęs laisviečių parengimuose.
Per porą metų vis negalavo,

■ tai dusulys, tai širdies silpnu
mas. Taip tai širdies sustoji
mo pasekme staiga mirė. Nors 
tai buvo darbo diena, bet paly-

! dovų susirinko nemažas būrys. 
I A. Pranaitis pasakė tinkamą 
atsisveikin imo prakalbėlę.

Velionis paliko liūdesy žmo
ną, dvi dukreles ir sūnų, kuris 

i randasi ginkluotose jėgose kur I
■ tai FrancijoĮe. »
( KAUKIAMAS PARENGIMAS 

JAU ARTINASI
čia daugelis vis bėdavojo, 

kad philadelphiečiai visai su
stok) rengę pramogėles: pikni
kus, koncertus, teatrus... Taip 
visi šie puikūs dalykėliai vis 
liekasi didesne sunkenybe; tai 
daugiau suvaržymų dėl pikni
kų, lietuvių sunegalėjimai, tai 
mirtingumas. Ir dar viena 
bėda, reikalinga greitai patai
syti: senas Įprotis parengimus 
pavesti porai-trejetui narių; 
girdi, jūs Įpratę viską žinoti, 
tai surengkite. O čia jei iš tų, 
kuris pasimirė ar apsirgo, tai 
jau po visko; aš nežinau, aš 
negaliu — tik ir skundžiasi.

Tokiame atsitikime ir šiuose 
laikuose kiekvienas pritarėjas 
pažangai, gražiomis pramogo
mis turi rimtai susirūpinti ir 
gelbėti jų sėkmingam Įvykini- 
mui. Pirmiausia: parengimą 
reikia išgarsinti ir bilietėlius 
išplatinti. O sulaukus paren
gimo dieną, būtinai bandyti 
bent ką padirbėti...

Taigi puikus, smagus kon
certas Įvyks lapkričio 20 dieną. 
Tai bus gražus subatvakaris. 
Vietelė žymioje vietoje, — 414 
Green St., RUBA HALL. Pra
džia 7:30 va), vak.

Koncertą pildys svečiai 
brooklyniečiai. Tai gana auk
štai prasilavinę dainininkai, 
muzikai. Bus užkandžių ir iš
sigerti galėsimo. Svečių lau
kiame iš toli — net iš Baltimo
re's, Eastono, Redingo, Cheste- 
rio, Gibbstowno ir New Jersės. 
Įžanga tik vienas doleris. •

Kas tai sakė, kad dabar tik 
pagrabe galime susieiti su se
nais pažįstamais. Tai liūdna 
pastaba. Susieikime smagiuose 
pokyliuose, koncertuose, teat
ruose.

Šis bus puikiausias.
JužentiŠkis
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LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
Per daugeli metu Worcesteryje darbavosi vajaus 

reikalu D. G. J tįsius, bet dabar iš priežasties silpnos 
sveikatos buvo priverstas “atostogauti” nuo šio darbo. 
Jo vieton tapo išrinktas kitas geras darbuotojas, J. 
Yaskevičius, kuris seniau irgi gerai pasidarbuodavo va
jaus darbe. Linkime jam geros sekmas ir tikimės, kad 
ir kiti worcesterieciai jam pagelbės šiame darbe.

Kitas naujas va j įninkąs Įstojo į talką, prisiuntė at
naujinimų ir aukų. Jis taipgi sako, kad tai yra tik 
pradžia, gausime daugiau gerų žinių nuo jo—tai yra 
J. Patkus, iš New Haven, Conn.

Iš Chester, Pa., įstojo į vajų P. Šlajus, o iš Scran
ton, Pa., P. Šlekaitis; jie prisiuntė atnaujinimų ir aukų. 

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
S. Lenkauskas, Lawrence, Mass., ir Plymouth-Wilkes- 
Barre, Pa., vajininkai.

Aukų ši sykį gauta sekamai:
N. Grigienė, Rockford, Ill., $7.00.
R. Samalionis, Chicago, Ill., $5.00.
Po $4.00: S—nas, Detroit, Mich.; J. Naujokas, De

troit, Mich.; George Gibonas, No. Braddock, Pa.
Geras Draugas, Worcester, Mass., $3.00.
Po $2.00: Mrs. M. Walsky, So. Merchantville, N. J.; 

Charles Wallent, Auburn, Mass.; M. Laukus, Brooklyn, 
N. Y.; A. ir J. Miller, New Haven, Conn.; V. Kancevi- 
čius, Haverhill, Mass.; T. Bačanskas, Philadelphia, Pa.; 
J. Patkus, New Haven, Conn.; Mrs. G. Erlickas, Brook
lyn, N. Y.; J. Zulis, Hvde Park,'Mass.; A. Zalders, Col- 
linsville, Ill.; A. Kaladzinskas, Rumford, Me.; Alex Pi
ktinas, Connerton, Pa.; K. Genys, Scranton, Pa.; J. 
Plask, Darby, Pa.; M. Pods, St. Petersburg, Fla. Is 
Worcester, Mass.; J. Senkus, J. Kanapkis ir L. Valan
čiauskas.

Po $1.00: Avižienis, Chicago, Ill.; Mary Dobinis, 
Ozone Paik, N. Y., ir A. Metelionis, St. Petersburg, Fla.

Šie miestai aukomis stovi sekamai:
Worrcester, Mass............................................... $216.00
Detroit, Mich..................................................... 208.00
Harrison—Kearny, N. J........... . ...................... 84.00
Brooklyn—Richmond Hill, N. Y........................   67.00
Cleveland, Ohio ............................................ 62.00
Paterson, N. J..................................................... 24.00
Brockton, Mass......................................... •........... 17.00
Elizabeth, N. J ... •...................   14.00
New Haven, Conn. ..................    14.00
Norwood, Mass................................................... 13.00
'Newark, N. J. .. •.........   13.00
Chicago, Ill........................................•................ 12.00

NERINGA
(Tąsa iš trečio pusi.)

yra “Pasieniečio” kolūkis, veda siauras 
kelias, kuris nutiestas per nerijos pa
krantę.

Pravažiuojame mažąją Pervalką gy
venvietę. Pavadinimas, veikiausia, yra 
kilęs iš to, kad seniau čia žvejų laivai 
buvo velkami iš įlankos į jūrą. Užpa
kalyje liko Preila, ir gan greit pasirodė 
Nydos nameliai. Svarbiausioji jos gat
vė pusračiu išsidėstė išilgai pakrantės. 
Gyvenviete stovi miške, bet miškas bai
giasi tuoj po Nydos, ir mes įžengiame į 
aukščiausių Europoje kopų, siekiančių 
iki 70 metrų aukščio, karalystę. Smė
lys, iš kurio susidaro kopos, toks smul
kus ir birus, kad sunkų jį laikyti sau
joje.

— Žinote, — sako A. Skeilys,— kad 
smėlys slenka. Lėtai, bet nenukrypsta
mai, dviejų-trijų metrų greičiu per me
tus. Seniau išleistuose žemėlapiuose 
nerijoje pažymėta keletas kaimų, kurių 
dabar nėra. Jie palaidoti kopose..

Kaip mokslininkai išaiškino, be dabar 
egzistuojančios Nydos čia stovėjo ir ki
ta, bet prieš kelis amžius ją užvertė 
smėlys. Įvyko tai, kaip pasakojama, 
maro metu, kuris ištuštino beveik visą 
gyvenvietę. Nebeliko žmonių, kovoju
sių su smėliu, ir kopos nekliudomai pra
dėjo puolimą. Dabar archeologai čia 
daro iškasinėjimtis, randa namų griau
čius, įvairius namų apyvokos daiktus.

Po kelių kilometrų kelionės mes įsiti
kinome, kad ir smėlį galima suvaldyti. 

' Ant stataus kuopos šlaito pasikėlė ma
žyčiai, neseniai pasodinti medeliai.

Netoli Nydos kartais tiesiog iš van
dens pasikelia ir sprogsta kokių tai du
jų burbuliukai. Jeigu užžiebti degtuką 
prie jų, jie užsidegs. Paprastai įlanka 
žiemos metu įšąla, bet toji vieta, iš kur 
pasirodo degančios dujos,— niekuomet 
neužšala. Štai dar viena Lietuvos gel
mių paslaptis, kurią dabar tiria geolo
gai. >
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Easton, Pa...........................................................  ll.oo
Philadelphia, Pa.   999
No. Braddock, Pa................................................. 9 99
St. Petersburg, Fla.............................................  7 99
Pittston, Pa..............................   5.00
Binghamton, N. Y: .....................  5,99
Waterbury, Conn.................................................... 4,99
Pittsburgh, Pa.......................................    4.99
Haverhill, Mass........... •.......................   4.99
Bridgewater, Mass....................................  2.00
Plymouth, Pa.......................  2.00
So. Boston, Mass...........................•. . . . .............. 2.00
Great Neck, N. Y............... •................... 2.00
Lawrence, Mass............ ......................... .............. 2.00
Bridgeport, Conn. .............................................  2.00
San Francisco, Calif. . . ................................... 2.00
Scranton, Pa.......................................... .............. 2.00

Širdingai dėkojame vajininkams už pasidarbavimą, 
ir didelis ačiū atskiriems asmenims, kurie parėmė dien
raštį finansiniai.

Laisvės Administracija

CHICAGOS ŽINIOS
10,000 PASISAKĖ UŽ 
LIGHTFOOT LAISVĘ

Įvykusi protesto demonstra- 
cija-mitingas Washington Par
ke priėmė obalsį '.Laisvė Clau
de Lightfoot—Re’škia Laisvę 
Kiekvienam Amerikiečiui.

Tas obalsis kietai buvo Įkal
tas j susirinkusių širdis klau
sant kalbų Paul Robeson, Wil
liam L. Paterson, paties Clau
de Lightfoot ir kitų.

Susirinkusieji, 75 proc. ne
grai ir 25 proc. baltieji žiūrė
dami Į kits kitą ir žvelgdami 
i tūkstančius kitų veidų užar- 
tavoti ugningomis kalbomis 
garsiausio pasaulyje artisto ir 
dainininko Robeson, nenuilsta-
mo kovotojo už amerikiečių 
civiles laisves ir teises Patter
son ir pagaliau savo mylimo 
vado ir kovotojo už skriau
džiamųjų dalią, ypatingai ne
grų teises, Claude Lightfoot 
prisiekė kovot apgynimui sa
vos laisvės!

Paul Robeson pabrėžė, kad 
apie šį didžiulį Chicagos pro
testo mitingą žinos tolimiau
siam pasaulio užkampyje įvai
rių rasių žmonės, kad Ameri
kos cenzūra negalės chicagie
čių protesto paslėpti.

J Nydą sugrįžome vakarop, kada švy
turys jau degė balta šviesa, rodančia 
kelią laivams. Kaip ir kiekvienoje žve
jų gyvenvietėje, prieplauka čia yra la
biausiai lankoma vieta. Čia sutikau 
“Pasieniečio” kolūkio pirmininką Albi
ną Zigmantą, kuris papasakojo įdomią 
istoriją apie pirmus, Lietuvoje taiko
mus, įdedamus tinklus, atsparius aud
rai.

Tai įvyko prieš dvejus metus. Iki to 
laiko Lietuvos žvejai nebuvo matę tokių 
tinklų ir todėl su nepasitikėjimu žiūrėjo 
į juos. Seni žvejai tiesiog pasakė, kad 
jie nepripažįsta įdedamų tinklų ir gau
dys žuvis taip, kaip ir anksčiau.

Ir iš tikrųjų ne taip jau lengva pri
tvirtinti prie 70 inkarų tokį tinklą, ku
ris apima 11 metų vandens plotą. Ar 
verta tiek triūso padėti? Bet kolūkyje 
atsirado žmogus, kuris apsiėmė naudoti 
naują tinklą. Tai buvo grandininkas 
Jakas.. Pusantro mėnesio jis nežvejojo 
ir vien tik ruošė tinklą. O seni žvejai 
kasdien tuo metu grįždavo su grobiu iš 
įlankos.

— Pražūsi su tuo tinklu! — išjuokda
vo jie Jaką. t

Bet štai tinklas buvo pastatytas, ir 
jau pirmą dieną Jako grandis išėmė iš 
jo apie 2 tonas žuvies. Ant rytdienos— 
3 tonas, paskui—4. Čia jau ir seniai 
pasidavė. Jie atėjo pas kolūkio pirmi
ninką ir pareikalavo jiems duoti tokį 
tinklą. Greitu laiku motorinė žvejybos
stotis sušaukė “Pasieniečio” artelėje pa
sitarimą, į kurį pakvietė ir kitų kolūkių 
žvejus. Linksmas, su spindančiomis 
raukšlėmis prie akių, Jakas kalbėjo iš 
tribūnos:

— Daugelis juokėsi iš manęs, kad aš 
ruošiau įdedamąjį tinklą. O kas pasi
rodė? Pasirodė, kad jie ne teisūs.

Nauji žvejojimo įrankiai išgarsėjo vi
soje Lietuvos Baltijos pakrantėje. Ir( 
dabar nėra tokios žvejų brigados, kuri 
ne prašytų motorinės žvejybos stoties 
jai padėti su įdedamais tinklais...
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New Yorko Žinios
Gelbstimasis stebėjo 
savo gelbėtojus

Philip Pray nuvirto su savo 
auto nuo Henry Hudson Park
way. Iš apvirtusio auto jis iš
lindo per langą, pasišaukė 
laksi ir leidosi važiuoti namo. 
Taksikas suprato, jog jis turi 
ką bendrą su įvykusia nelai
me, atvežė atgal prie tos vie
tos jr paleido.

Pray susidomėjo po upę 
nardančiu policistu ir atsisėdo 
ant upės kranto stebėti. Kai 
pavargęs policistas išbrido 
lauk, Pray paklausė: “Ko jus 
ten ieškote?” “To automobi
listo,” atsakė jam policistas 
Graham. “Juomi esu aš,” at
sakė Pray ir atsiprašė,' jog 
jis nesupratęs, kad jo ten ieš
koma.

Tai pilnai taikyta į tašką, 
nes pirmadienio Chicagos did- 
lapiai šį didžiulį masinį pro
testo mitingą užslėpė po savo 
“amerikine kurtina,” bijodami 
prasitarti, kad 10,000 chika- 
giečių, susirinkę Washington 
Parke, sveikino Claude Light
foot, tik ką išėjusį iš kalėjimo 
po $30,000 užstatu, sudėtu tų 
pačių chicagiečių įvairių Įvai
riausiomis stambesnėmis ir vi
sai mažomis sumomis.

Reakcija, kuri persekioja 
“Vilnies” redaktorius Vincą 
Andriulį, L. Prūsei ką ir kitus, 
yra žymiai labiau itižus prieš 
negrus darbuotojus, kurie va
dovauja Amerikos darbiniu-
kus, ypatingai negrus, prieš 
rasinę segregaciją ir diskrimi
naciją. Negruose yra viltis 
Amerikos darbininkų laimėji
mui prieš fašizmą, sakė šalę 
reporterio stovintis tūlas žmo
gus.

čia vietoj reikalas prisimin
ti kiek yra verta Amerikos 
komercinė “laisvoji” spauda. 
Kiek vertos yra jos teikia
mos žinios apie darbininkų 
“skurdų gyvenimą” anoje pu
sėje “geležinės kurtinos” kur 
darbo žmonės tvarko savo gy
venimą be stambių korporaci
jų iy trustų malonės.

Patterson irgi neseniai išė
jo iš kalėjimo, atbuvęs tris 
mėnesius bausmės už atsisaky
mą išduoti vardus aukavusių 
Civilių Teisių Kongresui už
statams ir gynimui persekio
jamų darbininkų vadų ir ko
munistų.

Jis sakė 10,000 miniai : Pri
žadu, kad geriau eisiu vėl Į 
kalėjimą arba, jei reikės, mir
siu, bet vardai aukavusių Ci
vilių Teisių Kongresui nebus 
išduoti. Už tokį pasisakymą 
susirinkusieji su didžiausiu en
tuziazmu i)- širdingais aplo
dismentais Patteršoną sutiko.

Į Claude Lightfoot pasaky
mą, kad jam gręsia 10 me
tų kalėjimas, vadovaujantis 
Smith aktu už priklausymą 
Komunistų Partijoj, iš minios 
šimtai balsų sakė: Claude ne
reikės!... nereikės!...

Pats Lightfoot priduria: Pil
nai tikiu, kad tiek ilgai nega
les kalėjime išlaikyti. Wa
shington Parku plačiai nu
skambėjo šūkiai: “Tiesą su
kai, Claude!... Jie tiek ilgai 
negalės tave išlaikyti:!”

Kadangi pagal miesto tvar
ką negalima daryti rinkliavos 
išlaidų padengimui šio masi
nio mitingo ir gynimui Claude 
Lightfoot, tai buvo pabrėžta, 
kad visokias aukas ir paramą 
šiai kovai siųsti:

Civil Right Congress,
6 East Lake Street, 

Chicago, III.
Bet buvo matyti, kaip šim

tai buvusiu demonstracijoje 
nešė komitetui ir dar stambias 
aukas.

Reporteris patyrė, kad nuo 
lietuviu buvo įteikta $75.

Reporteris.
I

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio. _

n v - a v* ruosmis svečiai
Į Hotel Alrae prie 64th St. 

įėjo trys matiniai apsirengę 
vyrai, kaip kad tinka puoš
niam viešbučiui. Vedėjas man
dagiausia juos pasitiko, kaip 
gerus kostumerius. Bet tie gra
žūs ateiviai jį ir tuo tarpu ras
ti nėn užėjusius kitą vyrą ir 
moterį nuvarė į kambarį, su
rišo ir uždarytus paliko. Pa
tys išėjo nešini apie $4,000.

Pirmuosiuose “šiaudinių bal
savimų” daviniuose Harrima- 
nas laimi žymiai daugiau bal
sų už Įves.

Slaptas abortas atėmė 
dar vieną gyvybę

New Yorke po aborto ope
racijos mirė Rita McKenna, 
24 metų, iš Mount Vernon. 
Išsigandę atsakomybės, tos 
operacijos dalyviai kūną išve
žė ir pametė tuščio loto žo
lyne netoli Barkley Ave. sto
ties, Bronx.

Areštuoti Donald ir Mary 
Burgess, davusieji operacijai 
butą, taipgi Rose Miller, aku
šerė.

Prie arešto privedė mirusio
sios meilužis John Forsender, 
21 metų. Jis žinojęs, jog mer
gina žadėjo gale savaitės eiti 
pas Burgessus. Dar nenustaty
ta, ar jis žinojo, kad ji eina 
pasiduoti tokiai operacijai. 
Kai mergina pirmadienį nea
tėjo į darbą (jie sykiu dirbo), 
jis pradėjo jos ieškoti.

Kaltas už planavimą 
apiplėšimo

Ronald E. Martin, 22 metų, 
tapo nuteistas kaip plėšikas. 
Nors apiplėšime jis nedalyva
vo, tačiau jis su kitais dviemis 
sudarė planą. Jis gynėsi esąs 
nekaltu.

Martiną nuteisti padėjo jo 
išlaidumas: jis per kelis mė
nesius pirko 4 auto, 2 motorci- 
klius, 2 lėktuvus. Po $60 už
dirbanti jo motina liudijo bė
giu vienų metų davusi sūnui

Darbininką mokykla 
turi 1,000 studentą

Visuomeninių mokslų Rauky
ki a (Jefferson) skelbią/ jog 
jau susiregistravo 1,000 stu
dentų, daugiausia jaunimas. 
Tačiau turi daug ir senimo, 
nes ten aiškina daug labai 
svarbių darbininkams mokslų. 
O kuris darbo žmogus veikė
jas ar organizacijos narys 
neturi problemų ? Taip
gi yra meno ir bendrųjų moks
lų bei kalbų kursai.

Registracija tebevykdoma 
575 6th Ave., New Yorke. 
Sako, kad dar turi gauti tūks
tantį studentų. Pernai ten 
mokėsi 2,000. Už mokslą rei
kia biskį mokėti.

Kaimynas

New Yorke susišaudė 
už žemę Italijoje

Dominick Sorresi tapo/ nu
šautas, jo bendrininkas Mosa- 
rio Marceca sužeistas, Andrea 
Bommarito areštuotas.

Policija sako, kad tie trys 
buvo pasigrobę bučerį Antho
ny Governati ir vežėsi į Long 
Island pavėžinti “į vieną .pu
tę.” Turėję nesantaiką dėl že
mės Italijoje. Bet Governatl 

- buvęs stipresnis ir vikresnis 
i atsukti Į jį taikomus šūvius 
| jiems patiems. O šūvius girdė- 
' jusieji atbėgo ir padėjo jam 
pabaigti laimėti.

$9,000, bet tas teisėjų neįtiki
no.

Laisvės Vajus Gavimui
NAUJŲ SKAITYTOJŲf A

Prasidėjo 1-mą Dieną Spalio ir 
tęsis iki Gruodžio 31 D., 1954

Visus apšvietą ir dienraštį Laisvę branginančius žmones kviečiame į talką 
gavimui naujų skaitytojų. Prašome stoti į kontestą iš pat pradžios vajaus. 
Prašome pasidarbuoti taip, kad visi jūsų draugai ir pažįstami prenume
ruotų LAISVĘ.

Kontestantams Yra Skiriamos Pinigais Sekamos Dovanos:
l-ma $50, 2-ra $40,3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 6-ta $20, 

7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, ir 10-ta $5
Prašome visų Laisvės skaitytojų padėti savo kolonijų vajinin
kams gauti naujų skaitytojų, padėkite jiems laimėti vieną iš 
aukščiau nurodytų dovanų. Kalbinkite savo draugus ir pažįsta

mus užsisakyti Laisvę.

Visą Esančią Laisves Skaitytoją Prašome
, Gauti Nors Po Vieną Naują Skaitytoją

Kuriems aplinkybės nedaleidžia dalyvauti konteste, tai prašome pasirūpinti 
gauti nors po vieną naują skaitytoją laike šio vajaus. Kadangi yra daug 
vajininkų, kurie gauna po kelioliką skaitytojų, tai po vieną, aišku, gaR 
gauti kiekvienas asmuo. Pasirūpinkite tuom taip labai svarbiu reikalu.

Užtikrinkim Laisvės gyvavimą 1954 metams
Visuose lietuvių centruose prašome organizacijų veikėjų ruošti 
pramogas Laisvės paramai. Su {eigomis už prenumeratas, už
darbiais nuo parengimų ir aukomis turime savo dienraščiui su

kelti tinkamą budžetą išsilaikymui 1955 metais.

Laisvės vajus yra reikalas visų 
apšvietę branginančių žmonių

Tuojau stokime į darbą verbavimui naujų skaitytojų, rinkime aukas ir 
ruoškime pramogas sukėlimui Laisvei budžeto 1955 metam. Kurie negali 
prisidėti darbu ir gerai pasilaiko finansiniai,, tai jie turėtų stambesnėmis 
dovanomis paremti Laisvę.

Rašydami vajaus reikalais adresuokite sekamai:

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

SBEZ
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New Jersey naujienos
Elizab.ethiečių Klubas pa- 

daift sekamą tarimą: Jie su- 
siekime svarstė ir nebuvo 
pasitenkinę tomis šeimynomis, 
kurios savuosius, jiem mirus, 
palaidojo su bažnytinėmis 
apeigomis. Jie buvo keli ir vi
siem žinoma, kad jie gyveno 
laisvai ir gyvi sakydavo, kad 
iiem mirus palaidoti laisvai. 
Bet palaidoti prieš jų Įsitiki
nimus ir valią.

Tad klubiečiai Įsigijo bak- 
suką, ji padėjo Klube ir jį už
rakino, nutardami, kad kiek
vienas gyvas būdamas para
dytų savo biografiją. Parašy
tų. kada atvyko iš. Lietuvos, 
kokio krašto ir kaip ilgai iš
gyveno šioje šalyje. Ir Įrašytų, 
kas daryti atsitikime mirties: 
kad jisai būtų palaidotas lais
vai, ar su religinėmis apeigo
mis. Jo trumpa gyvenimo bio
grafija nebus išimta iš minimo 
baksuko kolei jisai gyvas, bet 
In M išimta jam pasimirus.

Jie sako, kad taip darydami 
jie ^likusias gimines, moteris 
ar vaikus, galės paraginti vyk
dyti jų vyro ar tėvų norą jam

mirus. Primins, kaip jisai turi 
būti palaidotas. Jie sako, kad 
daugumoje, likę gyvi nori ki
tus įtikinti, būk jisai prieš 
mirtį prašė jį palaidoti su baž- 
n y t j n ė m is apeigomis.

Nežinau kaip šis jų nutari
mas bus gyvenime įvykintas, 
bet kad daug buvo atsitikimų, 
kuomet buvusiam laisviečiui 
mirus nesiskaitoma su jo gy
venimo įsitikinimais, tai yra 
faktas. Palaidoti su bažnytinė
mis apeigomis prieš jų norą ir 
valią. Gali būti atsitikimų, 
kad likę gyvieji irgi nesiskai- 
tys su mirusių paliktu raštu.

Neseniai Jersey City nusi
nuodijo gasu Bagdonas. Jo 
moteris susirgo ir buvo išvež
ta į ligoninę. Bagdonas, likęs 
vienas namie, matomai, iš rū
pesčių ir nervų suįrimo ir ne
žinodamas koks bus moteries 
likimas ligoninėje, atsisuko 
gasą ir atsiėmė sau gyvybę.

Kitas rastas negyvas savuo 
se namuose Sabulis. Jo šeimy- I 
na išėjo į miestą ir parėjus ra- į 
do jį mirusi. Abu buvo apie 
7O-ties metų senumo.

Jersey City gyventojai Par
šą liai išvyko praleisti atosto
gas Floridoje.

Cranfordo Makutėnienė su 
Vaičioniene tik ką parvyko iš 
Floridos. Jos sako, kad gyve
nimas Floridoje esąs linksmas 
ir gražus, kuomet nuvyksti va- 
kacijų proga. Bet jeigu reikė
tų apsigyventi nuolatiniai, tai 
turėtų apsiprasti. Jos esą pasi
tenkinusios rytų gyvenimu.

Gerai žinomas orkestras va
das Pavydįs nesveikuoju, šir
dis netokia, kokia turėtų būti. 
Iki šiam laikui gyveno Green
wood Lake, N. J., sesers Sta
siukaitienės priežiūroje. A. 
Pavydįs šiuom tarpu jau ne
gali dirbti.

S. Stasiukaitienės vienatinis 
sūnus paimtas i Dėdės Sanio 
kariuomenę. Jisai ėjo aukštes
nį mokslą Meri land valstijoje, 
buvo gabus mokinys, tačiau 
laikinai turėjo mokslą per
traukti kolei pasiliuosuos iš 
kariuomenės.

Teko Įsikalbėti su Aušros 
Draugijos nariais Elizabeth, 
N. J. Laisvės skaitytojam jau

Vra žinoma, kad Aušros Drau
gijos! nariuose įvyko nesutiki
mų, kuomet norėta panaikinti 
antrą skyrių ir palikti tik pir
mą skyrių. Antro skyriaus na
riai nebuvo tuomi pasitenki
nę. Abi pusės turėjo advoka
tus. Sakoma, advokatai abi 
puses sutaikė. Nepasitenkinu
sieji antro skyriaus nariai ga
vo apie porą tūkstančių dole
rių ir jie pasitraukė iš Draugi
jos. Kurie sutiko su didžiu
mos nutarimu, pasiliko drau
gijoje. Tačiau pasitraukusieji 
ir gavusieji du tūkstančius do
lerių turės iš tų pinigų pamo
kėti advokato iškaščius.

tokiu nesusi prati- 
įvyko Aušros Drau-

sakyti, kad lietuviu

i/ ............................... - ' ----------------------- •------------------------------------------
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žiuojui prie susitaikymo nepri
eita. Tačiau gyvenimas mus 
mokina, kad vengtume klaidų. 
Vengtume 
mų, koks 
gijoje.

Galima
organizacijos šioje šalyje ne
daro progreso ir narių skaičiu
mi neauga, Nereikėtų jas skal
dyt ir kurios pašaipinės drau
gijos dar laikosi, jas palaiky
ti. Palaikyti, kad lietuvių or
ganizacijos gyvuotų taip ilgai, 
kolei bus senos kartos lietu
vių šioj'e šalyje.

Pilietis

Patalavičiai mus labai gra
žiai priėmė, už ką tariame 
jiems širdingą ačiū!

Beje, su draugais Patalavi- 
čiais nuvykome aplankyti Se
ną Vincą. Senas Vincas, po 
sunkios ligos, išrodo neblogai. 
Taip pat ir jo žmona neišro- 
do blogai. Vienok abu nusi
skundžia, kad menkai darbuo
tis jau tegali. Man patėmijus 
Senam Vincui, kad mažai jo 
raštų matosi, tai jis atsakė: 
Tai mano mėgiamiausias užsi
ėmimas, bet šiuo tarpu esu be
jėgis, vienok neatsisakau, 
dar sutvirtesiu, tai dar-] 
stengsiu' šį tą sukurti, bot 
mažai vilties tam yra.

Worcester, Mass Hyde Park, Mass

Laisviečiams

, jei 
pasi- 

jau

draugai, Plymou- 
Wilkes-Barre ir apylin- 
jaisves skaitytojai, visi

žinome, kad Laisves vą- 
reikalas jau pilnai prasi-

Brangūs 
t h o, 
kės 
jau 
jaus
dėjęs; jį pradėjo pačios Lais
vės personalas, gražaus pobū
vio formoje,kuris įvyko šio 
mėnesio trečią dieną Rich
mond Hill, N. Y. Jau matėme 
dienraštyje, jog vajaus pra
džia puikiai pavyko. Taigi 
mieli šios applinkės Laisvės 
skaitytojai, mes taip pat pri
valome rūpestingai susidomėti

Padėka ir pakvietimas

Worcesterio koresponden
tas jau pąrašė Laisvėje apie 
įvykusį kuklų Meno Antros 
Apskrities pikniką rugsėjo 26- 
!ą, Olympia Parke. Piknikas 
buvo surengtas sukėlimui fi
nansų pasiųsti Worcesterio 
dainininkus Oną Dirvelienę ir 
Joną Sabaliauską į Lietuvių 
Meno Sąjungos Nacionalį Fes
tivalį, rengiamą chicagiečių.

Varde rengėjų, noriu tarti 
ačiū už dovanas piknikui. Jas 
suteikė J. D. Jusius, K. Ur
bonas (hudsonietis), B. Va- 
lančiauskiene, L. Ausiejienė, 
J. Lukas. Už talką darbe : II. 
Žilinskienei, R. Januliui, O. 
Stankienei, M. šiupėnienei, E. 
Kanapkienei. Programos pil- 
dytojams: Onai Dirvelienei, 
Jonui Sabaliauskui, Aldonai 
Wallen, Helen Smith; Montel
lo Trio.—Albertui Potsiui, Ro
žei Merkeliutei-Stripinis, A. 
Yodeikiui; Hartfordo Laisvės 
Chorui, jų mokytojai Wilma 
Hollis, pianistei Mulcrankaitei 
ir jaunam Hollis. Ačiū visiems.

Rengėjai

Julia Zulienė sulaukė 70-to 
gimtadienio. Draugės ir drau
gai surengė Julei pagerbti gra
žią sueigą. Draugės įteikė gra
žias dovanėles ir gerus linkėji
mus ilgai, laimingai gyventi.

Labiausia Įdomus buvo pini
ginis kvietkas iš 7-nių dolerių. 
Tas reiškė 70-tą gimtadienį. 
Tie doleriai sumaišyti su gėlė
mis, taip gražiai sudėstyti, kad 
negalima pažinti — gražiau
sias kvietkas. Pinigiškai drau
gės susidėjo, o korsažą padarė 
d. Radzevičiene, cantoniete. Ki
ti į pobūvį atvyko iš Stough
ton dd. Pušinskienė ir Tukie- 
nė, iŠ Montello Kaulakiai, Ba
ronienė, Gutauskienė ir Micke
vičiai, iš Hyde Parko Morke- 
liai, Katnikai ir Gvazdikai, vi
si mūsų geri draugai.

Julia Zulis taria širdingiau
sią ačiū visoms draugėms ir 
draugams už tą nuostabų 
kvietką, už kitas dovanėles ir 
už tą mielą draugingumą.

» Rep.

(Tąsa)
Tiesa, kol karas tęsėsi, su valgiu buvo 

ne taip gerai. Būdavo, kad kiek karei
vis atsineša, tai turi suvalgyti iki pasku
tinio trupinėlio. 0 jei palieki kiek nors, 
tai vakarienei atėjus užveizda atneša 
tau tą pačią lėkštę ir tu turi suvalgyti 
tą seną maistą. Šviežios negausi, jei 
tos senos lėkštės nesuvalgysi. Mat, tai 
armijos vadovybė norėjo parodyti karei
viams, kad krašte viešpatauja maisto 
stoka ir jie turi su maistu būti atsar
gūs.

Bet kareiviai, žinoma, buvo labai ne
patenkinti. Virtuvės užveizda jie vadi
no ne kitaip, kaip uzurpatorium. Kilda
vo visokių nesusipratimų, susirėmimų. 
Pavyzdžiui, kartą vienas kareivis, labai 
įniršęs, kad jis verčiamas valgyti neska- 

' nų kąsneli, grobė tą nuo lėkštės ir smo
gė tiesiai į virtuvės užveizdos ūsus. Ka
reivėlis, žinoma, buvo smarkiai nubaus
tas, jis gavo tris savaites po šautuvu.

• Bet karui pasibaigus viskas pasikeitė.
Karo pabaiga atnešė pamatinę pakai-

• tą kareivių maitinime. Kareiviai jau 
galėjo valgyti, kiek norėjo, o sekmadie
niais būdavo tikri baliai. Tada gauda
vo vištienos, kalakutienos ir kitokių 
gardžių valgių. Ir jei būtų Jurgį para
ginę pasilikti, būtų pasilikęs armijoje, 
kad ir visam gyvenimui. Žinoma, buvo 
ir tokių, kurie taip visam gyvenimui ar
mijoje ir pasiliko. Bet tai buvo tokie, 
kurie jau pirm karo tarnavo keletą me
tų,— profesiniai kareiviai. O tie, kurie 
būvo tik karui rekrutuoti, tai strimgal
viais su didžiausiu entuziazmu veržėsi 
palikti ginkluotas pajėgas, kuo greičiau 
pasiekti namus. Tai buvo jų tikslas ir 
troškimas.

Iš tikro tai tik vienas Jurgis buvo nu
liūdęs. Jam buvo gaila apleisti gerai 
įprastą Dėdės Šamo tarnybą.

^Atleidinėjimas prasidėjo 1919-tų me
tų pradžioje. Bet pakol padarė reika
lingus dokumentus, popierius, tai praė
jo dar kokios trys savaitės. O kai vis
kas jau buvo paruošta, tai vieną gražią 
dieną kokie trys šimtai jų buvo nuvežti 
į geležinkelio stotį ir ten paaiškėjo, kad 
jie turi pirktis bilietus, jei nori važiuoti 
namo....

Tą sužinoję visi baisiai pasipiktino. 
Pasigirdo griežti protestai, kai kurie 
kareiviai pradėjo kritikuoti prezidentą 
Wilsona. Kareiviai sakė: “Jei mus čia 
atvežė, tai turi ir nuvežti atgal!” Gin
čas su stoties viršininku tęsėsi daugiau 
negu valandą. Kareivių nepasitenkini
mas augo su kiekviena sekunde: vieni 
pradėjo švilpauti, kojomis daužyti pero
no grindis, kiti pradėjo visokiais balsais 
staugti, kumštimis daužyti biletų par
davinėjimo narvelių storas grotas. Pa
sigirdo grąsinimai.

“Viskas bus paversta į šipulius, jei 
bilieto neduosit veltui!”
♦ Triukšmui dar einant stoties viršinin

kas gavo telegramą nuo gubernatoriaus, 
kuris, kaip matyti, jau buvo informuo
tas. Jis patarė viršininkui duoti karei
viams biletus už pusę kainos. Bet ka

reiviai visi kaip vienas atmetė pasiūly
mą ir vienu balsu pradėjo kartoti reika
lavimą “laisvų biletų! laisvų biletų!”

Dar už 15 minučių atbėgo-atskubėjo 
stoties viršininkas su kokia tai popierė- 
le rankoje ir atsistojęs ant pastolio pra
dėjo skaityti pakeltu balsu:

“Aš tik kalbėjausi su prezidentu Wil- 
sonu Washingtone. Jis sako, kad val
džia visus pinigus išmokėjus algomis ir 
pusę bileto nusipirkti kareiviams nėra 
sunkenybė. O kurie atsisako, tie tegu] 
palieka vietoje. Prezidentas nieko ne- 

• gali padaryti.”
Kareiviai savo tarpe pradėjo diskusi

jas, pradėjo kalbėtis,' ginčytis. Vieni 
jau sutinka, kiti dar griežtai priešinasi. 
Jurgis laikėsi nuomonės, kad nėra kitos 
išeities, kaip priimti gubernatoriaus 
siūlymą, ir taip pareiškė draugams. Po 
dar ilgokų diskusijų didelė dauguma su
tiko priimti pasiūlymą ir ginčas baigėsi. 
Bet kai kuriems ir pusė bileto kainavo 
ištiso mėnesio algelę.

O kai kareivius pradėjo atleidinėti, 
tai skriaudė be jokios mieiaširdystės. 
Tarnybos pradžioje kareiviai vis girdė
davo nuolatinį karininkų raginimą, ka- 

' įima į galvą: “Neimkite algų, iki karas 
pasibaigs, nes valdžiai dabar reikalingi 
pinigai. O paskui visą algą gausite iš 
karto.” Tad, daugelis kareiviu, kurie ga
lėjo apsieiti, ir neėmė algų.

Jurgis, pavyzdžiui, buvo išsiėmęs tik 
vieną algelę, tai dabar jam turėjo tekti 
nemenka krūva naujutėlių. O tokių 
kaip jis, buvo daug. Bet karininkai 
bandė kiek galima daugiau atskaityti. 
Jurgiui už kadaise sulaužytą pikio kotą 
atskaitė dolerį su puse., už ploščių, kuri 
koks tai neprietelis nuo jo kadaise pa
vogė, penkis dolerius, už lėkštę, šmote
lį paprastos blėtos su aluminumo prie
maišomis, atlupo tris dolerius. Na, o 
kas žino, gal ir už uniformas, su kurio
mis atleido namo, ir atlupo po gerą su
mą? Be to kiekvienas kareivėlis buvo 
apsidraudęs ant dešimties, mažiausiai 
ant penkių tūkstančių dolerių, ir už tai 
kareiviams atskaitydavo iš jų algų kiek
vieną mėnesį.

ŠTAI KAIP VISOJE ŠALYJE 
TRŪKO DUONOS

Prieš pat išėjimą į armiją Jurgis ke
letą dienų dirbo prie vyro, kuris pelenus 
išvežiojo turčiais apgyventoje miesto 
dalyje. Ir Jurgis labai gerai prisižiūrė
jo, kaip turčiai “taupė” duoną ir kitokį 
maistą, tuo laiku, kai labiausiai taupyti 
reikėjo.

Atmatos buvo nuvežamos arkliu pa
kinkytu vežimu, ir kai Jurgis su tuo vy
ru privažiuodavo, tai tarnaitės dar išsi
skubindavo, kartais po du ar tris kar
tus, ir išnešdamos visokių gėrybių mes
davo į. atmatų skardines. Jurgiui teko 
matyti išmetant šviežią duoną, kuri dar 
būtų skani net po kelių dienų, matė iš
metant kumpių, ištisų gabalų, nuo ku
rių tik maža dalis buvo suvartota, mate 
išmetant gražiai su svogūnais apsmožy- 
tą mėsą, kurios kvapas tiesiog nosį dil
gina,— nors imk ir valgyk...

(Bus daugiau)

Plymouth, Pa.
PAS Bekampius ir Patalavi- 
čius

sant, kaip kas manytų, bet 
dienraštis Laisvė mus aplanko 
kasdien, kuri suteikia mums 
teisingas žinias ir pamokinan
čius straipsnius. Laisvė nie
kuomet nebijojo, ir dabar ne
bijo 
k a m 
rite 
net

Kviečiame visus i šaunią partę
Sekmadienį, spalio 21-tą, 

Worcesterio Aido Choras ren
gia šaunią partę pasilikimui 
grįžusių dainininkų iš Chica-

Sioux Falls, So. Dak. *— 
Kalinių sukilimas tapo nu
malšintas. Valdininkai sa
ko, kad jie smarkiai nubaus 
sukilimo vadus. Sukilime 
dalyvavo apie du šimtai ka
liniu, v

nepatinka ar neaišku, tu- 
)ilną teisę klausti, arba 
kritikuoti. O jei norime,

dėsnis, tai stengkimės gauti 
daugiau skaitytojų, ir patys 
n e a t i d ė 1 i o j ę atsiimu j i n k i m e 
prenumeratą.

MASS, valstijos meno mylė
tojai,, Lietuvių Meno Sąjungos 
l ėmėjai, pasiuntė Aldoną Wal
len, Oną Dirvelienę ii* Joną 
Sabaliauską atstovauti Mass, 
valstiją LMS Nacionaname 

Chicago j e. Daug 
artistams patirti 
lietuvių sostinėje 
Įdomu bis mums

Winchester, Va. — Vir
ginia Woolen Mills darbi
ninkai baigė streiką ir su
grįžo į darbą. Streikas tę
sėsi 12 dienu. Streikavo 500 
darbininkų.

Netikėtai su 
Vincu 

teko susi-
• susidraugauti. Tai
ir apsišvietęs žmo
gų viršum 70 metų
Toliau i šsi k a 1 be j u s, 
kad Patalavičius, 

15-16

Baigiantis mielai vasarėlei, 
j teko pabuvoti Bekampių va
sarnamyje, Avalon, N. J., ir 
puikiose pajūrio maudynėse 
teko gerokai pasimaudyti, be
kampių vasarnamis, iš lauko ir 
vidaus, gerai apžiūrėtas ir 
gražiai ištaisytas. Bekam pie
nei čionai tenka didesnė pusė 
laiko gyventi, nes ji tik ketvir
tadieniais važiuoja į biznio 
vietą pagelbėti Bekampiu! ligi 
Šeštadienio vakaro, o vakare 
abu važiuoja į vasarnamį; 
bet pirmadienį, Bekampis ir 
vėl grįžta i biznio vietą vėsai 
savaitei. Bet Bekampienė li
kusi čia viena, nemiega: 
Ji dirba aplink stubą ir šlubo
je; ji gražiai skoningai išma- 
iiavojo rūmus iš vidaus; gėlės, 
pievelės ir medeliai aplink 
stubą gražiojo tvarkoje. Taip 
pat pati draugė Bekampienė 
sakosi, kad ji šiuo tarpu gana 
gerai jaučiasi.

Šią vasarą nemažai atosto
gaujančių, bei vasarotojų pa.-i 
Bekampius buvo
v i e n u a t ošti>ga u jaučiu, 
Patalavičiu-Patten, 
pažinti i 
malonus 
gus, jau 
amžiaus, 
pasirodė,
dar būdamas Lietuvoj, 
metų jaunuolis,carizmui drau
džiant lietuvišką literatūrą, 
ją skleidė slaptai, parsiga
bendamas iš Rytų Prūsijos, iš 
Tilžės miesto. Buvęs daugel 
kartų pavojuje, bet vis pavy
kę jam laimingai išsisukti.

Toliau išsikalbėjus, pasiro- 
dė, kad V. Patalavičius yra 
vedęs mano jaunų dienų pa
žįstamą bei draugę iš Lietu
vos, iš žagariškių kaimo, 
Punsko parapijos, Marijoną 
Čebatoriūtę. V. Patalavičius 
sako: žinai ką, mano vakaci- 
ja čionai jau baigiasi, 
apie 70 mylių iš čia į 
gyvenvietę, tai būtinai 
sime pas mane, kur į 
pabuvoti 
būti smagiai su maniške, apie 
jaunų dienų praeiti; o tikrai 
žinau, jog maniškė pilnai bus 
patenkinta. Muidu su maniške 
pasitarėme, ir su draugo Pa- 
talavičiaus užkvietimu sutiko
me. Tai tikrai buvo malonus 
susitikimas su Marijona Pata- 
lavičiene, buvusia Čebatoriūte. 
Po penkiasdešimt vienerių me
tų nesimatymo, neat pažinome 
viens kito; tik prisimenu, jog 
buvo nedidukė, smarki, grakš
ti ir graži mergaitė; o pagal 
metus, ji ir dabar, dar yra 
graži, linksma, svetinga ir 
draugiška moteraitė. Pas Pa- 
‘alavičius svečiavomės dvi die
nas, o apie jaunystės laikų įs
pūdžius vis rodos dar nebaig
tos kalbos.

. ir tik 
į mano 
važi un

pasikal-

Mieli Laisvės skaitytojai, aš 
prašai? tų, kuriems 'neparanku 
pasiųsti už savo prenumeratą 
ar už naują gautą Laisvei 
skaitytoją, pirmam susitikime, 
perduokite man, o aš mielai 
j ūmi pavaduosiu.

Taigi brangūs Laisvės skai
tytojai, kad išlaikius mūsų 
spaudą tvirta, o mes ją turime 
išlaikyti tokia, tai privalome 
darbuotis visi — pagal išgalę 
ii aukomis 
remti.

teks mūsų 
Amerikos 
Chicago j c.

i visiems išgirsti daug ko iš su-
j grįžusių dainininkų.

Kviečiame vietos ir apylin
kių dainą mylinčią publiką Į 
aidiečių neigiamą pokylį 21-tą 
spalio, 29 Endicott St. Pra- 

'džia lygiai 5 vai.
Rengėjai

Washingtonas. — Ameri
kos Skalbyklų Institutas 
raportuoja, kad tik praėju
siais metais Amerikos žmo
nės drabužiu valymui išlei
do $884,000,000.

pa

CLEVELAND, OHIO

Columbia, N J
Parėmė Laisve

siu 
gim- 

sukakties paminėjimą

savo rezidencijoje

! L.L.D. 22-ra kuopa rengia “Hal- 
i lovveen Vakarą” su šokiais ir vaka- 
' riene. Bus silkių ir porkčiapo • kavos 
: ii’ kitokių prieskonių. Kaina tik 

Šeimininkes ruošiasi paga- 
■ minti gerų valgių. Atsilankę sve- 
! čiai ir viešnios būsite užganėdinti. 
Įvyks šeštadienį, spalio-Oct. 23 d..

I pradžia 6 vai. vakare. L.D.S. Kliu- 
1 bo svetainėje, 9305 St. Clair Ave. 
i Bus bufetas su visokiais gėrimais ir 
i gera muzika šokiams.
j Bus ir kitokių įvairumų, kuriuos 
j patirsite atsilankę. Kviečiame skait
lingai atsilankyti.Viktorija 

i i e nė 
metų spalio 
tuvių
savo sesutei Bronei Zmitrailei 
•š Johnson City N. Y., .sukvies- 
dama būreli savo giminių ir 
artimų draugų, kuriuos Mile
liai maloniai pavaišino ska
niais valgiais ir gėrimais, o su
sirinkusieji linksmai praleido 
popietį su selebrante, kuriai 
išreiškė daug gerų, širdingų 
linkėjimų.

Kadangi svečiai taip netiko-- 
buvo sukviesti Į tą suregė
tai nebuvo prisirengę k Ho
nors apdovanoti selebran- 
tad apdovanojo ją pini

giniai, bet šioji atsisakė dova
ną priimti, dar nuo savęs pri
dėjo dešimtinę, skirdama 
spaudos naudai, o jos sesutė, 
netik kad pavaišino svečius, 
bet dar pati pridėjo penklinę, 
kas sudarė $25Laisvės naudai.

Būdamas vienas iš svečių, 
esu labai pasitenkinęs, kad i 
labai smagiai praleidau laiką 
ir manau, kad ir visi kiti sve
čiai taip pat turėjo smagų po

vą rd u ta- į 
Pranui ir I

ni

pietį, už kurį visų 
riu širdingą ačiū 
Viktorijai'

Vienas iš svečiu

So. Boston, Mass
Pirmas šio rudens sezono parengi

mas. Tai bus graži surprise Party. 
Bus duodama skani vakarienė ir 
įvairių pamarginirtių. Įvyks šešta
dienį, spalio-Oct. 31 d., pradžia 5 
vai. vakare, vieta 318 
rengia Moterų Ratelis, 
visus atsilankyti.

Broadway, 
Kviečiame

Rengėjos

Valdyba 
(201-203.)

Ar jau gavote Laisvei 
naują skaitytoją? Visi 
esantieji skaitytojai yra 
prašomi gauti nors po vie-

Berlynas. — Tarybų Są-‘ 
jungos užsienio reikalų mi
nistras Molotovas sugrįžo 
Maskvon. Rytinėje Vokie
tijoje jie viešėjo aštuonias 
dienas.

Worcester, Mass.
D. G. Jusius pranešė Lais

vei, kad jis sutiko parinkti 
prenumeratų A. M. Metelio- 
nio knpgai ‘‘Apie Dievus ir 
Žmones.’’ Visi norintieji užsi
sakyti, prašomi nevilkinant 
priduoti $1 Jusiui, jisai atsiųs 
visus sykiu.

Tikimės jog daugelis wor- 
cesteriečių pageidaus tos svar
bios knygos ir pasinaudos Ju
slaus patarnavimu užsakymą 
pasiųsti.

Laisvės Adm.

PHILADELPHIA, PA

IR BALIUS
Rengia 

MOTERŲ KLIUBAS SU ALDIEČIŲ PAGELBA

20 d. Lapkričio (Nov.) 
RUBA HALL

414 Green Street Philadelphia, Pa.

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare

PO PROGRAMOS BUS BALIUS
Koncerto programą išpildys pasižymėję meni
ninkai iš Brooklyno ir New Jersey. Jie dainuos 
ir perstatys juokingų dialogų, vadovaujant Mil
dred Stensler.

TAIPGI BUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

ĮŽANGA $1.00 Visus kviečia Rengėjai
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Portorikonai nuteisti
New Yorke baigėsi teismas 

13 portorikonų, nacionalistų 
partijos narių. Džiūrė juos 
pripažino kaltais. Gali bausti 
iki 6 metų kalėjimo.

Tie 13 buvo sumedžioti ma
siniuose areštuose ne už 
po apšaudymo Kongreso 
ėjusio kovo mėnesio 1 d 
čiau šie neturėjo ryšio su 
dymo aktu. Tai parodė jie pa
tys. Tai paliudyjo ir šaudyto-

pra-

pažino ir už tai buvo pirmiau 
nuteisti. .J šių 13 teismą šovė-

Trylika tapo nuteisti einant 
laidymais šnipų ir in formelių. 
Nuteisti kaip dalyviai vienos 
ir tos pačios organizacijos, ku-

Sėdėjimo streiką nori 
uždrausti

American Safety Razor Co. 
kreipėsi i teismą, kad už
draustų jos darbininkams vyk
dyti sėdėjimo streiką. Darbi
ninkai sustreikavo rugsėjo 30- 
tą, firmai atsitraukus nuo kon
trakto. kuris 
rugpjūčio 15

buvo sutartas

Brook lyno 
teisėjas Ar 
abi puses spalio 14-tą atvykti 
i tardymą. Streike randasi 
apie 850 darbininkų: 150 vi
duje, o 700 lauke. Juos atsto
vauja United Eleitrical, Ra
dio and Machine Bokalas 175.

vyriausio teismo

SKELBKITĖS ixALSVEJK

NewYorto^iz^ZlnlOT
Lehmanas pasmerkė 
Wilsono kalbą

Senatorius Herbert Lehman 
rtipriai pasmerkė valstybės 
gynybos ministrą Charles W d- 
soną už darbininkų prilygini
mą šunims. Jis pareiškė, kad 
Wilsonas privalo viešai atsi
prašyti darbininkų arba pasi
traukti iš atsakingos valdžioj’e 
pareigos.

Wilsonas tai pasakė fabri- 
l-antų ii- prekybininkų repub- 
hkpnų bankete (po $100 
vieno vakarienę), 
mas apie bedarbius 
jam geriau patinka 
liai, kurie medžioja 
to, o ne tie.

u z 
Kalbėda- 

sakė, jog 
tie su ne

šąli mais-
kurie sėdi ir

TEATRININKAMS
Brooklyno Lietuviu Liau

dies Teatro susirinkimą 
šaukiame šio antradienio

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

OPERATOR!s

4 įkaitinti už aborto
operaciją ir mirh

New Rochelle tapo sulaiky
ti teismui 4 asmenys, Įtarti 
esant kaltininkais Ritos Mc
Kenna mirties. Jais yra još 
meilužis John Forsander, Mr. 
ir Mrs. Donald Burgess, kurių 
bute Rita operuota, ir Mrs. 
Rose Miller, kuri operavo.

Mirties priežastis dar m-nu- 
j statyta. Tikrai žinoma, kad j; 
; buvo nėščia ir operuota šešta- 
Llienį. Tačiau tyrimas nustatė. 
; kad sekmadienio rytą dar 
! valgė pusryti. Iš to spėja, kad 
1 ne operacijoje mirė.
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' Motery rengiami pietūs Įvyks jau ši sekmadienį,
spalio 17,1 vai, Auditorijoje; kviečia visus

sų SU 
landą. 
<• kstintojo, pečiuje

ki tų pietums

sų pagirimai 
d a visiems

popieti, kaip

pietumis

kam patil

imę .sudrožti, o gamtos mėgė
jams iš čionai ii“ i Kev. Gar
dens Parką netoli, apie 1 " 
minučių kelionė pėstiems.

Įves irgi prakalbėjo 
apie Wilsoną

Republikonų kandidatas i 
New Yorko gubernatorių se
natorius 
Wilsono 
tu n ims. 
valstijos

tūriniame Centre, 7:45/
Turime naują veikalą ir 

manorile jį perskaityti.
Kurie tik domitės teatru.

LT Valdyba

na

puikios da

Jackson Height
TH. J L. 8-167 {

M ERGINOS-MOTERYS

neužsu

Kazokytė pirm išskridimo 
liicagą dar atnešė nuo sa- 
mamytes labai gražią (lo

leis* ■ i mti.
\ i.e- Iki pasimatymo 

žais- i Auditorijos rusta u ra n c '

Minės žydą 300 metą 
i sukaktį Amerikoje
žymėti rengia nepaprastą 
gramą šio šeštadienio va

negio

m 
žydų visuomenini
tarpe 1G54 iki 1951 metų.
-laivine dalyvauja pusi

muzikantai

at

pavaizduojant’
ei) ima

paivai-

! 1LA sako, kad unija 
j persekiojama

1 nternational 
men’s Associat
dybai Darbo Santykių Tary
bai protestą, kuriame pareiš
kia, kad unija yra persekio
jama. Reikalauja sustabdyti 
iru kdymus.

Skunde sako, kad guberna
toriaus Dewey Waterfront Ko
misija bando neprileisti 
krovių pasirinktai unijai 
-nepriklausomai) įvesti 
(įlankose unijinės šapus

laiva- 
(1LA 
prie-

Ar jau rengiate ką Laisves ! -------------------------
• rp *

paramai. i GATJKIT LAISVEI SKAITYTOJI

7 pxixmiu. fMMRAMRAIUI

35-itų Mėty Dienraščio Laisves Sukakties A (žymėjimu

KONCERTAS
RENGIA LAISVES BENDROVĖS DIREKTORIATAS

SekmadL, Liapkriži® 14 Kfowmber
Prasidės 3:30 vai. popiet Įžanga $1.50, taksai Įskaityti

ŽYMIAUSI LIETUVIŲ TALENTAI D A LYV.A U.J A PROGRAMOJE:

Aldona Wallen, Sopranas
Nauja lakštingala iš Brockton, Mass., teiks publikai 

malonumo savo gražiu balsu ir išsilavinimu.

Suzana Kazokytė, Mezzo - sopranas 
Pasižymėjusi dainininkė-soli.stė taipgi dalyvaus 

šioje programoje.

Leonas Yonikas, Baritonas
Puikinus talento dainininkas-solistas, iš New Yorko 

dalyvauja programoje.
Shatusky Dvynukai 

ramaqua, Pa., duos akordion ir'smuiko duetų 
Puikūs grojikai.

Ona Dirvelienė, Sopranas 
iš Worcester, Mass. Vėl savo puikiu talentu 

teiks mums malonumo šiame koncerte.

Jonas Sabaliauskas, Tenoras 
iš Worcester, Mass., pasiryžęs dar kartą šauniai 

išstoti Laisvės koncerte.

Lietuvaitės Nancy ir Tessie
iš Philadelphia, Pa., šokis ir flute solos.

vadovaujamas
Aido Choras

Mildred Steiisler duos gražių liaudies 
dainų šiąja proga.

Koncerto Akompanistas Frank Balevičius, iš New York City

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

Kai matote, programa bus nepaprastai turininga. Kiekvienas kultūriškas žmogus turi rūpintis pama
tyti ir išgirsti šią gražią programą. Lauksime svečių ir iš tolimesnių kolonijų atvykstant į koncertą.LIBERTY AUDITORIUM

] 10-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N.Y.

Liberty Auditorijos restaurantas veiks nuo pat ankstyvo ryto per visą dieną ir vakarą, 
puikiausius pietus. Nevalgykite namie čia su svečiais bus maloniau pietauti.
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prilyginimo bedarbių 
'Kuo tarpu iš visos 
piliečiai klabino ji 
Per dvi dienas re

porteriai vis klausinėjo jo nuo-
na, 85 laipsniai.

Spalio 13, išsirengdamas 
prakalbų maršrutui po visą

Brooklyn, N. Y
Lietuviu Amerikos Piliečiu

jog- Wilsono kalba rod c 
‘'nesupratimą padėties.”

Įves sake: “To visiškai ne- 
užgiriu. Pats esu buvęs bedar
biu. Tiktai pats . buvęs toje 
padėtyje gali matyti kaip jau
čiasi tas, kuris neturi darbo. 
Ne darbininko kaltė. Jis yra 
auka aplinkybių, kurių jis ne
gali kontroliuoti.”

Rakandų apmušimo ša po j e 
prie 13th Avė. ir 38th St. pra
sidėjęs gaisras sužalojo 2 pa
status i)’ keletą juose buvusių

RANKDARBIAI
Vokiškų Rankdarbių Krautuvė 

SELMA’S ART SHOP
N. Y. C., 1061 2nd Avė., 

(kamp. 86th St.) 
Brooklyne: 59-07 Myrtle Ave.

Visokių rūšių išsiuvinėjimui mate- 
rijolai, kaipo Canvas, Hoops, Ger
man Nomotia- Vilna ir daugybė 
lūšių iš Vokietijos importuotų 
štampuotų kvartukų — prijuosčių, 
lovom aptiesalai, paduškos ir kit
ką".

Telefonas: SAcrainento 2-0169

IŠPARDAVIMAS — 
APTUŠTINIMUI PATALPOS 

1954 OLDSMOBILES 
TIK SPALIO MĖNESI!

KAINOS SUTRIUŠKINTOS 
Ateikite pamatyti mūsų 

1900 OLDSMOBILE išstatytą 
parodai

Gaines Motor Co. Inc. 
1217 Flatbush Ave., Brooklyn

Šaukite Mr. Gaines—BU. 4-3300

KliiJ 
bo biznio skyriaus susirinkimas 
vyks trečiadienį, spalio-Oct. 2L 
prasidės 7:30 vai. vakare. Visi 
riai malonėkite dalyvauti, nes 
svarbių reikalų.

na -

Sekretorius
(201-203)

PARDAVIMAI
OFFSET ir letterpress spaustuvė 

nori parduoti letterpress įrenginį;!. 
Visas įrengimas pirktas bėgiu 2-jų 
metų. Pilnai perbūdavo!as. Galima 
matyti operuojant pagal sutartį tik
tai. No. 2 Kellys, P> Kellys, ir 1.1. 
Duodama finansavimas. Kreipkitės 
tik pirkėjai. TW. 8-7866. '

(200-205)

VIŠTŲ FARMA 23 akrų. 7 kam
barių namas; visi įtaisymai: šiluma, 
garadžius; vištininkyslū. 1200 de
dančių vištų patalpa, automat iškils 
vanduo. Kaina $7000 Ant išmok''- 
įimų.

S< HEIDELL & SCHMIDT 
Jeffarson. N. Y.

Convalescent Home
PRIVATINIAI PALIEGĖLIAMS

Viršaus 18 motų kalbančio.- 
liškai Sustatymų darbiu, 
dirbtuvė. Kreipkitės 9 A AL.
E. 133rd St., Bronx.

GOTHAM PRESSED STEEL 
CORP.

ang-

656

! Vos nepakliuvo už 
j panašumą plėšikui

Bair nu-

šiami... Kam nors jo aulo pa- 
irodė visai panašus i ieškomo 
dėsi ko Elmer Burkes. Ke/>|urė

galiam laikrastimnk 
: no laisnio num' ii 
J kad jis išduotas 1 
.tokiam, kaip Burke

Sužinojęs, per k<
jam

t-

ne

t i keliauti.

Slaugė maitins ir prižiūrės senyvus 
įmones, Tray Service, porčiai, svei
katą atnaujinti dieta. Patogūs na
mai arti jūrų įlankos. Tel. C(>. 
6-9733. 8807—2Ist. Ave., Brooklyn, 
N. Y.

KAILIAI IR KAILINIAI
Už wholesale kainas. Didelis pa
sirinkimas visokių vėliausių ma
dų. Daromo pataisymus savo pa
čių dirbtuvėje.

Aex Dimant Fur Co.
Išdirbėjus Dailių Futrų

Iš R i gos
150 West 28 St., kamp. 7th Avė.

New York 1, N. Y. CHelsea 2-1079

ĮDĖJIMAS
TAISYMAS IR APTARNAVIMAS

Fabrike išlavinti mechanikai aptarnauja ištisą 
Metropolitan areą. Specializuojasi in Room 

Conditioners.

• Ph ii co
• Fedders
• Mitchell
• Carrier
• Chrysler
• RCA
• Vornado
• Servel
• Daug kitų

Greitas, Akuratnas ir Mandagus Patarnavimas 
Mes Perkame, Parduodame ir Randavojame

• Taisymas
• Recharging

• Viršui
• Filters
• Stored
• Išvalymas
• Klioki Dapildymai

IDEAL SERVICE CO
STillwell 1-6777 STillwell 6-1080

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

jsūmlis, 21 mėnesio. 
:mt palangėje stoviu 
. iškrito nuo 1 aukoto 
ū.nt minkštos žemės.

I’.vrineja vidujinių org

Daugiau Vietos Žinių rasite 
4-tame puslapyje

’ MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
up-to-date

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

30G UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

Fpeist lane]
DRUGS. Inc.

405 So. 4(h Street
Cor. Hewcs St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligoniu kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G. *

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

P Tet EV. 7-6288
----------- >1
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