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Walt Whitman — vienas 
žymiausiųjų Amerikos liau
dies poetų.

Jis kūrė poeziją, puoselė
jančią žmonėse laisvę ir de
mokratiją.

Whitmano, veikalai yra iš
versti į daugybės kitų tautų 
kalbas.

Niekas negali sakyti, jog 
1 žinąs Amerikos literatūrą, jei 

jis neskaitė Walt Whitmano. 
, Whitmanas mirė 1892 me

tais, kai daugelis mūsų buvo
me negimę; jis palaidotas ilsi
si Harleigh kapinėse, Trento- 
no mieste, N. J.

Praėjusį trečiadienį tose 
pačiose kapinėse, netoli Whit
mano, palaidota Močiutė

, Bio*r.

Savo jaunystėje Močiutė 
buvo didelė Whitmano gerbė- . * ja.

Juodu buvo artimi draugai.
Net ir peržengusi 80-tąją 

metų dešimtį, Močiutė Bloor
* mokėjo atmintinai tūlas Whit

mano poemas.
Ir štai, 89 metų senutė pa- 

t guldoma amžinajam poilsiui; 
i prie josios kapo skaitoma 

Whitmano poema “The Mys
tic Triimpeteer,” — poema, 
kurią per desėtkus metų Mo
čiutė dažnai pobūviuose de- 

. klamuodavo atmintinai.
Koks gražus senutės, kovo- 

, tojos už darbininkų reikalus 
pagerbimas!

, žymieji darbininkų judėji
mo vadovai, veikėjai visuomet 
turėjo poetus-rašytojus savo
draugais.

Leninas ir Stalinas glan- 
džiaiP draugavo su didžiuoju 
Maksimu Gorkiu; jis tarsi 
buvo jiems įkvėpimo šaltiniu.

Maksimas Gorkis, kaip ir 
Walt Whitmanas, atliko mil
žinišką vaidmenį žadinime 
darbo žmonių kovai už švie
sesnę savo buitį.

Gaila, kad mūsų vyriausy
bė neleido į laidotuves vykti 
vienai artimiausiųjų Močiutės 
draugių, ugningajai Eliza
beth Gurley Flynn.

Komunistų Partija, kurios 
kūrėju Močiutė buvo, laidotu
vėse taipgi buvo atstovauta— 
šios partijos vardu atsisveiki
nimo kalbą pasakė Pettis Per-

■ ry-'^Amerikos darbininkų klasė

• gali didžiuotis, kad josios ei
lėse išsiauklėja tokios, kaip 
Močiutė Bloor.

buvo mūsų Clara Zetki- 
na^rPassionaria; ji buvo Ame
rikos darbininkų klasės pasi
didžiavimas.

Ilsėkis, Močiute, ten pat, 
kur ilsisi nemirštamasis mūsų 
dainius, Walt Whitman!

Naujas skandalas iškyla 
New Yorke. >

Gembleris Irving Sherman 
paskelbė apie tūlus buvusio 
mūsų miesto majoro veiks
mus, kurie niekaip neatitinka 
nei majorui, nei gi ambasado
riui.

Abudu juodu buvo artimi 
bičiuliai; abudu juodu veikė 
su “požemiu.“ Bet vėliau 
O’Dwyeris įsakė Shermanui 
nešdintis iš didmiesčio, kad 
jis, O’Dwyeris, jaustųsi ra
mus, kad nebūtų išduotos kai 

’ kurios paslaptys.

KaijO’Dwyeris ryžosi palik-* 
tėf miesto majoro kėdę, kai 

I nunuatė, jog bus paskirtas 
amiasadorium Meksikai, tai 
jis norėjo “pasižymėti:’’ už
leido policiją ant tų žmonių, 
kurie buvo susirinkę Union 
skvėre pasisakyti už taiką.

Daug nekaltų žmonių tuo-

Nr. 162 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji.

Amerika uždraudžia Sovietų 
pasiūlymus konferencijoj 
del sutarties su Japonija 
Sako. Sovietam būtų leista tik 
pasirašyt amerikinę sutartį

Washington. — Jungtinės • ties sąlygas.
Valstijos pasiuntė Sovietų; Jungtinės Valstijos iš
Sąjungai notą, kad San 1 anksto slaptai susiderėjo su 
Francisco konferencijoj dėl didžiąja dauguma šalių, da-
taikos sutarties su Japoni
ja bus leista tiktai pasira-
šyti amerikonų pagamintą 
sutartį arba pareikšti, ko
dėl Sovietai atsisako ją sa
vo parašu užgirti.

Amerikinė nota sako, bus 
atmesti bet kokie nauji pa
siūlymai kas liečia s.utar-

Amerikos apsigynimo 
sutartis su Filipinais

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pasirašys tarpu
savio apsigynimo sutartį su 
Filipinais rugsėjo pradžio
je San Franciscoj.

Pranešama, jog ten bus 
pasirašytos ir apsigvnimo 
sutartys su Australija ir 
Naująja Zelandija, savival- 
dinėmis anglų imperijos da
limis.

Tai bus pradžia panašaus 
karinio sąryšio Pacifiko 
Vandenyno srityje, kaip 
Atlanto kraštų sąryšis prieš 
Sovietų Sąjunga.

Jungtinės Valstijos jau 
1947 metais padarė sutar
tį su Filipinais, pasižadant 
juos ginti mainais už tai, 
kad Filipinai davė ameri
konams karines laivyno, 
lėktuvų ir armijos stovy
klas.

Anglai kruvinai plakė 
400 hongkongiečiy

London. — Lordas Far
rington apsakė Anglijos sei
mui, kaip anglai savo kolo
nijoje Hong Konge pernai 
budeliškai nuplakė 400 jau
nuolių.

Du oficieriai pasivaduo
dami plakė lazdomis taip, 
kad mėsos krito nuo jau
nuolio kūno.Kuomet vienas 
oficjerius pailsdavo, tai ki
tas plakdavo.

Oficieriai buvo per kelias 
savaites tam lavinami, pla
kant iškamšas (domes).

Santiago, Čilė. — Čilės 
bankų tarnautojai paskelbė 
visuotiną streiką

met buvo brutališkai sumušta, 
o vėliau — įkalinta. Ir mūsų 
miesto majoras tuo didžiavo
si; komercinėje spaudoje jis 
buvo didvyris.

Tegu galvojąs žmogus pa
sako : ar toks asmuo gali at- 
stovau/ti mūsų kraštą ’bent 
kurioje valstybėje ?!

Spėju, jog skaitytojas su 
manim sutiks: net ir redakci
joje dirbdamas asmuo pa
vargsta ir reikalingas poilsio.

Taigi pasikalbėsime už 
dviejų savaičių, gerbiamieji 
skaitytojai.

lyvavusių kare prieš Japo
niją, kad jos užgirs ameri-
kinę sutartį.

Sovietų vyriausybė tvirti
no, kad Amerika su savo 
sutarties planu laužo di
džiųjų talkininkų susitari
mus Jaltoje ir Potsdame 
link Japonijos.

Bankininkas suvogė 
600 tūkstančių dol.

New Kensington, Pa. — 
Vienas Parnassus National 
Banko pareigūnas per kelis 
metus nusuko 600 tūkstan
čių dolerių, o suktybei pa
slėpti klastavo sąskaitų 
knygas.

Tatai surado federalės 
valdžios agentai FBI. Jie 
dar viešai neskelbia to suk
čiaus vardo.

Bedarbių skaičius 
pakilo dar 200,000

Washington, — Per mė- 
nesį nuo birželio 15 d. iki 
liepos vidurio dar 20;\000 
žmonių neteko darbo, kaip 
pranešė valdinis Darbo 
Biuras.

Bedarbių skaičius auga 
ypač todėl, kad valdžia su
mažino kiekius medžiagų, 
reikalingų civilinėms pra
monėms, kaip kad automo
bilių. radijų, šaldytuvų, te
levizijos. skalbiamųjų ma
šinų ir kt. Tos medžiagos 
dabar pirmoj vietoj skiria
mos kariniams darbams.

Iranas vėl atmeta 
angly pasiūlymą

Teheran. — Irano valdžia 
atmetė Anglijos pasiūlymą, 
kad anglams būtų pavestas 
visas pirkimas - pardavinė
jimas pagaminamo Irane 
žibalo - aliejaus; tad an
glai duotų Iranui pusę gau
namo iš tos pramonės pel
no.

Prez. Trumano pasiunti
nys Harrimanas ragina Ira
no valdžią nusileisti an
glams.

Tniman prašo nesigailet 
pinigų užsieniam ginkluot

Washington. — Preziden
tas Trumanas atsišaukė į 
Kongresą, prašydamas ne- 
mažint pinigų, kurių jis 
reikalauja Amerikos talki
ninkam ginkluoti ir me
džiaginiai stiprinti — viso 
$8,500,000,000 per metus.

Sveturgimiai vyrai ir moterys gabenami j Ellis Island 
po to kai Teisdarybes Departmentas įsake atšaukti jų 
kaucijas, kurias buvo užstatęs Civilinių Teisių Kong
resas. Jeigu visuomene nepasisakys dar stipriau tuo 
klausimu, juos gali deportuoti. Tūli tų 39 asmenų ga
lėtų būti deportuotais Į fašistines valstybes, kankinto-
jams į nagus ir mirtin.

Du Amerikos kariai nužudę savo 
oficierių Italijoj 1944 metais

Washington. — Tiktai da
bar viešai paskelbta išpa
žintis amerikinio saržento 
Carlo , G. LoDolce, kad jis 
per suokalbį su leitenantu 
Aldo Icardi nužudė savo 
komandieriu majorą Willia- 
mą 'V. Holohaną šiaurinėje 
Italijoje 1944 metų rudenį.

LoDolce padarė tą rašv-, 
ta išpažintį Rochesteryj,. N. 
Y., pernai rugpjūčio 3 d. 
kriminalinio armijos sky
riaus agentams ir Roches
ter! o policijos detektyvams.

Kaip tatai prasidėjo'
Jungt. Valstijų karo de- 

nartmentas įsakė majorui 
Holohanui su leitenantu 
Icardi ir saržentu LoDolce 
nusileisti parašiutais į na
cių fronto užnugari Italijoj 
ir remti komunistinius italų 
partizanus, kurie kovojo 
prieš hitlerininkus ir Mus-, 
solinio fašistus. Tuo tikslu 
buvo majorui duota 100 
tūkstančių dolerių auksi
niais Amerikos ir Šveicari
jos pinigais. Taipgi žadė
ta oru atnešti, partizanams 
ginklų.

Apie tai sužinojo vadina
mi tautiniai Italijos parti
zanai, komunistų priešai,

ir kreipėsi i majorą Holo- 
hana. Todėl jis pradėjo 
skirti tautininkams dau
giau pinigu ir ginklu. Su 
tuom nesutiko leitenantas 
Icardi ir saržentas LoDol
ce. Išsivystė judviejų su
sipykimai ; su majoru.

» Tad Icardi ir LoDolce su 
pora italų partizanų nu
sprendė nužudyt majorą 
Holohana: . 'Buvo* išlįaridvta 
nuodai katei, kuri, tuo jau 
pastipo. Paskui įpilta tų 
nuodų majorui i sriuba. Jiš 
tik truputi apsirgo, bet'ne
mirė. Todėl buvo mesta 
"liosai,” katras turėtų nu
šauti majorą, ar Icardi ar 
LoDolce. \ Liosai nuspren
dė, kad LoDolce turi nušau
ti. Taip jis ir suvarė du 
revolverio šūvius į begulin
tį majorą Holohaną, pasi
imdamas jo pinigus (neži
nia kiek), sako LoDolce sa
vo išpažintyje.

Dabar užsigina
j • Icardi ir LoDolce dabar 
viso to užsigina, ypač bijo, 
kad nebūtų deportuoti Ita
lijon teismui. Ten jau pa
traukta teisman, du pąrtiza- 
nai kaip to suokalbio daly
viai. .. 5 ? • ...

Amerikonai tikisi, kad 
šiauriniai korėjiečiai 
padarys nuolaidą
Mažoji abejų komisija tęsia 
derybas dėl pertaikos ruožto

Tokio, rugp. 17.—Kinijos 
radijas paskelbė generolo 
Nam Tl’o, šiaurinių korėjie
čių komandieriaus, pareiš
kimą:

—Mes norime, kad 38-ta 
paralelė. būtų pertaikos 
ruožtas, bet galima nusta
tyti pačią liniją, atsižvel
giant į vieniems bei ki
tiems reikalingas apsigyni
mo pozicijas... Amerikonų 
reikalavimai iki šiol, tačiau,

Kongresmanas Smith sako, , 
Sovietai nepradės karo h ,

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Law
rence H. Smith priešinasi 
valdžios reikalavimui skirti 
56 bilijonus dolerių karinių 
lėšų per metus. Jis pareiš
kė, "nėra jokio Įrodymo, 
kad Sovietai pradėtų ka
rą.”

Smith ypač smerkė val
džią už bilijonų dolerių šin- 
kavimą vadinamiems Ame
rikos talkininkams pagal 
Mar^hallo planą prieš ko
munizmą. ’Smith sakė: 
' "Per šešis paskutinius 
metus mes bandėme įsi
pirkti j aukščiausią pasau
linę galybę ir įtaką. Bet 
kad nepasisekė, tai męs da
bar ruošiamės šaudymais 
dasimušti į ta aukšta pozi
ciją ”

Portorikiečiy vadui gręsia
i į . '< < > < < , • • i f v • • . [ ■

amžinas kalėjimas
’ . I z ‘f .1 J ’ ’ u ,

San Juan, Porto Riko.— 
Teismas surado kaltu tauti
nį portorikie.čių vadą Pe
dro, Ab. Camposą už mėgi
nimą-suruošt sukilimą per
nai rudenį, siekiant paliųo- 
suoti Porto Riko nuo Jung
tinių Valstijų. Jis apkaltin
tas už 12 žygių, padarytų 
kovoj už Porto Riko nepri
klausomybę.

Vietinis įstatymas reika
lauja bausti po 10 metų ka
lėjimo ’ už kiekvieną tokį 
prasižengimą. Taigi Cam- 
posui galėtų būti skirta vi
so iki 120 metų kalėjimo. 
Baušmė bus paskelbta rug
pjūčio 29 d.

Minimas įstatymas yra 
kopija Smitho įstatymo, ku- 
riuom persekiojama Jungti
nių Valstijų komunistai.

Paleista už užstatą 
17-tas komunistas

New York. — Už ,$10,000 
užstatą tapo paleista iš ka
lėjimo Amelia Johnson, pa
skutinė iš 17 komunistų, 
kurie birželio mėnesį buvo 
areštuoti už tariamą suo- 
kalbiavimą nuversti Ameri
kos valdžią.

Kad valdžia atmetė Civi
linių Teisių Kongreso be
las, tai gauta kiti užstatai.

■ ■■■ ..1 ■ I ■ ■■.....

Taftas pranašauja 
40 procentą taksus

Washington. — Vadovau
jantis republikonas senato
rius Robertas Taftas sakė, 
jeigu valdžia nesusiaurins 
savo išlaidu, tai amerikie
čiai turės išmokėt taksais 
po 40 centų nuo kiekvieno 
uždirbamo dolerio.

Taftas Įspėjo, kad valdžia 
davarys iki 100 bilijonų do
leriu karines ir kitokias sa
vo išlaidas per metus .

Zwillman gengsteriai 
pelnę $50,000,000

Washington.—Buvęs Jung
tinių Valstijų iždo agentas 
Ėarl A. Baldwin liudijo ty
rinėjančiam Senato komite
tui, kad Abnerio Zwillmano 
ir J. H. Rheinfeldo šaika 
pelnė 50 , milijonų dolerių 
per kelis buvusios ' "blaivy
bės” ;, (prohibišin) metus. 
Ypač papirkta buvo New 
Jersey policija, kuri todėl 
saugodavo laivais įgabena
mą ir trokais išvežiojamą 
tos gengėsų alkoholį.

Baldwin • sakė, ta šaika 
papirkinėjo New Jersey ir 
New Yorko valdininkus ir 
taipgi varė kitus gengste- 
riškus biznius, apart alko
holio.

Zwillmano gengsteriai iš
vogė iš valdžios raštinės ir 
dokumentus apie reikalau- 
tinus už jų šmugelį taksus.

Šmugelninkai turėjo sa
vo raštinę "prohibišin” val
dybos centre po num. 1060 
Broad St., Newarke.

San Francisco. — Plaukų 
nukirpimas čia pabrango 
iki $1.50.

buvo neteisingi ir per dide
li.—

Amerikonai mato tuose 
žodžiuose, kad šiauriniai 
korėjiečiai sutiktų įsteigti 
neginkluotą paliaubų ruož
tą šiek tiek į žiemius nuo 
38-tos paralelės, tai yra 
Šiaurinės Korėjos pusėje.

Amerikonai iki šiol siūlė 
neginkluotą ruožtą tiktai 
paliai esamąją karo liniją, 
25 iki 30 mylių į šiaurę nuo, 
38-tos paralelės.

Dabar tęsia derybas ma
žoji šiaurinių korėjiečių ir 
amerikonų komisija—po du 
atstovu iš vienos ir antros 
pusės. Abejų atstovai tu
rį po vieną padėjėją ir ver
tėją. Derybos vedamos 
slaptai ir neformaliai. Ket
virtadienį buvo tariamasi 
per 5 valandas.

KARO VEIKSMAI
Viduriniame K o r ė i o s 

fronte šiauriniai korėjie
čiai užėmė vieną kalną. A- 
merikonai stengiasi jį at
griebti. Kitur buvo tik vie
tinių susidūrimų tarp žval
gų.

Amerikos ir Anglijos ka
ro laivai bombardavo Šiau
rinės Korėjos uostus ryti
niame ir vakariniame pajū
riuose.

Amerikiniai lakūnai ma
siniai bombardavo ir ap
šaudė eilę miestų ir kaimų 
Šiaurinėje Korėjoje.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie ir 
kinai savanoriai atmušė 
amerikonų atakas ir nukir
to dar 6 jankių lėktuvus.

Indonezijoj suimta dar 
šimtai “neištikimŲjų”

Jakarta, Indonezija. — 
"Socialisto” Indonezijos 
prezidento Sukamo valdžia 
padarė naują ablavą prieš 
vadinamus neištikimuosius. 
Karinė policija ketvirtadie
nį areštavo 100 įžiūrimų 
komunistų, jų tarpe ir 16 
šalies seimo narių.

Valdžia pasakoja, kad 
jie planavę sukilimą prieš 
valdžią su Kinijos komunis
tų pagalba.

Taipgi suimta keli darbo 
ministerijos nariai, daug 
laikraščių redaktorių, mo
kytojų, biznierių ir darbo 
unijų vadų.

Sukamo valdžia per ke
lias paskutines dienas su- 
medžiojo daugiau kaip 
tūkstantį nepatikimų jai 
žmonių!
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ 
DĖL žįlOGO

Williston, N. Dak.—An
drew Anderson’as laikė sti
klinėje žiogą. Jo kaimynas 
Oscar Rye ragino nekan- 
kyti gyvūno, paleisti žiogą. 
Andersonas dėl to taip su
pyko, kad užmušė kaimyną.
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PAGRĮSTAS 
NUSISKUNDIMAS, 
BET KVAILA IŠVADA

Prąnciškonų organe Dar
bininke M. J. Adomaitis la
bai skundžiasi dėl pabėgė
lių vaikų “ištautėjimo.” Su

gelbėti

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
. under the Act of March 3, 1879.

jau reikią greitai 
nuo visiškos pražūties.

Adomaitis rašo:
Laikas labai negailestingai 

veikia mūsų nenaudai. Prieš 
dvejus metus, kada didėlėmis 
bangomis tremtiniai pradėjo 
plūsti j šį kraštą, jų vaikai lie
tuviškos dvasios turėjo daug 
daugiau negu šiandien.

Prieš dvejus metus vaikas, 
parėjus iš mokyklos, skųsda
vosi, kad jam daug kas neaiš
ku, nėra draugų, nėra su kuo

PIRMIAU IŠVEŽDAVO, 
O DABAR PATYS 
SUVALGO

Pabaltyje žemos ūkio ko
lektyvizacija atnešus Lietu
vai, Estijai ir Latvijai di
džiausią nelaimę. Kodėl? 
Kur įrodymas?

Štai vienas: “Iš 3 Pabal-1938 metais
APIE DU KALIFORNIJOS ADVOKATUS

MES ANDAI RAŠĖME apie tai, jog Amerikoje tūli 
advokatai bijosi ginti suimtuosius (pagal Smitho 'įsta
tymą) darbininkų judėjimo veikėjus.

Ten pat mes žymėjome, jog, tačiau, atsiranda ir žymių 
advokatų, kurie nekreipia dėmesio į persekiojimus ir 
grasinimus, gaunamus iš visokių “keistų asmenybių,”— 
jie stoja ginti suareštuotuosius!

Verta paminėti porą tokių drąsių advokatų Kaliforni- pažaisti, šiandien jis jau apsi 
joje.

Štai, skaitome Daily Workerio korespondento pasi
kalbėjimą su per 30' metų praktikuojančiu žymiu advo-1 
katu Leo J. Sullivan, kuris apsiėmė ginti vieną iš ne
seniai suimtųjų 12-kos Kalifornijos komunistų, Albert J. 
Lima.

Kodėl Mr. Sullivan apsiėmė jį ginti? Ar jis negauna 
laiškų, grasinančių jam už tai, kad apsiėmė? ’

Taip, jis gaunąs laiškų, visaip atkalbinėjančių jį nuo 
šio žygio, net grąžinančių, bet jis to nepaiso. Jis gins 
Lima dėl savo įsitikinimu.u, ... 1

• mūsų krašte, kaip jos yra šiandien,” ]
rūpi ginti žmonių teises. Jam rūpi,'kad Lima:— 

Gautų žmonišką apsigynimą teismo metu. 
Būtų išteisintas.
Būtų atsteigtos jam teisės skelbti komunistines idėjas.
“žmones šiandien yra apgaudinėjami iš visų pusių,” 

sako Mr. Sullivan korespondentui. Vyriausybės puo
limas ant komunistų atliekamas .tam, kad nutraukti 
žmoniij dėmesį nuo- to,' kas vyksta mūsų krašte.

Mr. Sullivan yra gynęs apie 100 asmenų dėl jų kri
minalinių įkaltinimų. Jis gynė darbininkus 1934 metais, 
kai San Francisco miestą buvo suparalyžiavęs visuotinas 
darbininkų streikas.

Mr. Sullivan gyvena Oaklande, skersai įlankos nuo San j iš tų vaiku dar po kolcrių mc- 
Francisco. j tų?!.. ,

• Nusiskundimas, aišku, 
rimtai pagristas. Tirpsta 
pabėgėliu vaikų lietuvybė 
amerikiniam tarpinimo ka
tile. Nusidėjo tėvai, kuo
met iš Lietuvos bėgdami iš
sivežė ir vaikus. Kiti, ži
noma, yra vėliau gimę Vo-

prato: ir susikalba, ir pažai
džia. žodžiu, prisitaikė, šian
dien jau ta tuščia vieta užim
ta.

Prieš dvejus metus vaikas 
su nekantrumu laukdavo lie
tuviško laikraščio. Plėšdavo, jį 
vyresniam iš rankų, šiandien 
jau jis nelabai tų laikraščių 
žiūri, žinios esą pasenusios, 
neįdomios. Per radiją ir ang-

I lišką spaudą susigaudo ido- 
v ... . . , . . . .i A įmesniu. Ir ambicijos jausmas,žmonių teises niekad nebuvo taip žemai nuguldytos ; kad tai mf ]aj]<rasčiai, iš- 

..... ” pareiškia jis. Jam'blėso < IT".. •

55,600 tonų sviesto.”
Dabar, žinoma, to sviesto 

užsienis nebemato. Nebe
gauna jo britai. Kodėl? 
Ogi todėl, kad Pabaltijo 
kraštų, žmonės patys svies
tą suvalgo. Juk visiems ži
noma, kad • seniau geriau
sias kiaušinis, geriausias 
bekonas, geriausias svies
tas ir sūris atitekdavo už
sieniui. Lietuvos valstietis, 
pav., turėjo kas geriausia 
beveik už dyką parduoti už
sienio agentams, o pats 
dažnai nė Velykoms sviesto 
neturėdavo, kad apsimokė
ti taksus, kad užlaikyti sme
toninį režimą.

Mums atrodo, kad šis

jos ir Latvijos žmonės pa
tys geresnius daiktus sau 
sunaudoja, vietoje maitinti 
užsienį, kaip tik pateisina 

. šiandien jau reikia pa- žemes ūkio kolektyvizaciją, 
stangu priversti vaiką susido
mėti tuo, kas yra mūsų.

Dabar vaikas su visa šeima į 
susitinka tik trumpam laikui. 
Visą dieną jis praleidžia ar
ba mokykloje arba tarp nau- 
j Ų draugu, 

nejučioms, 
braujasi į vaiką ir

Svetima ita- 
bet nuolat 

apima vi-

žaidžia, angliškai
o lankąs parapijinę
ir angliškai meldžias. Kas bus

niūniuoja, 
mokyklą

A. ŠOCIKAS—DAR 
VIS ČEMPIJONAS

Kaunietis A. Šocikas, kaip 
jau žinia, laimėjo visasąjun
ginio sunkiasvorio čempio
no (bokse) titulą dar praė
jusiais metais. Šiemet Sta
lino mieste (Donbase) ir

Kalifornijos gubernatorius Earl Warren ir vidaus rei
kalams sekretorius Oscar Chapman stebi atidarymą 
Central Vdlley Projekto. Iš jo aplaistys 1,300,000 akrų 
plotą žemės ir pigiai suteiks pajėgą.

Kalifornijos žmonių halsas
pries

Žurnalistas Irving F. Stone 
yra vienas liberalų, kurie 
šioje isterijos ir teroro va
landoje netyli, bet kalba— 
kalba ir rašo, agituodamas 
žmones kovoti prieš Smitho

APIE KITĄ ŽYMŲ Kalifornijos advokatą, gyvenantį 
San Francisco mieste, rašo niūįorkiškio dienraščio Com
pass bendradarbis I. F. Stone.

Tai Vincent' Hallinan, — kitas airių kilmės vyras, pa
siryžęs ginti žmogaus teises, kurios šiuo mėtų yra trem
piamos po kojų.

Vincent Hallinan neperseniai gynė Kalifornijos dar
bininkų vadovą Harry Bridges. Už tai, kad jis ryžtin
gai gynė, pats pateko teisėjo nemalonėn ir buvo nn- 
smerktas vieneriems metams kalėjimo.

Hallinan — pasiturįs profesionalas, gražiai įsikūręs. 
Nežiūrint to, Mr. Hallinan yra Progresyvių partijos vei
kiančiojo komiteto narys. Vadinasi, jis dalyvauja ir po
litikoje. O tai reiškia, kad valdančiosios klasės rūstybė 
ant jo gula dar sunkiau.

Mr. Hallinan — sūnus buvusiojo San Francisco mies
to gatvekario konduktoriaus. Jis žino, ką reiškia sun
kus darbas, ką reiškia gyvenime trūkumai, ką reiškia 
skurdas.

Kai tik jis baigė savo profesiją—advokato profesiją,— 
Hallinan patapo radikalu. Jis kadaise rėmė airius jų 
kovoje už nepriklausomybę.

Pagaliau šis vyras, praktikuodamas savo profesiją, 
pamatė, jog turčiai teismus išnaudoja savo interesams. 
Biednam žmogui labai sunku rasti amerikiniam teisme 
teisybę. O jei jis teisybę ir pasiekia, tai tam ima daug 
laiko.;.

N&, ir Mr. Hallinan šiandien yra radikalas, pažangus 
! vyras> kovojąs už pavergtųjų teisę, už išnaudojamųjų

teisę. 1
Jis pats laukia kalėjimo,—jei aukštesnieji teismai ne

atleis žemesniojo teismo sprendimo, tai Mr. Hallinan ir 
eįs kaletj. Bet jis tai darys drąsiai, gerai žinodamas, 
jog tie, kurie jį nekaltai kalina, savo tokiu elgesiu ne
išgelbės šios santvarkos, kuri gimdo neteisybę, kuri pa- 

• laiko neteisybę.
Taigi rn.es. £ia pateikėme dviejų žymių Kalifornijos 

advokatų nuomones, kodėl jie yra tokie, kokiais yra.
Pažangioji visuomenė, aišku, džiaugiasi tokiais vyrais. 

Ji norėtų, kad tokių advokatų atsirastų daugiau, kad 
jię, šioje žiaurios isterijos valandoje, stotų su tais, ku
rie yra puolami, persekiojami, kalinami tik dėl to, kad 
galvoja kitaip negu valdančioji klasė, tik dėl to, kad jie 
galvoja marksistiškai.

Tiek to. Kaip dabar tuos 
vaikus lietuvybei išgelbėti? 
Čia pabėgėlis Adomaitis nu
važiuoja iki didžiausios ne
sąmonės. Jis siūlo pote
riais kovoti prieš amerikinį 
tarpinimo katilą. Tik pasi-

tarp 
kores-

M o z o

mi darbininkų judėjimo 
veikėjai.

Mr. Stone davė keletą ge
rų straipsnių, nukreiptų 
prieš areštus ir kalinimus 
darbininkų veikėjų. Šiomis 
dienomis jis buvo pakvies
tas į San Francisco kalbė
ti didžiuliam mitinge, su
ruoštame protestuoti prieš 
areštus.

Mitingas buvo suruoštas 
keleto liberalų ir jis buvo 
didžiai sėkmingas, nes 
Polk Auditorija, kurioje 
mitingas vyko, buvo kupina 
žmonių.

Irving F. Stone rašo sa
vo laikraštyj (niūjorkiškia- 
me The Daily Compass), 
jog Kalifornija, kaip ir ry
tinės valstijos, yra siaubia
ma teroro.

Hollywoode jaučiama pri
slėgta nuotaika, — filmų 
pramonės aktoriai, rašyto
jai ir kiti tarnautojai dre
ba dėl savo rytojaus, ■ dėl 
dūonos
kiekvienas mano, kad jis ar 
ji gali būti apskelbtas ko
munistu ir pašalintas iš dar
bo.

Filmų pramonės žmonės 
nežino, kas bus toliau. Šių 
metų rugsėjo mėnesį į Los 
Angeles atvyks kongresinis 
ne-amerikinis komitetas ir 
pradės varyti per šeręngą

terorą
“nužiūrimus” 
rašytojus. O kai ne-ameri- 
kinis komitetas pasigauna 
savo auką, tai jis ją ir pa- 
kočioja.

Nemaža dalis liberalų, sa
ko žurnalistas Stone, nusi
gandę, sudemoralizuoti, bi
josi savo šešėlio. Neva li
beralų dienraštis “The 
Chronicle” rašo apie de
portacijas, bet ne apie de
portacijas, atliekamas mū
sų krašte, o apie deporta
cijas “anapus uždangos.” 
Laikraščio redakcija ne
drįsta pasisakyti prieš Smi- 
tho įstatymą, prieš pagal ji 
pravedamus žmonių areš
tavimus ir kalinimus.

Kalifornijos laivakrovių 
unija, pati veikliausia uni
ja, taipgi kenčia: jos nariai 
košiami, — tik gerai “ištir
tas” laivakrovis ■ tėra pri
imamas prie krovimo į lai
vus amunicijos ir ginklų.

aktorius ir

Laiškas Redakcijai
IŠLIKO GYVAS, TAI 
SVEIKINA LAISVĘ!

Gerbiami Laisviečiai: įia- 
me laiške pranešu jums se
kamą nuotikį. Nuvažia
vau pas draugus Motiejū
nus. Su pirmu pasisveiki
nimu draugas pradėjo man 
pasakoti šitokį atsitikimą:

“Matai, drauge, naują 
stogą ant mano daržinės? 
Kad kiek, tai būtum nebe
radęs manęs gyvo. Matai, 
bedėdamas naują viršų kaž
kaip netekau lygsvaros ir 
pasileidau pulti žemyn. Na, 
manau, tai jau paskutinės 
mano gyvenimo sekundos. 
Bet kažin kaip bepuldamas 
visai jau netoli žemės susi
griebiau viena ranka už pa- 
laiptų ir susilaikiau nepa
siekęs žemės. Ir likusį 
aukštį nušokau žemyn, nes 
jau buvo ne aukštai.

“Tai matote, nežinau, per 
kokį stebuklą išlikau gyvas 
ir nesusižeidęs. Na, tai šia 
va $10 ir nusiųsk dėl Lais
vės reikalų.” V

Na, tai va ir pasiunčiu 
jums šiuos $10 nuo draugų 
E. C. Motiejūnų. j

Su geriausiais 
linkėjimais,

Wm. Good is 
Utica, N. Y.

Nežiūrint to, rašo Stone, 
visvien atsiranda žmonių, 
pasiryžusių organ i z u o. t a i 
veikti, kovoti prieš tai, kas 
vyksta.

Jis žymi apie šį didžiulį 
masinį mitingą, kuriame 
jam teko kalbėti. Mitingas 
buvo gyvas ir žmonės drą
siai ir ryžtingai pasisakė 
prieš areštus.

Mr. Stone pozicija žmonių 
areštavimų ir kalinimų 
klausimu yra teisinai po
zicija. Jis sako, gindami 
areštuojamus komunistus, 
mes giname šalies koiy^itu- 
ciją, giname teisių bilių.

Lietuviškai maldai mokyti 
patogiausiai praktikuoti bend
ros šeimos maldos. Vaikas 
lengvai, su noru mokysis, kad 
galėtu maldoje dalyvauti. Kai 
vaikąs maldą išmoksta, reikia 
pavesti jam vadovauti. Tos 
maldos turi būti trumpos, kad 

* Į nevargintų, bet būtų atliktos 
susikaupus. Maldas reikia 
keisti. Per ilgesnį laiką tokiu 
būdu meldžiantis, galima vai
kus, jiems net nejaučiant, vi
sas maldas išmokyti.

Tie lietuviški poteriai to
li nenuveš. Tai žino kiek
vienas. Poteriai dar nėra 
nė vieno žmogaus apšvie
tę . O be apšvietos tie vai
kai nepajėgs įsisąmoninti 
lietuvybės svarbos ir pras
mės. Bet klerikalas* Ado
maitis, kaip ir visi kiti jo 
pažiūrų vadeivos ir rašei
vos, netiki apšvieta, moks
lu, susipratimu.

boksininkų pirmenybės. Jo
se dalyvavo ir A. Šocikas, 
o su juo dar du nauji lie
tuviai boksininkai: Mozo- 
liauskas ir Gustaitis.

Šocikui teko ginti savo 
garbe nuo Nikolajaus Ko- 
roliovo ir jis, Šocikas, ją 
apgynė, parsiveždamas į 
Lietuvą čempiono titulą.

Apie savo ir savo draugų 
kelionę ir rungtynes“ Stali
no mieste Šocikas, 
kitko, pasakė Tiesos 
pondentui:

Finalinėje . grupėje
liauskas nežymiu taškų skir
tumu pralaimėjo naujajam ša
lies čempionui Greincriui (Ta
rybinė Armija) ir stipriam 
boksininkui Migerovui (Profe
sinės sąjungos). Kaunietis 
užėmė trečią vietą. Jam įteik
tas bronzos žetonas.

Auga iš varžybų i varžybas 
marijampolietis Juozas Gus
taitis. Visasąjunginėse profesi
nių sąjungų pirmenybėse jis 
užėmė trečią vietą pirmojo vi
dutinio svorio boksininkų tar
pe. Šalies čempionate jis iš 
karto patyrė pralaimėjimą, ir 
dėl to pateko į grupę, kovo
jančią dėl '9—1.2 vietų. Pasie
kęs čia tris pergales, jis užė
mė 9 vietą. Gustaitis — jau
nas dvidešimties metų am
žiaus boksininkas turi dideles 
tolesnio augimo’ galimybes, 
Jis, tačiau, rimtai stokoja ge
ro trenerio pagalbos.

Sunkiame svoryje visoms 
kitoms kovoms pasibaigus, po 
trumpos pertraukos paskuti- 
jiiam susitikimui į ringą iš
kvietė senus vąržovus — Ni
kolajų Koroliovą ir mane.

Korobovas šį kartą kovojo

kasdieninės, nes

ANGLAI LAIKYSIS SAVO
MŪSŲ KRAŠTO VYRIAUSYBĖ deda nemaža pastari- 

gų, kad priversti Didžiąją Britaniją nutraukti ekonomi- 
t nius ryšius, nutraukti prekybą su Tarybų Sąjunga ir 

liaudiškomis respublikomis.
Tačiau, atsakydamas į amerikinius kritikus, Anglijos 

užsienio reikalų ministras (President of the Board of 
Trade), Sir Hartley Shawcross, aną dieną pasakė: An
glija amerikiečių neklausys, Anglija palaikys prekybos I nių produktų.

ryšius su tais kraštais.
Kodėl? ■ -
Todėl, kad ją verčia gyvenimo sąlygos. Todėl, kad An

glija nėra Amerika. Nutraukimas prekybos su Tarybų 
Sąjunga ir liaudiškomis respublikomis, sako Sir ‘Hart
ley, komunizmo plėtojimosi nesulaikys'. (Mes. pridėsime: 
toks žygis komunizmą Anglijoje tik sutvirtintų.)

Na, ir dėl to anglai neperseniai sudarė naują su T. Są
junga prekybos sutartį, pagal kurią jie pirks tame kraš
te gal už $28,000,000, o gal net ir už $42,000,000 medžio, 
taipgi 1,000,000 tonų kukurūzų, miežių ir avižų.

Anglai už tai mainais parduos T. Sąjungai pramoni-

ypač atsargiai. Tai privertė ir 
mane atsargiai sukovoti, tuo 
labiau, kad du stiprūs Koro- 
liovo smūgiai pasiekė tikslą. 
Vis tik man pavyko jau pir
mame raunde įgyti iniciatyvą, 
o po to vis labiau, ją didinti ir 
apginti šalies čempiono vardą, 
kurį pirmą kartą iškovojau 
pernai.

Paskui įvyko iškilmingoji 
dalis. Tarybų Sąjungos čem
pionams buvo įteikti aukso 
medaliai ir raudoni nugalėto
jų megztinukai. Donbaso 
šachtininkų delegacija pado
vanojo mums atminimui ang
liakasių lemputes.

Artimiausiu laiku tarybinių 
boksininkų, laukia nauji susi
tikimai pasaulinėse studentų 
sporto žaidynėse Berl/ne.' Tuo 
tikslu rengiama mokomoji 
boksininkų stovykla, į kurią 
iš Tarybų Lietuvos pakviesti 
Mozoliauskas ir aš.

Baigdamas, - noriu išreikšti 
padėką maskviečių! bokso 
treneriui Viktorui Ogurenko- 
vui, kuris visasąjunginiame' 
čempionate nuoširdžiai padė
jo Tarybų/Lietuvos boksinin
kams, būdamas mūšų trene
riu ir sekundantu. ’

LAISVĖS REIKALAI
Daugeliui gerų Laisvės patrijotų, aišku, rūpi, kaip 

dabar verčiasi dienraštis Laisvė. Ar finansiniai suve
dama galas su galu šiais sunkiais vasaros karščių lai
kais. Trumpai ir aiškiai pasakysime, kad dabar įplau
kos labai suskrumnėjo. Toli nepasiveja išlaidų. Esa
masis finansų rezervas tirpsta, kaip ledas po saule. 
Parama aukomis yra labai reikalinga. Vasaros sunk
mečio dar turime porą ilgų mėnesių. Tuomi turime 
rimtai susidomėti. Nė minutei negalime nuleisti ran
ku, t-

Nenutraukime pramogų rengimo dienraščio para
mai. Kad ir mažos pramogos, kad ir smulkesnis pel
nas, vistik yra rimta finansinė parama, labai reika
linga.

Tačiau, dėl padėties sunkumo į desperaciją nepuo
lame. Nes žinome, kad Laisvės patriotai yra apsišvie
tę žmonės, supranta reikalo svarbumą ir žino būdus, 
kaip padėti taisyti, štai būdai, kuriais mes mąjo
jame pirmyn su dienraščiu Laisve: 

s . (finansinė parama)
Kazimieras Zambusevičius, Reading, Pa 
V. ir B. Zmitraites, Binghamton, N. Y. . 
J. Baltrūnas, Milford, Conn. ........ 
A. Zalenka, Fraękville, Pa......................
Povilas BĮięką, Eąston, Pa.......................
Gera Drauge Hudsoniete
Laisvės patriotai, kurių vardai aukščiau išspaus

dinti, ir kiti tūkstančiai, kurie anksčiau parėmė dien
raštį, yra pati pagrindinė mūsų dienraščio egzistenci
jos pajėga. Ir tos pajėgos nė dūšių ganytojas kun. 
Balkūnas su savo draugu bedieviu Jonu Buivydu, nei 
kokie kiti pavydu ir pagieža sergą žmonės nenugalės. 
Kad tik mes gražiai vieningai laikysimės, dienraštis 
Laisvė gyvuos ir aptšvietos darbas klestės. O tamsos 
apuokai nuleis nosis.

Renkim pramogas Laisvės paramai. Nes per to
kias sueigas eina atsinaujinimai prenumeratų, gauna
ma ir naujų skaitytojų, o ir pačios pramogos duoda 
desėtką kitą pelno.

Beje, ruduo jau netoli, prašome skaitytojų duoti 
sumanymų ' Laisvės vajui, gavimui naujų skaitytojų, 
Kas turite kokių pasiūlymų, rašykite Laisvės Admi
nistracijai, Ypač mūsų ilgamečiai vajininkai yra pra
šomi duoti iniciatyvos šių metų vajui. Nes jie \turi 
gerų patyrimų iš savo praktiška darbo.

Laisves Administracija

$15.00 
10.00 

. 3.00 
. 3.00 
• 3.00 
. 2.00
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I
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Apie Petrą Cvirką
Š. m. gegužės mėn. 2 d. sukako 4 metai 

nuo tos dienos, kai mirė ištikimas lietu
vių tautos sūnus, karštas tarybinės Tė
vynės patriotas, rašytojas-bolševikas 
Petras Cvirka.

Mirtis anksti išplėšė iš mūsų tarpo P. 
Cvirkų. Tačiau išsivadavusi iš kapitalo 
jungo Lietuva niekada neužmirš didžiu
lių P. Cvirkos nuopelnų gimtajam kraš
tui, lietuvių literatūrai, tarybinei liau
džiai. “Cvirka kovotojas dėl tarybinės 
santvarkos Lietuvoje, Cvirka bolševikas 
yra neatskiriamas nuo Cvirkos kūrėjo ir 
rašytojo.” (A. Sniečkus).

P. Cvirkos kūryboje giliai atsispindė
jo Lietuvos darbo žmonių milžiniškas pa
sipiktinimas ta santvarka, kurią sukūrė 

*Liewvc>Ss kapitalistai ir dvarininkai, ku
rie užsienio imperialistų paramos dėka 
1918-1919 metais nuslopino tarybų val
džią Lietuvoje.

Kilęs iš neturtingųjų valstiečių šei
mos, P. Cvirka jau nuo mažų dienų pa
žįsta, koks sunkus yra kaimo darbo žmo
nių gyvenimas buožių ir dvarininkų 
priespaudoje.

P. Cvirka anksti pajunta neapykantą 
dvarininkams Jarmalams ir buožėms 
šešiapūdžiams. Susitikimas su revoliuci
niais Kauno darbininkais, susipažinimas 
su komunistų partijos skleidžiamomis 
marksizmo-leninizmo idėjomis padeda 
P. Cvirkai suprasti sunkias darbo žmo
nių būklės priežastis^ padeda jam apsi
spręsti ir nukreipti visą savo kūrybinę 

’ energiją į kovą prieš savininkišką pa
saulį, prieš buržuazinę santvarką.

. Jau 1930 metais viename pirmųjų sa
vo eįjėraščių “Sūnaus agitatoriaus da
lia” P. Cvirka rašo savo motinai, jog jos 
sūnus “pamatė, kad reiks agituoti: po- 
nufy^uversti, dalyti dvarus,; reik viską 
biedniem atiduoti,” jog jos sūnus “jei 
kartais dargi lauktų kilpa jo, biedniems 
atiduotų ir dūšią.” Tačiau P. Cvirka 
supranta, kad visiškam darbo žmonių 
pergalės užtvirtinimui nepakanka nu
versti ponus ir išdalinti dvarus. Jis pir
masis lietuvių literatūroje ryškiai pabrė
žia, kad galutinei darbo žmonių pergalei 
prieš buožiją, prieš'išnaudojimu parem
tą santvarką reikia pereiti prie kolekty
vinio žemės dirbimo būdo.

P. Cvirkos kūriniuose su didžiuliu 
meistriškumu parėdyta tikroji, giliai 
reakcinė buržuazinių nacionalistinių 
partijų, buržuazinės nacionalistinės ide
ologijos esmė.

P. Cvirka parodė, kad liaudininkai 
“dirgelevičiai” ir socialdemokratai “vai
tai” (“Frank Kruk”) iš esmės niekuo 
nesiskiria nuo kitų buržuazinių naciona
listų, kad “demokratija’ ir “socializmas” 
jiems tėra priedanga savojo buržuazinio 
biznio reikalams, liaudies masių mulki
ni^, reikalams.

p. Cvirka savo kūriniuose vaizdžiai 
parodo, kaip gyvenimo tikrovė buržuazi
jos valdomoje Lietuvoje atveria akis net 
labiausiai atsilikusiems darbo žmonių 
sluoksniams, tokiems, kuriems priklau
sė “Žemės maitintojos” pagrindinis did
vyris J. Tarutis. J. Tarutis pradžioje 
tiki buržuaziniams apgavikams, prisi
dengusiems “demokratijos” ir “socializ
mo” skraistėmis. Tačiau gana greit Ta
rutis įsitikina, kaip smarkiai jis klydo, 
ir tolesnį savo likimą suriša su revoliuci
niu sąjūdžiu, su darbo žmonių kova dėl 
išsivadavimo iš buržuazijos jungo, ku
riai vadovauja komunistų partija.

Tauriajam lietuvių tautoš patriotui 
P. Cvirkai neteko sulaukti to laiko, kada 
tarybiniai traktoriai galutinai suarė ir 
panaikino senąją Lietuvą—Lietuvą, su
raižytą ežiomis, nusagstytą miesteliais, 
papuoštais P. Cvirkos žodžiais tariant, 
“septyniomis smuklėmis, septyniomis 
alinėmis, dviem bažnyčiom, viena moky-

• klW irVena biblioteka, kurioje iš viso ra
sim* tik dvi knygas, žymaus rašytojo 

į MišyMišausko — “Apie tai, kaip su kor- 
- tomfš šposus daryti” ir “Alaus ir kitų 
skanių gėrimų darymo receptai.” Lietu
vių tauta didžiuojasi naujais istoriniais

M. GORKIS.

MOTINOMS
Aš kreipiuosi į moteris, į motinas. Ne 

vien tik į du šimtus septyniasdešimt pen
kis tūkstančius Amerikos motęrų, ne 
vien* tik į milijonus Europos motinų, ku
rios neteko savo sūnų paskutiniajame 
baisiame kare, bet ir į tas motinas, ku
rioms gresia pavojus, kad jų vaikai žus 
ryt arba po metų. Kodėl tylite jūs, jūs, 
pagimdžiusios vaikus kančiose? Kodėl 
jūs valdingu balsu nepasisakote prieš 
beprotybę, grasinančią apgaubti pasaulį 
nuodų debesimis? Jūs, motinos, vienin
telė ir amžina jėga, vėl ir vėl užsėjanti 
mirties nuniokotą žemę. Kas akirtiirks- 
nis mirties dalgis nuskina kur nors žmo
gų, ir kas akimirksnis kuriame nors ki
tame žemės kampelyje moteris, švęsda
ma pergalę prieš griovimo stichiją, do- 

I' vanoja pasauliui naują žmogų.
i Jūs krūtimi maitinate kūdikį, jūs už 
s rankos įvedėte j gyvenimą, į istoriją jį 

— kaip darbininką, kuris savo darbu ap-
I vaisins pasaulį, kaip didvyrį, kaip žmo- 
' nijos bendražygį, kaip išminčių, kaip 

šviesų mąstytoją. Kodėl gi jūs tokios ra- 
! mios, tokios abejingos, kai jūsų vaikui 
į gresia pražūtis?
S ... Amžinos garbės bei šlovės nusipel

nė tūkstančiai jūsų sūnų. Jie praturtino 
mūsų gyvenimą didžiais atradimais, 
apšvietė mūsų gyvenimą savo kūrybinės 
galios liepsna; jų darbas, jūsų sūnų dar
bas, sukūrė iš žvėries žmogų — tai, kas 
yra geriausia žemėje/ Kaip gi jūs galite 
leisti, kad jūsų pagimdytas žmogus vėl' 
nusileistų iki žvėries, iki grobuonį o, iki 
žudiko lygio?

Jūsų, motinu, milijonai ir šimtai mi
lijonu! — Kodėl jūs nesušunkate savo 
pamišusiems vaikams:

“Pakaks skerdynių! Nedrįskite žudyti 
vieni kitus. Mes jus pagimdėme gyveni
mui, darbui, kūrybai, tam, kad jus gyve
nime surastumėte džiaugsmą, kad pada
rytumėte gyvenimą išmintingą, teisingą 
ir puikų. Šalin oro karą, nuodingąsias 
dujas ir kitus velnio prasimanymus, 
skirtus tam, kad žmonės žudytų vieni ki
tus!”

Motinos! Žmonos! Jūs turite teisę 
prabilti, jūs turite teisę kurti įstatymus. 
Jūs duodate gyvybei pradžią, ir visos, 
kaip viena, turite pakilti ir ginti gyvybę 
prieš mirtį. Jūs —-amžini mirties prie
šai. Jūs — tai ta jėga, kuri nenuilsta
mai kovoja ir nugali.

Kodėl gi jūs šiomis vėl artėjančios ne
laimės dienomis nesulaikote savo sūnų 
nuo prakeiktų skerdynių? Kodėl jūs ryž
tingai nepasisakote, kad apgintumėte 
gyvybę prieš tuos, kurie trokšta sugrio
vimo ir pražūties?

Kodėl?
1925 m.

Code of Power
My adopted code is this: I must and1 

shall adhere to a rigorous schedule of 
mental gymnastics, exercising my brain 
persistently, with nothing less than a 
fanatical zeal. For I realize in this mo
dernized world, this rapidly expanding 
industrialized world, physical physique 
amounts for nothing. It is, in the last 
analysis, the mental physique which 
amounts for all. It is the primary, car
dinal, essential, master force which mo
tivates the world. All distracting inter
ests, frivolous pursuits, pleasurable 
aspirations must be mercilessly suppres-j 
sed and subordinated to this prime es
sential. I must and shall make the en
richment and cultivation of the quality 
conception of my mind, my principal ob
jective, and its ultimate perfection, my 
relentless pursuit.

Sam Lukas.

laimėjimais, pasiektais mūsų respubli
kos socialistinės pramonės ir socialisti
nio žemės ūkio, socialistinės savuoju tu
riniu ir nacionalinės savąja forma kultū
ros. , j J, Z.

Pasieniečių naktys
Mirga žvaigždės, 
Mirga šviesios— 
Mirga ir užgęsta. 
Ąžuolėliais .
Stovim tiesūs
Mes, kareiviai krašto.

Tik, kaip žvaigždes, 
Akys žvalios
Per naktis nesnūsta: 
Pasieniečiai
Saugo šalį
Ar giedroj, ar pustant.

Snaudžia girios,
Snaudžia kloniai—
Mylių mylios sapno:
Ilsis taikūs
Darbo žmonės
Iš arimų, šachtų .. .

Liaudies darbo, 
Liaudies miego 
Niekam drumst neduosim.
Vien tik vėjui
Leisim ūžti,
Leisim budint uosius.

Tai ilsėkit
Ramūs, broliai,—
Čia taikos tvirtovė,
O mes, narsūs 
Pasieniečiai, 
Pasirengę stovim.

Ir, kaip žvaigždės, 
Akys žvalios
Per naktis nesnūsta: ♦

k Paęieniečiaai 
Saugo šalį 
Ar giedroj, ar pustant.

P. Širvys.

Kaip ten įvertinami 
rašytojai

Jokioje kitoje šalyje rašytojas, daili
ninkas, artistas, mokslininkas nėra taip 
įvertintas, kaip T. Sąjungoje.

Štai pavyzdys.
Laįsvėje jau buvo rašyta apie tai, kad 

Tarybų Sąjungoje mirė žymus raižytojas 
P. A. Pavlenka. Jam mirus, Tarybų Są
jungos vyriausybė paskelbė tokį tarimą:

1. Pastatyti paminklą ant rašytojo 
Piotro Andrieievičiaus Pavlenkos kapo.

2. Pavesti Valstybinei grožinės litera
tūros leidyklai 1952-1953 m.m. išleisti 
P. A. Pavlenkos raštų rinkinį.
' 3. Išmokėti P. A. Pavlenkos šeimai' 
vienkartine 25 tūkstančių rublių pašalpą 
(žmonai Natalijai Konstantinovnai Tre- 
niovai 20 tūkstančiu rublių, giminaitei 
Jelenai Sergieievnai Korolkovai -—-5 
tūkstančius, rublių).

4. Paskirti P. A. Pavlenkos žmonai — 
Natalijai Konstantinovnai Treniovai 
nuo 1951 metų liepos 1 d. iki gyvos gal
vos personalinę 750 rublių pensiją per 
mėnesį.

5. Paskirti P. A. Pavlenkos giminaitei 
Jelenai Sergiejevnai Korolkovai nuo 
1951 metų liepos 1 d. iki gyvos galvos 
personalinę 500 rublių pensiją per mė
nesį.

G. Paskirti personalines pensijas P. 
A. Pavlenkos vaikams — Aleksiejui Pe- 
trovičiui Pavlenkai, gimusiam 1936 me
tais, ir Andriejui Petrovičiui Pavlenkai, 
gimusiam 1939 metais, po 500 rublių 
per menesį kiekvienam, kol jie baigs 
aukštąjį mokslą.

7. P. A. Pavlenkos. laidotuves organi
zuoti valstybės sąskaita. /

Šis tarybinės vyriausybės tarimas dėl 
Pavlenkos įvertinimo — tik vienas dau
gelio pavyzdžių, kaip ten globojami ne 
tik patys rašytojai, o ir jų šeimos.

Kapitalistiniuose kraštuose tokių da
lykų niekur nerasi.

JUOZUI MIKUCKIUI 60 METŲ
Vienybė rašo, jog poetui Juoz. Mikuc

kiui sukako 60 metu amžiaus. Mikuckis c*
— dipukas, gyvena Baltimore j e. Sako
ma, jis žadąs išleisti naują savo kūrinių 
rinkinį.

Mikuckis pradėjo rašyti eiles dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą.

•
Daug negrų ir baltųjų pažangiųjų 

žmonių protestuoja prieš Columbia 
Broadcasting System, kuri duoda per te
leviziją “Amos ’n Andy” programą. Pro
testuojama dėl to, kad ši programa turi 
tikslą žeminti negrus.

' •
Rašytojas Alan Max parašė vie

no veiksmo sceninį veikalą, “Mission to 
Athens.” Norintieji šį veikalą vaidinti, 
tesikreipia į “Masses & Mainstream” 
žurnalo redakciją, 832 Broadway, New 
York, N. Y.

Atsiųsta paminėti
“IŠ DŪMINES LŪŠNELES.” i Eilė

raščių rinkinys. Parašė ir išleido (pre
numeratų keliu) Kazimieras B. Kriau
čiūnas. 124 puslapių knyga. Kaina nepa
žymėta.

Kazimieras B. Kriaučiūnas gimė 1882 
metų rugsėjo 28 d. Griniūnų kaime, Ra
mygalos parapijoje, Panevėžio apskrity
je. Į Ameriką atvyko 1907 metais ir ap
sigyveno Brooklyne.

Kazys B. Kriaučiūnas per ilgus me
tus dalyvavo scenos darbe, vaidino daž
niausiai operetėse, nes turi gerą tenorą. 
Tačiau jis mėgo ir rašyti eilėraščius. 
Na, ir /šiuo metu, kai jis pasitraūke iš 
Brooklyno, apsigyveno Conn, valstijoje 
ant farmelės, Kriaučiūnas surinko savo 
eilėraščius,- tilpusius spaudoje,’ ir juos iš
leido knygoje.

“THE BOOKS of OUR PILGRIM
AGE,” parašė Adomas Mickevičius,- an
glų kalbon vertė J. K. Taūmyla. “Drau
go” spauda. 64 puslapių. Kaina nepažy
mėta. , ’ ’

Vilnis pradėjo spausdinti tęsiniais Pet
ro Cvirkos novelę “Meisteris ir jo sū
nus.”’

Dr. J. J. Kaškiaučiaus patarimų 'apįe 
sveikatą rinkinys, kaip žinia, šiemet bus 
išleistas knygoje; leidžia Literatūros 
Draugija. Knyga jau baigiama rinkti ir 
tuoj bus pradėta spausdinti.

LMS News and Views
By MILDRED STENŠLER

THE FUTURE OF THE LMS SCHOOL
More and more every year, the LMS 

Summer Vacation School is becoming a 
communal meeting ground for Lithua- 
nian-Americans interested in the various 
fine arts. Not only do students, but ma
ny others plan their vacations around 
that period so that they can come to lis
ten in on some of the lectures, or parti
cipate in the evening discussions, in the 
song fests and general activities.

• That this situation is becoming in
creasingly apparent' should make us 
strive for something even bigger. Why 
not a Lithuanian Summer Camp? Dis
tances aren’t as great a problem as they 
used to be, so that a fairly central place 
could be found. The time period could be 
extended to at least a month. A whole 
week could be given over to one study 
subject. The result would be better con
centrated study and at the same time a 
more leisurely rest period. Selection of 
the subject more interested in would 
then be possible and up to the individual.

At the same time, such a camp could 
very well maintain family or group va
cationers and younger children.

Herewith is posed a real serious pro
ject that should be taken up by every 
Lithuanian organization. Here in N. Y. 
a symposium on the LMS School and its 
future will be held sometime in Septem
ber. The date to be announced later.* * *

FURTHER REPORTS ON THE LMS 
SCHOLARSHIP DRIVE

The growing list of members to the 1951 
LMS “Dollars For Scholars” Fund is 
another means of reckoning the wide 
support the LMS School is receiving. 
Printing each and every name at one 
writing would be much too big a job. We 
have shortened the listing down to using 
the names of the people who collected on 
the special forms supplied, the names of 
the organizations contributing and the 
names of the individuals who subscribed 
way above the prescribed amount.

This year Neiy York, Cleveland, and 
Worcester were top contributing cities, 
with Chicago, Detroit and Waterbury 
making excellent showings. The figures 
I will use are in addition to those listed 
in previous writings. From Cleveland 
Mrs. Klivington brought down $40.75^ 
Of. that amount $5 each is credited to 
the ALDLD Br. 190 and the Cleveland 
Women’s Club, and'$10 to the LMS 
Group there.

Two young men from Brooklyn, John 
Meškenas and Billy Kulik, in a combined 
driye collected .$50. for the Scholarship 
Fund. From that sum, the larger dona
tions of $5 each are credited to Matt Ku- 
chinskas of Baltimore, Joseph Azys and 

(Tąsa 4-tam puslap.)

SKAITYK 
ir

MOKYKIS
Paukščiui kilmes kelias-

Nuo keturkojo roplio iki šių 
laikų paukščio — tai sudėtin
gas paukščių kilmės ir vysty
mosi kelias. Tolimi paukščių 
protėviai, tur būt, buvo dviem 
kojom bėgiojantieji driežai 
jau su atsipalaidavusiomis 
priešakinėmis galūnėmis — 
artimi dinozaurams. Nuo šitų 
bėgiojančiųjų driežų tikriau
siai ir galėjo atskilti šaka šo
kinėjančių gyvūnų su prieša
kinėmis galūnėmis, pritaiky
tomis laipioti po medžius, 
žvynai vis ilgėjo ir palaipsniui 
virto plunksnomis, tomis 
plunksnomis apaugo uodega: 
ir priešakinės galūnės — ir 
visa tai padarė driežus labiau 
pritaikytus judėti ir gyventi 
miškuose, medžiuose. Iš šitų 
miškinių gyventojų ir yra kilę 
paukščiadriežiai, prie kurių 
priklauso ir archeopteriksas, 
o taip pat ir dabartinių paukš
čių protėviai.

Svarbiausias momentas 
paukščių raidos istorijoje — 
tai plunksnų atsiradimas. Jos 
saugojo gyvulio kūną nuo ap
linkos temperatūros svyravi
mų. Dėl tos priežasties paukš
čiai prisitaikė prie įvairių kli
matinių sąlygų. Mezozoinėš 
eros gale, kada klimatas atša
lo, daugybė roplių rūšių’ išgai
šo, tup tarpu kai paukščiai, 
turį pastovią kūno temperatū
rą, smarkiai veisėsi, prisitai
kydami prie įvairiausių sau
sumos gyvenimo sąlygų, šitaip 
palaipsniui atsirado tas paukš
čių formų įvairumas, kurį ma
tome šiandien.

——o—
75. Ūkine paukščių reikšme.

Ūkinė paukščių reikšmė 
labai didelė. Naminiai paukš
čiai veisiami dėl kiaušinių ir 
mėsos — labai vertingų mais
to produktų, — ir dėl kitų, 
antraeilių produktų, kaip an
tai, pūkai ir plunksnos. Kai 
kurios laukinių paukščių rū
šys medžiojamos ir turi vers
linę reikšmę. Nemaža naudos' 
paukščiai teikia ir žemės
ūkiui, išnaikindami didelę
daugybę žalingų vabzdžių ii* 
smulkių žinduolių — grauži
kų. 1 

i

Paukštininkystė TSRS.
Paukštininkystė paprastai lai
koma antraeile žemės ūkio 
šaka, bet pagal savo naudin
gumą ji turėtų užimti vieną iŠ 
pirmųjų vietų. Paukščiai grei
tai auga, duoda daug produk
tų, o jų priežiūra ' ir išlaiky
mas, palyginti, pigūs; šiais 
atžvilgiais jokia kita gyvuli
ninkystės šaka negali prilygti 
paukštininkystei. Joks kitas 
gyvulys per tokį trumpą laiką 
neduoda tiek daug mėsos, 
kaip paukščiai. Taip pat ir 
kiaušinių svoris, gautų per 
metus iš vieno paukščio, 3—4 
kartus prašoka paties paukš
čio svorį. Iki revoliucijos 
paukščius veisdavo daugiau
sia valstiečiai. Dideli kapita
listinio pobūdžio paukščįų 
ūkiai buvo išimtis. Ir vis dėlto 
ekonominė paukščių ūkio 
reikšmė buvo didelė. Daug 
papjautų paukščių ir kiauši
nių buvo eksportuojama.

Plačios perspektyvos paukš
tininkystei atsidaro dabarti
niu metu. Paukštininkystės 
pagrindas yra stambūs suvi
suomeninti paukščių ūkiai. Ko
lektyvinių ūkių paukščių fer
mos, tarybinių ūkių paukšti
ninkystės trestai su jų didžiu
liais inkubatoriais, veisliniai 
ūkiai greitai pastūmės pirmyn 
kiekybinį ir kokybinį paukš
tininkystės augimą.
Dabartiniu metu Tarybų Są

jungoje yra daug tarybinių 
ūkių, paukščių produktų ap
dirbimo fabrikų, inkubatori- 
nių« paukščių veisyklų ir kolek
tyvinių ūkių paukščių fermų. 
Juose jau' sutelkta milijonai 
paukščių.

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Šeštad, Rūgpiūčio-Aug. 18, 1951



Aukso kasyklų lietuviaii

Rašo M. D.
Red Lake, Canada. —? Red 

Lake buvo minimas lietuvių 
spaudoj dažnai, bet iki šiol 
nebuvo aprašymo, kas tas Red 
Lake yra, kaip čia gyvenan
tieji lietuviai verčiasi, 
bus įdomu susipažinti 
kanapėlių.

Pirmutinė aukso 
šiame distrikte atsidarė 1926 
metais. Tai Howey Gold Mi
ne. Aš atvažiavau į Red Lake 
1929 metais, rudenį. Aš nebu
vau pirmutinis iš lietuvių, nes 
radau jau kelius lietuvius. Po
ra metų vėliau atsidarė dar 
trys aukso kasyklos.

Nuo 1930 iki 1941 metų, 
Red Lake ir apylinkėj buvo 
apie 50 lietuvių, vedusių ir 
pavienių.

Howey kasykla gyvavo 13 
metų. Per tą laikotarpį ji pa
sidarė 13 milijonų dolerių

• gryno' pelno. ■ Tiek tai aukso 
kasėjai sudėjo kapitalo savo 
sajndytojams. -Per tą pat lai
ką Howey aukso kasykloje 
žuvo 11 darteflinkų, jų tarpe 
du lietu via 17 Mykolas Jazo- 
kas ir Valteris Kroll. V. Kroli 
buvo Lietuvių Literatūros 

» Draugijos narys. Trečias lie
tuvis, E. Slėnis, buvo sunkiai 
sužeistas Mackenzie Island 
kasykloje 1941 metais. Nu
vežtas į Winnipegą, po trijų 
savaičių mirė. Visi trys buvo

Manau, 
su šiuo

kasykla

jauni vyrai ir galėjo dar il
gai gyventi.

1932 metais sutvėrėm Red 
Lake Lietuvių Literatūros 
Draugijos 152 kuopą, o 1936 
rhetais sukūrėme Sūnų ir 
Dukterų Draugijos 8 kuopą.

Howey aukso kasykla už
sidarė 1941 metų rudenį. Joj 
dirbo nemažai lietuvių. Vė
liau dar pora kasyklų užsida
rė. Daugelis gyventojų aplei
do Red Lake, Daugelis ir 
lietuvių paliko Red Lake. 
Tuo laiku trečdalis stabų sto
vėjo tuščios. Tuo laiku stubą 
buvo galima pirkti už $300. 
Dabar tokia stuba kainuoja 
$2,500.

■Virš 20 metų susisiekimas 
su Red Lake buvo orlaiviais 
ar laivais. Pavasarį ir rudenį, 
kada ledas būna silpnas, su
sisiekimas su pasauliu 
davo visam mėnesiui, 
tais net 6 savaitėms.

1945 metais, karui
gus, Ried Lake apylinkėj atsi
darė trys naujos aukso ka
syklos. Viena iš jų yra Cam
bell Gold Mine, kuri gali bū
ti didžiausia Red Lake dist
rikte. Ji priklauso Dome 
Gold Mines, Timminse.

19J6 metais, netoli nuo Co* 
chenpur aukso kasyklos, įsi
steigė aerodromas. Nuo to 
laiko orlaiviais galima skris
ti kur nori. 1947 .metais buvo 
pravestas vieškelis į Red La-

iki aerodromo ir 
Tiktai 

Island kasyklos

Lake 
dau- 
1940 
Red 
Da- 
a u- 

kaip

nutrūk- 
o kar-

pasibai-

ke. Ontarijos provincijai jis 
kainavo virš 4 milijonų dole
rių. 1950 metais pravedė vieš
kelį į Balmer Town, kur ran
dasi Cambell ir Dickenson ka
syklos, ir
Cochenour kasyklos. 
Mackenzie
dar atskirtos. Su ta sala susi
siekimas laivais (vasarą) ir 
ledu (žiemą).

Dabartiniu laiku Red 
gyventojų yra 5 kartus 
giau, negu kad buvo 
metais. Atrodo, kad 
Lake pasivys Timminsą. 
bartiniu laiku Red Lake 
tomobilių yra taip tirštai,
ir, didmiesčiuose. Kai vieškelį 
įvedė, seni gyventojai tuojau 
nusipirko automobilius. Taip
gi ii’ nauji kanadiečiai beveik 
kiekvienas turi automobilį.

Netrūksta dabar čia ir tu
ristų, ypač iš Jungtinių Vals
tijų. Šią vasarą trūksta kem
pių dėl turistų. Amerikiečiai 
atvažiuoja vasaros laiku žu
vauti, o rudenį — medžioti. 
Red Lake distriktas turtingas 
žuvimis, kurapkomis, zuikiais, 
stirnomis, meškomis, užtekti
nai ir vilkų. Bet vietiniai gy
ventojai nelabai džiaugiasi 
amerikiečiais, ypač darbinin
kai. Turistų lankymasis iššau-, 
kė kainų pakilimą, tad pasi
darė sunkiau pragyventi. Lai
mė, kad galima liuoslaikiu 
nusišauti stirną ar zuikį, tai 
galima šiek tiek pasilengvin
ti būvį, kas liečia mėsą. Be 
abejonės, viešbučiai, krautu-

Darbymetej
Subiuro vėjas-viesulas:

Atvaro juodą debesį, 
Žaibu, griausmu grūmojantį.. .

Visi tik žvalgos, stebisi...
Lauke po dvaro parugę 

Dvarokai laksto, skubinas, 
Kiekvienas darbu užimtas, 

Kiekvienas bailės kupinas . ..
• * ' « * * • • ,

> Šienauja, grėbia, dulkina: 
n . Matai, pati darbymetė,—

»• . 0 čia sudergs ta dargana ...
Bėda kokia prisimetė ...

Sušlaps Va šieno kupetos, 
Ką taip visus privargino,—

Pipirų bus nuo prievaizdos, 
Bus pragaro nuo dvarponio ...

Nebodami nė nuovargio, 
Tik stumia, krauna, purtinas . ..

Štai atlekia ir prievaizda, 
Šami-lami, kaip kurkinas ...

Dvarokus bailė perėmė, 
Net užmirė jiem utėlės, 

O tas tik baras, šūkauna, 
Taryt šuva pasiutėlis:

Skubykit/ neškit, rupūžės,— 
Greičiau! ba vėtra dūkstanti

Iškirs va ponui nuostolių 
Nevieną litų tūkstantį !

Vikriau, vikriau subruskite: 
Dangus grūmoja juodasai...

Lyg tyčia, gero parašo 
Vis sudorot neduodasi..

Bernai iš kailio neriasi, 1 
Kiekvienas, kiek tik pakelia,—

Ir kupetos štai surištos 
Eilių eilėm ties pakele.

Kiekvienas kiaurai permirkęs— 
Ne nuo lietaus — nuo prakaito...

Liekni sustiro, raumenys . 
Ir dvylenka kupra kaito ...

Bet veltui būta sielvarto, 
Ką pastangų tiek sukuria:

Iš to didžiulio debesio— .
Nei to lietaus nei sūkurio,,.

0 prievaizda vis burei ja:
“Gerai—nekliudė dargana,—

Bet jūs tik nemanykite, 
Kad skubint jau dabar gana...”

Dvarokus griebė apmauda,— 
Netoks jau bernas žabalas:

“Palaukit jūs, nenaudėliai!
Pažinsit žemės vabalus!...

LMS News and Views
(Tąsa nuo 3-eio dus.)

Mrs. Sasna of Brooklyn. In addition 
Vincas Bovinas turned in $27, Elena 
Brazauskiene $10 and W. Žukas $4. 
Members of the LDS Br. 24 of Great 
Neck added $3 more.

Ginny Urmon, young student from 
Chicago, brought in $26.50 in donations. 
In addition the Roseland Aido Chorus 
sponsored 2 students. The LKM Chorus 
sent in $5 plus the personal greeting 
from their president Frank Mikužis and 
secretary, G. Budris. Another Chicago 
“menininkas” J. Stulgaitis returned an
other blank with donations of $13, plus 
$5 from the LMS 1st district.

Through the efforts of Ursula Palevi- 
čienė and Anna Ussis, the Detroit Lithu
anians raised the sum another $21.76 
worth.

Mrs. K. Yenkeliuniene sent us greet
ings of $5 from the Vilijos Chorus and 
$5 from Ignas Kazlauskas and $16.75 
from other Waterbury friends.

To all who participated in the “Dollars 
For Scholorship” Drive, I wish to ex
tend the thanks of the LMS School Com
mittee and that of the students who be
nefited through this fund. I would like 
to add that the Fund was generously 
oversubscribed. This money will be set 
aside fpr future needs.

Again, many many thanks to all who 
donated, many thanks to those who came 
down to visit and to stay at the School, 
to the teachers who came to share their 
knowledge, to the Worcester Li th. Sons, 
and Daughters Association who donated 
to us the use of their beautiful Olympia 
Park, to all the women who / came in 
daily to cook those wonderful meals, to 
the School committee members who 
worked and planned the School, and last 
but not least to all the students whose 
interest and diligence made this School 
a crowning success.

vės, kempių savininkai džiau
giasi, ragina visus būti man
dagiais. Jie daro gražų pelną 
iš turistų.

Red Lake distrikte šiuo tar-' 
pu yra apie 8,000 gyventojų. 
Yra septynios kasyklos, 4 
lentpjūvės ir dvi žvejų kom
panijos, kurios siunčia žuvį į 
Kenorą ir Winipcga. Lietuvių 
šiuo tarpu čia nedaug. Se
niau atvažiavusių yra TO, skai
tant vedusius ir pavienius, o 
naujai atvažiavusių taipgi 10.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopa maža narių skai
čiumi, bet neatsiliekame nuo 
didesnių kolonijų, o kartais 
net pralenkiame. Mūsų kuopa 
Vilnies dienraščiui sąrišyje 
su 32 metų sukakties minėji
mu pasiuntė pasveikinimą ir 
$5 aukų, taipgi Laisvės dien
raščiui su pasveikinimu sąri
šyje su 40 metų sukaktuvė
mis pasiuntė $5. LLD Centro 
Komitetui knygų fondui pa
siuntė $7. Liaudies Balso va
jaus metu mes padėjome tre
čiam rajonui laimėti Liaudies 
Balso’trofėją.

LLD mūsų kuopai užsakė
me 6 knygutes “Kaip ir Se
natvėje Būti Jaunam” per 
centro sekretorių draugą D. 
M. Šolomską, bet dar neužte
ko, buvo daugiau reikalavimų, 
turėjome dar keletą knygučių 
užsakyti. Daktaras J. J. Kaš- 
kiaučius yra brangus žmogus. 
Jo patarimai per Liaudies 
Balsą ir kitus laikraščius davė 
daug naudos visiems skaityto
jams. Aš nepraleisdavau nei 
vieno jo' straipsnio neperskai
tęs. Dėkoju jam mūsų kuopos 
vardu ir nuo savęs už tą kny
gelę, “Kaip ir Senatvėje Būti 
Jaunam.”

Red Lake randasi kasyk
los, lentpiūvės, žvejai, dirba 
nemažai darbo žmonių, bet 
nėra unijų ir nematyti, ar ka
da bus galima įsteigti. Maž
daug pusė darbininkų yra 
nauji kanadiečiai (visokių 
tautų dipukai). Pragyvenimas 
brangus, o algos mažos. Tai 
vis dėl to, kad darbininkai ne
organizuoti.

Red Lake randasi 114 my
lių nuo Trails Canada High
way, nuo KenOros — 174 my
lios, nuo Winnipego — 318, 
nuo Fort William — 367, nuo 
Ottawos —- 1,326, nuo Toron
to — 1,318. Nuo to laiko, kai 
pravedė vieškelį, Red Lake 
lanko daug turistų, čia svei
kas klimatas, keturios maudy
nės, daug gražių salų — kur 
tik važiuoji, visur matosi eže
rai, pušynai, eglynai, skraido1 
žuvėdros, žąsys, antys, malo
nu kvėpuoti tyru oru. Vasaros 
laiku gerai žuvauti, rudenį — 
medžioti. Kodėl jūs, torontic- 
čiai ir kitų vietų lietuviai, tu^ 
rintieji automobilius, gavę ; 
atostogų,'neaplankot mūsų? 
Mes aprūpinsim butais ir ki
tokiais dalykais.

Su Red Lake galima susi-s ' 
siekti ir basais. Bušai eina iš 
Klenoros, Winnipcgo ir Lac- ! 
Dubonet, Man.

su visais gra-

Kazimieras Balsevičius

Mirė rugpjūčio 6 d., 1951, Hartford, Conn. 
Paėjo iš Lietuvos, Suvalkų rėd., Naumiesčio 
apskr., Griškabūdžio parapijos, šilgalių kaimo.

Palaidotas Tugpiūčio 8 d., Gardner, Mass., 
Green Bower kapinėse.

Lieka nuliūdime:
velionio žmona, Ona
sūnūs, Bronislovas ir Petras 
duktė, Ona Davidson 
anūkas, Edward Balsevičius 
ir giminės.

muzikinės gegužės” orkestrui 
dirigavo italų dirigentas Tje- 
ris. Gilelsas atliko pirmąjį 
Čaikovskio koncertą fortepio- 
nui su orkestru. Salė sveikino 
tarybinį muzikantą Audrin
gais ir ilgai netilsiančiais plo
jimais. Didelį pasisekimą /farČ- 
l'jo arijos iš Čaikovskio “Žanos 
D’Ark” ir iš Rosinio “Sevilijos 
kirpėjo,” kurias atliko Dolu
chanova ir arijos iš “Ivano 
Susanino,” “Sadko” ir “Kuni
gaikščio Igorio,” kurias atli
ko Michailovas.

įvairios Žinios
SURINKTAS NAUJAS 
MILŽINIŠKAS K 
EKSKAVATORIUS

KRAMATORSKAS, Tar. 
Sąjunga. — Stalino vardo 
Novo-Kramatorsko mašinų 
gamykloje pradėtas rinkti 
antrasis ekskavatorius, ku
rio kaušo talpa — 15 kubi
nių metrų. Jis atrodo kaip 
milžiniškas elektrinis kas
tuvas ir susideda iš 58 tūks
tančių įvairių detalių. Jis 
renkamas po atviru dangu
mi, nes agregatas yra 33 
metrų aukščio ir netelpa nė 
viename gamyklos ceche.

Meistro Jurijaus Tiuriko- 
vo vadovaujamas montuo
tojų kolektyvas įsipareigojo 
surinkti naująjį ekskavato
rių per du mėnesius. Pir
moji tokia mašina, kurią 
gamykla pagamino praei
tais metais, buvo pagamin
ta per 3.5 mėnesio.

Chaskovo okolijos Gorski 
Izvoro kaimo darbo koope
ratinio žemdirbystės ūkio 
kiaulininkui Delčo Mitko- 
vui. Iš 11 motininių kiau
lių jis gavo vidutiniškai po 
26 paršelius.

Bulgarijoje plačiai yra ži
noma Dimitrovo premijos 
laureatė Fanka Saturskaja, 
Plovdivo okolijos Kurtovo 
Konare kaimo darbo koope
ratinio žemdirbystės ūkio 
grandininkė. Jos grandis 
20 hektarų plote surinko po 
8,546 kilogramus obuolių 
vidutiniškai iš kiekvieno 
hektaro.

Liaudies demokratinio re
žimo sąlygomis Bulgarijoje 
auga nauji žmonės, puikūs 
socializmo statytojai.

Žemės ūkio mechanizacijos 
mokyklos Kinijoje

PEKINAS. — Pirmą kartą 
šalies laukuose pasirodė šiuo- . 
laikinės žemės ūkio mašinos, 
kurios kol kas aptarnauja tik 
valstybinius ūkius. Iš viso Ki
nijos liaudies respublikoje yra 
57 valstybiniai žemės ūkiai. 
Lš jų 40 yra šiaurės Rytų Ki
nijoje, o likusieji 17 valstybi
nių žemės ūkių — kituose ša
lies rajonuose. Valstybiniai 
žemės ūkiai aprūpinti šiuolai
kine technika. Tik minėtuose 
17 valstybinių žemės ūkių yra 
300 modernių žemės ūkio ma- ! 
šinų, kurias Kinijai pristatė, 
daugiausia Tarybų Sąjunga.

Siekiant paruošti kadrus^ • 
valstybinių žemės ūkių žemės 
ūkio mašinoms aptarnauti, ša
lyje įsteigtos 3 žemėį ūkio 
mechanizacijos mokyklos.

Mokykla, esanti arti Peki
no, įsteigta praeitųjų metų 
pradžioje, bet iki šio laiko ji 
jaut išleido 1,025 traktorinin
kus, kombainininkus ir me
chanikus. Baigusiųjų tarpe, r 
daugiau kaip 30 mergaičių. 
Mokyklos klausytojai — buvę 
neturtingieji valstiečiai ir 
bernai. Mokykloje taip pat at
lieka praktiką Kinijos aukš- 1 
tojo mokslo įstaigų žemės 
ūkio fakultetų studentai.

Į kovą neišvengiamą
Mes rengiamės po truputį,— 

Ir mūs* retežiai amžini
Urmingai bus sutrupinti!

Darbai mum galvas, raumenis
Išmiklina, išklibina —

Ir veda mus į pergalę
Kapitalinio slibino...”

... J .tylas Kas kaltis

KOLŪKYJE ATIDARYTAS 
KNYGYNAS

Šiauliai.—Meškuičių apylinkės “Rau
donosios vėliavos” kolūkyje šiomis dieno
mis buvo iškabinti skelbimai, kuriuose 
pranešama apie knygyno atidarymą.

Daugelis kolūkiečių užsuko į knygyną 
pirmąją jo gyvavimo dieną. Žmonės 
gausiai pirkosi J. Žemaitės, Petro Cvir
kos, Salomėjos Nėries, T. Tilvyčio ir ki
tų rašytojų knygas, o taip pat verstinę 
literatūrą — rusų ir Vakarų Europos 
rašytojų kūrinius.

“Raudonosios vėliavos” kolūkyje yra 
klubas-skaitykla, biblioteka, vidurinė ir 

, pradinė mokyklos, pašto agentūra, su
kurtas choras, šokių ir dramos rateliai. 
Kas savaitę atvyksta kilnojamasis ki
nas. Dažnai lankosi Šiaulių dramos te
atras.

“Pas mus — kaip mieste,” — sako 
. Ikojūkiečiai. ■aar* iiMABr.TU —

Hudson, Mass.
Mūsų senosios kartos žmo

nės smarkiai nyksta. Liepos 
26 d. išsiskyrė iŠ gyvųjų tarpo 
senas Hiudsono gyventojas Ra
polas Zulonas. Buvo ramaus 
būdo žmogus,
žiai sugyveno, prigulėjo prie 
L. P. Klubo ir prie kitų drau
gijų. Iš amato buvo batšiu- 
vis. Amerikoje išgyveno 46 
metus.

Rapolas Zulonas iš Lietuvos 
paėjo iš Melašių kaimo, Šimo
nių parapijos. *

Tapo palaidotas liepos 28 
d. katalikų kapinėse. Jo pa
garbai i saviškiai ir giminės bei 
draugijos uždėjo gėlių vaini
kus.

Rapolas paliko dideliame 
nuliūdime savo moterį Salo
mėją ir sūnų Albertą.

Ilsėkis, Rapolai. Neteko 
jums ilgai'gyventi tik ką pasi
pirktame name.

Rapolas Zulonas buvo Lais
vės skaitytojas.

—-o—
čia nuo mūsų už ketverto 

mylių ant aukšto kalno yra 
Marlboro, nedidelis 18. tūks-

*

GARSŪS BULGARIJOS 
ŽMONES

SOFIJA.—Neseniai Bul
garijoje buvo suteiktos Di
mitrovo premijos garsiems 
šalies ''žmonėms. Jų tarpe— 
pramonės, transporto ir že
mės ūkio pirmūnai.

Dimitrovo premijos lau
reatas Georgijaus Dimitro
vo vardo šachtos užkirtėjas 
Aleksandras Ata n a s o v a s 
pradėjo lenktyniavimą už 
geriausio respublikos už- 
kirtėjo vardą, įvedė kom
pleksinį metodą angliai kas
ti. Dirbdamas pagal šį me
todą, Aleksandras Atanaso
vas pereitais metais savo 
normą viršijo’ daugiau kaip 
pusantro karto.

Už kir tė j as A leksand ras 
Andonovas buvo iniciato
rius įvedant B u 1 g a r i j o s 
šachtose tarybinę daugelio 
užkirtimų sistemą, kuri 
Bulgarijos akmens anglies 
pramonei atvėrė naujas di
deles galimybes darbo na
šumui pakelti.

Plačiai yra žinoma Bul
garijoje Gegužės Pirmosios 
vardo fabriko audėja Ata- 
naska Dimitrova. Pasiėmu
si aptarnauti aštuonerias 
sunkiąsias stakles, ji seniai 
baigė vykdyti pirmojo penk
mečio planą ir dabar dirba 
antrojo penkmečio sąskai- 
ton.
Gamybos novatoriūs-fabri- 

ko “Izida” elektrikas Ata
nazas Kirovas pateikė eilę 
vertingų racionalizatorinių 
pasiūlymų, kurie valstybei 
davė daugiau kaip 120 mi
lijonų levų ekonomijos.

Dimitrovo premijos lau
reato vardas suteiktas

Nedarbas Belgijoj

HAGA. — Susiaurinus 
Belgijos pramonės taikių ša
kų, šalyje auga nedarbas ir 
darbo žmonių skurdas.

Laikraščio “Roode Faan” 
pranešimu, vien tik per pra
ėjusią savaitę bedarbių skai
čius Belgijoje padidėjo 3,295 
žmonėmis, žymiai sumažėjo 
tekstilės ir odos prąmonės 
produkcijoš gamyba, o taip 
pat drabužiu fabrikų gamy
ba. Aalsto mieste odos fabri
kas “Schote,” kuris yra vie
nas stambiausių ir gerai įreng
tų fabrikų, dabar dirba tik 
dvi dienas per savaitę. Iš 400 
darbininkų ir tarnautojų 100 
žmonių jau atleisti iš darbo. 
Laikraštis rąšo, kad avalynės 
pramonė dėl didelio avalynės 
paklausos sumažėjimo beveik 
visiškai susiaurino savo gamy-

eilę

Tarybiniai artistai Italijoje

ROMA. — Florencijoje į- 
vyko simfoninis koncertas, 
kuriame dalyvavo tarybiniai 
artistai — pianistas Gilelsas 
ir dainininkai Michailovas ir 
Doluchanova. “Florencijos

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

tančių gyventojų miestelis. 
Rodos, turėtų būti sveikas 
gamtišku atžvilgiu. Bet ne. 
Ten pradėjo plėstis vaikų pa
ralyžius. Iš 15 susirgusių pen
ki jau mirė. Tai visoje Mas
sachusetts valstijoje tėra tiek 
sergančių vaikų paralyžiumi, 
kiek vienam Marlboro.

P. Vaitekūnas

Naujos gamybos mašinos

SOFIJA. — Btilgarijos tele
gramų agentūros pranešimu, 
Bulgarijos liaudies respubli
kos mašinų gamintojai atkak
liai kovoja už tai, kad būtų 
įsisavinta gamyba nauju tipų 
mašinų, kurios anksčiau1 buvo 
įvežamos iš užsienio.

Bulgarijoje gaminamos be
veik visos mašinos- 
rengimai tekstiles
Medžio apdirbimo pramonei 
gaminami gateriai, švytUokli- 
niai pjūklai, frezerinės maši
nos ir t.t.

Pernai 
pramone 
presus su
gumos atliekamos 
autoklavus ir kitas 
gamybos mašinas.

šių metų planu
įsisavinti daugiau kaip 200 ti
pų naujų mašinų gamybą.

ir visi į- 
pramonei.

Bulgarijos gumos 
gavo hidraulinius 

šaldytuvu, mašiną 
smulkinti, 
tėvyninės

numatyta

Seattle, Wash. — Surasta 
lavonai 11 žmonių, kurie 
žuvo, kai bombonešis nu
krito ant a p a r t m e ntinio 
namo, eksplodavo ir padegė 
namą!®

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

*
“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.. .j
Tuojau įsigykite ir ■ pasinaudokite tuom gražiu veikalu

I A I C 17 r HO-12 ATLANTIC AVENUE, 
L A Į J V t RICHMOND HILL 19, N. Y.
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MŪSŲ RADIJAS
KaM jau žinoma, Massa

chusetts valstijos progresyviai 
lietuviai palaiko savo Gintaro 
Žemės Radijo pusvalandį. Jau 
eina ketvirtas metas, kaip šis 
radijas be sustojimo tarnauja 
lietuvių visuomenei. Kiekvie
ną sekmadienį devintą valan
dą iš ryto prasideda mūsų 
programa. Ją atidaro su vi
siem žinoma daina “Kur bė
gą Šešupė, kur Nemunas te
ka..

Po tam seka įžanginė kal
ba, kurią sudaro patys skel
ėjai arba skelbėjos įvairiais 
dienos klausimais arba apie 
Lietuvos žmonių gyvenimą: 
jų ekonominius ir kultūrinius 
nuveiktus dalykus, jų vėles
nių laikų draugijinį patvarky
mą ir tt.

Po trumpos kalbos, seka 
ihuzikališki pluoštai. Vyriau
siai juos išpildo lietuviai dai
lininkai : dainininkai bei ins
trumentų vartotojai, kurie 
duoda geros muzikos, dau
giausia parašytos pasižymė
jusių lietuvių kompozitorių. 
Kai kada atsilanko svečiai, 
mlac^ai išgarsėję artistai, ku
rie suteikia klasiškos muzikos 
mūsų programai.

Dalį .programos užima pre
kybos garsinimai, kurių nie
kuomet nėra daug, kadangi 
šis radijo pusvalandis nesire
mia ant biznio garsinimų ir 
iš to nedaro sau pelno. Dau
giausia garsinimų susidaro iš 
filantropiško pobūdžio. Yra 
skelbiama vardai tų organi
zacijų, draugijų, ir pavienių 
žmonių, kurie paaukoja savo 
vertybės palaikymui minėto 
radijo pusvalandžjo.

Taipgi garsinama draugijų 
bei kuopų parengimai, pavyz
džiui : baliai, šokiai ir koncer
tai žiemos sezoną, o vasarą— 
piknikai. Daug skelbimų pri- 
seina atlikti laike LMS atos
togų mokyklos, kuri tęsiasi 
per dyi savaites.

[studentai į garsųjį Olympijos 
Parką, Worcester, Mass., toli
mesniam studijavimui lietu
vių dailės, tuom pačiu sykiu 
sudaro savo programą ir per 
mūsų radiją duoda gerą kon
certą.

Apart tų visų garsinimų, 
per šį radiją oro bangomis su
teikiama lietuviams geros mu- 

jzikos, svarbių žinių ir kitokių 
pranešimų. Paskelbia vedy
bas ir jų’sukaktis. Pasako vi
sus sveikinimus ir linkėjimus.

Pirmus metus mūsų radijui 
programą sudarė ir ją skelbė 
B. F. Kubilius. Jam pasitrau
kus, ta vieta užėmė A. Taraš- 
ka, kuris vadovavo per ilgą 
laiką. Jam išvažiavus į vaka
rus, jo vietą paėmė M. Zavie- 
nė. Jai paėmus ilgas vakaci- 
jas, ją pavaduoja M. Sukas- 
kienė ir J. Grybas. Visi skel
bėjai ir skelbėjos atsakančiai 
sutvarko programą ir ją aiš
kiai paskelbia.

Jau seniai per radiją garsi
namas ir visiem žinomas, ypa
čiai Boston’o ir apylinkės lie
tuviam, kurių ausis pasiekė 
transliuojami žodžiai, tai me
tinis Gintaro žemės Radijo 
piknikas, kuris įvyks ateinan
tį sekmadienį, rugp. 19 dieną, 
Lietuvių Tautiškam Parke, 
Montello, Mass, šis piknikas, 
iš jo garsinimų atrodo, tikrai 
bus nepaprastas. Apart ge
riausių vaišinimų, tai yra į- 
vairių valgių ir gėrimų, taipgi 
bus plati muzikalė programa. 
Galima tikėtis skaitlingos pu
blikos, kadangi iš daugelio 
lietuvių kolonijų rengiasi bū
riais žmonių atvykti į šį pik
niką. c

Rugsėjo mėnesį turėsime ki
tą didelį parengimą tame pa
čiame parke. Tai bus mūsų 
dienraščio Laisvės piknikas. 
Visi, iš arti ir toli, kuriems 
rūpi pažangios spaudos parė
mimas, dalyvaus minėtame

S. B.Suvažiavę"] sąskridyje.

Binghamton. N. Y.
Brutališkai sumušta ir sužalo- 

, ta lietuvė moteriškė 
Rugpiūčio 6 d. vietiniam 

“Binghamton Sun” tilpo ko
respondencija apie tikrai 
žiaurų įvykį tarpe lietuvių. 
Korespondencija susideda iš 
policijos pasakojimo.

Mrs. Nellie Slavetskienė, 
67 metų amžiaus, kuri gyvena 
po num. 322 Prospect St., iš
vežta į Wilson Memorial Hos
pital ir randasi kritiškojo pa
dėtyje nuo brutališko sumuši
mo. Pasirodo, kad ją sumušė 
ir sužalojo taip pat lietuvis 
tūlas Charles P. Mikilia, tur 
būti Mikaila. Moteriškė buvu
si užpulta ir sumušta šeštadie
nį, rugp. 4 d. Sakoma, kad 
Mikaila atėjo pas, Slavetskie- 
nę pasiklausti, kodėl jos duk
tė Stephio atsisakė su juo iš
eiti bei draugauti. Slavetskie
nė įsakė jam išsikraustyti 
laukan. Tada Mikaila pradė
jęs ją mušti ir spardyti.

Policija sako., kad Mikaila 
prisipažinęs prie kaltės.

Tuojau paaiškėjo, kad tas 
pats Mikaila turi gana ilgą 
krįminalistinį rekordą ir šiuo 
tarpu buvo išleistas iš kalėji
mo ant “paroles.” Pasirodo, 
kad jis buvo 1932 metais nu
teistas nuo 10 iki 20 metų ka
lėjimo už pasikėsinimą iš
prievartauti 13 metų mergai
tę ir už tą pačią naktį išprie
vartavimą vienos North Scran- 
tono moteriškės.

Po desėtko metų, išleistas 
iš kalėjimo ant “paroles,” jis 
buvo suareštuotas ir nuteistas 
nuo penkių iki 10 metų kalė
ti už vag.ystę. Iš kalėjimo išė
jęs 1945 metais vėl buvo su
grąžintas kalėjimai! už sulau
žymą “parolės” taisyklių. Pra
ėjusį gruodį Mikaila buvo iš
leistas iš kalėjimo policijos 
priežiūroje ir apsigyveno po 
num. 90 State St., Bingham- 
tone. Gavo darbą Brevv-Ti- 
tehener Cdrporačijoje.

Policiją pašaukė Slavetskie- 
nes kaimynai, kai jiems atro-

dė, kad. kas nors, veržiasi per 
prievartą į jos namus. Polici
ja pribuvo ir rado Slavetskie- 
nę virtuvėje be sąmonės, o 
virtuvė buvo aptaškyta krau
ju. Koresp.

Shenandoah, Pa.
Iš atsibuvusio Laisvės pikniko

Rugpjūčio 5 dieną čia įvy
ko' šenandorio apylinkės lie
tuvių mainierių piknikas, su
ruoštas Laisvės naudai. Prieš 
tą dieną beveik kiekvieną die
ną palijo, dar rugpiūčio 3 
dieną buvo pusėtinai atšalę, 
tai kai kurių draugų ūpas bu
vo nupuolęs. Bet sulaukus 
sekmadienio, pasirodė saulu
tė. Sulaukus 10 valandos, jau 
atrodė, tartum oras dėl pikni
ko būtų iš Sears Roebuck 
kompanijos užsakytas. Diena 
puikiausia.

Štai ir pradeda rinktis Lais
vės draugai ir prieteliai. 
Renkasi povalei. Prisipildo 
Brandelvilės parkaitis. Drau
gė Naravienė susirūpinus sa
ko: Kad tik galėtume kaip 
nors šį visą maistą išleisti. Aš 
ją ramindamas sakau: Nebi
jokite, išleisite viską. .

Na, ir neklydau, taip pasa
kęs. Maisto piknike nepritrū
ko, bet viskas išėjo.

Draugai Naravai užsitar
nauja didžiausios padėkos. 
Taip pat labai didelis kredi
tas ir padėka visiems barten- 
deriams ir gaspadinėms už 
jų didelį ir nuoširdų darbą.

Trumpai pasakius, Laisvės 
piknikas pilnai pavyko, buvo 
pasekmingas. - J. P.

Redakcijos pastaba: Atsi
prašome, kad praleidome są
rašą laisviečių, dalyvavusių 
piknike iš tolimesnių koloni
jų. Mat, Vincas Ramanauskas, 
rašydamas apie tą patį, pikni
ką keletu ’dienų pirmiau be-
veik tuos pačius svečius savo 
korespondencijoje paminėjo. 
Vėl kartoti nėra reikalo.

Jersey City, N. J.
A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

PRIE TOLIMŲ KRANTŲ
(Tąsa)

Jūreiviai suprato, kad jų reikalas 
blogas, ir pradėjo smarkiau irkluoti. Ta- 

. čiau jie negalėjo irklais įveikti vandens 
spaudimo, kad pasuktų valtį į savo ke
lią: ji blaškėsi kaip skiedra aketėje. 
Daugumas įgulos dėl to nustojo vilties, 
ir jie nežinojo, kas daryti, kaip nežinojo 

t ir to, ar ilgai jiems teks būti tokioje pa
dėtyje. Buvo pavojaus, kad valtis gali 
subyrėti. Dalis žmonių pilstė vandenį, 
kiti taisė tas sužalojimo vietas, kuriose 

. susilpnėjo užkamšymas.
Praėjo keletas valandų.
—Visa mūsų viltis i— vėjas, — pri

slėgtu balsu pasakė Tregubovas, niūriai 
apžvelgęs nuvargusią įgulą.

Snaudęs pusiaugulom vairininkas 
Reksten'as atidarė rusvas akis, kyštelėjo 
bufnon dešinės rankos smilių ir po to 
pa^lė jį aukštaį į viršų, šlapias jo pirš- 
taypajuto šaltį nuo lengvo pūstelėjimo 
pietinio vėjelio, kuris jokiu kitu būdu 
nebuvo pastebimas. Jis pasakė:

JTį. — Aha! Greitai judinsimės, jūsų kil
nybe. Kol kas tik-tik dvelkia palankus 
ziud. Tikriausiai įsismagins.

Dėl sūrių konservų vartojimo visiems 
labai norėjosi gerti; bet užtektinai gė- 
laus vandens nebuvo. Žmonės rūkė, ra
gindami jūrininką Lekoncevą greičiau 
šildyti arbatininką ant jo paties paga
mintos geležinės plytelės, įrengtos prie
kinėje dalyje ant akmenų. Nuo uždegtų 
anglių dvelktelėjo dūmelis, kurio kvapas 
visiems buvo malonus: jis priminė ramų 
šeimyninį gyvenimą tolimoje tėvynėje.

— 'Virduliu pakvipo! — pasakė kaž
kas atsidusęs, — ’dabar visą virdulį iš
gerčiau vienu atsisėdimu.

— Ar teks mums aplamai namuose 
įkerti arbatos... — atsakė kitas balsas.

Silpnas pietinis vėjelis pasidarė vi
siems Juntamas. Ant stiebo paskubomis 
iškūlė burę. O kada užvirė arbątninkas 
ir T^ekoncevas pradėjo, iškilmingai pils- 
^ytiii puodelius arbatą, staiga pūstelėjo 
stiprus .vėjas, sudavė į burę ir smarkiai 
stumtelėjo valtį į šoną. Smūgio išverstas 
4š kojų, Lekoncevas pakibo ant borto, 
tiktai 'unkštai prispaustos jo kojos ne

davė iškristi į vandenį. Tačiau arbatnin- 
kas su arbata ištruko iš jo rankų, nukri
to už borto ir paskendo. Jūrininkai pra
pliupo keiksmais. Visi gailėjosi bran
gaus vandens, kurio kiekvienas lašas bu
vo suskaitytas.

— Ne keiktis ,o džiaugtis reikia. Ve
jas — mūsų gyvenimo išgelbėtojas, — 
teisinosi nuskriaustas Lekoncevas, nevy
kusiai atlikęs virėjo pareigas.

Nors ir didelis buvo nemalonumas 
prarasti arbatninką su arbata, bet jį su
kėlusi priežastis tuo pat metu suteikė ir 
džiaugsmo žmonėms; vėjo pučiamos bu
rės, padedamos irklų, dabar nugalėjo 
priešingą srovę, ir valtis plaukė toliau 
sąsiauriu.

Vakare valtis pasiekė galinį Kunaširo 
salos ragą, ir prieš žmones atsidengė 
plati Ochotsko jūros erdvė. Vadas išsiė
mė kišeninį laikrodį, žvilgterėjo į jį — 
rodyklė rodė septintą skaitmenį. Jis lie
pė pasukti prie kranto, pasiimti gėlo 
vandens, kurio jau visai buvo nedaug. 

?Bet po kurio laiko aiškiai matėsi, kaip 
aukštai šokinėjo bangos, atsimušdamos 
į staigius akmeninių uolų skardžius.

— Kranto, kaip matosi, nepasieksime 
— sudušime. Pakentėsime, vyručiai, iki 
Sachalino. Taupiau vandenį vartosime. 
O kol kas pasinaudosime palankiu vėju.

Iš vado balso buvo girdėti apgailesta
vimas. ,

Į jūrą pasileido valtis vienomis burė
mis. Vėjas stiprėjo ir, po trijų valandų 
plaukimo, pasiekė šešis balus. Bangos, 
didėdamos, įsirisdavo per bortą. Naktį 
žmonės neirklavo, bet, be sustojimo pil
dami vandenį, labiau pavargo.

Rytą, apsižvalgydami, jie su nustebi
mu pamatė ,kaip netoli nuo jų buvo 
krantai. Kalnų viršūnės iš tolo atrodė 
dar aukštesnės, negu jos buvo iš arti. O 
iš kairiojo šono matėsi patraukli ir arti
ma didelė žemė. Vadas žinojo, kad tai 
buvo Jezo sala su patogiomis buchtomis, 
kuriose galima rasti užuovėją ir apsirū
pinti gėlu vandeniu. Bet priplaukti prie 
jos, tirštai japonų apgyventos, reiškė 
tikrą nelaisvę.

(Daugiau bus) .. <

Turtingos seserys mirė skurde
Vietine spauda dideliais 

antgalviais, ilgais aprašymais 
sujudino vietos gyventojus. 
Dalykas tame, kad dvi sese
rys Fafflock, turinčios iki 76- 
šių metų amžiaus ir gyvenan
čios 9 Bentley Avė., mokėda
mos’ nuomos už kambarius 
$50 mėnesiui, rastos viena ke
lios dienos mirus, kita .nuo al
kio pusgyvė. Policijai nuve- 
žus silpnąją į Medical Centre 
ligonbutį, padarė jų namuose 
kratą įr' surado pinigais ir 
auksu $61,940. Surasta įvai
rių Šerų biznio centre Journal 
Square ir Real Estate pusės 
milijono dolerių vertės. Viena 
iš seserų mirė vėžio liga.

Atsiradus pinigų, kimba ir 
federalė valdžia. Federate 
valdžia ieško, ar nėra už į- 
vairias įplaukas nemokėtų 
taksų. Federalė valdžia kim
ba ir prie aukso. Dalykas ta
me : kuomet 1932 metais val
džia panaikino aukso valiutą, 
tai nuo to laiko nėra leistina 
niekam turėti namuose aukso. 
Joms turtą paliko jų tėvas,

Gardner, Mass,

KAZIMIERAS BALSEVIČIUS
Sulaukęs 68 metus, mirė rugpjūčio 6 d., 

Hartford, Conn., pas dukterį Oną David
son, kuri yra slaugė ir dviejų poilsio namų 
(Rest Homes), savininkė. Išbuvęs ton apie 
savaitę laiko, mirė. Buvo pašarvotas Hart
forde, pas graborių Talarskį.

Trečiadienį, rugpjūčio 8-tą atvežė į Gard
ner, Mass., ant Green Bower kapinių palai
doti. Nors buvo tai darbo diena ir lietinga, 
bet ant kapinių draugų ir pažįstamų nema
žai buvo susirinkę atiduoti paskutinę pa
garbą velioniui Kazimierui.

Kuomet atvežė, tai graborius atidarė 
karstą ant kapinių, kad susirinkusieji galė
tų paskutinį kartą pamatyti jį prieš padė
jimą į amžiną atilsį. Jo karstą puošė ne- 

,mažai gėlių, ir iš Worcester, Mass, draugė 
Marė Sukackiene, kuri yra nepailstanti vei
kėja, pasakė puikiausią prakalbą ant kapi
nių. Nuo kapinių buvo visi pakviesti pas 
velionio sūnų Branislovą Balsevičių. Susi
rinkę tenai prie užkandžio buvo pasikalbė
jimas,' prisimenant, kad velionis, gyvenda
mas mylėjo .darbininkišką judėjimą ir dar
bininkišką literatūrą, nes ir kuomet jau 
buvo tik valandos nuo jo mirties, jis vis 
dar mėgino, skaityti dienraštį Laisvę, bet 
sake, kad jau raidžių nemato, tai paprašė, 
kad dėl jo kiti perskaitytų; taipgi prašė, 
kad nuo jo pasiųstų 10 dol. paramai dėl 
dienraščio Laisves.” Jo noras ir prašymas 
yra išpildytas su kaupu, nes draugas Juo
zas Margaitis iš Windsor, Conn., užsiminė, 
kad mes čia susirinkę paaukotumėm dar 
biskį prie tų 10 dol., tai būtų velionio Ka
zimiero atminčiai. Taip ir buvo padaryta, 
surinkta net 85 dol. ir nutarta pasiųsti dėl 
dienraščio Laisvės paramai 75 dol., o dėl 
Gintaro Račkio valandos programos, May
nard, Mass., 1.0 dol.

Aukavo : velionio Kazimiero moteris 25 
dol., velionio brolio duktė Lena Maržas iš 
Chicago, 111., 10 dol.; po 5 dol.- aukavo ve
lionio sūnai, Bronislovas ir Petrai ,taipgi 
ir duktė Ona Davidson. Velionio švogeris 
Charles Brown iš Brooklyn, N. Y. ir Ale-

kuris mirė 30 metų atgal.
Jų kaimynai pasakoja, kad 

seserys dėvėjo drapanas pir
mojo karo laikų. Niekas į jų 
gyvenamus namus negalėjo į- 
eiti, .Jos išmėtė“ refrigeratorių 
todėl, kad jis joms lėšavo 
$2.50 mėnesiui. Jos vengė va
žiuoti busu ir eidavo keliolika 
blokų pėsčios, kad sutaupius 
septynis centus. Kiekvieną 
dieną viena iš jų eidavo į ’le
do parduotuvę, parsinešdavo 
ledo ir jį dėdavo į vanią, 
maistą ar ką kitą dėdavo ant 
viršaus ledo.

Keletas metų atgal, sako
ma, kuomet jų vyresnioji se
suo mirė, turėdama 80 metų, 
jos mirūsį lavoną laikė savai
tę niekam nesakius, x ir kuo
met Sveikatos Departmentas 
sužinojo ir paėmė apgedusį 

(lavoną, tai jos atsisakė pirkti 
(grabą, nes “daug lėšuoja.” 
Sveikatos Departmentas turė
jo ją palaidoti.

Jų namuose turėta keturioš 
vietos prie stalo. Viena nuiru
sios sesers ir kita mirusio 
brolio, ir dvi jom pačiom.

Ir tokia šių seserų keista 
istorija. Keista kiekvienam, 
kuris jų gyvenimą skaito. Į- 
vyksta įvairių keistenybių, 
bet panašios, kokia įvyko šių 
seserų gyvenime, yra mažai. 
Aš tikiu,-kad daugelis su ma-

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
inapęs dieną ar 

greit suteiksime 
i patarnavimą.

gražiai mo- 
| ruošta

Ųiūdėsio 
tės prie 
naktį, 
modernišką 
Patogiai ir 
demiškai įruošta mūnų

, šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

13 ML Vernon St. 
PhiiacĮelphią, Pa.

Tel. Poplar 4110

kas ir Alice Glebavičiai iš Gardner, Mass, 
po 3 dol. W. Petraitis, Brooklyn, N. Y. ir 
Antanas ir Vincentas Puidai iš Gardner, 
Mass., po 2 dol. Uršulė Daimontas ir sūnus 
iš Conn., Juozas ir Malvina Margainiai, 
Windson, Conn., Vincas ir Mąrgąręta 
Kriaučiūnai, Windsor, Conn., Jonas ir Ka
rolina Kriaučiūnai iš Windsor, Conn., Juo
zas ir Kastancija Aukštikalniai, Gardner, 
Mass., Mike ir Ona Šleiviai, Gardner, 
Mass, ir Jonas ir Ona Samulėnai iš Fich- 
burg, Mass. Po 1 dol.: Lucy J. Evaniuk, 
Gardner, Mass., Bonne Netzelienė, Gardner, 
Mass.-, A. Szymanavičienė, Gardner, Mass., 
Marė šliekienė, Gardner, Mass, ir Marė 
Sukockienč iš Worcester, Mass.

Velionis Kazimieras visuomet buvo nuo
širdus rėmėjas ir gynėjas darbininkiško 
judėjimo; per daug metų buvo narys LLD 
ir Laisvės skaitytojas, priklausė prie Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliubo ir pirmi
ninkavo apie i0 metų. Taipgi priklausė 
prie Lietuvių Bendrovės Parko ir Lietuvos 
Sūnų Draugystės. Didesnę pusę savo am
žiaus gyveno čia Gardneryje, taipgi čia ap
sivedė su Ona Petraičiuke ir graliai išau
klėjo savo šeimą, kuri susideda iš dviejų 
sūnų — Bronislovo ir Petro ir vieną dukte
rį — Oną Davidson.

Velionis per daug metų dirbo Bent Bro
thers kėdžių dirbtuvėje. Paskutiniais dve
jais metais, nedirbo, nes sirgo širdies liga, 
o vėliaus ir daugiaus ligų prisidėjo. Buvo 
apie porą savaičių Gardner Heywood Me
morial Ligoninėj ir paskutiniu laiku jis 
buvo nuvežtas į Hartford, Conn., pas duk
terį, kuri yra slaugė, ten jis ir mirė.

Velionis Kazimieras Balsevičius paėjo iš 
Lietuvos, Suvalkų rėdybos, Naumiesčio ap
skričio, Griškabūdžio parapijos, šilgalių 
kaimo. Paliko nuliūdime savo moterį Oną, 
du sūnus — Bronislovą ir Petrą, dukterį 
Oną Devidson ir vieną anūką Edwardą 
Balsevičius.

Lai jam būna lengva šios šalies žerpelė.
A. G.

/

nimi sutiks, jog veikiausiai 
neviskas buvo tvarkoje jų 
samprotavime. Tačiau agen
tas, kuris ičolektavo iš jų nuo
mą už kambarius, sako, kad 
jos buvo punktualės rendų 
mokėtojos, ir tik agentui jų 
pasigedus ir praėjus kelioms 
dienoms nuo pirmos dienos 
mėnesio ir niekam neatsilie
piant- į durų- bildesį, namo 
prižiūrėtojui suuodus mirusio 
lavono kvapą, pašaukta poli
cija.

Pilietis

Anekdotai
Baisus Sapnas

Jaunas vyrukas, labai su
sinervinęs, atskubėjo pas

gydytoją. “Daktare, aš la
bai susirūpinęs. Pereitąją 
naktį sapnavau baisų sap
ną: Sapnavau esąs viekas 
tarp tūkstančio gražių 
blondinių, tarp tūkstančio 
gražuolių brunečių F- tarp 
tūkstančio karščiausių rau
dongalvių.”

“Kas gi čia tokio bai
saus? Sapnas, rodos, gana 
malonus,” pastebėjo gydy
tojas.

“Bet, daktare, man sap
navosi, kad ir aš mergina 
patapęs!”

Surinko žemąįtis

SKELBKITeS laisvėja
UiraSyklt Laisvę Savo Dr»B<llL

BOSTONO APYLINKEI

Gintarų Žemės Radio Metinis Piknikas,
Kada?
— Rugpiūčio (August) 19 d.
Kur bus?
— Lietuvių Tautiškam Parke, Monteljo,’ Mass.
žodžiu sakant, tai bus pilnoj prasmėj piknikas arba Ge

gužinė, per visą dieną, pradedant pūo 12-tps valandos dįe- 
ną iki l()-tai valandai vakaro. Girdėsįt ir matysit dainuo
jant chorus, solistus ir tt.

Matysit per visą dieną Warris Furriers vėliausių madų 
futrų parodą ir plačius paaiškinimus apie kąįjiųkus ir jų 
vertę. ' ■ . 1 4^./

Taipgi per visą dieną pilnas Art Mąson Orkestrąs grįęš 
tokius muzikos kūrinius, kad šokėjus kels net ikį pądąngių- 

3-čią valandą po pietų prasidės speciąlė pikniko progra
ma. Programą atidarys Massachusetts Lie(;ųvįų įpylimą 
lakštutė Onutė Mineiftytė, su Amerikos if ĮJetuvoą himnais. 
Taipgi dainuos Rožf Stripinįs-Merkeliųte, Ąldopa Wąlon 
ir William Yuodeikis ir kiti.

Bus duodama vertingos dqvapps prie parko vartų tikietų.
Maistas piknike irgi turi didelę reikšmę. Jujija Raįnar- 

dienė sako: So. Boston, Wprceątęf, MonteĮlp, Cąpihrįdge, 
Stoughton ir Norwood Moterų Klįutįąį ruošią per viąą par
ką valgių stalą. O taipgi sakp, kacĮ jąp desėtfcai paviepių 
moterų kepa pyragus, kugelius, varškiečius, ausiufces’ ir kį- 
tus skanumynus. Taigi maisto pasirinkimas bus tįkrąi di
delis.

Gerbiamas Masteika, pernai metų čielos avies kepėjas, 
sako, kad jis keps ir šiemet, bet ne avį, o ką tokio .naujo, 
įdomaus, ir tik piknike sužinosite.

Todėl iš toli ir arti, visi trauksim 19 d. rugpiūčio (Aug.) 
į Montello Tautiško Namo Parką< O čia pribuvę jausitės 
tikrai esate įvairiam, spalvingam kermošiuj.

Kviečiam visuomenę atsilankyti! KOMITETAS.

-----------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- -—■— -------------------- -------------------————-——
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ŽINIOS IS LIETUVOS

tonų

įdiegta 
kasimo

Mašinų projektinis 
pajėgumas viršytas

ŠIAULIAI, VI. 5 d. —Vi
suose Šiaulių valdybos durpy
nuose stojo yikiuotėn naujau
sios konstrukcijos agregatai 
“Temp-2,” kuriuos pagamino 
Ivanovo durpių kasimo maši
nų. gamykla. Kiekvieno tokio 
agregato pajėgumas apskai
čiuotas 20 tūkstančių 
durpių per sezoną.

Durpių kolektyvai, įsisavin
dami naują techniką, atkak
liai kovoja už maksimalų jos 
pajėgumų išnaudojimą. Ypa
tingai našiai išnaudojamos 
naujosios mašinos Radviliškio 
durpyne, kuriame 
kompleksinė durpių 
mechanizacija, čia geriausius 
rodiklius pasiekė Paškevičiaus 
brigada; ji kasdien paruošia 
per pamainą 250 ir daugiau 
tonų durpių vietoje 120 tonų 
pagal užduotį. Iki dviejų nor
mų įvykdo Pociaus ir Jankai
čio brigados, kurios 
nauja kitą agregatą 
2”. Tokį pat išdirbį 
“Bačiūnų” durpyno 
kasančios brigados, 
sėkmingai įsisavino 
techniką. Vakar ir
Šiaulių valdybos durpynai iš
kasė 1,550 tonų kuro, pusant
ro karto viršiję naujų, labai 
našių mašinų projektinį pajė
gumą.

Durpynų ištisinės mechani
zacijos dėka dešimteriopai 
sumažintas kuro ruošėjų skai
čius. Šiaulių durpynų, kolek
tyvai kasdien iškasa pusantro 
karto daugiau kuro, negu 
praėjusiais metais.

aptar- 
“Temp- 
pasiekia 

durpes
kurios 

naująją 
užvakar

depo inžinieriai-techni- 
darbuotojai ištyrė dau- 

stachanovininkų meto- 
atliko chronometražą, 

naujus technologi-
žemėlapius atskiroms

vagono 
ištyrė 
meto-

Darbininkai įveda daug 
pagerinimu

KAUNAS, birž. 6’d. —Gar
vežių 
kiniai 
gelio 
dus, 
paruošė 
nius 
operacijoms atlikti.

Su dinamometrinio 
pagalba inžinieriai 
priešakinių mašinistų' 
dus, kuriuos jie naudoja, ves
dami sunkiasvorius prekinius 
traukinius Vilniaus — Kauno 
ruožu. Paskui, remiantis ge
riausių darbo metodų api
bendrinimu, buvo paruoštas 
traukinių vedimo ruožų vie
ningas technologinis žemėla
pis. Šio žemėlapio įdiegimas 
įgalina sutaupyti per vieną 
garvežio reisą nuo 210 iki 370 
rublių.

Įsisavinusi naujuosius darbo 
metodus, garvežio brigada, 
pradėjo Krivonosovo metodu 
vesti traukinius, kurių svoris 
keliais šimtais tonų viršija 
normą.

Naujieji technologiniai že
mėlapiai paruošti apšildymo, 
sujungimams, kaitravamz- 
džiams ir dūmvamzdžiams 
pakeisti bei įrengti, o taip 
pat gražuliniams guoliams’ ir 
lingių pakabinimo velenėliams 
mechaniškai apdoroti. Sta- 
chanovinių darbo metodų pa
naudojimas įgalina sutaupyti 
daug laiko ir lėšų.

Šefuoja kolūkius
VILKIJA, birž. 5 d. —“Sta

lino keliu” kolūkį šefuoja ra
jono sveikatos apsaugos sky
rius (vedėjas Brinkytė). še
fai dažnai būna kolūkyje. Čia 
jie surengia paskaitas, pasi
kalbėjimus. Kolūkiečiams jau 
perskaityta eilė paskaitų, pra
nešimų politiniais, ūkiniais, 
ekonominiais klausimais.

Kolūkiui ruošiantis pavasa
rio sėjai ir sėjos metu, šefai 
savo sunkvežimiu padėjo par
gabenti ųiineralines trąšas, 
pakeisti ir parvežti sėklą.

St. Klevinskas

ROKIšKIS, birž. 8 d.— 
Šio rajono mokyklose egza
minus laiko 2,824 mokiniai, 
143 abiturientai laiko baigia
muosius egzaminus. Organi
zuotai vyksta ir duoda neblo
gus rezultatus egzaminai Ro
kiškio II vidurinėje mokyklo- šavos atsistatymą. Taipgi ro
ję, Juoduipėnų septynmetėje 
ir kitose *rajono* mokyklose.

Vėl sumažėjo skaičius 
duodančią kraujo

Newyork ietis Raudonojo 
Kryžiaus centras praėjusį tre
čiadienį nusiskundė, kad 
kraujo davėjų skaičius žymiai 
sumažėjo. Prašo daugiau.

Sumažėjimo priežastys, sa
ko centro vedėjai, yra atosto
gų sezonas ir viltis taikos Ko
rėjoje.

Tiesa, kad daugelis jau 
davusiųjų kraujo sa’ko: laikas 
paliauti jį laistyti svetur. Bet 
yra dar ir kita priežastis, ku
rios kraujo davimo mobiliza- 
toriai nemato, nes nėra paryš 
to išgyvenę. Ta kita priežas
timi yra nedavalgiusių žmo
nių neturėjimas kraujo ne 
tiktai pertekliaus, kad galė
tų duoti kitam, bet nedatek- 
lius sau. Oi pilnas, stiprus 
kraujas yra reikalingas kiek
vienam, kad galėtų energin
gai dirbti ir pilnai gyventi.

Raudona mėsa — steikas, 
kepenys — yra labai svarbi 
medžiaga a t s ibudavojimui 
stipraus kraujo. Bet to visko 
biednuo,menės šeimos nebeiš
gali nusipirkti. Pusalkis žmo
gus negali duoti kitam savo 
kraujo, nes ir pačiam jo ne
bepakanka. O tokių pusalkių 
žmonių pas mus daug. T-as.

Henry Stephenson ir An
thony Newley filmoje 
“Oliver Twist,” rodomo
je Park Avenue Teatre, 
New Yorke. Filmą yra 
gaminta vadovaujantis 
Dickens’o novele, 
čiau kritikai sako, 
filmą panaudoja tą, 
pas Dickens’ą buvo
giausias. Pažangieji fil
mą skaito priešrasine.

jog 
kas 
blo-

Filmos-^Teatrai

cho-

Radio City Music Jrlall

Jautriai draminė ir turinti 
šiek tiek socialės vertės filmą 
“Show Boat” pasiliko penk
tai savaitei. Scenoje taip pat 
vaidinama įspūdingas spek
taklis, su grupe solistų, 
ru, orkestru, baletu.

—o—
Roxy Teatre

Pradėjo rodyti “Meet Me 
After the Show,” su Betty 
Grable ir MacDonald Carey.

.—o—
Rivoli Teatre

Rodoma technispalvė “Da
vid and Bathsheba.” Grego
ry Peck ir Susan Hayward 
vadovaujančiose rolėse.

—o—
Victoria Teatre

Teberodoma “Bright Victo
ry,” kurioje bandoma pavaiz
duoti kare apakinto veterano 
sunkumus pastangose gyventi 
aptamsintame pasaulyje.

—o—
Criterion Teatre

Rodo Walt Disney’s 
Wonderland.” 

—o—
Stanley Teatre

Rodoma lenkų filmą “The 
Wide Road,” vaizduojanti 
prisikėlusios iš griuvėsių Var- 

Alice
in

doma jau seniau matyta ru
sų klasikinė filmą “Čigonai.”

Darbo partija reikalauja 
tuojau vykdyti taiką

Rinkiminei kampanijai pra
dėti sušaukta American La
bor Party klubų atstovų kon
ferencija New Yorke praė
jusį trečiadienį vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją taikai. Re
zoliucijoje reikalauja tuojau 
sustabdyti mūšius Korėjoje. 
Tas, sako rezoliucija, yra 
“pirmuoju žingsniu link de
rybų išsprendimui visų svar
biųjų klausimų.”

Taip pat pasisakė darbuotis 
už atšaukimą Smith ir Mc- 
Carran aktų ir už atsteigimą 
Teisių-Biliaus. '

Konferencija įvyko Furriers 
Joint Council • auditorijoje. 
Dalyvavo 250 delegatų, atsto
vaujančių visos NeJv Yorko 
valstybės ALP klubus.

Delegatai nurodė reikalin
gumą įtikinti visuomenę vi
siems eiti registruotis ir bal
suoti, nes tiktai masinis liau
dies dalyvavimas rinkimuose 
tegali užtikrinti išrinkimą tai
kos ir gerovės kandidatų.

šių metų registracija ir už- 
sirašymas partiniu 'balsuotoju 
(enrollment) nustatys gaires 
ir 1952 metų rinkimams, kur 
rie jau bus prezidentiniai rin
kimai. Nustatys, kas bus no
minuotas, įspėjo darbiečiai.

Kiti' vyriausieji darbiečių 
reikalavimai, už kuriuos dar
biečių kandidatas veiks val
dinėje įstaigoje, jeigu bus iš
rinktas, yra:

Atstumti atgal kainas į bu
vusį pirm Korėjos lygį;

Tikros kainu ir rendu kont
rolės ; ;

Pašalinti algų šaldymą;

; i uj . . t w

Motina payėląvo, bet 
kūdikis ne

pridera 
turejo 

kambarį Jack-

Rockaway Beach vasaroto
jų McElroy šeima laukėsi dar 
vieno nario ir, kaip 
apdairiems žmonėms, 
pasinuomoję 
son Heights ligoninėje/. Vėlai 
trečiadienio vakarą Mrs. El
roy pajuto, kad jau laikas 
ten važiuoti.

Vos spėjus jai, jos vyrui ir 
jos tėvui susėsti į seimos au
to, jie pajuto, kad jau biskį ir 
pavėlavę. Leidosi važiuoti po 
70 mylių per valandą ir vos 
nesusidūrė su policijos auto. 
Pagaliau, tas išėjo ant gero, 
nes jau turėjo trafikui pra
lenkti vadą. Prie to dar jis 
patarė skubėti į Kew Gardens 
ligoninę, lie's ta arčiau. Tačiau 
sūnelis buvo greitesnis, jis 
apsiskelbė atvažiavusiu vos 
tik spėjus jiems įvažiuoti į 
ligoninės driveway.

Areštavo jaunuolius 
už peštukizmą

Brooklyno Park Slope srity
je policija areštavo tris iŠ tos 
pačios grupės jaunuolių, ku
rių dešimtis buvo suimti pra
ėjusį pirmadienį. Kaltina, kafl 
jie iš naujo bandę susiburti 
gaujon ir 
peštukizmą 
pat vaikėzų

Suimtieji 
16 ir 17 metų amžiaus. Juos 
sulaikė po $5,000 kaucijomis 
kiekvieną. Kiti septyni pirma
dienį suimtųjų yra paleisti tė
vų priežiūrai, be kaucijų.

iš naujo pradėti 
su priešiška tokių 
gauja.
trys vyrukai yra

Dvylika šimtų Liggett vais
tinių krautuvių darbininkų 
New Yorke ir apylinkėje gaus 
8.2 nuošimčius algos priedo. 
Priedinę mokestį gaus ir už 
praėjusį liepos mėnesį. Pride- 
dą kaipo atpildą dėl ^abran- • 
gūsio pragyvenimo. Priedas 
buvo numatytas unijos su fir
ma kontrakte.

pigiomis

diktato-

taksavi-

Skirti daugiam pinigų mo
kykloms ;

Statyti daugiau 
rendomis namų;

Atšaukti Dewey’o 
rystės bilių;

Pakeisti, pagerinti 
mo sistemą, kad pelnagrobiai 
mokėtų daugiau, o biednuo- 
menė mažiau. Kaip dabar 
yra, sako darbiečiai, valdžia 
pelnagrobius paliuosuoja,. o 
biednucimenė, apkraunama 
dąugeriopais taksais.

Darbiečių kandidatas į 
Miesto Tarybos prezidentą 
Clifford T. McAvoy pareiškė: 

“Esu senoviškas ameriko
nas. Tikim į būtinumą išsaugo
ti gyvybę Amerikos Konstitu
cijos ir Teisių Biliaus. Tie di
dieji dokumentai, sykiu su 
Nepriklausomybės Paskelbi
mu, sudaro mūsų amerikinio 
gyvenimo pobūdį.”

Konferencijoje kalbėjo ir 
buvęs kongresmanas Marcan- 
tonijus. Jis pasižadėjo dabar, 
kaip ir praeityje, kovingai 
vesti pirmyn taikos ir gerovės 
programą.

Patsai Marcantonijus šie
met niekur nckrtndidatuoja. 
Tačiau tikimasi, kad jis bus 
pačiame priešakyje veiksmų 
mž čia paskelbtą darbiečių 
programą ir už darbiečių ir 
visų taikos norinčiųjų kandi
datą McAvoy.

Marcantonijus ir kandida
tas McAvoy bus girdimi-ma- 
tomi šio pirmadienio vakarą, 
rugp. 20-tą, WJZ-TV (Chan
nel 7) programoje tarp 8:45 
iki 9 vai. Rep.

Valdinė budžeto taryba 
užgyrė mokytojams 
algų planą

Miestinė Budžeto Taryba, 
susidedanti iš miesto vyriau
sių valdininkų ir majoro, pra
ėjusį trečiadienį nutarė pri
imti naują mokytojų algoms 
planą. Juomi einant algos bū
siančios pakeltos apie 40,000 
mokytojų ir apie 2,500 dirban
čių švietimo sistemoje tarnau
tojų.

Pakėlimai plane numatyti 
maždaug toki:

Vidurinių mokyklų — apie 
$250 metinio priedo, nuo- spa
lių 1-mos ir kitus $200 atei
nančio liepos mėnesio 1-mą.

Pereinamųjų iš elementari
nės į vidurinę (junior high) 
— $225 spalių 1-mą, kitus 
$200 liepos 1-mą ir dar kitus 
$200 spalių 1, 1953 m.

Elementarinių — $225 atei
nančio liepos mėnesio 1-mą, 
kitus $200' 1953 metų liepos 
1-mą, ir $200 1954 metų lie
pos 1-mą.

Po tų visų pakėlimų kiek
vieno, minėtųjų skyrių moky
tojų; aukščiausioji alga būtų 
$6,300 jnetams.

Department© tarnautojams 
(išskyrus valdininkus) pridė- 

j tų $150 ateinančio spalių mė
nesio 1-mą.

Ar unijos planą priims? 
Kai kurių unijų viršininkai, 
sakoma, sutikę.

Veteraną pensijos
Pradedant rugp. 20-ta, 

brooklyniečiai ir Long Islande 
gyvenantieji Amerikos su Is
panija karo veteranai ir jų 
palikuonys gaus pensijos prie
dą. Pamatiniai tos • pensijos 
laipsniai ir su tuo priedu bus 
labai menki, ypač, žemųjų 
laipsnių: $50, $78, $90, ir
$120 mėnesiui i

Laisves įstaigoje visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

Negras prigėrė upėje 
gelbėdamas baltąjį

praėjusį tre-

stovėjo ■ prie- 
Hudson ties 

jis pamatė 
srauniose 

jis numetė 
drabužius,

Arthur Carrington, 33 me
tų, negras, gyvenęs 18 Halsey 
St., Brooklyne, 
čiadienį atidavė savo gyvybę 
išgelbėti baltą 8 metų berniu
ką Joseph Cruz, newyorkietj.

Carrington 
pl aukoj e prie 
132nd St. kuomet 
berniuką pavojuje 
bangose. Greitai 
savo' viršutinius 
šoko upėn ir pagavęs berniu
ką atgabeno ties krantu. Ta
čiau jo paties spėkos išsisėmė. 
Kitiems nuo prieplaukos bai
giant vaikutį gelbėti, Carring- 
toną srautas įtraukę gelmėn. 
Jo kūną vėliau ištraukė poli
cija.

Atgabentą ties prieplauka 
vaikutį ištraukti pagelbėjo 
vyresnieji berniukai Joe 
Rodriguez ir Frank Hernan
dez, abu 14 metų. Kitas ber
niukas Robert Sumpton, 12 
metų, negras, ir jaunuolis Ja
mes Lambert, 18 metų, balta
sis, bandė gelbėti Carringto- 
ną, bet jiems nepavykot

Sąryšyje su šia nelaime pa
žymėtina tas, kad, kaip blo
gume, taip pat lygiai ir did
vyriškumo nuotikyje reiškėsi 
diskriminacija. Kada koks al
kanas negras jaunuolis pava
gia kokią smulkmeną, komer
cinė spauda jo paveikslą ar
ba faktą, kad jisai negras, iš
tempia per visą pirmąjį pus
lapį. Bet ji neįdėjo didvyrio 
paveikslo. Sulaukęs 33 metų 
jaunas vyras tikriausia turėjo 
paveikslą. Ir žinelėje apie 
antraštėje nerado vietos 
minėti, kad jis negras.

tai 
pa-

pensijų plano
Robert W. Dowling, Pilieti

nės Budžeto Komisijos pirmi
ninkas, įspėjo valdininkus, 
kad dadėčkas policistams pi
nigų prie pensijų fondo būtų 
didelė klaida. Jis sukeltų 
daug nesusipratimų ir neiš
spręstų problemos. Jeigu nori
ma kas gero padaryti, tai rei
kia policistams ir gaisrage- 
siams tiesioginiai pridėti al
gos. Kitokios visokios pakai- 
tėlės tik išjudins kitų mies
to departamentų tarnautojus 
reikalauti to paties, sako jis.

<|>

PETRAS KAPISKAS j
■ IR |

VINCAS SODAITIS į
Pertvarkė ir pagerino savo <!

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

Telephone EVergreeri 4-8174 T

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau K 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto Į

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų t
492 Grand Street; Brooklyn, N. J. j

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

Prie turto atsirado 
daug giminią

Šiomis dienomis širdies li
ga staiga mirė brooklynietis 
Charles Hoffman, 73 metų, 
gyvenęs 7 dolerius rendos per 
savaitę mokamame kambary
je 25 Schermerhorn St.

Kaimynai manė, kad kukliai 
apsirengęs, be prašmatnybių 
gyvenąs žmogelis buvo varg
šas. Tačiau' policija jo bute 
surankiojo bent pusės milijo
no dolerių vertės visokių Šerų 
ii* pinigų bankuose.

Kaimynai buvo klaidingi ir 
kitu atžvilgiu. Jie su apgaila 
kai kada kalbėdavo, kad se
nukas gal yra vienišas, nieko 
savųjų neturįs, nes nieko pas 
jį nesimatė užeinant. Jam mi
rus ir paskelbus turtą atsira
do daug giminių, o gal ir “gi
minių,” nes ILoffmanaičių yra 
pilnas miestas, pilna šalis.

žinoma, tie “giminės” ne
bus pripažinti giminėmis, kol 
nebus ištirta, ar jie tikri, nes 
ir valdžia tų pinigų nori. Jei 
neatsirastų teisėtų paveldėto
jų jo turto, jisai atitektų val
džiai.

O kaip su draugais, jeigu 
jisai jų turėtų, ar įstaigomis, 
jeigu jisai būtų norėjęs jas 
apdovanoti? Atsakymas labai 
lengvas: jie nieko negautų, 
jeigu tokio patvarkymo nepa
likta įstatymiškai teisėtame 
testamente, kurio kopijos 
rastųsi iš anksto padėtos ati
tinkamose įstaigose.

Bronxe areštuoti jauni vy
rai Edward Pike ir John Ber- 
rie, įtarti apiplėšimo aludės ir 
sumušime aludės savininko ir 
jo kostumerio, kuris bandęs 
savininkui' pagelbėti.

Įspėjama, kad miestui van
dens ištekliai šiuo tarpu ran
dasi tiktai 81.3 talpos. Van
dens dar nestokuoja, padėtis 
nėrą kritiška, tačiau išrašo, 
kiek galima, vandenį taupyti.
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6 pusi.—Laisvė (Liberty)* šeštad, Rtigpiūčio-Aug. 18, 1951

Pavargęs auto
Vienas automobilis yBrook- 

lynex turėjo būti nepaprastai 
pavargęs, nes važiuojat)^ pro 
kendžių krautuvę prie Snedi- 
ker ir Dumont Avės, nėrė 
jon “stačiai galva.” Bet atsi
sėsti neteko, nes suduotos kė
dės vienos sutriuškėjo, o ki
tos išlakstė į kraštus.

įkliuvus autobuso ratui gra- 
bėn prie 88th St. ir Columbus 
Ave., New Yorke, Bostonan 
išeinantis busas su keleiviais 
ten ištupėjo virš valandą lai
ko. Sakoma, trūkusi vandens 
j vado dūda prarausė tą gra
be.

J Hamilton Teatrą antra
dienio popietį atskubėjo bū
rys policijos ieškoti bombos. 
Pasirodė, kad ten nebuvo ne 
tiktai bombos, bet nebuvo nei 
policijos šaukėjų.

*

Hotel Plaza apsistojusi 
viešnia iš Kubos, Mrs. Adolfi
na Gelats, apsižiūrėjo, kad 
jai išėjus iš kambario kas 
nors išvogė jos brangumynus, 
vertės $7,000. '

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Rankinė embroider, patyrusi; prie 
kūdikių drabužiukų. 40 valandų sa
vaitė, gera mokestis. Taipgi priima 
ir mokines.

SHARI STECKLER
50 Columbia St., Newark, N. J.

(161-162)

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 
parke. Winter St., ant Keswick Rd. 
Rengia Lietuvių Amberland Radio 
programa. Jvyks rugpjūčio (Aug.) 
19, 1951. Pradžia 1 vai. dieną. Bus 
gera muzika, valgių ir gėrimų. A. 
Vasaris turės kailinių parodą. Pri
mityviškai keps ant ugnies visą avj, 
dwbą atliks J. Masteika. Prašom 
visus dalyvauti. — Rengimo Komi
tetas. (161-162)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th St?ėėt
BROOKLYN, N. Y.’

Tel. EVergreen 7-68M8

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th StreeC
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

Matthew A.
BUYUS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172




