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“L^bir Day 
Fanatikai.
Vatikanas
Jaunimas
“Mėlynoji

apdūmojimai.

ir 
ir 
karvė.”

Rašo A. BIMBA

komunizmas.

Gerai, kad turime “Labor 
Day.” Geriau, negu nieko. Vi
sa bėda tik tame, kad ši dar
bo šventė nėra išnaudojama 
darbo žmonių reikalų apžiū
rėjimui. Unijų lyderiai nepai
so; Diena praleidžiama 
linksminimais.

* Bet ypač šiemet yra 
reikalų, kuriais vertėtų
rikos darbininkams rimtai su
sirūpinti. Pav., pragyvenimo 
brangumas, taksų kilimas, mi- 
litarizmo augimas, karo pavo
jus. Viskas gula ant darbinin
ko pečių.

“Labor Day” turėtų 
diena rimto pagalvojimo 
sais tais ir kitais reikalais.
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fa-Tegu juos paraitai tuos 
visur surasi, štai 

atsisako 
palaido
jus yra 
Jis ten

natikvs. Ją vtr “r.
-į>ioux City fanatikai 
duoti vietos kapinėse 
jimui kario, kadangi 
indijoni^kos kilmės, 
gulėdamas gali išgąsdinti pir
miau mirusius baltuosius!

Skaitai žmogus ir pyksti 
ant fanatikų. Bet, iš kitos pu
sės, ar katalikų bažnyčia lei
džia savo “šventose” kapinė
se laidoti nekatalikus? Nelei
džia. Ypač bedievių bijo. Mat, 
ir mirusius bedievis gali be
dievybe apkrėsti!

Lygiai toks pat fanatizmas, 
kaip ir anų aklų ir tamsių 
Sipux City žmonių.

—o—
Sakoma, kad ir popiežius 

nepatenkintas Japonijos tai
kos sutarties projektu. Vis
kas, girdi, būtų ten gerai, 
ale kam Amerika pasiima 
porą ^lų. Tai esanti Japoni
jai skriauda.

Kodėl ir popiežius susirūpi
no japonais? Ogi, girdi, tik 
todėų kad katalikų bažnyčios 
galva tikisi neužilgo Japoni
joje išplėsti katalikiškų misi
jų veiklą. Iš Kinijos išvyti mi- 
sionieriai bus sukraustyti į Ja
poniją. Ten jie turėsią ilgai 
gražaus darbo japonus atvers, 
ti prie katalikybės. Todėl po
piežius norįs japonams pasi-

. gerinti.
“Gaila žento ir gaila varš

kės,” žmonės sako. Taip ir 
su popiežiumi: f Nori pasige
rinti japonams, bet bijo nusi
dėti amerikona^ns. Todėl 
prieš sutarties projektą vie
šai popiežius nieko nesako.

Korespondentas Tillman 
Durdin rašo iš Hong Kongo: 
“Kinijos komunizmas laimėjo 
didelį pasisekimą, patraukda
mas savo pusėn ir panaudo
damas didelę dalį Kinijos 
jaunų žmonių.”

O^ųeseniai įvykęs pasauli
nis jaunimo festivalis Berlyne 
taip pat įrodė nepaprastai di
dėlį komunizmo pasisekimą 
tarpe jaunų žmonių Vokietijo
je ir kituose kraštuose.

Kodėl komunistinės idėjos 
taip patrauklios jaunimui? 
Todėl, kad jos rodo kelią į 
naują gyvenimą — į geresnį, 
šviesesnį, gražesnį, švaresnį 
gyvenimą, negu yra 
kapitalizmas.

davęs

Didžiausias Indijos žmonių 
priešas yra jų religija. Sunku 
iš jos pasiliuosuoti, kaip ne
lengva žmonėms atsikratyti 
bile religinių burtų ir prieta
rų.

Pav., jų religija sako, kad 
nusidėjimas yra žudyti karvę 
arba beždžionę. Kraštas pil
nas laukinių karvių ir bež
džionių., Jos terioja žmones ir 
n
žmonės badauja, o karvės ir 
bezdjžionės nutukusios vaikšti
nėjat

jų maistą. Tikinti

Ypatingai žiaurus ir ' ėdrus 
gyvulys yra “Nehil Gae,” ar
ba “Mėlynoji Karvė.” Baisiai
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TRUMAM NAUDOS INDŽIONKSINĄ PRIES VARIO STREIKĄV
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Šiaurine Korėja kaltina 
amerikonus už, naujus 
įsiveržimus į Kaesongą

\Vaidžia nori atmest “per gerą”° 
komunistam Hawaii teisėją

Tokio, rugp. 31.—Šiauri
nių korėjiečių komandierius 
gen. Nam |I1 kaltino ameri
konus, kad jie dar trimis 
atvejais sulaužė neutralu
mą Kaesongo ruožto, kuris 
nuginkluotas kaipo vieta 
deryboms dėl pertaikos. 
Nam II sakė:

Karinis amerikonų lėktu
vas trečiadienio naktį šią 
savaitę paleido parašiutinę 
šviesą į nuginkluotą Kae
songo sritį.—Tokios šviesos 
naudojamos, kad naktį bū
tų matoma, ką bombarduo
ti ar šaudyti •.

Amerikonai bei jų talki
ninkai rugp. 30 d. apšaudė 
nuginkluotą ruožtą ir sep
tyni jų įsiveržė į jį.

Tos pačios dienos popie
tyje ginkluoti amerikonai 
bei jų talkininkai užpuolė 
karinę šiaurinių korėjiečių 
policiją neutraliame ruožte 
už 3 mylių nuo Kaesongo.

Panašius pirmesnius kal
tinimus amerikonai vadino 
tik “monais ir išmislais.” 
Dar neatsiliepė į naujuo
sius kaltinimus.

MŪŠIAI KAESONGO 
SRITYJE

Kinijos radijas penkta
dieni pranešė, kad jau išsi
veržė atviri mūšiai už 3 
mylių nuo Kaesongo; sako, 
amerikonai nukovė bent 3 
šiaurinius korėjiečius.

Sovietai pageidauja 
santaikos su vakarais

Maskva. — Vyriausi so
vietiniai laikraščiai Pravda 
ir Izvestija rašo, kad So
vietų Sąjunga siekia ir sieks 
susitarimo su Amerika, An
glija ir kitomis vakarų vals
tybėmis. Sovietinė politika 
rymo ant to supratimo, kad 
socialistinė s a n t v a r k a x ir 
kapitalistinė sistema' galėtų 
ramiai sugyventi pasaulyje 
ir bendradarbiauti preky
boje, pramonėje, ūkyje.

LAISVĖ ANTRADIENĮ 
NEIŠEIS, nes pirmadienį 
yra nacionale šventė Labor 
Day, ir Laisvės darbininkai 
nedirbs tą dieną.

ORAS.—šilta, drėgna 
gal bus lietaus.

ir

daug žalos jis pridaro. Jo ap
siginti negalima. Valdžia 
griebėsi išeities. Ėmė ir tą gy
vulį, pavadino “Nehil Goa” 
arba “Mėlynuoju Arkliu.” 
Dabar galima jį medžioti ir 
žudyti. “Dievas jau leidžia.”

Bet indusai gali labai gra
žiai pasijuokti iš krikščioniš
kų burtų ir prietarų. Kai ku
rie jų dar vaikiškesni, dar 
kvailesni, negu tikėjimas į 
“Mėlyną Karvę,” arba. bež
džionės laikymas šventu su
tvėrimu.

buvo(Nuginkluota sritis 
per 5 mylias į visas puses 
nuo Kaesongo.)

KARO VEIKSMAI
Šiauriniai korėjiečiai ir 

kinai rytiniame fronte per 
12 valandų įnirtingai ata
kavo amerikonus ir jų tal
kininkus į šiaurę nuo Yang- 
gu. Amerikonai praneša, 
kad atmušė atakas.

Jungtinės Valstijos 
ir Filipinai padarė 
apsigynimo sutartį

Honolulu, Hawaii.—Val
džios prokuroras Howard 
K. Hoddick prašė federalį 
apskrities teisėją Delbertą 
E. Metzgerį pasitraukti 
nuo dalyvavimo byloje 
prieš 
vadą 
mus 
roras 
Metzgeris 
giasi su jais.

Teisėjas atsisakė pasi
traukti. Federalė grand 
džiūrė apkaltino juos pagal 
Smitho Įstatymą, kad jie 
“suokalbiavę skelbti, jog 
reikėsią nuverst Amerikos

Laivakrovių Unijos 
a ir šešis kitus įtaria- 

komunistus. Proku- 
suranda, kad teisėjas 

“per švelniai” el-

per jėgą bei prie-valdžią 
vartą.”

Kuomet jie buvo areštuo
ti, valdžia reikalavo po 
$75,000 užstatų už kiekvie
ną iki teismo.

Teisėjas Metzgeris iš kar
to numušė užstatus iki $5,- 
000 kiekvienam. Paskui jis 
pakėlė užstatus iki $7,500.

Demokratas senatorius J. 
C. O’Mahoney, narys Sena
to. komisijos dėl amerikinių 
salų, taipgi kritikavo Metz
gerį už “skandališką” nu- 
mušimą užstatų areštuo
tiems komunistams.

1 eismo drausme-indžionkšin
lieptų sustabdyt streiką 
bent per 80 dienų

Tuomet prez. TrumanasWashington.—Prez. Tru
manas naudoja Tafto-Hart-1 galės kreiptis j federalį teis- 
ley’o Įstatymą, kad privers
tų grįžti darban 68,000 
streikierių vario, švino ir 
cinko pramonėse.

Prezidentas paskyrė tri
jų žmonių komisiją “ginčui 
tyrinėti” tarp darbininkų ir 
kompanijų. Komisija turės 
raportuoti ne vėliau kaip 
ateinantį antradienį.

mą, kad duotų indžionkši
ną, Įsakant streikieriams

kos dirbti bent 80 dienų.
Pranešimai iš Washingto- 

no lemia, kad jeigu streikas 
šiuo tarpu nesibaigs, tai 
prezidentas panaudos teis
mo indžionkšiną prieš strei- 
kierius.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valstybės sekreto
rius Achesonas ir Filipinų 
užsienio reikalų sekretorius 
gen. Carlos Romulo ketvir
tadienį pasirašė tarpusavi
nio apsigynimo sutartį 
prieš komunizmą.

Pasirašymo apeigose da
lyvavo prez. Trumanas, Fi
lipinų prezidentas Elpidip 
Quirino ir kiti aukštieji 
abiejų kraštų politikai.

Trumanas ir Quirino sa
vo kalbose sakė, ši sutartis 
tarnaus demokratijai ap
ginti.

Jungtinės Valstijos
pagal pirmesnę sutarti lai
ko savo kariuomenę Filipi
nuose ir naudoja jų kari
nių lėktuvų ir laivų stovy
klas.

Senatoriai nutarė pakelti 
taksus daugeliui pirkinių

Valdžios sugedimas 
gali pražudyti šią 
šalį, sako Hooveris

Užsakytas atominiam 
submarinui inžinas

jau

Washington. — Finansi
nis Senato komitetas nuta
rė tiek pakelti taksus už 
perkamus naudojimui daik
tus, kad valdžia gautu 1 bi
lijoną, 250 milijonų dolerių 
daugiau pajamų per, mętus,-.

Senato komitetas, tarp 
kitko, perša sekamai padi
dinti taksus perkamiem da
lykam :

Keleiviniai automobiliai ir 
motoriniai dviračiai — nuo 
dabartinių 7 iki 10 procen
tų.

Bušai ir trokai—nuo da
bartinių 5 iki 8 procentų.

Gazolinas—nuo pusantro 
iki 2 centų galionui.

Cigaretai — nuo 7 iki 8 
centų pakeliui.

Degtinė — nuo dabarti
niu $9 iki $10.50 galionui. 
. . Alus — nuo $8 iki $9 sta
tinei.
. Uždėti naujus 10 procen
tu taksus šaldytuvams, skal
biamosioms mašinoms, Įvai
riems kitiems elektriniams 
bei gesiniams įrengimams 
namuose.

Kongreso Atstovų Rūmas 
jau pirmiau užgyrė didžią
ją daugumą panašių naujų 
taksų pirkiniams.

Apkaltinti laikraštininkai, 
kad įžeidę gemblerius

Lake Charles, La.—Grand 
džiūrė apkaltino penkis 
laikraštininkus už tai, kad 
jie per spaudą įžeidę tris 
gemblerius, apskrities pro
kurorą ir policijos viršinin
kus, kurie globojo gemble- 
rystę Calcasieu miestelyj ir 
apylinkėj, Louisiana valsti
joj.

Čiango karininkai 
nusukę $19,400,000

Washington.—čiang Kai- 
šeko kinų valdžia, Formozos 
saloje reikalauja, kad Jung
tinės Valstijos išduotų Čian- 
gui tautininkų generolą P. 
T. Mow ir pulkininką *Hsi- 
angą Wei-hsianą. Kaltina 
juos už nusukima $19,400,- 
000 pinigų, kurie buvo , jiem 
duoti lėktuvų pirkimui iš 
Amerikos.

Washington. — Kitą mė
nesį atvyks į Washingtoną 
Alcide de. Gasperi, Italijos 
premjeras, Prašys Ameri
ką dar pastiprinti Italiją 
kariniai ir medžiaginiai.

Duesseldorf, Vokietija. — 
Vakarų Vokietijoje yra 2,- 
000,000 bedarbių.

Įvairios Žinios
Roma.—Karinis Anglijos 

vadas maršalas Montgome
ry apžvalginėjo Italijos 
bežių apginklavimą ir 
rė naująją italų armiją.

ru-
gy-

je, ragino naudot čiang 
Kai-šeko kinus tautininkus 
karui prieš Šiaurinę Korė
ją ir prieš Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Des Moines, Iowa.—Bu
vęs Jungt. Valstijų prezi
dentas Herbertas Hoove
ris Įspėjo, kad “dvasinis ne
teisingumas valdžioje gali 
pražudyti Ameriką.”

Hooveris kalbėjo lowos 
valstijos parodoje ir primi
nė Washingtono skandalus, 
kaip artimi valdžiai žmo
nės ima kyšius — šaldytu
vus, mink kailinius, 5 pro
centus atlyginimo — už iš
gaunamas iš valdžios pa
skolas bei karinius užsaky
mus. •

Hooveris sakė, sugedimas 
valdžioje yra didesnis šaliai 
pavojus, negu bet koks ka
rinis užpuolimas .

Pagalios, jis smerkė ve
lionį prezidentą Rooseveltą 
už sutartis su Sovietu Są
junga . Pasakojo, kad tos 
sutartys “pardavė” komu
nizmui 500 milijonų ^žmo
nių. €

Pittsburgh. — Westing
house Electric korporacija 
pasirašė kontraktą, kad sta
tys inžiną, kuris atomine 
jėga varys submariną.

Valdžia yra užsakius 
Elektrinių Laivų kompani
jai Grotone, Conn., pasta
tyt pirmąjį atominį subma- 
rina, kuris lėšuos apie 40 
milijonų dolerių.

Prez. Trumanas grasi- , J 
na Čechoslovakijai

Kingston, Jamaica. — Su
skaičiuota, jog pastarasis 
viesulas pražudė 154 žmo
nes Jamaicos saloj, Angli
jos kolonijoj. ’ •

Santiago, Čilė. — Strei
kuoja 4,000 Čilės laivakro- 
viu. Streikas anšlubind vi
sų prieplaukų-laivų darbus. 
Laivakroviai rei k a 1 a u j a 
daugiau , algos. Valdžia grū
moja pašalint visus tuos, 
kurie dar streikuos.

vals-New York. — Šios 
tijos gubernatorius republi- 
konas Tomas Dewey, kalbė
damas Veteranų sambūry-

110 delegacijp aplankė 
Sovietus per pusmetį

Maskva. — Per paskutinį 
pusmetį lankėsi Sovietų .Są
jungoje 110 delegacijų iš 28 
šalių, rašo Izviestija, So
vietų vyriausybės laikraš
tis.

Tai buvo darbo unijų, tai
kos komitetų, jaunuolių ir 
kultūriniiį įstaigų delegaci
jos.

Japony taryba smerkia 
amerikinę sutartį

Egiptėnai skelbia bado 
streiką prieš Angliją

PaTokio. — Japonijos 
trijotų Taikos Taryba išlei
do pareiškimą, smerkiant 
Amerikos planą atskirai 
taikos sutarčiai su-Japoni
ja .' /

Pareiškimas sako, ameri-- 
kinis planas reiškia Japoni- 
nijos pavergimą .ameriko
nams; įspėja, kad Jungtinės 
Valstijos planuoja naudot 
japonus karui prieš Kiniją 
bei Sovietų Sąjungą.

Kairo, Egiptas. — Septy
ni egiptėnai pradėjo bada
vimo streiką prieš Angliją; 
ketina badauti iki Egipto 
valdžia panaikins 1936 me
ti sutartį su anglais, išve
jant Anglijos kariuomenę 
iš Suezo kanalo ruožto.
‘ Badautojai šaukia visus 
egiptenus badu streikuoti 
prieš anglus per 24 valan
das ateinantį antradienį.

Washington.—Prez. Tru
manas sakė koresponden
tams, jog dar anaiptol ne
užbaigtas klausimas dėl 
amerikinio korespondento 
Wm. Oatiso paleidimo iš 
Čechoslovakiios kalėiimo.

Taip prezidentas atsiliepė 
į naujojo čechoslovakiios 
ambasadoriaus dr. Prochaz- 
kos pareiškimą, Uad Oatiso 
dalykas “teisiniai užbaig
tas,” ir čechoslovakija ne- 
nusilen ks amerikiniam , 
spaudimui, reikalaujančiam 
paliuosuoti tą koresponden
tą. Oatis yra nuteistas 10 
metų kalėti kaip Amerikos • 
šnipas.

Pranešama, kad Trumano 
valdžia planuoja sutraukyti 
prekybos ryšius su Čecho
slovakija gal jau kitą savai
tę- ’ . f , -r ‘ .'J

Taipgi busią siūloma Kon
gresui pertraukti ir diplo- 
mafijos ryšius su čechoslo-. • - 
vakija, jei Oatis dar nebus 
paleistas.

Liepė Japonijai pasirašyt 
taikos sutartį su Čiangu

Reikalaujama $600,000 
belų už 12 kaiiforniečių

Suspenduotas genero
las gavo naują vietą

ku- 
kad 
pa-

Washington. — Kai 
rie senatoriai girdėjo, 
prezidento Trumano 
siuntinys re p u b 1 i k o n a s 
John Foster Dulles fakti- 
nai įsakė Japonijai pasira
šyt taikos sutartį su Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
valdžia Formozos saloje, 
bet ne su Kinijos Liaudies 
Respublika.

San Francisco. — Fede- 
ralis apskrities teisėjas 
Wm. Mather pareikalavo po 
50 tūkstančių dolerių užsta
to už kiekvieną iš dvylikos 
suimtų įtariamų komunistų. 
Taigi jų užstatai būtų viso 
600 tūkstančių dolerių.

Tie 12 žmonių, daugiau
sia unijų veikėjai ir progre
syviai laikraštininkai, kal
tinami už “suokalbiavimą 
prieš Amerikos valdžią.”

Washington. •— Genero
las David J. Crawford ne
seniai buvo suspenduotas 
kaip tankų užsakymų vir
šininkas Detroite. Nes jis 
ėmė kyšius iš fabrikantų, 
kuriem užsakydavo tankus.

Per jo rankas perėjo tan
ioj ir šarvuotų automobilių 
užsakymai už 6 bilijonus 
dolerių.

Dabar gen. Crawford pa
skirtas antriniu komandie- 
rium kariniu bandymų 
Aberdeen, Md.
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Kas Ką Rašo ir Sako

DARBO DIENA ŠIEMET
VISUR DEDAMOS PASTANGOS “Labor Day” pa- 

naudoti propagandai už militarizmą. Kai kur organi
zuojami masiniai mitingai pardavinėjimui karo bondsų. 
Juose kalbės darbo unijų vadai ir agituos už didesnes 
išlaidas apsiginklavimo reikalams.

Vienas tokių mitingų įvyks Michigane. Ten kalbės 
už karo bondsus 1 United Automobile Workers unijos 
prezidentas Walter Reuther. Tokia darbo unijų vadų 
elgsena sukaneveikia Darbo Dienos prasmę. Jie pamirš
ta tikruosius Amerikos darbininkų reikalus.

’ Tuo reikalu labai teisingai išsireiškia “Western Mi
chigan News” kolumnistas, pasirašęs “Spectator.” Mes 
manome, kad šis kolumnistas teisingai dalykus supran
ta ir protingai suformuluoja tuos reikalus, kurie šian
dien stovi prieš Amerikos darbininkus ir kurių apžiūrai 
turetii būti panaudota šiemet Darbo Diena.

Minėtas kolumnistas rašo:
“Nelemtasis Taft-Hartley Act vis plačiau įr plačiau 

panaudojamas susilpninimui darbo unijų judėjimo, 
Aukščiausiam Teismui išduodant nuosprendžius už tą 
aktą. Negarbingasis Lucas Amendment gali .būti pri
imtas, kuris nušluotų' esamąjį National Labor Rela
tions Boardą, kaip jis yra šiandien sudarytas, likviduo
jant tą paskutinį legali darbininkams prieinamą įrankį 
derybose su samdytojais. Apart to, McCarran Act, Smith 
Act grūmoja Amerikos žmonėms sunaikinimu konstitu
cinės laisves, įvedimu atviro fašizmo mūsų šalyje. Ir 
darbininkai pradeda suprasti šitą pavojų.

• • “Taika, o ne karas, yra svarbiausias visos žmonijos 
reikalas. 1 Švenčiausia organizuotų darbininkų atsako
mybė išlaikyti pasaulyje taiką... t

“Surišimas Darbo Dienos apvaikščiojimo su kampanh 
ja už bondsus ir militarizmą visiškai sukaneyeikia Dar
bo Dienos svarbą, sulaužo visas praeities tradicijas... 
■’ ’“’Kaip viša tai bus suprasta darbininkų namie ir užsie
nyje Mes sakome, kad mes'kovojame už laisvas darbo 
unijas, už* išlaisvinimą-pavergtųjų visur. Mes sakome, 
kad mes esame priešingi totalitarinėms diktatūroms. 
Bet, gerbiamieji, kaipgi su siūlomu militariniu susivieni
jimu su kruvinuoju skerdiko Franco režimu, režimu to 
pabaisos, kuris įsakė pabaigoje tragiško civilinio karo 
Ispanijoje nužudyti milijoną savo žmonių? Ar mes ga
lime užgirti tokį susivienijimą?”

Pasakyta trumpai ir aiškiai. Štai, mūsų supratimu, 
Amerikos eilinių darbininkų sentimentas. Jie priešingi 
militarizmui. Jie trokšta taikos.

Kokios kitos problemos stovi prieš Amerikos darbinin
kus? Valdžia faktinai užšaldė algas, bet gyvenimo 
reikmenų kainos tebekyla. Ar tai apeina organizuotiems 
darbininkams? Labai apeina. Ar verta per šią Darbo 

'Dieną apie tai prisiminti? Labai verta. Kodėl tatai 
pamiršta Walter Reuther ir kiti organizuotų darbinin
kų lyderiai?

Kongresas suplanavo aukščiau iškelti taksus. Dau
giau militarizmui, apginklavimui Franco, Tito, Adenau
er, Mikado, Čiango bus išimta iš kiekvienos Amerikos 
darbininkų algos. Ar tai apeina darbo unijas? Labai 
apeina. Jos turėtų būti pirmutinėse eilėse kovoje prieš 
taksų kėlimą, prieš ginklavimą tų diktatorių ir krimi
nalistų. Tai labai puiki turėtų būti tema unijų lyderių 
prakalboms per šią Darbo Dieną. Bet nei Reuther, nei 
Green, nei Murray, nei Woll, nei Carey nesirūpina šiuo 
taip opiu, taip artimu kiekvieno darbininko kišenini 
reikalu.

Kas dar turėtų būti visose prakalbose, pareiškimuose 
ir celebracijose storai pabrėžta? Reakcija vis labiau 
ir labiau įsigali ir mindo Amerikos žmonių konstitucines 
teises* ir civilines laisves. Paskutiniai areštai ant Ha
waii* šaloš'darbo unijų vadų turėtų kiekvienam paro
dyti, jog mes turime reikalą su pavojum teisėms ne tik 
heškaitįingos dr'ganizūotif komunistų grupės, bet visų 
darbo žmonių, ypač organizuotų į darbo unijas. Štai ki
ta greita, svarbi, rimta Darbo Dienos celebracijos tema.

Prie šių temų labai tiktų pridėti ir klausimas organi
zavimo nėųrganizuotų darbininkų. Jų yra desėtkai mi
lijonų visuose Amerikos kampuose. Tie keturiolika ar 
penkiolika milijonų jau organizuotų darbininkų nesu
daro nė pusės visų dirbančiųjų. Kodėl kiti milijonai 
tebesilaiko nuošaliai?

Visa atsakomybe gula ant darbo unijų. Paskutiniais 
keletu metų Amerikos Darbo Federacija ir CIO beveik 
nė,piršto nepajudino pasiekimui’tų milijonų ir jų įtrau
kimui į darbo unijas. Didžiosios unijos turi milijonus 
dolerių savo ižduose, bet faktinai nė. dolerio neišleidžia 
propagandai už unijas tarpe neorganizuotų darbininkų. 
Unijų organizatoriai daugumoje pasiima riebias algas 
ir prasitrina jau organizuotų darbininkų eilėse. Kaip 
greitai ir kiek daug milijonų neorganizuotų darbininkų 
būtų galima trumpiausiu laiku laimėti į darbo unijas, 
jeigu iš tų iždų milijonai dolerių būtų paskirta propa- 
gandafi už unijizmą ir jeigu toš skaitlingos armijos unijų 
b^ganizatorių būtų iškrapštytos iš Šiltų raštinių ir pa- 1 
leistos darban suorganizuoti neorganizuotus darbinin- ’ 
kus. 1

APIE UKMERGĖS 
BUDELI

Vilniuje leidžiamas Tėvy
nės Balsas suteikia infor-. 
macijų apie V. Vitkų, va
dinama “Ukmergės bude
liu.” Laikraštis rašo:

Buržuazijai valdant Lietu
voje, policijos departmente V. 
Vitkus buvo vienas iš dauge
lio karjeristu. Pagarsėjęs savo 
žiaurumu Vitkus, nors buvo 
ribotų gabumų, kopė aukštyn. 
1939 m. birželio 1 d. šio poli
cijos departmento inspekto
riaus siekimai išsipildo: jis 
paskiriamas departmento re
ferentu.

Policijos departmentas savo 
referentui mokėjo visai apva
lias sumas. Nemaža Vitkus 
gaudavo hitlerinės Vokietijos 
pasiuntinybėje, šalia Širvintų 
išaugo nuosavas malūnas, 
stambus ūkis, o gestapo agen
tai policijos departmento rei
kaluose nusimanė ne mažiau 
už departmento direktorių ar 
patį vidaus reikalų ministrą.

1941 m. į Tarybų Lietuvą 
įsiveržia hitleriniai grobikai. 
Ukmergėje su gestapininkų 
būriu pasirodo hitlerinis aps
krities viršininkas Vitkus. Jis 
pasiryžęs kuo daugiau pasi
tarnauti savo hitleriniams ’šei
mininkams.

Susikvietęs 
čius, naujasis 
ninkas savo 
šiais žodžiais:

— Aš pažadu didžiajam 
fiureriui Adolfui Hitleriui 
trumpiausiu laiku Ukmergėje 
įvesti naują tvarką...

Mieste ir apskrityje siaučia 
baisus fašistinis teroras. Vyks- 
ta nuolatiniai areštai, turto 
plėšimas. žmonės be jokio 
teismo šaudomi, išvaromi iš 
butu.

Nužudytų žmonių 
specialiomis mašinomis 
namas į Vokietiją.

do prieglobstį Austrijoje.1 Da
bar šis niekšas ieško 
šeimininku, i •

naujų

valsčių viršai- 
apskrities virši- 
kalbą pradėjo

turtas 
gabe- 
Nenu- 

škriaudžia savęs žmonių žudi
kas Vitkus ir jo sėbrai.

šis Ukmergės budelis 4š 
kailio nėrėsi, norėdamas paro
dyti savo ištikimybę hitleri
ninkams. Tūkstančiai tonų 
grūdų, mėsos buvo atimta iš 
apskr. valstiečių hitlerininkų 
armijai maitinti. Vitkus šoko 
taip, kaip grojo generalinis 
komisaras Rentelnas. Jis nuo
lat ragina policiją negailėti 
šovinių. Vitkaus atsidavimas 
kūnu ir dūšia vokiškajam fa
šizmui nelieka nepastebėtas. 
Keletą kartų Hitlerio paskir
tas generalinis komisaras 
okupuotai Tarybų Lietuvai 
fon Rentelnas apskričių virši
ninkų pasitarimuose iškelia 
Vitkaus uolumą. 1943 m. pra
džioje Ukmergėje Rentelnas 
sukviečia išdavikų grupę ir 
savo kalboje pabrėžia, kad 
Ostlando komisaras Lohse ir 
jis aukštai vertina prieškari
nius ir karo meto Vitkaus 
nuopelnus reichui. Vitkui pri
segamas hitlerinis medalis, 
kuris įgytas štai kokia kaina: 
15,000 žmonių sušaudyta, 7,r 
500 žmonių išvežta į Vokieti-

Tarybinė armija, sutriuški
nusi vokiškąjį fašizmą, sumai
šė ir hitlerinio budelio Vit
kaus kortas, šis “didvyris” 
Tarybinei Armijai artėjant 
prie Tarybų Lietuvos vienas 
iš pirmųjų išsinešdino į Vo
kietiją. Kaip yra žinoma, ka
rinis nusikaltėlis kruvinasis 
žudikas Vitkus kurį laiką,ra

■ '-’i'" ': 1 " '■ . '■

Prieš ištižimą, nepaisymą ir 
apsileidimą mūsiį ve •kloję

BE VYSKUPO 
NĖ ŽINGSNIO

Pranciškonu Darbininke 
skaitome pranešimą, kad 
Brooklyne yra dedamos pa
stangos Apsireiškimo pa
rapijos mokyklą paversti 
lietuviška mokykla. Buvo 
susirinkę mokyklinio am
žiaus vaikų tėvai, beveik vi
si, žinoma, pabėgėliai. Jie 
nusitarę to žygio griebtis. 
Susirinkimas išrinkęs ko
misiją ir pasiuntęs pas Ap
reiškimo parapijos kleboną 
kun. Pakalnį. Pasikalbėji
mas su. klebonu įvykęs rug
pjūčio, 11 d. Komisija kle
bonui įteikus sekamus pla
čius pasiūlymus dėl tokios 
mokyklos: 

v

1. Normalių pamokų metu 
dėstomi šie dalykai: a) reli
gija lietuviškai, b) lietuvių 
kalba ir literatūra, c) Lietu
vos istorija, d) Lietuvos, geo
grafija, e) lietuvių dainos, 
tautiniai šokiai ir žaidimai;

2. Lituanistiniams daly
kams, neskaitant religijos, tu
rėtų tekti kiekvienoje klasėje 
ar grupėje nemažiau kaip 
penkios valandos savaitėje;

3. Religiją dėsto lietuvis ka
pelionas ar gražiai lietuviškai 
kalbanti seselė, o lituanisti
nius dalykus — cenzuoti lietu
viai mokytojai;

4. Lietuvių vaikams litua
nistinės pamokos privalomos;

5. Lietuviškai dvasiai ug
dyti sudaroma paldnki lietu
vybei aplinkuma: mokslo
priemonės (žemėlapiai, dia
gramos, paveikslai), lietuvių 
veikėjų ir didvyrių paveiks
lai bei Lietuvos vaizdai, mo
kyklos gyvenime vartojama 
tik lietuvių kalba, o anglų 
kalba tevartojama tik angliš
kai dėstomose pamokose;

6. Kiek tik galima, sudaro
mos lietuviškos klasės, išski
riant kitataučius į atskiras pa
ralelines klases;

7. Sekmadieniais ir šventa
dieniais mokiniams skiriamo
se pamaldose giedamos lietu
viškos giesmės ir . sakomas lie
tuviškas pamokslas;

8. Atitinkamai paminimos 
lietuvių tautos šventės.

Klebonas komisiją priė
męs ir jos pasiūlymus už- 
gyręs . Bet kas iš to, kad 
klebonas esąs bejėgis pats 
ką nors veikti. Nors Ap
reiškimo parapija yra lietu
viška, nors bažnyčia yra lie
tuvių pinigais pastatyta, 
nors didžiulė parapijos mo
kykla taip pat yra lietuvių 
pinigais pastatyta ir išlai
koma, bet viskas yra apra-

Man labai patiko kana
diečių Liaudies Balso re
daktoriaus parašytas veda
masis straipsnis “Neduoki
me Užgesti,” tflpęs rug
pjūčio 24 d. Porą kartų aš 
jį perskaičiau ir pagalvo
jau:. Kas ten pasakyta apie 
kanadiečius lietuvius, dvi
gubai atitinka mums, Jung
tinių Valstybių lietuviams.

Redaktorius straipsnį 
pradeda su abelna filozofi- 
ja apie žmogaus polinkius. 
Girdi:

“Keista, bet faktas, kad 
žmogų greičiau galima pa
traukti prie kokių nprs 
blogų dalykų, negu kad 
prie gerų. Prie kultūros 
žmogų reikia tiesiog temp
ti. Pavyzdžiui, didžiuma 
žmonių prie svaigalų kibte 
kimba, bet kiek vargo esti, 
kuomet norima prikalbinti 
tuos pačius žmones užsira
šyti laikraštį, paremti fi
nansiniai kokį nors kilnų 
pasimojimą? Žmonės nera
ginami prisipratiha prie 
rūkymo, kenksmingo svei
katai užsiėmimo, bet labai 
sunku juos pripratinti užsi
imti kuo 
sveikatą, 
daro, tai 
čiamas, 
gali būti ‘kaput,’ kaip tie 
vokiečiai sako. Tad lai ne
būna nuostabu niekam, jei 
šis laikraštis kalba apie rei
kalą neapsileisti, kultūri
niai. Klausimas rimtas ir 
reikalingas rimtų diskusi
jų-”

Kas žodis, tai šventa tie
sa. Tas žodis “kaput” ar
ba jo prasmė viešpatauja 
visur sueigose arba pokal
biuose prie stiklo. Tai yra 
požymis pirmoje vietoje ap
sileidimo ir ištižimo.

“Klausimas glūdi ne ta
me,” sako Liaudies Balsas, 
“ar mes galime veikti, ar 
negalime. Jis glūdi tame, 
ar mes norime veikti, ar ne.

nors, kas stiprina 
Jeigu žmogus ką 

jau gydytojų ver- 
matydamas, kad

sę. Ne todėl, kad nebebūtų 
jėgų, o kad užgali pasida
vimas aktyvumui, kuris 
muša mus iš 
dėjimo.”

Ir toliau: 
užginčys šiandien, kad 
nų Kanados lietuvių tarpe 
yra plačiai' išsiplėtęs palin
kimas prie svaigalų, prie 
kortų ir kitų užsiėmimų, 
kurie išmuša iš kultūrinio 
judėjimo dirvos.”

Taip vadinamais “šven
taisiais” mes niekados ne
buvome ir veikiausia nebe
būsime. “Mes nesakome,” 
sako Liaudies Balso, redak
torius, “kad reikia visko at
sižadėti. Su tvarka viskas 
galima. Kas mums rūpi, tai 
kad nebūtų pamiršti ir vi
suomeniniai, kultūr i n i a i 
Veikalai. . Kaip valgis, kad 
ir geriausias, būna nepil
nas, kartais net labai ne
skanus, jei jam trūksta 
druskos ar pipirų, taip ir 
žmogaus gyvenimas, kad ir 
labai smagus, gali būti ma
žai vertas, jeigu 
nas.”

Kaip tik mūsų 
veikla ir papildo 
gyvenimą. “Jokiu būdu ne
galima pašalinti iš savo gy
venimo savitarpinės kultū
rinės veiklos . Ir galima, be 
didelio vargo, dar daug nu
veikti, kad ir su išretėjusio- 
mis jėgomis. Galima suor
ganizuoti labai gražų ir 
vertingą judėjimą, tik rei
kia. dirbti.”

Jeigu kur nebegalima pa
judinti visos žemės, tai ju
dinkime tiek, kiek galima, 
kiek pajėgiame, kiek jėgų 
turime; 1

“Daleiskime,” sako L. B., 
“kad neužtenka jėgų • tu
rėti didelius chorus, kokius 
turėjome, bet mes galime 
turėti oktetų, kvartetų, du
etų. Juos sumokinti gali 
bile Jtas, kas tik bent kiek 
nusimano apie muziką, gali

aktyvumui, 
kultūrinio

Niekas

ju-

ne-
se-

kultūrinė 
ta mūsų c

vartoti kokį nors muzikos 
Palinkimas yra į blogą pu- 
instrumentą. Tokios mažos 
grupelės gali sudaryti labai 
puikią programą m^sų pa
rengimams. Tokios įvažos 
grupelės labai svarbios 
mažuose suėjimuose, c 
gali pakultūrinti ir priva-1 
tiškus susiėjimus. Nerei-J 
kia didelių jėgų perstaty- j 
mui mažesnių veikalų. Ga-1 
Įima surasti daug ir ivai- Į 
raus kultūrinio užsiėmimo.

“Yra tokių, kurie įsivaiz
duoja, kad viskas turi būti j 
klasiška. Tai klaida. Ne- j 
kartą yra patirta, kadliau-į 
dis labai brangina liaudies 
meną. Čia ji mato save, sa- ! 
vo mylimus žmones, arti- ‘ 
mas dainas, savo gyvenimą. į

“Kaip jau sakėme, prie ■ 
gero daikto reikia žmogų h 
tempti. Mes nemanome, kad I. 
Kanados lietuviai ant tiek .! 
atitolo nuo kultūrinio užsi
ėmimo. Bet faktas yra, | 
kad mums reikia rimtai pa- • 
kalbėti tuo klausimu, jeigu | 
nenorime, kad tas ivvktu. 7 v «. 4.

“Pasižiūrėkit į individua
lus, kurie yra neteku lyg
svaros. • Tas pats gali at-^į 
sitikti su tautinėmis mažu- ! 
momis. Jos gali j sunykti |j 
dvasiniai ir kult ūfr i n i a i, j 
kaip ir individualui, jeigu į 
jos nesistengs išsilaikyti, I 
nesistengs spirtis blogiems f 
vėjams.” Salietis.

i

ros ir$
Jos i
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Šypsenos;

Jūsų taupomasis doleris 
Socialio Saugumo Fonde

STRAIPSNIS AŠTUNTAS

A p drauda Farmų 
Darbinihkams

Nuo pradžios 1951 metų 
apdraudžiami įr tūli farmų 
darbininkai. Tai tie, kurie 
nuolat dirba ant farmų už

Dar neapdraudžiami far-
šyta Brooklyno arkivysku-1 Rių savininkai, taipgi far-
pu i ir dabar ant visko bosas 
yra ne klebonas kun. Pa
kalnis, ne lietuviai parapi- 
jonai, ne vaikų tėvai, ale 
arkivyskupas!

Šiame pasitarime klebo
nas galėjęs tik tiek pažadė
ti, kad jis stengsis gauti 
“sutikimą Brooklyno arki
vyskupo mokyklos struktū
rą pakeisti, kad jau šiais 
metais būtų galima pasiek
ti patenkinamo šio klausi
mo išsprendimo.”

merio tėvai, žmona, vyras, 
nepilnamečiai vaikai, jeigu 
jie ir dirbtų pas jį-ją už

Šis svarbiausias, greičiausias darbas yra apleistas. Juk 
tie milijonai ir milijonai neorganizuotų darbininku suda
ro pavojų ir darbo unijoms. Samdytojai nepamirš ne
organizuotus prie pirmos progos pavartoti sudaužymui 
darbo unijų. Tai būdavo praeityje, tai bus ateityje.

Vietoje šių temų, vietoje šių pastangų, Reuther,' Green 
ir Murray per Labor Day dainuos apie militarizmo gar
bę,‘tūravos prezidentui Trumanui ir sekretoriui Ache- 
sonui apie “kraštui pavojų,” kalbės apie reikalą iš dar
bininkų pusės dar labiau pasiaukoti padidinimui trustų 
ir korporacijų pelnų.

Bet, žinoma, pažangioji Amerikos darbininkija, mili
jonai unijistų tiek Amerikos Darbo Federacijoje, tiek 
CIO, tiek kitose unijose, nepamirš savo klasės, savo ša
lies įr visos žmonijos reikalų per šią Darbo'Dieną. Ji 
supranta padėties rimtumą.

Kada Darbininkas 
Apdraudžiamas

Kad gautų teisę 
drausti, jis turi būti nuola
tiniu farmų darbininku 
(regularly employed). Tam 
įgyti jis turį būti išdirbęs 
vieną visą bertainį ir bent 
60 dienų antrojo bertainio 
tam pačiam samdytojui ir 
gavęs pinigais ne mažiau 

($50 kožną bertainį. Bet—
Jeigu jisai dirbtų 

visą amžių, bet kas bertai
nis pas kitą farmer į, jis ne
siskaitytų nuolatiniu far
mų darbininku ir nebūtų 
apdraustu. Jo pirmojo ber-l 
tainio darbe nerokuoja ap-( 
draudai, pradeda tiktai su 
antruoju bertainiu pas tą 
patį farmerį.

Bertainiai (quarters — 
ketvirtosios dalys me.tų) 
prasideda sausio 1-mą, ba-

hpsi-

mažiau

nors ir

landžio 1, liepos 1, spalių 1- 
mą dieną.
Kas ir Kokią 
Moka Duoklę

Pasamdęs nuolatinį dar
bininką, farmerys turi kas 
bertainis raportuoti taksų 
įstaigai samdomojo vardą, 
pavardę ir social security 
numerį . Ir sykiu privalo 
sumokėti duoklę. Viepą ir 
pusę nuošimčio (lį%) at- 
rokuoja iš darbininko už
darbio, o kita tiek turi pri
dėti pats. Tam blankas 
gauna iš Collector of In
ternal Revenue raštinės.

Parsisamdęs farmeriui 
nuolatinis darbininkas- pri
valo gauti sau social secur
ity kortelę tos įstaigos raš
tinėje ar pašte.
Dauguma Tebėra 
Neapdrausti

Didelė dauguma dirban
čiųjų už algą farmų dar
bininkų yra sezoniniai, ke
liaujantieji d a r b i n i n k ai. 
Jiems už vis daugiau rei
kalinga apdrauda, bet jie. 
einant dabartiniu įstatu, 
niekada negalės apsidraus
ti, nes užbaigę vieną darbą 
turi važiuoti kitur. Taigi, 

(didžiųjų plantacijų savinin- 
1 kai, turintieji daugiausia 
ištekliaus, yra paliuosuoti 
nuo mokėjimo ir tos men
kos > pusantro nuošimčio 
duoklės darbininkų gerovei.

Baisiai “filosofiški” 
klausimai

Mokyčiausiems Laisvės | 
skaitytojams, linksmesniam . 
laisvos valandos praleidi- į 
mui,. paduodu tuziną bepro-i 
tiškai svarbių klausimų, I 
kuriems atsakymus—tikiu—

ras.
________ : Ar 

silpnoji lytis 
stipriąja- lytimi į 
vadinamoji sti-į 
turi silpnumo 

linkui silpnosios lyties?
2- ras klaus.: — Jeigu ge- į 

ras žmogus draugauja su 11 
blogu žmogum, tai ar gera- ;

e sis žmogus lieka blogas, ka
dangi jis draugauja su blo
gu žmogum, ar blogasis 
žmogus lieka geras, kadan-’ 
gi jisai draugauja su geru 
žmogum ?

3- as klaus.: Ar višta‘ 
kiaušinį deda todėl, kad ji : 
nori jį padėti, ar todėl, jog - 
jinai privalo jį padėti?

4- as kl.: Kur dingsta tie ? 
rakandai, kurie jau per se
ni beturčiams vartoti, bet 
dar negana seni turtingie
siems pirkti, kaipo senieną? |

5- as kl.: Kodėl karštis' 
neleidžia m u m s miegot' 

Į naktį, bet daro mus imie-1 
guistais dieną? '•<

6- as kl.: Kai vienas\)oli-| 
ei jos automobilis į važiuojat 
į kitą policijos automobilį,! 
tai kuris jų gauna tikietą?!

.7-as kl.: Kai vienas bar-j 
beris kerpa kitam barberini 
plaukus, tai kuris ju kai-; 
basi ? I

8- as kl.: Ar 'meškeres| 
kablelis paima žuvį, ar žu-j 
vis paima kablelį?

9- as kl.: Kas yra sun
kiau suprasti — ką sutve
ria poetai, ar kas poetus su
tveria ?

10- as kl.: Jeigu degtukai 
padaryti danguje, tai kuri 
padaryti automatiškieji ci-f 
garetams degikliai?

11- as kl.: Kuri yra ti-| 
kroji viščiuko motina, ar| 
ta višta, kuri kiaušinį pa-B 
deda, ar ta, kuri jį i^pejJ? |

12- as kl.: Kur dingstar; 
visi gerieji sumanymu, ku-1 
rie praktikoje pasirodo ne | 
taip geri?

Surinko žemaitis

jie visiškai lengvai spi
Pirmas klausimas: 

vadinamoji 
dažnai esti 
todėl, kad 
prioji lytis

sumanymu, ku-g 
jje pasirodo ne I
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F. Dzeržinskio revoliucine veikla Lietuvoje
(1894—1899 metai)

Prieš 25 metus — 1926 m. liepos 20 
d. mirė įžymus veikėjas Feliksas Dzer
žinskis.

F. Dzeržinskis visą savo gyvenimą pa
siaukojančiai kovojo prieš carizmą ir 
kapitalizmą, už socialistinės revoliucijos 
•pergalę už pirmosios pasaulyje tarybi
nės socialistinės yalstybės sukūrimą ir 
sustiprinimą, už komunizmo pergalę.

Dzeržinskis įstojo į' revoliucinio veiki
mo kelią Vilniuje 1894 metais. Į revo
liucinį judėjimą F. Dzeržinskis įstojo 
tuo laikotarpiu, kada Lietuvoje, kaip ir 
visoje Rusijos imperijoje, kurios dalis 
tada buvo Lietuva, vyko spartus kapita
lizmo augimas. Augo pramonės įmonių 

jfekai$Us ir darbininkų skaičius. Stam
biausiuose Lietuvos pramonės centruose 
—Vilniuje ir Kaune jau buvo daugelis 

tūkstantių proletarų, formavosi Lietu
vos darbininkų klasė.

Darbininkų darbo ir gyvenimo sąly
gos buvo be galo sunkios. Rusijos pra
moninių centrų darbininkų judėjimo įta
koje Lietuvos darbininkai stojo į kovą 
prieš kapitalistinį išnaudojimą.

Tuo metu Lietuvoje revoliucinės in
teligentijos ir priešakinių darbininkų 
tarpe jau gana plačiai plito revoliucinio 
marksizmo idėjos. Pradedant 70-aisiais 
metais revoliuciniuose nelegaliuose Vil
niaus rateliuose buvo nagrinėjami K. 
Markso ir F. Engelso kūriniai. O 1894 
metų pabaigoje Vilniuje jau buvo gau
tas ir skaitomas V. I. Lenino veikalas 
“Kas yra “liaudies draugai” ir kaip jie 
kariauja prieš socialdemokratus?”

90-aisiais pereito amžiaus metais 
darbirlHnkų judėjimo augimo pagrindu, 
marksizmo idėjų plitimo įtakoje Vilniu
je jau įsikūrė ir veikė daugelis socialde- 
mękjAtinių ratelių ir grupių.

Feliksas Dzeržinskis, aktyviai daly
vaudamas pažangaus jaunimo ratelių 
veikime, skaito marksistinę literatūrą, 
susipažįsta su pagrindiniais marksizmo 
teiginiais. 1895 metais jis įstoja į Lie
tuvos socialdemokratų grupę. Nuo to 
laiko ir prasideda F. Dzeržinskio aktyvi 
revoliucinė veikla iš pradžių Vilniuje, 
o vėliau Kaune.

1895 metų rugsėjo mėnesį Leninas, 
grįždamas iš savo kelionės po užsienį, 
aplankė Vilnių, kur jis susitarė su vie
tiniais socialdemokratais dėl pagalbos 
leidžiant neperiodinį rinkinį “Robotnik” 
ir transportuojant marksistinę literatū
rą iš užsienio.

Lenino apsilankymas Vilniuje turėjo 
didžiulę reikšmę revoliucinio marksizmo 
paplitimui Lietuvoje. Pagyvėja visas 
socialdemokratinis darbas. Vilniuje pa
sidavė glaudesni ryšiai tarp Vilniaus so
cialdemokratų ir Peterburgo “Kovos są
jungos darbininkų klasei išvaduoti.”

Revoliuciniai socialdemokratai, kurių 
tarpe žymią vietą užėmė F. Dzeržinskis, 
Peterburgo “Kovos sąjungos” pavyzdžiu, 
ėmė vykdyti uždavinį, kurį buvo iškėlęs 
darbininkų judėjimas XIX šimtmečio 
pabaigoje: pereiti nuo siauros marksiz
mo propagandos rateliuose prie politinės 
agitacijos plačiose darbininkų klasės 
masėse.

Feliksas Dzeržinskis visas savo jėgas 
skyrė politiniam darbui masėse.

Darbininkų streikai, vykusieji Peter
burge 1896—1897 metais, vadovaujant 
“Kovos sąjungai darbininkų klasei išva
duoti,” padarė didžiulę įtaką Lietuvos 
darbininkų judėjimui. Tų streikų įtako
je kyla Lietuvoje, ypač Vilniuje, įvairių 
profesijų darbininkų streikai. Dzeržins
kis buvo tų streikų organizatorius ir va
dovas.

90-jų pereitojo amžiaus metų vidury
je vyko aštri kova Lietuvos socialdemo
kratijoje. 1896 metais Lietuvos social- 
detjjiokratų grupė I suvažiavime susifor
mavo. į partiją. Prisidėję prie socialde
mokratų judėjimo, smulkiaburžuaziniai 
elementai įnešė į socialdemokratiją 
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oportunizmą, nacionalizmą: jie stengėsi 
organizuoti darbininkų klasės organiza
ciją pagal nacionalinį požymį, dirbtinai 
skaldydami darbininkų judėjimą; jie 
buvo už glaudų bendradarbiavimą su li
beraline lietuvių buržuazija, siekusia 
sandėrio su carizmu, siekusia nukreipti 
darbininkų judėjimą nuo klasinės kovos 
kelio; jie skleidė Lietuvos darbininkuose 
nepasitikėjimą rusų darbininkų klase ir 
buvo prieš vieningą veikimą, prieš susi
vienijimą su revoliucine rusų socialde
mokratija. Tuo jie siekė nukreipti dar
bininkų judėjimą nuo proletarinio inter
nacionalizmo kelio, suskaldyti vieningą 
visos Rusijos revoliucinį darbininkų ju
dėjimą.

Proletarinis internacionalistas Felik
sas Dzeržinskis nuo pat pradžios savo 
politinės veiklos Lietuvoje nuosekliai ko
vojo prieš LSDP oportunistų nacionaliz
mą, karštai gynė visų Rusijos tautybių 
darbininkų vienybės idėją.

Kova tarp oportunistinių nacionalisti
nių elementų ir revoliucinių internacio- 
nalistinių elementų LSDP paaštrėjo ry
šium su RSDDP I suvažiavimo rengimu. 
LSDP vadovybė, priešingai Dzeržinskiui 
ir kitiems revoliuciniams socialdemokra
tams, atsisakė dalyvauti suvažiavime.

LSDP oportunistiniai vadovai buvo 
buržuazijos agentūra darbininkų klasė
je. Jie sudarė pradžią ilgai dešiniųjų so
cialistų išdavysčių grandinei. •

1897 m. kovo mėnesį LSDP nusiuntė 
gabų darbininkų organizatorių ir agita
torių F. Dzeržinskį pogrindiniam social
demokratiniam darbui Kaune. Čia jis 
išvystė didelį darbą: užmezgė ryšius su 
Kauno fabrikų ir dirbtuvių darbinin
kais, organizavo darbininkų ratelius, 
lankė darbininkų sueigas, organizavo 
darbininkų streikus ir tiems streikams 
vadovavo., Jis išleido Kaune . hektogra
fuotą laikraštį “Kauno darbininkas.” 
Tai buvo pirmas revoliucinis laikraštis, 
išleistas Kaune. Čia Dzeržinskis išleido 
taip pat atsišaukimą, skirtą tarptauti
nei darbininkų dienai — Gegužės Pir
majai. Dzeržinskis sukūrė Kaune so
cialdemokratinę organizaciją.

Penkis mėnesius veikė Dzeržinskis 
Kaune. 1897 m. liepos 17 d. Dzeržinskis 
buvo areštuotas ir pasodintas į Kauno 
kalėjimą. Apie metus laiko jis išsėdėjo 

' Kauno, kalėjime ir buvo ištremtas 3 me
tams į Viatkos guberniją.

Feliksas Dzeržinskis buvo vienas pir
mųjų rev. marksistų Lietuvoje^ kurie 
ir 1918 metais tapo kūrėjais Lietuvos 
komunistų partijos, kuri vedė Lietuvos 
darbo žmones j kovą už savo išsivadavi
mą.

J. Komodaitė.

Greituoju į sostinę
Švilpukąs. Mašina sustaugia. Važiuo- 
“Vera Cruz” iš lėto sujunda. [jam ... 
Balta, skepetaite kaž kas sumosuoja, 
Tik dunda, tik dunda, tik dunda.. .
Ten toli saulutė už kalno nuslinksta, 
šešėlis jo šlaitus apkloja.
Vargdieniai pailsę į poilsį linksta, 
Pirmoji žvaigždutė mirkčioja.
RetkAfčiais sužiba mažas žiburėlis— 
Menkutė caboclo* bakūžė.
Ir vėl tuoj pranyksta ir kita išdygsta, 
O traukinys bėga ir ūžia.
Minkštutė poltrona. Baltutėj rankytėj 
Kvapi cigaretė rūksta.
Svajonių glėbyje jaunutė mergytė, 
Nakties prieblandoje užsnūsta.
O ten horizonte pro debesio pūkus, 
Sidabrinis mėnuo išrieda ...
“Vera Cruz,” Pegaso greičiu, kaip padū-
Kilometrus ryja ir rieda... [kęs 

Kapso Sūnus.
S. Paulo-Rio de Janeiro, 
1951, 4.22.

*Caboclo—valstietis, laukų gyventojas.

Metai prabėgo be 
mylimo poeto

Kaip gaila žmogaus darbuotojo, o 
ypatingai vienintelio poeto, kurio nete
kimas paliko neužpildomą nuostolį mūsų 
progresyvėje visuomenėje! Liepos 30-tą 
sukako vieneri metai kai jis mus paliko, 
kaip motina našlaičius, tik svajoti apie 
jį, bet jo kūrybos, jo darbuotės tarp mū
sų daugiau nebus.

Kaip norisi, kad toki žmonės, kaip 
mūsų mylimi poetai ir rašytojai, kaip 
Stasys Jasilionis, Salomėja Nėris, Pet
ras Cvirka, Jonas Kaškaitis gyventų 
amžinai!

Ypatingai velioniui Jasilioniui vykda
vo gražiai apdainuoti gamtos grožybę, 
pavasarį, kuris taip skaidriai gaivina 

t jausmus. Gal būt nesiranda šioje šalyje 
* nei vieno tokio progresyvio choro, kuris 
nedainuotų velionio Jasilionio dainelių 
apie pavasarį ir kitų, surištų su liaudies 
tikru gyvenimu. *

Gal Laisvės skaitytojai teiksis man 
atleisti, kad čia pasituosiu po posmą ki
tą kelių dainelių mūsų brangaus poeto 
Jasilionio (muzika Frank Balevičiaus):

SMAGUS PAVASARĖLIS
Smagus pavasarėlis atėjo jau pas mus, *
Jis kelia musų dvasią ir džiugina jausmus. ... 

žaliuoja pievos, lankos, žaliuoja ir miškai; 
Basi bėgioja, krykščia be rūpesčio vaikai. 
Arba:

štai pavasaris atėjo ir pražydo, gėlės, 
Džiaukis puikia grože, drauge, 
Anksti rytą kėlęs!. . .

BANGUOKITE, DAINOS
Banguokite, dainos, po plačiąją šalį, 
Nešiokit paguodą, gaivinkit jausmus. 
Kai rūpesčio, vargo užmiršti negalim, 
Jūs kįlantį ūpą atneškit į mus.
Banguokite, dainos, nešiokite viltį, 
Paskaidrinkit, švieskit jūs mūsų takus; 
Padėkite ruoštis iš vargo pakilti, 
Ir mums "tenušvinta rytojus puikus!

Kaip tinkamai poetas gerbia ir svei
kina saulę, tą visos žmonijos ir gamtos 
gaivintoją, jūs pastebėsi! iš žemiau tel
pančių eilučių:

Sveika, saule, patekėjus,
Apmalšinus audras, vėjus,
Siųsk į širdį džiąugsmą mielą,

- > i Pakutenkie sielą.!
Sveika, saule, geradėja,
Gelbėk mums apveikt skriaudėją,
Gelbėk žengt į laimės sritį,

Burtus išsklaidyti.
Sveika, saule, kelk mūs dvasią,
Gelbėk kurtis jėgą drąsią, 
Gelbėk siektis, be pavojų, 

Skaistųjį rytojų!
Šios dainelės padaviau kiek daugiau, 

nes tai nepaprastai jausmingi žodžiai. 
Ir taip per visas poeto eiles su gamtos 
grože susijusi reiškiasi liaudies dvasia.

Poeto Jasilionio ir jo nenuilstančios 
kūrybos pagarbai visi mūsų chorai tu
rėtų daugiau jo kūrybos dainelių dai
nuoti ir tuomi pagerbti liaudies sūnų.

Jamison.

Ūkio samdinys
Ei, draugai, tas pats ir ten gerumas: 

Sakot, būk ant farmų daug lengviau...
Ir tenai mūs’ brolis vargsta-grumias-y-

Daug aršiau, negu ir pats maniau!
Nuo nakties lig nakčiai įkinkytas, 

Lyg tas mulas, jungą vis tempi:
Čia tik pabaigei, — ir tuoj tau kitas

Darbas laukia... Net pečiai šlapi.
Dar naktis. Sapne visa sodyba...

Tik staigu pašoki iš miegų...
Kelk greičiau!... Ir koks gi tu sudribęs:

Siaudžia varpas, — farmerio baugu...
Karvių laidyt bėgi tuoj į kūtę...

Čia arkliai... čia. kiaulės... čia mulai...
Paskubom visur turi pribūti...

Privargai jau? ko taip nubalai?
Valgyt noris? vidurius tau raižo?

Šeimininkai miega, — dar palauk...
Eik supiausi pašaro dar maišą:

Bent nes’bars, jog padarei nedauge.
JAu išaušo: bėk žolių kapotų—

Ir tu pats ir dar keli bernai, ■—
Skubinkit, kol dar laukai rasoti, —

Tai pabaigt turėjot jau senai.. .
Pusryčių nekažkaip prisivalgęs, 

Vėl — laukan... Be perstogės darbai...
Laukia štai grėblys, akėčios, dalgė...

Ir diena ta tęsias taip ilgai!
Ant nakties drimbi, tartum negyvas, —
Pervargęs darbais visos sodybos!...

Jonas Kaškaitis.
j ■ A ,
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MOKYKIS
76. Triušis — žinduolių 

klasės atstovas.

Triušio odos danga. Pažvel
gus į triušį, pirmiausia krinta 
į akį tai, kad visas jo kūnas 
apaugęs plaukais — vilna. 
Plaukais apaugusi galva, lie
muo, galūnės ir trumpa uode
ga.

Plans are being readied for a tour this 
Fall of the new operetta “SUDRUM
STA ŠIRDIS” into Conn, and Mass. 
The operetta will be presented by the 
same Aido and Sietyno group that pre
miered in Richmond Hill last Spring.

Moving such a large group around 
the States in a musical .drama' will be 
quite an undertaking — the first of its 
kind in the present turbulent history of 
our Lithuanian choruses. It is an event 
that should be eagerly awaited by all
music and drama lovers.

... For operetta fans in the midwest, 
this seaeson, the Roseland Aido Chorus 
will stage the popular favorite “PEPI- 
TA.” ' .,

... The Brooklyn Theater Group goes 
into rehearsal of the Schiller classic dra
ma, translated ' into Lithuanian as 
“KLASTINGA MEILĖ.”

... More current is the Brooklyn Ai
do Chorus Concert, to be held on Sunday 
afternoon, October 14. There will be 
many new.songs by the Chorus and a 
variety of-guest artists.

... Chicago’s LKM’er, Leon Yonik Jr. 
is expected here in New York soon to 
continue his music studies. We'are look
ing forward to meeting Leon and hear
ing him sing. And we wish him success 
and much happiness in his chosen voca
tion. * * *

On Sunday, July 22, Amelia Young 
gave a fine program of songs over the 
Mass. Amberland Radio Hour. When 
she came back to Worcester, she found 
her briefcase, containing most of her 
repertoire of Lithuanian songs was ri
sing. Further'inquiries'have not turned 
up the . missing case or the music.

This is a great loss to Amelia because 
so many.of the songs are now out of 
print and therefore almost impossible 

t to duplicate; unless, that is, some one 
has them in his private possession. Ame
lia, through her fine singing and inter
pretation of Lithuanian songs has given 
us all a great deal of pleasure. Perhaps, 
we the public, can in some measure help 
her to continue to do so, by looking 
through our files for some of the popu
lar songs and sending them to her.

FOR SALE DEPT: Available to the 
public now is the 14 page booklet of folk 
songs used so successfully and so re
currently at the LMS Vacation School. 
It is a collection of some 71 soqgs, many 
of them translated popular folk songs 
of other nations. Four songs, including 
“KAI Aš TURĖJAU KAIME MERGE
LĘ” have piano accompaniments.

Do vou recall all the words to “BIJŪ-. 
NĖLIS ŽALIAS.” or “GERSIM, BRO
LIAI, ULIAVOSIM,” “KUR BAKŪŽĖ 
SAMANOTA,” “TRIS DIENAS, TRIS 
NAKTIS” or “ŠALTYŠIUS”? Well, 
here they are — these and many more, 
like Lithuanian translations to “SAN
TA LUCIA,’ “VOLGA BOATMEN 
SONG,” “ANNIVERSARY SONG” etc.

A limited number will be* mailed to 
the readers of this column upon request 
to me Mildred Stensler, 134 W. North
field Ave., Livingston, N. J. and the re- 

. ceipt of twenty-five cents. Not enough 
are available for bundle orders, but in
dividual copies will be sent as long as 
they hold out. * * *

CORRECTION: Through an oversight, 
we omitted to mention in our write-up 
of donations to the LMS School Scholar
ship Fund, the sizable sum of $9 sentrin 
by our friends in Bridgeport, Conn. J. 
J. Mockaitis forwarded the blank. A 
personal donation of $10 was "also gy- 
ven to the fund by J. Deksnis of Wor
cester. This is in addition to the pre
vious donations from Worcester and the 
2nd district published alsewh^re in this 
paper under the heading “Worcester 
News.’ Again, many many thanks to 
all who so graciously supported the 4th 
LMS Summer School.* * *

SYMPOSIUM — SEPTEMBER 15 
.. . The LMS 3rd district will have a 
meeting on this Saturday to discuss the 
past and previous LMS School and to 
lay plans for future activity. Students 
from this N. Y. area will give their im
pressions of the School and the public is 
invited to sit in, listen and join in the 
discussions. After the meeting there 
will be refreshments of many sorts, 
games and singing. Everyone is invited.

Kiekvienas plaukas glūdi 
odos įdubime — plauko krep
šelyje. Į apatinį sustorėjusi 
plauko galą — plauko svogū
ną — įsiterpia odos spenelis, 
iš kurio auga plaukas. Plau
kas, panašiai kaip roplių žvy
nai arba paukščių plunksnos, 
sudarytas iš suragėjusių ląs
telių. Po ilgaisiais plaukais 
triušiui auga smulkūs, švel
nūs plaukeliai. Aplink burną 
išaugę ilgi stori plaukai — 
ūsai. 1

Triušis tam tikrais laikotar
piais šeriasi, t. y. jo senieji 
plaukai iškrinta, o jų vietoje 
atauga natoj i. žiemai triušis 
apauga tankesne ir puresne 
vilna.

Į plaukų krepšelius atsive
ria riebalinės liaukelės, ku
rios gamina odos riebalus. Jie 
sutepa ir suminkština plau
kus. Be riebalinių liaukų odo
je yra dar prakaitinių liaukų, 
kurios gamina prakaitą. Triu
šio prakaitinių liaukų maža ir 
jos menkai teišvystytos.

Triušio plaukai auga palin
kę į odą. Bet kai triušiui šal
ta, plaukai pastyra, ir triušis 
atrodo papuręs. Tai įvyksta' 
šiuo būdu: -prie kiekvieno 
plauko krepšelio prieina ma
žas raumenėlis, kurio antrasis 
galas įsiskverbęs giliai į odą. 
Šiems raumenėliams susitrau
kus., plaukai pakyla.

—o— .
Šnervės ir nosies ruimas.

šnervės eina į nosies ruimą. 
Viršutinėje to ruimo dalyje 
yra nosies kriauklės, išklotos 
gleivine plėvele. Toje gleivi
nėje plėvelėje išsišakoja uos
lės nervų galai.

Kriauklių dėka gleivinės 
plėvelės paviršius viršutinėje 
nosies ruimo dalyje gana di
delis, nervų galūnių skaičius 
taip pat didelis, todėl triušio 
uoslė gerai išsivysčiusi. Apa
tinė nosies dalis reikalinga 
tik orui traukti į kvėpavimo 
organus.

Užpakalinės nosies skylės 
atsiveria į ryklę.

—°—
Burnos ruimas ir dantys.

Burnos ruime yra liežuvis, 
nusėtas daugybe spenelių. 
Daugely jų glūdi skonio ner
vų galai — skonio spurgai, 
kuriais triušis junta maisto 
skonį.

Abejuose triušio žandikau- * 
liuese yra dantys. Dantų for
ma kitokia, negu anksčiau 
nagrinėtųjų gyvūnų, nors 
dantų sandaras visų stuburi
nių gyvulių daugiau ar ma
žiau vienodas.

žuvys, varliagyviai ir rop
liai dantų turi daug. Dantys 
daugiausia kūginio pavidalo, - 
jie tinka maistui paimti, o ne 
kramtyti. O. triušio dantys 
yra nevienodo pavidalo ir pa
prastai įaugę viršutinio ir a- 
patinio žandikaulio įdubimuo
se — dantų duobutėse. Dan
ties dshis, kuri glūdi duobutė
je, yra jo šaknis.

Priešakiniai triušio dantys, . 
arba kapliai, yra kalto pavi
dalo ; jais triušis graužia ir at
kanda maistą. Kaplių triušis 
turi po du ‘ viršutiniame ir 
apatiniame žandikauliuose. 
Jie labai dideli, neturi šaknų 
ir iš priešakio aptraukti bliz
gančios labai stiprios emalės 
sluoksniu. Nors triušio kap
liai nuo nuolatinio graužimo 
dyla, bet jie netrumpėja, nes 
auga per visą gyvenimą. Vir
šutinė triušio lūpa netrukdo
graužti, nes ji perskelta
(“kiškio lūpa’’) kaip tik ties
kapliais. • ‘ i



Lietuvoje pradeda ryškesnę 
kovą prieš klerikalizmą

Neseniai Lietuvoje išėjo 
iš spaudos knyga, pavadin
ta “Lietuvių literatūra ko
voje prieš klerikalizmą.”

Šių metų birželio 11 d. 
Vilniuje, kaip rašo spauda, 
įvyko tūlų rašytojų, moky
tojų ir studentų susirinki
mas, kuriame buvo aptar
ta minėtoji knyga.

Žemiau paduodame tūlų 
pasitarime kalbė jusi ų j ų 

• kalbų ištraukas, kurios ro
do, jog Lietuvoje šiuo me
tu kreipiama didesnio dė- 

' mesio į mokslinę kovą prieš 
reakcingąją dvasiški ją 

’• (Lietuvoje sako: dvasinin
kiją).

Iš pareikštų minčių skai
tytojas, taČiaTt,' matys, jog 
ši kova yra nukreipta ne 
prieš pačią religiją, ne prieš 
^dvasininkus, kaipo tokįus, 
bet prieš klerikalus, — tuos 
dvasininkus, kurie rūpinasi 
ne žmonių “sielų išgany
mu,” o politikavimu, kova 
prieš pažangą, prieš darbi
ninkų judėjimą.

Kalba prof. J. Žiugžda:
Reakciniai kunigai visuo

met buvo lietuvių liaudies 
priešų laimintojai. Feoda
lizmo laikais vyskupai, bū
dami didžiausiais feodalais, 
valdydami didžiulius žemės 
plotus, patys išnaudojo bau
džiauninkus ir padėjo feo
dalams stiprinti baudžiau
ninkų išnaudojimą. Padė
dami išnaudotojams mal
šinti liaudies judėjimus, ku
nigai žiauriausiai elgdavosi 
su sukilėliais, teforu už- 

. gniauždavo pažangios min
ties, protesto prieš išnau
dotojus pasireiškimus. Ca- 
riznjo valdymo laikais re
akcingoji dvasininkiją, buvo 
ramstis, į kurią atsirėmė 

r t Caro valdžia, kad ’ galėtų 
' 'slopinti darbo žmonių pasi

priešinimą caro' valdžiai. 
Lietuvių tautos istorijos 
falsifikatoriai — buržuazi
niai istorikai neteisingai iš
aukštindavo 1 žmones, kurie 
iš tikrųjų ėjo prieš liaudį, 
padėjo caro' valdžiai. Štai, 
pavyzdžiui, Valančius buvo 
skelbiamas pažangiu veikė
ju. Tačiau 1863 metų suki
limo laikotarpiu Valančius 
pasirodė esąs tikras caro 
valdžios tarnas. Pačiu karš
čiausiu 1863 m. sukilimo 
momentu — liepos ir rug
pjūčio mėnesiais — Valan
čius ragino liaudį pasiduoti 
caro valdžiai.

XIX amžiaus pabaigoje, 
„ vystantis revoliuciniam dar

bininkų judėjimui, katalikų 

įgrisus dirbti už mažas algas ir blogose sąlygose, New 
Yorko pervažų šimtai darbininkų buvo “susirgę” vie
ną dieną, protestui. IŠ daugelio pervažų buvo bepali- 
kusios keleiviams aptarnauti tiktai dvi tokios, kaip čia 
matomoji. O pervažas naudoja desetkai tūkstančių ke
leivių kąs dien$. „ ‘.

bažnyčios šulai Lietuvoje 
atsidėję skelbė popiežiaus 
Leono XIII encikliką,, rei
kalaujančią klausyti caro ir 
jį garbinti. Daugybė faktų 
per visą lietuvių tautos is
torinio vystymosi laikotar
pį liudija, kad reakcingoji 
dvasininkija visada ėjo kar
tu su išnaudotojais. 1918- 
19 m., kai liaudis kovojo dėl 
Tarybų valdžios įkūrimo 
Lietuvoje, kunigai pasireiš
kė kaip pikčiausi lietuvių 
liaudies priešai, užsienio 
buržuazijos agentai, šlykš
čiausi liaudies apgavikai 
kunigai Olšauskas, Puric
kis,. Staugaitis varė niek
šišką, buržuazijos interesus 
išreiškiančią politiką. Re
akcingoji dvasininkija 1918- 
19 m. laikotarpiu ieškojo 
ryšių su užsienio'buržuazi
ja, prašydama jos paramos 
nuslopinti revoliucinei liau
dies kovai.

Buržuazijos valdymo me
tais Lietuvoje kunigai dar 
labiau 'padėjo išnaudoto
jams engti darbo liaudį. 
Vatikanas laimino grobikiš
ką kapitalistų politiką. Fa
šistiniai budeliai Smetona 
ir Voldemaras buvo pirmie
ji, kuriuos Vatikanas apdo
vanojo ordinais už žudikiš
ką veiklą. Vatikanas skati
no imperialistinių gro
bikų siekimą p r i j u n g - 
ti Lietuvą prie Lenkijos. 
Vatikano agentai - kunigai 
Lietuvoje buvo aktyviausi 
fašizmo talkininkai. Tai 
ryškiai rodo 1926 m. fašis
tinis perversmas, po kurio 
reakcingoj i dvas i n i n k i j a 
kartu su fašistine valdžia, 
remiami užsienio kapitalis
tų, laiminami ir skatinami 
Vatikano, vedė lietuvių tau
tą- pražūties keliu. Jie par
davinėjo Lietuvą užsienio 
kapitalistams, žiauriausiais 
būdais išnaudojo ir .skriau
dė mūsų liaudį, slopino jos 
kovą už naują gyvenimą.

Hitlerinės okupacijos me
tais reakciniai kunigai pa
dėjo hitlerininkams ir lietu
viškiems buržuaziniams na
cionalistams naikinti tary
binius žmones. Jie ir patys 
dalyvavo šiame viso pasau
lio pažangiosios žmonijos 
pasmer kimo susilaukusia
me hitlerinių budelių darbe. 
Kai Tarybinė Armija išvijo 
hitlerinius okupantus iŠ 
mūsų krašto, reakciniai ka
taliku dvasininkai kartu su 
pikčiausiais lietuvių tautos 
priešais stojo į kovą prieš 
tarybų valdžią.

Gėdingas ir šlykštus yra 

reakcingosios dvasininkijos 
kelias.
Kalba rašytojas A. Venclova

Nors mūsų šalyje kapita
lizmas likviduotas, bet bur
žuazinių pažiūrų liekanos 
dar yra užsilikusios žmonių 
galvose. Religiniai prietarai, 
kaip ir visos kitos kapita
lizmo liekanos žmonių są
monėje, pasireiškia kaip re
akcinga jėga, todėl su reli
giniais prietarais turi būti 
vedama nesutaikoma kova. 
Dauguma mūsų rašytojų 
aktyviai įsijungė į šią kovą. 
Tai rodo ir neseniai išleis
toji knyga “Lietuvių litera
tūra kovoje prieš klerika
lizmą.” -

’ > }

Knygoje išspausdinti Vin
co Mickevičiaus - Kapsuko 
straipsniai, nukreipti prieš 
reakcinguosius klerikalus, 
kupini teisingo, kovingo pa
sipiktinimo klastinga kuni
gų veikla, jų padlaižiavimu 
valdančio sioms klasėms. 
Vincas Mickevičius - Kap
sukas straipsnyje “Kunigai 
ir 1905 metų revoliucija” 
savo triuškinančiu revoliu
ciniu žodžiu iškelia šlykš
čius dvasininkijos parsida
vimo carizmui faktus, su 
teisėtu pasipiktinimu smer
kia jų niekšiškus darbus ir 
apgaules slopinant revoliu
cinį darbo žmonių judėjimą. 
Nuo 1905 metų revoliucijos 

-praėjo beveik pusė amžiaus. 
Per tą laikotarpį reakcinė 
dvasininkija, uoliai tarnavo 
įvairiausio plauko išnaudo
tojams. Todėl kovą prieš 
klerikalizmą reikia vystyti 
dar daugiau, reikia plačiau
sioms žmonių masėms paro
dyti, kad reakcinė dvasinin
kija'nuo amžių buvo ir te
bėra pikčiausias lietuvių 
tautos priešas. Tai pada
lyti — kiekvieno rašytojo 
pareiga. »

Knyga “Lietuvių literatū
ra kovoje prieš klerikaliz
mą” yra pirmasis rinkinys 
šia tematika ir todėl savai
me suprantama, kad joje 
dar yra nemaža trūkumų. 
Vienas knygos trūkumų 
yra tai, kad joje daugumo
je demaskuojami, kritikuo
jami atskirų dva s i n i n k ų 
niekšiški tikslai, jų nuolan
kus tarnavimas išnaudoto
jams-ir darbo žmonių mul
kinimas, atitraukiant juos 
nuo kovos už šviesų, naują 
gyvenimą. Tuo tarpu labai 
svarbu plačiausioms darbo 
žmonių masėms parodyti ir 
pačios r e 1 i g i j o s esmę. 
Mums, rašytojams, iškyla 
labai svarbus it atsakingas 
uždavinys — įtikinamai at
skleisti ir demaskuoti reli
gijos esmę. Mes privalome 
duoti daug griežtesnę kleri
kalizmo kritiką, paremtą 
socialiniu dvasininkijos de
maskavimu, sieti kovą prieš 
klerikalizmą su pažangiu 
visuomeniniu j u d ė j i m u . 
Mums reikia išnaudoti įvai
riausias, plačiausioms dar
bo žmonių masėms prieina
miausias ateistinės propa
gandos formas. Reakcinės 
dvasininkijos ilgalaikis 
viešpatavimas Lietuvoje,' 
jos niekšiški darbai kovoje 
prieš lietuvių tautą kaip tik 
suteikia nepaprastai daug 
dėkingos medžiagos šitokiai 
propagandai. Į šį svarbų 
darbą turi įsijungti visi ra
šytojai, čia reikia išnaudoti 
visus literatūrinius žanrus, 
jų tarpe ir apybraižos žan
rą, nes šis žanras yra ypač 
veiksmingas. Mes turime 
dėti visas > pastangas, kad 
kapitalizmo paliktos lieka
nos žmonių sąmonėje kuo 
greičiau galutinai išpyktų.

Kalba vidurinės mokyklos 
mokytoja Urbonienė

Kaip kovojo prieš mokslo 
šviesą, nuodijo jaunimo są
monę buržuazijos valdymo 
metais Lietuvoje reakcin
goji dvasininkija, rodo eilė 
mūsų literatūros kūrinių, 
išspausdintų knygoje “Lie
tuvių literatūra kovoje 
prieš klerikalizmą.” Štai žy
musis lietuvių rašytojas Jo
nas Biliūnas savo apsakyme 
“Klebonas” atskleidžia ku
nigo, persekiojančio besi
mokantį jaunimą, tikrąjį 
veidą. Apsakyme pavaiz
duotas kunigas yra būdin
gas visai to laiko dvasinin
kijai. Kunigai dėjo di
džiausias pastangas, kad 
jaunimas būtų tamsus.

Kovoje su išnaudotojais 
kilo darbo . žmonių sąmo
ningumas. Pažangieji žmo
nės pasiaukojančiai skleidė 
mokslo: šviesą, mokė mūsų 
'jaųriimą siekti mokslo ži
nių. SaVo poemoje “Arto
jėliai” rašytojas Teofilis 
Tilvytis parodo, kaip moky
tojas kovojo prieš išnaudo
tojus, klerikalus. Poemoje 
vaizduojamas m o k y t o j as 
yra kovotojo už- šviesą, jau
nimo sąmoningumo ugdyto
jo paveikslas. Tačiau “ku
nigo patruliai” “prie šven
toriaus, griovy žmogų tą 
nušovė.”

Knyga “Lietuvių literatū
ra kovoje prieš klerikaliz
mą” atskleidžia niekšišką 
reakcinės dva s i n i n k i j o s 
veidą. Daugelyj šio rinki
nio kūrinių mes matome, 
kaip reakciniai kunigai pa
dėjo išnaudotojams engti ir 
mulkinti liaudį. .Ir buržua
zijos valdymo, ir tarybinės 
santvarkos lai kotą r p i u s 
vaizduojančiuose kūriniuo
se parodyta, k a d d a r b o 
žmonės, suprasdami tikruo
sius reakcingosios dvasinin
kijos tikslus, atsisako reli
gijos, protestui) j a prieš 
dvasininkų apgaulę, j ų 
skleidžiamus religinius prie
tarus. Tai teisinga. Tačiau 
aš norėčiau iškelti ir vieną 
šios knygos trūkumą. Mū
sų literatūros kūriniuose ne
parodoma, kad darbo žmo
nės religinių prietarų atsi
kratė, veikiami tos didžiu
lės įtakos, kurią daro moks
las, švietimas, tarybinė ti
krovė. Pavaizduodami re
akcingąją dvasininkiją kaip 
klasinį priešą, mūsų rašyto
jai užmiršta, kad tarybinis 
gyvenimas gausiai duoda 
^medžiagos, paro d a n č i o s, 
kaip didelių tarybinio moks
lo laimėjimų, nuolatinio 
švietimo darbo dėka tarybi
niai žmonės atsikrato re
liginiais prietarais.
Kalba Vilniaus universiteto 

studente V. Šulcaite:
Reakciniai dvasininkai vi

sada kovojo prieš liaudies 
išsivadavimą, laikydami ją 
tamsoje, prietaruose, “die
vo paklusnume,” “nusižemi
nime.”' Valdančios klasės 
panaudodavo baž n y t i n e s 
dogmas, kad dar labiau ga
lėtų prislėgti darbo žmogų 
ir. atitraukti jį nuo akty
vios kovos prieš bet kokią 
priespaudą, už laimingą ir 
pasiturintį gyvenimą. Kny
goje “Lietuvių literatūra 
kovoje prieš klerikalizmą” 
žymūs mūsų rašytojai savo 
kūriniuose atskleidžia kle
rikalizmo pragaištin g u m ą 
lietuvių tautos istorijoje, 
demaskuoja reakcinės dva
sininkijos tikslus.

Rašytojos Žemaitės apsa
kyme “Kelionė į Šidlavą” 
atsispindi kunigų kova 
prieš socialistus, prieš 1905 
metų revoliuciją, kurios me
tu, malšinant darbininkų 
judėjimą, bažnyčia buvo iš
tikimu carizmo ramsčiu. 
“Kas niekina karalių, ne
klauso valdžios, tas niekina

Chicago j e Vilnies piknikas 
šauniai pavyko
Chicagoje Vilnies piknikas 
šauniai pavyko

Vilniečių piknikui rugp. 
26-tą oras pasitaikė gręsmin- 
gas lietumi, neviliojąs iš na-' 
mų išeiti. Tačiau svetelių — 
vietinių, iš toliau, ir iš labai 
toli —, prisirinko tiek daug, 
kad net antrąjį barą darže

I turėjo atidaryti. Tokio dydžio 
(iškilmės iš pradžių nebuvo 
tikėtasi.

Piknike matėsi svečių iš 
Floridos ir iš daugelio miestų 
pietrytiniame ruožte tarp Chi- 
cagos ir Miami. Pietvakarių 
linkme siekėme net Arkansas 
ir Kalifornijos, o šiaurryčiuo
se — Naujosios Anglijos.

Po gražią grupę svečių at
vyko iš Rockfordo, Detroito, 
Springfield, Kenosha, Mil
waukee ir iš kitų Illinois, In
dianos, Michigan ir Wisconsin 
miestelių ir kaimų.

Programoje dainavo ir įspū
dingai pasirodė LKM, Aido, 
ir Ciceros (moterų) chorai. 
Pirmajam vadovauja Clem 
Deffncr, pastariesiems dviem

Žinel ės
B. Urbain Duval, 32 metų, 

dirbęs Duival Spring Water 
kompanijai Methuen, Mass.,, 
tapo užmuštas išvykus vaka- 
cijų į Bergenfield, N. J. Išti
ko nelaimė su automobiliu. Jis 
buvo manęs patraukti į Kali
forniją, nes ton turi seserį.

-------()—

Margaret Hayden tapo 
miesto seimelio išrinkta teisė
ju (juror), pirma mūsų mies
to moteris tokioms pareigoms. 
Ji dirbo dirbtuvės manadžer- 
ka. Dabar visą sezoną bus 
aukštesniajame teisme Salem, 
Mass.

žiūrėsim, kaip moteris teis. 
Gal gražių vyrų ir pasigailės.

.—o— /
Nuigriuvusi plyta užgavo 

prie mokyklos—Bruce School 
— pataisų dirbusį darbinin
ką. Nugabentas' ligoninėn.

patį dievą, nes valdžia ir 
karaliai yra paties dievo
pastatyti,”— šie kunigo žo
džiai Žemaitės apsakyme 
“Kelionė į Šidlavą” ryškiai 
demaskuoja kunigus kaip 
carizmo tarnus.

Savo-kūriniuose prieš kle
rikalizmą kovingai pasisa
ko, parodo jo tikrąjį veidą 
žymusis proletarinis lietu
vių poetas Julius Janonis. 
Kovodamas už darbininkų 
klasės reikalą, jis su dide
le neapykanta smerkia kle
rikalus, įvairiausiais' būdais 
kenkusius darbo žmonėms, 
padėjusius išnaudoto jams 
engti ir mulkinti liaudį.

Ryškų 1918—1919 m. lai
kotarpio atspindį randame 
A. Guzevičiaus r o m a n e 
“Kalvio I g n o t o teisybė.” 
Darbo žmonėms kovojant už 
tarybų valdžią Lietuvoje, 
kunigai pasirodė didžiau
siais mūsų liaudies priešais.

Dar fašistų reakcijos me
tais K. Korsakas eilėrašty
je “Tartiufas” rašo:

Jis turi ūkį
Iš šimto dvidešimt 

hektarų, 
turi du samdytus berilus. 
Jo tvartuose meitėliai 

nutukę.
Ir nors jis kalba apie tei

sybę, meilę, vargšus nelai
mingus:

... O remia jis tik 
turtinguosius,

Tik jų jis lobį gina.
Poeto T. Tilvyčio poemos 

“Usnyne” veikėjas — kle
bonas Taukelis — tai atsto
vas tų kunigų, kurie ge
riausius mūsų žmones žudė 
hitlerinės okupacijos me
tais, padėjo buržuaziniams 
nacionalistams.

—Daratėlė Yuden. Vito Yot- 
ka, Leonas Jonikas ir detroi- 
tietis daktaras Palevičius pa
sakė kalbas.

Taip pat daug įdomumo su
kėlė duotosios dovanos, kurių 
pirmoji, tarsi senas arklys 
atsižinęs į namus kelią. — au
tomobilius — šovė į Detroitą; 
antroji dovana į Springfieldą, 
trečioji į Seattle, penktoji į 
Richmond Hill, o ketvirtoji, 
šeštoji ir dar keturios kitos 
pasiliko Chicagoje.

Šokiams smagiai grojo Bal
tučio orkestras. Gi malonius 
susitikimus su ilgai namaty- 
tais draugais, naujas pažintis 
ir džiaugsmą dėl pažangiosios 
visuomenės vieningumo ir 
daugelio bešališkų žmonių 
prietelingumo liaudies dien
raščiui sunku žodžiais ir apsa
kyti. Tą žino ir pergyvena 
tiktai tie, kurie dalyvauja 
Vilnies ar Laisvės metinėse 
iškilmėse, nes tiktai tose su
eigose toki susitikimai galimi.

Iš pikniko tikimasi ir gra
žios finansinės naudos dien
raščiui. N. R.

Laimė, kad daug nesužalotas, 
už savaitės galėsiąs grįžti į 
darbą. Mokykla taisoma po 
gaisro, nori užbaigti pirm 
mokslo sezono.

,—o--

CIO įvykdė balsavimus Ar- 
lingtono dirbtuvėse. Atrodo, 
kad prakišo, laimėtoja išėjo 
AFL, Tenai daug dirba fran- 
cūzų ir airių, tai CIO sunku 
ten įlįsti. Tie žmonės daugiau 
tiki Federacijai, kaip CIO. 
Jau tris kartus buvo balsavi
mas ir vis CIO prakiša. Dar
bininkai dar neįžiūri, kokia 
unija būtų geriau.

Tūli darbininkai aimanuo
ja, kad kompanija skriaudžia, 
o unijos viršininkėliai nieko 
nedaro. Bet ko gi kompanija 
unijos bijosis, kad prieš tūlą 
laiką pats unijos prezidentas 
pasiūlė nariams imti po dau
giau mašinų, pagreitinti dar
bą. žinoma, kompanijos tik ir 
laukia tokių išsitarimų.

.—o—
Tekstilės unija, CIO, ren

gia metinį pikniką Maple 
Parke, Methuen, Mass, rugsė
jo SĮ dieną, sekmadienį. Suva
žiuoja apie 10,000 žmonių. 
Ypač vaikams ' unija duoda 
gerus laikus. Būna visokių 
žaismių vaikams ir dideliems, 
visi būna užsiganėdinę.

Taigi, ir šiua kartu atveskit 
savo vaikus, pratinkit prie 
darbininkiškų parengimų, kad 
užaugę žinotų ir atsimintų, 
kas yra unija.

.—o—
Arklių sporto ar gemblerys- 

tės mėgėjai per 4 savaites su
dėjo lažybomis (betais) 
$16,000,000 (16 milijonų do

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES

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

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

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau’ įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu vcijkaluv 

rI A ! C 17 T HO-12 ATLANTIC AVENU 
LAI JT t RICHMOND HILL 19, N.

lerių). Kam nauda? Tai ark
lių savininkams. O laimės 
ieškotojams aptuština kiše
nes. Ne vienas ranką įsikišęs 
kišenėn sudreba, kad sunkiai 
uždirbtų dolerių nebėra, ark
lys ant stimburio nusinešė.

-o- f .
Dar noriu paraginti važiuo 

ti Laisvės piknikan rugsėjo 16 
dieną. Visi dienraščio rėmėjai 
važiuokim į Montello, Mass. 
Daržas puikus. Ir daug žmo
nių ten gali sutilpti. Taipgi 
yra daug vietos automobi
liams pastatyti. Tad — visi į 
pikniką’. S. Penkauskas.

Detroit, Mich.
Mirė

Rugp. 28-tą mirė 1 heodora 
Gugienč, gyvenusi 1606 
Springwells. Laidojama rugs 
1-mą diena, 9:30 ryto, iš Chat 
Steponausko šermeninės.

Šeimai ir giminėms reiškia
me užuojautą. D.

Springfield, III.
Rugp. 18-tą, 1951 m., mirė 

Kazimieras Ratušinskas (C. 
J. Ratchner), 59 metų am
žiaus. Velionis turėjo Air diet 
ligą. A'

Paliko nuliūdime savo mo
terį, sūnų ir dukterį, 5 anū
kus, dvi seseris, bi^olį, daug 
giminių ir daug draugų, nes 
velionis buvo visų gerbiamas, 
su visais gražiai sugyveno.

Iš Lietuvos paėjo Suvalkų 
rėdybos, Mariampolės apskri
ties, Šunskų parapijos. Iš a- 
mato barzdaskutys (barbe- 
rys).

Velionis buvo pažangus 
draugas, Vilnies skaitytojas. 
Priklausė prie LDS 29 kuopos 
ir prie LLD 7 kuopos. Minė
tos draugijos nupirko po gra
žią gėlių puokštę.

Rugp. 21 dieną tapo palai
dotas Kalvarijos kapinėse. 
American Legion atstovas pa
sakė atsisveikinimo kalbą.' 
Gražus būrelis lietuvių paly
dėjo velionį į poilsi^ vietą. 
Visi tariame tau, drauge Ka
zimierai, sudie! Tegul būna 
lengva tau šios šalies žemelė
je ilsėtis! G. A.;

Anekdotai
Moteris: Tamsta aną die-

ną pardavei man šlubuo
jančią kanarką!

Krautuvininkas: Tamsta 
prašei dainininkės, o ne šo
kėjos. Aš tamstai parda
viau dainininkę.

— •

Žmogus, kuris gauna di
plomą iš universiteto šian
dien ir nustoja lavintis, ry
toj jau didelis ignorantas..

—;—
Paprasto piliečio keturios 

teisės naudotis laisve, bū
tent:

Dirbti, taupyti, taksus mo-l 
keti ir poteriauti.

Kazys Bevardis

Knyga, kurioje telpa 
arti 150 Jono Kaškaičio 

gražiausių eilėraščių

4 £UsI.—Laisvė (Liberty)-šeštadįen., Rugsėjo-Sept. 1, 1951



A. VIENUOLIS

KALĖJIME
V f (Tąsa)
— Kuzmiuk, pakaži darogu, — vėl 

sušuko eskdrono viršininkas, ir vienas 
miestsargių, Kuzmiukas, sugriebė vieną 
iš būrio ir, sudrožęs kumščia į nugarą, 
metė nelaimingąjį tarp tų dviejų polici
jos ir kazokų eilių: ant nelaimingojo

■ galvos pasipylė rimbai ir lazdos; jis su
riko, parpuolė, tučtuojau pašokęs, pasi
leido bėgti prie durų, bet paskutinis nuo 
durų miestsargis vėl sugriebė jį už apy
kaklės ir metė atgal; jis daugiau neatsi
kėlė, tad jį spardyte įspardė į kalėjimą. 
Taip buvo kitam ir trečiam. Kieme pa
kilo triukšmas ir keiksmai. Manifestan
tai susispietė ir šaukdami gynėsi nuo

. budelių rankomis.
— Napirai, — vėl suriko tas pats 

žiaurus balsas: suiro eilės ir tvarka, po
licija ir kazokai vėl susimaišė su mani
festantais; buvo girdėti tik lazdų pokšė
jimas, rimbų raižymas ir rėksmai muša
mųjų. Manifestantai visa savo mase me
tėsi 'prie durų; ir taip susispaudė, jog 

\ patys savaime užtvenkė duris; bude
liams to tik ir reikėjo: čia juos prispyrė 
prie sienos ir mušė iš visų pusių . .. Kuo 

J pasibaigė šitoji inkvizicija ,neteko pama
tyti. Kada mes visi pašokom prie langų, 
nesikėlė iš lovos tik vienas sunkiai ser
gąs inj|eretinas. Bet kada kieme policija 
pradėjo mušti suimtuosius, o tie šaukė 
pagalbos, staiga imeretinas pašoko nuo 
lovos ir, pripuolęs prie lango, išmušė 
rankomis stiklą ir ne savo balsu suriko 
j budelius. Kieme supoškėjo šūvis; ime
retinas pasverdėjo, atsilošė ir nugriuvo 
tarp dviejų lovų; nugriuvo užpakaly jo 
stovėjęs ir kitas ligonis kalinys. Visi me
tėmės šalin nuo langų; pasidarė didelis 
triukšmas, ir, kas ką sugriebęs, ėmė 
svaidyt į langus ir daužyt stalus. Kieme 
dar kelis kartus supoškėjo ... Ant mūsų 
galvų pabiro iš lubų kalkės . .. Kažkur 
dingo prievaizdas, bet tuojau į ligoninę 
suėjo ginkluoti kareiviai ir keli sargai, 
sugriebę nukautuosius, išvilko pro duris.

■ 1 Mes’visi susispietėm į kertę ir susėdom
žemėje. Kareiviai turėjo atkišę durtu
vus Jk’ patys išbalę ir nusigandę nežino
jo, kas daryti. Kai po valandėlės bent 
kiek atsipeikėjome, staiga vienas ligonių 
sudflfco ne savo balsu, ir sunku buvo su
prast, ai* jis juokės kvatojos, ar verkė. 
Niekas jo nei ramino, nei klausė prie
žasties jo klyksmo. Visų savo nelaimės 
draugų veiduose aš tą naktį išskaičiau: 
būčiau laimingas kalėti visą gyvenimą 
katorgoje, kad tik galėčiau dabar nu
kauti nors vieną tų budelių. Tik tada aš 
supratau seniuko prievaizdos žodžius, 
kad kalėjimas yra didelė mokyklą; su
pratau, iš kur atsiranda miestsargių, 
pristavų, gubernatorių ir kitų jiems pa
našių administratorių.

Rytojaus dieną atėjo prokuroras ne
va nukovimo tardyt, bet tardydamas 
daugiau teiravos apie riaušes ir kas lei
dęs mums žiūrėti pro langus. Kadangi 
mes visi, iš anksto susitarę, drąsiai jam 
atsakinęjom ir spyrėm įrašyti ir tai, ką 
mes matėme kieme, tad jis griežtai atsa
kė mums, kad tai esąs gubernatoriaus 
dalykas, ir patarė mums paduoti jam 
skundą. Pats trumpai viską suglaudęs, 
ka^ darėsi ligoninėje, pakišo mums pasi- 
rawti. Mes nesutikome pasirašyti ir pra- 

• šėme po protokolu pridėt ir mūsų nuo
monę. Čia jis vėl mums atkirto, kad ko
lektyviai esą negalima rašyti, patarė iš
dėstyti raštu kiekvienam atskirai ir pa- 

’ žadėjo paskiau ateiti, kada mes šiek tiek 
nusiraminsim. Be to dar, išeidamas pri
grasė, kad jei mes taip elgsimėš, tai gą- 
lim ,es4, sudaryti patys sau naują bylą...

Bet prokuroras neatėjo nei rytoj, nei 
paskiau. Taip pat kalėjimo viršininkas 
sugrąžino mums atgal skundą, guberna
toriui parašytą, ir pasakė, kad toks 
skundas tai jau esąs nebe skundas, tik 
maištas.

g Be to, ligoninėje pakeitė senuosius 
prievaizdus naujais, kurie buvo mums 
labai lipšnūs ir malonūs. Langams iš oro 
pritaisė -tokias dėžutes, jog žiūrint pro 
Jangą, tik matėsi mėlynas dangus. Nors 
ligoninėje buvo ir tamsiau, bet dėl to jau 

įpkajp nebedraudė žiūrėti pro langą.
aujieji lipšnūs prievaizdai papasa- 
mums, kad tą dieną mieste policijaįjcoi ; _

šatt&žiusi ir nudėjusi daugiau, kaip 30 
žmonių; labai daug sužeidusi, o suimtais 
manifestantais tiesiog užtvindžiusi abu 
kalėjimu.

*
* *

Nežinau, kuo pasibaigė antrasis mūsų 
skundas, nes po kelių dienų, naktį, mane 
išrašė iš ligoninės ir pasodino mažutėje 
kameroje ketvirtame aukšte su dideliu 
langu, užraizgytu geležiniais virbais.

Anksti rytą atsikėlęs, priėjau prie 
lango ir, rodos, viską tai valandėlei pa
miršau.

Toli, toli žiemiuose mėlynam akiraty 
buvo matyti visas didžiosios Kaukazo 
kalnų eilės vidurys Kavkasioni, prade
dant Sari Dago ir Dagestano aukštybė
mis, baigiant Kaštan Tau; tarp jų ry
mojo, įbedę į dangų savo amžinai snie
guotas smailas ir bukas viršūnes, dvily
pis Kazbekas, kuprotas Azarai Koch, 
Ulipa Tau, Dych Tau, Kaštan Tau ir ki
tos.

Apie tų kalnų ir kalnelių viršūnes 
skersai ir išilgai spindėjo saulės nušvies
ti amžini ledynai, tarp kurių kyšojo pil
koj ,raudonos, margos, milžiniškos, įvai
riai išraitytos, it perkūnijos atskeltos, 

. uolos, guldydamos ant ledynų įvairius, 
kaip ir jos pačios, šešėlius. Šen ir ten 
juodavo bedugnės ir ledų surakintos pa- 
skliundės. Tarp tų ledynų ir laukų snie
gynų tęsėsi ilgi ir gilūs, mėlyname 
ūke paskendę tarpekliai ir nyko iš akių 
ten toli toli, jau sniegais ir ledais už
griuvę. Arčiau į pietus kalnai ir kalnų 
kalneliai, išsiskirstę, išsišakoję, stiebda- 
mies į dangų, tarytum ginčijosi dėl savo 
aukštumo.

Dar arčiau, kitada laimingoje Gruzi
nų žemėje, tįsojo kiti kalnai, tik jau tan
kiausių miškų apglobti, kurie jau kovo 
mėnesį pradėjo žaliuoti. Rytuose ir va
karuose vis kalnai ir kalnai, čia balti, 
čia pilki, kaip debesys, čia melsvai tam
sūs, kaip tarpkalnių rūkas, čia toli toli 
kur beniūksanti viena aukšta viršūnė 
vienuolė, lyg milžino ranka nupiešta mė- 

• lyname akiraty.
Prie pat kalėjimo sienų prisiplakusi, 

bėga srauni drumsta upė ir savo įtūžu- 
siomis bangomis plėšia ir kalėjimo sie
nas, ir aukštus, uolotus, namais nusta
tytus, savo krantus, tarytum norėdama, 
pagraužus, paskandinti juos savo puto
tose bangose.

Anapus upės matyt abi miesto pusės: 
dešinioji — Europos, ir kairioji — Azi
jos. Dešinioji—aukštais dailiais, akme
niniais namais nustatyta, suskaidyta 
plačiomis gatvėmis, bulvarais, sodais ir 
skverais išplanuota.

Kairioji, Azijos pusė, — beveik vienos 
žemos kalnėnų pirkios, plokščiais sto
gais, rytų stiliaus. Visas upės krantas 
miesto beturčių landynių apgramzdin
tas: vienos jų pusiau nusvirusios kabojo 
ties vandeniu, po jomis tūnojo kitos, pu
siau įsiraususios į uolą, pusiau prideng
tos lentomis ,pigiais audeklais, kuprių 
odomis ir įvairiais kitais daiktais, ku- 
rie tik galėjo bent kiek apsaugoti nuo 
saulės, lietaus ir vėjo. Kitos dar tupėjo 
užsikorusios ant pat pusiau skilusios uo
los viršūnės, kuri, Alachas težino, kokia 
galybe laikės ties vandeniu be jokio pa
ramsčio. Iš lindynių į upę vingiavo keli 
siauri statūs takeliai, kuriais kas rytas 
ir vakaras jaunos gruzinės, armėnės, 
čerkesės ir kitos iškilnaus Kaukazo juo
dakės gražuolės, niūniuodamos ir links
mai juokaudamos, 'eina vandens semti, 
aukštais, du kartu susmaugtais ąsočiais 
ant galvos nešinos.

Už pirkelių, aplink žalumynais pasi
puošusį botanikos sodą, susispietė tur
tingųjų muzulmonų namai, ant kurių 
stogų iškilnūs šiltų kraštų žolynai žalia
vo. Šventadieniais ant saklių ir hare
mų stogų vaikštinėjo moterų pulkai, 
daugiausia žaliais rūbais apsitaisiusių 
ir prisidengusių baltomis čadromis, iš 
po kurių, joms krutant, saulėje žibėjo 
aukso diademos.

Ant kitų stogų linksminosi vieni, vy
rai, apsišarvoję, kardais apsikarstę, pa
auksuotais ir pasidabruotais kinžalais. 
Retkarčiais vėjas atnešdavo į kalėjimą 
graudžius jų dainų motyvus, “čianuri,” 
“žurnos” spiegimą ir “saaso” dundėji
mą.

O ten toliau Mta Cmindos pakojy į 
krūvą susikimšo dar įvairių įvairiausių 
namų. Rodės, kad jie, iš visų pusių kal
nų spaudžiami, įpykę, kitada susitarę, 
visi narsiai metės į Mta Cmindos kalną, 
norėdami į jį įkopt ir ten išsisklaidyt. .. 
Ir jau keletas jųjų šv. Dovydo vienuoly
nu užlipo ant pirmųjų "skliausčių uolų, 
bet kad, atsigręžę, žvilgterėjo į toli atsi
likusius savo draugus, tarytum išsigan
dę, prikibo prie uolų, bijodami ir aukš
tyn lipt ir atgal grįžt.

(Daugiau bus) ' . j;,' ’

1950 metais. Ją areštavo 
anksti ryte, kada ji davė sa
vo vaikučiams pusryčius prieš 
einant į mokyklą. Tie valdžios 
agentai jai neleido nė vaiku
čius pamaitinti, išplėšė ją iš 
jos namų nuo šeimynos, kaip 
kokią kriminalistę.

Ji yra labai gabi veikėja 
tarpe darbo žmonių/ ir nepa
prastai darbavosi paramai 
angliško dienraščio Peoples 
World. Valdininkai manė, kad 
daug pakenks progresyviam 
judėjimui ir labiausiai laik
raščiui P. W. Bet išėjo prie
šingai : buvo kvota sukelti dėl 
laikraščio iki rugs. 1 d., da
bar liko pilnai kvota užbaig
ta laikraščiui 15 d. rugp., Su
žinoję tokį žiaurų persekioji
mą nekaltų piliečių ir veikėjų, 
žmonės labai pasipiktino tuo- 
mi ir daug entuzijastiškiau 
veikia ir aukoja dėl visuome
ninių reikalų, negu pirmiau1.

Tas viskas rodo, kad klasi
niai sąmoningų darbininkų 
areštai ir persekiojimai žmo
nių nenugązdina, o dar ge
riau imasi veikimo, ir geriau 
kovoja.

—o—
Už vendų kontrolę

Oaklande eina smarkus ju
dėjimas prieš miesto admi
nistracijos apsileidimą, kad 
nebando pastoti kelio išnau
dotojam, nestabdo kėlimo 
rendų. Nors dabartiniu laiku 
būk tai valstija prižiūri ren
dų kontrolę, bet jau taip išė
jo iš vėžių tas patvarkymas, 
kad tūli namų savininkai 
taip kelia rend as be galo, 
kad žmonės uždirbdami ir ge
ras algas nepajėgia apsimokė
ti rendų. O jau negrai yra iš
naudojami daugiau, negu bal
ti, nuo jų ima apie 50 nuoš. 
aukštesnes rendas, negu nuo 
baltųjų. Todėl šiuo laiku eina 
didelis bruzdėjimas prieš tai, 

.—o—
Darbas už taiką

Mūsų šiaurinės Kalifornijos 
Taikos Komitetas dirba su 
viršlaikiu. Yra išsiuntinėta de- 
sėtkai tūkstančių laiškų po 
plačią valstiją ir miestus. Ra
gina visus siųsti protestus į 
šalies sostinę dėl sutrukdymo 
pasitarimų Korėjoje. Ragina 
reikalauti, kad taika būtų 
greit vykdoma.

Greta kitų informacijų, pri
siunčia spausdintą prez. Tru- 
mano laišką kuris buvo at
spausdintas Tarybų Sąjungo
je, ir taipgi telpa pareiškimas 
ant to laiško.

Kiekvienas turėtų minėtu 
laišku susidomėti, ir neilstan
čiai veikti už taiką. J. K. A.

Jei kam reikia kambario, 
ar jei kas turite kambarį 
išnuomavimui, pasiskelbki
te, Laisvoje, ir jūsų reikalas 
išsiris. - - •

“Pasuk atgal, James, 
ji pikieto linija.”

Aname bloke matosi ta aršio-

San Francisco. Cat
/

Rugpjūčio 20 d. moteriškų 
suknelių darbininkai, atsto
vaujami international Ladies 
Garment Workers Union, al
sinau jino-pasirašė kontraktą 
su darbdaviais — Dress Ma
nufacturers Guild. Sulyg nau
jo kontrakto darbininkai, 
apart to, ką jau seniau turėjo 
atsiekę, aktualių tuojautinių 
apčiuopiamų atsiekimų nelai
mėjo.

Tiesa, gauta tam tikrų at
siekimų, kaip pav., įsteigimas 
darbdavių lėšomis sveikatos 
centro, kur unijos nariai galė
tų veltui ar už mažą atlygini
mą pasitikrinti sveikatą; pa
kėlimas pomirtinės pašalpos 
iki $1,000; kiekvieną savaitę 
sulyg uždirbtos darbininko 
algos darbdaviui. privalomas 
sumokėjimas į tam tikrą fon
dą dėl atostogų algos, kad 
visiems darbininkams būtų 
užtikrinta “vacation pay”; 
ir įsteigimas fondo pensijai 
senatvėje.

Pats svarbiausias darbinin
kų lauktas “laimėjimas” su 
nauju kontraktu — algų pa
kėlimas, kad padengti llent 
dalinai pakilusias pragyveni
mo kainas — sutartimi, ta
čiau., liko neišspręstas. Palik
ta jį išspręsti bešališkam 
pirmininkui —impartial chair
man.

Kontraktas pasirašytas 
penkeriems metams. Pas dar
bininkus jaučiamas nepasiten
kinimas unijos vadų nuolai
dumu darbdaviams.

—o—
McGill tik 116 Med. 
studentų priims

Nors daugiau, negu 2,000, 
paduota aplikacijų norinčių 
studijuoti mediciną, bet Mc
Gill Universiteto medicinos 
fakultetas tegalės priimti tik 
116 pirmamečių studentų.

Universiteto pareigūnai aiš
kina, kad medicinos fakulte
tas neturi užtektinai laborato 
rijos vietų. Tai blogai.

I “°“ . .
Paksikai bus fotografuojami ♦

Taxi mašinų vairuotojai su- 
iyg policijos parėdymo tuojau 
turės laikyti jo vairuojamam 
automobilyje ant durų savo 
atvaizdą ir vardą, taip, kad 
reikalui esant galima būtų jj 
pažinti.

♦ Paskutiniu laiku kriminali
niams plėšimams čia išsivys
čius, sakoma, daugumoje at
vejų žmonės buvo užpulti ar

Mūsų ligoniai

Jau buvo kartą minėta 
laikraštyje, kad nesveikuoju 
d. Petras Norkus. Šiuo laiko
tarpiu jis jau randasi po dak
taro priežiūra. Serga pusėti
nai sunkiai.

Nors mūsų kolonijoj nedaug 
lietinių randasi, bet, kam lai
kas Yeidžia, yra pageidauja
ma, kad aplankytume! d. 
Norkų. Gyvena 3841-B 24 St. 
Linkiu jam gerai susveikti.

Antras ligonis yra Leona 
Alvin-Alvinaitė. Išbuvusi tris 
menesius San Francisco ligo
ninėj, dabar išvešta į sanato
riją šalę Redwood City. Po 
ilgo tyrinėjimo, gydytojai su
rado, kad ji turi lengvosios 
džiovos pažeistus plaučius ir 
gydymas užims gal arti me
tus laiko. Kas norėtų ją ten 
aplankyti, galima po valandą 
ir pusę nuo ryto 9:30 iki 11, 
ir po pietų nuo 2:30 iki 4 tik 
šventadieniais ir ketvirtadie
niais. Sanatorija vadinasi 
HASSLER. HEALTH HOME, 
Redwood City. Reikia važiuo
ti Edgev^ood Avė. į vakarus, 
ir važiuoti 2 mylias į kalnus.

—o—
Aplanke ankstyvas lietus

Rugp. 21 d. čia mums gam
ta padarė surprizą, užėjo toks 
gausus lietus, kad per dvi va
landas gatvės buvo užplukdy- 
tos. žmonės, kurie važinėjo po 
žieminę dalį Kalifornijos, 
taipgi papasakojo, kad ir te
itai buvo . smarkus lietus ir 
griaustinis. Tai tikrai naujie
na tuo laiku čia gauti taip 
gausaus lietaus. Kadangi že
mė labai išdžiūvus, tai už po
ros valandų vandens mažai 
buvo ant žemės matyti.

—o—
Stokuoja darbininkų

San Francisco Navai' Shi- 
pyardo administracija veik 
kas diena garsina per radio, 
kad neturi gana darbininkų 
dėl techniškų darbų, ir prašo 
klausytojų, kad savo pažįsta
mus paragintų užsiregistruoti 
į darbą. Raštinė atvira per 6 
dienas po 10 valandų.

Miesto busų ir elektrikinių 
patarnautojų labai stokuoja. 
Mano, kad turės sumažinti 
kaip kuriomis gatvėmis važi
nėtoj ams patarnavimą. Dabar 
priima merginas ir moteris 
prie vairavimo busų ir gątve- 
karių. j

Čia yra operuojami auto
mobiliai — Jitney. Pirmiau fė- 
ras buvo 15 c., dabar jau i- 
ma 25c. nuo Ferry iki Gene
va, važiuojant Mission Ave.

—o—
Nenusigąsta areštų

Tarpo areštuotų 12 San 
Francisco pažangesnių veikė
jų yra kartu areštuota d. Ber
nadette Doyle, kuri gavo 
600,000 balsų ant progresyvių 
Partijos baloto laike rinkimų

MONTREAL CANADA
Dvi Industrijos-unijos 
pasirašė kontraktą

Prieš savaitę apie 2,600 
d a r b i n inkų, atstovaujamų 
unijos Brotherhood of Rail
way Carmen of America, pa
sirašė vieneriems metams nau
ją kontraktą su Canadian Cai’ 
and Foundry Company Ltd., 
Turcot ir Dominion dirbtuvė
se. Sulyg sutarties darbinin
kams pakelta po 20 centų į 
valandą algos. Arba nuo 84 
centų iki $1.04 į valandą.

šalę to, darbininkai gaus 
po 10 centų j valandą atmo
kėti nuo gruodžio 4 d., 1950 
m., ir kitus 10 centų į valan
dą nuo birželio 1 d., 1950 m. 
Atgalinį algos atmokėjimą 
darbininkai gauna todėl, kad 
tuo laiku prasidėjo tarp uni
jos ir kompanijos derybos, 
kurios užsitęsė iki-šio laiko.

—o—

apiplėšti bevažiuojant su tak- 
siku.

—o—
Trijų plėšikų užpultas 
apsigynė

Pereitą savaitę deimantų ir 
kitų brangenybių pardavėjas 
Hyman Cohen, 3785 Dupuis 
avė., gavo pašaukimą telefo
nu nuo vyro, kuris jam sakė, 
kad jis norįs nupirkti deiman
tų porai gyvenančiai Kvebeko 
mieste. Susitarė, kad jis su 
brangenybėmis ateitų 1-mą 
valandą po pietų Mount 
Royal viešbutin, ant ketvirto 
aukšto nurodytan kambarin.

Šis pasiėmęs, kad būtų iš 
ko pasirinkti, $30,000 vertės 
brangenybių, nuėjo. Įėjus 
jam viešbutyj į kambarį, puo
lė ant jo trys plėšikai, par- 
mušdami' ant grindų. Tačiau 
drąsus deimantų pardavėjas 
pajėgė išsitraukti iš kišeniaus 
revolverį. Nors vidurdienio, 
laike ir nors jam pavyko pa
leisti kelis šuvius iš po jų išsi
kasus, tačiau plėšikams vis- 
tiek pavyko pabėgti.

—o—- 
Pienvežiai streikavo

Rugpjūčio 23 d. J. J. Jou
bert pieno kompanijos 130 iš
vežioto.] ų streikavo vieną die
ną. Tai buvo protesto streikas.

Mat, kompanija pasirašė 
sutartį su Kanados Darbinin
kų Kongresu (Canadian Con
gress of Labor — CIO). O 
pienvežiai sako, kad tai buvo 
padaryta be jų atsiklausimo 
dėl sutarties sąlygų. Todėl 
jie kreipėsi prašydami juos 
priimti į Transport Drivers’, 
Teamsters, and Warehouse
man’s Union (AFL). Bet Kve
beko Darbininkų Santikių Ko
misija (Labor Relations Bo
ard) niekaip neišduoda leidi
mo.

Užtad vienai dienai buvo 
paskelbta protesto streikas.

Priešmokyklinis vaikams 
patarimas1

Prieš išeinant į mokyklą 
pavalgykite gerai. Toks yra 
lankantiems mokyklą vaiku
čiams patarimas miesto svei
katos departmenfo direkto
riaus Dr. Adelard Groulx.

“Kuomet vaiko pilvelis tuš
čias, jis negali gerai išnaudoti 
pamokas,” daktaras sako. 
“Vaikas negali susikoncent
ruoti, o trūkumas susidomėji
mo, tai nėra būdas pagelbėji
mo vaikui progresuoti.”

Jis stipriai atsišaukė, kad 
kiekviena motina padėtų svei
katos departmentui sėkmin
gai pravesti gyveniman gerą 
vaikų maitinimo būdą.

Pagrindinis vaikų maistas 
pusryčiams yra: vaisių sultys 
(fruit juice), javų grūdai 
(cereal), kiaušinis ar lašinu
kai ar kumpis, duona su svies
tu ar sūriu ar malasu ir pie
nas.

Jis pridėjo, kad kiekvienos 
motinos turi būti atsakomybė 
prižiūrėti, kad vaikai gautų 
tuos dalykus pusryčiams.

—o— . 7/
Mirė

Rugpjūčio 17 d., mirė J. 
Dovydaitis, sulaukęs,; rodos, 
apie 70 m. amžiaus. Jo svei
kata jau se.nai buvo sukrypu
si. Buvo malonus žmogus. Te 
būna lengva jam Kanados 
žemelė. J.—

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 M t. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

^ooooooooooooooooooooooooo^ooooooooooooooooooooooe
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Plečiamos paukštininkystės 
fermos

MAŽEIKIAI, birž. 14 d. — 
Rajono kolūkiečiai, atsakyda
mi j respublikinio žemės ūkio 
pirmūnų pasitarimo dalyvių 
kreipimąsi, įsipareigojo iki 
Didžiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos 34-jų metinių 
įvykdyti trimečio planą visuo
meninei produktyviai gyvuli
ninkystei išvystyti.

Įsipareigojimai garbingai 
vykdomi, šalia galvijų ir kitų 
gyvulių fermų, kolūkiuose ple
čiama sparčiai paukštininkys
tė. šiomis dienomis “Už tai
ką,” “Lenino keliu,” ““Ven
tos,” “Naujojo gyvenimo,” 
“Jaunosios Gvardijos,” “Tary
binės vienybės” ir “Pergalės” 
kolūkiai iš Telšių inkubatori- 
nės stoties gavo apie 6 tūks
tančius vienadienių viščiukų, 
šie kolūkiai jau baigia įvyk
dyti paukštininkystės išvysty
mo planus. A. Voveris

Gamybinis pakilimas

ŠIAULIAI, birž. 14 d. —ži
nia apie puikius Lietuvos TSR 
pokarinio penkmečio plano į- 
vykdymo rezultatus sukėlė 
didelį patriotinį miesto darbo 
žmonių pakilimą. Įmonėse ir 
daugelyje įstaigų įvyko gau
sūs susirinkimai, skirti aps
varstyti penkmečio rezulta
tams.

Su pakilimu susirinko į mi
tingą “Verpsto” trikotažo fa
briko kolektyvo nariai.

Pranešimą apie penkmečio 
plano rezultatus padarė fabri
ko partinės organizacijos sek
retorius Ežerskienė.

Vaikų geležinkelio 
atidarymas

VILNIUS, birž. 13 d.—Vin
gio parke įvyko mažojo vai
kų geležinkelio atidarymas. 
Kaip ir kiekvienais metais, čia 
susirinko daug moksleivių, 
arbatų mokyklų auklėtinių. 
Organizuotai į vaikų geležin
kelio atidarymą atvyko sosti
nės vaikų namų Nr. 2 auklėti
niai. Trylikametis moksleivis 
A. Rinkevičius, nuo 1949 m. 
dirbąs mašinisto padėjėju 
mažajame vaikų geležinkely
je, praėjusiais metais pirmą 
kartą past vairavo traukinį. 
Kai 4 keleivinių vagonų trau
kinys iš Sportą stoties pajudė
jo pirmajai šių metų kelionei, 
jaunieji keleiviai vėl pamatė 
garvežyje jaunąjį mašinistą 
Rinkevičių.

Pirmąją dieną trukinys 
pervežė daugiau kaip 4,000 
mažųjų keleivių.

Baškirijos ATSR liaudies 
šokių ansamblio gastrolės

VILNIUS, birž. 13 d. —šio
mis dienomis Vilniuje viešėjo 
Baškirijos liaudies šokių an- 

< samblis, davęs keletą koncer
tų sostinės visuomenei. An
samblio kolektyvas atliko ei
lę tautinių, tarybinių tautų ir 
liaudies demokratijos šalių 
šokių. Ansamblio koncertai 
praėjo su dideliu susidomėji
mu sostinės visuomenės tarpe.

Baškirijos liaudies šokių an
samblis aplankys taip pat ir 
kitus stambiuosius mūsų res
publikos .centrus — Kauną, 
Klaipėdą ir. Šiaulius. Čia an
samblio kolektyvas duos vi
suomenei eilę koncertų.

'———■■ —-

Kėdainių mechanizatorių 
laimėjimai

KĖDAINIAI, birž. 14 d. — 
Kėdainių MTS mechanizato
riai, įsijungę į socialistinį 
lenktyniavimą, siekdami aukš
toje kokybėje atlikti lauko 
darbus, pasiekė žymius rezul
tatus. / Pavasario traktorinių 
darbų planą mechanizatoriai 
Įvykdė 153,2 procento. Vidu
tinis išdirbis vienam 15 jėgų 
sąlyginiam traktoriui sudaro 
149,2 ha (pervedus į minkš
tąjį arimą). Ankstyvųjų pū
dymų arimo planas įvykdytas 
100 procentų. Iš 41 traktori
ninko 32 žymiai viršijo plani
nes užduotis.

NewYorko^<M^^2Inlos Pavogė savo drauges 
brangakmenius

Taksy kolektorius 
tyrinėjamas

K. Lapikaitis bus 
palaidotas rugs. 2

Kaip jau buvo rašyta, Ka
zys Lapikaitis mirė pereito 
ketvirtadienio rytą. Pašarvo
tas pas graborių šalinską, 
84—02 Jamaica Ave., W’ood- 
havene.

Lapikaitis bus palaidotas 
sekmadienį, rugsėjo 2, kaip 
10 vai. iš ryto. Draugus ir pa
žystamus šeima prašo į laido
tuves atsilankyti.

Lapikaitis buvo pažangus 
lietuvis, skaitė ir kiek galėjo 
rėmė dienraštį “Laisvę

Malonus vakaras

tai 
me 
25

Rep.

cepu-Ar jau turite bilietą 
pagerbimui pares? Jei ne, 
tuojau įsigykite. Pagerbsi- 
Vincą ir Oną Čepulius jų 
metų vedybinio gyvenimo

sukaktimi ir patys maloniai 
pasilinksminsime tąja gražia 
proga.

Prašome įsitėmyti, kad Če
pulių pagerbimui parė įvyks 
šeštadienį, rugsėjo (Septem
ber) 29 d., Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. Pradžia 
7-tą valandą vakare.

Bilietų platintojų prašome 
tuojau darbuotis, nes iš anks
to turime žinoti, kiek bus pu
blikos. Gaspadinės rūpinasi 
duoti gerą vakarienę. Tad 
svarbu žinoti, dėl kiek publi
kos reikės viską priruošti.

Mes norime Čepulius pa
gerbti ir kaipo visuomeninin
kus, darbščius žmones Ameri
kos lietuvių kultūrinėje veik
loje. Aišku, kad daugelis no
rės būti šioje gražioje parė
ję. Tik bukite taip geri, apsi
rūpinkite . save bilietais.

Rengėjai.

IDS I kp. susirinkimas
LDS 1 kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, rugsėjo 4, 
A. L. P. Klubo salėje, 280 
Union Avė. Pradžia 7 :30 vai. 
vakare

Nariai prašomi skaitlingai 
atsilankyti, nes jaw rengia
mės prie rudeninės pramogos. 
Pasistengkite ir naujų narių 
atsivesti įrašymui į kuopą.

Svarbiausia tai pasižiūrėki
te į mokesčių knygutes, kad 
nesusispenduotumėte. Laiku 
užsimokėkite. Prot. sekret.

2 metų amžiaus Steven 
Goller bežaizdamas su tėvo 
šautuyui persišovė gerklę ir 
nuvežtas į Richmond Memo
rial ligoninę, Staten Island, 
mięė.

Pagamino kūrėjai 
“ALL ABOUT 

“PEOPLE 
WILL TALK” 
' ■ ' • (ŽmoneJ šnekes)

< J

žvaigždžiuoja 
CARY GRANT 

JEANNE CRAIN 
o scenoje: 

Komedininkas Frank Fontaine 
ir daug kitų.

ROXY 7th Ave. ir 50th St..

EVE”

Kaip Galijotas krito -prieš 
jaunuolį Dovidą, taip Dovidas, 
karalius, krito prieš 
moterį Bathsheba!

DAVID and
BATHSHEBA

(Techni-spalvomis) 
žvaigždžiuoja

GREGORY PECK
SUSAN HAYWOOD

RIVOLI
BROADWAY ir 49TH STREET

Filmos-Teatrai
pradėjo rody- 
“People Will 
Darryl F. Za-

L. Mankie-

Roxy Teatre
Rugp. 29-tą 

ti naują filmą 
Talk.” Gamino
nuck su Joseph 
wicz, direktoriumi, 20th Cen
tury-Fox studijose.

Viskas einasi apie “daktarą

luoja žadėtu laiku sugrįžti.
Kerštinga sužadėtinė ruo

šiasi ištekėti už savo samdy
tojo, turtingo vyro (Tone). 
Pora dienų pirm vestuvių su
grįžta ir jos sužadėtinis, ve
žinas jai auklėti porą vaikų. 
Jinai jį tebemyli, bet iš kerš-

Majoras sveikino vergu 
savininkų vėliavą

Praetorius” (Cary Grant),-su tavimo vis1 viena eina apsives
pašaipa tūlų 
f e s i j o s bėdų ir į jas pak
liuvusių- asmehų:
Jeanne Crain,, žinoma, pade
da jam į tas bėdas ar laimę? 
pakliūti ir nuo jų gelbėtfs'. 
Jiems talkina grupė kitų žino- 
ipų aktoriuj. i • J • J L. į į 

■ Scenoje sklandymai ant le
do su Carol Lynne ir Arnold 
Shod a, taipgi komikas Frank 
Fontaine, Jerry Murad’s Har- 
monicats, dainos ansamblis, 
solistai, orkestras.

tos pro-

Graž'uoie

Rivoli Teatre
Kelinta savaitė sėkmingai 

teberodoąna bibliškoji filmą 
“David and Bathsheba,” su 
Gregory Peck karaliaus rolė
je, o Susan Hayward — jo 
mylėtinės. Kitose žymiose ro
lėse aktoriai Raymond Mas
sey ir Francis X, Bushman.

New York o Paramount

‘ Pradėjo rodyti “His 
of Woman,” su Robert 
chum, ir Jane Russell. Sceno
je Jan Murray, Toni Arden, 

*Ray Malone ir kiti.

Kind
Mit-

Broadway Embassy

Rodo “The . Emperor’s 
Nightingale,” išbuvusią Trans

Lux 60th St. teatre 16 savai
čių.

“Here Comes The Groom”

Tuo pavadinimu komiška 
ir sykiu jautriai draminė fil
mą ne už ilgo bus pradėta ro
dyti ant Broadway, New Yor
ke.

Pirminėse rolėse figūruoja 
Bing Crosby, Jane Wyman, 
Franchot Tone, Alexis Smith. 
Trumpoje, bet nepaprastai į- 
vaidintoje rolėje neužmiršta
mai išstoja jaunutė daininin
kė Anna Maria Alberghetti. 
Ir yra kiti gėrį aktoriai.

Veikale vaizduojama karo 
našlaičiams globoti įstaiga 
užsienyje. Jos korespondentu 
nusiųstas asmuo (Crosby) įsi
myli vaikus, o vaikai jį. Kuo
met atėjo laikas jam grįžti 
namo, vaikai nenori nuo jo 
skirtis, o jis neturi pajėgų 
juos taip palikti. Gi namo jį 
šaukia bosas ir jau pasiruošu
si vestuvėms laukia sužadėti
nė (Wyman).

Zuja jis po diplomatų įstai
gas labiausia prie jo prisiri- 
šusiems vaikams įsūninti ir 
parsivežti. Bet ar įstaigoms 
svarbu, kad jam reikia skubė
ti — jos turi laiko. Jis pavė-

ti su turtinguoju. O vyrai abu 
ruošiasi vestuvėms su ja vie
na. Turtingasis viltingai laū- 
kia. Buvusysis sužadėtinis 
planuoja, visokias pinkles da
ro; nfet turtingojo giminaitę 
(Smith) įtraukia, kad tik my- 

1 etinę pasukįti; sau.
Jo laimei, pripuolamai, pa

tarnauja parsivežtieji vaikai. 
V ėst u v i ų,' d i eri ą, jau su gr o j u s 
nuotakos marša “Here Comes 

1 . v

the Bride,” apsižiūrima, kad 
atsirado ir antrasis jaunikis.

Visa tai teikia švaraus hu
moro, intensyvios intrigos ir, 
protarpiais, gailios dramos, 
kuomet vaizduoja vaikučius 
našlaičius, kurie laukia ir ne
besulaukia auklėtojų ir namu.

S.

Svetimų Karų Veteranų 
parade buvo nešama didelė 
Konfederacijos vėliava, po 
kuria pietinių valstijų vergų 
savininkų armijos Civiliame 
kare kariavo.

Toji vėliava atstovauja ver^ 
govę, reakciją, negrų- diskri
minaciją. Nepaisant to, mūsų 
miesto majoras Impellitteri, 
generolas McArthur ir kiti 
visokį valdininkai saliutavo tą 
vėliavą ir sveikino vėliavos 
nešėjus.

Negrų laikraštis “Amster
dam News” pastebėjo, kad 
vienos vėliavos užtenka ir 
kad toji antroji vėliava Civilia

me kare buvo palaidota ir 
daugiau neturėtų but kur 
iškelta.

Mrs. Ethel Taylor antradie
nį buvo areštuota ir prisipaži
no pavogusi nuo savo turtin
gos draugės $10,000 vertės 
brangakmenių, kurie prapuo
lė kovo 29 d. Ji taipgi prisi
pažino, k;id jų dalį pardavusi, 
nes jai reikėję pinigų, dalį į- 
metusi į Jones Beach 
o dalį tebelaikanti, 
po $5,000 kaucija.

Mrs. Taylor yra 
magnato Dex Jones 
New- Jersey 
kompanijos
Taylor žmona, 
tik ji nėra 
brangakmeniu 
kuris siekia šimtus tūkstančių
dolerių .Long Islande.

vandenį, 
Padėta

aliejaus 
duktė ir 

orlaivių dalių 
viršininko John 

Manoma, ar
įsivėlusi į platų 

vogimo biznį,

nors

Vėl laimėjo algų 
pakėlimą

Ragina panaikint
Smitho aktą

pa-

Bedarbis veteranas, 
žmona ir šeši vaikai 
išmesti iš namų

187 įvairių unijų vadai 
siuntė generaliam prokurorui 
McGrath laišką, reikalaujant 
daryti žygius, kad atšaukti 
Smitho aktą ir sustoti kalinus 
ir terorizavus darbininkų va
dus.

Taipgi tie 
mė šaukiamą 
k imą rugsėjo 
las Arenoj,
Manhattane. Mitingas šaukia
mas tam, kad 
tu otų s unijistus 
bininkų vadus, 
merkti Smitho
pasiremdama valdžia daugelį 
darbimnkų vadų areštuoja 
terorizuoja.

328 A & P s a n d ė 1 i ų 
Gristede maisto krautuvių 
darbininkai laimėjo algų pa
kėlimą nuo 5 iki virš 
į valandą, nežiūrint 
neseniai jiems buvo 
10 procentų algos.

Algų Stabilizacijos
užgyrė pakėlimą. AFL Gene
ral Warehousemen’s 
pasirašė sutarti.

7 centų 
to, kad 
pakelta

Taryba

Unija

James B. E. Olson, f^j 
lis alkoholio taksų 
rius, rezignavo iš tos 
kai patyrė, kad jo veikla bus ? 
tyrinėjama.

Jis prisipažino, kad apart 
valdiško darbo, kuris nelei- ... 
džia kito užsiėmimo ™
jis užsiimdavo trokų 
pardavinėjimu

era- 
kdlekto- 

vietos,

turėti, 
dalių , 

pardavinėjimu automobilių i 
agentūroms iš ko būdavę apie 1 
$1,400,000 mėtinių įplaukų, ■ 
Daugiausia jis darydavęs biz
nį su alaus išdirbystės kom
panijomis, iš kurių ir taksus 
kolektuodavęš.

Dar daugiau. Kongresma- 
nas King iškėlė, kąd Olbon 
buvo kartu viršininku’ Ame
rican Lithofold , Corp., kuri 
gavo federalę $565,OOQ pas
kolą ir kuriąi Dertioki?4tų /Par
tijos nacionalis pirmininkas 
Boyle patvirtino.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga patyrusi namų darbi-f 
ninkė, guolis vietoje, 5 dieaų dar-ts 
bas, 2 vaikai,'maži namai, $80 į sa
vaitę. Bellerose, Queens, L. I., TelL; 
Hollis 4-6706. (171-172) į

PRANEŠIMAS I

Henry Ranzinger, jo žmo
na Kathleen ir šeši maži vai
kai šiomis dienomis buvo iš
mesti iš 4 kambarių namo 
Coney Island dalyje, kuomet 
jis negalėjo laiku pasimokėti 
nuomos.
‘ O jis negalėjo pasimokėti 
nuomos todėl, kad buvo ilgą 
laiką bedarbis. Pirmiau buvo 
troko vairuotojas, bet pereitą 
kovo mėnesį neteko darbo, 
kai tos kompanijos biznis su
mažėjo. Jis bandė verstis 
įvairius daiktus pardavinėda
mas, bet iš to nepadarė pra
gyvenimo. Pagaliau jis prili
po liepto galą.

Tada jis nuėjo į Veteranų 
Administraciją ieškoti pagal
bos. Bet iš ten dar negauta 
jokio patenkinančio užtikrini
mo.

Prieš pat jų išmetimą iš 
namų buvo atsilaiikęs miesto 
pašalpos investigatorius, bet 
jis pasakė, jog jis negali su
laikyti evikcijos.

zTaip ir buvo antrojo pasau
linio karo veteranas sui 
šeima iš namų išmestas.

visa

Įdės automobilių 
parkinimo rokerius

Trafiko komisionierius 
neša, jog rugsėjo 
pradžioje bus sudėta 
miterių šaligatviuose, kur au
tomobiliai parkįnamį. Reikės 
mokėti 1,0 centų už dviejų va
landų parkinimą. ,

pra- 
mėnesio 

1,500

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerhiipui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

ši pare įvyks šeštadienį

RUGSĖJO 29 SEPTEMBER

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N Y.

Pradžia 7-tą valandą vakare

Vakarienei Bilietas $3.00

Prašome išanksto įsigyti bilietą ir dalyvauti šioje gra
žioje sueigoje. Bilietai gaunami iš platintojų ir Centruo-

se; Laisvės raštinėje ir Liberty Auditorijoje. L

187 vadai parė- 
protesto susirin- 
10 d. St. Nicho-

69 W; 66 St.,

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

antradieni, rugsėjo 4 d., 8 vai. vak., 
Šapolo ir Vaiginio salėje, 147 Tha-’ 
mes St., Brooklyn, N. Y. Skaitlin
gai dalyvaukite šiame susirinkimą 
ir užsimokėkite savo duokles. — P. 
Babarskas, prot. sekr.

(17-172)

apginti areš- ■ 
ir kitus dar- j 
taipgi pas- į 

aktą, kuriuo

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A< 
BUYUS

Areštuota motina, 
sumušusi dukteri

Mrs. Juanita Fuller iš Val
ley Stream, L. L, jos vyro kal
tinimu, buvo areštuota už su
mušimą 22 mėnesių amžiaus 
dukters Lindos, kuri dabar 
randasi Queens General Hos
pital kritiškoje- padėtyje.

Veteranų administracijos 
darbininkas jos vyras James 
kaltina savo žmoną, kad ji 
žvėriškai, be jokio pasigailėji
mo, sudaužė mergaitės galvą, 
sužalojo vieną ausį ir kojų 
raumenis.

Mrs. Fuller paimta proti
niam tyrinėjimui. Teismas 
nuskirtas rugsėjo 11 d.

Motina ir sūnus mirė 
automobilyje

William Manz, 49 metų 
amžiaus, antradienį mirė kar
tu su savo 81 metų amžiaus 
motina automobilyje besėdė
dami netoli savo namų, 249 E. 
36 St., arti Queens tunelio.

Automobilyje rastas raščiu
kas, kuriame prašoma praneš
ti Wm. Manz seseriai, kuri 
pasakė tik tiek, kad toje šei
moje buvo “daug 
tos.”

Pripažinta, kad/ 
nuo monoxide dujų, 
jojama, ar tai
dystė. Eina tolimesnis tyrinė
jimas.

nesveika-

jie mirė 
bet abe- 

buvo saužu-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

426 Lafayette St.
Newark 5, N/J. 

MAarket 2-5172 i

TONY’S
UP-TO-DATE •

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4tb Street 
BROOKLYN, N. Y.

\ Tel. EVergreen 7-6868

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

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagalinta 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto \
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street

• Telefonas
EVergreen 4-8969

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

6 pusi.—-Laisvė (Liberty)«šeštadien., Rugsėjp-Sept, 1,




