
Dvi eksplozijos.
Bomba ir bolė.
“Boba iš ratų...

Už šiukšlių rinkėjus.
Rašo A. BIMBA

antradienis 
diena visam 
Amerikai.

Trumanas pa-

Šios savaitės 
buvo’ nepaprasta 
pasauliui, o ypač

Prezidentas 
reiškė, kad jis tikrai girdėjęs
ar sužinojęs, kad Tarybų Są
jungoje vėl buvo padaryti 
bandymai su atomine bomba.

Kodėl kaip tik dabar mū
sų prezidentas svietą apie tai 
informavo ?

Dalykas labai gudriai ap
galvotas. Reikėjo kuo nors 
Kongresą pagązdinti. Ten yra 
sumanymas skirti dar šešis 
bilijonus dolerių atiminės 
bombos tolimesniam vysty
mui. Išsigandę kongresmanai 
daug minkštesni pasidarys.

Bet gal dar garsiau nuskam
bėjo kita ekspl.ozija.
Yojrko “milžinai” 
supliekė Brooklyno 
(Dodgers). Gatvinė
beveik iš protę kraustosi.

Visarri New Yorke niekas 
daugiau nieko nebekalba.

Prezidentas Tru, manas
savo “eksplozija” pasirinko 
prastą dieną. Jo pranešimas 
komercinėje spaudoje tegavo 
antra vieta. V 4

«ew 
(Giants) 
“bom us” 

spauda

su

• Gal taip ir reikia. Juk daug 
sveikiau pasidžiaugti arba pa- 
siverkti dėl beizbolės koman
dų susikirtimo rezultatų, ne
gu nemiegoti dėl atominės 
bombos sprogimo kur nors už 
šešių tūkstančių mylių. Taip 
pradeda galvoti vidutinis ame
rikietis.

nuodingi

Ato-minė bomba eina iš 
mad(|s. Kai visi ją turės, visi 
jos bijos. Kaip tik 
gazai patapo visų 
pramone, niekas jų 
sėv? nebenaudojo.

Labai galimas daiktas, kad 
mūs|j beizbolė daug ilgiau pa
siliks madoje, negu atominė 
bomba.

nebepai-

Kai paskutiniai anglai ne
garbingai kraustėsi iš Trano, 
ne vienas tos tolimos šalies 
gyventojas lengviau atsidu
sęs pasakė: “Boba iš ratų, ra
tams lengviau”. Nebijokite, 
iraniečiai patys išmoks žibalo 
šaltinius operuoti. Pradžioje 
padarys vieną kitą klaidą, 
bet išmoks.

Ta pasaka, kad be impe
rialistų išnaudojimo kraštas 
negali gyventi, yra didžiausia 
apgavystė.

Dabar lauksime, kada fran
cūzai imperialistai kraustysis 
laukan iš Indo-Kinijos. Ge
ruoju jau jie iš ten neis. Juo 
blizgiau jiems patiems.

'I^Dkri besarmačiai tie mūsų 
/New Yorko valdovai, pamiršo 

jie miesto šiukšlių surinkėjus, 
gatvių valytojus, 
ninkus, be kutių 
vietrė siautėtų.;

Kai abelnai

tuos darbi- 
mieste pa-

darbininkai 
jau beveik ir pamiršo 48 va
landų ir šešių dienų darbo sa
vaitę, tai mūsų New York as 
neturi pinigų savo šiukšlinin
kų būklei pagerinti.

Ir dar nevalia prieš 
beteisę kalbėti. Kurie 
ir zurza, vejami iš
Jau keletas desėtkų taip iš
mesta iš darbo.

šitokią 
netyli 

darbo.

Anglijos kairieji darbiečiai 
gerai pasirodė Darbo Partijos 
konvencijoje. Jie laimėjo dau
gumą partijos vykdomajame 
komitete.

platforma: Anglija ne- 
privąlo būti Amerikos klap
čiukas. - .

Washington. — Korėjos 
fronte tapo užmuštas Ame
rikos marinų pulkininkas 
Wesley M. Pfctt.

Darbo Žmonių 
Dienraštis.
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AMERIKONAI NESUTINK A 
KAESONGE PANAUJINTI 
DERYBAS DĖL PALIAUBŲ
Šiauriniai korėjiečiai ir kinai 

fe*

vėl atremia amerikonų ofensyvą
Tokio, spal. 5. — Genero

las Ridgway, vyriausias 
amerikonu komandierius, 
siūlė, kad šiauriniai korėjie
čiai pasirinktų naują vietą 
deryboms su amerikonais 
“kur nors niekeno žemėje,” 
tarp karinių linijų. Jeigu 
naujoji vieta patiks ameri
konams, tai jie sugrįš į de
rybas dėl pertaikos, sakė 
gen. Ridgway, bet jie nesu
tiks senojoj vietoj Kaeson- 
ge panaujinti derybas.

(Kaesongas yra šiaurinių 
korėjiečių užimtame plote.)

Šiauriniai korėjiečiai die
na pirmiau sutiko tiktai 
Kaesonge panaujinti dery
bas, atmesdami amerikonu 
siūlomą Songhyon kaimelį 
“niekeno žemėje.”
KARO VEIKSMAI

Šiauriniai korėjiečiai ir 
jų bendradarbiai kinai f ak
linai sustabdė ofensyvą 100 
tūkstančių amerikonų ir jų 
talkininkų — anglų, turkų, 
francūzų, filipinu ir kitų, 
kaip praneša United Press, 
amerikinė žinių agentūra.

Šiauriečiai, įnirtingai ata
kuodami, privertė ameriko
nus pasitraukti atgal bent 
dviejose vietose arti Čor- 
vono, vakariniame fronte.

Amerikonai su savo talki
ninkais vienoje vietoje įva
rė keturių myliu kylį į šiau
riečių liniją, o kitur užėmė 
vieną kalvą.

Jessup-visada kiny 
komunistu priešas

Washington. — Skanda
listas republikonas senato
rius Joe McCarthy ir jo bi
čiuliai prikaišiojo keliau
jančiam Amerikos ambasa
doriui Philipui Jessupui, 
būk jis pritaręs Kinijos ko
munistams prieš ČiangKai- 
šeko tautininkus.

Jessupas dokumentais į 
įrodė, kad jis visuomet bu
vo Kinijoj komunistų prie
šas ir reikalavo nepripažin
ti Kinijos Liaudies Respu
blikos.

Tokį Jessupo patrijotiz- 
mą patvirtino ir republiko
nas Warren Austin, vyriau
sias Amerikos ambasado
rius Jungtinėms Tautoms.

Prez. Trumanas skiria 
Jessupą kaip vieną ameri
kinių delegatų Jungtinėms 
Tautoms.

Senato užsienio reikalų 
komitetas svarsto, ar už
girį Jessupo paskyrimą ar 
atmest.

Washington. — Republi- 
konų eilėse auga judėjimas 
statyt generolą Eisenhowe- 
rį kandidatu j prezidentus 
11952 metų rinkimams, o jei
gu Eisenhoweris savanoriai 
nesutiktų, tai “draftuot” jį 
kandidatavimui.

Richmond Hill 19, N. Y., šeštad., Spalių-October 6, 1951

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Šiauriniai korėjiečiai per 
radiją pranešė, kad jie iš
vien su kinais savanoriais 
atmušė žiaurias amerikonų 
ir jų talkininkų atakas; 
tarp kitko, sunaikino 5 
amerikines patrankas, 11 
kariniu automobiliu ir nu
kirto 2 lėktuvus fronte; be 
to, nušovė • 5 amerikinius 
lėktuvus, kurie dalyvavo 
bombardavime ir apšaudy
me Šiaurinės Korėjos mies
tu. C-

Sudarytas Izraelio 
ministry kabinetas

* Tel Aviv, Izraelis.—Prem
jeras David Ben-Gurion su
darė naują ministrų kabi
netą iš savo socialistų Ma
nai Partijos ir keturių re
liginių partijų.

Rabinai išsiderėjo, kad 
viešose mokyklose bus pa
platintas religijos moky
mas ir griežtai uždrausta 
įgabenti nekošerną mėsą iš 
užsienio.

Nupuolė užsieninė
Anglijos prekyba

London. — Per šešis pir
muosius šių metu menesius 
Anglija pirko už $341,000,- 
000 daugiau produktu iš 
užsienio kraštu, neoru jiems 
pardavė angliškų dirbinių.

Per aukštos anglu dirbi
niu kainos. Todėl užsieniai c

vis mažiau jų perka.

Sovietai kaltina francūzus 
už “gengsterizmą” Berlyne

Berlin. — Sovietine vy
riausybė rytiniame Berlyno 
ruožte smerkė francūzų 
valdybą vienoje vakarinio 
Berlyno dalyje už gengste
rizmą. Sako, francūzai lei
džia padaužoms vokietu
kams veržtis į rytinę sovie
tinę Berlyno sritį, kur jie 
užpuldinėja progresyvius 
vokiečių jaunuolius, laidy
dami akmenimis.

O kada rytinio Berlyno 
jaunuoliai, vydami įsiveržė
lius laukan, perbėgo į vaka
rinį Berlyną, tai jo polici
ja suėmė 68 jaunuolius. Pa
skui paleido 41, bet laiko 
teismui 27 kitus.

Pavaryti 5 amerikiniai 
“gricšninkai” Korėjoje1

Washington. — Keturi ci
viliniai amerikonų valdinin
kėliai Korėjoje, buvo pava
ryti už tai, kad lytimai 
(sodomiškai) pasitenkinda
vo su kitais vyrais. Penk- 
taš pašalintas iš tarnybos 
už šmugelį juodajame tur
guje.
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Iranas apleis J; Tautų Saugumo 
Tarybą, jeigu ji rems anglus

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh sek
madieni Išlėks New Yor- 
kan, kur Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje gins 
Irano reikalus prieš Angli
ją, kas liečia aliejaus-naf- 
tos pramonę.

Jis tvirtins, kad Saugumo 
Taryba neturi teisės spręsti 
anglų skundą prieš Iraną.

Anglai skundžia, kad Ira
nas skriaudžia juos, perim
damas tenaitinę aliejaus 
pramonę į Irano valstybės 
nuosavybę. Anglija reika-

Vakarinė Vokietija reikalauja 
lygybės ir nepriklausomybės 
mainais už vokiečių armiją

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos vidaus 
reikalų ministras Robertas 
Lehr užreiškė:

—Kol Amerika, Anglija ir 
Franci ja neduos vakarinei 
Vokietijai pilnos karinės, 
politinės ir ekonominės ly
gybės, tol vakarinė Vokie
tija nerekrutuos vokiečių 
armijos talkon prieš Sovie-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington.—Valdžia lei

do poteentą pabrangint dė
žutes “kenuotu” vaisiu ir L- C
daržovių, c

Cliffside, N. J. — Keturi 
gengsteriai nušovė gemble- 
rį Willie Moretti, raketie- 
rių bičiulį, kurį užtiko Joe’s 
Restaurante. Atkeršijo už 
tai, kad jis perdaug išple
pėjo apie raketierius, liu
dydamas tyrinėjime 
New Yorko - Brooklyno lektorių ir plieno šmugelio 
policijos ryšius su gemble-' “pilkajame” turguje Detro- 
riais. 1 ite.

Amerikos ambasadorius 
grįžta iš Maskvos

Maskva.—Jungtinių Vals
tijų, ambasadorius admiro
las Alan Kirk atsisveikino 
Andrių; Gromyko, Sovietų 
užsienio ministro pavaduo
toją. Kirk iškeliauja Ame
rikon, ir gal jau negrįšiąs 
Maskvon.

Sovietų armija ruošiasi 
manevrams ryty Vokietijoj

Frankfurt, Vokietija. — 
Pranešama, jog šešios so
vietinės armijos ruošiasi 
kariniams pratimams ryti
nėje Vokietijoje. Pratimuo
se, sakoma, dalyvaus ir 1;- 
000 lėktuvų.

Tuom Sovietai atsiliepsią 
į didžiulius amerikonų, an
glų, francūzų ir kitų vaka
rinių kraštų manevrus va
karinėje Vokietijoje.

ORAS.—Giedra ir šiltoka. 

lauja palaikyti ją bent kaip 
partnerį, naudojant Irano 
aliejaus versmes.

Irano premjero pavaduo
tojas Fatemi pareiškė, kad 
jeigu Saugumo Taryba pri
ims anglų skundą, tai prem
jeras Mossadegh ir visi Ira
no delegatai apleis tarybos 
posėdžius.

Mossadegh yra tokios 
silpnos sveikatos, kad sykiu 
su juo lėks ir sūnus dak
taras. Jau užsakyta vieta 
ligoninėje, kur, būdamas 
New Yorke, gyvens Mossa
degh.

tų Sąjungą.—
Amerika ir Anglija keti

na tiktai “pagal kontraktą” 
paplatinti vakarų Vokieti
jos savivaldybę mainais už 
šimtus tūkstančių vokiečių 
armijos, bet dar nežada pri
pažinti vakarinę Vokietiją 
savistovia, neprikla ūso m a 
valstybe.

.. Washington.—Prez. Tru- 
manas skyrė republikoną 
politikierių’ John Foster 
Dullesą Amerikos ambasa
dorium Japonijai, 
neapsiėmė. Sakė, 
galįs pasidarbuoti pačiose 
Jungtinėse Valstijose 
karinės, renublikonų ir 
mokratų vienybės prieš 
munizmą.

Dulles 
geriau

dėl 
de- 
ko-

Washington.— Senatorius 
Moody reikalavo ištirti ar- 

apie timus ryšius tarp taksų ko-

Arabų šalys vis dar 
nepripažįsta Izraelio

New York. — Egiptas, 
Irakas ir kiti arabiški kraš
tai nepripažįsta Izraelio 
valstybės, kaip kad jie pra
nešė Jungtinių Tautų komi
sijai. Ta komisija ragina 
padaryti taikos sutartį tarp 
Izraelio ir arabų valstybių.

Kanados darbininkai stoja 
už prekybą su Kinija

Windsor, Kanada.—Dau
gelis CIO Auto. Darbininkų 
Unijos vadovų, • kunigų ir 
visuomenės veikėjų ragino 
Kanados valdžią padaryti 
prekybos sutartį su Kinijos 
Liaudies Respublika. •

Jie sakė, prekyba susKi- 
nija reikalinga, kad galima 
būtų sustabdyti kanadiečių 
darbininkų paleidinėj imtis 
iš darbo.

Buford, Georgia. — Pabė
go 6 kriminaliniai kaliniai.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji.

TRUMAN TEISINA SAVO 
ĮSAKYMĄ CENZŪRUOTI 
CIVILINES ŽINIAS
Ragina^redaktorius atmest net 
tūlas valdžios atsiųstas žinias

Washington. — Preziden
tas Trumanas ketvirtadie
nį teisinosi, kodėl jis rugsė
jo 24 d. išleido įsakymą, 
liepdamas cenzūruoti ir to
kias žinias, kurias duos ci
viliniai valdžios departmen
tal ir komisijos. Kiekvie
nam nekariniam valdžios 
skyriui Washingtone bus 
paskirti žinių cenzoriai, ku
rie galės paskirti ir vieti
nius cenzorius įvairiems 
miestams.

Gindamas savo cenzūrą 
pasikalbėjime su korespon-

Peronas ikalino 9
k-

sukilimo vadus
Buenos Aires, Argentina. 

—Diktatoriaus Perono teis
mas priteisė 15 metų kalė
jimo generolui Benjaminui 
Menendezui. sukilimo va
dui prieš Perono valdžią 
pereitą penktadieni.

Aštuoni kiti sukilimo da
lyviai tapo nuteisti po 2 iki 
8 metu kalėti. .

Valdžios prokuroras rei- 
kalavo visiems jiems mir
ties bausmės.

Bus teisiama dar šimtai 
areštuotu sukilėliu.

L C-

Anglijos darbininkai 
vengia kariniu darby

London. — Anglijos socia
listų valdžia dejuoja, kad 
dauguma darbininku išsi
sukinėja nuo darbo karinė
se pramonėse. Valdžia to
dėl abejoja, ar galės priga- 
mint tiek naujų ginklu, kiek 
nutarė, paskirdama 13 bili
jonų, 160 milijonų dolerių 
pasm Jrk i n tam ginki a v i mu i - 
si per trejus metus.

Jeigu dešinieji darbiečiai- 
socialistai laimės seimo rin
kimus spalio 25 d., tai su
prantama, išleis įstatymą, 
pagal kurį verstinai 
darbininkus į karinius 
bus.

Premjeras Attlee ir 
bo ministras Isaacs pagei
dauja tokio įstatymo, bet 
nedrįso darbininkams už
karti pirm naujų seimo rin
kimu.

Šiuo tarpu valdžia negau
na net vieno trečdalio tiek 
darbininkų, 
orlaiviams statyti, nekal
bant apie 
darbus.

ims 
dar-

dar-

kiek reikėtų
4

kitus karinius

URUGVAJAUS SEIMAS 
NUTARe PANAIKINT 
PREZIDENTYSTĘ

Uruguajaus seimas nuta
rė taip pataisyti konstituci
ją, kad nebūtų prezidento. 
Tuomet vieton prezidento 
veiktų respublikos taryba, 
susidedanti iš devynių žmo
nių. Tai būtų panaši val
džia kaip Šveicarijos.

LAISVĖ - LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States

110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond Hili 19, N. V.

Tel. Virginia 9-1827—1828

dentais, prezidentas tvirti
no, kad “land įėji” žurnalai 
ir laikraščiai viešai paskel
bė 95 procentus visų kari
niu Amerikos sekretu. Pa
vyzdžiui, žurnalas Fortune 
atspausdino žemlapį, 
danti, kur

ro- 
yra atominiai 

o laikraščiai 
spausdino žemlapius lėktu
vų stočių Washingtone, 
New Yorke, San Francis- 
coj, Chicagoj ir kituose 
miestuose.

Dėl to Trumanas pridū
rė, kad jis pats norėtų tu
rėti žemlapius Sovietų Są
jungos miestų, orlaivių sto
čių ir atominiu fabriku.

Prezidentas taipgi peikė 
laikraščius už paveikslus ir 
aprašymus naujojo automa
tinio bombonešio Matadoro.

Korespondentai pastebė
jo, kad valdžios atomų jė
gos komisija iš anksto už- 

įgyrė Fortune žurnale tūpu
sį žemlapį ir straipsnį prie 
io. Atominė komisija pas
kui nupirko 500 to žemlapio 
kopijų ^padalinimui kitoms 
įstaigoms.

Korespondentai taipgi 
priminė, jog apsigynimo 
(karo) departmentas sutei
kė spaudai Matadoro bom
bonešio paveikslus ir apra
šymus. Be to, ir pats pre
zidentas, kalbėdamas San 
Franciscoj rugpjūčio mėne
si. pranešė apie tą “fantas
tišką” bombonešį.

Trumanas atsakė kores
pondentams, kad redakto
riai privalo netalpinti ir pa
čios valdžios atsiųstų žinių, 
jeigu tokios žinios galėtų 
pakenkti Amerikai ir jeigu 
jie yra tikri savo šalies pa-

0 kas liečia Matadorą, tai 
prezidentas sakė neatsime
nąs, ar apie jį kalbėjęs.

Gal bus sumažinta 
bausmė 30,000 polit. 
kaliniy Graikijoj?

Athenai, Graikija.—Grai
kijos kalėjimuose ir kon
centracijos žardžiuose tebė
ra suvaryta 30,000 politinių 
kalinių, daugiausia buvusių 
partizanų. Trims tūkstan
čiams jų gręsia sušaudy
mas.

Liberalas premjeras So
foklis Venizelos tariasi su 
monarcho - fašistiniu gene
rolu Plastinu, kad gal rei
kėtų mirties bausmę pa
keisti amžinu kalėjimu “di
diesiems kaltininkams,” ki
tiems sutrumpinti bausmę, 
o kai kuriuos visai paliuo- 
suoti.

Gen. Plastiras, būsimas 
Venizeloso partneris vai- . 
džioje, reikalavo didesnių 
palengvinimų politiniams 
kaliniams, negu liberalas 
Venizelos.
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IŠTRAUKĖ
Iš TEHERANO pranešama, kad britai ištraukė savo 

technikus iš Abadano, iš Anglo - Iranian kompanijos 
aliejaus centro.

Vadinasi, aliejaus šaltinių valdymas,—aliejaus ištrau
kimas ir apdirbimas—paliekamas iraniečiams.

- . Tuo pačiu sykiu, sako pranešimai, Irano ministrų pir
mininkas Dr. Mossadegh turėjo pasitarimą su Tarybų

SUČIUPTAS. P. GRIGAI
TIS RAITOSI IR 
KOLTOJASI

Šių metų rugsėjo 27 d. 
Vilnyj tilpo straipsnis apie 
buvusios Lietuvių Socialistų 
Sąjungos suvažiavimą, įvy
kusi prieš 85- metus Chica- 
goje, taipgi apie P. Grigaitį, 
lietuviškų menševiku tūzą.

Apie patį suvažiavimą 
Vilnis šitai]) rašo:

DAR DĖL TAIKOS KORĖJOJE
SVARBIAUSIAS PRIEŠ AMERIKOS žmones klausi- Į 

mas šiandien dar vis tebėra Korėja. : .
Vėliausios žinios, pralindusios pro tirštą cenzūros koš

tuvą, tebebyloja, jog ten vyksta kas nors tokio baisaus. 
Atrodo, jog pasitarimai* dėl mūšių paliaubų nebus at
naujinti; atrodo, jog ten ruošiamasi karas plėsti, ilgin
ti, o ne siaurinti ir ne trumpinti.

»

Remiantis tūlų mūsų krašto karo apžvalgininkų nuo
mone (pa v., Mr. Baldwino), mūsų karo vadovybe ruo
šiasi iš oro bombarduoti Mandžūriją, pulti Kiniją, ple
čiant karą iki jo didžiausių baisumų.

Ką gi tai reikštų?
Tai reikštų mirtį didesniam skaičiui mūsų sūnų, tai 

reikštų vykdymą planų, kuriuos buvo sudaręs generolas 
MacArthuras, bet kurie pirmiau buvo atmesti.

Mūsų karo vadovybe, matyt, yra pasiryžusi laimėti ka
rą su pergale, bet kiekvienam galvojančiam žmogui yra' 
aišku, jog tokios pergalės, apie kokią svajoja tūli karš
tagalviai, negali būti.

Vienas dalykas gali būti: kilti pasaulinis karas, kurio 
trokšta saujelė žmonių, bet kuriam yra priešinga milži-, 
niška mūsų krašto gyventojų dauguma.

Štai, kodėl tenka tiems, kurie karui priešingi, veikti, 
darbuotis ir pastoti jam kelią.

NIUJORKO MIESTE tuo reikalu bus pasisakyta se
kamą sekmadienį, spalių 7 d.

Inter-Faith Committee for Peace Action šaukia net) 
tris tuo pačiu kartu masinius mitingus, kuriuose bus! 
kalbama ir meldžiamasi už tai, kad karas Korėjoje būtų 
baigtas. , , <

Mitingai įvyks:
Manhattan Center, 34 St. ir Eight Ave., New Yorke.
Rockland Palace, 155 St. ir 8th Ave., New Yorke.
St. Nicholas Arena, 69 W. 66th St., New Yorke.
Visi prasidės lygiai 3 vai. po pietų.
Visuose kalbės, pasimainydami, visa eilė žymių dva

sininkų ir pasauliškių kalbėtojų, tarp kurių bus: Mary! 
Van Kieeck, Carey Williams, Ted O. Thackrey, Dr. Char
lotte Hawkins Brown, Dr. W. E. B. DuBois, ir tt.

Visuomenė kviečiama dalyvauti visuose mitinguose ir 
prisidėti su savo žodžiu dėl taikos, o ne karo, vykdymo 
Korėjoje.

Kapsukas ir .jo šalininkai 
norėjo drausmingos veiklios 
organizacijos, o P e menševi- 
kiškos balos. Grigaitis jau 
tuomet stūmė socialistinį są
jūdį oportunizmo •_ balon, bet 
darė tai atsargiai, dažnai ka- 
moflažuodamasis . kairiomis 
frazėmis. Klerikalai • tuomet 
akėdavo “Naujienas” ne ma
žiau, . kaip ir kitus socialisti
nius laikraščius.

Suvažiavime dominavo Mic
kevičiaus-Kapsuko g r u p ė. 
Grigaitininku grupė, jausda
mos! silpna ir turėdama ma
žai pasekėju, perdaug nesi- 
šiaušė. Ji balsavo už pamati
nę suvažiavimo rezoliuciją, 
nors ir, darė tam tikrų, rezer
vacijų. Suvažiavimas pasibai
dė šiokiomis-tokiomis (įgalio
mis. nors tuoj po suvažiavimo 
santykiai tarp “Kovos” ir 
“Naujienų” vėl užsiaštrino.' 
“Naujienos” instinktyviai ne
apkentė Kapsuko.

Bet ne tame paties straips
nio esmė. Jo esmė! tame, 
kad straipsnyje yra įdėta 
kas nors esmingesnio ir P. 
Grigaičiui nemalonesnio. 
Męs čia pasivėlinsime pa
duoti to straipsnio platesnę 
ištrunka:, , ; • S ,

Tų' pačių metų vasarą So
cialistų Sąjunga pradėjo leis
ti mėnesinį socializmo teori
jos ir mokslo žurnalą ‘ Nau
joji Gadynė”, žurnalas ėjo 
šalip “Kovos”, Philadelphijoj. 
Ją redagavo P. Grigaitis.

Įdomu dabar vartyti to žur
nalo puslapius ir skaityti ką 
ii* kaip Grigaitis tuomet rašė.

“Naujosios Gadynės” num., 
trečiame (rugpiūtis, 1916 m.) 
Grigaitis patiekė straipsnį 
apie “Šių Dienų Socialistus”.

Tą straipsnį jis baigia se
kančiomis išvadomis: “Kadan
gi socialistai visuomet sten
giasi darbininkų kovose pa
brėžti klasini jos pobūdį, tai 
naturalis daiktas, kad svar- 

~Sąjungos ambasadorium Irane; pasitarimas tęsėsi virš 
valandą laiko. Apie ką juodu tarėsi, nieks negali’tikrai 
pasakyti. Skelbiama, jog abu kalbėjosi dėl praplėtimo 
prekybos tarp šių dviejų kraštų. Ta pačia progą Dr. 
Mossadegh padėkavojęs Tarybų Sąjungai už tai, kad 

.'jos atstovas užstojo Iraną Jungtinių Tautų Saugumo 
* Taryboje.

Žinios taipgi skelbia, jog sekamą sekmądienį Irano 
ministrų pirmininkas Mossadegh išvyks iš Teherano į! 
Niujorką ginti Irano poziciją Saugumo Taryboje.

Kaip‘žinia, Saugumo Tarybą nutarė pradėti tuo rei
kalu debatus spalių 11 dieną, nežiūrint, ar Dr. Mossa
degh bus atvykęs ar ne. • '

Dabar kyla klausimas: jeigu anglai technikai pasitrau
kė iš Irano be didelio triukšmo, jeigu iraniečiai patys ar 
su talka kitų kraštų technikų pradeda aliejaus pramonę 
valdyti, tai ką reikš- tos diskusijos Saugumo Taryboje?

blausioji jų veikimo dirva yra 
politikoje. Nes, anot Komu
nistų Manifesto, ‘kiekviena 
klesų kova yra politiška ko
va”. Socialistai eina prie to, 
kad darbininkų klesa išplėštų 
valstybę iš viešpataujančių 
klesų rankų ir pagelba tų spe- 
kos priemonių, kurias teikia 
valstybe, Įvestų socializmo 
tvarką”.

štai jums kad norite! Da
bartiniai Grigaičio draugai 
Šimučiai ir Balkūnai vargiai 

| atsimena, kad Grigaitis stojo 
■ Uiž valstybės išplėšimą iš vies- 
I patau.iančių klasių rankų !

Tame savo straipsnyje jis 
dar kartą pabrėžia: “Socia
lizmo judėjimas yra ne kas 
kita, kaip organizuota ir są
moninga darbininkų 
reikale vedama kova 
viešpataujančia^ klesas. 
vo tikslu ji stato visišką 
klesų 

klesos 
prieš 

Ša
tų

AUVėikimą (apgalėji-

PRIEŠ TRUMANĄ
ŠIĄ SAVAITĘ Gatlinburge, Tennessee, įvyko posė

džiai metinės visų valstijų gubernatorių konferencijos.
Joje buvo daug šnabždėtas! ir viešai kalbėtasi dėl 1952 

.metų prezidentinių rinkimų. Tūli republikonai guberna
toriai viešai pareiškė, kad jie norį statyti republikonų 
kandidatu prezidento vietai generolą Eisenhowerį. Bu
vo balsų ir už senatorių Taftą.

Įdomiausias dalykas, tačiau, buvo tas, kad North Ca
rolina valstijos gubernatorius Byrnes pareiškė, jog jis 
kovosiąs prieš Trumano nominavimą. Byrnes, kaip ži
noma, kadaise yra buvęs aukščiausio šalies teismo nariu, 
vėliau, karo metu, prezidento Roosevelto padėjėju, o dar 
vėliau, Rooseveltui minis, valstybės sekretoriumi, taigi 
ir Trumano bičiuliu.

mą). Kaipo priemonės toje 
kovoje jiems (socialistams) 
tarnauja visos priemdnės, ko
kios yra prieinamos darbinin
kams — pradedant ramiu 
reikalavimu ir baigiant spė
kos ir prievartos pavartoji
mu.”

Ir vėl spėka ir prievarta!

Vilnis teisingai pastebi, 
kad: jei anuo metu būtų 
veikę Smitho ir MacCarra- 
no įstatymai, tai P. Grigai
tis už tai būtų buvęs pa
skaitytas subversyviu ir gal 
net būtų pačiupinėtas ma
lonios FBI rankos. Tačiau:

Dabar tas pats asmuo ir jo 
vadovaujama ■ socialdemokra
tų grupė piestu stoja prieš 
komunistus ir reikalauja juos 
bausti visokiais skorpionais 
tik už tai, kad jie skaito ir 
platina marksizmo klasikų 
raštus, nors aktualiai spėkos 
ir prievartos jie niekuomet 
nėra pavartoję.

Dar ir po 1916 metų Gri
gaitis kaip kada pasirodyda
vo u r a - revoliucionierium. 
1924 metais, kada jis dar ne
buvo sugulęs vienon lovon su 
Krupavičiais ir Balkanais, 
Grigaitis užgiedojo, kad Lie
tuvos nepriklausomybes šven
tė (vasario šešiolikta) yra at
žagareivių ir (biurokratui šven
tė. Dabar ta šventė jam ir jo 
grupei tai kaip koks: šven
čiausias sakramentas!

Paskutinį kartą, kada jis 
bandė pozuoti, kaipo kairysis, 
buvo 1936 metais. Tada Ame
rikos Lietuvių Kongreso su
važiavime (Clevelande) jis 
pasakė klerikalų adresu, kad 
jie nėra nei krikščionys,; nei 
demokratai.

Kaip viskas pasikeitė nuo 
tų laikų .’

Tiek buvo pasakyta tame 
Vilnies straipsnyj.

Netenka nei sakyti, jog 
kiekvienas žmogus, neatsi- 
skyręs su pagrindinės do
rovės principu, pripažins, 
jog tai šventa tiesa.

Kiekvienas netgi prileis 
tai, jog kadaise ir P. Gri
gaitis buvo beveik žmogus, 
stojas už darbininkų klasės 
išsilaisvinimą ir socialisti
nės santvarkos i kūrimą.

Tačiau tam, kuris atsisky
rė su praeitimi, kuris spjo
vė į visą tai, kas yra mark
sistiška, kas yra darbinin
kiška, kuris dabar tarnauja 
žiauriausiems ' darbininku 
judėjimo priešams, nėra 
lengva apie tai nei pagalvo
ti, juo labiau apie tai atvi
rai ir žmoniškai pakalbėti.

Todėl P .Grigaitis tuojau 
pasiskubino parašyti ilgą 
straipsni (tilpusi nėt dvie
juose Naujienų numeriuo
se), kuriame jis nei neban
do aiškintis dėl savo praei
ties, bet siekiasi visaip 
kolioti ir dergti Vilnies 
straipsnio autorių, kuriuo 
P. Grigaitis įtaria esant L. 
Prūseiką. Na, tai jis jam 
ir duoda!

Mes nežinome, kas yra to 
Vilnyj tūpusio straipsnio 
autorius; nežino to nei pats 
Grigaitis. O jeigu , taip, tai 
kur P. Grigaičio, ilgamečio 
laikraštininko, laikraštinė 
etika?
■ Aišku, bergždžia būtų iš 
jo reikalauti bent kokios 
etikos, nes jis šiandien, nu
eidamas bendradarbiauti su 
klerikalais ir fašistais, pa
miršo visą, kas padoru ir 
žmoniška. O visgi jis tu
rėtų atsakyti bent j vieną 
pagrindinį tame straipsnyj 
iškeltą d'ūsnį.

Ne! Jis pasirinko tokią 
“diskusijos” metodą: tu 
man prikiši, būk aš kadaise 
esu buvęs žmogus, tai aš 
tau parodysiu, jog dabar aš 
nebesu juo!

Koks neatsiskyręs su sa
vigarba asmuo Šitaip spren
džia klausimus?!

Nežiūrint visų insinuaci
jų, nukreiptų prieš L. Prū
seiką, pastarasis kaip buvo 
prieš 35 metus darbininkų 
judėjime, taip ir tebėra, 
kuomet Grigaitis...

Na, bet lai būva mums 
leista išnaujo paklausti P. 
Grigaičio: ar jis 1916 me
tais stojo už tai, kad darbi
ninkai turi teisę naudoti 
spėką ir prievartą, sakysi
me, kapitalistą klasei paša
linti ir socialistinei santvar
kai ikurti?

Lietuvos prezidentas apie lietuvių 
tautos troškinius ir laimėjimtis

Savo straipsnyje “Lietuvių tauta kovoje už taiką” 
Lietuvos prezidentas Justas Paleckis rašo:

Drauge su visomis Tary
bų Sąjungos tautomis lietu
vių tauta dirba taikų ku
riamąjį darbą, ir jos min
tys skirtos taikos reikalui 
sustiprinti.

Prieš vasaros- atostogas 
man teko pabuvoti. rajoni
niame centre — Nemenči
nėje ir-apsilankyti viduri
nėje mokykloje. Vienoje' iš 
jaunesniųjų klasių ėjo dai
navimo pamoka. Ką gi dai
navo mūsų šaunūs, mieli 
vaikučiai? 1 Tvirtai ir skar
džiai skambėjo jų vaikiški 
balsai populiarioje, tarybi
nės liaudies dainoje “Taikai 
ginti.” Neįmanoma buvo 
be šusijaudinimo klausytis 
aistringo refreno raginimo:

“Taikai ginti 
kelkit žmonės!

Šalis prie šalies, 
gretas glaudžiau!

Ir lai pasauly 
garsiau patrankų

Mūs skamba šūkis: ‘
“Karo nebus!”

Šitą ir kitas dainas apie 
taiką aš girdėjau Ramyga
los ir Lazdijų, Skaudvilės ir 
Betygalos mokyklose Lietu
voje, jas dainuoja vaikai ir 
suaugusieji visose tarybinės 
Tėvynės erdvėse nuo Kali
ningrado iki Čukotkos. ■

Meilė taikai .ugdoma ta? 
rybinių žmonių širdyse, 
pradedant nuo jų pirmųjų 
žodžių, lygiai su solidaru
mu bei. pagarba visų tau
tų, visų rasių žmonių at
žvilgiu. Koks džiaugsmin
gas įvykis buvo Vilniaus 
Salomėjos Nėries vardo 
mergaičių mokykloje, kai 
buvo gautas kinų mokines 
Ma-To laiškas iš gimtojo 
Mao Cze-duno miesto — 
Ganšo. Draugiškai susira
šinėja mūsų respublikos 
moksleiviai su Maskvos, 
Kuibyševo, Tbilisio, Petro- 
zavodsko ir Alma - Atos 
moksleiviais. Draugiškai 
susitinka Lietuvos darbi
ninkai ir kolūkiečiai, moks
lininkai ir poetai su savo 

I kolegomis Maskvoje ir Le
ningrade, Baltarusijoje ir 
Ukrainoje, Kirgizijoje ir 
Tadžikistane.

..
Sėkmingai įvykdžiusi pir

mojo pokarinio penkmečio 
planą, Tarybų Lietuva iš 
agrarinės šalies tapo respu
blika su išsivysčiusia pra
mone'. Išaugo naujos pra
monės šakos, kurių Lietu
voje pirma nebuvo. Dabar 
Lietuvoje gaminama dvira
čių,* elektromotūrų, elektros 
skaitiklių, turbinų, gręžia
mųjų staklių, sanitarijos 
technikos reikmenų, žemės 
ūkio mašinų, žymiai išaugo 
statybinių medžiagų pra
monė, sukurta žuvies pra
manė.

Rekonstruoti ir praplėsti 
tekstilės, medžio apdirbimo 
bei popieriaus fabrikai. Be 
eilės kitų naujų fabrikų bei 
gamyklų numatyta pastaty
ti naują didelį cukraus fa
briką. Elektros energijos 
išdirbis jau 3.5 karto vir
šija 1940 metų išdirbį.

Sėkmingai įvykdomas 
1951 metų gamybos planas 
pramonėje. Palyginti su 
antruoju 1950 metų ketvir
čiu, bendroji produkcija 
antrame 1951 metų ketvir
tyje išaugo 21 procentu. 
Pramonėje dirbančių darbi
ninkų skaičius beveik tri

gubai padidėjo, palyginti su 
1940 metais.

Tarybų Lietuvos mies
tams karo buvo padaryta 
milžiniška žala. Beveik vi
siškai buvo sugriauti Šiau
lių, Šakių, Vilkaviškio, Ra
seinių miestai, 40 procentų 
buvo sugriauta sostinė — 
Vilųius. Po karo atstatyta 
ir naujai pastatyta daugiau 
kaip 1 milijonas kvadrati
nių metrų gyvenamojo pjo- 
to miestuose, o kaimų vie
tovėse pastatyta apie 15,000 
gyvenamųjų namų.

Respublikos sostinė Vil
nius dabar tapo žymiu pra
monės bei kultūros centru. 
Iš naujųjų Vilniaus statybų 
reikia pažymėti didžiulį 
mokslininkų namų pastatą, 
naująjį “Pergalės” kino te
atro pastatą, Vilniaus vieš
butį, eilės fabrikų bei ga
myklų naujus pastatus, re
konstruotąjį geležinkelio 
stoties pastatą ir kt. Arti
miausiu laiku baigiamas re
konstruoti dramos teatro 
pastatas.

Iš griuvėsių pakilo Šiau
lių, Šakių miestai, daug 
naujų namų pastatyta ki
tuose sugriautuose mies
tuose. Eilėje nedidelių kai
mo centrų, kaip Šilalė, Bai
sogala, Šiluva ir kt., stato
mi dideli mokykliniai pa
statai. Daugelyje rajoni
nių centrų pastatyta naujų 
kultūros namų, ligoninių, o 
gimdymo namų tinklas ap
ima ne .tik visus rajoninius 
centrus, bet ir šimtus mies
teliu. Nemokama medici
nos pagalba naudojasi da
bar ne tik miestų, bet ir 
visi kaimų gyventojai.

1949 metais Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
buvo priimtas melioracijos 
Įstatymas, pagal kurį per 
penkerius metus buvo at
likta 13 kartų daugiau me
lioracijos darbų, negu vieš
pataujant buržuazijai buvo 
(nuveikta per 20 metų. Įgy
vendinti šį grandiozinį pla
ną lietuvių tautai didžiulę 
pagalbą teikia broliškosios 
tarybinės respublikos, ku
rios aprūpina mus dideliu 
kiekiu traktorių, kombainu

C 7 t
ir kitų sudėtingų žemės 
ūkio masinu, ekskavatorių, 
automašinų, o taip pat trą
šu. Per kelerius metus ina- v
šinu - traktorių stočių skai
čius Lietuvoje padidėjo iki 
120. Tik per 1951 metus 
bus gauta 2,i900 traktorių.

Kovoje už Lietuvos laukų 
derlingumo pakėlimą jau 
pasiekta nemaža laimėjimų. 
Jei buržuazinėje Lietuvoje 
vidutinis grūdinių kultūrų 
derlius buvo 7-9 centneriai 
iš hektaro, tai dabar jis pa
kilo iki 15-16 centnerių.

Visą Lietuvą nuklojo nau
jų statybų pastoliai. Nėra 
miesto, miestelio, kaimo bei 
kolūkio, kur nebūtų stato
ma. Šiomis dienomis aš ap
silankiau Kretingos rajono 
Žemaitės vardo kolūkyje.
Per pastaruosius metus ten 
pastatyta 2,500 tonų grūdų 
sandėlis, 2,000 paukščių 
paukštidė, didelė daržovių 
laikykla, kiaulidė, kalvė.

Lietuvos kolūkiuose dirba 
apie 3,500 statybininkų bri
gadų. Per vienerius metus 
jos pastatė ir įrengė 10,000 
arklidžių, 7,500 karvidžių, 
apie 4,500 kiaulidžių, 6,000

2 pusi.—Laisvė

paukštidžių ir 29,000 kitų 
ūkinių pastatų. ,

Didžiuliai poslinkiai vyks
ta žmonių sąmonėje. Iš iš
sisklaidžiusios, saujelės tur
tuolių išnaudojamos ir ap
gaunamos tautos lietuvių 
tauta tapo vieninga, susi- \ 
telkusia tauta. Darbinin
kai ir darbo valstiečiai yra 
tikrieji savo valstybės ir sa- ' i 
vo likimo šeimininkai. Iš 
jų tarpo dešimtys tūkstan
čiu išrinkti Darbo žmonių 
tarybų deputatais, vykdo
mųjų komitetų nariais, vie
tinių bei respublikinių val
džios organų vadovais. Au
ga nauja, tarybinė inteli
gentija. Niekuomet Lietu
voje nebuvo tiek besimo
kančiųjų, kaip dabar. Pra
dinėse, septynmetėse, vidu
rinėse bei specialiose Yno- | 
kyklose mokosi apie pusę | 
milijono žmonių. Aukštųjų I 
mokyklų studentų įkaičius 
yra trigubai didesnis, negu 
jis buvo buržuazinėje Lie
tuvoje. Tačiau šiuo toli 
gražu nesibaigia besimo
kančiųjų skaičius, nes mo
kosi visi, pradedant eili- j 
niais darbininkais, tobuli-

' į'

nančiais savo kvalifikaciją, j 
ir baigiant vyriausybės na
riais. Tūkstančiai kolūkių 
pirmininkų mokosi specia
liose mokyklose arba išeina 
trumpalaikius kursus. Per 
1950 metus įvairius kursus 
iišėjo apie 40,000 žmonių iš 
kolūkinių kadrų — sąskai
tininkų, brigadininkų, gran- 
dininkų, melžėjų ir kitų. 
Tūkstančiai žmonių mecha- ‘ 
nizacijos mokyklose bei 
kursuose mokosi dirbti su 
traktoriais, k o m b a imis, 
ekskavatoriais ir su kito
mis sudėtingomis masino- i 
mis.

Štai koks yra lietuvių tau
tos, lygiai kaip ir kitų Ta
rybų Sąjungos broliškųjų 
tautų, taikusis darbas ir 
taikingos mintys.

unijizmą ir geresnę Ame
riką darbo, žmonėms Ru
dy Chapin, 14 metę, bu
vo nuteistas vienerius me
tus atbūti pataisų kem
pėje už pikietavimą Njew 
Jersey Zinc Co. kasyklą 
New Mexico. Pabaudos 
žadėjo nevykdyti, jeiijų 
jisai nesugrįš vėl pikiė- 
tuoti sykiu su streikuo
jančiais mainieriais.

(Liberty)-Šeštadien., Spalių-October 6, 1951



VARDAN ŽMONIJOS laimės skaityk
ANTANAS VENCLOVA ir

DAINA, PRAGYVENUSI AUTORIŲ
Prieš 57 metus, rytinėje dalyje New 

Yorko, kurioje tirščiausia apsigyveno 
paprastoji liaudis — darbininkai, — pa
sigirdo pirmu kartu nauja daina “Side
walks of New York” (New Yorko šaly- 
gatviai). Jos autorium istorijoje užre- 
korduotas airių tautybės tenoras Charlie 
Lawlor.

I . *
Vieną malonų povakarį, 1894 metų 

rugpjūčio mėn., Charlie Lawlor, žings
niuoja Second Avenue į karčiamą dai
nuoti. Tai buvo jo toks užsiėmimas, da
rymui pragyvenimo. Jis užgirdo links
mą vaikučių klegesį ir muzikos garsus. 
Prisiartinęs, jis pamatė italų tautybės 
Tonį, sukantį vargonėlių rankeną, o 
vaikučiai, apdriskę ir murzini, bet di- 

I • dziausioje linksmybėje, dainuoja ir šoka 
valsus. Moterys pro langus tėmija šį 
vaikučių “festivalį” ir nuolatos ploja 
delnais šokikams bei muzikantui.

Charlies ilgai tėnlijo šį vaikučių link- 
sminimąsi, o mintimis svajojo apie nau
ją dainą, sujungti su East Side žmonių 
realiu gyvenimu.

Ant rytojaus, Charlies pradėjo rašyt 
1 naują dainą. Daug parašė žodžių, bet jų 

-konstrukcija jam nesisekė. Jis nuskubo 
pas poetą Jimmie Blake prašyti talkos, 
suderinimui žodžių. Blake sutiko patalki
ninkauti ir pradėjo rikiuoti Charlio pa
rašytus žodžius. Dainai antgalvis užra
šytas: “Sidewalks of New York.”

j Po keletos valandų intensyvaus darbo, 
buvo suregsta sekama daina.

“Down in front of Casey’s 
Old brown ivooden stoop,

~On a summer’s evening,
We formed a merry group;

Boys and girls together,
* We would sing and waltz, 

While Tony played, the organ
On the Sidewalks of New York.

East Side, West Side,
All around the town, 

The tots^ing “Ring-a-rosie,”
“London bridge ‘is falling down,” 

Boys and girls together,
Me and Manie Borke 

Tripped the light fantastic,
On the Sidewalks of New- York.” ~

Sudarę dainai tekstą, Charlies tuoj 
nuskubo į Casey karčiamą ir čia tą va
karą pakartotinai dainavo—“Sidewalks 
of New York.”

Minėta daina nepasiliko vien East 
Side karčiamose, bet greit nuskambėjo 
per visą šalį. Charlies parašė ir daugiau 
dainų, kaip tai: “The Mick, Who Threw 
the Brick,” ir panašių, bet nė viena ne- 

. į prilygo populiarumu — Sidewalks of 
| New York.”

Pagaliaus, Charlies sumanė tapti 
į Vjfcįdyla. Jis su visa savo šeima— dviem 
1 - dįSkterim, Mabel, 9 metų amžiaus, Alice 
''^8 ir jo žmona, Mrs. Lawlor — sudarė 

trupę ir lankėsi visose Jungtinėse Val- 
stijose bei užsieny ,ir į žėdną vaidinimą 
^kergdavo dainą “Sidewalks of New 
York.”

Po 28 metų vaidinimo, dėl nusenėjimo 
ir kitokių šeimyninių aplinkybių, pasi- 

. traukė iš vaudevilinio užsiėmimo. Tą sa
vo dainą, “Sidewalks of New York,” 
pavedė The American Society of Com- 
posersf Authors and Publishers, gauda
mas honoraro $250.

Charlies Lawlor mirė, sulaukęs 73 
metus amžiaus. Už dviejų metų po jo 
mirties, kai Al. Smith kandidatavo į 
Jungtinių Valstijų prezidentus, daina 
“Sidewalks of New York” vėl suskambė
jo po visą plačią Ameriką. Tai buvo Al. 
Smitho labiausiai mėgiamoji daina. Jo 
rinkimu kampanijos visuose susirinki
muose buvo girdima tos dainos melodi- 
4^./-Per tą rinkimų periodą, šimtai ir 
Šimtai tūkstančių egzempliorių buvo iš- 
plAtinta — išparduota minėtos dainos.

•ųdharlies Lawlor pradėjo meninę kar
jerą New Yorko miesto rytinėje dalyje, 

e ten, kur gyvena susikimšusi paprastoji 
liaudis — darbininkai; jis taip ir užbai

gė savo gyvenimo kelionę, kaip ir kiti 
liaudies menininkai beturčiai. The Ame
rican Society of Composers, Authors 
and Publishers, nuolatiniai teikė pašal
pą Charlio likusiai našlei iki jos mirties. 
Ji mirė 1930 metais. Nuo tada tą pašal
pą, kurią teikė dėl Mrs. Lawlor, perve
dė dukterei Alice (po vyru — Mrs. Har
wood).

Kai Alice buvo pranešta, kad ji pavel
dėjo motinos pašąlpą, tai ji pareiškė:

“Man tik didesniuos širdyje skausmus 
sujudino žadamoji pašalpa. Mano gyve
nime didžiuoju džiaugsmu yra tas, kad 
tėvo sukurta daina ‘Sidewalks of New 
York’ gyvuoja ir aš tikiu, kad ji amži
nai gyvuos.”

Kazys Bevardis.

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

IT’S AIDO CHORUS CONCERT TIME
At this eleventh hour, my mind and 

my heart are so full of plans and activi
ties for the coming Aido Chorus Concert 
that I can foresee this column will be all 
about Aidas.

What has started out to be a routine 
annual Fall Concert is fast building up 
into a major chorus production. Little 
by little, every member of the chorus 
has acquired a job, whether it be special
ty singing or dancing, collecting boost
ers and “ads” for the program book or 
selling tickets. They’re a great bunch 
when they get rolling.

I am sure that our great Lithuanian 
public realizes that, and that they, by 
their wholehearted attendance 'at those 
chorus affairs, will prove it.

In Aidas these days there is a busy 
group of girls who are displaying un
usual ambitions. At the Concert they 
are planning for star billing. But to star 
one must have good material. Well, 
yours truly recently viewe^d the movie 
production of the opera “Tales of Hoff
man” and decided at once that the beau
tiful “Barcarolle” song belonged in our 
repertoire. However, after securing the 
music, I found to my dismay that the 
English words were not at all suitable 
for our purpose.

Quick, fast like a bunny, I drafted- 
Edward Skučas, who is a bit of a poet 
as well as singer and artist, to write us 
a poem to fit the music. Then we pre
sented it to the chorus members for cri
ticism and correction. Well, you never 
saw su much good assistance, as .sat 
around the table one night after chorus 
rehearsals, reworking the original draft. 
There was Helen and Robert Feiferis, 
Paul Venta, Stanley Večkys, Mr. and 
Mrs. Buknis, Leon Yonik, Edward and 
myself. (I’m sure there were even a few 
more, but I’m not exactly sure who they 
were). Anyway, right there evolved, a 
lovely translation for the “Barcarolle,” 
true to the traditional romanticism of 
the Lithuanian language.

. Leon Yonik, coming in from Chicago, 
brought with him the lovely Straus ope
retta, “THE WALTZ DREAM.” From 
this charming operetta, the girls en
semble will sing the sparkling “Waltz 
Roundelay.” Leon joins the girls in the 
solo parts. We have not yet convinced 
him that he should waltz on the stage 
with one of the girls during this num
ber, but, we’re trying awful hard.

Whether he will waltz or not, Leon 
will sing a group of very fine songs for 
this Concert, his official debut on the 
stage in the East. He and Amelia Young 
have also worked up some fine duets. It 
is interesting to note that both singers 
are including in their program several 
songs by our composer ’and Aido Chorus 
accompanist, Fr. Balwood, as well as 
opera songs by such masters as Mozart 
and Verdi.

The full mixed chorus is working si
multaneously on 8 numbers, some Well-

Mes, Tarybinio Taikos gynimo komi
teto nariai, rugpjūčio 28 dieną pasir'ašė- 
me Pasaulinės Taikos Tarybos Kreipi
mąsi dėl Taikos Pakto sudarymo tarp 
penkių didžiųjų valstybių.

Salėje, kur vyko komiteto plenumas, 
susirinko daug žmonių, kurių vardai 
plačiai žinomi ir už mūsų Tėvynės ribų. 
Milijonai žmonių įvairiausiose šalyse 
skaito Šolochovo ir Fadiejevo, Tichonovo, 
Erenburgo ir Fedino knygas. Visą že
mės rutulį apėjo čiaurelio, Gerasimovo 
ir Pudovkino kino filmai. Maskvos ga
myklos “Kalibr” meistro Rosijskio ir 
Kirovo srities kolūkio “Krasnyj Ok- 
tiabr” (“Raudonasis Spalis”) pirminin
ko Prozorovo vardai, ir darbai suskam
bėjo ne tik mūsų didžiojoje šalyje. Gru
zinas Chorava ir tadžikas Tursun-zadė, 
baltarusis Maksimas Tankas ir latvis 
Smilgis padėjo savo parašus po Pasau
linės Taikos Tarybos Kreipimusi greta 
kazacho Auezovo ir turkmėno Nepesovo, 
kirgizo Achunbajevo ir lietuvio Matulio 
parašų.

Vienu širdies plakimu plaka tarybi
nių tautų širdys, mūsų tautos visuomet 
yra vieningos: ir taikaus džiaugsmingo 
darbo dienomis, ir rūsčių išmėginimų 
dienomis. >Štai kodėl pasaulyje nėra jė
gos, kuri įstengtų mus nugalėti.

Mano širdies neapleido džiaugsmas, 
kai aš išėjau į šviesias Maskvos gatves, 
pilnas gelių bei medžių kvapo, j Tūkstan
čiai laimingų žmonių skubėjo darban, 
jaunimas spietėsi apie universitetą, to
liese į žydrą skaidrų dangų kėlėsi liekni 
aukštieji pastatai, lyg tarybinės liaudies 
veržimosi aukštyn, į šviesą ir laimę sim
bolis. Ir aš žinojau, kad ten, prie Volgos, 
Kara-Kumų smėlyne, Pietų Ukrainoje, 
tarybinė liaudis-milžinas nė Valandai tą 
naktį nenutraukė žmonijos istorijoje pa
čių didingiausiųjų taikingųjų įrenginių 
— didžiųjų komunizmo statybų — sta
tymo. *

Aš galvojau apie savąją Lietuvos Ta
rybinę Respubliką, apie širdžiai brangų
jį Vilnių. Kaip pagražėjo jis per poka
rinius metus! Dykvietes, kur buvo su
verstos krūvos plytų laužo, pa'dengė 
naujų statybų pastoliai, skveruose su
žydo gėlės, pajaunėjusiose gatvėse suža- 
liuojo nauji medžiai. Aš galvojau apie 
Liętuvos laukus, kur mano žemiečiai, 
tik neseniai stoję į šviesųjį kolūkių ke
lią, apginkluoti tarybiniais kombainais 
ir kitomis mašinomis, baigia nuimti 
gausų derlių. Puikus oras šaukia Balti
jos žvejus jūron. Visoje mano respubli
koje, lygiai kaip ir visoje tarybų šalyje, 
vyksta didelis taikus kuriamasis darbas, - 
ir su traktorių bei kombainų ūžesiu su
silieja nenutyląs tik tarybų valdžios me
tais pastatytųjų fabrikų ir gamyklų 
ūžesys.

Kokia laiminga, laisva, galinga tapo 
mano lietuvių tauta tarybinių tautų šei
moje !

Džiugu galvoti apie tai, kad daugelis 
pasaulio tautų jau stojo į šį kelią, kurį 
tautoms nurodė didieji žmonijos vadai, 
kuriuo jau ketvirtą dešimtį metų žengia 
didžioji Tarybų Sąjunga. Kiek išaugo 
taikos, demokratijos, progreso jėgos, 
kiek stiprus tapo žemės darbo žmogus. 
Kaip aukštai iškilo Tarybų šalies — tai
kos švyturio — autoritetas visos pažan
giosios žmonijos akyse! “Mes nebūtume 
turėję jokios vilties išsivaduoti, jei ne
būtų egzistavusi jūsų šalis — nugalė
jusio socialimo šalis,” — pasakė man 
vienas Afrikos negras per Varšavos kon
gresą. Meilė didžiajai besikuriančio ko
muninio šaliai skambėjo kalbėjusiųjų 
Korėjos ir Kinijos, Indonezijos ir Vjet- 
namo, Francūzijos ir Italijos, Pietų A- 
merikos ir Indijos atstovų žodžiuose. Pa
saulio tautų širdis traukia į tarybų ša
lį, kaip į gryną tikėjimo į proto, žmo
niškumo jėgą šaltinį, kaip j žmonijos 
dalį', jau įkūnijusią kartų svajones nau
jojo pasaulio statyboje.

Didžioji Spalio socialistinė revoliuci
ja pradėjo naują epochą žmonijos istdri- ---------------------------------------- ------ 7----- 
loved folk songs, ballads and art songs 
and one big finale production number 
using excerpts from the operetta, “THE 
CHOCOLATE. SOLDIER.”

For the ears, the songs of Aidas, and 
for the eyes, the spritely dances of Ai
das. The performance starts at 4 P. M. 
Sunday afternoon, October 14, at Liber
ty Auditorium, Richmond Hill, N. Y. 
Dancing will follow to the George Ka
zakevich orchestra. ■ 

joje. Tamsiosios imperializmo bei fa
šizmo jėgos ne kartą mėgino sustabdyti 
šį neįveikiamą žengimą pirmyn. Taikos 
ir žmonijos priešai ne kartą mėgino su
griauti Lenino — Stalino genijaus su
kurtąją valstybę. Bet tarybinių tautų 
gyvenimo ir laisvės valia visada pasiro
dė jėga, kurios neįstengė sugniuždyti 
nei Amerikos-Anglijos interventai, nei 
Japonijos samurajai, nei Hitleris su sa
vo gausingais vasalais. Tarybinė liaudis 
visada sumušdavo savo priešus.

Prieš karą mes kovojome kelerius me
tus su ginklu rankose — prie Maskvos, 
prie Leningrado ir Stalingrado, Volgos, 
Dniepro, Nemuno, Vislos.ir Elbės kran
tuose. Didysis mūšis už’ ’taiką, pasibai
gęs Berlyne, mūsų buvo • laimėtas ne 
tam, kad po kelerių metų tektų vėl 
griebtis ginklo ir varyti iš gimtosios že
mės naujus grobikus ir budelius. Mūsų 
liaudis-nugalėtoja, liaudis-statytoja skel
bia visam pasauliui: mes nenorime ka
ro!

Tarybų šalies tautos, viso pasaulio 
tautos turi teisę gyventi, kurti, būti lai
mingos. Kiekvienas parašas -tarp milijo
nų tarybinių žmonių parašų po Pasauli
nės Taikos Tarybos Kreipimuisi dėl Tai
kos Pakto sadarymo dar labiau padidins 
kovotojų už taiką jėgą.

Sveikina Dr. Antaną 
Petriką

Pamatę spaudoje, jog Dr. Antanas 
Petriką šiemet švenčia savo 30 metų gy- 
dytojavimo jubiliejų ir 40 metų jubilie
jų nuo pradėjimo rašyti spaudai, tūli 
mūsų veikėjai prisiuntė jam sveikini
mų.

Tarp sveikinusiųjų yra Vincas ir 
Anastazija Paukščiai, iš Miami, Flori
dos; o iš San Francisco, Cal., Dr. Petri
ką gavo visą glėbį sveikintojų: Ks. B. 
Karosienė, J. Karosas, Tessie King, A. 
Taraška, Violet Taraškienė, Carolyn' 
Trask, John K. Alvinas, M. Alviniėnė, 
Ignas Kamarauskas, B. Sutkus, V. Sut- 
kienėpA. Mugianis, K. Mugianienė, M. 
Abrose, Marie Baltulioniūtė, B. Marks, 
A. Bernot ir Geo. Bernot.

Sveikintojai, be abejojimo, didžiai 
įvertina Dr. A. Petrikos raštus, todėl 
linki jam ilgiausių metų ir geriausios 
sveikatos, kad jis galėtų pateikti juo 
daugiau naudingų mūsų visuomenei 
raštų.

MOKYKIS
Žinduolių grupes. Žinduo

lių klasė dalijama į tris po
klasius: 1) kloakiniai, 2) be- 
placentiniai ir 3) placentiniai. 
Beplacentiniai sudaro vieną 
sterblinių gyvulių būrį. Iš 
placentinių gyvulių trumpai 
peržvelgsime šiuos būrius: 
vabzdžiaėdžius, rankaspar- 
nius, graužikus, plėšriuosius, 
banginius, naguočius, straub- 
linius ir primatus.

—o— 
KLOAKINIŲ POKLASIS.

' I . . , . . (
83. Kloakimų būrys.

šiai žemesnei 1 žinduolių 
grupei priklauso tik ančiasna- 
pis ir kelios rūšys echidnų, 
šie gyvuliai išliko Australijos 
žemyne ir gretimose salose. 
Jau žinome, kad pagal kūno 
sandarą ir veisimosi būdą jie 
labai artimi ropliams. Jų kū
no temperatūra labai žema— 
apie 28° — ir žymiai svyruo
ja kartu su oro temperatūra.

Echidna esti ligi 50 cm il
gio. Jos snukis ištysęs į ilgą 
bedantį snapą. Burnoje turi 
ploną kirmėlinį liežuvį. Ji gy
vena pasislėpusi ir medžioja 
tik naktimis. Savo ilgu liežu
viu gaudo vabzdžius, dau
giausia skruzdėles ir termitus.

Ančiasnapis kiek didesnis 
už echidną. Visas kūnas ap
augęs tankiais standžiais 
plaukais. Snapas platus ir 
plokščias, kaip anties. Ančia
snapis geras plaukikas. ‘ Jis 
daug laiko praleidžia vande
nyje, kur savo snapu ieško 
smulkaus vandeninio grobio— 
vabzdžių ir minkštakūnių. Jo 
kojų pirštai sujungti plaukia
mosiomis plėvelėmis! Savo ur
vą ančiasnapis įsitaiso sta
čiuose upės krantuose, prie 
pat vandens paviršiaus.

Kaip toliau matysime, pa
tys seniausieji žinduoliai buvo 
labai panašūs į dabartinius 
kloakinius. Ančiasnapis . ir 
echidna — tai paskutiniai 
mirštantieji palikuonys tų se
niausiųjų žemesniųjų žinduo
lių. *

—o—

Vertėtų išleisti 
knygoje

Jau prieš tūlą laiką Vilnyj baigėsi 
raportažinis S. J. Jokubkos raštas “Val
džios lėšomis.” Tai įspūdžiai-atsimini- 
mai iš kelionės iš Lietuvos į Braziliją ir 
iš išgyventų ten kavos plantacijose lai
kų.

Jokubkų šeima — tėvai, du sūnūs ir 
dvi dukterys, — kaip ir tūkstančiai ki
tų lietuvių tautos sūnų ir dukrų, verčia
mi sunkios ekonominės nedalios ir žiau
rios fašistinės priespaudos, vyko į tuo
met garbinamą Braziliją laimės ieškoti.

Jų kelionė laivu, jų pirmieji mėnesiai 
išgyventi kavos plantacijose — S. J. Jo- 
kubka vadina juos dvarais,*— buvo di
džiai šiurkštūs, tiesiog baisūs!

Tokio likimo susilaukė ne, tik Jokub
kų šeima ir tie, kurie su jais vyko ir 
gyveno kavos plantacijose, o ir milžiniš
ka dalis kitų emigravusių į Braziliją.

Tik kai jie išsilaisvino, išbėgiojo, ar 
išsipirko iš kavos plantatorių vergijos, 
kai jie pasiekė miestus, — daugiausiai 
Sao Paulio miestą, — pajuto lengvesnį 
gyvenimą.

Jokubkų šeimoje taipgi įvyko savotiš
kų “perversmų”: tėvas mirė, motina su 
dviem dukromis gyvena Sao Paulyj, o 
du sūnūs, —Jonas ir Edvardas, — ku
riuodu Jungtinėse Valstijose gimė, at
vyko į šį kraštą.

Jonas dirba Vilnyj ir jis dabar para
šė šiuos atsiminimus. '

Man teko jie skaityti pripuolamai Vil
nyj, bet ne visi. Išsikirpau ir šiomis die
nomis baigiau atkarpose juos ištisai per
skaityti.

(Tąsa ketvirtame pusi.)

84. Sterblinių būrys.

Sterbliniai žinduoliai tokios 
pat senos kilmės, kaip ir 
kloakiniai. Tie savotiški gy
vuliai išliko taip pat tik Aus
tralijoje ir gretimose salose; 
dar dvi sterblinių žiurkių rū
šys ligi šiol gyvena Pietų 
Amerikoje.

Australija su artimomis jai 
salomis atsiskyrė nuo kitų že
mynų toje epochoje, kai aukš
tesniųjų žinduolių dar nebu
vo žemės rutulyje, čia ir išli
ko sterbliniai gyvuliai ligi 
mūsų laikų mažai tepasikeitę, 
palyginti su senovės sterbli
niais. Priešingai, kituose že
mynuose jie seniai jau išny
ko, neišlaikę kovos dėl būvio 
su aukštesniais žinduoliais, ki
lusiais iš tų pačių sterblinių, 
bet turinčiais tobulesnį san
darą.

Gana įvairūs sterblinių gy
vulių atstovai sudaro dvi ša
kas. Vieną šaką sudaro vabz
džiaėdžiai ir mėsėdžiai, turin
tieji būdingus plėšriesiems 
dantis. Savo išore jie prime
na kitų pasaulio dalių vabz
džiaėdžius ir plėšriuosius žvė
ris; iš jų paminėsime, pavyz
džiui, sterblinius kurmius, 
sterblinį skruzdžiaėdį, sterbli
nį vilką, sterblines žiurkes. 
Antroji šaka savo išore, dan
tų sistema ir gyvenimo būdu 
primena kitų žemynų žolė
džių žinduolių įvairius būrius: 
kengūra panaši į gromuliuo
jančius naguočius, vombatai 
— į graužikus. Toks išorinis 
panašumas rodo, kad maž
daug vienodose gyvenimo są
lygose skirtingi gyvuliai gali 
įgauti labai panašų pavidalą.

Laisvės ištaigoje visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

3 pusi.—Laisvė (Liberty)* Šestadien., Spalių-October 6, 1951
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ŽINIOS Iš LIETUVOS

pionierių 
pasibaigė

Vįlniaus srities jaunųjų 
pionierių sąskrydis

VILNIUS, VIII. 
Vakar iškilmingu 
laužu Puškino sode
tris dienas trukęs Vilniaus sri
ties jaunųjų pionierių sąskry
dis. Jame dalyvavo apie 300 
pionierių iŠ srities rajonų.

Iškilmingas pionierių są
skrydžio atidarymas įvyko 
“Dinąmo” stadione. Srities 
jaunųjų pionierių raportus 
parade priėmė Sąskrydžio pir
mininkas sostinės antrosios 
vidurinės mokyklos mokinė 

į. pionierė J. Čiplaitė.
Jaunuosius sąskrydžio da

lyvius pasveikino srities liau
dies švietimo skyriaus vedėjas 
B.’ Purvinis. Pirmąją sąskry
džio diėną įvyko eilė sporti
nių varžybų ir žaidimų. Sosti
nės Lenino ir Tarybų rajonų 
pionierių futbolininkų susiti
kimas pasibaigė Lenino rajo
no ko,mandos pergale. Vil
niaus miesto pionierių jungti
nis šokių kolektyvas atliko 
liaudies šokius.

Sąskrydžio dalyviams Le
ningrado dramos teatras pa
rodė spektaklį “Sniego kara
laitė.”

minėtų 
antras 
o taip

gamyk-

čių 'ir plaukimo varžybas lai
mėjo “Tiesos” spaustuvės 
sportininkai. Gerai pasirodė 
“Vilniaus” baldų fabriko ko
mandos, laimėjusios 
šakų varžybose dvi 
ir vieną trečią vietą, 
pat elektros skaitiklių
los sportininkai, iškovoję šio
se komandinėse rungtynėse 
vieną antrą ir vieną trečią 
vietą.

Bendru spartakiados nuga
lėtoju tapo “Tiesos” spaustu
vės sporto kolektyvas, antro
je vietoje liko Vilniaus baldų 
fabrikas, trečioje elektros 
skaitiklių gamykla. Atskirose 
rungtynėse pasiekti II-jo ir 
III-jo atskyrių rezultatai.

Vakar Jaunimo sode nuga
lėtojams buvo įteiktos dova
nos ir diplomai.

Lenino rajono pavyzdžiu 
numatyta surengti ir kitų Vil
niaus miesto rajonų varžy
bas, o po to — tarprajonines 
pirmenybes.

gamybą. Liepos mėnesio pla
nas įvykdytas 5 dienomis pir
ma laiko.

Didelį indėlį keliant darbo 
našumą įnešė racionalizato
riai Pranas Kvietkauskas ir 
Julius Ratkauskas. Įdiegus jų 
pasiūlymus, žymiai buvo pa
spartintas 
atlikimas, 
da 65,000 
nomijos.

Jaunųjų kolūkiečių sąskrydis Į

atskirų operacijų 
o tai fabrikui duo- 
rublių metines eko-

Nauji MTS politinių 
skyrių laikraščiai

VILNIUS, VIII. 4 d. — Ei
lėje MTS pradėjo eiti nauji 
MTS politinių skyrių laikraš
čiai. Saldutiškio 
laikraštį 
Čekiškės 
n ink as”, 
stalininį
“Komunizmo statytojas”, 
niškėlio — “Darbo 
ir kt.

MTS išleido 
“Kolūkio aušra”, 
MTS — “Traktor i- 
Kovarsko —* “Už 

derlių”,' Betygalos — 
Jo-

vėliava”

JONIŠKIS,. VIII. 4 d. —An
trajame rajono jaunųjų kol
ūkiečių ’ sąskrydyje buvo ap
svarstyti derliaus nuėmimo 
bei valstybinių paruošų pir
mą laiko pristatymo klausi
mai. LLKJS rajono komiteto 
sekretorius Zeleckaitė savo 
pranešime nurodė uždavinius 

ir 
ir

rajono komjaunuoliams 
jaunimui derliaus nuėmimo 
paruošų, pristatymo metu.

Kolūkiečiai Ulvydaitė 
Marytes Melnikaitės vardo 
kolūkio, Jurgaitytė iš Lenino 
vardo kolūkio, Balčiūnaitė, 
Vitkauskas i)* kiti diskusijose 
pasidalino darbo patyrimu.

Sąskrydyje dalyvavo apie 
150 jaunųjų kolūkiečių.

J. Ambrasas

Jaunųjų
išvyka j

Grupė

dailininkų 
kolūkius

Tarybų Lietuvos dai- 
išvyko į pirmaujan-

Vertėtų išleist knygoje
(Tąsa iš trečio pusi.)

Jokubka moka vaizdžiai rašyti, jis tu
ri gerą atmintį, taipgi akylą pastabumą. 
Visa tai reikalinga rašytojui. Deja, šie 
atsiminimai dar nepilni; juose nėra už
fiksuota nei tai, kaip jie pasiekė Sao 
Paulį, kaip ten įsikūrė; kaip ten gyvena 
ne tik mūsų tautiečiai, o ir visi darbo 
žmonės.

Jonas andai man Taše, kad jis manąs 
šiuos atsiminimus papildyti vėliau.

Man rodosi, Jokubkos raportažas 
(kaip andai minėjau Krisluose) būtinai 
reikėjo išleisti knygoje. Taip, raštas rei
kalingas suredagavimo, patobulinimo, 
suskyriavimo, — tai jis pats gali pada
ryti. Jis turėtų būti papildytas bendrais 
daviniais apie Braziliją, 
knygoje būtinai reikėtų.

Bet išleisti

Liaudies demokratijos šalių 
rašytojų knygos

' VILNIUS, VIII. 11 d. — 
Pastaruoju metu vis daugiau 
išleidžiama liaudies demokra
tijos šalių rašytojų knygų lie
tuvių kalba.

Grožinės literatūros leidyk- 
" la išleido čekų autoriaus T.

Sviatopluko pagarsėjusį ro
maną ‘^otostrojus” — apie 
darbininkų išnaudojimą Ba- 
tios fabrikuose prieškariniais 

j ųietais. Išėjo iš spaudos nau
josios kinų literatūros pradi- 
nipjco Lu Sinio apsakymų rin-, 
kinys, vokiečių rašytojo Ana 
Zeger romanas 
ka”, rinkinys

; * poezijos.” Paruoštas 
. 30 spaudos lankų

“Lenkų novelės.” 
H išspausdintos lenkų

ros klasikų ir šių dienų rašy
tojų kūriniai.

Išleidžiami taip pat minė
tų šalių literatūros klasikų 

.kūriniai. Išėjo iš spaudos L. 
gtojanovo knyga “Mechme- 
das Sinapas” (“Vieno sukili
mo istorija”) — kūrinys apie 
jžymų herojiškos Balkanų 
pusiasalio tautų praeities įvy
kį — sukilimą prieš karinę- 
feodalinę Turkijos vergovę.

ir remontuoja

VIII. 4 d. — 
mokyklų pa- 

nau jiems mokslo
Kubilių pradinėje

Užunvėžių 
spindulio” 
apylinkės 

Staškūniš- 
“Jaunosios

Mirusieji lie- 
Iš korėjiečių 

spaudai 
rinkinys 

Jame bus
literatu- Į

—o— 
72 prekybos taškai 
rajono kolūkiuose

KOVARSKAS, Vili. II d. 
—Rajono vartotojų kooperaty
vas šiomis dienomis įsteigė 
dar tris naujus prekybos taš
kus kolūkiuose: 
apylinkės “Laisvės 
kolūkyje, Būdrių 
Mičiurino vardo ir 
kio apylinkės
Gvardijos” kolūkiuose. Da
bar rajono kolūkiuose yra 72 
prekybos taškai. P. Baltrūnas

—O— 
Įsteigtas vaikų lopšelis

TELŠIAI, VIII. 11 d. — Į- 
steigtas sezoninis vaikų lop
šelis “Naujo gyvenimo” kol
ūkyje. Jame yra daugiau kaip 
10 kolūkiečių vaikų, kuriuos 
rūpestingai prižiūri vedėja 
Leniauskienė ir auklė škelio- 
vienė. Kolūkio moterys gali 
aktyviai įsijungti į rugiapiū- 
tės darbus. E. Jurgėla

Knygos platinimo , mėnuo

VILNIUS, Vilt 11 d. — 
Rugpiūčio 10 d. prasidėjo 
Knygos platinimo mėnuo Vil
niaus srityje ir mieste. Per 
mėnesį numatyta išplatinti 
knygų 1 milijono rublių su
mai.

Vilniuje atidaromi nauji 
knygynai ir knygų prekybos 
taškai; Siekiant plačiau pa
skleisti knygą kaime, organi
zuojamos kilnojamosios kny
gų parduotuvės ir kioskai, ku
rie aplankys kolūkius ir tary
binius ūkius. Tarybinę knygą 
kolūkiečių tarpe platins ir 
klubai-skaityklos. Numatyta 
organizuoti knygų prekybą 
paruošų punktuose, prie ele
vatoriaus. Srities kolūkiuose 
atidaroma 10 nuolatinių kny- 
gynų. A. Rukščnaitė

—o—
Siloso gamyba

JURBARKAS, VIII. 11 d.— 
“Dubysos” žemės ūkio artelės 
nariai šiais metais numatė pa
gaminti 120 tonų siloso. Jau 
pagaminta apie 90 tonų. Savo 
įsipareigojimą kolūkiečiai į- 
vykdys. Parengiant silosą pa
sižymi kolūkiečiai A. Butkus, 
B. Dobilas ir kiti.

Br. Martinkus
—o—

Mokyklos pionierių stovykla
RADVILIŠKIS, VIII. 11 d.

— Vidurinės mokyklos pirmi
nės komjaunimo
jos iniciatyva Kirovo 
kolūkio pradinės 
patalpose įkurta 
pionierių stovykla.

Atremontuotos 
mos mokyklos

KURŠĖNAI, 
Rajone vyksta 
ruošimas 
metams,
mokykloje išbaltintos sienos, 
atremontuoti suolai, sutvarky
ti langai ir durys, suvežtas 
kuras. Gerai vyksta remonto 
darbai Pažiužmėlio, Medsėdų, 
Žaigėnų, Piežų pradinėse mo
kyklose.

Sparčiais tempais kapitali
nio remonto darbai vyksta 
Svirbučių ir Dirvonėnų septyn
metėse mokyklose, čia jau 
pilnutinai įrengta nauja klasė 
ir trys butai mokytojams, to
liau vykdomi remonto darbai 
kitose klasėse. P. Šileika

—o—-
Moterų — žemes ūkio 
pirmūnų pasitarimas

ROKIŠKIS, VIII. 4 d. — 
Įvyko rajono moterų -— že
mės ūkio pirmūnų pasitari
mas.

Pranešimą “Moterų uždavi
niai derliaus nuėmimo metu” 
padarė rajono komiteto darbo 
tarp moterų skyriaus vedėjas 
Geidonienė.

Po pranešimo diskusijose 
pasisakė “Bolševiko” kolūkio 
moterų tarybos pirmininkė 
Jankuvienė, “Tiesos” kolūkio 
moterų tarybos pirmininkė 
Laužadienė ir kitos.

Pasitarimo dalyvės pasiža
dėjo visomis jėgomis kovoti, 
kad rajono kolūkiai laiku ir 
be nuostolių nuimtų derliu ir 
prieš laiką įvykdytų valstybi
nes grūdų prievoles.

N. Bajoriūnicnė

jčius respublikos kolūkius sie
kiant pavaizduoti juos savo 
kūriniuose.

Į Joniškio rajono “Lenino 
keliu” žemės ūkio artelę išvy
ko jaunos dailininkes I. Na- 
ginskaitė ir O. Lipcikaite. 
Laukininkystės brigadą, ko
vojančią už aukštą derlių, 
užsibrėžė parodyti drobėje L 
Naginskaitė. O. Lipe įkaitė nu
mato sukurti įžymios cukri
nių runkelių augintojos A. 
Paukštytės skulptūrinę kom
poziciją.

Cleveland, Ohio
Lietuvių Literatūros 
Draugijos 51 kuopa 
turėjo pelningą pikniką

Rugsėjo 16 d. Rūbų ūky
je Ohio farmerių Lietuvių 
Literatūros Draugijos 51 
kuopa turėjo linksmą ir pa
sekmingą pikniką spaudos 
naudai.

Ir nereikia stebėtis, kad 
51 kuopa turėjo tokį gerą 
pikniką ir padarė tiek pel
no, nes žinome iš praeities, 
kad jie visuomet savo pra
mogas rūpestingai priren
gia. Už tai ir publika mėgs
ta jų parengimuose daly
vauti. Ypač jų gaspadinės 
visuomet turi labai skanių 
ir patrauklių valgių. Jie 
taipgi smarkiai aukoja.
. Taipgi buvo linksma, kad 
turėjome svečių iš Chica- 
gos. Dalyvavo d. Prūseika, 
kuris trumpai, aiškiai ir 
gražiai pasakė prakalbėlę,

nebūtų buvęs 
entuziastiškai

Jei “Valdžios lėšomis” 
išspausdintas Vilnyj, aš 
būčiau siūlęs jį Literatūros Draugijai 
išleisti knygoje. Dabar, man rodosi, Vil
niai tektų šis darbas atlikti.

; “Valdžios lėšomis” knygoje išleidimas 
(pavadinimas būtų galima pakeisti) at
liktų du Svarbius dalykus: (1) supažin
dintų mūsų platesnę visuomenę su tuo 
skurdu ir vargu, kurį tūkstančiai žmo
nių, bebėgdami nuo skurdo ir fašizmo 
Lietuvoje, buvo priversti išvargti (2) 
Jokubkai, kaip rašytojui, tai teiktų dau
giau energijos ir noro kurti, rašyti.

Ana tūkstančių mūsų tautiečių iš 
gimtosios savo šalies į Pietų Ameriką 
odisėja būtinai turėtų būti gerai supras
ta visų, kurie nori ką nors žinoti.

Fašistinį režimą pasmerkia ne tik ak
tyve anti-fašistų prieš jį kova, o ir vaiz
dingas aprašymas tų žmonių kančių, ku
rie buvo priversti emigruoti į kitas ša
lis, — kurie, bėgdami nuo vilko užbėgo 
ant meškos. Rojus Mizara.

nupiešdamas darbi n i n k ų 
gyvenimą ir padėtį šiais 
laikais.

Rengimo komisija nuošir
džiai dėkoja už aukotus 
daiktus šiems draugams:! 
Pečiūrai, D a m a kauskams, I 
Yanulie, Valinavicie, Mitch- 
ulic, Custeriam, Šklėriam,

Rengimo komisija taipgi i 
širdingai dėkoja publikai 
už skaitlingą atsilankymą.

Liko gražaus pelno dėl 
spaudos, Laisvės ir Vilnies, 
net $177.

Anna Klivington

organizaci- 
vardo 

mokyklos 
mokyklos 

Joje ilsisi 
pionierių.

Stovykla įrengta netoli ežero. 
Stovykloje leidžiamas sieninis 
laikraštis. A. Varvuolis

AIDO CHORO
RUDENINIS KONCERTAS

VIII. 11 d. — 
diehas trukusi 
įmonių sparta-

Lenino rajono įmonių 
-♦ spartakiada f * r

VILNIUS, 
" Pasibaigė dvi 

Lenino rajono 
•C- kiadą.

^Lovoje dėl tinklinio turny- 
sto nugalėtojo vardo vyrų gru
pės finale susitiko “Vilniaus” 
baldų ir elektros skaitiklių 
fabriko komandos. Po atkak
lios kovos
tatu 2:1 laimėjo 
mintojai. Tokiu pat 
“Laisvės” siuvimo 
tinklininkės įveikė 
“Tiesos” spaustuvės 
dą..
' Lengvosios atletikos, dvira-

—o—
Metinį planą — iki 
Spalio 34-ųjų metinių

VILNIUS, VIII. 4 d. —Spar
tėjančiais tempais dirba Vil
niaus žuvies ’ rūkymo fabriko 
“Baltika” kolektyvas. Ap
svarstę savo galimybes, darbi
ninkai nutarė metinę progra
mą įvykdyti pirma laiko — 
iki Didžiosios Spalio socialis
tines revoliucijos 34-ųjų meti
nių, o iki metų pabaigos duo
ti vartotojams papildomai 
šimtus centnerių žuvies pro
dukcijos. Prisiimtas įsiparei
gojimas sėkmingai vykdomas. 
Pusmečio planas žymiai vir
šytas. Vien tik sumažinus 
planuojamus nuostolius, paga
minta viršum užduoties žu
vies produkcijos už 46 tūks
tančius rublių.

—o—
Aukštas išdirbis

Sekmadienį, Spali y 14 Octo ber, 195 S

LEON YONIK

PROGRAMA:

AIDO CHORAS 
vad. Mildred Stcnsler

AMELIA YOUNG, soprano
LEON YONIK, baritonas
KENNETH STENSLER 

akordionistas
Aido Choro šokėjų Grupe
Aido Choro Merginų 

Ansamblis
AMELIA YOUNG*

rungtynes rezul- 
baldų ga- 
rezultatu 

fabriko 
finale 

koman-

I d. — 
elementų 

darbo re- 
liepos mėnesį, 

dėl 1951 metų 
programos įvyk- 
laiko, įmonės ko- 

iš mėnesio, 
didina

KLAIPĖDA, VIII. 
“Syriaus” elektros < 
fabrike susumuoti 
zultatai per 
Kovodamas i 
gamybinės 
dymo pirma 
lektyvas mėnuo 
ketvirtis iš ketvirčio

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

Įžanga (su taksais) $1.50. t PRADŽIA 3:30 PO PIETŲ

PO PROGRAMOS ŠOKIAI PRIE J. KAZAKEVIČIAUS ORKESTROS

Poetė, gimusi pries 
300 metų

Šiemet Meksikoje buvo minėta 300 
metų sukaktis, kai gimė Juana <w As- 
baje, kuriai buvo lemta tapti to krdįto 
ir viso Amerikos žemyno pirmąja poete.

Juona de Asbaje gimė 1651 metais 
Nepontla kaime. Pramokusi skaityti is
paniškai, ji tuoj griebėsi už lotynų kal
bos ir greit jos pramoko. Sulaukusi 17 
metų amžiaus, Juana nuvyko į Meksikos 
miestą ir ten Universiteto profesoriai Ją 
egzaminavo ir stebėjosi merginos išmin
timi. I universitetą Juanos nepriėmė dėl 
to, kad ji buvo mergina.

Ilgainiui Juana įstojo į vienuolyną, 
bet ir ten ji studijavo, mokėsi, nors tai 
buvo draudžiama.

.Stodama į vienuolyną, ji ir naują 
vardą pasirinko, pasivadindama Sor 
Juana Ines de la Cruz.

Ji rašė daugiausiai religinėmis .temo
mis, tačiau savo raštuose pasisakė už 
tai, kad būtų suteiktos moterims 
siektis mokslo lygiai su vyrais.

Ji mirė 1695 metais.

teisės

Mano meilė
Svajonę rytmečio svajoju, 
Kai mano saulė ant laidos 
Ir labai daug aš užsimoju: 
Kur kas daugiau, kai kitados. 
Įsidaviau į meilės tinklą, 
Kad širdį liestų šiluma, $ 
Kuriu savo jausmų paminklą: 
Kuriu su daina mylima.
Kai mielas jausmas, begalinis 
Banguoja, kaip dirva rugių, 
Nublanksta vaizdas pašalinis, 
Ar tai būt rožių, ar dagių. 
Tą, kurią širdis pasirinko, 
Protas neišgali paneigt, 
Link jos jausmų didybė linko, 
Kad visą meilę tik jai teikt. 
Ir taip keliauju aš per žemę 
Su meile širdyje savoj, 
Tegul nebus dausos aptemę 
Nei manoj būityj nei tavoj..

A. Dagilis.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

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

I A ICI7r 110-12 ATLANTIC AVENUE, LAI J V t RICHMOND HILL 19, N. Y.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
I LAIME

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana. ;

Knygos kaina $1.50.
“T A

110-12 Atlantic Avė.

Užsakymus siųskite:

SVĖ” <
Richmond Hill 19, N. Y.,

4 pus!.—Laisve (Liberty)-šeštadien., Spalių-October 6, 1951
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A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

atamsemis
(Tąsa)

Numirėlė ... persekioja, — atsa
kau aš, nenustodamas drebėti.

— Nejaugi mirė?
— Numirė!
Jis apžiūri Natašos lavoną.
—Na ir dalykas! — kalba prislėgtu 

balsu Trofimovas, sėsdamas šalia numi
rėlės. — Neištvėrė! Tokia jaunutė, silp
nutė ...

Jo akyse ašaros. Užsimąstė panarinęs 
galvą.

Na, tada jau ir jam pasidarė sūru...
— Ką gi jam padarėte?
— Jūrininkai, jei panori, randa, kas 

daryti. Juk žmonės viskam pripratę, 
drąsūs. Kartą naktį išėjo jis ant denio ir 
atsistojo prie borto. Buvo žiauriausia 
audra. Vienas mano draugas, mašinis
tas, nepalyginamai stiprus, 'tyliai priė
jo prie jo, pagriebė už kojų ir kad šiukš- 
telės už borto! Greitai jis — tik pliump
telėjo. Dargi surikti nespėjo. Och, ir 
brudas buvo vairininkas ...

— Na, prisivirėme košės, reikia išval
gyti ... — taip pat netikėtai, atsistoda
mas ant kojų, kalba Trofimovas, ir vei
das darosi rūsčiai ramus. — Taip, bro
li! — priduria jis, žiūrėdamas Į mane, 
tartum aš jam prieštaraučiau .. .—Dar 
šitas velnias anglininkas užtiks.. . Die
ve mano, kas tada čia bus! Kriminalas.

Paėmęs į rankas lavoną, nuneša jį 
prie užpakalinės geležies pertvaros ir 
paskubomis užkasa į anglis.

Kas toliau atsitiko su manimi? Prisi
menu tik tiek, kad kūrikai iš eilės bū- 

.. dėjo prie manęs, prilaikydami ant čiuži- 
/ nio mano sudaužytą kūną, ir neleido 

man “vaikščioti” duobėje kartu su an
glimis.

Audra nutilo. Ramiai ir lygiai plau
kia laivas, tik lengvai sūpuojamas negy
vų jūros bangų.

Užtat dabar prasideda žiurkių siauti
mas. Vėl tamsoje girdisi jų cypavimas ir 
brazdėjimas. Jos puola prie savo darbo, 
mažos ir godžios, ir laikas nuo laiko šo
ka ant manęs. Anglių duobėje aš vie-- 
nas. Vos atsigindamas nuo žiurkių, aš 
guliu ant čiužinio—ligotas, sudaužytas. 
Negaliu užmigti nė vienos minutės. Gal
va atsisako mąstyti. Laikas slenka lėtai.

Kūrikai, sužinoję apie Natašos mirtį, 
labai nusigando. Juos kankina sąžinė... 
Kodėl — vargu jie supranta; tačiau, 
matyt, aiškiai suvokia, kad nei iš šio 
mei iš to pražudyta jauna gyvybė. Čia 
jie dalimi ir save laiko kaltais; o dar 
daugiau, atrodo, kankina juos, paaiškė- 

X jus ... atsakomybės klausimas. Lavonas

I

patogiaus momento, kad jo nusikratytų. 
Siūlė sudeginti jį kūryklos krosnyje,' bet 
niekas nedrįsta pradėti šio darbo. Neži
nojimas ir pavojingumas įtempia nervus 
ir neduoda jiems ramybės. Dėl mano 
būklės daugiausia nerimauja Trofima- 
vas. Kai tik atsiranda galimybė, jis at
eina prie manęs.

—Bijau, kad dar ir tu nenumirtum,
— nerimauja jis dėl manęs.

—Ne, dabar aš ištversiu, — paminu 
jį, pats savo žodžiais netikėdamas.

— Taip ir turėtų būti. Matosi, kad 
stipraus sudėjimo. O vis tik po tokio 
įvykio kažkaip baugu.

Retkarčiais, kalbėdamas su manimi, 
jis ilgai sėdėdavo šalimais, pasakodamas 
apie savo jūreivišką gyvenimą. Su juo aš 
jausdavausi daug lengviau, nors ir rei
kėdavo didelių pastangų, kad galėčiau 
vesti pokalbį.

—Ar daugeliu laivų teko plaukioti?— 
< klausiu jį.

— Užtektinai: septynetą pakeičiau.
— Pakankamai, matyt, prisižiūrėjai, 

kaip žmonės keliauja “patamsėmis.”
—Žinoma. Kiekvienu laivu vyksta po 

keletas žmonių. Kai kada su jūrininkais 
susitaria, o kai kada ir patys įlenda į 
laivą. Pasislepia triume ar dar kur nors
— ir sėdi sau. Gerai dar, jei valgyti ar 
gerti pasiima. O kaip be maisto keliau
ti? Po keletą parų badauja.

— Ar visada gerai baigiasi?
— Visąip būna!... Vieną kartą ge

rai, o kitą ir labai blogai! Viena tik aiš
ku: nukentėti tada tenka visiems. Atsi
tikdavo, kad ir numirdavo. Kartą at
plaukėme į rusų uostą, pradėjome iš
krauti prekes ir radome tarp ryšulių du 
lavonus. Kaip ten suprasti, dėl ko jie 
mirė: gal valgyti neturėjo, gal jūra už
supo, o gal ir dar kas nors...

Trofimovas užsirūko papirosą.
/ — O štai ir dar nuotykis. Ketverius

metus plaukiojau vienu laivu. Tai buvo 
‘MtHikri sląstai. Būdavo, kai tik atplaukia- 

lme į Rusiją, tai, žiūrėk, ir areštavo žmo- 
į gų, —i.r v^s t°j pačioj vietoj: vairinėje 
" dalyje. Ilgai sukome dėl to galvas. Ir vis 

tik suvokėme. Paaiškėjo, kad vairinin
kas — tikras išdavikas! Taip jis, su
pranti, vis žmones iš užsienio vežiodavo 
*ir Rusijoje išduodavo. Pasekėme mes jį.

Nutilęs, Trofimovas kažką svarsto.
— Dabar, žinai, vis daugiau žmonių į 

užsienį važiuoja, — kalba jis toliau susi
mąstęs, lyg tardamasis pats su savimi. 
Tačiau lig šiol būdavo priešingai: dau
giau į Rusiją vykdavo. Prasti, brolau, 
laikai atėjo. Pakriko žmonės, kiekvienas 
tik sau gyvena. Gobšumas irgi pabudo. 
Štai taip ir išeina: kas ką gali, tas tą ir 
ryja. Ech, gyvenimas! Nežiūrėčiau į vis
ką...

Trofimovas dar kažką pasakojo. Ta
čiau. aš, priverstinai įtempdamas savo dė
mesį, taip nuvarginau savo galvą, kad 
pradėjau jo nesuprasti. Girdėjosi tiktai 
liūliuoja, saikingi kalbos garsai, netekę 
man jokio turinio ir prasmės. . .

Aš užmigau.
Paskutinė naktis. Ryt būsime Londo

ne. Mano kelionė baigiasi. O, tik grei
čiau, tik greičiau! Anglis neša iš mano 
duobės. Aš galiu papulti.

Po pusiaunakčio į anglių duobę ateina 
trise: Trofimovas, Petrovas ir Grišato
kas. Vienas jų rankose laiko virvę, kitas
— brezentą. Visų veidai paniurę iš rū
pesčio. Akys neramiai žvalgosi.

— Atėjome laidoti, — praneša Trofi
movas.

Kūrikai eina prie lavono.
Norėdamas paskutinį kartą pamatyti 

numirėlę, šiaip taip ir aš krepesuoju 
paskui juos. Svyruoju, kaip girtas.

Trofimovas, pasilenkęs, su didele jė
ga tempia už kojos numirėlę . ..

Prieš mus baisus reginys. . . Nataša 
žiurkių apgraužta . .. Visas veidas išės
tas. Nėra ausų, nosies, lūpų. Ant kaulų
— pajuodę mėsos gabalai. Dantys atsiki-1 
šę. Sveikos liko tik akys, ir tai be anta
kių ir vokų. Pakrypusios į šoną, sustin
gusios, su dideliais baltymais, atmušan
čiais žiburio atspindį, jos žiūri taip, lyg 
tas mažutis žmogus, sukaupęs savyje šė
tonišką jėgą, ruošiasi padaryti pačią ne
įtikimiausią piktadarystę. Nė trupučio 
panašumo į Natašą . ..

—Reikia veikti! — po sunkios, minu
tę trukusios tylos suskamba valdingas 
Trofimovo balsas. — Gaišti negalima!

— Aš negaliu, negaliu... — šaukia 
Grišatokas ir, sukniubdamas, pakilda
mas, taikosi bėgti iš anglių duobės.

Tačiau jį laiku sugriebia Trofimovas 
už kurtkės apikaklės. Bruzdėjimas, riks
mas ...’ Grišatokas susmunka po kojo
mis. Viena ranka suspaudžia gerklę, ki
ta krenta ant jo galvos. Jis plėšosi, gar
galiuoja.

— Niekšas! Kitą nori įkliudyti! Už
mušiu vietoje! — šaukia Trofimovas su 
kažkokiu abuojumu.

Kreivos numirėlės akys žiūri į šias 
netikėtai iškilusias imtynes, o jos suža
lotame veide su atsikišusiais dantimis 
tartum sustingo pikto ir aštraus pasigė
rė jim o šypsena . . .

Bet tuoj įsikiša į reikalą Petrovas.
—Sustok, brolau! — šaukia jjs, nu

tvėręs už rankos Trofimova. Ką tu da
rai ?

Trofimovas nurimsta.
Paleistas Grišatokas, šliauždamas an

glimis, išsiblaškęs bamba:
—Neišeisiu ... Pasiliksiu .. . Už ką 

gi tu taip? \
Visi trys pluša prie numirėlės, ir kiek

vienas stengiasi nematyti jos veido. 
Stumdosi, trukdo vienas kitam. Skubė" 
darni, daro ne tai, kas reikalinga. Paga
liau šiaip taip suvynioja į brezentą ir 
apriša virve.

Išneša lavoną iš duobės.
Po kurio laiko Trofimovas grįžta ir 

praneša:
—Garbė dievui, — palaidojome.
“ KaiP?
—Pats juk žinai, kaip laidojama jū

roje: pririšome numirėlei geležgalį, per
žegnojome ir nuleidome į jūrą. O į viršų 
numirėlę ištempėme rėčkoje . krano 
vamzdžiu kartu su šlaku.

Rankove šluosto suprakaitavusį veidą. 
Sunkiai kvėpuoja. Vis dar jaudinasi. 
Neramiai žvalgosi aplinkui.

— Na brolau, ir atsitikimas! — su
traukdamas antakius ir purtydamas gal
vą, skundžiasi jis. Stačiai velnias žino 
kas...

(Daugiau bus)

Valdininkas ekonomi-
jos stabilizatorius Eric 
A. Johnston kalba AFL 
70-je konvencijoje San 
Francisco mieste. Jis sa
kė dėkojąs dievui, kad 
Amerika .esanti šalim di
džiųjų šiandien ir turė
sianti geresnį rytojų. Vir
šininkai ir tūli lokalų pa
siuntiniai valdininką šil
tai sveikino. Bet daug 
eilinių delegatų savo po
kalbiuose išmetinėjo, kad 
jų algos taip nustabili- 
zuotos žemyn, o kainos 
aukštyn, jog nebegali 
tinkamai išlaikyti savo 
šeimą.

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 6 d. staigiai mi

rė Paulina Baranauskienė- 
Šumskytė. Palaidota rug
sėjo 10 d., Oakland kapi
nėse.

Ilsėkis ramiai prie savo 
idėjos draugų, kurių virš 
šimtas ten ilsisi.

Vien šiais metais ten pa
laidotas J. Bender, Kastan
cija Petrelienė, o dabar ir 
Paulina.

Paulina gimus Lietuvoje, 
Kupčiūnų kaime, Klovainių 
parapijoj, Pakruojaus vals
čiuj. Vyriausia duktė Šums- 
kių šeimoje, kurių buvo net 
8 seserys: trys gyvena. Lie-

’ Paulina buvo religinga,! 
i kol gyveno Lietuvoje, čia į 
atvykus patapo laisvamane. 
Visa laika skaitė dienrašti 
Laisvę. Prigulėjo prie AL- 
DLD 10 kp., LDS 5 kp., Mo
terų Klubo. Praeityje pri
gulėjo Lyros Chore ir Mo
terų Chore. Visur dirbda
vo parengimuose su di
džiausiu atsidavimu ir są- 
žiniškumu. Per pastaruo
sius 10 metų buvo LDS 5 
kp. protokolu sekretore. 
Nors ji, dėl silpnos širdies 
ir ,aukšto kraujospūdžio, 
daug kartų bandė iš sekre- 
torystės rezignuot, bet, ne
sant draugų, kurie tom par
eigom apsiimtų, vėl, prašo
ma, sekretorės pareigose 
pasilikdavo.

Gaila Paulinos, per anks
ti mirė! Sunkios darbinin
kės moters gyvenimo ap-
Ifrikybės sutrumpino jos 
amžių. Nors mokslininkai 
tvirtina, kad galima gyven
ti iki 100 metų, bet Pauli
na išgyveno tik pusę to.

Ilsėkis, brangioji, prie sa
vo idėjos draugų. Dabar 
tavo arčiausias kaimynas 
yra J. Benderis, tik 3 pėdų 
atstume. Tik neseniai, ro
dos, rugpiūčio 4 d., J. Ben- 
derio kūnas buvo perkeltas 
į šią vietą, ir Paulina, da
lyvavo tose apeigose ir sa
kė: “Puiki vieta ir gražus 
raudono granito akmuo 
puošia jo kapą.” Tik du 
mėnesiai po to—ir ji pati 
ten ilsisi.

Ilsėkis ramiai! Tau jau 
niekas neberūpi. Mes, likę, 
tęsime tavo ir savo darbą 
pirmyn.

Nuo savęs ir nuo visų tau, 
Petrai, ir dukteriai Louise 
—susiraminimo!

J. Šmitiene.

Hart, Mieli
BERIJUS PRASTAS 
ŠIAIS METAIS

Pavasaris lietingas iš šal
tas, bet "ir vasara nešiltes- 
nė, taip, kad derlius buvo 
prastas.

Šiais metais persikų (py-
tuvoje, dvi Argentinoje, vie
na Kalifornijoje, viena Chi- 
cagoje. ' Chicagietė sesuo 
Juzė dalyvavo Paulinos lai
dotuvėse. Tėveliai abu jau 
mirę.

Paulina į šią šalį atvažia
vo 1912 m., į Philadelphiją, 
ir visą laiką gyveno Phila- 
delphijoje. Ištekėjo 1927 m. 
už Petro Baranausko. Už
augino vieną dukterį Liud- 
visę-Louise. Liūdi vyras, 
duktė, netekus mylimos 
motinos. '

čių) šioj apylinkėj visai ne
buvo; vyšnių derlius vieto
mis labai prastas; obuoliai 
neblogai užderėjo, nors nę- 
perdideli, lyginant su kitais 
metais.

M igr u o j anč i ų da r b i n i n k ų 
buvo privažiavę daug, bet 
Uždarbiai labai maži.

Rugpiūčio 5, 6 ir 7 dd. šia
me mieste įvyko mugė 
(fair), kur buvo prigaben- 
ta parodai naujausių žem
dirbystės mašinų, geriausių 
traktorių; gyvulių: galvijų,

“Mūšy laimei, nors mūšy darbininky algos užšaldy
tos, mūsų pelnai mums laisvai tebcplaukia.

Dar kartą susitinka generolo Matthew Ridgway pa
siuntinys papulkininkas Norman D. Edwards (kairėje) 
su Šiaurinės Korėjos pasiuntiniu pulkininku Chang ap
sikeisti pasiūlymais iš naujo pradėti derybas pertaikai.

arklių, kiaulių, avių, krali- 
kų; paukščių: kalakutų, 
visti], keletas žąsų, ančių. 
Šviežių (šių metų) vaisių, 
daržovių. Taipgi buvo ir 
rankdarbių — daugiausiai 
mezginių.

Apari, tų visų naudingų 
dalykų, buvo taipgi ir gem- 
bleriu su įvairiomis masino-V 4-

mis viliojimui iš lengvati
kių pinigų.

M ūgė pritraukė daug 
tūkstančių žmonių, ypač 
paskutinės dienos popietis 

,ir labiausia vakaras. Buvo 
arklių lenktynės ir klounų 
išstojimai.

Per tas tris dienas net 
oras buvo prašvinkęs per 
kelis blokus.

Dvi kenavimo dirbtuvės 
iki 10 d. rugsėjo .dirbo dieną 
ir naktį. Moterys ir vyrai 
darbininkai nusiskundžia, 
kad verčiami dirbti net po 
20 valandų į parą, o už 
viršlaiki daugiau nemoka.

Darbas tęsiasi tik kokius 
4-5 mėnesius.

Pabaigoje rugpiūčio 3-1 
dienos buvo gana šiltos, sie
kė virš 85 laipsnių; naktys 
gana vėsios — taip, kaip 
aukštutinėje New Yorko 
valstijos dalyje, aplink kal
nus.

taksais ir nesvietiška bran
genybe gyvenimo reikmenų, 
vienok niekas nekelia prieš 
tai protesto; žmonės įbau
ginti valdančiosios klasės 
diktatūros. Atrodo valdžia 
pradėjo tą žvėrišką ant ko
munistų ir kitų pažangiečių 
puolimą, areštus ir kalini
mus. kad nusikratyti ne
nuoramų organizatorių ir 
palikti liuosas kapitalistų 
rankas juo labiau apiplėšti 
ir išnaudoti liaudį.

šioj srityj gyvenanti lie
tuviai ūkininkai nusenę, 
negaluojanti, beveik visi no
ri parduoti savo ūkius. 
Sunkūs žemdirbystės dar
bai įveikė juos. Vaikai už
augę išvažinėjo į didesnius 
miestus, industrijoj, pramo
nėj susirado darbus.

Teko atlankyti Jurgį Pi
nigą, kuris guli senelių prie
glaudoje. Jurgis neraštin
gas, bet kelis metus buvo 
nariu LLD 207 kp. Klau
siu : “Ar atsimeni,. Jurgį, 
apie kiek metelių nuo gimi
mo jau išgyvenai?”

—Jau bus daugiau 90 me
tų, — atsakė Jurgis.

Rugsėjo 26 d. audra — 
perkūnija, lietus — kaip iš 
kibiro siautė, .o 27 d. smar
kus vėjas, gal apie 40 my-.

Žmonėse girdimas didelis lių į valandą, oras šaltas, 
nepasitenkinimas aukštais Hartietis
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LAISVĖS
KONCERTAS

šiemet Laisvės Koncertas įvyks 
SEKMAblENĮ

Lapkričio 4 November
Liberty Auditorium

110 06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Tai bus tikrai operetiškas koncertas 

žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje.
Bus chorai, duetai, solistai ir 

šauni šokėjų grupė.

T

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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ŽINIOS E LIETUVOS
Staklės rąstams iškrauti

Kazlų Rūdos medžio apdir
bimo kombinato “Pušies” 
lentpjūvės cecho viršininkas 
Trinkūnas yra pateikęs eilę 
rac i on ai i z at ori n i ų p asi ū 1 y m ų. 
Neseniai Trinkūnas pagamino 
rąstams iš pusvagonių iškrau
ti stakles, kurios žymiai pas
partina bei palengvina iškro
vimo darbus ir visiškai pašali
na nelaimingų atsitikimų pa
vojų. šiomis staklėmis rąstai 
iš pusvagonių iškraunami per 
2 vai. Prie vagonų iškrovimo 
darbų užimtų darbininkų 
skaičius iškrovimo staklių dė
ka sumažėjo apie 4 kartus.

Racionalizatorius Trinkū
nas apdovanotas pinigine pre
mija. V. -šilainis, G. Šedujka

Lietuvos moksleiviai • * • Ukrainos TSR sostinėje

NoHYorko^/W^iZliilot Pasmerkė neigimą 
sveturgimių

aliejams ir kitoms jos fabrikų 
atmatoms tekėti į Gowanus 
kanalą, šis kanalas įsijungia 
marių Įlankon visai netoli 
maudynėms vartojamų vietlj.

Atlankius Antaną 
Naviką

An-Kaip jau yra žinoma, 
tanas Navikas buvo ligi 
tyje ir turėjo operacija. Bet 
dabar jau j (s randasi namie. 
Ir labai džiugu pranešti, kad 
mūsų Antanukas, operetės 
“Sudrumsta0 širdis” aktorius, 
jau sėkmingai sveiksta, jau 
vaikščioja. Ir sako, jeigu tik 
daktaras leis, tai važiuos ir 
operetę padėt vaidinti Wor- 
cesteryje ir Hartforde.

Antanas sveiksta, gyja, bet 
tuo tarpu apsirgo jo tėvelis

i Navikas ir guli lovoje po dak- 
ĮtarO priežiūra. Taigi, drau
gei Navikienei ir vėl k lapotas. 
Bet, žinoma, gal nieko nebus 
blogo draugui
jam tik taip šaltis, 
k i liga.

Draugų Navikų 
labai draugiški ir
žmonės, su kuriais labai leng
vai galima pasitarti visokiuo- 

i se klausimuose.
Taigi, nuo savęs ir nuo visų 

iš Kaimo mi’’sų menininkų linkiu, kad 
Vaikai Antanas, mūsų aktorius, ir jo 

: tėvelis greit pasveiktų ir kad 
vėl su mumis sykiu darbuotu- v

KIJEVAS, VIII. 15 d. — 
Daugelis Tarybų Lietuvos mo
ksleivių vasaros atostogų me
tu padarė ekskursijas į bro
liškosios Ukrainos sostinę. 
Liepos mėnesį Kijeve lankėsi 
Panevėžio, Radviliškio, Joniš
kio ir eilės kitų Šiaulių srities į 
rajonų moksleiviai.

Dabar Kijeve vieši 30 pio- { 
nieritl ir moksleivių 
ir Klaipėdos sričių.
aplankė muziejus, susipažino i 
su miesto istoriniais pamink-, 
lais, lankėsi botanikos sode, ir sb kai0 ka(^ darbavosi.^ 
zoologijos parke, apžiūrėjo i Jonas Juška
Krešči atike statomus d augi a- *
aukščius namus. n .

Lietuvos moksleiviai aplan- DfOHX ApatflUCntllOSC 
kė Chruščiovo vardo kolūkį. ! - i • • ■ *idarbininkų streikas

taikomo- 
dailės

Navikui, 
o ne

gal
sun-

šeima yra
nuoširdūs

Vaizduojamosios ir 
sios dekoratyvinės 
konkursai

Unijistai 450 didžiųjų
1 apartmentų Bronxe darbinin-

15 d. — kai paskelbė streiką spalių 3- 
dailininkų čia visame plote tarp 167th

VILNIUS, .VIII. 
Lietuvos Tarybinių 
sąjunga ir .TSRS Dailės fondo . St. ir Burnside Ave. ir East ir 
respublikinis skyrius vykdo į Harlem upių. Grąsina iššaukti 
tapybos, skulptūros, ir grafi- dar 900 pastatų darbininkus, 
kos eskizus ir taikomosios: jeigu nebus tuojau pasirašyta 
dekoratyvinės dailės konkur- 1 naujas kontraktas.
sus. j Reikalauja 15 procentų al-

Vaizduojamosios dailės (ta- gos priedo ir tūlų pagerinimų, 
pybos, skulptūros, grafikos) 
kūriniai turi vaizduoti kovą 
už taiką, Tarybų Lietuvos 
darbo žmonių pasiekimus, jų 
darbus, skirtus didžiosioms 
komunizmo statyboms. Atitin
kama yra tematika ir taiko
mosios dekoratyvinės dailės 
kūriniams. Taikomosios deko
ratyvinės dailės konkurse, be 
dailininkų, yra pakviesti daly
vauti taip pat ir liaudies me
no meistrai, šiam konkursui 
skirti darbai gali būti atlieka
mi gintare, metale, medyje, 
odoje ir kt.

Vaizduojamosios dailės kū
riniams skiriamos po dvi pir
mąsias, antrąsias ir trečiąsias 
ir keturios skatinamosios pre
mijos taikomosios ir dekora
tyvinės dailės: po keturias 
pir?nąsias ir antrąsias ir 
šios trečiosios premijos. Iš 
so numatyta premijuoti 
kūrinius.

Registracijos ir 
rinkimu fronte

se-
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Statybų aprūpinimas technika

VILNIUS, VIII. 15 d. — 
Lietuvos statybose vis plačiau ( 
Įdiegiami 'industriniai darbo 
metodai.

'Šiais metais statybos gaus 
daugiau kaip 50 pavadinimų 
statybinių piechanizmų ir ga
mybinių įrengimų.

< žymiai padidino mechaniz
mų gamybą statyboms Vil
niaus mechaninė gamykla.. 
Čia pradėti masiškai gaminti 
stiebiniai ir šachtiniai keliai, 
kranai “Pionierių paprastieji 
keltuvai. t

Naujosios technikos panau- 
dojijmas žymiai palengvino 
statybininkų darbą. Daugely
je Vilniaus, Kauno, Šiaulių 
statybų pilnutinai mechani
zuotas skiedinio paruošimas, 
mechanizmais atliekami že
mės darbai, vertikalus ir ho
rizontalus statybinių medžią - 
gy transportavimas.

Jei reikia ką parduoti ar 
norite ką pirkti, pasiskelb
kite Laisvėje. Rezultatais 
būsite patenkinti.

Mary Van Kleeck bus 
viena kalbėtoji! 
mitinguose taikai

Trijų didžiųjų mitingų tai
kai rengėjų komitetas skel
bia, jog Mary Vau Kleeck su
tiko kalbėti mitinguose. Ilgus 
metus buvusi prezidentu A- 
merican Association of Social 
Workers, ji yra žinoma po 
visą šalį, o taip pat ir užsie
nyje, kaipo žymi visuomenių

Philip
t 

įvyks 
sekmadienį, 

Vie-
Center,

Rock-

stovi 
dvasiš-

Taipgi kalbės Kompas’o re
daktorius ir leidėjas Ted O. 
Thackrey, Dr. Charlotte 
Hawkins Brown, Dr. 
B. Dubois, profesorius 
Morrison.

Visi trys mitingai 
viena diena
spalių 7-tą, 3 valandą, 
nas bus Manhattan 
311 W. 34th St., prie pat 8th 
Ave., New Yorke; antras — 
St. Nicholas Arenoje, taip pat 
New Yorke, o trečias 
land Palace, Bronx.

Rengėjų priešakyje 
daugelio tikybų žymūs
kiai, tad ir mitingai bus pra
dėti malda už taiką. Į mitin
gą atvyks grupės iš daugelio 
bažnyčių. Ir dalyvaus visi, 
kas žino, jog už taiką reikia 
kovoti dar stipriau, kaip ko
vojama už duoną. Nemažai 
lietuvių jau įsigijo tikietUs 
mitingui Manhattan Center.

Namų reikia, bet 
ne tokių

Darbininkai nemato 
sau užtarėjo tame 
kandidate

la- 
ar- 

darbininkų priešams, 
darbininkams, — iš- 

siuvė-

Mokytoju Unija prašė 
panaikinti priedini 
po pamoki] darbą

— Liberalų kandidatas 
bai liberališkas bosams ir 
šiems 
bet ne
metinėj a New Yorko 
jai, nors tūli jų unijų 
ninkai brukte perša jiems bal
suoti už Rudolph Halley.

Darbininkai sako : —Halley 
skelbiasi kriminalybių naikin
toju, o publikuojasi save Ile- 
arsto laikraštyje Journal- 
American. Juk tai tas 'pats, 
kuriame buvo talpinama ar
šiausių pasaulyje kriminalistų 
nacių propaganda.

Darbininkus labai supykdė 
ir tas faktas, kad Halley 
World-Telegram & Sun laik
raščio reporteriui sakęs, jog 
darbininkų su bosais ginčuose 
policija turinti apsaugoti ir 
bosus. Darbininkai klausia:

“Kada-gi policija nepadėjo 
bosams laužyti streikus? Ka
da nedaužė pikieto linijų, ka
da nepadėjo bosams naikinti 
unijas ?”

Siuvėjai tikrina,' kad tokia 
Halley’o rūpestis 
daugiau/ darbininkų paragins I 
pagalvoti ir balsuoti už dar- 
biečių kandidatą McAvoy. ' 
Darbiečių kandidatas ir rūpin
sis darbininkus užtarti, sako 
jie. Kam rinkti priešą? B. S.

prašėMokytojų Unija 
miestinės švietimo Tarybos, 
kad ji atšauktų savo rezoliu
ciją, kuri įsako mokytojams 
eiti pried in es pareigas po pa-

virsi- imoklL
Prašyme, kurį pasirašo 

Mrs. Rose Russell, mokytojai 
sako, jog “visame mieste san
tykiai tarp fakulteto ir admi
nistracinio štabo darosi vis 
daugiau pašliję, kai valdinin
kai vartoja verstinumą ir er
zina skiriant į šalutines parei
gas.”

Unija pataria mokinių savi
veiklą atsteigti su speciališkai 
tam pasamdytais atitinkamais 
vadais-mokytojais. 
bendrojo mokslo 
būti atsakingais 
veiklą mokytojai 
tinu darbu.

Houston St. rendauninkų 
organizacija protestavo dėl 
senatoriaus McCarran (Neva- 
dos demokrato) puolimo ant 
penkių 'milijonų Amerikos 
sveturgimių. Proteste pareiš
kė, kad tai yra puolimas ant 
visos Amerikos liaudies.

Ponas McCarran apie sve- 
turgimius štai kaip nusikalbė
jo :

“Didelis skaičius 
komunistų, Sicilijos 
ir kitų kriminalistų 
tarp tų penkių

Trys gaisragesiai priduso 
nuo dūmų ir vienas sužeistas 
prie įvykusio gaisro Washing
ton ir Canal St., New Yorke.

New Yorko gyventojų 
kiekvieno šimto) 

iš tos 
randasi ir

Prievolę 
dėstytojams 
ir už savi

ška i to vers-

18 milijonų pelno

kovingų 
banditų 
randasi 

milijonų.”
Anot jo, 90 procentų žemuti
nio 
(po 90 iš 
esą reikia išdeportuoti
srities, kurioje 
Houston St.

• Gyventojai tos 
piktino. Jie savo 
reiškė, jog tokią 
kalbą jie skaito 
puoliu ant italų 
rend atmink ų, 
su srityje, 
rių ir ant visos Amerikos 
liaudies.” Jie šaukė “visus pa
dorius amerikonus protestuoti 
jo (senatoriaus) pareiškimą.”

srities pasi- 
protcste pa- 

senatoriaus 
‘piktu ant- 

amerikonų
gyvenančių mū

ru ūsų tarybos na- 
ant visos 
” Jie šaukė

Y or k o

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS DARBININKAS
Laisvės įstaigai reikalingas dar

bininkas prie ekspedicijos darbo; 
taipgi turi mokėti troką vairuoti. 
Lengvas darbas, greit išmokstamas. 
Kreipkitės: 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. (190-193)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga namų darbininkę, kas

dien nuo 2 iki 7 vai. šaukite nuo 8 
p. m., namai Brooklyne.
Tel. SL. 6-2478. (194-195)

Reikalinga generaliniam namų 
darbui moteriškė. Paprastas valgių 
gaminimas, kambarys, maudynė ir 
radio. Puikiausia mokestis. Kreipki
tės: JAmaica 3-3759. (195-196)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar and Grill biznis, 

pačioje širdyje lietuvių kolonijos; 
biznis išdirbtas per daugelį meti/, < 
gražios įplaukos. Kreipkitės asme-’ 
niškai. 406 So. 3rd Si., Brooklyn, 
N. Y. (195-196)

Du didžiuliai New
bankai — The National City 

bosais dar Bank of New York Far" 
i mers Trust Co. —veikiančios 
išvien, šių metų pirmaisiais 
devyniais mėnesiais pelnę 
bendrai $18,453,860. Išeina 
po $2.56 pelno už serą. Per
nai tuo pat laiku pelnyta ma
žiau — $17,621,879.

Gaso firma nubausta 
už teršimą vandenų

Kompas o redaktorius Įve£Je ai5Į0 pastatvniuj
kalbės už taiką mvtenus

Br o o k 1 y n i e t e kūrenamojo 
gaso firma nuleista pasimokė- 
ti $750 pabaudų už leidimą

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Cliauifeur’iu A

Aido Choro rėmėjai, 
Choro 

1951, 
pilnas 
choro

Yra labai svarbu, kad 
. — Aido Choro Komi-

PRANEŠIMAS*
WARCESTER, MASS,

Choristai ir
kad loska, nepamirškite Aido 
susirinkimo spalio (Oct.) 7, 
kaip 1 vai. po pietų. Gausim 
žinias iš mūsų merginų apie 
mokinimą, 
visi būtumėt
sija, per sekr. J. A. Kižvs.

(195-196)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

-—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

Baigus mokykla 
mą, padedamo

AUTO Į 
REPAIR / įę 
---------- W

New
Daily

Naujo, populiaraus 
Yorko dienraščio The 
Compass redaktorius ir leidė
jas Ted O. Thackrey sutikęs 
kalbėti daugelio tikybų žymių 
dvasiškių užgiriuose maldų, 

Į prakalbų ir rezoliucijų taikai 
mitinguose šį sekmadienį.

Visi trys didieji masiniai 
mitingai įvyks spalių 7-tos po
pietį, 3 valandą. Vienas jų 
bus Manhattan Center, 311 
W. 34th St. (arti 8th Avė.), 
kitas Rockland Palace, 155th 
St. ir 8th Ave., trečias St. Ni
cholas Arena, 69 W. 66th St., 
visi New Yorke. Kiekvienoje 
salėje telpa tūkstančiai žmo
nių.

Girdisi ir lietuviuose susi
rūpinimo,'kad tie mitingai bū
tų sėkmingi, už taiką balsas 
galingas. įsigiję pundą tikie- 
tų ir jau nemažai paskleista. 
Daugiausia lietuvių nuvyks į 
Manhattan Center (netoli ijž 
Macy’s krautuvės), nes ta 
vieta daugiau žinoma ir pato
giau privažiuojama iš lietu
viais apgyventų vietų.

Paskleidimui tikietų, daly- 
vumu mitinguose, lietuviai 
nori parodyti, jog mums taip 
pat 
viai 
nuo 
rios
tu s tikietų.

Arti 300 apylinkės gyven
tojų buvo susirinkę į mitingą 
gatvėje, New Yorke, protes
tuoti prieš diskriminacinj na
mų projektą Manhattantown.

Kalbėti buvo kviesti visų 
partijų kandidatai, bet atvyko 
tiktai darbietis McAvoy. Ne
pritardami darbininkų ir var
guomenės reikalui, jie vengė 
susitikti su balsuotojais ir 
jiems tai atvirai pasisakyti.

Vietiniai gyventojai pyksta, 
kad tam projektui užleisti 
vietą senuose namuose gyve
nanti varguomenė iškrausto- 
ma. Projektas bus privatinis, 
brangiomis nuomomis, tad iš- 
kraustomieji, ypač negrai, 
nebegalės ten sugrįžti. Tačiau 
projekto statybai iš valdinio 
iždo bus duodama pinigų 
teikiamos tūlos lengvatos.

West Side nuomininkų
kitos organizacijos patiekė 
valdžiai reikalavimą statyti 
tenai v žmonėms prieinamus, 
pigiomis nuomomis namus. 
Ponai, sako jie, turi gerą 
sirinkimą namų bile kur.

auto pastatymui 
centrinėje dalyje 
(Remsen St. tarpe

<2
išduodame diplo- 
gauti vairutojo 

laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien/ 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Pirmieji 
myteriai 
Brooklyno 
Court ir Clinton St.) pradėjo
veikti spalių 3-čią. Ne už il
go ten būsią 358 myteriai.

Mokestis nedidelė, po 10 c. 
už valandą. Blogiausia tas, 
kad tik vieną valandą leista 
stovėti. Prastovėsi ilgiau, gau
si tikietą. Bet jeigu apvažia
vęs aplink bloką ir tą pačią 
mašiną pastatysi, skaitysis 
legalu prabūti dar vieną 
landą, užsimokėjus kitą

i šimtuką.

Direktorius
L. TICIINIAVICTUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRainercy 7-8951

Matthew Adarbi-Vito 
ninku 
(ALP),

va- 
de-

Marcantonio, 
partijos viršininkas 

atsišaukė į piliečius 
užsiregistruoti šiandien, kad
galėtų balsuoti už darbiečių 
kandidatą McAvoy į Miesto 
Tarybos prezidentą ir už ki
tus darbininkų paramos ver
tus kandidatus. 

—o—
Queens apskrityje William 

Boehme. varde Nepriklauso
mų Piliečių Komiteto, išsiun
tinėjo piliečiams ir spaudai 
atvirlaiškius, kuriuose ragina 
užsiregistruoti. Sykiu' agituoja 
balsuoti už Chareles P. Sulli
van, distrikto prokuroro pa
reigoms ir išrinkti Anthony 
M. Livoti apskrities preziden
tu.

Paskutinė diena

ir

ii

pa-

Visi norintieji balsuoti pi-

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

—O—
Artėjant rinkimams, keturi 

Queens kongresmanai—Quinn, J 
Delaney, Clemente, Latham— 
pažadėjo veikti, kad lėktuvai 
neskraidytų taip žemai, kaip 
dabar skraido. 

—o—
ALP kandidatas į. Miesto 

Tarybos prezidentą McAvoy 
protestavo prieš 
konferencijos 
skelbti vardus 
riems prireikia 
šalpos. Jis sako,
nelaimės ištiktų žmonių prily
ginimas elgetoms.

Šokėja nusižudė
užsi-

gubernatorių 
p a s i ū lymą 
asmenų, ku- 
valdinės pa- 
jog tai būtų

New Yorke savo bute 
troškino gasu Velma Smith, 
3.0 metų, buvusi šokių ins
truktorė Arthur Murray stu
dijose. Sakoma, pastaraisiais 
metais jos sveikata buvd paš
lijusi, nebepajėgė nuolat 
šokti. O nedarbą neišvengia
mai seka finansinės bėdos — 
nesaugumas.

Neteko patirti, kiek šiuo 
tarpu šokių instruktorės už
dirba. Prieš keletą metų tos 
įstaigos instruktorės
streikavo už didesnes algas 
geresnes sąlygas.

brangi taika ir kad lietu- 
gerame darbe neatsilieka 
kitų tautinių grupių, ku
tam mitingui išpirko šim-

Išdegus vienam centriniam 
elektros laidų jungtuvui Broo- 
klyne du ištisi blokai gyven
viečių ir raštinių miesto cent
rinėje dalyje buvo pasilikę 
tamsoje apie pusvalandi.

siregistruoti. Paskutine tam 
diena yra šeštadienis, spalių 
6-ta, 7 ryto iki 10:30 vakaro.

Balsavimu pastatome parei- 
gosna valdininkus, teisėjus, 
įstatų leidėjus ir vykdytojus. 
Rinkimų dieną jie - priklauso 
nuo mūsų, balsuotojų, o viso
mis kitomis dienomis, per ke- 
leris metus, mūsų visų gyve
nimas ar negyvenimas prik
lauso nuo jų. Tad argi nesvar
bu dalyvauti rinkimuose ir 
galėti nors tą vieną kartą pa
sisakyti ką mes norime pasi
statyti valdininkais.

Rinkimų istorija yra tokia: 
mažiau piliečių balsuoja, blo
gesni valdininkai, šiaudinis 
būtų tas' pilietis, kuris apsi
leistų, nebalsuotų.

GARSTNKITeŠ LAISVĖJ!!

ilgai
ir <♦>

<♦>

<!>

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

' Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką - X
DANTŲ GYDYTOJAS * 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Smagi komedija ...

44A Millionaire 
For Christy” 

(Milijonierius Kristei) 
žvaigždžiuoja

FRED McMURRAY 
ELEANOR PARKER 
ir asmeniškai scenoje 
JOSEPHINE BAKER

TlfYW 7TII AVENUE rivJ-A I lir 50TH ST.

Jefferson Mokykla
Jefferson Socialių Mokslų 

Mokykla (jaunimui ir suau
gusiems) pradėjo registraciją 
žieminiams kursams, kuriuose 
moko daug visuomeniškų 
mokslų ir dailės. Klasės vyk
domos dieninės ir vakarinės. 
Skelbia, jog dar turi vietos 
tūkstančiui studentų.

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<!>

<♦>

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<!>

<♦>

<♦>

REPUBLIC BAR & GRILL♦
Savininkas

IGNAS SUTKUS
■Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

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
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