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Labai gražiai ir smarkiai 
pasistumėjome pirmyn Laisvės 
dešimties tūkstančių dolerių 
vajaus reikaluose. Dabar jau 
galime ^sakyti, kad pradeda
me paskutinę kelionės mylią, 
einame prie užbaigos.

Piknikai davė prog^ susitik
ti su žmonėmis ir paprašyti 
paramos. Dar tikimės tokios 
pat progos spaudos piknike 
Hartforde šį sekmadienį.

Būtų gražu, kad mes vajų 
užbaigtumėme sir skambiu 
entuziazmu. O tai padaryti 
galėtumėme, jau pirmiau au
kavę pridėdami 
Pastebėjau, 
draugų jau 
Pasekime jų

dolerį kitą, 
kad daugelis 
yra tai padarę, 

pavyzdį.

;Ar žinote, kad paskutinių 
dienų geros vajaus ži- 

-• nios kryžiokų spaudos redak
toriams uždarė burną. Paste
bėjau, kad jie jau nebesi
džiaugia, jog mūsų vajus ei
nąs prastai.

Padarykime taip, kad jie 
verktų. O jie verks, pamatysi
te, kai mes savo tikslą pasiek
sime su. garsiu valio!

Korėja 
pfrieš 
kad

Kinija ir šiaurinė 
panaujina kaitinimus 
Ameriką. Jos tvirtina, 
mūsų šalies karinės jėgos Ko
rėjoje tikrai vartoja bakteri
jas apkrėtimui žmonių ir gy
vulių.

Mvaldžia padarė klai
dą. Jungtinių Tautų Saugu-

Taryboje ji pasipriešino 
pasiūlymui, kad Kinija ir 
Šiaurinė Korėja būtų pakvies
tos į Tarybą savo kaltinimus 
įrodyti. i

Kaišiojimas Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus yra klai
dinga politika. Visi juk žino,

Darbo Žmonių 
DienraštU .

Kaina $7.00 Metama 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris S c. 
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Vakarai vėl apeina 
Sovietų pasiūlymą 
Vokietijai suvienyt

• • ’ i ' .

Perša tik komisiją balsavimą 
laisvei tyrinėti Vokietijoje

Washington.— Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir Fran- 
cija davė naują gaišinantį 
atsakymą į Sovietų Sąjun
gos pasiūlymą suruošti Ke
turių Didžiųjų konferenciją 
dėl Vokietijos suvienijimo.

Jų atsakymas perša, kad 
tų keturių šalių atstovai 
susirinktu tiktai svarstyti, 
kaip sudaryt “bepusišką 
komisiją.” Sako, tokia ko
misija paskui turėtų tyrinė
ti, ar galima būtų surengt 
laisvus rinkimus rytinėje ir 
vakarinėje Vokietijoje dėl 
jos sujungimo į vieną vo
kiečių valstybę. Keturių 
Didžiųjų konferencija pri
valo nieko daugiau nesvars
tyti, kaip sako Amerika, 
Anglija ir Francija.

Sovietų vyriausybės nota 
iš gegužės 24 d. siūlė su
šaukti atsakingą Keturių 
Didžiųjų konferenciją, ku
ri aptartų, kaip sujungt va
karinę ir rytinę Vokietiją 
ir per visuotinus ., balsavi
mus ’ išrinkt' vieną bendrą 
demokratinę valdžią visai 
šaliai .

simo dėl Vokietijos 
nijimo, kuomet jie 
kad jų vadovaujama 
sija tyrinėtų, ar galima bū
tų įvykdyti laisvus balsavi
mus ištisoje Vokietijoje. 
Jie norį pasilaikyti vakari
nę Vokietiją kaip atskirą 
“valstybę” ir stovyklą ka
rui prieš Sovietų Sąjungą.

suvie- 
siūlo, 
komi-

Italija pripažįsta 
Egiptui Sudaną; dėl 
to Anglija pyksta

Sovietų Sąjunga sake,
kad tas Kryžius elgiasi taip, i kad anglai-amerikonai tik
kaip mūsų valdžia, įsako. Jis 
yra taip bešališkas, kaip be
šališki yra Syngman Rhee ar
ba generolas MacArthur.

tai išsisukinėja nuo klau-
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' v • 'i '•’i <■(!•' ; i

Kviečiame visus stoti [ talką 
dienraščio Laisves paramai

JAU ‘ ĮPLAUKĖ $7,270.15;
DAR REIKIA $2,729.85

Nelsonas nuleistas
, ■ ■' ‘ •

20 metų kalėti už
veiklą dėl- taikos

- ---------  v'

Pa. teismas baudžia tą komunistų
vadovą neva kaip maištininką ( >

Tuo tarpu mūšiai Korėjoje 
aštrėja ir mūsų nuostoliai lipa 
aukštyn. Jie jau pasiekė virš 
šimto ir dvylikos tūkstanpių 
skaitlinę.

Kiekviena savaitė prideda 
po keletą šimtų jaunų vyrų. 
O net prezidentas Trumanas 
nesf^pia tos minties, jog jei- 

užsimanytumėme, visą 
ją užkariauti nepajėgtu-

Nuteistas Anglijos 
“sekretų išdavikas”

eme
IŠyada: karą reikia užbaig

ti ir kraujo liejimą sustabdy
ti.

Aną dieną Paryžiuje, o da- 
bar Londone, žmonės norėjo 
susirinkti ir užprotestuoti 
prieš gen. Ridgway misiją. 
Juos pasitiko policija, ir mu
šė ir kojomis spardė. The N. 
Y. Times įdėjo paveikslą iš 
Londono, kuriame parodoma, 
kaip grupė riebių policistų do- 
roja. ant gatvės parmuštą 
žmogų.

Štai jums pavyzdys angliš
kos susirinkimų ir žodžio lais- 

yy vės. Nebevalia žmonėms pa
sakyti, ,ką jie
kitur pribuvusį generolą.

London. — Anglų teismas 
surado kaltu Williamą M, 
Marshallą, valdinio radijo 
pareigūną, kaipo Anglijos 
sekretų išdaviką sovieti
niam diplomatui P. Kuzne- 
covui. Ęet džiūrė patarė 
teisėjui “kuo švelniausiai” 
bausti Mars.hallą. Teisėjas 
todėl pasky/ė jam tik 5 me
tus kalėjimo, nors pagal 
įstatymą būtų galėjęs 14 
metų įkalinti Marshallą. .

Džiūrė sakė, “mes jau
čiame, kad Marshallas bu
vo iš kelio išvestas.”

Roma. — Italija pranešė 
Įįgiptui, kad ji 'pripažįsta 
Egipto karalių F a r u k ą 
taipgi karalium vadinamo 
Angliškai -' Egiptinio Suda
no.

Anglija buvo iš anksto 
perspėjus, kad darys Itali
jai nesmagumų, jeigu Ita
lija pripažins Farukui Su
daną. . ; J.- S., ... ■ ..

Angliją , yra seniai' atplė
šus Sudaną nuo Egipto ir 
sudarius neva bendrą an
glų -<ęgiptėnų valdžią Sip 
dane. Bet iš tikrųjų an
glai viešpatauja tame kraŠ- 
te., ' ' J . ,

Egipto valdžia pastarai
siais laikais kartotinai rei
kalavo sugrąžint jai Suda
ną. ’

Vakarų Vokietijbs 
Seimas nori Keturių 
Didžiųjų sueigos

Mūsų dienraščio fondas paskutiniu laiku smarkiai 
pakilo. Tačiau, vis dar esame toli nuo čiukuro. Dar rei
kės sunkiai padirbėti iki užbaigsime. Lietuviškieji kry
žiuočiai, kurie ‘apsiašaroję laukia Laisvės' mirties, vis 
dar tebeambrija savo spaudoje, kad>būk Laisvė nesu- 
kelsianti $10,000 fondo. . Teisingą atsakymą jiems gali 
duoti tik pažangioji visuomenė, kurios troškimas yra 
išlaikyti dienraštį Laisvę.

Puikiai pasidarbavo Lietuvių Moterų Klubas Laisvės 
piknike Brooklyne. Klubas turėjo piknike savo stalą 
pasivaišinimui. Nuo vaišių sutaupė net-$114.00, kū
rins Ona Kazlauskienė pridavė Laisves Administra
cijai, į fondą. •

Daugiau dovanų fondui suteikė šie asmenys:
Mary Kalvaitienė, Brooklyn ...................... $10.00

Juozas Sabaliauskas, Yonkers, N. Y............. 10.00 "
Ė. Bender, Collegeville, Pa................ ............. 10.00

(Tąsa 4-tam pusi.)

Danija statys Sovietam kitą 
laivą, nepaisant Amerikos?

mano apie iš

•Sunku net suprasti, kodėl 
Jungtinių Tautų Tarybos dau
guma taip spardosi prieš pa- 

/siūlymą į organizaciją priimti 
visas šalis, įteikusias prašymą. 
Jų yra keliolika. Iš jų tik ke- 

Jx lios tėra
dąnguma

socialistinės. Didelė 
yra kapitalistinės.

mažumos. Tikrai

Bet ankščiau ar vėliau tie 
kraštai turės būti priimti.

IŠ šalies žiūrint atrodo, kad 
mūsų prezidentas1 ir valstybė^ 
sekretorių® nebepasitiki hfrsa-

UBU

Policijos • detektyvai su
ėmė Marshallą, kada 
jis kalbėjosi su Kuznecovu, 
Sovietų ambasados nariu;1 
sakė j*adę Marshallo kišenė
je slaptą valdžios dokumen
tą. ' .

Marshallas teisinosi ne
žinąs, kaip tas dokumentas 
pateko jo kišenėn.

Teheran, Iran.—Viduri
nėje Irano dalyje surasta, 
klodai uraniumo, sprogsta
mosios. atom-bombų medžia
gos .

ORAS.—Giedra ir trupu-

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos seimas 
vienbalsiai priėmė socialis
tų pasiūlymą, kad Jungti
nės Valstijos, Anglija ir 
Franci j a privalo eiti į kon
ferenciją su Sovietų Sąjun
ga ir sykiu svarstyti, kaip 
sujungt vakarinę ir rytinę 
Vokietiją į vieną vokiečių 
valstybę.
Užgiria karines sutartis 
su vakarais

Vakarų Vokietijos seimas 
tame pačiame posėdyje ap
lamai užgyrė savo valdžios 
padarytas karinės sutartis 
su Amerika, Anglija, Fran- 
cija ir kitais vakarinės Eu-% 
ropos kraštais. O jos rei
kalauja rekrutuoti vokiečių 
kariuomenę ir įjungti į 
tarptautinę armiją prieš 
Sovietų Sąjungą.

Šių sutarčių klausimą sei
mas galutinai spręs rugsėjo 
mėnesį."

9 Kopenhagen,-Danija.-— 
Danijos valdžia leido staty
ti antrą Sovietų užsakytą 
žibalini laiva. ; 1 ■1c-

Danija jau perleido vieną 
tokį Sovietam pastatytą lai
vą, 13,000 tonų. Amerikos 
valdžia reikalavo neduoti 
Sovietų Sąjungai šio laivo. 
Danija atmetė reikalavi
mą; paaiškino,, kad negali 
laužyti seno kontrakto, pa
gal kurį, laivas pastatytas.

Jungtinių Valstijų diplo
matai iš pradžios grasino 
sustabdyti Danijai karinę 
ir piniginę paspirtu jeigu 
jinai perduos laivą Sovie
tams.

Paskui Averell Harrima- 
nas, direktorius amerikinio

vo draugais. Priimsi juos, o jie 
gal nesutiks visuomet šokti 
pagal mūsų muziką! Jie taip 
galvoja. Už tai Amerikos ats
tovui Saugumo Taryboje įsa
kyta visomis keturiomis prie
šintis pasiūlymui visus norin
čius įstoti kraštus priimti į 
Jungtines Tautas.

Prancūzai giriasi nauju , 
-ofensyVu Vietname

Saigon, z Inldo-Kina. — 
Prancūzai giriasi pradėję 
haują, svarbiausią ofensy- 
vą prieš Vietnamo liaudi
ninkus. Bet žlugo jauz ne 
vienas francūzų garsintas 
ofensyvas.

Pittsburgh. —1 Valstijinis 
Pennsyl vanijos teisėjas 
Harry M. Montgomery nu
teisė komunistų vadovą 
Steve Nelsoną 20 metų ka
lėti už tai, kad Nelsonas 
sulaužęs valstijos įstatymą, 
užginantį “kurstyt maištus 
prieš valdžią.” Be to, Mont
gomery priteisė $10,000 pi-

Raudonoji Žvaigždė 
aštriai smerkia 
Amerikos politiką

ninginės baudos ir teismo 
lėšas sumokėti.

O iš tikrųjų Nelsonas 
baudžiamas kaip karo prie
šas.

—Tai yra skaudžiausia 
iki. šiol bausmė pagal ta' / 
įstatymą,” sako Associated | 
Press. ' ' w, ’

Nelsoną surado kaltu ty- - 
čia parinkta džiūrė, pagal- 
samdytų šnipų liudijimus.

Nelsono advokatai duoda 
apeliaciją, bet teisėjas at
sisako paleisti jį iš kalė ji- 
mo už užstatą iki apeliacį^ 
nio teismo.

fondo svetimiems kraštams 
ginkluoti prieš komunįzriią, 
šakė, Amerika,1 tur būt, vis 
rems Daniją prieš Sovietus, 
nepaisant to pirmojo *jos 
“grieko.”

Dar nežinoma, kaip Ame
rikos valdžia atsilieps į Da-. 
nijos Nutarimą statyti So
vietams antrą laivą.

Jungtinių Valstijų įstatyt 
mas įsako sulaikyti karinę 
bei medžiaginę paramą bile 
šaliai, kuri pardavinės So
vietams ar jų draugams 
mašinas, laivus bei kitus 
reikalingus jiems daiktus. 
Įstatymas, tačiau, duoda 
prezidentui teisę padaryti 
vierfą kitą išimtį iš to įša-

I kymo.'

Vėliausios Žinios
Chicago. Pranešta, kad laisvių gyvybėmis^ . 

republikonų suvažiavimas -----
penktadienio popietyje ilo- Korėja. — Korėjos liaudi- 
mjnuos savo kandidatą į ninkai sakė nušovę dar 6
prezidentus. r
/Tuo . tarpu Eisenhoweris 
turėjo 523 delegatus, sena
torius Taftas 491, įguberna- 
torius. Elari Warren 76, Ha
rold Stassen 25 ir genero
las MacArthur 9. į

82 delegatai dar nebuvo 
pasisakę, ką jie* rems.

New Yorko Daily Mirror 
rašo, jog republikonų kan
didatam nominuoti išleista 
bent 20 milijonų dolerių; 
sako, “tatai atrodo, kaip 
prezidentystės pirkimas.”

Korėja. — 650 Amerikos 
lėktuvų bombardavo, degi
no ir šaudę Pyongyangą, 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos sostinę.

Kinijos radiPeking. -
jas sakė, “amerikonai, ati
dėliodami paliaubas Korė
joje, ‘turgavoja* karo be-

amerikinius .lėtuvus ir su
žaloję 8. . . J

Washington.—Prež. Tru
manas savo parašu užgyrė 
Kongreso nutarimą, ski
riantį 46 bilijonus, 610 mi
lijonų, 939 tūkstančius do
lerių ginkluotoms jėgoms 
per sekamus 12 mėnesių. 

---------------- -- ---------------- / {

Kodėl Anglija ir Franciją 
pageidauja Eisenhowerio

Maskva. — Raudonoji 
žvaigždė, Sovietų armijos 
laikraštis, aštriai., kritikuo
ja Amerikos politiką, išti
sas Raudonosios žvaigždės 
puslapis prirašytas kaltini
mų prieš Ameriką. Sako r.

“Amerikos politika is es
mės yra reakcinė, jos ideo
logija užpuolikiškai kari
ne/.. tdi yra ideologiją im- 
perialiktinių plėšjmų, sker-Įkiais sprendimais stengiasi * 
dynių ir nežmoniškai bjau-1.................
raus bakterinio karo.”

Los Angeles. — žemės 
drebėjimas ,vėl papurtė šį 
ši miestą. Bet nėra prane
šimų apie padarytus nuo
stolius.

Partijos pirmininkas vaka
rinėje Pennsylyanijoje, -bu
vo amerikiečių savanorių 
kovūnų komandierius Ispa-r 
nijoj — kare prieš Franko 
fašistus. Hitlerio nacius ir 
Mussolinio juodmarškinius.

Išgirdęs teismo sprendi’ 
mą, Nelsonas pareiškę: <//• 

—Aš baudžiamas už po- 
j litines idėjas. Teismai to- 

.is stengiasi * 
užčiaupti lūpas tiems, kū- . \ 

■rie priešinasi begėdiškam 
Amerikos karui Koręjoje; 
nutildyti tuos, kurie reika
lauja taikos. Bet kaip Hit
leris ir Mūssolinis su savo l 
teismais nepajėgė sunai-

Londom — Dauguma An
glijos ir Francijos laikraš
čių pritaria generolui Ei- 
senhoweriui prieš Taftą, 
kaip republikonų kandida
tui į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Tikisi, kad 
Ęisenhoweris duotų Angli
jai jr Franci j ai daugiau pi
nigų bei ginklų, negu Taf
tas. , , ■ -

• 1 < 1 '1 ■

Republikonų konvencija 
užgiria karinius 
Eisenhowerio planus

Čhicago.—Nacionalis Re-' 
publikonų Partijos suvažia
vimas užgyrė platformą - 
programą ’ prezidentiniams 
savo rinkimams. Svarbiau
si kariniai -tos programos 
posmai yra padiktuoti ge
nerolo Eisenhowerio.

Senatorius Joe McCarthy, 
kalbėdamas suvaž i a v i m e 
panašiai kaip ^Hitlerio pro
pagandistas Goebbels, karš
čiausiai. šaukė nominuot 
Eisenhowerį kandidatu į 
prezidentus.

Republikonų pro gramą 
keistai- smerkia demokratę 
valdžią už “komunizmą bei 
Socializmą”; reikalauja pa
naikint Jaltos, Teherano ir 
Potsdamo sutartis su So
vietų Sąjunga; kalba už Ki
nijos, Lietuvos ir kitų kraš
tų “išvadavimą nuo komu
nistų” ; smerkia Trumano 
Valdininftus už “kyšius ir 
sugedimą”; žada numušti 
taksus; dar stipriau apgin
kluoti Jungtines Valstijas 
ir tt.

SUDEGĖ DIDŽIULĖ. 
JUDŽIŲ STOTIS '

Burbank, Calif. —Gais
ras supleškino didžią War
ner Brothers v judamų pa
veikslų studiją.- Padarė apie 
5 milijonus dolerių nuosto
lių. Policija ieško padegė
te- . z

teismai.—
Civilinių Teisių Kongre

sas atsišaukė į Pennsylva?- 
nijos gubernatorių, prašyk 
damas paleisti Nelsoną už 
kauciją iki apeliacijos teis
mo. _ '

Ypač plieno kompanijos 
pasidarbąvo taip žiauriai 
Nelsoną nuteisti, nes jis 
buvo energingas Plieno 
Darbininkų unijos veikėjas.

Mahno valdžia areštuoja 
ramius savo priešininkus '

I

Pietų Afrika. — F ašis-v ’ 
tuojanti premjero Malano 
valdžia yra pagaminus įsta- | 
tymus, įsakant negrams, 
pusnegriams ir indusams 
gyventi tik paskirtose vie-k - 
tose ir nesimaišyti su bal
taisiais. :: "SB

Tie žmonės skelbia vadi
namą “neveiklų pasiprieši- H 
'nimą” tokiems įstatymams 
—atsisako vykdyti valdžios 
paliepimus.

Už tai policija jau suė- x 
mė kelis šimtus žmonių, 
tarp kurių -yra ir baltųjų. 
Jie tikisi, kad šimtai tūks
tančių dalyvaus toje nevei
klioje kovoje; tad valdžiai 
pritrūks ir kalėjimų, jeigu 
ji norės visus juos areštuo
ti.

Buenos Aires, Argentina. 
—Amerikonai sako, nežino- 
mų argentiniečių, bomba 
sunaikino Jungtiniu Vals
tijų Informacijų knygyną.
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Progresyvių partijos suvažiavime: 
kaip buvo užgirti kandidatai

Rašo Rojus Mizara
stracija tęsėsi per geroką Progresyvių partijos sekre- 
pusvalandį.

Liovusis demonstracijai, 
buvo iššaukta eilė valstijų 
delegacijų, kurių atstovai 
kalbomis parėmė Hallinano 
nominaciją. Marylando vals
tijos delegacija įnešė, kad 
Vincent Hallman būtu no
minuotas vienbalsiai.

STRAIPSNIS ANTRAS
Antrojoj suvažiavimo se

sijoj pirmininkas pranešė, 
kad ji tęsis visą dieną — 
nuo 10 vai. ryto iki vėlaus 
vakaro; jokios pertraukos, 
nebus. Jis patarė delega
tams užkąsti “savu laiku,” 
einant sesijai, nes užkan
džiu buvo duodama toje

torįaus, Jis smerkė tuos, 
kurie išsižadėjo roosevelti
nių principų ir nuėjo “pa
vėjui.”

“Aš stoviu,” sakė Mr. 
Baldwin, “su tokiais vy
rais, kaip Dr. DuBois, Vin
cent Hallinan, Charlotta A. 
Bass, Paul Robeson, Vito

jaučiasi -gerai/ tačiau nera
mus, kad negali būti su ju
mis. Tačiau jis ten ilgai 
nebūs. Po rugpiūčio 18 d. 
jūs ir vėl jį matysite ir gir
dėsite, ..”

Aišku, Vivian negali kal
bėti savo vyro vardu; ji 
kalba savo vardu, pabrėž
dama tik tai, kad josios vy
ras, kaip ir dauguma, ame
rikiečių, stoja už taiką, — 
taika šiandien yra vyriau
siu klausimu.

Ji pasisako, kad josios, 
kaip ir visų -amerikiečių,

rinkimus laimės? Taip, ji* 
laimės, net jei ir neišrinks 
savo kandidatų ,atsako kal
bėtoja. . r:

Nuolat lydima karštų ap
lodismentų,' kalbėtoja savo 
kalbą baigė, ragindama 
daugiau dirbti, einant į 
žmones su rinkimine pią<- 
forma ir aiškinant 
būtiną reikalą skirtis ^u se
nosiomis partijomis.

Paskiausias šio vakaro 
numeris buvo Paul Robeso- 
nas. Jis sudainavo keletą 
dainų. Netenka nei sakyti, 
kad didysis artistas buvo

TO IR UŽTENKA
AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS prezidentas 

Green atėjo į Republikonų Partijos platformos komisijos 
■susirinkimą ir beveik per ašąras prašė:

“Tegu Republikonų Partija žiūri į ateitį. Tegu ji pa
tiekia afirmatyvišką, progresyviską programą. Tai vie
nintelis jai kelias laimėti atgal paramą ir pasitikėjimą 

, didžiosios Amerikos balsuotojų masės.” • >
Green turėjo mintyje.Amerikbs dirbančiuosius. Ypa

tingai jis turėjo mintyje organizuotus darbininkus, ku
rių vardu jis ten republikonus politikierius mokino.

Dabar jau turime republikopų platformą. Ji jau iš
kepta ir garsiai paskelbta. Kas liečia organizuotus dar
bininkus ir abelnai dirbančiuosius, toje platformoje arba 
programoje pilnai užtenka vieno punkto, kad jie nieko 
-bendro neturėtų su republikonų kandidatais. Joje pilnai 

•> /,. 4r, besąlyginiai užgiriamąs taip neapkenčiamas ir taip 
-griežtai darbo unijų atmetamas Taft-Hartley įstatymas. 

. - Šiuos žodžius rašapt, dar nežinia, kuris bus republi- 
* konų konvencijos nominuotas į prezidentus: Robert Taft 

ai*, generolas Eisenhoweris. Didelio skirtumo nepada- 
/ '-rys: konvencijoje už tą nelemtą priešdarbininkišką įsta- 

* tymą lygiai tvirtai pasisakė eisenhowerieciai, kaip ir 
taftiečiai. Tai programa visos Republikonų Partijos. Tai 

‘nusistatymas visų republikonų.
> 7/. Kita is žodžiais pasakius, Republikonų Partija nusi- 

. --epjovė ant William Green ašarojimo. Jis norėjo ją pa
taisyti ir parodyti kelią, kaip pasigauti organizuotus 
darbininkus ant savo meškerės, bet ji jo nepaklausė. 
f/Gaila William Green, gaila tokios Amerikos Darbo 
Federacijos vadovybės- bergždžios politikos. Blaškosi 

» tarpe dviejų kapitalistinių partijų. Puldinėja nuo vie
nos prie kitos. Iš abiejų susilaukia tik paniekinimo ir 
pasityčiojimo. - • : ? 1 • • !
„ .Taip buvo ir taip bus, kol unijų vadovybė nepateks į 
geras, sveikas, išmintingas ir pažangias rankas.

, reikia Amerikęs organizuotiems darbininkams, tai 
aiškios, atviros ir energingos nepriklausomoš 'įolitihėš 
veiklos. Laikas jiems pagalvoti apie tokią partiją ,kuri 

r "atstovautų ne vienos kurios kapitalistinės grupės Valią;
bet plačiųjų darbo masių interesus. ' J

Panašią misiją William Green atliks toje pačioje Chi^’ 
'vagoje už poros savaičių Demokratų Partijos konven-* 

, ei joje. Vėl jis ašaros ir prašys susirinkusių-kapitalis
tų bei jų agentų pasigailėti organizuotų darbininkų, 

, -bent jau jų nepamiršti. Gal kitokioje formoje, bet gauš 
7 tolygų atsakymą.

.Kapitalistai ir jų partijos nebegali žiūrėti pirmyn. Jų 

praeitį. Jie gali tik stengtis pasukti istorijos ratą atgal, 
Jie yrą reakcionieriai, amžinieji dirbančiųjų priešai. Iš 
jįbmalęnės bei pasigailėjimo dirbantiesiems tikėtis galį 

įktai unijų biurokratai, kurie nesiskaito su istorija ir

\ ’gtogresyvis vaidmuo seniai baigtas. Jie gali žiūrėti tik 
įpraeitį. Jie gali tik stengtis pasukti istorijos ratą atgal,

*■

O
.aęniai yra pamiršę rūpintis Amerikos darbo žmonių ih- 

v f^esais ir ateitimi.
..... -------------- g

fet VAKARINES VOKIETIJOS LIKIMAS
, ///VAKARINES VOKIETIJOS parlamentas pradėjo 

diskusuoti ir svarstyti sutartis su Amerika, .Francija, 
-Anglija ir kitomis šalimis. Tas sutartis tvirtai palaiko 

v .premjeras Adenauer ir reakcinė partija, kuriai jis va
dovauja. Jis gąsdina parlamentą, kūd tų sutarčių at
metimas reikštų Vakarinės Vokietijos nusileidimą So-i 
vįętams. Jis reikalauja, kad parlamentds visas sutartis 

t y patvirtintų.
Bet tų sutarčių patvirtinimas reikštų užtvirtinimą pa- 

/ stovaus Vokietijos padalinimo ir atsteigimą Vokietijos’ 
militaristinės galios. Taip pat tai reikštų padidinimą 
naujo karo pavojaus.

/ Prieš tų sutarčių patvirtinimą stovi ne tik; Vakarines 
'Vokietijos komunistai, bet ir socialdemokratai, prieši- 

‘/. 4Usi taip pat liberališkos grupės. Jie reikalauja^ kad 
• dar būtų reikalaujama, kad’Anglija, Francij a,. Tarybų 

I į Sąjunga ir Jungtinės Valstybės susirinktų ir paieškotų 
galimybės dėl Vokietijos suvienijimo.

sutartims labai tvirta. Bet ar jai pavykę 
laimėti parlamento daugumą,-jau kitas klausimas. La
bai galimas daiktas, kad Adenauer laimės ir pastatys 

’ Vakarinę Vokietiją ant kelio linkui naujo# tragedijoj 
Adenauerio planas yra pasukti Vokietiją tuo keliu, kų-.

% 33jio ją. vedė Hitleris. *

Kas Ką Rašo ir Sako
į ’ KLAIDOS PATAISYMAS
/^. .Liepos 10 d. Laisvėje 
\iioje vietoje po antgalviu 

-^Kalėjimas ir idėjos” pa-
*1/duota ištrauka iš Liaudies 

-Balso. Ištrauka neatitinka 
pavadinimui. Joje kalbama 
apie darumus Amerikai 
kaltinimus dėl panaudoji- 

Korėjoje bakteriologi-
t

■S.

T

nių karo priemonių. Ir iš
trauka paimta iŠ editorialo 
“Užsigynimas nieko neįro
do,” o ne iš “Idealų .kalėji
me neuždaryti.” Pavadini
mas turėjo skambėti: “KL 
tų nuomonė apie kaltini
mus,” 7

Fairbanks, Alaska. — Su
rasta laužai sudužųsič ka* 
rinio Amerikos lėktuvo su 
penkių lakūnų lavonai#.

pat salėje.
Pirmiausiai buvo pradė

ta svarstyti rinkiminė plat
forma, bet svarstymas tesi- 
tęse tik ligi 3 vai. Platfor
mos svarstymas buvo baig-; 
tas sekmadienį, ir ji tą die
ną priimta, tad apie plat
formą parašysiu kitame 
straips'nyj.

3-Čią vai. (šeštadienį) bu
vo pradėtas kandidatų pte- 
zidento ir vice-prezidento 
vietoms - užgyrimo reikalas.

■ Kaip ‘ žinia, Progresyvių 
partijos vadovybe jau seno
kai skyrė kandidatais: pre
zidento vietai žymų advo
katą, ir darbiriinkA veikėją

Kali- 
metu 

kad 
gynė

Vincėnt Hallinan, iš 
fornijos,' kuris; šiuo 
yra kalėjime už tai, 
Ščyrai, energingai 
teisme Harry Bridges, lai- 
vakrovių unijos prezidentą 
ir žymų, darbininkų veikėją.

Vice-prezidento vietai bu
vo nuskirta žymioji negrų 
tautos dukra, Charlotta A. 
Bass, žurnalistė, - visuome
nininke, buvusi republiko- 
nų parti jos nacionalinio ko
miteto narė, kadaise gyve
nusį', Kalifornijoje/ o 'šiuo 
niėtu—ljsėw Yorke.

Abiejų kandidatų didžiu
liai , pavęlkslai; kabojo sale-' 
je, t|es 'estrada- iprieš dele
gatų’akis/. > 1

, / . ; Nominacijoj

Pirmininkas klausia, ar 
nieks nenori nominuoti kitą 
žmogų prezidento vietai. 
Nesant kito kandidato, 
Hallinan buvo nominuotas 
vienbalsiai 5 su griausmin
gais aplodismentais. ■

Vice - pirmininko 'vietai 
nominavo kunigas Hill, Jis, 
aišku, nominavo Charlotte 
A. Bass, žymiąją negrę mo
terį, laikraštininkę ir^ilga- 
metę veikėją, visuomeninin-

Vėl demonstracija, vėl ei- 
s.ena; vėl dainos , ir būgnų 
garsai aidi per didžiulę sa
lę per pusę valandos.

Protestantų kunigas,- ne
gras, Charles A, Hill, tarp 
kitko nurodė, jog Mrs. Bass 
nominavimas vice-preziden
to vietai reiškia pirmą to
kį atsitikimą Amerikos is
torijoje. Tik pagalvokime: 
politinė partija nominuoja 
prezidento vietai moterį ir 
dargi negrę!

Sekė kalbos, Mrs. Bass 
nominaciją paantrinančios.

Sesija baigėsi apie 6 vai.
Trečioji sesija.

Ši sesija.:prasidėjo jau vė
lokai, apie 9 valandą, nes 
buvo lūkariota, kol .televi
zijos technikai įtaisė prie
taisus sesijai televizuoti.;

, Kaip žinia, prieš tūlą lai
ką rądijo ir .televizijos “tin< 
klai” buvo atsisakę Progre-

< !Aišku,- jei delegatą/ butu - šyvių partijai duoti vietos,
norėję/jei jiems jų partijos, 
vadovybės’ siūlomieji asme
ny s .nebūtų patįkę, jie būtų 
galėję nominuoti kitus as
menis-į tas vietas. Del to 
suvažiavimo pirmininkas, 
laikydamasis . griežtų for
malumų, priimtų Amerikos 
politinių > partijų, pradėjo 
iššaukti valstijų delegaci
jas pagal alfabetinę tvarką, 
kad jos siūlytų kandidatus, 
—asmenis, kurie, jų nuo
mone, geriausiai tiktų būti 
krašto,, prezidentu ir vice
prezidentu.

Kalifornijos delegacijos 
pirmininkas pristato Reu
ben W. Borough sakyti no- 
minacinę kalbą. Mr. Bo
rough kalba lėtai, dėstyda
mas padėtį .Kalifornijoje, 
kur nuolat, praeityje, kilo 
progresyvių žmonių judėji
mų, — judėjimų ,rodančių, 
jog Kalifornijos žftionės 
yra pažangūs” ir” nenori 
stambiajam kapitalui ir jo 
reakcininkams ' pasiduoti. 
Tarp kitų ženklyvėšniū įju-’ 
dėjimų, sako kalbėtojas, 
Kalifornijoje kadaise bu
vo ’ išsiplėtoję Townsendo 
“Ham and. Eggš” klubai,’ 
taipgi; Upton( S i n c 1 a i r i o 
ĘPIC, nusiaubęs demokra
tų partiją ‘toje valstijoje. 
Taipgi Progresyvių partija 
Kalifornijos žmonėms nėra 
naujas judėjimas; dėl to- jie' 
jį remia.

Kai kalbėtojas, baigda
mas kalbą suminėjo, kad 
nominuoja Vincent Halli
nan iš Kalifornijos, akimir
koje virš tūkstantinės mi
nios žmonių — delegatų — 
iškilo miškas iškabų su Vin
cent Hallihan paveikslu, gi 
kitos iškabos turėjo šūkį: 
“Peace is on the Ballot!”— 
Taika balsavimų sąraše!

Delegatai pasistojo, pra- 
dėjo dainuoti, 
šuoti po šalę ir toji demon-

buvo atsisakę pripažinti ją 
politine partija, lygiomis 
teisėmis su. republikonų ir 
demokratų partija. Tuomet 
Progresyvių partijos vado
vybė kreipėsi į valdines 
įstaigas ir jos. privertė te
levizijos ir radijo savinin
kus tarnauti Progresyvių 
partijai, kaip tarnauja 
anoms dviems.

Taigi didesnė šios sesijos 
dalis buvo televizuota, tik 
gaila, kad tai buvo padary
ta “ant greitųjų,” 'tad ne-' 
buvo galima plačiajai vi
suomenei iš anksto to fak
to pranešti.

Didžiulės salės galerijos 
prisipildė svečių, — publi
kos. Tačiau ši publika čia 
suėjo ne taip,, kaip, sueina 
į kapitalistinių partijų su
važiavimus, — nemokamai. 
Čia kiekvienas svečias užsi
mokėjo po $1 už įėjimą. 
Čia, beje, vėliau buvo ren
kamos aukos Progresy vės 
partijos rinkiminei propa
gandai. Ir delegatai ir sve
čiai dosniai aukojo!

Tai gražiai liudijo, jog ši 
partija — liaudies partija. 
Jai nieks pinigų’ tūkstan
čiais dolerių neduoda, —- 
ne taip, kaip republikonų 
,bei demokratų' partijos, 
kurios gauna' iš kapitalistų 
milijonus dolerių “dovanų,” 
papirkinėjimų, kyšių, Pro
gresyvių partijos Wall atry
tas neremia. Jai talką te-, 
gali duoti tik liaudis, tik 
darbo žmonės: darbininkai, 
f armėnai, profesi o n a 1 a i, 
smulkesnieji biznieriai, in-' 
telektualai. ' / ?•

Įžanginę kalbą pasakė 
Progresyvių, parti jos sekre
torius C. B, Baldwin,

Mr .Baldwin pabrėžė, kad 
jis tebesąs Naujosios Da
lybos šalininkas, vadinasi, 
^pp#ęyęltįęti#,,., nežiūrint to 
fakto, kad Išeina pareigas

snn, Jerry O’Connell, Hugh 
Delacv, Johnny Bernard ir 
amerikinio progresyvio ju
dėjimo pirmūnu, Robert 
Morse Lovett.”

Mr. Baldwin žymėjo, kad 
jis dirbo su Frąnklin D- 
Rooseveltu per 11 metų, iš
tikimai dirbo, eidamas įvai
rias pareigas, kurios buvo 
jam pavestos. Priėjęs prie 
dabartinės padėties Pro
gresyvių partijoje, Mr. 
Baldwin nurodė, kad ji jau 
įdėta į rinkiminius sąrašus 
Pennsylvanijoj, New Jer
sey, Michigan valstijose; 
New Yorke ši partija (A- 
merikos Darbo Partija), jau 
seniai yra legali partija; 
kitose valstijose tas pats. 
Bet yra valstijų, kur dar 
reikės daug dirbti, kad 
Progresyvių partija būtų 
įdėta į rinkiminius sąrašus; 
viena tokių/ yra Įllinęis

arti j a būtų 
nius sąrašus; 
yra Įllinęis 

valstija. Jis yra įsitikinęs^ 
jog, stambiojo kapitalo, re
akcininkų dienelės suskai
tytos, — neims daug laiko, 
kai šią gražią, turtingą št? 
lį, Jungtines Valstijas, vąl- 
dys progresyviai amerikie
čiai. . ’ t

Po Baldwino kalbos, sekę 
koncertinė prograęaa. pai- 
nąvo keletas žymįų daini- 
ninku, nęgvų ir baltų. , Be 
to, buvo pristatyti. du , žy
mūs, plačiai žinomi, visam 
kraštui aktoriai: Howard 
DaSilva ir Morris Carnovs- 
ky. Pirmasis /— vienas iš 
9-nių HollyVmodb rašytoji 
ir direktorių, sėdėjęs metus 
laiko kalėjime “dėl pažemi
nimo Ne-Amerikinio komi
teto,” antrasis — filmų ir 
scenos aktorius. Juodu at
liko įdoimi dialogą iš mūsų 
krašto istorijos apie “ma<- 
žumų” progresyvius judėji
mus. *

Tuomet buvo atsikreipta 
'į publiką ir delegatus aukų,-
Sutikimo būti kandidatais 

kalbos
Jau buvo minėta, jog, no

minuotasis prezidento vie* 
tai kandidatas Vincent HaL 
linan uždarytas kalėjime, iš 
kurio jis išeis tik rugpiūčio 
mėnesį.

Vincent Hallinan —- šešių 
vaikų, tėvas. Laisvėje yra 
jo žmona, Vivian -Hallinan, 
kuri jau pasakė visą eilę 
kalbų, pravėšdama prakal
bų maršrutą per visą Šalį. 
Be to, ši darbšti” moteriš
kė parašė knygą apie savo 
vyrą ir šeimą, -rrr ’ įdomią 
knygą.' . ,

Vivian Hallinan dalyvau
ja suvažiavime su dviem 
sūnumis, — vyriausias 17 
'metų amžiaus.

Na, ir pirmininkas pri
stato Vivian kalbėti vieton 
savo vyro. Su ja tribunon 
išstoja ir abudu sūnūs. En
tuziazmas, plojimas.

Vivian Hallinan — ma
loni, dailiu simpatinga mo
teriškė; josios sūnūs;A-r ei
liniai berniukai, paprastai 
apsirengę; vyresnysis, 
“Butch,” “overalinėse” kek 
naitėse ir vasariškuose, 
“palaiduose” marškiniuose, 

“Savo vyro vardu,’’ pra
deda - Mrs. Hallinan, “svei
kinu jus. Aš jį mačiau tik 
prieš keletą dienų McNeill’s

sis: kov'oti už- civilines tei
ses, kovoti už laisvę liau
džiai, kovoti už lygias tei
ses visų žmonių/nežiūrint, 
kokios kuris spalvos; kovo
ti už sveturgimių teises..

Iš karto Mrs. Hallinan 
buvo linkshia, smagi, drąsi. 
Tačiau į pabaigą savo kal
bos, kai jai prisiėjo per
skaityti josios vyro sutiki
mą būti Progresyvių parti
jos kandidatu’ prezidento 
vietai, ji susijaudino, akys 
paskendo ašarose ir baigti 
kalbos negalėjo.

Staigmena.
Tai buvo ypatingas 

mentas.
greitųjų pastatė tribunon 
sūnų “Butch,” kuris, visų 
nuostabai, pasakė trumpą 
kalbą! Tarp kitko jaunasis 
Hallinan sakė, jog džiau
giasi tuo faktu, kad jo tė
vas tapo nominuotas prezi
dento vietai. “Jūs visi ži
note, kur dabar mano tė
vas; ir tai yra gerai, nes, 
jei jis nebūtų ten (kalėji
me), tai aš galėčiau many
ti, kad jis neužtenkamai1 ge
rai gynė Harry Bridges.”

Kai baigėsi griausmingi 
aplodismentai, jaunasis Hąl- 
linan tęsė toliau,: žymėda
mas/1 jog “obuolys krinta ne
toli obėlieš,*” tad ir jis se
ka tėvo pėdomis ir žada bū
ti kovingesniu, energinges
nių už savo tėvą, nes vi
same pasaulyje jaunoji 
gentkartė šiandien veikia, 
dirba, kovoja.

Tuomet buvo pristatyta 
Charlotta A. Bass, kandi
datė vice-prezidento vietai.

Ji jau senyva moteris, bet 
pilna energijos, dinamiška 
kalbėtoja. Ji pradeda lė
tai:

“Šis yra istorinis memen
tas.’ Pirmą kartą šio kraš
to istorijoje politinė parti
ja nominuoja negrę moterį 
antrai aukščiausiai Vietai 
mūsų žemėje. Aš esu ne
grė. Mano protėviai atvy
ko šion šalin pirmiau', ne
gu ‘Mayflower/ — jie at
vyko čion surakinti rete
žiais, kaip vergai...”

Kas ji pati? '
i “Per 40 metų,” atsako 

Mrs. Bass, “buvau leidėja 
Ir, redaktorę. ‘CąJ i f o r n i a 
Eagle’ laikraščio, seniausio

mo-
Pirmininkas ant

patiktas ir nulydėtas nuo 
estrados didžiulių ovacijų.

Sesija užsidarė apie 1:30

Kitame straipsnyj bus 
apie rinkiminės platfor
mos dįskusavimą ir priė
mimą. 

. į . » * « i

IŠ Laišką Redakcijai
• ! »

Birželio 1 d., 1952, 
Montevideo.

- . Laisvės Redakcijai
Prie progos su mesite ke

lis žodžius ir apie čionykš
tę padėtį.

Karinis ir pokarinis me
daus laikotarpis pas mus 
jau atgyventas. Industri
jos šakos ima smilkti, su 
tuo atnešdamos bedarbę. 
Taipgi pragyvenimo lygis 
maižinamas, pabranginant 
vartojimo reikmenis. Elek
tros energija pabrango pa
skutiniu laiku apie 30 nuo
šimčių. Dabar-; pakeliama 
kabia važiuętės . bilietams 
nuo18 centų iki 10 c. O pa
gal naują įstatymą butų 
nuoma irgi pabrangs. Nes 
parlamento atstovai ir-ko
mercine spauda jau seniai 
rėkia, kad sienas; butuL įsta
tymas, draudžiantis pakel
ti nuomą, smaugia smul.kjjp 
ją .buržuaziją,. • atimant Lš 
jos, esą, pragyvenimo.šalti
ni- / ’.

Sandėliuose sukrautos 
vilnos nesulaukia eksporto. 
Galvijai slankioja po lau
kus ir nesulaukia, kad juos 
kapitalistai, pervarę per 
frigorifikųs, išsiųstų užsie
nin.- •

Tuo tarpu valdžia perka
si jūsų šalyje karo laivus, 
tankus ir kitus ginklus, kad 
apsigynus nuo nematomo 
priešo, kuris norįs sunaikin
ti mūsų demokratiją! Ka
pitalistai perkasi luksusi- 
niuš automobilius ir kitus 
prabangos dalykus, kokių 
tik pagamina užsienis. Vals
tybės ižde pastebima išlai
dos. didesnės už įeigas, 
lies monetos padengimas 
auksu nupuolęs vienu penk
tadaliu per paskutinį pus
metį. Visa buržuazinė spau- • 
da lieja pyktį ant Sov. Są
jungos, kam ši veda taikos 
politiką ir neleidžia uždegti * 
trečiąjį karą, < kuris atida-

f .

negną .laikračio VakaruQ- ry^ pr$du pareikalavimą 
\ ' ir duotų gražaus pelno!

Mrs. Ęass padėjo į šalį pykįį lieja ir ant darbinin- 
ka.H kų klasės avangardo, kom.

se.

rašytą savo kalbą; jį ] 
bėjo “iš galvos,” Kalbėjo 
apie ši^ dienų padėtį Ame
rikoje ,apie -negrų prie
spaudą/ apie persekiojamus 
ir puolamus kitus žmonės: 
amerikinius » meksikiečius, 
puerto rikiečius, žydus, sve- 
turgimius. Ji sakė, kai Vin
cent Hallinan ir ji sėdės 
Washingtone, visa tai bus 
panaikinta. Kai Progresy
vių partijos žmonės bus 
Baltajame name, joks karo 
pavojus mūsų kraštui ne
grės, nes mūs nieks nesiren
gia užpulti, nenori užpult ir 
neužpuls. Su Tarybų Sąjun
ga ir Kinija mes galime ir 
privalome susitarti ir pra
dėti prekybą, kad mūsų 
žmonės darbo turėtų .

Ar mwų partija šiuos

ir duotų .gražaus pęlno! 
Pvkti lieja ir ant darbi

partijos, kam ši stoja už 
taiką ir veda kovą prieš 
pragyvenimo bra'n gumą; 
tai esą tarnavimas “raudo
najam imperializmui,”

Tai tiek šiuo kartu. 
Su pagarba,

DRĄSUS BURMOS 
SUKILĖLIŲ ŽYGIS

Rangoon, Burma. — Su 
killėliai prieš Burmos 
džią . užpuolė 
mazgą, pasigrobė 
nų, paskui padegė 
dinamitu susprogdino 
nį valdžios traukinį.

Valdžia
kariuomenė, pagaliau, saliu 
nuvijo sukilėlius.
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RAŠYTOJAS—PATRIJOTAS
Gegužes 2 d. sukako penkeri metai, 

kai ankstyva mirtis be laiko, pačiame 
kūrybiniame jėgų klestėjime, iš mūsų 
tarpo išplėšė karštų tarybinį patriotų, 
rašytojų-humanistų Petrų Cvirkų.

Visų-savo gilų, didelį gyvenimų, taik
lių, aštrių, kovingų rašytojo plunksnų ir 
visuomeninę veiklų Petras Cvirka skyrė 
pagrindiniam ' reikalui: supuvusiai bur
žuazinei santvarkai triuškinti ir demas
kuoti, bolševikų partijos vadovaujamai 
darbo žmonių kovai už tarybinę santvar
kų plėsti ir stiprinti.

Savo pasirinkimų teisingam keliui, 
'darbo žmonių kovai už didžių komunis
tinį ateitį Petras Cvirka liko ištikimas 
iki paskutinio atodūsio, visų laikų ženg

damas priešakinėse kovotojų gretose. Jo 
gražus, gilus kūrybinis gyvenimas, jo 
bolševiko-rašytojo-kovotojo aistra, jo už
sigrūdinimas ir tvirtumas lieka pavyz
džiu kartų kartoms.

Petras Cvirka gimė 1909 m. kovo mėn.
12 dienų Klangių kaime, Veliuonos vals
čiuje, mažažemio valstiečio šeimoje. Mo- 

į kėši pradinėje mokykloje, vėliau Veliuo
nos progimnazijoje, kurių baigęs, nepai
sydamas materialinių sunkumų, stojo j 
Kauno Dailės mokyklų.

Petro Cvirkos literatūriniai sugebėji
mai pasireiškė gana anksti. Jis pradėjo 
rašyti būdamas vos 15 m. amžiaus, o 
1928 m. išleidžia pirmųjų savo knygų — 
eilėraščių rinkinį “Pirmosios mišios.” 
Tačiau ši devyniolikmečio jaunuolio kny# 
ga havo pavojinga esamai buržuazinei 

-sanwarkai. Fašistinė cenzūra konfis- 
Ittuoją rinkinį ir išima iš apyvartos.

Tačiau tai negųsdina jauno, principin
go rašytojo, priešingai — dar labiau jį 
paskatina kovoti, aštriu demaskuojančiu 
žodžiu triuškinti supuvusios buržuazinės 
visuomenės pamatus, kelti darbo žmonių 
kovinę dvasių. Jis tvirtai laikosi kartų 
pasirinkto teisingo kelio, nepaisydamas 
jokių sunkumų bei persekiojimų. Todėl 
jo vardas greitai darosi populiarus dar
bo žmonių tarpe, jo kūriniai darosi jiems 
brangūs, savi, godžiai skaitomi.

Kiek vėliau mes matome Petrų Cvirkų 
vienu aktyviausių ir principirigiausių 
“Trečio Fronto” žurnalo ir “Vilties” 
klubo dalyvių. Jaunasis rašytojas aiš
kiai nusako savo darbų programų:

Per vargąną svietą beidams sūnus 
įi ’ Pamatė, kad reik agituot:—

Ponus nuversti, dalyti dvarus,— 
"t^Peik viską biedniem atiduot.

k 1331 m. Petras Cvirka išleidžia pir-r 
tnąjį Savo apsakymų rinkinį “Saulėlydis 
Nykos valsčiuje,” kuriame su jam įgim
tų aštrumu ir atkaklumu demaskuoja 
antižmogiškų buržuazinės visuomenės 
esmę, atskleidžia gilius, nesutaikomus 
klasinius prieštaravimus tos visuomenės 
viduje; Šios brangios talentingo rašyto- 

, jo savybes ypač išryškėja romane “Žemė 
< maitintoja/’ kur Petras Cvirka su visu 

nuoseklumu prieina išvadų, kad tik so
cialistinė santvarka gali išvesti darbo 
žmogų iš skurdo ir prievartos, kad visos 
gyvenimo negerovės glaudžiai siejasi su 

, pačia buržuazinės santvarkos esme.
Pažymėtini taip pat to laikotarpio Pet

ro Cvirkos , romanai “Frank Kruk” ir 
į “Meisteris ir sūnus.” Be to, jis parašo iš

tisų eilę knygučių vaikams ir jaunimui.
Savo vaisingai kovai Petras Cvirka 

ieško įkvėpimo Tarybų Sųjungoje, jį už
dega didingi tarybinių žmonių laimėjL 

I mai. Dar iki 1940 m. lankydamasis Ta
rybų Sųjungoje, susipažinęs su didingais 
jos žmonių p'asiekimais visose liaudies 
ūkio ir kultūros srityse, jis rašo eilę pil- 

'■ nų entuziazmo ir pasididžiavimo apy
braižų, nuoširdžiai pasidalindamas savo 

g kelionėje patirtais įspūdžiais su Lietuvos 
įji ^(wtrbo žmonėmis.
|^Hp\1940 m. atkūrus Lietuvoje tarybų val- 

' rdžių, Petras Cvirka visų savo neišsenka
mų jėgą paskiria jaunos tarybinės res
publikos stiprinimui, o Tėvynės karo me
tais stovi pirmose kovotojų prieš fašisti
nius grobikus eilėse. ^Karui pasibaigus 
jis — vienas aktyviausių darbuotojų at

statant ir atkuriant hitlerinių okupantų 
nusiaubtų krašto ūkį ir kultūrų.

Kovinga Petro Cvirkos kūryba pasili
ko amžiams gyva, ji ir šiandien atlieka 
svarbų kovinį vaidmenį.

Greta kitų momentų, ypač svarbūs ir 
veiksmingi jo kūriniai, nukreipti prieš 
amerikinį gyvenimo būdų, prieš, fašizmų 
ir imperializmų.

Petras Cvirka paskyrė vietos Ameri
kos demaskavimui ir įžymiame satyri
niame savo romane “Frank Kruk.”

Nuo to laiko, kai buvo pirmų kartų iš
leistas romanas “Frank Kruk,” praėjo 
apie septyniolika metų. Imperializmas 
dar labiau sužvėrėjo, puola ir niokoja 
taikias darbščias tautas, grasina pasau
liui nauju karu.
Su tavim eina drauge kinai, negrai, japonai, 
Visuos pasaulio kraštuos kyla darbininkai., 
Už tavo pečių, prie tavęs, su tavim milijonai;

rašė Petras Cvirka dar 19$4 m.
Pasiekusi aukšto meninio meistrišku

mo, kovinga, gili, principinga Petro 
Cvirkos kūryba, jo gausus • literatūrinis 
palikimas sudaro mūsų liaudies bran
giausių turtų. Lietuvių literatūra nėra 
turėjusi tokio populiaraus,'taip liaudies 
mėgiamo ir -skaitomo rašytojo. Jo kūry
ba gausiai verčiama į rusų ir kitų bro
liškų tautų kalbas, o taip pat į liaudies 
demokratijos bei kitų užsienio tautų kal
bas. Petro Cvirkos pirmojo iš lietuvių 
rašytojų veikalai išversti įvairiomis kal
bomis, peržengė milijopinį tiražų.

Įžymiuoju savo sūnumi pelnytai di
džiuojasi visa lietuvių liaudies, kurios 
laimei ir šviesiai ateičiai buvo paauko
tos geriausios rašytojo jėgos. '

Alb. Žukauskas. ' ‘* . , i ;

us TylėnasTyl
Tylėną, jauną darbininką, 
Nelaimė paprasta patiko ...

Iš prigimties jis — vyras pakantus: 
Dantis sukandęs, vargo jis, kentėjo, 
Darbavos, bėgo, tupinėjo

Pilvūzo fabrike devynerjs’ metus.

Ar algą numuša, ar dirbt skubiau pavaro,
Vis tyli jis' vis jam gerai:

Netrūksta nei jėgų, nei garo,—
Tokie keisti jo buvo padarai.

Kiti tai skundžiasi, net tariasi į streiką,
O mūs’ Tylėnas tyli sau ir jau,
Nors prievaizdos “greičiau! greičiau!”

♦ Nei atsipūkšt,neduoda laiko:
Bent kiek kas jam netaip, tuojau išvaro lauk,— 

Ir eina; vis didyn vargšų bedarbių gauja.
» •

O mūs’ vyrukas ... tekinas .. dūsauja...
“Na, na, palauk/’

Galvoja sau Tylėnas,
“Netoks, bra, iš manęs bezmėnas...

Jau ko ko, bet manęs iš darbo nepaleis.
Juk mato prievaizda, koksai aš vyras —
Toks greitas, apsukrus, toks ščyras ...

Aš, bra, ramiai žengiu savais keliais.”

Bet neilgai taip buvo:
Mašinų vis naujų prigrūdo visą krūvą.

-Kur darbininkų sukdavos pirmiau pūrys, 
Dabar tenai užtenka vieno,—
Mašinos pribruka produktų, kaip to šieno ...

Iš kailio nerias mūs gvairys,—
Kaip lapė, prievaizdą sekioja:

“Ne, Džimas manęs nevarys.” . '
O Džimas kaip tiktai ir jį išjojo..-.

“Eik,” sako, “tu namo : darbų dabar mažai.
Kaip prireikės, atsiųsiu žinią.”

, Tylėnui tuoj gailia nusviro, kaip puodynė ...
Tik šmėkšo suodini ant veido jam ruožai...

Tai kas dabar daryt be darbo?...
Pati... penki vaikai... ot svarbu.

Vis laukia jis žadėtos jam žinios —
Ir vis sulaukti -jos negali, '
O čia ir badas gnaibo mūs bedalį

♦ Tarp šurmuliuojančios minios ...
Tylėną, tylų darbininką, • .
Vargai ir rūpesčiai, kaip širšinai,, apniko. ♦.

Jonas Kaškaitis.

Br. Vargso-
Laucevičiaus, “Raštai”
Br. Vargšas-Laucevičius yra vienas tų 

XX a. pradžios lietuvių rašytojų, kuriuos 
iškėlė ir išugdė darbo žmonių kova dėl 
savo išsivadavimo.' Kilęs iš'darbininkų 
šeimos, rašytojas nuo pat vaikystės jau
tė visų'išnaudojimo ir' skurdo naštų. 
Bręstant 1905 metų revoliucijai, jos re- 
voliucinių-demokratinių idėjų paskatin
tas, jis aktyviai įsijungia į darbo žmonių 
kovų, organizuodamas jaunimo ratelius 
ir darbininkų streikus.

1905 metų pabaigoje, kaip politinis 
emigrantas atsidūręs Amerikoje, nežiū
rint pasibaisėtinų gyvenimo sųlygų, Br. 
Vargšas im’asi literatūrinio darbo, siek
damas paskleisti Amerikos lietuvių tarpe 
revoliucines idėjas. Didele dalimi j o ta
ryba yra tiesioginis 1905 m-etų revoliuci
jos atspindys arba parašyta, revoliucijos 
idėjų poveikyje. Nors Br. Vargšas, kaip 
ir kiti'to meto pažangieji rašytojai, ligi 
galo nesuprato klasių kovos dėsnių ir va
dovavosi daugiau revoliucine aistra, ta
čiau jo kūriniai, yp’ač pirmojo — 1905- 
1907 metų — laikotarpio, atspindėda- 
mi revoliucijos įvykius, turėjo nemaža 
revoliucionizuojančios reikšmės. Tai yra 
būdingiausi mūsų to meto literatūroje 
revoliucinių kovų vaizdai ir ta prasme 
jie nėra nustoję savo vertės ir šiandien. 
Tuose savo kūriniuose vaizduodamas 
ginkluotas darbo žmonių kovas, streikus, 
kalėjimus, piešdamas atskirų revoliucio
nierių paveikslus, Br. Vargšas ypatin
gai pabrėžia jų moralinį tvirtumų, pa
rodo jų didvyriškumų, ryžtingumų bei 
tvirtų tikėjimų revoliucijos pergale. To-, 
kiais ryžtingais, pasitikinčiais kovotojais 
mes matome Kazį, Onų ir kt. dramoje 
“Paskutinė banga,” Vitoldų ir Vasilijų
— apysakoje “Antras krikštas,” Petrų 
Žinių'— apsakyme “Prieš aušrų,” Ste
puku — apsakyme “Tėvas” ir kt.

Savo kūriniuose, kur vaiduojama re
voliucinė kova, Br. Vargšas dažnai pa
brėžtinai iškelia visų tautų darbo žmonių, 
vienybės reikalų. Eilėj kūrinių, kaip 
“Antras krikštas,” “Garlaivyje” ir -kt.Į 
jis duoda net konkrečius tokios draugys
tės paveikslus, pabrėžia rusų .tautos pa
ramų Lietuvos darbo žmonėms jų kovoje 
prieš carizmų. Tačiau ir čia jis dažnai 
neskiria klasių, neišryškina proletariato 
vadovaujančio vaidmens revoliucijoje. 
Tas ypač ryšku jo vėlyvesniuose kūri- 

,niuose, kur visuomenė dažnai skirstoma 
ne ekonominiu-klasiniu, o buržuazinės- 
krikščioniškos moralės pagrindu — į ge
rus ir blogus žmones. (“Gadynės žaiz
dos,” “Žmonės.”)

Br. Vargšo literatūriniame palikime 
randame nemaža kūrinių, aiškiai nu
kreiptų prieš kapitalistinę Amerikų, 
prieš suburžuazėjusius lietuvių išeivius. 
Štai, pirmame savo vaizdelyje “Miške,” 
rašytame Amerikoje 1905 metais, Br. 
Vargšas daugiausia dėmesio skiria su- 
buržuazėjusiu lietuvių išeivių Ameriko
je demaskavimui, demaskavimui tos nuo
monės, kad, esu, jie, amerikiečiai, galė
tų padėti išsivadavimo kovoje. “Ameri
kos dirva sumirgusi degtinėje, — rašo 
Br. Vargšas šiame vaizdelyje, — ir ne
suteikia jokio vaisiaus. Mūsų tautiečiai 
Amerikoje nesigaili uždirbtų pinigų, 
juos'Tšfnoka po kariamas 
“sėbrų” namus, išsvaidjo sa
dirbtus centus svaiginti savo protui, tuo 
ir baigiasi šviesa ir mokslas.” Savo vaiz
delį rašytojas užbaigia entuziastingais 

» šūkiais “Teprašvinta socializmas visuo
se kraštuose,” kur jaučiamas ir auto
riaus tikėjimas greita socializmo perga
le. . *

Vos nuvykęs į Amerikų Br. Vargšas 
pastebėjo,'kad toje “kapitalizmo citadė- 
Įėję” darbo žmogus dar žiauriau išnau
dojamas, kad gaivinančios socializmo 
idėjos, carinėje Rusijoje sukėlusios ma
ses j kovų, čia dar mažai tepasiekė, iš
naudojamųjų sųmonę. “Ten žmonės jau- 

z čia, ten žmonės mano, ten gyvuoja žmo
nės, ten viskas kaip pas žmones, o čia!?” , .
— su pasipiktinimu kalba apysakos 
“Antrasis krikštas” veikėjas revoliu
cionierius Vasilijus, palygindamas, revo
liucijos apimtų carinę Rusijų su Ameri
ka, — kūoveikiausia grįšime atgal, taip . 
gyventi gėda.” Su ironija kalba apysako
je autorius apie tuos tariamai laisve kvė- . 
puojančius žmones, kurių “protus smau
gia tūkstančiai karČiaųių su bažnyčia.^

Apsakyme *“Laisvė,” kur Br. .Vargšas 
pavaizduoja tragiškų darbininko šeimos 
likimų kapitalistinėje Amerikoje, kai 
mirus vyrui, neturėdama galimybės iš
mokėti buto nuomos našlė išmetama į 
gatvę, aiškiai matyti rąžytojo pažiūra į - 
tų “laimės” šalį. Per vaiko psichologijų

ir visokius
> sunkiai už-

'''< "A" r ■ '-s? 5* . „ .
čia atskleidžiama klaiki dolerio karalys
tės tikrovė, kur žmogils nieko nevertas, 
jei jis neturi pinigų. “Tū neturi centų... 
tu kvailas....”, — šaukia Domukui šia
me vaizdelyje turtuolių vaikai. Vedamoji 
šio apsakymo mintis — parodyti tų šalį, 
besididžiuojančią savo “laisvėmis,” pa
rodyti ,kad švenčiant “laisvės” dieną,' ją 
švenčia ten tik turtingieji, o kapitalo už-, 
guitiems darbo žmonėms suteikiama tik 
laisvė mirti badu.

Ne viename pirmojo savo kūrybos lai
kotarpio apsakyme, vaizdelyje ar dramoje 
Br. Vargšas atskleidžia kapitalistų niek
šybes. Štai vaidelyje “Ugnis” parodoma, 
kaip pasipelnijimo aistros vedami kapi
talistai sudegina .savo fabriką, kurio 
neapsimoka remontuoti, ir ugnyje žūsta 
darbininkai. Panašius kapitalistinio pa
saulio tikrovės- paveikslus mes matome 
ir vaideliuose “Sugrįžo,” “šeštas lan
kas,” “Streikas,” “Tėvynė,” “Išlydėji
mas” ir kt. Be abejo, šiuos vaizdelius su
kurti bus paskatinusi rašytoją žiauri ka
pitalistinės Amerikos tikrovė. Visuose 
šiuose kūriniuose jaučiama rūsti auto
riaus neapykanta kapitalistinei tikrovei 
ir kartu karštas troškimas bei tikėjimas, 
kad “ateis kvepiąs, ramus pavasaris, at
gims gamta, nušvis’.... (“Sugrįžo”).

Reakcijos laikotarpio Br. Vargšo kū
ryba nebetenka savo revoliucingumo bei 
kovingumo. Rašytojas nebeišlaiko revo
liucinės ideologijos nuoseklumo ir, spręs
damas socialines problemas, nueina re- 
formizmo, o ne revoliuciniu keliu. Revo
liucinę kovą vaizduojančiose dramose 
(“Pirmieji žingsniai,”. “Penktas įsaky- 

, mas”) matome būdingus ir realius to 
, nfeto gyvenimo reiškinius, kaip kumečių 

kovą su dvarininku, streikus, gink
lų gabenimą, tos dramos persunktos re
voliucine, optimistine nuotaika, tačiau 
šalia iškeliamų revoliucionierių (Jono, 
Kokšto ir kt.), mes matome lygiagrečiai 
idealizuojamus ir liberalinės buržuazijos 
atstovus.

Šalia idėjinio kai kurių antrojo kūry
bos laikotarpio Br. Vargšo kūrinių ne- 
nuoseklumb ir ydingumo, jų vertę maži
na dažnai silpnas meninis lygis.

Br. Vargšo “Raštų” redaktoriams ga
lima .prikišti tai, kad, jie neįdėjo stam
biausios jo apysakas “Antrasis krikš
tas,” kurioje duodama griežta kapitalis
tines Ainerikos kritika bei pasireiškia 
aniiklerikalinės autoriaus nuotaikos, pa
rodant kunigijos gobšumą ir artimą jos 
bendradarbiavimą su carine valdžia stip
rėjant revoliuciniam judėjimui. Šie mo
mentai, deja, liko neužakcentuoti ir įva
diniame, “Raštų”' straipsnyje. Tačiau, 
nežiūrint viso to, Br. Vargšo-Lauceyi- 
čiaus- “Raštai” yra vertingas rinkinys, 
jame atsispindi praeities gyvenimo tikro
vė, parodoma darbo žmonių kova prieš 
išnaudotojus. & Žaldokas.

ČĖKOSLOVAKIJOS 
ŽEMĖS ŪKIO 
DARBUOTOJŲ > 
KONFERENCIJA

PRAGA, bal. 30.—-Čekę-

mes ūkio kooperatyvų na
riai, mašinų-traktorių sto- > 
čių ir valstybinių žemės 
ūkių darbuotojai atkakĮįįįi 
studijuoja tarybinį patyri
mų, sukaupta išauginant 
gausius derlius dideliuose. 
plotuose. Tarybų Sujungus 
socialistinės žemdirbystės 
pirmūnų pasiekimai įsisavi
nami Čekoslovakijos kai
muose įsteigtuose agrotech
nikos rateliuose.

Brno mieste Čekoslovaki
jos - Tarybų Sųjungos iir- 
stituto ir Čekoslovakijos 
žemės ūkio akademijas ini
ciatyva įvyko visuotinė 
valstybinė konferencija ap
svarstyti klausimams, su- ' 
sijusiems su žemdirbystės 
žalieninės sistemos įdiegi
mu Čekoslovakijos kaimo 
socialistinio sektoriau^ 
ūkiuose. Konferencijoje 
dalyvavo respublikos vie
ningųjų žemės ūkio koope
ratyvų, mašinų - trakto* 
rių stočių, valstybinių žer 
mes ūkių ir mokslinio tyri* 
mo išeigų darbuotojai. •

Kalbėdamas konferenci
joje, žemdirbystės ministro 
pavaduotojas Janas Ledlas 
paragino Č e k o s 1 o vakįfos 
žemės ūkio darbuotojus 
plačiau panaudoti gausų 
tarybinio a g r o n o m i j o s 
mokslo ir praktikos paty
rimų. ‘ • j

Ačiū tau...
Klajojau gaubiamas vienatvės, 
Dienas beleisdamas vienodai, 
Neigiamas laiko ir senatvės ... 
Net nežydėjo man nė sodai. .
Tik kai mūs žvilgsniai susitiko 
išrdies gilybėj atsidūrė, 
Ir ilgai, ilgai pasiliko, , 
Ir braųgų jausmų man sukūrė.
Tai nuo tada aš paregėjau
Visų gražumų vasarėlės
Ir buitį dyvinai stebėjau: 
Mačiau, kai puikiai žydi gėlės.
Aiškėjo grožis kalnų, klonių, 
Švelnėjo vėjelio dvelkimas, 
Teikdamas momentų malonių... 
Ryškėjo ir -širdies plakimas.
Tai tu saulutę man iškėlei,
Kad šilumos ji daugiau duotų, 
Ir tai, kad aš gyvenčia vėlei, 
Kad širdis mano vėl dainuotų.

A. Dagilis.

IŠ LIETUVOS
Įsipareigojimas Įvykdytas • 
KLAIPĖDA, IV. 25 d. —šio^ 

mis. dienomis Klaipėdos jūrų 
prekybos uostas raportavo 
apie prisiimtųjų įsipareigoji* 
mų Gegužės Pirmosios garbei 
įvykdymą. Mėnesinis prekių 
pakrovimo ir ’iškrovimo pla- • 
nas įvykdytas pirma laiko— 
balandžio 21 d. Dešimtys lai
vų iškrauti anksčiau nustaty
to laiko. Per pirmąjį šių metų 
ketvirtį uosto kolektyvas davė 

z valstybei 750 tūkstančių vir- 
šumplaninių sankaupų.

• '• j ‘ . i .hiUĮt   

t

Gagros kurortas

GAGRA, V. 5 d. —Kasdien 
šiame kurorte gausėja žmo
nių. Pilnu apkrovimu į dirba 
Stalino vardo, “Čai-Gruz-ija”. 
Jūrų laivyno ministerijos, Sw- 
susisiekimo minister, sanato- 
rijoš, V'PSCT poilsio namai ir 
kitos gydyklos.

šiandien atidaroma *daf 
viena gydykla — sanatorija 
“Rica”. čia ilsėtis atvyko dau
gelis Maskvos, Leningrad#* 
Tbilisio ir kitų miestų įmonių 
stacbanovininkai.

Kurorte dabar veikia vie- , 
nuolika gydyklų, kuriose a- 

ztostogas praleidžia daugina 
kaip tūkstantis žmonių. Kiti 
vienuolika sanatorijų ir poil
sio namų bus atidalyta arti
miausiomis dienomis. Darbo 
žmonių pilnaverčiam poilsiui 
sudarytos visos sąlygos. Gydy-. 
mo kabinetai aprūpinti naš
iausiąja medicinine aparatū
ra, atidaryta vandens gydyk
la su šiltomis voniomis, gerai 
įrengti pliažai, pajūrio par
kas, sportinės aikštelės teniso 
kortai. <

Jakutiškasis azotobakterinas
. JAKUTSKAS, V. 5 d. —Ja

kutijos kolūkiams perduota 
pirmoji siunta vietinės gamy
bos azotobakterino.

Prieš kęlerįus metus, tyrinė
dami dirvą, Jakutijos moksli
ninkai nustatė, kad dėl arti 
susikirsčiusio amžino įšalimo 
naudojamosios organinės trą
šos supūva nepaprastai lėtai. 
Azotas,’ kurį augalai sugeria 
iš dirvos, nespėja' atsikurti. 
Dirva metai iš metų nualinai 
ma. '

Buvo mėginta tręšti azoto- 
bakterinu. Tačiau bakterijos, 
būdamos neprisitaikiusios prie 
vietinių sąlygų, žuvo. Tada 
TSRS Mokslų akademijos Ja
kutijos filialo/vyresnysis mok
slinis bendradarbis I. Ą. Ma* 
zilkinas kartui su vyresniąja 
laborante O. M. šlykova nuta
rė išauginti azoto bakterijų 
kultūrą, prigyjančių Jakutske. 
Dvejus metus trukusio atkak
laus darbo dėka jie atrink 
apie 30 rūšių reikiamų bakte
rijų. Tokiu būdu mokslininl 
gavo vietinį azotobakterinų.

i (ELTA)
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Medicinos mokslas liaudies sveikatos 
sargyboje — kritiška pažiūra

Rašo prof. dr. J. Kupčinskas, 
Kauno Valst., med. inst. dir.

Iš kolūkinio gyveninio Lietuvoje
' Rašo M.»Bieliauskas

i

VILNIUS. — Kiekvienais 
metais tarybiniai mokslo dar
buotojai pasiekia didelius lai- 
mėjimus, nes jie remiasi ma
terialistine pasaulėžiūra ir 
moksliniu marksizmo-leniniz
mo metodu. Tarybinėje sant
varkoje surastos naujos for
mos mokslo tiriamajam dar
bui išvystyti. Padedant kriti
kai ir savikritikai, išaugo nau
jos mokslinės jėgos, sugeban
čios išspręsti sudėtingiausias 
mokslo problemas.

Buržuazinė santvarka nesu- 
dąęė sąlygų Lietuvoje augti ir 
vystytis medicinos mokslui.

• Neskaitant Kauno universite
to medicinos fakulteto, kurio 
uždavinys buvo ruošti nedide
lį skaičių gydytojų, jokios ki
tos medicinos mokslo įstaigos 
nebuvo/ Niekas nesirūpino 
mokslinių kadrų išauginimu, 
nebuvo jokios paramos pasižy
mėjusiems pažangiems moks
lo darbuotojams. Jau nekal
bant apie bendrąsias medici- 
nos problemas, net aktualūs 
mūsų x respublikai sveikatos 
apsaugas klausimai moksliškai 
beyeik nebuvo nagrinėjami. 
Nežiūrint įvairių infekcinių li
gų išsiplėtimo, mes neturėjo-* 
me nė vieno rimtesnio darbp 
apie dėmėtosios šiltinės, vidu
rių šiltinės ir kitų apkrečia- 
rhų susirgimų išsiplėtimą ir 
apsisaugojimo' priemones.

Tik atkūrus tarybinę sant- 
V«arką, išsipildė sena darbo 
žmonių svajonė’ — nemoka
mas gydymas. Partija ir vy
riausybė, ’-skirdama didžiausią 
dėmesį kiekvieno dirbančiojo 
sveikatos apsaugai, ėmėsi 
r,u.ošti naujus medicinos kad
rus, steigti naujas/ medicinos 
mokslo įstaigas. Tuo būdu bu
vo. įsteigta eilė mokslo tiria- 
m.ų^ų institutų, Kauno Valsty
binis medicinos institutas...ir 
kitos mokslo įstaigos.

Broliškų tarybinių Tespubli- 
kų ir ypač didžiosios rusų 
tautos paramos dėka respub
likoje išsiplėtė mokslinis dar
bas, išaugo mokslo darbuoto- 
jįįj ► kadrai.

’ Didelis dėmesys kreipiamas 
tuberkuliozės klausimui nes 

* džiova buvo labai išsiplėtusi 
buržuazijai valdant, o hitle
rinės okupacijos metu susir- 
gjmų skaičius dar labiau padi- 
<mįo. Vilniuje įsteigtas moks
lo . tiriamasis Tuberkuliozės 
taą£įtutas. Respublikos dispan
serių ir tubkabinetų tinklas 
a$jeka platų masinį gyvento
jų, sveikatos tikrinimą. Tai pa
deda vesti planingą kovą su 
tuberkulioze.

-tPlačiai nagrinėjami įvairūs 
^miniai infekciniai susirgimai 
ir jų išsiplėtimo likvidavimo 
būdai mūsų respublikoje, šiais 
klausimais disei-tacijas yra ap
gynę doc. Matulevičius ir doc. 
Ępjakas. Infekcinių susirgimų 
klausines nagrinėja Medici- 
nos instituto infekcinių ligų

labai ma- 
mokšlinės 
aktualiais 
neišvysto- 

o

Mokslo įstaigose 
žai praktikuojama 
diskusijos įvairiais 
mokslo klausimais,
ma kritika ir savikritika, 
“nevienas mokslas negal vys-» 
tytis ir progresuoti be nuomo
nių kovos, be kritikos laisvės,” 

Prie Lietuvos TSR Sveika
tos apsaugos ministerijos vei
kia Medicinos mokslo taryba, 
kuri dar silpnai atlieku savo 
vaidmenį respublikos moksli
nio darbo vadovavimo srityje, 
šios tarybos vadovybėje suda
rytos probleminės komisijos 
dažnai savo darbą atlieka for
maliai, užsiima tik iš atskirų 
mokslo įst. pristatytų temų 
sugrupavimu, be gilesnio jų iš
nagrinėjimo ir įvertinimo, be 
rimtespės pagalbos jauniems 
mokslo darbuotojams.

Pirmaeilę reikšmę turi mo
kslinio darbo idėjinis lygis, 
nes tik materialistinis įvairių 
problemų traktavimas ir pav- 
lovinis mokslo tiriamojo darbo 
metodas užtikrina teisingą 
darbo kryptį.

Reikia teikti efektyvesnę 
paramą mokslo darbuoto
jams, visose mokslo įstaigose 
vesti kovą už mokslo tiriamo
jo darbo plano įvykdymą.

Tarybinis medicinos moks
las tarnauja darbo žmogaus 
sveikatos apsaugai ir taikos 
reikalo užtikrinimui. Premijos 
skiriamos už tuos darbus, ku
rie padeda apsisaugoti nuo e- 
pidemijų, išgelbėti naujagi
mių gyvybę, prailginti žmo
gaus- amžių.
Visai kitokia padėtis yra im

perialistinėse valstybėse. Im
perialistiniai grobikai pirmie
ji istorijoje pradėjo naudoti 
gėdingiausią ginklą — sun
kiausių apkrečiamų ligų bak
terijas ir biologijos ir medi
cinos mokslą panaudojo žmo
nių naikinimui.
Biznieriams, įpratusiems pre

kiauti žmonių nelaimėmis ir 
krauju, bakteriologinis gink
las labiausiai patinka, nes jis 
naikina tik žmones,* o palie
ka jų turtą, kurį imperialistai 
kėsinasi užvaldyti.

Tie buržuaziniai apkrečia
mų ligų specialistai, kurie 
tarnauja bakteriologinio gink
lo gaminimui, turi būti vadi
nami ne mokslininkais, bet 
niekšiškiausiais nusikaltėliais.

VILNIUS. — Erdviame Lie
tuvos žėmęs ūkio • ministro 
Augustinaičio kabinete vyko 
posėdis. Pranešimą .apie dar
bo patyrimą darė Kauno sri
ties Kalvarijos rajono “Santa-, 
kos” kolūkio pirmininkas Le
onas Statulevičius. Jaunas — 
apie trisdešimt metų — žmo
gus pasakojo apie pakitimu?, 
kurie įvyko šiame kolūkyje 
1951 metais. Su ypatingu en
tuziazmu jis kalbėjo apie per
spektyvas visuomeniniam ar-* 
teles ūkiui toliau didėti ir sti
prėti.

— Mūsų, kolūkio ekonomi
ka, —t sakė Statulevičius, — 
pernai vystėsi audringais tem
pais. Pakanka, pavyzdžiui, 
pasakyti, jog, palyginti su 
1950 metais, “Santakos” žeh 
mės ūkio artelės piniginės pa
jamos dvigubai padidėjo ir 
prašoko pusę milijono rublių.

Iš profesijos Leonas Statu
levičius — agronomas. 1951 
metų pavasarį “Santakos” že
mės ūkio artelės kolūkiečiai 
išrinko jį savo kolūkio valdy
bos pirmininku. Visuomeninis 
ūkis kolūkyje yra stambus. 
Vien žemės čia yra 'daugiau 
kaip du tūkstančiai hektarų, 
fermose daug gyvulių. Tokiam 
plačiam ūkiui sėkmingai tvar- 

kvali- 
ūkio

kyti reikalingas didžiai 
fikuotas vadovas, žemės 
specialistas.
Mokslo pasiekiniai 
žemes ūkyje

Su entuziazmu Statulevi
čius griebėsi darbo. Nuo pat 
pirmųjų dienų jis ėmė diegti 
į gamybą mičiurinfnio agro
biologijos mokslo pasiekimus. 
Tai kaip tik buvo pavakario 
lauko darbų metas. Agrono
mui — kolūkio pirmininkui 
pasiūlius, sėkla buvo ruošia
ma sėjai pagal akademiko T. 
D. Lysenkos metodą: be to, 

’ kad sėkla daugelį kartų valo
ma specialiomis mašinomis, 
buvo organizuotas jos šildy
mas šiltu oru, beicavimas ir 
jarovizavimas. Tuo būdu pa* 
siekiama, kad pasėliai spar
čiai dygsta ir kartu bręsta. J.ei 
seniau ' valstiečiai grūdines 
kultūras sėdavo rankomis, tai 
dabar sėja buvo atlikta arkli
nėmis ir traktorinėmis sėja
mosiomis eiliniu ir kryžminiu 
būdu, geresniais 
niais terminais ir 
toje žemėje.

Kolūkyje buvo
nauji rezervai laukų derlin
gumui pakelti. Vienas tokių 
rezervų pasirodė durpių 
puikiųjų organinių trąšų — 
panaudojimas, šimtmečius jos 
gulėjo be naudos. Individuali
nį ūkį. tvarkiusieji valstiečiai 
neturėjo nei jėgų, nei priemo
nių pelkėms nusausinti ir dur
pėms kasti. Kolūkyje tokių jė
gų ir priemonių atsirado. Sta- 
bulevičius suorganizavo dur
pių ruošimą ir jų išvežimą į 
laukus, taip pat paruošė ir į- 
diegė kitų agrotechninių prie
monių kompleksą. Pavyzdžiui, 
buvo panaudoti tokie vertin-

agrotechni- 
gerai įdirb-

atskleisti

Iš Lietuvos
Jvykdytas' keturių mėnesių 
planas

PANEVĖŽYS, IV* 25 d.— 
Pramones kombinato kolekty
vas Gegužės Pirmąją pasitin
ka naujais darbo laimėjimais. 
Prisiimtieji įsipareigojimai į- 
vykdpmi. Pirmauja baldų ce* 
chas, kuris jau dirba, gegužė? 
mėnesio antrojo dešimtadienio 
sąskaita.

Didelius laimėjimus pasiekė 
mechaninio cecho kolektyvas,
kuris, pirma laiko įvykdė 4 gi agrotechnikos metodai, 
mėnesių planą.

reumato, 
sveikatos

nemažo

llįietuvos medicinos mokslo 
įstaigų problematikoje svar- 
lįią vietą užima bendrosios 
medicinos problemos: vėžio, 
hipertoninės ligos, 
moliuos ir vaiko 
apaąygos ir kt.

i Nežiūrint atlikto
darbo, Lietu/yos TSR medici
nos mokslo institutų ir kated
rų; darbas dar atsilieka nuo 
Sjąndieninių uždavinių. Moks
linių darbų plane dar per ma
ža temų, susijusių su respub
likos svęįkatos apsaugos or
ganizacijos klausimais. Mūsų 
kurortai, apie kuriuos būtų 
gąlitaa. parąšyti ne vieną dj- 
sertapiją dar tik pradedami 
tyrinti- ■

Medicinos mokslo įstaigų 
dfluu atsilieka nuo respubli
kos socialistinės statybos vys
tymosi Medicinos mokslo 
d^rbuptojai nepakankamai 
skiria dėm.esio sveikatos ap
saugos klausimams, . iškylan* 
tiems sąryšyje su žemės ūkio 
kolektyvizacija.

■ ligotomis mineralinėmis trąšo
mis, papildomas žiemkenčių 
ir. vasarinių kultūrų patręši
mas, dirbtinis rugių apdulki
nimas, gilus arimas plūgais su 
priešplūgiais ir tt. t
Gyvulininkystė ir derlingumas

Keliant žemdirbystės kultū
rą, kartu imtasi priemonių iš
vystyti visu'omenindi produk
tyviajai gyvulininkystei, dar- 
žovinjnkystei ir .sodininkystei; 
buvo statomos pagalbinės į- 
monės. Kolūkiečiai matė savo 
darbo vaisius —■ derlius turė
jo būti gausus.

{ Ir jie neapsiriko. Savo lau
kuose “Santakos” kolūkis iš
augino žymiai gausesnį der
lių, negu čia surinkdavo iki 
kolektyvizacijos — po 16 
centnerių grūdų ir po 
centnerių cukrinių runkelių iš 
hektaro visame pasėlių plote. 
Gautas gausus ir kitų. kuĮtūrų 
— linų, daržovių, koksagyzo 
ir tt. — derliu?. Daug vaisių 
buvo dideliame kolūkio sode. 
Vaismedžių šakos vos išlaiky
davo jų sunkumą — kad jos 
nesulūžtų,, 
mas.

Puikius 
ir kolūkio 
suomeninių gyvulių 
fermoje per metus beveik dvi
gubai padidėjo. Tas laimėji
mas nėra atsitiktinis'. Kolūky
je yra sudarytos puikios sąly
gos gyvulininkystei išvystyti. 
Trąšios užliejamos ganyklas 
užima šimtus hektarų Šešupės | 
krantuose. Vasaros metu gau
sioms kaimenėms čia yra aps
tu sultingo žalio pašaro, žie
mos laikotarpiui kolūkiečiai 
sudaro gyvuliams dideles šie
no, pašarinių šakniavaisių, 
koncentratų ir siloso atsargas. 
1952 metų vasario ir kovo mė
nesiais gyvulių skaičius fer
mose .vėl žymiai padidėjo dė
ka to, kad daug jų buvo pri
veista. Visuomeninė gyvulinin
kystė duoda dideles pajamas. 
Pernai turguje buvo parduota 
vien pieno ir kiaulienos 
300 tūkstančių rublių.
PagalbinėSv ūkio šakos

Pažymėtina, kad išsivystė 
pagalbinės ūkio šakos, kurios 
taip pat duoda nemaža paja
mų. Pernai atviroje dirvoje 
kolūkis išaugino šimtus tonų 
runkelių, morkų, kopūstų, pa- 
midorų*ir tt. žiemos metu 
“Santakos”, kolūkio šiltadar
žiuose ir inspektuose žydi a- 
gurkai, žaliuoja salotos, svo
gūnai, auginami ridikėliai. Ar
telė turi savo parduotuvę Kal
varijos mieste, čia visada ga
lima, pirktis šviežių daržovių, 
o taip pat obuolių, grietinės, 
medaus, sviesto, varškės, laši
nių, jautienos ir kiaulienos.

Kolūkyje plačiai. išsivystė 
ūkinė statyba. Dailidžių, ply- 
tininkų, tinkuotojų, stogden
gių brigada pastatė 'pagal ti
pinius projektus karvidę, kiau
lidę, grūdų sandėlį, garažą 
ir kitas, gamybines patalpas. 
Neseniai užbaigta statyti ply
tinę', kurios produktyvumas— 
1,5, milijono plytų per metus.’
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teko statyti atra-

laimejimus pasiekė 
gyvulininkai. Vi- 

skaičius

uz

kaip dirvos tręšimas granu-' Kolūkyje veikia šalikai vystės

Anglijos apsigynimo ministęris Earl Alexander tariįąsi 
su prez, Trumanu Korėjos ir kitais karo reikalais.

kad 
šeš-

Margos Mintys
žalias “CĮorophyll 
deį dantų

Naujai pasirodęs dan
tims mazgoti mišinys, kuris 
yra labai žalias, yra pada
rytas iš žolės alfalfa ir da
bar yra "vartojamas, nesi
juok, laikyti sužeistą vietą 
švariai, burnai plauti, 
kramtomajame gurne,. šunų 
maiste, plaukų mazgojime, 
cigaretuose, dėl suliesėjimo 
piliukėse ir dėl plikų gąjvų/ 
užmušimui smirdančio kva
po ir tt. Yra«29. skirtingos 
piliulės, turinčios “Cloro- 
phyll.” Apie 65 produktai 
pasidarė žali.

Gydytojai sako, kad tuo 
skystimu aptepus žaizdą, ją 
užlaiko švaria' ir užmuša 
bakterijas.

“Clorophyll esąs 
smarkus kvepėjimas, 
užpylus porą lašų ant
ko smarvės, jo smarvė pasi
daranti panaši j padžiovu
sio šieno kyapsnį.

Jeigu tai yra tiesa, kaip 
sakoma, tai bus geras pro
duktas dėl visko. Moterys 
galės ir plaukus nusidažy
ti Žaliai/

• Šis aprašymas man pri
mena vengrus, kurie atneš
davo visokius vaistus į Lie
tuvos kaimus ir sakydavo, 
rodydami kokią ten bonku- 
tę, pilną skystimo:

“At šišvelių bizdelių, at 
bitelių, at gurtibų ,at ramo- 
tų, at petrukų, kylu neva
rys.”
Pasirašė melų 
skleidimo deklaraciją

Visų šalių pabėgėliai, km 
rie išsigando, kad jų vals
tybių piliečiai prisidėjo prie 
sovietinių respublikų, su
gužėjo į Pennsylvanijos 
valstybę ir pasirašė dekla
raciją, kurioje nurodoma, 
kad visi pabėgėliai meluos, 
kiek tik galės, prieš sovie
tines respublikas.

Bet jie su melais mažai 
ką pelnija. Vienas pąbęgė-. 
lių melas, kad būk Sęvietų 
karininkai nužudę miške 
kelis šimtus lenkų karinin
kų ir generolų, neprigyja, 
ir jie, dėdami visas pastan
gas, neįtikino , Baltajame,'

“Duris atidarė žmogus taip pažįstamais 
ir mylimais veido bruožais...”

M ' *" * ,

Rašo paUegel^ Jonas Givildys, , 
1951 m. grįžęs Lietuvon iš 
Kanados,.

Jums, esantiem? Kanadoje 
mano bičiuliams ir pąžįsta- 
■iųie,ms, tur būt, nereikia aiš
kinti, kad apsispręsti grįžti į 
Tėvynę, atsidūrusiems užsie
nyje lietuviams, ne taip jau 
lepgva.

Ne iš karto ir aš priėmiau 
tokį sprendimą. Kelis metus 
gyvenau DP stovyklose Vaka
rų Vokietijoje, vėliau išvykau 
į- Kanadą. Vakarų Vokietijo
je ir Kanadoje girdėjau tas 
pačias kalbas apie grįžusiųjų 
persekiojimą Tėvynėje, klau
siau įvairius plepalus ir bu
vau pilnas visokiausiu abejo
nių. Pereitų metų rudenį'nuta
riau kreiptis į tarybinį konsu
latą Kanadoje ir sužinoti, ko
kios galimybės atvežtiems į 
Kanadą lietuviams grįžtį į 
Tėvynę. Konsulate man paaiš
kino, kad kiekvienas Tarybų 
Sąjungos pilietis, atsidūręs 
karo metais ; užsienyje, turi 
teisę iš bent kurios valstybės 
grįžti į Tėvynę. Konsulatas su
teikia norintiems grįžti viso
keriopą paramą ir net, apmo
ka kelionės išlaidas.

Būdamas konsulate, aš per
skaičiau. visą eilę Tarybų Lie
tuvos laikraščių, iš kurių su
žinojau, kad grįžtantiems į 
Tęvynę netaikomos jokios re
presijos nei už išvykimą iš 
Lietuvos, nei už buviipą už
sienyje, nei už negrįžimą ka
rui pasibaigus.

Mintimis apie norą grįžti į 
Tėvynę, pasidalinau, su Kana
doje esančiais artimaisiais, ta
čiau dauguma jų atkalbinėjo 
mane. Bet noras grįžti į gim
tąjį kraštą, pamatyti Kauną, 
susitikti su, Tikusiais Lietuvoje 
tėvais buvo stipresnis. 1951 
m. rugsėjo men. aš palikau 
Kanados krantus ir išplaukiau 
laivu į Stokholmą, ten persė- 
dau į tarybinį laivą ir greit 
buvau Leningrade. Jau tary
biniame laive pažinau papras
tus tarybinius žmones, stebė
jau juos darbe ir poilsyje, 
jaučiau jų šiltą ir draugišką, 
atsinešimą. Į mane jie grei
čiausiai žiūrėjo kaip į prade
dantį sveikti žmogų, neseniai 
sirgusį sunkia liga. Kaip svei
kiems kartais nepatogu kal
bėti su ligoniais apie jo skau-

Name Amerikos valdiniu-' taip.niekas iš laiyo jgu-
los nevargino ir manęs klausi
mais apie pergyvenimus užsie
nyje/ Kalbėjome apie ateitį, 
žajsdąmas sų manim šachma
tais, laivo kapitonas pasakojo 
man apie didžiulius darbus,

savo

kų, kurie nubalsuoja, pri
pažint jų melą ir primest 
Sovietų karininkams ir jų 
šaliai hitlerininkų darbus,
Neduoda pasportų

Prez. Trumanas su
pasekėjais pareiškė, kad 
neduos pasportų »tiems 
žmonėms, kurie norės ap
lankyti žmones už ‘‘geleži
nės uždangos.” Man atro
do, kad nedavimo, pąspor-.

žmonės neaplankytų sovie
tinių respublikų: ir nepąma- 
tytų tų, kurias
kapitalistai, su( pagalbą, pa
bėgėlių, bubniją,

Spartakas
dirbtu^ė, dvi kalvės, malūnas.
Kultūrinis gyvenimas

Artelėje yra visa, kas rei
kalinga, darbo valstiečių dva
siniams poreikiams patenkin
ti. Kolūkio klube demons
truojami filmhi, rengiami me
ninės saviveiklos ’ koncertai, 
pasirodo dramoš ir choro ra
teliai, kuriuose dalyvauja jau? 
nimas ir nemaža pagyvenu
sių. valstiečių. Bibliotekoje, 

j kurioje yra’ tūkstančiai knygų, 
(artojai gali gauti šiuolaikinių ’nomas\-~ kolūkio pirmininkas 
rašytojų, rusų ir užsienio lite- Statulevičius ir zootechnikas 
ratūros klasikų kūrinių, Mar- Kazlauskas. Valstiečiai ir vąl- 
kso, Engelso, Lenino, Stalino stietės su dideliu noru mokd- 
veikalų, įvairių knygų ir bro- si mičiurininio agrobiologijos 
šiūrų. žemes ūkio temomis. Į 
kiekvieno kolūkiečio ršeimą 
laiškanešys atneša laikra.ščių, 
žurnalų.

Kolūkiečiams nemokamai 
teįkiama? ipedicininė pagalbą 
vietinėje ambulaferijoje. Visi 
jų, vaikai lanko mokyklą,

dukterys mokosi respublikos 
aukštosiose mokyklose ir tech
nikumuose. Mokosi ir patys, 
tėvai bei motinos: kolūkyje 
jau antri metai veikia trime
čiai agrozootechnikps kursai. 
Juos lanko laukininkai, mel
žėjos, kiaulininkės, veršinin
kės, brigadininkai, šiuose kur
suose paskaitas skaito agro-

[^daugelio ( valstiečių, sūnūs i?|Vę.

mokslo, o įsigytas žinias su* 
maniai panaudoja praktikoje, 
čia —*• viena iš “paslapčių”, 
kurios dėka kolūkis turi lai
mėjimų ir mętaj/jš metų, didi-; 
ha laukų dęrlingumą bei gyr 
vulininkystes produktyvumą, 
kelia darbo valstįetijoą gero-

vykdomus Prie Volgos 
pro, kurių tikslą^ sujungti 

‘dafinių*•*, ir . r r<*

dvi upes, apie hidroelek 
statybas, apie taikingą Tary
bų Sąjungos darbo žmonių 
darbą.-

v JūrjninkftV pasakojo man 
apie Lęniųgradą ir Odesą, 
apie Ukrainą ir Gruziją. Ne
matant prabėgo laikas laive, 
ir štai aš stovėjau LeningrąJo 
uoste. •
Vakare klausydamas “Faus

tą” Leping^ado. operoje, lan
kydamas turtingiausią meno 
muziejų pasaulyje Ermitažą, 
iVaikšČip.damąs puošniomis 
miesto gatvėmis, stebėdamas 
leningradiečių 'gyvenimą, gai
lėjausi praleistų užsienyje, 
metų. £ia žmonės jau sępiai 
užmiršo, karą, kiekvienas dir
ba ii’ gyvena su šeima, o aš 
tik dabar grįžtu į nprmalų 
gyvenimą.
* Iš Leningrado atvykau irau- 
kiniu, į Kąuną, ir nediWiai 
paspaudžiau, buto skambutį, 
kuriame prieš daugelį mptfe 
gyveno mano te va j, ™

Duris atidarė, žmogus taip ' 
pažįstamais ir mylimais vęido 
bruožais. Tai buvo motina, tė
vas nebuvo dar grįžęs iš dar
bo.

Jau ilgiau kaip pusmetį, gy
venu Kaune. Tėvai mano, kaip 
ir prieš karą, mokytojauja. 
Mamytė dėsto septynmetėje 
mokykloje, tėvas — mokyto
jų seminarijoje. Aš nutariau, 
tęsti mokslą'ir dabar ruošiuos 
egzaminams į universitetą.

Kaunas likot karo beveik, 
nepaliestas. Mieste pastatyta 
visa eilė naujų pąstatų. Negęr 
niai atidaryta puiki, pra
bangiai įrengta geležinkeŲo 
stotis. Dąbar vyksta pįSčios 
statybos rajone tarp Daukan^ 
to, Gorkio bei Maironio gafcf 
vių.« Neužilgo šitame kvartale 
išaugs nauji daugiaaukščiai 
namai, naujos universalinės 
parduotuvės, 'bus įrengtos vai
kams žaisti aikštės. Stato
muose namuose apsigyveąs. 
darbo žmonės—- tie, kurie užr • 
sienyje gyvena, tik miesto Pa
kraščiuose. \

“Tėvynes ĘaJsą^j”.

Graži moteriškė reika
lauja trijų, vyrų—vieną tur
tingą, kuris ją užlaikytą.; 
vieną gražų) kuris ją my
lėtų, ir‘vieną žiaurų, kuris 
ją plaktų.

Senovės būJganų
1 patarlė

SW,000 FONDAS
(Tąsą. nup. 1-mo psl.) , t ' v

■ Jonas Balaika, Brooklyn, N. y...................... 5.0Q.
Sęnukas J .Žvingilas, Tarrįffville, Conn., Keleivio 

įsteigėjas, prisiuntė Laisvės fondui $6.00. Aukojo:
Ą. Gradeskis, Ta,r riff vii,le, Conn. ................   $3zQ0
J. Žvingilas, Tarriffvilje, Conn.............. .  3,00
J. Gasparai tis iš Hillside, N. J., prisiuntė $9*0(5. Pefc 

jį aukojo,:.
AK. Lesikienė

. 3.00,
.... K 
x ■» > *v M. GąspąraitieneA . ......................

Prašome pasiskaityti įdomų laiškelį:
“Drauge S. Petkiene! , . . .

Prašau ir iš manęs priduoti į Laisvės $19,000 fondą 
$3,00. Noriu priminti, kad ši dovana nuo man^s yrą 
nepirma ir nepaskutinė dienraščiui Laisvei. Ešu la
bai, pasitenkinęs dienraščio Laisvės pikniku.

Draugiškai, Frank Yaaikus, TOrorito, Canada”
Dėkojame visiems, kufių. vardai aukščiau paskelbti, 

už dovanas ir prašope visų, kiek išgalint darbuoti^ už- 
bąigimui fondo. . \

Mūsų (Jienrašcio didieji piknikai gražiak pavyko, Bot 
dabąr vėl pasidarė spraga mūšų judėjimą Nėra p^aneg 
Šimų, kas kur rengiama.. Parengimais reikia rūpiąti^ 
Peikia ruošti, kąd ir. nedideles sueigas, kad. ię nędaiig 
nuo. jų, liūty, pelno, tačiau, visgi būtų- organiząciįomą » 
doleris kitas įeigų ir būtų, atspirtis, apžviętos reikalaują.

——   " .    . . 7.,* ! |. t. - ..u
4 pusL-Ėaisva (Liberty)-• Šęstądi^iĮĮ.,
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MONTELLO, MASS.
) I ■ ——

i (Tąsa)
t A’dįe antrų valandą amerikiečiai lie
pė visiems, kas tik paeina, susirinkti 
aikštėje. Keturiomis prasidėjo sriubos 
dalijimas.

Dalijimui vadovavęs karininkas manė, 
kad pakanka, pastatyti į vieną pusę žmo
nes, laukiančius eilės, o į kitą — jau ga
vusius sriubos porciją, ir viskas eis 
sklandžiai.

Tokį metodą vartodamas ką tik išva
duotoje koncentracijos stovykloje jis 
sukėlė, kaip ir reikėjo laukti, neapsako
mą grūstį. Saujelė amerikiečių kareivių, 
kurie tarėsi galį įvesti tvarką duodami 
įsakymus, kurių niekas, be to dar, -nesu
prato, stačiai dingo išbadėjusių žmonių 
mipioje. Rezultatas buvo toks, kad vik
rieji gavo po dvi ir po tris porcijas, o 
gera pusė žmonių negavo nieko.

Karininkas, šiek tiek susigėdęs dėl to
kios nevykusios pradžios, iššaukė Ogius- 
tą ir pasiteiravo, ar internacionalinis ko
mitetas gali paimti į savo rankas sto
vyklas vidaus administraciją.

/ Ogiustas atsakė jam, kad mes tik to 
' ’Jr norime.

Viską tenka pradėti iš naujo, bet mes 
ėmėmės darbo su laisvų žmonių entu
ziazmu.

Šeštą valandą Rože, kuris nuo pat ry
to su savo brigada dirbo atstatydamas 
elektros tinklą, džiugiai paskelbė:

—Po valandos įjungsime srovę, bet 
duokite mums ko nors paėsti. Juk nuo 
ryto nieko nevalgėme.

—O kiek jūsų? — pasiteiravo Kovo
tojas.

— Keturi.
—Einam, aš tau duosiu viską, kas 

jums priklauso.
—Beje, — pridūrė Antonenas, — ly

gumoje penki prancūzai taiso vandentie
kio siurblius. Jiems taip pat reikia nu- 
nešti^palgyti. Jie nutarė neiti, kol baigs 
Šią darbą. Rytoj rytą, jei viskas eis 

landžiai, gausime vandenį.
Buvusios kontoros patalpoje nebūtas 

gyvumas; be paliovos įeina ir išeina 
žmonės.

Prancūzai įsikūrė barakuose Nr. Nr. 
17, 19 ir 20. žmonės buriasi pagal tau
tybes. • , - 1

Oguistas surinko nacionalinių komite
tų atstovus, kad drauge su jais paskir
tų naujus barąkų seniūnus.

Antonio, jaunas ispanas, įeina į konto
rą su šautuvu ant peties. Jis dabar yra 
kovotojas naujame policijos būryje, su
formuotame šiandien. Dusdamas nuo 
greito bėgimo, jis sako:

— Mes darėme patikrinimą ir prie 
įėjimo į penktąjį tunelį užtikome garve-

Vakar Ogiustas atsisveikino su mu
mis. Kažkoks prancūzų fabrikantas, ieš- ' 
kojęs stovyklose savo brolio, pasiekė su 
mašina Ebenzę ir ten sužinojo, kad jo 
brolis mirė Melke. Jis pasiūlė Ogiustui 
paimti jį su savim. Mes pavedėme Ogius
tui rūgintis Paryžiuje, kad greičiau mus 
repatrijuotų. Kartu mes jam davėme 
laiškų mūsų šeimoms.

Ogiustui išvažiavus, man teko garbė 
būti vienu balsu išrinktam į jo vietą sto
vyklos varšininku.

Kaip pasikeitė stovykla per tas dienas! 
Dabaf čia jau mūsų stovykla.

Prie kontoros be pertraukos budi dvi
ratininkų brigada administracijos ry
šiams su stovyklos tarnybomis..

Virtuvės dirba išsijuosusius.
Prie sandėlių stovi kariuomenės sunk

vežimis^ Savanorių grupė iškrauna dėžes 
ir maišus su produktais. Kovotojas 
kruopščiai surašo viską, kas gaunama.

Aikštėje internacionalinės policijos pi
ketas saugo mūsų automobilių parką.

Vanduo iš baseino nuleistas. Ant dug
no rasti trys lavonai. Vienas iš .'jų — 
Šteinbruko vyresniojo meistro, pagarsė
jusio savo žiaurumu.

Prancūzų mechanikų brigada užvaldė 
garažą ir šaltkalvių dirbtuvę. Jie taiso 
mašinas ir įrengimus.

Stalių dirbtuvė dirba stalus, suolus, 
etažeres.

Dažymd dirbtuvėje du prancūzai be 
poilsior piešia spalvotus plakatus.

Siuvėjai siuva vėliavas.
Trisdešimt kepėjų, pyragiaus prancū

zo vadovaujamų, kepa duoną iš rekvizuo
tų miltų. • i

Tik krematorijuje užgeso ugnys'. Kro- gai bus ir < 
snyje tarp pusiau suanglėjusių žmonių'mokyklą, jau 
kaulų barkšo beformės Čigono liekanos, ruošiamą LMS 3 ir 2 apskri- 

Tačiau lavoninėje dar tebeguli apie'čių, vyks bene 5 jaunuoliai, 
pusantro tūkstančio lavonų, kurių fašis-į Vienas jų Ronnie Pavelonis, 

per eilę metų priklausęs Až- 
VD ir jau puikiai atsireko- 
mendavo kaipo ąkordionistas.

J. Stulgaitis pranešė, kad 
draugiškas išvažiavimas pas 
Praną Mockapetrį ir Leoną 
Valančių Indianoje, puikiau
siai pavyko. Atvyko didelis 
būrys chicagiečių menininkų ir 
iš apylinkės. Gražiai pagerbti 
/lietuvių liaudies meno darbuo
tojai Mockapetris ir Valan
čius, dar ir dovana įteikta.

Pritrūkus laiko plačiau ap- 
diskusuoti įvyksiantį LMS na
cionalį suvažiavimą, nutarta 
turėti ekstra mitingą liepos 2 
dieną. J. D. B.

Pittsburge laivyno
ir plieno darbininkui unijos lokalo 1843 prez. James W. 
McLaughlin sveikinasi susitarę lieti plieną karo rei
kalams. Apačioje trokai veža kariniams reikalams plie
ną per pikieto liniją.

leitenantas Herman H. Patterson

CH1CAGOS ŽINIOS
Iš menininkų pastoges

Birželio 24 d. įvyko LMS I- 
mos apskrities komiteto posė
dis. Iš raportų paaiškėjo, 
kad į nacionalį LMS suvažia
vimą Worcesteryje iš Chica- 
gos jau išrinkti 3 delegatai, 

daugiau. Į meno 
i penkti. metai

J. Grigonis mirė 
auto nelaimėje

Birželio 28 d. trafiko 
palydėjo

akci- 
dentuose palydėjo gyvastį 
septyni chicagiečiai. Jų tarpe 
buvo St. Buszko ir James Gri
gonis.

Grigonis, bučeris, gyveno po 
Nr. 3200 Green st. f

Jo automobilis susirėmė su 
kitu prie Campbell.

VIEŠA PADĖKAVONĖ
Po sunkios operacijos, būnant ligoninėje, nesitikę- ? 

jau, kad aš turėsiu tiek atjautimo ir simpatijos nuo ... 
Liuosybės Choro ir nuo giminių, ir nuo draugų ir 
draugių; tas man padėjo nugalėti rūpesčius ir skau
smus ir laimingai pasveikti.

Daug kartų širdingai dėkuoju visiems už dovanas, • • 
gėlių bukietus, laiškus ir atvirutes, taipgi dėkoju vi- x 
siems, kurie mane lankė ligoninėje ir namuose, daug £• 
kartų širdingai dėkui visiems. Aš jūsų ilgai nepa- ~ 
miršiu. . *

Sofija Yudeikienė.
________________  . . - „ ■ ........... ...............................H

draugą ir pelną paskirti 
“Morgen Freiheit” išlaiky
mui; ir 3) suruošti bankietą 
atžymėjimui dienraščio redak
toriaus Noviko gimtadienio. 
Jam sukanka 60’ metą am
žiaus.

Visi trys nutarimai buvo 
pravesti labai sėkmingai. Puo
ta pas draugą davė keturis 
šimtus dolerių. Bankietas No
viko gimtadieniui atžymėti 
davė šešis šimtus dolerių au
kų. ( #

Turiu pažymėti, kad Wa- 
sh.ingtonui paskirta kvota bu
vo išpildyta.

Steponas Yoniškietis

E. Hąrtfordą, žiūrėkite New <c. 
London kelio. Pavažiavus dvi

■ *>« 

mylias privažiuosite didelę s 
lėktuvų dirbtuvę. Tuoj bug^" 
naujai statomas kelio tiltas. 
Pervažiavę tiltą, imkite pirmą 
gatvę po dešinei ir dabokite 
pikniko iškabą.

Taipo pat iš New York© va< 
žiuokite 15-tu; keliu. Perva
žiavę tiltą, sukite link New 
London ir dabokite virš nuro? 
dytą kėlią. B. Muleranka r

Hartford, Conn.

• T

Newark, N, J. — Kvepa
lų darykloje sprogo didžiu
lis. metalinis alkoholio kubi
las ir mirtinai apdegino 
darbininką Al. Jacycką.

Spaudos pikniko reikalai

Jau čia pat ir spaudos pik
nikas. įvyks sekmadienį, lie
pos 13 d. gražiame Lietuvių 
Parke.

Nors pasiekiami pikniko 
vietos kelrodis jau buvo Lais
vėje, bet čia dar • paduosiu 
daugiau informacijų.

Važiuodami nuo Mass, vals
tijos 15-tu keliu, privažiavę

3 Tel. A V. 2-402S M A

DR. JOHN REMS
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd. .

DORCHESTER, MASS.

— Na tai kas?
— Bet juk į tą patį tunelį Hansas užj 

vafer norėjo suvaryti mus visus.
. O toliau kas?
Jk— Kas? Garvežio kūrykla prigrūsta 
sprogstamosios medžiagos. Užtektų visai 
šiai kalno pusei išsprogdinti. (Vėliau 
ekspertizė nustatė, kad sprogstamosios 
medžiagos buvo dešimt kartų daugiau, 
negu reikėjo tuneliui sugriauti.)

— Niekšai!
. Ogiustas iššaukia Viljamą, prancūzų 

karininką, kuris buvo paskirtas mūsų iš- 
vadudtos stovyklos internacionalinės po
licijos viršininku;

—Klausyk, Viljamai, reikia nedelsiant 
paskirti apsaugą visai parai prie įėjimo 
į penktąjį tunelį ir neleisti nieko prie 
garvežio. Kitaip gali įvykti katastrofa.

— Bus įvykdyta.
Mes laimingai išsisukome iš bėdos.
Antonenas, sėdėjęs greta, automatiš

kai pasuka ką tik atnešto nedidelio radi
jo imtuvo reguliatorių. Staiga girdėti 
būdingas traškėjimas.

O po to pranešėjo balsas ištaria pran
cūziškai :

“Rytoj Berlyne, dalyvaujant marša
lui Žukovui ir sąjungininkų generalinių 
štabų atstovams, bus pasirašytas Vokie
tijos ginkluotųjų pajėgų besąlyginės ka
pituliacijos aktas.”

dF Po velnių! — sušunka kažkas
Bų. — Vadinasi, yra srovė!

KF Per daug džiaugsmo iš karto!
•Ir mes uždainuojam?:

iš

Pergalė mums su daina vąrtus atkėlė...
* * * '

Praėjo

tai nesuspėjo sudeginti.;
Dieną buvusieji mūsų šeimininkai ve

ža lavonus ir . laidoja juos, .mūsų prižiū
rimi, palei visą kelią. .

Laikai keičiasi.
Žmonės dabar laisvai vaikštinėja po 

visą stovyklą.
Administracijos atstovai dėvi ant ran

kovių nacionalinių spalvų raiščius, ku
riuose nurodytos einamosios pareigos.

Visi dviračiai suregistruoti ir pavesti 
pagrindinių tarnybų viršininkams. Pir
masis numeris teko daktarui Žilberui.

Savanoriai mielai imasi visokių dar
bų. Kovotojas duoda jiems lengvus pus
ryčius — valgį reikia taupyti. Valgyti 
nori visi. ' 1

Ligoniai šildosi prieš saulę.
Amerikiečiai fotografuoja.
Barakai atrodo šventiškai. £Tie 

vieno — nacionalinė vėliava.
Vilis paskirtas barako seniūnu.
Simonas dabar vadovauja prancūzų 

klubui, kurį mes atidarėme buvusioje 
skalbykloje. Patalpos gilumoje pastatyta 
scena. Salė papuošta girliandomis if 
portjeromis. Stovi suolai, kėdės, stalai, 
gėlių vazonai; čia yra radijo imtuvas, 

, pianinas, biblioteka. Čia skaitoma, rašo
ma, lošiama kortomis, ir netrukus, kaip 
tikimės, bus geriamas alus. Greta kir
pykla laukia klientų. Skutama — veltui.

Vakarais prie ryškiai nušviestų klubo 
durų linksmas pagyvėjimas.

Kiekvienas prancūzų nacionalinio1 ko
miteto narys atsako už kokią nors dar
bo sritį.

Prieš pat išvadavimą mums pavyko 
įjungti į Žiulio komandą du bretonus. 
Dabar jie kaip nacionalinio komiteto at
stovai sėdi erdvioje buvusios kontoros 
patalpoje. Tarškant rašomosioms maši
nėlėms, jie sudaro kartoteką, kuri vėliau 
palengvins formalumus, susijusius su 
repatriacija.

Tėvelis Anri, mūs draugų Žano, Fer- 
nano ir Emilio padedamas, dabar tvar
ko drabužių sandėlį, kurį mes įrengėme 
barake Nr. 20, buvusiame Lorenco kam
baryje., Bet jei kam prakiuro batai arba 
atsilupo kulnis, tas vis dar tebebėga pas 
tėvelį Anri. ' .. .

Leitenantas Luji, vienas iš karinės po
grindžio organizacijos vad,ovų, paskirtas 
barako Nr. 20 seniūnu. Tarp jo ir Vilio 
įsiliepsnojo lenktyniavimas dėl barako 
prancūzams geresnio įrengimo.

Rože vadovauja dirbtuvėms.
{Bus daugiau) ,

Juraškai atostogauja Bostone 
į /

Brightonpąrkiečiai J uraš- 
kai išvyko į “tolimus rytus”, 
ir sustosią nors trumpom atos
togom Bostone, kur gyvena 
Juraškienės sesu'o ir daugiau 
giminių. Smagu bus pasimaty
ti su senais' pažįstamais, su 
kuriais per eilę metų neteko 
sueiti. Tad gavę porą savaičių 
atostogų, o dar ką tik įsigiję 
naujutėlį automobilių ir su
manė pasinaudoti

Linkiu ,savo 
smagiai praleisti 
tas atostogas.

proga.
kaimynams
užsitarnau-

R. š/

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau daugUr 

ma pamiršta švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Ųž tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis
Ir. ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių Įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

..Nr. 1. Mat. Švilpas. Herb Salve for skin irritation- Šita Mostis nuo 
Įvairių odos' ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visąda pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. ^Ipstis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth aehe and hardening gums. 
Greit prašalina skaust^ ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

Nr. 4. Mat. Švilpas salve for Itching Skin and Poison Ivy. Sita 
mostis nuo {vairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

N r. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šita mostis — Vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančo% ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų, yra pažymėta. Bet tiem nepagelbėe, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto, ligą.

Reikalaudami mosčių, prisiųsjcite Money Order ąr gerą banko čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 78, STA. A„ HARTFORD, OONN.

kiek- Portland, Oregon
Metodistų bažnyčia reikalauja 
atšaukti McCarrano 'aktą

Čia įvyko Metodistų bažny
čios sušaukta valstijine kon
ferencija,-(kurioje plačiai kąl- 
bėta apie • reakcinius įstaty
mus ir bilius ir taipgi apie 
koncentracijos kempes.

Konferencijos šaukėjai 
siūlė rezoliuciją, kurioje- 
giriama kongresmano A. 
bath bijiųs, , reikalaująs
šaukti fašistinį McCarrano ak
tą.

Konferencijos, dalyviai taip
gi smerkė valdžios pasimoji- 
mus persekioti tuos žmones, 
kurie reikalauja baigti Korė-' 
jos karą ir palaikyti pasauly
je taiką.

Taipgi buvo 
s t e i g i m as 
kempių, kurių
Oregono valstijos, 
gas pashnojimas.

pa- 
už- 
Sa4- 
at-

belaisvius.
Jinai sakosi galėjusi daug 

daugiau parašų surinkti, jei
gu jos gyvenimo ir darbo ap
linkybės butų leidžiusios. Ka
dangi ji turi vieną trijų metų 
mergaitę, taipgi dirba Nashua 
Textile Co. ir turi savo namus 
prižiūrėti, tai pasidaro visai 
mažai laiko kitiems reikalams. 
Nepaisant to, jinai susirado 
laiko surinkti 300 parašų.

Apie jos tokį žygį net vie
tos laikraščiai buvo priveisti 
atžymėti. Nashua Telegraph 
net. pirmame puslapyje atžy
mėjo, jog Mrs. E. Diek, ra-, 
gindama valdžią paleisti visus 
karo belaisvius, / gauna pla
taus pritarimo visuose šio 
krašto kampuose. Rep.

Wasliington, D. C

Praleiskite Savo Vakacijas Į 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios juros kranto.

1 \ 
Apartmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — 

dienai, savaitei ar sezonui. , 
/

• ‘  ___________ I /

125 ATLANTIC AVE.,1
V 1 Atlantic City, N. J.

' Vakacijų rezervavimui telefonas: 
ATLANTIC CITY 5-2338

■ L1 Z -| . > • .' .
Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.

Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite.

nurodyta, kad 
koncentracijos 
viena bus arti 

yra žąlin- 
Rep.

Nashua, N. H.

Redąktoriaus gimtadienis

WasKingtonieciai žydų dien
raščio “Morgen Freiheit” (Ry
tinė Laisvė) skaitytojai ir pa
žangioji visuomenė gavo iš 
redakcijos telegramą. Prašo, 
kad dienraščiui būtų suteikta 
kuo greičiausia finansinė pa
rama? Pavojus yra didelis, kad 
dienraštis gali neišeiti. Wa- 
shingtoniečiams kvota — trys' 
tūkstančiai dolerių.

Tuojau buvo sukviesti ak-

Viena surinko 300 parašų už 
išlaisvinimą karo belaisvių

Mrs. Ethel Dick, .kurios vy
ras yra antrojo pasaulinio ka
ro veteranas ir Korėjoje skai
tomas dingusiu, surinko ant(tyvistai ir sim patikai. į pasitą- 
peticijos' virš 300 parašų rei- ( rimą. Susirinkime padaryti 
kalaujant prez., Trumano bai1-'sekami nutarimai: 1) YpatiŠ- 
gti karą Korėjoje, sutikti su (kai aplankyti artimuosius ir 
šiaurių Korėjos valdžios rei* .pauti iš jų dienrašęiuj aukų; 
kalavimu paleisti visus karo >2) surengti puotą pas vieną

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie e manęs dien$ 
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 L *"

■rIMKI . - . 7- į -r—r - j,- - • • > 7" f \ » •< T
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Apie Mot. Klubo stalą 
Laisvės piknike

Vakacijas beleisdama Užgyrė taksikij ferą

Consumers Union 
susikirto su unija

na streiku. Darbininkai sako, 
jog firma vykdo, “lockout.’’ 
Darbininkai yra laikraštinin
kų Gildijos nariais.

lei
Gegužinėje sargyboje

KAUNAS, IV. 25 ,d.
gūžės Pirmosios šūkiai miesto 
darbo žmones, kaip ir visus 
tarybinius žmones, įkvepia 
naujiems darbo laimėjimams

< vardan komunizmo pergalės, 
vardan taikos. Su didžiuliu 
pakilimui dirba’metalistai, tek
stilininkai, avalynininkai, tri
kotažininkai, statybininkai.
Turbinų, gamykloje pradėta brooklyniečiai; G klV- 
rinkti viršumplaninė turbina, | bietės mėgino patarnauti ge 
kurią gamyklos kolektyvas į-j riausia, kiek 1 
sipareigojo pagaminti Gegu-'Svečiai įvertino 
Žės Pirmosios garbei.

Naujais darbo laimėjimais 
atsako į VKP CK šūkius “Ko- 
ton” kojinių fabriko kolekty-

, vas. Į sandėlį per vieną dieną 
buvo atiduota 20- procentų 
daugiau pirmarūšės produkci
jos.
• Naujus darbn laimėjimus 
pasiekė “Neries” mechaninės 
liejimo gamyklos, “Litekso” 
vilnonių audiniu fabriko, “Ko
vos” tabako fabriko ir dauge
lio kitų įmonių kolektyvai.

Mano akyvaizdoje, tai bu
vo puikus stalas.

Pribuvo daug svečių iš toli
mų ir artimų miestų, taipgi 

O mūsų klu-

o?

k

Kailininkų laimėjimai
VILNIUS, IV. 30 d. — Vil

niaus Vito vardo kailių fabri
ko darbininkai ir inžinieriniai- 
'techniniai darbuotojai garbin
gai įvykdė savo gegužinius 
įsipareigojimus. Produkcijos 
savikaina žymiai sumažinta, 
sutaupyta daug žaliavų, kuro 
ir elektros energijos. Fabri
kas jau pagamino už dešimtis 
tūkstančių rublių produkcijos 
gegužės mėnesio sąskaita.

laimėjimus, pasiektus ge
gužiniame socialistiniame lenk
tyniavime, fabriko kolektyvui 
paskirta Vilniaus miesto Leni
no rajono vykdomojo komite
to ir partijos rajono komiteto 
pereinamoji Raudonoji vėlia- 

.va. Dvidešimt geriausių ga
mybininkų apdovanoti TSRS 
Lengvosiom pramonės ministe
rijos Garbės raštais.

Dailės paroda, koncertai,

KUPIŠKIS, V. 29 d. — Ge
gužės Pirmosios išvakarėse ra
jono kultūros namuose iškil
mingai atidaryta lietuvių ta
rybinė dailės paroda. Išstaty
ta <pie šimtas tapybos, skulp-4 
tūros ir grafikos kūrinių, jų 
tarpe — Stalininės premijos 
laureato P. Aleksandravičiaus 
darbo liaudies rašytojos že
maitės paminklo projektas, N. 
Petrulio '“Stachanovininkės
portretas”, V. Mackevičiaus 280 Union Avė 
“Partizanai”, (. Naginskaitės | Pradžia 8 vai., 

karnas.
Prakalbas sakys pp. Juozas 

Tysliava, Antanas Novickis, 
taipgi komiteto nariai adv. S. 

Į Briedis, A. Gilmanas ir kiti.
Dainuos Operetės Choras, 
vad. Mykolo Liuberskio.

tik jos galėjo.
> mūsų klubą 

I daugiau, negu mes manėme.
Pasakysiu visą slaptybę — 

gavom daug dovanų nuo Sve
čių, atvykusių piknikam Pir
miausia paminėsiu, kad vieti
nis" draugiškas ir gabus artis
tas nupiešė gražią spalvotą 
iškabą: “Moterų Klubo Sta
las.” Draugė atvykusi iš labai 
toli atvežė didelį ir gražų sū
rį. Kita -drauge, taip pat iš 
toli, atvežė puikų rankomis 
mėgstą ridikiulį. Vienas drau
gas atve'žė tris skanius sūrius. 
Dar kitas atvežė didelę skry
nią mažais šmoteliais sukapo
tų ir iškeptų bulvių.

Stalo rengėjos taipgi prisi
dėjo su nemažomis dovano
mis.

Svečiai kavalieriai, baliavo- 
dami prie Moterų Klubo sta
lo, pasitarę tarp savęs valan
dėlę, suteikė mums pelningą 
dovaną. Už ^ai bravo, kava
lieriai! Mes jūsų neužmiršime.

Dar 
draugas 
padorių, 
svečių.

Prie Moterų Klubo stalo 
suaugusiųjų svečių dalyvavo 
71,^jaunuoliai; penki. Tai bu
vo gtažus būrelis. Dėka tam 
dalyvumui ir suneštoms dova
noms klubo sekretorė nuvežė 
visų vieną bendrą dovaną 
$114 Laisvės Fondui:

Vardu’ Moterų Klubo tariu 
širdingą ačių visiems svečiams 
už dovanas ir už atsilankymą. 
Mes ilgai nepamiršime tokios 
įspūdingos, draugiškos ir link
smos sueigos. Dar sykį dėka- 
vOju visiems. ' Klubietė.

Mes, kriaučiai, turėjome po 
dvi savaites atostogų, nors 
daug kriaučių nedirbo nuo pat 
Naujų Metų, gyveno iš nedar
bo apdraudos čekučių. Gyve
nimas tokiu nedarbo metu la
bai sunkus, labiausia tiems, 
kurie turi dideles šeimynas. 
Tokiems nemalonios nei atos
togos, kuomet alkis j akis žiū
ri.

vienas mūsų geras 
buvo mums už gas-

rūpinosi vaišininju

Minės Dariy-Gireną
Vietinis Dariui ir Girėnui %

Paminklo Statymo Komitetas 
rengia mitingų paminėti jų 
skridimo sukaktį. Įvyks liepos 
18-tos vakarą, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubo salėje 

., Brooklyne. 
įėjimas nemo-

“Kolūkio elektrifikacija”, J* 
Vilučio “Darbadienio užrašy
mas kolūkyje”, L. Mergašils- 

Jdo “Pirmosios' vagos”, I. že- 
benkienės-Trečiokaitės “Sočia-

< listinio Darbo Didvyrio Jodin- 
sko portretas”, J. Mackonio 
“Brigadininkas Mfkalkevi- 
čius”, B. Motuzos “Petras 
Cvirka”, V. Galdiko “Iliustra
cijos Salomėjos Nėries kūri-

Jacinto Gargan, 80 m., nu
sprendė, kad mirtis jį užmir- 

niui “Poema apie Staliną”, P. 'šo. Jis bandė nusižudyti, įšo- 
”’:io banda”, ko upėn, bet ir čia jį greičiau 

ir karikatū- pasivijo gelbėtojas, negu mir- 
P. Gudynas

Kuzminskio “Kolūk 
St. Žuko piešiniai ir
ros.

gauna atostogų čekius, 
kompanija ir gavo 25

kai
šia

tis.
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Vieną gražią ■ dieną suma
niau nuvažiuoti į Great Neck, 
N. Y., kad atsiteisti Lietuvos 
SūnųA ir Dukterų Draugystei, 
pašalpinei, kurioje priklausau 
nuo senų laikų. Gera draugi
ja, verta priklausyti, labiausia 
jauno amžia'us žmogui. Joje 
priklauso visokių 'pažiūrų lie
tuviai. Laike ligos visus savo 
narius sušelpia be jokibs dis
kriminacijos. Valdyba taipgi 
iš abiejų pažyalgų narių. Bu
vo pradėję rašytis ir dipukai, 
bet paskui metė draugiją.

Man metėsi į akis jaunas 
tos draugijos darbuotojas, A- 
merikos lietuvis. Jei neklystu, 
jis jau apie 10 metų buvo į- 
vairiose valdybos pareigose, o 
dabar yra protokolų sekreto
riumi. Gražiai skaito ir rašo 
lietuvių kalboje. Pagirtina.

—o—.
Teko atlankyti ir mano ge

rus draugus F. ir A. Marcin
kevičius. Nors buvo surengta 
jiems išleistuvių vakarienė, 
bet dėl nesveikatos negalėjau 
joje dalyvauti. Maniau, kad 
su jais nebesimatysiu. Kaip 
aš nudžiugau1, kad juos tebe- 
radau Great Necke. Pasikal
bėjome. Palinkėjome vieni ki
tiems geros sveikatos, o aš 
palinkėjau, jiems laimės nau
joje vietoje. Ątsisveikinome.

Atsisveikinus, mano mintyse 
tebesisuko atsiminimas apie 
tai, kiek daug draugas F. 
Marcinkevičius yra prisidėjęs 
prie perkėlimo mūsų Laisves 
iš Bostono į Brooklyną. Ir nie
kuomet nėra atsisakęs parem
ti Laisvę ir kitus svarbius vi
suomeniškus reikalus.

- —o—
Užėjau ir pas dd. Smai d žili

nus. Jie taipgi geri Great 
Neck darbuotojai, Laisvės 
skaitytojai ir labai malonūs 
draugai. Nemažai teko dar
buotis sykiu organizacijose.

- " —o— t
Great Neck yra daug gerų 

veikėjų ir taip pat gerų as
mens draugų, bet nuvykau 
darbo dieną, visi dirbo, neteko 
visų susitikti ar atlankyti.

Einant per Great Necko 
parkutį prisiminė tos dienos, 
kuomet aš gyvenau tame 
gamtos papuoštame miestely
je ir tek/lavd per tą parkutį 
bėgioti su literatūra ir organi
zacijų reikalais. Prisiminė ’tie 
draugai, su kuriais ten gyve
nant teko dirbti. Keletas tų 
draugų jau yra mirę. Atsime
nu, kaip jie laukė tos dienos,- 
<kada darbininkai ir liaudis 
laimės sau’taikų ir laiminges
nį gyvenimą. Jie ilsisi juoda 
žemele apkasti. Karai ir krau-1 
jo praliejimas, taipgi darbo1 
žmonių persekiojimas šiuo tar
pti tebeina. Tačiau, kol tebe
gyvuoja darbo žmonių orga
nizacijos ir spauda, tebegy
vuoja ir viltis . laimėti, jeigu 
ne šiandien, ne mūsų laikais, 
tai kada nors ateityje.

S. Petkiene.

Brooklynietis Vencenzo Šer
pe, 71 m., norėjo pademons
truoti, kaip gerai jis gali iš
rėkti dainuodamas. To pat na
mo gyventojas
60 m., sakėsi dėl to negalįs 
miegoti. Šerpe jį nudūrė 
pats atsidūrė kalėjime.

Luigi Barba,

ir

Miestinis Sveikatos Depart- 
mentas aprokavo, kad šiemet 
didmiestis susilauks 160,000 
naujagimių. Pirmais 6 mene
siais susilaukė 81,696.

Majoras Impellitteri pasira
šė naują įstatymą, kuriuomi 
einant leidžia tuojau pakelti 
taksikų fėrą 27 nuošimčiais. 
Kainos bus 25 centai už pir
mą penktąją dalį mylios,- po 
5 c. kita penktoji dalis. Lau
kimas kainuos $2 u£ valandą, 
būdavo $1.50.

Kaip į tai reaguos taksikų 
vairuotojai,x parodys netolima 
ateitis. Vieniems iš to priedo 
buvo žadėta duoti po 2 ir pu
sę, kitiems po 1/ ir pusę nuo
šimčio algos priedo. O 
kompanijos dar .nebuvo 
jusios darbininkams 
priedo.

Berniukas mirė namy 
gaisre New Yorke

Naktį užsidegus apartmen- 
tiniam namui 751 E. Fifth St., 
mirtinai apdegė savoHovelčje 
4 metų vaikas.’Jo motina ta
po išgelbėta, bet ' apdegusi 
rankas ir veidą. Sužaloti keli 
butai. ’

Gaisro metu, 2 vai. naktį, 
buvo prikelti ir iš namų išves
ti gyventojai gretimų dviejų 
apartmentinių namų. Gaisro 
priežastis nenustatyta.

Consumers Union, kuri 
džia Consumers Report, var
totojams patarimų leidinį, su
sikirto su savo darbininkais.

Darbininkai kaltina firmą, 
kad ji neprisilaiko sutarties. 
Jie susirinko mitingauti ir sa
kė, kad mitingas tęsis, kol bus 
susiderėta. Firma pareiškė, 
jog ji nesitars ir sustabdė dar
bą.

• Firma tą susikirtimą vadi-

SKELBKITĖS LAISVĖJR 
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 

RANDAVOJllHu?

Išsinuomuoja du fomišiuoti kam- ,< 
bariai. Pavieniams arba vedusiai 
porai be vaikų. Graži apylinkė. Va
žiuokite Culver line traukiniu iki 
Ditmars Avė. stoties. Dėl daugiau 
informacijų, kreipkitės pas Charles 
Meškėną, 319 Ditmars Avė. (kam
pas E. 4th St.), Brooklyn, N. Y. - 

(134-136)

REIKALAVIMAI
MALE and FEMALE PARDAVIMAI

tūlos 
žadė- 
jokio

Prašo pakeisti 
mirties bausme

Išleido Rosenbergų 
bylos rekordą

Reik;
apskriti
draiverio laisnius. Kreipkitės:

Mr. Lewis, 37-W. 57th St., N.Y.C.
Tel. Plaza 5-9181. (129-134)

^inga pora priežiūrai farmos, 
t* metų darbas, reikia turėti

judė-

jis jam dovanotų

tapo nuteistas mir- 
dalyvis pasikėsini-

dalyvis to įsiverži- 
mirti rugpiūcio 1- 
bausme nebus at-

pagalbai yra susi
kuria 

New Yorke

New Yorke 'prasidėjo 
jimas užtarti nuteistą mirtin 
portorikietį Oscar Collazo. 
Renkama 60,000 parašų po 
prašymu prezidentui Šuma
nui, kad 
bausmę.

•Collazo 
tin kaipo
mo įsiveržti į Baltąjį Namą, 
kurio įsiveržimas, sakoma, bu
vo planuotas tikslu nužudyti 
prezidentą. Tame bandyme į- 
siveržti Collazo bendras Gri- 
selio Torresola nušovė sargy
binį ir pats tapo kitų Sargybi
nių , nušautas ten pat. Colla- 
žo, kaipo 
mo, turėš 
mą, jeigu 
keista.

Collazo
organizavęs komitetas, 
šiomis dienomis 
sušaukė masinį mitingą ir iš
rinko* delegatus nuvykti pas 
prezidentą. Delegatai neš jam 
prašymą su tais parašais. _

Amerikinė komercinė spau
da mažai tam kreipė dėmesio. 
Tačiau Lotynų Amerikos šaly
se ir iš tų šalių ateiviuose tai 
sukėlė nemažą sąjūdį. New- 
yorkiečiams ' pranešta, kad 
Uruguayans ir Guatemalos 
seimai nutarė prašyti pas mū-1 
sų šalies prezidentą pasigailė
jimo Collazzai.

Patsai Collazo, kuris yra 
priešiškas Jungtinių Valstijų 
valdymui Puerto Rico, atsisa
kė prašyti pasigailėjimo teis
mo laiku., 1951 metų vasario 
mėnesį. Neprašo nei dabar, 
artėjant mirčiai. Tačiau jo 
žmona Rosa energinga} 
buojasi su komitetu;

Nuteistiems Rosenbergams 
Teisėtumui Gauti . Komitetas 
New Yorke išleido visą tos 
bylos nuorašą (trial record). 
Nuorašo susidarė 1,800 pus
lapių, 8 knygos (tomai).

Rekordas turėjo būti iš
spausdintas norint bylą ape
liuoti. Tas tiktai parodo, kaip 
yra sunku persekiojamuosius 
ginti, kiek daug reikia aukų 
byloms vesti.

Rekordo reikėjo ir tam, 
kad su pažinti visuomenę su 
bylos eiga.. Leidėjai to rekor
do sako, jog perskaitymas to 
rekordo įtikins kiekvieną, kad 
Rosenbergai praėjusioje bylo
je negavo teisėtumo. Kad 
naujas teismas yra būtinas ne 
tiktai apgynimui Rosenbergų, 
bet taip pat ir apgynimui mū
sų teisdarybės. teisėtumo ir 
gero vardo. !

Rekordas gaunamas komi
tete, 246 5th Avė., N. Y. kai
nuoja $10.

Julius ir Ethel Rosenber
gai, jauni profesijonalai, te- 
vaį, yra nuteisti mirtin būk 
tai už bandymą pagelbėti ta
rybiniams agentams šnipinėti. 
Jie abu laikomi Sing Sing ka
lėjimo mirties kamerose.

Reikalinga namų darbininkė; jau
na moteriškė, mylinti vaikus. Guo
lis ant vietos. Nuosavas kambarys ir 
vonia. Skambinkite: Bayside 9-7787.

(135-136)

Parsiduoda Valymo ir Siuvimo 
biznis (Cleaning & Tailor Shop), 
įsteigta per 8 metus. Žema renda. 
Ilgas rendavimas Geriausias pasiū
lymas virš $800. Greitai atsiliepkite. 
Skambinkite: GEdney 8-9002 tarpe 
9 vai. ryto ir 7 v. v. (135-139)

dar-

TEBESTREIKUOJA
Antra savaitė • streikuoja 

pastatų griovėjai, apie 900 
AFL narių. Streikas liečia 40 
firmų. Buvo pradėtos derybos, 
bet nutrūko be pasėkų.

GARSINKITE? LAISVĖJ’
Užrašykit Laisve Savo Draugui.

PRANEŠIMAI
C BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mitingas jvyks 
čiadienj, liepos 16 d., 8 vai. 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai pasistengkite dalyvau
ti. — Sekr. (136-137)

tre- 
vak.

MONTELLO, MASŠ.
LLD 6-toš kuopos susirinkimas 

jvyks pirmadienį, Liepos-July 14-tą, 
Lietuvių Tautiško Namo Kamba
riuose. Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Valdyba ir nariai prašomi dalyvauti, 
nes yra daug gerų darbų atlikta, 
bus išduotas raportas. Taipgi kuo
pos piknikas turės įvykti Augusto 
3-čią. Reikia išrinkti Komitetą. —■ 
Finansų Raštininkas. (134-135)

MONTELLO, MASS.
Metinis piknikas Lietuvių Tautiško 

Namo Parke, Winter St. ir Keswick 
Rd. rengia Vienybės Pašelpinė 
Draugystė. Įvyks sekmadienį, liepos- 
July 13 d Pradžia 1-mą vai. dieną, 

l bus gera muzika, puiki programa, 
i ir valgiai ir gėrimai. įžangos nėra. 

Visus kviečiame atsilankyti, turėsi
me gerus laikus žaliame pušyne.

(134-135)

Lėktuvinės busy 
linijos veikia

Kursuojančių tarp lėktuvų 
stočių ir miesto centro busų 
linijų darbininkui laimėjo 
streiką. Jie buto sustreikavę 
birželio 19-tą. Susiderėta dėl 
sutarties, streikas baigtas lie
pos 9-tą.

Vairuotojai gauna mokes- 
ties priedo po 15' ir pusę cen
to per valandą. Priedą mokės 
nuo praėjusio gegužės mėne
sio 5-tos. Jų mokestis buvo 
$1.68 uiž valandą .

Flatbush srities prekybinin
kai pradėjo skųstis, kad gat
vės pradėjusios:, dvokti, nes 
nevalytos. nevalytos dėlto, 
kad auto pilnos. Gi apie treč
dalis garažų ir auto pastaty
mui lotų stovi tušti.

20tli Century Fox perstato juokingą, naują komediją

“WE’RE NOT MARRIED”
• <' žvaigždžiuoja

GINGER ROGERS * FRED ALLEN * VICTOR MOORE 
MARILYN MONROE * DAVID WAYNE * EVE ARDEN 

PAUL DOUGLAS * EDDIE
Scenoje: Rochester

Gae Foster Roxyettes. 1
ROXY TJieatre - 7th Ave. ir 50th St.

BRACKEN
Ledo scenoje:
Arnold Shoda su 

i Roxy čiuožiančiais
Blades and Belles.

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1918

LIETUVIŲ AMERIKOS 
1’11.1 EGI Ų KLUBAS
Puiki Salė išnuomuojama Baliams
Banketams, Vestuvėms ir Parems. ''

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N.

Biznio Telefonas
. EVergi*een 4-9672

NEW HAVEN, CONN.

Liepos 13 .d, autobusas išvažiuos 
nuo Lietuvių salės, 243 N. Front St., 
12:45 vai. dieną, o nue Wallace ir 
Humphrey Sts., 1 vai. dieną. Norin
tieji važiuoti j pikniką, būkite lai
ku. Kelionė į abi pusi $1.65.

Galėsite gražiai praleisti laiką 
prie Conn, upės, susitiksite su pažįs
tamais ir įsigysite pažintį su nau
jais. Tad kviečiame visus būti Light 
House Grove, East Hartforde. — 
J. K. (132-136)

/ --------------------------- ------------------------------------------4 -.........

Parsiduoda naujas moderniškas 
namas, 4 kambarių, attic ir skiepas, 
fomika sinka, šešios šėpos indų susi
dėjimui; automatiškas aliejum ap
šildymas (vandeniu šildoma). Žemės » 
plotas — frontas 60 pėdų, ilgio 110 
pėdų. Mortgage’ius sulig susitarimo. 
Kaina $10,000, randasi Huntington, 
L I. KELRODIS: Norther^State 
Parkway, Exit 40; 110 Rout^į Hun
tington. Išvažiavę apačia tilto ; 
Route 110, važiuokite North, 
Huntington apie Vz mailės. Ten 
site šaką kelių ir parašą Amityville 
Road. Važiuokite Amityville Rd., 
apie bloką ir pusę ir po tiesiai rasi
te namą.

Telephone: Huntington 4-5759 R.
(133-136)

"PARSIDUODA
Parsiduoda butcher shop, delica

tessen ir grocery store kombinacija 
su alaus laisniais. Puikiausia vieta 
tam bizniui, nauji rakąndai. Priežas
tis pardavimo — savininko nesvei
kata. Matykite Mr. Chirck,

177 Avenue A, New York City
Tel. AL. 4-3668. (130-134)

PEIST LANE 
DRUGS, i™

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooidyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai!

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

Tel. EV. 7-62M

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL r
32 Ten Eyck Sf., Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174«

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger. & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

f

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Matthew A 
BUYUS

426 Lafayette St
• * w , f

Newark 5, N. J
MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

, 221 South 4th Stree 
Brooklyn; n. y.

Tel. EVergreen 7-6868 -

• VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais atdarytaf

6 pusI.-LaisvS (Liberty)-Šeštadien., Liepoa-July 12, 1




