
Demagogija ir demagogai 
Ir darbininku balsas. 
Popiežiaus nosis. » 
Helsinkyje, 
vasarą apie žiemą.

Rašo A. BIMBA

pasibai- 
d ašie d ė. 
bangos.
užkimęs

.Kai šiuos žodžius skaitysi
te, demokratų cirkas Chicago- 
je jaui veikiausia bus 
gęs. Jau atsibodo ir 
Užterštos visos oro 
Jau net ir radijas
pasidarė. Dideli dolerių mai
šai garsiai kalba.

Republikonai ir demokra
tai per savo konvencijas tiek 
prižadėjo Amerikos žmonėms, 
jog dabar visi galime jaustis 

» turtingais ir laimingais. Tik 
dar vieno dalyko jie iŠ mūsų 
reikalauja: lapkričio rinki
niuose atiduoti už juos balsus.

Dahar visi žinome, kad vie
ni yra visi velniai, kiti visi a- 
niuolai. Tik nežinome, kurie 
velniai, o kurie aniuolai. Kai 
klausėme republikonų,' mums 

,atrodė, kad visi demokratai 
z paties pragaro atsiųsti 

pražudyti Ameriką.
Dabar, prisiklausius demę- 

kratų oratorijos, sužinome, 
kad republikonai yra pribuvę 

' iš peklos išvaryti mus iš ro- 
‘ jaus.

Abiejose dolerinėse parti
jose pilna puikiausių oratorių. 
Visi aukštai mokyti ir giliai 
įsitriksinę kompanijų, mono
polijų, ir trustų advokatai) Vi
si pirmos klasės demagogai. 
Padorumo ir sąžinės pas juos 
nesurastuhi nė už vieną nike
lį. Tai trustų ir monopolijų 
užsuktos katerinkos.

O žmonių nelaimė yra ta-

tebetiki, ir už juos balsuoja!
Pamėtysite, balsuos ir lapkri- 

l čio rinkimuose. Geriau dar vis. 
• nežino. Tiesos negali sužinoti. 

T Visos didžiosios 'informacijų 
priemonės tų pačių trustų ir 
korporacijų rankose.

v O visgi , demokratų konven
cijoje matėme ir darbo unijų 
atstovus. Sakoma, buvo apie 
šimtas. Ant estrados nepasiro
dė nė vienas. Doleriniai mai
gai neužleido.

Veikė jie tik užkulisuose. 
Jiems pavyko nuversti tik vie
ną -demagogą, būtent, Alben 
Barkley iš Kentucky. Jie jam 
į apsį per pusryčius pakušdč- 
jo, kad jie jo- kandidatūros 
negalės remti. Barkley apsi
verkė, tuos vadus prakeikė ir 
savo vardą iš kandidatų sąra
šo ištraukė.

. Bet ar, kiti demokratiški de- 
jjsmagogai geresni už Barkley? 
jftU’ truputį. Dar jis buvo vie- 
-fnas iš švariausių kapitalo a- 
gentų.

Todėl tuo žygiu unijų va
dai negali per daug pasidžiau
gti. Pasiekta labai mažai.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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PLIENO STREIKIERIAI SUSITAIKĖ SU KOMPANIJOMIS
Truman parėmė Stevensono 
kandidatūrą į prezidentus; 
gavo balsą ir diksikratai 
O w

Chicago. — Prezidentas. 
Trumanas pranešė per savo 
pavaduotoją nacionaliame 
Demokratų Partijos suva
žiavime, kad jis remia Illi- 
nojaus gubernatoriaus Ste- 
vensono kandidatūrą į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus.

Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį trukšmavo er- 
myderis dėl to, ar pripa
žinti trijų pietinių valstijų 
delegatus — diksikratus, 
kurie atsisakė pas.irašyti, 
kad rinkimuose rems suva
žiavimo užgirtą programą 
ir nominuotus kandidatus į 
prezidentus ir vice - prezi
dentus. • Galų gale, suvažia
vimo dauguma pripažino 
teisėtais tuos diksikratus— 
Virginijos, L o u i si anos ir 
,South Carolines delegatus.

Buvo pasiūlyta nominuo
ti kandidatais į preziden
tus 11 asmenų:

Richard Russell, 
Kefauver, 
William Fulbright, Averell 
Harriman, Oscar R. Ewing, 
gub. Adlai Stevenson, Men- 
ner> Williams, Paul A. Dev- 
er, Hubert Humphrey ir 
Jungt. Valstijų vice-prezi- 
dentas Barkley.

Balsavimus dėl siūlomų 
kandidatų pertraukė gais- 
rukas — užsidegė primėty
ti ant grindų popieriai. Ug
nis greit užgesinta, bet su
važiavimas ir pertraukė sa
vo sesiją apie 3 vai. naktį.

Pranešta, jog kandidatai 
į prezidentus ir vice-prezi- 
dentus bus galutinai nomi
nuoti naktį iš penktadienio 
į šeštadienį-

, Estes
Robert Kęrr,

Irano demoiistrantai 
atakavo amerikonus

Washington. — Kuomet. 
20 iki 30 tūkstančių žmo
nių demonstravo Teherane, 
Trano sostinėje, liepos 23 d., 
kai kurie'akmenimis apmė
tė amerikonus, šaukdami: 
“Važiuokite namo, ameri
konai!” Sužeidė vieną A- 
merikos ambasados narį.

Amerikos valstybės de- 
nartmentas kaltina tiktai 
komunistus už tokius ira
niečių žygius prieš ameri
konus.

Trumanas dovanojo gyvybę 
portorikiečiuį kuris 
bandė nužudyt prezidentą

$10,000. FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS 
BAICSIS SU RUGPIŪČ10 16-TA

Rūpinkimės garbingai užbaigti

JAU SUKELTA $8,585.41;
DAR REIKIA $1,414.59

Iš Lawrence, Mass., fondo reikalu rašo:
“Draugai!

Mes, lawrencieciai, buvome nusistatę sau kvotą su
kelti fondui $150. Pasisekė sukelti $189.25. Tačiau, 
nemanykite, kad mes jau nuleis.ime rankas ir daugiau 
nieko nedarysime. Mes dirbsime ir fondas bus gar
bingai užbaigtas.

Čia randate čekį $37 fondui. Aukojo sekamai:
Maple Park Bendrovė ..................................  $25.00
Laisvės rėmėjas C. L. K.................................... 5.00
Jonas Kuodis ....... •...................... ..................... 5.00
Jonas Marcelis :............................................... 2.00

Įteikdami’šias aukas ir pasižadėdami darbuotis at
eityje, mes raginame atsilikusias šiame vajuje kolo
nijas pasispausti ir garbingai baigti fondo sukėlimą.

S. Penkauskas ir Ig. Chulada.”
Kitas gražus laiškelis fondo reikalu:
“Gerb. Draugai:

Štai prisiunčiu dienraščio' išlaikymui $30 aukų ir 
$14 už dvi Laisvės prenumeratas.
\ Aukojo f I?DS 4-ji Apskritis $10, J. Žebrvs $5, J. Sa-
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Darbininkai laimi daugiau ji 
algos; valdžia pakelia J 
plieno kainą $5.20 tonui

Washington. — Tapo už
baigtas 600,000 plieno dar
bininkų streikas, kuris tę-« 
sėsi 54 dienas.

Prez. Trumanas ketvir
tadienį pasišaukė CIO Plie
no Darbininkų Unijos pir
mininką Philipą Murray ir 
United States Plieno Kor
poracijos galvą Benjaminą 
Fairlessą ir griežtai parei
kalavo ‘tuojau susitaikyti. 
Fairlešs atstovavo visas 6 
didžiąsias plieno kompani
jas.

Mainais už algos priedus 
darbininkams prezidentas 
pakėlė paprasto plieno kai
ną $5.20 tonui.

Netrukus po pasikalbėji
mo su prez. Trumanu su
grįžo į Baltąjį Namą Mur
ray ir Fairless ir pranešė, 
kad jau susitarė baigti

streiką sekančiomis 
mis:

Sutartis
Kompanijos prideda/dar

bininkams tiesioginio už
darbio 16 centų per valan-

Popiežius išsimiegojo ir pra
bilo į visus žmones socialisti
niuose kraštuose. Apie juos 
jis dieną iv naktį sapnuojąs. 
Ypatingai jis esąs pamylėjęs 
rusus — jie jam esą daug ar
čiau prie širdies, negu geriau
si viso pasaulio katalikai! To
dėl, girdi, kad bolševikai ant 
jų užleido “raudonąjį ateiz- __ _ >> mą.

Tiek tik galima pasakyti, 
kad “šventasis tėvas” kaišioja 
nosį ne į savo reįkaluš. Tis. . 
žmonės neprašo ir nereikalau
ja jo paguodos. Jie moka sa
vo reikalus tvarkyti be jokios 
Vatikano pagalbos.

Egipto premjeras žada 
vyti anglus laukan

Kairo, Eigiptas. — Gene
rolas Naguibas, nuvertęs 
premjero Ahmedo Hilaly’o 
valdžią, išbuvusią tiktai vie
ną dieną, paskyrė Aly Ma
li erį nauju premjeru, taip 
pat vidaus reikalų minis
tru, užsieniniu ministru ir 
karo ministru.
* Maheris suorganizavo 
naują ministrų kabinetą, 
kuris pasižada vyti anglus 
nuo Suezo kanalo ir pasi
darbuoti, kad Egiptui būtų 
sugrąžintas “Angliškai” *- 
Ėgiptinis Sudanas.

Washington. — Preziden
tas Trumanas dovanojo, gy
vybę portorikiečiui Oscarui 
Collazo, kuris buvo pu- 
smerktas mirti elektros' kė
dėje. Pakeitė jani mirties 
bausmę amžinu kalėjimu.

Collazo $u kitu portori- 
kiečiu Griseliu Torresola 
1950 m. lapkričio 1 d. mo- 
josi nužudyt prez. Truma- 
ną. Tada Torresola mirti
nai peršovė policininką 
Leslie- Coffeltą, prezidento 
sargą. Bet Coffeltas pirm 
krintant nušovė Torresolą.

Collazo buvo nusmer|ktas 
mirtin kaip žmogžudystės 
dalyvis.

Kainos rekordiniai 
aukštai pakilo

ir

Vėliausios žinios

’ muolis $5, Juozas iStripeika $3; po $1: Wm. Lobikis, 
(Tąsa 6-me pusi.)
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Pakistanas grasina Indijai 
karu ginče dėl Kašmiro

New Delhi, Indiia. r- In
dijos premjeras Nehru pa
reiškė savo ‘ seimui, jog 
Kašmiras tapo tikrąja In
dijos dalim.

Pakistano valdžia karštai 
užprotestavo, kad Indija 
s.avinasi Kašmirą. Grasina 
kariauti, kad Kašmiras bū
tų prijungtas Pakistanui.

Kašmiras . yra šiaurinė 
Indijos kunigaikštija. Dau
guma jo gyventojų — ma- 
hbmetonai. Bet indusas 
Kašmiro kunigaikštis prisi-

dėio prie. Indijos, 
gaikštis premjeras 
lah dabar padarė 
privienijant Kašmirą Indi- 
jai.

Pakistanas; mahometo- 
niškąs kraštas, pakartojo 
reikalavimą—leisti patiems 
Kašmiro, gyventojams nu
balsuoti, ar jie nori prisi
dėti prie Indijos ar Pakis
tano. ' Jungtinės Tautos 
taipgi yra patarusios duo
ti patiems Kašmiro žmo
nėms progą balsavimais iš
spręsti tą klausimą.

Kuni- 
Abdul- 

sutairtį,

Irano tautininkai išvien 
su komunistais nuvertė 
Anglijos pataikūnu' valdžią

Teheran, Iran. — Komu
nistai veikė išvien su Tau
tos Frontu demonstracijo
se, kurios nuvertė premje
rą Ghavamą, Anglijos pa
taikūną,. ir‘ sugrąžino val
džion Mossadeghą kaip 
“naują” premjerą. Maho
metonai tautininkai prisiė
mė Tudeh (m’asių)' Partiją 
bei komunistus i bendrą 
frontą. i

Dabar gi sostinės Tehera
no policijos vadas genero
las Kazem Šeibani atsišau
kė į tautininkus.: “Vykite 
komunistus laukan iš savo 
tarpo!”

Lebano prezidentas ' 
uždarė 13 laikraščių

: Helsinkyje olimpiniuose 
žaidimuose šauniai konkuruo
ja daugelio tautų sportininkai. 
Iki šiol daugiausia punktų 
yra* padarę Tarybų Sąjungos 
feportininkai. Antroje vietoje 
ptovi Amerikos sportininkai. 
’Bet tas santykis gali pasikeis-

ItL
Sportiškuose gabumuose jo

kia tauta neturi monopolijos, 
ši sporto olimpiada gerai pa
stūmės pirmyn taikos reikalą.

t?

Bonn, Vokietija.. — Va
karų Vokietijos valdžią rei- 
kąlauja, kad anglai-ameri- 
konai paliuosuotų įkalintus 
hitlerinius generolus.

Paryžius.—Franci jos val
džia įtarė, kad amerikonai 
mėginą užimti francūzų 
vietą kaip Morokko valdo
vai.

Pastaba pažangiečiams: 
Jau dabar galvokite apie a- 
teinančios .žiemos parengimus. 
Gerai iš anksto numatyti ir 
pasidaryti planus. Paskui bus 
lengviau ir geriau seksis.

Washington. ■— Maisto 
kitų reikmenų kainos aukš
čiausiai pakilo tarp gegu
žės 15 ir birželio 15 d„ kaip 
praneša valdinis ‘ Darbo 
Biuras. Vartotojai turėjo 
mokėti jau dolerį, 89 cen
tus ir 6 dešimtadalius už 
tuos pačius reikmenis, ku
rie 1935-39 metų laikotar
pyje buvo gaunami už vie
ną dolerį.

Darbo Biuras skaičiuoja, 
kad nuo Korėjos karo pra
džios iki šiol pragyvenimas 
amerikiečiams pabrango 11

Nauji vaidai tarp 
Franci jos ir vakaru > 
Vokietijos del Saaro

Amerikonai paruošė 
atominius bomberius 
karui Korėjoje

amerikiečiams pabrango 
su puse centų.

Eui’opa prastai žiūri i 
demokratų suvažiavimą

London.—Anglijos,' Fran
ci jos ir kitų vakarinės Eu
ropos kraštų laikraščiai 
blogai atsiliepė į nacionalį 
Demokratų Partijos šuva-' 
ži avimą Chicago j — vadi
no jį trukšmingu kermo
šium.

Paryžius. — Kilo nauji 
vaidai tarp Franci jos ir va
karų Vokietijos kai dėl Sa
aro .srities, kurią francūzai 
užėmė pū Antrojo pasauli
nio karo.

Franci jos užsienio reikalų 
ministras Šumanas siūlė, 
kad turtinga angliakasy- 
klomis vokiška Saairo sri
tis būtų paversta “namais” 
tarptautinių vakarinės Eu
ropos įstaigų. Tos įstaigos 
vienytų šešių vakarinės Eu
ropoj kraštų anglies ir 
plieno pramones; tokiu bū
du vakarinė Europa būtų 
medžiaginiai'' st i p r i n a m a 
prieš goyietų Sąjungą.

Vakarų Vokietijos poli
tikai pareiškė, kad Saar 
yra vokiečių* žemė, ir tu
ri būti Vokietijai sugrąžin-

Manila,’ Filipinai. - čia 
atsilankęs admirolas Fech- 
teler, Amerikos karo laivy
no komandierius, paskelbė, 
kad amerikonai jau ir pa-, 
čioje Korėjoje turi paruoš
tus atominius bombonešius.

■ Kada tik reikėtų, tie bom
bonešiai galėtų laidyti ato
mų bombas į Šiaurinės Ko-, 
rėjos liaudininkus pačia
me fronte bei užfrontėje, 
sakė adm. Fechteler.

Beirut, -Lebanas. — Leba^ 
no prezidentas El Khoury 
per du paskutinius mėne
sius uždarė 13 laikraščių ii\ 
įkalino jų redaktorius. Tai 
todėl, kad laikraščiai kriti
kuodavo' EI Khoury’o val
džią.

Duoda 6 apmokamas šven
tes per metus, apart sek- • 
madienių. Suteikia 3 sa
vaites apmokamų atostogų. . 
darbininkams, išdirbusiems 
bent 15 metų. Įveda ir tū
lus kitus pagerinimus.

Visi, tokie šalutiniai pa
gerinimai laikomi vertais 
apie 5 su puse centais per. 
valandą.

• Uždarbio priedus kompa
nijos sumokės ir už-pereitą 
laiką nuo kovo mėnesio į į 
dienos —' vidutiniai apie 
$90 .kiekvienam darbiiiin- 
kui. S

Antra tiek daugiau b 
mokama darbininkams 
darbą šventadieniais. Va- 
įąndįnis uždarbis nakti-. J 

miams darbininkams bus f 
pakeltas 9 centais .
čiau, negu dirbantiems per 
pirmąją dieninę pakaitą. ;;

Nepilnas unijos 
pripažinimas

Kompanijos pripažįsta 
“unijinę šapą” su tokiu ap* 
ribojimu:

Naujai priimami darbi* 
ninkai turės įsirašyti į uni
ją, bet jie nustos buvę uni
jos nariais, jeigu per 15 pa* 
skutimų dienų pirmojo mė
nesio darbe praneš kompa
nijai laišku, jog nenori pri
klausyti \iftijai. Bet ir po 
atsimetimo nuo unijos jie 
galės pasilaikyti darbe.

s z‘ * N- .

Sutartis patvirtinta '
Platusis alginis unijos 

komitetas — 175 parių — 
susirinkęs penktadienį, už- 
gyrė sutarties , sąlygas ir 
pašaukė streikierius ' dar
ban. •

Per streiką liko nepaga- 
minta 17 milijonų tonų 
plieno.

Dėl plieno stokos apšlubo , 
ir kitos pramonės, samdan
čios milijoną darbininkų.

k'
v. •

OĖAS. — Dalinai 
niaukę ir nekaršta.

\

ąpsi-

ta. Vokiečiai permato Fran
ci jos gudrybę —- paskelbti 
Šaarą tarptautiniais na
mais į!r amžinai pasiląikyti 
jį kaip francūzų nuosavybę.

London. — Anglijos val
džia vis kdar laiko Irano 
naftos pramonę “anglų 
nuosavybe.”
. Korėja. — Korėjos liau
dininkai sako nušovė 3 A- 
merikos lėktuvus..

Korėja. — Amerikonai 
stengiasi atgriebti Old Bal-

dininkų.
■........... ... '■ <

Washington.—šiemet su
sirgo kūdikių paralyžium 
jau daugiau kaip 5,000 attie- 
rikiečių. / , > •' VO

-------------------------------------------------------- :--------------------------------------- |

IŠ SPORTŲ OLIMPIADOS
Helsinki, Suomija. — Pa

saulinėse Olimpiados spor
tų varžybose amerikonas 
H. Dillard laimėjo lenkty
nes šokant per sįerspai- 
ųes, o Čechoslovakijos ka
pitonas Emilis Zatopekas 
stebėtinu greičiu pralenkė 
visus 5?000 jardų bėgimo 
lenktynėse. * -

punktų

laimė

Bet daugumą 
įvairiose varžybose 
Sovietų Sąjungos 

Sovietiniai 
turi viso jau
punktus, o amerikonai 
punktą. Paskui 
grija su 87 punktais, 
ja su -67 ir Šveicarija 
punktais.

i
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KAI UNIJŲ VADAI MIEGA
. t-gNIEKASNEGALI SAKYTI, kad International I.a- 
.dies Garment Workers unija yra blogiausia arba la- 
biaųsia apsileidusi unija. Bet ir jai pilnai iškilti nelei
džia unijos biurokratai, kurių pry šakyje stovi David 
Dutyinskis. Pasekmės prastos. Tai dabar gali pamatyti 
visi, kam rūpi darbininkų reikalai ir darbo unijų jude.ji- 

,<mas.
;.yNew - Yorko organizacijos lyderis brolis Isadore Na- 
gįer muša trivogą ir sako, kad unijos reikalai labai pa- 
bjogėjo. Sako, kad New Yorko mieste visur pridygo., 
“tarakoniškų” šapų, kurios operuojamos be 'unijistų. 
Jps per metus pagaminą 45 milijonų dolerių vertės mo
teriškų rūbų. Jeigu jos nebus suorganizuotos, ilgainiui 
jos nustelbs organizuotas įmones toje pramonėje ir su
griaus unijos pamatus. Jis šaukia, kad galas turi būti 
padarytas “skebinėms” šapoms.

Gerai, kad brolis Nagler muša trivogą. Gerai, kad 
jiš'T&ukia kovon prieš neunijines šapas. Gerai, kad jis 

<Žada jas suorganizuoti.
~ Bet taip pat tuojau iškyla klausimas, kur buvo ir ką 
veikė unijos lyderiai, kad leido tokiai padėčiai susidary
ti? Ar jie nematė, ar miegojo?
“‘‘International Ladies Garment Workers unija ^yra se- 

‘^ą'unija. Ji turėjo būti sargyboje. Apart pasiėmimo 
riebių algų iš unijos iždo, jos vadai—-Nagleriai ir Du- 

. Jokiai — turėjo kasdien rūpintis unijos plėtimo ir gy- 
įįmo reikalais. Tos “skebinės” šapos. neišdygo per vie- 

.įįa-dieną, ir neišdygo visos kartu. Reikėjo paimti už 
' pakarpos kiekvieną vos tik pasirodžius. Be didelių kaš
tų ir didelio alaso galima buvo .nekeisti neunijinėms ša- 

ApGins išsiplėtoti.
"’Dabar reikės daug energijos ir pinigų su jomis apsi
dirbti,. jas suorganizuoti. Toks vadų apsileidimas labai 
kenkia darbo unijų judėjimui.

ĄR DAR TIK GANDAI?
^' VIENAS KOMERCINĖS SPAUDOS korespondentas 
prrjieša iš Washingtono, jog einą gandai, kad John L. 
IWis' pareiškęs, kad senasis minkštosios anglies, kon- 

. traktas nebebus atnaujintas, Apie tai .esą jau pranešta 
prainonės savininkams. Naujam kontraktui sudaryti ir 
jj^sirašyti unija duodanti 60 dienų. To reikalauja Taft- 
JJąrtJey įstatymas. Unija, sakoma, ruošiasi statyti nau- 
jų/i reikalavimus. Vienas tų reikalavimų bus reikalavi- 

ūjgų pakėlimo. Numatoma, kad unija reikalaus 
' pridėti apie dvyliką centų į valandą.
' ^Qficialiskai John L. Lewis nieko nesako. Galimas 

■' daiktas, kad tie gandai ir pasiliks gandais. Bet taip pat 
febai galima, kad mainierių unija pareikalaus naujo ir 
geresnio kontrakto. Labai galimas daiktas, kad tam 

, -sešiasdešųnt dienų laukimo laikotarpiui prabėgus, tu- 
rŽšime minkštosios anglies mainierių streiką. Kalbama, 

* feed kasyklų savininkai nežada suteikti mainieriams pa- 
ygejdnimų. Mainįeriai gali pasekti plieno darbininkų pė- 
Sdomis.
/’^Aiišku, kad labai* daug priklausys ir nuo plieno darbi- 

ftinkų streiko išdavų. Plieno ir anglies pramonės labai 
. įęįętai susietos. Tie patys trustai kontroliuoja abi pra- 
*tnones. Nereikia, tuo būdu, nė kalbėti, jog plieno dar- 

. ;:lįjįni.nkų laimėjimas reikštų sulaužymą samdytojų suo- 
a kąibio pasmaugti darbo unijas. Mainieriahis būtų daug 

lengviau laimėti' savo kovą.

O1E§AMERIKINIS ~ 
SENTIMENTAS IRANE
7*/P-AfiAR TURIME dar vieną įrodymą, kaip musų dL 
^Jpkunatijos f kišimasis. į svetimų kraštų vidinius reikalus 
<M&kėlia žmones prieš Ameriką. Iš Irano praneša;, kad 
^yfirttotuose eina didžiulės demonstracijos, kuriose kelia- 
Vrtiaš šūkis išvyti laukan iš Irano amerikiečius. Ame

rikos atstovo balsavimas Tarptautiniame Teisme prieš 
ę^!ft!ahą už Angliją buvo iraniečiams įrodymu, kad Ame- 

. Y?kos politika nori diktuoti Iranui, ką jis turi, daryti su 
žibalo pramone. Amerikos ambasadoriaus -Hen- 

aę^Sono nusiskubinimas pasveikinti užsienio kapitalui 
v į^rsidavusį Qhavam dar labiau įtikino to tolimo krašto 

, įmones, kad mūsų diplomatija konspiruoja su Anglijos 
-^Imperialistais prieš Irano reikalus. Vėjas setas, reikės 
W^udrą piauti! . .

I . J^Turime dar ir kitą pusę to paties m’edalio. Iš Irano 
' . Vpi^neša, kad ten tapo sudarytas bendras frontas tarpepraneša, kad ten tapo sudarytas bendras frontas tarpe 

^Sėionalisfų ir komunistų. Nors iš komunistų pusės 
patvirtinimo nesimato, bet labai galimas daiktas, skad 
Eganešiinas bus teisingas. Reikia žinoti, kad Irano 
^rnonistų partija yra nelegališka. ^Premjeras Mossa- 

nėra komunistų draugas.
ras frontas pasirodytų tikrove, tai 

lįane įvykių eiga paimtų naują kryptį. Bendras tauti- 
įįfo .frontas, sustiprintų tautos atsparą prieš angliukus 
įbtperialistus ir jų agentus Irano viduje, O tų agentų 
trane yra pilna. Ghavam padarė klaidą, kad jis bandė 

^jjtgistoti valdžios pryšakin ir Iraną parduoti imperialis-

iSwtgh nebuvo ir ners 
Jeigu' toks bendr

aso
PAKVAIŠĖLIŲ 
LITANIJA

Štai žinios iš Lietuvos. 
Jos. parodo, kaip platus yra 
dabar Lietuvoje mokyklų ir 
pramonės tinklas. Naujos 
mokyklos, naujos kultūros 
ir švietimo įstaigos, naujos 
pramonės ir įmonės. Vie
toje arklų ir arklių, jau 
plačiai veikia traktoriai ir 
milžiniški plūgai. Jėgainių 
statoma visur. Plytinių taip 
pat pridygę 'visuose' rajo
nuose. x

Bet štai atsiranda visiš
kai pakvaišę žmonės ir per 
kunigų Draugą tvirtina, 
kad Lietuvoje nė akmens 
ant akmens nebestranda. 
Tik pasiskaitykite:

“Visi žiųome, kad komu
nistinė Rusija atėmė iš Lie
tuvos : visų bankų ir žmonių 
pinigus ir turtą; visus armi
jos ginklus—orlaivius, bom
bonešius, patrankas, tan
kus, įvairius ginklus.i ir 
techniškus įrengimus, radi
jo stotis,, šarvuotus trauki
nius, laivus; taipgi fabrikų 
mašinas, žaliavas, gami
nius, gyvulius, maisto, da
lykus; be to, išsprogdino 
daugybę pastatų ir tiltų; iš
vežė visas automašinas, 
garvežius, traukinius, gele
žinkelių bėgius, baldus, bu
tų įrengimus; sunaikino ar
ba išvežė knygynus, ar
chyvus. ir valstybinių įstai
gų planus, raštus, paten
tus ir kt. Be to, išžudė de
šimtimis tūkstančiu lietu
vių vietoje ir šimtus tūks
tančių jų išvežė mirčiai į 
Sibirą ir įvairias prievartos 
darbų stovyklas.” (D., liep.

Nei turto, nei žmonių ne
beliko ! Ar šitie klerikali
niai pakvaišėliai' tiki tuo?' 
Aišku, kad netiki. Jie ap-' 
'gaudinėja ir mulkina savo 
skaitytdjus.

NEPATENKINTI 
REPUBLIKONAIS

Ljetuviški menševikai ne7 
patenkinti republikohų rin
kimine platforma. .Joje, sa
ko Grigaitis, pasakyta “tik 
tiek, kad JAV ‘laimingai ti
kėsis tikros jų nepriklauso
mybės’.” Grigaitis kalba 
apie “baltiečių išlaisvini
mą.” Reikėję pasakyti daug 
daugiau ir storiau., Girdi: 
“To nepakanka. Reikia, 
kad šios šalies valdžia ir 
aktingai siektų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijqs nepri
klausomybės atstatymo.”

Bet kur gi buvo Naujie
nų redaktorius, kad ’ nepa
mokino republikonų, kaip 
tą platformą parašyti? 
Čia bus rimtas ir Amerikos 
Lietuvių TarybosrtprJtMop- 
sojimas. Z /

gingiausių Maskvos 
falų nuotraukas.”

kvar

Niekas jo ųeareštavo, 
niekas neuždarė į kalėji
mą, niekas netrukdė foto
grafuoti. /'*

Ar Naujienų redaktorius 
suprato, jog jis sau nosį 
nušlubstė, įdėdamas tuos 
Mr. Vickery 'įspūdžius? Ar
gi jis, Grigaitis, kasdien 
nebubnija, kad jeigu kas ir 
-patenka į Maskvą, tai esti 
perdėm už nosies vedžioja
mas ir gali matyti tik tas 
vietas, kurias tie vedžioto- 
jai parodo. Bet štai nuvy
ko amerikietis biznierius, 
ir ėjo, kur norėjo eiti, ir 
fotografavo, ką norėjo 
tografuoti.

fo-

BARA TUOS, KURIE 
NESIDOMI SKAITYMU *

Urugvajaus lietuvių Dar
bas smarkiai pabara tuos, 
kurie nesidomi' laikraščių 
bei knygų skaitymu. Jis 
rašo, kad daugybė pasiteL 
siteisinimų nėra pagrįsti/

Darbas rašo:
“Pasiteiravus ką mūsų tau

tiečiai skaito, arba kodėl jie 
mažai skaito, išgirsi s įvairiau
sių pasiteisinimų. Vienas aiš
kina, kad jis neskaito dėl to, 
kad neturįs laiko. (Iš tikrųjų, 
žmogus neturi’ jokio visuome
ninio užsiėmimo, ir tik iš ar
čiau pažiūrėjus, pamatai, 
kaip jis nenaudingai pralei
džia ilgus vakarus. Gi knygą 
skaityti jis neturi laiko...) 
Antras sakosi neskaitąs, nes 
jau paseno, akys nebeprima
to ir dai* kitokių ligų suranda. 
Bet, ši priežastis dar nėra 
priežastimi visai atsisakyti 
nuo skaitymo, žmogus galėtų 
truputį sumažinti skaitymą, 
jei iš tikrųjų jis per visą gy
venimą įtemptai skaitė, Ta- 
.čiau, paklausk jo 'ką jis yra 
skaitęs'ir patirsi, kad jo nusi
skundimas neprimątymu tėra 
tik pasiteisinimas dėl nesido- 
mėjimo skaitysiu.,. Trečias 
gal net išdrįs pasakyti.: . kas 
iš tų skaitymo; jau viską gir
dėjau per radiją, tai kam čia 
dar laiką ir pinigą gaišinti! 
įsistebėk į šiaip kalbantį' ir 
greit pamatysi, kad tas jo ra
dijo kldusytnas yra taip de
zinformuotas, taip netvarkin
gas, kad faktinai jis labai 
menkai tesuvokia ką- toji radi
ją pranešė, kokia radija ir 
tam panašiai.

“Taip, iš tikrųjų yra blo
gai, kad žmonės atpranta nuo 
skaitymo, nuo domėjimosi gy
venimo įvykiais ir nuo sieki
mo geresnio, šviesesnio ryto
jaus. Tokie žmonės yra labai 
naudingi' mūsų eksploatato
riams, nes jiems lengviau su 
tokiais susidoroti, iš jų iščiul
pti daugiau syvų pigesne kai
na. žmogus, atitolęs nuo visuo
meninio, kultūrinio gyvenimo, 
nuo pažangiosios literatūros, 
teatro, kino, — kur kas leng
viau ' pasiduoda išnaudotojo 
stumdomu, arba ir visai jam 
nesipriešina, kai išnaudotojas 
jam nuvągih užmokestį už

NIEKAS Už NOSIĘSŲ 
NEVEDŽIOJO

Chicagos Naujienos tal
pina amerikiečio : bižnieš 
riaus Olivęr Vickery įšpū- 
'džius Maskvoje'. 'Jis sako-* 
si dalyvavęs tarptautinėje 
ekonominėje * konferencijo* 
je. Kad jam viskas Mask
voje nepatiko, tai aišku ir 

Tiaturalu. Bet ir Mr. Vick
ery pasisako, kad’ jo niekas 
už nosies ’ nevedžiojo. Tik 
vieną ekskursiją su visa 
biznieriij grupe turėjęs po 
oficiališka vadovybe, tai, 
būtent, kai jie vyko apžiū
rėti Kremliaus rūmus.

Paskui, sako, “aš judėjau 
savo nuožiūra. Anksti kel- 
davau ir važinėjau po Mas
kvą,. užsiimdamas fotogra
favimu anie dvi valandas. 
Aš padariau net pačių var- 
7------------------ -----------------
tams, atvirai ir oficiališkai. Kiti jo kolegos, elgsis atsar
giau. Tautai teks budėti ir sunkiai įjakoyoti išsilaikymui 
prieš užsienines ir namines priešiškas jėgas.

Kūrybos džiaugsmas

Rašo P. GALINIS \ .
Prieš trejus metus Jonas 

: Tubelevičius dirbo šaltkalviu 
Eišiškių daugiaverslinėje arte
lėje. Tai buvo geras savo ama
to meistras. Jo veidą apšvies
davo džiaugsmo šypsena, kai 
dėkinga mamų šeimininkė pa
spausdavo jam ranką, gauda
ma jo pataisytą siuvamąją 
mašiną. t

Tubelevičius aistringai troš
ko labiau įsigilint į mecha
nikos paslaptis, dirbti kūrybiš
kai, panaudoti savo jėgas ko
kiam nors rimtesniam darbui. 
Netrukus tokia proga pasitai
kė. Kartą į dirbtuvę įėjo su
sirūpinęs artelės vadovas.

—Taigi, r— pradėjo jisai,-— 
mums reikia pasiųsti žemės 
ūkio ministerijos'žinion vieną 
žmogų dirbti mašinų—trakto
rių stotyje. Trims menesiams. 
Kas sutiks?

-—Aš noriu " nuvažiuoti, — ■ 
pasakė Tubelevičius.

Dėl visa ko Tubelevičius 
pasiėmė šaltkalvio įrankių 
komplektą ir išvažiavo į Vil
nių. Po kelių dienų, su pasky
rimo lapu kišenėje, jis jau lė
kė mašina į Rudaminos MTS. 
šalia jo už vairo sėdėjo vidu
tinio amžiaus vyras.

—Ar seniai turi reikalą su 
metalu ? — paklausė Tubele- 
vičių šoferis.

— Ogi dar nuo mažens, 
savamoksliu...

Tubelevičius jau buvo pats 
bepradėjęs klausinėti apie 
MTS, norėdamas “sužinoti, 
kaip dirbasi jo bendrakelei-

visi 
ne- 
visą

mašinų-traktorių stotyje, — 
pasakė jis.

Tubelevičius buvo paskirtas 
mechaniku. Drauge su visais 
jis ruošė traktorius ir inven
torių pavasario puolimui.

...Tubelevičius, kaip ir 
MTS mechanikai, beveik 
būdavo dirbtuvėse — jis
laiką praleisdavo brigadose. 
Kartą jis atvyko pas trakto
rininką ir nutarė įdėmiai įsi
žiūrėti į jb darbą. Traktori
ninkas įgudusiai vairavo ma
šiną, bet plūgas dažnai iššok
davo iš vagos, lyg kažkokia 
jėga jį būtų išmetusi į viršų. 
Arimas gavosi nelygus.

—O vis akmenys! Štai jau 
trečią noragą sulaužiau, — 
skundėsi Tubelevičiui, trakto
rininkas. — Vos — vos normą 
teįvykdau!

—Čia reikia kažką sugalvo
ti, — atsakė mechanikas.

Jr Tubelevičius ėmė ieško
ti išeities-. Jam kilo mintis su
konstruoti prietaisą, kuris su 
traktoriaus pagalba ištrauktų 
akmenis iš laukų. Kelias die
nas jis drauge su kalviais ir 
mechaniku išbuvo kalvėje, 
įgyvendindamas savo sumany
mą. Darbu /susidomėjo ir di
rektorius. Ne viskas iš karto 
pavykdavo. Buvo sutrikdymų, 
nepasisekimų. Akmentraukis, 
kaip buvo pavadintas naujas 
prietaisas mašinų-traktorių 
stotyje, ne kartą nušokdavo 
nuo riedulių per bandymus 
laukuose.
Pagaliau prietaisas buvo pa-

viui, bet anas staiga sustabdė | gamintas. Jis buvo prikabin- 
.mašiną. . šalikelėje stovėjo tas prie traktoriaus ir išban- 
traktorius, prie kurio plušėjo 
jaunas vaikinas. Jis buvo la
bai susirūpinęs.

—Kas atsitiko? — paklau
sė Tubblevičiaus bendrakelei
vis, greitai prieidamas prie 
traktorininko. — Degalai išse
ko ?

—Ne, —- atsakė anas, su
mišęs ii’ šypsodamasis, — de- 
galo yra.

MTS direktorius Bogdanas 
paraitojo rankoves ir, 'apsi- 
ginklavęs įrankiu, ėmė ardyti —Nesudėtingas
karbiuratorių. Kurį laiką Tu-j o kolūkiui — tikras lobis, 

čia pat ty- 
neištvėrė ir

dytas čia pat, už MTS sody
bos : ištraukė vieną akmenį, 
kitą, trečią.

— Ieškok stambesnių, — 
šuktelėjo Tubelevičius trakto
rininkui.

Akmentraukio * darbą, 
džiai susidomėję, sekė ir 
sirinkusieji kolūkiečiai.

—Būtinai ątvažiuokitę pas 
mus, — paprašė Lenino vardo j 
artelės pirmininkas paspaus- 1 
damas išradėjui ranką.

j prietaisas,

di-
su-

belevičius stovėjo 
lėdamas, po to 
ėmė. padėti.

-UNa, štai ir gatava! — 
linksmai tarė direktorius, už- 
baigęs darbą.

Ir tikrai, motoras ėmė bil
dėti. Vaikinas sėdo už vairo, 
mašina sudrebėjo ir nuriedėjo 
lauku.

Taip, dar nepasiekęs pasky
rimo vietos, pradėjo Tubele
vičius savo darbą mašinų-tra- 
ktorių stotyje. Mazutu sutep
tomis rankomis jis atvyko į 
stoties sodybą. Stotyje žmonių 
nebuvo. Traktorininkai, me
chanikai, agronomai — visi 
išvyko į laukus.

Direktorius parodė Tubele- 
vičiui dirbtuves. Ir ten buvo 
tuščia. Mašinos tomis darby
mečio dienomis buvo laukuo
se.

Netrukus Tūbelevičius susi
draugavo su MTS vyriausiuoju 
mechaniku. Kaip vyresnis 
draugas, mokė jį mechanikos,

darby, kai apauna npsumo- j(ajp bičiulį jį džiugino kiek- 
ėdamas už meiįines atostogas, jo laim5jimas. o dirb-
už susižeidimą darbo metu ir 
Lt.

“Galima būtų be galo sužy
mėti kasdienių pavyzdžių, į- 
vykstančių darbo žmogaus 
gyvenime, ir jie yra dažnesni 
bei skaudesni, kur vyrauja 
daugiau atsilikimo, kur darj)o! 
žmonės dar tebeklaidžioja po 
glūdumas.

“Užtat knyga, laikraštis, 
žurnalas yra tas šaltinis, ku
riuo kiekvienas darbo žmo
gus privalo naudotis, kad 
daugiau žinoti, toliau matyti 
ir aiškiau suprasti. ' Reikia 
rasti laiko ir noro, skaisti, 
kas kart vis daugiau skaityti, 
Šviestis, domėtis viskuo kas 
vyksta pasaulyje, išinokti at
skirti melą'nuo .tiesos, išmokti 
pažinti piktą ir dorą.”/

ti Tubelevičius mokėjo. Po 
dviejų mėnesių jis jau suge
bėjo savarankiškai atlikti su
dėtingą mašinų remontą.

Kartą, kai' jo komandiruo-* 
tės laikas ėjo-galop, pas Tube- 

i levičių į dirbtuvę atėjo direk
torius Bogdanas. .

—Tur būt, namo traukia? 
— paklausė jis šaltkalvį.
• —Ne, mat, aš vienišas žmo
gus, man ir čia gera, —■_ atsa
kė Tubelevičius. Jis pažvelgė 
pro atdaras duris į kiemą: 
nai vyko naujų įrengimų 
krovimas.

—Pasilik'čia, — pasiūlė 
rektorįus, — vaikinas esi ga
bus... O dėl artelės susitarsi
me.

Tubelevičius pažiūrėjo į di
rektorių, į mechaniką, į savo 
naujus draugus ir pajuto, 
kaip sunku jam bus skirtis ąu 

*jais, SU; visu kolektyvu.
-—Jei galima, i aš likčiau

' ' r '
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te- 
iš

di-

Dar vyko darbas akmen- 
traukiui patobulinti, o kolū
kiečiai jau sudarinėjo su MTS 
sutartis dėl laukų nuvalymo 
nuo akmenų. Kai tik buvo nu
imtas derlius, traktorininkai 
išvyko į kolūkius valyti akme
nų. Per trumpą laiką nuo rie
dulių buvo apvalyta ’534 hek
tarai žemės.

Tuebelevičiaus išradimu su
sidomėjo inžinieriai. Jie iš-1 
bandė akmentraukį vietoj ir 
priėjo vieningą išvadą — ge
ras! Patobulintą akmentraukį 
ėmė gaminti fabrikas.

Dirbtuvėse vėl užvirė dar
bas. ,Tubelęvičiui padėjo kiti. 
Bendromis jėgomis jie sumanė 
sukonstruoti traktorinį durpių 
rinkiklį. Iki vasaros darbas 
buvo užbaigtas.

Lenino vardo kolūkyje pel
kių ’ plūgu suarė durpyną ir, 
kai jis padžiūvo, suakėjo lėkš- 
tinėmis akėčiomis. Saulėkaito
je durpės pradžiūvo, sutrupė
jo. Dabar ir paleido čia dur
pių rinkiklį. Pelke lengvai 
nuėjo traktorius, stumdamas 
priešakyje savęs' į skreperį pa
našų bunkerį, į kurį buvo ren
kamos • sausos durpės. Kai 
bunkeris prisipildė, z traktori
ninkas paspaudė svertą. Dėžė 
su durpėmis pakilo į virtų. 
Traktorius ją nuvežė prie ke
lio. Dar sykį’paspaustas sver
tas — apatinė bunkerio dalis 
atsidarė ir durpės išsipylė.

Tuo būdu, mechanikas Tu- 
beletičius padėjo mechanizuo
ti darbą dar viename žemės 
ūkio gamybos bare. Bet argi 
galima ' pasitenkinti tuo, kas 
pasiekta ? Nauji kūrybiniai 
sumanymai kilo mechanizato
riui.

M ašinų-traktori ų 
lankėsi TSRS žemės 
nistras. Tubelevičius 
papasakojo svečiams
vo išradimus, apie savo pla
nus ateičiai;

{VAIRIOS ŽINIOS

Amerikonas bus turky ir 
graiku komandierius

Paryžius. — Amerika no
rėjo, kad italas komanduo
tų ne tik Italijos armijj, 
bet ir Graikijos ir Turki*-! 
jos armijas, priklausančiai 
prie ‘Atlanto kraštų sąry
šio.

Bet Turkija ir Graikija 
nekenčia Italijos. Todėl ge
nerolas Ridgway paskirs 
savo amerikoną komandie- 
rių turkų'' ir graikų armi
jų.

Ridgway yra vyriausias 
vadas visų Atlanto kraštų 
armijii Europoje.

Esene nužudytojo Vokietijos 
patrioto Filipo Miulerio 
laidotuvės
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gentūros ADN pranešimu, va
kar Miunchene įvyko Vakarą 
Vokietijos policijos Esene už
mušto Filipo Miulerio laido
tuvės. Laidotuvėse dalyvavo 
penki tūkstančiai žmonių, at
vykusių iš visų Vakarų Vokie
tijos dalių, Vokietijos Demol- 
kratines Respublikos ir PraJf- ’ 
cūzijos.

Kalbėdamas gedulo ’mitinge/ 
Vokietijos komunistų partijos 
pirmininkas Maksas Reimanas 
pareiškė: Jaunamas neketiną . 
leisti panaudoti save svetimais 
interesais, Reino ir Rūro pa
trankų karalių interesais' bei 
Vašingtono šeimininkų intern- • 
sais. Vokiečių jaunimo didvy
ris Filip Miuleris ne veltui pa
aukojo savo jauną gyvybę. 
Nuo šiol jaunimas su dar di
desne energija tolįau kovos 
už taiką, už Vokietijos vieny
bę ir U'ž laimingą ateitį, žudi
kai iš Eseno ir žmonės, esan
tieji už jų nugaros, yra žino
mi ir neišvengs teisingo atpil
do. • K

Po gedulo mitingo, jaunieji 
Miuncheno kovotojai už taiką Jį 
su juodos-raudonos-ą tuksines 5 

j spalvos vėliavomis ir Pasauli
nes demokratinio jaunimo fe
deracijos vėliava palydėjo ’ 
karstą su nužudytojo patrio
to palaikais į Altaubįngo ka- ‘ 
pines netoli Miuncheno, kur 
jie buvo palaidoti. • *'

Kun. Johnson per pamokslą 
kaltino amerikonus už 

karo bakterijas
Canterbury, Anglija. — 

Kunigas Hewlett Johnson, 
Canterbury^ katedros kle
bonas, pakartojo ir per. sa
vo pamokslą sekmadienį, 
kad amtrikonai mėtę ligų 
bakterijas i Kiniją ir Šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publiką. 1

Tatai išgirdę, amerikonai*' 
apleido pamaldąs katedroj 
je. . - ■ '

—Jūs dirbate naudingą 
darbą, — pasakė ministras, 
paspausdamas jam atsisveiki
nimui ranką. — Galvokite ir 
toliau apie tai, kaip paleng
vinti kolūkiečių darbą. ,

1951 metų rudenį Vilniuje 
buvo ’atidaryta sritinė žemės 
ūkio paroda. Joje taip pat da
lyvavo ir Rudaminos MTS. Ji 
demonstravo Tubelevičiaus su
konstruotus durpių rinkiklį ir 
akmentraukį. Kolūkiečiai įdė
miai apžiūrėjo juos ir spaudė . 
ranką mechanikui.

Džiaugsmu taksėjo Tubele
vičiaus širdis. Jis jautė/ kad 
jis yra narys tos didelės ir 
vieningos šeimos, kuri turi tik 
vieną tikslą — padaryti dar
bą lengvesnį, gyvenimą ge
resnį, laimingesnį. Mechaniką 
džiugino MTS laimėjimai. Da
bar ji nebe ta, kuri ji buvo 
prieš keletą metų, kai jis pir- ' 
mą kartą drauge su direkto
rium apžiūrinėjo dirbtttves. 
Gauta liauju mašinų, staklių, 
pastatyta elektrinė. Ji varo 
motorus ir teikia Šviesos ne 
tik MTS sodybai bei trakto
rininkų butams, bet ir kaimy
niniams kolūkiams. “

2 pu«L»4«aUvė (Liberty)—šeštadien^

stotyje 
ūkio mi- 

’ karštai 
afcie sa



Virėja veda
Griša, mažutis septynerių metų bam

bly^, stovėjo prie Virtuvės durų, klausė
si ir žiūrėjo pro rakto skylutę. Virtu
vėje vyko kažkas, jo manymu, nepapras
ta, iki šiol nematyta. Už virtuvės sta
lo, ant kurio paprastai kapoja mėsą ir 
piausto svogūnus, sėdėjo stambus, storas 
vyras vežiko durtiniu, rudas, barzdotas, ; 
su dideliu prakaito lašu ant nosies. Jis 
laikė ant penkių dešiniosios rankos pirš
tų lėkštę ir gėrė arbatą, ir taip garsiai 
kandžiojo cukrų, kad per Grišos nugarą 
perbėgdavo šiurpas . Prieš jį ant ne- 

- švarios taburetės, sėdėjo senė auklė Ak- 
sinja Stepanovna ir taip pat gėrė arba
tą. Auklės veidas buvo rimtas ir sykiu 
švytėjo kažkokiu triumfu. Virėja Pela- 
gėja triūsė palei krosnį' ir, matyt, norė
to paslėpti kur nors toliau savo veidą. O 
Tos veide Griša matė ištisą iliuminaciją: 

^jis degė ir tvaskėjo visomis, spalvomis, 
pradedant skaisčiai raudona ir baigiant 
mirštamai blyškia. Ji be perstojo graib
stė drebančiomis rankomis peilius, šaku- 

. tęs, malkas, skurlius, judėjo, niurnėjo, 
beldėsi, bet iš tikro nieko nedarė; Į sta
lą, už kurio gėrė arbatą, ji nei karto ne
pažvelgė, o į klausimus, duodamus auk
lės, atsakinėjo trūksmingai, rūsčiai, ne- 
atgręždama veido.

— Valgykite, Danila Semioničiau! — 
vaišino auklė vežiką. — Bet ką jūs vis tą 
arbatą ir arbatą-? Degtinėlės išgertumė- 
te!

— Ir auklė pastūmėdavo svečiui pus
butelį bei taurelę, ir jos veidas įgaudavo 
klastingiausią išraišką.

— Nevartoju... ne,—atsisakinėjo ve
žikas..— Neverskite, Aksinja Semionov-

v na.
y — Koksai gi jūs... Vežikas, o negeria- 

**■ te... Viengungiui žmogui negalima ne
gerti. Išgerkite!

Vežikas šnairavo į degtinę, paskui į 
klastingą auklės veidą, ir jo paties vei
das įgaudavo nemažiau klastingą išraiš
ką: ne, žinai, nesučiupsi, sena ragand!

— Negeriu, atleiskite... Prie mūsų 
darbo netinka ši dvasios silpnybė. Amat- 
ninkas gali gerti, todėl, kad jis vienoj - 

. vietoj sėdi, o mes,; vežikai, amžinai visų 
akivaizdoj. Argi ne taip? Įeisi į smu
klę, o čia arklys pabėgs, jeigu pasiger
si — dar blogiau: žiūrėk, ko gero, už
migsi arba nuo pasėsto «nugriūsi.

— O kiek jūs per dieną uždirbate, Da
nila Semioničiau?

numa, ir jai norėjosi išsikalbėti,-pasida
lyti su kuo nors įspūdžiais, išlieti širdį’.

— Išėjo! — suniurnėjo ji, matydama, 
kad mamytė nepradeda kalbos.

— O jis, matyti, geras žmogus, — ta
rė mamytė, neatitraukdama akių nuo 
išsiuvinėjimo. — Blaivus toksai, rim
tas.

— Dievaži, ponia, netekėsiu! — suri
ko staiga Pelagėja, visa užsidegusi. —■ 
Dievaži, netekėsiu!

— Tu nekvailiok, nesi mažutė. Tai 
rimtas žingsnis, reikia gerai apgalvoti, o , 
šiaip tuščiai rėkauti nėra ko. Jis tau pa
tinka?

— Prasimanote, ponia! — susigėdo. 
Pelagėja. — Taip pasako, kad... dieva
ži...

“Pasakytų: nepatinka!”• — pagalvojo 
Griša.

— Kokia betgi tu esi pamaiva... < Pa
tinka?

— Juk jis, ponia, senas ! Hį-i!
— Dar ką prasimanyk!— pasišiaušė 

ant Pelagėjos iš kito kambario auklė. — 
Keturiasdešimties dar nesukako. O ir 
kam tau jaunas? Iš veido, kvaiše, svies
to nesuksi... Tekėk, štai ir viskas!

— Dievaži, netekėsiu! — suspigę Pe- 
lagęja.

— Kliedi! Kokio kipšo tau dar rei
kia? Kita į kojas nusilenktų, o tu — 
netekėsiu! Tau vis tik su laiškanešiais 
ir lepetitoriais. mirkčiotis! Pas Grišenką 
lepetitorius vaikšto, ponia, tai ji vis akis 
išputusi į jį spokso. begėde!

— Ar tu tąjį Danilą anksčiau esi ma
čiusi? — paklausė ponia Pelagėją.

— Kur aš jį matysiu? Pirmą sykį 
šiandie matau, Aksinja iš kažin,kur at
vedė... tą prakeiktąjį velnią... Ir iš kur 
jis atsirado ant mano galvos!

Per pietus, kada Pelagėja padavinėjo 
valgius, visi pietaujantieji žvilgčiojo į 
jos veidą ir erzino ,ą vežiku. Ji baisiai 
raudo ir dirbtinai kikeno.

“Tur būt, gėda vesti... — galvojo Gri
ša. — Baisiai gėda!”

Visi valgiai buvo persūdyti, iš neiške
pusių viščiukų sunkėsi kraujas, ir, visų- 
tų nelaimių kaupui, per pietus iš Pelagė
jos rankų įritinėjo lėkštės ir peiliai, lyg 
nuo pakrypusios lentynos, bet niekas jai 
nepasakė nei vieno priekaištingo žo-. 
Člžio, nes visi suprato jos sielos būseną. 
Tik kartą tėtis metė servetėlę ir tarė ma
mytei :

— Kas tau per noras visus vesdinti ir 
už vyrų leisti! Kas tau, rūpi? Tegul

r r . . u 1 .
gis, du porininkai, unferis su antsiu- 
viais, berniukas Filka... Šitas Filka pa- . 
prastai trinasi apie skalbyklą ir. žaidžia 
su' šunimis, dabąr gi jis buvo sušukuo
tas, nupraustas ir laikė ikoną folgos ap
darais. Vidury virtuvės stovėjo Pelagė
ja nauja perkeline suknia ir su gėle gal
voje. Šalia jos stovėjo vežikas. ' Abu 
jaunieji buvo išraudę, suprakaitavę ir 
smarkiai mirksėjo akimis.'

— Na... rodos, laikas... — pradėjo un- 
teris po ilgos tylos.

Pelagėja sumirksėjo visu veidu ir už
bliovė... Unteris paėmė nuo stalo di
džiulį kepalą duonos, atsistojo greta au
klės ir pradėjo laiminti. > Vežikas- pri
ėjo prie unterio, nusilenkė prieš jį, pabu
čiavo jam ranką. Tą pat padarė jis ir 
prieš Aksinją. Pelagėja automatiškai 
ėjo. paskui jį ir taip pat lenkėsi. > Galų 
gale atsivėrė išorinės durys, į virtuvę 
pūkštelėjo baltas rūkas, ir visa publika 
triukšmingai sujudo eiti iš virtuvės į kie
mą. ' • ’ ,

“Vargšė, vargšė!.— pagalvojo Griša, 
klausydamasis virėjos raudojimo. — 
Kur ją nuvedė? Kodėl tėtis ir mama ne
užsistoja?”

Po jungtuvių, iki pat vakaro, skalbyk
loje dainavo ir griežė armonika. Ma
mytė visą laiką pyko, kad . auklė dvokia 
degtine ir kad dėl šitų vestuvių nėra 
kam užkaisti virdulio. Kada Griša ėjo 
gulti, Pelagėja dar nebuvo grįžusi.

“Vargšė, verkia dabar kur nors pa
tamsy! —galvojo jis. — O vežikas ’ jai: 
cit! cit!”

Kitos dienos rytą virėja buvo jau vir
tuvėje. Valandžiukei buvo užėjęs veži
kas. Jis padėkojo mamytei ir, pažvel
gęs rūsčiai į Pelagėją, tarė:

■— Jūs, ponia, prižiūrėkite ją. * Būki
te tėvo motinos vietoje. Ir. jūs, Aksinja 
Stepanova, neapleiskite, prižiūrėkite, 
kad viskas garbingai... be išdykavimo... '

bus rodoma ekrane, viskas atrodys "tik- ŽINIOS IS UFTUVOS 
ra”!

Rodė jis mums studijas. Vienoje įruo- Teatrai rajono centre 
štas palociuje salionas su milžiniškais 
“marmuro” pilioriais. Kairi visa tai?/

' Iriausiame mūsų palydovo. Ar negalima 
tokios scenos paimti iš realio gyvenimo, 
kur nors iš viešbučio, sakysime? Mums 
aiškina: negalima, nes įvairių prietaisų 
ir mašinų pergabenimas kaštuotų kur 
kas daugiau, negu įtaisymas čia pat 
dirbtinų scenų.

Įdomu buvo pasižvalgyti, pamatyti.
Deja ,apžiūrėjus, apžvaIgius,, žmoguje 
kyla ir kitos mintys: savo formoje Hol- 
lywobdas pasiliko taš pats, koks buvo se
niau. Bet turinyje jau nebe tas pats. 
Šiandien iš Hollywoodo, iš filmų studi
jų gainiojami geriausieji rašytojai ir 
aktoriai, kaltinami “subyersyviškumu.” 
Kai kurie 'rašytojai ir aktoriai jau yra 
didžiai dėl raudonbaubizmo nukentėję.

Filmos jau ne tos, kokios buvo, nes 
Hollywoodas šiandien naudojamas, — 
kaip komercinė spauda, kaip radijas, 
kaip televizija, raudonbaubizmo pro
pagandai, karinei propagandai skleisti, 
— Hollywoodas patapo Wall stryto im
perialistų propagandos įrankiu!

Visa tai, aišku, atsiliepia ir į Holly- 
wobdo kišenę, nes žmonių vis mažiau ir 
mažiau tesilanko į kino teatrus, nes jie 
šlykštisį išprievartautu kino menu.
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jono kultūros namuose 
svečiai Vilniaus, Kauno, 
lių ir Panevėžio teatrai, 
niai Panevėžio dramos
jas apsilankė su Korneičiuko 
veikalu “Ukrainos stepėse”, 
Vilniaus dramos teatras paro
dė , veikalą 
studentas”,
žiūrovo teatras 
pasaką vaikams “Sniego kara
lienė”. šį mėnesį 
atsilankys Šiaulių 
atras.

Dažnas teatrų
rajone, aktorių patarimai pa
deda meniškai bręsti vietoą 
saviveiklai. • L. Teišerskis ✓ 

ii

dažni 
šiau- 

Nese- 
teat>

“Trečiojo kutąo 
Kauno Jaunojo 

Anderseno 
.t tp

čia taip pat 
dramos te- j

lankymasis

Sostines menines 
saviveiklos apžiūra

VILNIUS, V. 11 d. — LTSR 
Dramos teatre ir Valstybinėje 
filharmonijoje prasideda Vil
niaus miesto meninės saviveik
los apžiūra. Joje dalyvaus '55 
miesto įmonių, įstaigų, aiW 
lių, aukštųjų mokyklų kolek-*~ 
tyvai, geriausiai pasirodę 
joninėse apžiūrose, 
šiai pasirodys su
tautiniais šokiais, liaudies ins
trumentų orkestrais, deklama> 
ei ja ir scenos veikalais.

Jie giaii- 
dainomls.

— Nelygu diena. Vieną dieną žaliu-, 
kę (trfrublę) 1 užvažinėji, p kitą kartą tai 
ir be grašio kieiųan parvažiuoji. . .Viso
kių dienį esti. Dabartės mūsų ’darbas 
višai nieko nebevertas... Vežikų, pačios 

[žinote, nors tvenkinį tvenk, šienas bran
gus, o važiuotojas niekam tikęs, — taik
stosi vis konke nuvažiuoti. O visgi, dė
kui dievui, nėr ko skųstis. Ir sotūs, ir 
apsirengę, ir... galime net kitą laimingą 
padaryti... (vežikas paskersavo į Pelagė
ją)... jeigu joms patinka.

Ką toliau kalbėjo, Griša nenugirdo. 
Prie durų priėjo mamytė ir pasiuntė jį ' 
į valkų kambarį mokytis.

— Eik mokytis. Ne tavo reikalas čia 
klausytis!

Nuėjęs į vaikų kambarį, Griša padė
jo prieš save “Rodnoje slovo” (“Gimtą

jį’ . sis žodis”*, bet jam nesisekė skaityti. Vi- 
| *sa, tik ką matyta ir girdėta, sukėlė jo 

galvoje eibę klausimų.
“Virėja veda... — galvojo jis. —kei

sta. Nesuprantu, kam ji veda? Mamy
tė vedė tėvelį, o pusseserė Vieročka ve
dė Pavlą Andriejičių. Bet tėtį ir Pav- 

.'J ' lą Andriejičių, tegul’ir taip jau, galima 
vesti: jie turi auksines grandinėles, ge- • 
rus kostiumus, jų batai visuomet nuva- 

E lyti; bet vesti šitą baisų vežiką su rau
dona nosimi, su veltiniais... fui! Ir ko- 

» dėl tai auklei norisi, kad vargšė Pelagė
ja ja vestų?”

>4 Kada iš virtuvės išėjo svečias, Pelagė- 
/■' i3a^atėj° į kambarius ir pradėjo -tvarky- 

į J- ti. Susijaudinimas jai dar nebuvo pra
ėjęs.. Jos veidas .buvo raudonas ir lyg 

' JŠsigandęs. Ji vos lietė įduota grindie 
ir pp penkis kartus šlavė kiekvieną kam
pą. Ilgai ji neišėjo iš to kambario, kur 
sėdėjo mamytė. Ją, matytu slėgė vie

patys sau veda ar teka, kaip nori.
Po pietų virtuvėje sumirgėjo kaimyni

nės virėjos bei kambarinės, ir iki pat va-, 
karo buvo girdėti kuždesys. Iš kur jos 
suuodė apie piršlybas — dievas žino. Nu
budęs vidurnaktį, Griša girdėjo, kaip 
vaikų kambaryje, už užuolaidos, kuždė
josi auklė ir virėja. > Auklė įtikinėjo, o 
viręja tai kūkčiojo ,tai kikeno. Užmigęs 
po to, Griša sapnavo, ka^d Pelagėją pa
grobė Černomoras (Fantastinis herojus 

' iš Puškino poemos “Ruslanas ir Liudmi-
la”) ir ragana...

Kitą dieną viskas aprimo. Virtuvės 
gyvenimas vėl ėjo savo vaga, lyg vežiko 
ir pasauly nebūtų.1 Tik retkarčiais au
klė apsiklėsdavo nauja šal-e, padarydavo 
iškilmingą veido išraišką ir išeidavo ka
žin kur valandai —- dviem, matyt, į pa
sitarimus... Pelagėja su vežiku nesima
tė, ir kada jai primindavo apie jį, ji už
kaisdavo ir rėkdavo:

— Tebūnie . jis triskart prakeiktas, 
kad aš apie jį galvočiau! Tfu!

Vieną kartą virtuvėje, kada ten Pe
lagėja ir auklė kažin ką stropiai kirpo, 
įėjo mamytė ir pasakė:

— Eiti už jo tu, žinoma, gali -— čia 
tavo reikalas, bet, Pelagėja, žinok, kad 
jis negali čia gyventi... Tu žinai, aš ne
mėgstu, jeigu kas virtuvėje sėdi. žiū
rėk man, atmink... Ir tavęs aš neatlei- 
dinėsiu nakčiai.

— Dievai žino, ką čia' prasimanote, 
ponia! —suspigo virėja.z— Ir kam jūs 
.man jį prikaišiojate? Tegu jis pasiun
ta! Užsikorė ant mano galvos, kad jį...

Pasižiūrėjęs vieną sekmadienio rytą į 
virtuvę, Griša nutirpo iš nustebimo. Vir
tuvė buvo kimšte prisikimšusi žmonių. 
Čia buvo virėjos iš viso kiemo, kiemsar-

O taip pat, ponia, teikitės;, duoti penketą 
rubliukų jos algos sąskaitom Pavalkus 
reikia pirkti naujus. <

. Vėl Grišai uždavinys: gyveno Pelagė
ja laisva, kaip tinkama, neduodama nie
kam apyskaitos, ir staiga nei iš to, nei 
iš šio atsirado kažin koks svetimas, kuris 
iš kažin kur gavo teisę į jos elgesį ir 
nuosavybę! Grišai pasidarė skaudu Jis 
aistringai, iki ašarų, panoro paguosti ši-(/ 
tą, kaip jišgalvojo, žmonių smurto au
ką. Išrinkęs sandėliuke didžiausią o- 
buolį, jis įsmuko į virtuvę, įspraudė jį 
į ranką Pelage j ai ir galvotrūkčiais puo
lė atgal. • ‘ • A. ČECHOVAS

Hollywoodas: tas pats 
jr ne tas pats

Esant pietinėje Kalifornijoje, teko 
būti vienoje filmų studijoje — The 
Twentieth Century Fox “dirbtuvėse.”

Tai milžiniškas žemės plotas Beverly 
Hills mieste, paliai Los Angeles, su di
džiuliais administraciniais pastatais, 
raštinėmis, su miškais, su miestais, su 
raistais; turi net ir savo “ežerą,” pana
šų į gerą sioželką, ir savo “kanalą.”

Teko iš anksto padaryti su adminis
tracijos darbuotojais sutartį, kad galė
tume pamatyti įvairias filmų gaminimo 
priemones.

Kai pasiekėme centrinę raštinę, atvy
ko jaunas vyras iš publicity departmen- 
to. Jam buvo pasakyta, jog esu iš Niu
jorko lietuvių dienraščio redaktorius. 
Jis maloniai mus priėmė ir prašė sėstis 
į jo automobilį,/— jis pavežios po visą 
tą plotą ir parodys tai, kas mums bus 
įdomiu ■■■■*.'

Su juo praleidome virš poros valandų.
Aiškino jis, kasAkur ir kaip tarnauja 

filmoms: čia, Va, Niujorko mięsto gat
vės dalis, — Niujorkui'pavaizduoti; ten > 
Lotynų Amerikos miesto gatvė; dar to
liau tipiška gatvė su visais įdomiais lūš
nelių “fasadais,” paimta iš Francūzijos 
nedidelio, miestelio. Čia buvo gaminta to
kia filmą, ten kitokia, ten dar kitokia. 
Viskas dirbtina, viskas, kaip, amerikie
čiai sako: “fake.” Bet visa tai reikalinga 
filmoms, visa tai atvaizduoja tikrovę, 

' sudaro, filmų stebėtojui gražią iliuziją.
Ežeras—nieks daugiau,. kaip balelė; 

kanalas — upiokšnis. Bet aparatas, ‘ma
šinos, gelbstimos kitokių priemonių, iš to 
žiūrovui sudaro didžiulį ežerą, didžiulį 
kanalą!

, Mums esant buvo gaminama nauja 
filmą — Farmer takes a wife. Tai mu- _ 
zikinė, spalvota komedija, liečianti Ame
rikos praeitį. Filmą bus gatavą, tik vė
lai rudenį. Joje vyriausia žvaigždė — 
Betty Grable. - ■, ‘ ,

4 Įdomu buvo prisistebėti, kaip jie fil
muoja, kaip visa tai, kas ten vyksta, at
rodo netikra, bet kaip vėliaut kai filmą.

Proto neteko del bokso
Štai pamišimas jum — tikras, būdingas: 
Pirštą susižeidė vyras diržingas, —

Vyko nelaimė jam, leidžiant garus: 
Nykštį sukniužino daiktas svarus.

Tuoj jį ligoninėn. Pirštą aptvarstė, 
Sulfa milteliais dar slaugė užbarstė.

Kidas — jo vardas, išbuvo ilgai
Vis toj ligoninėj — pirštui blogai... 

Kaulų to piršto sutrūkusių būta, — 
Na, nuo to vaisto — tai sulfa — gan 

drūto,
Užsikrėtimo nebuvo, vistiek
Pirštas negyja, nejuda nė kiek.

Daktaras bandė taupyt jam tą pirštą, 
Piaut nenorėjo, o Kidas vis niršta, —

Nervinas, bijo,' kad piršto nebus: 
'Bokso muštynėm nebus jis gabus...

Bokso kumštynės tai buvo jam visa, — 
tNet ir kalėjimas jam neįgriso:

Boksą galėjo kieme praktikuot, — 
Buvo visad jis patenkintas tuo.

Štai tik už pusmečio baigias jo laibas: 
Laisvas jis bus sau ir džiaugsis, kaip 

vaikas,
Boksą jis męgiamą savo ir vėl, —
Vėl jis galės kumštiniuotis, vaikei... 

Na tai dabar jį kompleksas suspaudė, 
Bokso kompleksas: jisai nesus’gaudo, —

Kas gi dabar va iš jojo bebus, —
Boksą daužyt nebebus jis gabus... 

Ir, kad matytumėt, jis išprotėjo, — 
Vargšas tas Kidas tik tuo ir kliedėjo:

Pirštas va, pirštas negyvas toksai...
Dingęs, pražuvęs dabar jis visai...

Daktaras mato — čia rimtas dalykas, 
Sako: tau pirštas prie vietos palikęs, —

Nors jis ir nejuda, savas vistiek,
Na, o nupjovus nebūtų nė kiek...

Kur tau!... Su juo nebesi^sikalbėsi... 
Žiūri į piršto to savo griuvėsį —

Ir kad pradės visu balsu raudot, 
Nebesuvaldo jis savo graudos...

Apmaudas, pyktis jį suima kartais, — 
Guli ant lovos ir žvalgos ir vartos.

Slaugė jį bando paguost<suramint:
Bus tau gerai, visa eina pirmyn...

Kidas tik žvilkt— ir kad pagriebė kėdę, 
Būtų jau slaugei į galvą nusviedęs,

Jei tas nebūtų suspėjęs išsmukt...
Mato visi: čia tam Kidui jau kukt... 

Vargšo galvelėj gaidžiukai' jau gieda, 
Dusina debesys, — nėr jam praski-ebo...

Slaugė jam priešas, ir priešai visi:
Pirštą suėdė... kur kitą ras;?...

Kunigas perkalbėt buvo atėjęs, — 
Mato — jau švilpia'galvoj Kido vėjas, —

Kūnas, kaip meškos—kvaila jo galva, 
Vargas su juo ir bėda jam gyva...

Jis pavojingas, užmušti dar gali.
Štai psichiatas apžiūri bedalį:

v Sargas tuoj atnešė Kidui rūbus, — 
Girdi, dabar tai gerai jau tau bus:

Veš tav’ pas didelį specialistą^ —
Jis, kaip taisyt tokį pirštą, pažįsta, —

Pirštą jis tau atgaivins, kaip matąi,— 
Bus tau, Kideli, geri pamatai.

Kidas nušvito, tik juokias, kaip vai-

Aišku visiem — jis pamišęs, jis paikas: 
Vargšas pamišėlių įstaigoj bus, — 
Ras ten ir boksą ir — gyvus kapus...

JONAS RAŠKAITIS
_________ ________ ss-------

t

Racionalizatorių pasiekimai
ŠIAULIAI, V. 20 d. —Šiau

lių baldų fabrike plečias) ra- 
cionalizatorinis judėjimas,. 
Priešakiniai įmonės darbinin
kai padarė eilę pasiūljhiių 
darbui paspartinti ir gaminių 
kokybei pagerinti. Tik praei
tais metais buvo įdiegta gairių 
bon 10 racionalizatorinių pa
siūlymų, 5 racionalizatorinia! • 
pasiūlymai buvo įgyvendintj 
šių metų pirmajame' ketvirty
je.

Didelę reikšmę turi šlifavį-- 
mo operacijos racionalizavi- 
mas. šlifavimas dabar atlie
kamas mechanizuotu būdu, 
tai leis sutaupyti per metus 
14.900 rublių. Vertingą par 
siūlymą pateikė racionalizato
rius »Daugmaudis. Jis pasiūlė 
kėdžių gamyboje naują dėta-, 
lių suklijavimo būdą, kas lėk 
džia sutaupyti daug,lėšų. Fa
briko techninis vedėjas DauK- 
nys sukonstruavo paprašius 
stakles skylėms išgręžti gaili
nant lenktas kėdes. Mechani
zavus šias darbo operacijas, 
darbas atliekamas 
greičiau ir gaminių 
aukštesnė.

Racionalizatoriams 
darytuosius gamybos 
nimus šiemet jau
4,400 rublių premijų. ,

Vystant socialistinį lenkty
niavimą už gaminių savikai
nos sumažinimą, racionalizuo
jant ganiybą šių metų pirmau
jame ketvirtyje įmonės kolek
tyvas sutaupė daugiau kaip už 
27 tūkstančius rublių medžia
gų. St. Vėtryo

žymiai 
kokybe

už pa- 
patobuU 
išmokėta

Respublikos kolūkiai įvykdė 
koksagyzo sėjos planą

Tarybų Lietuvos kolūkiai 
dviem savaitėmis anksčiai^ 
negu pernai, įvykdė valstybinį 
koksagyzo sėjos planą. Plani
nę šios kultūros sėjos užduotį 
viršijo Radviliškio, Dusetų, 
Vabalninko rajonų žemės ū- 
kio artelės. ...L-?r

Palyginti su praeitais metais 
koksagyzo pasėlių plotai pa
didinti daugiau kaip tris kar
tus. Koksagyžąs pasėtas kul
tūrintuose durpynuose ir 
karnose, gerai patręštose

lin- 
diru

Pirmoji viščiukų grupe
ROKIŠKIS. — Vietos inkų* 

batorinė stotis išperino pirmą
ją leghornų veislės viščiukų 
grupę. Jais savo paukštinln-'. 
kystės fermas papildė “Stali
no keliu”, “Socializmo ketiu”*1, 
“Bolševiko” ir kiti kolūkiai, 
šiais metais stotis Rokiškio, 
Pandėlio, J3belių, Bdržų ir ki
tų rajonų žemės ūkio
lems patieks daugiau kaip 
160 tūkstančių viščiukų. .

arte

■■

■» ...... . .............. 1 .........."y""
3 piuI.-LaisvS (Liberty)-Še s tądien., Liepos-July 26, 1962



LMS Meno mokyklai 
užsibaigus

WORCESTER, MASS. — 
‘Atostoginės dviejų savaičių 

. meno mokyklos eigoje, kai 
kuriuos vietos taip ir tolime*- 
iriuosius užinteresavo, kad net 
viliote viliojo nuvykti ir tėmy
ti, kaip jaunimas, su maža iš- 
imčia senimo, mokosi liaudies 
dainavimo, liaudies šokių, bei 
kalbos ir kitų meninių dalykų? 
Daugelis dėl darbo negalėjo 
atsilankyti ir tėmyti einančias 
klases, tai šie . bent vakarais 
arba savaitgaliais stengėsi 
pribūti ir visu tuom domėtis, 
kas dėjos Olympia Parke.

'Puvo ir tokių žmonių, ku- 
riem teko čia pirmu kartu už
sukti, pasigėrėti tais visais 
parko patogumais, aplinka, 
pažangiečių lietuvių prielan- 
kurnu. Visi iš toliau atvykę 
svetingai, draugiškai buvo 
priimti, apnakvydinti. ir kitais 
reikalais aprūpinti. Už tai di
delė padėka Usterio lietu- 

j viams. Mes jūsų neužmiršime.
Kiekivenam šitokios meno 

mokyklos teikia inspiraciją, 
i pakelia ūpą ne vien studen

tuose, bet aplamai visuose, 
kuriem tenka Čia atvykti.

Tačiau toliau nuo Worceste- 
rio gyvendami, pasigedome 

p šiemet vieno- dalyko, būtent, 
pranešimų iš mokyklos eigos. 
Per tas dvi savaites menkai, 
kas .pasirodė spaudoje — nei 
apie tai, kiek buvo atvykę 

* studentų, iš kaip toli jų pribu
vo, kas juos mokė dainų, šo
kių ir tt. Seniau usteriečiai 

> korespondentai labiau pasi- 
provydavo, būdavo vikresni, i 
jie per spaudą painformuoda- 

• vo pažangiąją visuomenę apie 
mokyklos eigą, kas joje deda- 

•» si. Kai kurie tolimesni manė
me, kad studentų-šioje moky
kloje sąstatas toks jau silp
nas, kad gal jau neapsimokė
jo nei spaudoje aipde.juos ra- 

. £yti, mokyklos rėmėjus pain
formuoti. Tik nuvykus ir ak- 
tuališkai pamačius studentų 
sąstatą, jų mokytojus-instruk- 

,'torius, jgauta kitoniškas su
pratimas, kad čia viskas eina- 

' si puikiausiai.
Mokiniai jauni su įvairiais 

gabumais. Vieni .iš jų prasila
vinę dainoje — solistai, kiti iš 

. jų vartoja muzikos instru- 
mentus, bus gabūs muzikai, 
treti iš jų klasinių šokių mė
gėjai, dar kiti dramoje, vaidy
boje prasisiekę. O šita moky
kla jiems dar teikė daugiau 
žinojimo apie tolimesnį jų šie- 
k j. Kitus, aišku, paskatino 
prie to paties tikslo.

Dabar apie atostoginę me
no mokyklą privalėtų atspin
dėti spaudoje visi’ jos pliusai 
ir minusai. O yra daug kas 
pasakyti apie ją dėlto, kad iš 
eilės penkta buvo mokykla. 

‘Arčiau prie jos buvę ir aktu- 
ališkai joję dalyvavę galėtų 
ir privalėtų i š s i r e i k š t i, 
kokie trukumai buvo, ir kaip 
ateityje būtų galima jas pa
gerinti, kad tokios mokyklos 
atneštų didesnę pažangą me
no dirvoje ir duotų daugiau 
naudos abelnai judėjimui, pa
žangiam judėjimui.

Tad, draugės ir draugai, 
rąžykite, kurie tik plunksną 
galite vartoti, mes, nepaisant 
kur gyventume, tuo būdu įgy
sime daugiau supratimo apie 
būsiančių mokyklų steigimą, j 
jas studentų parinkimą. Visų 
tylėjimas nustelbs ir tai, kas 
jau buvo atlikta.

’ Kaip atrodė LMS 
suvažiavimas

Dabar aišku, kad LMS su
važiavimas galėjo būti dides
nis, ryškesnis dėl ateities su 
.geresnėmis meno veikloje pa
sekmėmis. Neveltui buvo de
legatų buvusia LMS Centro 

„'‘Komitetas karštokai kritikuo- 
‘ tas suvažiavime už jo neveik
simą, neapdairumą, neplanin
gą suvažiavimą. Komitetas 
pepasistengė išjudinti didžią
sias kolonijas prie supratimo, 
kad jų organizacijos dalyvau
tų meno, dailės pasitarime, su
važiavime, ypatingai šiuo lai
kotarpiu.

Detroitan suvažiavo sep
tyni tūkstančiai mokytojų 
ir profesorių. Jie atstovau
ja viešųjų mokyklų perso-.< 
nalą. Jie sudaro taip -va-. 
dinamą “National Educa
tion Association.”

Jų suvažiavimas labai 
įdomus ir vertas plačiausio 
dėmesio. Šitie mokyti vy
rai ir moterys suteikia ryš
kiausią pavyzdį, kaip vel
niui įdavus vieną • pirštą, 
jis ilgainiui tave visą sudo
ros. Prieš porą metų'“Na
tional Education Associa
tion” pasidavė reakcijos 
siaubui, nusileido isterijai. 
Jie manė, kad tai mažas, 
nesvarbus dalykas. • Visi 
staugia prieš “raudonuo
sius,” jie irgi negali per to
li atsilikti. Jie irgi nutarė, 
kad jų organizacijoje nėra 
ir negali būti vietos komu
nistams . Jie taipgi pasi
sakė už tai, kad joks ko
munistais negali būti moky
toju. ‘ ...

\

Dabar viskas būsią gerai 
ir ramu. Mokytojai ir pro
fesoriai daugiau negu įro
dė savo lojališkum’ą reakci
jai. Dabar jie jau bus pa
likti ramybėje. Niekas ne
beišdrįs jais abejoti arba 
nepasitikėti. “Velnias” jau 
sotus! 

I .

Bet argi taip ir atsitiko? 
Labai toli nuo to. Reakci
jai to neužtenka. Ji varo 
darbą pirmyn. Jį ima mo
kytojus už pakarpos: dar 
labiau ir daugiau nusilen
kite, atsižadėkite visokios

Mes be paakstinimo tankiai 
užmirštame ar tai nukrypsta
mo nuo dėmesio, kad lietuvių 
pažangiečių judėjime abelnai 
visuose parengimuose sten
giamasi apkaišyti, pagražinti 
programa muzika, daina, šo
kiais, vaidyba ir kitais meni
niais dalykais. Tad iš šio taš- 
karegio matome, kad šitas 
LMS suvažiavimas turėjo būt 
rnpestimi ne vien chorų, dra
mos grupių, bet abelnai visų 
kultūrinių organizacijų, kaip 
LDS LLD ir pažangūs klubai.

i

Darbuotojams labiausiai tu
rėjo ateiti domėn, kad šis 
LMS suvažiavimas buyo šauk
tas tuom reikalu, kad juo la
biau suderinti menines spė
kas, pagyvinti jo veiklą, į- 

I traukti daugiau naujų spėkų, 
labiausiai jaunų spėkų, kurių 
nestokuoja, jei tik apdairiai 
prie to eitume.

Kitą pusę medalio paėmus 
matome, jog žmonija myli 
meną, mėgsta tėmyti, lanko 
vaidinimus, koncertus ir kitus 
meninius spektaklius arba 
bent meniškai pamargintus bi
le parengimus.

Štai ką parodė atostoginės 
meno mokyklos užbaigtuvių 
vakarėlis liepos 19 d., kuomet 
Mokyklos Komitetas suruošė 
puikų koncertą su vaidyba iš 
operetės “Birutė”, dainomis ir 
muzika.

Ta vakaru karštis buvo ne
apsakomas. Kurie susirinkome 
kiek anksčiau į Lietuvių sve
tainę, prakaite sumirkę sau 
šnekučiuodami mąstėme, ar 
kas gi čia ateis tokiame karš
tyje į šį koncertą. Veikiausiai 
mokiniams prisieis tuščioms 
kedėms vaidinti, dainuoti ir 
kitus muzikalius dalykus atli
kinėti. Tačiau mūsų nuostabai 
Svetainę prisipildė žmonėmis. 
Ir visa publika buvo taip už- 
interesuota programos eiga, 
jog nupuolimas adatos būtų 
buvęs girdimas visoje svetai
nėje. Tokia buvo tyla ir toks 
publikos susidomėjimas.

Tas parode, ir tai jau ne 
pirmas atsitikimas, kad su 
dailės veikla lietuvišką visuo
menę galima išjudinti ir su 
gera vaidyba galima padidin
ti net ir klasinę sąmonę, kaip 
ir su prakalba, žinoma, pra
kalbos irgi yra reikalingos, 
net ir būtinas dalykas.

Tačiau neverta nusiminti, 
kad LMS suvažiavimas buvo 
menkesnis, negu jis norėtas 
turėti. Draugės ir draugai, 
mes dabar turime atpildyti 
trūkumus, spaudoje daugiau 
ryškinti, diskusuoti meninius 
reikalus. Turime vieni kitus 
pasiraginti prie gyvesnės, pla- 
ningesnės veiklos meno siūty
je. .

Tikėkime, kad ir patsai 
naujasis Chicago j e LMS Cent
ro Komitetas bus gyvesnis, 
tankiau susirinks, plačiau per
žvelgs meninius reikalus, pa
sistengs visoms kolonijoms pa
rūpinti ir nesiskūpėti naujes
nių planų, pateiks naujų ne
sunkių, prieinamų ir mažes
nėms kolonijdms veikalų ir tt.

Dar vienas menininkų ta'rpė 
negeistinas reiškinys paaiškė
jo, tai ambicijos. Reiktų po 
valiai jos gražioje formoje 
pradėti naikinti, nes tai savo 
rūšies liga, kenksminga vi-, 
sam pažangiam judėjimui.. 
Viskas galima išlyginti, tik 
reikia pravesti gražioje, tai
kingoje nuotaikoje. Tada me
ninis judėjimas susicentrali- 
zuos,- chorai sustiprės, apsnū
dę atgys, prie ’progos šen ir 
ten gali.ir naujai choras susi
tverti,' — o jei ne choras, tai 
bent dramos, ar šokių grupės.

Pagaliau, sugryžus atgal 
prie to, kad suvažiavimas bu
vo nedidelis, kad tolimesnės 
kolonijos nebeturėjo atstovy
bės, reikia paminėti, kad pat
sai suvažiavimas įvyko labai 
pašonėje, kur mažiausiai yra 
meninių grupių.

Tačiau, kąs reiktų pasakyti 
apie tuos, kuriems suvažiavi
mas buvo jų apielinkėje? Pa-

nuo LLD ir kitas atstovavo 
LDS Apskritį. Tai ir viskas.

Rodos, Montelloje yra cho
ras, Norwood e yra vyrų gru
pė, bet nuo jų nė vienas neat
vyko. Nuo kitų kultūrinių or
ganizacijų irgi niekas, šie rei
škiniai parodė tą, kad nesusi
domėta šiuo suvažiavimu. Tad 
tolimas kolonijas jau veik pa
mato nelieka kaltint, kad- jos 
neatsiuntė delegatų. Ateityje, 
žinoma, to reikės • išvengti, 
Nuo skaitlingų suvažiavimų 
priklauso visas veikimas. Jei 
jau suvažiavimų neįvertinsi
me, į juos nesirengsime, tai 
pažangiosios eilės, organizaci
nis judėjimas skaudžiai nu
kentės.

Taisykime klaidas, kol dar 
ne per vėlu. > Vikutis

imkime Mass, ir Conn, valsti
jas. Iš paties Worcesterio ir 
vėliau iš Bostono pribuvo po 
keletą delegatų, iš Conn, val
stijos nuo Hartfordo Laisves
Choro, tiesa, buvo delegatai ir 
nuo menkai girdimos koloni
jos New Britam buvo vięnas

... / > , ; J. •

“Kai velnias pasigauna vieną pirštą”
laisvės., atsisveikinkite su 
savo protu ir tik darykite 
taip, kaip mes įsakome. Te
roras prasidėjo mokyklose 
prieš kiekvieną laisvesnę 
mintį. Viena vąlstija po 
kitos pradėjo kepti lojališ- 
kumo priesaikas tiktai mo
kytojams. Mokytojai tapo 
dvasios vergai.

Tokioje padėtyje atsidū
rę, . jie pasijuto nejaukiai. 
Dabar- jie jaučiasi labai 
prastai. Jie tai sako saVo 
suvažiavime. Jie dabar vie
šai protestuoja prieš tuos 
-išimtinus lojališkumo mo
kytojams įstatymus. Jie 
protestuoja prieš akademi
nės laisvės suvaržymą. Jie 
protestuoja prieš dvasinį 
terorą. Juk mes, girdi, 
priešingi komunistams, juk. 
mes jų neįsileidžiame į sa
vo organizaciją., Juk mes 
sutinkame, kad komunis
tams nereikia duoti darbo. 
Ko dar daugiau iš mūsų 
norite?

Gerai, kad mokytojai at
bunda. Gerai, kad jie pra
deda pamatyti sayo klaidą. 
Gerai, kad jie kelia balsą 
prieš reakcijos - siautėjimą 
mokyklose. Gerai, kad jie 
nenori tapti amžinaisiais 
dvasios vergais -ir ubagais.

Bet argi čia reikalas tik
tai vienų mokytojų? Kodėl 
mūsų mokytojai tik savo 
profesija ir darbu tesirūpi
na? Reakcija kerta vi
siems. Prieš ją reikia vi- 

, siems kovoti. Mokytojai 
turėtų būti tos kovos pryš- 
akyje. Salietis 
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A. L. D. L. D. REIKALAI
Duoklių Klausimas

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centro -K o m i te t a s 
pratęsė duoklių pasimokėji- 
mą iki 1 d. spailių .(Octo
ber). Tuo pat kartu prašo 
visus narius ir nares, ku- į 
rie dar nemokėję už 1952 
metus, tuojau pasimokėti.

Mes išleidome- labai dide
lę ir svarbią knygą “Svei
katos Šaltinis,” kurią na
riai gauna už 1951-1952 me
tus. Jau nariai gavo du nu
merius žurnalo “šviesos.” 
No. 3 jau baigiamas ruošti. 
Taigi, tas reikalauja pa
dengti bilas. Prie to, rei
kia rengtis prie 1953 metų , 
knygos.’ Tie darbai reika
lauja, kad nariai sumokėtų 
savo duokles, kad dėl pini
gų stokos nesitrukdytų dar
bai.

Yra 77 Garbės Kuopos
Kuopos, kurios pasimokė- 

jo duokles iki 1 d. liepos, 
kaip reikalauja mūsų Kon
stitucija, 'tai skaitosi gar
bės kuopomis. Pirmiau bu
vome paskelbę 61 garbės

kuopą. Dabar dar priside
da sekamos:
Kp. Miestas ,

9 Norwood
’ 13 Easton

14 Minersville
23 Chicago Heights
27 New Britain
28 Waterbury
37 Lawrence '
43 Wilkes Barre
75 Miami
79 Chicago f

140 Waukegan
186 Beloit
188 Detroit
212 Bayonne
219 Forest City
236 Washington.
Didelis Dėkui už Aukas
Rojus Mizara parvežė nuo 

Los Angeles lietuviu aukū 
$50.00; ,

LLD 9 kuopa, Norwood, 
aukojo $5.00;

AncL Audėjaitis, Royal
ton, III., $5.00;

M. Uždavinis, Norwood, 
$2.25;

M, Kavaliauskas, Beloit.
$2.00; % v

Paulina Mataitis, Bethle
hem, $1.00.

Prašome ir ateityje pa
remti kultūros ir apšvietos 
darbą pagal jūsų išgalę.
—.—  .—,------------ 1—

Musų Spaudos Reikalai
Dabar eina vajus dien

raščio Laisvės už sukėlimą 
$10,000 fondo. Musų kuo
pos ir nariai visados nuo
širdžiai rėmė darbininkiš
ką spaudą; tą daro ir da
bar. Pasitikime, kad nu
statyta kvota bus sukelta 
pilnai. . > .. • ’

Rudeniop dienraščiai Lais- 
vė ir Vilnis' turės naujų 
skaitytojų, prenumeratų 
atnaujinimo ir aukų vajų. 
Raginamos visos kuopos ir 
visi veikėjai gerai prisi
rengti.

Kanadoje turime gerą 
demokratini ^Liaudies Bai
sa.” Rudeni sukanka 20 
metų kai eina šis savaitraš
tis. Nėra abejonės, kad 
kiekviena mūsų kuopa pri
sidės su auka pasveikint 
“Liaudies Balso” sukaktį.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr. 

110-12 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.

Kalkutta, Indija. — Per 
kaimiečių sukilimą Terai 
apskrityje, Neapolio valsty
bėlėje, įsikūrė komunistų 
valdžia. '•

Today’s Pattern

Pattern 9169: No side sftatns. 
Misses’ waist, 24, 26, 28, 30, 32, 
One yard 54-inch for each size.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 11Q-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N.,Y. - •

| Tel. AV. 24020 ' 8

DR. JOHN REPSHIS | 
8 • (REPSVS) 2
| LIETUVIS GYDYTOJAS 8 
g Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
3 Nedaliomis ir. šventadieniais: O 
$ nuo 10 iki 12 ryto. g 
g 495 Columbia Rd. <;
| - DORCHESTER, MASS. |

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmones neturėtų pamiršti, tačiau daugu

ma pamiršta Švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už 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 
Visierhs 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 lig”: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2, Mostis nuo 'paviršutinių skausmų: kojų,'rankų, pusiau, spran
do,. sąnarių įr muskulų,' aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for. tooth ache į and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gųmus. Kaina $1.25.

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and. Poison Ivy. šita 
mostis hup įvairių niežėjimų o,dos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šita moštis —• vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne —- pagelbės. $£.50. '

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodyme, ant’ 
.kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga. ,

ReikSlaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gęrą banko čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto stampėis 
dėl persiuntimo. Adresuokite: ' . t

)MAT. ŠVILPA, P. 6. BOK 73, ST A. A., HARTFORD, CONN.

.JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

—----- ■ •------

Pirmoji Pagelba Ligoje *
ir Nelaimėje J

Prirengė
DR. JQNAS J. KAŠKIAUČIUS

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar kate įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau- , 
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant, iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt

žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, ' 
peršėjimas ir t.p/

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas. į
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne- 

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose. ,

ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų .pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.
Nupiginta kaina 60c. .

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Parašė K. PETRIKIENĖ. * ,
Kny^a iš 220 puslapių, su keliais šimtais- receptų lietu

viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.
Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 

maisto produktuose, taipgi ’ kepimo-virimo laiką. Išleido 
Lietuvių Literatūros Draugijos 'Moterų Komitetas.

Kaina $1.00; nupiginta kaina 75c.

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y. <

........... ‘ ■ —TV—1
k ■ 1 1

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite
Rojaus Mizaros vėliausi^ apysaką

KELIAS 
| LAIME

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

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

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite: j
“LAISVE” ’

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.
¥ ' ......... 4
------------ )-------------------------------------------------------------- —— ■> .... ----------------------------------- ------------------------------- ----------------

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO k

. eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaskaičio 
gražiausių eilėraščių

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

* ' ' '
* ■ ' ■

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

• * . ■

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

I A I C II r 110"12 ATLANTIC AVĘNUE. L A 1 J V L RICHMOND HILL 19, N. Y.

4 pusl.-Laisvė (Liberty)- ŠeŠtadien., Liepoj-July 26* 196#
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(Tąsa)

MELAGINGI žvalgy
bos PRANEŠIMAI

Jįįinklų fabrikantai turi 
Aeo mėgiamus žurnalistus 

ir mžnai griebiasi informa
cijų “sąmoningo įsunkimo” 
technikos., kad galėtų pada
lyti įtakos j politiką, pa-' 
veikdami viešąją nuomonę. 
Klasikinį - šios taktikos pa
vyzdi galima rasti Huverio 
komisijos pranešime apie 
vykdomosios valdžios reor
ganizavimą. Pagal šį pra
nešimą, vienos iš karinių 
ministerijų “k 1 a i d i n g a s 
žvalgybos, pranešimas” vos 
neįtraukė praeitą pavasarį

s

JOHANNES STEEL
kos”, kurios rezultatas tu-

IDS III apskrities piknikas Chicago, HI Šypsenos

Šis melagingas praneši
mas sukėlė tuo metu kari
nę karštligę.

Įdomu pažymėti, kad šis 
melagingas žvalgybos pra
nešimas buvo' plačiai skel-

krachas”, koncepcija, tą 
forma, kuria ją pirmąkart 
buvo paskelbęs valstybės 
departamento atstovas 
Džordžas Kenanas, gimė 
Džordžtauno jėsuitų uni
versiteto, kurio priešakyje 
stovi geopolitikas “tėvas 
Uolšas, diplomatinėje mo
kykloje. Kaip tik iš šios 
mokyklos valstybės depar
tamentas se'mia per pastar
uosius dešimt metų žymią, 
jei ne didžiSusią, daugumą 
savo kadrų.

Šiai jėzuitų mokyklai sa- 
vybin’go mąstymo būdo įta
ka yra milžiniška ir ji tapo 
pagrindu katalikų puolimo 
prieš pasaulietišką kontro
lę mūsų užsienio politikai.
'“Metodistų socialinio vei

kimo1 federacija” savo ne
seniai paskelbtame praneši
me, kuris nebuvo plačiai nu-

Lietuvių Darbininkų Susi-* 
vienijimo Trečiosios Apskri
ties pirmas ir didžiausias pik
nikas šiemet įvyks rugpiūčio- 
Auigust 24 .dieną, nedėlioję, 
1 vai. po pietų, Montgomery 
Parke, Montgomery Ave. Ir
vington, N. J., prie Newarko 
rubežiaus. Kiekviena kuopa 
ir jos nariai privalo dalyvauti, 
nes tai pirmas Apskrities pik- 
kas šiemet ir naujoje puikiau
sioje vietoje, vokiečių parke 
ir veik centre miesto’. Parkas 
nepaprastai gražiai gamtos iš
puoštas liepomis: yra didele 
salė šokiams. Virtuvė puikiau
sia, ir visi patogumai juo ge
riausiai įtaisyti:

Taipgi labai patogus priva
žiavimas busais, net trimis li
nijomis, o taipgi su savo ka
rais ir gi niekur negalima nu
klysti.

Svečius prašome atvykti 
anksti ir čia pat gausite valgyt 
ir gerti, nereikės namie gas-

stoties 
Clinton 
St. At-

nau- 
“Vil- 
kitas

biamas Amerikos ir pašau-1 švigstas Amerikos spaudo-
Iivn/n-»zx n YNr» i t rl/n i ii* n Ir I /ni rl ry i n _ Ajinėje spaudoje ir skleidžia
mu dvi savaites, prieš tai, 
kaiy Trupmenas , kreipėsi i 
kongresą su laišku, kuria
ma buvo pasiūlęs karinio 
pasiruošimo ir. visuotinės 
karinės prievolės taikiu 
metu įstatymo projektą. 
Šio žvalgybos pranešimo 
sudaryta atmosfera sukėlė 
Juntinėse Valstybėse to
kias politines sąlygas, dėl | 

šė 
kimo federacijai, 
misija, vykdydama kampa
niją prieš komunizmą, va
dovaujasi popiežiaus pasi
sakymais. Nebus pasakyta 
perdaug, kad komisija an- 
tiamerikinei veiklai tirti ir 
ypač valstybės departa
mentas virto įrankiu visą 
pasaulį apimančios Vatika
no propagandos, nukreip
tos kontrreformacijai įvyk
dyti, v

je, pareiškia, kad “per pa
staruosius dešimt metų at
stovų rūmų komisija anti- 
amerikinei veiklai tirti vy
kdė propagandą, stiprinan
čią katalikų bažnyčios poli
tines pozicijas, ypač Ame
rikos užsienio politikos at-

padinėms triūsti karštoj die-., 
noj prie pečiaus.

Visas kelrodis telpa žemiau 
ir jį važiuojant’pasiimkit, tai 
klaidžiot nereikės. 
Kelrodis

Busais. Nuo Penn. 
eina busas No. 16 
Avė. ir No. 13 Broad
veža ant Montgomery Ave. 
vienas trumpas blokas po tie
siai, ir Parkas. Bušai Spring
field Ave. No. 25 ir 26. Išlipt 
ant Avon Avė. ir po kairei eit 
3 blokus. Busas No. 56 imt 
Broad ir Market St. Išlipt 
Avon ir Montgomery Ave., eit 
2 blokus po kairei.

Atvykę su karais iš N. Y., 
Jersey City, Bayonne, Cliffsi- 
dės, važiuokit Market St. iki 
Broad St. ir tuoj po dešinei 
bus Clinton Ave., iki Montgo
mery Ave. arba Avon Ave., 
arba. Springfield Ave. Taip 
kaip busų kelrodis rodo.

Komisijos narys,
G. A. Jamison’

Hartford, Conn

Įdomu pažymėti, kad šios 
komisijos tardytojas prane- 

Metodištu socialinio vei- 
” kad ko

šios

kurių buvo priimtas kari
nės prievolės taikiu’ metu 
įstatymas ir milžiniškas ka
rinis biudžetas.

Štai klasikinis pavyzdys, 
kaip kariniai sluoksniai tik
sliai nutaikytu laiku pada
rytu pranešimu gali suda
ryti politinę atmosferą, ku
rį • traukit mūsų užsienio 
politiką tam tikra krypti-

. jTra, žinoma, daug kitų 
konkrečių. faktorių, nusta
tančių mūsų užsienio poli
tiką. Be jau minėtų ekono- 

’ minių, politinių ir asmeni
nių faktorių, yra įtakingos 
ideologinės jėgos ir kon
cepcijos., nustatančios 
politikos kryptį..

Svarbiausios iš šių jėgų 
ir’koncepcijų yra susijusios 
su faktišku Vatikano šali
ninkų prasiskverbimu j val
stybės departamentą. Nors 
kiekvienas, kuris iškeltų šį 
klausimą, būtų kaltinamas 

. fanatizmu, neginčijamas 
' faktas yra tas, kad JAV 

užsienio politika žymia da
limi neturi nieko bendra su 

.‘Amerikos interesais, o yra 
dilįniojama vien tik Vati
kano interesais.

Šie interesai, savo ruož
tu, išreiškia Vatikano ko
vą dėl savo įtakos išlaiky
mo Rytų ir Centrinės Eu
ropos valstiečių tarpe, ku
rie dabar išsivadavo iš vi
duramžio obskura n t i z m o 
pančių; Vatikano užsienio

I? Spaudos pikniko atskaitos

Liepos 20 d. nepaisant, kad 
šiemet nepaprastai šiltas va
saros oras, susirinko Apskri
čių Komitetų nariai. Nors toli 
gražu ne visi, bet susirinko, 
atsakomingieji pareigūnai 
spaudos pikniko, atsibuvusio 
liepos 4, 5 ir 6 dd. Montelloje. 
Draugai Rainardai pridavė li
kusius pinigus ir su d. Paurais 
išsiskubino į pamarį vėsintis, 
kiti, gerokas būrelis, šneku
čiavosi ir lauke,- kol rokuoto- 
jai padarys sąskaitą.

Piknikas įplaukų turėjo 
$3,355.16, neskaitant to, ką 
drg. A. Bimbai piknikieriai 
sudavė aukomis apie $600. 
Tiesa, šios brangenybės laiku 
visokių išlaidų susidarė 
$2108.88. Taigi piknikas davė 
gryno pelno $1,246.28. .
Susirinkusieji, F' ' 

kmenišką atskaitos raportą, • 
paskirstė visą pelną dėl pen
kių pažangių laikraščių, žino-,

Laisvės dienraščiui teko 
didžiausioji dalis. Skirstymo 
laiku buvo apkalbėta rimtai, 
kam kiek.

Reikia pasakyti, kad dėka 
tiems platokiems susirinki- 

atskaitos, 
piknikai pel-

stiniam kardinolui Mind- 
,senti ginti, bet ir išnaudoja 
valstybės departamentą 
kaip įrankį savos užsienio 
politikos pačių Jungtinių 
Valstybių atžvilgiu ir savų 
politinių bei ideologinių tik
slų Amerikoje įgyvendini
mo atžvilgiu.

Dėl šių Vatikano tikslų 
pačiose Jungtinėse Valsty
bėse “Metodistų socialinio 
veikimo federacija” rašo: 

“Susipažinus su antipro- 
testantine propaganda, ku
rios. iniciatorius yra atsto- 

politiką, nukreiptą į išsau-1 vų rūmų komisija ir kurią 
gojimą katalikiškojo bloko j plačiai naudoja Romos ka
kalių, pradedant de Gaspe-1 talikų .ierarchija, pasitvir

tina, kad šia propaganda 
yra numatoma žodį “komu
nistas” paversti galingu 
automatinio pasmerkimo 
akstinu, kaip kad žodis 
“atskalūnas” “šventosios in
kvizicijos” laikais ir žodis 
“žydas” 
laikais 
daugiau, 
izmą su 
pasaulietiško mokymo ir 
atskyrimo bažnyčios nuo 
valstybės konstitucinių - ga
rantijų gyimu, šios.- dvi vie
na antrai giminingos pro
pagandinės grupės aiškiai 
tikisi paversti protestantiz
mo, bažnyčios nuo vaistys 
bes a,tskyrimo ir pasaulie
tiško mokymo sąvokas tiek 
pat neapkenčiamomis, pro
pagandiniu atžvilgiu, są-

rip Italija ir de Gplio Pran
cūzija ir baigiant Ispanija 
ir Portugalija, įskiriant, ži- 

, įftoma, Vakarų ir Pietų Vo- 
kieti ją; puolimus prieš 
Jungtinių Valstybių seku
liarinius principus ir prieš 
tokias Amerikos instituci
jas, ' kaip pasaulietiškas 
švietinąūs 
skyrimas 
Valstybės 
oficialiai 
sutarties 
Valstybių 
vimą.

ir bažnyčios at- 
nuo valstybės, 
departmentas 

paneigė slaptos 
tarp Jungtinių 
ir Vatikano bu- 

Šis paneigimas, be 
j^jĮo, atitinka tikrovę, ta- 

formali sutartis nėra 
ribmina.

Vatikano ideologine įta
ka JAV užsienio politikai 
darosi akivaizdi, supratus, 
kad “sutramdymo politi-

tikanas turi, pavyzdžiui, Į ma 
tam tikrą užsienio politiką 
Vengrijos atžvilgiu, taip 
turi jis ir savo užsienio po
litiką Jungtinių Valstybių 
atžvilgiu. Jis. ne tik' išnau
doja valstybės dep^rtamen- mams dėl darymo 
tą kaip savo politikos Ven- mūsų spaudos 
grijoje įrankį, priversda- nin^i- Tai ne Paslaptis už ką 
mas buvusį valstybės, sekre- Iir kiek iPlaukė, ir kani išmo- 
toriaus pavaduotoja Love- kėta- TaiPgi didel® garbg 
ta daryti pareiškimus faši- nuoširdiems darbininkams ir 
žiniom t,ems duosniems dovanų šutei-

Serga geras draugas

Serga Adomas Totorėlis. 
Jau bus kokios penkios savai
tės kaip pasidavė į ligoninę. 
Jau ir pirmiau jis sakydavo 
nesijaučiąs gerai, bet vis ma
nė, kad liga praeis. Bet tolyn, 
vis blogyn ėjo. .

Liepos 19 d. buvau ligonį 
aplankyti. Radau labai ser
gantį, skausmai suėmė visą ir 
ligos taip nukankintas, jog 
vos tik tegali paeiti.

Gaila, labai gaila gero 
draugo. Nes tai vienas iš- tų, 
kurie buvo pasišventę ir dir
bo už darbininkų geresnę a- 
teitį! Jis remdavo nuoširdžiai 
ir gausiai kiekvieną svarbesnį 
įvykį, reikalaujantį paramos. 
Taipgi ii’ pats neatsisakydavo 

r nuo 'atsakomybės, jeigu jam 
,v_ , , i būdavo pavestas - koks nors
įs< ausęv smul-| cjarj3as veikime atlikti. Niekad 

nebuvo jam per daug. Rodos, 
yra visų darbininkiškų laik- 
raščjų skaitytojas ir rėmėjas. 
Bet kadangi jis vartoja rusų 
ir lenkų kalbas gerai, tai

ten-
nes

kėjams dėl pikniko.
Šiemet didelis kreditas 

ka Montellos draugams, 
jie apart pikniko reikmenų
darbo, turėjo ir ekstra darbo, 
priruošti, apvalyti ir padaryti 
erdvesnę .Parko vietą. Anta
nas Vasaris, tas montelietis 
moteriškų futrų siuvėjas ir 
pardavėjas, puikią estradą 
parke pastatė ir garsiakal
bius įtaisė. Abelna tvarka bu
vo pavyzdinga.

Todėl šis susirinkimas, kaip 
I ir praeityje, tuojau svarstė 
dėl kitų metų, kur piknikui 
vieta turėtų būti. Visi vienbal
siai pasisakė, kad Montelloje., 
Taip pat liepos 4 d., 1953 m.

D. J.

hitlerinio režimo 
Vokietijoje. Dar 
siedamos komūn- 
protestantizmu,su

Union City, N. J. — Nak-, 
ti per gaisra sudegė trys 
Strūnck’ų kūdikiai — dvy
nukai Philip ir Charles 7 
mėnesių; ir mergaitė Lilli
an, pusantrų metų.

vokomis, kaip ■ “komuniz
mas,” trumpiau sakant, sie
kia šias - sąvokas visiškai 
sutapatinti. -Tai nereiškia z 
atsisakyti nuo tokio propa
gandinio ginklo, kaip anti
semitizmas ir antikomuniz
mas, kurio tiek sėkmingai> 
griebdavosi Gebelsas ir “te- 

, vas” Koflinas, bet yra tik 
dėl amerikoniško fašizmo 
kovojainčių jėgų arsenalo’ 
papildymas.”

(Bus daugiau) 1

PIKNIKAI SU DOVANOMIS
“Vilnies” piknikas

Kas ,laimės tą didelį, 
ją, brangų automobilių 
nies” piknike ? Arba rr 
brangias dovanas,

Tai klausimas, kuris vei
kiausiai kutena daugelio mim- 
tis.

Bet. laimėjimas dovanų tai 
ne pats svarbiausis tikslas 
pažangaus liaudies dienraščio 
rėmėjų. “Vilnies” metinis pik
nikas visuomet buvo ir bus 
pažangiųjų lietuvių demons
tracija savųjų jėgų tolesnei 
veiklai už taiką, už žmonių 
gerovę. ;

Šiemet, sprendžiant iš tikie- 
tų platinimosi, galima tikėtis 
labai gražaus; didelio “Vil
nies” pikniko rugpjūčio 24 d. 
Taip ir turi būti, nes niekad 
dar nebuvo taip svarbu vieny
ti lietuvius ’ kovai prieš viso
kius Tafto, McCarran-Walters 
Dilius, prieš sveturgimrų per
sekiojimą, už tuojautinį karo 
pertraukimą Korė j o j.

Lai būna didelis “Vilnies” 
piknikas!
Labor Day Piknikas

Po “Vilnies” pikniko, už 
savaitės laiko, įvyks kitas tiek 
pat svarbus piknikas, kur ne 
vienos tautos publika susi
rinks, bet visų. Tai bus tarp
tautinis piknikas. Jis rengia
mas savaitraščio MARCH OF 
LABOR naudai. Tai pažan
gus, teisingą kelią rodantis, 
anglų kalboje laikraštis. Jis 
tikisi paramos iš visų tautų 
pažangių žmonių.

Tame piknike, kaip ir “Vil
nies”, bus nemažai gerų, ver
tingų dovanų. Viena iš jų bus 
“table model television set,” 
antra “deep freeze.”

' Rep.

Gudrus Berniukas
Samdytojas* — Ką tu ga

li?
Berniukas: — Viską ga- 

liu.
Samdytojas.: — Gerai. 0 

ar tu galėtum stumti ka
rutį, pilną dūmų?

Berniukas:—Taip, jei tik 
tamsta galėsi* jį pripildyti.

Mažakalbis
Gėlininkas: — Jūs norite 

kalbėti gėlėmis. Gerai. Kaip,

| .---------r---- -į---------- :

Pittsburgh, Pa.

skaitydavo ir jų darbininkiš-', burgh
ką spaudą. Pasikalbėjus jis 
sako: Paaukavau Laisvės Na
mo Bendrovės .šėrų už $150, 
bet iki šiam laikui nebuvo nė 
dienraštyje Laisvėje pažymė
ta. (Čia yra nesusipratimas. 
Drg. Totorėlis, matyt, paau.- 
kavo Lietuvių Namo Korpora
cijai Šerus. Tai yra visiškai ki
ta, atskira organizacija. Vei
kiausia su laiku tos organiza
cijos pranešimuose bus apie 
tai atžymėta arba korporaci
jos suvažiavime pranešta. —■ 
Redakcija). .

Ligonis suminėjo draugus 
ir drauges, kurie jį atlankė/ 
Jis labai dėkingas jiems, kad 

jis nežino, 
gal jį per- 
Kaip dakta- 
sužinosime.

jie atjaučia. Bet 
kaip bus toliam: 
kęls į kitą vietą, 
rai ištirs jo ligą,

Brangus drauge Totorėli, 
mes tau vėliname pergyventi 
tą ligą, pasveikti ir vėl sykiu 
su mumis darbuotis. ,

J.Margaitis

žių?
' Pirkėjas: - 
pusės tuzino 
žakalbis.

Nukirsk iki; 
Aš esu ma-’

ar užteks trijų tuzinų ro- kur eiti.

Grįžęs iš karo fronto ka
reivis ant savo tėvų farmps 
džiaugiasi ramia vietele. /

Farmeris klausia jį: —-. « 
Gal jums čia bus malonu.,. 
girdėti gaidžio giedojimą, , 
asilo ir kįtų gyvulių bal
sus?

Kareivis atsako: — Ma- 
lonu bus juos klausyti, jei--/ 
gu tik jie neduos man jo
kių įsakymų, kada keltis ir-

Taųtinių grupių festivalis 
ir piknikas

Jau viskas suruošta dėlei 
didžiulio Pittsburgho ir apy
linkės tautinių grupių fctiva- 
lio ir pikniko. įvyks rugpjūčio ) • 
17 d. gražioje vietoje The 

■Hencz Picnic Grove, Pitts- 
!. Tai bus muzikos, šo- 

i kių ir dainų festivalis. Mano
ma turėti geriausius meno ta-, 
lentus. <

Lietuviai kviečiami skaitlin
gai dalyvauti ir prisidėti prie 
šios atvirame ore tautinių 
grupių iškilmės padarymo pa
sekminga.
Kelrodis: j 1

Gatvekariu — imkite 56 , ~ 
^McKeesport Car ant Fourth I 
Ave., arba ant Second Ave. Iš-' 
lipkite ant Bonner’s Stop.

Busais i — Imkite Route 
885 ant Fifth Ave. Busas su-1 
stoja prie pat pikniko vietos,' 
Hencz Picnic Grove.

Automobiliais — važiuokite 
Į Hays, iš ten Route 885 iki 
pikniko vietos.

Tautinių Grupių Festivalio,
Komitetas.

At-Toronto, Kanada.
sidarė tarptautinė Raudo 
no jo kryžiaus konferenci 
ja.

Senatorius Nixon iš Californijos ir jo žmona. Jis yra 
republikonų kandidatas į vice-prezidentus.

SO., BOSTONO

PIKNIKAS

RUGPJŪČIO 3 AUGUST
SWANK’S GROVE

(BRANDONVILLE, PA.)

šis piknikas yra paramai 
DIENRAŠČIO LAISVES

Kiekvienas 'apšvietą mylintis žmogus turi dalyvauti 
šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį Laisvę. 

Čia bus svečių ir iš tolimesnių kolonijų. 
Bus valgių gėrimų ir muzika šokiams.

Rengia ALDLD 2 kuopos Moterų Skyrius 
ir Liet. Darbininkų Susivienijimo 62 kuopa, 

So. Boston, Mass.

’ Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.
Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite.

\7IOI 125 ATLANTIC
V IV-L1L 1 □ Atlantic

I
Vakacijų rezeyvavimui telefoną

ATLANTIC CITY 5-233S

AVE^
N

Įvyks Sekmadienį

Liepos-July 27 dieną
Lietuvių Tautiškam Darže

Keswick Road, Montello, Mass.
ĮŽANGA VELTUI

Busas išvažiuos 12:30 vai. dieną nuo< Lietuvių 
Piliečių Klubo patalpos, 318 Broadway, 

So/Boston, Mass.
Gros šauni orkestrą. Bus visokių užkandžių ir 

pietūs So. Bostono garsių kilbasų, 
vilgant šaltu alučiu.

Kviečia visus ------ SO. BOSTONIŠKIAI.
..........r n,:, .......   f

-T*
Mainieriai, Jūsų

PIKNIKAS!

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat / 
blizgančios jūros kranto.

Apartmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — 
dienai; savaitei ar sezonui.

5 pusl.—Laisve (Liberty)-'Še itadiea., Liepoa-Juiy 26, 1952
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Liepos 25 d. iš ryto 
Elena Andruškevičienė, gerai 
žinoma Brooklyno apylinkes 
lietuviams. Pašarvota pas gra- 
borių šalinskų, 8402 Jamaica 

- Ave., Woodhaven, N. Y.,
Elena sirgo ilgokų laikų. 

' Paliko dideliame nuliūdima 
savo vyrų Jonų Andruškevi- 
čių ir sūnų Walter Kubilių.

Laidotuvės buš pirmadienį 
kaip 11 vai. ryte. Bus pa
laidota Cypress Hills Ceme- 

• tery.

mirė

1917 metais Elena ViŠniaus- 
kaitė apsivedė , su ( Waltęriu. 
Kubilium, kuris vėliąu mirė.

1937 metais ji apsivedė su 
Jonu Andruškevičium.

Ji pavyzdingai išaugino sa
vo sūnų Walterį Kubilių, ku- 
,ris plačiai veikė tarp LDS 
jaunimo ir kaipo žurnalistas.

Elena gyveno Maspethe, 
Wilkes Barre ir Brooklyne. 
Taipgi jinai daug veikė prog1 
resyvių organizacijose. Todėl 
jinai yra plačiai žinoma. Tiki
masi laidotuvėse turėti daug 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
. šioje liūdesio valandoje 
dienraščio Laisvės štabas iš
reiškia širdingą užuojautą jos 
vyrui Jonui ir sūnui Walteriui.

MYKOLAS STROSKY-AS- 
TRAUSKAS, 63 m. amžiaus. 
Gyveno 317 Marcy Ave., 
Brooklyn, N. Y.

•Mirė liepos 24 d., Kings 
County ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas Matthew P. Ballas 
.koplyčioj, 660 Grand St..

* Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
liepos 28 d., Kalvarijos kapi
nėse. . ‘ ’

’ Velionis paliko nuliūdime 
žmona Rožę, dvi dukterį^, Opą 
ir Anelę, du sūnus, Juozą ir 
Petrą ir 12 anūkų.

' laidotuvių pareigomis rū
pinasi Ballas-Bieliausko įstai- 

' ga» vedant Albert Balton.

Tokia tema šaukiamas ma
sinis susirinkimas ketvirtadie
nio vakare, liepos 31 d., Car
negie Hall salėje. Bus svarbių 
diskusijų ir taipgi muzikalės 
programos.

Y

-

Portorikiečiai su 
Darbo Partija

kandida*
Partijos

valdybų, 
kad 

skaitlingai (čia

Amerikinė Darbo Partija 
susilaukė gerų talkininkų. 
Brooklyne susidarė plati tary
ba iš portorikiečių, kurie nusi
tarė šiuose rinkimuose remti 
Progresyvių Partijos 
tus, taipgi ir Darbo 
kandidatus.

Taryba išsirinko
kuri dabar imasi darbo, 
išplėsti tarp 
gyvenančių ir baisiai išnaudo
jamų ir diskriminuojamų por- 
torikięčių rinkimų kampanijų 
už progresyvius kandidatus. 
Taryba tikisi didelių pasek
mių turėti, nes portorikiečiai 
•jau gerai pažįsta republikonų 
ir. demokratų; politikų, kuri 
yra kariu korporacijų, banki
ninkų politika, nieko bendro 
neturinti su paprastaisiais dar
bo žmonėmis.

Kiek girdėti, portorikiečius 
netrukus paseks ir kitos tauti
nės grupės. Lietuviai taipgi 
neturėtu tame svarbiame dar
be atsilikti. Jie taipgi turėtų 
darbiečių klubų ar taryba or
ganizuoti ir įsijungti į platų 
linkimų kampanijos darbų.

Darbietis.

lietu-

KRIAUČIŲ PIKNIKAS 
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ

Amalgameitų Unijos 
vių skyriaus piknikas įvyksta
šį šeštadienį, liepos 26, Clin
ton Parke, Betts ir Maspeth 
Avė. Prasidės anksti po pietų 
ir tęsis iki vėlumos. Bus gera 
lietuviška orkestrą.'

Tai bus visų Brooklyno apy1- 
linkės kriaučių piknikas, ku
riame galės dalyvauti ir ne 
kriaučiai ir kartu pasilinks
minti. Kaip Visada/ • turėsime 
daug valgiais ir gėrimais ap
krautų stalų*.. Visiems bus pa
kankamai vietas ir laiko prisi
sotinti, šiuose karščiuose troš
kulį užgesinti ir gerai pasi
linksminti. Kriaučius.

New Yorke sulaikytas be 
kaucijos Mitchell Wyatt, 27 
m., kaltinamas esant 16 metų 
amžiaus podukros naujagimio 
kūdikio ’tėvu. Ji taipgi sakė, 
kad jis jų vertęs eiti į viešbu
čius ir pasisamdyti kitiems 
vyrams.

$10,000 FONDAS
fTąša nuo'l-mo puslanio)

P. Rogers, B. Kirstukas, M. Gedmin, V. Vilčinskas, O. 
Dulskienė.

'Draugiškai, J. žebrys, Cleveland, Ohio.”
Taipgi prie fondo prisidėjo dar šie asmenys: Stanley 

Kazulionis, Cleveland, O., ,$5, ir Petras Zalieckas, Holy
oke, Mass., $1. . ' *

Anksčiau buvo paskelbta, kad Juozas Gužauskas, Phi
ladelphia, Pa., aukojo $5. Turėjo būti Juozas Gružaus- 
kas.v '

Mrs. Karpavičienė pridavė, nuo Waterburietes $5; tu
rėjo būti nuo Waterburiecio. 7 '

Norime, atkreipti skaitytojų dėmėsi į lawrencieciu 
laiškelį., , Jie puikiai, .pasidarbavo fondo reikalu ir jie 
prašo visų kolonijų ^ūbrusti ir garbingai baigti fondą. 
Jų atsišaukimas yra puikus. Visai Amerikai subruzdus, 
tikrai greit galėtu būti dalykas užbaigtas.

Širdingiausiai dėkojame visiems, kurių vardai aukš
čiau išspausdinti, už dovanas fondui ir turjme vilties, 
jog visi subruzdę fondą užbaigsime iki rugpiūčio 16-toš 
dienos. Laisvės Administracija
—■i ....—---------------------------... __

Užtardamas mušamą 
sutiko mirti

pabausti už greitu

Warre'n,

Gary Čooper su savo revolveriu filmoje “High Noon”, 
dabar rodomoje New Yorko Mayfair Teatre.

0 visgi Kaune tebesiranda 
elektrinių motorų fabrikas
Liepos 18-tos vakarą, Lie-,bandė rėksnį 

tuvių Amerikos Piliečių Klubo ’ damas, kad 
salėje, 280 Union Ave., Brook-'klydo nuo temos, 
lyne, įvyko Dariui-Girėnui 
Paminklo Statymo Komiteto 
šauktas susirinkimas lakūnų 
skridimo sukakčiai paminėti.

nuraminti, saky-
“kalbėtojas nu-

Šiame punkte neišvengiama 
priminti, kad Gilmanas nėra 

i kalbėtojas ir tokiu nepreten.- 
duoja. Kaipo komiteto narys, 

Programai vadovavo komi- kuris susirinkimus lanko, apie 
teto viršininkas J. šaltys. Ati- komiteto darbus kai ką pata- 
daryme Operetės Choras, va- šo ir kai ka pats dirba pagal 
dovybėje Mykolo Liuberskio, 
sugiedojo “The Star Spangled d į tarti ir jį tarė. Įvadų savo 
Banner” ir “Lietuva Tėvynė 
Mūsų.” Paskiau programoje, 
lakūnų garbei, sugiedojo “Ko
voj jūs, pražuvote.” Ir daina
vo keletą liaudies dainų. 
Dainuoja pagirtinai. Choristai 
laikosi disciplinuotai.

Kalbėti pirmuoju pristatė 
komiteto narį'A. Gilmana. Ji
sai kalbėjo apie lietuvių atei
vių vargus dėl nežinojimo te- ;motor,J

savo išgalę, buvo kviestas žo-

kalbon gal jis ir ilgokai nūtę- 
sęs, kaip'ir visi kiti. Bet ne už 
tą Įvadą ant jb subliovė.' Už 
tai, kad Kaune yra elektrinių 
motorų fabrikas. Jis h ominėj o 
ife’t to, kam už 'tai kreditas 

pirrriihinko 
kaip: n’u-

Pikietininkai ragina 
sulaikyt evikciją

Antradienį prie State.Hou
sing Authority, 270 Broadway, 
New Yorke, susidarė pikieti- 
ninkų • demonstracija. Dauge
lis praeivių prie pikretininkų 
prisidėjo. Daug lapelių pa
skleista.

Pikietininkai reikalauja ko- 
misionieriaus Herman Stich- 
man sulaikyti išmetimų įš 
Knickerbocker Village apart- 
mento negro artisto Edward 
Strickland šeimos. Kuomet ko- 
misionierius Stichman nusi- 
sprendė ta negro šeima pra
šalinti iš minimo apartmento, 
kur jie yra apsigyvenę pas 
Norma Brown, kuri turi ten 
savo kambarius, tai susidarė 
daug pikietininkų iš Knicker
bocker Village ir kitų vietų 
rendauninkų.

Per 
jektai 
negrų 
buvo
valstijinis įstatymas draudžia 
tai daryti. Dabar visas daly
kas atsidūrė teisme. Bet ar ga
lima tikėtis teisingo sprendi
mo prie šios karinės isterijos 
sušilaukti? Tik kuomet valdi
ninkai pamato, kad piliečiai 
nesnaudžia, kad jie teisybės 
reikalauja, tada ir jie privers
ti esti nusileisti.

18 metų, kaip šie pro- 
pastatyti, nebuvo ten 
įsileista, visada negrai 

diskriminuojami, nors

! Skustuvėliu streikas 
baigtas laimėjimu

Walsh 
dienoje

Jūrininkas Edward 
karštoje’ trečiadienio 
nuėjo į saliuna 635 Columbus 
Ave. išsigerti šalto alučio. Bet 
ten sutiko mirtį.

Jis ten rado du. vyrus besi
mušančius. Kuomet vienas 
muštukas kitą ant grindų par
trenkė ir pradėjo kojomis 
spardyti, tai -Walsh užstojo 
už spardomų. .Muštukas užpy
ko. Išsiskubinęs iš saliuno su
grįžo revolverį nešinąs ir pa
leido šūvį į Walsh galvą. 
Walsh krito ant viętęsy negy
vas, o šovikas išspruko. .

Pašaukta policija patyrinė
jusi mano, kad tai buvusio 
kalinio darbas. Policija žinan
ti jį ir suimsianti.

Mirtis gręse 
10-čiai žmonių

Kuomet American Woolen 
Co. dirbtuvės keltuvas /Visu 
smarkumu pradėjo kristi nuo 
14 aukšto žemyn, tai ątrode, 
kad jame esantiems 10-čiai 
žmonių nebėra jokios vilties 
išsigelbėti iš mirties nagų. Bet 
bekrisdamas elevefteris kiek 
susilaikė trečiame aukšte ir 
tada jame esą žmonės galėjo 
išsilaisvinti. 9 buvo suteikta 
medikalė pagalba, o 1 O-tas 
atsisakė jos.

nubaustas

važiavęs. » 
motorcik- 
20 dienų 
pinigais,

Edgar
90 mylių į valandų 
lu, buvo
kalėjimu f ir $100
taipgi atimtas jo leidimas.

Harold Goldbėrg neteko 
leidimo ir turėjo pašimokėti 
$35 už per greita automoBL 
iiu važiavimą. v
Subvės traukinyje dujos 
išvaikė keleivius

Dėl nežinomų priežasčių 
atsiradusios dujos BMT devy
nių vagonų traukinyje trečia
dienį privertė apie tūkstantį 
keleivių išbėgioti Rector St. • 
stotyje.

1CGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
, AKINIUS

TONY’S
UP-TO-DATE .

BARBER SHOP
ANTANAS LĖIMONA8

x Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę “Barberia!

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398/BROADWAY 
Brooklyn, N. Y 

Tel. ST. 2-8342

----------y------------------------------------------------------------ ----------------------------- _--------

Sensaciniai juokinga filmą apie 
tylių judžių mėgėją, Ičurj senieji 
judžiai pasiveja

“DREAM BOAT”
žvaigdžįjo.ja

CLIFTON WEBB
GINGER ROGERS

ir scenoje asmeniškai:
TONY BENNETT .
Dainų Sensacija ir kiti

ROXY
7TII AVĖ. IR 50TH STREET

American Safety Razor 
Corp, darbininkai laimėjo sep
tynių- dienų streikų. Jie gavo 
pakelti 4 centais į valandų al
gą, trijų savaičių atostogas iš
dirbusiems 15 metų, taipgi UE 
unijos gerovės ir pensijos pla- 
nį, kurio iš pradžių kompani
ja griežtai atsisakė, bet dabar 
buvo priversta priimti.

Sutartis pasirašyta vieniems 
metams, iki liepos 31 d., 1953. 
Algų pakėlimas skaitomas nuo 
šių metų gegužės 1. d. Strei
kui vadovavo elektros darbi
ninkų unijos lokalas 475.

Matthew A
BUYŲS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ I, 
DIREKTORIUS

ifet to, kam u z< • f . ' v; i ipriklauso, tačiau 
buvo “teisinamas’ 
klydęs nuo tėfrios.

O visgi Kaune 
j fabrikas 

augs, nežiūrint, jog koks so
cialistas nuo Stagg St. norėtų, 
kad'lietuviai barzdočiais krū
muose tebesėdėtu ir iš karnų 
vyžas tebepintų.

Kiti kalbėtojai taipgi nėra 
kalbėtojai. Jie, ypačiai inži
nierius, žymiai nuklydo nuo 
temos. Bet pažangiečiai jiems 
nekliudė kalbėti. Kaipo de
mokratiniai žmonės, jie pripa
žįsta kiekvieno asmens mintį 
verta išgirsti, nors su 'ja ir 
nesutiktum. Nėra garbės nei 
reikia didelės išminties kų 
nors užrėkti. Bile jautis už- 
baubs normališko žmogaus 
kalbamąjį balsų.

Pagaliau, susirinkimas turė
jo tikslų. Kas gi būtų atsitikę, 
jeigu pažangiečiai būtų taip 
pasielgę, kaip elgėsi socialis
tas ir keli kiti kultūriniu laip
sniu jam 
Būt 
dos,

elektrinių
veikia ir

Kada rankos rodo 
tiesiog aukštyn... 
tai sąjūdis 
prasideda

X
XI

STANLEY KRAMER PRODUCTIONS 
presents

chnikos, sunkumus tautai be 
technikos ir lakūnų žygį tau
tos garbei pakelti.

J. 'Ginkus pasakojo apie 
tuos laikus, kuomet lakūnai 
ruošėsi skristi į Kaunu. Ir apie 
kampanija aukoms rinkti, ku
rioje jis dalyvavo. Taipgi apie 
sąjūdį lakūnams žuvus.

A. Novickis, naujakurys, 
bandė priminti kai kų iš lie
tuvių praeities ir iš vėlesnių 
laikų, teikti lyg ir apybraiža 
lietuvių istorijos ir lakūnų ro
lę tame vaizde.

Lėšoms padengti ir pamin
klo iždui gauta $84 su virš. 
Įėjimas buvo nemokamas.

Susirinkimas nebuvo tinka
mai organizuotas. Jo vadovy
bė nesilaikė takto, kuris turė
tų būti privalomas tokiems 
susirinkimams, į kuriuos, var
dan tautinio reikalo, kviečia
mi ir dalyvauja visi, visokių 
pažvalgų lietuviai. Tokiu pre
tendavo šis susirinkimas. Jam 
sušaukti buvo naudotasi visais 
visuomenės informacijos šalti
niais, tarpe tų ir dienraščiu 
Laisve.

Gilmanas, kaip minėta, Įkal
bėjo apie sunkų lietuvių ir vi
sos tautos kelia į technika'. 
Neišvengiama ta tema kalbant 
priminti ir dabartį. Užteko 
jam priminti, kad lietuvių 
tauta dabar yra ant tiek paki
lusi technikoje, jog Kaune 
jau veikia sudėtingiems elek
triniams motorams gaminti 
fabrikas. Tuojau, tarsi blusų 
kelnėse atsinešęs, pašoko so
cialistas ir pradėjo bliauti: 
“Važiuok į Maskvą!”; Vienas 
kitas pradėjo jį stabdyti. Tūli 
kiti pradėjo socialistą užtarti. 
Pirmininkui ir komisijai nieko 
nedarant tvarkai vesti, Gilma
nas nuėjo nuo estrados nebai
gęs kalbos.

Jokiame tvarkų pripažįs
tančiame susirinkime jo vado
vybė nedaleistu neblaivam ai* 
kaip kitaip liguistam asme
niui nusakyti susirinkimo ei
gos. Vieton to, pirmininkas

gretimi asmenys, 
paminklo reikalui ne nau- 
bet žalos pridarę.

L. K-tas

11. įpenėsiu šaukinejo
. x * z • •

Kviečia unijas
Collazo gelbėti

Oscar Collazo gelbėti ko
mitetas ’ atsišaukė į unijas, 
kviesdamas prašyti preziden
tų Trumana mirties' bausmę 
pakeisti pasikėsinusiams ant 
prezidento Trumano gyvybės 
Oscar Collazo, kuris paskirtas 
numarinti rugpjūčio 1 d.

Minimas komitetas sako, 
Oscar Collazo veikė kaip 
Puerto Rico patriotas, many-'1 
damas, kad savo žygiu galės 
pagelbėti savo kraštui išgauti 
nepriklausomybę. I M U

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

VALANDOS: .

Penktadieniais atdaryta

Per 11. įpėneąių šaukinejo 
policiją dėl bombų '

City’College studentas Sey
mour ( Bennett prisipažino 
šaukinėjęs policijų per 11 
mėnesių persergėdamas, kad 
cksplodutos bombos tai ligoni
nėse, tai teatruose, 
vietose. Paimtas 
protų tirti.

Jis pasisakė, kai 
galvos svaigulys ir 
mas, tai jis eidavęs gatvėmis 
ir šaukdavęs policijų, 
jam būdavę geriau.

Grasina kalėjimu, 
bet ne kalina

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-6283

STANLEY KRAMER PRODUCTIONS 
presents

GARY COOPER in "HIGH NOON” 
with THOMAS MITCHELL. LLOYD BRIDGES 

KATY JURADO • GRACE KELLY • OTTO KRUGER
Lon Chaney.Henry Morgan.DIRECTED BY FRED 

ZINNEMANN - Screen Play by Cart Foreman 
Husk Composed and Directed by Dimitri Tiomkin

Director ol Photogrephy Floyd Crosby. A S.C. 
RELEASED THRU UNITED ARTISTS

Brooklyno grand džiurė 
trečiadienį per tris valandas 
užsidariusi svarstė, kas daryti 
eu policisto Monahan žmona, 
kuri atsisako ateiti į teismų 
gemblerių byloje liudyti.

Jinai teismo šaukimo ne
paklausė. Teisinasi -neturinti 
kur savo mažus vaikus palikti, 
todėl ir neisianti į tejsmabutį 
'liudyti. Be to, ji nięko netu
rinti pasakyti, nieko nežinan-- 
ti apie savo vyro ir kitų kalti
namu policistų darbus.

Džiurė . vėl susirinks sekantį 
trečiadienį. Veikiausia suras, 
kas su ja daryti.

I ' I

Dabar rodoma
MAYFAIR

7th Avė. 
ir 47th St.

to

■ <y

Johnson 
Jones 

pradėjo

tai kitose 
ligoninėn

užeidavęs 
skaudėji-

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

Biznio Telefonas
EVergfreen 4-9672

--------------- t.................................. ....  ■ ------- --------------------------
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LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS
Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS 
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager 

280 Union Avenue Brooklyn, N^Y.

Įsivijo savo žmoną 
į motery kambarį

Melville ' Packer 
pereitu sekmadienį 
Beach maudynėse
vaikyti savo žmonų ir net įsi- 
vijo jų į moterų kambarį.

Buvo tada areštuotas, bet 
teisėjas pasigailėjo ir tik pa
skyrė suspenduotų 30 dienų 
pabaudų už netvarkų elgesį.

Subvės banditas atėmė $14

.Independent subvės < Wa
shington-Clinton stotyje ban
ditas pareikalavę pinigų iš 
Charles Moore. Pasigrobęs 
$14 pabėgo. Policija dabar jo 
ieško.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
x Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174




