
Dar viena ir paskutinė. 
Keturiolika nuteistųjų. 
Sako, gerai pasirodė. 
Už plytas maldos ir 

išganymas.
Rašo A. BIMBA

Jau pralaužėme ir paskuti
nę tūkstantinę mūsų vajuje 
dėl dešimties tūkstančių dole
rių. Bet dar gerokai reikia iki 
pasibrėžto tikslo. O beturime 
tik vieną didelę savaitę.

Draugai laisviečiai! Stokim 
visi ir užbaikime darbą! Ne
beturėtų būti sunku su tais 
paskutiniais keletu šimtų dole
rių.

* * *
Tolimoje Kalifornijoje ketu

riolika darbo * žmonių vadų 
siunčiama kalėjiman. Jie nu
sidėjo tik tuomi, kad galvojo 
ne taip, kaip šių laikų reakci
jai patinka. Jie nusidėjo tik 
tuomi, kad jie savo nuomonės 
neslėpė nuo žmonių.

Tas neva teismas buvo ko
medija. Jie buvo atrasti “kal
tais” ir pasmerkti dar prieš jų 
suėmimą. Taip buvo panorėta 
t^inutarta tų, kurie turi galią, 
kwMe sėdi valdžioje, kurie ne
gali pakęsti naujų minčių, 
naujų idėjų, kuriems istorija 
ir progresas pasidarė pabaiso
mis.

* ★ *
Bet ar šis keturiolikos žmo

nių uždarymas už grotų už
gniauš Amerikos žmonių bal
są prieš naujo karo pavojų, 
prieš aukštas kainas, prieš in
fliaciją, prieš korupciją? La-. . 
bai abejotina. Nuteistųjų ir 
nubaustųjų vietas užims nau
ji žmonės. Taip byloja praei
tis, taip pagiedos ateitis.

Keista, kad tie, kurie šian
dien valdo, tos aiškios, pap
rastos t i ąsos negali įsidėti Į 
galvas.**'

* *

!| Blaivesni sporto olimpiados 
tebėtojai pripažįsta socialis
tinių kraštų šaunų pasirody

mą. Juk tai buvo jų pirmas 
dalyvavimas. Vienas iš žymių
jų sporto žinovų Brutus Ha
milton sako, jog tai be galo 
daug reiškia. Visur reikia mo
kytis ir daug “triksų” išmokti. 
Pavyzdžiui, Hamilton sako, 
jeigu bėgikas nežino arba ne
supranta to “trikso”, jog bė
gant prie virvės reikia krūti
nę išpūsti, atkišti į priekį, jis 
pralaimi. Tai klausimas , tik- j 
tai colio kito, bet jis nulemia 
laimėjimą arba pralaimėjimą.

* ★ *
Panašių triksų ir triksiukų 

esą daugybė kiekvienoje spor
to srityje. Jis stebėjęs ir ma
tęs, kaip, pavyzdžiui, tarybi
niai sportininkai, pirmu sykiu 
džAyvaudami, daugybės tokių 
dalykėlių nesuprato arba nej 
tėrnijo.

Gal ponas Hamiltonas turi 
daug tiesos. Kaip ten nebūtu, 
už ketverto metu olimpiadoje 
vėl bus proga visiems pasiro
dyti.

♦ ★ *
Tuojau turėtu susirūpinti 

visi smarkiausi lietuviai grieš- 
ninkai, gyveną* Jungtinėse 
Valstybėse ir turį didelius 
maišus doleriu.. Jiems šauniau
sia proga nusipirkti visam gy
venimui maldas ir po mirties 
daugaus karalystę.

• Taip praneša misijonierius 
kunigas J. Bružikas net iš 
Urugvajaus. Jis rašo, kad jam 
biznis ten pusėtinai sekasi,, 
bet ^verkiančiai reikią ameri
koniškų doleriu.

Misijonieriaus Bružiko mi- 
x sija tikrai milžiniška: jis ten 

nuvykęs visus “5,000 suko- 
munistėjusių mūsų brolių lie
tuvių” grąžinti prie dvasios 
šventos ir tikėjimo. Jis giriasi, 
kad jau turįs apie penkis šim- 

“atsivertėlių”.
t9 Bet jam trūkstą bažnytėlės 

vienuolyno. Be tų įstaigų 
Šitie “atsivertėliai” gali vėl 
atgal nusiVersti. O apie laimė
jimą likusiųjų 1,500 “sukomu- 
nistėjusiu brolių lietuvių” ne
gali būti nė kalbos.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams / 
Queens Apskrity $8.00 
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Prezidentas gal šauks specialę Kongreso 
sesi ją -pažabot pašėlusiam kainų kilimui

Darbo unijos ir'Amerikos Darbiečią Partija reikalauja 
tuojau sušaukt Kongresą, atgaivint kainų kontrolę

Washington. — Preziden
tas Trumanas sake kores
pondentams, kad gal turės 
sušaukti specialę Kongreso 
sesiją, jeigu maisto kainos 
dar taip pašėlusiai kils 
aukštyn. Tad Kongresas 
tu retų a t ga i v i n t i kainų 
kontrolę.

Pereitoji Kongreso sesija 
beveik numarino kontrolę. 
Tad didieji maisto bizniai ir 
ėmė urmu kelti kainas.

Ana Kongreso sesija, 
ypač per republikonų pa
stangas, visai nuėmė “kai
nų lubas” daugeliui 'produk
tų. Kitiems produktams 
dar neva paliko. kontrolę, 
bet taip nukirto reikalin
gus pinigus dėl kontrolės 
vykdymo, kad valdžia jau 
“negali nieko branginin
kams padaryti.”

Be to, pati valdžia karto
tinai didino produktų kai
nas. Nes. pereitoji Kon
greso sesija nutarė užti
krinti bizniams bent tokius 
grynus pelnus, kaip kad 
pirm Korėjos karo.

Darbo unijos ir Amerikos 
Darbiečių Partija dabar 
būtinai reikalauja tuojau 
sušaukti specialę Kongreso 
sesiją dėl kainų kontrolės.

Irano seimas dovanojo 
bausmę nužudytojui 
buvusiojo premjero

Teheran, Iran. — Irano 
seimas entuziastiškai užgy- 
rė pasiūlyma-paleist iš kalė
jimo Khalilą Tamassebį, 
kuris pernai pavasarį nu
žudė tuometinį Irano prem
jerą Ali Razmarą.

Seimo nutarimas kartu 
pasmerkė Razmarą kaip 
tėvynės išdaviką sve
timtaučiams ir sugražino 
jo nužpdytojui visas pilieti
nes teises.

Razmaros žmogžudis Ta- 
massebi priklausė fanatiš
kai tautiniai - religinei Fe- 
dayan Islam organizacijai.

Dabar Irano seimas išrin
ko savo pirmininku tos or
ganizacijos vadą Ajatollą 
Kašanį, mahometonų kuni
gą.

Todėl Bružikas nori išbrū- 
žinti mūsų amerikiečių brolių 
kišenes. Prašo duoti jam do
lerių, už kuriuos jis pirks 
plytas ir statys bažnytėlę, su 
vienuolynu. Už šimtą dolerių 
jis galįs nupirkti 1,560- plytų.

Tai ot kur dideliems nusi
dėjėliams auksinė proga: Pa
siųskite Bružikui šimtą dole
rių,. o už tai jis jus padarjs, 
“gyvą ir mirusį”, dalyviu 
“daugybėje/per visą vienuo
lyną atlaikomų šv. mišių ir 
kitų maldų. Pagalvokite”, 
žodžiai paties Bružiko.
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Republikonai piestu sto
ja prieš specialę Kongreso 
sesiją,; vadina tatai “juo
kingu, beprotišku” suma
nymu.

Bet jeigu kainų kilimas 
nebus pažabotas, — dėl to 
gręsia išsivystyti tokia in
fliacija, kad parblokštų vi
sus valdžios planus, gin
kluojančius pasaulį prieš 
komunizmą, — kaip perser
gėjo senasis politikierius 
Bernardas Baruchas, vadi
namas “prezidentų patarė
jas.”

Truman paskyrė 3 milijonus 
dolerių nukentėjusiems nuo 
sausros galvijams

Washington. Prezi
dentas Trumanas paskyrė 
3 milijonus dolerių, už ku
riuos bus perkamas paša
ras alkaniems, galvijams 
Kentucky ir T e n n e s s ė e1 
valstijose. Dviejų mėnesių 
ąausra ir karščiai/ten la
biausiai nusvilino gany
klas,. pievas, daržoves ir ja
vus laukuose.

Prezidentas taip pat ža
dėjo greitos pagalbos ki
toms sausros nusiaubtoms 
valstijoms.

Sausra pražudė daugybę 
javų, vaisių ir daržovių 
Maine, Massachusetts ir 
keliolikoje kitų valstijų, pa
darant apie tūkstantį mili
jonų dolerių nuostolių.

Tarptautinė Raudonojo 
Kryžiaus konferencija 
rėmė Amerikos politiką

Toronto, Kanada. — Už
sibaigė pasaulinė Raudono
jo Kryžiaus konferencija. 
Beveik visuose svarstymuo
se ir tarimuose atstovai di
džios daugumos šalių palai- 
įkė Amerikos - Anglijos po
litiką. . . .

Konferencija atsisakė 
,svarstyti Sovietų ir Kinijos 
skundus, kad amerikonai 
naudoję ligų bakterijas ka
re prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką. Atme
tė net siūlymą parodyti 
konferencijai ' judamuosius 
tų bakterijų paveikslus. .

Konferencija užgyrė Švei
carijos Raudonąjį Kryžių 
kaip pasaulinio Raudonojo 
Kryžiaus komitetą. Sovie
tų atstovas protestavo, va
dindamas tą komitetą tik
tai anglų - amerikonų įna
giu.

Konferencija parėmė ame
rikinį planą “dėl atomų jė
gos kontrolės.”

Priėmė tik vieną -skirtin
gą “rytų” pasiūlymą—Len
kijos pasiūlymą užgirti1

IOjOOO dolerių fondo 
sukėlimui laikas 
baigsis rugp; 16
Rūpinkimės garbingai užbaigti

JAU SUKELTA $9,241.91;
DAR REIKIA $758.09

Pačiu reikalingiausiu laiku labai suskrumnėjo įplaukos 
fondui. Rodosi, nebe kiek čia reikėtų, tačiau laikas labai 
trumpas, tik viena savaitė; baugu, kad galime nesuspėti 
garbingai baigti fondą. Tai būtų labai nemalonus da
lykas. Jau neagituojame aukoti,- tik primename, kad į 
savaitę laiko turėsime fondą užbaigti.

Šiuom kartu'dovanų gavome nuo: -
Per Geležauskienės sueigėlę, Scranton, Pa. $16.00 
V. J. Stankus, Miami, Fla. (antra penkinė) 5.00 
Joe Daugirdas, Wilkes-Barre, Pa...................... 3.00
A. Zelenka, Frackville, Pa.....................  3.00
J. Semėnas, Bellmore, L. I, ....................   3.00
Geo. Litwin, Brooklyn, N. Y........................  2.00

. Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau paskelbti, už 
gražias dovanas ir tikimės, jog visuomenė suskubs gar
bingam baigimui savo dienraščio finansinio vajaus.

Laisvės Administracija

įsi IDS DESIMTOJO SEIMO
Trecioji sesija

Atsidarius trečiajai sesi
jai, — antradienį, rugp. 5 
d.,—mandatu komisija pra
nešė, jog pribuvo trys dele
gatai. Taigi iš viso s.eime 
delegatu dalyvauja 76, bet 
dar tikimasi turėti daugiau.

Sekretorius perskaitė pir
mųjų dvieju sesijų protoko
lą. Po to buvo perskaity
tas raportas antrojo vice
prezidento Prano Olsono, 
kuris negalėjo seime daly
vauti. Raportas priimtas 
vienbalsiai.

LDS Įstatų Komiteto du 
nariai — Eva Mizarienė ir 
Frank Yakštis — seiman 
nepribuvo, tad raportą pa
teikė V. Čepulis. Jis, Ko
miteto vardu, skaitė ir siū
lė seimui konstitucijos pa
taisymus.

. Labai svarbus , siūlymas 
buvo tas, kad į LDS galė
tų* įstoti 50 metų amžiaus 
asmuo ant $2,000 apdrau- 
dos, o 60 metų—ant $1,000 
apdraudos.

Kilo diskusijos, kuriose 
dalyvavo daug delegatų, 
tarp jų buvo: R. Mizara, 
J. W. Petrauss, O. Litvi- 
nienė, J. B. Jusevičius, J. 
J. Mockaitis, Dr. M. D. Pa- 
levičius, Geo. Montvila, Ju
lius Neumann, J. Gasiūnas, 
M. Alvinienė, J. Kuncas, E. 
Jeskevičiūtė, J. Katinas, G. 
Palton, A. Daukša, J. Kas
paras, M. Yurgilienė, J. 
Stulgaitis, J. Siurba, N. Be- 
lunienė,. Ch/ Nausėda,, M. 
Savukaitienė, Al Casper, S. 
Senkus, J. Waicekauskas, 
Geo. Wairesonas.

1$25 metų Genevos sutartį, 
uždraudžiančią vartot ligų 
bakterijas kaip karo įrankį.

III-čioji sesija baigėsi 1 
v. po pietų, bet diskusijos 
šiuo klausimu dar nesibai
gė, baigsis kitoj sesijoj.

I V-toj i sesija
Diskusijos dėl pasididini- 

mo senesnio amžiaus ap
draudos sumos tebesitęsė ir 
IV-toj sesijoj.' Kalbėjo se
kami delegatai: S. Karso- 
kienė, J. Strižauskas, I. Ur
bonas, P. Grabauskas, A. 
Paltanienė, P. P. šiušąs, A. 
Šimanskas, V. Čenulis, U. 
Načajienė, J. Ručinskas, T?. 
Prūseika, K. Puišis, Ginan
tis., Wm. Malin.

Buvo visokių nuomonių: 
vieni kalbėjo už Įstatu Ko
misijos pasiūlymą, kiti — 
prieš. Tūli kalbėjo po du 
kartu. Eita balsuoti.

Už įnešimą paduota 45 
balsai, prieš—16 balsų.

Vadinasi, 50 metų am
žiaus asmenys galės apsi
drausti Lietuvių Darbinin
kų Susivienijime ant $2,- 
000 apdraudos sumos, gi 60 
metų amžiaus—ant $1,000.

Diskusijos buvo ilgos, gy
vos, ramios ir įdomios.

Diskusuota kiti, smulkes.- 
ni konstitucijos pataisy
mai: kai kas teko iš kon
stitucijos. pašalinti, kiti pa
pildyti, treti paryškinti.

Konstitucijos taisymas 
bus . baigtas ketvirtadienį, 
rugp. 7 d. .

Šiandien, antradienio va
kare, delegatai turės eks
kursiją laivu ant Michigan 
ežero. Rytoj, trečiadienį, 
įvyks LDS moterų sesija, 
taipgi jaunimo sesija. Va
kare, čia pat, Fort Shelby 
hotelyj, bus didžiulis ban- 
kietaą.

. Seimas baigsis ketvirta
dienį. Korespondentas

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejt

Jie taip pat baudžiami po $10,000; vis 
tai už tariamą suokalbį nuverst valdžią

Prieš juos liudijo samdyti šnipai; slaptosios policijos 
"raportas” kurstė džiūrę surast komunistus kaltais

Los Angeles. — Federa- 
lis teisėjas William C. Ma
thes ketvirtadienį nuteisė 
14 Californijos komunistų 
penkerius, metus kalėti ir 
po $10,000 pinigines baudos 
sumokėti. O jeigu; užbai
gus kalėjimo bausmę, dar 
nebus sumokėtos piniginės 
pabaudos, tai jie bus toliau 
laikomi kalėjime iki sumo
kės.

Taip jie nuteisti pagal 
Smitho įstatymą, už vadin a- 
mą suokalbiavimą skelbti, 
kad reikėsią varu nuversti

Snrogdamas raineliais 
lėktuvas užmušė 9 jankius/ 
sunaikino 12 kitu lėktuvą

Washington.—Sprogo ra- 
kietinis lėktuvas didžiame 
Amerikos laive Boxer’yj - 
lėktuvnešyje, arti Korėjos. 
Sprogimas užmušė 9 jūrei
vius, sužeidė 75 ir sunaiki
no 12 įkitų rakietinių lėk
tuvų tame laive.

Nelaimė įvyko pereitą 
antradienį, bet žinia apie, 
tai buvo sulaikyta iki ket
virtadienio.

Sumuštas melas apie 
Vengrijos atletų 
a nnegrįžimą namo

• • 11

Stockholm, Švedija.—Čio- 
naitinė spauda buvo pa- 
skleidus melą, būk devyni 
Vengrijos atletai, ‘ dalyvavę 
Olimpiados sportų varžybo
se Suomijoje, “atsisakę 
grįžti namo ir prašę prie
glaudos Suomijoje ar Švedi
joje.”

Tuo tarpu Vengrijos at
letai išskrido namo; ir Šve
dijos spauda buvo priversta 
atšaukti tą išmislą.

Graiką apšaudomi bulgarai 
apleido upės salą

Athenai, Graikija."—G r ai- 
kų komanda praneša, kad 
jie šūviais iš kulkosvaidžių 
ir minosvaidžių privertė 
kūrinius Bulgarijos sargus 
pasitraukti , iš dumblinos 
saliukės Gammos, esamos 
Evros upėje.

Ta upė, kitaip vadinama 
Moritsa, plaukia rubežium 
tarp Bulgarijos ir Graiki
jos; dažnai keičia savo va
gą. Tuo būdu saliukė . kai 
kada atrodo priklausanti 
'Graikijai, o kitada — Bul
garijai.

Teigiama, kad. Bulgarija, 
ir Graikija sutelkė daug 
kariuomenės priešiū g o s e 
upės pakrantėse. •• /
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Jungtinių Valstijų valdžią. 
Jie surasti kaltais už raš

tus spaudoje, už kalbų sa
kymą ir dalyvavimą komu
nistų susirinkimuose. Prieš . 
juos liudijo samdyti, “ką- 
zioni” šnipai.

Komunistų advokatai 
Purtino, kad FBI slaptosios 
policijos, “raportas.” pakurs
tė teismo džiūrę pripažinti 
juos kaltais. ‘ v y 

FBI ir ragangaudiška 
sen. McCarrano komisija • 
plačiai paskelbė tą raportą 
spaudoje ir per radiją kaip 
tik tuo laiku, kada byla bu- . 
vo perduodama džiūrei 
spręsti. Raportas padavė 
taria mus “tikrus įrody
mus,1* kad Amerikos. ‘ 
komunistai “tikrai suokal- 
biauja” nuversti šios šalies 
valdžią per,jėgos, bei prie
vartos veiksmus prieš ją.

Komunistų advokatai 
.prašė teisėją, kad leistų už
klausti kiekvieną jdžiūrės 
narį, ar jis skaitė tą rapor
tą pirm darant sprendimą;. 
Teisėjas Mathes atmetė 
tą prašymą. ..<• ; j,

Advokatai dabar ruošią 
apeliaciją aukštesniam teis* 
mui.

Nuteistųjų vardai
Nuteisti tapo šie komu

nistų ir (Jarbo unijų veikė
jai:

William Schneiderman, 
Cal if orui jos K o m u n i s tų 
Partijos pirmininkas; Al 
Richmond, People’s World 
laikraščio redaktorius; Lo
retta St. Stack, Dorothy 
Healey, Rose Chernin Kus- 
nitz, Philip Marshall ‘ Con
nelly, Frank Carlson, Ben 
Dobs, Ernest O. Fox, Al
bert J. Lima, Frank Spect
or, Henry Steftiberg, Carl 
Rude Lambert ir Olėta O’
Connor Yates.

N. Y. Central geležinke-. 
liy darbininkai nutarė 
sustreikuot pirmadienį

New -York. — Geležinke
lių Mašinistų ir Ugniaku- 
rių Brolijos ir Konduktorių 
Ordenas (unija) nutarė 
pradėt pirmadienį • streiką 
prieš New York Central ge
ležinkelio linijas į rytus 
nuo Buffalo miesto.

Negalėjo susiderėti su 
kampanija dėl darbo sąlygų 
pataisymo ir ūlgų.

Kairo, Egiptas. — Gene
rolas M. Naguibas, naujasis 
Egipto valdovas, pageidavo 
ginklų iš Amerikos, ir davė 
suprasti, kad jei negaus 
amerikinių ginklų, tai pra
šys jų išzSovietų Sąjungos.

ORAS. — Giedra ir tru
putį šilčiau. ? .
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RELIGINIŲ PACIFISTŲ BALSAS
OXFORDE (ANGLIJOJE) tik pasibaigusioje pasau

linėje kveikerių konferencijoje šie religiniai pacifistai 
. dar kartą pasisakė už taiką Korėjoje. Kveikeriai’ tuo 

reikalu pasiuntė telegramas Kinijos užsienio reikalų 
ministrui Ču En-lai, TSRS ministrui Višinskiu!, mūsų 
Achesonui ir Britanijos Edenui. Jie taipgi atsikreipė i 
Jungtinių Tautų generalinį sekretorių Trygve Lie ir 
šiaurės bei Pietų Korėjos valdžias.

Kveikeriai siūlo, kad tarpininkavimas Korėjos paliau
bų derybose būtų perduotas Indijai ir jos premjerui 

•Nehru.
Nesustodami prie pasiūlymo detališkai, tiek galime 

pažymėti, kad religinių pacifistų stovis Korėjos klau
simu yra sveikintinas. Kveikeriai nėra vieninteliai, ir 
kitose protestoniškose sektose anglo-saksiškame pasau
lyje veikia nemenkos pacifistinės jėgos, kurios be per
štėjo, ir kartais su girtinu drąsumu, kelia savo balsą 
už taiką.

.'. Kai kas pasakys, kad tai yra pagrindinis pacifistų nu
sistatymas, — visuomet reikalauti taikos,—ir tame nie
ko nestebėtina. Bet tai ne visai tikslu. Kveikeriai ir 
kiti religiniai pacifistai neabejotinai aiškiai parodo, kad 
jie skaito’Korėjos karą ypatingai neteisingu. Įrodymas: 
jie nevedė kampanijos už paliaubas, kuomet mūsų šalis 
kariavo prieš fašistinę Ašį. Jie kelia savo balsą prieš 
karą Korėjoje ne vien išeidami iš savo bendrų plačių 
principų, bet ir todėl, kad, kaip visi padorūs žmonės, jie 

-sukrėsti dėl Korėjos karo ypatingo žiaurumo ir plačių 
civilių masių kančių įvėlimo.

HIROSIMA IR PASAULIO SĄŽINE
PEREITĄ TREČIADIENĮ, lygiai 15 minučių po aš

tuntos ryto, visi Hirosimos gyventojai sustojo tylos mi
nutei. 500,000 jų sustojo ir susikaupė atsimindami tą 
baasų rytmetį septynen metai tam atgal, kuomet ato
mines bombos pragaras atsivėrė virš jų miesto. Ir tą mi
nutę, kuomet gyventojai'stovėjo susikaupusioje tyloje, 

: J T miesto centre ouvo atidengta paminklinė lenta su 80,- 
a 000 vardų,—vardų tų, kūne žuvo momentaliai.

Tie 80,u00 gali būti skaitomi laimingesniais,—laimin
gesniais už tuos dešimtis tūkstančių, kurie paliko su 
baisiomis žaizdomis, kurie liko nusvilinti, apakinti, nu
plikinti, deformuoti, kastruoti, iš proto išvesti, paversti į 
pasibaisėtinas nežmoniškas figūras, amžinus invalidus.

Tuo tarpu iš Japonijos pranešama, kad Hirosimos ir 
'' Nagasakio (kito atombombarduoto miesto) savivaldybių 

Vadai labai įniršę prieš amerikiečius. Dalykas sukasi 
nę tik apie bombardavimus septyneri metai atgal, bet 
kąip dabar amerikiečiai okupaciniai pareigūnai traktuo
ja oombardavimo aukas. Pasirodo, kad tiems invali
dams neduodama jokia pagalba, bet, iš kitos pusės, 
Skaitlingos jankių karinės ir mediciniškos komisijos juos 
yjs tyrinėja*ir daro su jais bandymus., kitais žodžiais, 
jie jiems kaip tos laboratorinės pelės. Reiškia, tie, kurie 
atsakomingi už Hirošimą ir Nagasakį, nori daugiau 
patyrimo, dėl ateities...

Ši liūdnoji sukaktis turi nuaidėti plačiau negu tik per 
Japoniją. Ypatingai mes, amerikiečiai, turime užsimąs; 

’tyti, nes tai ant mūsų sąžinės krinta kaltė. Kas praėjo, 
. to neąitkeisi^ bet mes galime daryti kai ką: kovoti, kad 

vL tas nebūtų pakartota ateityje.

IZRAELIO VALDŽIA uždarė komunistų organą “Kol 
Haam” (“Liaudies Balsas”). Prie tos šalies vairo stovi 
dešinieji sociaJdemokratai. Atrodo, kad pataikaudami 
amerikiniam imperializmui jie pralenkia savo kolegas ki- 

M "tuose kraštuose.

PLANUOTA ITALIJOS INTERVENCIJA
• ADMIROLAS ROBERTAS CARNEY IŠKĖLĖ, kad 

tuomet 1948-tais metais Italijoje vyko rinkimai, Ameri
ką buvo pasirengusi intervenuoti, jeigu kairiečiai būtų 

fffimėję. Tuose rinkimuose ant jautrios pusiausvyros 
Kabojo klausimas, kas laimės: krikščionių demokratų ir 
kitų dešiniųjų blokas, kas reiškia,—senoji valdanti kla- 

ar komunistų - socialistų liaudies blokas, kas būtų 
< atvėręs Italijos vartus socializmui...

YY /Tie rinkimai buvo skaitomi lemiami keliems ir gal 
keliolikai metų. Mūsų valdžia, jau paskelbusi savo norą 

. aktyviai-palaikyti jai prielankius režimus Vakarų Eu
ropoje, darė atvirą spaudimą krikdemų naudai.
• Bet dabar pasirodo, kad tas spaudimas buvo ne vis- 
kas. Pasirodo, kaip tad dabar iškelia aukštas laivyno 

.'^Karininkas, kad intervencija buvo rengiama, jeigu kai- 
. . rįeciai būtų laimėję. Admirolas Carney net buvo jau iš

į Viduržemio jūrą laivą, pilną ginklų, kad pri
reikus-tuo jau sustiprinti dešiniųjų jėgas!

- jįfe Taigi, intervencija buvo rengiama, ir dabar su pasi
didžiavimu apie ją kalbama.

.if ' Prie tos progos verta atsiminti, kad tie, kurie dabar 
' *' taip didžiuojas rengta intervencija, yra kaip tik tie'pa- 

, tys, kurie nuolat maišymąsi kitų kraštų reikaluose pri-

Kas Ką Rašo ir Sako
“RAUDONASIS . 
POGRINDIS” • ,

Republikonų “New York. 
Herald Tribune” turi nuo
latinę skilti, kurios, vardas 
yra “Raudonasis Pogrin
dis” (“Red Underground”). 
Tos skilties vedėjai yra 
Herbert A. Philbrick ir 
Newton H. Fulbright. Pir
mojo vardas gerai žinomas 
iš jo liudijimo visokiems 
komitetams ir teismams 
prieš pažangiečius. Jis yra 
parašęs knygą, kurioje su 
pasididžiavimu pasakoja, 
kaip šnipinėjo prięš pažan
gų judėjimą.

Apie ką šie du rašeivos 
pasakoja toje misteriškoje 
kolumnoje? Iš skilties var
do galėtume laukti, kad jie 
ten iškels kokius nors bai
sius “sekretus.” Faktinai 
jie dažniausiai paduoda 
“reveliacijas,” kurios viešų 
viešinusiai ilgas laikas at
gal tilpo “Daily Worker’y- 
je” arba kitokiuose kairiuo
se leidiniuose. O kartais 
jie . paduoda fantastinius 
“faktus,” kuriems- neduoda 
jokių patvirtinimų ar pa
mato.

Štai, pavyzdžiui, praeitą 
sekmadienį toje, skiltyje bu
vo “iškeltas” sekamas daly
kas : *

Esą, komunistų vadai po
sėdžiavo New Yorke “bir
želio mėnesio paskutinę sa
vaitę” ir nutarė slaptai 
remti demokratus. Esą, 
tie komunistai, kurie ofi
cialiai kaip tokie žinomi, 
turės remti progresyvius, o 
tie, kurie “slapti,” rems de
mokratus.

Įrodymai? Jokių, apart 
to, kad “Compass’o” ben- 
dra/darbis I. F. Stone vie
name ,mitinge pareiškė, 
kad demokratai geresni už 
republikonus. Kad Stone 
yra ne komunistas, kad jis 
komunistus ' dažnai kriti
kuoja, tas nieko nereiškia 
Philbrickui ir jo kolegai. Ir 
kur įrodymai apie “birželio 
mėnesio paskutinės savai
tės” pasitarimą? Kur vie
ta, laikas, asmenys?

Beje, iš tokių peckelių 
'visko galima laukti. Šian
dien jie sako, kad “slapti 
komunistai’* remia, demo
kratus. Rytoj jie gali pri
eiti išvados, kad yra dar 
trečia komunistų rūšis, “ul
tra slapti,” kurie remia re
publikonus! Mat, tie “kon- 
spiratoriai” prie nieko ne
sustoja,— tik klauskite 
“eksperto” Philbricko...

r ___________ 2________

KUNIGAS KONČIUS 
SMARKIAI ĮKLIUVĘS

,Jau susilaukėme. Jau ir 
kun. Končius, kuris dabar 
oficiališkai vadinasi “Prof. 
Dr. Kan. J. B. Končiumi” 
ir bosauja ant BALF’o, pa
teko į “komunistų pinkles.” 
Ir tai atsitiko Vokietijoje, 
kur jis neseniai' lankėsi. Be 
to, sužinome, kad tarpe lie
tuvių pabėgėlių jau priviso 
“komunistuojančių” sutvė
rimų, kurie, “profesorių,” 
“daktarą” Končių pasigavo 
ir apgavo!

Viskas prasidėjo nuo to, 
kad Končius nepripažino 
“Pasaulio Lietuviu Ben
druomenės Vokietijos kraš
to skyriaus.”

“žinoma, nenuoramoms 
toks B A L F o pirmininko 
žygis patiko,” posmuoja 
Naujienų korespondentas. 
Toliau: ,. “Nėra paslaptis, 
kad tų nenuoramų tarpe... 

meta Tarybų Sąjungai. Faiktinai visa “šaltojo karo” 
ideologija pastatyta ant tos tezės.

Na, 1948 m. yra praeityje. Tų metų rinkimai yra is
torija. Niekam Įtei galvon neatėjo mintis,, kad TSRS 
gali intervenuoti krikdemų laimėjimo atsitikime,, ir nie
kas nesistebi, kad ji neintervenavo. • - •

esama komunistuojančių...” 
•! Kiek galima suprasti, tas 
N. korespondentas yra šni
pas ir provokatorius, nes 
kiek žemiau jis rašo1: “Vo
kiečių įstaigoms taip pat 
gerai yra žinoma., kaip tarp 
visų kitų, taip ir lietuvių 
tarpę esama nenuoramų, 
šių tarpe komunistuojan
čių.” Nereikia nė abejoti, 
jog šitas korespondentas 
tuos “komunistuojančius” 
pirštu parodo “Vokiečių 
įstaigoms.”

Čia štai kas svarbu at
žymėti. Pasirodo, kad tar
pe pabėgėlių pradeda atsi
rasti žmonių, kurie nebe- v 7 i
nurimsta savo padėtyje. Jie 
šviečiasi, jie radikalizuoja- 
si.. Reikia tįkėti, kad tie 
“nenuoramos,” rimtai apsi- 
svarstę, suras, kelius atgal į 
Lietuvą. Jiems atsibodo gy
venti be vilties ir be atei
ties.

NEPAGRĮSTA
NUOMONĖ

Kadangi republikonų ir 
demokratų politikieriai sa
vo konvencijose pasižadėjo 
atimti Lietuva iš Lietuvos 
žmonių ir sugrąžinti po
nams, tai niekuomet neiš
mokęs sveikai ir logiškai 
protauti N . redaktorius 
džiaugiasi: Tas “rodo, kad 
tokiam nusistatymui prita
ria ne tik šios šalies val
džia, bet ir milžiniška dau
guma šios šalies žmonių.”

’ Bet kaip ir kur “milžiniš
ka dauguma žmonių” už tai 
pasisakė ? Kada ir kur 
jiems buvo leista pasisaky
ti? • Ogi niekur. • ’

Kas gi buvo tos kapitalis
tinių partijų konvencijos? 
Josna suvažiavo kapitalis
tai arba jų pasamdyti agen
tai.Amerikos žmonės jiį 
nerinko ir į konvencijas ne
siuntė. Todėl nesąmonė sa
kyti, kad tai, ką tie poli
tikieriai Chicagoje kalbėjo 
arba nutarė, yra “milžiniš
kos daugumos žmonių nuo
monė.”

TEN DIRBA TAIKAI
Dienraštyje Vilnyje V. J. 

S. savo krisluose rašo:
Kad ir retai, bet ir kapita

listinėje spaudoje (gal per 
klaidą ?) pasirodo rimtesnis 
raštas.

Liepos 25 d. “San Francisco 
Chronicle.” vedamajame strai
psnyje rašo apie Volgos-Dono 
kanalą. Jame atžymi tą di
džiulį Tarybų Sąjungos atsie- 
kimą ir padaro sekamą išva
dą: . x • '

“...sujungiant Doną ir Vol
gą upes... rusai turi, pagrindo 
didžiuotis... ir pasaulis priva
lo juos pasveikinti. Be bet ko
kių politinių, išrokavimų... toks 
darbas yra pasauliniu progre
su... ilgainiui jis dirbamas 
žmonijos gerbūviui ir taikai.”

Tai faktas. Rusai ne tik siū
lo visam pasauliui taiką,, bet 
ir dirba dėl jos. “San Francis
co Chronicle” ragina pasvei
kinti juos už* tai. ,

Indijos atstovas sako, 
Amerikos ginklai 
veda link natijo karo

Hamilton, N. Y. — Indi
jos ambassidorius Binay R. 
Sen, kalbėdamas Colgate. 
Universitete, tvirtino, kad 
smarkinamas Amerikos 
ginklavimasis ir jos sąjun
gininkų ginklavimas “tega
li privesti tiktai prie naur 
jo pasaulinio karo; o tas 
kairus- ' visai sunaikintų
žmonijos civilizaciją.

IŠ Laiškų Redakcijai
Draugai Laisviečiai!

Esu gavęs kelis laiškučius iš 
naujosios Lietuvos nuo savo 
Jaunesnių brolių, kuriuos aš 
palikau' senoje Lietuvoje, tai 
yra, smetoninėje Lietuvoje. 

Į Vieni jau buvo paaugę į vy
rus, kiti buvo tik pusberniai, 
o treti piemenys, o dar kiti 
net manęs nepažinojo, tai yra, 
buvo1 lopšelyje supami. O da
bar va jau gaunu nuo jų laiš
kučius, kad jau visi vedę ir 
savo šeimynas didina.

O kas man nuostabiausia, 
kad tas pa,ts mano jauniausias 
brolis, kuris buvo lopšelyje 
supamas laike mano palikimo 
Lietuvoje, jau kareivis ir tar
nauja armijoje. Vienas vyres
nis brolis už aukščiau minėtą 
brolį tarnavo kariuomenėje 
per antrą pasaulinį karą, lai
ke Hitlerio užpuolimo ant So
vietų Sąjungos, žinoma, teko 
ir mano broliui tose kautynė
se dalyvauti ir jį patiko ne
laimė, neteko kojos ir dabar, 
kaipo karo invalidas, yra val
džios šelpiamas. Pirmesniuose 
savo laiškučiuose man rašė, 
kad Lietuvos tarybinė vadovy
bė davė jam Alytaus mieste 
nąmuką ir moka pašalpą. Ir 
jis džiaugiasi, kad neprastai 
gyvena.

Aš pats apleidau Lietuvą 
1928 metais. Dabar šį vėliau
si laiškutį prisiunčiu Redakci
jai. Jei bus tinkamas, patal
pinkite Laisvėje, o patį laiš
kutį prašau grąžint man at
gal.

Jbe. Kibildis,
Bradford, Mass.

Laiškas iš Lietuvos
. ' Brangus broli,

Pirmaisiais . savo laiško žo
džiais sveikiname jus, Brangus 
broli, ir linkime daug džiaug
smo ir laimės jūsų jgyvenimę. 
Broli, labai dėkoju už jūsų 
prisiųstas nuotraukas mūsų 
mylimų tėvelių ir už laišką. 
Ir kaip puiku bus turėti savp 
tėvelių nuotraukas, kadangi, 
nėra jų gyvų, todėl galėsime 
puikiai juos prisiminti pasi
žiūrėjus nuotraukoje. Tiesa, 
jūs sakote, kad pas jus stebi
si žmonės, kad mes galime su
sirašinėti laiškais ir susižinoti 
ar sveiki ir gyvi, pas mus irgi 
nemažiau stebisi, visi, sako, 
kad karo invalidas, todėl ir 
laiškai ateina. Bet ką tie žmo
nės žino, juk pas mus yra 
laisva ir mes galime kur tik 
norime rašyti ir siųsti laiškus.

Brangus broli, mano sieloje 
didelė šventė, turiu ; didelį 
džiaugsmą,. kurio noriu ir ju- 
mi pasigirti. Susilaukėme duk
relės, kuri tikimės, kad mūsų 
senatvėje bus mūsų paguoda. 
Kązgi ateina, senatvė, p netu
rėsime prie ko prisiglausti, 
taigi ir pasiieškojome. Viskas 
labai gerai ir laimingai^ praėjo. 
Visi šneka, sako pasistatė na
mą, tai ir šeimą padidino.* 
Šiaip sau visi sveiki, gyvi kol 
kas, valgyt turime ko.

Tiesa, buvo parvažiavęs bro
lis Vitas. Gavo atostogų, bet 
labai trumpam laikui, Vos ke
lioms dienoms,' todėl neteko 
pasimatyti, kadangi ’ > buvau 
kurorte, pavasarot, o jis tuo 
laiku1 parvažiavo. Sakė, kad 
linksmas, patenkintas, o jau ir 
išaugęs, kaip tikras vyras, — 
karys. Kariuomenė daug ką 
padeda. Kai tik pabuvo kelias 
dienas, tai sakė, kad jau ir 
vėl norėjo greičiau išvažiuoti.

Aš, dar niekur nedirbu, 
puikiai galiu pragyventi ir be 
darbo iš pensijos man skirtos. 
Kaip jau minėjau, buvau ku
rorte, puikiai laiką praleidau, 
visą mėnesį išbuvau, pasigy
džiau truputį, nes dar kai ka- 
das ir jaučiuosi ne visai svei
kas.

šiuo ir baigiu, prašau, bro
lio, kad neužmirštūt mūsų, 
parašykit ir toliau man bent 
keletą žodžių, kad aš dar ži
nočiau, kaip gyvena mano my
limas brolis.
Jūsų, pasiilgęs brolis Vladas.
Alytus, t

1952. IV. 28.

VISAME PASAULYJE SPAUDA PLAČIAI RAŠO 
APIE ROSENBERGU BYLĄ IR JŲ NUTEISIMĄ
Tuo tarpu, kai Rosenbergai 

laukia miities jų kalėjiminėje 
vienutėje, apie juos plačiai 
rašoma ne tik šioje šalyje, bet 
ir užsienyje, štai ištraukos ir 
pažymėjimai apie tai, ką apie 
bylą ir mirties bausmę sako į- 
vairių šalių laikraščiai.

Šveicarijos laikrąštis “La 
Voix Ouvriere” (“Darbininkų 
Balsas”) birželio 30-tą dieną 
pašventė Rosenbergų . bylai 
didelį pirmo puslapio straips
nį po antgalviu “Nekalti ame
rikiečiai, isterijos bukos”.

Paryžiuje išeinantis liberali
nis laikraštis “Droit et Liber
te” (“Teisė ir Laisvė”) gegu
žės pirmą dieną turėjo didelį 
straipsnį apie Rosenbergų s. 
Tas laikraštis ragino francū- 
zų visuomenę kuo galima pa
dėti Rosenbergams likti gy
viems. “Droit et Liberte” pa-' 
žymėjo, kad Rosenbergai yra 
mažyčių vaikų tėvai, ir nupie
šė, kokį baisų įspūdį į vaikus 
padarytų staigus abiejų tėvų 
netekimas.

Paryžiaus komunistinis laik
raštis “1‘Humanite” dažnai ir 
plačiai, rašo apie Rosenbergų 
bylą. „ '

Škotijos laikraštis “The 
World” sausio mėnesį pašven
tė net ištisą laidą Rosenbergų 
bylos klausimui.' Tas laikraš
tis nurodė, kad retai moder
niškoje istorijoje atsitiko, kad 
toks begailestingas nuospren
dis būtų išneštas prieš maža
mečių vaikų tėvus.

Balsai spaudoje, žinoma,

STEVEN® ir EISENH0WER1S: 
KUR JU TIKROSIOS SIMPATIJOS

Demokratų prezidentinis 
kandidatas Stevensonas paga
liau atsakė A.: C. Powell’iui, 
negrui kongresmanui. Powell 
klausė ^tevepsono, koksį yra 
jo stovis link civilių teisių. Jis 
norėjo., kad Stevensopas pasi
sakytų už Teisingos Samdos 
įstatymą (FEPC). Bet Steven
sonas -po ilgo atidėliojimo tei
kėsi tik pasakyti, kad jis sto
ja prieš “sekcionalį pataikavi
mą”. Kitais žodžiais,, jis stoja 
prieš pažadus tai ar kitai gy
ventojų sekcijai, ir todėl ne
galį duoti jokių užtikrinimų 
negrams.“

Bet nespėjo jis išsiųsti savo 
atsakymo negrų atstovui, kaip 
jis padarė dar kitą pareiški
mą :

Pas jį atvyksta senatorius 
Richard B. Russell, diksikra- 
tų “kandidatas į kandidatus”, 
kitaip sakant, pietinių rasistų 
pageidautinas prezidentas. Jie 
jo nominuoti n e p ajėgė, 
bet jie visvien patenkinti, — 
įrodymas: Russell asmeniš
kai vyksta pas Stevensoną, 
kur jis demonstratyviai paro

Žymieji amerikiečiai
Savaitė tarp rugpjūčio- 10-16 
Albert Gallatin

(1761 sausio 29 d.— 
1849 rugpjūčio 12 d.)

Albertas Gallatin, natural? 
zuotas amerikietis, - preziden- 

! to Jeffersono finansų ministe- 
ris, taip pat tarnavęs tose pa* 
ręigose1 ir prie prezidentei Ma
dison, nepaprastai daug prisi
dėjo prie respublikos ekono
miško sutvirtinimo. Gimęs Že
nevoje, Šveicarijoje, Gallatin 
į Jungt. Valstybes persikėlė 
1780 metais. 1786 m. jis buvo 
išrinktas Pennsylvanijos atsto
vų rūmų nariu,, o netru-kus ta
po išrinktas ir į patį Kongre
są, kur iškilo Jeffersono par
tijoje. Tapęs Jeffersono fi
nansų ministeriu, jis taip ge
rai šią sritį sutvarkė, kad 
1806 metais valstybės biudže
tas buvo perviršytas 6 milijo
nais tuometiniais doleriais. 
Kilus 1812 metų karui, .jau
-|L~ UI;- ■ --r-- . .-.II J. _ .1..- I- -I -r n . 14 .M...................... ..... m .m..*

2 pus!.—Laisvė (Liberty)-šeštadien., Rugp.-August 1952

nėra vieninteli, kurie atsilie
pia apie Rosenbergų bylą. Vi
sokios organizacijos, grupės ir 
pavieni asmenys kelia savo 
protesto balsą ir reikalauji 
kad mirties bausmė Roseiip 
bergams būtų atšaukta.

Airijoje 'kelios delegacijos 
lankėsi Amerikos ambasadoje 
ir pridavė reikalavimą, kad 
mirties sprendimas būtų at
šauktas.

Australijoje Sydney įpiesto 
Demokratinių Teisių Taryba 
išleido pareiškimą, kuriame 
išreiškė savo solidarumą Ro
senbergams.

Kanadoje Lyga už Demo
kratines Teises ir pasisakė už 
Rosenbergų išgelbėjimą iš 
mirties nagų. ,

Puerto, Rico’s Komitetas už 
Civile;? Teises reikalavo, 4<ąd 
Rosenbergų byla būtų iš nau
jo persvarstyta.

Meksikoje žinomasis darbi
ninkų vadas Vincente Toleda
no pasiuntė telegramą Rosen
bergų Gynimo Komitetui New 
Yorke. Toje telegramoje To
ledano išreiškia . savo pilj^ą 
simpatiją 
goms.

Anglijoje, 
te aštuoni 
po pareiškimu už Rosenbergų 
laisvę.

komiteto pa; .n-

Hempstead o mies- 
veikėiai nasirašė

Rangoon. — Burma veda 
derybas, kad Japonija pa
statytų Burmai 50 lengvųjų 
kariniu laivu, v v '

dys, kad diksikratai pilnai pa
tenkinti demokratų kandida
tu J ’ ! /I ( . F

Ar tai nėra specialus nuo
lankumas “sekcijai” ..(r.asisB 
tams) .?/ Rūssell, žinoma, ne* 
būtų vykęs, jeigu Stevensonas 
to nebūtų pageidavęs. Aišku, 
kad Stevensorias skaitė visai 
natūraliu ir geru dalyku “pa-1 
taikauti vienai sekcijai” (rasis
tams), bet šiurkščiai atsisukti 
nuo tų, kurie prieš rasizrhą 
kalba. • ■ '■

Republikonų kandidatas Ei- 
senhoweris buvo'priėmęs peg- 
rų delegaciją, kuriai vadova
vo tūlas metodistų vyskupas 
Ward Nichols. Iš Eisehowe- 
rio ir buvo bandyta išgauti pa
sisakymą už FEPC, bet jis iš
sisuko, sakydamas, kad-abe
joja, ar FEPC yra vienintelis 
būdas sulaikyti diskriminaci
ją. Pažymėtina, kad visa eilė 
diksikratų laikraščių' karštai 
remia Eisenhowerį, tai. yrs^ 
tie, kurie tiek pat karštai 
remia Stevensono... " - V“

Iš viso jau aišku, kur abie
jų senų partijų kandidatų sim
patijos linksta...- • M.

t / ■ * • * t **

pfe^identauj’ant ’ Madisonui, 
Gallatinas paskelbė pirmąją 
“karo bonų” seriją. Būdamas 
plataus akiračio valstybinin
kas, kaip ir ekonomistas, Gal
latin planavo valstybėje pra
vesti plačią kanalų ir kelių 
statybos akciją. Kongresui už
sispyrus, šią programą vykdė 
kiekviena Valstybė atskirai, 
kurios pasisamdė privačias 
kompanijas. Atsistatydinęs iš 
ministerio pareigų, Gallatin 
dalyvavo su britais paliaubų 
derybose ir pasirašė Ghento 
sutartį, kuria formaliai karas 
su britais buvo baigtas, ne
žiūrint to, kad dar kaikur bu
vo kovojama. Užbaigus šią 
misiją, jis buvo pasiųstas kaip 
Amerikos pasiuntinys Prancū
zijai. Senatvėje, kurią jis prai 
leido New Yorke, Albertas/ 
Gallatin buvo plačiai respekĄ 
tuojamas ir prezidentai laite 
jį savo neoficialiu patarėju.

Common Council



“STEBETINI” CHLOROMYCETIN VAISTAI 
GAU BŪTI LABAI PAVOJINGI

ISTORIJOS
Rašo b. M. šoloinskas

IS AR CHLOROFILAS APSAUGO NUO Į 
BLOGU KVAPSNIU?

Pereitą kartą buvo Įvairu
muose rašyta, kaip‘stebėti
na naujoji gyduolė ACTH, 
vartojama reumatinėms li
goms gydyti, gali juo ar
šiau susirgdint bei numa- 
rint žmones kituose atsiti
kimuose.

Dabar pakalbėsime apie 
chloromycetiną, kitą nauja 
v a d i n amą “stebuklingą” 
vaistą.

Trys daktarų grupės iš 
įvairių valstijų rašo Ame
rikos Gydytojų Susivieniji
mo Žurnale, kaip chloromy- 
cetinas iš tikrųjų veikia, 
v Jis plačiai naudojamas, 
gydant tifą, šiltines, ko
kliušą, tūlas inkstų ir šla
pinimosi kanalo ligas bei 
kitus apsikrėtimus bakteri
jomis.

Chloromycetinas yra vie
na naujųjų gyduolių, daro
mų iš tam tikrų žemės, pe
lėsių.

Iki šiol spaudoje buvo, 
kalbama tik apie jo naudin
gumą. Dabar gi minimie
ji daktarai parodo ir kaip 
chloromycet inas būna 
kenksmingas.

Vartojant šį vaistą, ligo
niai dažnai nuo jo suserga

Kai yra tie silpnapročiai, idijotai, morenai?
Amerikoj yra įėję madon 

kvotimai dėl proto gabumų. 
Tiriama jaunuolių gabumai 
mokyklose; kvočiama pro
tiniai gabumai rekrutuoja
mų kariuomenėn vyrų, dar
ban imamų darbininkų, 
taip pat areštantų, ligonių 
ir kt.

Surandama vis daugiau 
silpnapročių.

Bet tai nereiškia, kad 
daugėtų silpnapročių skai
čius, sako įžymus amerikie
tis daktaras Theodore R. 
Van Dellen. Seniau atrodė 
jų mažiau es.ą tik todėl, kad 
tada nebuvo tyrinėjama 
protiniai žmonių gabumai.

j Kvočiant vaikus bei su- 
' augusius, rodoma jiems 
-J tam tikri braižiniai su 

'klausimais, ką tai reiškia; 
duodama skaityti ir reika
laujama paaiškinti; stato
ma klausimai apie nume
rius, apie tūlus - gyvenime 
keblumus ir kaip juos ap
lenkti.

Kaip žmogus .atsako to; 
kius klausimus, kvotėjai 
sulig to pažymi protinį jo 
laipsnį, angliškai Intelli
gence Quotient —? suprati
mo rodyklė.

Jei žmogus gauna 90 iki 
110 punktų už atsakymus, 
tatai vadinama sveikais, 
normaliais proto gabumais.

Silpnaprotystės laipsniai
Žemiausios rūšies silpna

pročiai yra vadinami idijo- 
tai. Kvotimuose jie gauna 
tiktai 0 iki 25 punktų. Jų 
gabumai yra tik tokie, kaip 
vidutinio dvejų metų vaiko. 
Idijotas nesupranta, kaip 
eiti skersai gatvės, kuomet 

m automobiliai važiuoja; ne- 
1 žino, kaip vengti iškriti- 
< mo pro langą. Būna labai 

apsileidęs, kartais maloniai- 
ramus, o kitais atvejais 
erzus peštukas.

Sekama silpnapročių gru
pė, angliškai vadinama im

savotiška mažakraujyste 
(aplastiška anemija). Chlo
romycetinas' gadina dary- 
mąsi kūne raudonųjų krau
jo rutuliukų, baltųjų krau- 
jakūnių ir plokštelių (plat
elets). Tuo būdu jis pavo
jingai silpnina visą kraują, 
o kartais ir numarina ligo
nį..

Sustabdžius chloromyceti
ną, ligonio kraujas per tam 
tikrą laiką atsigauna. Bet 
jeigu vėl to vaisto duoda
ma, tai kraujas iš naujo su
genda.

Gydytojų Žurnalo redak
cija todėl pataria dakta
rams labai atsargiai elgtis 
su chloromycetinu ir tiktai 
tokiuose atsitikimuose jį 
vartoti, kur nėra jokios ki
tos patikimos gyduolės.

O kas liečia to vaisto nau
dingumą kovoj prieš įvai
rias ligas, tai šis 'klausimas 
dar turės būti geriau ištir
tas, negu iki šiol, sako Gy
dytojų žurnalas.

Čia sykiu bus ir primini
mas tūliems ligoniams, ku
rie spiria savo gydytojus 
duoti jiems chloromycetino 
bei kitų naujųjų vadinamų 
anti-biotiniu gyduolių.

’ N? M.

beciles, kvotimuose pasie
kia 26 iki 49 punktų. Jie 
ir suaugę elgiasi kaip 5 me
tų vaikai. Gali, skaityti 
lengvučio turinio knygas ir 
atlikti tokius paprastus 
darbus, kaip šlavimas, že
mės kasimas, rakandų va
lymas. Jie supranta mato
mus tiesioginius sau pavo
jus. Kai kurie yra švelnaus 
būdo; kiti šaltai laikosi link 
savo pažįstamų; dar kiti 
yra pikčiurnos.

Trečia silpnapročių gru-. 
pė—tai vadinami moronai. 
Protiniuose kvotimuose jie 
atsako klausimus 50 iki' 60 
procentų. Morono gabumai 
yra kaip normalaus 7 iki 10 
metų vaiko. Morenas pa
skaito nesunkaus turinio 
knygą, moka truputį rašy
ti, bet retai kada sugeba 
pasiekti aukščiau kaip 6-tą 
skyrių pradinėje mokyklo
je. Moronus galima išmo
kyti į pusiau-lavintus ak
tinius darbininkus;.tada jie 
dažnai būna pasitenkinę ir 
vadinami geri piliečiai. Bet 
dauguma moronų nemoka 
prisitaikyti prie gyvenimo 
tikrovės. Daug jų tampa 
plėšikais ir kitokiais pik
tadariais.

Moronų yra keturis kar
tus daugiau, negu idi j otų ir 
kitų silpnapročių.

Retai kada žmonės apsi- 
gema silpnapročiais bei mo- 
ronais, sako dr. Van Dellen. 
Didžiojoj daugumoj atsiti
kimų jie būna gimę kaip 
normaliai kūdikiai. Tad 
silpnapročiais juos paver
čia blogas maistas, per 
daug vargingas gyvenimas 
iš mažens, netikęs auklė
jimas - ir kitos skurdžios, 
tamsios gyvenimo sąlygos.

N. M.

Amerikiečių gydytojai 
pernai ’uždirbo po $12,518, 
vidutiniai skaičiuojant per 
visus.

. DIDYSIS SPARTAKO 
SUKILIMAS

Apie du tūkstančiai metų 
atgal Romos imperija buvo 
galinga valstybė. Jos val
dovai vergų rankomis t pasi
statė didžiausius palocius, 
rūmus, sportų kolizejus. 
Roma pasiekė tų laikų aukš
tos. kultūros, bet tai buvo 
valstybė, kurioj tik valdo
vai gyveno laimingai, o 
darbo žmonės, milžiniškos 
vergų armijos, sunkiai dir
bo iki grabo lentos'. Vieš
pataujanti klasė ieškojo vi
sokių pasilinksminimų. Tam 
buvo sugalvota gladiatorių 
muštynės. Galingi, drūti, 
gerai išlavinti vyrai kar
dais žudėsi arenoje, o val
dovai gėrėjosi.

Gladiatoriais tapdavo jau
ni vyrai, neturėdami kito
kio užsiėmimo pragyveni
mui. Jais paversdavo ir su
imtus karo belaisvius, žino
ma, tik parinktus. Buvo 
specialės gladiatorių moky
klos, kur jie buvo mokina
mi to baisaus “meno.”

73 metai pirm, krikščio
nybės iš Lentula Bitala 
gladiatorių mokyklos pabė
go 74 gladiatoriai priešaky
je su Spartaku (Spartacus) 
ir pasislėpė Vezuvijaus ug- 
niakalnio užgesusiose1 olose.

Tų laikų rašytojas Plu- 
tarch’as užrašė, kad gladi
atoriai ir vergai - valstie
čiai buvo sudarę suokalbį 
sukilimui prieš valdovus, 
bet suokalbininkų tarpe at
sirado išdavikas, kuris apie 
tai pranešė valdžiai. Suo- 
kaifbininkams, nebaigus pri
sirengimo, prisiėjo bėgti į 
kalnus.

Pradžioj valdovai daug 
nekreipė atydos į pabėgi
mą, nes vergų sukilimai bu
vo dažnas dalykas, jau daug 
buvo pabėgimų.^ Bet žiau
rus apsiėjimas su gladiato
riais, nesvietiškas išnaudo
jimas vergų — daugiausiai 
karo imtinių —i ir vietinių 
valstiečių sudarė pritvinku
sią atmosferą.

Sukilėlių armija ir
„ ' laimėjimai
Pabėgę gladiatoriai su 

Spartakų priešakyje išsiun
tinėjo savo pasiuntinius 
pas valstiečius. Ivabai slap
tas ir atsargus buvo jų 
darbas, bet tarpe pavergtų
jų greitai,rado atsiliepimo. 
Linkui Vezuvijaus kalno 
naktimis traukė vergų ir 
valstiečių būriai, kurie pirm 
pabėgimo nudaigojo savuo
sius ponus. '

Sukilėliams stokavo gin
klų, nes pradžioj turėjo tik 
gladiatorių kardus bei pei
lius. Bet greitai jiems pa-s 
vyko sučiupti didelis kiekis 
ginklų, kurie buvo gabena-( 
mį į vieną gladiatorių mo
kyklą.

Valdovai pajuto, kad grū
moja išsiveržti Vezuvijaus 
vulkano ugnis, kuri vertė 
sukilėlius kraustytis kitur; 
tai prieš juos pasiuntė 3,- 
000 vyrų armiją vadovystė
je Klaudijaus (Claudius.) 
laikyti sukilėlius ant kalno, 
kad jie sudegtų vulkano 
liepsnoje. Uždarė sukilė
liams kelius.

Spartakas surado išsigel
bėjimą. Jie iš vynuogių 
augmenų nusivijo virves, 
pasigamino kopėčias Ir nak

ties laiku » sukilėliai, kurių 
jau buvo apie 10,000, nusi
leido nuo stataus kalno že
myn ten, kur nebuvo valdovų 
kareivių. Sukilėliai nusilei
dę užklupo Romos armiją 
netikėtai, iš užnugario ir vi
sai sumušė, ši jų pergalė 
suteikė dėl 3,000 sukilėlių 
ginklų, kuriuos jie gavo 
nuo sunaikintos Klaudijaus 
armijos.

Po šios pergalės sparta- 
• kiečių jėgos pradėjo greitai 
augti. Sakoma, kad j trum
pą laiką, pas- Spartaką jau 
buvo 70,000 sukilėlių kovū- 
nų. Sukilėliai organizavo
si į būrius., išsirinko sau 
karo vadais Spartaką, Kri
siu ir Onamajų. Kaip A- 
pion rašo, tai vėliau sparta- 
kieČių jėgos pasiekė 120,000, 
o pagal Walliso užrašus— 
net 300,000 žmonių.

Romos valdovai pasijuto, 
.kad šis sukilimas grūmoja 
jų viešpatavimui, nes spar- 
takiečiai ėjo iš vienos į ki
tą provinciją; visur juos 
valstiečiai mielai sutiko, vi
sur liepsnojo prieš valdovus 
neapykanta.

Romos valdovai pasiuntė 
dar galingesnę • armiją prieš 
spąrtakiečius, vadovauja
mą paskelbusio karvedžio 
Publiaus Vairinio, kad ne
leisti sukilėliu į Apulia pro
vinciją. , B(et spartakiečiai 
laimėjo dvį( pergales, sumu
šė Varinio.;armiją; vos jis' 
'patsai išsisuko iš sukilėlių 
rankų. Dalis Romos armi
jos vyrų sti. visais ginklais 
perėjo į sukilėlių pusę. Po 
šios spartakiečių pergalės 
valdovai nesijautė jau sau
kia,L net pačioje Romoje. 
Sukilimas apėmė vieną po 
kitai provinciją. Spartakie
čių armija per žygiavo išil
gai visą dabartinę Italiją, 
nuo pietų iki pat šiaurės 
upės Po, atliekant apie 600 
mylių kelionę.

Tolimesnes kovos ir 
nesutikimai •

Didelis tai buvo sparta
kiečių s.ukilinlas, kuris tę
sėsi kelis metus. Sunki tai 
buvo gladiatorių ir darbo 
žmonių kova. Reikia su
prasti, kad milžiniška suki
lėlių masė buvo, bemoksliai, 
nemokanti rašyti nei skai
tyti. Sukilėlių buvo nevie
nodi ir reikalai. Vienus 
troškimus turėjo karo imti
niai - vergai, atgabenti po 
prievarta i Romą. Jie troš
ko grįžti atgal į savo tė
vynę. Kiti buvo reikalai 
vietos dairbo valstiečių. Jie 
mielai stojo į sukilimą prieš 
savo, ponus., bet kai tik po
nai buvo nugalėti, tai su
kilėliai nenorėjo toliau ei
ti ir kariauti; norėjo pasi
likti ant vietos »ir ramiai 
gyventi. Kitos grupės tu
rėjo dar kitokių reikalų.

Manoma, kad Spartako 
artimiausi sukilėliai buvo 
svetimų šalių vergai, todėl 
jie žygiavo į šiaurę, 'kad 
pereiti' Alpiij Kalnus ir 
grįžti į savo šalis.

Savo laiku O. Širvydas 
Spartaką savino lietuvių 
tautai.. Jis tvirtino, kad 
Spartakas paeina nuo žo
džio “sparta,” kad jis. buvo 
Rompje belaisvis.

Kitas sukilėlių vadas, 
Krisius, turėjo apie 10,000 
pasekėjų, kurie daugumoje' 

buvo vietos valstiečiai, šie 
tai ir norėjo greitai baigti 
karą; kartą nugalės savo 
ponus, tai,’ jų supratimu, ir 
“viskas atsiekta.”

Prie Adriatiko Jūros, prie 
Goran kalno, spartakiečiai 
supliekė naują Romos val
dovų armiją. Bet po šios 
pergalės įvyko skilimas 
tarp Spartako ir Krisiaus. 
Spartakas nužygiavo į šiau
rę per Molise, Abuzzi, Um
bria, Marce, Emelaiki M'o.n- 
tova provincijos. Krisius 
pasiliko ant vietos su apie 
10,000 sukilėlių. Netrukus 
ant jo užgulė nauja Romos 
armija, sumušė jo sukilė
lius. Kovoje krito ir patsai 
Krisius. * <

Romos valdovai po ppr- 
galės prieš Krisiaus sukilė
lius metė dvi armijas prieš 
Spartaką. Bet spartakie-' 
čiai prie Mutina supliekė 
Romos geriausią karvedį 
Kra’ssių (Litinius Crassi- 
u$).

Po šios Spartako perga
lės dair labiau išsiplėtė ver
gų sukilimai Romos impe
rijoj. Daugelis karvedžių 
atsisakė komanduoti Ro
mos. armiją. Galų gale, 
Krassius sutiko komanduo
ti. Jis ėmėsi žiauriausiu 
būdu slopinimui valstiečių 
sukilimų/

Spartakas pakeitė savo 
pirmesni planą ir žygiavo 
atgal į pietų Italiją. Korsi
kos piratai buvo sutikę per
kelti savo laivais Spartako 
armiją i Sicilijos salą. Jis 
planavo ten įsteigti laisvą 
valstybe, o • kitų šalių Ro
mos imtinius (vergus) pa
leisti namo.
' Komandierius Krassius 
sutraukė Romos armiją į 
Picenum, tikėdamasis ten 
įveikti Spartako jėgas, bet 
jis mūšį pralaimėjo. Spar
takiečiai atžygiavo iki pat 
pietinės Italijos,' i Regellio 
mies.tą. Nuo Sicilijos salos 
skyrė juos tik siaura van
dens pertaka. Bet štai Kor
sikos piratai pasitraukė su 
savo laivais. Matyti, kad 
juos Romos valdovai papir
ko.

Šis nepasisekimas įnešė 
suirutę į spartakiečių tar
pą. Vienok jie vadovystėje 
Spartako imasi darbo — 
stato laivelius ir troptus 
persikėlimui,į Siciliją. Bet 
kada tie persikėlimo įren
gimai buvo gatavi, tai nau
ja nelaimė — baisi jūrų 
audra sudaužė juos.

Komandierius Krassius 
sutelkė daugiau jėgų, ku
rios. baisiai įsitvirtino, pa
što jant spartakiečiams ke
lią grįžimui į šiaurės Itali
ją. Įvyko . baisus mūšis. 
Spartakiečiai vertė akme
nis, medžius, negyvus ar
klius į griovius, perėjo tas 
skerspaines; sumušė Kras- 
siaus armiją, jos likučius 
prispyrė prie Adriatiko Jū
ros. Bet tuom kartu Ro
ma metė daugiau jėgų 
prieš sukilėlius. Nauja ar
mija, vadovaujama Pompė- 
jaus, stojo mūšin.

Netoli nuo Brindisi įvy
ko didelis mūšis. Sukilė
liai kovojo narsiai. Bet 
priešo jėgų buvo daug dau
giau. , Mūšyje žuvo patsai 
Spartakas ir daugelis kitų 
vadų. Romos valdovai po- 
'daugelio/metų laimėjo per-’

Kaip .grybai po lietaus, 
išaugo chloro f i 1 o biznis 
Jungtinėse Valstijose. Jau 
keliolika. kompanijų būbni- 
ja per radiją ir skelbimus; 
spaudoje: — Vartokite mū
sų chlorofilo produktus, o 
nedvoksite (nesmirdėsite), 
nepaisant, kaip prakaituo
jate šią šutinančią vasarą; 
nežiūrint, kaip pasigeriate 
bei persivalgote.

Iki šių metų pradžios 
chlorofilas buvo publikai 
nežinomas kaipo saugotojas 
nuo tokių dvokų, kaip susu- 
tęs prakaitas, neskanūs 
kvapsniai iš dantų, alkoho
lio garavimas iš burnos ir 
kt.

Bet chlorofilo kompani
jos taip urmu išgarsino sa
vo biznį, jog per puse me
tų pardavė už 75 milijonus 
doleriu to “dvoku naikinto
jo.”

Neatlaidžiai skelbiama, 
kad dantims valyti košė 
(paste) palaiko dantų svei
katą ir malonų kvapą. Gar
sinama, kad muilai su chlo
rofilu šutęijda kūnui tokį 
šviežumą kai]) “aušrinė ra
sa.” Moterims ir mergi
noms sakoma: — Jei nori
te, kad jus vyrai glamonė
tų, tai vartokite chlorofilą, 
o neapsiginsite nuo jų.

Siūloma dėti chorofilo į 
suknęles, kelnes, marški
nius, čeverykus. Ik,etiškai 
piešiama užtaisyti chlorofi
lu.cigaretai. Peršauna sal
dainiai ir čiaumojamoji gu
ma su chlorofilu.

Bet jeigu chlorofilas ii' 
turi kokių nuopelnų, tai 
pelnagaudžių blefai šimte
riopai viršija jo gerumus.

Kas yra chlorofilas
Chlorofilas yra medžiaga, 

suteikianti augalams žalią 
spalvą. Chlorofilas su sau
lės spindulių pagalba per
dirba oro drėgmę ir anglia- 
dario dujas Į s k r o b y į u s 
( k a. r b ohydratus, krakmo
lus), iš kurių žymia dalim 
susideda medžiai ir kiti au
galai, v )

Kas liečia cheminę sudė
tį, tai chlorofilas turi pa-, 
našumo į raudonąją kraujo 
medžiagą.

Kai kuriuose žemos rū
šies. augaluose, beje, chloro
filas gali turėti ne tik žalią, 
bet geltoną, raudoną bei 
mėlyną spalvas.

Kaip jis apdirbamas
Chlorofilas yra išsunkia

mas iš alfalfos (liucernos), 
spinačų ir kitų augalų kv 
pų, kaip žalsvas bei mels
vas lipnus skystis. Iš skys
čio įvairiais cheminiais bū
dais ištraukiama ta chloro
filo dalis, kuri vandenyje 
tirpsta- Tiktai ši chloro
filo (Jalis ir daro bent ko
kią veikmę kaipo tariamas'

galę prieš sukilėlius.
Nors ,po šio mūšio dar il

gai tai vięnur, tai kitur ėjo 
sukibimai, bet jie staigiai 
buvo nuslopinami. Pagal 
Apiono užrašus romiečiai 
vien tarpe Capua ir Romos 
miestų pakorė virš 6,000 
spartakiečių.

Taip baigėsi Spartako va
dovaujamas vergų sukili- 
mas. 
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saugotojas nuo negeistinų 
kvapsnių.

Šitaip apvalytas chlorofi
las labai brangus. Jo skys
čio svaras atsieina <90 ytki 
100 dolerių. Todėl dantinių 
košių, tepalų, muilų ir kt. 
fabrikantai į tuos dirbinius 
deda tiktai apie puse pro
cento chlorofilo skysčio/'

Kaip chlorofilas veikia
Buvo garsinama, kad-jei

gu žmogus nurys po piliu- 
kę chlorofilo kasdien, tai 
visas jo kūnas iš vidauąir- 
paviršiaus apsivalys nuo 
bet kokio dvoko. Esą, ojei 
norite, kad jūsų šuva -ne
smirdėtų, duokite ir jam 
chlorofilo. G* J

Bot tai melas, nes mok$F 
linini tyrimai parode,-jog 
chlorofilas nedaro jokios 
veikmės prieš vidujinius 
kūno dvokimus. ’•

Profcsor. L. C. BarraiPo 
padaryti bandymai Įrodė, 
kad chlorofilas “neužmu
ša” tokių dvokų, kai]) cibu
lio, česnako, a 1 k o h o-l i o 
kvapsniai bei garai iš plau
čiai.

Kas liečia prakaitą, t £ai 
išeidamas pro odos skylu
tes, jis neturi jokio dvoko. 
Tiktai bakteri jos paskui,šū
dam dvokimą. Taigi nury
jamas chlorofilo negali, ap
saugoti nuo prakaito dvpjp- 
mo.

Vanduo su muilu tebėra 
geriausias odos valytojas 
nuo prakaitinio dvoko, sa
ko prof. < Barrail.

Ar gydo žaizdas? ■
Plačiai buvo rašoma žur

naluose ir laiknųščiuo'še, 
jog chlorofilas gydo žaiz
das.. Bet įrodyta tiktai tiek, 
kad dedant jo ant žaizdas, 
chlorofilas pašalina bakte
rijų sukeliamą dvokimą-‘ir 
truputį padeda žaizdai gy
ti. Bet ir kiti, nuo seikiu 
žinomi vaistai neblogiau 
tarnauja žaizdos gydyrrtui 
kai]) chlorofilas.
Chlorofilo atradėjas kaip 

tariamo vaisto
Kad chlorofilas gali .SU; 

laikyti tik kai kuriuos 
(anaiptol ne visus) dvokus 
ir šiek tiek padėti žaiz
doms su gyti, tatai pirmas 
su rado dr. B e n j a m i:n a s 
Gruskinas, Temple Univer
siteto profesorius (PhĮĮa- 
delphijoj). Gru skinas,,, at
eivis iš Rusijos, buvo. įžy
mus vėžio ligų specialistas*

Iš s.avo chlorofilinių at
radimų jis visai ncbfūtdė 
pasipelnyti. - / \ •

Vėliau Gruskinas tapo 
nuolatiniu mokslini n Ru 
New Yorko Post Graduate 
Ligoninėje, kur darbavosi 
ypač, gilesniems chlorofilo 
tyrimams, iki apako. Teų 
1950 metais jis ir mirė kai
po becentiš biedniokaš.,*“

Susidėję G ruski no drau
gai sudarė jo našlei pensi
ją, iš kurios ji tik ir -gy
vena. J. C. K.

Ne tik nuo nuolatinio'Ra
šymo ranka, bet ir nuo ma- 
šinavimo taipraiterių buna 
kartais gaunama “rašytojo 
mėšlungis.” 

per savaitę pagydo nuo-nie
žų (scabieš). . \’c



Notes on the LMS School
It was four summers ago when we 

first saw Olympia Park, Worcester. It 
Was at the first LMS vacation school, 
Where twenty or so young people 
camped at a lodge on a tiny island mį 
lake Quinsigamond, walked graciously 
in the drama class of Jonas Valentis, ate 
kugelis in a darkish-cool basement, sang 
and developed their diaphragips under 

-the expert guidance of bouncy Helen 
Petch, swam in the lake and romanced 
on the moonlit shore...

The writer of these lines had the task 
of teaching “language and * history,” 
meaning, of course, Lithuanian lang
uage and the history of Lithuania. We 
felt a bit like an intruder with such 
dry subjects in these summery sur
roundings. but the students, were good 
sports and tolerated us. And like every
body else we fell in love with the lake, 
the pine trees and the good people under 
them.

* * *

Then this summer, after having 
missed three “school-years” while in Pa
ris, we found ourselves again at Olymp
ia. Some slight changes have taken 
place, but basically it was the same: 
drama class, music class, language and 
history (ours). Helen Petch was not 
there but Mildred (Stensler) did as 
well, and there was the same blond 
Richard Janulis with his perpetual 
stories, changed but not really changed 
by service with the marines in Korea...

And one Sunday morning this fifth 
LMS school came to an end as it comes 
to all things and people, and there were 
the usual tears at the parting meal,— 
battle-hardened Richard not exempt.

* * *

And here we are asked to write some 
serious notes about this school, raise 
some of the weak points as well as the 
strong ones. Some of these points have 
been raised even at the farewell gather
ing, when amidst the praise and tears 
some somber notes were heard. The 
drama teacher Valentis, on behalf of 
the faculty, and artist Robert Feiferis, 
on:.behalf of the parents, found dis
cipline not all it should have been.

. But that is not all. In the lake called 
pažangus lietuviškas meno judėjimas 
thę LMS school is ą big fish, and very 
rightly much attention and energy is 
giyen to it by many people, especially 
ou? Worcester friends. But the organiz
ers1 of the school, primarily the Third 
LKJS District, must make some basic 
changes, if the school is to serve the 
purpose it was established for.

■* ■ *• *

# « *

Above all,—all energy must be direct
ed’to get a good number of deserving 
and promising students. We feel that a 
godd change would be to convert (at 
least for one year) the school into 
a concentrated training effort for those 
who now train others,—chorus leaders, 
drama-group heads, etc. We believe that 
if a campaign is started early enough, 
if the whole LMS (including the reju
venated Center in Chicago, * of course) 
cooperate wholeheartedly, we could have 
a real school. And .such is badly needed. 
Our young leading LMSers need a firm
er ;grasp of progressive American cul
ture, as well as of things Lithuanian. A 
two week summer school can not be the 
remedy, but it can be the prescription, 
the' incentive from where a greater in- 

i terOst in the cultural life around us can 
be pointed to.

* * *

Bat how about the youngsters, the 
kids who come to the LMS school as to a 
camp? Certainly they should not be ex- 

, eluded. We believe that the progressive 
Lithuanian American movement' (not 
just the LMS) could and should main- 

, tdin a summer-camp for its youth, as 
do other nationality groups and their 
fraternal • organizations. Some cultural 
activity would be included there too, of 
Course. The LMS summer-school could 
be tun in conjunction with such a camp, 
but should by no means be diluted.

The LMS should seriously consider the 
future of its pride and joy, the Summer- 
School. It should start considering it 

■ now,—not next spring. R. B.
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Youth Speaks...

"Lietuvos Vaikai"—at the LMS
We choose the picture and the head

ing “Lietuvos Vaikai” for a special rea
son. Both tell more than we could ever 
try to put into words for anyone to 
read, but we shall attempt to tell quite 
simply what they mean to us. The pict
ure (taken in Shrewsbury, Mass., at the 
school) as you can see contains two
figures ąnd part of a building. Most 
will recognize the man as Frank Bal- 
wood, the little boy we shall introduce:

He is Steven Baranik, three years old 
son of May and Rudolf Baranikas. You 
might say, well, what is so unusual 
about a piqture like that? To us it was 
unusual because it told what we try so 
hard to say when asked why we came 
to the school, or when at the. farewell 
breakfast thru tears you try to tell 
what two weeks at the school has meant 
to you. The two figures in the picture 
represented symbols to us. Frank the near 
past, present, and traditional future, 
and Stevie the coming modernistic fut
ure, yet, both are standing side by side 
looking forward together, in front of 
the building where we went to classes 
to gain a basic understanding of the 
past. -

Steven’s generation and the genera
tions after him will be singing Frank’s 
songs many, many years from now and 
no doubt one of the songs they will be 
singing will be “Lietuvos Vaikai.” The 
song written by Frank for the school in 
its fifth year. Edward Skučas of Sie
tyno Chorus wrote the words for the 
song. Before we go any further we’d 
like to tell you something about the 
school itself, so we shall begin with Roll 
Call.

Nellie DeSchaaf, Chicago, Ill. .
Isabel Green, Chicago, Ill.
Nana Pozer, Chicago, Ill.
Ronald Pavelonis, Chicago, Ill. 
Stanley, Hartford, Conn.
Aldona Wallen, Brockton,'Mass. 
Richard Janulis, Worcester, Mass. 
Josie Kizys, Worcester, Mass.
Ronald Spakauskas; Worcester, Mąsš. 
Madeline Knorr, Newark, N. J.

. Edward Dagis, Brooklyn, N. Y. 
Billy Kulik, Brooklyn, N. Y. ‘ 
Johnny Meškenas, Brooklyn, N. Y. 
Alfred Feifer, Brooklyn, N. Y. 
Irene Babarskas, Brooklyn, N. Y. 
Elenore Stakoff, Brooklyn, N. Y. 
Ruth Bell, Brooklyn, N. Y.
Natalie Jankus, Brooklyn, N. Y., 
Elena Brazauskas, Richm. Hill, N. Y.

t I

Serge Brazauskas, Richm, Hill, N. Y.
Mary Anne Wilson, Richm. Hill, N. Y.
Peter Waznys, Richmond Hill, N. Y.
Since as usual we find that,we are 

almost the last to report we’ve decided 
to make ours a general coverage and 
possibly answer some "of the criticisms 
arising from the five articles before 
ours.

1952 seems to be a monumental year 
in Lithuanian-American cultural history 
for it marks many anniversaries, among 
them that of the LMS Summer School 
for this was its Fifth year. Five years 
is a very short span of time as far as 
recorded history is concerned but the 
five years‘of the school may be consid
ered the first step in the mould-. 
ing of our youth for their future 
roles in our Lithuanian organiza
tions. The student body of the school 
this year* was younger' than any 
other year which is a very good sign. 
The first subject on our schedule taught 
as most already know by Mildred Stens
ler, was Music. Mildred was applauded 
for her wonderful work in the Music 
Department, but many seem to have 
forgotten that her work did not end 
there.. With the help of Mrs. Sukackas, 
the faculty, and other Worcesterites 
she also took care of financial entangle
ments, the responsibility of the younger 
students and preparations for the con
cert given at the end of the two weeks. 
After Music class you would find her 
in the office-working away or giving 
special instructions to students interest
ed in the conducting phase of Music. 
For work above and beyond the call of 
duty we commend her on a wonderful 
job. . . ;

The History-Grammar class, I think, 
we can safely say was ranked as favor
ite. . Surprising? Yes, we thought so 
too. We have Rudolf Baranikas who 
proved to be a very interesting instruct
or to blame for that. He handled a very 
difficult subject, taking into considera
tion the lack of Lithuanian historical 
background of these young people. He 
managed to give them a few funda
mental facts they will not easily forget, 
and upon returning home we are sure 
thby will be more eager to grasp’ for' 
knowledge, of Lithuanian history. Al
fred Feifer, we know for one, . found 
grammar especially interesting when he 
found he was to make love to a red-head 
strictly in Lithuanian. We, bet he wished 
he had brushed up on his Lithuanian 
grammar. You know we don’t think he 
did badly at all, his “Flames of Heaven” 
line even surprised the teacher. Two 
very nice youngsters — Edward Dagis 
and Madeline, Knorr—won five dollars 
for making the most progress' in this 
class. Both are youngsters who, 
although in the past, have not been 
among us very often, have turned up 
in our midst and have proved they are 
anxious to learn, and acknowledge their 
heritage. We hope to see much more of 
both of them. .? .

Third on the agenda was Dance class 
taught by Al Merkis, where we did 
dances, of all nations as well as Lithua
nian. A'mong the students attending 
this class are members of other dance 
groups, and when they' leave the school 
they take the dances they learned here 
back with them to their own groups 
to use at performances and to teach 
to others. Al, it seems, is a connois
seur in the game world as. well. While 
spending one evening at Lodge Tatasitt 
he taught uš a circle game that was the 
hit of the evening and left us breathless 
from lailghter for hours after .

Last, but certainly not least, was our 
Drama class, taught by John Valentis. 
One act of “Birute” was chosęn to be 
the main feature for the Concert and 
this became.the project for-the Drama . , I * V < G

I * .

Kultūrinio Pasaulio Žinios
w

5».

Kultūrinės žinios
žinomasis pažangus Amerikos rašytojas 

ir poetas Michael Goldas atspausdino mėne
siniame žurnale “New Masses and Mainstre
am” naują poemų eiklių po vardu “Pavasa
ris Bronkse” (“Spring in the Bronx”).

Eduardas Pignonas, kuris skaitomas vienu 
talentingiausių Francūzijos tapytojų daili
ninkų, turėjo parodą, kurios vardas buvo 
“Les Oųvriers” (“Darbininkai”). Išstatytas 
didelis skaičius kūrinių, ir kiekvienas jų te
matiniai paremtas ant darbininkų klases gy
venimo ir kovos. »'

Greitu laiku iš spaudos išeis John Howard 
Lawsono/ knyga “Filinas Idėjų Kovoje” 
(“Film' in the Battle of Ideas”). Autorius 
Lawsonas yra gerai žinomas. Hollywood’o 
filmų direktorius, kuris buvo neamerikinio 
veikimo kongresinio komiteto p'ersekiotas ir 
pasėkoje prarado darbą. Jis taipgi buvo ka
lintas kalėjime. Minimą knygą išleidžia 
“New Masses” leidykla.

Liepos 14-os TSRS Informacinis Bulcte- 
nis, kurį leisdavo TŠRS ambasada (dabar 
leidimas sulaikytas) turi straipsnį apie rusų
dailininką Brylovą. Straipsnio autorius yra 
TSRS Meno Akądemijos- prezidentas Gerasi
movas. Brylovas, kuris menkai žinomas 
užsienyje, gerai žinomas Tarybų Sąjungoje.

Visoje Rytų Vokietijoje plačiai minima 
Bethoveno mirties 125 .metų sukaktis. Betho
veno muzika daugiau negu-paprastai trans
liuojama per radijo stotis, laikomos specia
lūs Bethoveno akademijos ir taip toliau.

Tarybų Lietuvoje kolūkiai, fabrikai ir į- 
monės padeda švietėjams ruoštis prie naujų 
mokslo metų. Kai kuriose vietose kolektyvai 
arba fabrikai savanoriai pasiunčia darbo 
brigadas, kad remontuoti, perdažyti ar ki ■ 
taip pagerinti mokyklų pastatus.

Šiais metais drąsūs organi
zatoriai suorganizavo į uniją 
Pietų ir Pietryčių pakraščio 
negrus žvejus, taip vadina
mus “menhaden” žvejus, ku
rie iki šiol dirbo pasibaisėti
nose sunkiose sąlygose. Orga
nizatoriai buvo kailiasiuviv 
unijos veikėjai, pažangiečiakt 
kurie nepabijojo vykti į KKk 
dominuojamą vteritoriją ir 
šaukti negrus vienytis.

Tai buvo labai svarbus 
žingsnis šios Šalies darbinin
kijos organizavimo’ istorijoje, 
svarbūs ne todėl, kad tie žve
jai ne tokie jau skaitlingi, bet 
todėl, kad jų organizavimas iš 
karto atrodė beveik negalimu.

Rašytojas Les Pine dabar 
parašė veikalą apie tą orga
nizavimą. Veikalas, kurio 
vardas, “žvejai”, pirmiausiai 
buvo perstatytas kailiasiuvių 
unijos vasarinės stovyklos

class. Trying to get a group of young 
people to sit in class during what proved 
to be the hottest days of the summer by 
no means made Mr. Valentis’ task any 
easier. Drama class was generally held 
at the end of the day and by then the 
students were either running for the 
lake or snoozing in the corners, or driv
ing into town. We ( treat the matter 
lightly now, but the situation was any
thing but funny then. Mr. Valentis’ 
patience in the matter was a surprising 
thing to find in a Drama teacher. It 
was left up to the Student Committee 
whether or not we would go through 
with the project at hand. The Commit
tee agreed unanimously that “The Show 
Mu’st Go On” and so it did. To Mr. 
Valentis we award a verbal Oscar for 
his second successful year as Drama 
teacher at the school, and our thanks 
for being understanding when we. need
ed it most.

Without the help of many people who 
came as innocent bystanders and ended 
up working along with us much of this 
would not have been possible. Rudolf 
Baranikas’ charming wife May helped 

, with the scenery, setting the stage and 
fitting costurhes. She, was also response 
ible for our unique Bulletin board. In 
her spare time she drew carricatures of 
most of the students at the school, and 
some of the faculty. Rudolf planned 
the scenery, went to buy the material 
neccessary and ended up setting most 
of it up. Most of us met both of them 
for the first time at the school and will 
not easily forget them for • they’re 
one of the nicest couples we ever 
met. Nellie DeSchaaf and Bella Po
zer worked on the garlands for the 
Vaidelytės, and Bella’s daughter Nana 
did the beautifully graceful dancing be
fore the altar in “Birute.” Irene Ba-, s I

barškąs, another lovely dancer, com
bined with bfana for a tap dancing 

‘ routine in the rest of the program.
Our sincere appreciation to Mrs. Ki

zys, Mrs. Janulis, Mrs. Sukackas and 
many others who welcomed us into their 
homes, and to Joe Nevins, Walter Bra
zauskas and others who acted as chauf
feurs, and to all the wdnderful people like 

<> Vjncent Bovinas, Leon Yonik, Sr., who 
were unable to remain with us through 
the two weeks. It was thrbugh you that 
the school was made possible.
. Spools of Aipber colored thread 

v unwind across the seas.,
To rewind within* a strange land 

around another tree.
The thread may become snarled 

and tangled or broken,
Let’s take a little time, to take out 

• snarls., mend the breaks and 
thereby leave our tokens.

VIVA LA LMS!.
RUSTY, MA & GEG

dramatinio kolektyvo.
• v

Praeitais metais Paramount 
Įoagamino filmą “A Place in 
the Sun”, kuris neva buvo pa
remtas ant Theodore Dreise- 
rio romano “Amerikoniška 
Tragedija”. Bet, nors oficia
liai buvo garsinta, kad film^te 
ant tos knygos paremtas, 
me radosi tik knygos skelėtąjį 
o pažangi dreiseriška dvasia 
buvo visai išmesta.

Dabar ta pati filmų studija 
pagamino kitą filmą, kuris ir 
pretenduoja esąs Dreiserio 
veikalo inspiruotas. Tas fil
mas, “Carrie”, esąs paremtas 
ant Dreiserio romano “Sesuo 
Carrie”. Bet, kaip sako “Dai
ly Workerio” kritikas D. 
Platt, tai yra Dreiserio kūri
nys, iš kurio “dantys ištrauk
tos ir širdis išpiauta.”

Įvairios Žinios
Roma. — Jungtiniu Vals

tijų laivyno admirol^ Ro
bertas Carney dabar ati
dengė senąjį sekretą, kad:|

Jeigu*komunistai su ki-1 
tais kairiaisiais būtų laimė
ję Italijos . rinkimus 1948 
metais prieš premjero De- 
Gasperio Krikščionių De
mokratų Partiją, tai Ame
rikos kariuomenė būtų įsi
veržus Italijon ir darius sa-* 
vo tvarką.

DeGasperio klerikalai lai
mėjo tuos, rinkimus su pi
nigine ir “dvasine” Ameri
kos pagalba. «

Korėja.—Amerikos bom
bonešiai sunaikino 200 far- 
mų namus arti Pyongyan- 
go, Šiaurinėj Korėjoj.

Korėja. — Amerikonai 
skelbia, kad iki šiol sunai-|k 
kinę bei sužaloję daugiai^ 
kaip 1,000 Šiaurinės Korė/ 
jos liaudininkų lėktuvų.

Anglija.—Du amerikiniai 
helicopter. 1 ė k t u v ai dar 
pirmą kartą perskrido per 
Atlanto Vandenyną.

93 ir 73 METŲ SENIŲ 
VEDYB0S

New York. — Išsiėmė lei
dimą vedyboms Margareta 
E. Beebe, 93 metų amžiaus, 
su Fredu Ellenbergu, 73 
metų. Jinai jau 2 kartu 
buvo našlė,' o jisai 3 kartus.

—....J ■■ -•

Policija užgrobė lapelius, 
kreipiamus į Raudonojo 
Kryžiaus Konferenciją

Toronto, Kanada. — Ka- 
nadinė policija vaikė šalin 
žmones, bandžiusius skleis
ti savo lapelius bei kitokią 
literatūrą - Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus konfe
rencijoje. Užgrobė tokius 
lapelius, žurnalus bei bro- . 
šiūras. •

Korėja. — AmerikonaF 
praneša, kad nušovė dar 6 
Šiaurinės Korėjos lėktuvus.

4 pusl.-Laisvė (Liberty) - šestadien., Rugp.-August 9, 1952



Lawrence. Mass.
Įvairios žinios
Maple Parke lankėsi drau»- 

gai našviečiai — Vilkauskai ir 
Barauskai. Draugiškai pasi
kalbėjome apie praeitus lai- 
ku>uįr abelnai apie šių dienų 
kl^Bimus. Pasirodo, kad drg. 
Bailiškas jau pasiliko bedar
biu ant visados, gyvens iš se
natvės pensijos.

Liepos 27 d. tėmijau armė
nų šokius Maple Parke, žiū
riu, du draugai juokauja. Tai 
buvo S. Kriaučiūnas iš Lo
well ir A. Stančikas. Besikal
bant priėjome prie Laisvės 
reikalų. Saimanas išsitraukia 
$5 ir sako : Tai auka Laisvei. 
Jis taipgi pasipirko progres^- 
viškos spaudos pikniko tikie- 
tukų. Piknikas įvyks rugpiū- 
čio 31 d.

Saimanas Kriaučiūnas užlai
ko savo pasilinksminimo užei
gą po No. 26 Andover St., Lo
well, Mass. '

—o—
Moteriškė bežiopsodama 

pametė, rankinį maišiuką, ku
riame buvo $2,500. Auksinių 
dailMy biznierius atrado ir su- 
grąįmo. Gerai, kad. papuolė 

’ ' anljklfeisingo žmogaus. Keista,

kad moteriškė nesibijo nešio
tis tiek pinigų. O jeigu kišen
vagis pastebėtų!

—o—

Lawrence miesto valdyba 
nutarė parduoti iš varžytinių 
lotus, kurie priklauso miestui. 
Tos žemės buvo paimtos už 
nesumokė j imą taksų.

Kiti sako: Mano stuba, ma
no žemė. Tol tavo, kol užmoki 
taksus. Kai negalėsi pasimo- 
kėti, bus miesto arba banko.

—o—■
Atrodo, kad CIO pradės 

kovą su Soutų ' kapitalistais. 
Jau atidarė raštinę Charlotte, 
N. C. J. Bamford paskirtas 
direktoriumi. Taipgi ir vienas 
geras organizatorius lawren- 
cietis pasiųstas organizuoti 
darbininkus. Vilnonių kompa
nijos manė, kad jos btis ra
mybėje pietinėse Valstijose. 
Gerai CIO daro, organizuoda
mi darbininkus Soutuose.

—o—s
Miesto valdyba atsišaukia į 

Lawrence gyventojus neeikvo
ti be reikalo vandens, nes jau 
pradeda pritrukdinėti. Prašo 
taupyti, kiek tik galima.

Jeigu taip sausa pabus il
gai, tai pritruks vandens. Bū-

. ■ ■
« * ..*■. S ■; ■ \ ? v 1 t®* t A1*'’*

kite tokie geri, neyaftokite be 
reikalo. ' • , . ,

Per ilgą laiką mes lietaus 
neturėjome. Vandens sandė
liai išsisemdinėja ir šuliniai, 
išdžiūsta. Ūkininkams irgi 
riestai darosi, neturi vandens 
daržams palaistyti.

. S. Penkauskas

Springfield, III.
Gerai pavyko LDS 29 kp. 

piknikas. Buvo svečių iš Coll- 
įnsvillės, Benldo ir iš artimes
nių kolonijų. Į vakarą šį kartą 
susirinko daug jaunimo, ne tik 
lietuvių, bet ir kitataučių. Ma
tomai visiems patinka Otto 
Butchek orkestras.

Buvo ir dipukų, kurie šokų, 
dainavo ir linksminosi kartu 
su visais ir visi džiaugėsi, kad 
buvo geras piknikas. Linksma 
matyti, kad mūsų naujai at
keliavę į šią šalį jauni lietu
viai ir lietuvaitės lankosi į 
mūsų parengimus. Jų šokiai, 
gražios dainos ir žaislai, pri
mena mums, kad ir mes bu
vom tokie energingi 30 ar 40 
metų atgal. Geistina, kad kuo 
daugiau naujai atkeliavusių 
jaunų lietuvių ir lietuvaičių 
lankytųsi kartu su mumis vi
sais. Koresp.

N. GOGOLIS

TARASAS BULBA
J , (Tąsa)

Bulba staiga pabudo ir pašoko. Jis 
labai gerai atsiminė viską, ką vakair įsa
kė. “Na, vaikai, gana miegoti! Laikas, 
laikas! Pagirdykite žirgus! O kur se
nė? (taip jifc dažniausiai vadindavo sa
vo žmoną). Greičiau, sene, ruošk mums 
valgyti: didelė kelionė mūsų laukia.”

Vargšė senutė, netekusi paskutinės 
vilties, nusiminusi nukiūtino į pirkią. 
Tuo tarpto, kai ji ašarodama gamino 
viską, ko Teikėjo pusryčiams, Bulba įsa
kinėjo, triūsė arklidėje ir pats rinko sa- 
w vaikams geriausius puošmenas.

Bursos auklėtiniai staiga pakeitė sa
vo išvaizdą: vietoj pirmykščių nešvarių 
batų atsirado raudoni safjaniniai, su si-' 

I dabrinėmis pasagomis; šarovarai, platu
mo sulig Juodąja jūra, su tūkstančiu 
raukšlių ir su bužmais, buvo sutraukti 
auksiniu raiščiu; prie raiščio buvo pri
segti ilgi dirželiai, su kutais ir kitais 
barškalais pypkei. Skaisčiai raudonas 
kožakinas iš ryškios, kaip ugnis, gelum
bės, buvo sujuostas raštuota juosta; kal
tiniai turkiški pistoletai buvo užkišti už 
juostos;. kardas žvangėjo, kliudomas 
kojų. Jų veidai, dar mažai įdegę, 
rodos, pasidairė gražesni ir baltes
ni; jauni juodi ūsai dabar kažkaip 
ryškiau pabrėžė jų baltumą ir sveiką, 
stiprią jaunystės spalvą, veidai atrodė 
tokie gražūs po juodomis avikailip kepu
rėmis, kurių viršus blizgėjo auksu. 
Vargšė motina! Kai tik ji pamatė juos, 
negalėjo nė žodžio ištarti, ir ašaros su
stingo jos akyse.

—Na, sūnūs, viskas paruošta! Nėra 
. ko gaišti! — ištarė pagaliau Bulba. — 
Dabar, pagal krikščionišką paprotį, rei- 

| kia prieš kelionę prisėsti.
Visi atsisėdo, neišskyrus nė tarnų, ku

rie pagarbini stovėjo prie durų.
—Dabar ^palaimink, motin, savo vai

kus!—tarė Bulba. — Prašyk dievą, kad 
jie kariautų narsiai, visada gintų licerių 

i garbę, kad visada galvą dėtų' už Kris
taus tikėjimą, o jei ne—tegu geriau žūs
ta, kad nė dvasios jų niekur neliktų!

Į Prieikite, vaikai, prie motinos: motinos* 
malda ir vandenyje, ir žemėje gelbsti!

•. Motina, silpna kaip motina, apkabi-' 
nūs juos, išėmė du nedidelius šventus 
paveiksliukus, uždėjo jiems, raudodama, 
ant kaklo. “Tegu saugo jus... dievo . 
motina... Neužmirškite, sūneliai, savo 
motinos... n.ors žinelę apie save atsiųs
kite. .Daugiau ji negalėjo kalbėti.

A —Na, eisime, vaikai!—tarė Bulba. 
; Prie slenksčio stovėjo pabalnoti žir

gai. Bulba užšoko ant savo Čiorto, ku
ris, kaip padūkęs, metėsi į šalį,, pajutęs 

» ant savęs dvidešimties pūdų svorį, nes
Trasas buvo sunkus ir storas. «

jfffai pamatė motina, kad ir jos- sūnūs 
^Sįfu atsisėdo ant žirgų, ji puolė prie jau

nesniojo, kurio veido bruožuose buvo 
• daugiau kažkokio švelnumo; nutvėrė jo 

balno kilpą, prilipo prie jo balno ir di- 
, ■ tįsiausia neviltimi akyse, nepaleido jo iš

savo rankų. Du stiprūs kazokai paėmė 
ją ir atsargiai nunešė į pirkią. Bet kai 
jie išjojo už vartų, ji laukinės ožkos 
miklumu, neatitinkamu jos amžiui, išbė
go už vartų, nesuvokiama jėga sulaikė 
arklį ir apkabino vieną sūnų su kažko
kiu bejausmiu pamišėlės įkarščiu. Ją vėl 
nuvedė.

Jaunieji kazokai jojo nuliūdę, sulaiky
dami ašaras, nes bijojo tėvo, kuris taip 
pat buvo truputį sujaudintas, nors stem 
gėsi to neparodyti. Diena buvo pilka: 
žalumynai ryškiai mirgėjo; paukščiai 
čiulbėjo kažkaip nesu tar tinai. Pajojėję 
jie atsigręžė; jų vienasėdis tartum įau
go į žemę, paviršiuje buvo matyti tik jų 
kuklių namelių du kaminai ir m-edžių 
viršūnės,' kurių šakomis jie laipiodavo, 
kaip voverės; dar driekėsi prieš juos ta 
pievą, iš kurios jie galėjo prisiminti vi
są savo gyvenimo istoriją,'nuo tų metų, 
kada jie voliojosi jos rasotoje žolėje, ligi 
metų, kada laukdavo ten juodbruvės ka- 
zokaitės, bailiai skrisdavusios per ją sa
vo jaunomis greitomis kojomis. Štai jau 
tik viena svirtis aukščiau šulinio, su pri
rištu viršuje vežimo tekiniu, vieniša 
styri danguje; jau lyguma, kurią jie 
prajojo, iš tolo atrodo kaip kalnas ir 
jau viską uždengė. — Sudiev ir vaikys
tei, ir žaidimams, ir viskam, viskam!

II
Visi trys raitininkai jojo tylėdami. 

Senasis Tarasas, galvojo apie praėjusius 
laikus; prieš jį slinko jo jaunystė, jo pra
bėgę metai, kuriuoš atsiminęs visada 
verkia kazokas, trokštąs, kad visas jo gy
venimas būtų jaunystė. Jis galvojo a- 
pie tai, ką sutiks jis Siečėje iš savo senų 
draugų. Jis skaičiavo, kurie jau išmirė 
ir kurie dar gyvena. Ašara tyliai kau
pėsi ant jo blakstienos, ir pražilusi galva 
liūdnai sviro žemyn. /

Jo sūnūs, apie kitus dalykus gal
vojo. Bet reikia daugiau pasakyti apie 
jo sūnus. Kai jie ėjo dvyliktus metus, 
juos atidavė į Kijevo akademiją, nes vi
si ano meto kilmingieji laikė būtinu da
lyku leisti į mokslą savo vaikus,* nors tai 
būdavo daroma’tam, kad vėliau tą mok
slą jie visiškai užmirštų. Jie būdavo ta
da, kaip ir visi stoję i bursą, baikštūs, 
auklėti laisvėje, ir jau ten, kaip įprasta, 
truputį apsišlifuodavo ir gaudavo s kaž
ką bendra, kas darydavo juos panašius 
vienas į kitą. Vyresnysis, Ostapas, pra-

CHICAGOS ŽINIOS
Dar šimtas gavo progą 
liudyti rendu, klausime

Liepos 29 d. miesto rotušės 
salėje vėl buvo triukšmingas 
susirinkimas namų savininkų 
ir rendauninkų. Didžiuma iš 
susirinkusių buvo namų savi
ninkai ir rendauninkų atsto
vams kalbant kėlė triukšmą, 
kalbant Harold Silvern, kai- 
liasiuvių unijos advokatui, 
pirmininkas Aid. Robert E. 
Merriam trukšmą darantiems1 
pastebėjo:

“Jūs daug kalbėjote apie 
konstituciją ir leiskite man 
jums priminti, jog pirmas pa
taisymas garantuoja žodžio 
laisvę”.

Tenka pastebėti, kad alder- 
manas Merriam nuio 5rto war- 
do pats reikalavo miesto tary
boje, kad rendų kontrolės 
klausimas būtų gerai apkalbė
tas ir stoja už rendų kontro“ 
lės palaikymą.

Antradienį kalbėjo Sam 
Parks, nuo District 1, United 
Packinghouse Workers (CIO). 
Jis pareiškė, kad majoras' Ke- 
nnelly “daleido Chicagos bu
tų situaciją iki nacionalio 
skandalo”. Majoras paskyrė 
koordinatorium žmogų, kuris 
sako, kad rendų kontrolė yra 
neamerikinė (un-American), 
sakė Parks.

Antroji pusė kėlė tokį 
triukšmą, jog Parks buvo pri
verstas pertraukti kalbą. Ga
vęs progą tęsti, jis pareiškė:

“Mes galėtume uždaryti ke
letą įmonių ir atsivesti 5,000 
žmonių, bet mes to nedarė
me.”’

Komisija, kuriai teks duoti 
rekomendaciją miešto' tarybai, 
tiek girdėjus argumentų iš a- 
biejų pusių, sako, jokiu budu 
negalės padaryti nuosprendį 
iki sekančio- tarybos susirinki
mo.

Namų savininkai argumen
tavo, jog ęhįcagoje nėra tru
kumo butų; n,et "yra daugiau 
negu reikia., Jeigu kontrolė' 
būtų nuimta, nekurie išnuomo
tų butus, kurie šiandien ne- 
nuomuojami. dėlto, kad nega
lima imti gana rendos.

Rendauninkų atstovai ar
gumentavo, kad konservatiš- 
kiausiom skaitlinėm Chicago- 
je trūksta bent lO0,OQ(f butų.

Namų savininkai/^ako, kad 
rendų kontrolė užsaldė jų pa
jamas, kupmetr viskas taip 
aukštai^^akilo ir operavimas 
tiek kainuoja, jog nelieka pel
no.

Rendauninkai sako, kad ir 
dabar rendos peraukštos ir 
jeigu bus nuimta kontrolė ir 
rendos pakils, kas jau išanks- 
to numatoma, darbininkai ne
galės pragyventi, teks skelbti 
streikus. Rep.

—o  '
Stakjardų darbininkai 
pradėjo derybas

Kadangi CIO United Pack
inghouse Workers unijos kon
traktas su mėsos įmonių savi
ninkais užsibaigia su rugpiū- 
čio 11 d., unijos atstovai jau 
pradėjo derybas delei naujo 
kontrakto. Unija naujam kon
trakte reikalauja:

Geroką algų pakėlimą.
Unijinę šapą.
Pensijų, sveikatos ir gero

vės programos finansuojamos 
kompanijų.

Užtikrintas mętines i paja
mas.

Toliau unija reikalauja ly
gių algų už lygų darbą mote
rim, pilnų teisių visiems, ne
žiūrint rasės ar tautos, penkių 
dienų darbd savaitės, pusant
ros- algos už šeštadienių dar
bą, “cost-of-living bonus”.

Unijos viršininkai pilnai pa
sitiki, kad reikalavimaj gali 
būti laimėti. Darbininkai re-

dėjo savo karjerą tuo, kad pirmaisiais 
metais pabėgo. Jį grąžino,' baisiai nu
plakė ir pasodino prie knygos . Keturis 
kartus užkasė jis savo abėcėlę į'žemę ir 
keturis kartus, nežmoniškai išpėrę kai
lį, nupirko jam naują. Bet, be abejonės, 
jis būtų pakartojęs ir penktą, jeigu jo 
tėvas nebūtų jam iškilmingai pažadėjęs 
laikyti jį ištisus dvidešimt metų vienuo
lyno tarnu .ir nebūtų iš anksto davęs P^“typač apie gero kontrakto ga 
žadą, kad jis niekuomet nepamatys r/" 1 
porožės, jeigu neišeis akademijoje 
mokslų.

(Bus daugiau)

mia saVo uniją; jie per pie
tus t ir poilsio valandomis dauį- 
giau nieko ir nekalba, kaip 

j tik savo unijos reikalais' ir 

į vimą, Kur vienybe, ten galy- 
vlsU bė, sako unijistai. Visi stoja 

kaip vienas už ’unijos reikala
vimus. ’ ” IMijistas.'

Philadelphia, Pa.
Kunigo nuomonė

Chicagoje sustojo karmeli
tų kunigas Kilian Lynch. Airi
joj gimęs, bet Amerikos pilie
tis, jis veikė Australijoj, Nau
joj Zelandijoj ir kitur. Jisai 
sako, .kad Washingtono politi
ka “pinigais užsifortifikuoti 
nuo komunizmo” yra klaidin
ga. x
• Piršimas kitiems demokrati
jos ir “geros valdžios,” kuo
met pas mus siaučia korupci
ja, eina skirtingų idėjų žmo

gių persekiojimas, irgi nevyk
sta.

Kitų šalių žmonės, matyda
mi blogus pavyzdžius, sako:

“Daktare, pirma pats išsi- 
gydyk, paskui mus gydyk.”

Neužtenka paplepėti ki
tiems apie demokratiją ir vi
sokias jos dorybes, reikia 
duoti gems pavyzdžius; sako 
kun. Lynch. O tų pavyzdžių 
kaip ir nėra. R.

— o—
Iš mūsų menininkų veiklos

Antradienį, liepos 29 d., 
“Vilnies” svetainėje įvyko 
Chicagos pažangiečjų meni
ninkų susirinkimas. Į susirin- 
,kimią iš įvairių Chicagos vietų 
! prisirinko meno mėgėjų, rei-i 
kia pasakyti,, labai daug. Toks 
skaitlingas menininkų susirin
kimas vargiai atmenamas. Da
lyvavo veik visi žymesnieji 
aktoriai-mėgėjai ir kiti scenos 
darbuotojai.

Susirinkimas buvo šauktas 
išklausymui raportų iš LMS į- 
vykusio suvažiavimo Worces
ter, Mass. Taipgi ir išklausy
mui dalyvavusių Meno Mo
kyklėlėje mokinių atsivežtų 
įspūdžių.

Apie suvažiavimą raportą 
'išdavė J. Stulgaitis. Jis pro
tokoliniai papasakojo, kaip 
suvažiavimas, buvo atidarytas 
ir kaip susitvarkė suvažiavi
mo direkcija ir tt. Jis gana 
plačiai tą viską apipasakojo. , 
Sekantis raportavo L. Jonikas. 
Jo raportas taipgi buvo įdo
mus. Pagal abiejų raportus
paaiškėjo, kad suvažiavimas 
praėjo sklandžiai ir buvo
naudingas Amerikos lietuvių 
liaudies meno labui.

Apie įvykusią tenai vasari
nę Meno Mokyklėlę, plačiai Į 
kalbėjo Nellie DeShaaf, Rad- 
ny Povilonis ir Bella Pozer. 
Ketvirtoji mokine, Bella Po
zer dukrelė, kaž- kodėl nebu
vo pakviesta'7 tarti žodį.

Bendrai pasakius, mokyk
lėlėje klausę paskaitas ir la
vindamiesi meno dalykų, chi- 
kagietės mokinės ir Povilonis, 1 
gana pasitenkinę. Iš visko ga-' 
lįma pastebėti, kad giliai jiem 
įstrigo Lietuvos istorijos, ir lie
tuvių kalbos pamokos. Jie ten 1 
sužinojo šių mokslo disciplinų 
srityje, ko iki šiol nebuvo gir- i 
dėję. •

Paskui buvo šio to paklaus- ! 
tas J. Stulgaitis apie suvažia
vimą ir J. Misevičiui pasiū
lius, kad susirinkę menininkai 
duotų gerų patarimų busimam 
LMS Centrui, pereita prie į- 
vairių sumanymų ateities vei
klai.

Susirinkimas baigėsi biskųtį 
po dešimtos vai. vakare. Ž.

—o—
Iš LJLD 187 kp. pastogės

LLD 187 kuopos susirinka
mas laikytas 28 d. liepos buvo 
skaitlingas. Sklandžiai svars
tyta organizacijos reikalai ir 
besiartinant rugpiūčio 10-tai, 
kada- rengiama Beach Pare, 
išrinkta komisija iš darbščių • 
ir sugdbių moterų, kurios pa
gamins jaunų vištukų pietūs 
tik Už $1.50.

Išrinkta komisija- ir dėl pik-, 
niko, kuris įvyks rugsėjo 7' 
dienraščio “Vilnies” naudai.

Apkalbėta parašų rinkimas 
Progresyvių Partijai, kad pa
dėjus tą partiją ant baloto a- 
teinantiems rinkimams.

Apkalbėta ir ligoniai, kaip 
jiems pagelbėti. Platinta “Vil
nies” pikniko tikietai.

Susirinkimas užbaigtas ge
roj nuotaikoj ir. su vaišėmis.

j/* ?"■' J. K. S.

i
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Serga draugė Paulina Kas- 
pariūnienė. Jau antra savai
tė kai kenčia didžiausius 
skausmus. Dešinės rankos 
nykštį įsibrėžė kenu visai ma
žai, nė nepaste-bėjo tol, kol 
kraujas užsinuodijo.

šiuos ■ žodžius \ rašant yra 
vilties, kad liga bus nugalė

ta, bjet dar ilgai ims, kol li
gonė visai pasveiks. Todėl, 
drauges, atlankykite ligonę, 
priduokite jai energijos sekt 
mingai susveikti. . i

Draugės Kaspariūnienės 
adresas yra: 1841 Glendale 
Ave.

Linkiu draugei sėkmingai 
susveikti ir vėl eiti sykia su 
mumis, sveikomis.

Martos Duktė

Į 
i

t 
į Į 

i 
i 

ii

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
| LAIMĘ

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

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

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ” j

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y*
V........... ....-.. ......  ■■ ' f-
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Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

eilių rinkinį *

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

❖

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

❖

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

I Al C 17 T 11012 ATLANTIC AVENUE, 
L A I U V t RICHMOND HILL 19, N. Y.

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
• blizgančios jūros kranto.

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

l/I/YI 17T^C 125 ATLANTIC AVĖ.,V 1L* L£L 1 M Atlantic City, N. J.

Vakacijų rezervavimui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2338» .

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.

Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite.
i. > . 1 - •

5 pusl>“Laisvė (Liberty)- šeštadien., Rugp.-August % 1952’ ’

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
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Richmond Hill, N. Y.
LDS 200 kp. naujienos *

Pirmiausiai turiu garbės pa
rašyti, kad mūsų kuopos pir
mininkas J. Katinas ir Bill Ma
lin randasi Detroite, suvažia
vime. Reikia tikėti, kad jiems 
gerai sekasi praplėsti naujus 
sumanymus bei pagerinti- kai 
kuriuos LDS reikalus. Tai su
grįžę mūsų delegatai bus ku
pini naujų žinių, mums pra
neš ateinančiame susirinkime, 
kuris įvyks rugpjūčio 14, 8 
vai. vakaro, mūšų kultūrinia
me centre.

Prašome dalyvauti kuo dau
giausiai, nes kiekvienam bus Į 
įdomu išklausyti, ką papasa
kos mūsų delegatai.

Taip pat svarbu visiems nu
spręsti, ką reikia daryti su i 
tais, kurie pasivėluoja užsi- I 
mokėti savo duokles. O jų yra 
nemažai.

—o—
LDS 200 kp. nariai siunčia 

giliausią užuojautą Aldonai 
Bernotaitei ir jos mamai dėl , 
jos tėvo mirties. J. Bernotas , 
mirė nuo širdies atakos, sirgo i 
tik 2 savaites. Buvo nupinti- ! 
nis Laisvės skaitytojas. Palai- , 
dotas su bažnytinėmis apeigo-j 
mis. Amžinas atilsis!

Prašau nesuprasti, kad ve
lionis buvo Aldonos Katinas 
tėvas, kuris taipgi vadinasi 
Bernotas. A. Katinas tėvas 
Bernotas laimingai tebegyve
na.) ,

—o—
LDS 200 kp. nare Aldona 

Žilinskaitė-Anderson nupirko 
namą “up-state” N. Y. Ir ga
lutinai apsigyveno tarp gra
žių kalnų-kalneliii. 200 kp. 
nariai linki jai ir šeimai lai
mingai kurtis naujoje vietoje.

—o—
Narė Helen. Dobrow, buvu

sioji per ilgus metus kuopos 
sekretorė, ne už ilgo persikels 
gyventi Floridoje, nes laivų 
bendrovė Mr. Dobrowa pasky
rė tenai tarnybon. Jų sūnus 
Peter jau antras mėnuo kaip 
atostogauja pas savo senelius 
Zablackus. LDS 200 k p. na
riai nuo širdies linki daug ge
ros kloties jiems gyventi gra
žiojoje Floridoje.

Na, dar praradome vieną 
mūsų narę, B i rūtą Vii lis. Ji 
ištekėjo už Al Walins į Strat
ford, Conn. Tikriausiai persi
rašys j kuopą, kur bus arčiau 
lankyti mitingus.

Apie Birutą galima daug ką 
gražaus parašyti. Nors ji čia 
jtaip pat naujokė, bet greitai 
mokėjo prisitaikyti ir susi
draugauti su žmonėmis, be 
skirtumo, seni ar jauni, ar ma
ži, visus su šypsena prakal
bindavo.

Per kurį laiką ji šeiminin
kavo kultūrinio namo virtuvė
je. Atsižymėjo tvarka ir ska
niai gamintu maistu. Dainavo 
Chore. Ir daugiau- kai metai 
dirbo Laisvės administracijoje 
kaip knygvedė.
—Birutės vestuvės buvo Rich-1 
mond Hill, N. Y., Liberty Au
ditorijos patalpose. Labai sėk
mingos vestuvės, daug jauni
mo, o ypač iš jaunojo pusės. 
Birutės vyras gražus, atrodo,

Iš kriaučių pikniko
Uepoe 26 d. įvyko lietuvių 

kriaučių 54-įo skyriaus pikni
kas Klaščiaus parke, Maspeth, 
L. I. Maniau, kad kas nors iš 
kriaučių parašys plačiau apie 
savo grupes ir bendrai apie 
pikpiką. Bet apsirikau. Tenka 
pačiam nors paviršutiniai pa
žymėti.

Daug negaliu ką rašyti, ka
dangi buvau labai užimtas 
parke su darbu prie savo dir
btuvės stalo, neteko man po 
parką pasižvalginėti. Bet vis- 
tiek mačiau keletos lietuviškų 
dirbtuvių kriąučius baliavo- 
jant prie savųjų, iškabomis 
padabintų, stalų : Arina kiniš
ko, Diržio, Matulio-Vaiginio, 
Atkočaičio, Zorlando, Mičiu- 
lio.

Mičiulio kriaučiai baliavojo 
smarkiai. Mičiulienės buvo 
varduvės. Ir dar keletas Onų, 
dirbančių dirbtuvėje, prisidė
jo prie šv. Onų. tai tikrai pa
sidarė visas parkas šventas.

Teko matyti ir mūsų vieti
nius klubus su savo iškabomis 
ant stalų. Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubas smarkiai ba
liavojo. Juozas Zakarauskas, 
klubo gaspadorius, su savo O- 
nute gerai savo svečius vaiši
no. Tačiau ir Atletų Klubas 
turėjo savo stalą' ir puikiai

“Bombomis naikinimu miestu 
pamėgdžiotume nacius”

Taip pareiškė! Amerikos mo
terų delegacija, nuvykusi į 
Jungtines Tautas pareikšti 
Amerikos moterų protestą 
prieš apmėtymą bombomis 
Korėjos miestų.

“Fifth Air Force viršininkų 
[įsakas naikinti 78 šiaurių Ko
pa“ jos miestus yra pamėgdžioji
mu nacių žiaurumų ir masinio 

i žmonių žudymo, sakė moterys.
Savo baisumu1 toks įsakas, ir, 

■ jeigu būtų daleista, tokio įsa- 
I ko vykdymas, prilygsta nacių 
j sunaikinimui čechoslovakijos 
I kaimo Lidice laike Antrojo 
Pasaulinio Karo. Tai būtų 
veiksmas suplanuoto barba
rizmo, kuris sujudintų pasau

lio sąžinę, kaip kad sujudino 
anas nacių veiksmas...”

K

Moterų delegacija matėsi 
su Shamaldliaree Lall iš Indi
jos, UN sekretoriaus Lie padė
jėju. Patsai sekretorius Tryg
ve Lie buvo išvažiavęs užmirš
tim Sekretoriaus padėjėjas 
mandagiai delegaciją priėmė, 
išklausė jos reikalavimo ir ža
dėjo sekretoriui Lee perteikti 
sutrauką pasikalbėjimo su

delegacija. Taipgi1 prižadėjo 
įteikti. Jungtinėms Tautoms 
moterų atneštąjį rašytą pa
reiškimą.

Delegacijoje buvo nuėjusios 
11 moterų, taikos ir kitų žy
mių organizacijų narės, įga
liotinės. Tačiau oficialiam pa
simatymui įleido tiktai' pc*n- 
kias. Tad delegacija ten pat 
ant greitųjų paskyrė iš grupės 
tas penkias. Jomis buvo: Ag
nes Vukcevičh, American Wo
men, for Peace veiklos koordi
natorė ir tautinių moterų vei
klos direktorė; Lillian Levine 
iš Brooklyno Moterų Taikos 
Tarybos: Edna Reiter iš Bronx 
Moterų Taikai organizacijos; 
Judy Boudin iš Darbininkų 
Konferencijos Taikai; Rebec
ca Bloom iš Emma Lazarus 
Federacijos.

-Sugrįžusios iš UN, moterų 
delegacija atsišaukė į moteris 
ir visus amerikonus visur sku
biai pastiprinti protestą prieš 
barbarizmą. Siųsti reikalavi
mus taikos telegramomis, laiš
kais ir rezoliucijomis iš vietų. 
Telegramas ragina siųsti į UN 
i r pre z i d ęntu i T mm anų i.

Norėčiau gauti darbą pas lie-

Vaiky šokiy festivalis

vieni kitus vaišinosi.
Dar teko' matyti ir keletos 

svetimi ančių dirbtuvių kriau- 
čius baliavojant: GGG—Gold- 
mano, taipgi Riplio kriaučiai 
turėjo stalus. Sam Ackerma- 
no kriaučiai irgi baliavojo. Tai 
viskas, ką aš mačiau, dirbtu
vių ir klubų grupėmis baliavo- 
įant piknike. Atleiskite, kurių 
nežymėjau, nes neteko man 
matyti.

Abelnai sakant, kriaučių 
piknikas pavyko pusėtinai 

i gerai. Pasitaikė graži diena, 
i oras buvo šiltas. .1. S.
I ’
Rendauninkas atgavo 
permokėjimus

Manhattanville pilietiniams 
reikalams organizacija prane
ša, kad dėka jos ir rendaunin- 
kų veikimui atgauta veterano 
šeimai $450, kuriuos jis turė
jo sumokėti savininkui kaipo 
kyšį, kad gautų butą.

Francisco Martinez, 1^88 
Amsterdam Ave., New Yorke, 
Antrojo ^Pasaulinio Karo ve
teranas, apsiskundė, kad jis 
praėjusio sausio mėnesį sumo
kėjo $450 už gavimą buto. 
Organizacija jam patarė įteik
ti valdinei Butams ir Ren- 
doms Koitįjsijai oficiali pareįš- 
kimą. Tą jis padarė.

Teisme buvo parodyta, kad 
savininkas tą sumą paėmė 
per namo prižiūrėtoją. Savi-

Reikalauja specialės 
Kongreso sesijos

Amerikos Darbo Partija 
(ALP) New Yorke pasiuntė 
prezidentui Trumanui laišką, 
kuriame ragino prezidentą su
šaukti Speciale Kongreso sesi
ją suvaldymui nuolat keliamų 
kainu-. €

Vykdomojo sekretoriaus Ar
thur Schutz e r ' pasirašytame 
laiške sako, jog Kongresas 
privalo įvesti “įvykdomą kai
nų ir rendų kontrolę.” Kad 
jis turi sustabdyti infliaciją— 
kėlimą kainų, kas vis aršiau 
ir greičiau ’’blogina liaudies 
gyVenimą.”

Dabartine neva kontrolė, 
sako darbininkų partijos vei
kėjas, “yra tiktai legalizuotas 
autorizavimas pelui kautojo iŠ 
karo ii’ stambiojo biznio," kuo- 
'met darbininkams algos yra 
užšaldytos, o vartotojai yra 
cieliumi į padangos užkelia
moms kainoms.”

Kokios yra pasėkos nebuvi
mo kontrolės arba liktai bu
vimo tokios, kuri veik nieko 
nekontroliuoja, darbininkų va
das paminėjo prezidentui ir 
kai kuriuos miesto gyvenime 
įvykstančius kas dieną faktus. 
Greta kitko, jis parodė, kad—

Po pr i e d an ga va 1 sti j i n ės
romioms neva kontrolės 1952

Išprievartavo 8 mėty 
mergaitę

Rjdgcwoodo teismabutyje 
tapo įkaitintas ir pasiųstas į 
protiškai sergantiems ligoninę 
Millard Fizer, 34 metų, kaipo 
išprievartautoj as 8 metų mer
gaitės. Mažametę jis buvęs į- 
siviliojęs į savo kambarį Ro
ckaway Beach.

Fizer, veteranas, ' buvęs 
Northport Veteranų ligoninėje 
T947 metais po atleidimo iš ar
mijos. Bet tik palaikę mėnesį 
ir paleidę, kaipo “pagerėjusį.” 
1949 metų liepos mėnesį buvo 
paėmę į Kings Park ligoninę, 
bet' iš ton vėl paleido tų pat 
metų, spalių mėnesį.

Galės rūkyti cigarą
Tai yra — rūkyti nekont

roliuotą cigarą. Valdinė Kai
noms Stabilizuoti raštinę pra
neša Laisvei, jog cigarų kainos 
įškontroliuota dėl to, jog jie 
jau tūlas laikas parsiduodavo 
žemiau nustatytos kainos. Ir 
kad nesimato, jog kainos kil
tų artimoje ateityje, sako į- 
staiga.

Brooklyno ir Queens gvar
diečiai išvyksta į Camp Drihn, 
Watertown, dviem savaitėms 
metinių militariškų pratimų.

ninkas teisinosi nesąs tokiu 
blogu. Jis iš gailiaširdystės, iš 
demokratijos priėmęs portori- 
kiečius. tautinės mažumos šei
mą. Bet, ten pat teko jam pri
sipažinti, kad ir rendą pakė-

|metų birželio mėnesį buvo lei
sti 27,716 pakėlimai rendų ir 
kad 541 rendauninkas buvo 
prievarta prašalinta iš buto— 
eviktuoti—viename tiktai New 
Yorko mieste. -

Bėgdamas prikelti veteranų 
projvkto gyventojus iškilus 
gaisrui Coronoje, policistas 
Norman Sandberg įkliuvo ko
ja olon ii* susižeidė.

Įdomaujantiems vaikų savi
veikla žaismavietėse naudinga 
bus nueiti šį šeštadienį, rug
pjūčio 9-tą, į Brooklyno Pros
pect Park, kur įvyks vaikų šo
kių metinis fesfivalis. šokių 
vieta vadinasi Long Meadow, 
atvirame ore ^aikštė. Jon įėji
mas randasi netoli Union St. 
Programa prasidės 2:30;
/Festivalyje dalyvavus apie 

800 šventiškai, tradiciniai ir 
vaidybiškai pasipuošusių vai
kų iš įvairių miesto žaismavie- 
čių. Wijliamsburgo - Green- 
pointės vaikai pavaizduos šve
dų šokį; Marine Park-Flat- 
bush — vengrų čigonų šokį; 
kitų apylinkių vaikai išstos 
vėl su, saviškai paruoštomis 
programomis.

Nubausti gemblerius; 
valio gembleriai!

Tokid dviveidė, paika padė
tis gaunasi pažvelgus į New 
Yorko mieste vykdomas gem- 
blerių ir jiems kooperavusių 
policistų bylas ir į ką tik pra
sidėjusį arklių lenktynių se
zoną Saratogoje.

Saratogoje lenktynių žiū
rėti rugpjūčio 4-tą susirinko 
15,703 svietelio, daugiausia iš 
New, Yorj<o miesto. Jie sumo
kėjo krūvą dolerių už gasą ar 
uiž traukinius ten nuvažiuoti. 
Gi' lenktynių savininkai, su
rankiojo $920,598 per dieną. 
Pernai pirmos dienos, pajamos 
buvo $788,914. .

Ta suma neįima visokiausių 
kitų pinigų, kuriuos ten nu
važiavusieji miestiečiai pralei
do. ■

Apie tas lenktynes spauda 
prirašė,, dalyvių paveikslais 
užpildė šimtus puslapių. y

Stebint New Yorke vykdo
mus gemblerystės teismus, at
rodo nesuderinama, kaip tas 
pat dalykas ten iškilmingas, o 
čia kriminališkas ?

I * .

Keistybė yra tame, kad re- 
publikonai, kurie valdo vals
tiją, iš tų lenktynių ir “betų”- 
lažybų ima milijonines sumas 
dolerių taksais. Tuos pinigus 
gali pasukti vartojimui’ valsti
joje pagal savo nuožiūrą. Ga
li vieniems miestams, kuriuos 
jie kontroliuoja, paskirti stam
bias sumas pinigų ir parodyti, 
kokia jų valdžia “gera”.’ O 
kitiems gali nieko neduoti.

Valstija \ draudžia miestui 
valdyti tas lenktynes sau ir 
imti miesto reikalams tuos pi
nigus. Mieste yra nelegalu bi
le kam net imti ant tų tenai 
legalizuotų lenktynių ’“betus”. 
Miestas keleriopai apskuta- 
mas. Kaip:

Norintieji gembleriauti mie
stiečiai turi išvažiuoti iš mies
to, kad galėtų netrukdomai 
lošti lenktynėse. Jie ten gali 
pralošti nor^ ir paskutines 
kelnes, dėl to niekam galvos 
neskaudės. Jie išveža tuos de- 
sėtkus milijonų dolerių pra-

t

Diksikratų lyderis de
mokratų. konvencijoje, 
gub. James F. Byrnes, iš 
South Carolina. Jis buvo 
vienas iš tų, kurie griež
tai atsisakė konvencijoje 
pasirašyti demokratams 
ištikimybes priesaiką.

leisti užmiestyje vien gemble- 
rystei ir išveža iš miesto kitą

tuvius. Esu lietuvis, amžiaus 
35 metų, 5 pėdų ir 11 colių 
aukščio, sveriu 165 svarus, ne
geriu, nevedęs, esu netinginys. 
darbininkas. Kam reikalingas 
toks darbininkas prašau kreip
tis :

Charles Mezika, 224 Bay 
St., Jersey City, N. J.

(155) K

biznį.
Nežiūrint visko, mieste vis- 

tiek randasi norinčių vesti 
tais “betais” biznį. Ir yra no
rinčių “betyti”. Tad vis viena 
mieste tie bilietėliai pardavi
nėjami slapta. Kad tuos sla
pukus sekioti ir kad šimtus tų 
mažyčių žuvelių gaudyti ir 
teisti turi veikti daugybė slap
tosios policijos agentų. Turi 
veikti teismai. O neturintiems 
iš ko užsimokėti piniginių pa
baudų nuteistiesiems reikia ir 
kalėjimų, kalėjimams sargų, 
viršininkų.

Už viską tą užmokame tie, 
kurie mokame taksus ant pir
kinių ir visokius kitus taksus. 
Tokia yra istorija palaimintos 
gemblerystės Saratogoje ir 
“prakeiktos” gemblerystės 
New Yorke. T-as.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BIZNIS

Oil Burner Service & Installation, 
taipgi Refrigeration. Didelis sandėlis 
medžiagų. Bizniuojame Long Island 
srityje. šaukite FRanklin 4-1280 

(153-155)

Vidurvasariu labai sumažė
jęs davimas kraujo, sako Rau
donojo Kryžiaus tos darbo sri
ties vedėjas Cuthrell. Turėsią 
šį mėnesį duoti arti 7,000 pus- 
kvorčių, kad atpildytų atsili
kimą.

EGZAMINUOJAM AKIS 
KASOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME
AKINIUS '

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 Jr

TONY’S <
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

Matthew A. 
BUYŲS 

(BUYAU8KĄ8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

rimto būdo vyras.
LDS 200 kp. nariai linki jau

navedžiams ilgiausių metų, 
garbingų metų, ir vaisingų.

Kelios naujės turėjo progos da
lyvauti Meno Atostogų Mokyk-S 
Joje, Worcester, Mass. Tarp 
jų buvau ir aš. Noriu primin
ti, kad mes labai įvertinam 
lietuvių visuomenę ir jų kul
tūringą darbą. Senesnioji kar
ta stengėsi jaunimui įgyven
dinti mūsų protėvių kalbą, is
toriją, supažindinti čiagimius 
su Lietuvos praeitim.!. Tas yra 
neapkainuojamas sumanymas. 
Nors tik 2-jų savaičių laiko
tarpis, bet daug ką galima 
pasisemti, iš dėstomų pamoku. 
O'ypač iš Mr. Baraniko, kuris 
dėstė lietuvių kalbą.

Ir, mano nudmone, būtų 
sveika, jeigu sekančiais me
tais vėl bus organizuojama 
meno mokykla, mūsų kuopa 
irgi turėtų prisidėti prie taip 
svarbaus kultūrinio darbo. Ba

lęs tam butui. O taip, sakė 
jis, tą turėjęs gauti u.ž “page
rinimus.’’

Valdinė įstaiga patyrinėjo. 
Atrado, kad ir tas pagerini
mas—sįnka—buvęs įdėtas se
niau, pirm veterano atėjimo į 
tą narna gyventi, šiomis die
nomis Martinez per valdinę į- 
staigą* gavo nuo savininko 
$450 čekį ir pranešimą,' kad 
jo rertda numažinama.

siųsti nuo savęs mokinį ar mo
kine. Nes kitos kuopoš siuntė.

Ruth Bell, Marv Anne, Ser
ge, Fred Feifer, Elenore, Bra
zauskienė, Mrs. Misevičienė 
lankė ta mokyklą kaipo stu
dentai. Ir jie visi yra’LDS na
riai. Buvo daug daugiau stu
dentų iš Brooklyno. Bet aš čia 
pažymėjau tik narius.

—o—
Dar kartą primenu, kad bū

tinas visų narių atsilankymas 
į mitingą ateinantį • ketvirta
dienį. Narė E. B.

Greta to visko, nūkapojimas 
šešiomis dešimtimis nuošimčių 
paskyrų Kainų Stabilizacijos 
raštinės (OPS) veiklai “reiš
kia ištraukimą net tų dirbti
nių dantų iš bedantės rendų 
ir kainų kontrolės.”

Special ė Kongreso sesija, 
rašo jis prezidentui, turėtų at
šaukti Defense Production 
Aktą. Įsteigti fecTeralę kainų 
ir rendų kontrolę tame dygyje, 
koks buvo pirm Korėjos karo. 
Panaikinti užšaldymus algų. 
Atsteigti tikras derybas tarp 
darbininkų su samdytojais. Ir 
“sugrąžinti šalį į gamybą tai
kai, ne karui.” »

Williamsburgo ir Greęn- 
pointės gyventojai priėmė re
zoliuciją, kuria protestuoja 
prieš valdžios pasimojimą pa
naikinti ^Graham Ave. busų 
liniją ir sumažinti patarnavi
mą Lorimer linija. Rezoliuciją 
pasirašė 400 dsmenų.

LDS Šeiminis ir Kartu Metinis

PIKNIKAS!
Rengia LDS 3-ji Apskritis, New Yorko ir 

New Jersey Valstijų

SEKMAI), RUGPJŪCIO-AUG. 24 
MONTGOMERY PARKE

123 Montgomery Avenue, Irvington, N. J.
Dildys atdaros 1 vai. dieną. Įžanga prie vartų 50 c.
Bus svečių iš toli ir arti. Gros A. Pavidžio orkestras

KELRODIS: Iš Newarko, nuo Pennsylvania stoties, 
busas No. 16 Clinton Ave. ir No. 13 Broad St. atveža iki 
Montgomery Ave; paeit vieną bloką po dešinei. Busas • 
Springfield A vėl. No. 25-26/ išlipt ant Avon Avė ir eit 3 
blokus po kairei. 1 .

Atvykę karais iš JNtew Yorko. Jersey City, Bayonnės ar 
Cliffsideės važiuokit Market St. iki Broad’ St., ir tutfj 
po dešinei bus Clinton Ave., važiuot iki Montgomery Ave.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE 
ABELNAI PAGELBININKAI

Sunkiems Fabriko Darbams.
Turi suprasti ir kiek nors kalbėti 

angliškai ir turi būti įsirašę gavi
mui pirmųjų popierių.

G DIENOS — PRADŽIAI 
$1.12/2 Į VALANDĄ

Po 6 mėnesių uždarbys $1.29 j vai 
Kentile, Ine., 99 — 9th St. Brook
lyn. „ (152-157) •

MALE and FEMALE
Reikalinga darbininkų, be 

patyrimo. Trys šiftai. Moder
ninė darbavietė. Pasimatymai 
nuo 9 iki 4, pradedant) pirma
dieniais, baigiant penktadie
niais. •

GLASFLOSS 
New South Rd;, 
Hicksville, L. I. > 

'• (154-156)
■ .    >■  i.—— ■■■■ I ■   

SITUATION WANTED-MALE 
(PAIEŠKAU. DARBO

Paieškau darbo, galiu dirb
ti restaurante arba už baro.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadlenlala atdaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
•< Cor. Hewes St.

Brooklyn, JN. Y^ 
fi ■ ’ Uį Va 1 . ,,-Ą. , -1 V

VIsoW vaistai, kosmetikai, ! kOdl- 
klain reikmenys, JvaifOs daikte
liai,'ligonių kambariui ręikmenye 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-62N

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS .
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174
I '

..................................        A ........................... ... ...................... ....... ■-■■■ ............................

6 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštadien., Rugp.-August 9, 1952




