
THE LITHUANIAN DAILY
Richmond Hill 19, N. Y., šešt., Rugp. (Aug.) 16, 1952No. 161 Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

Darbo Žmoni, 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metam® 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

Šiomis dienomis bus išleis
tas iš kalėjimo Vincent Halli- 
nan, progresyvių partijos kan
didatas prezidento vietai.

Mr. Bailinau, kaip žinia, 
buvo įkalintas už tai, kad jis, 
kaip advokatas, ryžtingai gy
nė darbininkų vadovą, Harry 
Bridges’ą.

Šis vyras buvo įkalintas fe- 
deraliniame kalėjime McNeil 
saloje, Washingtono valstijo
je.

Pasilsėjęs keletu dienų savo 
namuose arti San Francisco, 
pabuvojęs su' savo šeima, Hal
linan tuojau stos d id i n dar
ban : safcys prakalbas masi
niuose mitinguose, kuriuos 
Progresyvių partija ruoš viso
je šalyje.

net 700
ginti teisme Steve Nel-

^Advokatai advokatams ne- 
lygflys: Pittsbur/Iie buvo pi’a-

net 700 advokatų, kad 
s’
šoną ir jo draugus, bet visi at
sisakė !

Jie bijosi ginti komunistus, 
nes teismas galįs ir juos nu
teisti kalėjimai!.

Jie bijosi komercinės spau- 
dos ir raudonėdžių keršto.

Bet ar šitie advokatai atlie
ka savo prižadą, kurį davė, 
kai ėmė priesaiką, kad gins 
kiekvieną, kuris bus teisiamas 
ir prašys jų patarnavimo?

Ar jie atlieka’ savo pareigą, 
kaip piliečiai, kuriems rūpi 
teisėtumas ir Teisių Biliaus 
gynimas?

žinoma, ne!

Munich, Vokietija. — Vo
kiečių teismas iš penkių tei
sėjų pasiuntė kalėjiman 
tris žydus, ..kurie, sakoma, 
pasilaikė sau šimtus tūks
tančių dolerių, skiriamų su
šelpti nukentėjusiems nuo 
naciu žydams. ' Trys šio 
teismo teisėjai yra buvusie
ji naciai.

Nuteisti tapo kelis mėne
sius iki pustrečių metų ka
lėti rabinas A. ‘ Oh r ef.s tei
nąs., dr. Klaus Ohnsorg ir 
Philip Auerbach. Jie kartų 
ir piniginiai pabausti. Per 

Kerštingi teisėjai pasmerkė, J ankas ėjo milijonai ęlo-

O visgi atsiranda drąsių, iš- 
fc^imų savo profesijai advoka
tų, kurie gina asmenis, teisia
mus už tai, kad jie galvoja 
kitaip, negu Trumanas bęj jo 
valdininkai.

Tai matėme Kalifornijoj, 
tai matėme Baltimore je, tai 
matėme ir matome Niujorke.

Tiesa, eilė advokatų jau sė
di kalėjime už tai, kad jie 
buvo drąsūs ir ryžtingi.

bet -istorija juos išteisins.

*

j itin e einant 
mintijimo

42 žymūs amerikiečiai, — 
mokslininkai, rašytojai, švie
tėjai, visuomenininkai, — pa
siuntė sveikinimo telegramą 
Eugenijui Denriis’ut;, genefą- 
liam komunistą partijos sek
retoriui, jo 48 metu gimtadie
nio proga.

Dennis sėdi Atlantos kalė-
— nubaustas

nitfho įstatymu, 
kdntrolės įstatymu.

Elizabeth Gurley 
viena žymiausiųjų 
čių moterų: kalbėtoja, rašy
toja, organizatorė.

Ši nenuilstama moteris šven
čia savo 62 metų amžiaus su- 
kaktį. Ir štai: New Jersės val
stijos geri žmonės pasiryžo 
surinkti $1,000 ir jups paskirti 
Elizabeth Gurley Flynn ap
gynimui; $500 jau įteikti.

Flynn, — 
amerikie-

Kaip žinia, Miss Flynn šiuo 
metu yra teisiama Niujorke 
kartu su kitų 14-ka darbinin
kų veikėjų; visi jie

- pagal tą patį Smitho įstatymą..

Niujorke

teisiami'

Esant man čia ir ten, visur 
žmonės klausia: kaip gyvuoja 
Dr. Jonas Kaškiaučius.

Atsakau: jis sveikas ir 
daug dirba.

Kaip matome, ryžtingi žmo
nės, galvojančio žmogaus var
do verti žmonės, visur veikia, 
visur dirba: vieni kalėjimuo
se dėl idėjų, dėl kovos už tai- 

kiti teismuose dėl to pa
’s; dar kiti energingai dirba 

tęsiamuosius gindami; kiti be 
perstojimo ’ veikia už taiką; 
kiti kovoja už didesnį duonos 
ką»nj — streikuose ir t te

Jiems nėra karščių, nėra

VALDŽIA ĮSAKE LEIST 
IR KOMUNISTAMS KAL 
BŪTI PER TELEVIZIJA
Kompanijos darė suokalbį, prieš 
komunistų kandidatus rinkimam

Washington. — Visašališ-

Kompanijų Sąjunga bandė 
neleist jokiam komunistų 
kandidatui kalbėti per radi
ją bei televizija šiame, rin
kiminiame vajuje.

Bet federates valdžios su
sisiekimu komisija įsakė 
duoti laiko ir komunistų 
kandidatams kalbėti tose 
valstijose, kur Komunistų 
Partija yra legalė, vadina
si. neuždrausta vietiniais

Nacių teismas nuteisė 
tris žydus

lerių, kurie buvo paskirti 
kaip parama sužalotiems 
bei nuskriaustiems, per hit
lerinius pogromus žydams.

Šarančiai naikina 
Filipinų derlius

Mi-Manila, Filipinai. — 
glynai šarančių (skėrių) 
apgulė laukus ir daržus ke
liose 'Filipinų provincijose. 
Jie jau nugraužė ryžius, 
kukurūzus (kornus) ir me
džių lapus šešiose provinci
jose.

Laikraščiai kaltina -val
džią už apsileidimą... Nes 
jhu prieš kelias savaitės ži
novai perspėjo, kad gręsia 
šarančių užplūdimas. Bet 
valdžia iki šiol nieko- neda
rė prieš tą pavojų.

Jungtinės Valstijos da
bar žada duoti lėšų ir įren
gimų kovai prieš šaran- 
čius.

OIŲYS.—Apsiniaukę, šut
ini ir lietus.

Štai, va, rugpiūčio 20 d., 
vakare, Randall’s saloje, Niu
jorke, įvyks vienas didžiausių 
masinių mitingų taikos išlai
kymo reikalu.

Ten bus ir gražus koncer
tas, kurį atliks tokios garseny
bės, kaip Paul Robeson, Mor
ris Carnovsky, Howard da 
Silva, Earl Robinson, Mahelia 
Jackson, ir kiti.

Įėjimas tik $V asmeniui; 
rinkliavos nebus.

Kuriems tik leidžia laikas, 
būkite ten! x

įstatymais.
Komisija 

kompanijos 
įstatymus, 
komunistams baisa tokiose 
valstijose.

Kompanijos suokalbiavo 
vartoti įvairias gudrybes, 
neįsileidžiant komunistų į 
radijo bei televizijos stotis. 
Pagaliaus, tarėsi paskelbti 
pirm kiekvienos komunisto 
kalbos ir po jos, kad “val
džia privertė duoti komu
nistui balsą.”

nurodė, kad 
laužytų šalies 
jeigu atimtų

Japonija per mėnesj gavo 
$94,784,000 iš Amerikos 
už karinius užsakymus

Tokio, Japonija. — Jung
tinės Valstijos pereitą mė
nesį sumokėjo Japonijai 94 
milijonus, 784 tūkstančius 
dolerių už perkamus iš ja
ponų ginklus ir kitus įren
gimus karui prieš Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publiką, kaip praneša Reu
ters, anglų žinių agentūra.

Prekybinė ftpony 
sutartis su Kinija

Tokio, Japonija. — Didy
sis japonų laikraštis Yomi- 
uri praneša, 'kad grupė ja
ponų verslininkų padarė 
mainų prekyboj sutartį su 
Kinija. Prekybos apyvar
ta būtų $5,600,000. ’ Kini j h 
siųstų Japonijon savo pro
duktus, o mainais gautų 
dirbinių iš Japonijos.

Japonija nori prekybos su 
Kinijos Liaudies Respubli
ka, bet Amerika uždrau
džia. Todėl, suprantama, 
Japonijos valdžia neužgirs 
sutarties tarp japonų biz
nierių ir Kinijos. ,

Ohio progresyviai smarkiai 
darbuojasi rinkimų vajuje

• Cleveland, Ohio. — Vals
tijos^ Progresyvių Partija 
smarkiai varo vajų už Vin
centą Hallinainą kaip kan
didatą į Jungtinių Valstijų 
prezidentus ir Charlottą 
Bass — į vice-prezidentus.

Rengia masinius susirirf- 
kimus; išgavo teisę kalbėti 
ir per radiją bei televiziją.

Progresyvių Partija kar
tu renka 10,000 piliečių pa
rašų, reikalaujant, kad gu
bernatorius sušauktų nepa
prastą Ohio valstijos sei
melio sesiją, idant pataisy
tų rinkiminius įstatymus. 
Nes dabartiniai įstatymai 
per daug nukreipti prieš 
marumų partijas.

Atlantic City, N. J.—Dar
bo Federacijos viršininkai 
paskelbė, kad ji turi virš 8 
milijomi narių.

Generolas MacArthur (dešinėje) sveikinasi su Re
mington korporacijos prezidentu James H. Rand. 
MacArthur tapo paskirtas korporacijos direktorių ta
rybos pirmininku. Nors jis nieko nenusimano apie biz
nį ir darbus, tačiau iš korporacijos gaus $100,000 al
gos per metus.

Amerikos valdininkai bijo 
neapykantos, kuri svetur 
skleidžiama prieš juos

iWashington. — Amerikos ' ‘ ‘ 
valstybės sekretorius Ache- riškumus. 
sonas ir< kiti aukštieji val
dininkai nusigandę neapy
kantos, kuri skleidžiama 
Sovietų Sąjungoj, Kinijoj ir 
kituose artimuose Sovie
tams ^raštuose prieš Ame
rikos politiką, kaip prane
ša žinių agentūros United 
Press ir Associated Pręss. 
Ta neapykanta gąsdina 
ypač Geo. Kennaną, Jungti
nių Valstijų ambasadorių 
Maskvoje.

Sovietinė spauda rašo, 
kad Amerikos tikslai “net 
juodesni ir piktesni, negu 
hitlerinės Vokietijos.” Sa
ko" “velniški, barbariški 
amerikonu žiaurumai Kor- V i

SYNGMAN RHEE SAVINASI 
IR SIAURINE KORĖ J4

Seoul, Korėja. —Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas ' Syngmanas’ Rhee 
užreiškė, kad šiaurinės. Ko
rėjos Liaudies 'Respublika 
tubes būti užkariauta ir 
prijungta Pietinei Korėjai. 
Sako; “tam yra pasišventu
si Amerikos armija ir Jung
tinių Tautų armijos.”

Rhee. kalbėjo iškilmėje, 
kur jis buvo įvesdintas kaip 
Pietų Korėjos tautininkų 
prezidentas antram termi-

Per mažai negrų dalyvauja 
balsavimuose

Chicago.—Čionaitinis ne
grų laikraštis Negro De
fender rašo, kad 11950 me
tais visoje šalyje buvo 8,- 
653,000 suaugusių negrų, 
turinčių, teisę balsuoti rin
kimuose. Kritikuoja, kad 
balsavimaims užsiregistravo 
tiktai 2,500,0001 negrų šiau
rinėse valstijose ir 1,200,000 
pietinėse.

žvė-ėjoje viršija ir nacių

Komerciniai Amer i k o s 
laikraščiai spėlioja, kad gal 
Sovietą ir jų draugai kurs
to karinį savo piliečių ūpą 
prieš Jungtines Valstijas.

Bet Amerikos ir jos tal
kininkų šnipai raportuoja, 
kad Sovietų Sąjungoje ne
matyt jokių pasirengimų 
pradėti karą prieš Ameri
ką ar jos bičiulius.

Antra vertus, “gal So
vietų vadai yra sąžiningai 
įsitikinę, kad Jungtinės 
Valstijos planuoja užpulti 
Sovietų Sąjungą,” kaip tei
gia «New Yorko Worjd-Tele- 
gram ir kiti Scripps-How
ard laikraščiai.

nųi.t Baugino amerikonus, 
kad jeigu Šiaurinės Korė
jos liaudininkai laimėtų 
pergalę šiame . kare, tai 
“komunizmas galėtų pa
vergti visą demokratinį pa
saulį.”

Vyriausias amerikonų 
komandierius gen. Clark ir 
karininkai 15 kitų Jungti
nių Tautų, dalyvaudami 
Rhee įkurtuose, „ sveikino 
jį už pasiryžimą kovoj prieš 
komunizmą.

Vėl susikirtę bulgarai 
su graikais

Athenai, Graikija.—Grai
kų valdžia pasakoja, kad 
Bulgarijos kareiviai apšau
dę Graikijos žvalgus Belles 
kalne. Graikai atsakė šū
viais iš kulkosvaidžių.

Korėja.— Amerikonai at
mušė jau šešias Korėjos 
liaudininkų/ atakas prieš 
Bunker kalną.

KORĖJOS LIAUDININKŲ 
PREMJERAS SIŪLO 
TAIKĄ BE PERGALĖS
Bet liaudininkai tęs kovą, jei ■; j, j j
amerikonai atsisakys laikytis

Pyongyangas, Korėja. — 
Šiaurinės. Korėjos Liaudies 
Respublikos premjeras, ge
nerolas Kim II Sung pa
reiškė, kad jo valdžiai pasi
rengus pasirašyti paliaubų 
sutartį be pergalės iš sa
vo ar iš amerikonų pusės.

Kalbėdamas liaudininkų 
seime penktadienį, jisai sa
kė:

“Mes sutinkame padaryti 
tokią taiką, kuri parodytų 
pasauliui, jog amerikonai 
nėra laimėtojai ir šiaurinė

Stalinas linki geriausios 
kloties Šiaurinei Korėjai

Maskva.— Premjeras Sta
linas, minėdamas sukaktį 
Liaudies Respublikos įsikū
rimo Šiaudinėje Korėjoje, 
telegrafavo jos premjerui 
gen. Kim H Sunghi sveiki
nimus su linkėjimais, kad 
Korėjos liaudininkai “sėk
mingai laimėtų kovą už sa
vo krašto laisvę ir neprL 
klausomybę.”

Brazilijos policija nužu
dė 4 demonstrantus

Porto Alegre, Brazilija.- 
Policija šaudė ir ašarinė
mis bombomis bombardavo 
žmones, demonstruojan
čius prieš maisto brangeny
bę. Nužudė keturis ir dau
gelį sužeidė.

Ne tik darbininkai, bet ir 
smulkieji biznieriai per tris 
dienas streikavo, reikalau
dami numušt valgiu kainas.

Streikas baigėsi tik tada, 
kai miesto majoras pasiža
dėjo 20 procentų nupiginti 
kasdieninių valgių kainas.

CIO parėmė Stevensono 
kandidatūrą į prezidentus

W ashing ton.—V ykdomo j i 
CIO unijų taryba UjuPo-x 
litinis r Komitetas užgyrė 
gubernatorių Adlai Steven- 
soną kaip demokratų kan
didatą į prezidentus ir dik- 
sikratą senatorių Sparkma- 
ną į vice-prezidentus.

Užgyrimas pareiškė, jog 
“rinkiminė demokratų pro
grama yra pažangiausia ir 
geroviškiausia iš visų,” ko
kios tik kada nors buvo 
priimtos.

CIO viršininkai “užmir
šo,” kad:

Stevensonas stoja už Taf- 
to -Hartley’o įstatymo pa
laikymą prieš unijas bei 
streikus.

Jis nereikalauja verstinai 
vykdyti samdos lygybę vi
siems, nedarant skirtumų 
dėl religijos, tautybės bei 
odos spalvos.

Jis remia karinę Truma-
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Korėja nėra pralaimėtoja.
“Mes nelaikome sau jokia 

gėda pasirašyti paliaubas 
šiame kare po to, kai Šiau
rinė Korėja daugiau kaip 
dvejus metus kovoja prieš 
Ameriką ir 18 kitų Jungti
niu Tautu.

“Bet jeigu amerikonai at
mes šį pasiūlymą, tai mes 
esame pasiryžę ir toliau 
tęsti kovą.

“Ginkluotos mūsų jėgos 
pereitais metais labai, labai 
sustiprėjo, taip kad mes ga
lime kovoti ilgame karę, 
jeigu amerikonai vis 
nesitaikys su mumis.”

dar

i
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M. Rakusi išrinktas 
Vengrijos premjeru

Bud^pest, Vengrija. > t? ’ 
Vengrijos seimas išrįnko 
Matyasą Radosi | premjeru. * 
Tuom lieka sumušti anglų- 
amerikonų skleistieji pa
skalai, kad Vengrijos ko
munistai rengiasi “išvalyt” 
Rakosį iš savo partijos ir iš 
valdžios. -

Rakosi, Vengrijos Komu
nistų Partijos sekretorius, 
iki šiol buvo premjero pa
vaduotojas. .;■[

Dabar jis užima vietą bu
vusiojo premjero Istvano • 
Dobi, smulkiųjų žemės sa
vininkų partijos vado. Do
bi tapo išrinktas seimo pre
zidiumo pirmininku. J

Kaip Jungt. Valstijos į 
ginkluoja Italiją 1 -

Roma. — Amerika jau 
yra davus Italijai 800 tan
kų ir 328 karinius lėktu
vus, kaip praneša Romos 

.žinių agentūra. 63 iš tų 
lėktuvų yra rakietiniai.

Be to, Amerika yra at
siuntus Italijai tūkstančius
šarvuotų automobilių, pa- ' 
trankų ir kitų karinių .įren
gimų. ' - •

Italijos laivakroviai kar
totinai streikavo, atsisaky-' L 
darni iškraut atgabentus 
amerikinius ginklus.

Amerikos karo ministras • 
lankosi Turkijoje

A

Ankara, Turkija. — At
vyko Frank Pace, Jungti
nių Valstijų karinis sekre
torius (ministras). Jis t€- 
mys, kaip Turkija naudoja 
gautus iš Amerikos gin
klus ir pinigus pasiruoši
mams prieš komunizmą.

Pace per kelias paskuti
nes dienas lankęsi Jugpsla- 
vijoj; gyrė Jos armijos iš- fc 
lavinimą ir kitus pasiren
gimus kovai prieš Sovietų 
Sąjungų. - 

no - Dulleso - Achesono po- § 
litiką.’
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TOKIA ‘‘NEPRIKLAUSOMYBĖ”
JAPONIJOJE dar nepasibaigė, triukšmas dėl dviejų 

% britų plėšikų. Britanija pasiuntė Japonijai reikalavimą, 
kad jos’ piliečiai būtų paleisti iŠ kalėjimo. Ji sako, kad 

' Japonijos teismas neturėjo teisės teisti ir bausti Brita- 
nijos piliečius. Jie atsako tik patys prieš save. Britus 
gali teisti ir bausti tik patys britai.
• Juk taip Japonijoje traktuojami amerikiečiai. Prie 
jų japonų teismai negali nė piršto pridėti. .Jie viešpa
čiai? Jie valdo. Jie turi savo teismus. Britai argumen
tuoja, kad tokią pat teisę turi, arba turi turėti ir jie 

g-Japonijoje.
* Šis ginčas arba “nesusipratimas” svarbus tik tuomi,
- kad jis pąrodo, kokią nepriklausomybę teturi Japonija.

Ji paversta tokia šalimi, kokia anais laikais buvo Kinija.
- Joje užsieniečiai turi ekstra-teritorines teises. Jie gali 
" šėlti ir sauvaliauti svetimam krašte.
’. Kitas dalykas. Toks krašto traktavimas parodo ne- 
. pasitikėjimą jo žmonėmis, jo įstaigomis, jo valdžia. Jie 

laikomi antraklasiais sutvėrimais, žemesniais už užsie- 
-niečius.

Labai daug metų paėmė Kinijos žmonėms tą baisią 
■ neteisybę nušluoti. Reikėjo revoliucijos, reikėjo komu- 

y nistų pakelti kinų tautą į pasaulinę lygybę, atsteigti sa
vigarbą. To niekados nepamirš ne tik Kinija, bet ir vi- 
.808 kitos Azijos šalys, kurių kapitąjistinęs-imperialisti- 
nės šalys nelaiko sau lygiomis ir kurių žmones skaito 

< ‘antrarankiais sutvėrimais. Japonija, pastatyta į tą pa-
• eią kategoriją.

LIETUVIŲ ATSAKYMAS 
BLOFERIAMS

‘ . I

Leonas Prūseika rašo 
Vilnyje:

“Šimučio-Grigaičio-Vaidy- 
los taryba praneša, kad šie
met savo politiniam gešeftui 
ir avantiūroms ji surinko 
$43,220. Jei nuo dūšios ro
kuoti po dolerį, tai per visą 
šalį taryba turi 42,000 savo 
rėmėjų.

Bet juk daug jų žmonių au
kavo, po penkinę ir dešimkę. 
Reiškia, skaičius rėmėjų yra 
bent' perpus mažesnis. Kokia 
20,000 žmogiukų— ne dau
giau. Na, o taryba visuomet 
blofina, kad ją ^remia “milio- 
nas Amerikos lietuvių”.

Sunku surast didesnius me
lagius.

Milžiniška Amerikos lietu? 
vių didžiuma tarybai aukojo 
špygą.

Romos katalikų Susivieniji
mo organas “Garsas” prane
šė, kad to Susivienijimo kuo
pa Plymouth aukojo “Lietu
vos gelbėjimui” 41 centą, o 
Shadyside, Ohio, kuopa auko
jo 30 centų.

Tokios aukos taip pat nie
kuo nesiskiria nuo špygos.

Tai demonstratyvis išstoji
mas prieš šimučio-Grigaičio 
kompaniją.

Plymouth© ir Shadyside 
talikai verti pagyrimo.”

ka

valstijoje, Wilcox paviete, 
nuo pat 1900 metų 10,000 
negrų piliečių nedalyvauja 
rinkimuose tiktai todėl, kad 
pavieto demokratai atsisa
ko juos .užregistruoti — tie
siog neleidžia užsiregis
truoti dėt balsavimo. Louis
iana valstijoje St. Helena 
Parish mieste daugelis ne
grų užsiregistravo šių me
tų rinkimams, bet kai atėjo 
balsavimo diena, ginkluoti 
sargai juos pasitiko ir ne
prileido prie balsa.vimo. 
Balsuosite—mirsite!

Toliau. Georgia valstijos 
Lauren, paviete šerifas įsa
kė išmesti iš balsuotojų są
rašo 2,000 užsiregistravu
sių piliečių negrų. Missis
sippi valstijoje Hattieburge 
pavieto raštininkas griežtai 
atsisakė užregistruoti ne
grus piliečius. Prieš jį yra 
užvesta byla. Ta byla gal 

tuotęsis keleris metus 
tarpu to miesto negrai ne
prieis prie balsavimo!

Tai tokia yra padėtis. Jos 
: negali, sako Berry, nežinoti 
prezidentas Trumanas. To
dėl jo susirūpinimas “susi
laikančiais” nuo balsavimo 
piliečiais nėra nuoširdus.

y‘ Politinis darbininkų kryžiavojimas
AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS lyderiai kviečia 

Stevensoną ir Eisenhower į kalbėti Federacijos konven- 
, cijai rugsėjo 15 d. Tegu, girdi, abudu kandidatai išdėsto 
. ,aavo platformas, o paskui Federacija išneš; nuosprendį, 

. kuris jaį yra remtinas. Praeityje Federacija oficiališkai 
neindorsuodavo jokio kandidato, šiemet būsianti pada- 

t % tyla išimtis. . ’
Betgi yra dar viena partija, į prezidentus yra'dar 

vienas kandidatas. Mes turime mintyje Progresistų 
‘Partiją ir jos kandidatą Vir_cent Hallinan. Kodėl Halli- 

1 nan nekviečiamas^ kalbėti Federacijos konvencijai?
Ta pati sena istorija. Darbo unijų lyderiai yra įkinkę 

’brganizuotus darbininkus į kapitalistinių partijų vežimą. 
Vieni veža vienos partijos vežimą, kiti kitos. Ir taip įne

rtai iš metų eina organizuotų darbininkų kryžiavojimas. 
Neleidžiama jiems politiniai išsilaisvinti iš kapitalistų 

.’klasės. Dirbtuvėje darbininkai yra kapitalistų klasiniai 
priešai,.poli tiko j e—jų draugai ir kolegos! Kokia pikta 

.t, apgavystė, koks žiaurus darbininkų išniekinimas!
r - Progresistų Partija ir jos. kandidatai atstovauja dir- 

. Gbančiųjų interesus. Tegu unijų biurokratai neleidžia 
’•>-Hallinan ir Ęass kalbėti unijų konvencijoms. Bus su

prasti būdai organizuotus darbininkus pasiekti ir į juos 
' prabilti. Šimtai ir tūkstančiad tos partijos, narių ir sim- 

patikų žodžiu ir lapeliais supažindins darbininkų ma- 
; ęes su jų problemomis ir jų reikalais šiuose preziden- 

L ’ ' tiniuose rinkimuose.
' -aM .7 '____________________
Oris TA BAIME
t "^ RIMTOS ŽINIOS ateina iš Irano. , Premjeras Mossa- 

(Jegh, gavęs, nuo parlamento diktatoriškas jėgas, skubina 
/• komunistų įtakos kilimui .pastoti kelią. Jis esąs baisįaį 

išsigandęs Irano darbo žmonių sąjūdžio. ' Jie nerimsta. 
f jie reikalauja ko nors. sau. Jie nebepasitenkinę nuolati

nio alkio padėtimi. Jiems kelią į kovą ir laimėjimą na- 
minių reformų rodo nors slapta, bet gyva ir veikli Irano 

|3®.KonĮunistų Partija.
Tą puikiai mato Irano buržuaziniai nacionalistai su 

'Dr. Mossadegh pryšakyje. Štai kodėl Mossndegh ,pa- 
; --skelbė “plačias reformas.” Dvarponiai turi bežemiams 

z valstiečiams daugiau duoti javų už apdirbimą jų žėruos, 
y/ Turi pridėti dešimt procentų. Kitą dešimtį procentų 

turi padėti j šalį ir laikyti > ateičiai. Jeigu būtinas rei
kalas atsiras, ir tie dešimt procentų turės, eiti valstie-

'. ■

Gerai, žinoma, kad nacionalistai susirūpino valstiečių 
likimu. Gerai, kad Dr. Mossadegh išsigando komunistų 

nors, tiek valstiečiams numeta nuo'dvarininkų maistų 
lūžtančio stalo.
- ^. Bet tenka labai paabejoti, ar tokios, reformos užteks, 
kad patenkinti alkanus dirbančiuosius ir kad užbėgti ke
lią Irano komunistų įtakos kilimui.

^ ‘ Valstiečiai pasilieka valstiečiais — bežemiais ir alka
nais. Dvarininkai p’asilieką dvarininkais—nutukusiais 
ir pralobusiaiš. Ta& vienas kitas bušelis grūdų į metus 
nepasotins alkanųjų ir neišspręs pamatinio ekonomikos 
klausimo. Irano dvarininkai, • princai ir kunigaikščiai 

m - v būti nuversti. Jų žemės ir jų turtai turi pereiti į 
v Jpf'flarbininku ir valstiečiu rankas. • /

reformos Irano nacionalistai negali pravesti. 
; •IP'•'Tokia reforma užduotų mirtiną ekonominį smūgį jų pa-

■.7

NOReTŲ, BET NEGALI
Menševikų Naujienos at

siprašinėja Hitlerio pa
stumdėlio Kazio Škirpos, 
kad jos negali visiškai ir 
pilnai atleisti jam visus jo 
griekus, papildytus prieš 
Lietuvą karo metu. Jos sa
ko:

Mos neabejojame gerais 
pik. K. Škirpos norais. Jo pa
teiktos šiame laiške ištraukos 
iš slaptų instrukcijų . ir infor
macijų Laikinajai Vyriausy
bei liudija apie jo nuoširdų 
atsidavimą lietuvių tautos iš
laisvinimo .reikalui ir apie jo 

) tvirtą pasiryžimą apsaugoti 
Lietuvos teisei ir. garbę pasau
lio akyse. /

Mažai ko betrūksta pakė
limui Škirpos,. to paties 
pikčiausio Hitlerininkų ko
laboranto ir Lietuvos par
davimo naciams, į didvy
rius. Ir tai padaryti kibai 
norėtų menševikiškos ,Nau- 
jienos. Bet net ir jos ne
pajėgia visiškai užmozoti 
tą svarbų istorijos laikotar
pį. Net ir jos, baisiai no
rėdamos, negali paslėpti iš-' 
davikiškų Kazio Škirpos 
darbų.

Todėl rašo':
Tačiau faktas vis'dėlto yra 

tas, kad p. Škirpos pažiūra į 
padėtį Europoje, 1941 m. bir
želio įvykių rezultate, buvo 
nereali. Jisai tikėjo, kad na
ciai laimės ir kad jie toleruos 
nepriklausomos Lietuvis buvi
mą Hitlerio užkariautame že
myne ; ir tuo vadovaudamasis, 
jisai norėjo, kad Lietuva daly
vautų* “Naujosios Europos” 
kūrime, šitos.,savo iliūzijos p.:

AR PREZIDENTAS 
TRUMANAS NEŽINO?

Neseniai prezidentas 
Trūmanas išreiškė susirik 
pinimą piliečių “nerangu-1' 
mu.” Tarp kitko, jis pasa
kė: “Aš manau, kad-mes 
visi turime susirūpinti tuo- 
mb jog Per visą šitą šimt
metį vis daugiau ir daugiau 
piliečių susilaiko nuo balsa
vimo.” Jis parodė, kad visi 
dvidešimt devyni milijonai 
piliečių, suaugusių vyrų ir 
moterų, nė neužsiregistrųo- 
ja dėl balsavimo.

“Daily Workerio” kolum- 
į nista-s Abner W. Berry ima 
Trumana nagan. Vienas ’iš 
dviejų, jis sako: Arba pre
zidentas nieko nenusimano 
apie priežastį, arba jis ty
čia Amerikos žmonėms ne
pasako tiesos apie- tokią 
nesveiką padėtį.

Berry mums primena, 
kad pietinėse valstijose 25,- 
000,000 žmonių per metų 
eilę kovoja už teisę balsuo
ti, bet nepajėgia laimėti. 
Daugiausia jų yra negrai. 
Milžiniška dauguma tų dvi
dešimt devynių milijonų, 
apie kuriuos, kalba *prezi- 
dentgs Trumanas, pareina 
iš pietinių valstijų. *

Pietines gi valstijas val
do demokrątai, Trumano 
partijos žmones. Bet vie
toje prieš juos kovoti, de
mokratai Chicagos konven
cijoje dar tuos savo kole
gas iš pietų apdovanojo—i. 
pirmu sykiu jų 'atstovą pa
statė kandidatu į Amerikos 
vice-prezidentus. Tai ko! 
vertas tas mūsų 
susirūpinimas ? S u i 
mas sų-senatoriaus Spark- 
mano iš Alabamos kandi
datūra ant demokratų ti- riausybė -ir įgaliotiniai Lietu- 
kieto, jis pats prisidėjo prie voje-Lminkštesnio 5ūdo ir ne 
tų milijonų piliečių ignora
vimo, jais nesusirūpinimo.

ĮColumnistas.Berry s.utęi-- 
kią pavyzdžių, kaip pietinė
se valstijose valdovai nepri
leidžia negrų prie balsavi
mo. Viena, ten įvesti spe
cialūs balsavimo mokesčiai: 
neužsimokėsi, negalėsi bal
suoti. Tas vienas daugybę 
biednų piliečių sulaiko nuo 
balsavimo. Paskui s e k a 
brutališkas teroras prieš to, t.y?’.paties p. Škirpos'va- 
norinčius balsuoti. Pavyz-r dovąutos organizacijos, 
džiui, Berry sužinojo, kad nyję “Į Laisvę”, 1-me nume- 
Alabąmoje, ' S p a r k m a n o ryje

. , , j Škirpa laikėsi net ir tada, ka7
i prezidento nacj^į uždraudė jam vyk- 

oUtlKoa- [j Lietuvon ir izoliavo jį “na-
miniui areštu’’ Berlyne. ' , 
Jo instruktuojama paik. Vy-

taip tvirtų, kaip jo, demokra
tinių įsitikinimų žmonės —nu
ėjo tąja kryptim gana toli. 
Jau oficialiame tos. Vyriausy
bės pareiškime apie “laisvos 
Lietuvos atstatymą” (1941 
m. birž. 23 d.) sakoma:
'“Priėš viso pasaulio tyrąją 

sąžinę- jaunoji Lietuvos Vals
tybė entuziastingai pasižada 
prisidėti .prie Europos organi
zavimo naujais pagrindais.”

O Lietuvos Aktivistų Fron-

, leidi-

(4941 m. bir& 24 d.)

čių interesams. Jie nepareina iš darbo masių. Jie 
yra dvarininkai ir kapitalistai. Juk/ir pats Mossadegh 
yra stambus dvariųinkąs. ~ -

Iš sportų olimpiados
Tarybų Sąjungos sporti-. 

ninkai pirmą sykį dalyvavo 
pasauliniam s e p t y n iasde- 
šimt tautų sportininkų su
sitikime. Ir jie pasiekė ga
nai daug punktų. Galima sa
kyti, ar tik nebus pralenkę 
amerikiečius sportininkus 
punktais. Komercinė spau
da iš pradžių paskelbė, kad 
amerikiečiai buvo laimėto
jais, betgi praslinkus kele
tui dienų, pasirodė kas ki
ta. Per abiejų šalių pasi
tarimus sutikta skelbti, kad 
abi šalys išėjo punktais ly
giomis — 494 ir 494.

Mes, taikos šalininkai, tu
rime iš tokių įvykių gana 
daug pasidžiaugti ir rimtai 
pagalvoti, jog mūsų įtemp
ti be paliovos darbai už 
garbingą taiką, prieš karą, 
eina vis. tolyn ir vis geryn. 
Dar ir to neturime pamirš
ti, kad mes, taiką mylinti 
piliečiai, pajėgsime privers
ti mūsų šalies kietakakčius 
pareigūnus vykdyti visuoti
na taika ir leisti laisvai vi
siems piliečiams važiuoti į 
bile šalį, atlankyti savuo
sius, pav., parvažiuoti Lie
tuvon ir dar pamatyti mū
sų gimtojo krašto jaunimą, 
jų pažangą moksle ir spor
te.

, Todėl neturime pamiršti 
kovos už taiką. Sykiu ne
turime pamiršti mūsų spau
dos. Dabar eina Laisvės 
fondo sukėlimo vajus. Man 
tas labai rūpi. Manau, jog 
ir kitiems mano draugams 
turėtų rūpėti. , Deja, kai 
kurių jų pavardžių netna- 
čiau fondo skyriuje.

Rugpiūčio 6 d. klausiau 
per radiją iš sportų olimpi
ados pranešimo. Pranėj ė- 
jas dėstė savo nuomonę 
apie Sovietų sportininkus. 
Jis sako, kad Sovietų spor
tininkai labai mandagūs ir 
priimnūs. Jis juos vadina 
rusais. Rusai pagirdavo 
amerikonus, sakydami, 
“beautiful,” o ameril$o.ųai 
rusams atiduodavo pagar
bą, sakydami “chrošo.” Ar 
tai buvo ne gražu ir ne ma
lonu girdėti tokius priėmi
mus? Tai didelis šuolis 
prie taikos.

Ant galo pranešėjas pa
žymėjo, . kad jis nesupran
tąs, kodėl Valstybių parei
gūnai * negalėtų taip pat 
gražiai sugyventi, kaip 
mes, sporto mėgėjai, sugy
vename !

Gerai ir labai pritaikytai 
to sportininko pasakyta. 
Turime pripažinti, kad 
sporto mylėtojai turi kito
kias mintis, kitokią išva-

dą, negu stambūs politikie
riai. Sportininkas išlošia 
vieną kitą lošimą ir jis jau
čiasi smagus ir patenkintas 
savo gabumais, s Bet paim
kime stambų politikierių, 
kuris daro gyvenimą iš po
litikos . Dolerinė idėja ja
me persigėrus iki pat kau
lų. Jam doleris yra bran
gesnis už visą svietą. Sykį 
garsusis rusų dainininkas 
Šaliapinas yra pasakęs, 
kuomet jam būpant Angli
joje, laikraščio -reporteris 
jį užklausė, kodėl jis neva
žiuoja į savo tėvynę: “Do
leris velnias mane pasigavo 
ir aš negaliu nuo jo išsisuk
ti,- kad pasiekti savo tėvy
nę.” Taip yra su kapitalis
tinių valstybių galvomis. 
Jeigu kas nesutinka su do
lerine sistema, tuos sodina 
į kalėjimą, ir baigtas kriu
kis su jumis.

Paimkime mūsų šalies 
prezidento Trumano elgesį 
su tomis šalimis, kuriose 
patys žmonės tvarkosi, — 
ne, pagal velnio dolerio ko
mandą, bet pagal žmoniš
kumą. Nuo pat 1949 metų, 
kuomet Winston Churchill 
atvažiavęs į Bismark, Mo., 
tą kerštingą mašiną užsili
ko, ir po šiai dienai tas pat 
tebevaroma. Ar girdėjote, 
kad Trumanas būtų pami
nėjęs apie draugišką sugy
venimą, kaip' kad tas olim
piadoje buvęs sportininkas 
išsireiškė? Nieko pana
šaus.

Dabartiniai mūsų šalies 
pareigūnai nepermato ryti
nės Europos ir Azijos tei
singo žmonių troškimo. Pa
vyzdžiui, William O. Doug
las, Aukščiausio Teismo na
rys, pasakė, kaip nabašnin- 
kas Franklin Delano Roo- 
seveltas suprato Azijos 
žmonių Troškimus ir 
todėl jis pajėgė su visais 
gražiai sugyventi. Bet kai 
Trumanas užėmė preziden
to vietą, iškilo kalnai ne
sutikimų. »

Mūsų šalies prezidentas 
turi 'didelę galią. Jeigu jis 
trokštų žmonių protavimą 
pasukti į gerąją pusę, sa
kant, į taikos pusę, jam yra 
visokių progų. Mes, šios 
šalies piliečiai, šiemet ru
denį turėsime progą iš
rinkti prezidentu geresnio 
nusistatymo žmogų. Bal
suokime už tą, kuris stovės 
už visuotiną taiką.

K. Depsas.

Iš Laišky Redakcijai
Gerbiafna Laisvės 
Redakcija:

Vėlinu daug laimės dėl 
visų. Linkėju, kad Laisvė 
gyvuotų, kol šioje šalyje 
lietuviškas žodis skambės. 
Laisvė suteikė daug geco 
ne tik šioje šalyje gyvena^- 
tiems lietuviams. Ačiū^fai 
už pagarsinimą, kaip siųsti 
pundelius Lietuvon. Ir aš 
siunčiau ir ten apturėjo 
mano giminės.. Rašo mer
gaitės. Rašo, kad Lietuvo
je, yra bažnyčių ir jas lan
ko, kas nori. Rašo, kad 
Lietuvoje yra mokyklų, ku
rias lanko vaikai, mokosi 
rašyti lietuviškai ir rusiš
kai. Ir mergytė, baigdama 
trečią klasę, parašė man ei
les “Ridikėlis ir Petraška.” 
Tai matyt, kad Lietuvoje 
vlietuviškas žodis nėra nu
slopintas.

Ačiū jums visiems Lais
vės darbuotojams. Ir leidė
jams už skleidimą ramybės 
ir meilės tarpe visų lietuvių 
—ne tik tarpe lietuvių, bet 
visam pasaulyje.

Kai kurie lietuviai Jjbri 
karo “išlaisvinti Lietuvk” 
Rodos, karas kaip gčjkj 
skynimas. Bet karas neša 
tik ašaras ir kančias. Ne
jaugi tie žmonės nežino, 
kas yra karas.?

Nėra nieko baisesnio už 
karą. Ir aš pati mačiau 
1915 metų karą. Girdėjau 
kulkų ūžimą, girdėjau aša
ras ir dejones sužeistųjų. 
Mačiau bada. Nebereikia 
karų. Reikia ramybės ir 
geresnio gyvenimo dėl visų 
Žmonių. ■ i

Tamstos atleisite man už 
prastą rašymą. Bet aš no
rėjau išreikšti savo mintis 
ir padėkoti jumsjūž taip 
malonu laikrašti.

Ačiū Dr. Kaškiaučiui uf 
suteiktus, patarimus sveika
tos reikalais.

Įdedu du doleriu. Nors 
menka auka, lai 

reikalams.
Lieku visus

bus Lais
vės

gerbianti,

- Apie permainas. — Revo
liucijos nėra pądaromos; 
jos pačios ateina.

Wendell Phillips

SOVIETŲ IR JŲ DRAU
GŲ POKALBIAI PRAGO.I

Belgrad, Jugoslavija.. — 
Jugoslavų žinių agentūra 
pasakoja, kad aukštieji So
vietų komandieriai tariasi 
su Kinijos ir kitų savo 
draugų generolais, suvažia
vusiais į Pragą, Čechoslo- 
vakijos sos.tinę. Jie svars
tą, kaip suderint ginklai 
tas visų jėgas . atsitikiirai 
karo su Amerika ir jos tal
kininkais. '

štai ką skelbė savo atsišau
kime to Fronto “štabo virši
ninko įgaliotinis” Leonas Pra-: 
puolenis:

“Su. pasitikėjimu ir dėkin
gumu sutikite žygiuojančią 
Vokiečių kariuomenę ir teiki
te jai visokeriopą paramą.

“Tegyvuoja draugiškiausi 
ryšiai su Didžiąją Vokietija ir 
jos Vadu Adolfu Hitleriu!”

Buvo ir tos Vyriausybės bei 
Aktivistų 
riuos 
koktu.

8 Tikrąj koktu. Lygiai taip 
pat koktu, kad šiandien 
naujieniečiai 
čiai 
mis

Fronto aktų, ku- 
minėti šiandien būtų

ir keleivie- 
su tokiais Škirpo- 
ir Prapuoleniais 

vienoje lovoje gulį, -iš
vien ir bendromis jėgomis 
nuodija Amerikos; lietuvįų 
galvas ir širdis prieš Lie
tuvą.

Baisiai koktu prisiminti 
ir tą, kad tais pačiais lai
kais griga/itiniai naujienie- 
čiai sveikino Hitlerio ku
riamą “naują lietuvį” ir 
šaukė “Vąlio už Hitlerio 
legijonus!”

Žymieji amerikiečiai
Savaitė tarp rugpiycio 17-23 
5an?uel Pierpoint Langley 

(1834 rųgp. 22 d. — 
1906 vasario 27 d)

Samuelis Pierpoint Langley, 
bus amžiais primenamas -už 
savo tyrinėjimus aviacijos sri
tyje. Kaip astronomas* ir fizi
kas, jis jau buvo plačiai pa
garsėjęs, iki 1890 metais vi
siškai atsidavė fantastinei, 
kaip kad tada atrodė, įdėjai | 
— pastatyti, motoru vąromą, ( 
sunkesnį kaip oras aparatą, I tavo išradėjai. Praslinkus aš- 
kuris pats skristų. Įsitikinęs (tuoniems metams po Langley 
galimumu, 1896 metais Lan- mirties, ir trims po sėkmingo 
gley sulipdė “skraidančios ma-j Wright epochą keliančio skri- 
šinos” didelį modelį, kuris dimo, 
nusklendė 3.000 pėdų. Vėly- | rolina 
vesnis modelis ■
Tai buvo pirn)ieji motoro va-

pačiam tęsti. Kongresas šiems 
bandymams buvo paskyręs 
$5,90'.). Tačiau šis lėktuvas, 
jo vadintas “aerodrome”, vil
čių nepateisino; priežastis bu
vusi netikslus startas, ši ne- 
iM’.Z jį taip paveikė, kad jis 
atsisakė visų tolimesnių ban
dymų. Bet kaip ji$ tikėjosi, 
netrukus kiti žmonės ėmėsi jo 
pradėtą darbą tęsti — tai bu
vo broliai Wright, pirmojo 
sėkmingo mo’.’yu varomo lėk- t • v i — • • 1 • i — Y.

Kitty Hawk, North Ca- 
—. žinomas lėktuvų 

_  4 2Q0 pėdų.1 konstruktorius Glenn H. Cur- 
■■ ‘ . |ti?s, į Langley originalų !«5k-

romi skridimai, sunkesne kaip (tuvą įdėjęs geresnį motorą, 
oras mašina. Nors Langley ti- įrodė šio lėktuvo tinliamumą 
kėjosi. kad kiti tęs jo prade- skraidymui, šis “aerodromą^ 
cus bandymus ir sukonstruos šiuo metu yra išstatytas bml- 
normalaus dydžio mašiną, ku-, thsonian Institute, Washicgto- 
rioje tilptų pįlotas, tačiau jąm'nc, D. C. . .

’ • Common Council

kėjosi. kad kiti tęs jo prade-

.teko ir toliau tuos bandymus |

kraipymui. šis ’’aer

2 pusi.—Laisvė (Lįbertyj—šestadien., Rugp.-August 16, 1952
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Nauji Filmai
Ukrainos Gigantas Ševčenko

• s
Apie 110 metų atgal caristines Rusijos 

sostinėje Peterburge. Imperatoriškoji Meno 
Akademija.' Studijoje, prie molberto, stovi 
jaunas vaikinas su tankiais juodais plaukais,, 
aukšta kakta, ryškiomis gyvomis akimis ir 
dailiai tašytu stipriu’ veidu. Prieš jį audek
las, rankose teptukai ir paletė. Ant plat
formos netoli modelė, mergaitė tautiniuose 
rusiškuose drabužiuose.

Tai jaunas meno mokyklos studentas 
Ševčenko, Taras ševčenko, kuris atvyko iš 
savo gimtinės Ukrainos į didžiąją sostinę 
mokintis tapybos. Jis žiūri į mergaitę, kurią 
turi paišyti, ir jo mintys toli, toli... Jos ne 
prie šaltosios Nevos, jos ne karališkoje aka-
demijoje, bet prie Dniepro, kurio ukrainiš- 
kas vardas “Dnipr”, jos plačiose stepėse, 

giliuose lapuotuose' Ukrainos miškuose, 
Jos saulėgrąžų daržuose, jos, kur vėjas pu- 

ičia nuo Juodosios jūros ir bučiuoja platųjį
ramųjį Doną...

< TARAS ŠEVČENKO

F Štai profesorius, caristines akademijos 
meno profesorius. Ah, bet tavo linijos nepa
kankamai gracieziškos... žiūrėk, piešinys 
neturi pakankamai iškilmingumo...

Jaunas ševčenko bando atsakyti. Jis ban
do paaiškinti profesoriui, kad ta mergaitė 
valstietės drabužiuose jam priminė Ukrainos 
laukus, kad, jis nenorėjo matyti savo mo
delėje gracijos ar pompo, bet liaudiškos 
tvirtybės, artimumo prie žemės, prie darbo, 
kad jis norėjo joje atvaizduoti kenčiančią 
darbo liaudį...

Kenčiančią liaudį? Bombastiškas profeso
rius negali suprasti. Ah ševčenko, ah, mano 
mielas Taras, tu perdaug dūmoji, perdaug 
svajoji, ir perdaug poezijos rašai, ir dargi 
mužikiškoje kalboje, ukrainiečių kalboje...

w »įs .

Tai maždaug pirmos scenos iš naujo tary
binio filmo “Taras ševčenko”, kuris dabar 

’ ALatvežtas šion šalin»(ir rodomas New Yorke 
^Stanley” teatre), šis filmas buvo pagamin- 
-4tas Ukrainoje, Ukrainos Socialistinės Tary> 
wų Respublikos centralinėj studijoje. Jis vi
sas permirkytas ukrainietiška dvasia, jis au
tentiškas, jaudinantis, istoriniai tikslus. Jis 
paminklas didžiam Ukrainos gigantui šev- 

t čenkųi, dailininkui, kuris perkėlė savo kū
rybinį talentą į spausdintą žodį, nes jautė, 
kad plunksna gali pasiekti platesnes mases 

. negu1 teptuku.
• * * *

| * Ševčenko gimė baudžiauninkų šeimoje, 
/ bet dvarininkas jį anksti paliuosavo, ir jis 

buvo išsiųstas mokslintis, iki pasiekė Peter
burgo meno akademiją. Jis galėjo pasirinkti 
vieną kelią, kuriuom nuėjo kai kurie jo pa
dėtyje atsidūrę žmonės: sutapti su valdan
čia klase, pamiršti savo kilmę, pamiršti 
žmones, pamiršti liaudį. Bet jis pasirinko ki
tą kelią: jis liko su liaudimi. Taip jam dik
tavo jo karštoji širdis, taip jam diktavo pro
tas. Dar jaunas meno studentas būdamas jis 
jau tampa žinomas kaipo poetas. Jo eilėraš
čiai deklamuojami ir ukrainietiškai ir rusiš
kai, jis kviečiamas į dičkių salonus ir turčių 
rūmus. Bet iš jo akyvaizdos niekad neišnyk-* 
sta baudžiauninkų Ukraina. >
‘^Pagaliau jis meta meno mokyklą ir.-Pe

terburgą, — sudiev Neva, jis sako, — svei
kas Dnipr! Jis savo gimtinėje...

Ir čia turčiai bando jį priglausti, dvari- 
! f ^■hinkai jį vaišinti, poniutės jį girti, ponai-jį 

^girdyti... Bet jis nutrenkia tuos šalin ir eina 
į kaimus, eina į žmones. Jis visuomet buvo 
palaikęs savo atmintyje baudžiavos likimo 

r vaizdą, bet dabar supranta, kad buvo dali
nai Jį pamiršęs. Visa baisenybės priespauda 

i grįžta Jo. atmintin. Jis susijaudinęs iki kraš-

tutinumo. Jis dega pagieža prieš tuos, kurie 
tiek kančių sėja žmonėse. Jis ryžtasi kovoti.

Ir vėl mes jį matome Peterburge. Bet 
dabar jis jaui ne jaunas savo gimtinės besiil
gintis studentas, o pasiryžęs kovotojas. Jo 
eilėraščiai darosi vis aštresni, jo balsas vis 
kovingesnis. Ir kas neišvengiama, atsitinka: 
Caro policija jį suima ir jis ištremiamas.

* * * *
Ištrėmimas Sibiran buvo baisus dalykas, 

bet ševčenkui caro valdžia parinko dar 
baisesnį likimą. Ištremtas Sibiran jis bent 
būtų galėjęs rašyti, piešti, kurti. Bet caro

The simple truth of the matter
(In Regards To

Who stimulates a zest to hate 
This man who burns to activate 
The race to rise up: urging higher- ' 
Thoughts and deeds: who feeds the firer 
Of Progress, with words that scatter 
Down the world, like raindrops patter 
Through a field when storm clouds bounding 
Rend the sky, who’s voice went sounding 
Truth colossal, hope gigantic, 
Thoughts that made Despair grow frantic, 
Made IT rage with fear and malice, 
“Truth must not invade my palace!” 
Lo! it shouts, “for -Truth will sear me 
Terribly, then who will hear me 
Should this man persist in talking?” 
Slyly then7IT started stalking
Round about the man who tried to 
Rouse the masses who are lied to, 
Daily told a mess of funny

‘ Stories, while the Few hoard money: 
Tons of it, and cheat the people, 
While they prate of Heaven’s Steeple; 
Yea, they plunder, slyly wearing 
Piety, but never sharing
Wealth gigantic with the masses, 

But insist the poor are Asses 
Who must walloW in the gutter 
Of contempt and so they clutter 
Jumble up in stinking hovels 
Millions who are poor; while novels 
Preaching nought they slyly gather 
Up inside their stores (what blather!) 
And insist the poor should read them 
Diligent, nor fail to heed them: 
“Man is dirt and dust,” they simper, 
“Full of' crimes and made to whimper; > 
Man is dumb and so must perish 
Like a dog, dear paupers cherish 
Thoughts of God, instead of thinking!” 
Ah, behold! the rich clan winking!
“Feed them such and they will never 
Try to think,- nor will endeavor 
To improve their,vile condition, 
While they know no true volition 
We can breathe with ease and plunder 
Countless hordes, who else might wonder 
Why they suffer: Why their living 
With disease and filth, and giving 
Everything they’ve got to* working 
Constantly! while we lie shirking 
To contribute to their labors,
While they pray, these toiling neighbors, 
We can fry them just like fishes, 
Make them cater to our wishes;
Should they reason: should they riot!
Bluff them on a Christian diet!”

Nelson: who makes sense and powered 
Scores of minds which might have soured 
Mid the morbid gloom of silly 
Greed and spite and culture chilly, 
Suffers now becaus'e a folly
Known as Wiealth (so just and jolly!) 
Seeks to babble down all reason!
Reason to Despair is treason!
Treason, which rebukes the error 
Bludgeoning God’s earth with terror! 
Slandering the just and able . 
Mėn who seek to clean the stable 
Of, Contempt where millions flounder! 
Fashioning a system sounder, 
Firmer, vaster, stronger, higher;. 
How the Few disdain the firer 
Of Progress, which lights the gloomy 
Souls of men, expels the fumy 
Smog of fear which IT would scatter 
Down the world to still the patter( . 
(Just like rain) of words which sounding 
Liberty and Truth go hounding 
Wrong and Wealth: which fly like eagles 
Skillfully: and just like beagles 
Questing prey, so Truth unravels 
Tyranny and leaps, and travels • 

valdžia norėjo palaužti ševčenko kaipo 
žmogų-kūrėją, norėjo “ištrinti jo vardą’*. 
Jis išsiunčiama's į arrąiją, į tolimą pasienio 
postą Viduriniuose Rytuose, jis išsiunčiamas,, 
kur podporučikai galės stebėti kiekvieną jo 
žingsnį. ,

Jam griežtai uždraudžiama rašyti arba 
piešti. Jis neturi teisės laikyti rankoje pai
šelio, neturi teisės turėti popiergalio.

Mes matome ševčenko per dešimtį metų 
tame pragare. Mes matome jį senstant, gal
vos plaukai retėja, veidas raukšlisi. Bet ne
sensta jo Siela. Ta dalis filmo, kur vaizduo
jamas ševčenko būdamas armijoje — trem
tyje, yra stipriausia, jautriausia, įspūdin
giausia. j

* * * . z
Bet Rusijos ir Ukrainos pažangūs kūrėjai 

ir žmonės jo nebeužmiršta. černiševskis, Ne
krasovas, Turgenievas ir kiti darbuojasi už 
.jo laisvę. Ir štai scena: ant Volgos, ant lai
vo, sėdi barzdotas senstantis žmogus. „Tai 
ševčenko, pagaliau atgavęs savo laisvę, grįž
tantis į Peterburgą. Ant denio griežia smui
kas. Smuikas... smuikas po dešimties metų 
kariškų bubnų, “barabanų”,—ir per sehio 
akis liejasi ašaros.

' Paskui triumfas. Literatūrinis Peterbur
gas sutinka Ševčenko kaip .herojų. Jo eilė
raščiai visų lūpose.

Ir jie liaudies lūpose iki šios dienos... '
• A. Šilėnas

Steve Nelson)
Here and there! with zest and feeling, 
“Lock at what the rich are stealing! 
See what they are hoarding, hating! 
Why should you agree in baiting 
Hooks of plunders with your living 
Bodies while the rich are giving, 
Dealing out to noble sages, 
Arrogance, (most honest wages!) 
Slander and contempt: disgusting! 
Why should* you persist in trusting 
Such as these who hate all thinking? 
Riding on a ship thats sinking 
Down and down into the lonely 
Sea of Death where shadows only 
(Shadows of the dreadful ages, 
Which disdained sagacious sages) 
Linger to convey the story:
Life here once was vile and gory.”

Now, indeed, it is a pity 
That this great and wondrous city 
Of the world should harbor malice; , 
When will Truth reform this Palace 
Made by-Him fOr all to live in 
Happily? Why should Truth give in 
To the Fools and Fiends who plunder 
Haughtily and sack and sunder 
Massive hordes of moaning people. 
Who lie crushed beneath the steeple 
Of Foul Lies which'slur and slander 
Decency, and whets the dander 
Of kind men who think and reason, 
Who would knead a Social Season 
Wherein to exalt the humble? 
Listen to the rich clan mumble 
Hot with rage and malic^ steaming: 
Just because kind men are scheming 
Of a noble way of giving »
Wealth to all: who sanction living 
Decently with Truth and gladness, 
Expurgating evil sadness 
Which degrades the poor who suffer 
Needlessly; so IT gets rougher, 
Tramples down the honest toilers. 
Who denounce the bloody spoilers 
Of the world: so cold and callous 
They would dese'cratę God’s Palace 
With their atom bombs and hoary 
Lust for Profits, vile and gory! 
They would smash the world to pieces, 
Just to see that Progress ceases! 
How delighted Evil dances, »
How outrageous Malice prances 
In the courtrooms of the nation, 
Where all men of humble station 
Mind and heart are cursed an'd battered 
Ruthlessly, while lies are scattered 
To excuse this vicious beating: 
All who dare rebuke the cheating, 
Lying, robbing which is killing 
Millions who are' poor,: but willing
To consent to rise up higher \
With a’ strong and proud desire 
If the rich will only let them, 
Rather than abuse and net them 
In.their courtrooms and their stony * 
Prisons, while they preach a phony 
Liberty to bluff the masses, 
Who they think arėv stupid Asses;
How! they slur and slam and tackle, 
Curse most piously! and shackle: 
All who dare attempt to firer * / 
Toiling* folk to soar up higher , 
Into Zones of Life where passion \ 
To Progress is all the fashion;
Into Spheres of Thought where lonely- 
Truth and Right may flourish only; 
Into Peace where Justice beaming, 
Cries, “God bless ye Thinkers scheming!”

Miscreants of Wealth: your power, 
Makes Life sordid, sad and sour.

Charles Wazalis

■ . . - _________

.... .

Just recently I drove my brother’s car to a 
garage to have it State Inspected. After sub
jecting it to a thorough mechanical inspec
tion, the garageman seeing that it qualified 
to pass Inspection asked to see my Owner’s 
Card, that little document proving the ve
hicle under appraisal was legally jn my 
possession. Instantaneously I was electrified 
by the thought: I should, indeed, like to ask 
Mr. Rockefeller for his Owner’s Card!: the 
Owner’s Card to his expensive cars, elegant 
mansions, factories, plants, ect. ect.!!! If I 
could get close enough to Mr. Rockefeller to 
ask him this question, personally, he would 
in all probability say, smilingly, “I worked 
to acquire it all!” Or, “My deceased fa
ther’s superb genius inspired it all!” Of 
course I should immediately say, “Everyman 
should use his God given brain to benefit 
the wast majority of mankind.” But still 
this would not answer my question of: 
“Where is your Owner’s Card ?” If Mr. Ro
ckefeller did not just up and walk away 
from me (something which poor people 
can’t- do, ^unfortunately, just up and walk 
away from their poverty) and I should per
sist’in asking my question, I most surely 
would succeed in antagonizing Mr. Rocke
feller to the extent of making him say; 
“My army is my Owner’s Card. My guns, 
ammunition, my hypnotized soldiers; and as 
far as you are concerned you Have nothing 
but your disapproval to back you up.” And 
should I persist, and ask, “Why does all this 
exist which is so wrong and unjust?” Mr. 
Rockefeller must say, “It exists onjy because 
my army exists.” And with this I must just 
up and walk away.

Christ one( day was approached by a 
young rich man who said, “Sir, I observe 
all your laws and teachings, what more can 
I do?” Christ just by looking at the young 
mans clothing perceived that he was exces
sively rich, and said: “Gather all your 
wealth and go distribute it out among the 
poor.” It is needless to say the young rich 
man walked away pulling his hair, and 
gnashing his teeth in bitter chagrin, all of 
which inspired Christ to say, “It is easier 
for a camel to go through the eye of a 
needle than for a rich mari to get into the 
Kingdom of Heaven.” Or to become a Socia
list, as he might very well have said, had he 
been living today.

Charles Wazalis

Tu, mano meilė
O, mano meilč neribota 
Iš gilaus jausmo kylanti, 
širdis del Tavęs atiduota:
Tik daug man laimės pilanti. z 
šypsą tavoji kaip saulytė 
Giedroj pavasario dienoj, 
Galinti spindulius dalyti 
Dainuojančioj širdyje manoj.
Akelės Tavo man yr* mielos: 
Jų žvilgsniuos plinta šiluma, 
Kai per jas jungiasi mus sielos 
Ir visa širdies giluma.
Tu mano meilė žavingoji 
Pavasarėliais žydinti, 
Širdie tu mano laimingoji:
Imti tiek-laimės galinti.

A. Dagilis

Kultūrinio Pasaulio Žinios

Mount Rushmore -■ 
tautinis paminklas

Neseniai pasirodžiusioje 
pašto ženklų serijoje vaizduo
jama Washington©, Jefferso- 
no, Linkolrio ir Theod. Roofee- 
velto biustai, išskaptuoti gra- 
nito uoloje Rushmore kalne, 
Pietų Dakotoje. ‘ -

šie biustai, keturių prefep 
dentų, šią vietą -padarė vals
tybiniu parku, ką patvirtino 
Kongresas specialiu savo akili, 
o prezidentas pavedė valsty
binių Parkų Administracijos 
globai.

Washington as ir Jefferso- 
nas tuom buvo pagerbti, kaip 
Jungtinių Valstybių įkūrėjai; * 
Linkolnas už tai, jog išsaugo
jo uniją, ir Theodoras Roose- 
veltas — “kaipo geriausias 
tipiško amerikiečio pavyzdys.”

Kiekvienas biustas, skai- 
-čiuojant nuo kaktos iki smak
ro, yra apie 60 pėdų aukščio 
ir proporcingas figūrai, ku
rios aukštis butų 465 pėdos. 
Washington o biustas jau yra 
atbaigtas iki pečių, ir tuomi 
jis išsiskiria iš visų kitų.

Gutzon Borglum, žinomas 
skulptorius ir danų imigrantę 
sūnus, buvo išrinktas iš visų 
kitų šiam didžiuliam darbui, 
ir savo darbą pradėjo tuoj 
pat. prezidentui Coolidge 1927 
metais uola pavedus pamink
lui.

“Kas visa tai finansuoja?”, 
sakoma, prezidentas Coolidge 
paklausęs. Biustų skaptavimą 
apmoka federalinė valdžia, 
tačiau pats parkas jau seniai 
apsimokėjo savo kainą turėtų 
gausingu lankymus/.

Pats skulptūrinis dąrbas 
buvęs atliktas jau 1941 me
tais, kada skulptorius Gutzoh 
Borglum mirė. Washington© 
galva buvo atidengta 1930 
metais; Jeffersono 1936.; Lin- 
kolno 1937; Theod. Roosėvel- 
to 1939. Po 1941 koVo mėne
sio Gutzon j Borglumo' sūnus 
Linkolnas, kuris padėjo tėvui 
anksčiau, atbaigė kaikurias- li
kusias dėtales. • ’ ’4

Gutzon Borglum biografija 
atspausdinta p a v a d į n i mu 
‘Duok žmogui daugiau vietbS* 
(Give the Man More Room) 
birželio mėnesį. Joje pasako
jama, kaip skulptorius pradė
jęs savo karjerą statulomis, ir 
bareljefais parkams ir mu- 
ziejams, vėliau statęs milžiniš
kus žuvusiems kare pagerbi
mo paminklus, užbaigė kalnų 
skaptavimu.

-Rushmore kalno paminklas, 
žymiausias Borglum darbas, 
yra pasiekiamas keliu per -di
džiulį pušyną. Jame pastebi
mas gyvas laukinių žvėrių ju
dėjimas — briedžiai, elniai, 
skunkai, kiškiai, laukinės ‘

San Francisco Amerikos Legionas jr kitos 
reakcinės grupės reikalauja, kad nuo cent- 
ralinio pašto sienų būtų nutrinti muralai, 
kuriuos xkeli metai atgal nupiešė Anton Re- 
fregier’as, vienas geriausiai žinomų Ameri
kos piešėjų. Tie muralai vaizduoja tautų 
brolybę ir viltį Jungtinėse Tautose. Legionas 
ir jam artimos grupės sako, kad tie piešiniai 
“komunistiniai.” '

Pierre Matisse, senas (apie 80 metų) 
francūzų dailininkas pareiškė spaudos at
stovams, kad faktas, jog jis dekoravo mo
dernišką katalikišką koplyčią, nereiškia, 
kad jis grįžta prie religijos. Matisse yra ži
nomas kaip pažangietis ir laisvamanis, ir 
kuomet jis apsiėmė dekoruoti koplyčią, kal
bos buvo paskleistos, kad tai žymė jo “grį
žimo prie tikėjimo.”

vys ir ožkos, ir įvairūs kiti 
mažesni žvėreliai. Daugybė 
paukščių, žuvų upių slenyse, 
kurios apaugusios ąžuolynais, 
beržais ir drebulėmis, žvėrys,, 
paukščiai ir žuvys, lygiai kaip 
1800 akrų didumo miškas, yra 
griežtai saugojama -Valstybi
nių \Parkų administracijos nuo 
naikinimo.

Paminklą prižjuri pastovus! 
prižiūrėtojas ir yra lankomas 
per visus metus. Norintieji 
gauti kokių nors smulkesnių 
informacijų, turėtų rašyti “Su
perintendent, Mount Rushme
re,- National Memorial, Keys
tone,- South Dakota.”

Common Council

Tarptautinė meno paroda dab^r vyksta: 
Venecijoje, ItaTijoje. Tai paroda, kuri vyks
ta kas antri metai, ir joje dalyvauja visos 
Vakarų šalys. Socialistiniai Rytų kraštai to
je parodoje nedalyvauja, ries jaučia, )<ad 
parodos bendra atmosfera perdaug forma
listinė. ■ M1

Italijos komunistų laikraštis “į/Unita” sa
ko, kad Jugoslavijos oficiališkame mene, li
teratūroje ir filmuose socialistinio realizmo 
beveik neliko ir kad viskas kraipoma link 
vakarietiško formalizmo.

m

Vatikano pusiau oficialus 'organas “Ossor- 
vatore Romano” pasisakė kaslink moderniš 
ko meno bažnyčiose. Vatikano organas sa 
ko, kad dalinai moderniškas stilizuotas me
nas tinka bažnyčioms, bet kad “nereikia ei
ti prie kraštutinybių.”

Filipinų valdžia prašosi į; ■ 
karinį Pacifiko sąryši

Manila, Filipinai. — Fili
pinų valdžia pyksta, • kad 
Jungtinės Valstijos, dar ne
pakvietė Filipinų į Pacifi
ko Vandenyno kraštų kari
ni sąryši ^prieš *komunizmą.

Amerikos ambasadčrįųs 
Spruance ramina Filipinus, 
kad jie toliau bus priinįti 
į tą sąryšį.

Sąryšio branduolį sudąrb 
Amerika, Australija ir Nfo- 
.joji Zelandija.

3 puti.—Laisve XLjberty)-šeštadien., Rugp.-August 16, 1953



A. GINTAUTAS .

Algirdas Šocikas— 
bokso čempionas

laimėtas Urale, šitas Don- 
base, o štai taurės, ir meda
liai, iškovoti Budapešte, 
Varšuvoje, Helsinkyje, Os
lo. Algirdas parodo drau
gams albumus su nuotrau
komis. Vienoje jų — Tary
bų Lietuvos fizkultūrinin- 
kų delegacija visasąjungi
niame sportininkų parade. 
Sunku ir atpažinti priekyje 
stovintį vėliavininką—liek
ną, dar neišsivysčiusio kū
no jaunuolį. Tai—septynio
likametis Algirdas Šocikas.

Mes tarsi matome 1946 
metų fizkultūrininkų para
do vaizdus. “Dinamo” sta
dionu žengia dešimtys tūks
tančių sportininkų.

O po parado dešimtys 
tūkstančiu akiu sužiuro i 
įžymiausių sportininkų pa
sirodymus. Prasideda susi
tikimai ringe. Kas užmirš 
nuostabią sportinę kovą 
dėl šalies sunkaus svorio 
čempiono vardo tarp Niko
lajaus Koroliovo ir Andro 
Navasardovo? Zaboras, ku
ris tribūnoje sėdėjo šalia 
Šociko, tarsi atspėjo jau
nuolio mintis: 
tokiu tapti, - 
susižavėjusiam Algirdui. — 
Grisi i Kauna — būtinai 
ateik į jaunimo sporto mo
kyklą.

Vaizdai iš fizkultūrinin
kų šventės nutrūksta. Al-

“Ir tu gali 
kalbėjo jis

“Kauno audinių” fabriko 
ceche — darbymetė. Tarp 

w staklių vaikšto inžinierius 
Antanas Zaboras. Jis su
stoja prie vieno darbininko, 
po to prieina prie kito, ati
džiai įsižiūri į jauno gamy
bininko Ričardo Juškėno 
judesius. Pastebi juose klai
dą ir duoda kelis patari
mus. išeidamas jis prime
na Ričardui:

—Pamainai pasibaigus — 
bokso treniruotė. Neuž
miršk!

“Kauno audinių” įmonės 
inžinierius Antanas Zabo
ras prieš, keletą metų buvo 
vienas stipriausių boksinin
kų respublikoje. Pussun- 
kiamę svoryje jis buvo iš
kovojęs- čempiono vardą. 
Vėliau jis tapo treneris. Dar 
besiboksuodamas, Žabo- 
ras rūpinosi jaunąja pa
maina, pirmasis iškėlė Šo
ciko talentą. Juškėnas taip 
pat jo auklėtinis, . užėmęs 
pernai visasąjunginėse jau
nių pirmenybėse sunkaus 
svorio varžybose antrąją 
vietą. *

Tuo pat metu prasideda 
treniruotė ir kitoje Kauno 
įmonėje — “Silvos” triko
tažo fabrike. Prie “Kriau
šės” dirba Vytautas Mozo- 
liauskas, Pabaltijo čempio
nas ^užėmęs šių metų TSRS 
pirmenybėse trečiąją vietą. 
Kiek toliau treniruojasi su !
virvele Mereękas, šniukš-! S^das rodo savo draugams 
ta. Atidžiai juos Stebi, ir | vieną ^nuotrauką: iš ta- 
duoda nurodymus : sekcijos ■ 

, vadovas Algirdas Šocikas. į 
Greitu- laiku, stipriausios- 
Kaune “Sįlyos,” “Kauno au
dinių” ir “Inkaro” koman
dos susitiks tarpusavyje. 
Tad dabar kolektyvai išsi
juosę ruošiasi šioms rung- 

. tynėms. j

“Silvo^’ boksininkų tre- 
ftiruotė baigta. Nusiprau
sę duše, sportininkai ren- 

. giasi namo. Tarybų Są
jungos sunkaus svorio čem
pionas Algirdas Šocikas iš- 
'eina kartu s.u Mozoliausku 
ir jaunu boksininku Meree- 

•ku. 'Užsimezga pasikalbėji
mas apie tai, kaip Algirdas 
Šocikas pradėjo savo kelią 
į sportą. Lyg tyčia, pasi
taikė gražus pavakarys. 
Jaunuoliai nutaria pasi
vaikščioti. Prieina amatų 
mokyklą Nr. 1: ją Šocikas 
baigė įgijęs penktos kate
gorijos šaltkalvio specialy- 

. bę. Paskui jie nuvyksta į 
. uosto dirbtuves. Šocikas 
pažįsta čia kiekvieną kam- 

Fputį. Štai ir įrankių ce
chas. Algirdas čia dirbo, 
•iškilo į žymūnus, įgijo šeš
tąją kategoriją, pradėjo už- 

7 siiminėti sporto kolektyve: 
žaidė futbolą, krepšinį. Pas- 
•kui jaunieji uostininkai pa
rsiuntė jį savo delegatu į vi
sasąjunginį fizkultūrininkų 
paradą.

Išėjus iš Kįmonės, Algir
das pasikviečia savo drau
gus vakarienei. Taksi jie 
važiuoja pramonės prie
miesčiu — Šančiais. Visą, 
•savo gyvenimą nematęs 
šviesesnęs dienos, čia plušo 
Algirdo tėvas. Aukštuose 
ir nuo dūmų pajuodavu
siuose cechuose,’ menkose 
trobelėse čia dirbo ir gyve- 

. no tūkstančiai tokių šeimų, 
kaip Šocikų. Dabar Šan
čiuose iškyla erdvūs įmonių 
korpai, statomi nauji gyve- 

’ riamieji namai, jaunimas 
. inokosi. 
?/■.. ... Draugus pasitiko Šo

ciko žmona su dvejų metų 
berniuku ant rankų. Už
ėję į kambarį, jaunieji bok
sininkai apžiūri stalą su Al
girdo prizais. Štai šitas

i rybų valdžios įsteigtosios 
i Kauno jaunimo sporto mo
kyklos. Foto objektyvas 
užfiksavo mokyklos koman
dą pirmųjų užsiėmimų pra
džioje. štai ir Algirdas' — 
plonutis, neišsivysčiusiais 
pečiais. Draugai žiūri nuo
trauką, paskui į Algirdą ir 
susijuokia. Tai buvo tuoj 
po parado. O dar po trijų 
mėnesių Šocikui leidžiama 
eiti į ringą. Ir jau pirma
me rounde Algirdas nokau
tuoja ilgametį respublikos 
čempioną Bagdonavičių. 
Taip pradėjo savo sportinį 
.kelią stipriausias šalies sun
kaus svorio boksininkas. 
Savaitei praėjus, jis taš
kais nugali savo pirmąjį 
mokytoją. Šocikas rodo, 
draugams dar vieną nuo
trauką: tai jis boksuojasi 
su Zaboru.

Nuo tos kovos praėjo ne-

voti, kad po tokio trumpo 
laiko jaunuolis išeis į tą 
ringą, kuriame prieš dešim
tį mėnesių mate Koroliovą 
ir Navasardovą, susitikti su 
jais, kaip lygus su lygiu? 
Juk tai. atrodė tolima, ne
pasiekiama svajonė. Taip

rodėsi prieš metus. O da
bar Algirdas’ jau kovoja 
Maskvoje su Navasardovu, 
Rygoje su Koroiiovu, Vil
niuje ;su Linnamegi. Jis 
pralaimi šiuos susitikimus, 
bet jo varžovai ne • kartą 
priremiami prie virvių ar
ba net pasiekia grindis. O 
užbaigę kovą, jie sveikina 
jaunąjį sunkiasvorį ir kal
ba apie jo puikią ateitį: 
taip stipriai dar niekas ne
buvo pradėjęs.

Atėjo dar viena vasara. 
Mes sutinkame Algirdą 
gražiojoje Gruzijos sostinė
je -Tbilisi. Gatvės, sodai 
skęsta .žalumynuose. Šia
me mieste vyksta Tarybų 
Sąjungos bokso pirmeny
bės. Daugkartinis šalies 
sunkaus svorio* ir absoliu
tus bokso čempionas, dau
gelio tarptautinių susitiki
mų nugalėtojas Nikolajus 
Koroliovas ir jaunas pir
mojo atskyrio boksininkas 
Algirdas Šocikas, įveikę vi
sus kitus varžovus, susitin
ka finale. Visus metus Šo
cikas įtemptai dirbo. Da
bar jis tikriausiai dar ge
riau sukovos su savo var
žovu. Bet Koroliovas par- 
verčia savo jaunąjį varžo
vą, ir vos spėjus jam atsi
kelti, vėl pasiunčia jį ant 
grindų. Per daug nelygi ši 
kova. Tai aišku kiekvienam 
ir .teisėjai ją pasiskubina 
nutraukti.

Šocikas treniravosi toliau. 
Rytą jis pasikelia į prie pat 
jo inamuko prisišliejusius 
kalnus ir bėga jais ilgą ke
lio galą. Žiemą jis. slidinė
ja. Čia-pat, prie namų, jis 
įsitaiso maišą, kriaušę ir 
kitą treniruočių inventorių, 
lavindamasis kiekviena pro
ga. O tuo pat metu apie 
Šociką galvoja Maskvoje. 
Vienas jis nepatirs viso to, 
ką sukaupė mūsų šalies 
bokso mokykla. Vienas jis 
gal būt klaidžios, ieškos to, 
kas jau surasta ir apiben
drinta. Na, ir treneriai Kau
ne tuo tarpu mažai patyrę. 
Šocikui, reikia padėti. Ir jis 
kviečiamas į Maskvą. Mi
chailo vas, Ogurenkovas — 
tai, vardai, kurie puošia ta
rybinio bokso istoriją. Da
bar jie — Šociko vyresnie
ji draugai, jo mokytojai. 
Ypač, stipriai ir jau visam 
laikui susidraugauja jis su 
Viktoru Ogurenkovu, 
“Krylja Sovieto v” draugijos 
bokso treneriu. Viktoras pa
milo šį valingą, darbštų ir 
atkaklų jaunuolį,. o Algir
das pajuto tėvišką rūpini
mąsi, nuoširdų siekimą pa
dėti.

Taip ; ugdomas Algirdas niekad nebuvo taip ataka- 
Šoeikas. Kur nors kapita
listinėje šalyje niekas jam' r olio Vas 
neatvertų “sporto paslap- čempionas,’ vienas iš tarybi
nių,” paliktų jį savo paties 
likimui. Arba juo susido
mėtų koks nors sportinis 
bosas, “boksininkų arkli
džių” savininkas ir . paimtų 
pas save šį jaunuolį,. o iš
spaudę iš jo viską, kas gali
ma, išmestų į gatvę. Bet 
Šocikas auga Tarybų šaly-, 
je. Jaunimui visi keliai at-1 raunduose abu savo varžo- 
viri — toks yra tarybinių vus — 
žmonių gyvenimo įstaty- ja) ir šarai ’ 
mas.

Algirdas nustebo, kai jam 
pasiūlė žiemą dalyvauti 
Tarybų Sąjungos rinktinė
je. “Juk aš taip smarkiai 
p r a 1 a i mėjau , Koroliovui.” 
Bet treneriai jį nuramino, 
pažadėjo dar labiau padėti. 
Ir štai Leningrade jo pir
mas tarptautinis susitiki
mas — tarybinė komanda 
rungiasi su Suomijos bok
sininkais. Į* ringą iškvie
čiami sunkaus svorio meis
trai -w- Suomijos čempionas 
Pekkala ir Šocikas.

Suomis puola atakon. Šo
cikas ginasi, bet štai jis lai
ku nesuvokė ruošiamo jam 
smūgio, nespėjo pasilenkti 
ir Pekkala visa savo jėga 
siunčia Algirdą ant grindų. 
Leningradiečiai susirūpinę: 
ar pajėgs šis jaunuolis, ku
ris augaloto savo varžovo 
akivaizdoje panašus į vaiką, 
tęsti toliau kovą? Šocikui 
irgi kyla tokios mintys, bet 
jis veja jas šalin. Jis žino: 
reikia nugalėti, žūt būt 
įveikti varžovą — juk tai 
t a r p t a u tinis susitikimas. 
Algirdas atsikelia. Sukan
dęs dantis, jis tęsia kovą, 
Dabar jis ginasi rūpestin
gai: negalima vėl kartoti 
klaidas, atidžiai žvelgia jis 
į savo varžovo akis, steng
damasis įspėti jo sumany
mus ir pralenkti juos.

Varžovai vėl susikimba. 
Šocikas dar atidesnis. Ma
žytei akimirkai jo' prieši
ninkas atsidengė, norėda
mas atakuoti Algirdą. Ir 
čia pat sekė stiprus smū
gis iš kairės, kurio taip 
vengė tie, kuriems jau tek
davo kovoti su Šociku. Pek
kala ant grindų. Teisėjas 
skaičiuoja sekundes. Vie
nas, du, trys... dešimt! 
Kova baigta. Algirdas lai
mėjo nokautu.

, Artėjo 1949 metų TSRS 
pirmenybės. Tuo metu Šo
cikas susilaukia svečio: 
Lietuvos boksininkų treni
ruoti atvyksta; Viktoras 0- 
gurenkovas. Į Kauną su
važiuoja virš 200 geriausių 
šalies boksininkų. Sporto 
halė pilnutėlė žiūrovų: tūks
tančiai žmonių negali pa
tekti į' vidų. Šiose pirme
nybėse puikiai pasirodė 
jaunimas.

Dėmesio centre — sunkia
svorių finalas. Šocikas dar

vęs savo varžovo. Bet Ko-
— ilgametis šalies

niu bokso veteranų — nuo
stabiai atlaikė Šociko puo
limą ir neretai pats perei
davo į ataką. Tačiau Koro
bovas vėl nugalėjo.

Išaugo Šociko meistrišku
mas, išsiplėtė jo akiratis.

...Tai buvo Budapešte, 
, 1949 m. Įveikęs pirmuose

Flizikovskį (Lenki- 
’(Vengrija), Šo

cikas iškovoja pasaulio stu
dentų čempiono vardą. Štai 
išsirikiavo TSRS bokso 
rinktinė — stipriausioji šio
se'Varžybose. Mes matome 
jos daly viii tarpe Bulakovą, 
Ščerbakovą, Šociką. Tai bu
vo pirmoji Algirdo užsie
nio kelionė, po kurios sekė 
antroji, trečioji, ketvirtoji.

Helsinkis, 1951 metai. Į 
Suomiją atvyko tarybinių 
boksininkų delegacija. 48:0 
—štai kokiu rezultatu lai
mėjo visus susitikimus mū
sų šalies 'odinės pirštinės 
meistrai. Šocikas čia no
kautavo tris varžovus.

Stokholmas, 1951 mfetai. 
Ir vėl tarybinių boksininkų 
triumfas. “Bulakovas ir 
Šocikas — pasaulinės kla
sės boksininkai,” — rašė 
švedų spauda. “Triuškinan
tieji Šociko smūgiai.” Ir 
štai nuotrauka — per visą 
laikraščio puslapį: Švedijos 
boksininkas Modigh guli, o 
Šocikas —• nugalėtojas, sto
vi greta. Visišku triumfu 
pasibaigė tarybinių boksi
ninkų pasirodymai Stokhol
me, Geteborge ir kituose 
Švedijos ringuose. Tiesa, 
viename susitikime apsiei
ta be nokauto. Vienas stL 
priausiųjų boksininkų Jo- 
hansonas, kandidatas rung
tynėms Europa - Amerika, 
per visus, tris raundus sten
gėsi ... pasprukti nuo Šo
ciko.

Po kiekvienos pergalės 
' užsienyje Šocikas niekad 
neužmiršdavo: stipriausieji 
jo varžovai ne čia. Geriau- 

‘šieji Europos sunkaus svo
rio meistrai — Tėvynėje. 
Koroliovas, Perovas, Linna- 
megi, Navasardovas — kuri 
Europos šalis gali pasigir
ti tokia sunkaus svorio 
gvardija?

1950 metais Sverdlovske 
šios gvardijos priekyje sto
ja visų jauniausias — Šo
cikas. Jis iškovojo čempi
ono vardą. Ir štai šiais me
tais Maskvoje, nugalėjęs 
Koroliovą, Šocikas trečią 
kartą iškovojo šį garbingą 
vardą. Šocikas žino, kam 
jisrvisų pirma, turi būti dė
kingas už šią pergalą. Jis 
ima plunksną, lapelį popie
riaus.'“Dėkoju partijai, dė
koju tarybų valdžiai, išug
džiusiai mane. Šocikas.” Ir 
kiekvienas Tarybų Lietu
vos sporto mėgėjas, kuris' 
džiaugiami puikia Šociko 
pergale, prisimenai, kas su
teikė galimybę jam iškilti, 
mokytis, augti.

\

Detroit, Mich

Vaizdas Detroite rekrutavimo centre. Būrį jaunu vyru egzaminuoja Dr. Alfred Gold- 
faden. Pirmutinis yra Arthur Weinfield, 22 m. Pažymėtina tas, kad Weinfield užbaigė 
pirmąjį milijonu jauny vyry, paimtų į armiją nuo to laiko, kai Trumanas pasiuntė A- 
merikOs ginkluotas jėg,as į Korėją. ’ " ’ <

Pasakojimas apie Italiją

Neseniai iš Italijos sugrįžo 
Florian E. Schoaps, ten išbu
vęs penkeris metus ir lankęs 
Cagliasi universitetą ir gavęs 
teisių laipsnį. Daug įdomių 
’dalykų jis papasakoja apie 
Italiją.

Jis sako: “Italijoje naudo
jama baimė nėra komuniz
mas, bet įnirtus nepasitikėji
mo baimė, kad Italija gali 
subyrėti į pelenus tarpe ame
rikoniško arelio ir rusiškos 
meškos.’’

Florian E. Schpaps pažy
mėjo, kad Jungtinių Valstybių 
pagalbos programa yra “com
plete flop”.

Dėl antrojo Laisvės 
pikniko

Vyriausiai pelningumo pasisekimas piknike pri
klauso nuo gražaus skaitliaus dovanų, suteiktų pik
nikui. Geriausias įrodymas, kuomet pasižiūri į Lais
vės 135 ir 142 numerius, kur yra sąrašas duosniųjų jA 
draugių ir draugų mont^Jiškiam piknikui. Taigi ir 
busimajam antram spaudos piknikui, kuris įvyks 
rugsėjo 7 d., vvorcesteriečių Olynipijos Parke, pel
no didumas priklausys nuo gausių dovanų. Todėl, 
pažangios spaudos rėmėjai, nepamirškite ir nepa- 
skūpėkite būsimam piknikui atvežti įvairiausių do
vanų. Mes, rengėjai, tikrai jas suregistruosime ir 
tinkamai įvertinsime per spaudą.

Girdėjau vienos draugės nusiskundimą, kad ji ne
mačius spaudoje savo vardo ir dovanos monteliš- 
kiam piknikui. Patariu tuojau susirasti liepos 11 d. 
Laisvę, ir matysite, kaip puikiai įvertinta jūsų do
vana ir kiek naudos padaryta.

Šiam piknikui programa ruošiama neilga, bet ti
krai žavėjanti. Iš Montello, Mass., duetas — Rožė 
Merkeliūtė su Williamu Juodeikių — jau užtikrino 
savo pribuvimą. Tai skambūs balseliai; juos girdė
sime rugsėjo 7 d., Olympia Parke. Kitų užkviestųjų 
žavingų dainininkų atsakymo dar laukiame.

• Komisijos narys D. J.

Ką jis sako, galima, tikėti, 
nes jis buvo antrojo karo lai
kais Italijoje ir įsimylėjo mer
giną. 1947 metais jis ten nu
vyko ir apsivedė, ir dabar 
parsivežė pačią ir sūnų.

Jam labai nuostabu esą, jog 
amerikiečiai mažai tekreipia 
dėmesio į Korėjos karą.

“Italijoje Korėja yra pirmu
tinis pasikalbėjimas”, sako 
Schoaps.” Abelnai, italai ge
riau informuoti, negu ameri
kiečiai, apie užrubežinius įvy
kius; jie seka kiekvieną daly
ką tarp Jungtinių Valstybių ir 
Rusijos.” • '

Jis pabrėžė, kad vedama' 
Europoje linija dėl Jungtinių 
Valstybių apsaugos pagimdė 
baimę ne tik italuose, bet vi
suose europiečiuose. Jie krei
pia dėmesį ne į turtą arba 
skurdą, bet į galimumus, kad 
jie būsią įvelti į atvirą karą 
tarpe Amerikos ir Sovietijos.

ŲN'RA, EC A, NATO ir ki
tos programos esančios bever
tės.

“Įsitikinimas abelnai žmo
nių Italijoje yra,” sako Scho-^ 
aps, “kad jie nieko nepelnija. 
Biet Italijos industrialistai ti
ki, kad Italija turi grobti do
lerius, bet neturi būti sujung
ta su Suvienytomis Valstybė
mis. v

Nekvalifikuotas Jungtinių 
Valstybių personalas Italijoje 
gyvenąs kaip milijonieriai, nej 
kreipdami suprantančios ati
dos į italus ir jų reikalus. Tas, 
žinoma, nepatinka Italijos 
žmonėms. Schoaps pažymėjo, 
kad vienas aukšto skyriaus A- 
merikos pareigūnas. išgyve
nęs Italijoje ketveris metus, 
negalįs pasakyti nė “helio” 
italų kalboje.
“Kapitalistinė demokratija’’, 

ęako Schoaps, “nebedaro tokį 
įspūdį italuose, kokį darė pir
miau. Karo laiku italai matė 
amerikiečius Gis, kurie pada
rė gražų įspūdį. Bet nuo karo 
jie .yra atvaizduojami tingi
niais civiliais, kurie nenori 
bendrauti su Italais.”

“Tuo būdu daugelis italų
mano, kad Amerikos stiliaus 
demokratija yra atbukus, pa
sipūtusi ir net korupcijos su
ėsta.”

Kotnunistai sudaro antrą 
didžiausią politinę partiją I- 
talijoje. Praėjusiais rinkimais 
greitai kylanti fašistai laimėjo 
valdymą šešių miestų. Penki 
miestai buvo paimta iš krikš
čionių demokratų.(

Kai taip kalba antrojo ka
ro veteranas ir ‘gavęs teisių 
laipsnį žmogus, tai nekokios 
naujie’nos * mums amerikie
čiams. • .

“D o g m a t i s kas pasirįži 
mas amerikonų”, sako Scho
aps, “versti 'italus kalbėti ir 
veikti taip, kaip amerikonai, 
yra principinė priežastis, ko
dėl mes negalime parduoti 
d emokrati j os u žru be žy j e. ”

Detroite juodosios rasės gy
ventojų yra 303,721. Iš jų a- 
pie 97 proc. yra negrai.

4 pusl.-Laisve

“Poppy Day” detfoitiečių • 
metami pinigai į dėžutes suda
rė $18,125.90. Bet iš tos su
mos liko tik $11,013.27. 
už randą, už darbą, už val
gius išėjo $7,112.63. Kuome^F 
žmonės deda pinigus dėl ve
teranų, tai kiti už tuos pini
gus pabaliavoja. Spartakas

GALVOSŪKIS
Smegenų pamiklinimui

Lenkijoj yra Kališiaus 
miestas, per kurį teka vingiuo
tas upelis. Per šį upelį yra pa
statyti septyni tiltai. Dešinėje 
pusėje upelio randasi Sinago
ga, kairėje pusėje Cerkvė. Iš 
Sinagogos išėjus, turi eiti taip 
per tiltus, kad per paskutinį 
tiltą perėjęs ir nuėjęs Cerkvėn 
galėtum sugrįžti Sih^ogon.

Per kiekvieną iš tų tiltų ga
lima eiti tik vieną kartą. Nu-yd 
sibrėžki upelio su septyniais ’ 
tiltais schemą ir išmėginki sa
vo laimę. Kaip tu galėsi su
grįžti atgal Sinagogon?

Sukeistos galvos 
Uždavinys:

Kiekvieno žodžio, pirmosios 
raidės taip sukeisti, kad vis 
gautųsi naujas žodis. Iš nau
jai pakeistų pirminių raidžių 
turi gautis visiškai naujas žo
dis, kuris reikštų darbininkiš
ką idėją.

1. Dūris, 2. Alga, 3. Tin
kas, 4. Algis, 5. Rūsti, 6. Ki
nas, 7. Arklas, 8. Bebras, 
9. Kalti, 10. Rūgimas, 11. Va
ga.

Atsakymai: . jk

Galvosūkį, “Sunki dalyV 
bą”, teisingai atsakė: DrgJ 
John Montvidas iš Haverhill, 
Mass, ir Drg. Frank Imbras iš 
Pittsburgh, Pa.

S. J. Saginaw, Mich. -
Gerbiamas draugas S. J. at

rodo nevisiškai tiksliai suprato 
uždavinio.

Jūsų matematiška sąskaity
ba atitinka, bet neatitinka už
davinio klausimams. Atminkit, 
kad butą trijų pirklių, kaip 
atskirų asmenų. Sujungimas 
dviejų, netikslus. Jūs rasite 
ši.o uždavinio teisingus spren
dimus čia pat apačioje. .

A. pirklys gauna 3 pilnas 
bačkas, 1 pusę, 3 tuščias.

Balansas 350 litrų vyno, 7 
bačkos.

B. gauna 2 pilnas, 3 puses 
ir 2 tuščias bačkas.

Balansas 350 litrų vyno ir 
7 bačkos.

C pirklys gauna 2 pilnas, 3 
puses ir 2 tuščias bačkas.

Balansas 350 litrų vyno ir 7 • 
bačkos.-

Trumpai suėmus atrodo ši-M 
taip: J

A 3 pil. 1 pusė, 3 tušč.
B. 2 pil. 3 pusės 2 tušč.
C 2 pil. 3 pusės ir 2 tušč.

B. D.
. - -  ................ —-■ i ——  ...................................

(Liberty)-Šeštadien., Rugp.-August 16, 1952



MONTREAL, CANADA
nė alga moteriškų paltų siuvė
jams nuo 70 c. iki $1.62 į va
landą.

SrUvėjai pasirašė 
naują kontraktą

Moteriškų , paltų siuvėjai 
(cloakmakers) atstovaujami

' International Ladies’ Garment 
Workers unijos (AFL-TLC), 

taSereitą savaitę pasirašė naują 
fy-ims metams sutartį su darb
daviais. šioj industrijoj dirba, 
priklausančių prie unijos, apie 
2,200 siuvėjų.

Sulyg naujos sutarties, pra
dedant su 1953 metais, darbi
ninkai gaus dvi savaiti apmo
kamų atostogų, taipgi pakėli
mą algų -nuo penkių iki 12 
centų į valandą. Tai bus uniji-

kad kiekvienas vaikas, pradė
damas, eiti į mokyklą, būtų 
medikaliai išegzaminuotas. 
Tam reikalui, kas nori gali 
naudotis savo šeimos gydyto
ją, arba Municipal Well-baby 
and Pre-school klinikos gydy
toj ą..

---- 0-----
Depart-

—o— 
Vaikų čiepijimas

Miesto Sveikatos 
mentas, nuo rugpiūčio 6 d. iki
29 d., veda čiepijimo darbą 
visų vaikučių, kurie šį rudenį 
pirmu kart pradės lankyti 
mokyklą. Dępartmento direk
torius, Dr. Adelard Groulx 
pastebi, kad nė vienas vaikas 
nebus priimtas į mokyklą, jei 
neturės paliudymo, kad jis ar 
ji legalėj formoj įčiepytas.

Jis sykiu rekomenduoja,

Verdune atidaryta 
Roller Skating

Verduno Auditorijoje nau
jai įtaisyta ir atidaryta, su 
kieto medžio grindimis, Rol
ler Skating (čiužinėti ratukais) 
vietovė. Atidaryta kiekvieną 
dieną nuo 2 iki 5 vai. p.p. ir 
nuo 7:30 iki 10 :30 vai. vaka
ro. Verduno 10 žaidimams 
vietovių (playgrounds), kiek-

viena iš ten žaidžiančių pai
kučių penkis, geriausiai Čiuo- 
žančius ant ratukų, gali siųsti 
praktikuotis veltui. Ten toj 
^riįyj geri specialistai supa
žindina su čiužinėjimo tech
nika, taipgi aprūpina ir čiuži
nėjimo ratukais.

ši Verduno 
čiuožykla 
aiškiausia

Vel buvo

Auditorijos 
skaitoma moder- 

Montreale.
—o—

sukilę kaliniai

Didžiojo Bordeux kalėjimo 
kaliniai , rugpiūčio 1 d. vėl 
masiniai sukilo -(buvo sukilę 
gegužės 4 d.). Kalėjime ran
dasi apie 600 kriminalistų ir 
protiniai susirgusių kalinių. 
Sukilę kaliniai per ‘ penkias 
valandas viską draskė ir degi-

N. GOGOLIS

TARASAS BULBA
no, kol pagaliau miesto ir 
provinciale policija (parsi
traukusi jėgų net iš Kvebeko) 
sui ašarinėmis bombomis nu
malšino. Buvo ir šaudymų.

(Tąsa)
Krūva žmonių prie kranto plūdosi su 

kėlėjais’. Kazokai aptvarkė arklius. Ta
rasas didingai išsitiesė, stipriau suver
žė juostą ir išdidžiai perbraukė ranka 
ūsus. Jaunieji jo sūnūs taip pat apžiū
rėjo patys save nuo kojų ligi galvos, su 
kažkokia baime ir neaiškiu pasitenkini
mu, ir visi drauge- įjojo į priemiestį, 
Esantį už pusės varsto nuo Siečės. Įjo
jant juos apkurtino penkiasdešimt kai- 

vfes kūjų, aidėjusių dvidešimt penkiose 
kalvėse, dengtose velėna ir iškastose že- 

. mėje. Stiprūs kailiadirbiai sėdėjo gat
vėje, priebučių pašiūrėse, ir glamžė sa
vo tvirtomis rankomis jaučių odas; pre
kijai sėdėjo palapinėse prie, krūvų titna
go, skiltuvų ir parako; armėnas iškabi
nėjo brangias skaras; totorius kepė ant 
iešmų su vaistytą tešloje avieną; žydas, 
atkiągs priekin savo galvą, sunkė iš bo
so degtinę. Bet pirmas, kurį jie sutiko, , 
buvo Zaporožietis, miegojęs pačiame ke
lio viduryje, išskėtęs rankas ir kojas. 
Tarasas Bulba negalėjo nesustoti ir juo 
nepasigėrėti. “Ak, kaip puikiai išsitie
sė! Žiūrėk, kokia įmantri figųra!” kal
bėjo jišy sustabdęs žirgą. Ir iš tikrųjų, 
tai biWo gana drąsus paveikslas: zapo- 
rožieus, kaip liūtas, išsitiesė ant kelio;

f v išdidžiai atmestas atgal plaukų kuodas 
f užėmė pusę aršino žemės; brangios švie

siai raudonos gelumbinės kelnės buvo-iš- 
teptos degutu, kad parodytų visišką pa
nieką joms. Bulba, pasigėrėjęs, toliau 
skynė sau kelią ankšta gatve, kuri bu
vo užgriozdinta amatininkų, čia pat dir
busių savo darbą, ir visų tautų žmonių, 
pripildžiusių šitą Siečės priemiestį, kuris 
buvo panašus į jomarką ir kuris dengė 
ir penėjo Siečę, mokėjusią tik trankytis 
ir pyškinti iš šautuvų.

Pagaliau jie prajojo priemiestį ir pa
matė keletą išblaškytų kurenių, dengtų 
velėna arba, totoriškai tariant,, vailoku. 
Kai kurie buvo apstatyti patrankomis. 
Niekur nebuvo matyti tvoros..arba tų 
žemučių namelių su pašiūrėmis ant že
mučių medinių stulpelių, kaip kad pasi- 1 
taikydavo priemiestyje. Nedidelis pyli
mas ir griovys, niekeno nesaugomi, rodė 

^didelį nerūpestingumą. Keletas stiprių 
^aporožiečių, gulėjusių su pypkėmis 
^dantyse ant paties kelio, pažiūrėjo į 

juos gana abejingai ir nepasitraukė iš 
vietos. Tarasas su sūnumis atsargiai 
prajojo pro juos, prataręs: “Sveiki, po
nai!” — “Sveiki ir jūs!” atsakė Zaporo
žiečiai. Visur, visame lauke, vaizdingo
mis krūvomis mirgėjo žmonės. Iš jų. 
tamsių veidų buvo matyti, kad jie buvo 
užgrūdinti kovose, patyrę visokių ne
gandų. Taigi štai ji, Siečė! Štai tasdi 
lizdas, iš kur išskrenda visi tie išdidieji 
ir stiprieji, kaip liūtai! Štai iš kur išsi
lieja po visą Ukrainą laisvoji kazokija!

> Keleiviai prijojo plačią aikštę, kur pa- ‘ 
prastai rinkdavosi taryba, t Ant didelio 
apversto boso sėdėjo Zaporožietis be 

z marškinių; jis laikė juos rankoje ir lė- 
tai užsiuvinėjo jų skyles. Jiems vėl pa- 

L stojo kelią visa minia muzikantų, ku
rių viduryje drožė šoki jaunas zaporo- J 
žietis, velniškai atsmaukęs kepurę ir iš- 

, kėlęs rankas. Jis tik šaukė: “Links
nį jniau griežkite, muzikantai! Negailėk, 

Foma, degtinės krikščionims, pravosla
vams?” Ir Foma, su mėlyne paakyje,, 

, seikėjo be skaičiaus kiekvienam, kas. tik 
pasitaikė, po didžiausią puodelį. Žalia 
jaunojo. Zaporožiečio keturi senesni, ga- 

CIXlulkiai trypė kojomis, puldami, 
viesulas, į šalį, beveik ant g#lvų 

^muzikantams, ir staiga, glustelėję, lė- 
kė pritūpdami ir stipriai, smarkiai dau
žė savo’ sidabrinėmis pasagomis kietai 

Kį/supluktą žemę, žemė dusliai aidėjo vi
soje apylinkėje, ir ore toli buvo girdėti

% gopakai ir trepakai, kuriems pritarė 
skardžios batų pasagos. Bet vienas dau
giau už visus šūkavo ir skraidė paskui 
kitus šokyje. Plaukai draikėsi pavėjui, 
stipri krūtinė buvo visai atlapa; šilti žie
miniai kailiniai vos laikėsi ant jo, ir pra
kaitas pilte pylė iš jų, kaip iš kibiro. 
“Nors kailinius numestumei!” tarė pa
galiau Tarasas, “matai, kaip šutina. ’ — 
“Negalima,” sakė Zaporožietis. “Ko- 

1 dėl?” — “Negalima; 'toks jau mano bū
das: ką nuo savęs numesiu, tą ir pra
gersiu.” O kepurės jau seniai nebeturė
jo šis šaunusis vyras, nei juostos nebe
buvo ant kaptono, nei siuvinėtos skare
lės: viskas atsidūrė ten, kur reikia. Mi
nia augo; prie šokančiųjų prisidėdavo 
kiti, ir negalima buvo abejingai žiūrėti, 
kaip visi drožė patį laisvąjį, patį siu
tingąjį šokį, kokį kada nors buvo matęs 
pasaulis, ir kuris, pagal jo galingus iš
radėjus, pavadintas kazokėliu.

—Ak, kad ne tasai žirgas! — suriko 
Tarasas. — Eičiau, iš tikrųjų, eičiau ir 
aš pašokti!

O tuo tarpu minioje ėmė atsirasti ir 
visos Siečės gerbiami už nuopelnus žili, 
seni kuodai, nekartą buvę seniūnais. Ta
rasas greit sutiko daugybę pažįstamų 
veidų. Ostapas ir Andrius nuolat girdė
jo pasisveikinimus. “A, tai čia tu, Peče- 
rica! Sveikas, Kozolupai!” — “Iš kur 
dievas neša tave, Tarasai?” — “Tu kaip 
čia patekai, Dolotai ? Sveikas, Kirdiaga! 
Sveikas, Gustai! Ar aš galėjau pagal
voti, kad dar pamatysiu tave, Reme- 
niau?” I vyčiai, susirinkę iš visų triukš
mingų rytinės Rusijos kampų, bučiavo 
vienas kitą, ir čia pat buvo girdėti, kaip 
Vienas kitą klausė: “O kaip Kasjanas? 
Kaip Borodavka? Kaip Kolopioras? 
Kaip Pidsišokas?” Ir girdėjo tik Tara
sas Bulba atsakant, kad Borodavka pa
kartas Tolopane, kad nuo Kolopioro nu
lupo odą ties Kizikirmenu, kad Pidsišo- 
ko. galvą pasūdė bose ir. pasiuntė į pa
tį Cargradą. Nuleido galvą senasis Bul
ba ir susimąstęs kalbėjo: “Geri buvo 
kazokai!”

III
Jau apie, savaitę laiko gyveno Tarasas 

Bulbai'su savo sūnumis Siečėje. Osta
pas ir Andrius maža domėjosi karo 
mokslų. Siečė nemėgo apsisunkinti karo 
pratybomis ir gaišti laiką; jaunuomenė 
auklėjosi ir, mokėsi vien iš patyrimo, pa
čiame įkarštyje mūšių, kurie dėl to nie
kuomet ir nesiliaudavo. Kazokas laike

Sukilimo dienoj. buvo rąpor- 
tuota, kad vienas kąlipys mir
tinai nušautas, bet vėliau po
licija užginčino:

Kalėjimo ir provincijos pa
reigūnai sako, kad sukilimo 
priežastys “nežinomos”. Nesa
koma nė koki nuostoliai pada
ryta. Šį kartą spaudos kores
pondentai nebuvo prileisti ne 
tik prie kalinių, bet ir prie 
kalėjimo. Tačiau spėjama—ir 
veikiausiai teisingai, — kad 
ir vėl sukilo dėl tos pačios 
priežasties: blogas maistas, 
žiaurus elgimasis su kaliniais.

----o—■
10,000 laukia telefono

Nežiūrint, kad mieste, ap
skaičiuojama, apie 80% šeimų 
jau turi įsivedusios telefonus, 
bet dar apie 10,000 šeimynų, 
padavusios aplikacijas ir lau
kia telefono įvedimo, bet ne
gali sulaukti, nes įtaisų neuž
tenka. Montreale šiuo kart 
tarnauja 417,000 telefono a- 
paratų. Tai dvigubai daugiau, 
neg buvo 1941 m., po 61 me
tų nuo pirmo telefono įvedi
mo.

, —o—
Buvo atsilankę

Pereitą savaitę iš Sudbury, 
Ont., pas verduniečius Trečio
kus buvo atsilankę svečiuose 
Bronius ir Emilė Variai su vai
kučiais. Kartu aplankė ir ki
tus čia pažįstamus, ir pavie
šėję apie savaitę, grįžo namo.

—o—
Susilaukė dukrelės

Mr. ir Mrs. Mike Chichins- 
kas, iš Longueuil, susilaukė 
sveikos ir gražios dukrelės. 
Motina ir naujagimė jaučiasi 
gerai.

—o—
Nelaimė

Korespondentui tik dabar 
pavyko sužinoti, kad laike ve* 
lionio J. Venskaus laidotuvių, 
jo sesutei su vyrų, Kulkaus- 
kams iš Windsor, Oht., įvyko 
nelaimė. Automobilius smar
kiai susidaužė. Iš antros ' pu
sės ir laimė,' kad nors auto
mobilius ir namas, į kurį atsi- 
mušė, smarkiai apsidaužė, bet 
nė vienas nesusižeidė.

—o—

tuviškas liaudies daineles. 
Garbė jam už tai!

Mūsų jaunimas nuėjo nuo 
mūsų sui buržuazija ir prapuo
lė, kaip tas vandens lašąs jū
roje. Ir mes jiems nieko nega
lime padaryti, nes jie taip iš
mokyti, kad tu nežiūrėk kito, 
tik savęs, tu gali tapti bago- 
čium ir politikierium, čia nie
kas tavęs nerubežiuoja ir tt. 
Todėl jie dar ir nemato kitos 
pusės medalio,/tai yra, darbi
ninkų klasės. Ir kol jie jauni 
ir darbus turi, tai nepaiso.

Bet bus gana apie jaunuo
lius. Grįšiu prie pikniko. Teko 
susitikti sui keletu savo idėjos 
draugų, pribuvusių iš tolimes
nių kolonijų. Buvo atvažiavę 
iš Reading, Pa., ' Sambasavi- 
čiai ir Romikaitis. Sambasavi- 
čiai abudu dar gražiąi atrodo 
ir abudu labai mandagūs žmo
nės. Taipgi piknike buvo 
Skoržinskas iš Mahanojaus ir 
Pauliukaiti's iš Gilbertono. ži
noma, ir daugiau draugų buvo 
iš apylinkės, bet argi visus 
čia suminėsi.

Iš mūsų Minersvillės būvą 
net keturios mašinos, pilnos, 
kiek tik tilpo. Mūsų vertelga 
K. Senkus pats su žmona buvo 
ir dar atvežė kiek tilpo į ma
lšiną. O. K. šilkaitis irgi nuve
žė mus keturis. Garbė jiems! 
Taipgi buvo Paukštaičiai abu
du ir Gudeliai abudu. Kaip 
matote,. mūsų kolonija buvo 
gerai atstovauta. Aą tai kas
met važiuoju į šenadorio pik
niką. Bet visada neberandu tai 
vieno, tai kito draugo, — jau 
išsiskyrė iš gyvųj'ų tarpo.

Štai ir dabar draugas Lo- 
kickas, iš Coal Dale, guli lo
voje suparaližuotas. Taipgi 
guli ligoninėje mūsų daininin
ko V. Valiuko brolis suparali
žuotas. Vienos pusės nevaldo. 
Kad ir išliks gyvas, bet jau 
nebus darbininkas.

Tai tiek apie šį mainierių 
pikniką. V. Ramanauskas

JANKIAI VIS ATLAIKO 
BUNKER KALN4

Korėja. — Korėjos liaudi
ninkai paleido 10,000 šovi
nių iš patrankų ir mino
svaidžių į amerikonus Bun
ker kalnelyje, vakariniame 
fronte. Bet amerikonai at
silaikė ir prieš šią naują 
ataką.

I dijos senatas užgyrė val
džios reikalavimą panau^ 
jint įstatymą, pagal kurį 
komunistai be teismo laiko
mi kalėjime.

'N :

New Delhi, Indija, -r- In-

Washington. —^Devyni 
Kongreso nariai rengiąsi 
skrist Korėjon pasižiūrėtu 
kodėl amerikonai vis dar 
nesuųiuša Korėjos liaudi
ninkų.

South Bostonas
ir vėl kviečia visus — kur? nagi į

PIKNIKĄ
Kurį rengia Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 

Piknikas įvyks sekmadienį,

RUGPIŪČIOAUGUST17
Lietuvių Tautiškame Parke

■

Winter St. ir Keswick Rd. Montello,

Iš So. Bostono važiuotė bus parūpinta nuo 318 Broket* 
way tarp 12< ir 1 vąl. dieną. i
Geri žmonės ir Draugai !z *

Kliubas savo patalpa teikia platų patarnavimą visuo
menei. Ot, tai už tai nepatingėkite dalyvauti mūsų pikni
ke. Mes parūpinsime gerus pietus, kilbasų ir ^kitokių 
smulkesnių užkandžių prie skanaus alaus. Taipgi gros ' 
ir orkestrą.

Kviečiame visus. KOMITETAS

v . . .... Jk
Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite

Chicago, III.

nuobodžiu dalyku pertraukomis tarp 
mūšių mokytis bet. kurios karo discipli
nos, nebent išskyrus šaudymą į taikinį, 
dar retkarčiais jodinėjimą ir žvėrių me
džioklę stepėse ir pievose; visas likusis 
laikas buvo skiriąmas lėbavimui—plačių 
laisvos sielos užsimojimų požymis.’ Vi
sa Siečė sudarė nepaprastą reiškinį: tai 
buvo kažkoks nenutrūkstamas pokylis, 
balius, triukšmingai prasidėjęs ir neži
nąs savo pabaigos. Kai kas vertėsi ama
tu, kiti laikė krautuvėles ir prekiavo, bet 
didesnė dalis linksminosi nuo ryto ligi 
vakaro, jeigu kišenėse skambėjo kokia 
galimybė ir įgytas' turtas dar neperėjo 
į prekijų ir smuklininkų rankas. Šita 
bendra ‘puota turėjo kažkokios buriamo
sios galios. Tai'nebuvo girtuoklių, pa
sigėrusių iš sielvarto, sambūris; tai bu
vo padūkęs linksmybės siautėjimas. 
Kiekvienas, kuris, čion atvykdavė, už
miršdavo ir mesdavo viską, kas prieš tai 
jr;m buvo įdomu. Jis, galima sakyti, 
spjaudavo į savo praęitį ir nerūpestingai 
atsiduodavo valiai ir draugystei tokių, 
kaip jis -pats, lėbautojų, neturėjusių nei 
giminių, nei savo kampo, nei’ šeimos, — 
tik laisvą dangų ir amžiną savo sielos 
puotą.

. (Bus daugiau)

Ligoniai
Adomas Limanavičius, vila- 

salietis, sunkiai susirgo. Ligo
nis randasi St. Luke ligoninė
je. ’ '

Vincas Mickus darbavietėje 
susižeidė ranką. Ligonis ran
dasi Montreal General ligoni
nėje. -

Vaclovas Šip'elis, kurį kiek 
laiko atgal nelaimingai per 
akį galvoj peršovė kaimynas 
vasarvietėj, po operacijos grį
žo namo ir jau sveiksta. J.—

Minersville, Pa.
Iš pikniko

Rugpiūčio 3 d. buvo sureng
tas Senadoriaus apylinkėje 
piknikas dėl dienraščio Lais
vės parėmįmo finansiniai. Pik- 
nikųtis buvo linksmas, ir gra
žus,' bet mažas, žmonių susi? 
rinko nedąug. Viena, kad mū
sų senieji veteranai baigią iš
nykti, o jauni mums, neprita
ria.. Ir šiame piknike ^ąunup- 
,lįų visai nebuvo. Tik vienas S. 
Kuzmicko sūnus mus palinks
mino, grodamas armonika lięr

Dženitoriams pakeltos algos
<

Chicągos Flat Janitors Uni- 
nion Local 1 (AFL) pasirašė 
naują trijų metų kontraktą su 
Chicago Real Estate Board ir 
Chicago Residential Hotel 
Assn.

Kontraktas užgirtas džiani- 
torių susirinkime ketvirtadie
nį, Chicago Stadium patalpoj. 
Kontraktas padengia; 8,000 
džianitorių ir padėjėjų. Džia- 
nitoriai gaus 10 nuošimčių 
daugiau; padėjėjai 20 nuo
šimčių. Padėjėjų minimum al
gos buvo nuo $225 iki $270 
mėnesiui. Algų pakėlimas 
prasidės su rugsėjo,! d. Jis 
užgirtas Algų Stabilizavimo ■ 
Tarybos.

Sulyg kontrakto, derybos ' 
dėlei algų pakėlimo ir atos
togų reikalais • galės atsinau
jinti tik lapkričio 30, 1953 
arba lapkričio 30, 1954. 

—o—
“Nieko nežinojo”

Chicągos centraiiniame ■ 
pašte ir įvairiuose jo skyriuo
se samdoma tūkstančiai dar
bininkų. Kiek laiko padirbęs 
darbininkas “užsitarnauja” ■ 
paaukštinimą, o kartu ir daug ' 
didesnę mokestį.
Jau nebe pirmu kartu paš

to įstaigoje ėmė “pakvipti” 
labai nešvankūs dalykėliai— 
bet tipiški “amerikoniško gy
venimo būdui”. Pastarosiom 
dienom iškilo aikštėn, jog net 
38 supervaižeriai, t. y., iš ei
linių pareigūnų prasisiekė į 
aukštas vietas, sumokėjo ap
lamai po $500 “kur reikia.”

Tas reiškia, paaukštinimai 
ir riebesnės algos? šioje fede* 
ralėje įstaigoje buvo perkami 
grynais pinigais—neturi penk- 
šimtinės, dirbsi juodadarbio 
pareigose, Trumano paskir
tas Chicago j e pašto vyriausias 
užvaizdą John Haderlain iš
girdęs, kad justicijos depart- 
menfąs Wiashingtone jau su* 
uodė smarvę, pareiškė:

“Nieko apie tai lig šiol ne
žinojau. Ir dabar viskas ką 
žinau, tai kiek jau paskelbta 
spaudoje.”

Puiku, labai puiku!
Taksų Prilenktas (Pilietis

Rojaus Mizaros vėliausią apysaką □

KELIAS
I LAI/HL

■

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

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy- ' 
veninius 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:

“LAISVE”
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

............................ ' ■ ■- •

----------■■■' ' ........................... 1 ' ■ - 1 '* ................... u> ■

Praleiskite Savo Vakacijas
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto. 

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

\7IOI 125 ATLANTIC AVĖ.,V IVLlL 1 D 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.

■ > t ' r— ' .-"'į'- 1 ' 'T-'------t—

5 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštadien., Rpgp.-Ąugust 16, 195$ 
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Tas piknikas jau tik 
už savaitės

_________ 7

LDS> Trečiosios Apskrities

1 .

I Trečiadienį subway tunely
je, netoli IRT Jackson Ave. 
stoties, Bronxe, atrastas kū
nas apie 70 metų amžiaus vy
ro. Jo galva permušta. Neži
noma, kaip jis ten pateko.

New Yorko ir apylinkės 
farmeriams už liepos mėnesį 
pristatytą pieną mokės po 
$4.33 už šimtą svarų. Pernai 
mokėjo 10 c. mažiau.

metinis»ir šeiminis piknikas į- 
vyl^s už savaitės sekmadienį, 
rugpjūčio 24-tą, Montgomery 
Parke, 123 Montgomery Ave., 
Irvington, N. J. Prasidės 1 
valandą. įžanga prie varfeų 50 
centų.

Kalbant apie įžangą, verta 
įsitėmyti, jog iš anksto per
kantiems bilietus yra proga 
juos-gauti pigiau. Atvykus ' į 
pikniką nereikės prie vartų ei
kvoti laiko laukiant bilieto. 
Argi laikas nėra brangiau vis
ko? Bendrai paėmus, iš anks
to įsigytieji bilietai verti dau
giau savo svorio auksu. Klaus
kite savo kuopos valdyboje-ir 
komisijose. Viši turi, apskri
ties komitetas visus tais bilie
tais aprūpino. Bet—

Nežiūrint, kur pirkaite bi
lietą, ruoškitės važiuoti į pik
niką. Nuvažiuoti labai lengva, 
nes ta vieta yra visai arti Ne
wark o miesto, priveža miesti
niai busai. Kelrodžio žiūrėki
te Laisvėje dažnai telpančia- 
pae skelbime. N. K.

Iš atoslūgy
Sveikinimai iš atostogų, čia 

užėjome tinkamą vietą del 
darbininkų vasarnamių, bet... 
kol kas dar ponai turi užėmę. 
Nepaprastai įdomi ir graži, ti
ras čia labai malonus ir ne
šiltas. Tryliktą išvažiuosime į 
Corin.

Draugiškai, Walter, Elaine I t
ir Serge Brazauskai.

—o—
Ta gražioji vieta randasi 

prie Mohonk Lake, N. Y.

Pasidavė ligoninėn

Gal Įves pastovius 
auto leidimus

Valstijinis Motoriniams Ve
žimams Leidimų Biuras pla
nuojąs įvesti pastovius auto 
leidimus. Tuo būdu, tikimasi, 
sutaupyti daug iškaščių, dar
bo. Taip pat tikimasi, kad bū
sią lengviau, greičiau galima 
susekti visokius falšyvu leidi
mų'vartotojus ir davėjus, taip
gi išvengti davimo leidimų ne
teisingiems prašyto j am s.

Vienam susirgus, 
bylą pertraukė

Širdies smūgio užgautas 
praėjusi antradienį pavojingai 
susirgo Jacob Mindei, vienas 
15-kos .teisiamųjų Foley Squa- 

' re teismabutyje. Dėl to teis
mas praėjusį trečiadienį buvo 
pertrauktas. Teisėjas paskyrė 
daktarą ligonį percgzaminuo- 
ti ir jam pateikti raportą se
kamą dieną.

Mindei, virš 70 metų am
žiaus, nesveikavo dar pirm to 
teismo. Teisiamųjų advokatai 
iš pradžios teismo prašė jo 

(bylą atskirti, senuką neka
muoti teismabutyje. Tačiau 

’ tuomet teisėjo paskirtasis dak
taras, ligonį išegzaminavęs, 
sakė, kad jis esąs pakanka
mai stiprus būti teisiamu, nors 

' paties Mindei daktaras tikri
no, kad buvimas teisme yra 
jam pavojingas. •

Teisėjas Dimock sakė, kad 
jis peržiūrės apie Mindei svei
katą pirmesnį raportą ir kad 
jis dabar paskirs kitą dakta
rą patikrinti jo sveikatą.

Skandalas, areštai rendoms 
kontroliuoti įstaigoje

Įtaria policisto 
nušovime v

Gal buvęs iš Coney Island li
goninės išleistas ar prasišalb 
nęs ligonis, nes vilkėjo tos Ii-' 
goninės naktiniu žaketu.

' Visiems brooklyniečiams 
yra gerai žinomas Ignas Dau- 
žickas, dirbantis užeigoje pas 
Petrą Kapiską ir Vincą So- 
daitį, 32 Ten Eyck St., Brook
lyne, N. Y.

Ignas Daužickas per ilgą 
laiką vis nusiskųsdavo drau- 
ganąs, kad jo akių šviesa jau 
pradeda mažėti, kad toliau 
negali pakęsti. Taigi, rugpjū
čio 12 d. pasidavė ligoninėn.

Draugai norintieji jį atlan
kyti visas informacijas gausi
te jo darbo vietoje.

•Ignas yra senas*narys Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klu
bo, tad klubiečiai ir visi kiti 
jo geri prieteliai linki jam 
laimingai pasveikti ir sugrįžti 
į savo seną darbavietę. J. S.

Derasi už algos priedą

Nori nupigintų fėrų 
t

New Yorko Automobilistų 
. Klubas ragino miestinių tiltų 
ir tunelių kontrolės autoritetą 
numažinti kainas nuolat var
tojantiems- tuos kelius. Sako, 

kad tam yra ištekliaus, nes
paskolų suma numažinta nuo 
$312,894,000 iki $237,172,-

. 000. Be to, autoritetas jau tu
ri susitaupęs $32,956,670 at
sarginio kapitalo.

New Yorke vykdomos dery
bos tarp skalbyklų darbinin
kų atstovų ir savininkų, tarpi
ninkaujant valdinei Minimum 
Algos Tarybai. Darbininkų at
stovai sako, kad minimum tu
rėtų būti ne mažiau $1 už va
landą. Taipgi reikalaujama 
bent $40 savaitinio uždarbio 
ir valandos ir pusės mokęs- 
ties už viršvalandžius virš 40 
valandų, ir atostogų su alga.

I
, Dabartinis skalbyklose dir

bančių minimum yra 57 ir pu
sė cento didžiuosiuose mies
tuose, 52 ir pusė cento kitur. 
Atskirose skalbyklose, kur ge
rai organizuoti ir veiklūs, dar
bininkai jau yra išsikovoję 
geresnį minimum už valdžios 
įsakytą. Tačiau samdytojai 
yra linkę mokėti mažiau, ne 
daugiau, kur darbininkai tą 
daleidžia.

Rugsėjo 6-14 Queenboro 
bibliotekoje išstatys parodai 
paliegusių veteranų dailės kū
rinius, pagamintus būnant 
Triborough ir St. Albans li
goninėse.
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MONTGOMERY PARKE

• 123 Montgomery Avenue, Irvington, N. J.
x / Durys 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 Ave.- No. 25-26; išlipt ant Avon Avė ir eit 3 
blokus po kairei.

Atvykę karais iš New Yorko. Jersey City, Bayonnės ar 
r. Cliffsideės važiuokit . Market St. iki Broad St., ir tuoj 

po dešinei bus Clinton Ave., važiuot iki Montgomery Ave.

Valstijinis lęendų kontrolės 
administratorius McGoldrick 
suspendavo savo įstaigos vy
riausią inspektorių ir tris že
mesniuosius rendų reikalams 
tyrinėti valdininkus.

Pakratymas įstaigos veiklos 
įvyko po to, kai trys tyrinėto
jai tapo suimti kaipo prievarta 
išgavinėję kyšius už “pafiksi- 
nimą” kokių nors esamųjų ar 
tariamų prasižengimų rendų 
kontrolės nuostatams.

Areštuotiej i inyestigatoriai 
yra: John A. Wilson, 58 m., 
3056 Barkley Ave., Bronx; 
Alfred Caputo, 45 m., 1028 
60th St. ir Morris-Larkin, 41 
m., 2737’Brighton 7th St. Pa
starieji abu brooklyniečiai.

Jie areštuoti einant skundu 
Mrs. Louise Dickman, paski
rais kambariais išnuomojan- 
čios namą 337 Riverside Dri
ve, New Yorke. Prieš keletą 
savaičių Caputo ir Larkin pa
ėmę jos rendų rekordus. Vė
liau jie atėję ir sakę, kad ji 
perdaug imanti rendų ir ga- t ( 
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Nepaprasta programa 
koncerte taikai

žymiųjų teatro ir koncerto 
žvaigždžių dainos, draminiai 
veiksmai ir kalbos pavaizduos 
Amerikos eilinių žmonių, pro- 
fėsijonalų ir visų taiką mylin
čiųjų žmonių troškimą taikos, 
veiksmus už taiką.

Specifišką šiai programai 
aktą parašė Broadway ir IIol- 
lytvoodo aktoriai Morris Car- 
novsky ir Howard da Silvą, 
kuris vaidino neužmirštamąjį 
bartenderį filmoje “Lost Wee
kend.”

Kiti programoje dalyvaus: 
Paul Robeson, Earl Robinson, 
Mary Lou Williams ir jos 
Trio, Karen Morley. Lygiai 
paskilbę kalbėtojai.

Koncertas įvyks jau šio tre
čiadienio vakarą, rugpjūčio 
20-tą, Triboro Stadiume, Ran< 
dalis Island. Salon įvažiavi
mas nuo Triboro Bridge, jun
giančio Bronx, Manhattan ir 
Queens apskritis. Įžanga $1 
ir $2, vaikams nemokamai. 
Pradžia 7 vai. T.

“Pavyzdingą” vyrą 
areštavo

linti būti bausta $10,000, taip
gi trejopai atmokėti kožną 
perkainavimą. Tačiau jie galį 
tai “pafiksyti” už $800.

Ji pažadėjusi pagalvoti apie 
tai ir kada Wilsonas, prisista
tęs jai Jcaipo Mr. Young, vėl 
atėjo, ji prižadėjusi kyšį duo
ti.. Praėjusį antradienį buvę 
susitarta tuos $800 atmokėti. 
Tačiau ji kreipėsi į distrikto 
prokurorą Hogan. Prokuroro 
raštinė sudariusi kyšio paketą. 
Kambaryje, kur Įvyks atsis
kaitymas, padėtas mikrofonas 
paimti pasikalbėjimui, kurio 
klausėsi pasislėpęs detektyvas 
(o gal ir užrekordavo). Kiti 
du detektyvai, slypėjo lauke 
ir išeinantį Wilsona suėmė.

Po to kitus du suėmė jų 
namuose.

Suspenduotasis iš pareigų 
aukštesnysis valdininkas Ed
mund C. Buehler tuo tarpu 
nebuvo oficialiai įtartas kyši- 
ninkystėje, tiktai kaipo vedė
jas to skyriaus, kuriame suk
tybės buvo vykdomos.

Policisto James McGillion 
nušovėjo ieŠkojusieji visur po 
miestą, sakoma, savo -ieškinį 
atrado kalėjime. Anot polici
jos, revolveris, kuriuo nušau
tas McGillion, tapo atrastas 
pas Tombs kalėjime uždarytą 
asmenį, kaltinamą šovime mo
ters antradienio vakarą. Mc
Gillion buvo pašautas anksti 
rytą. Sakoma, tas pats revol
veris vartota abiejuose šovi
niuose.

Gaudomasis atsišaudė 
ir pabėgo

Valdinis sveikatos viršinin
kas įsakė uždaryti dieninę 
vaikams prižiūrėti kempę 264 
Beach 19th St., Far Ročka-’ 
way. Tyrinės, ar devynių tos 
kempės globotinių ligos prie
žastis gavosi t tenai, ar buvo 
atsinešta iš kitur, Ten buvo 
prižiūrimi 250 vaikų.

Valdinė Miestui Planuoti 
Komisija užgyrė planą statyti 
naują spaustuvės amatų mo
kyklą tarp 49th ir 50th Sts. 
ir 9th ir 10th Avės. Bet staty
bą numatoma pradėti tiktai 
1954 m.

Jaunai porai apsistojus su 
auto prie Coyle St. ir Shore 
Parkway, Brooklyne, ketuitfl r 
jauni banditukai atėmė nufApl 
jo laikrodėlį ir nuo jos $1.

.Mary Gannor, apie 40 me
tų, atrasta nukritusi ar nušo
kusi nuo 5 aukštų namo stogo 
109 E. 123rd St., kur ji gyve
no.

Areštuotas brooklynietis 
Louis Quagliariello, keturių 
vaikų Tėvas, nežiūrint jo pro
testo, kad jis visą laiką, per 
13 metų, buvęs “pavyzdingas 
vyras.” Policija skeptiškai pa
žiūrėjo į pavyzdingumą po to, 
kai jo žmona tapo nugabenta 
į ligoninę sui perskeltu galvos 
kaušu ir keliais sulaužytais 
šonkauliais. ' ■ ' .

Jie ginčijęsi už tai, parduor 
ti ar neparduoti namą; va
žiuoti, ar nevažiuoti Kalifor- 
nijon.

Sudavęs mirtiną smūgį
Alfred Bold, 20 metų, gy

venęs 60-57 Putnam Ave., 
Ridgewoode, pasidavė polici
jai. Sakoma, prisipažinęs, kad 
dėl susikirtimo su juomi mi
rė maspethietis Joseph Paskie- 
wicz, 37 metų, darbininkas, 
gyvenęs 53-12 73rd St.

Anot policijos, Bold su Pas- 
kiewicz susiginčijęs netoli 
šaudymo galerijos prie Beach 
98th St. ir Rockaway Blvd. 
Bold jam sudavęs. Suduotasis 
kritęs ant šaligatvio. Išsigan
dęs, Bold - pabėgęs. Pasidavė, 
kuomet sužinojo, kad mušta
sis mirė. Bold, menama, tei
sinsią, kad ne nuo jo smūgio, 
bet nuo užsigavimo krintant 
Paskiewicz mirė. * <

Narkotiką sužalotus 
reikia gydyti

Doris Clarke, paleistų pa
taisoms jaunukų priežiūros 
skyriaus tarnautoja viršininkė, 
pareiškė, kad jaunukams rei
kia geresnių sąlygų gydytis ir 
atsisteigti į gyvenimą, o ne 
kalėjimų. •

Šimtai jaunuolių — šeši 
šimtai bėgiu pastarųjų dvejų 
metų, — kurie pateko į ma
gistratų teismus už įvairius 
prasižengimus, buvo narkoti
kų ligoniai. Būdami apsinuo
diję, trokšdami daugiau tų 
nuodų, jie pradėjo vagišiauti, 
grobstyti pinigines, užpuldinėr 
ti tikslu gauti pinigų narkoti
kams pirkti.

Ji pagyrė, kad labai jauni- 
iems narkotikams įsteigtas 
specialis teismas ir kad ati
daryta Riverside Hospital ant 
North Brother Island, kur tei- 
kiapia šiokia tokia pagalba. 
Ji sakė, jog tai žingsniai ge- 
rojon' linkmėn, tačiau toli ne- 
prilygstu reikalui.*

Mirė mokytojas Max 
Gilgoff, ALF vadas

Rugpjūčio 12-tą Brooklyne 
mirė Max Gilgoff, mokytojas, 
vienas žymiųjų Mokytojų Uni
jos vadų, taipgi vadas Ameri
can Labor Party ir bendrai 
liaudies judėjimo savo susie- 
dijoje, Brownsvilleje.

Gilgoff su žmona Molly ir 
dviemiš sūneliais, Nathan ir 
Henry, 10 ir 7 metų amžiaus, 
gyveno 721 Hopkinson Avė. 
Jo našlė laukiasi kito kūdikio.

Mirė staiga, nuo širdies 
smūgio, pašte prie Bristol St. 
ir Suiter Ave?, ' kur jis buvo 
nuėjęs išsiųsti rinkimų reika
lais1' laiškus.

Jaunas amžiumi, vos 38 me- 
tų. Gilgoff buvo senas dar
buotojas ir kovotojas už tai
ką, už teise's žmonėms, už 
laisves. Jisai mokė francūzų 
kalbos Long Island City vidu
rinėje mokykloje.. Matydamas, 
kaip liaudies priešai švietimo 
įstaigų viršenybėje nori atimti 
mokinių ir mokytojų akade
mines laisves, jis stojo jas 
ginti. Buvo Mokytojų Unijos 
nariu ir veikėju per 15 metų.

• Prieš virš metus laiko mies
to mokyklų; viršenybė jį ir ki
tą mokytoją Terry , Rosen
baum pradėjo ypačiai perse
kioti po to, kai jie sėkmingai 
įvykdė protestą prieš policijos 
ndžudymą tos susiedijos neg
ro darbininko Henry Fields. 
Tas persekiojimas tebesitęsė 
Ir dabar.

Gedulio pareiškimus atsiun
tė daug žymių organizacijų ir 
asiheną . > ; .

Nuėję suimti įtartą narko
tikais prekiautoją Louis Tira
do, 24 metų, du valdžios 
agentai turėjo pusėtiną mūšį 
jo bute, B*ronxe. Jie du palei
dę po keturis šūvius, jis taip 
pat tiek.

Pareikalautas pasiduoti a- 
reštui, Tirado, sakoma, be at
sikalbinėjimo sutikęs eiti. Tik 
siekęs pasiimti kepurę. Bet iš 
po tos kepurės stvėręs revol
verį ir, atsišaudydamas, pabė
gęs per langą.

Apsišaudyme sužeista ausis 
gaudomojo giminaičiui John 
Mercado, ten pat z gyvenan
čiam. Bet jo neareštavo. Spė
ja, kad jis su giminaičio pre
kyba nieko bendro neturįs.

Eis kalėjiman, jeigu...

REIKALAVIMAI
MALE and FEMALE

Reikalinga vedusi pora prie leng
vos namų s ruošos Pageidaujama, 
kad vyras turėtų darbą, o moteris 
galės dirbti lengvą namų darbą — 
atlyginimas bus: du fornišiuoti kam
bariai voltui. \Prašome skambinti: 
Ludlow 4-6967. (159-163)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga moteriškė dirbti prie 

abelno namų darbo. Nuo 8:30 v. 
ryto iki 3 v. dieną. Yra du vai
kučiai, lankanti mokyklą, jiems rei
kės pagaminti pietūs. Naujas na
mas, visi moderniniai įtaisymai; len
gvas darbas, pradedant pirmadienį, 
baigiant penktadieniu. Skambinki
te: Fieldstone 7-5970. (160-161)

i

Reikalinga patyrusi moteriškė 
prie namų darbo ir virimo, dakta
ro namuose. Vienas blokas nuo 
jūros. Pageidaujami paliūdijimai. 
Alga $40 į savaitę. Nuosavas kam
barys ir lova. Gera šeima. Pra
šomo skambinti: Cloverdale 7-0288.

(161-162)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Costello, vienas žymiųjų 
gemblerystės tūzų, šį kartą 
gal turėsiąs eiti kalėjimai!, 
jeigu... Toji pastaba dadėta 
dėl viso ko, atsižvelgiant į 
praeitį. Gi dabartis yra tokia:

Jungtinių Valstijų Aukš* 
čiausįo Teismo teisėjas Jack- 
son atsisakė pratęsti Costello 
buvimą laisvėje pa $5,000 
kaucijos’. Jo advokatai reika
lavo, kad jis būtų laisvas iki 
teismas’| išklausys jo apeliaci
jos. Jis buvo nuteistas 18-ką 
menesių kalėti už paneigimą 
teismo ir dabar pradėtų atbū
ti tą bausmę, jeigu ję advoka
tai neišras ką naują, kuo ga
lėtų pratęsti jo buvimą- laisvė
je.

Tas jeigu gaunasi iš to, kad 
Costello yra per. dešimtis me
tų žinomas gemloleris. Daugy
bėmis sykių jis kaltintas. 
Spauda apie jį prirašė kalnus. 
Ęet gemblerių tūzą, kaip tą 
ungurį, ne bile kas suims. 
Nuo 1915 metų jis nėra bu
vęs įkalintas.

Miestinė. Budžeto Taryba 
i pąskyrusi $10,000 išdalinimui 
dovanomis miestiniams darbi
ninkams už pasiūlymus, kurie 
pagerintų patarnavimą ir ma
žintų išmokesčius.

Amžinasis Amerikos Dar- v
bo Federacijos jūrininkų 
unijos prezidentas Joseph 
Ryan. Jis sako, kad jo u- 
nija pradės reikalauti ‘ iš 
laivų kompanijų darbi
ninkams algų pakėlimo. 
Apie streiką jis nekalba. 
Jis mano, kad kompani
jos geruoju unijos reika-’ 
1 avimus išpildys.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—FEMALE

Saldainių Darbininkes
Reikalingos moteriškės prie Con

veyor darbo saldainių dirbtuvėje, 
dėjimui į puodelius ir pakavimui. 
Kreipkitės asmeniškai tarp 9:30 ir 
4 vai. dieną. DeWitt P. Henry Co., 
4837 Stenton St., Philadelphia, Pa.

(161-167)

PAJIEŠKOJIMAI
K

Mos, Petras ir Stasys Poškaičiai, 
pajieškome savo giminaičių, Adomo 
ir Teofilės Yusikų (po tėvais Teofi
lė Obelieniūtė); taipgi Pijušo Poš- 
kaičio. Jeigu gyvi, prašome susira
šinėti su mumis. Arba kas žinote, 
kur jie randasi, malonėkite praneš
ti, už tai būsime dėkingi: P. ir S. 
Poškaitis, 94 Boerum Street, Brook
lyn, N. Y. ' (159-161)

-Pajicškau savo gero draugo My
kolo Nemkevičiaus. Iš Lietuvos ki
lęs iš Mikytų. , Paskutinį syk gir
dėjau, . kad gyveno Philadelphijoj, 
Pa. Prašau jo paties arba kas ži
note, kur jis -yra, parašyti man. Bū
siu dėkingas. Petras Poškaitis, 94 
Boerum St., Brooklyn, N. Y.

(159-161)

PRANEŠIMAS
SO BOSTON, MASS.

. Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas rengia pikniką, kuris įvyks sęk- 
madienį, rugpiūčio-August 17 d.,
Lietuvių Tautiškame Parke, Winter 
St. ir Keswick Dr., Montello, Mass. 
Bus skanių valgių ir pasilinksmini
mų. Kviečiame visus į šį gražų 
pasilinksminimą. Rengėjai

(158-160)
GREAT NECK* ft. Y.

Great. Necko lietuvių organizaci
jų bendras piknikas įvyks šį sek
madienį, rugpjūčio 17 d., Kasmočių 
parke-svetainėje. Prasidės 2 vai. 
Bus skanių valgių,' gėrimų. Geo. 
Kazakevičiaus orkestras gros šo
kiams. Kviečiame visus, vietinius 
ir svečius iš toliau. P B.

(160-161)

Matthew A. 
BUYU§ 

(BOTAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-8868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniai* aidaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs flaikte- 
liai, , ligonių kambariui rdikmeny* 

—už griežtai Žemas kalnas.
. ''x •' ; H ■.iii ■ * ’ 

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarko ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

6 pusl.-Laisve (Liberty)-■ šeštadįen., Rugp.-August 16, 1952




