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KORĖJOS LIAUDININKAI
ATSIŠAUKĖ Į PASAULĮ 
PRIEŠ JANKIU NAPALMĄ

Anglų ambasadorius vadina 
Sovietų Dono-Volgos kanalą 
labai didžia įmone

Dienraščio administracija, 
paskelbs pilnus vajaus rezul
tatus. Iš jų matysite, kad mū
sų vajus dėl finansinio Lais
vės sustiprinimo pavyko pil
nai ir gražiai. Tikslas pasiek- 

x tas, kvota išpildyta. Dienraš
čio išlaikymas užtikrintas.

Džiugu visiems pažangio
sios spaudos mylėtojams ir 
prieteliams.

Širdingiausia padėka vi
siems, kurie vajuje darbavosi 
arba aukomis prisidėjo prie 
jo pasisekimo.

Dabar pasikalbėsime atidė
tuoju reikalu. Atsimenate, 
pradžioje metų buvo iškelta 
mintis išleisti mūsų seno, dar
bštaus ir pažangaus poeto A. 
Dagilio poezijos rinkinį. Ati
dėjome todėl, kad užgriuvo 
vajaus reikalai.

^Bet poezijos rinkinio išlei- 
. dimas tebėra gyvas reikalas. 
Čia jau ne tiek reikalas aukų, 
kiek prenumeratų. Jeigu atsL 
ržstų pakankamai poezijos en
tuziastų, kurie iš anksto užsi
mokėtų po $1 ar po $1.50 už 
leidinį, nesunku būtų išleisti. 
Šiek tiek naudos būtų ir spau
stuvei. O į mūsų pažangiosios 
literatūros lobyną įdėtumėme 
įdomų ir gražų kūrinį.

—o—
Klerikalas Dr. Daugailis 

pliekia kailį “raudoniesiems”. 
Jie, girdi, “renka parašus dėl 
taikos”, bet “dabar vykstan
tis karas Korėjoje tęsiamas 
dėl Kremliaus suktų kapry- 
zų.” 
v Gerai. Jei taip, tai “raudo- 
rJ/eji,” reikalaudami taikos, 
reikalaudami baigimo karo 
Korėjoje, nori padaryti tiems 
“Kremliaus suktiems kapry- 
zams” galą. Bet kodėl prie tų 
“raudonųjų” pastangų nepri
sideda mūsų klerikalai? Ko
dėl jie spardosi prieš taiką? 
Kodėl jie plūsta “raudonuo
sius” už rinkimą parašų dėl 
taikos?

—o—
Kitas klerikalas vardu Kv 

Mockus irgi energingai bent 
jau- liežuviu kovoja komuniz
mą. Jo negalima ęsą toleruo
ti. Tai esanti “tam tikra pa
saulėžiūra”, kurią reikia nu
šluoti nuo šios vargingos aša
rų pakalnės.

Man šio klerikalinio bala- 
mūto tikrai -gaila. Ims ir su- 
MF’.os jis pasaulėžiūrą. Ko ne
pajėgė nei Hitleris, nei Sme-

- tofha, nei Mussolinis, Mockus 
f v <apsidirbs, žiūrėkite!

t o
Dar vis nenusibosta kryžio

kams dainuoti, jog Lietuva 
esanti sovietinės armijos oku
puota. Jie žino, kad jie me
luoja, bet vistiek be paliovos 
dainuoja.

Jeigu taip, tai visos šešioli
ka tarybinių respublikų yra 
“okupuotos”, nes jos visos su
daro Tarybų Sąjungą ir jų 
visų jaunimas sudaro sovieti
nę armiją. Bet kas tada jas 
laiko okupavęs ?

—o—
Jeigu taip, tai ir mūsų New 

Yorko, ir New Jersey ir visos 
kitos valstijos yra amerikinės 
armijos “okupuotos”, nes jos 
visos sudaro Jungtines Vals
tijas ir jų visų jaunimas suda
ro amerikinę armiją.

• Absurdas, žinoma. Bet ly
giai toks absurdas kalbėti apie 
Lietuvos ir kitų tarybinių res
publikų okupaciją.

Mrs. Rooseveltienė kelia 
yftjfitj, kad prezidentas Truma- 

turėtų vykti į Maskvą ir 
ĮįjffiJBrtis su Stalinu. Gero būtų 
’F’ daug. Toks pasitarimas page4- 

rintų tarpe Amerikos ir Taryi 
bų Sąjungos santykius. Bent 
jau žalos nepadarytų.

Ar apie tai ir mūsų prezi-

Prašo užgini amerikonam de
gint korėjiečius tuo chemikalu

Tokio. — Korėjos Liau
dies Respublika per radiją 
atsišaukė į Jungtines Tau
tas ir į visą pasaulį — su
laikyt “barbariškus” Ame
rikos lakūnų žygius.

Korėjos liaudininkai pra
šė pasaulį ypač uždraust 
amerikonams mėtyt iš oro 
napalmą — baisiai deginan
tį chemikalą, pagamintą iš 
gazolino košelienos.

Nukrisdama ant žmo
gaus, ta košeliena. prilimpa 
ir neapsakomu karščiu de
gina.

Šiaurine Korėja protes
tuodama tvirtino, kad na
palmo košeliena sudegino 
ir šimtus kaimiečių, vyrų, 
moterų ir vaikų, netoli sos
tinės Pyongyango.vėliausios žinios

Maskva. — Šaukiamas vi
sos Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos suvažia
vimas, kuris. įvyks spalio 5 
d. Tai bus dar pirmas vi
suotinas Sovietų komunis
tų suvažiavimas per pasta
ruosius 13 metų.

Jis svarstys vyriausybės 
planus, dėl naujų milžiniš
kų kūrybos bei statybos 
darbu.

Skaičiuojama, kad Sovie
tų pramonės gamyba pagal 
naująjį Penkmečio planą 
pakils dar bent 50 proc.

Washington.— Darbo De
partmental praneša, jog 
per mėnesį dar 437,000 
amerikiečių neteko darbo.

Washington. — Preziden
tas džiaugėsi, kad šalies iž
das per 12 mėnesių nuo šių 
metų liepos 1 iki 1053 m. 
liepos 1 d. įsiskolins tiktai 
10 bilijonų, 300 milijonų do
lerių. Pirmiau buvo ma
nyta, kad naujoji metinė 
valdžios skola bus keturiais 
tūkstančiais milijonų dole
rių didesnė, negu preziden
tas dabar suranda.

Korporacijų taksai tuo 
tarpu sumažės 3 bilijonais 
dolerių, bet asmenų taksai 
bus 537 milijonais dolerių 
didesni, negu per 12 pereitų 
mėnesių.

dentas galvoja, ar tai tik 
Rooseveltienės grynai privati
nė nuomonė, nežinia.

Tarybų Sąjungos Volleyball 
asosiacija pakvietė Amerikos 
Volleyball asosiacij^ atsiųsti 
grupę bolininkų persiimti. Bet 
amerikiečiai pakvietimą at
metė. Kodėl ?

Sunku- pasakyti. Nesinori 
tikėti, kad Amerikos sporti
ninkai bijotų persiimti lenkty
nėse su Sovietų sportininkais. 
Veikiausia bus taip mūsų Val
stybės Department© įsakyta.

Kas dabar stato “geležinę 
uždangą”, ir prieš ką?

LOVETT PATEISINA 
NAPALMO VARTOJIMĄ

Washington. — Ameri
kos gynybos sekre torius 
Robertas A. Lovett ne tik 
pateisino napalmo košelie
nos vartojimą prieš Korė
jos liaudininkus, bet dar ir 
pajuokė juos. Sako, napal
mas yra ugnies įrankis., o 
ugnis pripažinta karo įran
kiu.

Lovett pridūrė, kad ame
rikonai iš anksto praneša 
žmonėms bėgti iš miestų, 
kurie bus bombarduojami 
bei napalmu deginami.

Iraniečiai apdaužė 
Amerikos saržentą

Teheran, Iran. — Fašis
tiniai Irano karaliaus rėmė
jai kasdien užpuldinėja ko
munistų bei Tudeh (masių) 
Partijos veikėjus, o šie gi
nasi. Per jų muštynes ta
po apdaužytas ir Amerikos 
saržentas James Hagan, 
kuris tuo laiku važiavo 
džypsu.

Subėgusi policija išvedė 
Haganą iš muštynių sūku
rio. Tuo tarpu komunistai 
su savo šalininkais šaukė: 
“Išnykite iš čia, jūs ame
rikonai !”

Arabų vadai grasiną 
sunaikint Izraeli

Kairo, Egiptas. — Ara
biškų kraštų sąjungos se
kretorius Abdel R. Azzam 
piktai išjuokė Izraelio 
premjero Ben-Guriono pa
siūlymą Egiptui daryti tai
kos sutartį.

—Jeigu Izraelis nori tai
kos su arabiškuoju Eigiptu, 
tai kam Ben-Gurionas per
ša pailginti karinę tarnybą 
saivo žydams nuo dabartinių 
dvejų metų iki pustrečių ?- 
užklausė Azzamas, grūmo
damas nušluot Izraelį per 
naują karą.

(Izraelio seimas jau už- 
gyrė tą Ben-Guriono pasiū
lymą.) '

Syrijos, kito arabiško 
krašto, valdovas šešeklis 
užreiškė: “Viduriniai Ry
tai nėra gana platūs, kad 
juose galėtų išsitekti ir žy
dai ir arabai.”

Izraelio valdžia užpro
testavo prieš tą šešeklio 
grūmojimą.

Kolombijos valdžia šaudo 
vadinamus “banditus”

Bogota, Kolombija. — Šio 
Pietinės Amerikos krašto 
valdžia giriasi, kad»jos ka
riuomene ir policija nušovė 
jau 20 “banditų” ir suėmė 
60.

“Banditais.” vadina kovo
jančius prieš . diktatorišką 
valdžią . ginkluotus darbi
ninkus.
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Maskva. — Sir Al vary 
Gascoigne, naujasis Angli
jos ambasadorius., sakė ko
respondentams :

—Neseniai užbaigtas ka
nalas, jungiantis Volgos ir 
Dono upes, yra labai didi 
įmonė. ^Viskas dailiai įtai
syta ir sėkmingai veikia. 
Visus veiksmus kontroliuo
ja elektros jėga.

Gascoigne su keturiais 
kitais anglais, laivu iš Le
ningrado plaukdami, kelia

HALLINAN REIKALAUJA, KAD TRUMANAS 
IR JAM ATIDENGTŲ KARINĘ POLITIKĄ

San Francisco. — Pro
gresyvių Partijos kandida
tas į prezidentus, Vincen
tas Hallinan pasiuntė pre
zidentui Trųmanui reikala
vimą, kad ir Hallinanui pa
aiškintų karinius valdžios 
planus ir tikslus. .

Hallinanas priminė, kaip 
prez. Trumanas pasikvietė 
Stevensoną, demokratų 
k a n d i d a tą. į prezidentus; 
sušaukė savo. ministrus ir 
generolus į Baltąjį Namą ir 
ten išvien su jais dėstė 
Stevensonui karinę Ameri

Suirs Graikijos valdžia, 
jei negaus daugiau 
pinigą iš Amerikos

Athenai, Graikija. — Tu
rės sugriūti sudėtinis Grai
kijos ministrų kabinetas, 
jeigu Amerika neduos dau
giau pinigų, kaip teigia As
sociated Press.

Pernai Amerika davė mo
narcho - fašistinei Graiki
jos valdžiai 180 milijonų do
lerių, o šiemet 80 milijonų.

Dabartinis graikų minis
trų kabinetas susideda iš 
vidutinių generolo Plastiro 
fašistų ir vadinamų Veni- 
zeloso liberalų. Prieš juos 
eina kraštutinis fašistas 
maršalas Papagos, kuris 
seime turi beveik pusę visų 
atstovų.

Vieni kitus kaltina už 
Graikijos ūkio - pramones 
susmu k i m ą ir gręsiantį 
bankrūtą. Nuolat dėl to 
riejasi seime.

Francija atsisako išduot 
Graikijai du komunistus

Paryžius. — Graikijos 
monarcho - fašistų valdžia 
reikalavo, kad Francija iš
duotų teismui du pabėgu
sius iš Graikijos komunis
tus. Pasakojo, kad jie, esą 
“žmogžudžiai ir šnipai.”

Francūzų teismas atmetė 
reikalavimą; pareiškė, jog 
Francija- neišduoda kaltina
mų už politinius nusidėji
mus. O jeigu tie komunis
tai būtų grąžinti Graikijon, 
tai veikiausiai būtų nužu
dyti.

vo upėmis ir kanalais pro 
Maskvą, iki iš Volgos per
plaukė į Dono upę naujuo
ju kanalu.

Tas kanalas sujungia pen
kias jūras. — Baltijos, Bal
tąją, Kaspijos, Azovo ir 
Juodąją Jūras.

Ambasadorius Gascoigne 
per 10 dienų taip pat apke
liavo pietinius Sovietų Są
jungos miestus: Kijevą, 
Rostovą, Odesą ir kitus.

kos politiką.
Tokiem paaiškinimam 

Trumanas kvietė ir repu
blikonų kandidatą Eisen- 
howerj, bet Eisenhoweris 
atmetu pakvietimą.

HaŲinanas savo reikala
vime. sako:

“Aš ypač norėčiau suži
noti, kodėl ‘valdžia vis dar 
tęsia tą bergždžią, pavojin
gą ir brangiai lėšuojantį 
karą, kuriam didžioji dau
guma amerikiečių yra prie
šinga.”

Irano policija bombomis 
atakavo demonstruojančius 
už taiką žmones

Teheran, Iran. — Kuomet 
minia jaunųjų iraniečių de
monstravo už taiką, tai 
Sumka fašistai padegė Tai
kos Šalininkų namus ir 
Tudeh (masių) Partijos raš
tinę. į

Policijai ir pašaukta ka
riuomenė, blaškydama riau
šes, daugiausiai bombarda
vo taikos šalininkus ašari
nėmis bombomis.

Susikirtimuose sužeista 9 
žmonės, jų tarpe vienas 
amerikietis saržentas. Ašre- 
tuota kelios dešimtys asme
nų, v

$47,000,000,000 -- “per 
mažai ginklavimuisi”

Washington. — Kongre
sas yra paskyręs 47 bilijo
nus dolerių karinėms išlai
doms per 12 mėnesių nuo 
šių metų liepos 1 d.’ Bet 
apsigynimo sekreto r i a u s 
padėjėjas McNeill sako, to 
dar neužteks, ir Kongresas 
turės daugiau pridėti. Nes 
visi kariniai reikmenys 
nuolat brangsta, ypač nau
jieji tankai ir lėktuvai. Pa
vyzdžiui, nau j as didysis 
bombonešis lėšuoja 15 iki 
20 milijonų dolerių.

Springfield, Ill. — Tiki
masi įregistruot Progresy
vių Partiją prezidentiniams 
rinkimams Illinojuje.

Paryžius.— Frakcijos sei
mo komitetas smerkė už
sienio reikalų ministrą Šu- 

•maną už pataikavimą vo
kiečiams.

EISENHOWER GERINASI 
DARBO FEDERACIJAI, 
KAIP iINIJI DRAUGAS”

• /

O neseniai siūlė “užtikrinimą” 
darbininkam tiktai kalėjime

Washington. — Kad CIO 
unijų Politinis Komitetas 
nutarė remti Stevensoną 
kaip Demokratų Partijos 
kandidatą į prezidentus, tai 
republikonų kandidątas Ei
senhoweris sukruto pirštis 
Amerikos Darbo Federaci
jai. Girįasi esąs geresnis 
darbo unijų draugas negu 
demokratai. Bet jis remia 
Tafto įstatymą prieš uni
jas.

Federacijos vadai nese
niai pakvietė Stevensoną 
kalbėti federacinių unijų

Niekai abidvi senosios 
partijos, sako Hallinan

San Francisco. — Vincen
tas Hallinan, Progresyvių 
Partijos kandidatas į prezi
dentus, pareiškė:

—Kaip republikonai, taip 
ir demokratai yra Wall 
Stryto kapitalistų partijos. 
Tai karinės partijos, kurios 
išduoda darbininkų reika
lus.

Tiktai Progresyvių Parti
ja šioje rinkimų kampani
joje teisingai atstovauja 
darbo žmonių reikalus; tik 
ji kovoja už taiką, kurios 
nori didžioji dauguma ame
rikiečių.

Anglijos uniją vadai 
prieš algų pakėlimą

London. — Anglijos Dar
bo Unijų Kongreso komite
tas sutinka su premjero 
Churchillo konserv a t o r i ų 
valdžia, kad “negalima pa
kelti darbininkams algų.”

Komitetas paruošė, rapor
tą ateinančiam Unijų Kon
greso suvažiavimui, dėsty
damas, kad jeigu algos' bū
tų pakeltos, tai dar pa
brangtų Anglijos dirbiniai; 
tad kiti kraštai juo mažiau 
pirktų iš Anglijos.

Kairesnioji Unijų Kon
greso mažuma, tačiau, įro
dinėja, kad geistina ir gali
ma padidinti darbininkams 
algas.

Kongresui priklauso apie 
8 milijonus unijinių darbi
ninku. ’ ,

Nusižudė vienas iš žydų, 
kuriuos vokiečiai nuteisė

Munich, / Vokietija.—Nu
sinuodijo Philip Auerbach, 
vienas 'iŠ trijų žydų, ku
riuos vokiečių teismas nu
teisė kalėjimam Jie buvo 
kaltinami, kad nusuko, šim
tus tūkstančių dolerių iš 
fondo, kuris buvo sudėtas 
šelpti žydams, nukentėju- 
siems per nacių padarytus 
pogromus.

Trys iš penkių teisėjų bu
vo naciai.
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suvažiavimui, įvyksiančiam 
rugsėjo viduryje New Yor
ke. Tad republikonų ko
mitetas atsišaukė į Darbo 
Federacijos viršininkus, 
kad ir “generolas Eisenho
weris labai nori kalbėti jū
sų suvažiavime.” Todėl fe
deracijos vadai ir Eisen- 
howerį pakvietė.

“Me too” Eisenhoweris
KacLdemokratai rinkimi

nėje savo programoje ža
dėjo darbuotis pagerinti se
natvės pensijas, tai ir Ei
senhoweris pareiškė, jog 
-stengsis išgauti dar geres
nes pensijas nusenusiemš 
amerikiečiams. '<• ■

Eisenhoweris graibsto de
mokratų prižadus darbinin
kams bei farmeriams ir sa
ko, kad jis jiems “taipgi 
patarnautų, ale tik dar ge
riau negu demokratai.” , i

Demokratų vadai todėl 
praminė Eisenhoweri “me 
too” (ir aš, ir aš) kandi
datu. Republikonai bijo, 
kad tas jo “my-tūižmas” 
gali tik pakenkt Eisenhow- 
eriui rinkimuose.
Jo užtikrinimas darbinin

kams—kalėjimas
Ko gen. Eisenhoweris ve

lija dirbantiems ir nusenę 
siems darbininkams, jisai 
parodė pirmesnėse savo kal
bose.

Kalbėdamas Galvestorie, 
Texase, 1948 m. gruodžio 8 
d., Eisenhoweris sakė:

“Jeigu amerikiečiai nori 
užtikrinto gyvenimo, tai ga
li eiti kalėjiman. Ten jie 
gali gauti lovą, gana val
gio ir pastogę.”

Taip Eisenhoweris smer
kė bedarbių apdraūdos ir 
senatvės pensijos įstaty
mus, kaip “kenksmingusuž- 
tikrinimus.”

O kalbėdamas Šv. Andrie
jaus Draugijos susirinkime 
New Yorke 1949 metų lap
krityje, Eisenhoweris dar 
šitaip atsiliepė apie ameri
kiečių reikalavimus geres
nio gyvenimo:

“Mes vaikomės sapnus, 
vadinamus gyvenimo užti
krinimu. Mes norime dė
vėti puikius marškinius, 
valgyti kaviarą ir gerti 
šampaną,’kuomet turėtume 
valgyti tik ‘hot dogs’ ir už
sigerti alum.”

Paskutinėje Kongreso se
sijoje republikonai iš kartę 
buvo atmetę prez. Trumano 
siūlymą pakelti senatvės 
pensijas 5 ar 6 doleriais per 
mėnesį. Bet greitai pama
tė, jog, atmesdami ta pen
sijos priedą, sukels milijo
nus piliečių prieš republiko- 
nus; todėl “susiprato” ir 
po poros savaičių jau ir re
publikonai Kongrese balsa
vo už senatvės pensijos pa
kėlimą.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
gal bus lietaus.

i
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TEISINGAS REIKALAVIMAS
PROGRESYVIŲ PARTIJOS kandidatas į prezidentus 

Vincent Hallinan pasiuntė prezidentui Trumanui reika
lavimą. Reikalavimas rimtas ir teisingas.

Hallinan reikalauja tų pačių privilegijų, kokias pre
zidentas suteikia kapitalistinių partijų kandidatams Ste- 
vensonui ir Eiserihow.eriui. Prezidentas pasikvietė tuo
du kandidatu asmeniškai į Baltąjį Namą. Stevensonas 
buvo nuvykęs ir gavo visas informacijas apie Amerikos 
užsieninę politiką. Eisenhoweris supyko, kad pakvieti
mą gavo vėliau, ir atsisakė važiuoti. Bet ir. jam prezi
dentas prižadėjo suteikti savaitinius Valstybės Depart- 
mento pranešimus apie užsieninę politiką. Prezidentas 
pasakė, kad jis nori prezidentinius kandidatus sistema- 
tiškai ir pilnai informuoti apie Amerikos vedamą užsie
ninę politiką.

Bet kodėl tik tiems, dviems kandidatams suteikiamos 
tokios informacijos? Kodėl prezidentas nepakvietė pro
gresyvių kandidato Hallinan? Kodėl nepažadėjo jam tų 
pačių savaitinių pranešimų?

Čia jau nėra nei lygybės, nei teisybės.. Taip pat tai 
yra pi’ieš į-statymus ir Konstituciją. Valdžia privalo 
visus kandidatus lygiai traktuoti. Kodėl diskriminuoja 
vienus, o paremia kitus? Ar tai suderinama su demo
kratija? Ne, nesuderinama. Juk rinkimų laiku valdžia 
turi būti bešališka linkui visų partijų ir kandidatų.

Nėra žinios, ką atsakys prezidentas į Hallinano rei
kalavimą. Veikiausia jis su tuo reikalavimu nesiskaitys. 
Bet bus svarbu visuomenei žinoti, kad pati valdžia min
do kojomis tą didįjį principą, jog prieš įstatymus visi 
amerikiečiai yra lygūs.

PIETŲ AMERIKOS NACIONALIZMAS
THE N. Y. TIMES korespondentas Sam Pope Brew

er rašo iš Brazilijos sostinės Rio de Janeiro ir skun
džiasi, kad ‘visoje Pietų Amerikoje kyla sentimentas 
■prieš jankių imperializmą. Visur esą garsiai skamba 
šūkis, kad “Šiaurės Milžinas” yra Pietų Amerikos prie
šas ir turi būti suvaldytas. Iš to pareinąs didelis pavo
jus Jungtinių Valstybių interesams Pietų Amerikos res
publikoje. Argentinoje esanti dar opesnė padėtis kaip 
Brazilijoje.

Tais savo korespondento daviniais pasiremdamas, 
Times smerkia Pietų Amerikos kraštus. Jie su savo na
cionalizmu mušą patys save. Kur jų ekonomika atsi
durtų, jeigu ne tie jankių doleriai? Visur įvyktų ban
knotas. .

Kitas Timeso argumentas, tai kad Pietų Amerikos 
nacionalizmu naudojasi Pietų Amerikos komunistai. 
Girdi, Argentinos, Brazilijbs ir kitų respublikų naciona
listų obalsius prieš jankių imperializmą uoliai kelia ir 
skelbia komunistai. Vietomis, girdi, sunku atskirti, kur 
prasideda nacionalizmas, o pasibaigia komunizmas. Ypa
tingai Guatemaloje nacionalistai ir komunistai išmokę 
esą susikalbėti. Tame tai ir esąs didžiausias “jankizmui” 
pavojus Pietų Amerikoje.

MAINIERIAI ĮVYKIŲ IŠVAKARĖSE
PLIENO PRAMONĖJE audra praėjo. Ji prasideda 

anglies pramonėje. Du įvykiai atkreipia visuomenės dė
mesį. Pirmas, mainierių unija informavo anglies kom
panijas, jog kontraktas su jomis pasibaigs rugsėjo mė
nesį ir kad jos turi pradėti derybas su unija dėl naujo 
kontrakto. Su kietosios anglies savininkais derybos jau 

, prasidėjo. Viešai neskelbiama, bet sakoma, kad mainie- 
tiai reikalauja algų pakėlimo dr trumpesnės darbo sa-

I vaitės.
Antras dalykas, tai mainierių unijos paskelbimas, kad 

. per dešimt dienų, pradedant su rugpiūčio 23 d., mainos 
, turės būti uždarytos. Mainieriai per dešimt dienų neis 

dirbti, kad pagerbus tuos savo brolius, kurie žuvo ka- 
& syklose. . • ■11 'd** A.'*

. Viena, šis dešimties dienų “streikas” arba “stapičius” 
’ yra gražus sentimentas, kita—jis skelbiamas aptuštini- 

mui anglies sandėlių, kurie, yra perpildyti. Kai mažiau 
anglies bus sandėliuose, tai, John L. Lewis mano, an
glies. kompanijos bus sukalbamesnės. Tokia unijos stra- 

h.'įegija, _ " • -J IH.i !?•
Mums svarbu, kad mainierių unija ruošiasi deryboms, 

stato naujus reikalavimus ir nežada trauktis. Labai ga
limas daiktas, kad gali kilti mainierių streikas. Galimas 
daiktas, kad mainieriai bus pastatyti į tokią pat pozi- 

' niją, kokioje buvo plieno pramonės darbininkai, kai jų 
vunija neberado kitos išeities, kaip tik skelbti streiką. 
.Dirbančioji visuomenė velys mainieriams pasisekimo vi

liuose tuose žygiubse. /
------------------------------------------------I-----------------------------------------------------------------------
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filosofinių Cicero rašinių.
Voltaire

■ «

Apie permainas. — Seno
ji tvarka pasikeičia, užleis
dama vietą naujajai.

A. Tennyson

Įvairis išsireiškimai
Apie cenzūrą.—Jeigu Ro- 

įfc moję būtų buvus spaudos 
į, cenzūra, tai mes šiandien 

neturėtume nei Horace j aus, 
nei Juvenalo raštų, neigi

Kas Ką Rašo ir Sako
KALĖJIMU IDĖJŲ 
NESUNAIKINSI

Labai retas atsitikimas, 
kad. komercinis laikraštis 
šiais laikais parodo blai
vaus supratimo.1 Bet pasi
taiko. Prie, tokių laikraščių 
reikia priskaityti Wisconsi- 
no “Capital Times.” Laik
raštis rimtai diskusuoja 
nuteisimą Californijoje 14 
darbininkų vadų komunis
tų. Jis ne tik tą valdžios 
žygį diskusuoja, bet jį 
griežčiausiai pasmerkia.

“Capital Times” vedama- 
j ame s t r a i p s ny j e (rugp. 
7 d.) rašo:

“Šiais isterijos ir baimės 
laikais nelabai populiaru 
protestuoti prieš kalinimą 
komunistų, bet The Capital 
Times tiki, kad ši šalis daro 
rimtą klaidą, manydama1, 
kad komunizmą ji sulaikys 
sodindama partijos, narius 
kalėjimam kaip kad yra da
roma su 14 Californijos ko
munistu.

“Mes puikiai suprantame, 
kad marksistai pasičiups 
mūsų šį protestą kaipo jų 
suktose galvose įrodymą, 
kad mes simpatizuojame 
komunistams.. Bet mes jau
čiame, kad nuteisimas ka
lėj iman komunistų Los An
geles yra toks rimtas pasi
tyčiojimas iš laisvės, jog 
prieš tai reikia protestuoti, 
—protestuoti ne iš pritari
mo komunistams, bet iš ger
bimo tų tradicijų, kurios 
šiandien pastatė Ameriką 
nepapraston pozicijon pa
saulyje.

“Mes esame giliai sujau
dinti ta šioje šalyje krypti
mi, kuri sako, kad galima 
žmogų pasodinti kalėjiman 
už jo politinius įsitikini
mus.

“Californijos komunistai 
surasti kaltais konspiravi- 
me mokyti ir skelbti nu
vertimą Jungtinių Valsty
bių valdžios spėka ir prie
varta. Jie nebandė valdžią 
nuversti. Jie net nėra kal
tinami tatai skelbti ir mo
kyti. Jie tik kaltinami 
konspiravime (suokalbiavi- 
me) mokyti ir skelbti!

“Pagal tokią doktriną, 
žmogus stebiesi, kas atsi
tiktu su Thomas Jeffersonu 
ir Abraham Lincolnu, jeigu 
jie šiandien būtų gyvi ir 
pareikštų savo įsitikinimus 
apie žmonių teisę sugriauti 
ir nuversti savo valdžią re
voliucijos pagalba.. Ir kas 
pasidaro iš tos šventos teisė
jo Oliver Wendell Holmes 
doktrinos, jog idėjos išban
dymas yra tame, kad ji bū
tų priimta atvirame mar
kele lenktynėse su kitomis 
idėjomis?

“Argi mes pasidarėme to
kiais bailiais, jog nedrįsta
me leisti komunistams iš
dėstyti Amerikos žmonėms 
savo idėjas kaipo alternaty
vą toms idėjoms, kurias 
mes turime? Argi taip mes 
nebeturime pasi tikėjimo 
mūsų įstaigomis ir mūsų 
gyvenimo būdu?”

Laikraštis primena per
sekiojimą pirmųjų krikščio
nių ir palygina su šių dienų 
persekiojimu komunistų. 
“The Capital Times” rašo:

“Originalis amerikinis 
supratimas buvo, kad nega
lima sulaikyti idėjos įkali
nimu josios skelbėjų. Ge
ležinės grotos nesulaiko 
idėjų. Idėjos yra sulaiko
mos tiktai sijojimo ir iš
rinkimo procesu, padedant 
jas šalia kitų idėjų.,

“Amerika bando užmuš-, 
ti idėją jos įkalinimu, lygiai 
taip, kaip Romos impera
toriai . siekė užmušti 
krikščionybės idėją, su* 
š e r d a m i krikščionis liū

tams. Bet idėjos liūtai ne
prarijo, taip lygiai nebus 
įkalinta komunistinė idė
ja. . .>”

KATALIKŲ VAIKAMS 
PAVOJUS

Chicagos kunigų marijo
nų organas Draugas rašo:

“Chicagos arkidiecezijos 
savaitraštis ‘The New 
World’ šią savaitę išleido 
katalikų mokykloms ir ka
talikų tėvams skirtą nume
ri. Jis tuo įdomus, kad 
nurodo tėvams puikius ga- 
limuipus savo vaikus moky
ti ir auklėti katalikų moky
klose, kurių Chicagoje ir 
apylinkėse yra labai didelis 
pasirinkimas. Tai bus di
džiausias ir sistematingiau- 
sias religinio švietimo ir 
auklėjimo tinklas pasauly
je. Prie parapijų veikia 
pradžios mokyklos. Kaiku- 
rios ir . vidurines mokyklas 
yra įsteigusios. Kėlios de
šimtys vidurinių mokyklų 
ir kolegijų yra vienuolių 
Užlaikomos. Du dideli, vi
same pasaulyje gerai žino
mi, Loyola ir De Paul uni
versitetai, su kurių rekto
riais pasikalbėjimus nese
niai paskelbėme savo ‘ dien
raštyje.”

Rimtai gi į tą dalyką pa
žiūrėjus, mums nebus sun
ku įmatyti katalikų vai
kams didelį pavojų. Viena, 
tos parapijinės mokyklos 
stovi daug žemiau už viešą
sias mokyklas. Jų mokyto
jai daug mažiau išsilavinę, 
daugiausia rasime ' minyš- 
kų, paverstų mokytojomis, 
kurios apie jokį mokslą nie
ko nenusimano, kurios jo
kiu mokslu netiki. Vadi
nasi, katalikų vaikai negau
na to mokslo, , kokį įgauna 
šiaip mokyklų mokiniai ir 
studentai.

Kita, tos parapijinės mo
kyklos atidalina katalikų 
jaunimą nuo abelnai jauni
mo. Juos ugdo visai kitoje, 
siauroje, fanatiškoje dva
sioje. Jiems išėjus iš tokių 
mokyklų, daug sunkiau gy
venime įsikurti, kur jiems 
prisieina susieiti ir gyventi 
su visais kitais žmonėmis. 
Tame jie pasijunta toli at
silikę, ir pyksta ant tėvų, 
kad jie juos varė parapiji- 
nėn mokyklon.

Trečia, tose katalikų mo
kyklose išniekinamas ir pa
neigiamas progresas. Jose 
vaikai paverčiami fanati
kais., Jų protas sukausto
mas. Išėję iš mokyklos jie 
visur susiduria su progre
su, o čia jiems įkaita gal- 
vosna progresu netikėti.

Be to, tos bažnytinės mo
kyklos labai nuskriaudžia 
tikinčiuosius ekonominiai. 
Jiems tų mokyklų užlai
kymas brangiai atsiei
na. Čia jie moka taksus 
valstybei dėl viešųjų moky
klų išlaikymo, o čiai vėl turi 
imti ir iš kišenės mokėti iš
laikymui bažnytinių moky
klų. Vadinas, bažnytinės 
mokyklos sudaro dubeltavą. 
pavojų — pavojų jaunimui 
ir pavojų katalikų kišenei.

O ką jau bekalbėti apie 
jų žalą plačiajai visuome
nei. Ta žala labai, gili ir 
plati. Per tas bažnytines 
mokyklas veisimas fanati
kų ir atsilikėlių skaudžiai 
paliečia visą tautą.

Darbas ir kapitalas. — 
Kapitalas tai negyvasis 
darbas, kuris — lyg koks 
vampyras (kraujačiulpis)- 
gyvena tik gyvąjį darbą 
čiulpdamas, ir tuo. vešliau 
gyvena, kuo daugiau darbo 
jis sučiulpia.. Karl Marx

Vilnius statomas
Rašo V. MIKUČIANIS

Vilniaus m. vyriausiasis architektas
Per septynerius pokario 

metus Vilnius neatpažįsta
mai pasikeitė. Rekonstruo
tos ir perplanuotos Komu- 
narų, Kaštonų, Vrublevs
kio, Kosciuškos, Gorkio, 
Kapsuko, Komjaunimo ir 
kitos gatvės. Šitos gatvės 
žymiai praplėstos. Stoties 
aikštėje atlikti dideli dar
bai, kurie visiškai pakeitė 
jos išvaizdą: pastatytas 
naujas stoties pastatas, pa
ti aikštė’ dvigubai padidin
ta, perplanuotosios ir su
tvarkytosios aikštės centre 
— monumentas Stalinui. 
Aplink aikštę įrengti skve
rai. Prie stoties prieina 
rekonstruotoji ir apželdyta 
plati Stoties gatvė.

Naujas skveras įrengtas 
ir Arklių aikštėje. Šis skve
ras bulvaru yra sujungtas 
su Komjaunimo gatve. Su
kuriami nauji parkai ir so
dai, miesto gatvės kasmet 
apsodinamos daugeliu su
augusių medžių.

Mieste pastatyta trys 
nauji stadionai, rekonstruo
ta trys teatrai ir filharmo
nija. Pernai atiduotas nau
dotis naujas kinas. Mies
tiečių vaikai gavo šešias 
naujas mokyklas. Atstaty
ta ir pastatyta daugelis de
šimčių gyvenamųjų bei vi
suomeninių pastatų. Apie 
200 pastatų — statybos pa
stoliuose.

Vilnius dabar gauna dvi
gubai tiek elektros energi
jos ir vandens, kiek prieš 
kara. v

Nuveikta nemaža, o sta
tybos tempai kasdien vis 
spartėja.

Reikia pažymėti, kad jei 
ankstyvesniais metais Vil
niuje daugiausia buvo vyk
domi atstatymo bei rekon- 
struavimo darbai, tai dabar 
vyrauja nauja kapitalinė 
statyba.

Lietuvos architektų kolek
tyvas nebūtų įstengęs susi
doroti su dideliais uždavi
niais, kuriuos jam iškėlė 
Tarybinė vyriausybė, jeigu 
jam nebūtų padėję Mask
vos ir Leningrado architek
tai.

Per kelerius paskutinius 
metus Lietuvos vyresnės

26 VALSTYBIŲ ĮSTATYMAI 
GARANTUOJA BALSAVIMĄ

Jung. Valstybėse paskiros 
valstybės (26), įstatymais ga
rantuoja atleidimą nuo darbo, 
balsavimo teisę turinčių asme
nų: jos yra Alabama, Arizo
na, Arkansas, California, Co
lorado, Illinois, Indiana, Io
wa, Kansas, Kentucky, Mary
land, Massachusetts, Minneso
ta, Missouri, Nebraska, Neva
da, New Mexico, New York, 
Ohio, Oklahoma, South Da
kota, Texas, Utah, West Vir
ginia, Wisconsin ir Wyoming.

Įstatymai tarp atskirų val
stybių įvairuoja, tačiau prin
cipas lieka tas pats. Turįs 
balsavimo teisę asmuo gali 
tam tikram periodui pasitrau
kti iš darbo, be baimės, kad 
jam bus sumažintas atlygini
mas ar pritaikyta kuri kita 
bausmė. Darbdavys aiškiai 
yra perspėtas nedaryti jokių 
suvaržymų šiose valstybėse: 
Arizona, California, Illinois, 
Iowa, Kansas, Minnesota, 
Missouri, Nebraska, New 
York, §outh Dakota, Texas, 
West Virginia ir Wyoming. 
Colorado ir Utah, tik tuo at
veju, jei darbininkas yra sam-_ 
domas valandiniu principu/ 
Kentucky įstatymas buvo 
draudžiąs išskaitymą iš algos, 
tačiau vėliau šis įstatymas bu
vo paskelbtas nekonstituciniu, 

kartos architektų, tokių, 
kaip šešelgis, Mikučanis, 
Zubovas, Anikinas, Luko- 
šaitis, eiles papildė ,talen
tingas jaunimas, baigęs Vil
niaus Dailės institutą ir 
Kauno universitetą, Vil
niaus archite ktūrinėse 
dirbtuvėse dirba jaunieji- 
tarybiniai architektai: Po- 
lukaitytė, M a z u r kevičius, 
Valiuškis, Kasparavi č i u s, 
Vasilkovskaitė, Ulytis ir ki
ti.

Architektai ir inžinieriai 
dirba vieningaiv ir sudaro 
kūrybinį kolektyvą. Jie 
projektuoja, atskirai imant, 
naują Tarybų Lietuvos sos
tinės centrą.

Projektuojamojo centro 
organizuojanti pradžia yra 
Tarybų aikštė, kur bus pa
statyti daugiaaukščiai Vy
riausybės Rūmai. Jų svar-' 
biausias fasadas bus nu
kreiptas į centrinę magis
tralę — į Gedimino gatvę ir 
į Pergalės, parką, esantį 
gražiuose Tauro kalno šlai
tuose. Centrinėje miesto 
dalyje bus taip pat pastaty
ti ministerijų pastatai, ope
ros ir baleto teatras, respu
blikinė biblioteka, Partinio 
švietimo rūmai, Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos pa
statai ir daugelis kitų vi
suomeninių bei gyvenamų
jų namų.

Didelis dėmesys skiria
mas Neries krantinėms api
pavidalinti. Jei ikikarinei 
statybai buvo būdinga tai, 
kad namų užpakaliniai bei 
kiemų fasadai buvo nu
kreipti į upę, tai dabar na
mai statomi taip, kad į upę 
būtų nukreipti jų paradi
niai fasadai. Čia projek
tuojama pastatyti daugia
aukščius gyvena m u o s i u s 
namus ir visuomeninius pa
status.

Pernai sostinės moksli
ninkai jau gavo erdvius bu
tus, su visais patogumais 
pirmame daugiaaukščiame 
name Neries krantinėje.

Pernai taip pat Nerį pa
puošė naujas, platus, viena- 
tarpis metalinis tiltas. Mies
tas darosi gražesnis.

Praeis dar keleri metai, ir 
senasis, Vilnius virs stam
biu socialistiniu miestu.

pagal šios valstybės konstitu
ciją. Bet Kentucky darbinin
kai visada gali pasitraukti ku
riam laikui, kad galėtų bal
suoti, nors už tai jiems išskai
to atlyginimą.

Kitose 10 valstybių leidžia
ma algų išskaitymas.

'Alabamoje 'ir Wisconsin į- 
statymas net pabrėžia algų iš
skaitymą, perspėdamas, kad 
darbdavys neturi teisės kitaip 
darbininką paveikti, jei šis 
Vyksta balsuoti.

Daugumoje valstybių pasi
traukimo iš darbo laikas nu
rodomas kaip dvi valandos. 
Trijų valandų terminas yra 
Nevadoje ir Wisconsin. West 
Virginia įstatymai duoda tris 
vai. ir daugiau, “jeigu tai rei
kalinga”. Keturios valandos 
yrą' skirtos Kentucky, Mary
land, Missouri ir su tam tik
rais apibrėžimais, Indianos 
valstybėje.

Tiktai viena valanda yra 
leidžiama Wyominge. Laikas 
nėra ^pibrežiamas Arkansas, 
Minnesotos, ir Texas. Tik Ar
kansas įstatymai patikslina, 
jog visos kasyklos, fabrikai, į- 
staigos darbininkus paleistų 
ne vėliau kaip 4 vai. po pietų, 
arba leistų balsuoti pakaito
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LAISVOJI 
SAKYKLA

BARBERIAI IR KAINOS
Draugas Stankus iš Flo

ridos padavė labai įdomią 
žinutę “Barberių vargai 
Floridoje.” Jis aprašo A* 
s.ikalbėjimą su vienu barbe
nu iš Kalifornijos, kuris 
jam pasakojo, kokias kai
nas ima Kalifornijos bar
benai už apskutimą ir kir
pimą. 'Jis ir kainas paduo
da. Girdi, plaukų nukirpi- 
mas $1.50, barzdos apskuti- 
mas $1, sprando apskuti- 
mas 50 centų ir apkarpy
mas antakių ir nosies kiti 
50 centų, ir taip toliau. 
Kaip matosi iš paduotų 
skaitlinių, tai paprastas ap
kirpimas ir skutimas pa
prastam darbininkui atsiei- • 
na virš $4. Tai yra labai 
maloni kaina, kurią aš ma
loniai norėčiau priimti, bet 
ne duoti.

Šitokia ceremonija trau
kiasi tiktai pusę valandos, 
tai yra, apskutimas ir ap
kirpimas be kitų padai&ni- 
Tnų. Ir už tai pasiimtžr$4, 
tai yra geras pinigas, kwj 
paprastas darbininkas *jo- 
kiu būdu negali ištesėti. •

Draugas Stankus davė 
tam kytruoliui daug klau
simų, bet pamiršo paklaus
ti, ar jis apsiimtų mokėti 
tokią kainą ir kaip ilgai? 
Aš manau, kad toks ky* 
truolis barberių visai ne
lankytų. Yra gerai imti, 
bet reikia pamislyti, ar ge
rai būtų duoti...

Dabar kyla klausimas, ar 
barberiai patys nevaro sa
vęs iš biznio? Man rodos, 
kad patys barberiai šitokio
mis aukštomis kainomis va
ro save iš biznio.’|-Štai pa
vyzdys. Pas mus barberiai 
ima 75 centus už paprašą 
apdailinimą, ir tai šitokia 
kaina jau daug “pacientų” 
privertė mokyti savo .žmo
nas apkirpti plaukus ir net 
apskusti barzdas. Jau ne- 
kurie barberiai pradeda bė- 
davoti, kad “pacientų” skai
čius pusėtinai sumažėjo.

Barberiai turėtu turėti 
mintyje, kad yra daug žmo
nių, kurie uždirba tik po 
75 centus į valandą. To
kie ilgai nelankys barberių.

Barberiai, pabuskite, at
sidarykite proto akis.

W. G. Lasky

Rašytojas retai jaučia sa
vyje tiek gero įkvėpimo, 
kiek tuomet, kai pats apie 
save kalba. Ik

Anatole Franrff
. . • -- - -- - -------------------------------- i

mis.
Kaip taisyklė, įstatymai tai

komi vienodai visiems darbi
ninkams ir visiems rinkimams, 
kokioje vietoje jie bebūtų. 22 
valstybėse šios taisyklės liečia 
visus darbo žjhones. Alaba
moje lieči^tik asmenis, dir- 
bančius^pskričiuose,,kur yra 
tarp 75,000-130,000 gyvento
jų. Arkansas, Indianoje, Mas
sachusetts Įstatymai liečia tik 
fabrikų darbininkus.

Įstatymai labiau įvairuoja 
apibendrinime, kokiems rinki
mams žmonės gali būti atlei
džiami. 12 valstijų (Kentuc
ky, Massachusetts, Minnesota, 
Missouri, Nebraska, Nevada, 
New Mexico, Oklahoma, Te
xas, West Virginia ir Wiscon
sin) rinkimai yra vienodo 
svarbumo. New York o įstaty
mas atleidžia visiems rinki
mams, išskyrus “primary” 
balsavimą, kuriuos galima at
likti poilsio valandomis. Kito
se valstijose rinkimų svarbu
mas yra suskirstytas.

Darbininkai yra įpareigoja- j 
mi, įspėti darbdavį apie savo f; 
norą balsuoti, ir darbdaviui*^ 
leidžiama atatinkamai suskir
styti išėjimo, laikas.

Common Council
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Miami, Fla.
šis tas iš Miami

Šią vasarą daug svečių at
važiuoja į Miami praleisti va
sarines vakacijas, kaip lietui- 
vių, taip ir kitataučių atva- 
Afeia čionai atsikvėpti, nes 

kad žieminėse valstijo
se labai šilta.

Su pabaiga liepos sulaukėm 
malonių svečių iš Boston, 
Mass. Tai buvo draugai Niau- 
rai ir Žaviai. Mums buvo la
bai malonu susitikti su minė
tais svečiais, nes Niaurai ir 
Žaviai gražiai prasisiekę kul
tūriniai ir politiniai, tai turė
jom daug kalbų apie įvairius 
dalykus.

Draugai Niaurai yra “Beau
ty Shop” savininkai, taipgi 
Niaura yra dainininkas. Drau
gai Žaviai turi gerai išdirbtą 
siuvimo biznį, šios dvi šeimos 
yra meno mylėtojai, kultūris- 

z
N. GOGOLIS

TARASAS BULBA
i (Tąsa)

— Nenorime Borodato! Velniop Bo- 
Matą!
— Šaukite Kirdiagą! — pakuždėjo 

kai kuriems Tarasas Bulba.
— Kirdiagą! Kirdiagą! — šaukė mi

nia. — Borodatą, Borodatą! Kirdiagą! 
Šilą! Velniop Šilą! Kirdiagą!

Visi kandidatai, išgirdę, kad ištarė jų 
vardus, tuojau išėjo iš minios, nenorėda
mi duoti progos pagalvoti, kad jie sayo 
dalyvavimu padėjo patys save išrinkti.

— Kirdiagą! Kirdiagą! — vis labiau 
buvo girdėti. — Borodatą! — Reikalą ė- 
mė įrodinėti kumštimis, ir viršų paėmė 
Kirdiaga.

— Eikite atvesti Kirdiagos! — šaukė. 
Kokia dvidešimt kazokų čia pat išėjo iš 
minios, kai kurie vos laikėsi ant kojų, — 
tiek spėjo prisisrėbti, ir nuvyko tiesiog 
pas Kirdiagą paskelbti jam, kad jis iš

brinktas.
r Kirdiaga, nors labai senas, bet protin
gas kazokas, seniai jau sėdėjo savo ku- 
renyje ir dėjosi nieko nežinąs apie tai, 
kas įvyko. y ,

— Ką, ponai? Ko jums reikia? — pa
klausė jis.

— Eik, tave išrinko atamanu!
— Pasigailėkite,- ponai! — kalbėjo 

Kirdiaga, — ar aš vertas tokios didelės 
garbės? Koks iš manęs atamanas! Man 
ir, proto truks eiti tokioms pareigoms. 
Tarytum jau geresnio neatsirado viso
je kariuomenėje?

— Eik gi, sako tau aiškiai! — šaukė 
Zaporožiečiai. Dviese pagriebė jį už pa
žastų, ir nors jis įsirėmė į žemę kojomis, 
bet jį atvilko pagaliau į aikštę, nuolat 
plūsdami, kumščiuodami iš užpakalio, 
spardydami kojomis ir prašyte prašyda
mi: — Nesitrauk atbulas, velnio Vaike! 
,£riimk garbę, šunie, jeigu tau ją teikia! 
^E/Tokiu būdu įvedė Kirdiagą į kazokų 

^.-sferpą.
’ — Ką, ponai? — pratarė į visą minią 

jį atvedusieji, — ar sutinkate, kad šitas 
kazokas būtų mūsų atamanu?

— Visi sutinkame! — suriko minia, 
ir nuo jos riksmo ilgai aidėjo visas lau
kas.

Vienas iš vyresniųjų paėmė buožę ir 
įteikė ją naujai išrinktam stovyklos ata- 

* manui. Kirdiaga, sekdamas papročiu, 
tuojau atsisakė. Vyresnysis -įteikė ją 
antrą kartą; Kirdiaga atsisakė ir antrą 
kartą, ir tik po to, trečią kartą, paėmė 
buožę. Pritariamas riksmas pasigirdo 
visoj minioj, ir vėl nuo kazokų riksmo su
gaudė visas laukas. Tada išėjo iš mi
nios vidurio keturi, patys senieji, ži- 

i laūsiai ir žilaplaukiai kazokai (labai se
nų Siečėje nebuvo, nes nė vienas Zaporo
žietis nemirdavo savo mirtimi) ir kiek
vienas, paėmęs į saują žemės, kuri tuo 
metu nuo lietaus buvo pavirtusi purvu, 
.padėjo jam ant galvos. Šlapia žemė dri- 

, * bo jam nuo galvos, ėmė teškėti per ūsus 
ir žandus ir visą jo veidą ištepė purvu. 
Bet Kirdiaga stovėjo, nejudėdamas iš 
vietos, ir dėkojo kazokams už suteiktą 
garbę.

yZ M Tokiu būdu baigėsi triukšmingi rin- 
Offmai, kuriais nežinia, ar taip džiaugėsi 

kaip džiaugėsi Bulba: šitokiu būdu 
jis atkeršijo senajam stovyklos atama- 

. nui; be to, Kirdiaga buvo jo senas drau
gas ir dalyvavo su juo tuose pačiuose 
sausumos ir jūros žygiuose, dalydama
sis karo buities sunkumais ir rūpes

čiais. Minia tuojau išsiskirstė atšvęsti 
rinkimų, ir prasidėjo tokia puota, kokios 
Ostapas ir - Andrius dar ligi šiol nebuvo 
matę. Degtinės smuklės buvo išdaužy
tos; midų, degtinę ir alų ėmė be niekur 
nieko, be pinigų; smuklių savininkai 
džiaugėsi jau tuo, kad patys liko gyvi. 
Visa naktis praėjo šūkaujant ir daino
mis garbinant didvyriškus žygius, ir pa
tekėjęs mėnulis ilgai dar matė minias 
muzikantų, vaikščiojančių gatvėmis su 
bandūromis, turbanais, apvaliomis bala
laikomis, ir cerkvės giedotojus, kuriuos 
Siečėje laikė tam, kad jie giedotų cerk
vėje ir garbintų zaporožiečiu žygius. Pa
galiau girtumas ir nuovargis pradėjo į- 
veikti stiprias galvas. Ir buvo matyti, 
kaip čia vienoj, čia kitoj vietoj krito že
mėn kazokas; kaip draugas, apkabinęs 
draugą, susijaudinęs ir net pravirkęs, 
virto drauge su juo. Ten kirbine atsi
gulė visa krūva; ten tūlas rinkosi, kur 
geriau atsigulti, ir atsigulė tiesiog ant 
medinės kaladės. Paskutinysis, kiek 
stipresnis, dar kažką be prasmės vapėjo; 
pagaliau ir jį įveikė svaigulys, nuvirto 
ir jis, — ir užmigo visa Siečė.

IV
Rytojaus dieną Tarasas jau tarė

si su nauju stovyklos atamanu, kaip 
sukelti Zaporožiečius bet kuriam 
žygiui. Atamanas buvo protingas ir 
gudrus kazokas, išilgai ir skersai 
pažino Zaporožiečius ir iš pradžių pa
sakė: “Negalima laužyti priesaikos, nie
ku būdu negalima,” o po to, patylėjęs, 
pridūrė: “Nieko, galima; priesaikos 
mes nesulaužysime, o šiaip kai ką sugal
vosime. Tegu tik susirenka žmonės. Ne 
man įsakius, ne, o šiaip sau, savo noru, 
— jūs gi žinote, kaip tat reikia padary
ti, o mes su vyresniaisiais tuojau ir at
bėgsime į aikštę, tarytum nieko nežino
dami.”

Nepraėjo nė valandos po jų pasikalbė
jimo, kai jau subildėjo būgnai. Staiga 
susirado ir girtų, ir neprotingų kazo
kų. Milijonas kazokų kepurių staiga pa
sipylė po aikštę. Ūmė kalbėti: “Kas? 
Kam? Kuriam reikalui šaukiamas susi
rinkimas?” Niekas neatsakė. Pagaliau 
viename kitame kampe pasigirdo: “Štai 
žūsta veltui kazokų jėga: nėra karo! Štai 
seniūnai visiškai suglebo, net akys , rie
bumu apteko! Ne, matyt, nėra teisybės 
pasaulyje!” Kiti kazokai iš pradžių klau
sėsi, o po to ir patys ėmė kalbėti: “O juk 
iš tikrųjų nėra 'jokios teisybės pasauly
je!” Vyresnieji, atrodė, stebėjosi tokiomis 
kalbomis. Pagaliau stovyklos atamanas 
išėjo j priešakį ir pasakė:

— Leiskite, ponai Zaporožiečiai, pasa
kyti kalbą!

— Sakyk!
— Štai tokiu reikalu, taip sakant, rei

kia dabar pakalbėti, ponai geradariai, bet 
jūs, gal būt, ir patys geriau tai žinote, 
kad daugelis zaporožiečiu įsiskolino smu
klėse žydams ir savo broliams tiek, jog 
joks nelabasis dabar jiems nebepasitiki. 
Paskui vėl reikia kalbėti kad ir tokiu, sa
kysime, reikalu: yra daug tokių jaunuo
lių, kurie dar visai nematė, kas yra ka
ras, tuo tarpu kai jaunam vyrui, — jūs 
ir patys, ponai, žinote,—be karo negali
ma būti. Koks gi iš jo Zaporožietis, jeigu 
jis dar nė karto nėra mušęs busurmano?

— Jis gerai kalba, — pagalvojo Bulba.
(Bus daugiau)

tai. Žaviai vadovauja radijo 
programai pažangiųjų lietu
vių Bostono, Mass., apylinkėj.

Taipgi tuo pačiu laiku mus 
aplankė draugai Beniuliai iš 
Paterson, N. J. Tai yra drau
gų Paukščių dukrelė ir žen
tas su šeima. Buvo mums la
bai smagu susitikt su vien
minčiais svečiais.

Šiaip vietinės žinutės neblo
gos. Draugas Šalinas, Bronės 
Sukaskienės tėvelis, po rimtos 
operacijos greit sveiksta, jau 
vaikščioja. Vincas Bovinas su 
visa šeima dirba-gražina na
mus. Mes, Miami gyventojai,- 
džiaugiamės gavę gražią pa
žangią šeimą į savo miestą. 
Tai tiek tarpe lietuvių asme
niniai.

Dabartiniu laiku, žiūrint e- 
konominiai, tai gal būt tas 
pats visur: kainos iškeltos 

ant maisto iki aukščiausio 
laipsnio, kad jau geresnį daik
tą sunku pasiekti paprastam 
darbininkui, kaip visur, taip ir 
čionai, maisto krautuvėse mo
terys vaikščioja-žiūrinėja, kad 
viskas iškelta iki lubų, ir to
kių paprastų dalykėlių kar
tais negalima gaut. Kiti reik
menys nebūtų taip dar bran
gūs, tik maistas labiausia iš
kilęs. Na, bet kurie atvažiuo
ja iš žieminių valstijų, tai sa
ko, kad Miami pigiaui, negu 
šiaurėje. Ypatingai, sako, 
maistas čionai pigiau.

Visur žmonės bėdavoja-de- 
juoja, kad sunku pragyventi, 
viskas brangu, bet niekas nie
ko nesako, visi tyli. Jei namų 
šeimininkės nekelia protesto, 
tai kasgi gali ką sakyt? Nes 
namų šeimininkės visą tą sun
kumą turi pakelt. Ypatingai 
tos moterys, kurios turi ma
žus vaikus, dideles šeimaš. 
Tos turėtų daugiau susirūpini.

Peteliškė.

WORCESTER, MASS. Toronto, Canada
Mokyklos ir abelnai 
pažangaus meno rėmėjai

Su pradžia liepos mėne
sio į Worcester! pradėjo at
vykti svečiai. Rinkosi jie į 
Lietuvos Sūnų - Dukterų 
Olympia Parką iš arti ir iš 
gana toli. Rinkosi augę, 
veteranai darbuotojai. At
vyko ir jaunimas. Daugu
moje buvo mokiniai, daly
vauti surengtoje atostogi
nėje meno mokykloje. At
vyko porai savaičių, kad 
praleidus vakaciją kultūri
niai. Kad imti dalyvumą 
dainos, dramos, lietuvių 
kalbos, liaudies šokių kla
sėse, kurios vyko šias už
duotis žinančių parinktų 
mokytojų vadovybėje.

Mokyklos vidurlaikiu įvy
ko LMS suvažiavimas. Su
sirinkę atstovai peržvelgė 
savo darbuotę. Patikrinę 
aitsiekimus ir trūkumus, ta
rėsi ateities veiklai. Tarėsi 
našesniam bendram dar
bui.

Praėjo suvažiavimas, už
sibaigė mokykla. Suvažia
vime bei mokykloje buvę 
draugai, draugės jau gana 
plačiai atsiliepė, savo įgy
tus įspūdžius - mintis pa
reiškė spaudoje. Daug dar 
parašys. Ką man norisi pa
sakyti, tai kad šurengimas 
nors ir poros savaičių me
no mokyklos reikalauja 
daug pastangų, abelnos pa
ramos. Šis, kaip ir bile di
delis pasimojimas - darbas 
įvykinamas gyveniman tik 
dėka širdingai rėmėjų dar
bo talkai bei jų materialei 
ir moralei paramai. Didelė 
dauguma meno mokyklos 
rėmėjų yra tie patys, kurių 
parama yra teikiama abel
nai kultūriniam darbui.
Laike meno mokyklos 
užbaigimo koncerto liepos 
19-tą aukojo sekami:

Po penkis dolerius: Mr. 
Wallen, Anelė Paulauskie
nė.

Po du doleriu: L. Ausie- 
jienė, J. Pocius, Mr. ir Mrs. 
Merkis, F. Petkūnas, T. 
Malkaitis, N. DeSchaaf. •

Po dolerį: C.4Jokšas, E. 
Simans, K. Jenkeliūnienė,
B. Kukauskas, M. Yucius, 
Mrs. Terhorst, Mrs. Baris, 
Mrs. Kunigauskienė, D. 
Krušas, J. Petkūnas, M. La- 
tauskas, O. Schults, M. Pet- 
kūnienė, D. Brazauskas, J. 
Warreson, Ch. Alex, M. 
Paudys., Jakaitis, J. Stri- 
žauskas, J. Kanapkis, J. 
Cook, J. Aumutis, J. Davi- 
donis, O. Zaruba, O. Bra-. 
zauskas, Norwoodiete, K. 
Sabaliauskienė, P. Alekna,
V. Degutis.

Po dolerį: Grigaitis, M. 
Dovidonis, J. Žemaitis, Ži
linskas, O. Šilkas, V. Val
ley, O. Marozienė, M. Stri- 
žauskienė, J. Gerdauskas, 
Urbonas, B. Narus, A. Vil
činskai, P. Baciavičia, O. 
Serbentienė, J. Raulušaitis,
W. Brazauskas, Bernotą, 
A. Mažiukiėne,* Mr. ir 
Mrs. Lisajus, B. Bernotie
nė, J. Lukas, M. Zeikus, M. 
Tamelienė, M, Deksnis, J. 
Senkus,' A. Narus, J. Ma- 
thevson, J. Paliionis, J. 
Skliutas, O. Mankienė, Rė
mėja, R Janulienė, P. Vag- 
nis, Mr. Mazurka, Rėmėjas,
C. Kazįulis, J. Yęskevičia.

Draugė E. Valley iš New 
Britain, Conn., pridavė au
kų, kurias sudėjo sekami: 
S. Yurkin, J. Žilinskas, T. 
Maukus—po $5; V. J. Val
ley — $2. J. Aukshiunas, 
O. Visotskis, L. Midalaus- 
kis, M. Talki, E. Manley, J. 
Sabėda, S. Skemstaš, M. 
Valatkienė, O. Jakis, C. 
Miller, B. Whitt, ^E. Rųd- 

man — po $1; A.. Didons, 
H. Kalweit, O. Shaliūnas, 
M. Vailinčius po 50 c.; N. 
Sopienė, O. Shepanski, J. 
Ambrosi, A. Bakevičienė, J. 
Shopis — po 25 c.

Gražus pluoštas aukų 
gautas per Richardą Janulį 
ir Aldoną Wallen. Jie su
rinko Montelloje, Laisvės 
piknike. ,

Bostono moterų grupė — 
$25.00.

Ačiū visiems aukotojams- 
remėjams.

Mokyklos Komisija

Montello, Mass.
Per šiuos tris menesius 

mirę lietuviai

Gegužės 20 d. mirė Helena 
Sa Valionis' (Garny te), Le
ono žmona, sulaukus 63 me
tų amžiaus. Yra buvus Lais
vės skaitytoja. Paliko liū
desy.] savo vyrą, dukterį ir 
kitas gimines. Palaidota mie
sto Melrose kapinėse.

Gegužės 22 d. mirė Beatrice 
Daniels, Raymondo Danie
liau® žmona, sulaukus 53 me
tų amžiaus. Palaidota šv. Kal
varijos kapinėse su bažnyti
nėmis apeigomis.

Birželio 27 d. mirė William 
Gelson (Vincas Gelusevičia), 
sulaukęs 57 metų amžiaus. 
Palaidotas su mišiomis Šv. 
Kalvarijos kapinėse. Paliko 
liūdesyj savo žmoną, du sū
nus ir kitas gimines. Velionis 
pirmiau buvo laisvų pažiūrų, 
skaitė Laisvę, dalyvavo dar
bininkų judėjime. Per dau
gelį metų buvo šv. Roko Pa- 
šalpinės Draugystės pirminin
ku. Prie jo buvo įsteigtas 
klubas su alaus laisniais, 
kaipo antras skyrius. Iš to 
draugiją pasidarė finansiniai 
tvirta. Velionio pirmininko 
vietą užėmė jo sūnus William 
Gelson, Jr., irgi išbuvo pirmi
ninku' 6 metus, gerai darba
vosi palaikymui Skeet Club, 
kuris iki šiol gerai gyvuoja.

Birželio 27 d. mirė Antoi
nette Miles (Miliauskienė), 
Petro Miliausko žmona. Liū
desyj paliko savo vyrą, vai
kus ir ki^as gimines. Palai
dota sui mišiomis Šv Kalvari
jos kapinėse.

Birželio 28 d. mirė Anna 
Matutis (Dūkštą). Palaidota 
miesto Melrose kapinėse. Liū
desyj paliko savo vyrą ir ki
tas gimines. Pora desėtkų 
metų 'atgal ji buvo laisvų pa
žiūrų, skaitė Laisvę, dalyva
vo darbininkų judėjime. Vė
liau pasitraukė, nes, kai ap
sivedė, jos gyvenimas pasun
kėjo, paskui ilgai sirgo, daug 
prikentėjo, iki akis užmerkė.

Liepos 2 dieną mirė Ignacas 
Petrauskas. Palaidotas Mel
rose miesto kapinėse. Liūde
syj paliko savo augintinę ir 
gimines. Velionis pirmiau 
skaitė Laisvę -ir dalyvavo dar
bininkų judėjime. Buvo dide
lis entuziastas Lietuvių Tau
tiško Namo įsteigime: Ir kai 
1913 m. buvo namo atidary
mas, ceremonijose per var
žytines jis nupirko raktą, 
daugiausiai įkainuo damas. 
Taipgi daug veikė vaikų ži
burėlio draugijėlėje. V;ėliau 

’nuėjo su tautininkais, prapul
dė savo garbę.

Liepos 3 d. mirė Floras 
Svirskis. Palaidotas šv. Kal
varijos kapinėse. Liūdesyj 
paliko savo žmoną ir kitas 
gimines.

Paskiausiai jnirė Baltramie
jus Gaubis, Petro Kmąro 
švogeris. Gyveno Holbrook, 
Mass. Buvo laisvų pažiūrų, 
retkarčiais paaukodavo dar
bininkų judėjimo reikalams. 
Palaidotas Melrose kapinėse. 
Liūdesyj paliko seserį, švoge- 
rį ir . kitas gimines.

Žolynas

Laime užsibaigė 
skaudžia nelaime

Norėjo padaryti gera, par
sivežti į Detroitą, kad galėtų 
praleisti nuobodžias ‘valandas 
(palikus be vyro),;bet štai, 
tik išvažiavus iš Toronto, apie 
15 mylių nuo miesto, susto
jus ant kryžkelės (užsidegus 
raudonai šviesai), smogia sun
kvežimis iš užpakalio į Jurgio 
Maleikos, detroitiečio, auto
mobilių ir įvyksta baisi nelai
mė.

Užpakalyje sėdėjusią Mrs. 
Konstanciją Belickienę su 
anūke sunkiai sužeidžia— trū
ksta keturi šonkauliai ir bai
siai sukrečiama. Ji tuojaus 
buvo nuvežta į Cooksville li
goninę, bet tenai sąmonės' jau 
neatgavo ir po 8 dienų mirė. 
Rugpiūčio 5 dieną buvo palai
dota ant Mount Pleasant ka
pinių. Šermenyse dalyvavo gi
minės ir artimi. Palydėjo apie* 
20 automobilių. A.’ M.

Hart, Mich.
Šią vasarą pas mus daug 

dalykų sumažėjo. Darbų ir 
darbininkų mažiau, nes so
duose ir laukuose mažiau už
derėjo; o jaunuolių daug pa
imta kariuomenėn, kiti gi iš
važinėjo į didmiesčius, ieško
dami užsiėmimo ir didesnio 
atlyginimo. Krautuvės mažiau 

Z' \ ■ ........................ ■ ■..................

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
| LAIME

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

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

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

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

Knygos kaina $1.5Q. Užsakymus siųskite:

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

V —į

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

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

I

IJiriT FT’C 125 Atlantic ave„V ĮVr Į 1 M Atlantic City, N. J.

Vakacijų rezervavimui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2338

* «

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

3 pu«l.—Laisvė (Libei'ty)-Ketvirtacl., Rvgp.-Augtast 21> 1952
I

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Y •

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

parduoda, nes žmonės mažiau 
turi pinigų, o viekas labai 
brangu, todėl kiekvienas sten
giasi juo mažiau reikmenų 
pirkti. Kelios krautu vėlės už
sidarė, biznieriai nusiminę. 
Kenavimo dirbtuvėlės labai 
šlubuoja, apsieinama lsu ma
žiau darbininkų. Medinių 
bliūdų išdirbimo viena dirbtu
vėlė jau penki metai uždary
ta, o kita, dirbusi nuolat per 
kokius desėtką metų, kur dir
bo apie penkiolika darbinin
kų, jau uždara nuo birželio 
mėnesio.

Kitais metais čia priva
žiuodavo vasarotojų vasaros 
atostogų metu, net kambarių 
būdavo stoka', o šią vasarą to
kių žmonių čia labai mažai 
pasirodė. Nemažai namų ran
dasi ant pardavimo. Taigi, iš- 
garbintas ir išaukštintas trii- 
maniškas gerbūvis eina vel
niop, todėl Trumanas jau ne
benori būti prezidentu.

Hartietis.

Apie cenzūrą.—Man skau
džiausia geda girdėti, jog 
Jungtinėse Amerikos Valsr 
tijose knygos pardavimas 
gali tapti tema tardymui, 
ir netgi kriminaliniam tar
dymui. Jefferson

- •
Nedaug yra žmonių, ku

rių dora įstengtų atsispirt 
aukščiausiam kyšiui.

' G. Washington
(Moralūs Posakiai) 

Surankiojo žemaitis



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Apybraižų apie taiką 
rinkinys

Lietuvos TSR Grožinės lite
ratūros leidykla išleido A. 
Venclovos apybraižų ir straip
snių rinkinį- “Taikos balan
džiai”. Savo kūriniuose — 
“Trys dienos Kolonų salėje”, 
“Vroclavo mieste”, “Budapeš
to žiburiai” bei kituose — ra
šytojas pasakoja apie pažan
giosios žmonijos kovą už tai
ką, apie naują laimingą gyve
nimą liaudies demokratijos 
šalyse. Eilė straipsnių — “Su 
didžiąja rusų tauta”, “Lietu
vių tauta kovoja už taiką” ir 
kiti — yra skirti socialisti
niams pertvarkymams respu- 

v blikoje, nesugriaunamajai vi
sų tautų draugystei.

—o—
Atlieka praktiką broliškosiose 
respublikose

Didelė grupė Lietuvos aukš
tųjų mokyklų studentų atliko* 
gamybinę praktiką įvairiuose 
broliškųjų respublikų mies
tuose. Vilniaus Valstybinio u- 
niversiteto istorijos-filologijos 
fakulteto studentai susipažino 
'su -vienos stambiausių biblio
tekų — Leningrado M. J. ,Sal- 
tykovo-ščedrino vardo viešo
sios bibliotekos veikla, busi
mieji ekonomistai apsilankė 
Maskvos srities pramonės į- 
monėse.

Turiningai atlieka savo pra
ktiką Kauno politechnikos in
stituto statybos fakul. student. 
Baltarusijos sostinės . Minsko 
statybose. Kauniečiai susipa
žįsta su šiuolaikine statybos 
technika, su Minsko politech
nikos instituto laboratorijo
mis.

—o—
Nauji pedagogų kadrai

Daugiau kaip 1,000 naujų 
mokytojų pradės šiemet dirbti 
respublikos mokyklose. Vii- 

", niaus Valstybinis universite-- 
tas, Vilniaus pedagoginis insti
tutas, Šiaulių ir Klaipėdos mo
kytojų institutai duos mokyk
loms kelis šimtus didžiai kva
lifikuotų literatūros ir rusų 
kalbos, lietuvių literatūros, 
matematikos, fizikos, chemi
jos ir geografijos dėstytojų. 
Vilniaus konservatorija ir mu
zikos mokyklos parengė 34 
dainavimo ir muzikos dėstyto
jus, Vilniaus dailės institutas 

• — paišybos dėstytojų, Valsty
binis kūno kultūros institutas 
•—gimnastikos dėstytojų. Apie 
500 mokytojų pradinėms mo
kykloms duoda mokytojų se
minarijos.

Iš broliškųjų respublikų 
dirbti Lietuvos mokyklose at
važiuoja mokytojai, baigę Le
ningrado miesto Gerceno var
do pedagoginį institutą, Mas
kvos, Leningrado, Vyborgo ir 
Kjmnų mokytojų institutus, 
Jaroslavlio srities pedagogi
nes mokyklas. Mokytojai, bai
gę Lvovo universitetą, dirbs 
mokyklose, kuriose dėstymas 
vyksta lenkų kalba.

—o— 
Priešakiniai traleriai įvykdė 
metinį žuvies sugavimo planą

Dieną naktį Baltijos jūrą 
~ skrodžia Klaipėdos žvejų lai

vai. Koks bebūtų oras, jūron 
išplaukia “Audros” laivo ko
manda. Stachanovinis žvejų 
kolektyvas visuomet grįžta su 
gausiu laimikiu, čia sumažin
tas planinis laikas tralui nu
leisti ir pakelti. Tai įgalino 
per parą atlikti vieną papildo
mą tralavimą. “Audros” tra
leris pirmas įvykdė metinį 
žuvies sugavimo planą.

Uoliai darbuojasi “Reido” 
ir “Pūgos” tralerių žvejai. Jie 
pilnu pajėgumu, išnaudoja 
tralus, šios komandos taip pat 
įvykdė metinius žuvies sugavi
mo planus.

“Zenito”, “Rago” ir “Ker- 
ženiečio” tralerių žvejai gegu
žės mėnesį sugavo šimtus pū- 

,, ,dų žuvies viršum užduoties.'
Daug naūjų laivų, žvejybos 

įrankių gavo kolūkių žvejai. 
Sumaniai panaudodami prie
šakinę techniką, jie padidino 
žuvies sugavimą. Antrojo ket
virčio užduotis pirma laiko į- 
vykdė “Bangos” ir “žuvėd-

—nem t i \ iiiiiw‘ir I j-r —aota—i

ŠĮ sekmadienį
---------r

Ta diena, rugpiūčio 24-ji, 
verta turėti mintyje, nes tą 
dieną įvyks paskutinis šio se
zono piknikas Didžiojo New 
York o ir artimosios Jersey 
srityje. Tai bus LDS 3-sios 
Apskrities metinis ir kartu šei
minis piknikas.

.Visiems, o ypačiai LDS na
riams su savo šeimomis ir 
draugais svarbu tenai nuvykti, 
nes, greta smagaus pobūvio, 
išgirsite pranešimą iš LDS 
10-jo Seimo, įvykusio Detroi
te pradžioje šio mėnesio. Šo
kiams gros Pavidžio orkestras.

Piknikas bus Montgomery 
Parke, 123 Montgomery Ave
nue, Irvington, N. J. Nuvažyi- 
vus į Newarka, nuo Pennsyl
vania stoties imti busą No. 16- 
Clinton Avė. Privažiavus iki 
Montgomery Ave. paeiti vie
ną bloką po dešinei..

Yra ir daugiau busų. Smul
kaus kelrodžio 'žiūrėkite aps
krities skelbime, kuris dažnai 
telpa Laisvėje. N. K.

Prižadėjo apsaugą 
darbiečių mitingui

American Labor Party de
legacija praėjusį penktadienį 
turėjo pasimatymą su. polici
jos komisijonieriumi George 
P. Monaghan. Viršininkas de
legaciją mandagiai priėmė ir 
pasakė, jog:

“Mes žiūrėsime, kad ra
miam mitingui būtų suteikta 
pakankama apsauga... Mes 
nesame šališki. Mūsų vienin
telė prievolė yra žiūrėti, kad 
įstatymai ir tvarka, taipgi 
žmonių teisės būtų išsaugo
tos.”

Darbininkų partija viršinin
kui pateikė skundą apie buvu
sius ant tos partijos mitingų 
užpuolimus liepos 3,1-mą ir 
rugpiūčio 7-tą, atvirame ore, 
prie 7th St. ir Avenue A, Man
hattan.

Delegacija kreipėsi apsau
gos kitam tokiam pat mitin
gui, ruošiamam šio ketvirta
dienio vakarą, rugpiūčio 21- 
mą, toje pat vietoje. Ta ap
sauga prižadėta. Vyriausias 
inspektorius Conrad Rothen- 
gast sakė, jog jis pats prižiū
rės, kad ji tikrai būtų suteik
ta. ' , — w

Taipgi policijos viršininkai 
prižadėjo tyrinėti, dėl ko 9-jo 
precinkto viršenybė nesuteikė 
apsaugos praėjusiems mitin
gams.

Teismas atidėtas 
vienai savaitei

Foley Square teismabutyje 
vykdomasis teismas praėjusį 
pirmadienį tapo atidėtas vie
nai savaitei. Atidėjimą leido 
teisėjas Dimock po peržiūrėji
mo dviejų daktarų pasirašytų 
liūdymų. Daktarai teigė, kad 
vienam teisiamų j ų; Jacob Min
dei, būtinai reikia bent dvie
jų savaičių atilsio po širdieš 
smūgio.

Senukas Mindei, virš 70 
metų, vienas tų 15-kos teisia
mųjų darbininkų vadų, rug
piūčio 12-tą buvo ištiktas šir
dies smūgio. Teisiamųjų gynė
jas tuomet ragino teismą per
traukti, bet jo nepaklausė, a- 
tidėjinėjo tiktai po dieną, šį 
kartą pertrauką leido savai
tei.

Liberty Auditorijoje Gyvenęs iš prostitutės
Rugpiūčio 18 d J vakare į- 

vykęs Auditorijos direktorių 
susirinkimas, apart kitų svar
bių klausimų, svarstė Audito
rijos bowlingo klausimą.

Vice prezidentas J. Katinas 
ir kiti pasiūlė sudaryti planą, 
kuriame bue patiektos bowli- 
ninkams taisyklės ir laimėto
jams dovanos. Sudarytas pla
navimo komitetas, kuris ra
portuos sekančiam direktorių 
susirinkimui.

—0—

J. Katinas raportavo, kad 
LDS Bowlininku lyga netru
kus pradės veikti. Planuoja
ma, turėti skaiflingesnę lygą, 
negu buvo pereitame sezone.

Darbiečiai atgavo 
darbininkams algas

American Labor Party re
miamas teisingos samdos ko
mitetas Washington Heights 
srityje atgavo algas dviems 
darbininkams, atstatytiems iš 
darbo be priežasties.

Darbininkai James Jordan 
ir Roosevelt Chaney prieš tre
jetą metų buvo pasamdyti 
dirbti Empire - Food Store, 
2507 Broadway. Juos pasam
dė labai žemomis algomis, 
vieną už $22 savaitei, kitą už 
$28. Pirmajam paskiau pakė
lė iki $28, o antrajam iki $40, 
bet tuojau atstatė iš darbo.

Išgirdę apie tai, susiedijos 
darbiečiai suorganizavo komi
tetą atgauti tiems darbinin
kams nedamokėtą algą už 
praėjusį laiką. Turėjo sunku
mų. Savininkas grąsino kovo
tojams net teismu už “kenki
mą” bizniui. Tačiau nusileido, 
kuomet pamatė, kad susiedi- 
ja pritaria darbininkams ir 
komitetui. Darbininkams (ben
droje sumoje) viso atgauta 
$680. Gi komitetas iš savo pu
sės vėl atsišaukė į susiediją 
remti krautuvę, kaip rėmė pir
miau.

Lėktuvu garsino 
koncertą taikai

Seniai New Yorko mieste 
bebuvo naudota tokios prie
monės garsinti visuomeniškai, 
liaudiškai sueigai, kokios bu
vo panaudotos sušaukti publi
ką į masinį koncertą-mitingą 
taikai.

Gale praėjusios, savaitės 
ties Coney Island ir Rpcka- 
ways pasirodė lėktuvas, neši
nas didžiausiu užrašu: Susi
rinkite taikai Triboro Stadiu- 
me, Randalls Island, rugp. 20- 
tos vakaro 7 vai.

Išparduota iš anksto daug 
tikietų ir paskleista lapelių, 
šaukiančių žmones į sueigą 
taikai. Daug publikos tai vie
tai ir reikia, nes arena turi 
21,000 sėdynių.

Paskutinėmis dienomis ren
gėjai informavo, kad jeigu 
20-tos vakarą lytų, koncertas 
toje pat vietoje įvyktų 21-mos 
vakarą. * \

Legijonierių sąskridis

Amerikos Legijono nariai ir 
svečiai renkasi savo- 34-tai me
tinei konvencijai New Yorke, 
Hotel Statler.'Konvencija pra
sidės 24-tą. Tikisi apie 10,000 
dalyvių ir apie 9 kartus po 
tiek palydovų.

ros” kolūkių žvejai, o “Bal
tijos žvejo” artelės nariai pla
ną įvykdė 130 procentų.

Peakesą pasiuntė ligoninėn .

Vadovaudamasis Bellevue 
daktarų rekomendacija, teisė
jas Edward J. McCullen įsa
kė Blayard P. Peakes pasiųsti 
į Matteawan State Hospital, 
kriminališkai pamišusiems į- 
staigą. Bet jeigu' jis .pasveik
tų, vis viena būtų teisiamas.

Daktarų, raportas sako, kad 
jo protas buvo tokioje padė
tyje, jog jis nebūtų galėjęs su
prasti teismo eigos.

Peakes nušovė Columbia 
Universiteto raštinės darbinin
kę Eileen Fahey kerštauda
mas universitetui už tai, kad 
nepripažino jo išgalvotų “mo
kslinių darbų.”

LDS 200 kuopa kooperuoja 
ir gelbsti lygai. Kuopa kvie
čia visus šios apylinkės bowli- 
ninkus ateiti į Auditorijos 
bowlinga ir prie lygos prisi
dėti.

Planuojama pavasarį turėti 
šios apylinkės turnamentą 
pirm LDS nacionalio tuma- 
mento, kuris, veikiausia, įvyks 
Chicagoje.

—o—
Šį penktadienį, rugpiūčio 

22, tikimasi nemažai lietuvių 
bowlininku susirenkant ir iš
bandant žaidimą.

žiūrėsime, kuris geriausias 
bus bowlininkas, kas galės su
mušti jaunuolį Dobinį ir se
nuolį Grigą. Rep.

Teisiamoji pagerbiama 
masiniais pobūviais

Nepaprastoji Piliečių Apsi
gynimo Konferencija skelbia 
eilę masinių banketų ir mitin
gų pagerbti Elizabeth Gurley 
Flynn jos 62 metų sukakties 
proga. Jos gimtadienis pri
puola rugsėjo 7-tą.

Pobūviai rengiami, jinai už
kviesta ir pasižadėjusi daly
vauti jau sekamuose pobūviuo
se: Queens, Yorkvillėje, Bron- 
xe. Garmentiečiai darbininkai 
rugsėjo 10-tą tuojau po darbo 
susirinks. į masinį mitingą Ho
tel Capitol, New Yorke, netoli 
paskubusiojo adatos industri
jos centro. Ir viso miesto ska
le rengiamas piknikas Bronxe 
įvyks rugsėjo 14-tą.

Daug mažesnių pobūvių 
rengiami įvairioje miesto vie
tose.

Flynn, nuo vaikystės vado
vaujanti apgynime persekioja
mų streikięrių ir politinių ka
linių ir jų, šeirhų, dabar pati 
yra vienu tų 15-kos darbinin
kų vadų, teisiamųjų Foley 
Square teismabutyje. Jie tei
siami einant priešdarbininkiš- 
kųoju Gmith Aktu, prieš kurį 
yra pasisakę veik visi tikrieji 
darbininkų vadai.

Studentai neatsisakys 
teisės organizuotis

Taip pareiškė Darbo Jau
nimo Lygos newyorkiete tary
ba per savo viršininkus pirm 
prasidėjimo mokslo metų iš
leistame pareiškime į studen
tiją ir darbo jaunimą.

Jaunimo organizacija per 
savo sekretorę Mary Morris 
ir jaunuolį direktorių Robert 
Albert pareiškime sako, kad 
nei McCarrano Komiteto puo
limai, nei saibdytų šnipelių 
kandžiojimai ^nesulaikys jau
nimo nuo organizavimosi y sa
vas studentų ir darbininkų or
ganizacijas taikai ir demokra
tiją!, užtikrinimui sau saugios 
afteities.

LDS Šeiminis ir Kartu Metinis 

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

New Jersey Valstijų

SEKMAD., RUGPJŪČIO-AUG. 24 
MONTGOMERY PARKE

123 Montgomery Avenue, Irvington, N. J.
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 Avė; 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 
Cliffsideės važiuokit Market-St. iki Broad St., ir tuoj 
po'dešinei bus Clinton Ave., važiuot iki Montgomery Ave.

Areštuose už prostituciją 
tarp ponijos paskiausiuoju 
praėjusį pirmadienį tapo su
imtas aktorius Richard Short, 
39 metų. Jį kaltina, kad jis 
iš vienos gražuolės gaudavęs 
$300 per savaitę mokesties už 
rekomenduotus jai turtingus 
naktinius samdytojus.

Ta gražuolė Pat Thompson, 
pasivadinusi “modeliuotoja”, 
22 metų, gyvenusi su tuo savo 
bosu 11 E. 78th St., New 
Yorke. Shortą sulaikė po $25,- 
000 kaucijos.

ALP prašė prezidento 
sustabdyti kainas

Be galo ir be krašto kėli
mas kainų būtiniausiems pra
gyvenimui reikmenims dauge
liui mažų uždarbių ir nustaty
tų pajamų šeimų padarė gy
venimą nebeišgalimu, pareiš
kė American Labor Party sa-, 
vo atsikreipime į prezidentą 
Trumaną.

Memorandume, užvadinta- 
me “A Prod to Action-paragi- 
nimas veikti”, darbininkų par-> 
tinęs organizacijos sekreto
rius Arthur Schutzer ragino 
prezidentą sušaukti specialę 
Kongreso sesiją. Speciales se
sijos vyriausiu darbu turėtų 
būti:

Įstatymiškai sustabdyti kė
limą kainų ir rendų ir atkelti 
jas į tą lygį, koks buvo pirm 
pradėjimo karinių veiksmų 
Korėjoje;

Panaikinti užšaldymą algų;
Atsteigti darbininkams tei

sę tikrųjų kolektyvių derybų 
su samdytojais;

Sugrąžinti šalies ekonomiją 
į gamybą taikai, ne karui.

Argumentuose už visašališ- 
kąją rendų kontrolę, darbie- 
čių veikėjas nurodo, kad ant 
valstijinių įstatų visiškai ne
galima atsidėti. Pavyzdžiu 
jis parodė New Yorko įstaigą, 
kuri yra vartojama ne stab
dyti rendų kėlimą, bet padėti 
pakelti rendas.

Savo argumentui paremti 
darbiečių viršininkas vartoja 
paties gubernatoriaus Dewey 
rugpiūčio s18-tą išleistą rapor
tą, kuriame parodo, kad val
dinė įstaiga valstijoje užgyrė 
25,622 pakėlimus rendų ir 
910 evikcijų vienu tiktai šių 
metų liepos mėnesiu.

Tapo užmuštas darbe
Flushingietis Patsy Daqui- 

la, 58 metų, tapo užmuštas 
darbe, giliame rave, Bronxe. 
Jį primušė su trenksmu atsi- 
liuosavęs 12 colių pločio van
dens rynos dangtis. Vanduo jį 
primušė, nuplėšė jo drabužius, 
atliuosavo žemes prilaikančius 
stulpus. Užgriūtas žemėmis 6 
pėdų gelmėje, jis užduso pirm 
spėjimo gelbėtojams prie jo 
prieiti.

Ragina pagražint!
City Hali

Miestinių viešųjų darbų ko- 
misijonierius Zurmuhlen sako, 
jog jau seniai reikėjo pagra^ 
žinti, pagerinti, pertaisyti Mie
sto Salę. Jis sako, kad pasta
tas tebėra stiprus, tik, reikia 
šiokių tokių priedų.

Priedai, jo aprokavimu, kai
nuotų $2,250,652.

PRANEŠIMAI
LDS Kuopų Sekretoriams

LDS Trečios Apskrities kuo
pų sekretoriai malonėkite su
grąžinti visus parduotus ar 
neparduotus pikniko tikietus. 
Jūs žinote, , kad tie tikietai 
yra su dovanomis, kurios- bus 
atiduotos rugpiūčio 24-tos pik
nike.

Atvežkite į pikniką ar pri- 
siųskite apskrities valdybos 
nariams.

Apskrities Komitetas
(164-166)

CLEVELAND, OHIO

L.L.D. 22-ros kuopoj susirinki
mas yra šaukiamas rugpjūčio-Aug. 
27 d. Pradžia 7:30 va], vakare, na
riams žinomoje vietoje.

Nariai jsitėmykite. gerai dieną 
ir laiką ir dalyvaukite susirinkime, 
nes nariams yra reikalinga žinoti, 
kas buvo ir kas bus veikiama. At
siveskite naujų narių. Komitetas

(163-164)

MONTELLO, MASS.
Gintarų Radijo metinis piknikas 

įvyks sekmadieni, rugpjūčio 24 d. 
Pradžia 1 vai. dieną, Lietuvių Tau
tiško Namo Parke, Winter St. ir 
Keswick Rd.

Bus gera muzika, gerų valgių ir 
gėrimų. Taipgi bus ir koncertas su 
gerais artistais. A. Vasaris turės
Putrų parddą. Čia bus svieto iš
arti ir toli, tad kviečiame visus at
silankyti ir linksmai laiką praleis
ti. Rengėjai

(163-164)

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—FEMALE

• Saldainių Darbininkės *
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)

HELP WANTED—MALE 
MAŠINISTAI

Horizontal Boring Mill

Vertical Boring Mill

Turret Lathe

Assemblers

Prie Condensers ir Mašinerijos

Kreipkitės ar rašykite:

C. II. Wheeler Mfg. Co.
19-th ir Lehigh Ave., Phila., Pa. 

(162-169)

TOOL & DIE MAKER
Experienced Day Work High Start
ing Rates, Plus Possible Overtime. 
Modern. Shop. Many Benefits. Stea
dy Work. Apply

Employment Office
Progress Mfg. Co.,

Castor Ave. & Sepviva St. 
Phila., Pa.

(164-170)

POLISHERS
No Experience Necessary. For 

Electrical Lamp Fixture Manufac
turer. Flat Hourly Rates Plus Piece 
Work. All Day Work With Possible 
Overtime.

Progress Mfg. Co.,
Castor Ave. & Sepviva St., 

Phila., Pa.
(164-170)

HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga namų darbininkė. Pa
tyrusi. Paliudijimai. Pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadienais — 
Skambinkite ryte: Hollis 8-7148.

PETRAS KAPISKAS 
K IR

VINCAS SODAITIS
Per tvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusl.-Laisvė ( Liberty) - Ke tvirtad., Rugp.-August 21, 1952

Pirmrinkiminis lermas

New Yorko generalis pro
kuroras Goldstein pradėsiąs 
sijoti miestinius narkotikų 
griekelW ne už ilgo po nomi
nacijų ir baigsiąs pirm rinki
mų. Pastaba: Valstijos proku
ratūra, kaip ir visas valstijos 
valdžios aparatas yra repųbAį- 
konų galioje. Miestas—dereį<« 
kratų.

Brooklynietis Ronald Colo
ma, 19 metų, Korėjos vetera
nas, užsimušė atsimušęs į 
stulpą su auto. Du jauni jo 
bendrakeleiviai išliko gyvi, 
bet sužeisti.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y. <

Tel. ST. 2-8842 J

TONY’S |
• UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A. 
BUYLįS 

(BUYAUSKAS) 

laidotuvių 
DIREKTORIUS

£26 Lafayette St 
Newark*5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS i / 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-6868

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

—.

PEIST LANE • 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street ’
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-62M

t1




