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Antrasis piknikas.
Kam jie tarnauja?

Mokytis iš sportininkų. 
Irgi džiaugėsi.
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Mes karštai sveikiname1 
Naujosios Anglijos laisviečius. 
Jie yra geri ir veiklūs žmones. 
Štai jie rengia antrą Laisvės 
naudai pikniką. Piknikas į- 
vyks Wore esteryje rugsėjo 7 
d. Gražiai pavyko pirmasis 
piknikas, neabejojame, jog 
puikiai išdegs ir antrasis.

Džiugu, kad mūsų priete- 
liai visuomet rūpinasi savo 
spaudos reikalais. Jie visuo
met suranda būdus jos parė
mimui.

Britanijos Darbo Unijų Kon
greso lyderiai siūlo unijų kon
vencijai nereikalauti algų pa
kėlimo. Net bara tas unijas, 
kurios norėtų savo nariams 
būklę pagerinti.

Tai kam tie lyderiai tarnau
ją^ Vienas dalykas aiškus: 
Jie? neatstovauja Anglijos dir- 
Snčiųjų interesų. Jiems rūpi

Saugoti Britanijos imperia
lizmo pelnus ir interesus.

Ką vadams atsakys unijų 
konvencijon susirinkę delega
tai? Nesinori tikėti, kad kon
vencijoje neatsirastų smarkios 
opozicijos tokiai lyderių poli
tikai.

Naujienos vėl išpiškino dvi 
špaltas polemikos dėl įvykių 
Lietuvoje 1940 metais. Bet ir 
vėl jos apeina mano pastatytą 
joms klausimą: gerai ar blo
gai Liaudies Seimas padarė, 
panaikindamas Lietuvoje ka
pitalizmą, įkardamas socialis
tinę santvarką ir įtraukdamas 
Lietuvą^! socialistinių tautų 
šeimą 2

f Jos vėl nušilusios mala tą 
patį nonsensą, t kad Liaudies 
Seimas neturėjus teisės tokius 
printipiniuS nutarimus daryti, 
nes- jis nebuvęs “renkamas ir 
šaukiamas, kaip steigiamasis 
seimas.” ! . >

Vadinasi, prie pirmiau pa
tiektų , nesąmonių,, jos prideda 
dar vieną. Ir skaito rimtu ar
gumentu.

Iš to jų “argumento” reikia 
daryti išvadą, kad Liaudies 
Seimas turėjo veikti smetoni
nės konstitucijos ribose ir nie
ko nenutarti, kas nesuderina
ma su ta konstitucija. O ta 
konstitucija įamžino smeto- 

* nizmą.
Baisią klaidą, Naujienų sii- 

' Pratimu, Liaudies Seimas pa- 
■fuarė, <kad nusispiovė ant tos 
konstitucijos ir pasuko Lietu
vį naujo gyvenimo keliais. 
Nebeliko smetonizmo, nebeli
ko fašizmo. Liaudies Seimas 
“neturėjo teisės” su ta paviet
re apsidirbti !• That is all!

Wisconsino universiteto stu
dentai leidžia laikraštį “Daily 
Cardinal!*. Tas i jų Organas 
duoda šaunu, patarimą mūsų 
valdovams. Jis. jiems primena 

’ sporto olimpiadą, kaip.gyąžiaį 
ir išmintingai sportininkai 
susitiko. Juose nebuvo nei tau
tinės, nei politinės neapykan- 

•|W tos. ' ' ’
Kodėl pasaulio valdovai ne

galėtų mokytis iš sportininkų 
ir elgtis sportiškai ? '

Naudinga būtų, jei Wiscon
sino studentai savo laikraštį 
pasiųstu Wasbingtonan Tru- 
manui ir Achesonui pasiskai
tyti. Gal jie ir būtu paveikti 
pasimokyti iš sportininkų.

Jugoslavijos diktatorius Ti
to irgi džiaugdavosi, kąd ir 
pas jį atbėga žmonių iš socia
linės Bulgarijos, Rumunijos 

Vengrijos. Bet dabar ėmė ir 
- ^>Dėgo pusė tuzino Jugoslavi
jos sportininku, dalyvavusiu 
Helsinkio olimpiadoje. Tito 
nebesidžiaugia...

Mes sakome : Tegul pabė
gėliais iš socialistinių kraštų 
klapavojasi tie, kurių intere-
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KORĖJOS LIAUDININKAI 
SAKO, JANKIŲ BOMBOS 
NELAIMĖS KARO

| Sovietų vyriausybė planuoja 
aukštai pakelti Pcpaltijo 

 

kraštų ūkį, pramanę, kultūrų

Vadina žiauriu monu amerikonų 
Įspėjimus gyventojam bėgti

Korėja. — Korėjos liau
dininkų radijas pranešė, 
jog Amerikos lakūnai, bom
barduodami ir degindami 
miestus Šiaurinėje Korėjo
je, nužudė dar šimtus ci
vilinių gyventojų, daugiau
sia moterų ir vaiku. Bet 
“tos žudynės negalės lai
mėti amerikonam karo,” 
pareiškė Korėjos liaudinin
kai ir jų padėjėjai kinai.

Jie karčiai pašiepė ame
rikonų įspėjimus Šiaurinės 
Korėjos gyventojams bėgti 
iš 78 miestų, kuriuos ameri
konai paskyrė naikinimui

Amerikos lakūnai 
naikino Osu miestą

Korėja. — Daugiau kaip 
100 Amerikos bombonešių 
k a r t o t i n ai pleškino Osu 
miestą, šiaurinėje Korėjo
je. Sunaikino didelį cemen
to fabriką, susprogdino 63 
trobesius ir apardė 29 ki
tus namus.

Sovietai atmeta Amerikos
J

protestą dėl Linse’s

no
Maskva. — Sovietu 

junga atmetė Amerikos 
tą, protestuojančią, kad so
vietinė kariuomenė ar poli
cija rytiniame Berlyne pa
grobus vokietį advokatą 
Walteri Linsę iš vakarinės 
Berlyno dalies. (Vakarinis 
Berlynas užimtas ameriko
nų, anglų ir francūzų.)

Sovietų vyriausybė sako, 
Amerikos protestas “nepa
remtas jokiais faktais.”

Linse buvo šnipų vadas 
prieš Sovietus ir prieš ry
tinę Demokratinę Vokiečių 
Respubliką .

Nuo liepos 8 d. jis nežinia 
kur dingo. Tad anglai-ame- 
rikonai ir paskelbė gandus,, 
kad Sovietai jį nustvėrę.

Izraelis prašo ginklų 
sjž $49,900,000

Washington. — Izraelio 
valdžia kreipėsi į Jungtines 
Valstijas, kad paskirtų Iz
raeliui 49 milijonus, 900 
tūkstančių dolerių, už ku
riuos jis pirktų ginklus iš 
Amerikos.

London. — Pradėjo va
žinėti pirmoji dyzelinė tak
se. Gerai veikia.

sams jie patarnauja. Net ir 
tie Tito sportininkai pabėgo 
ne pas komunistus, bet Vaka
rinės Vokietijos kapitalistus 
prieglaudos ieškoti.

Liaudiškosiose demokratijo
se nemažai buvo ir dar ilgo
kai nemažai bus klasiniai nusi
vylusių žmonių, , kuriems so
cializmas yra baisiai nemalo
nus reiškinys.'Jie negali pa
miršti kapitalistinio rojaus ir' 
bėga jo ieškoti. Tai ir viskas. 

bombomis ir napalmo gais
rais. Kur gi tie žmonės dė
tųsi, jeigu pabėgtų? Ką 
jie valgytų? Kur prisi
glaustų ?

Korėjos liaudininkai todėl 
vadina tik žiauriais monais 
tuos amerikonų perspėji
mus ir priduria:— Jei gy
ventojai iš miestų pabėgtų, 
tai nebūtų kam dirbti svar
biausius darbus; viskas lik
tų suparalyžiuota. Ot tai 
būtų lengvas amerikonams 
laimėjimas., jeigu Korėjos 
liaudininkai pasiduotų to
kiai amerikinei gudrybei!

Pravda sako, Sovietu 
komunistą kongresas 
stiprins šalies gynybą

Maskva.— Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda ra
šo, jog visos Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos su
važiavimas, įvyksiantį spa
lio 5 d., “pastiprins visais 
galimais būdais jėgas sovie
tinei tėvynei ginti” nuo 
gręsiančių ją užpult imperi
alistu.

Pravda ir kiti Maskvos 
laikraščiai spausdina dau
gybę " laiškų nuo darbinin
kų, kurie pasižada ne tik
tai įvykdyti šio Penkmečio 
Planą dėl pramonės pakėli
mo, bet dar ir viršyti 
planą.

taV

Didieji sąskridžiai 
dėl pasaulinės taikos

Bucharest, Rumunija. — 
Kontinformo Žurnalas ragi
na “visų šalių visas parti
jas išrinkti ir siųsti delega
tus į pasaulinį taikos šali
ninkų kongresą* kuris įvyks 
gruodžio 5 d. Vienoje, A.us-

Rugsėjo mėnesį Pekine 
įvyks didelis taikos šalinin
kų šąskridis iš •Kinijos., In
dijos, Japonijos ir visų kitų 
Azijos kraštų.

Irano politikas šiurkščiai 
perspėjo Amerikos atstovą

Teheran, Iran. — Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
Loy Henderson aplankė Ka- 
šanį, Irano seimo pirminin
ką, ir prašė pasistengti, kad 
Iranas nepakliūtų į komu
nistų rankas.

Kašanis, mahometonų ku
nigas, galingiausias religi
nis jų vadas, atsakė Hen- 
dersonui:

—Aš įspėju jus, ameriko
nus, nekišti savo nagų į vi
dujinius Irano reikalus ir 
netarnauti Anglijai prieš 
Iraną.

Madrid. — Ispanijos fa
šistų valdžia sako paliuo- 
savus 113 polit. kalinių.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė kreipia didelio dė
mesio į ekonominį ir kultū
rinį • Pabaltijo tarybinių 
respublikų išvystymą—Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos.

Per einamojo Penkmečio 
Planą Sovietų vyriausybė 
siūlo iki 1955 metų specia
liai išvystyti žemės ūkį, 
pramonę ir kultūrą tuose 
Pabaltijo kraštuose. Planas 
numato padaryti Pabaltijį 
viena > iš pačių našiausių 
pramoninių ir žemdirbinių

Graikai pyksta, kad Amerika 
kišasi į naminius jų reikalus

Athenai, Graikija.— Ame
rikos ambasadorius Peuri- 

kinti proporcionalę atstovy
bę rinkimuose ir paskui su
rengti naujus seimo rinki
mus. Mat, pagal proporci
onalę atstovybę. seiman pa
tenka ir mažesniųjų parti
jų narių, prieštaraujančių 
monarcho - fašistinei val
džiai.

Prieš tą Amerikos amba
sadoriaus patarimą sukilo 
dauguma Graikijos laikraš
čių. Smerkia amerikonų ki-

Amerika ragina Tito 
susitart su Italija

Belgrad, Jugoslavija. — 
Amerikos, Anglijos ir Fran- 
cijos ambasadoriai atsišau
kė į Jugoslavijos Tito val
džią, kad draugiškai susi
tartų su Italija. Sako, jų 
sutartinė reikalinga kari
niam frontui stiprinti prieš 
komunizmą.

Tito ir Italijos valdovai 
kivirčijasi, nepasidalindami 
Triesto žeme.

Maisto kainos pasiekė 
aukščiausią laipsnį

Washington. — Visokie 
valgiai pereitą mėnesį pa
brango dar pusantro pro
cento, vidutiniai skaičiuo
jant, kaip 'praneša valdinis 
Statistikų Biuras.; o kiau
šinių kaina per tą mėnesį 
pakilo 14 centų tuzinui, ar
ba 23 procentais.

Amerikiečiai dabar turi 
mokėti $1.91 už maisto pro
duktus bei kitus kasdieni
nio vartojimo dalykus, ku
riuos. 1935-39 metų laiko
tarpyje gaudavo už vieną 
dolerį. t

Nuo Korėjos karo pra
džios iki šiol pragyvenimas 
pabrango virš 12 procentų, 
kaip kad valdžia 'suranda. 
Kaltina pereitąją Kongreso 
sesiją už kainų kontrolės 
nusilpninimą. - į

Korėja. — Korėjos' liau
dininkai numušė jūrbn tris 
Amerikos lėktuvus, bet jų 
lakūnai tapo • išgriebti iš, 
vandens. /

sričių.
New Yorko Times kores

pondentas Salisbury, apie 
tai pašydamas, sako, “tuo
met' Pabaltijo kraštų ūkis- 
pramonė pakiltų iki pana
šaus laipsnio, kaip kad Bel
gijoje ir Holandijoje.”

Tuos ir kitus Sovietų vy
riausybės pasiūlymus dėl 
pramonės pakėlimo tvirtins 
visos Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos suvažiavi
mas, kuris prasidės spalio 
5 dieną.

šimąsi i vidujinius Graiki
jos reikalus.

Tiktai kraštutiniai mar
šalo Papagoso fašistai gi
ria ambasadorių Peurifoy’ų 

.už tą įsikišimą ir vadina jį 
“tikru Graikijos draugu.”

Plastiras prieš moterų 
balsavimą

Dabartinis premjeras 
Plastiras, vidutinis monar
cho - fašistas, perša taip 
pataisyti rinkimų^ įstatymą, 
kad būtu uždrausta mote-

V z

rims ir kariuomenei bal
suoti rinkimuose.

Japonijos advokatai m.yn varyfci savo knrybi-

skundžia jankius
Tokio, Japonija. — Japo

nijos Advokatų Sąjunga 
davė skundą generolui 
Clarkui, vyriausiam ameri
konų komandieriuį, prieš 
jankių kareivius ir oficie- 
rius. Sako: — Amerikos ir 
kitų Jungtinių Tautų karei
viai 
nai 
sias 
nūs.

ir viršininkai kartoti- 
dare ir daro pikčiau- 
nedorybes prieš japo-

Korėjiečių patrankos 
smogė jankių laivui

Korėja. — Kuomet Ame
rikos karo laivai bombarda
vo pakrantinius Šiaurinės 
Korėjos miestus, tai Korė
jos liaudininkų patrankos 
smogė kariniam Amerikos 
laivui - naikintuvui Thomp- 
sonui; užmušė 4 jo jūrei
vius ir sunkiai sužeidė 10.

Atlanto karinis sąryšis 
giria Jugoslavijos Tito

London. — Anglai - ame
rikonai, karinio Atlanto są
ryšio politikieriai, giria Ju
goslavijos valdovą Tito, kad 
jis ketina susidėti į “apsi
gynimo” bloką su Italija, 
Turkija ir Graikija prieš 
Sovietų Sąjungą. Todėl Ti
to jau linkęs nusileisti Ita
lijai ginče dėl Triesto že
mės.

. Korėja. — Korėjos liau
dininkai. pran_ešą, kad nu
kirto dar 4 ^Amerikos lėk
tuvus.

EISENHOWER UŽGIRIA 
KABĄ PRIEŠ KORĖJOS 
LIAUDININKUS
Sako, Trumanas neturėjo kitos 
išeities, kaip tiktai kariauti

Kansas City, Kan.—Gene
rolas Eisenhoweris, repu
blikonų kandidatas į prezi
dentus, užgyrė karą prieš 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką.

Kalbėdamas masi n i a m e 
susirinkime, Eisenhoweris 
sakė:

“Jeigu Trumano valdžia 
būtu susilaikius nuo to ka
ro, tai šiandien turėtume 
jau daug, daug didesnį ir 
rimtesnį karą.”

Taip Eisenhoweris prieš
taravo Taftui ir kitiems 
republikonų vadams, kurie

Anglijos dvasiškiai surado, 
kad Sovietą žmonės tikrai 
nori pasaulinės taikos

Maskva. — Keturiolika 
anglų kunigų ir šiaip taikos 
šalininkų per tris savaites 
apkeliavo daugelį Sovietų Į 
Sąjungos, miestų ir kolekty
vinių ūkių. Ir sugrįžę Mas
kvon dabar viešai pareiškė, 
jog visi Sovietų žmonės gei
džia taikos, kad galėtų pir-

;nius - statybos darbus. O 
tai labai dideli darbai, sa
ko tie anglų taikos delega
tai.

.Delegacijos nariai yra an
glikonų ir kongregaciona- 
listų k u n i gai, religiniai 
kveikerių vadovai ir kt.

Stevenson pajuokia 
“me too” Eisenhowerj

Minocqua, Wis.—Steven- 
sonas, demokratų kandida
tas į prezidentus, pašie
pė republikonų kandidatą 
Eisenhowerj. Sako, ko
kius tik geresnius įstaty
mus demokratai išleido, tai 
Eisenhoweris ir šliejasi 
prie jų, kad “me too, mė 
too”, s.tojąs už tokius įsta
tymus^

Mossadegh grasina įkalini: 
turčius kaip taksu sukčius

' Teheran, Iran. — Dauge
lis Irano dvarininkų, kara
liaus giminių ir kitų turčių 
nemoka valdžiai taksų. 
Premjeras Mossadegh to
dėl jiems pagrūmojo:

—Tuojau sumokėkite už
vilktus taksus, o jeigu ne, 
tai >atsidursite kalėjime, ir 
bus atimtos iš jūsų žemės.

/

Daugelis tų ponų jau per 
10 metų nemoka valdžiai 
taksų.

Teheran, Iran. — Tudeh 
(Masių) Partijos laikraštis 
Zeddeh Esteemar 'vadino 
Irano karalių išdaviku ir 
pareiškė: Ta ranka turi
būti nukirsta!

skelbė, jog Korėjos karas—» 
“tai tiktai Trumano karas.” v

Eisenhoweris kaltino de
mokratų valdžią, kad ji “per 
baisias klaidas” privedė 
prie karo, bet, galų gale, 
Amerikai jau “nebuvo kito
kios išeities, kaip tik at
mušti šiaurinės Korėjos ko
munistus,” užreiškė Eisen
howeris.

Jis dar nesutiko su tais, 
kurie reikalauja iš Korėjos 
užpulti Kinijos Liaudies 
Respubliką; sako:

“Nors mūsų bombonešiai 
ir išžudytų milijonus kinų, 
bet negalėtų rimtai pažeisti 
Kiniją. O susikibus su Ki
nija,. mes įsiveltume į kitą 
karą, kurį būtų daug sun
kiau užbaigti, negu dabai*- ’ t > 
tinį karą.”

Kinija padarė prekybos 
sutartį su francūzais

Peking. — Kinijos radijas 
praneša, kad jos valdžia 
pasirašę prekybos sutartį 
su grupe Franci jos biznie
rių. Prekyba bus vedama 
mainais. *■. ..f

Kinija duos francūzam' 
šilko, arbatos, tung aliejaus 
ir kitų medžiagų. Už tai 
f rancūzai gabens Kinijai * 
geležinius bei plieninius 
dirbinius, chemikalus, vais
tus ir kt. J •:

Tikimasi, kad bus pada
ryta ii’ kita mainų sutar
tis su francūzais, kuri sieks 
$10,000,000 apyvartos per 
metus.

Pradžia tokiom sutartim 
buvo padaryta per tarptau-~: • 
tinę prekybos konferenciją, 
įvykusią Maskvoje pereitą 
pavasarį.

35,000 darbininkų 
sustreikavo prieš 
Harvester fabrikus

Chicago. — Streikan išė
jo 35,000 k darbininkų, CIO 
unijistai, prieš 10 Interna
tional Harvester fabrikų 
Illinojuje, Indianoje, Ken
tucky ir kitose valstijose.

Darbininkai reikalavo tin-* 
karnai pakelti algą, atsi
žvelgiant į gyvenimo ’ pa* 
brangimą. Harvester kom
panija, gaminanti -žemės, 
ūkio įrankius, ne tik atme^ 
te darbininkų reikalavimą, 
bet dar pasimojo nukirsti ir 
tuos pačius jų uždarbius.J*

Kompanija išsiuntinėjo 
pranešimus, kad turės 
“skirtingai pertvarkyti dar
bus į įvairias rūšis.”

Darbininkai tuojau paty
rę, jog vadinamas “pertvar
kymas” numuštų jiem va
landinę algą 20 iki 60 centų.

ORAS.—Daugiausiai sma
gi giedra. .
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VISO PASAULIO AKYS LINKUI 
MASKVOS IR WASHINGTON) .

: KOMERCINĖ SPAUDA turi gražaus darbo. Kores
pondentai, bendradarbiai ir redaktoriai sušilę darbuo-

• jasi. Maskva kiekvieno lūpose. Pranašų nebegalima nė 
csuskaityti. Spekuliuoja ir spėlioja visi. Liežuviais pla
uką ir pirštais buria. Jau iškepė kandidatus ir į Stalino 
vietą, kuris vistiek kada nors turėsiąs numirti. Pirmoje 
vietoje stovįs Malenkov, paskui sekąs Beria, o paskui 
Beria—Molotovas. Bet jų gali atsirasti ir daugiau, kas 
žino...
•'’Bet, žinoma, tais įvykiais Tarybų žemėje negali ne
sidomėti ir darbo žmonės. Jie reikšmingi, jie svarbūs.

Turime mintyje du reiškiniu. Kinijos Liaudies Respu
blikos delegacijos misija labai svarbi. Praplėtimas ben
dradarbiavimo ir savitarpinės pagalbos tarpe Tarybų 

' Sąjungos su dviemis šimtais milijonų gyventojų ir Kini
jos su arti penkiais šimtais milijonų gyventojų veiks 

’Visą žmoniją, veiks mus visus. O kaip tik tokia tos dele
gacijos. misija Maskvoje.. Pasitarimai jau prasidėjo. Ki- 
Yiijos delegacijos galva premjeras Chou En-lai jau matėsi 
ir kalbėjosi su Stalinu, Višinskiu ir Molotovu. Pasitari
mai eis toliau. Rezultatus išgirsime vėliau. Netenka 
abejoti, jog tie pasitarimai įsteigs dar glaudesnius saitus 
tarpe; tų kraštų. Taip pat netenka abejoti, jog Mask
vos konferencija sustiprins pasaulinės taikos pagrindus.

Kitas reiškinys dar labiau išjudino susidomėjimą tary
biniu kraštu. Paskelbta, kad yra šaukiamas pradžioje 
spalio mėnesio Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos 19-

Kongresas. Normalų partijoš veikimą buvo su
trukdęs didysis karas. >Kongresai nebuvo vykdomi nuo 
.1939 metų. Dabar jau atsisteigusi normališka padėtis. 
Įvyksta kongresas.

Kongreso šaukime pabrėžiami du dalykai. Pirmas, 
Kd’ngrešas svarstys ir priims naują partijos konstituciją. 
Konstitucijos projektas jau paskelbtas. • Įvedami tam 
tikri organizaciniai pakeitimai. Pav., siūlomoji konsti
tucija nebenumato Politinio Biuro, kuris iki šiol būdavo 
vadovaujamas organas tarpe plenarinių Centralinio Ko- 

-tniteto susirinkimų. Jo vietą užims Prezidiumas.
* <gaujai apibūdinamas Komunistų Partijos vaidmuo, 
.jos misija ir uždaviniai. Siūlomos konstitucijos pirma- 
"jąme paragrafe skaitome:
r^šiuo laiku svarbiausias Komunistų Partijos uždavinys 
Kyrą statyti komunistinę visuomenę, palaipsniui perei- 
ttant iš socializmo į komunizmą, nuolat keliant visuo- 

. iltie n ės medžiagini ir kultūrinį lygį, ugdant visuomenės 
narius internacionalizmo dvasioje, įsteigiant fraterna-

- Jius ryšius su visų šalių darbininkais ir visapusiškai su- 
nsįiprinant Tarybų šalies veiklų apsigynimą prieš jos 
’priešų agresyviškus veiksmus.”
’“Partijos nariu galės būti “kiekvienas darbininkas, ta
rybinis pilietis, kuris neišnaudoja niekeno darbo, pri- 

"ima partijos programą ir konstituciją ir aktyviškai pa
deda jas pravesti gyveniman, darbuojasi bent vienoje 
(kurioje partijos organizacijoje ir praveda visus partijos 
/nutarimus.”
— ’,Apart to, Kongresas svarstys penkių metų plano pra
budimą gyveniman. Planas baigsis 1955 metais. Nu- 

’Statyti labai aukšti rodikliai, kurių .bus siekiama. Žemės 
-Ūkio gamyba turės pakilti tarpe 40 ir 50 procentų, o
p^ąmonės—apie 70 proc. “The N. Y. Times” jau pa
skelbė tokį' planą “sapnu,” “iliuziją,” “nepasiekiamu”

Bet tokio pat “palaiminimo” iš komercinės 
spaudos susilaukdavo visi penkmetini'ai planai, bet visi 

■Jie’buvo pravesti gyveniman dar su didžiuliu kaupu. 
B*35u paskelbimu 19-tojo Kongreso šaukimo visoje tary- 
•’biiiėje spaudoje atidaromos diskusijos. Plačiai bus lukš- 
“ tęnami visi Centralinio Komiteto pasiūlymai ir suma
nymais Ypatingai, reikia tikėtis, bus daug diskusijų 
patiektosios naujos konstitucijos klausimais. Partijos 
Suvažiavimo nutarimai bus verstini visiems partijos na- 

yrtems.
-p‘Visa, procedūra pilnai demokratiška. Taip tvarkosi vi- 
į#6s liaudiškos organizacijos ir šioje šalyje. To, tačiau, 
hėgalima pasakyti apie mūsų kapitalistines partijas. Ko
kios gi demokratiškos procedūros yra prisilaikoma pas 

’’fėpublikonus ir demokratuš? Ar buvo proga tų partijų 
airiams pasisakyti dėl jų platformos? Nebuvo jokios. 

'’Platformos buvo iškeptos ten pat konvencijose be jokio 
narių dalyvavimo jų aptarime. Tų partijų nariai ne
gavo progos nė išsižioti apie tai, kas tose platformose 
turėtų būti įdėta.

*^*Ar kada nors mūsų didžiųjų partijų nariai matė, dis- 
k’usavo, turėjo progą tarti savo žodį apie jų konstituci- 

’j*ąS bei čarterius? Ar kas. nors yra girdėjęs, kad jų 
’konstitucijos būtų buvusios plačiai apkalbėtos spaudoje 
ir-konvencijose demokratiškai priimtos? Niekas nėra

Mfetejęs:
’^'Kaip ten nebūtų, dideli įvykiai Maskvoje supuola, su 
-.dideliais įvykiais. Washingtone. Mes turėsime preziden-

SUMANYMAS MŪSŲ 
SPAUDOS REIKALAIS

Chicagos Vilnyje J. Ža
liukas lukštena mūsų spau
dos išlaikymo problemą. Jis 
jos ateitimi susirūpinęs. Kas 
gerai, tai kad jis turi pa
siūlymą tai. spaudai padėti. 
Žliukas rašo:

“Ar negerai būtų, jeigu 
kolonijose pradėtumėm or
ganizuotis į mūsų spaudos 
nuolatinių rėmėjų kuope
les, užtikrinimui laikraš
čiams pajamų? Tokios kuo
pelės. galėtų susiorganizuo
ti visur su išsirinktu kolek
torium, kuris kiekvienas 
mėnesis iškolektuotų pasi
žadėjusiais spaudai duokles 
iš narių. Jos labai daug 
pagelbėtu mūsų spaudai.

Ką sakote?”" 
i-

Klausimas naujas ir svar
bus/? Juomi reikėtų Vilny
je įr Laisvėje plačiau pasi-

VISGI PAAIŠKI
Kaip ylos maiše, taip fa

šistų ir jų kolaborantų ne
paslėpsi. Anksčiau ar vė
liau jie parodys savo veidą. 
Bent jau dabar aiškiai ir 
atviraį ji parodo mūsų 
menševikai iš Naujienų. 
Dabar taipgi visiems turė
tų būti aišku, kad kai di
džiojo karo metu jie suriko 
“Trys valio už Hitlerio le- 
gijonus,” tai nebuvo tik pa
prastas išsišokimas, tik ne
apgalvotas nusidžiaugimas. 
Buvo tai fašistinė, prohit- 
lerinė politika.

Dabar štai, kai mes pa
stebėjome, kaip menševi
kams nėra gėda draugauti 
ir bendradarbiauti su lietu
vių tautos išdavikais, su 
Hitlerio kolaborantais Škir
pomis, brazaičiais, krupavi- 
čiais ir kitais. piktais su
tvėrimais, Naujienos suri
ko: “Jie elgėsi vyriškai ir 
teisingai, mušdami Stalino 
gengsterius” (N., rugpjū
čio 20 d.).

Be galo svarbu ir 
įdomu. Pasižiūrėkime į tuos 
“gengsterius.”

Tas karas buvo ne vien 
tik Tarybų Sąjungos karas, 
nors, tiesa, ji daugiausia 
aukų paklojo ir skaudžiau
sius smūgius panešė. Ji 
taipgi, kaip jau visiems ži
noma, daugiausia smūgių 
sudavė H itlerio - Mussolinio 
jėgoms. Betgi su tais “Sta
lino gengsteriais” išviep ėjo 
ir kartu kraują liejo taipgi 
Anglijos, Francūzijos ir A- 
merikos žmonės! Mes irgi 
buvome pasiuntę karan ke
letą milijonų jaunų vyrų ir 
moterų. Mes taipgi tame 
kare prieš Hitlerį ir Musso
lini paklojome' keletą šimtų 
tūkstančių jaunų žmonių.

Iš i- išvada a ;ški: Kasto 
karo metu mušė “Stalino 
gengsterius,” mušė taipgi 
“Roosevelto g e n g sterius,” 
“Churchillic gengsterius.” 
Tie buvo taipgi mirtini ir 
mūsų šalies priešai. Jų ran
kos taipgi suteptos ameri
kiečių krauju. Ir tai darė 
Škirpos, apsigalvoję, apsi
sprendę, sąmoningi niekšai, 
sąmoningi pat s.ida vėliai 
Hitleriui. Ir dabar Grigai
tis šaukia toms piktybėms 
“Valio!” Jis dabar sako, 
kad jie elgėsi “vyriškai ir 
teisingai” — vyriškai ir tei
singai, kad padėjo Hitleriui 
ir Mussolįniui mūsų jaunų 

tinius rinkimus.- Lapkričio rinkimai duos mums naują 
bosą—diktatorių su tokiomis galiomis, kokių ųČrą visoje 
pasaulio istorijoje, turėjęs joks valdovas. Ęe. to, kartu 
bus renkama visa eilė senatorių ir šiaip įvairių pareigū
nų valstijose ir miestuose. Dideli, svarbūs, istoriniai 
metai. Nuo mūsų rinkimų irgi daug priklausys pasau
linės taikos reikalas ateityje.

Was.hingtonas ir Maskva—du didelių istorinių įvykių, 
centrai!

vyrų kraują lieti!
Tik. vieną menkute klai

delę Naujienų redaktorius 
primeta Škirpai ir jo kole
goms, kam jie įsivaizdavę, 
kad Hitleris “pasidarysiąs 
Lietuvos draugas.” Ot, kur 
jie suklupę. Bet Grigaitis 
jiems ir tą nuodėmę’atlei
džia, dovanoja. Net klau
sia: “Argi tas, kuris su
klysta (ir dar tokioje ke
blioje padėtyje, kaip kad 
buvo tada), privalo būti 
amžinai smerkiamas?” To-- 
dėl jis jų ne tik nebesmer- 
kia, bet, kaip matome, juos 
sveikina. •

Bet paimkime šią Škirpos 
“klaidą” iš esmės. Pažiū
rėkime, kur ji veda ir ką ji 
reiškia.

Argi tai buvo ir yra tik 
klausimas, ar Hitleris pasi
darys. “Lietuvos draugu” 
ar ne? Na, daleiskim?, kad 
jis būtų tokiu “’draugu” pa
sidaręs ir laimėjęs karą. 
Kas tada būtų atsitikę? 
Kur tada visa žmonija bū
tų atsidūrus7

Škirpai ir Grigaičiui bū7 
tų pilnai užtekę, jeigu tas 
bestija būtų pasidaręs “Lie
tuvos draugu.” Tegu jis 
būtų laimėjęs, visą karą ir 
pražudęs visą žmoniją.

Bet tas kaip tik ir paro
do, kad Škirpa ir Grigaitis 
i.roško ir norėjo, kad Hitle
ris laimėtų karą. Jie dabar 
gengsteriais kolioja visus., 
kurie Hitlerį nugalėjo, su
mušė ir pasiuntė pragaran. 
Jie negali jiems dovanoti. 
Jie keikia juos, jie plūsta 
juos...

Hitleris, matote, irgi tik 
klaidelę padarė, kad ii'-pa- 
sidarė “Lietuvos draugu” 
(gal “vargšas” nemokėjo, 
o gal nesusiprato, pi- /kūnas 
gi žiro;. Kam, o k m jis 
nepaliko Uetu’voje susida
riusio jo' pastumdėlių su 
Ambrozevičium (J. Brazai
čiu ) pry šaky j e kabineto 
ramybėje! Jeigu jis tai bū
tų padaręs, ir' jeigu paskui 
kad ir vistiek būtu atsidū
ręs pragare su kulka kakto
je, jis būtu žuvęs Škirpos 
ir Grigaičio didvyriu, o 
prelatas Krupavičius reika
lautų popiežiaus pakelti jį 
į šventuosius.!

Kaip tik tos “mažos klai
delės” (“tokioje keblioje pa
dėtyje, kaip kad buvo ta
da”) pražudė ir hitlerįus, 
ir Škirpas, ir grigaičius. 
Hitleris amžinai ilsisi pas 
savo “sutvertoją,” o Škirpa 
ir Grigaitis rėkia kaip už 
liežuvio kariami.

GYVENIMAS
EINA PIRMYN...

Kanadiečiu Liaudies Bal- t
sas rašo:

/

“J. Kardelis dejuoja Ne
priklausomoj Lietuvoj, kad 
rinkimai kokios tai tarybos 
labai prastai praėjo. Vie
na, iš 20,000 lietuvių balsa
vimuose dalyvavo tik pora 
tūkstančių, o kita — į ta
rybą prilindo daug sijonuo- 
čių. Jis negalį suprasti, ko
dėl toks mažas susidomėji
mas ta taryba.

Bet gi visai nesunku ma
tyti, kodėl lietuviai tolina
si nuo to judėjimo. Jis be
veidis. Tuščias maišas. Jis 
atsiskyręs nuo gyvenimo, 
nuo tikrovės.. Gyvenimas 
eina pirmyn, o J. Kardelis 
nori sugrąžinti praeitį.”• «

Šmeižikai ir J.
Donkaus laiškai

Šiame “Darbo” numery
je skaitytojas ras įdomų J. 
Donkaus laišką iš Tarybų 
Lietuvos. Laiškas talpina
mas be pataisų.

Su kiek didesniu rašymo 
prasilavinimu žmogus tokį 
laišką, be abejo, būtų pa
rašęs kur kas platesnį, bū
tų perdavęs savo pergyven
tus įspūdžius, savo beribį 
džiaugsmą, sugrįžus į gim
tinę po tokio ilgo laikotar
pio ir savo gimtinėje jau 
neberadęs nekenčiamos fa
šistinės santvarkos. Mūsų 
Donkus, nelaimei, ne iš tu 
žmonių. Jam sunkiai duo
dasi brėžiama plunksna. 
Jis darbo žmogus, nėjęs 
mokslų. Be to, jis skūpus 
žodžiu ne tik rašte, o ir kal
boje. Kas jį pažino Uru
gvajuje, tas patvirtins šį 
faktą. Todėl ir jo laiškai 
trumpi, arba labai paviršu
tiniškai paliečia didžiulės 
svarbos reiškinius. Tai ryš
kiausiai matosi iš šio pa
skutinio jo laiško. Tokie 
įvykiai, kaip Vilniaus ap
lankymas, pasimatymas su 
Lietuvos TSR Vyriausybės 
vyrais, Donkaus tik keliais 
žodžiais tesuminimi.

Bet mes už tai neišmeti- 
nėjame Donkui, nes jį ge
rai pažįstame. Priešingai, 
džiaugiamės gavę jo laiš
kus, nes jie vistiek mums 
nepaprastai įdomūs.

Vadinasi iš Urugvajaus 
sugrįžęs J.‘ Donkųs sau 
gražiai gyyena Tėvynėje. 
Patenkintas darbu, atlygi
nimu už darbą, kaskart vis. 
daugiau susitinka savo se
nųjų pažįstamų bei asmenų, 
gyvenusių Pietų Amerikoje 
arba turinčių čia giminių. 
Apie visus jis gerai atsilie
pia. Smarkiai mus Donkus 
nustebino pranešdamas, jog 
A. Kynas išliko gyvas ir 
sveikas!

Dar daugiau: Donkus 
laisvai pasirinko sau darbą 
pagal savo specialybę ir pa
gal aplinkybes. Donkus taip 
pat laisvai važinėja po Lie
tuvos teritoriją ir jis net J. 
Paleckio priimamas ir kar
tu su J. Paleckiu aplanko 
Vilniaus gamyklas!

Dabar verta prisiminti, 
ką apie Donkaus grįžimą 
rašė “Argentinos Lietuvių 
Balsas.” Bent per keturis 
atvejus tas šmeižtų laikraš
tis nurodinėjo, kad “...jo 
kelionė baigsis Sibiro tai
goj/ O ten jau galės “links
mintis” į mėnulį kaukda
mas, kol amžinai užmerks 
akis” (Nr. 940). “...nu-
grūs į kokį nors Maskoli- 
jos užkampį, iš kurio dau
giau nebeišsikrapštys” (Nr. 
944). “...ar Donkus ne
bus pasiųstas Sibiran... 
tai nei pats... Vaivuskas 
(Urugvajaus “Darbo” re
daktorius) negali užtikrin
ti (Nr.945).

Tegul skaitytojas dabar 
palygina šias kelias citatas 
iš šmeįžikų organo su J. 
Donkaus laiškais, paskelb
tais mūsų, laikraštyje.

“Darbo” Redakcija
LAIŠKAS Iš TARYBŲ 

LIETUVOS
Rašo J. Donkus

Radviliškis,
1952 m. liepos 6 d. 

Mielas drauge Antanai!
Dovanok, kad biskutį už

trukau jums laišką para
šyti. š. m. vasario 11' d. 
jums rašiau apie savo ke
lionę, tai čia apie tai nebe
kartosiu. Tik trumpai pa
sakysiu, kad mano kelionė 
pavyko kuo puikiausiai. Pa
minėsiu, ka<d grįždamas pa
dariau mažą apsirikimą^

dirbu. Pra.gyvtenimui pil
nai užsidirbu. Darbas su
lig mano galimybių.

Šiauliai buvo labai iš
griauti, o viską atstatyti 
dar nesuspėta. Dėl butų 
stokos aš gyvenu Radviliš
kyje, sykiu su jaunesniąja 
dukrė. Juze. Vakare išv^d 
žiuoju, rytą parvažiuoj^L 
Bilietas traukiniu mėnesiui 
kainuoja tik 11 rublių.

Kaune būdamas aplan
kiau Stasio Rasiko seserį. 
Ji gerai gyvena, o su Jani- x 
na Šiauliuose susitinku daž
nai. Abi siunčia linkėji
mus. Taipgi aplankiau An
tano Velyvio seserį. Abi s.u 
dukra sveikos. A. Velyviui 
pasiuntėme laišką. Neži
nau, ar jis gavo. Umgva- 
jiečiams rašiau keletą laiš
ku, tik nuo nė vieno ne- 
gavau pakol kas atsakymo.

Vasara šiemet šaltoka, 
bet derlius ant laukų bus 
neblogas. Kolūkiuose eina 
didelės statybos, statomos 
plytinės ir reikalingi trobe
siai. Trumpai sakant, že
mės ūkyje eina didelis per
tvarkymas.

Tuo kartu likite sveiM 
Lauksiu laiškų nuo jūsų. 
Daug linkėjimų jums, draifj^ 
gai, toli nuo Tėvynės liku
siems. Lieku jus gerbiąs,

J. Donkus
Mano adresas: 
Basanavičiaus gt. 41 
Radviliškis, Šiaulių sritis 
LITHUANIA—URSS.
(Iš Urugvajaus “Darbo”)

kad nesustojau Vilniuje. 
Dėl to truputį užsitęsė už
sienio paso pakeitimas į vi
daus pasą.

Balandžio 21 d. buvau nu
vykęs į Vilnių, į Užsienio 
Reikalų ministeriją. Minis
terijoje mane priėmė kuo 
maloniausiai. Vilniuje iš
buvau visą savaitę pilnai 
aprūpintas pragyvenimu. 
Bebūnant man Vilniuje bu
vo sudarytos sąlygos pasi
matyti su Užsienio Reikalų 
ministru drg. Gaška, su ra
šytojais drg. drg. A. Venc
lova., V. Valsiūniene, T. 
Tilvyčiu ir kitais. Visi la
bai domėjosi paveikslais, 
kuriuos parvežiau ir įtei
kiau. Būtų buvę labai ge
rai, jeį paveikslų būčiau 
daugiau parvežęs, nes ši 
medžiaga sunaudojama pa
žangiojo judėjimo istorijos 
vedimui. Ką turite po ran
ka, saugokite; progai pasi
taikius kas nors parveš. 
Pas mane buvo nuotrauka 
vykstančių į Ispaniją gru
pės, su kuria sykiu vyko ir 
A. Tamošiūnas. Toji nuo
trauka taip pat buvo nau
dinga.

Praną Ulevičių ir A. Tą- 
mošiūną susitikau Kaune. 
Jiedu sveiki ir gerai gyve
na. ' Siunčia daug linkėji
mų pažangiesiems lietu
viams Pietų Amerikoje. Al
binas. Kynas — irgi randasi 
netoli Kauno. Ulevičiui pa
likau jūsų adresą: jis žadė
jo jam priminti, kad para
šytų.

Vilniečiams papasakojau 
apie lietuvių gyvenimą U- 
rugvajuje, apie jų veiklą už 
lietuvybės palaikymą, apie 
trūkumus ir sunkumus. Vil
niečiai • nepaprąstai viskuo 
domėjosi.

Aplankiau Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pir m i n i n k ą 
drg. Justą Paleckį. Priėmė 
jis mane labai maloniai, do
mėjosi lietuviais, gyvenan
čiais Urugvajuje, jų kultū
rinė veikla. Pasikalbėję 
apie valandą laiko, važiavo
me pažiūrėti elektrinių 
skaitiklių fabriko Vilniuje. 
Fabrikas įrengtas visai ge
rai, skaitikliai naudojami 
ne vien Lietuvoje, bet siun
čiami ir į kitas Tarybų Są
jungos respublikas.

Vilniaus mieste jau daug 
atnaujinta pastatų ir nau
jų daug pastatyta. Kelei
vių transportas mieste su
tvarkytas labai gerai. Au
tobusai tokios sistemos, 
kaip Montevidėjaus naujie
ji-

Darbą buvau gavęs Kau
no metalinių išdirbinių fa
brike “Metalas,” bet susida
rius aplinkybėms dėl šei
mos, Kaune negalėjau pa
silikti. Galutinai apsisto
jau Šiauliuose, valstybinėje 
avalynes dirbtuvėje “El
nias,” mechanikos skyriu
je. Jau 2 mėnesiai kaip!

Korėja. — Daugiau kaip 
200 Amerikos lėktuvų bom
bardavo ir degino Šiaurinės 
Korėjos miestus pūliai va
karinį pajūrį.

Mexico City. — Meksikos 
valdžia džiaugiasi pradus 
gausingiausius per 50 me
tų naftos - aliejaus šalti^ 
nius. •

Karl A. Latva, sveturgi- 
mis suomis. Jj valdžia 
stengiasi išdeportuoti iš 
Amerikos. Nors jis čia iš
gyveno 37 metus, vedęs 
su Amerikos piliete prieš 
33 metus, išaugino du sū
nų, kurie tarnavo kariuo
menėje Antrojo pasauli
nio karo metu, bet j tai 
nekreipiama dėmesio.

Naujosios Anglijos Lietuviams!
*• / .

Ųidžioji Gintarą žemes šventė jau tik už dienos. 
Tai yra šį sekmadienį, Lietuvių Tautiškam Parke, Mon
tello, Mass.

Turim žinių, kad rengiasi iš visų kolonijų pažangieji 
lietuviai atvykti, vieni su busais, kiti su nuosavoms maši
nom. Piknikas bus tikrai įdomus. Antanas Vasaris duos 
brangią kailią (futru) parodą, su gyvais modeliais, ir 
sui ją vertės kainomis. Taipgi yra pakviesti mylimiej lic- 
tuvią dainininkai: Ignas Kubiliūnas sū gitara,'Jonas Sa
baliauskas, ir armonistą trio. Iš Montello, taipgi grieš 
penkią karalią .orkestras per visą dieną. Taigi b uis daug 
įvairumo dėl visą. Tad rugpiūčio (August) 24 d. visi ke
liai lai veda visus tik į Montello, į tą garsą jį pikniką.

Iš So. Boston, busai išeis nuo 318 W'. Broadway tarp 
12 ir 1 valandą. Būkite visi! Tikieto kaina tik 25 c.

Gintarą žemės Radio Pikniko ■
Komisija.

■- -- ■ • . 1 - 1 " 1 1 ■ ■■■■"■ .............. IIII I ■-
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Karolis Vairas-Račkaitskaš
ZL.___ *
Pas skulptorių Petrą 

Rimšą 
t

KAUNAS. — Seniausiojo lietuvių 
skulptoriaus Petro Rimšos, “Artojo,” 
“Lietuviškos mokyklos” ir daugelio ki
tų žinomų kūrinių autoriaus butas — 
tikras muziejus. Ant sienų, vitrinose, 
ant stalų, pjedestalų — visur jo darbai. 
Petras Rimša teisingai yra laikomas į- 
žymiu skulptūrines' miniatūros meistru. 
Jis yra sukūręs medalionus įvairiomis 
temomis iš Lietuvos istorijoj ir atspin
dinčius šių dienų tarybinę tikrovę. Yra 
puikių žanrinių daiktų, kuriuose jausti 
skulptoriui būdingas švelnus humoras.

‘Y
Kiekviename iš jo darbų, greta pui- 

fcios atlikimo technikos, vaizdžiai pasi
reiškia ir skulptoriaus, individualybe, jo 
kūrybine rašysena.

Vienas geriausių skulptoriaus kūri
nių yra puikusis medalionas, kurį Pe
tras Rimša sukūre J. V. Stalino 70-ųjų 
gimimo metinių proga.

Didelio įspūdžio daro taip pat meda
lionas, skirtas pirmosios lietuviškos 
knygos 400 metų išleidimo sukakčiai.

Petras Rimša sako:
— Aš turiu didelį ir patogų butą. Ja

me aš turiu galimybę išdėstyti daugelį 
iš mano darbų apžiūrėti. Žinoma, tai 
tik nedidelė dalis to, ką esu sukūręs. 
Daug įvairaus dydžio bronzinių ir sida
brinių.) medalių yra sudėta stalčiuose. 
Kai kuriuos mano darbų dublikatus ir 

X modelių formas aš laikau kaime, tėviš- 
’ kėje, kur gyvena mano broliai. Nema

ža mano darbų Didžiojo Tėvynės karo 
metu buvo hitlerininkų išvežti į Vokieti
ją jr ten žuvo. Aš, skirtingai nuo šios 
mano kūrinių dalies, likau Lietuvoje, 
niekur neemigravau, ir labai džiaugiuo
si, kad šitaip pasielgiau, — tęsė Petras 
Rimša.

—- Tarybinės santvarkos laikais man 
yra' sudarytos kuo palankiausios sąly
gos kūrybiškai dirbti. Tarybinė 'vy
riausybė skiria labai daug dėmesio me
nui ir didžiai rūpinasi jo veikėjais, ap
rūpina juos viskuo, kas reikalinga kū
rybinei situacijai sudaryti. Tarybų Są
jungoje meno darbuotojai yra materia
liai gerai aprūpinti, tikri dėl savo ryto- 

' jaus. Man yra suteiktas Lietuvos TSR 
nusipelniusip meno veikėjo vardas. Kaip 
pensininkas aš kas mėnuo gaunu tokią 

^ pinigų suma, kuri visiškai padengia vi- 
*sas mano išlaidas. Jei tapčiau nedar- 

ybingas, tai man šios sumos su kaupu už- 
, tektų pragyvenimui. Bet aš dar neme

čiau rėžtuvo, uždirbu daug.
—■ Pasakykit, prašom, ką jūs dabar 

dirbate?
— Dabar aš sumaniau sukurti auto

portretą. Tai bus dvipusis -51 centime
tro diametro medalionas. Vienoje pu
sėje bus rąano portretas, o kitoje — 
graži salė, kurioje išstatyti mano dar
bai. Aš darau kelis šios medaliono pu
sės variantus. Vienamė iš šių variantų 
pavaizduota salė su gilia perspektyva. 
Viduryje, priešakiniame plane, iškils 
pjędestalas su jubiliejiniu medalionu, 
kurj ’aš sukūriau Stalino 70-ųjų gimimo 
metinių garbei. Šio medaliono origina
las yra Maskvoje, Stalinui įteiktų do- 
vanų muziejuje. Šį savo kūrinį ir dar 
kai kuriuos daiktus aš ketinu pasiūlyti 
parodai ryšium su busimąja Lietuvos 

♦ TSR literatūros ir meno dekada Mask
voje. ' v . ’ ;

— Man jau septyniasdešimt pirmi 
metai eina — gimiau 1881 metų lapkri
čio 23 dieną, bet jaučiu, kad dabar aš 

• savo kūryba tarnauju visai liaudžiai, 
mylimajai tarybinei tėvynei, ir tai man 

/ teikia naujų jėgų. Aš galiu dirbti su 
* £h>kia Pat kūrybine energija, kaip ir jau- 
/ natvėje. Aš visuomet mėgau miniatū- 

rą, ir reikia pasakyti, kad - ir miniatū- 
roje galima sukurti grandiozinius daįk- 

J tus. '
Dabar mano naujoje dirbtuvėje už

baigiami smulkūs apdailinimo darbai*

Ten aš pamėginsiu sukurti kokius nors 
monumentalius daiktus.

Tarybų šalyje dailininko sumany
mams nėra jokių kliūčių, jis gali laisvai 
pasirinkti temą, — tik kurk! ,

Tai karštagalvis!
Jonas Kaškaitis

Džionis negriuką tą vieną paklausė, 
Kresnąjį tą, kur burnoja taip gausiai,— 
Argi ilgai jis kalėjime bus, 
Laiko kiek turi, kelis dar metus.

♦ “Dvidešimt-trisdešimt metų iš viso,” 
Tarė bernaitis: “be galo pratiso: 
Čia išbuvau aš metus dar tik du, 
Kiek pasilieka dar tokiu būdų?”

■ “Na, o už ką gi?” paklausė jį Džionis, 
“Suteikė tiek tau teisėjas malonės?” 
“Nagi aš tau pasigirti galiu:
Perpykęs kitą nudariau peiliu...
Vis dėl mergų, o, mat, aš karštagalvis: 
Mergą nurungė kits bernas,—atgal vis 
Traukias ir šliaužia atgal,' kaip vėžys, 
Kaip tik mane jis arčiau pamatys...
Aprėkiau jį, tai jis bėgti pradėjo, 
Vytis aš jį, o aš greitas, kaip vėjas,— 
Žnekt peiliu nugaron! Jis keberiokšt! 
Mano mergos jau daugiau nebetrokš...” 
Kresnas nutilo, žerglioja ir žvalgos. 
Džionis tik mąsto ir stebi jį stalgiai: 
Et impulsingas, kaip vaikas staigus, 
Akys ya jam; tartum, svaido žaibus...
“Na ir negaila tau ?”—“Kaipgi negaila?... 
Tėt, aš nudėjau tą niekšišką bailį!
Bet... aš atbusiu tuos ilgus metus, 
Vėl aš sau nersiu, — man kelias status.” 
Vėl nešvankiais nusikeikė jis žodžiais, 
Būrzg'a jis vėl įniršingai ir godžiai... 
Jei tau netinka, užkišk sau ausis,— 
Kitas jaunuolis—tas ilgas—klausys.
Vėl jie net raitos juokais... vėl rizena...
Vėl terlezynę beprasmišką seną— 
Gaikcioja, mala, keiksnoja tirštai. 
Net jiem .suvirpa tų lūpų kraštai...

Galimybės praplėsti ir 
pagerinti LMS mokyklą

Penki metai pasekmingos LMS atosto
ginės mokyklos, vvkusios puošniame 0- 
limpijos parke, Worcester, Mass., gali 
būti mums įrodymu, kad reikia suorga
nizuoti panaši mokykla kur nors viena
me vakariniu valstijų miestų. Lengva 
įžiūrėti didelį jaunuolių, mokytojų ir. 
visos progresvvės lietuvių visuomenės 
susidbmėjima šia mokykla. Gasnadinės 
važiavo net iš kitų valstijų pagelbėti. Iš 
Brooklyno M. Wilson, M. Thomas; iš 
Hartfordo M. Gailen, M. Marten; iš 
Worcesterio Shipman, Wassell, gi M. 
Sukackienė buvo virtuvės vedėja ir at
liko daugelį kitų darbų. Worcesterio 
progresyviai lietuviai suteikė nakvynes 
visiems mokyklos dalyviams, kuriems 
jos buvo reikalingos; jie padėjo ir mora
liai, ’atsilankydami į Olimpijos Parką 
mokyklos pramogų metu. Kita dalis 'mū
sų visuomenės aukomis' gelbėjo Lietuvių 
Meno Sąjungos apskritims, kurios mo
kyklą ruošė ir palaikė.

Na, o kaip su Centro Komitetu, ar 
jis atliko savo pareigą, ar vadovybė su
teikė naujų mokyklai planų?

Dėl geresnių pasekmių, man rodosi, 
planai, kaip vesti mokyklą, turėtų būti 
paruošti iš anksto per tam tikrus vado
vėlius. Palikti mokymą mokytojų nuo
žiūrai, man rodosi, nėha gerai. Mokyto
jai mokina pagal savo specialybes, bet 
to neužtenka šioms mokykloms, štai, 
viena'studentė išsitarė prieš Trumano 
keliamus žmonėms taksus. Tuojau vie
nas iš mokytojų užrėkė, kad, girdi, čia 
“politikai ne vieta.”

Kas gi yra politika? Politika yra į- 
statymai, liečianti žmonių reikalus. Ki
taip sakant, politika yr'a namas, kuria
me žmogus turi gyventi. Ir žmogus ne
turi teisės nei' tiek pasakyti darbininkų 
mokykloj. Žmogus politiniai nėapsi- 
švietęs neturi nugarkaulio ir jis nebus 1

-

LMS News and Views
■ ■ . •' ♦

BY MILDRED STENSLER , 
-COMMENTING ON MUSIC

Writing in this newspaper recently, 
about his experiences 'at the LMS Slim
mer Vacational School, Mr. Jonas Bal
sys made several frank statements that 
brought forth many spo/W. comments in 
my circle oi friends.

One can pull ftp’art the article and 
give reasons by the dozenę why this hap
pened one way dr another way. What 
happened in the past we can’t change, 
nor would the reasons be of any inte
rest to the rest of the public. But, Mr. 
Balsys has brought up many facts—and 
some illusions —that should make us 
sit and take notice. z ' •

Has our cultural development sunk so 
low as to permit only “Kai AšsTurėjau 
Kaime Mergelę”, and “Gersim po Mažiu
ką” in the category of popular Lithua
nian songs? Is everything else above 
our mentality and therefore not worth 
attempting?

We all know it is human nature to 
love best that which we come to know 
the best; in music; therefore, that which 
we hear the most. It is no credit to us 
that the music we hear most is that 
sung before the mahogany bar. We seem 
to have developed such a reticence to
ward singing that only alcohol can lo
osen our vocal chords. The .unfortun
ate part is, that that is where most of 
our Lithuanian musical education is 
acquired. It is no wonder then that 
concert music becomes more difficult to 
understand and appreciate.

Now I dont condemn those who sing 
with a glass in their hand. At least they 
are singing. Good harmony and fine 
fellowship may often be the result. In 
the 14-15-16 centuries, much of the best 
singing was done in taverns. But, it con
sisted of intricate rounds, canons and 
madrigals, the forerunners of our opera 
choruses. In Italy, opera is sung not 
only in the famous opera houses, but in 
every home, bar and „street corner.

The inevitable conclusion then drawn 
for our lack of so-called popular Lithua
nian songs is pur degeneration in parti
cipation. We no longer join organized 
societies for singing. We see and hear 
fewer Lithuanian concerts and ope
rettas. We are therefore fast draw
ing a blank' for a common ground in 
music. 

* '

Not too long ago, in my early youth, 
I could go from city to city and join in 
with any singing group at any gather
ing and be able to sing most of the 
songs along with them. Why? Because 
whatever music came to town, the Lith
uanians would devour. I never acted in 
the operetta, “Grigutis” for example, 
but I knew over half of the songs by 
heart before I was 13. Everybody 
around me, my family and my friends 
were singing them.

By many standards, these songs 
weren’t particularly good, but through 
repetition they imprinted themselves on 
my brain, and I was singing them too; 
I thought them absolutely beautiful.

POPULARIZING LITHUANIAN
X SONGS ✓

How can we, then, make the songs | of 
today so familiar that they 'will become 
popular and loved? Much is being done 
at the LMS Summer Schools to popula
rize Lithuanian songs. Obviously a 
group of 30 or so students going brick 
to as m'any communities cannot formul
ate a new song cycle. So we have tryed 
to reach into the homes, the clubs and 
the singing societies where these stud
ents attend, by • furnishing gratis to 
them words — and very often music— 
to as many songs as our budget can

" I

progresyviam žmonių judėjimui nau
dingas.

Tokiose mokyklose turi būti politiniai 
apsišvietęs instruktorius, iš anksto p’a- 
siruošęs pamokoms. Jaunuoliai turėtų 
būt mokinami ‘ išreikšti savo mintį ir 
laisvai dalyvauti diskusijose.

Norint? turėti geresnių pasekmių, rei
kia pakeisti mokinimo būdus, reikia iš 
anksto prirengti pamokas. Jeigu mes 
pramiegojome 30 metų jaunuolių auklė
jimo klausime, tai nors dabar sukruski- 
me ir atlikime, sayo pareigas. Mums 
reikės, kad kas nors užimtų mūsų orga
nizacijose Vadovybę, kai mes, suaugu
sioj i, pasitrauksime?

< J. Balsys

stand yearly.
This has been an attempt on 'a very 

small scale so far. But it is catching on. 
I can travel along the East Coast now 
and, catch a few of our School favorites 
being sung socially. Such School firsts, 
as - Frank Balwood’s “Ant Kalno Pušai
tės” and “Banguokite Dairios” are part 
of each choruses repertoire.

The old-time folk song “Gražus Miš
kas,” revived so effectively nt the 
School, is now the most popular request 
number of the teen-agers. While, young 
and old, compete loud and long in the 
little round “Ant Laukelio.” The fam- 

. ous “My' Hero” song from the Amer
ican operetta “The Chocolate . Soldier,” 
is now more often sung with Lithuanian 
lyrics.

Mr. Balsys observes that our Lith
uanian 'songs are not as “partaukian- 
cios” —attractive — as the popular 
English songs; that the students study 
the Lithuanian sbngs in classes and sing 
English songs socially. If that be the 
case, then it is our Lithuanian music 
that iszat fault and not the youth.

I don’t believe Mr. Balsys had that 
in mind. Granted by our modern tem- 

■po and standards, Lithuanian songs are 
slow and hymnal in style and very re
petitious. Above all, they deal with a 
subject matter altogether foreign to pre
sent day city youth. And what’s more, 
they are in a foreign language, made 
more difficult by the use of words not 
commonly heard in daily parent to child 
conversation.

Yet, in spite of all these obstacles, 
Lithuanian songs are admired by the 
American young people, once they have 
had the opportunity to sing them them
selves.

Can any popular American song ex
press so beautifully, both in theme and 
melody, love for a song as Petrauskas’s 
“Sopinsiu Dainužę”? My literal trans
lation :

I will braid (put together) a song'out 
of love’s voices.

I will give it the wings of the gray 
clouds.

♦ I will give it ihy whole heart.
And often, yet quietly; I will, sing the 

song. ' * 1 ’ • •
It’s echo will carry over the dark 

forest.
Those of us who have becopie im

bued with spirit of the song, do sing as 
often as'We can and whenever in the 
company of other spirits like ourselves. 
Ip public most of us are a little self 
conscious about singing, particularly 
when some of the words may elude us or 
the pronounciation may be slightly ac
cented. But late in the evenings, when 
the students gathered alone by the lake 
front to cooL off arid relax, they would 
sing all the Lithuanian songs that they 
could remember the tunes to. It - was 
surprising how the repertoire grew 
from year to year.

TYPES of SONGS
There are songs for every conceivable 

human emotion. That we should part
ake only of sugar and froth is not logic
al, biologically speaking. Nor is it so 
with music. Popular, gay ditties have 
their place in our lives, but they should 
be tempered with the hardier meats, for, 
there is your ręality and power.

Such music is not necessarily harder 
as Mr. Balsys seems to think. It is just 
less familiar- and suffers from disuse. 
So, coupled with our desire at the LMS 
School to teach as,.many songs as possi
ble, is our attempt .to offer a wide cįioice 
of songs for every diet and for every oc
casion. The so-called dready and sad 
song, once it is learned and understood 
can yield more 'joy and satisfaction than 
the fluffy gay song.

The very sad refrains of, say, “Kur 
Bakūžė Samanota” teaches us that there 
is no going back to what has been ’— 
look to the future. “Kur Lygūs Lau
kai” fills -us with pride in our forefa-, 
thers stand to fight for what is right. 
It strengthens our convictions for our 
own battles.

Įvairios Žinios E 
’ Susidomėjimas deportavi

mu darbininko
BOSTON, Mass. — ’šioje 

apylinkėje visuomenė pra
deda plačiai! susidomėti 
valdžios pastangomis išde- 
portuoti suomietį Carl A. 
Latvą. Jis nepilietis.Jis 
1934 'm. buvo išpildęs apli
kaciją įstojimui į Komunis
tų Partiją ir pasimokėjo--60 
centų. Už tai dabar jįs te
rorizuojamas. Jis yrk au
dėjas. Jis turi du sūnus, 
kurie tarnavo pasaūlįhio 
karo metu Amerikos armi- • • ‘ r f
joje. ■ >. •

Latves advokatas Cėhen 
sako, kad bus siekiama teis
mų keliu deportavimą -su
laikyti.,’ Jei bus reikalinga, 
girdi, apeliacija bus neša
ma net į patį Aukščiausį 
šalies teismą. L •

Paukščiai nusikaltėliai
LONĘON, Anglija.—Bri

tanijos mokslininkai išnešė 
labai rūstų apkaltinimą 
prieš mūsų sparnuotus 
draugus ir linksmintojus. 
Jie suradę, kad paukščiai, 
lekiodami iš vieno krašto į 
kitą, pėrgabena įvairiausias 
gyvulių ligas. Jie pasidąro 
pavojingi žmogaus sveika
tai., • . •

Bet Amerikos mokslinin
kai teigia, kad šis britų 
“išradimas” nėra joks išra
dimas. Jie sako, kad mųiįis 
jau labai, labai seniai žino
ma, jog tie sparnuotieji pa
saulio gyventojai yra pik
čiausi įvairiausių ligų išne
šiotojai. Tik klausimas yrą: 
Kur iki šiol buvo mūsų bri
tiški kolegos, kad tos senos . 

zir visam svietui žinojnos 
tiesos yra negirdėję! Jie 
negali didžiuotis savo rųojęs- 
,lu ir išmintimi. , •

Kovos su mirtimi ‘
laimėjimai t,.- ’ 

WASHINGTON, D. C* r- 
Brookings institutas rapor
tuoja didžiausį Amerikos 
žmonių laimėjimą ’ kovoje 
su mirčia. Institutas tei
gia, kad nuo 1900 m'etų, 
tai yra, per paskutinius150 
metų, abelnas mirimų lygis 
nuslūgo net 50 procentų. 
Jeigu, pavyzdžiui, 1900 me
tais per metus iš 1,000 mū
sų žmonių mirė 17.2, tai'Jau. 
1950 metais numirė tiktai 
9.6. Tai iš tiesų be galo 
didelis atsiekimas. •

Svarbu ir tas, kad miri
mų procentas taip ^smarkiai 
sumažėjo • visose amžiaus 
kategorijose. Pavyzdžiui, 
1901 metais iš-kiekvienų 4 
naujagimių 3 turėjo progą 
išgyventi iki 25 metų am
žiaus'. Gi 1940 metais jau 
net 9 iš kiekvienos dešim
ties galėjo pasiekti tą am
žių. Arba, jeigu 1901 me
tais 39 proc. visų žmonių, 
sulaukusių 50 metų am
žiaus, turėjo progą išgy
venti iki 75 metų, tai 1940 
metais jau 46 proc. galėjo 
dasigauti iki to amžiaus.;

Sujungia anglies gamybą,
Luxemburg. — šešios eu

ropinės šalys nutarė su
jungti savo anglies gamy
bą. To' seniai1 reikalauja, , 
Jungtinės Valstybės. ,Tąi 
esą reikalinga jų apsigyni
mui. Į tą sąjungą įeiną: 
Francūzija, Italija, Vaka
rinė Vokietija, Belgija,"Ho- 
landija ir Luxemburgas,..- į

SINGING TO LEARN
Why aren’t concert songs ąs popular 

as the average folk song? Because songs 
for concert group singing are clothed 
with harmonies and counter themek Ror 
the untrained ear, more than one melo
dy running simultaneously is difficult

(Tąsa 5-tam pusi.)
• ’ - f > I M M ♦ I ♦ < » » » • ^- * 1 •

i
Daugiau bedarbių

WASHINGTON, D. ,ę.— 
Prekybos Departmento pra
nešimas parodo, kad šiemet 
per liepos mėnesį buvo 30Qr • 
000 mažiau dirbančių jų dar
bininkų, negu per tą patį 
mėnesį praėjusiais metais.

3 piul.-Laisvi u(Uberfyl*S«®tadi«n.| Rugp.-August 23, 19S3
I •t
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J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

VIS TOS LIAUKOS
VISAGALES

ĄCTH’as ir Kortisonas

Gesta pasitikėjimas dabartiniu mūsų 
šalies prezidentu

Reumatinė širdies liga
. Kaip žinia, greitojo-stai-1 

gięjo, reumatizmo nuodai 
sugadina ne tik kad sąna
rius, bet dažniausia suga
dina ir širdį. Nusilpsta šir
dies raumenys, nuo uždegi
mo susirąukšlėja š i r d i c s 
vožtuvai; Jei vaikas nenu
mirė, tai 'paskui visam gy
venimui jis esti paliegėlis, 
su ligota ’ širdžia. ,

Kad apsaugoti vaikus nuo 
tokių širdies katastrofų, 
reikia greitos pagalbos, kol 
širdies vožtuvai tebėra dar 
nesusiraukšlėję. Kol gydy
tojai dar nebuvo patyrę, 
jie vartojo to galingojo 
ACTH’o permažai ir per- 
trumpai, ir nevartojo iš 
pat pradžių, jbent pirmąją 
širdies uždegimo savaitę. 
Jie nevartojo nuolatai, bent 
keletą, dienų paeiliui.-

O taip reikia daryt, bū
tinai. Kelį turėję prityri
mo gydytojai pateikia savo 
pastabas.

Kaip tiktai vaiką pagul
dė staiginis narių uždegi
mas, jie nedelsė. Nelaukė 
nei širdies uždgimo pažy
mių. Arba bent bandė jį 
atgriebti ir sustabdyti per 
pirmąją uždegimo savaitę.

Jie įšvirkšdavo tokiais 
atsitikimais po didelę 
ACTH’o dozę kasdien, bent | jvs>

* keturias - septynias dienas, j mas
Širdies uždegimo ir gedimo | davo kiek galima, bet dau- 
eiga tapo pakirsta per tas i geiĮ belaimiu tas piktasis 
kelias dienas. Ir ji .daugiau/dusulys- taip galiausiai ir 
nebegrįžo. Liga išnyko, šir-1 uždusindavo.
dis pasiliko sveika, pilnai i Vienoj tokiu dusulinguju 
atsigavo nuo to reumatinio j neoninėj buvo gal 50 bevil- 
uždegirho. ” • 1 •

Niekad pirma, to jokis 
vaistąs nesugebėjo sulaikyt 
tos nęjąbosios . reumatinio 
uždegimo širdies ligos. O 
ta nelemtoji t širdięs liga 
piušte užmuša šimtus tūks

dytojų, kurie buvo gavę tą 
reta progą gauti ir vartoti 
ACTH’ą ir kortisoną. Jie 
dalijosi savo asmeninis pa
tyrimais su šitais brangiais, 
hormonais.

Tarp kitokių gydytų li
gonių jie turėjo atsivežę ir 
18 metų merginą, kuri pir
ma jau buvo nusmerkta mi- 
riop, nuo šios' baisios vilk
ligės. Ji ir dabar nebuvo 
išgydyta. Vis laikotarpiais 
te bėgy do ma su ACTH’u bei 
kortisonu. Ir tie hormonai- 
ligos siausmą sulaiko, tū
lam laikui. Vilkas ir vėl su
grįžta. Ir vėl jį reikia pra- 
vaikyt su tais milžinais 
hormonais. Kaip tiktai ir 
vėl pradeda pasirodyt tos

akį ir grūmodavo apakimu.
Čia irgi dingtelėjo akių 

ligų žinovams išmėginti 
ACTH’a. Ir vėl stebuklas. 
Ugnis pradėdavo akį atleis
ti, kol galiausiai ji visai ap- 
siblaivė. Iš pirmo tokiems 
ligoniams įšvirkšdavo ke
lias dideles ACTH’o dozes, 
o uždegimui sumažėjus, la
šindavo akin kortisoną, ar
ba laikydavo nuolatinį kor- 
tisono kompresą.

Betyrinėdami tokius nuo
tykius, gydytojai priėjo iš
vados, jog esama didelio 
skirtumo tarp ACTH’o ir 
kortisono, akies uždegimų 
atvejais. ACTH’as visai 
akies neveikia ir uždegimo 
nemažina, jei tu jį varvini 
į akį arba dedi kompresus 
su tuo ACTH’o skysčiu. 
Mat, ACTH’as veikia visus 
kūno audinius tiktai per 
kraują. Bet kortisonas pui
kiai įveikia akių uždegimą 
ir nuo vietinio «vartojimo: 
nuo kortisono lašų i akis 
arba kompresų. . .

ištisomis 4- Pačiais pavojingaisiais 
i akių uždegimais, daroma 
dvejopai: lašinama ACTH’o 

Už keturių ‘i/*0®, i ven% Per .k0‘iias 
■ - - astuonias valandas, ir dar

gi lašinama kortisono sta
čiai T akis.

Akių specialistai dabar 
jau taip ir žino: ligonis su 
staiginiu akių uždegimu, 
p e r i m a n č i u visus akies 
obuolio apvalkalus, net ir 
patį regėjimo nervą — ga- 

niai pašLnibuvo’ sveM, I Įima išgelbėt.nuo apžabimo 
laisvi nuo dusulio antpuo
lių, bent keletą mėnesių.

Kaip tiktai ] 
vo. kabinti ir smaugti kurį 
ligonį, tuoj ją su valdydavo 
su tais stebėtinais hormo
nais.

Šitokius rūšies dusuliai 
vis esti alerginio paėjimo. 
Ir kitokios alerginės ligos, 
kaip šienligė (žolinė sloga, 
“hay fever”), odos uždegi
mas (“allergic dermatitis”),

mės, ligonė gauna įšvirkšti 
didoką ACTH’o arba korti- 
s.ono dozę. Da geriau: jai 
imta daryt tuos įšvirkšti
mus periodiškai, nedidelė
mis dozėmis, tai vilkui ne
beatsiranda progos pasiro
dyt. t

Tam tyčia tokių ligų kli
nikos bei ligoninės teigia
mai raportuoja tų stebėti
nų hormonų pergales.

Dusulys ir alergijos
Bet koks dusulys tai 

juoko liga. O užvis 
ginusias yra alerginis dusu-

i lys., kuris nesiduoda gydo- 
Palengvinti tik bū-

ne 
blo-

Į tiškų ligonių, kuriuos liga 
į smaugte smaugė L?_?___L
savaitėmis. Gydytojai pra
dėjo jiems daryti ACTH’o 

i įšvirkštimus.
valandų po pirmutinio 
įšvirkštimo, dusinimas ėmė

tančių staiginio reumatiz- epį mažyn, ir ligoniai pra- 
H16 vaikų ligonių, o dar dėjo atsikvėpti. '
daugiau jų padaro paliegę- j p0 dviejų - septynių die- 

i nų dusulys juos visai atlei
do. Ir tik dešimt dusulin
gųjų (iš tų 50) dar kiek tu
rėjo ligos pažymių. Ligo-

liais visam gyvenimui.
Čia pravartu, žinoti, jog 

ACTH’as nepajėgia išgydyt 
kroniškų širdies ligonių. Jis

lyginti susirauks 1 ė j u s i ų 
širdies vožtu vii. Negali 
išimti rumbų ir gar go
žiu iš širdies raumenų. Čia 
jau nėra būdo. Taip tada 
ir šlamatuoja paliegusi šir-

> dele... --------
Piktoji vilklige '

Yra dar viena pikta, pir
miau visai beviltiška liga: 
staiginė barstytinė vilkligė, 
techniškai — “Acute dis
seminated lupus erythema
tosus.” Tai greitosios džio
vos giminė. Tik čia para
zitai įveikia ne plaučius, 
bet odą, ^sąnarius, širdį, 
inkstus. Tas “raudonasis 
vilkas” išėda, išvagoja odą, 
subiauroja visą žmogaus iš
vaizdą. Pusė būtų bėdos, I 
jei tas gedimas apimtų tik ■ 
)dą, tik kūno paviršių. Bet į 

’siekia giliau, ėda, grau- 
vidaus gyvybinius orga-J

to, — visos gražiai pasiduo
da pergalingam tų milžinų 
hormonų veikimui. • • „

ACTH’as bei kortisonas
I saugo ir sergsti kūno narve
lius, atgaivina juos, kur 
pirma nepadėdavo jokie 
vaistai. ---- -

Akių uždegimai
Visokių esti ‘ akies užde- 

Patys pavojingiau- 
_ šieji tai tie uždegimai, ku- 

vi$ daugiausia jaunas mo- j rie perima visą akies obuo- 
teris, rečiau — jau pagyve- j lį, visas jos plėves (“pan- 

*— x, | ophthalmia”).
Ir ką jūs sakysite? Tas Į Kartais toks baisus užde- 

galingasis ligų čempionas i gitnaš suima vienintelę svei- 
ACTH’as puikiai pasirodė į ką* po' operacijos išlikusią 
ir kitokiais atvejais. • akį, kai kitą akį tekdavo 

išimti, dėl kokios ligos ar 
sužalojimo*. “Sympathetic

ii'

Toji vilkligė būdavo neiš- i 
gydotna, lemtingą liga. Kas ; girnų, 
tragiškiausia, ji užpuldavo'

nusius žmones.
■ * >■♦.< \ . _
f.

I

ir Šitokiais atvejais.
Netaip seniai, prieš kele 

tą mėnesių, buvo gana ne-
paprastas gydytojų šuva- ophthalmia” dažnai įsimes- 
Žiavimas, — tik tokių gy- davo į sveiką pasilikusią

hives”), alergijos nuo pe
nicilino, streptomycino ar
kitokio antibiotiko bei v.ais- goninės: gydytojai gali tą

11____________ ....... K. .Ui

'*•: 7: y* >

Vaizdas Mass, valstijoje ant ūkio. Sausra sunaikino javus. Čia yra 14 akrą ūkis Bro- 
oklyne, Mass., kuris priklauso Joe Chiurri. Žmogus žiūri Į nudegintą, lauką ir galvo
ja, kaip reikės pragyvenimą pasidaryti.

Vėl gimtojoje Klaipėdoje

su tais milžinais hormo
nais. Tačiau katarkto iš- 

ligą pradeda- ar. prašalint su tais
hormonais negalima. Nei
gi jie gali išgydyt bei iš
naikint kokių senų randų.

Daugiau—tai pigiau
ACTH’as jau išlaikė vi

suotinį egzaminą. ACTH’as 
jau nebėra tik laboratori
nio tyrinėjimo padaras. Jis 
visų pripažintas Stebėtinai 
pajėgus gaivinamasis ir gy
domasis hormonas. Dabar 
dažniausia nebereikia nė li- 

hormoną vartoti savo kabi
nete—ir pilnai išgydyt ati
tinkamus ligonis, kad jie 
vėl pajėgtų krutėti ir dar
buotis.

Prieš porą, prieš trejetą 
metų visas keblumas buvo 
—tų hormonų stoka. Žyb
telėdavo ligoniams vilties ir 
entuziazmo ugnelė — ir už
gesdavo : hormonų pritrūko 
ligoninė. Dabar jau ne. To
kių nusivylimų nebėra.

Armour’o labor a t o r i j ų 
darbuotojai sugebėjo dve
ja, treja tiek pagaminti 
ACTH’o. Dabar tas hormo
nas išskirstomas iš sme
geninių priedelių ne tik 
kiaulių, bet ir, karvių, avių, 
ožkų. Todėl ir to hormono 
kaina tapo nukirsta’pusiau, 
—tai jau kokie metai, 1951

Rašo Gustavas Lorenšaitis

t KLAIPĖDA. — 1950 metų 
kovo mėnesį aš ir mano sūnus 
išlipome iš traukinio Klaipė
doje? Taigi, mes vėl namie!

Buvo šiltas sekmadienio ry
tas. Stoties aikštėje komforta
bilūs autobusai laukė keleivių. 
Gerai apsirengę žmonės, par
duotuvės, pilnos prekių, įvai
rios naujos statybos, vėl'įveis
ti parkai, — štai kas pirmiau
sia krinta į akis Klaipėdoje 
žmogui, grįžūsiam čia po ilgų 
metų. •

Maloniai i'r draugiškai mus 
sutiko miesto Tarybos vykdo
majame komitete. Man ir 
mano sūnui buvo išduota pa- 

‘šalpa, kad galėtume įsitaisyti, 
nusipirkti drabužių, mums da
vė butą. Daugiausia man rū
pėjo —- kaip man pavyks gau
ti darbą? Pripratęs prie ne
darbo Vakarų Vokietijoje, 
kur aš Vester-Biutelio mieste 
buvau amžinas bedarbis, aš nė 
įsivaizduoti negalėjau, kad šis 
klausimas nesudarys proble
mos. Man net kiek keistai nu
skambėjo vykdomajame ko
mitete man pasakyti žodžiai: 
“Darbo? Jūs rasite kokio no
rite ir kur norite!” Tačiau, 
mano abejonės netrukus išsi
sklaidė. Išėjęs, iš vykdomojo 
komiteto patalpos, aš pažvel
giau į skelbimų lentą; tarp 
kitų “Aušros” fabrikas skelbė, 
kad jam reikalingi darbinin
kai ir meistrai. Aš tuojau nu-1 
vykau tenai. Mane priėmė 
fabriko direktorius, ir jau po 
dviejų dienų aš pradėjau dirb
ti.

“Aušra” — tai kojinių fab
rikas. Lygiai kaip ir visi fab 
rikai Tafybų Sąjungoje, jis 
yra visų darbo žmonių nuosa
vybė. Mane paskyrė dirbti su
renkant įrengimus kojinėms 
džiovinti, Po to aš montavau 
garo mašinas.cDabar aš dirbu 
prie naujų fabriko įrengimų 
montavimo. Darbo netrūksta, 
jo bus ir ateityje — fabrikas 
išplečiamas. Augaąt įmonei, 
kartu žymiai padidėjo darbi
ninkų uždarbiai.

Visi 
gauna atostogas, 
jiems darbo užmokestį. Dau
gelis jų pabuvojo geriausiuose 
Kaukazo h’ Krymo kurortuo
se. Dešinjtys darbininkų per
nai poilsiavo Sočio, Kislovod.s- 
ko, Aluštos sanatorijose. Pa
langoje, pajūryje, mūsų fab
rikas išsinuomojo vilą penke- 
riems metams, kur vasarą po-

įjhonės darbininkai
paliekant

m. pradžioje. O už kelių 
mėnesių, 1951 m. rudeniop, 
ACTH’o kaina vėl nupuolė 
25 procentais.

« Ir šito hormono atgaivin
tieji ligoniai pilni optimiz
mo ir viltingai nusiteikę. 
Visi dirba, pasilaiko savo 
uždarbiais, ir, periodiškai 
gaudami po truputį ACT
H’o, pasilieka "gabūs, dirbti 
ir krutėti. ACTH’as ir kor
tisonas atvertė naują me
dicinos lapą,

(Bus daugiau)

ilsiauja apie šimtas darbinin
kų. ’

Įmonės profsąjunginis ko
mitetas kolektyvo tarpe pla
čiai išvystė kultūrinį-masinį 
darbą. Fabrike yra puiki bib
lioteka, turinti apie 4 tūks
tančius .tomų knygų; ji aptar
nauja daugiau kaip 200 nuo
latinių skaitytojų. Gerai yra 
įmonėje suorganizuota meninė 
saviveikla.

Fabriko darbininkai su į- 
karščiui sportuoja. Ypač po
puliarios yra tokios sporto rū
šys, kaip futbolas, krepšinis, 
irklavimas, šachmatai, šaškės.

Uždirbu aš daug. Mano sū
nus, išmokęs traktorininko 
specialybės, taip pat neblogai 
uždirba.

Pragyvenimo lygis, čia yra 
žymiai aukštesnis, negu Vaka
rų Vokietijoje. Prekės nenor
muojamos, Klaipėdos turguo
se ir parduotuvėse — gausu 
aukštos kokybės produktų,.

Aukštame lygyje yra ir kul
tūrinis gyvenimas mieste. Ki
nų ekranuose demonstruoja
mi me tik puikūs spalvoti ta
rybiniai filmai, bet ir geriau
sieji užsienio filmai. Mieste 
yra du teatrai. Vieno iš jų 
meno vadovas yra garsusis 
režisierius Romualdas Juknc-' 
vičius.

Sekmadieniais aš dažnai 
sutinku mieste iš užsienio grį
žusius klaipėdiečius. Visi jie' 
laimingi, kad vėl rado savo 
Tėvynę.

įvairūs išsireiškimai
Pilietybė. — Kai Sokrato 

teisėjai paklausė, kurios 
šalies piliečiu jisai save va
dina, jisai pareiškė: “Esu 
pasaulio piliečiu.” Nes ji
sai laikė save viso pasaulio 
gyventoju ir piliečiu.

Cicero

Žmogaus talentas (gabu
mas) bręsta vienatvėje; 
charakteris (būdas) gi vys
tosi audringose gyvenimo 
vilnyse. I Goethe

(Torquato Tass.o)

Nesnauskite savo tėvų 
būdose. Pasaulis eina pir
myn. Eikite ir jūs kartu 
su pasauliu. Mazzini

Kai žmogus ryžtasi nužu
dyti tigrą, jis tai vadina 
sportu; kada gi tigras nori 
žmogų nužudyti, pastarasis 
vadina tai žvėriškumu.

George Bernard Shaw
f

Likis sau, išdidusis, pa
sauli! Aš eįnu namo; tu 
neši man draugu, neigi aš 
tau juomi būsiu. Emerson

Jūs neturėsit ramaus pa
saulio, kol neišblaškysįte. iš 
žmonių rasės patrijotizmą.

George Bernard Shaw
4 Surankiojo žemaitis

Nors ponas Harry S, Tru
man bando, dėdamas visas 
pastangas, pasirodyti mū
sų šalies piliečiams, kad jis 
savo politiką moka gerai 
vesti, bet pasirodė, kad bal
suotojai nebepaiso jo ir ne
benori jo simpatijos. Ma
tyt, per tuos aštuoneris me
tus žmonėms įgriso tos kal
bos: mažiau valgyti, susi
veržti diržus, mokėti dau
giau už maistą, taksų ir tt.

Štai kas atsitiko pradžio
je'rugpjūčio mėnesio. “Pri
mary” balsavimuose Mis
souri ir Arkansas valstijo
se ėjo po du demokratu 
prieš vienas kitą. Ir tie 
prakišo, kuriuos preziden
tas Trumanas rėmė su dū
šia ir kūnu.

Na, tai ir gerai, kad 
žmonės, pradėjo suprasti ir 
išskirti Trumano gerus dai< 
bus nuo blogų. Taipgi jie 
parodė, kad per tuos aštuo
neris metu Trumanas daug 
gero žadėjo žmonėms, o nie
ko nedavė, išskyrus reak
ciją. • •

Mums labai gerai atsime
nama, kad 1945 metais po
nas Trumanas, užimdamas 
prezidento Franklin Delano 
Roosevelto vietą, bažijosi, 
kad jis laikysiąs valstybės 
vairą ir eisiąs tuo keliu, 
kaip “New Deal” rodo. Bet 
pasirodė, kad jis. vienaip 
kalbėjo, o kitaip darė, tai 
yra, nukrypo link reakcijos, 
ir tarnauja stambiajam ka
pitalui.

■ Abejotinas dalykas, ar tik 
nebuvo jo tikslu sutverti 
“Fair Deal,” kad pridengti 
savotiška skraiste reakci
jos puolimą ant darbininkų 
sąžiningų vadovų kovoje už 
taiką ir laisvę. Paimsime 
panagrinėti nors trumpai 
tuos įstatymus, su kuribis ( 
atimama žmogaus teisė ne ir prižadins juos, kad-jie 
tik laisvai dirbti, bet ir ma- stotų prieš reakciją ir karo . 
nyti, mislyti. Dabar Smi- kurstytojus; • o už taiką ir 
tho aktas likosi Aukščiau- ramybę. K. Depsas

įvairios Žinios
Unijų vadai ir politikieriai

WASHINGTON, D .C.— 
D e m o k r atų nominavimas 
John Sparkmano iš Alaba- 
mos kandidatu į vice - pre
zidentus nemažai vargo 
sudaro darbo unijų va
dams. Jiems dabar sunku 
išaiškinti darbi n i n a k m s., 
kaip Truųiano partija to
kion ‘aukšton vieton stato 
tokį atkaklų reakcionierių 
ir šovinistą. Darbas nela
bai malonus, bet jiems rei
kalingas. Todėl Chicagos 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijų /organas “Federa
tion News” imasi lyginti 
Sparkmaną prie republiko- 
nų kandidato į vice-prezi- 
dentus senatoriaus 
ono. Ir suranda, 
Nixonas yra dar reak- 
cioniškesnis už Sparkmaną. 
Todėl, girdi, darbininkams 
geriau apsimoka remti de
mokratus. 

f \

Bet kaip į tai pažiūrės or
ganizuoti darbininkai? Juo
sė jau girdisi nusiminimo 
balsų. Bus daug darbinin
kų, kurie atmes republiko- 
nus ir demokratus, o bal
suos už Progresistų Parti
jos kandidatus — Hallinan 
ir Mrs. Bbss.

Nix- 
kad

Gal pakvies Stevensoną 
ir Eisenhowerį

WASHINGTON, D. C.— 
Amerikos Darbo Federaci
jos metinė konvencija įvyks 
rugsėjo .15 d. -Konvencijos, 
šaukimas jau paskelbtas;

šio Teismo užtvir tintas. 
Taft r Hartley įstatymą po
nas prezidentas labai išdi
džiai naudoja prieš darbi-'l 
ninku streikus. Dabar tu-< 
rime McCarrano aktą atei-’ 
vius deportuoti ir į koncen
tracijos .stovyklas, kišti re
akcijai nepatinkamus žmo
nes. Ir. matome, kad visi 
šitie įstatymai1 likosi pilnai 
naudojami H. Truman ui 
prezidentaujant . O reikia 
suprasti, kad mūsų šalies 
prezidentas turi labai dide- ’ 
lę galią pasukti šalies ratą 
į laisvės, arba į pragarinio 
fašizmo pusę.

/ I

Si

tave kaltina iš poli- 
atžvilgio. Vadinasi, 
tu netaip protauji 
valdančioji politinėj 
nori, tai žinok, kad < 
visokių šnipijadiškų

Politika ir teismai
Dabartiniais laikais teis

mai jau netarnauja žmonių 
reikalams, kad teisingai 
spręsti klausimą asmens 
kaltumo ar teisingumo. 
Ypač teisybės negali rasti, 
jeigu 
tinio 
jeigu 
kaip 
klasė 
gausi 
užmetinėjimų, priekabiavi
mų, suras tave kaltu ir pri
vers tave tylėti prieš val
dančiąją klasę.

Matome, kad dabar teis
mai yra vedami politikierių 
klubuose. Žinoma, teismo 
procedūra eina kaip reika
laujama, bet šalies stam
bieji politikieriai ir jųjų 
klubai tapos tikraisiais 
sprendėjais kas kaltas, kas 
nekaltas. Turime suprasti, 
kad tie visi reakciniai įsta
tymai, Kongreso priimti, 
yra tam, kad persekiojį že
minti ir bausti politinius 
nepaklusnius neva priešus, z 
Tačiau turime turėti viltį, * 
kad progresas, kad pažan
ga pajėgs žmones išbudinti

Federacijos lyderiai dar 
esą .nepadarę vieno nutari
mo, būtent, pakviesti Ste- 
vensoną ir Eisenhowerį pa
demonstruoti organizuo
tiems darbininkams ‘ savo 
politiką. Bet neabejojama, 
jog jie bus pakviest!. Apie 
kvietimą Progresistų Par
tijos kandidato Hallinan u 
pakalbėti Federacijos kon-ty 
vencijai nesą nė kalbos.,

Federacijos konvencijon * 
susirinks apie 800 delegatų. 
Jie atstovaus 109 nacionali
nes unijas, kurios, sakoma, 
turi apie aštuonis milijonus 
narių.

Konvencijoje labai mažai 
tebus eilinių , darbininkų. 
Federacijos konvencijos vi-' ■ 
suomet' susideda tiktai iš 
apmokamų unijos pareigū
nų. Jie yra paskiriami įvai 
rių unijų prezidentų.

Vajus už panaikinimą 
bausmės

LOS ANGELES, Calif.— ' • 
Kalifornijos Emergency 
Defense Committee išleido 
lapelį, kurio išplatinta pen
kiasdešimt tūkstančių. Ja- ’• 
me šaukiama visuomenė 
priversti valdžią panaikinti 
nubaudimą 14 darbo žmo
nių vadu. Jie vra nekalti.
Jįe yra konspiracijos au- * - • 
ka. Jie yra geri, padorūs w 
žmonės. Jiems uždėta baus- y- 
mė yra žiauri, yra nepatei
sinama. Visuomenės spau
dimas turi priversti mūsų 
valdovus tą bausmę panai
kinti. .

4 pusl.-Laisve (Liberty)--šeštadien., Rugp.-August 23, 1952



CHICAGOS ŽINIOS

klausimas

posė- 
išbėgo

nuo- 
fede-

laukti.
, nueina 

aprūpinti darbais.-
> S. Penkauskas

Tas 
privaloma

Trukšmingas Tarybos 
dis; majoras Kennelly 
pro užpakalines duris

Penktadienį popiet 
tarybos posėdyje

New Yorko mieste organizuoti sunkvežimių vairuo-

I dieną eidamas Broadway pro 
Arlington Mill mačiau apie 6,- 
000 žmonių, laukia darbo, nes 
pagarsino, kad reikalinga dar
bininkų. O pažiūrėk, kiek ten 
darbininkų dirba. Viso labo 
tik šeši! Tai Jau, iš didelio 
griausmo, kiek lietaus tebuvo. 
Darbininkiškose gi šalyse nė
ra tokių mulkinimų ir garsini
mų. Nereikia darbininkams 
stovėti kelias valandas ant 
lietaus ir laukti. Kai reikia 
darbininkų, nueina ir dirba, 
visi

Nashua, N. H.

«»y
as S-WATiG*

i

rJhr

sunkvežimius maskuoti. Bijo, kad valdžia nepažintų ir 
neprašalintų iš darbo. Jie priklauso Amerikos Darbo 
Federacijos unijos International Brotherhood of Te
amsters Local 831.

miesto 
tarybos posėdyje svarstyta 
specialūs komisijos rekomen-- 
dacija: pratęsti nuomų kont
rolę Chicagoj.e iki balandžio 
men., ateinančių metų. Prie 
to/ komisija rekomendavo su
teikti butų savininkams teisę 
pakelti nuomas nuo 10 iki 15 
procentų.
Komisijos rekomendaciją ta

rybos pilnatis užgyrė 40 
prieš 3. Reiškia, nuomų 
rolė Chicagoje pasiliks 
buvusi iki sekamų metų 
sario —tokį miesto valdžios 
pageidavimą federaliai nuomų 
kontrolieriai privalo užgirti 
automatiškai. Kas kita su tei-

balsų 
kont- 
kaip 

pavą-

N. GOGOLIS TARASAS BULBA
(Tąsa)

— Klausykite! Aš dar ne tokių da- • 
lykų papasakosiu: ir kunigai dabar va
žinėja po visą Ukrainą tarataikose. Tik 
no bėda,kad tarataikose, o bėda, kad kin- 

jau nebe arklius, o tiesiog krikščionis 
pravoslavus. Klausykite! Dar čia ne 
viskas: jau, sako, žydės siuvasi sijonus 
iš popų drabužių. Štai, ponai, kas de
dasi Ukrainoje! O jūs čia sėdite Zaporo
žėje ir lėbaujate, ir, matyti, totorius 
jums tiek baimės įvarė, kad jūs nebetu
rite nei akių, nei ausų —nieko nebeturi
te, ir negirdite, kas dedasi pasaulyje.

— Pala, pala! — pertraukė stovyklos 
atamanas, ligi šiol stovėjęs nuleidęs že
myn akis, kaip ir visi Zaporožiečiai, ku
rie svarbiuose reikaluose niekuomet ne
pasiduodavo pirmajam ūpui, bet tylėda
vo, tuo tarpu tylomis kaupdavo rūsčią' 
pasipiktinimo jėgą. — Pala! Ir aš tar- • 
siu žodį. O ką gi jūs----- kad velnias
rautų jūsų tėvus! — ką gi jūs patys da
rėte? TAr jūs neturėjote kardų, ar ką? 

^Kaipgi jūs leidote įvykti tokiai neteisei? 
f — Et, kaip mes. leidome?... Ogi bū
tumėt jūs pabandę, kada vienų lenkų 
buvo penkiasdešimt tūkstančių ir, nėra 
čia ko slėpti, atsirado šunų ir mūsiškių 
tarpe — jau priėmė jų tikybą.

— O jūsų hetmonas, • o pulkininkai 
ką darė?

— Pridarė pulkininkai tokių dalykų, 
kad neduok dieve ir iš mūsiškių niekam.

— O kas?
— O tas, kad jau dabar hetmonas, iš

keptas variniame katile, guli Varšuvo
je, o pulkininkų rankas ir kojas vežioja 
po jomarkus ir rodo minioms. Štai ko 
pridarė pulkininkai!

Sujudo visa minia. Iš karto visa pa
krantė nutilo, kaip kad būna prieš bai
sią audrą, o po to staiga pakilo kalbos, 
ir ėmė šnekėti visa pakrantė: 

f

t “Kaip! Kad žydai nuomotų krikščio- 
nių cerkves! Kad kunigai kinkytų į ve- 
Smus krikščionis pravoslavus.! Kaip!

r galima leisti, kad prakeiktieji neti
kėliai taip kankintų žmones rusų že
mėje! Kad taip elgtųsi su pulkininkais 
ir hetmonu! Nebus taip, nebus!”

Tokios kalbos skraidė iš vieno kam
po į kitą. Suūžė Zaporožiečiai ir pajuto 
savo jėgą. Čia jau nebuvo lengvabūdės 
minios sąjūdis: nerimavo sunkūs ir tvir
ti charakteriai, kurie negreit įkaisdavo, 
bet įkaitę, atkakliai ir ilgai slėpė savyje 
vidujį karštį. “Iškarstyti visą žydiją!” 
pasigirdo minioje. “Tegu nesiuva iš po
pų drabužių sijonų savo žydėms! Tegu 

- nededa ženklų ant šventų velykinių val
gių! Prigirdyti juos visus, netikėlius, 
Dniepre!” Šitie žodžiai, kažkieno ištar
ti minioje, nuskrido, kaip žaibas, per vi
sų galvas, ir minia ėmė veržtis į prie
miestį, norėdama išpiauti visus žydus.

Nelaimingieji Izraelio vaikai, visiškai 
pametę ir šiaip jau nedidelės drąsos li
kučius, slėpėsi tuščiuose degtinės bosuo- 

. se, krosnyse ir net pašliauždayo po sa
vo žydžių sijonais; bet kazokai visur 
juos surasdavo.

— Maloningieji ponai L— šaukė au
kštas ir ilgas, kaip lazda, žydas, iškišęs 
** savo draugų krūvos graudingą mau- 
Vj, baimės iškraipytą. — Maloningieji 
jjįpnai! leiskite mums tik vieną žodį pa
sakyti! Mes tokį dalyką paskelbsime 
jums, kokio jūs dar niekuomet nesatė 

: -girdėję, — tokį svarbų, jog net negali
ma pasakyti, kokį svarbų!
• — Na, tegu pasakys, — tarė Bulbą,

kuris visada mėgo išklausyti kaltinamą-

— Šviesieji ponai! — tarė žydas. — 
Tokių ponų dar niekuomet niekas nėra 
matęs, dievaži, niekuomet! Tokių ge
raširdžių, gerų ir narsių -dar nėra bu
vę pasaulyje! — Jo balsas stingo ir dre
bėjo iš baimės. ■— Ar galimas dalykas,- 
kad mes pagalvotume ką nors bloga a- 
pie Zaporožiečius! Anie, nuomotojai 
Ukrainoje, visai ne mūsiškiai! Dieva
ži, ne mūsiškiai! Tai visai ne žydai: tai 
velniai žino kas; tai tokie, kurie reikia 
tik apspjauti ir mesti lauk! Štai ir jie 
tą patį pasakys. Ar ne tiesa, Šlioma, ar
ba tu, Šmuili?

— Dievaži, tiesa! — atsakė iš minios 
Šlioma ir Šmuilis sudriskusiomis jer- 
mulkomis, abu išbalę,' kaip šlinmolis.

— Mes dar niekuomet, — tęsė ilgasis 
žydas, — nes i uostėme sų priešais, o ka
talikų mes nė žinoti nenorime: tegu 
jiems prisisapnuoja velnias! Mes su 
Zaporožiečiais, kaip tikri broliai...

— Kaip? Kad Zaporožiečiai būtų 
jums broliai? — tarė vienas iš minios. 
—Nesulauksite, prakeiktieji žydai! Į 
Dnieprą juos, ponai, visus paskandintų 
pagonus!

Ši*e žodžiai buvo kaip signalas. Žydus 
ėmė graibstyte graibstyti ir svaidyti į 
bangas. Graudus riksmas buvo girdėti 
iš visų pusių, bet žiaurūs Zaporožiečiai 
tik juokėsi, matydami, kaip žydiškos ko
jos su kurpėmis ir kojinėmis švaistėsi 
ore. ' ‘ ;

Vargšas oratorius, pats užsitraukęs 
ant savo galvos bėdą, iššoko iš kaptono, 
už kurio jį buvo benutverią, tik su mar
gu siauru kamizolu, nutvėrė Bulbą už 
kojos ir meldė gailiu balsu: “Didysis po
ne, šviesiausias pone! Aš pažinojau ir 
jūsų brolį, velionį Dorošą! Buvo karys, 
viso riterių luomo pažiba. Aš jam da
viau aštuonis šimtus cechinų (auksinių 
monetų), kai jam iš turkų nelaisvės rei
kėjo išsipirkti.,.

— Tu pažinojai brolį? — paklausė 
Tarasas.

— Dievaži, pažinojau! Taūrus buvo 
ponas. ,

— O kuo tu vardu?
— Jankelis.
— Gerai, — tarė Tarasas ir po to, 

pagalvojęs, kreipėsi į-kazokus ir šitaip 
prabilo: — Pakarti žydą visada bus lai
ko, kai-reikės, o šiai dienai atiduokite jį 
man.

se savininkams pakelti 
mą 10-15 procentų, 
raliai valdžiai nėra 
užgirti.

Nuomų kontrolės
buvo svarstomas specįalės al- 
dermanų komisijos posėdžiuo
se ir net abiejų pusių — savi
ninkų ir nuomininkų — atsto
vybėm duota proga išdėstyti 
savo nuomonę. Jau ir komisi
jos posėdžiuose tūli suintere
suoti asmenys pasižymėjo 
trukšmo kėlime. Keliais atve
jais majoras Kennelly grūmo
jo išmetimu iš komisijos po
sėdžio salės visiems “stebėto
jams.”
Penktadienį tarybos posėdy

je, kur reikėjo nubalsuoti: už
girti komisijos rekomendaci
jas ar atmesti, salės galerijos 
irgi buvo sausakimšai užpil
dytos, daugiausiai moterim, 
namų savininkėm. Visą posė
džio laiką jos šaudė repliko
mis į nepatinkamus kalbėto
jus. Pagaliau, kada aldbrma- 
nai tokia didžiuma balsų nu
balsavo pratęsti nuomų .kont
rolę mieste, galerijose kilo 
dar didesnis trukšmas.

Majoras Kennelly visuomet 
vaikščioja lydimas ginkluotų 
policistų. Fizinis jo asmens 
nu kentėjimas negalėjo gręsti, 
bet...

Kada iš galerijų jį pradėj’o 
vadinti “rusu”, “bolševiku”,
pasiūlė net “Sibirą”, jo sargai tą minimum algą. Nėra kam 
patarė majorui prasišalinti iš už juos užstoti. Į tokias šapas 
posėdžio salės per užpakali
nes duris ir nusileisti specia- į neįsileidžia.

Žinutės iš mūsų miesto
Jau buvo rašyta, kad pas 

mus sunku su darbais, kada 
užsidarė dvi “katmilės.” Prieš 
4 metus užsidarė Nashua 
Mill. Trys bankai ir kitos 
kompanijos atpirko būdingus' 
ir žemę, ir pavadino “Nashua 
Foundation.” Na, ir pradėjo 
operuoti savaip. Dabar šituo
se bildinguose randasi net 18 
skirtingų išdirbysčių, kuriose 
dirba nuo 3 iki 1,000 žmonių. 
Bet iš visų išdirbysčių tik ke
turių darbininkai yra organi
zuoti. Kitos visos yra “s\vet 
šops.” Jose moka tik po 75 c. 
į valandą iš pradžios, paskui 
žada pakelti. Bet tą pakėlimą 
mažai kas gauna, nes tuos 
darbininkus atleidžia, o nau
jus priima, ir jiems moka tik

Vaizdas ties Egipto karaliaus palociumi, kuomet ar
mija sukilo ir privertė karalių Farouk atsisakyti nuo 
sosto. Ginkluotos jėgos saugo palocių. Sukilimui vado
vavo gen. Mohammed Naguib Bey. Šiuo tarpu eks-ka- 
ralius Farouk su vaiku ir žmona randasi Italijoje ant 
salos Capri.

IŠSIREIŠKIMAI
Spaudos jėga. — Trijų 

laikraščių aš labiau bijau 
negu šimtą tūkstančių dur
tuvų. Napoleonas

uaščio darbininkai, nepakęs- 
dami sąlygų, paskelbė streiką. 
Streikas jau įėjo į šeštą savai
tę. Streikas paliečia 17 darbi
ninkų ir darbininkių. Jie or
ganizuoti į uniją, bet to laik
raščio leidėjai nenori jų uni- ' 

' I
kad laikraščio 1110 nematyt neSu už M ker' ■ d d IdlKl dbLI v s v t. Seneca Ai

jos pripažinti.
Bėda tame, 

darbininkai pasidalinę. Dar y- 
ra kitos dvi unijos, laikraščio 
leidėjų pripažintos. Kai šitos 
unijos darbininkai streikuoja, 
tai anų dviejų unijų darbinin
kai dirba. Tokiu būdu sunku

Dažnai geriau yra įžeidi

(Bus daugiau)

organizatorių iš lauko puses 
Todėl patys dar-11 vm JA * * 1 I V/ I k? Vi u j/ v/ * w | lIC^Ol I vlU J . V7 \ I V. I Į / CA O ' 4 CA J

liu keltuvu žemyn. Taip užsi- bininkai turi pajudėti susior- 
baigė kontroversialis klausi- ganizavimui į unijas. Patys 
mas. Nuomų kontrolė Chica- 'rašykitės į unijas ir kitus ra- 
goje pasiliks iki balandžio ginkite rašytis. Kada būsite 
mėnesio. Pilietis.

Lawrence, Mass
Žinelės

I susirašę daugumoje į unijas, 
tada galėsite stoti ir pareika
lauti unijos pripažinimo ir al
gų pakėlimo.

Jeigu neturite jokio susi- į 
siekimo su unija, Lai kreipki-į 
tės po šiuo adresu : 21 High l

Vietiniu laikraštis “The Evo-* • St. Ten yra unijos raštine ir j
ning Tribune” gailiomis aša
romis verkia, perskaitęs nau
ją Lenkijos konstituciją. Ji e- 
santi nė kiek negeresnė už So
vietų konstituciją.

žiūrėk, ko jie verkia. Jie 
verkia, kad ponai negaili sam
dyti darbininkų, ir- kad pa
naikintas žmogaus žmogum iš
naudojimas. Kiekvienas turi 
sau duoną užsidirbti. Negali 
turėti po kelis tūkstančius ak
rų žemės. Nebegalės pilsudš- 
kiai, tiškevičiai ir radvilai bi
zūnais laukų darbininkus pla
kti. Girdi, suteikiamas pilnas 

tiems ūkinin- 
dirba žemę.

darbininkai
nebereikės

apsaugojimas 
kams, kurie patys 
Tai esą baisu...

Bet Lenkijos 
džiaugiasi, kad
ponams rankas bučiuoti. Patys 
ars, sės,’ piaus ir valgys. Vel
tui krokodiliai ašaras

—o,—
Vietinis- “Security” 

kas raportuoja, kad 
600 bedarbių neteko 
dar kolektuojančių
yra virš 10,000. O kiek bedar
bių yra be čekių ? Kita tiek.

Darbininkai vaikštinėja dar
bo ieškodami pulkais. Vieną

lieja.

virsi n in- 
jau virš 
čekių. O 
bedarbių

Mes žinome, kuo mes esa
me, bet nežinome, kuo mes 
galėtume būti.

Shakespeare 
kovą laimėti, nes nėra darbi- j (Hamlet)
ninkuose vienybės. Unjjistas | t Surankiojo žemaitis

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką •

LMS News and Views
(Continued from page 3) 

to pick out. The resultant confusion is 
then put down to bad ' music —i “nepa
traukianti.” »

At the famous Song Festival held in 
Lithuania in 1.946, mass choruses sang, 
what we term, a bar-room tun-3, “Aš'Ne
gerti Atėjau.” But what set that above 
commonness was that the song was art
istically arranged for the full range of 4 
voices, the melody flowing from the la
dies to the men, the time and dynamics 
alternating fast and slow, loud and soft?

To sing ths song in one ‘voice would 
have taken no effort on the part of the 
singers or the conductor. But when each 
section had a different melody and must 
learn to blend harmoniously with the 
rest, there was progressive development 
in music. There was also development 
in group work — in .getting along with 
your neighbor.

ten jums suteiks visokias in- ! 
formacijas dėl susiorganizavi- 
mo. Viskas bus palaikoma 
slaptybėje, kol jūsų dauguma Į 
susirašys. O kurie jau pri-1 
klausote prie unijų, tai padė
kite tiems, kurie tebėra neor
ganizuoti. Supraskime, kad 
jeigu mes nepadėsime tiems, 
kurie tebėra neorganizuoti, 
tai ilgainiui bus ir mums taip, 
kaip aniems yra. štai vienas 
pavyzdys, šiame mieste yra 
vienas lokalas, kuriam prik- ! 
lauso “Nashua Textile” darbi
ninkai. Jų yra 350. šita dirb
tuvė jau nukapojo darbinin
kams algas 9 centais i valan
dą. Darbdavys norėjo nu k a- ‘ 
poti nuo 21 iki 30 centų į va-i 
landą, bet unija griežtai pa-1 
sipriešino. Susitaikyta ant 9 
centų numušimo. Tiesa, šita 
šapa gerai organizuota, bet 
kitos neorganizuotos, todėl 
sunku atsilaikyti. j

Taigi, darbininkai if darbi- j 
ninkės, stokite petys petin ir 
darbuokitės taip, kad visi dar-' 
bininkai būtų suorganizuoti į 
unijas.

I < ELIAS
I LAIMĖ

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

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

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
“T A T C< tTi »

110-12 Atlantic Avė. Richmond Kilį 19, N. Y. '

Praleiskite Savo V akaci j as 
Atlantic City, N. j.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

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

Šičia vietinio angliško laik-

*

Pikietas Chicagoje prie International Harvester kom
panijos fabriko Melrose Park. Darbininkai priklauso 
prie United Auto Workers unijos Local 6. Streikas api
ma 4,000 darbininkM- Čia streikjęriąi apžiūri, kad ne
būtų įvežami skobai.

"•T.? A

125 ATLANTIC AVEV Iv/LIL I 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.
------------------------------- ------------- « ................- -..... - ------------------------

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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 (

- - T ■ —---r— -«.■■■■ r ,   
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Ištiko nelaimė Samdys inžinierius
Pereitą sekmadienį įvyko 

baisi nelaimė ant Route 25
Highway, Long Islande. Vie
noje mašinoje važiavo 7 as
menys ir įvažiavo į stulpą — 
vairuotojas ir viena mergaitė 
išliko sveiki, bet kiti 5 asme
nys tapo sunkiai sužeisti ir 
nuvesti į Port Jefferson ligo
ninę. Jaunas vyras sunkiai 
sužeistas ir 4 mergaitės. Dvi 
yra seserys — Dahutė ir Al
dona Nutautytės. /

šią žinią telefonu Laisvės 
raštinei pranešė Juozas Za- 
jankauskas, brooklynietis, ir 
prašė paminėti jo užuojautą 
Nutautytėm ir kitiems su
žeistiems. ’ • ;

Kriaučių Atydai
Rugpiūčio (August) 27 d. 

įvyks lietuvių kriaučių 54-to 
skyriaus susirinkimas 11-27 
Arion PI., unijos - svetainėje, 
kaip 7:30 vakaro.

Gerbiamieji kriauciai ir 
kriaučkos, visi numeskite savo 
naminius reikalus ir “deitus”, 
dalyvaukite susirinkime. Jis 
yra labai svarbus ir reikės iš
rinkti delegatus į CIO konven
ciją. Taigi, jūsų nedalyvavi
mas būtų jums patiems ne į 
sveikatą. Taipgi bus svarbių 
pranešimų.

Turėkite su savimi unijos ir 
social security korteles, kitaip 
nebūsite įleisti į susirinkimą.

J. S.
(166-167)

Bianchi bus tiktai 
ant ALP baloto

Senatoriui William J. Bian
chi nepavyko republikonuose 
nugalėti prieš jį užsuktas vi
sas priešdarbininkiškas spė
kas. New Yorke 22-me sena- 
tiniame distrikte. Republiko
nų nominaciją laimėjo refltib- 
likonų viršenybės išstatytas ir 
viso ‘miesto reakcijos remia
mas -daktaras Charles J. Muz- 
zicato, gavęs nopiinacijoje 
2,666 balsų. Bianchi gavo 1,- 
372 balsus.

Pastebima, kad labai mažas 
nuošimtis .partinių republiko- 
nų balsuotojų tedalyvavo no
minacijose. Imant atydon, jog 
nominacijose dalyvauti užsira
šo ir dalyvauja daugiausia 
tiktai partijų viršūnėse esan
tieji, Bianchi gautas balsų 
skaičius rodo, kad balsavi
muose jisai gaus nemažai re- 
pūblikonų balsų, nors ir nebus 
ant republikonų baloto.

Bianchi bus ant American 
Labor Party baloto. Tiktai 
tuo būdu galės už jį balsuoti 
ir kitų partijų4jam pritarian
tieji nariai. x

Kadangi Bianchi Senate 
balsavo ir veikė prielankiai 
darbininkams ir pažangiai, 
numanoma, kad nemažai de
mokratų ir republikonų eili
nių žmonių peržengs savo 
partijų ribas ir balsuos už 
Bianchi darbiečių tikietu. Bet 
reikės daug darbo tuos narius 
pasiekti.

F
LDS Šeiminis ir Kartu Metinis 

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

New Jersey Valstijų

SEKMAD., RUGPJŪCIO-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, 
,basas 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 
Oliffsideės važiuokit Market St. iki Broad St., ir tuoj 
po dešinei bus Clinton Ave., važiuot iki Montgomery Ave.

V

ggągeay*-ijj i n... iita-em'iD-MiKR.wi .... „ ......... .... ■'    

_ NewWto^/2^771nloi
Negras laimėjo vietą 
ant demokratą baloto

Pirmu kartu negrais apgy
ventame New Yorko 21|me 
sanatoriniame disG’ikte pateko 
ant valdančiosios partijos — 
demokratų partijos — baloto 
negras kandidatu į New Yor
ko Valstijos Senatą, kuriame 
taip pat niekad’ dar nebuvo 
negro atstovo.

Tuo laimėtoju yra Julius A. 
Archibald, negras advokatas. 
Jis nominacijoje gavo 5,378 
balsus,Jo oponeptas, demo
kratų partijos valdovų —tam- 
many Hali — statomasis da
bar esantysis senatorius Ha
rold J. Panken gavo 5,207 
balsus.

Negrai New Yorke yra buvę 
nominuoti darbininkų partijų 
ir grupių tikietais, bet ne val
dančiųjų partijų. Tiesa, ir šis 
laimėjo ne dėka partijos vir
šenybei, bet dėka veikliai 
prieš Tammany Hall sukilu
sių Robert Blaikie demokratų 
vadovybei. Taipgi jį, kaipo 
negrą, rėmė ir tūlos kitos pa
žangiosios grupės, tarpe tų ir 
American Labor Party.

Menama, kad Archibald tu
ri galimybių tapti išrinktu.

Sunkvežimių vairuotojų ir 
pagelbininkų sutarčiai su sam
dytojais baigiantis gale šio 
mėnesio, unija pašaukė firmas 
į derybas dėl naujo kontrakto. 
Paliečia iki 35,00Q darbininkų.

Niekas nežino, kaip ši
tie du vaikai pateko į vai
kų parodą Palisades, N. J., 
be reikalingo apsirėdymo. 
Policistas juos pagriebė 
ir iškraustė. Manoma, 
kad jie bus drapanėles 
numetę, nepakęsdami di
delio karščio. Kaip ten 
nebūtų, policistas turėjo 
darbo, o publika gražaus 
juoko.

Kviečiame visus į pikniką!
Paskutiniu kartu prašome 

visus prisiminti, jog LDS Tre
čiosios Apskrities rengiamasis 
piknikas įvyks šį sekmadienį 
(rytoj), rugpiūčio 24 dieną, 
Montgomery Parke, ,123 
Montgomery Ave., Irvington, 
N. J. Jžanga prie vartų 50 c. 
(neturintiems iš anksto pirk
tųjų bilietų, kurie gaunami pi
giau).

Šokiams gros Pavydžio or
kestrą. Girdėsite pranešimus 
iš Seimo. Vaišėms visoki pik
nikuose įprasti valgiai ir gėri
mai. Kviečiami visi mėgstan
tieji smagiai pasilinksminti.

Kelrodis: Atvykus į Newar- 
ką imti busus 13 ar 16. Eiti 
vienas blokas po dešinei. Ar

Pakelia auto andraudu 
duokles New Yorke

Automobiliams apdraudų 
planas New Yorke pakeičia
mas daugelio apdraudos kom
panijų, kaip praneša* valdinis 
apdraudų departmentas. Daug 
kam pakils už apdraudas 
duoklės. Tačiau plane numa
tyta nuolaidos9 tiems, kurie 
neturės nelaimių.

Naujasis perklasifikavimas 
įeis galion lapkričio 1-mą. Pa
gal tą planą, neturėjusių ne
laimės duoklės būsiančios a- 
pie 10 nuošimčių žemesnės ųž 
turėjusių nelaimes. Daugiau 
nelaimių, aukštesnės duoklės. 
Turėjusių daugiau dviejų ne
laimių bėgiu 18 mėnesių duo
klės būsiančios apie 20 nuo
šimčių aukštesnės, negu to, 
kufis visai neturėjo nelaimės.

Nelaimėmis skaitomi tie 
nuotikiai, kuriuose kas nors 
buvo sužeistas, taipgi tie, ku
riuose užgauta mašina tiek, 
kad jai reikėjo, pataisų.

Sunku sutaupyti $$, 
lengva pamesti

Mrs. Julia Zold, gyvenanti 
327 E. 27th St., visuomet ma
nydavo, kad geriausiu savo 
sutaupų sargu bus ji pati. 
Bankams patikėti sunkiai su
dėtus centus ji nenorėjo. Pa
galiau, argi didžiosios depre
sijos laikais, Hooverio repub
likonų valdžios laikais, ban
kai nenunešė žmonių pinigų ? 
Nunešė.

' Zoldienė šeimos sutaupąs 
saugojo pati, nešiojosi su sa
vimi. Tačiau —

Parėjusi iš krautuvės aną 
dieną ji išgąstingai pastebėjo, 
jog paprastasis popierinis 
maišelis su $4,305 kaip nors 
prasišalino iš pirkinių pilno 
krepšio. Nubėgo atgal krau
tuvėm Apieškinėjo pati. Nera
do. Kreipėsi į krautuvės ve
dėją. Ir tas padėjo ieškoti, 
bet nerado. Vedėjas prižadė
jo vėl ieškoti vakarą, jau už
darius krautuvę. — Gal kas 
atneš, jeigu rado, — sakė jis.

Moteriškė rūpestyje laukė 
vakaro. Vienok rūpestis bai
gėsi- džiaugsmu. Jai pranešė, 
kad jos maišelis, nemažai min
dytas , ir spardytas, keno bu
vęs paspirtas" ar nejučiomis 
pastumtas po baru, su visais 
pinigais.

Atidavusi padėjusiam ieško
ti $200 „radybų, likusius mo
teriškė tuojau nunešė padėti 
bankan.

Juokinga, dinanjiška istorija apie 
smarkiausius I pasaulinio karo 
vyrus — kapt. 'Flagg ir saržentą 
Quirt — i

“WHAT PRICE
GLORY”

žvaigždžiuoja
JAMES CAGNEY 

DAN DAILEY 
ir scenoje

■ Mel Tonne, televizijos žvaigždė 
Elliott Reid, politinis satirikas 
Vaidintojai ant Ledo, ir daug 

kitų artistu •
ROXY 7th Ave.ir 50fch St- 

ba Springfield Ave. busai 25 
ir 26, išlipti ant Avon Avė., 
eiti 3 blokai po kairei. Arba 
busas Avon Avė. 54. Išlipti 
ant Montgomery Ave., eiti 3 
blokai po kairei.

Su karais geriausia nuo 
Penn. stoties, Market St. iki 
Court House,' po kairei Spring
field Ave. iki Avon Ave. ir 20 
St. Čia, po kairei, 3 blokai ir 
parkas.

Iš Paterson, Passaic ir ki
tur nuo šiaurės: per Mont
clair, Bloomfield, Orange į 
Irvington-Newark. Pikniko 
vieta prie pat Newarko, į va
karų pusę.

Visus ir visas kviečia,
Apsk. Komitetas.

Daktaras cirko aktorius 
nusižudęs uz meilę

New Yorke, 14 Amsterdam 
Ave., savo bute, rastas užsi- 
dusinęs gasu cirko aktorius 
“The Great Waldo.” Anot 
policijos, jis buvęs nusiminęs, 
kad negalįs atrasti savo myli
mos moters Ann Figūra, gy: 
venusios 349 W. 58th St. Bet, 
kas žino ?

’ “Waldo,” tikruoju vardu 
Dagobert Roehmann, buvo o- 
perącijų daktaru Vokietijoje 
iki tapo priverstas bėgti nuo 
hitlerininkų. Tačiau ir čionai 
atvykęs patenkinančio • užsi
ėmimo savo profesijoje nera
do. Tuomet parsisamdė cir
kams ir karnivalams aktoriu
mi, visokių keistybių daryto
ju. Sakoma, kad jis praryda
vęs gyvas baltąsias peliukes, 
žuvytes ir daug ką kitą ir vėl 
atrydavęs. Tas keistybes1 jis 
darydavęs ne menais, bet tik
roviškai, atrijimą galėjęs į- 
vykdyti atitinkama skilvio, 
kontrole.

Suėmė jaunuoles 
su plėšikais

Buvusieji areštuoti kaipo į- 
siveržėliai Į televizijų mecha
niko butą tikslu jį apiplėšti, 
du jauni vyrai ir dvi jaunuo
lės tapo sulaikyti teismui.

Vyrukai, abu 21 metų, jau 
turėję pirmesni policijos re
kordą. Jaunuolės, 19 ir 16-kos 
metų, patekusios pirmu kartu, 
kaipo buvusios sykiu su tais 
plėšikėliais. Vyresnioji sulai
kyta po( $15,000 kaucijos, 
jaunesnioji po $5,000. Pasta
rosios bylą spręs nepilname
čių teismas.

Mergaite prašauta 
jaunukų kare

Savitarpinėse palaidų jau-' 
nukų gaujų kautynėse vienos 
prieš kitą Btronxe tapo pašau
ta 15 metų mergšė Dolores 
Sweet. O1 jos palydovas Victor 
Romano, 16 metų, sumuštas 
su kokiu metaliniu įrankiu.7 
Abu nugabenti į ligoninę. Sa
koma, sužeisti nepavojingai.

Pagal sužeistųjų / pasakoji
mą, jie, grupė jaunuolių, sėdė
ję Crotona Parke jau po 9 
vai. vakaro. Ten atėjusi govė- 
da kitų jaunuolių ir pradėjo 
priekabiauti prie Romano, 
paskui mušti. Mergaitė suspi
gusi ir bėgusi, Tada ją pašo
vė. Užpuolikai pabėgę susi
stabdytu taksiku.
«< Diena pirmiau kitų grupių' 
vaide buvo pašauti trys asihe- 
nys toje pat apylinkėje. To 
šovimo pasėkoje buvo areštuo
ti trys iš vienos grupės ir ketw- 
ri iš kitos. Tūli tų areštuotų 
yra jau nebe visai jaunuoliai,- 
bet 26 ir 29 metų vyrai.

Brooklyniečio policisto Mar
tin Rafferty žmona pagimdė 
trijukus sūnelius. Jie jau turė
jo 1 sūnelį, 10 mėnesių, šeima 
gyvena 250 Hawthorne St.

Milijonieriaus bendras 
liudijęs prieš jį
\ Raymond Russell Davioni, 
arešte dėl prostitucijos užsira
šęs bedarbiu spaudos agentu, 
sakoma, praėjusį trečiadienį 
liudijęs ilgai, liudijęs daug 
prieš savo buvusį bendrą mi- 
lijonieriuką Minot Jelke.

Davioni iš karto buvo atsi
sakęs bent ką apie santikius 
su Jelke liudyti. Tačiau išlai
kytas kalėjime keletą dienų, 
nusivylęs savo behdru. Pasai 
Jelke, nors padėtas po,$50,- 
000 kaucijos, tuojau po areš
to išėjo namo laisvas. Gi ta
riamasis jo prietelius Davioni, 
sulaikytas po $45,000 kauci
jos, išbuvęs kalėjime šešetą 
dienų ir nematydamas progos 
išeiti, supykęs ant Jelke.

Jis sakęs, kad jis prisipa
žins kaltu ir pasakys viską, ką 
žino. Jo advokatas tikrina, 
kad Davioni netarnavęs pros
titucijai.

Prok.uroro raštinėje visą 
dieną buvo vykdomas tardy
mas vienos ar kitos iš grupės 
suimtųjų merginų-moterų. Ką 
jos sakė, taip pat dar neskel
bia.

New Yorkas 
pilnas bakūžėlių

Vėliausiojo Jungtinių Vals
tijų Conzo (gyventojų ir jų 
gyvenimo sąlygų surašinėji
mo) neseniai paskelbtais davi
niais pateikta įdomių dalykų 
apie pasaulio aukso miestą, 
New Yorką.

Nekalbant apie jo priemies
čius, bet apie pačią miesto* 
širdį —- Manhattaną, — pri
pažinta, jog jame dar atran
dama padėčių tokių, kokios 
beatrandamos retai kur kitur 
miestuose.

Manhattane iš 625,000 gy
venamųjų butų veik vienas 
trečdalis yra tiek senybiniai 
kad’juose nėra vidun įvesto 
vandens, nėra maudynių ir 
daug kur nėra nei išviečių. 
Skaičiumis pažymėta, kad 
55,500 neturi maudynių ir 
tiek pat neturi vandens.

Niekas nesuskaitė,x kiek ten 
žiurkių ir kito panašaus “tur
to.”

Rimos-Teatrai
Roxy Teatre

Pradėjo rodyti “What Price 
Glory,” 20th Centuiry-Fox 
technispalvę filmą, gamintą 
vadovaujantis buvusiu- Max
well Anderson ir Lawrence 
Stallings veikalu, žvaigždžiuo
ja James Cagney, Corinne 
Calvet ir Dan Dailey.

Scenoje asmenų aktai, dai
nos, baletas.

—o—
Astor ir Bijou Teatruose

Pradėjo rodyti naują filmą 
“The Miracle of Our Lady of 
Fatima,” garbinančią krikš
čionių tikimus stebuklus, pri
taikytą įtikti jiems. Gretą 
suaugusiųjų, vaidina ir vaikai.

—o—
Stanley Teatre

šeštadienį pradės pakarto
jimą neseniai pirmu kartu il
gai rodytos filmos apie naują
ją Kiniją, šį kartą bus tik vie
ną savaitę.

—o—
Radio City Music Hali

Teberodo “Ivanhoe,” tech
nispalvę, senybinėmis temo
mis. Scenoje spalvingas spek
taklis.

George Johnston, 20 metų, 
gal ir ne labai karštai jautėsi 
bėgdamas, bet per devynis 
blokus jį besivijantieji poli- 
cistai tikrai įkaito. Johnston 
bėgo gatvėmis apsirengęs vie
nomis tiktai apatinėmis kel
naitėmis.

Valdinė valstijoj Civil Ser
vice Komisija skelbia, jog 
samdys apie šimtą inžinierių 
laikiniems darbams prie Long 
Islande darysimo vieškelio. 
Aplikantai darbams vėliau 
bus egzaminuojami. Priimtų
jų algos nuo $3,250 iki $4,889 
metams.

Parkų komisijonierius Mo
ses išmetinėjo, kad miestinė 
budžeto taryba delsia skyri
mą pinigų trims jau supla
nuotoms žaismavietėms Broo- 
klyne ir Queens. Taipgi 10- 
čiai žaismaviečių trukdomas 
darymas planų.

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) '

REIKALAVIMAI
HELP WANTED 

MALE
Reikalingas pirmos klasės maši

nistas. Geros darbo sąlygos. Dėl 
daugiau informacijų ir pasimaty
mo, kreipkitės * asmeniškai pas F. 
E. Anderson Machine Works, 85 
Adams St., Brooklyn. (166-168)

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—FEMALE

Saldainių Darbininkes
Reikalingos moteriškės prie Con

veyor darbo saldainių dirbtuvėje, 
dėjimui j 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)

MACHINISTS
First Class Men Interested in take 
Home Pay. High Rate, v60 hr. week. 
Day Work. x

J. J. Walsh Co
1912 Brandywine St., Phila., Pa.

(165-167)

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVfcrgreen 4-8174

.6 pusl.-Laisvė (Liberty)-Šestadien., Rugp.-August 23, 1952

| Mirė bėgdamas pas 
skenduoli sūnelį

Brooklynietis John J. Cassi
dy išgirdo, kad jo sūnelis Ro-j 
bert,'9 metų, tapo ką tik iš
trauktas iš Gowanus kanalo,. 
Brooklyne. Tėvas leidosi įp 
namų, 370 Fifth Ave., bėgti 
link tos vietos, esančios gale. 
2nd St., už šešeto blokų. Nu
bėgęs trejetą blokų, jis krito 
kniūpsčias. Kada nuvežė į li
goninę, jis jau buvo miręs. ♦

šeimai likosi dvigubas nuos
tolis, dvejos šermenys vienu 
kartu.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stengei
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A.
BUTUS 

(BUYAUSKAS) 

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 7-6868 

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visqki ■ vaistai, kosmetikai, kūdi- 
kiaųr. reikmenys, (vairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LA NE, Ph. G.

Tel. EV. 7-62M




