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Su Darbo Diena mes žen
giame į rudenį.

Su rudeniniu sezonu prasi
deda naujas darbymetis.

šiemet priešais Amerikos 
žmones stovi didžiuliai darbai, 
— vyriausias: rinkimai.

Rinkiminėje kampanijoje 
kiekvienas žmogus turėtų da
lyvauti ir gali dalyvauti.

Per rinkiminę kampaniją 
juk galima žmonėms aiškinti 
viską* kas turi būti taisytina, 
gerintina mūsų krašte, mūsų 
gyvenime.

—o—
Progresyvių partijos kandi

datai prezidento ir vice-prezi- 
dento vietoms, — Vincent 
Hallinan ir Charlotta Bass, — 
j?ai pradėjo savo prakalbų 

.maršrutus, pradėjo sakyti kal
ybas apie tai, kas privalo būti 
gerintina mūsų krašte.

Aišku : juodu pirmon vieton 
stato taikos reikalą, karo Ko
rėjoje baigimo reikalą.

Juodu kovoja už civilines 
žmonėms teises, už Teisių Di
liaus apgynimą.

Juodu kovoja už kainų nu- 
piginimą, už darbo žmonėms 
gyvenimo lengvinimą.

Juodu smerkia tie*k demo
kratų, tiek republikonų parti
jas, kaip karo partijas.

•—o—
Republikonų ir demokratų 

partijos jau išleido desetkus 
milijonų doleriu propagandai 
už save.

Tiėčrr parfiji gauna milijo
nus dolerių iš turčių, iš milijo- 

Ynierių, kadangi jos gina jų, 
'turčių, interesus.

Kas kita su Progresyvių 
partija: šiemet, iki rugpjūčio 
15 d., ši partija savo rinkimi
nei kampanijai tesukėlė vos 
$.32,084 aukomis.

Tarp aukotojų, davusių šiai 
partijai stambesnes sumas, 
randame pavardes:

Vincent Hallinan $2,500.00. 
ZF. C. .Field ' 1,500.00

Corliss Lamont 1,500.00 
Kiti davė smulkesnėmis su

momis.
Kas nori, kad ši partija pa

siektų juo daugiau balsuotojų, 
— gyvu ir rašytu žodžiu, —• 
privalo žinoti: be pinigų ne-

* bt!s galima to padaryti.
—o— 1

Žymioji amerikietė moteris, 
J^lizabeth Gurley Flynn, rašo 
JDąily Workeryj straipsnį apie 

-tfiacco ir Vanzetti nužudymą 
prieš 25-ris metus.

Pati Elizabeth tuomet, kaip 
žinoma, stovėjo pačiame prie
šakyje tų žmonių, kurie pasi
šventusiai gynė tuodu kanki
niu.

Šiandien pati Elizabeth 
Gurley Flynn yra klastingai 
įkaitinta ir teisiama!...

Rašytoja primena tai: jei
gu prieš 25 metus buvo gali
ma apvienyti darbo žmonių 
mases kovai už išgelbėjimą 
Sacco ir Vanzetti, tai šiandien 
kaip tik tenka visiems apsi- 
vienyti ir ryžtingai kovoti 
prieš Smitho ir McCarrano ak
tus, ginant tuos, kurie yra 
persekiojami ir teisiami.

Tiesa!

Va laiškutis:
“Drauge Mizara: Jūs šita

me voke rasite penkinę. Paim
kite iš jos $1.50 už A. Dagilio 
poezijos riųkinio prenumera
tą, o kitus $3.50 naudokite, 
kur jūs manote labiausiai re/Į- 

,kia...
Juozas Raulušaitis,

' Worcester, Mass.” 
Nuoširdžiai dėkoju, drauge

RauluŠaiti. Apie sunaudoji
mą tų $3.50, kai turėsiu dau
giai/ laiko, parašysiu Jums
laiškeliu; ,

A. Dagilio poezijos rinkinį 
reikia būtinai išleisti. Bet ne-

, Washington. — Naujasis 
kainu tvark y t o j a s Tighe 
Woods žada kitą mėnesį ap- 
važinėti įvairias, valstijas, 
kad galėtų sužinoti, ar gy
ventojai nori dar palaikyti 
kainų kontrolę ar panaikin
ti ją. O jeigu patirs, kad 
jie “priešingi” tolesniam 
tvarkymui maisto 'ir kitų 
reikmenų kainų, tai Woods 
ragins prez. Trumaną vi
sai panaikinti kainų kon
trolę.
Woods pats sau 
prieš ta vau ja

Pasikalbėjime su kores
pondentais ketvir t a d i e n į 
pats Woods sakė:

“Aš tikrai esu įsitikinęs, 
jog žmonėms nepatinka 
skaityti apie nuolat kylan-' 
čias pragvvenimo kainas. 
Bet aš nežinau, kd jie no
ri, kad aš daryčiau.”

Vadinasi, Woods ir be ke
liaujančių tyrinėjimų žino 
vartotojų geismą, kad val
džia sustabdytų kainų kili
mą. Bet vis tiek jis' ketina 
sušaukti gyventojų susirin
kimus tuzine miestų ir tei
rautis, ar jie pritaria valdi
nei kainų kontrolei ar ne.

Kam reikalingi tie susi
rinkimai? Tur būt tank 
kad Woods galėtų padaryti 
savo išvadą, būk žmonės 
nenorį kainų kontrolės. 
Taip jis rengiasi duoti 
brangininkams jau visą va
lia. c

Kaip jis kontroliavo vendas
Woods nuo seniai žino

mas kaip namų savininkų 
bičiulis prieš rendauninkus. 
Kuomet jis 1949 metais ta
po valdiniu direktorium 
rendoms tvarkyti, tuojau ir 
pakėlė vendas šimtuose

Vis daugėja kūdikiu 
paralyžiaus ligoniai

K

Washington. — Valdinė 
Sveikatos Tarnyba praneša, 
jog- pereitą savaitę dar 3,- 
503 aismenys susirgo kūdi
kių paralyžium (polio) įvai
riose valstijose; tai 11 pro
centų daugiau kaip pernai 
tą pačią savaitę. 

/
Radijo rašytojas atmeta 
įtarimą, kad jis komunistas

New York. — Radijo ra
šytojas Robertas C. Lybn 
sako, jog tyrinėjančioj! Se
nato komisija Washingtone 
klaidingai paskelbė, būk'jis 
priklausęs Komunistų Par
tijai.

Ragangaudiškoii komisi
ja taip pat pasakojo, kad 
pro - komunistinė grupė 
vadovauja Radijo Rašytojų 
Gildijai (unijai).

pradėsime jo spausdinti tol, 
kol nesuplauks užtenkamas 
skaičius prenumeratų.

WOODS, NAUJAS KAINŲ 
DIREKTORIUS, RENGIASI 
NAIKINT JŲ KONTROLĘ
Ketina tyrinėti, ar vartotojai 
“priešingi” kainų kontrolei

tūkstančių namų.
Prez., Trumanas paskyrė 

Woodsa kainų kontroliuoto
ju m vieton Elliso Arnallo. 
Prezidentas faktinai paša
lino Arnaillą, kuris reikala
vo stipresnes kainų kon
trolės.

Amalias ragino Trumaną 
sušaukti specialę 'Kongreso 
sesiją, kad išleistų Įstaty
mą,kuriuo valdžia galėtų 
pažabok kainų kilimą.. Bet 
prezidentas neklausė para
ginimo.

Jankiy lakūnai baisiai 
naikina Korėjos 
liaudininku miestus

Korėja. — Daugiau kaip 
700 Amerikos, ir jos talki
ninkų lėktuvų penktadienį 
kartotinai sprogdino, degi
no ii* apšaudė Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų sostinę 
Pyongyangą ir kitus mies
tus. •'

Taip jie gaisrais ir spro
gimais sunaikino namus 
per daugelį k e t v i r t a inių 
myliu tuose miestuose.

Indijos vice-prezidentas 
sako, Hitleris sveikintu 
vakarų planus prieš Rusiją

Bombay, Indija. — Indi
jos vice-prezidentas Sairva- 
pallis Radakrišnan, kalbė
damas viešame susirinkime,, 
smerkė anglų - amerikonų 
ir kitų vakarinių kraštų 
karinius planus prieš So
vietų Sąjungą.

Radakrišnanas pareiškė:
“Jeigu Hitleris šiandien 

būtu gyvas, tai jis laikytų 
didžiausiu savo filosofijos 
laimę j imu tą vakarinių 
valstybių intenciją, kur jos 
nori sunaikinti Rusiją, kad 
tuo būdu galėtų išganyt pa
saulį.” ' — .

Kinija reikalauja . 
nežudyt belaisviu

Peking. — Kinija vėl už
protestavo, kad amerikonai 
žudą belaisvius stovyklose. 
Priminė,-jog paskutiniu lai
ku amerikonai nušovė, dar 4 
belaisvius ir sužeidė 64. At
sišaukė į Ameriką ir visą 
pasaulį, kad sustabdytų to
kias žudynes. .

/
Kinija smerkia ameriko

nus, kad jie žudo belaisvius 
kaip maištininkus tik už 
tai, kad belaisviai būrin su
sirenka.

New Delhi, Indija. — Ųž- 
plūdęs iš Pakistano, vienas 
milžiniškas šarančių spie
čius apgulė 60,000 ketvirtai
nių mylių plotą Indijoje.

Komunistų vadovas Hali 
nuteistas 3 melus kalėti 
už “paniekinimą teismo”

New York. — Jungtinių 
Valstijų apeliacijų teismas 
dviem balsais prieš vieną 
patvirtino trejus metus ka
lėjimo bausmės Gusui Hal- 
l’ui, Komunistų Parti jos se
kretoriui, už tai, kad Hali 
“paniekinęs teismą,” nepa
siduodamas kalėjimam

Hali 1949 metais buvo nu
teistas (kartu _su 10 kitų 
Komunistų Partijos vado
vų) 5 metus kalėti, pagal 
Smitho įstatymą, už taria
mą suokalbiavimą mokyti, 
kad reikėsią varu nuversti 
Amerikos valdžia.

Tada Hali buvo paleistas 
už $20,000 užstatą iki ape
liacijos Aukščiausiame 
Jungtinių Valstijų Teisme. 
Aukščiausias Teismas 1951 
m. birželio 28 d. užgyrė 
bausmę ir įsakė Kaliui pa
siduot kalėjimai! liepos 2 d. 
Bet Hali birželio 30 d. pa
bėgo Meksikon, taip kad jis 
negavo pranešimo, jog turi 
kalėjiman eiti liepos 2 d.

Amerika duoda dar i 
bilijoną dol. vakarą 
Europai ginkluoti

Washington. — Jungtinės 
Valstijos šiemet jau davė 
750 milijonų dolerių Fran- 
čijai, Belgijai ir kitiems va
karų Europos kraštams., 
kad jie smarkiau gamintų- 
si ginklus karui prieš ko
munizmą.

Dabar Trumano valdžia 
planuoja skirti dar bilijoną 
dolerių tiems kraštams, kad 
jie dar padidintų ginklų ga
myba. O kadangi Europos 
darbininkams mokama ma
žesnės algos, tai už tuos pi
nigus ten galima bus dau
giau1 ginklų padaryti, negu 
Jungtinėse Valstijose.

Japonų teismas nepaleidžia 
įkalintų anglų plėšikų

Osaka, Japonija. — An
glija reikalavo paleist “pa
sitaisymui” du anglų jūrei
vius, kuriuos japonų teis
mas'įkalino kaip plėšikus. 
Jie apiplėšė ir bjauriai su
mušė japoną taksės vežiką.

Aukštesnysis japonų teis
mas atmetė Anglijos reika
lavimą.

Japonų policija areštavo 
dar penkis Anglijos kariš
kius. Jie kaltinami, kad 
mušė, plėšė bei įžeidinėjo 
japonus.

Berlyno moterys protestuo
ja prieš amerikonus

Berlin. — Keli šimtai mo
terų vakarinėje Berlyno da
lyje demons traivo prieš 
amerikonus., kad jie liautųsi 
darę šaudymų pratimus 
miškiniame miesto parke 
Grunewalde.

ORAS. šilta; Šutnu, 
lietus ir gal perkūnija.

Teisėjas Biggs kritikuoja 
daugumos sprendimą

.Teisėjas John Biggs, vie
nas iš trijų apeliacinio teis
mo teisėjų, dabar nurodė, 
kad tas pranešimas nepa
siekė Halio; todėlHallasne
turėtų būti baudžiamas už 
paniekinimą teismo.

Teisėjas Biggs taipgi 
priminė, kad vienintelė 
■bausmė, pagal Anglijos ir 
Amerikos įstatymus, už pa
sišalinimą nuo kalėjimo bu
vo tiktai ta, kad valdžia 
užgrobdavo nuteistojo už
statą (belą). Todėl užtek
tų ir dabar valdžiai pasi
laikyti $20,000 Halio užstar 
to, be jbkios kalėjimo baus
mės. •

Vadinasi, apeliacijos teis
mas dabar padarė prieš 
Hallą tokį sprendimą, kokio 
dar niekuomet nebuvo an
gliškai - amerikinėje teis- 
da rys te j e.

Trumanas atmeta 
Legiono reikalavimą 
pavaryt Adiesoną

Washington.—Prez. Tru
manas atsisakė svarstyti 
Amerikonu Legiono reika
lavimą — pašalint valsty
bės sekretorių 'Deana Ache- 
sona. c.

Prezidentas pasikalbėji
me s.u laikraštininkais sakė, 
tą reikalavimą parašė jauni 
berniukai ir tiktai tylomis 
užgyrė kiti legionieriai.

Trumanas pridūrė, kad 
Achesonas yra geriausias 
valstybės sekretorius iš vi
sų, kokius tik būtų galima 
rasti šioj šalyj.

Anglai išmėgins naują 
atominį įrankį

London. — United Press 
praneša, kad Anglija neuž
ilgo išbandys savo “atominį 
įranki” Monte, Bello salose, 
netoli. Australijos. Tai bi> 
šią ne atomų bomba, bet 
skirtinga atominė- priemo
nė.

Anglų mokslininkai le
mia, jog tie bandymai pa
rodys, kad Anglija naujais 
atominiais savo išradimais 
pralenkė visas kitas šalis.

Apie bandymų pasekmes 
pats premjeras Churchillas 
pranešiąs tik po to, kai bus 
užbaigti bandymai.

Egipto teismas dar negali 
baust valdiškų sukčių

Kairo, Egiptas. —-Valdi
niai tyrinėtojai surado, kad 
sveikatos ministras Osman 
Moharram ėmė kyšius ir 
suko valdžios piiiigus. Tyri
nėtojai susekė, jog pana
šiai sukčiavo Mohamedas 
Rafaatas, Aleksandrijos

VALDŽIA SAVO ŠNIPAIS
UŽSIUNDĖ PAGARSĖJUSI
GENEROLĄ THORPE

*

Persekioja jį už tai, kad Thorpe 
pakritikavo karinę politiką

Washington. — Valdžios 
agentai jau nuo 1951 ‘metų 
sekioja generolą Eiliotą R. 
Thorpe; nužiūri, kad jis gal 
“neištikimas”; todėl šniukš
tinėja kiekvieną jo pasiju
dinimą, tėmydami kiekvie
ną jo žodį.

Gen. Thorpe, senas repu: 
blikonas, buvo galva kari
nių Amerikos šnipu vy
riausioje generolo MacAr- 
thuro komandoje Antraja
me pasauliniame kare. Pas
kui pasitraukė iš tarnybos.

Legionas reikalauja 
duot generolam pilną 
valią Korėjoje

New York. — Amerikonų 
Legiono suvažiavimas nuta
rė, kad valdžia, turi duoti 
komandieriam Korėjoje pil
ną laisvę taip kariauti, kaip 
jiems patinka, ir “laimėti 
kara.”

Legionas smerkė valdžią 
už “politinį karo kontro
liavimą.”

Politikieriai be žjnojimo 
ar patyrimo gauna šiltas 
valdines vietas New Yorke

New York. — Tyrinėjan
čioj! Piliečių Komisija sura
do, kad nereikia nei žinoji
mo nei patyrimų, norint 
gauti New Yorke valdines 
tarnybas, mokančias po 10 
tūkstančių dolerių ir dau
giau algos per metus.

Miesto majoras su savo 
artimaisiais valdyboje yra 
paskyrę bent 137 riebiai 
apmokamus pareigūnus be 
kvotimų ir be įrodymų, kad 
tie žmonės turi supratimo 
apie busimąsias savo parei
gas.

Įstatymas reikalauja, kad 
asmenys, skiriami į valdi
nes ųiiesto tarnybas, išpil
dytų tam tikrą blanką' at
sakant į klausimus apie sa
vo žinojimą ir patyrimus.

Piliečių Komisija reikala
vo parodyti tokias blankas. 
Miesto Valdyba atsisakė. 
Bet komisija per teismą iš
gavo leidimą tas blankas 
pamatyti.

Pasirodo, jog daugelis pa^- 
skirtųjų į šiltas miestines 
vietas neatsakė į klausimus’ 
blankose, o kiti davė išsi
sukinėjančius atsakymus, iš 
kurių negalima suprasti, ar 
tie asmenys tinka valdinei 
tarnybai ar ne.

miesto valdybos pirminin
kas. w'

Bet Egipto aukštasis teis
mas sako negalįs tų sukčių 
teisti, iki premjeras Mahe- 
ris paplatins teismo galią 
prieš valdininkus.

Šiemet gen. Thorpe ren
gėsi kandidatuot į Jungti
nių Valstijų Kongresą nuo 
Rhode Island valstijos re-. - 
publikonų. Buvo supranta
ma, kad valstijos Republi
konų Partija vienbalsiai už- • 
girs jo kandidatūrą. ' '

Tuo tarpu sen. McCarthy 
ir kiti rėksniai ragangau- 
džiai ėmė kelti lermą, kad 
gen. Thorpe esąs “neištiki
mas.” Tad ir karinė Wą- 
s.hingtono valdyba pasiuntė 
savo šnipus, kad įkandžiai 
sekiotų jo pėdomis.

Gen. Thorpe taip pasi
piktino tais šmeižtais ir 
šnipais, kad liepos 21 d. ir 
atsisakė nuo kandidatūros 
į Kongresą.
Kodėl gen. Thorpe 
persekiojamas v ’

Ragangaudžiai “atkasė” 
generolo Thorpe’o kalbą, 
kurią jis 1951 m. rugsėjo 
3 d. pasakė paukštiniu far- 
merių susirinkime Rhode 
Islando Universitete. Jo 
kalbos turinys buvo iš
spausdintas d i e n r a š t y je 
Providence Journal’e.

Thorpe, tarp kitko, sakė:
—Sovietų Sąjunga teisin

gai tvirtina, kad Amerikos ‘ 
sutartis^ su Japonija yra 
trečio pasaulinio karo pe
rykla.

čiang Kai-šeko kinų tau
tininkų valdžia Formozos 
saloje grimsta begalinėse 
suktybėse ir sugedime.. ' 4

Filipinų dvarininkai .yra 
labiau kalti už partizanišką , 
valstiečių “huks” kovą prieš 
juos, negu “karščiausi Ru
sijos komunistai.” — 

Karinė Franci jos politika 
Indo-Kinoje yra kvaila.

Amerika, remdama čiang 
Kai-šeką, remia “padvėsu
si arklį.”

Tai už tokių nuomonių 
pareiškimą gen. Thorpe da
bar yra apgultas valdinių 
šnipu ir šmeižiamas kaip 
“neištikimas” Amerikai.

Amerikonai prarado daug 
daugiau lėktuvų, negu 
Korėjos liaudininkai

Tokio. — Jungtinės Vals
tijos ir jų talkininkai Ko
rėjos kare prarado viso 1,- 
572 lėktuvus, o sunaikino 
tiktai 644 Šiaurinės Korė
jos liaudininkų lėktuvus, 
kaip pranešė amerikonų 
komanda rugpiūčio 27 d.

Korėjos liaudininkų pa
trankos šūviais nuo žemės 
ypač daug nukerta ameriki
nių lėktuvų.

LAISVĖ ANTRADIENI 
NEIŠEIS, nes pirmadienį 
Laisvės darbininkai ne
dirbs — tai bus nacionalė 

Darbo Dienos • (Labor ‘ 
Day) šventė.
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Darbo Diena šiemet
KAIP KASMET, taip šiemet Labor Day (Darbo Die

na) suteikia visiems politikierių ilgiems liežuVams gra
žaus darbo. Šios .dienos proga atsimena darbininkus 
Visi, ir visi jiems vėlina tik gero, tik laimės, tik pasise
kimo. Darbininkų draugais pavirsta ir aršiausi jų prie
šai. - Nerasi nė vieno senatoriaus, nė vieno reprezen
tanto, nė vieno kabineto nario, nė vieno gubernatoriaus 
arba miesto majoro, kuris nepakeltų kepurės prieš Ame
rikos darbo žmogų šios šventės išvakarėse. Preziden
tas Trumanas jau keliomis savaitėmis prieš Labor Day 
išsiuntinėjo laikraščiams savo sveikinimus ir linkėjimus 
Amerikos darbininkams.

Ką daro patys darbininkai savęs pagerbimui? Labai 
mažai, beveik nieko. Pakanka vieno kito susirinkimo, 
vienos kitos demonstracijukės, vieno kito unijų lyderio 
rimtesnio pasisakymo šių dienų gyvaisiais darbo žmo
nių reikalais. Tai beveik ir viskas. Daugumoje ir patys 
darbininkai savo metinę šventę praleidžia šventadieniš
kais pasilinksminimais, sueigomis.

Betgi ne taip Darbo Diena gimė. Už jos įvedimą, jos 
padarymą Amerikos tautine švente buvo ilgai kovota. 
Ji buvo’ laimėta tiktai per didelį daugelio metų politinį 
spaudimą. Mintyje turėta darbo žmonių solidarumas, 
išreiškimas nors kartą per metus darbininkų ryžto lai
mėti savo teises įmonėse ir gatvėse. Kaip ir Pirmoji Ge
gužės, Darbo Diena gimė kovose.

Pradžia buvo padaryta New Yorke, kur organizuoti 
darbininkai buvo stipriausi, kur pirmoje vietoje svetur- 
gimiai stojo į unijas, kovojo už trumpesnes darbo va
landas ir geresnį už darbą atlyginimą. Pradžia buvo 
padaryta lygiai prieš septyniasdešimt metų. Tai buvo 
1882 metai? Darbo Ritieriai (Knights of Labor) suruo
šė galingą demonstraciją. Tūkstančiai dirbančiųjų iš
siliejo į miesto gatves. Kovingai ir drąsiai jie žygiavo 
gatvėmis. Jų šūkiai aidėjo New Yorko mūrais.

Kita demonstracija tam pačiam New Yorke įvyko 
1884 metais. O kai pagaliau įėjo madon demonstracijo
mis švęsti Pirmąją Gegužės, kurių pryšakyje stovėjo 
revoliuciniai socialistai, konservatyviškieji unijų > vadai 
pradėjo daryti į valdžią politinį spaudimą, kad rugsėjo 
pradžioje būtų įvesta oficiališkoji Darbo Diena. Jiems 
nepatiko gegužinė darbininkų šventė.

Pirmutinė valstija paskelbti pirmąjį' rugsėjo pirma- 
clienį oficiališka darbo švente buvo Colorado. Ten tai 
buvo padaryta 1887 metais. O ištisai visą šalį pirmasis 
rugsėjo pirmadienis tapo Darbo Diena tiktai 1909 me- 

/ tais.
.Kairieji darbininkai, ypač socialistai, mažai tekreipė 

dėmesio, iš karto net skaitė tiktai darbo unijų biuro
kratų padaru bei išmislu. Darbo Dienos demonstraci
jose mažai tedalyvaudavo. Komunistai jau visai kitaip 
atsinešė linkui šios tautinės šventės. Kasmet jie ragino 

JPŠankė darbininkus Darbo Diėną padaryti diena tikrų 
demonstracijų, kad jose būtų parodytas darbo žmonių 
tikras solidarumas ir pasiryžimas vieningai laimėti savo' 
teises ir darbe ir visam gyvenime. Negalima sakyti, 
kad jų pastangos apsivainikavo labai dideliais laimėji
mais. šitame darbo bare. Darbo unijos, būdamos konser- 
vatyviškų vadų rankose, kaip jau pradžioje minėta, ir 
šiandien pasitenkina tiktai poilsiu ir šventadieniškumu. 
Dirva užleista politikieriams pademonstruoti savo “mei
lę” dirbantiesiems ir pasigarsinti savo politinį biznį.

O turėtų būti kitaip. Ypačiai šiemet prieš Amerikos 
darbininkus stovi didelė atsakomybė ir milžiniški už
daviniai. Kaip niekados pirmiau šiandien eina kursty
mas ir ruošimasis prie naujo karo. Kaip niekados pir
miau pragyvenimas iškilo iki pat debesų, o didžiosios 
korporacijos, didieji trustai kaustosi kovai prieš darbi
ninkų iškovotas sąlygas fabrikuose. Ši Darbo Diena 
turėtų būti diena, galingiausių Amerikos darbo unijų 
demonstracijų prieš karo pavojų, prieš'aukštas kainas. 
Nesimato, jog taip atsitiktų .

Iš stambiųjų darbo unijų lyderių gal tik vienas John 
Lewis muša trivogą ir rimtai kreipia darbo žmonių 
dėmesį į jiems grūmojančius pavojus. Jis sako, kad sau- 
mylingi politikieriai (demokratai ir republikonai) jau
čiasi saugiais, nes jie nemato sau efektingo oponento. Jis 
sako, kad tokį oponentą turėtų ir galėtų sudaryti “A- 
merikos darbininkų judėjimas.” Deja, “mūsų darbininkų, 

’ judėjimas nėra tuomi efektingų oponentu. Mūsų dar
bininkų judėjimas yra susiskaldęs. Tai namas, pasidali- 
linęs prieš pats save. Amerikos darbininkų judėjimo 
lyderiai tik plepėt temoka. Jie vienas kitu nepasitiki.” 
Jis sako, kad tiktai vieningas veikimas atmuštų puolimus, 
ant darbininkų. , , (

John L. Lewiso kritika vietoje ir teisinga. Bet ką jis 
siūlo? Kokiomis formomis jis norėtų darbininkus su
vienyti ir išvesti į kovą? čia ir jis suklumpa. Jis irgi 
tik kalba. ' • . i • * i įr- '

Pavyzdžiui, štai jau čia pat ir prezidentiniai rinkimai. 
Lewis smerkia abiejų partijų politikierius. Gerai. Bet 
kur išeitis?. Nėra, jos neparodo. Betgi išeitis yra. Jos 
nereikia nė ieškoti. Lai šiuose rinkimuose milijonai or-

NEW YORK. — Rugpiū- 
čio 10 d. Amerikos Komu
nistų Partijos sekretorius 
Eugene Dennis minėjo savo 
gyvenimo 48 metų sukaktį. 
Jis uždarytas kalėjime. 
Smagiausias jam pasveiki
nimas su karštais linkėji
mais atėjo nuo 39 visuome
nininkų - veikėjų. Tie žmo
nės jam pasiuntė kolektyvę 
telegramą su tokiais linkė
jimais: “Sveikinimai ir ge
riausi linkėjimai jūsų 48-to 
gimtadienio proga. Lai at
einantis jūsų gimtadienis 
bus jau kaip laisvo žmo
gaus, apsivienijusio su šei
ma ir draugais.”

Telegramą pasirašė 
žymūs amerikiečiai:

Rev. Paul J. Allured, 
Lansing Mich.

Dr. Jacob Auslander, 
New York City.

Dr. Edward K. Barsky, 
New York City.

John T. Bernad, 
Chicago, 111.

Leon Beverly, 
Chicago, Illinois.

Anita Blumenfeld, 
Cleveland/ Ohio.

Prof. Dorothy Brewster, 
New York City.

Rev. Mark A. Chamberlin, 
Gresham, Oregon..

Sarah Cleghorn, 
Philadelphia, Pa.

Rev. Osrael A. Dabney, 
Chicago, Illinois.

Dr. W. E. B. DuBois, 
New York City.

Rev. Joseph M. Eva,ns, 
Chicago, Illinois.

Howard Fast,
New York City.

Elizabeth Gurley Flynn, 
New York City.

Dr. Clemens J. France, 
Providence, R. I.

Prof. Royal W. France, 
New York City.

šie

Hugo Gellert, 
New York City.

John T. Go jack, 
Fort Wayne, Indiana.

Dr. Marcus I. Goldman,.
Alexandria, Virginia.

Abner Green, 
New York City.

Rev. Albert J. Hallington, 
Danbury, Conn.

Judge Norval K. Harris, 
Sullivan, Indiana.

Dr. W. Alphaeus Hunton, 
New York City.

Grace Hutchins, 
New York City.

Alfonso lannelli, 
Park Ridge, III.

William Jackson, 
Chicago, Illinois.

Andy Johnson, .
Babbitt, Minnesota.

Rockwell Kent, 
Au Sable Forks, N. xY.

Prof. Robert M. Lovett, 
Chicago, Illinois.

Albert Maltz, 
Mexico City, Mexico.

Carl Marzani, 
New York City.

William McKie, 
Detroit, Michigan.

Halois Moorhead, 
New York City.

Dr. Scott Nearing, 
Cape Posier, Maine.

W. H. Nienaber, 
Gully, Minnesota.

Anton Refregier, 
Woodstock, N. Y.

Dr. Bertha C. Reynolds, 
Stoughton, Mass.

Anna Rochester, , 
New York City.

Waldo Salt, 
Brooklyn, N. Y.

wAlexander Saixton, 
Sausalito, California.

Arthur Schutzer, 
New York City.

Thomas J. Slater, 
Chicago, Illinois.

Susan Woodruff, 
New York City...

j

tad tik retenybė. Didžiau
si nusikaltimai tai many
mas daugiau apie save, ne
gu apie idėją, dėl kurios 
darbuojasi. Kitais žodžiais 
pasakius, stoka drąsos ir 
pasišventimo savai idėjai.

Vienok buvo ir yra žmo
nių, kurių nebegalėjo nu- 
gązdinti nei perkūno 
trenksmai, nei didžiausi 
grūmojimai kalėjimu arba 
mirčia. Mes žinome, jog 
rusų veikėjus pūdė kalėji
muose, kitus vežė į Sibirą 
ir statė prie sunkių darbų 
katorgose, tačiau jie to ne
sibijojo. Likusieji tęsė pra
dėtąjį darbą be jokio suvir
pėjimo.

Panašiai buvo ii’ Lietuvo
je prie smetoninės diktatū
ros.; ten buvo daug drąsių 
veikėjų, didžiuma iš jų tar
po tapo suareštuoti ir nu
teisti keliems metams kalė
jimo. Jie buvo laikomi kai
po politiniai prasikaltėliai. 
Dvarponiai manė, kad taip 
pasielgdami n u g ą z d i n s 
jiems nepaklusniuosius, bet 
apsiriko. Liaudis sukilo ir, 
išversdama kalėjimų duris, 
išlaisvino savo draugus. Vi
suomenė atsilygina jiems už galima būtų pastatyti 150 to-
• • ii • i • Ii,:.. i,~:~ i,:

VILNIUS. —-
Statyba stambiausių hidro

mazgų prie Volgos, Dniepro, 
Dono ir Amu-Darjos, milži
niškų irigacijos ir drėkinimo 
sistemų įrengimas Pavolgyje, 
Pakaspijo žemumoje, Rosto
vo, Astrachanės ir Stalingrado 
srityse, pietinėje Ukrainos da^ 
lyje, šiaurės Kryme ir Turk
mėnijoje — visa tai yra ge
nialaus stalininio gamtos per
tvarkymo plano, materialinės - 
techninės komunizmo bazės 
sukūrimo plano grandys.

Didžiosios statybos atsklei
džia naują puslapį vystant ga
mybines jėgas, toliau gausi
nant visuomeninius turtus ir 
keliant materialinį bei kultū
rinį mūsų šalies darbo žmonių 
lygį.

TSRS priklauso milžiniškos 
hidroenergijos atsargos. Visų 
mūsų šalies upių hidroresursų 
galingumas sudaro 350 mili
jonų kilovatų, tuo tarpu JAV 
upių galingumas 
milijonus kilovatų, 
— 54 milijonus 
Prancūzijos — 8,9 
kilovatų. Pilnai 
mūsų upių vandens energiją,

sudaro 8.2 
Kanados 
kilovatų, 
milijono 

išnaudojus

Nesibijokite ■
Daugelis mūsų draugų ir 

draugių, kurie kadaise bu
vo energingi veikėjai ir vei
kėjos visuotiniame darbi
ninkų judėjime, šiandieną 
jau pradeda atšalti; žy
miai sumažino savo veiklą, 
kai kurie ir visai pasitrau
kė iš politinio ir ekonomi
nio veikimo. Kodėl gi taip 
pasielgė tie mūsų gerada
riai? Kame gi tos prie
žastys, dėl kurių sutrukdė 
savo visuomenišką darbą?

Užklausti, žinoma, jie 
bando visaip. pasiteisinti. 
Pirmiausiai suverčia visą 
kaltę aht amžiaus; sako, 
dabar jau esą per seni, lai
kas pasilsėti... šitas argu
mentas nėra gana, stiprus, 
kadangi visuomeniniam vei
kimui amžius nėra aprube- 
žiuotas. Seniems taipgi rei
kia gyventi; tokiu būdu, 
pasiliuosuoti nuo draugiji
nio veikimo nėra kada. Tū
li atlieka savo pareigas, iki 
paskutinės dienos jų gyve
nimo. Dirba tiek, kiek iš
gali, nes jiems pagelbsti il
gų metų patyrimas ir teo
riškas žinojimas.

Stambiausia priežastis, 
kuri trukdo mūsų progre-

I

mūšy ateitis
šyvį judėjimą, tai reakcijos 
siautimas. Valdininkai, ku
rie pritaria reakcijai, per
sekioja kiekvieną įžymesnį 
darbininkų vadą, kuris eina 
teisingu keliu. Areštuoja, 
teisia ir siunčia į kalėjimus 
ne tik už jų aktyviškus dar
bus, bet ir už jų skirtingas 
mintis. Tūli mūsų draugai 
to ir pasibijojo, jie nenori 
būti ■areštuojamais ir pas
kui po teismus vargina
mais. O jeigu surastų juos 
kaltais, tada, žinoma, turė
tų eiti į kalėjimus. Na., to 
tai jau per daug! Jiems 
baugu apie tai ir pamislyti. 
Bijo kalėjimų, kaip'velniai 
švęsto vandens. Pamatę po
licijai! tą, nusigąsta, kaip 
žvirbliai pamatę vanagą su
lenda į žabus arba kaip zui
kiai išgirdę šunų lojimą pa
stato ausis.

Anaiptol jie nesako, kad 
del baimės pasitraukė iš ei
lės; bando surasti kitas 
priežastis, dėl kurių buvę 
priversti pasitraukti iš ko
votojų tarpo. Tiesa, yra ke
letas išimčių: pasitaiko bū
ti silpnos sveikatos, arba 
kitiems šeimyniški dalykai 
per daug komplikuoti, bet

ganizuotų darbininkų meta savo balsus ir įtaką ant 
svarstyklių, ir visa Amerikos padangė tuojau nušvis. 
Tegu Progresyvių partijos kandidatai šiuose rinkimuo
se surenka keletą milijonų balsų, ir pamatysite, kaip 
tie nelemtieji taip teisingai Lewiso pasmerkti politikie
riai pradės rimtai skaitytis su mūsų organizuotais dar
bininkais. Deja, Lewis nesiūlo nei savo unijos nariams, 
nei milijonams kitų unijistų šios pasekmingos ir grei-1 
tos kovos formos. Todėl ir jis suklumpa. Ii* jis nenori 
iš peties ir visomis, pajėgomis kovoti Amerikos darbo 
žmonių priešus.

* Taigi, ir šiemet Darbo Diena nueis istorijon be rimto 
žygio iš Amerikos darbo unijų judėjimo pusės iškelti 
kovos vėliavą ir kirsti smūgį tiems., kurie tik per tą vie
ną dieną liežuviais pagerbia darbininkus, o per ištisus 
metus jų teises trempia kojomis.

jųjų darbus ir kančias: 
duoda geras vietas valdžio
je, nes žino, kad jie yra ne
palaužiami, turinti drąsu
mo ir ištvermės.

Taip atsitiko Latvijoje ir 
Estonijoje, panašiai nusi
davė Lenkijoje, Rytų Vo
kietijoje, Vengrijoje, Ru
munijoje, Bulgarijoje, Al
banijoje ir kitose šalyse, 
kur žmonės ryžtingai ko
voja. Didžioji Kinija su
drebino viso' pasaulio kapi
talizmą; ten žmonės karia
vo per daugelį metų, ta
čiau jie laimėjo ir liaudis 
paėmė šalies valdžią į savo 
rankas. Malaja, Indo-Kini- 
ja ir Korėja dar tebeveda 
sunkią kovą už žmonių lais
vę. Kapitalistinių šalių plė
šikai dantis sukandę laiko
si, kad iš jų rankų neiš
truktų pavergta liaudis. 
Galima įsivaizdinti dabar
tinę jųjų kovą ir nepalau
žiamą pasiryžimą.

Taip yra kiekvienoje ko
voje; daug iš mūsų žūsta, 
kiti stoja į tas vietas dar su 
didesne energija ir ištver
me. Jie žino, jog ateitis yra 
mūsų, nes istorijos ratą at
gal pasukti nėra galima, 
tiktai kapitalistai per dide
les pastangas sulaiko jį. Tai 
ko bijoti? Juk mes tik po 
vieną gyvastį teturime. Ge
riau mirti kovos lauke už 
žmonių laisvę, negu saumy- 
liškai gyventi paniekoje ir 
baimėje. S. B.

listinio žemės ūkio išvystymui. 
Iškils nauji pramonės rajonai 
ir sustiprės senųjų pramonės 
rajonų materialinė-gamybinė 
bazė. Pigi elektros energija į- 
galins ’ dar labiau išplėsti ga- / 
mybos mechanizavimą ir auk^ 
tomatizavimą. Juk vien ti« 
trys naujos hidroelektrinės-*- 
Kuibyševo, Stalingrado ir Ka- 
chovkos — duos pramonei ir 
transportui 17,1 milijardo ki
lovatvalandžių elektros ener
gijos per metus. Stambiausių
jų pasaulyje hidromazgų su
kūrimas prie Volgos, Dniepro, 
Dono ir Amu-Darjos pakels 
visą šalies pramonę į naują, 
dar aukštesnį lygį.

Nė vienoj kapitalistinėje 
šalyje negali būti iškeltas toks 
uždavinys, kaip dykumų su
naikinimas ir jų pavertimas 
derlingomis žemėmis. Viso 
žemės rutulio dykumos ir pu
siau dykumos užima apie 35 
milijonus kvadratinių kilomet
rų. Tokiame plote galima bū
tų sutalpinti 64 tokias valsty
bes, kaip Prancūzija, arba be
veik penkias tokias Valstybes, 
kaip JAV. Kapitalistinėse val^ 
stybėse dykumų plotas ne nv®*' 
žėja, o kasmet vis didėja. KaTį 
pitalizmas derlingąsias žemesr 
paverčia nederlingais masy
vais. Be pasigailėjimo ten nai
kinami miškai — galinga prie
monė laukams apsaugoti nuo 
sausrų ir sausvėjų.

Mūsų socialistinėje šalyje į- 
gyvendinamas didysis gamtos 
pertvarkymo planas. Tarybi
nis žmogus keičia savo žemės 
veidą.

Per visą civilizacijos egzis
tavimo laikotarpį, tai yra a- 
pytikriai per 1000 metų, dar
bo žmonija sudrėkino ir ap- 
vandenino apie 90 ml. ha.

Tarybų Sąjungoje per 5—6 
giau 

ha žbmių.
Tai įgalins kasmet papildomai i 
išauginti daug’ medvilnės, J 
kviečių, ryžių, cukrinių runke
lių, žymiai padidinti galvijų 
skaičių. Pasikeis daugelio ša
lies sričių veidas. Didžiosios 
komunizmo statybos aukštai 
pakels darbo mechanizacijos • 
ir žemės ūkio lygį.

Pačių didžiausių pasaulyje 
hidromazgų ir kanalų statyba 
atliks milžinišką vaidmenį to
liau plečiant transporto ry
šius tarp įvairių šalies rajonų, 
pramonės ir žemės ūkio, mies
to ir kaimo.

Didžiosios komunizmo sta
tybos — visaliaudinis reika
las. Jos įkvepia ne tik mūsų 
šalies darbo žmones kovai dėl 
tolesnių pasiekimų, bet skati
na ir liaudies demokratijos 
šalis sparčiau statyti savo ša^r 
lyse šviesų socializmo pastatą^ 

K. Bieliukas f

kių, kaip Kuibyševo hidroelek
trinių. Iš tų stočių mes kas
met galėtume gauti vieną tri
lijoną 500 milijardų kilovat
valandžių elektros energijos.

Platus milžiniškų ' gamtos 
? | turtų išnaudojimas įmanomas 
1-[tik mūsų šalyje — nugalėju

sio socializmo šalyje. Įrengia- 
|mos dabar didžiosios komu
nizmo statybos yra didžiau
sios pasaulyje ir akivaizdžiai 
liudija apie socialistinės ūkio 
sistemos pranašumą prieš ka
pitalistinę.

Kuibyševo ir Stalingrado 
hidroelektrinės duos šaliai 10 
kartų dadgiau elektros ener- metus bus sudrėkinta 
gijos palyginti su dkirevoliu- kaip 28 milijonai 
cinės Rusijos elektrinėmis. 
Kiekviena iš jų savo galingu
mu' viršys bet kokią pasauly
je esančią hidroelektrinę.

Svarbiausiasis Turkmėni
jos kanalas, bus vienas di
džiausių pasaulyje. Jo ilgis 
sudarys 1,100 km. tuo tarpu 
kai žemutiniojo Gango drėki
nimo kanalo Indijoje ilgis su
daro 850 km. o laivybos kana
lo, jungiančio ■ Erie ežerą su 
Hudsono upe šiaurės Ameri
koje, — 560 km.

Be to, žmonijos istorija dar 
niekuomet nematė tokių spar
čių statybos tempų. Pasaulio 
statybos praktika nepažino ir 
tokios galingos technikos, ko
kia Šiandien taikoma įgyven
dinant didžiąsias komunizmo 
statybas.

Didžiosios komunizmo staty
bos padarys didelę įtaką to
lesniam socialistinės pramonės 
bei transporto kilimui, socia-

Egipte prie teismo rūmų 
sėdi grupė tekstilės darbi

ninku ir laukia teismo nuo- 
sprendžio. Vienas jau nu
teistas mirtin. Keletas de- 
sėtkų; kitų laukia tokio pat 
likimo. Mat, darbininkai p 
buvo išėję į streiką. Kai. 
policija užpuolė streikie- 
rius, iškilo riaušės. Dabar 

Suareštuoti ir aštriausiai baudžiami kovingieji streikieriai. Apačioje darbininkų vadas 
Mustafa Khamis, 21 metų amžiaus, kalbasi ;su policistu, taip pat prie teismo rūmų.

2 pusi.-Laisve (Liberty)--Seštadien., Rugp.-August 30, 1952
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Valandėle su Onute Petrutiene
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

1 O-to jo Seimo (Detroite) proga, trečią 
šeiminę dieną atvyko iš Chicagos muzi
kė ir visuomenininke Onutė Petrutienė- 

' Šimkiūtė.
Ji .atvyko su savo dukrele, JoAnna, — 

dar mažyte, — bet gi ir pati motina ne 
milžinas, — smulkutė, kaip sagute.

Petrutienė atvyko padaryti praneširųą 
Seimui apie amerikiečių lietuvių moti
nų pageidavimus. Ypatingai Onutė ir 
Elena Vainauskienė kadaise prisimygu
sios reikalavo, kad LDS Seimuose nuo 
dabar būtų skirtos specialės sesijos (pa
nels), kur būtų svarstyti reikalai, susi

eję su auklėjimu trečiosios kartos lietu- 
/ \ ukų.

Deja, Seimo metu Elena Vainauskie
nė sunkiai susirgo, atsidūrė ligoninėn, 
tad ir į Seimą negalėjo atvykti; atvyko 
tik Petrutienė.

Ji padarė pranešimą su pasiūlymais, 
ką daryti, kaip daryti, kad LDS bujotų, 
kad Amerikos lietuvių kultūrinė veikla 
klestėtu, kad mūsų priaugančioji trečio
ji gentkartė būtų mokoma lietuvių kal
bos, supažindinta su mūsų kultūra ir 
mūsų tradicijomis.

Jai darant pranešimą, aš atidžiai ste
bėjau Petrutienę, — smulkutę žmogys
tą, bet kupiną energijos. Ir man prisimi
nė gan tolima praeitis. * •

Tai buvo jau senokai.
Prieš arti 30 metų aš buvau Chicago- 

je ir man teko pareiga ir proga mokyti 
) lietuvių kalbos lietuvių vaikučius. Dai

nų tuomet juos, rodosi, mokė Bigeliutė, 
vėliau Dauderienė (j*au mirusi). Tarp 
kitų, ten mokėsi dabartinis Metropoli
tan Operos dainininkas A. Brazis, Anta
nas Gužauskas, na, ir Onutė šimkiūtė. 
Velionis jos tėvelis, laikydamas glėbyje 
mažesniąją dukrelę, Marytę, atsivesdavo 
Onutę j pamokas ir išsivesdavo, laiky
damas už rankutės.

Atmenu, kai Onutė gaudė kiekvieną 
žodį bei pastabą ir rašėsi į sąsiuvinėlį, 
kiek tik begalėdama.

Dabar Onutė šimkiūtė jau 
motina. B-e to, ji pati jau 
muzikė, veikėja. ,

O. Petrutienė — vienintelė 
moteris-mokytoja, užimanti 

‘ tingą mūsų visuomeniname 
vietą: ji vadovauja, ji moko Ateities ' 

j Žiedo Vaikų Draugijėlės vaikučius, 
y AŽVD kadaise buvo kiekvienoje dides

nėje lietuvių kolonijoje. Nežiūrint, kas 
ką sakys, tos draugijėlės ir mokyklėlės 
suvaidino nemažą mūsų gyvenime vaid
menį, palikdamos teigiamą atspindį vi
sur, kur jos gyvavo ir buvo rūpestin
giau prižiūrimos. Šiandien, deja, AŽV 
Draugijėlė tėra tik Chicagoje!

Gavęs laisvą valandėlę, pasivedžiau 
Onutę į šalį ir užguliau ją klausimais. ,

— Kokią muzikos mokyklą baigėte?
*— American Conservatory of Music, 

—- buvo atsakymas.
— Chicagoje?
— Taip.
— Kame specializavotės?
— Bendrai muzikoje. Konservatoriją 

baigiau su mokytojos laipsniu.
— Viskas rodo, kad turite pedagogi- 

fe- .nių gabumų.
į; < — Gal būt: . .

— Mums labai trūksta kompozitorių, 
—nebandote kurti muzikos?

—♦Apie tai-galvoju ir studijuoju, dė- 
ja, vis to laiko stoka. Muzikai kurti rei
kia nemažo pasiruošimo ir, žinoma, lai
ko.

Skaičiau spaudoje, kad buvote pra- 
i vadovauti Roselando Aido Cho- 
. y., jį mokyti, kodėl nutraukėte? 
Nesveikata neleido.

Tuomet perėjome prie Ateities Žiedo 
Vaikų Draugijėlės mokyklėlės.

—Kas ją sudaro?/Ko mokote?
— Mūsų mokyklėlėje yra apie 30 vai

kų, įskaitant mano JoAnną. Jie renka

žmona ir 
mokytoja,

šiandien 
tokią y pa

gyveni me .

si kartą per savaitę. Mokau lietuvių kal
bos, kiek galiu, taipgi lietuviškų liaudies 
dainų ir žaislų.

— Vaikai punktualiai lanko pamo
kas?

— Labai. Tenka pasidžiaugti mūsų 
trečiosios gentkartės_ susidomėjimu sa
vo protėvių kultūra. Jie suįdominti vis
kuo , ką pateikiu. Tiesa, aš nemokau 
juos lietuvių kalbos tiek, kiek jūs kądai- 
se mus mokėte; mokau skaityti, ištarti 
žodžius, — man rodosi, mano, lietuviška 
tarmė nėra blogiausia, — nusišypsojo

tu-

dirba; 
dukrelę 
protar-

ir 
ji 

ką

a-

— Taip, jūsų tarmė, jūsų akcentas, 
jūsų net sintaksė, kai ryžtatės, yra gra
ži, korektiška. '

— Na, tai aš ir mokau vaikus tiek, 
kiek galiu. Be to, dainuojame. Apie 
dainavimą lai pasako tie, kurie girdėjo 
mano chorelį dainuojant viešose pramo
gose. ' . ,

— Vadinasi, jūsų AŽVD mokyklėlę 
sudaro išimtinai trečiosios gentkartės 
lietuvukai?

— Tikrai taip. Norėčiau, kad jūs ka
da nors mano chorelį pamatytumėte ir 
išgirstumėte.

• Užklausiau Onutę, ar ji nemano, kad 
ir kitose lietuvių kolonijose reikėtų 
rėti AŽVD?

—Būtinai! — buvo atsakymas.
— Ka veikiate laisvu laiku?
— Jo neturiu. Jonas (vyras) 

man tenka namai prižiūrėti, 
aūklėti. Tačiau, kai atsiranda
pis laisvesnis, jį sunaudoju, teikdama 
muzikos lekcijas privačiai, — tiems, ku
rie ateina į mano studiją, kurie trokšta 
mokytis.
• Petrutienė yra išrinkta į Lietuvių' 
Meno Sąjungos Centro Komitetą. Klau
siau ją:

— Ką žadate veikti naujajame LMS 
Centro Komitete? ,

— Organizacinio darbo, didesnio at- 
sakomingesnio darbo, sakyčiau, nežadu 
imti, negalėčiau atlikti. Bet dirbti, pa
dėti kitiems, rūpintis Lietuvių Meno 
Sąjungos veikla, kultūrinio darbo plėto
jimu prižadu. Tai, beje, mūsų visų pa
reiga. „ '
• Palinkėjęs Onutei, jos vyrui Jonui 
dukrelei sveikatos, palinkėjęs, kad 
juo daugiau darbuotųsi, paldausiau, 
ji mano apie mūsų spaudą. *

— Skaitau abudu dienraščiu labai
tidžiai. Man patinka Laisvė. Man itin 
patiko jūsų atsiminimai - apie kompozi
torių ir mokytoją Miką Petrauską, taip
gi jo laiškai, rašyti jums, kuriuos pa
skelbėte Literatūros ir Meno skyriuje. 
Visa tai išsikirpau ir laikausi savo ar
chyve. Mikas Petrauskas buvo įdomus 
žmogus, daug davęs mūsų muzikai, mū
sų kultūrai, gi jaunesnioji lietuvių kar
ta apie jį turi labai mažai žinių...

Dar žadėjau su Petrutiene susitikti 
kada nors Seimui baigiantis, bet jau ne
bebuvo progos.

Patiko man L. Prūseikos žodis, tar
tas jaunimo ir moterų sesijose (LDS 
Seimo metu) a'pie mūsų jaunus veikė
jus. Jis daug maž taip*pasakė:

— Mums reikia tokių Amerikoje gi
musių ir augusių veikėjų, kaip Onutė 

^Petrutienė, ir jai panašių. Ji yra žy
mi muzikė, pedagogė, menininkė, bet 'ar 
tas jai kliudo sekimą mūsų judėjimo? 

. Ne! Ji skaito ne tik angliškus skyrių?, 
—ji skaito visą mūsų progresyvę spau
dą, sekdama visą mūsų visuomeninį gy- 

. venimą. Ji žiūri į' mūsų gyvenimą a- 
biem akimi. Jei jaunas, Amerikoje au
gęs žmogus, lietuvis, nori šiandien bū
ti tikru tarp lietuvių veikėju, jis priva
lo pažinti, privalo sekti ir lietuvišką pro
gresyvę spaudą. Muzikos profesija ir jo- 
Jkia kita profesija neprivalo sukliudyti ir 
atitraukti mūsų jaunesnius žmones nuo 
platesnio visuomeninio judėjimo. Tai tu
rėtų jiems tik padėti.

Teisingai pasakyta!
ROJUS MIZARA.

J, Rudzinskas

Vilniaus Valstybiniame 
dramos teatre

Virtos “Pasmerktųjų sąmokslas,” 
kitos 
Pje- 
mei-

Tarybų šalyje teatras kovoja už aukš
čiausių žmonijos tikslų įgyvendinimą, 
'už taiką, už laimingą ir šviesų gyveni
mą.

I

Mes, tarybiniai aktoriai, turime vi
sas sąlygas kūrybiškai dirbti, kelti savo 

' meistriškumą .
Rusų klasikinė ir tarybine dramatur

gija sparčiai padeda kūrybiškai augti 
Lietuvos aktorių kolektyvams, skyrium 
imant, Vilniaus Valstybiniam dramos 
teatrui. M. Gorkio “Priešai” ir “Jego
ras Bulyčovas,” zSimonovo “Rusų žmo
nės,” 
Korneičiuko “Putinų giraitė’ ir 

z teatro pastatytos aukštai idėjinės 
sės padėjo subręsti mūsų aktorių 
striškumui ir jiems išauklėti. Vaisin
gas darbas su klasikiniu ir tarybiniu 
repertuaru’įgalino mus išbandyti savo 
jėgas tokio monumentalaus veikalo pa-, 
statyme, kaip Vs. Višnevskio “Neužmir
štamieji 1919-ji.”

Mūsų pastangos nenuėjo veltui. Mus 
pasiekė džiugi žinia: už spektaklį “Ne
užmirštamieji 1919-ji” septyni mūsų 
teatro meno kolektyvo nariai: dailinin
kas J. Jankus, režisierius J. Grybaus
kas, aktoriai: J. Siparis,.J. Rudzinskas, 
J. Kavaliauskas, M. Mironaitė ir P. Zu- 
lonas šiemet apdovanoti stalininėmis 
premijomis. Dabar mūsų teatro kolek
tyvas turi devynis laureatus, jų tarpe 
režisierius J. Grybauskas ir šių eilučių 
autorius už pasiekimus sceninio menu 
srityje jau antrą kartą apdovanoti pre
mijomis. Tai, kad mūsų darbas tary- • 
binės liaudies yra taip aukštai įvertin
tas,, byloja, jog teatras auga ir vystosi, 
ugdo scenos meistrus.

Teatro kolektyvas turi puikias sąly
gas kūrybiškai dirbti. Rekonstruavus 
senas teatro patalpas, žymiai padidinta 
scena, kuri aprūpinta moderniais, tech
nikos įrengimais, žymiai praplėsti už
kulisių kuluarai. Vilniaus darbo žmo
nės, atėję į mūsų teatrą, patenka į erd
vų ir komfortabeliškai įrengtą fojė ir 
žiūrovų salę. ' ' / /

Mes, tarybinio teatrinio meno, socia
listinio realizmo meno ^veikėjai, niekuo
met nesitėnkiname tuo, kas pasiekta, 
mes /visada stengiamės tobulinti savo 
meistriškumą. Mūsų teatro kolektyvas 
ruošia bet kurio naujo pastatymo pla
tų aptarimą. Mes dažnai gauname -va
dinamas kūrybines komandiruotes nu
vykti į priešakinius broliškųjų respubli
kų teatrus ir susipažinti su jųjų kūry
binio darbo metodais. Pas mus taip 
pat dažnai atvyksta įžymieji tarybinio 
teatrinio meno meistrai,* kurie dalijasi 
su mumis savo kūrybinio darbo pątyri- 
mu. ,

Taip, sukurti spektaklį “Neužmirš
tamieji 1919-ji” daug mums padėjo Ma
skvos Mažojo akademinio teatro režisie
rius, nusipelnęs meno veikėjas, V. J. Cy- 
gankovas savo rūpestinga pastatymine 
režisūra. -

Nuolatinis sąjunginių broliškųjų res
publikų teatrų kūrybinis bendradarbia
vimas -— vienas būdingųjų tarybinės te
atrinės kultūros bruožų.

Tarybų Sąjungoje įsigalėjo puiki tra
dicija: kasmet. šalies sostinėje, Maskvo
je, ruošiamos vienos ar kitos tarybinės 
respublikos literatūros ir meno dekados. 
Kiekvienai sąjunginei respublikai iš ei
lės suteikiamas galimumas nusiųsti į 
Maskvą — į pasaulio kultūros centrą — 
savo kūrybinius kolektyvus ir ten pa
demonstruoti savo literatūros ir meno 
pasiekimus, įnešti savo indėlį į daugia
nacionalinės tarybinės visuomenės kul
tūros lobyną.

Šiais metais didelė garbė 
Maskvos? lieteratūYos ir meno 
suteikta. Lietuvos respublikai.

Šiuo metu teatro kolektyvas 
viai ir su entuziazmu ruošiasi būsima
jai dekadai. Tarybų šalies sostinės i vi
suomenė pamatys penkis geriausius mū
sų spektaklius: M. Gorkio pjesę “Prie
šai,” Vs. Višnevskio —- “Neužmiršta
mieji 1919-ji” (abu pastatymai pažymė
ti premijomis) ir tris lietuviškos • dra
maturgijos pjesęs: P. Cvirkos — “Žemė 
maitintoja,” A. Godaičio-Guzevičiaus — 
“Kalvio. Ignoto teisybė” ir J. Baltušio 
“Anksti rytelį.”
Mūsų teatro aktoriai labai aktyviai da

lyvauja sukuriant naują lietūvišką me
ninį filmą pagal J. Baltušio ir E. Gavri- 
lovičiaus scenarijų “Prie Nemuno ry
tas/’ kuris bus demonstruojam’as per 
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dalyvauti 
dekadoje

intehsy-

lietuvišką dekadą Maskvoje.
Tarybinė santvarka. Lietuvos respu

blikos meno darbuotojams atvėrė tiesų 
ir platų kelią į žėrinčias meno viršūnes, 
suteikė visas sąlygas laisvai kurti, ma- 
terialiai aprūpino teatro darbuotojus, 
kurie nuo šiolei yra tikri dėl savo ryto
jaus.

Didelė laimė ir džiaugsmas yra gy
venti ir kurti šalyje, kur žmogus turi 
teisę į darbą ir į poilsį, į mokslą, kurio
je darbas garbinamas, o menas pirmą 
kartą yra tikrai laisvas, kur nėra žmo
gaus išnaudojimo kito žmogaus ir rasi- 

ta- 
dar 

gaus išnaudojimo kito zmog 
nes neapykantos, kur darbo žmonės 
po savo laimingosios dabarties ir 
puikesnės ateities šeimininkais.

Smagi naujiena dėl 
Laisvės piknikox

Soūthbostonietis Stasys 
Paura, tas senas chorvedys, 
pranešė mums, kad jo vado
vaujamas talentingų daininin
kų kvartetas iš R. Niauros, P. 
švedo, L. žilaičio ir S. Pauro, 
yra pasiruošę ir dalyvaus pro
gramoj rugsėjo 7 d., Olympia 
Parke, Laisvės piknike.

Keletas metų atgal, kiek
vienas, kas tik girdėjo, gėrė
josi jų nepaprastu sutartingu 
dainavimu. Po geroko daina
vime poilsio, juos ir vėl gir
dėsime dainuojant čia minėta
me Laisvės piknike.

Taipgi reikia nepamitšti, 
kad bus monteliškių duetas; 
Rožė Merkeliutė ir William’ 
Juodeikis. Dainininkams pia- 
nu .akompanuos vietinio Aido 
Choro mokytoja Josephine 
Karsokienė. Josephina per 
pastarąjį laiką 1 a* 
bai nesveikavo, todėl ir Cho
ras apmirė. Bet dabar jau
jaučiasi gana stipri, tačiau jai ’ 
yra patarta l)ūti-užsilaifcyti
ramiai, kad atgavus greičiau 
sveikatą;

Dar nuo poros kitų užpra
šytų menininkų laukiame at
sakymo. . D. J. .

J. Baltušis

Lietuvių tautos tikrovė
VILNIUS. — Praslinko vos ;12 metų 

nuo to laiko, kai Lietuvos darbo žmonės 
įvedė pas save tarybinę valdžią. Ta
čiau tie metai savo reikšmingumu .pra
lenkia daugelį lietuvių tautos vystymosi 
šimtmečių. Tie metai, žymintieji posū
kį Lietuvos istorijoje, pakeitė visą jos 
išvaizdą.

Negrįžtamai nugrimzdo praeitin tie 
laikai, kai lietuvis valstietis gyveno la
bai vargingai, kai skurdas ir vargas, 
žiaurus išnaudojimas ir tamsybė lydėjo 
jį znuo pat lopšio iki grabo lentos. Da
bartinis Lietuvos valstietis, tikras šei
mininkas, sukūręs didžiai našią kolūki
nę gamybą; gyvena laisvą džiaugsmin
gą, pasiturimą gyvenimą. Jis ramiai 
ir drąsiai žiūri į ateitį. Baigta su pri
mityviuoju žemės įdirbimu, su neder
lių, gyvulių dvėsimu ir kitomis-nelaimė
mis. Nepaliaujama srove jam-atsiun
čiama tūkstančiai naujausių traktorių 
ir kombainų, šimtai melioracijos maši
nų, mineralinės trąšos, aukštos kokybės 
sėkla. Kasmet iš respublikos aukštųjų 
mokyklų, institutų ir akademijų atvyks
ta pas jį šimtai agronomų, zootechnikų 
ir kitų žemės ūkio specialistų. Ir štai 
jis, buvusis kumetis, dabar Lietuvos 
kolūkietis, kuria savo puikų gyvenimą. 
Ir šioje kūrybinio darbo, eigoje keičiasi 
visa, ir visų pirma keičiasi pats žmogus, gimtadienis,“ tai* padainavome 
Praeityje užguitas, dėl skurdo _ nusika- ]am “linksmą gimtadienį’‘ 

' —„-- Buvome surengę išvažiavi- 
šlovingas Socialistinio Darbo Didvyris.Imą pas Stasio Shlegerio broli, 

kuris turi obuolių sodą. Pątę1’ 
gi vieta dėl piknikų. Daugelis 
pasipirko ir parsivežė namo 
obuolių.

Rugp. 17 d. turėjome 
baltijo tautų pikniką. Daly
vių nebuvo daug. Mat dauge
lis išvažinėje Į atostogas buvo.

Violet Taraškienė ir "jos 
dukrelė Caroline svečiavosi 
pas savo tėvelius Tarąškūs 
Lawrence, Mass. i
- John ir Mary Rudis leido 
atostogas važinėdami po pla
čią Ameriką. Grįšią namo- su 
nauju automobiliu. < j; .

M. Alvinienė dalyvavo 
Seime, Detroite,, Mich.. Alvi
nas sako, kad jo draugė labai 
pavargo dalyvaudama Seime 
ir jaunimo sesijose.

Jonas ir jo žmona Marks 
turi ilgą kelionę. Lankėsi Ro
chester, N. Y., Chicagoje ir 
kituose miestuose.

W. ir II. Jacobs buvo ap
leidę Oaklandą, bet dabar 
jau1 grįžo atgal. Nerado nie
kur geriau, kaip čia. Pasipįi*- 
ko pastatą, persitaisė jį, kaip 
jiems geriau tinka.

Pabaltijo tautų piknike tu
rėjome viešnių. Ona Vasiliau
skienė sakė buvusi Hot 
Springs, Ark., pas L. Valaiką. 
Dabar atvyko čia pas savo įfi- 
nų.ir marčią. Sakė norinti čia 
apsistoti, jęi jai miestas pa- * 
tiks. O

Antra viešnia — tai Mi*š.
Thompson iš Red Wood City, 
Calif. Gyvena ten pas savo 
sūnų. Sakė ten gražus mieštu^ 
kas, tik bėda, kad nėra lietu
vių. Ji labiausia myli Oaklan
dą, nes čia yra daug suėjimų ‘ 
ir parengimų.. Oras yra prie
lankus.

Kas tik čia atvažiuoja, tai 
nebenori grįžti atgal.

Visiems geriausi linkėjimai.-
Lapenai.;

mavęs valstietis J. Jodinskas dabar

Ilgus metus vilkusi beteisės Lietuvos 
moters jungą Stasė Vitkienė tapo vie
na respublikoje ir už jos ribų išgarsė
jusių moterų. Ji • taip pat susilaukė 
aukštojo Socialistinio Darbo Didvyrio 
vardo. Į josios vadovaujamą kiaulių 
fermą atvažiuoja šimtai žmonių, kad 
perimtų jos darbo patyrimą. Plačiai 
žinoma yra Marijampolės rajono “Še
šupės” kolūkio melžėja S. Vosylienė ir 
dešimtys kitų kolūkinio kaimo darbo 
žmonių. Šių visuotinės pagarbos ir. pri
pažinimo- nusipelniusių paprastųjų žmo
nių vardai dabar yra vienoje gretoje su 
įžymiųjų rašytojų, dailininkų, moksli
ninkų vardais.

Didžiulės permainos įvyko respublikos 
pramonėje. Broliškųjų tarybinių res
publikų padedama, lietuvių tauta ne tik 
atkūrė hitlerininkų sugriautą pramonę, 
bet išvystė ją iki tokio laipsnio, kurio 
ji dar niekuomet anksčiau nebuvo w pa
siekusi. Pastatyta dešimtys galingų 
fabrikų ir gamyklų, duodančių naują 
respublikoje produkciją: tekinamąsias 
stakles, elektros įrengimus, dviračius. 
Atsirado ištisi statybinių medžiagų ga
mybos rajonai. Žymiai išaugo tekstilės, 
avalynės, Linų apdorojimo pramonė. Ir 
visose šitose įmonėse bei gamyklose, vi
sose naujosiose pramonės šakose iš
augo nauji žmonės, kuriems laisvas, kū
rybinis darbas tapo garbės dalyku, šlo-

(Tąsa 4-tam pusi.)
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WHAT CONSTITUTES JUSTICE?
(In Regards To Steve Nelson) 

A thunder storm of arrogance? 
A shower full of lies?

A lightning bolt of petulance
To burn out both the eyes:

Of Truth and Right which seek to show 
The e>ror and despair,

Of those who live in luxury, '
And never seem to care,

That millions writhe in poverty, 
(What lawful waste and painj)

And thirst for Life and Righteousness 
As flowers thirst for rain?

O, Justice: how your heart has changed I 
I hardly recognize:

The .scoundrel in your attitude, 
The malice in your eyes!!

Charles Wazaljs

Oakland, Cal.
girdėti pas mus?Kas

Rugpiūčio 8 d. turėjome.su- 
sirinkimą pas draugus Frank 
ir Dorothy- Machulius. Nutarė
me daug svarbių dalykų—r .pa
remti civilių teisių gynimą 
$50 ir Laisvei $25. Nutarėm 
kitą mėnesį turėti pietus pas 
d. Mozuraičius, San Leandro, 
Calif. Gražiai įrengta vieta.

Po susirinkimo Machutiai 
pavaišino skaniais1 1 užkan
džiais. Buvo Frank Machūlio

London. — Dauguma eu
ropiečių nusigando, išgirdę, 
kad Eisenhoweris žada ‘’iš
laisvinti” rytines Europos 
kraštus nuo Sovietų.

3 pusl.-Laisvę ( Liberty )-Se»tadien., Rugp.-August 30, 19M



NEUŽMIRŠTINA REGYKLA
Pribuvęs į geležinkelio 

* stotį sužinojau, jog trūkis, 
kuriame turėsiu važiuoti, 
bua tiktai už pusės valan- 

1 dos. Laikas nėra ilgas-prie 
m kitokių aplinkybių, bet pa- 
/ surengusiam kelionėn atro- 
I dė gana ilgas, kuomet prir 

sieina šen ir ten bastytis, 
ą Atvirame ore vaikštinėti 

j buvo nejauku, nes oras tą 
I dieną pasitaikė netikęs, ir 

todėl buvau priverstas eiti 
J vidų, kad pasislėpti nuo 
šalto lietaus. Įėjęs vidun 
dairiausi į visas puses, kad 
suradus neužimtą sėdynę, 

> ir pamatęs ją^viename pa
sienyje, priėjau ir atsisė
dau.

Žmonių susirinko nema
žas būrelis ir tūli, matomai, 
buvo pasirengę kelionėn. 
Kiti atkeliavo iki stoties, 
kaipo artimi draugai arba 
šeimų nariai, idant atsisvei
kinti ir palinkėti saviš- 

' kiams laimingoš kelionės.
Jų ten buvo visokio am

žiaus: senų, viduramžių, 
suaugusių ir visai jaunų. 
Kiekviena grupė turėjo 
skirtingą pasikal b ė j i m ą : 
kalbėjo apie orą, kelionę, 

■ ekonomiją ir net ginčijosi 
dėl skirtingų nuomonių po
litikoje. Abelnai imant, vi- 

; si atrodė linksmi, tik išski
riant vieną šeimą, kuri ra
dosi netoli manęs ir žymiai 
skyrėsi nuo kitų. Ji susi- 

• dėjo- iš keturių asmenų: 
motinos, dukters, tėvo ir 
sūnaus. Jie visi buvo liūd
ni, tartum būtų ką iš savo 
tarpo palaidoję...

Motina retkarčiais net ske
petaitę šluostėsi riedančias 
ašarai nuo,.savo veido; kiti 
ŠeinfOs nąriai* taipgi * buvo 
arti ašarų.

—Kas tai galėtų būti su 
jais?—pradėjau interesuo
tis ir pats savęs klausti. ’ Po' 
valandėlės dasiprotėjau ir 
padariau šitokį spėjimą: 
ne kaip kitaip, jog taip bu
vo, kad atvežė į stotį savo 
sūnų, kuris keliauja atgal į 
militarinę stovyklą, kadan
gi jis vilkėjo uniformą.

—Na, ir kas čia tokio?— 
pamislijaiu sau, juk daug 
jaunų vyrų tarnauja ka
riuomenėje, milijonai jų, ir 
tame nėra nieko naujo.

Paskui nugirdau, jog jie 
tarpe savęs kalbasi lietuviš-

—Aha, tai lietuvių šeima! 
—tylomis tariau sau. Nors 
nepažinau jų, tačiau, esant 
tos pačios tautybės, pradė
jau domėtis jais, ir lyg pa-t 
sidąrė jie man artimesniais 
už kitus.

Tuomi pačiu sykiu pasi
girdo trūkis, besiartinantis 

Stephan A, Mitchell, naujasis demokratų partijos na
cionalinio komiteto pirmininkas. Jis čia kalbasi su laik
raščių reporteriais savo raštinėje Washingtone. Jis yra 
ištikimas gub. Stevensono pasekėjas.

Turin, Italija.—-Ligoninėn 
paimta 150 policininkų,- ku
rie apsinuodijo ’ sugedusiu 
maistu. . .

1 linkui stoties, žmonės, pa- 
I Siėmę bagažus, greitai ėjo 
pasitikti trūkio. Stoties 
užveizda išėjęs iš raštinės 
tarė:

—Trūkis į Bostoną!
Nieko nelaukdamas, lei

dausi linkui trūkio; įlipęs į 
jį, pamačiau tuščią sėdynę 
ir atsisėdau jon. Žiūrėda
mas pro langą, mačiau, 
kaip žmonės skubinasi da- 
sigauti trūkiu, tartum kas 
juos norėtų palikti. Pamal
čiau ir tą nuliūdusią šei
mą. Jie visi keturi stovėjo 
prie pat trūkio laiptų. Sū
nus atsisveikindamas karš
tai buęiavo juos. Visų vei
dai jau buvo ašaroti; mo
tina,' balsu verkdama, puolė 
prie sūnaus ir apsikabinusi 
jam ■ už kaklo laikė jį, tar
tum nenorėdama paleisti... 
Konduktorius davė ženklą, 
jog laikas apleisti, lokomoty
vas sušvilpė ir pradėjo ju
dintis. Tėvas, paėmęs mo
tinai už pečių, atitraukė ją 
nuo sūnaus, kuris vos spė
jo įšokti į trūkį, nes jau 
buvo pradėjęs palengva va
žiuoti.

Tokią liūdną ir graudingą 
regyklą retai pasitaiko ma
tyti; ne visuomet galima 
taip aiškiai'suprasti ir at
jausti širdžių skausmą ki
tuose asmenyse, kaip žiū
rint į tą nelaimingą šeimą, 
nes jų ašaros tą viską liu
dijo ir neginčijamai buvo 
tikros. Tos riedančios aša
ros daugiau išreiškė ir pa-, 
sakė, negu iškalbingas as
muo atatinkamais žodžiais 
galėtų tą viską apsakyti. 
Tai buvo momentas, kuo
met jų širdys iš gailesčio 
sudrebėjo ir jų sielos balsai 
tyliai suaidėjo.

Jų sūnus, laikydamas ne
didelį bagažą vienoje ran
koje, įlėkė į tą patį vagoną, 
kuriame aš sėdėjau. Dairė
si į visas puses, kad sura
dus kur nors tuščią sėdynę, 
bet visai tuščios jau nebu
vo — buvo tiktai prie kito 
asmens. Nenorėdamas sės
ti šalia moters, atsisėdo 
prie manęs.

Jis manęs nepažino ir ne
žinojo, kokios esu tautybės, 
gal būt dėl to ir užkalbint 
nenorėjo. Aš, žinodamas, 
jog jis yra auklėtas lietuvių 
šeimoje, nusprendžiau pra
kalbėti į jį:

—Ar toli keliauji?—pa
klausiau jo lietuviškai. Jis 
pažiūrėjo į mane ir, vietoje 
atsakyti į klausimą, pir
miau paklausė:

—Kaip galėjote žinoti, 
jog esu lietuvis? Rodosi, 
nesi pažįstamas, ir pirmą 
sykį aš tave matau.

—Stotyje girdėjau jus 
lietuviškai kalbant — man-, 
dagiai paaiškinau jam.

• —Oh! tame dalykas. Ke
liauju atgal į stovyklą. Nu
vykęs į Bostoną, imsiu trū
kį iš Šiaurinės Stoties, ku
ris nuveža iki pat tai vie
tai,—rimtai atsakė.

Matydamas jį esant pra
silavinusiu vyruku ir neblo
gai vartojant lietuvių kal
bą, tęsiau toliau mūsų pa
sikalbėjimą.

—Buvai atvykęs pasis.ve- 
čiuot pas saviškius? — vėl 
paklausiau.

—Buvau atvykęs atsisvei
kinti, nes rengiamės ilgai 
kelionei. Per metus ar il
giau neteks jų matyti arba 
gal visai nebegrįšiu,—liūd
nai pasakė.

—Manote išvažiuoti iš 
šios šalies, gal būt į Euro
pą? — įdomiai paklausiau 
jo-

—Viskas, nėra pasakoma, 
nes tai militarinę slaptybė, 
vienok mes nujaučiame, jog 
tai bus Korėja.—Tai pasa
kęs, sukando sau ■ lūpas ir 
nutilo.

—Ar seniai esate Jungti
nių Valstijų kariuomenėje? 
Kada jon įstojote? — po 
valandėlės vėl paklausiau.

—Jau tuoj bus vieneri 
metai, kai esu JV armijoje. 
Aš pats savanoriai ne įsto
jau jon — mane draftino.

—Ar galima į vienerius 
metus išmokti to, ko reika
laujama iš šių dienų kario?

—Kad tapti geru kariu, 
.reikėtų mokytis mažiausia tre
jus metus. T vienerius me
tus tiktai galima išmokti 
patys svarbiausieji dalykai.

Toliau pasikalbėjus su 
juo, paaiškėjo, jog jo esa
ma progresyvio vyro; poli
tikoje dieno? klausimais 
orientuojasi neblogai, ma
tyti, kad iš mažens jo min
tys gerai nustatytos... Jo 
tėvai visuomet pritaria 
darbininkų pažangiam 
judėjimui, paremia pro- 
gresistų spaudą ir neper
traukiamai skaito mūsų 
dienraštį Laisvę; priklauso 
prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir gauna žurnalą 
Šviesą.

Mums besikalbant, trūkis 
sustojo Bostono Pietinėje 
Stotyje. Čia jau skyrėsi 
mūsų kelionė. Jis skubino
si pribūti į Šiaurinę Stotį 
ir tuojau išėję iš trūkio at
sisveikinome ir vienas ki
tarų. palinkėjome laimingos 
kelionės.

Ilgai žiūrėjau į besitoli
nantį jaunikaitį ir juomi 
gėrėjausi: gaila būtų tokio 
jauno vyro, jeigu prisieitų 
jam žūtį karo lauke. S. B./

Philadelphia, Pa.
Sergą J. Kasperiunas

Draugas J. Kasperiunas 
rugpiūčio 24 d. išėjo į St. Ag
nes ligoninę, Broad ir Mifflin.

Ligoninėje jis randasi ant 
antrojo aukšto, kamba'rys 7. 
Draugai ir pažįstami gali jį 
aplankyti ir suteikti jam u- 
žuojautą jo sunkioje ligoje.

J. Kasperiunas pasidavė 
operacijai. Šią vasarą jam te
ko daug ligų persirgti-per,ken
tėti.

Draugė Paulina Kasperiu- 
nienė taipgi sirginėja. Ji dar 
ne visai išgijo nuo to, kai 8 
savaitės tam atgal apsinuodijo 
jos kraujas.

Kasperiunai gyvena J841 
Glendale Ave,

Nuo savęs linkiu draugam 
laimingai susveikti ir, visada 
būti sveikiem. 1

Mortos Duktė.

Montreal, Canada
X ---------

Gražins Phillip’s Square
<

Pačiam viduryj miesto, ar 
geriau pasakius, tirščiausioj 
komercinėj jo dalyj, apsupta 
Morgans, Birks ir kitų didžių
jų pastatų, Pilypo Aikštė — 
Phillips Square — niūksojan- 
ti visiškai plika, pagaliau bus 
pagražinta, apsodinta me
džiais, kad būtų išvysta sodo 
panašumui.

Prie to, miesto valdyba da
vė leidimą Henry Birks, and 
Sons (Montreal) Ltd. krautu
vei pasodinti šešis Norvegijos 
klevus, atžymėjimui kompani
jos šimtmečio gyvavimui.

, * ★ *
Kalėjimo gubernatorius 
rezignuosiąs

Bordeaux kalėjimo guberna
torius, Dr. Zenon Lesage, sa
koma, tuojau rezignuosiąs iš 
savo pareigų. Priežastys duo
damos, kaipo sveikatos susilp
nėjimas. Šią vasarą, mat, ka
liniai du kart sukilo ir po pa
skutinio sukilimo, sakoma, jo 
liga juo labiau pablogėjo. Ko
dėl — jam “gaila” kalinių, ar 
jaučiasi atsakomingas už suki
limą — paleisti gandai nenu
sako.

Pats Dr. Lesage, nuo antro 
kalinių sukilimo, atsisako su 
laikraščių korespondentais 
kalbėtis. 

* * *
Rendų skaitlines ‘bereikšmes*

Oficialiai raportai sako, kad 
per pastaruosius 10 metų 
Montreale ant stubų ręndos 
pakilusios tik $10. Tačiau, 
Šeimos Gerbūvio Draugijos 
direktorius Clarke sako, kad 
tokia raportų skaitlinė yra vi
siškai bereikšmė. Ji sako, kad 
dabar Montreale jokiu būdu 
negalima gauti stubą už $30 
ar $40 į mėnesį. Jis sako, kad 
šeima, gyvenanti 3-4 kamba
rių ap'šildonįoj štuboj už $50 
rendos, turi jaustis laiminga, 
nes pigiau veik jau ir negali 
gauti. Jis pridėjo, kad šeimom 
su žemom įplaukom, tiesiog 
desperatiška padėtis gauti 
stubą už prieinamą kainą. / 

'»• ' *!•
Ir smulkūs JAV pinigai 
atskaičiuojami

Pasidarius Amerikos pini
gams pigesniems negu Kana
dos, ligšiol žemiau dolerio, už I 7
smulkius pinigus nieks neat- 
skaitydavo kainas. Tačiau 
pradėjus “plaukti” sidabri
niams pinigams, Bankų parė
dymu ir už smulkiuosius at
skaičiuojama 5%.

* 'd,
Vickers darbininkai streike

Kaip buvo tikėtasi, kad 
laivų statymo įmonė, Cana
dian Vickers Lttd., ir'jos dar
bininkų dalis, atstovaujamų 
Canadian Catholic Syndicate 
unijos,.susitars ir bus išvengta 
streiko, tai taip neišėjo. Kom
panijai atsisakius išpildyti 
darbininkų teisingus reikalavi
mus pakelti algas 20 c. į va
landą (iš pradžių reikalavo 
25 c.), darbininkams kito ke
lio nebeliko, kaip'tik eiti į 
streiką, ir šio mėnesio 19 d. i- 
šėjo į streiką. Streikas solida
rus < ir turi kitų unijų tvirtą 
pritarimą bei finansinę para
mą.

Reikia pastebėti, kad šios 
kompanijos kita, daug didesnė 
darbininkų dalis priklauso 
prie kitų unijų, afilijavusių 
prie AFL.' Catholic Syndicate 
unijos nariams išėjus'į strei
ką, Amerikos Darbo Federa
cijos vadai savo nariams davė 
patvarkymą, kad eitų į dar
bą, bet eiliniai nariai atsisakė 
žengti pro savo brolių darbi
ninkų pikieto liniją.

* ★ *'
Tokiu būdu, streikas apima 

kompaniją veik visu 100% ir 
nereikia nė abejoti, kad dar
bininkai laimės. 

* *
Verdune užpultas kūdikis 
lytinio iškrypėlio

Vakarinėj Verduno miesto 
dalyj, Crawford Park, pereitą 
savaitę mįestd sodelyj šešių

\ . v
- 1 X ■ ' *

Lietuvių tautos tikrove 
t

(Tąsa nuo 3-čio nūs.)
ves dalyku. Iš užmiestinių senmiesČio 
lūšnų jie persikėle į šviesius ir erdvius 
namus, jiems leidžiami laikraščiai ir 
knygos, organizuojami įvairūs kursai ir 
mokyklos, sudaryta daugybė meninės 
saviveiklos kolektyvų, kur vaizdžiai pa
sireiškia liaudies talentai. Tūkstančiai 
darbo žmonių yra išrinkti į vietines 
darbo žmonių deputatų tarybas, į aukš
čiausiąjį rešpublikos valdžios organą — 
Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą, 
kur jie betarpiškai dalyvauja respubli
kos valdyme. ' ■

Ne per seniausiai švietimas Lietu
voje buvo prieinamas tik saujelei išrink
tųjų. Miesto ir kaimo darbo žmonių 
vaikai buvo. pasmerkti likti neraštin
gais, tamsiais ir1 prietaringais. . Nepai
sant to, kad Lietuvoje tebuvo vienas ū- 
niversitetas ir keli šimtai mokyklų bei 
gimnazijų, buržuaziniai valdovai šaukė 
apie “inteligentijos gausybę,” apie rei
kalą sulaikyti jaunuomenės veržimąsi į 
mokslą.

Nūdien Tarybų Lietuvoje, be univer
siteto, yra dešimtys aukštųjų mokyklų, 
konservatorijos, dailės institutai, muzi
kos mokyklos.. Respublikos aukštosiose 
mokyklose mokosi keturiolika tūkstan
čių studentų. Apie pusė milijono Ta
rybų Lietuvos vaikų mokosi mokyklose. 
Respublikoje įvestas privalomas nemo
kamas septynmetis mokslas. Ir niekam 
į galvą neateina mintis apie tai, kad bai
gusiajam aukštąją mokyklą teks ieškoti 
darbo dėl “inteligentijos gausybės.” 
Jauni specialistai — mokytojai, inžinie
riai, gydytojai, agronomai, zootechni
kai — yra labiausiai pageidaujami žmo
nės mokyklose ir ligoninėse, fabrikuose 
ir įmonėse, kolūkiuose ir tarybiniuose ū- 
kiuose, rajonų ir apylinkių centruose, 
mokslinio tyrimo institutuosę, laikraš
čių redakcijose ir leidyklose, kur kiek
vienas turi galimumą panaudoti savo ži
nias, įsigytas aukštojoje mokykloje.

Kaip saulės nušviestas horizontas, lie
tuvių tautai iškyla jos šviesi ateitis. Di
džiųjų komunizmo statybų galingi švy
turiai nušviečia jai kelią.

Šiuo keliu, drauge su visomis tarybų 
šalies tautomis, žengia lietuvių tauta.

SUCH OBNOXWS WRONGS
Why-is it wrong to think and talk? 
And is it wrong to breathe and walk ? 
Why persecute these men who say, 
“Lets work to form a better way 
Of aiding those who rot in dirth” ? • 
What is a Social System worth 
That keeps degraded’ in foul slums 
Ten million souls who thrive on crumbs 
And kicks and slurs ? who live in pens 
(Nice homes!) as filthy as rank fens 
Where frogs and snakes profusely breed? 
These people ache! these masses need 
Protection from the Lords of Crime: 
Why not repudiate the slime ’ 
They live in : rotting, day by day ?
Why not reward th,em honest pay 
With clothes and food and honor too? 
Why should these people ache and stew 
Like lobsters in a boiling pot?
Consider now: that dirth is not
The symbol of ■ prosperity!
And are these people really free ?
Aye, free to live with bugs and lice, 
To fraternize with friendly mice, 
To eat corruption, day by day, 
And wither, rot and> waste away 
Like leaves in Autumn: when the cold 
And chilly winds like demons.bold

4 ' •'
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Demolish' Warmth, and rudely hack 
And cough and wail, and madly stack 
Dead leaves upon the forest floor, 
And kill sweet flowers; I deplore 
That those who have excessive wealth 
Who wallow in clean Social Health 
Deny to paupers all the good ’ 
And beneficial things that would 
Improve their lives and make1 them gay: 
Why should they treat the poor this way? ' 
I mean, why knock them down, then laugh, 
“The poor are dumb and vulgar chaff, 
We are the kernel of the grain, 
The poor are ignorant and plain, 
And love to live just like they do, 
Why bother them?” The Pompous Few 
Who suffer from excessive pride, 
Will slur the poor and try to hide 
The-simple fact that hungry Greed 
Is just what makes these people bleed; 
And so they slander all those who 
Repudiate Foul Lies: Who strew 
About through cities and trough towns 
(Thats why the Rich wear morbid frowns) 
A gospel to dispel Despair, 
To stir the Masses up to share 
In wealth which all their labors make, 
So millionaires who fry and bake 
Poor people just like chickens, shake 
Y^ith Evil Malice: and pronounce, 
“That all those who profusely trounce 
Base actions must wind up in jail, 
There let them sit and rant and rail 
About Injustice: let them call 
The People from an iron stall, 
We’ll let them rot and waste away, 
Judiciously! from day to day!”

Indeed, the Rich are very sly, 
And they know how to slur and lie, 
And they know how to hoard and steal! 
Enjoying wealth : they never feel 
Just what it is to suffer dirth, 
Engrossed mid vile, malicious mirth 
They act their parts of Pious Things, 
And flap their tongues like flailing wings, 
And say, “Ah, yes, we live so fine! 
Yet pity all the poor who pine 
Away because they are sę dumb, 
But after all a soggy crumb 
Or two will amply fill their needs; 
In every garden you’ll find weeds; 
And people who are prone to lie 
And waste their time, and moan and cry, 
Are good for nothing: really, now: 
Go preach of Progress to a cow.” 
Mendacious clan! they love to see 
The People in rank misery, 
Not knowing kindness or good-will,

They gorge and hoard, and reap and fill 
Giant coffers up with burnished gold, 
And dazzling jewels^ and manifold 
Expensive things: they grow so fat 
With wealth just like a greedy cat 
That gobbles meat, and guzzles milk; 
Their women dressed in finest silk 
Parade about (such haughty things!) 
In choice fur coats and splendid rings 
Of diamonds that ignite bright fires 
Of brilliant hues; this breed desires 
That only Some should live in style, 
While all the rest who toil and pile 
Must never own what they create! 
No wonder! Thinkers stimulate
The minds of men' who work like tools, 
“Lets stop our acting just like mules, 
And think about what we should know, 
The Few could not exploit us so , 
If only we would dare to share
The wealth WE make!: the Rich don’t care 
If we .remain just where we are, 
They like us so.” And so they jar 
The plundered minds of those who spoil 
In filthy slums, who daily toil 
Without reward, without the lure 
Of knowing that-their work will cure 
The awful Specter of Despair,
Which makes them writhe and pull their hair, 
Which leaves them poor (while others thrive) 
Humbled, and only half aljve.

, Charles Wazalis
♦

metų kūdikis buvo prievarta 
nuvestas nuošaliau po me
džiais ir ten išprievartautas. 
Kūdikis, tačiau išliko gyvas, 
ir kaip jis tėvams ir policijai į 
nusako, tai tą atlikęs gana > 
apysenis vyras. / 

Policija ieško kaltininko, 
bet. ir lig 'šiol dar nesurastas. 
Tuo tarpu tėvams apylinkėje 
didelė baimė, kad ir su kitais 
kūdikiais taip neatsitiktų.

Geras derlius

Čia pranešta, kad Kanados 
ūkininkai šiais metais jau su
rinko $12,175,000 už parduo
tus klevo syvus Jmaple syrup) 
ir. už' cukrų, arba 42% dau
giau, negu pereitais metais ąer 
t'ą patį laiką. • .

Sunkiai serga Uldukis

Senai negalavęs, dabartiniu 
laiku gana sunkiai susirgo 
Petras Uldukis. Ligohis ran
dasi Royal Victoria ligoninėje.

Tai Jungtiniu Tautu Generalinės Asamblėjos pastatas. 
Jau baigiamas statyti. Jau jame įvyks Asamblėjos su
sirinkimas, kuris prasidės spalio-14 d. Už šio pastato 
matosi dangoraižis. Tai Jungtinių Tautų Sekretoriato

• pastatas. v • • v . .
1 - - ..... ... -    ■—
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WATERBURY, CONN. ' CHICAGOS ŽINIOS
tjcut valstijos CIO taryba.

Smarkus darbininkų susirinki* 
mas, jų rezoliucija prieš 
teisėją

• Rugprūčio’ 22 d. čia buvo 
atlaikytas skaitlingas darbi- 
Umtfų susirinkimas. Vietinė 
spauda sako, kad buvo susi- 

I rinkę 2,500 Scoville Mfg. Qo.
streikierių. Susirinkimas įvyko 
Temple Hali. Darbininkai 

. yra United Automobile Wor
kers unijos nariai.

Susirinkimas buvo sušauk
tas išnešimui protesto prieš

teisėją Walter M. Pickett, ku
ris išdavė kompanijai indžion- 
kšiną prieš streikierius. Savo 
rezoliucijoje darbininkai grie
žtai pasmerkia teisėjo pasiel
gimą. Jie sako, kad teisėjas 
Pickett sulaužė pamatinius 
Amerikos teisingumo princi
pus.

Susirinkime dalyvavo ir 
automobilistų unijos naciona- 
lis sekretorius Emil Mazey iš 
Detroito. Streikas eina jau 
dešimta savaitė.

kreiptųsi į valstijos guberna
torių John D. Lodge ir reika
lautų daryti žygius prieš mi
nėtą teisėją.

Susirinkę darbininkai vien
balsiai nutarė streiką tęsti to
liau ir priversti kompaniją iš
pildyti jų reikalavimus. Rep.

Kiekvienas paprotį^ ka- 
daisi buvo laikomas keiste
nybe; kiekviena idėja ka- 
daisi buvo buvo laikoma ne
sąmone. F. Nietzsche

N. GOGOLIS

“ TARASAS BULBA
(Tąsa)

Visiškai įsitikinęs, kad pakanka
mai ras salamatos katiluose, jis ištraukė 
žyginį tėvo katiliuką ir nuvyko su juo 
pas savo kurenio virėją, miegojusį prie 
dviejų dešimčiaviedrių katilų, po ku
riais dar žybsėjo pelenai. Dirstelėjęs į 
juos, jis nustebo, pamatęs, kad abu tuš
ti. Reikėjo nežmoniškų jėgų visam tam 
suvalgyti, juo labiau, kad jų kurenyje 
bmto) mažiau žmonių negu kituose. Jis 
pažiūrėjo į kitų kurenių katilus — vi- 

tuščia. Nenoromis atėjo jam į galvą 
patarlė: “Zaporožiečiai — kaip vaikai: 
bus maža — suvalgys, bus daug — taip 
pat nieko nepaliks.” Ką daryti? Bu
vo vis dėlto kažkur, rodos, tėvo pulko 
vežime, maišas su balta duona, kurią 
rado apiplėšę vienuolyno kepyklą. Jis 
tiesiog priėjo prie tėvo vežimo, bet veži
me jo nebebuvo:' Ostapas pasiėmė jį pa
sidėti po galva ir, išsitiesęs šalia ant 
žemės, knarkė, jog visame lauke buvo 
girdėti. Andrius griebė viena ranka 
maišą ir taip jį staiga trūktelėjo, jog 
Ostapo galva nukrito ant žemės, o jis 
pats mieguistas pašoko ir, sėdėdamas su 
užmerktomis akimis, suriko visa ger
kle: “Laikykite, laikykite velnią lenką, 
ir žirgą gaudykite, žirgą gaudykite!” — 
“Nutilk^hš tave nudobsiu!” suriko išsi
gandęs Andrius, užsimojęs maišu. Bet 
Chtapas jau ir šiaip daugiau nebekalbė
jo, nutilo ir ėmė taip kriokti, jog nuo al
savimo judėjo žolė, ant kurios jis gulė
jo. Andrius bailiai apsižvalgė aplinkui, 
norėdamas sužinoti, ar mieguisto Osta
po kliedėjimas nepažadino kokio kazoko. 
Tik viena kuoduota galva iš tikrųjų pa
kilo gretimame kurenyje ir apsižvalgiu
si, netrukus vėl nulinko prie žemės. Pa
laukęs kokias dvi minutes, jis pagaliau 
nuėjo su savo našta. Totorė gulėjo vos 
alsuodama. “Kelkis, eisime! Visi mie

dangų mėnulis, panašus į atbulai at
gręžtą ryškaus raudono aukso piautuvą. 
Papūtęs iš stepės vėjelis leido suprasti, 
kad nebedaug laiko liko ligi aušros. Bet 
niekur nebuvo girdėti tolimo gaidžio 
giedojimo: nei mieste, nei sunaikintose 
apylinkėse seniai nebeliko nė vieno gai
džio. Nedideliu rąstu perėjo jie perta- 
ką, už kurio siebėsi kitas krantas*, kuris 
atrodė aukštesnis už aną, likusį užpaka
lyje, ir buvo iškilęs stačiu skardžiu. Ro
dėsi, šitoje vietoje buvo stiprus ir savai
me saugus tvirtovės punktas; bent že
mės pylimas čia buvo žemesnis ir už jo 
nebuvo matyti įgulos. Bet užtat toliau 
stiebėsi aukšta vienuolyno siena. Sta
tus krantas visas buvo apaugęs piktžolė
mis, ir nedidelėje dauboje tarp jo ir per- 
tako augo aukštos nendrės, beveik sulig 
žmogumi. Kriaušiaus viršūnėje buvo 
matyti tvoros likučiai, liudiję, kad čia 
kadaise buvo daržas; priešais jį — pla
tūs varnalėšų'lapai; iš už jo kyšojo ba
landos, ‘ laukinės dygios usnys ir saulė
grąžos, aukščiausiai iškėlusios savo gal
vas. Čia totorė nusiavė kurpaites ir to
liau ėjo basa, atsargiai pasikaišiusi suk
nelę, nes vieta buvo klampi ir apsemta 
vandens. Eidami tarp nendrių, jie su
stojo prieš sukrautus žabus ir virbus. 
Praskleidę žabus, rado jie savotiškus 
žemės skliautus — skylę, nedaug dides
nę už duonkepės krosnies skylę. Toto
rė, palenkusi galvd, įlindo pirmoji; tuoj 
po jos — Andrius, pasilenkęs kiek gali
ma žemiau, kad galima būtų pralįsti su 
savo maišais, ir netrukus abu atsidūrė 
visiškoj tamsoj.
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IŠMETĖ SERGANČIĄ 
ŠEIMĄ Iš KAMBARIŲ

Kaimynai sunešė rakandus 
atgal, sumetė $165 šeimos pa-" 
galbai.

’ Charl es McCord pamatęs, 
kad jo kaimynų rakandai iš
mesti ant kiemo Cabrini Hou
sing projekte, suskubo sukvie
sti kaimynus juos sunešti at
gal. Jis žinojo šeimos padėtį: 
vyras neseniai turėjęs dirbtu
vėje nelaimę dar dabar serga, 
moteris serga vaikų paraly
žium (polio), devynių metų 
vaikutis turis širdies ligą. Dar 
yra mergaitė 14 metų ir vai
kutis 4 metų, x

Šeima išmesta iš buto dėlto, 
kad neturėjo kuom nuomą už
simokėti. Projekto užveizda 
gerai žinojo, kad vyras greit 
gaus atlyginimą už nelaimę 
ir pažeidimą sveikatos, bet 
nepaisė; metė rakandus lau
kan. '

Sunešę rakandus kaimynai 
dar kitaip parodė - tikra soli
darumą Herbert Uteg šeimai. 
Ir dideli ir maži suskubo rink
ti aukas ir greit surinko $165. 
Vaikučiai savo centus davėj į 
fondą. Viena moteris atidavė 
paskutinį dolerį.

Incidentas primena bedar
bės laikus, kada kaimynai su
sirinkdavo ir sunešdavo išmes
tus rakandus.

Kaimynas

kienė, U. Butkienė ir K Mud- 
ra, ir ištikrųjų tom draugėm 
reikia atiduoti didelę pagarbą 
už tokį gerą valgių prirengi- 
mą, ne tik pagal skonį, bet ir 
sveikatos atžvilgiu, visokių 
daržovių, pilnų vitaminų .ir1 
kitokių mineralų, ir taip to
liau. O tas tortas ir sausainiai, 
tai net burnoj tirpo*; taip ska
nūs ir Maistingi su riešutais ir 
bananom.

Tai mūsų vyručiai nustebo 
ir klausė: “Kada jos ir galėjo 
tiek visko pagaminti ?”

Drg. C. Stanevičienė tarė 
kelis žodžius primindama vy
rams, kad jie neišmetinėtų 
moterims, kad jos vargsta va
žinėdamos į choro pamokas ir 
parengimus. Už tokias geras 
vaišes visi buvusieji vyrai pil
nai patenkinti. Sakė, ateityje 
glaudžiai kooperuos su mote
rų choru.

Tūli žaidė, bet vyrai dau
giausiai diskusavo, rišo die
nos klausimus. Saulutei slen
kant žemyn, choristės pateikė 
vakarienę gražiam gamtos ža
liai išmargintam gojelyje. 
Saulutei leidžiantis, nušvie
čiant savo gražiom spalvom 
aplinkumą, su pilnu pasiten
kinimu spaudė vieni kitiems 
rankas. E} K.

BINGHAMTON,!. Y.

rengirno, kuriame dalydavo 
A. Jonikienė. Kurios dar ne-< 
pasimokėjote metinės mokes- 
ties, dabar pasimokėkite.

Turėsime aptarti, ką veiksi
me ateinantį rudenį ir žiemą. 
Svarbiausias dalykas yra 
dienraščio Laisvės ir Vilnies 
vajai. Turėsime išrinkti vaji- 
ninkes, kurios dirbs vajaus 
metu. Darbas bus ne mažas, 
kad sėkmingai .pravesti dien
raščių vajų.

Prašome visų narių daly

vauti. Tą vakarą privatiškus 
reikalus padekime į šalį. 
Už Klubo-komitetą. Koreap.

J. K. Navalimkiene1 . • ■ , f 9 •

Muziką tinkamai vadina į 
angelų kalba. '’Carlyte

Bet kodėlgi velnias savi-' 
naši visas gražiausias me- . 
ledijąs? Rowland EM

Surankiojo Žemaitis
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Visi į Worcester, Mass.!
.Visi rengkitčs ir traukite į antrąjį spaudos paramai

ga, nebijok! Ar pakelei nors vieną šitokį 
kepalą, jeigu man bus nepatogu visus 
.pasiimti?” Tai pasakęs, jis užsivertė 
ant nugaros maišus, griebė, praeidamas 
pro vieną vežimą, dar vieną maišą su so
ra, paėmė į rankas ir tuos kepalus, ku- 

’ riuos buvo benorįs atiduoti totorei, ir 
kiek palinkęs po sunkia našta, drąsiai 
ėip pro miegančių zaporožiečiu eiles.
v— Andriau! — tarė §enis Bulba tuo 

ntfetu, kai jis ėjo pro jį. Jo širdis apmi
rė; jis sustojo ir, visu kūnu drebėdamas, 
tyliai ištarė:

— O kas?
~ Su tavim boba! Žiūrėk, atsikėlęs 

aplamdysiu tau pašones! Pražudys ta
ve bobos!—Tai pasakęs, jis pasirėmė al
kūne galvą ir ėmė atsidėjęs žiūrėti į ap
sisupusią apdangalu totorę.

Andrius stovėjo apmiręs, nedrįsda
mas pražiūrėti tėvui į veidą. Vėliau, pa
kėlęs akis ir pažiūrėjęs į jį, pamatė, kad 
senasis Bulba miegojo, padėjęs ant del
no galvą.

Jis persižegnojo. Staiga nuslinko nuo 
širdies išgąstis dar greičiau negu buvo 
atslinkęs. O kai jis atsigręžė, norėda- 

\ . mas pažiūrėti į totorę, ji stovėjo prie- 
• šais, panaši į tamsią granito statulą, vi

sa įsivyniojusi į apdangalą, 'ir tvykste- 
nėjęs tolimos pašvaistės atspindis ap- 

! Švietė tik jos akis, negyvas, kaip numi- 
rėlio. Jis’timptelėjo ją už rankovės, ir 

' abudu ėmė eiti drauge, nuolatos atsigrę
ždami atgal, ir pagaliau nuožulniai nu
sileido į gilią daubą, beveik sietuvą, kai 

, kur vadinamą raguva, kurios dugnu 
tingiai šliaužė pertakas, apaugęs viks- 

ir nusėtas kimsąis. Nusileidę į 
daubą, jie visiškai nebematė lauko, 

kwrį užėmė zaporožiečiu stovykla. Bent 
kai Andrius pažiūrėjo atg'al, tai pama
tė, kad jo užpakalyje išaugo, kaip stati 
sieąia, pašlaitė, aukštesnė negu*žmogaus 
ūgis; jos viršuje lingavo keletas lauki
niu agaro stiebelių, ir viršum jų kilo į

. * 7 \
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Andrius vos judėjo tamsiame ir siau
rame požeminiame koridoriuje, eidamas 
paskui totorę ir vilkdamas maišus su 
duona. “Greit mes geriau matysime',” ta
rė palydovė, “mes prieisime vietą, kur 
aš pastačiau žibintą.” Ir iš tikrųjų, 
tamsios žemės sienos ėmė pamažu švis
ti. Jie pasiekė nedidelę aikštelę, kur, 
atrodė, buvo koplyčia; bent prie sienos 
buvo pastatytas siaurutis stalelis, 
panašus į altoriaus sostą, o ant jo 
buvo matyti beveik visai išdilęs, 
nublukęs katalikų Madonos paveiks
las. Nedidelė' sidabrinė lemputė, 
kabėjusi priešais jį, vos jį apšvie
tė. Totorė pasilenkė ir pakėlė nuo že
mės jos paliktą varinį žibintą, stovėjusį 
ant laibos aukšto's kojds, su kabančio
mis aplink ją ant grandinėlių replėmis, 
adata ugniai taisyti ir gesykle. Pakė
lusi ji uždegė žibintą lemputės ugnimi. 
Šviesa sustiprėjo, ir jie eidami , drauge, 
čia stipriai apšviečiami, čia patekdami į 
juodą, kaip anglis, šešėlį, priminė Ge
rardo paveikslus’ daile.notti. Skaistus,, 
sveikata ir jaunatve trykštąs, gražus ri
terio veidas buvo griežta priešginybė jš- 
vargusiam ir išbalusiam jo palydovės 
veidui. Anga pasidarė7 kiek platesnė, ir. 
Andriui galima buvo išsitiesti. Jis 
smalsiai apžiūrinėjo šias žemės sienas, 
primenančias jam Kijevo požemius. 
Taip pat, kaip ir Kijevo požemiuose, čia. 
buvo matyti sienose įdubimai ir kai kur 
gulėjo’karstai; vietomis netgi pasitai
kydavo žmogaus kaulų, 'kurie nuo drėg
mės suminkštėjo ir byrėjo, kaip miltai. 
Matyti, ir čia yra buvę šventų žmonių, 
kurie taip pat slėpėsi nuo pasaulio 
audrų, sielvarto ir pagundų. Vietomis 
drėgmės buvo labai daug; po jų kojomis 
atsirasdavo vandens. Andrius dažnai 
turėdavo sustoti, norėdamas leisti pasil
sėti savo palydovei, kuri greitai pavarg
davo. Nedidelis kąsnelis duonos, kurį 
ji nurijo, sukėlė nuo maisto atpratu
siuose viduriuose tik skausmą, ir ji daž
nai stovėdavo keletą’minučių vietoje, vi
sai nejudėdama. 

\ r

(Bus daugiau^

“Dipukas” atsisako kariauti
[

Dar vienas lietuvis dipukas 
pagarsės Chicagoje, Jis yra 
Antanas J. Rumšą,

Kadangi Rumšą yra milita- 
rinio amžiaus, tai ir jam 
privalu atlikti verstina milita- 
rinė tarnyba kaip ir šios ša
lies piliečiams jauniems vy
rams.

Bet kada Rumšą pašauktas 
įsivilkti į Dėdes Šamo unifor
mą ir prisiekti ištikimai ka
riauti už šią šalį, jis atsisakė. 
Dipukas aiškinasi, jog tarnau
damas Amerikos kariuomenė
je jis nustotų “Lietuvos pilie-.

•tybės.”
Trys savaitės atgal Rumšą 

kreipėsi į federalį teismą, kad 
išduotų draudimą prieš re- 
krutavimo viršininkus, jog jie 
neturėtų teisės įvilkti Antaną. 
Į militarinę uniformą. Teismas 
atsisakė išduoti tokį draudi
mą.

Amerikos pilieęiu Antanas 
niekados nenorįs būti ir mili- 
tarinėje tarnyboje .netarnau
siąs. Ką su juom darys val
džia, paaiškės netolimoje atei
tyje. Senas Ateivis.

Prezidentinis kandidatas s 
kalbės Chicagoje

Šis ir tas iš mūsų miesto

Daug lankosi viešnių ir sve
čių pas mus iš kitų valstijų.

Walter ir Milda Žukai sve
čiavosi dvi savaites pas Wal- 
terio motiną II. žukienę ir te
tas P. JasiJionienę ir L. Čepo- 
nienę, taipgi ir jos šeimą. W. 
ir M. Žukai gyvena Elizabeth, 
N. J. Milda užlaiko grožio sa
loną virš -minėtame mieste. 
Milda žukienė “atselebraiti- 
no” savo gimtadienį labai 
linksmai čia būdama, kaip ji 
pati išsitarė. Sako, tęsėsi visą 
savaitę, nuo- ru’^piūčio 17 iki 
23 d. Gavo ji atvirlaiškių, do
vanų ir gražių’ gėlių. Be to, 
Wal.tjerio motina surengė' 
jiems išleistuvių parinkę rugp. 
23 d., kurioje ir mums įteko 
dalyvauti. Ten buvo ' atžymėta 1 
Mildos gimtadienis, išleistu
vės ir artimos giminaitės Ma
ry Čeponytės ir jos vyro Peter 
Tamulionio vedybinio gyveni
mo 2 metų sukaktuvės. Pra
leidome laiką linksmai tarp 
Žukų giminės.

Lankėsi pas mus V. ir J. Va- 
lukai iš Scranton, Pa., rugp. 
20 d., taipgi visi trys Žukai. 
Linksma buvo juos visus maty
ti. V., Valukas gana gerai at- • 
rodo, nors ir skundės, kad ne-1
gali dirbti. Bet šiaip linksmas 
ir padainavo mums kelias dai- 

?v j neles. IV *
Iš toliausia atsilankę mūsų 

artimi giminės, tai mano pus
seserė sui visa šeima, buvusi

* Helen, šukštukė, po vyru Ch. 
iTarbell iš Grand Rapids, 
Mich. Jų nebuvome matę per 
virš 20 metų. Tik gaila, kad 

. . .. _ .nežinojome, kad jie atvažiuos, ir vice-prezidentine , . . • !~ , , tai negalėjome tinkamai jų
i priimti. Mat jie važiavo pasi- 

. važinėti po plačią.. Ameriką, 
patys nesitikėdami čia susto
ti. Džiugu buvo ją ir jos šei
mą pirmu sykiu drauge maty
ti. A. ir J. K. Navalinskai.

-----O-----

Adelė Kapson-Kapičiaus-

Progresyvių partijos prezi
dentinis kandidatas Vincent 
Hallinan atvyks Chicagon ir 
pasakys svarbiausią rinkimi
nės kampanijos kalbą rugsėjo 
6 diena.

Masinis mitingas įvyks 
Temple salėje, 330 S. Marsh- * 
field, 8 valandą vakaro. Tą 
pačią dieną ar ant rytojaus' 
Hallinan i 
kandidatė Charlotta Bass kal
bės per radiją ir televiziją vi
sai šaliai.

Pasiruošimas grandijoziš- 
kam mitingui jau gerokai įpu
sėjęs. Bilietai jau platinami. 
Įžanga mitingan $1.

Ciceros Moterų Choro 
linksmas pažmonys

Rugpiūčio 17 d.,

kaitė susižadėjo su Bill.Ku- 
pon. Ji gavo gražų deimanti- 

j nį žiedą. Kada jie sueis į po- 
Ciceros rinį gyvenimą, dar nežinia. Jos

Moterų Choras turėjo drau- į vaikinas yra slavų tautos. Lin- 
gišką išvažiavimą Forest Pre- kiu geriausio jums, Adele, ,pa-
serves miškuose. < sisekimo., Josephine.

Kadangi buvo nusitarta tu*.' - —o’—r < '
rėti tik vienas choristes su sa-1 LLD 20 kp. Moterų Klubo 
vo draugais vyrais, tai nebu- susirinkimas įvyks rugsėjo 18 
vo garsinta per laikraštį. | d., trečią ketvirtadienį, kaip

Bus apie 11-ka metų kaip 7*30 vai.' vakare, pas Pauliną
šis choras , .gyvuoja, bet dar Biakšienę, 12 Wilson St., Bing- 
nėra turėjęs tokio Įšvažiavi- hamton, N. Y. z-
mo. Šis buvo firmas. Bakšienė persikhautė į nau-

Apie pirmą valandą cho- ją vietą ant antro aukšto virš- 
ristės su savo vyrais apsėdo minėtoje vietoje. Visos 'narės 
stalus apkrautus visokiais valj kviečiamos įsitėmyti vietą ir 
giais, kuriuos pagamino darb- laiką ir dalyvauti, taipgi ir 
ščios ir-išmaningos choristės rhaujij'iihTiiĮ" atsikviesti. . ' 
C. Stanevičienė, N. černaus*-1! Bus išduotas raportas iš pa-

Tai bus plačios apylinkės sąskridis pasilinksminti ir ' 
kartu finansiniai paremti pažangiąją spaudą.

Piknikas įvyks SEKMADIENĮ, ..

Rugsėjo 7 September
OLYMPIA PARK, 
Shrewsbury, Mass.

Rengėjai pasiruošę vaišingai priimti publiką. Tad 
skaitlingai susirinkime pasimatymui su daugeliu drau- ' 
gų ir pažįstamų ir prie tos pačios progos pasilinksminti 
ir pasivaišinti.

RENGĖJAI

CLEVELAND, OHIO

Spaudos Piknikas
Rengia A. L. M. Klubas

Aug.-Rugp. 31, Rubų Ūkeje
* Prie Kelio 422 • ,

Bus gera muzika—užkandžių—dovanų j
Tikietas 25 c. . , ■ J/ »

Kelrodis: Važiuojant iš Cleyelando auto, pravažiavę’ 
Willshfield, dar pavažiuokite apie porą mailių ir tėmy- ‘ 
kite po kaire, ant kalno gražus namas su geležiniais gro- , 
tais ant stogo. Tai 5us pikniko vieta. Lengva surasti.*

Kviečiame visus dalyvauti.
RENGĖJOS

• '• • JL

5 pus!.—Laisvė (Liberty) yšestadien., Rugp.-Augurt 30, 19S2

Įsigykite
JONO KAŠKAIČ1O 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje tfelpa 

arti 150 Jono Kaskaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

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

• ' I

I A f C U r > 110-12 ATLANTIC AVENUE, L Aid V t RICHMOND HILL 1«, W. Y.



Prašo paramos 
ateivius ginti

Amerikinis Sveturgimiams
Ginti Komitetas atsišaukia į Tq:Lftc Kniciarlne 
publiką prašydamas - finansi- InlnUo 111 UoluUUo 
nes pagalbos tiems, kurie yra 
areštuoti ir veda kovą prieš 
deportaciją. Tokių nepiliečių 
dabar jau yra 275, kurie yra 
skiriami deportuot.

Tarp jų randasi ir Martin 
Young, areštuotas 1951 
spalio 28 d. ir laikomas 
kaucijos Ellis Saloje.

Martin Young nusiskundžia 
savo laiške, kad toje 
suLTikytus ateivius 
žmonėmis, brutališkai 
elgiasi.

Ellis Sala dabar yra
ta į pirmą koncentracijos sto
vyklą,’ kurioje kaliniai viso-

• kįais būdais kankinami, jiems 
ramybės ten neduodama. Ten 
randasi visokios rūšies žmo
nių, net ir bepročių ir visi k ar- Į 
tu maišosi.

nįa
pranešimas

Areštuotas iš mirties 
bausmės išsisukęs

Legionieriai nori 
praplėsti karą

Rinkimų reikalu 
masinis mitingas

m.
be

saloje 
nelaiko 
su jais

Amerikinė Thikos Krusiada 
praneša, jog ji išleido special} 
lapelį taikos referendumo rei
kalu.

Lapelis vyriausia liečia Ko
rėjos klausimą. Jame telpa ir 
balotas referendumui.

To lapelio užsakymus gali
ma priduoti A. Taikos Krusia- 
dos raštinei, 125 W. 72 St., 
New York, N. Y. Telefonas:
SU 7-1660.

pavers-

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas prašo siųsti 
aukas sekamu adresu: Ameri
can Committee, 2.3 W-. 26th 
St., New York, N. Y.

Laukė ir sulaukė
Trys plėšikai, atėję į Multi

Wood Products, Inc., ’raštinę, 
Brooklyne išlaukė 25 minutes, 
iki savininkas atsinešė iš ban
ko $1,600 darbininkų algoms 
išmokėti.

Tada jie atėmė iš jo pinigus 
ir savo automobiliui paspruko. 
Dirbtuvėje esantieji, 20 darbi
ninkų visai nei nejuto, kad jų 
algas plėšikai nusinešė.

David Goldberg, 37 m. am
žiaus, buvo areštuotas su 30 
kitų vyrų dirbtuvės name, 
28.1 Powel St., Brooklyne.

Areštuotieji rasti mėtant 
kauliukus, bet pinigų prie 
kauliukų nesučiupo. Visi kal
tinami netvarkiame elgesyje. 
Pas juos rasta 10'setų kauliu
kų (dices).

David Goldberg buvo, areš
tuotas 1938 metais ir nuteis
tas mirtimi elektros kedėje 
dėl žmogžudystės. Buvo pa
sodintas į Sing Sing kalėjimą. 
Bet valstijinis apeliacijų teis
mas pakeitė mirties bausmę ir 
Goldberg išėjo iš kalėjimo 
1940 m.

Jis vėl buvo areštuotas šių 
metų geg. 27 :d. uiž gemble- 
rystę. Taipgi kaltinamas 
pasipriešinamą policistui ir 
apmušimą. Laukė teismo.

uz 
jo

Prezidentinis demokratų 
kandidatas Stevensonas, kal
bėdamas Amerikos Legiono 
konvencijoje, kritikavo * tuos 
vadinamus patrijotus, kurie 
atakuoja demokratų adminis
traciją turint “komunistinius 
palinkimus“ ar tolerantišku
mo. Jis nurodinėjo, kad Tru- 
mano administracija sėkmin
gai kovoja prieš komunizmą 
namie ir užsienyje..

Bet tokios Stevensono pa
stabos' neįtikino legionierių. 
Legiono vadai reikalavo apva
lyti administraciją nuo “ko
munistinių palinkimų“, praša
linti iš valstybės sekretoriaus 
vietos Dean Achesoną, per
tvarkyti karinį aparatą, bom
barduoti Mandžuriją, vadinasi 
pi ėsti dabartinį Korėjos karą, 
smarkiau ginkluotis ir gink
luotis.

Komunistų Partijos raštinė 
praneša, jog jinai ruošia ma
sinį reitingą rinkimų reikalu 
rugsėjo 5 d., Rockland Pala
ce, 155 St. ir 8th Ave.

šiame susirinkime bus keli 
kalbėtojai, tarp kurių bus ir 
vienas svečias, Otis Hood iš 
Bostono, kandidatas į Massa- 
chussets valstijos legislatūrą.

Taipgi bus ir kultūrinė pro
grama.

Iš teismo rūmy
Foley

LINKSMAS
PASIKALBĖJIMAS

Penktadienio ryte, apie 10 
vai., suskamba telefonas, atsi
liepiu ir klausau.

—Sveikas, žinai kas kalba?
—M-m m, balsas lyg žino

mas, bettt... .
— Nežinai! Na, pasakysiu 

— Alekas Velička.

plačiai žinomi mūsų lietuviš
koj visuomenėje. Domicėlė per 
daugelį metų .yra išdainavusi 
Aido Chore ir dalyvavusi vai
dinimuose. *

Alekas Velička yra gerai 
žinomas kaipo dainininkas-so- 
listas, kuris yra pasižymėjęs 
operetėse ir koncertuose. -Neft 
ir dabar retas yra tas \parBh- 
gimas, kuriamo neišgirsi Ale* 
ko'skambų tenoro balsą.

Veličkai dabar gyvena

New Jersey Žinios
Ligonis liudijo 
taksy tyrinėjime

Kas užmušė Unijos 
vadą Acropolisą?

, Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Trečios Apskrities pik- 

, nikas įvykęs 24-tą rugpjūčio, 
pavyko vidutiniai. Svečių buvo 
iš kiekvienos apylinkės kolo
nijų. Tačiaus turėjo jų būti 

. daugiau. Mūsų Apskrityje 
randasi virš 900 narių ir jei
gu jų būtų atsilankę nors pu
sė ir paėmus mūsų organiza
cijos simpatikus, tai piknikas 
būtų buvęs visapusiai sėkmin
gas. Tačiau, kad ir mūsų ge
ri ir darbštūs LDS nariai pasi
vėlino kur nors kitur laiką 
praleisti. Gaila, bet nieko ne
padarysi.

Montgomery’j e vokiečių
. parkas piknikam tinkamas ir 

gražus. Kad ir karštame vasa-

geriausia. Tačiau yra vilties 
pasveikti.

Antanas Yonušas sveikatos 
sumetimais turėjo pasitraukti 
nuo darbo ir eiti ant senatvės 
pensijos. Jo sveikata nėra 
tvirta. Jisai randasi valstijos 
ligoninėje. Kaip ilgai jisai ten 
bus, niekas negali pasakyti.

Abu yra LDS vietinės kuo
pos nariai ir “Laisvės“ skaity
tojai.

----O----

Su gerų prietelių' pagalba 
teko aplankyti lietuvius far- 
merius New Jersey valstijoje, 
Pattenburg, Heampton ir Clin
ton. šioje apylinkėje yra ap
sigyvenę geras skaičius lietu-' 
vių ir jie visi įsikūrę neblogai.

Henry W. Grunewald, atvy
kęs iš Washingtono, liudijo 
grand džiurei, kuri tyrinėja 
taksų suktybes ir korupciją 
Internal Revenue Biure.

T teismabutį Grunewald at
vyko su savo žmona ir savo 
daktaru, kuris prižiūri jo svei
katą. Kadangi Grunewald 
serga širdies liga, tai negalėjo 
ilgai liudyti, bet 
liau liuclyti.

Ką jis teismui 
liko slaptybėje', 
veikiausia teks 
skaitomas svarbiu 
toje byloje. ' ‘

paliktas vė-

liudijo, pasi- 
Tik vėliau 
sužinoti. Jis 

liudininku

Yonkers apartmente buvo 
rastas užmuštas John Acropo
lis., Dvi kulkos buvo suvary
tos į jo galvą.

Policija tyrinėja, kas jį bu
tų užmušęs. Manoma, unijos 
priešai galėjo tai padaryti, 
kadangi jis buvo žymus unijos 
vadas.

Jis buvo prezidentas AFL 
International Brotherhood of 
Teamsters, Chauffeurs į Ware
housemen & Helpers lokalo 
456 ir taipgi prezidentas Wes
tchester County Federation 
Labor.

of

ros laikotarpyje* galima ten [Tačiau ęevisi savo žemę clir-

Tėvai atsako už 
vaiky darbus

Kailiasiuviai remia 
ADJ? kandidatus

nuo saulės pasislėpti kur ji 
tavęs nekepins, nes tnedžių 
pavėsyje vietos yra pakanka
mai.

šis LDS Apskrities piknikas 
įvyko pirmu kartu šiame par^ 
ke. Parkas randasi Irvington, 

. N. J., šalę Newark, N. J.
Kadangi piknikas įvyko ten 

pirmui kartu, tai nekuriem ji
sai nebuvo lengva surasti, kiti 
važiuodami nuvyko į patį Ir- 

• vingtono miesto centrą ir vėl 
turėjo grįžti atgal, kuomet 
vieta randasi prie So. 20-tos 
gatvės,'Newark, N. J.

Piknike nebuvo jokios prog
ramos, išskyrus šokius gro
jant A. Pavidžio okl’estrai. 
Rengėjai sakė, kad. buvę skun
dų policijai, kad čia kokia baį- 
si organizacija turės pikniką, 
bet kuomet dalykai paaiškė
jo, tai skundikai nieko polici
joje nepešė.

Apskrities komitetas prašė 
tarti padėkos žodį draugėms 
moterims už jų sunkų darbą: 
M. Gasparaitienei, H. Saka
lauskienei, B. Makutėnienei, 

i K. Žukauskienei ir M. Stensler 
Vyrų dirbo geras skaičius už 
baro, bet kadangi jų visų 
vardų nežinau, tai prašau at
leisti. Jūsų darbas taip pat yra 
puikiai įvertinamas. Ačiū vi
siems bent kuo prisidėjusiems 
su darbu.

' Prie įžangos tikietų dova
nas laimėjo sekamos kolonijos. 
Richmond Hill, N. Y., Great 
Neck, N. Y., Elizabeth, ir Bel
mar, N. J.

Taip daug kolonijų ir daug 
- žmonių turėjo įsigiję tikietus, 

bet nevisi turi progą laimėti.

ba. Jie daro gyvenimą iš pie
no. Geriausiai įsikūręs yra 
Karlonas (Kalan) turintis 
130 akrų žemės ir visus ūkiui 
moderniškus 
moderniškus 
melžimui. Jų

Karlonas, 
ves, sako: kiekviena karvė gę- 
ra, bet jų pienas yra skirtin
gos rūšies. Šie akmenys, kurie 
yra čia sudėti \pavidale tvoros, 
tai yra dar vergų gadynės lie
kana, kuomet 
buvo pavergti 
dirbti už mažą atlyginimą ar
ba visiškai veltui. Ir kas dar 
mane stebino, tai, kad ant 130 
akrų žemės ploto dirba tik du 
vyrai ir dvi moterys. Visa že
mė pievomis užleista, dirba
mos mažai. Bet galvijų ir tiek 
namų apžiūrėti, tai 
sunkaus ir sumanaus 
dėl tokio mažo skaičiaus žmo
nių.

Užsukome ir pas bayonnie- 
čiam gerai žinomus, nuo senų 
laikų gyvenusius Bayonne j e
drg. Barsčius. Jų dviejų šei- j puslapių raportą 
mynų namas yra moderniškai (Yorko gyvenamų 
įtaisytas, - turi sklypą žemės, tį. 
Jie yra pilnai pasitenkinę gy
venimu, bet visa bėda, 
drg. Barščio akys silpnai jam

įnagius ir visus 
įrengimus karvių 
turi apie 30tį.
rodydamas kar-

juodaveidžiai 
ir jie turėjo

reikia 
darbo

Jersey City gyventojas An
tanas žalkauskas, pažangus 
aludės savininkas, per dauge
lį metų sunkiai serga, randasi 
Šv. Pranciškaus ligoninėje tre- 
čiajne aukšte nuo liepos mė
nesio 1 dienos. Per šį laiko
tarpį jam padaryta net trys 
operacijos. Sveikata nėra per

New Yorko miesto taryba 
13 balsų prieš 8 priėmė, nau
ją įstatymą, kuris reikalauja 
tėvų atsakomybės su savo že
miau 16 metų amžiaus vaikus, 
jeigui'jie padaro žalos miesto 
nuosavybei. Bausmė — $25.

Tokio įstatymo reikalavo 
parkų komisionierius Mouses, 
kad išnaikinti vandalizmą 
parkuose ir kitose viešose vie
tose.

Visiems juk žinoma, kad 
vaikai pridaro įvairioms įstai
goms laabi daug nuostolių. 
Kiek jie langų išdaužo ? Kiek 
gatvių šviesų sudaužo? Kįek 
kitokios žalos padaro? Nuos
toliai siekia šimtus tūkstančių 
dolerių.

Kailiasiuvių. unijos jungti
nė -taryba .vienbalsiai. indorsa- 
vo Amerikos Darbo Partijos 
kandidatus sekamiems rinki
mams. Jie tai padarė tuo su
metimu, kad šie 
kaip ir jų partija, 
gina darbininkų 
kovoja už taiką 
gerbūvį.

Kadangi Darbo 
dalimi Progresyvių 
tai kailiasiuviai kartu užgyrė 
ir progresyvius prezidentinius 
kandidatus Vincent Hallinan 
ir Charlotta Bass.

Unija nusitarė aktyviai da
lyvauti rinkimų kampanijoje, 
kad sumobilizuoti ' kailiasiu- 
vius ir kitus darbininkus bal
suoti už progresyvius kandi
datus. ' '

kandidatai, 
ištikimai 

reikalus ir 
ir žmonių

Partija yrr 
į Partijos

Varginga gyvenamą 
namą padėtis

Miesto tarybos
Rudolph Hlalley

prezidentas
išleido 33

Dailės paroda

Komunistų teisme 
Square trečiadienį dar vis te
beprakaitavo valdžios ’liudi
ninkas Wm. Cummings, ’ 
perklausinėjo komunistų ad
vokatas .McTernan.

Užklaustas, kiek jis per še
šis metus būdamas partijoje 
išmoko komunizmo, ar jis su
sipažino su komunistų tiks
lais, Cummings atsakė nieko 
neišmokęs ir komunistų tikslų 
nepažįstąs, tik tiek pramokęs, 
kiek reikią jam raportuoti FBI 
agentams.

Užklaustas, ar d is skaitė ir 
supra’to marksistines knygas 
in žurnalus, Cummings atsake 
kiek nors skaitęs, bet pamati
niai nesistengęs suprasti,' tik 
tiek patėmijęs, kad tie raštai 
stoją už “.jėgos vartojimą“. 
Iš tų raštų jis pasirinkęs tik 
tiek, kiek jam reikia perduoti 
FBI. Jeigu ir ką buvo pramo
kęs, tai dabar jau pamiršęs.

Klausinėjamas apie partinę- 
mokyklą Chicagoje, kurioje 
jam teko mokintis 1945 me
tais, Cummings paaiškino, kad 
jis nieko ten nesuprato ir ne
išmoko, tik 
si reiškimus 
tuoti.

Tai toks 
nihkas, kuris < 
darbe ekspertu, 
luoti ir galo 
kai prispirta "jį prie sienos, tai 
jis pasirodo paprastas nežino- 
lis. ' Rep.

kurį

pasirinkęs kelis iš
galė.) o FBI repor-

yra valdžios liudi- 
skaitosi tame 
. Jis gali - me- 
nepakavoti. O

75 metų amžiaus brookly- 
nietis Max Wilkins buvo už
muštas automobilio besėdint 
ir besikalbant su saVo draugu 
ant šaligatvio "suolo, kuomet 
automobilis, kontrolės nete
kęs, užšoko ant šaligatvio.

— Labas — sveikas, kaip 
gyvuoji, kas naujo?

— Naujo tai turiu pasaky
ti, kad esu labai linksmas, to
dėl, kad .vakar vakare tapau 
‘Grand Daddy’.

— Sveikinu, sveikinu, pra
šau papasakoti viską!

— Gerai, — mano marti 
Marcia ir sūnus Justas susi
laukė dukrelės, rugp. 28 d., 
Long Island Maternity ligoni
nėje. Naujagimė sveria 9 sv. 
ir 1 ozv Vardas duotas Erika. 
Motina sveika, gerai jaučiasi 
ir neužilgo susilauksimo abi 
namuose. Aš ir mano žmona 
Domicėlė esame labai linksmi 
susilaukę mūsų pirmos anūkės.

—o—
šių žodžių rašytoja sveiki

na žurnalistą Justiną Veličką 
(Wallace) ir jo žmoną Mar
cia su naujagime dukrele 
Erika. Linkiu abiems laimin
gai ir gražiai išauginti.

60-51—80th St. Rego Park, 
N. Y., ten “apsigyvens” ir 
naujagimė Erika.

Tik, baigdama, noriu, tiek 
pasakyti — žurnalistą Justi-, 
na Wallac.e pažįstu nuo jo 
gimimo dienos — o 'dabar, jis 
jau tęvas... Oi, oi kaip greit 
laikas bėga! L.

EGZAMINUOJAM AKIS • 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

394-398 BROADWAY 1 
Brooklyn, N. Y. ' 

TeĮ. ST. 2-8342

O “tėvukus’’ Domicėlę ir 
Veličką taipgi sveikinu ir lin
kiu gražaus malonumo su anū
ke.

Daug apie Veličkus čia man 
nereikia aiškinti,.nes abu yra 
seniai išgyvenę Brooklyne,' ir

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL. N Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas i- 
vyks ateinanti ketvirtadieni, rugsė
jo (Sent.) 4 diena 8 vai. vakare Li
berty Auditorijoje. Visi nariai da
lyvaukite. Mūsų kuopa turėjo du 
delegatus atsibuvusiame Seime, tai 
jie dabai' išduos raportą.

Valdyba.
(171-172)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

ivvks rugsėio-Sept. 2 d. i Pradžia 
7:30 vai. vakare. Viela: Liet. Am. 
Piliečiu Klubo svetanėje. 280 Union 
Avė.

Visi nariai atsilankykite, nes šia
me susirinkime delegatai išduos ra
portai iš LDS 10-to.jo seimo, kuris 
atsibuvo pradžioje rugpjūčio mene
sio Detroit. Mich. Tainm pasižiūrė
kite i knygutę, kad nebūtumėte su
spenduoti.

M. Stakovns. prot. sekrt.
(171-172) t

RIDGEWOOD. N Y.
LDS 103 kuonos ir LLD 55 kuopos 
bendras susirinkimas i vyks antra
dieni, rugs.-Sent. 2, d.. Šaoolo-Vaigi- 
nio salėto, 147 Thames St.. Brook
lyn. N. Y. Pradžia 8 vai. vakare.

Abieju kuopu nariai malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes tu
rėsimo daug svarbiu reikalu apta
rimui'ir išgirsimo LDS Seimo dele
gato raportą. Taipgi turėkite mih- 
tv.ie, kad reikia užsimokėti duok
lės. Valdyba.

(17.1-172)

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A.
IHYlJS |

(BUYAUSKA8)

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. EV’ergreen 7-6868
VALANDOS: *1

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta s f

REIKALAVIMAI
Reikalingi du ar trys kambariai, 

nefornišiuoti. ' Williamsbiirgho ar 
Ridgewoodo apylinkėje. Vaiku no
rą. Prašome skambinti: VT. 9-1827 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. vak. Vė
liau neatsilieps. (170-171)

PRANEŠIMAS
ORGANIZACIJŲ ATIDAI!

Let

► V

HELP WANTED 
Philadelphia Pa.

HELP WANTED—FEMALE 
OPERATORES

Patyrusios Prie Viena Adai a Ma
šinų. Vyriški Sportswear. Nuolati
nis Darbas. Kreipkitės:

1201 Jackson St.. 4-th Floor.
> Phila , Pa.

Nuo 8 A. M. iki 5 P. M. darbo 
dienomis. (169-175)

HELP WANTED—-]FEMALE
STENOGRAPHER

Perm. Position For Capable Young 
Woman. Interesting Work & Good 
Working Conditions.

Boy* Scouts of America
Phone Mr. Black — Rig. 7750 

(170-176)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 £th Street 
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Vlsoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenyi 

—už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.

EDWIN LANE, Ph.' G.
TeL EV. 7-6288

Long Island Art League ati
darys savo dailės parodą rug
sėjo 6 ir tęsis iki 14, Jacob 
Roemer Parke, Flushing. Ly- 

savo darbuiapie Nęw|ga nopj sukelti
namų padė-

mizdrną ir 
bei gyvybei 

pavojingą padėtį. Reikalauja

Jis Čia parodo 
kad J žmonių sveikatai

$50,000.

Filmos—Teatrai
tarnauja. Sako, galėtų atvykti imtis priemonių, kad tą padė-
į parengimus turėdamas maši
ną, bet nakties laiku ' negali 
gerai maiyti. Turėjo operaci
ją ant vi'enos akies ir turi ei
ti šį rudenį ant kitos. Jie siun- j 
čia geras dienas visiems pažįs
tamiems.

Paskutinis sustojimas buvo 
pas buvusią brooklynietę ir 
parengimų gaspadinę Augu- 
tienę. Kuomet ją pamačiau, 
tai nustebau. Kur jinai tik ei
na, tai pulkas šuniukų ją seka. 
Mat ji augina brangios veis
lės šuniukus ir juos parduo
da. Sako jai tai sekasi.

Taip daugelį aplankę ir si\ 
visais pasispaudę dešinę, pasi
kalbėję skyrė m ės.

Pilietis

tį prašalinti.
Jis nurodo, jog 10 procentų 

visų gyvenamų 
nei privatinių maudynių, nei 
vandęns įvadų. Tuose namuo
se yra baisi padėtis. Jie pilni 
žiurkių, pelių ir kitokio gyvio.

Halley rekomenduoja tuo
jau imtis darbo, kad tą padė
tį prašalinti.

1. Atgaivinti ir paspartinti 
mažomis rendomis namų sta
tybą. '

2. Turi but paskirta 200 milio- 
nų dolerių naujiems gyveni
mui namams statyti.

3. Reikia gauti tam darbui 
daugiau federalė^ ir valstijįnėą 
finansinės paramos.

4. Miesto namų autoritetas 
turi ieškoti naūjų vietų riaiijQ

(Liberty) — Seštadien Rugp.-August 30, 1952; namų statybai.

New Yorko Jungtinis Dar
bininkų Veikimo Komitetas 

. pagamino labai svarbią filmą 
namų neturi j iš mainierių gyvenimo ir jų 

kovų. Ta filmą parodo tikrąją 
padėtį 1950 metų mainierių 
streiko mažame miestelyje, 
vadinamame Cabin Creek, 
W. Va.

Tą filmą jau matė daugelis 
Amerikos gyventojų. Jinai pa
siekė ir Kanadą, Paryžių, Ho- 
noludui ir kitus pasaulio mies
tus.

Filmą padaryta ant 16 mili
metrų ir galima bet kur rody
ti, kad ir visai mažoje vieto
je. Renduojasi už $4.00, parsL 
duoda už $40.00.

Ši^ filmą galima gautį ra
šant Film Division, United 
Labor Action Committed, 210 
WJ. 50 St., New York 19, N. Y.

Geo. Klimas, filmuotoias
L D. S. ir L. L. D. kuopu ir 

visu draugijų labui. Opera BIRUTE 
ir Paparčio žiedas 'yra goriausi ir 
prieinamiausi filmuoti programai. 
Tose filmose dalyvauja 75 žymiau
si lietuviu menininkai: šokikai, dai
nininkai. chorai, chorų vadovai ir 
pianistai. Pavyzdžiui: Brooklyno 
Aido Choras ir šokiku 'grupe'; Ami- 
lija Jeskevičiutė (Young). Abek te
nd ir Kenstavičienū. ' duetas iš Chi- 
cagos ir kiti pasižymėję mūsų ak-' 
toriai ir dainininkai iš Brooklyno ir 
Newarko. ■

Šiuomi pranešu, kad dabar 
lėčiau draugijoms patarnauti, 
gi rugsėjo (September) mėnesi 
vo susirinkimuose aptarkite ir 
kvieskite parodyta tas filmas 
kolonijoje. , Praneškite, apie
laika norite i rengti. Geistina, kad 
pažymėtumėme diena ir. valanda, ka
da rodymas iturėtu Įvykti. Tas rei
kalinga dėl geresnės tvarkos ren
gėjams ir filmų rodytojui.

Opera BIRUTE jau buvo rodyta 
3 vietose. Visur rengėjai ir publika 
buvo patenkinti. Būsite patenkinti 
ir jūs.

Prašau rašyti:
Geo. Klimas,

' 271 Ridgewood Ave.,
Brdbklyn 8. N. Y.

Ra-* 
Tat
sa-
pa- 

iūsų 
kuri

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
' Pertvarke ir pagerino savo

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

*

Telephone EVergreen 4-8174




