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jog francūzai nelaimės karo

JEWS I EISENHOWER PATS
Britai nedrįsta tvirtinti, ko- IZTJDCTA IZ" A O A /A D i^IZT A 

dėl nelaimės. Bet tai andai KLJKolU KAKAa O RĖKIA 
pasakė mūsų krašto aukščiau-__________ __

u™:'"®’""'“' PRIES TRUMANO KAU\
Teisėjas Douglas sakė: -------------------------

A. Yorko valstijos CIO unijos 
šaukia panaikint policinius 
Smitho ir McCarrano įstatus

Prancūzai su savo išperėta val
džia karo nelaimės, nes jiems 
Indo-Kinijos žmonės neprita
ria.

Teisingai pasakyta!
Karas tame krašte jau te

besitęsia per virš -6 metus.
O kas gi bus. Malajuose, 

kur liaudis su ginklu rankoje 
kovoja prieš britus?!

'i
. abiejų stambiųjų partijų 

<i4fUdidatai prezidento vietąj 
daug kalba, bet mažai pasa
ko. O jei ką ir pasako, tai ne 
liaudies naudai.

Progresyvių partijos kandi
datas Vincent Hallinan aiš- 

• kiai ir nedvejojančiai kalba 
už liaudies reikalus, už mūsų 
viso krašto reikalus.

Hallinan šitaip suima trum
pai savo partijos programą:

Baigti karą Korėjoje—baig
ti ji tuojau, dabar.

Sušaukti didžiųjų valstybių 
konferenciją įvairiems nesusi
pratimams išspręsti.

Sulaikyti lenktynes ginkla- 
vimesi.

Garantuoti pilną pilietybę ir 
lygybę Ugrams ir kitoms tau
tinėms mažumoms.
\ Pradėti pasaulinę prekybą 
irT tuo užtikrinti milijonams 
amerikiečių darbą.

Pakeisti amerikinius resur
sus iš karinės j taikos ekono
mijos gamybą.

Trumpa ir aišku!
Mr. Hallinan ragina kiek

vieną Amerikos pilietį įsigyti 
atvirukus su šiais reikalavi
mais ir juos siųsti prezidentui 
Trumanui.

Be to, jis ragina siųsti į 
Washingtoną speciales delega
cijas reikalauti, kad juo grei
čiau būtų baigtas karas Korė
joje.

Šiemet sukako 500 metai, 
kai Jonas Gutenbergas 'at
spausdino bibliją.

šia proga Kongresinis Kny
gynas Washingtone atidaro 
sj^cialę biblijos parodą, kur 

išstatyta nemaža biblijų, 
išleistų visokiose kalbose ir 
laidose.

. Sakoma, jog “gutenbergi- 
nių” biblijų iš viso pasaulyje1 
tepasiliko tik 46 egzemplio
riai.

Aišku, išgyvuoti knygai 500 
metų yra didelis dalykas.

Biblija, sako tos knygos 
■ garbintojai, yra atspausta 200 

kalbų. ‘
Galimas daiktas.
Bet negalima sutikti su tiyy, 

būk ši knyga šiandien, esanti 
plačiausiai skaitoma.

Biblijos tik daug spausdina. 
Yra susiorganizavusios specia- 

4 ' lės draugijos biblijai spausdin
ti ir jos tam tikslui išleidžia 
milijonus dolerių kiekvienais 
metais.

Šiandien, kur tik pasisuksi, 
visur surasi gulinčią bibliją.

Jungtinėse Valstijose yra 
tūkstančiai hotelių, na, ir kie
kvieno Jiotelio kambaryj rasi 

X bibliją. Bet kas ją ten skaito?!
Nūnai žmonės vis daugiau 

ir atkakliau griebiasi už tų 
kurios padeda jiems 

'LjJkęsti jų sudėtingo ir ne- 
Ycjgvo' gyvenimo problemas.

Šiomis dienomis Maskvoje 
mirė Sergejus Basov-Vercho- 
jancevas, poetas-satyrininkas. 
Jis buvo 83 metų amžiaus.

Caristinio režimo metu šis

Dabar šneka neva už taiką, nors pats šaukė Ameriką 
karu “išlaisvint” rytinę Euro pą nuo Sovietą

Philadelphia. — Genero
las Eisenhoweris, republi- 
konų kandidatas į preziden
tus, smerkė Trumano val
džią už Korėjos karą ir 
tvirtino, kad demokratai 
“privedė pavojingai arti 
trečio pasaulinio kai’o.”

Kalbėdamas Convention 
Hall salėje rugs. 4 d., Ei- 
senhbweris nudavė, būk pa
geidaująs taikos. Jis “už
miršo,” kaip pats kurstė 
karą savo kalboje, pasaky
toje Amerikonų Legiono 
suvažiavime New Yorke tik 
pirm dviejų savaičių. Tada 
jis šaukė Jungtines Valsti
jas atkariaut rytų Europą 
nuo Sovietų Sąjungos ir tuo 
būdu “išlaisvint” Lietuvą, 
Lenkiją, Čechoslo vaki j ą, 
Vengriją ir kitas naująsias 
demokratijas.

Eisenhoweris užmiršo ir 
faktą, kaip jo mokytojas 
John Foster Dulles mokino 
Pietinės Korėjos, tąutininkų 
prezidentą Syngmaną Rhee 
pradėti karą ir užimti šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publiką. Tai buvo už keleto 
mėnesių pirm to, kai Tru- 
manas įvėlė Ameriką į Ko
rėjos karą. Tada ir ame-

Anglai sako, francūzai 
suklimps Vietname

Singapore. — Anglų kari
ninkai lemia, kad francūzai 
ir per žiemą nelaimės karo 
Indo - Kinoje prieš Vietna
mo Liaudies Respubliką. 
Sako, francūzai gauna dau
giau ginklų iš Amerikos, 
bet Vietnamo liaudininkai - 
komunistai taip pat susti
prino savo jėgas. Taigi ka
ras vis dar bus suklimpęs 
beveik toj pačioj vietoj.

New Yorko Times kores
pondentas. T. Durdin teigia, 
kad..Kinija atsiunčia Viet
namo liaudininkams apie 
1,000 tonų karinių reikme
nų per mėnesį.

vyras buvo dažnai areštuotas 
ir tremtas, tačiau jis laimin
gai praleido savo senatvę so
cialistinėje santvarkoje.

Basov-Verchojancevo eilė
raščių yra išversta ir lietuvių 
kalboje. Vieną jų (‘Derlius’), 
verstą Jono Kašk-aičio, spaus
diname šios dienos Laisvėje, 
Literatūra ir Menas skyriuje.

Niūjorkiškio Timepo kores
pondentas Paryžiuje rašo;, 
kad “tik tarp 17 ir 18 procen
tų paryžiečių telanko bažny
čią.”

Visa tai daro didžio rūpes
nio ypatingai katalikų dvasiš- 
kijai.

Bet Paryžiaus gyventojai, 
ypatingai darbo žmonės, 
skaitlingai lanko masinius mi
tingus, kuriuose dėstomi jų 
kasdieniško gyvenimo klausi
mai.

rikiniai laikraščiai atspaus
dino fotografijas, vaizduo
jančias Dullesą su Syngma- 
no Rhee generolais apka
suose paliai sieną tarp Šiau
rinės ir Pietinės. Korėjos.

Eisenhoweris patyrė, kaip 
amerikiečių daugu o m e n ė 
priešinga karui. r^odėl ir 
jis prašneko neva už taiką, 
norėdamas pasigauti jų bal
sus.

Kaip Amerika “pirks” 
karinius lėktuvus iš 
vakarinės Europos

Washington. — Jungtinės 
Valstijos nusitarė “pirkti” 
2,500 iki 3,000 rakietinių 
lėktuvų iš Anglijos, Franci- 
jos ir Italijos per trejus ar
čiausius metus, kaip sako 
amerikinės žinių agentūros.

Amerikos, valdžia yra pa
skyrus 22'5 milijonus, dole
rių europiniams Atlanto 
sąryšio nariams, kad jie 
šiemet savo fabrikuose da
rytų ginklus karui prieš ko
munizmą. Tai už tuos pini
gus Anglija, Franci j a ir 
Italija statys rakietinius 
lėktuvus sau ir europiniams 
savo partneriams. Štai ką 
Amerikos, valdininkai vadi
na lėktuvų “pirkimu” iš mi
nimųjų šalių.

Be to, Kongresas pasky
rė kelis tūkstančius milijo
nų dolerių per metus gin
klams, kurie Amerikoje ga-z 
minami ir gatavi siunčiami 
europiniams Atlanto sąry
šio kraštams.
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Valdžia dar smarkiną 
ragangaudžių veiklą

Washington. — Generalis 
Jungtinių Valstijų prokuro
ras James McGranery pra
nešė, kad paplatins medžio
klę prieš “neištikimuosius, 
komunistus bei pro-komu- 
nistųs”; dar daugiau jų 
trauks teisman. O neištiki
maisiais vadinami visi, ku
rie reikalam j a užbaigt Ko
rėjos karą.

Smarkiau persekioti to
kius generalis prokuroras 
paskyrė dar jauną advoka
tą Royų H. Cohną, sūnų 
New Yorko valstijos vy
kiausio teismo teisėjo.

Tais persekiojimais val
džia nori nukreipti ameri
kiečių akis nuo valdinių 
skandalų Washingtone, sa
ko New Yorko Daily Wor- 
keris.

London. — Anglijos dak
tarų žurnalas Lancet rašo:.

Yra patikrinta, jog tarp 
30 ir 45 metų amžiaus mirš
ta dveja tiek daugiau žmo
nių, surūkančių po 10 ar 
daugiau cigaretų per dieną, 
negu visai nerūkančių.

Buffalo, N. Y. — New 
Yorko valstijos CIO darbo 
unijų suvažiavimas nutarė 
reikalauti, kad šaliės Kon
gresas panaikintų Smitho 
ir McCarrano įstatymus. 
Nes tie . įstatymai mojasi 
uždraust amer i k i e č i a m s 
protauti ir savo nuomones 
pasakyti; jie naikina lais
ves, kurias užtikrina Jung
tinių Valstijų Konstitucija.

Smitho įstatymas nu
kreiptas prieš komunistus, 
kurie, sakoma, “planuoją 
nuversti Amerikos valdžia.” c

McCarrano įstatymas rei
kalauja, kad komunistai ir 
jų prieteliai susiregistruo- 
tų kaip “svetimos šalies 
agentai.” Jis taipgi siūlo 
deportuot iš Amerikos atei-'

Amerika ragina Iraną pavesti 
tarptautiniam teismui spręst 
ginčą su anglais del naftos

Teheran, Iran. — Jungti
nių Valstijų ir Anglijos am
basadoriai įkalbinėjo Irano 
valdžiai, kad iš' naujo ap
svarstytų prežidento Tru
mano ir Anglijos premjero 
Churchillo pasiūlymą kas 
liečia suvalstybintą Irano 
aliejaus - naftos pramonę.

Irano premjeras Mossa
degh pereitą savaitę atmetė 
tą pasiūlymą, bet dar pa
šaukė šalies seimą susi-, 
rinkti į specialę sesiją rug
sėjo 10 d. ir galutinai nu
spręsti.

Pasiūlymas
Amerikos valstybės se

kretorius Dean Acheson 
rugsėjo 3 d. atsišaukė į 
Mossadeghą, x ragi n damas 
rimtai apsvarstyti ir pri
imti Trumano - Churchillo 
pasiūlysią kaipo “žmonišką 
ir teisingą.” O jiedu , siūlė 
starką:

Jungtinės Valstijos tuo
jau duos 10 milijonų dole
rių greitiesiems Irano rei
kalams, o toliau gal ir dau
giau.

Anglija leis Tranui išga
benti dalį jau apdirbtos 
naftos į užsienį' ir parduo
ti.

(Anglijos karo /laivai už
blokavo Irano naftos par
davinėjimą kitiem kraštam, 
kai tik Iranas pernai perė
mė buvusiąją anglų naftos

Vėliausios Žinios
K o r ė j a. — Amerikonai 

praneša, kad atmušė Korė
jos liaudininkų ataką vaka
riniame fronte, o per kau
tynes ore nušovė 3 rakieti
nius jų lėktuvus.

• Korėjai — Šiaurinės Ko
rėjos .liaudininkai sako nu- 
mušę dar 2 amerikinius 
lėktuvus.

Hanoi, Indo-Kina.—Fran
cūzai' praneša, kad, varto

vius, peržengiančius bet 
kokį įstatymą.

CIO vals.tijinio suvažiavi
mo priimta rezoliucija sa
ko :

Reakcininkai, rėkdami 
prieš vadinamą komunisti
nį pavojų, “var.toja tuos 
įstatymus kaip įnagius, ku
riais naikina pamatines 
amerikiečiu laisves ir tiesia

I tironijai kelią.”
Suvažiavimas taipgi rei

kalavo panaikint ragangau- 
diškas^ kongresmanų ir se
natorių komisijas ir išmest 
Joe McCarthy iš Senato.

Rėksnys McCarthy yra 
“suardęs gyvenimą dauge
liui ištikimu amerikiečiu, 4. 4. 7
apšaukdamas juos komu
nistais,”. sako CIO suvažia
vimo užgirta rezoliucija.

pramonę Į valstybinę. Irano 
nuosavybę.)

Anglija pripažins vertin
gais specialius savo popie
rinius pinigus svarus ster
lingų, kuinuos buvo Įmokė
jus Tranui ,už leidimą an
glams traukti naftą iš jo 
žemės.

(Anglijos valdžia paskel
bė tuos pinigus, beverčiais, 
kai tik. Iranas atėmė naftos 
pramonę iš anglų kompani
jos.)

Mainais už tokias Chur- 
chill-Trumano siūlomas len
gvatas Iranas turėtų1 pasi
duoti Tarptautiniam Teis
mui spręsti, kiek Iranas 
privalo atlyginti anglų kom
panijai už perimtą iš .jos 
aliejaus - naftos, pramonę.

Tranas nepasitikėjo 
Tarptautiniu Teismu

Irano valdžia, iš karto 
atmesdama tą pasiūlymą, 
užreiškė, jog nepasitiki 
Tarptautiniu Teismu, kuris, 
suprantama, palaikys an
glų - amerikonų pusę. O 
kas liečia atlyginimą anglų 
kompanijai, tai ne Iranas 
turėtų jai atsiteisti, bet, 
priešingai, ta . kompanija 
turėtų sumokėti Tranui 
tūks.tantį milijonų dolerių. 
Tiek ąnglų kompanija pasi
darė kalta Tranui, nedamo- 
kėdama bei atidėl lodama 
mokesčius už naftos šalti
nių naudojimą Irane.

dami amerikinius bombone
šius ir gaisrinius gazolino 
drebučius, visai sunaikino 
Vietnamo liaudininkų kai
mą Nhat-le.

Albanija užprotestavo 
Jungtinėms Tautoms, kad 
plėšikų gaujos^ įsibriauda- 
mos iš Graikijos, vagia Al
banijos galvijus.

ORAS.—Giedra ir truputį 
šilčiau.

McCARRAN REIKALAUJA 
UŽGINI KOMUNISTAM 
VADOVYBĘ UNIJOSE
Perša leisti bosams pa varyt tariamus “neištikimus;” 
pasakoja apie “komunistų terorą” krautuvinėje unijoje

Washington. — Senatorių 
komisija, vadovaujama ra- 
gangaudžio Pat McCarra
no, patarė Kongresui tokį 
įstatymą, kuris baustinai 
uždraustu 'komunistams bū
ti darbininkų organizacijų 
viršininkais ar pareigūnais. 
Tas įstatymas .taip pat tu
rėtų leisti samdytojams pa
varyti darbininkus, priklau
sančius organizacijoms, ku- 
-------------------------------*__

Valdininkai dovanoja 
sukčiam dar šimtu? 
tūkstančiu dol. taksy
z Washington. — Gemble- 

ris Frank Ericksonas buvo 
nusukęs $260,405 taksų. Ir 

’valdžia, dabar priėmė iš jo 
$144,400 kaip “pilną atsitei
sima.”

Chicagietis gen g s t e r i s 
Murray Humphreys., pri
klausęs Al Capone raketie- 
rių saikai, buvo kaltas val
džiai $71,590 taksų; bet val
dininkai panaikino visą jo 
skola, kai Humphreys imo-' 
kėjo >25,000.

Smuikininkas Fritz Kreis- 
ler buvo skolingas $1,384,- 
513 taksu; bet valdžia susi
taikė su juo, gaudama tik 
$300,000.

Šiandien progresyvią 
kandidatai kalba per 
radiją ir televiziją

f
New York. — Progresy

vių Partijos ka n d i d a t a i 
Vincent Hallinan į prezi
dentus ir Charlottą A. Bass 
j vice-prezidentus kalbės, 
per WNBT televiziją 
(Channell 4) ir per N B C 
radiją šį šeštadienį, prade
dant 1:30 vai. popiet. Jų 
kalbos tęsis pusvalandį ir 
bus skleidžiamos per visas 
Jungtines Valstijas.

Pamatinė Hallinano ir 
Bass kalbų tema bus: “Da
ryti taiką Korėjoj — be jo
kių išsisukinėjimų.” 
• Progresyvių Partija tik 
vargais - negalais išgavo iš 
Federalės Susisiekimų* Ko
misijos teisę kalbėti per ra
diją ir televiziją, nors įsta
tymas' sako, jog turi būti 
leista kalbėti visiems poli
tinių partijų' kandidatams.

Monopolinės radijo ir te
levizijos kompanijos smer
kė Susisiekimų Komisiją, 
kad ji, pagaliaus, suteikė 
progresyviams leidimą. O 
tos kompanijos davė jau 
apie 300 valandų laiko re- 
publikonų ir demokratų su
važiavimams ir jų kandida
tams.

Teheran, Iran. — Areš
tuotas iraniečių nacių va
das Monchi Zadeh badu su
streikavo kalėjime.

rias generalis prokurores 
apšaukia “neištikimomis” 
Amerikos valdžiai.

Ta komisija “dėl šalies • 
saugojimo nuo priešų iš vi
daus” (Internal Security} 
kartu ragina general į pro
kurorą patraukti teisman 
unijų viršininkus, kurie e«ą 
“žinomi kaip komunistai, 
bet prisiekė, jog nėra ko
munistai,” prisitaiky darni 
prie Tafto - Hartley’o įsta
tymo. * ",

Pasaka apie “Maskvos 
kontrolę” unijoj

Komisija raportavo, jog '. i . 
patyrus, kad “M a s k vos 
agentai kontroliuoją turtjn- > į į 
gają Distributive, Process
ing and Office Workers ŲD 11 j 
niją,” turinčią 65,000 narių, 
daugiausia New <Yorkęt 
pietinėse ir vidurvakarinėį 
se valstijose. Didžioji daų- . . ( 
guma šios unijos narių yra . 
krautuvių bei kitų verslo., k 
įstaigų darbininkai - tarr*.^ . 
nautojai, pardavinėtojai •> 
pardavinėtojos ir raštinių • » 
tarnautojai bei- tarnautojos,* ’■

Unija turi 6 milijonų do
leriu fondą, iš kurio moka 
pensijas nusenusiems savo 
nariams ii’ pašalpą sergan
tiems.

Ta senatorių komisija — * 
demokratai Pat McCarran 
ir James O. Eastland ir re- 
publikonas Homer 'Fergu
son — paskelbė “komunis
tais” visos unijos pirminin
ką Arthura Osmaną, sekre-i 
torių - iždininką Donaldą 
Hendersoną; newyorkiniO . ,.į 
skyriaus pirmininką Davi
dą -Livingstoną ir daugelį 
kitU. ;

Kuomet komisija juos v
kvotė, jie susilaikė nuo at
sakymo j klausimą: —-Ar 
jūs buvote komunistai ar 
ne? ’ * »

Bet jie buvo raštiškai 
prisiekę, kad’nėra komunin
iai, kaip kad Tafto - Hart
ley’o įstatymas reikalauja r
iš unijų viršininkų. < ,

Komisija todėl perša ge- 
neraliam prokurorui pa
traukti teisman tuos unijos 
vadus “už melagingą prie
saiką.” . 1 ’ *

Be to, ji pasakoja, kad' 
unijos viršininkai “terori- ; 
zavę” narius, versdami juos 
vykdyti Komunistų Parti
jos paliepimus.

McCarrano komisija \ 
nepažįsta savo draugų.
Osmanas ir Livingstonas, 

kuriuos senatinė komisija 
apšaukia “komunistais?’ 
yra atviri komunistų prie
šai. Jie ypač veikliai kovo
ja prieš komunistus po to, 
kai sugrįžo iš komisijos pa- . 
darytų jiems kvotimų Wa
shingtone.

Bet komisija, kuri sakosi 
“viską nuodugniai ištyrus?’ 
dar nežino, kad jie veikia 
kaipd McCarrano bendra
darbiai prieš komunistus. v
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TAUTAI PAVOJUS IR IŠ TOS PUSĖS
' GELEŽINKELIEČIŲ ųnijistų organas “Labor” rei

kalauja, kad busimasis Kongresas tuojau atkreiptų dė
mesio į turtų paveldėjimo klausimą. Dabartiniai įstaty
mai nepakankami. Turčių vaikai giifrsta turtingais. 
Jiems nerūpi gyvenimas. Jų gyvenimas bergždžias įr 
tuščias. Daugybėje atsitikimų toks gyvenimas juos vi
siškai sugadina. Daugelis supūstą, .išsigema. Pavyz
džiu turime ne šimtus, bet tūkstančius.

Laikraštis nurodo, kad tokia padėtis pastato į pavo
jų visą tautą. Visa tauta pradeda išsigimti. Visas de
mokratijos pagrindas sugriaunamas.-
.-Tas turtų paveldėjimo procesas dar vis tebekyla, vis 
daugiau ir daugiau prisiveisia parazitų, kurių jau kelios 
kartos nebėra dirbusios jokio naudingo darbo, šių die
nų jauni parazitai nebegirdi nė kąlbų, kad kada nors 
kas nors jų šeimoje yra dirbęs naudingą darbą, nešį.o- 
jęš ant pečių darbinius rūbus. Tokių sutvėrimų jau tu- 

’rime milijonus.
"’“Labor” reikalauja, kad būtų priimtas įstatymas, ku
ris paveldėjimus taip sunkiai aptaksuotų (apkrautų mo
kesčiais), kad iš riebių palikimų mažai kas bepaliktų pa
razitų vaikams. Vaikai patys turėtų rūpintis savo atei
timi,, kaip pasidaryti pragyvenimą.

i //‘ Bet ir čia, laikraštis nurodo, Washington veikia tur
čių “lobe,” susidedanti iš pasamdytų ir riebiai apmo
kamų advokatų, kurių uždavinys veikti Kongresą ir ne
praleisti jokio įstatymo, kuris pažeistų milžiniškų pa-, 
veldėjimų interesus. Tai “lobei” pasisekė 80-tam Kon
grese sukaneveikti net ir tuos įstatymus, kurie iki šiol 
štek tiek valdžios iždan atnešdavo iš palikimų. Pasidar
bavo republikonai su pietiniais demokratais. Republiko* 
nams vadovavo Taftas iš Ohio, o demokratams—Byrd 
is Virginijos.

Ar geresnis bus rudenį išrinktas Kongresas? Ar jis 
susipras atkreipti dėmesio į geležinkeliečių organo nu
rodytą Amerikos tautai išsigimimo pavojų?

Prisipažinsime, kad fries negalime būti per daug di
deliais optimistais. Tie patys demokratai ir republikonai 
^pasiliks Washingtone viešpačiais ir po lapkričio rinki- 
ifiiį. “Labor” balsas pasiliks balsu tyruose...

Britanijos darbo unijų kongresas
MIESTE MARGATE, Anglijoje, posėdžiauja Didžio

sios Britanijos Darbo Unijų Kongresas. Kaip mūsų Dar
bo Federacija ir CIO, taip Britanijos darbo unijų ce’n- 
tfas laiko susirinkimus kasmet. Paprastai, tuose su
sirinkimuose būna persijojami politiniai klausimai. Daug 
kas tikėjosi naujų dalykų arba naujos politikos iš šio 
iinijistų suvažiavimo. Bet niekas neišėjo.

' Reikia* žinoti, kad Britanijos didžiąsias darbo unijas 
yąjdo tie patys konservatyviški lyderiai, kurie sudaro 
Darbo Partijos štabą.

.Todėl Unijų Kongreso susirinkime didele balsų dau
guma atmesta rezoliucijai, kuri reikalavo sustabdyti Bri- 
tajiijos ginkląvimąsi ir ieškoti būdų išlaikymui pasau
lines taikos. Dešinieji lyderiai piestu stojo prieš tokį 
pasiūlymą ir reikalavo padėti Chur.chill.ui pravesti gy- 
Veniman. karo ir ginklavimosi programą. Tuo klausi- 
•mū kairiasparniai buvo visiškai supliekti.

-Visa mūsų komercinė spauda entuziastiškai sveikina 
Britanijos unijistus už tokį nusistatymą. Jie dar kartą 
Jfddę visam pasauliui savo “patriotizmą.”

“Tačiau naminės politikos reikalais dešiniesiems va- 
dąms netąip sekėsi Kongreso dalyvius vedžioti už nę- 
sięs. Čra jie susilaukė tikrai rimto pasipriešinimo. De
legatai atmetė jų siūlymą, kad šiuo tarpu organizuoti 
/darbininkai nesispįrtų už algų pakėlimą’ir pagerinimą 
dą^bo sąlygų. Jie priėmė rezoliuciją, kuri reikalauja dar- 
biečius griežtai priešintis konservatorių vyriausybės žy- 
giarąs sugrąžinti sunacionalizuotas -pramones į priva- 
tfŽkų kapitalistų rankas.” • •

BUDAI PIUDYMUI TIKJNCIŲJŲ
’.j. tAMEĘIKOS KOMERCINĘ SPAUDA ir visi propa- 

gap.doĮ orgąnai žino, kąd piųdymui ir kiršinimui ti
kinčiųjų prieš socįąlistinius kraštus reikia išrasti nau
jus būdus. Čia puikiai jiems patarnauja melas ir išmis-' 

Numirė ten koks nors dvasininkas, jau čia ir įu-
- rime argumentą: jį “nužudė,” “nukankino.” Sugavo dva

siškį šnipinėjime arba žm.ogų užmušus ir patupdė ka- 
lėjlįnan, ir vėl argumentas: “nebėra tikėjimo laisvės”!

sštai\iš Hong Kong, Britanijos kolonijos kinijbs teri- 
pranešimas, kad Kinijoje numiręs 60 metų vys-.

kįpas Francis X. Ford. Buvęs laikomas kalėjime per 
^įbfl^tUS. . ' ■ ' '
, / Jeigu buvo kalėjime, taip buvo kuo nors prasižengęs.

Ifettuęjaų prįduriama, kad vyskupas buvęs “rųikankin- 
tks.” Dabar tokia mada: kas tik socialistiniuose kraš- 
tttose numiršta, tas jau “nukankintas.”

r ..'Visa jtai, žinoma, reikalinga paerzinimui ir papiudy-
. m,ui Amerikos tikinčiųjų, ypatingai katalikų.

. ~ Geriau būtų, jeigu Kinijoje žmonės nebemirtų, tai

“TIESIOG GjEDA 
IR KALBĖTI...”

Ne vien tik mes Jungti
nėse Valstybėse turime 
daugumoje reakcinius dar
bo unijų vadus. Bėdos su 
vadais turi ir Kanados dar
bo unijų judėjimas. Apie 
juos smarkiai rašo kana- 
diškis lietuvių Liaudies Bal
sas. Laikraštis sako:

Dešinieji unijų lyderiai per 
keletą pastarųjų metų dau
giausia energijos išeikvoja ko
vodami prieš komunistus. Toj 
savo kovoj jie kai kur atliko 
tikrai unijas griaunantį dar
bą. Jie išleido šimtus tūks* 
tančių dolerių ne organizavi
mui neorganizuotų darbininkų, 
o skaldymui jau suorganizuo
tų, norėdami užkariauti kai
tresnių elementų vadovauja
mas unijas. Bet tas buvo dar 
ne viskas. Jų neapykanta kai
riesiems dąr neišsisėmė:

Amatų ir Darbo. Kongreso 
konvencijoj Winnipege jie į- 
nešė reikalayimą, kad komu
nizmas būtų paskelbtas nele
galiu; Kanadoje. Nei daugiau, 
nei mažiau. Komunizmas. O 
kas tas komunizmas yra, vei
kiausiai nei vienas iš jų neži
no. Juk jie baidosi iš tolo to
kių informacijų. Tai viena. 
Kita, darbininkų išnaudoto
jai turi visai kitą idėją apie 
komunizmą, negu tokie ponai, 
kaip Bangough ir Mosher.

Galima įsivaizduoti, kur to
kie Bangough gali nuvesti dar

bininkus reikalaudami už
drausti komunizmą. Nei nepa
justų jie, kaip jie būtų apkal
tinti kaip komunizmo tikslų 
vykdytojai ir pasmerkti.

Tiesiog gėda ir kalbėti. 
Žmonės, vadovaudami darbo I 
unijų judėjimui per daugelį 
metų, dar nepermąto kapita
lizmo gudrybių. Kapitalizmui 
“komunizmo baubas” per 
daugelį metų tarnauja kaip į- 
rankis kovoje prįeš . darbo 
žmones, kurie siekia geresnių 
gyvenimo sąlygų. Ir tai nei 
joks ekonomijos griovimas. 
Jis tiktai kapitalistų pelnus 
kliudo, štai kur visas šuo pa
kastas.

Visai teisingai Liaudies 
Balsas tiems lyderiams pri
mena, kad jie savo tokiu el
gesiu tik “nori patys užsi
nert! kilpą ant kaklo?’ Jų 
politika padeda fašizmui 
kelti galvą. O jeigu, fašiz
mas pilnai laimėtų Kanado
je, tie lyderiai būtų užda
ryti į koncentracijos stovy
klas, kartu su komunistais, 
ir gal net pakarti. Argi ne 
taip buvo pasielgta Hitlerio 
Vokietijoje ir Mussolinio 
Italijoje su konservatyviš- 
kais unijų lyderiais? Gai
la, kad nei Jungtinių Vals
tybių, nei Kanados unijų 
lyderiai nepasimokė iš tos 
dar ne per senos istorijos.

TURĖSIME APSIEITI BĘ 
MŪSŲ

Chicagos Vilnis sako, kad 
šiuo tarpu visoje Vokietijo
je, net ir vakarinėje jos 
dalyje, populiariškiausi a s 
lozungas yra “Ohne Uns,” 
kas, girdi, lietuviškai reiš
kia “Be mūsų.” Po tuo šū
kiu vokiečiai masiniai de
monstruoja prieš karo kurs
tytojus ir militaristus. Vil
nis rašo r

Jsitėmykite kas įvyko Va
karų Vokietijoj tik per vienui 
vieną dieną:

Wilhelmshavene jaunimas 
surengė masinę demonstraciją 
už taiką, prieš Adenauerį, 
prieš įsijungimą į Vakarų 
bloką.

Delegacija švabijos motinų 

mūšų komęrcinė spauda neturėtų kankinių. Bet vei
kiausia net ir kęmunistai negali žmonių padaryti am
žinais. Jeiįu jie ir labai nprėtų, veikiausia nepajėgtų, 
ųet vyskupus padaryti nemirtingais. Todėl tikėkime, 
kad žmonės/ten mirs—vieni sulaukę senatvės, kiti nuo 
ligų, treti nuo nelaimių. Jų tarpe pasitaikys ir labai 
aukštu asabų. Tuo būdu mūsų propagandos, malūnai tu
rės gražaus ;fdarho gaminti “kankinius?’_

ir gaspadinių lankėsi Bopnoje, 
reikalaudama iš švabijos de
putatų parlamente išstoti 
prieš Adenauerio machinaci
jas ir prieš Vokietijos milita- 
rizaciją.

Tūkstančiai Augsburgo dar
bininkų priėmė Rezoliuciją 
prieš separatišką taiką. Rezo
liucijoj pabrėžiama, kad vo
kiečiai nelies savo kraują už 
svetimus \ interesus.

Mainze keturi tūkstančiai 
karo aukų griežtai išstojo 
prieš separatišką taiką. Jie 
smerkia militarinę sutartį ir 
reikalauja apvienyt abi Vo
kietijos dalis. Ludwigshaveno 
moterų organizacija savo pa
reiškime sako, kad Adenaue
rio politika neprieteliška vo
kiečių tautos reikalams. Auri- 
che, nepaisant valdžios už
draudimo, įvyko masinė de
monstracija už taiką ir prieš 
V okietijos remilitarizacįją,
Panaši demonstracija įvyko ir 
Leunenburge.

Per visą . Vokietiją skamba 
šūkis Ohne Uns!

VISGI ATRADO 
LIETUVĄ!

Naujieniečiams menševi
kams reikėjo pasiskaityti 
Vilniaus Tiesoje pranešimą 
apie nepaprastą pasisekimą 
Žemaitės raštų šių dienų 
Lietuvoje, kad suradus Lie
tuvą. Koks ten P. B. net 
šaukia: “Žemaitės rastų 
pasisekimas pavergtoje 
Lietuvoje mums sako, kad 
kovojanti ■ Lietuva už lais
vę yra gyva!” .

Tikri stebuklai. Juk jau 
visą tūkstantį kartų visi 
kryžiokiškieji laikraščiai tą 
vargšę Lietuvėlę yra palai
doje ir’ giliai žemėmis už
vertę . Juk jie sake/ kad 
visi lietuviai iškraustyti į 
Sibirą.

Taip, “kovojanti, už lais
vę Lietuva yfa gyva.” Ir 
dar kaip gyva/ Ji dirba 
milžiniškus dai’bus. Jos 
pi*anionė auga, jos žemės 
ūkis kyla, jos. kultūra ir ap- 
švieta klestėte klesti.

APKALTINIMAS
“The Catholic. Worker” 

bendradarbis Ammon Hen- 
nacy to laikraštuko rugsė
jo mėnesio laidoje rašo apie 
“tikrąjį ii952 metų klausi
mą.” Kalba jis apie taikos 
išlaikymo reikalą. Kalba 
jis apie panaikinimą išnau
dojimo žmogaus žmogumi.

Koclčl to žmogaus katali
kų bažnyčia viešai dąr ne
prakeikė, tiesiog misterija. 
Daug žmonių už daug men
kesnius “nusidėjimus” buvo 
paties popiežiaus iškeikti.

Pavyzdžiui, Hennacy ra
šo: “Ar jūs kada nors esa
te pagalvoję, kokį pasaulį 
mes turėtumėme, jeigu visų 
tautų vyrai ir moterys stai
ga s.u'sipratų ir susitartų 
dėl tokio gyvenimo būdo, 
kuriame nebeliktų vietos 
išnaudojifriui ir karuį? Mū
sų technologija šiandien pa
kankamai pakilus, kad mū
sų' miškai, kasyklos, fabri
kai ir įmonės galėtų paga
minti daiktus daug grei
čiau, negu pasaulis galėtų 
protingai juos suvartoti ar
ba sunaudoti. Mūsų žem
dirbystė, transportas ir su
sisiekimai taip pat neatsi
liko.” I

Bet štai 'kur Mr. Hen
nacy, mūsų supratimu, /ti
kroji “nuodėmė.” Kalbėda
mas apie taksus, kaip mes 
esame aplupami, jis raišo-:

Rašo S. Legis
VILNIUS. — Kas metai 

Lietuvos res])ublikos medi
cinos aukštosios mokyklos 
išleidžia šimtus naujų gy
dytojų. Vien Kauno medi
cinos institutas išleidžia 
trigubai tiek gydytojų, kiek 
buržuazijai viešpataujant 
Lietuvoje. 1952 metais Lie
tuvos aukštosios mokyklos 
duos respublikai daugiau 
kaip 400 naujų medicinos 
darbuotojų.

Stasė Juknaitė, Šiaulių 
srities Uveiniu kaimo vals
tiečio duktė, 1949 metais 
baigė Kauno- Valstybinio 
Universiteto medicinos fa
kultetą ir buvo nusiųsta 
dirbti į Vilniaus srities 
Dūkšto rajono Salako kai
mą.

Ji greitai apsiprato nau
joje vietoje. Apylinkės Ta
ryba aprūpino ją jaukiu bu
tu. Stasė įniko dirbti. Uni
versitetas buvo žinių moky
kla, dabar jai prasidėjo 
praktinio gyvenimo ir dar
bo mokykla.

Gydytoja, dirbusi iki jos 
kaime, buvo nusiųsta į 6 
mėnesių gydytojų pasitobu
linimo kursus į Maskvą. 
Kaimo gyventojų ji buvo 
didžiai gerbiama ir mylima. 
Juknaitė nutarė taip pat 
nusipelnyti autoritetą kai
me.

Apylinkės gydymo punk
tas turėjo ambulatoriją ir 
dantų gydymo kabinetą. 
Be Juknaitės ir dantų gy
dytojo, - kaime dirbo patro
nuojanti akušerė, patro
nuojanti sesuo, fdlčeris ir 
sanitarė. Juknaitė tapo vi
so šio mažo medicinos ko
lektyvo vadovė.

Ji atidžiai susipažino su 
ligonių kartoteka, peržiūrė
jo chroninių ligonių įskai
tą ir užtikrintai pradėjo 
dirbti.

Nuo 8 iki 11 vai.—priė
mimas ambulatorijoje, o 
po to ji važiuoja pas ligo
nius į namus. Vakarais ji’ 
skaito, mokosi, gilina savo 
žinias.

Laikas bėgo. Juknaitė 
sėkmingai gydė, kovojo dėl 
ligų įspėjimo. Kaip ir visi 
gydytojai kaimo vietovėse, 
Juknaitė ėmė skaityti pa
skaitas apie sveikatos ap
saugą mokykloje, kolūkio

“Atitraukimas taksų te
buvo tik poros metų senu
mo, kai prezidentas Truma- 
nas slaptai įsakė 1945 metų 
rugpjūčio 8 d. pravesti ato
minį bombavimą Hiroshi- 
mo, lygiai septyni metai 
atgal. šešiais mėnesiais 
prieš tai japonai prašė tai
kos per generolą MacAr- 
thurą. Sąlygos, kuriomis 
jie sutiko pasiduoti, buvo 
panašios toms sąlygoms, 
kurias mes priėmėme V-J 
Day (karui pasibaigus). 
Karo istorija parodo, kad 
tie mėnesiai, kurie sekė po 
japonų prašymo taikos., pa- 
sižy mė j o krūvi n i a u s i a i s 
mūšiais Pacifiko salų ko
vose, pasibaigiant begėdiš
kiausiu bile kare visoje is
torijoje veiksmu — atomi
niu bombavimu Hiroshimo 
ir Nagasaki. Šis žygis, ku
ris užpelnė mums vardą 
kruviniausių žudikų visoje 
istoi’ijoje, buvo atliktas mu
sų vardu, o betgi mūsų ne
atsiklausus apie šitą atomi
nio bombrivimo politiką, 
neigi mes buvome infor
muoti apie jos priėmimą.” 

, Faktai teisingi. Mr. Hen
nacy dar galėjo “The Ca
tholic Worker” skaityto
jams pąžymėti, jog ir Korė- 
jon. mūsų armija buvo pa
siųsta to paties prezidento 
Trumano mūsų vardu mū
sų neatsiklausus.

susirinkimuose, Kultūros 
rūmuose, kasdien dirbo di
delį aiškinamąjį darbą. Pa
skaitas lankė vis daugiau ir 
daugiau klausytojų.

Juknaitė pamažu pelnėsi 
autoritetą gyventojų tarpe.

Ypatingą dėmesį jaunoji 
gydytoja skyrė vaikams. 
Kartu su dantij gydytoju ji 
ne rečiau kaip vieną kartą 
per mėnesį tikrino visų 
moksleivių sveikatą.

Juknaitės vado vau jam a s 
medicinos kolektyvas dirba 
gydymo, profilaktikos ir sa
nitarijos darbą Salako kai
me. Puikiai yra sutvarky
tas vaikų ir nėščių moterų 
patronavimo darbas. Visi 
vaikai ligi trejų metų am
žiaus yra paimti įskaiton, 
jiems daromi skiepijimai, 
sistemingai jie apžiūrimi. 
Patronuojanti sesuo moko 
motinas slaugyti ir penėti 
vaikus. Visos nėščios mo
terys yra akušerės priežiū
roje.

Tarybų valstybė rūpinasi 
nuolatiniu profesinio išsi
mokslinimo kilimu. Dalis 
gydytojų siunčiami Į pasi
tobulinimo kursus į Mask
vą ir Leningradą, kiti gy
dytojai klauso specialių pa
skaitų ciklus Vilniuje. Vi
si medicinos darbuotojai 
gauna įvairius medicinos 
žurnalus ir specialią litera
tūrą, aktyviai dalyvauja 
mokslinėje medicinos drau
gijoje.

Naujoje Lietuvoje kiek
vienam kaimo gydytojui 
yra atviras šviesus kelias, 
jam suteiktos visos galimy
bės. augti, sudarytos visos 
sąlygos kūrybiškai dirbti.

Margos Mintys
Valdavo skrendančius 

ritulius

Pr. F.’Bartkus Drauge už 
j rugp. 14 d., rašydamas apiej 
i vyskupo - V. ■ Padolskio • 29 
metų sukaktį (jis dabar yra 

Vyras, parėjęs 3 vai. ryte, Komoje), prisimena ve ką:
eina ant pirštų, kad neišbu- 
diht savo žmonos.

“Kur tu buvai per visą 
naktį-” sušuko žmona.

“Brangioji, mes yak tavom 
krendančius ritulius Pe

ters užeigoje.” 
■ 3

70 metų sene skiriasi 
nuo 80 metų vyro

Margaret JKuęnzli, 70 me
tų senė, prašė valdininkus 
perskiros nuo sa.vo vyro, 80 
metų, todėl, kad jis neveda 
jos “į pasilinksminimo vie
tas.” ?

Tur būt ateityje pradės 
perskiras imt grabai 
duobių, arba atbulai.

nuo

Pirmiau džiaugėsi— 
dabar apgailestauja

I<ai atomiškos bombos iš
degino Japonijos miestus 
Hiręshima ir Nagasaki, tai 
džiaugėsi ne tik atominių 
bombų išradėjas, bet visi 
civilių žmonių žudytojai, 
kaipo atlikę garbingą dar-

Neseniai įvykusiame 
]yiackinac Island (Michigan 
valstijoj) “pasaulio morali
nio apsigynimo sąskridyje” 
Chicagos universiteto fizi
kos procesorius Dr. R. J. 
Moon, kuris gelbėjo paga
mini atomines bombas, pa
sakė susirinkimui’ ir šalia 
jo sėdintiems Japonijos, at
stovams Keizo Shibusawa 
ir Konju Kato:

“Kaipo mokslininkas, aš 
nesudžiaugiu tuo afsieki- 

“Didelė prpga kapaųis”
Spauda paskelbė “didžiau

sią progą, kariams,” įsto- 
jantiems į karines eiles.

Esą, jei vaikinas įstos 17 
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metų ir išbus 19 metų ir 
pusę, tai sulaukęs 36 ir pu
sės metų gausiąs $138 mė
nesinės pensijos, žinoma, 
jei bus dasigavęs saržento 
daipshių. Ir niekas jam ne
uždrausią civilio darbo.

Bet nieko nepasako apie 
tuos 
apie tuos, kurie gavo pa
siją tik... medinius kr’ 
žius.

sužalotus karjus if

teoriška planą pabu- 
Jis

Kalbėsi į rašomą mašinėlę
Japonijos Kyobo žinių 

agentūra paskelbė,, kad 
elektronų ekspertai už po
ros metų pagamins rašomą 
mašinėlę, kurion žmogus 
kalbės, o mašinėlė automa- 

’ tiškai pati spausdins žo
džius.

Dr. Hideo sakė esąs pa
daręs 
davot tokią mašinėlę, 
lankėsi Amerikoje ir studi
javo apie kalbamos mašinė
lės išradimą. ♦ r

Japonijos rašoma maši
nėlė bus apie penkis kartus 
didesnė už paprastą Ame
rikos rašomąją mašinėlę ir 
turės virš 2,000 raidžių.

Tų mašinėlių rašymas bū
siąs labai keblus ir .nespsfr-' 
tus. Tiek jie mašinėle at-X 
spausdins, kiek rankini!^ 
raidžių rinkėjas surinks 
raidžių.

Azijiečiams labai vargas 
su raštu, ypatingai kinams. 
Jie dar vis rankom stato 
laikraščius, nes nėra gali
mybių išrast raidžių stato
mas linotipas. O jei ir atsi
rastu toks galvočius, tai 
raidžių rinkėjas turėtų 
rinkt raides vaikščioda
mas, nes turėtų, būt virš 
4,000 “keyboard” klavišių.

Hitleris buvo paėmęs

"Atėjo baisioji 1944 m. 
vasara. Per Nemuną tai 
vienur, tai kitur buvo jau 
prasiveržę raudonieji. Sū
duvos pasienio gyventojai 
vieni buvo nacių paimti į' 
darbus stiprinti frontui, ki-' 
ti varu varomi į Vokietiją. 
Bendro likimo neišvengė 
nė J. E. vysk. V. Padolskis. ' 

“Patekęs į Vokietiją, J. E. 
nuvyko į Regensburgą ir 
apsigyveno Karmelitų vie
nuolyne, kur buvo kalina
mas prel. Krupavičius...”

Kokis galėjo būti ten per 
vienuolynas, “kur įouvo ka
linamas prel. Krupavičius^ 
nepasako. V

1944 metais Vokietijoj 
buvę 90 įklerikų Eich- 
str.edto seminarijoje, ku
riuos priglaudęs Bavarijos 
vyskupas, prašomas Pa- 
dolskio.

Į Vokietiją buvęs, patekęs 
“nemažas skaičius liėtuvių 
kunigų.” Jų apsirėdymas 
buvęs “tiesiog apverkti
nas.” “Mat, vįeni jų buvo 
nacių paipiti į fronto dar
bui ir paleisti iš jų kaip 
stovėjo, su hitleriškai^ 
marškiniais arba visai b(e 
jų. Kiti buvę taip “staiga 
išgabenti,” jog nespėjo nie
ko r.u savimi pasiimti; tre
čių viskas “kelyje žuvę.”

Pi*. F. Bartkus, rašyda
mas apie vyskupo Padols- 
kio biografiją, užvažiaVo 
tiems dipukapis per mela
gingas lūpas, kurie sakę, 
būk visi bėgę nuo raudo- . 
nųjų, o naciai su jais gra
žiai apsiėję. Bartkus gi . 
tvirtina,'kad jie buvo “va-' 
ru varomi,” kaip avių pul-J 
kai, o hitleriški! zandarrW 
batai lipo ant jų kulnų, kad 
greičiau pasiektų darbo vie- 
t?fS.. • < Spartakas



J. Matulionis

Kultūrinis gyvenimas Kaune
(Laiškas iš Kauno)

Kai statoma A. P . Čechovo pjese 
“Vyšnių sodas,” puošniame, lipdiniais ir 
paveikslais pagražintame klubo fojė y-, 
patingai gausu žmonių. '

Pasigirsta skambutis. Atsiveria sun
kios ąžuolinės durys į didelę, ryškiai ap
šviestą teatrine sale, šventadieniškai ap
sirengusi. publika linksmai šnekučiuoda- 
masi, užima vietas. Suskamba gongas. 
Salėje įsiviešpatauja tyla. Lėtai atsis
kleidžia uždanga.

Prasidėjo Lietuvos TSR Valstybinio 
dramos teatro spektaklis Kauno miesto 
^Inkaro” gumos-avalynės kombinato 
darbininkų klube. Keli šimtai kombina- 

Uo darbininkų atėjo į savo klubą pasižiū
rėti * svarbiausiojo respublikos teatro 
naujo darbo.

Šis klubas — “Inkaro” kombinato 
darbininkų pasididžiavimas. Be žiūro
vų salės, klube yra biblioteka, skaitykla, 
kambariai meninės saviveiklos ratelių 
užsiėmimams. Puikusis pastatas buvo 
pastatytas prieš dvejus metus valstybės 
lėšomis ir pagal kolektyvinę sutartį per
duotas įmonės profsąjunginės organiza
cijos žinion.

Tuo pačiu metu, kuomet “Inkaro” 
kombinato darbininkų rūmuose vyko 
spektaklis, priešingoje Kauno pusėje, 
Petrašiūnuose, Juliaus Janonio vardo 
popieriaus fabriko klube pasirodė šios 
įmon&>meninės saviveiklos kolektyvas. 
Skambėjo daugiabalsio, visą sceną užė
musio choro dainos, dainavo solistai, ką 
tik pakeitę darbinius, drabužius į teatri
nį išeiginį kostiumą.

Seniai praėjo tas laikas, kai Kauno 
kultūrinis gyvenimas buvo sukoncen
truotas tik* miesto centre. Dabar jis 
vienodai audringai kunkuliuoja tiek 
svarbiausioje magistralėje, tiek ir pa
kraščiuose, kur pastatyta naujų kinų, 
darbininkų klubų, bibliotekų, stadionų.

Prieš prasidedant vaidinimams dra
mos teatre, muzikos-dramos teatre, jau
nojo žiūrovo teatre, filharmonijos filia-

DERLIUS
(Jumoras) 

Iš Basov- V ereli o ja ncevo.
Gi štai kaip tiko: 
Bičiulio mūs’ Tilviko 
Javai visiem patiko, — 
Akis va taip ir traukia, — 
Na, mūras mūru lauke. 
Kas juos tiktai pamato, 
Tai galvą tik nukrato:

“Tai, broli, bent rugiai!”
Klebonas Dručkis ėjo, 
Stebuklą pastebėjo: 
“Mišias užpirkt čia reikia, — 
Tau Dievas duonos teikia, —

Oho,” tokie rugiai!”
Važiuoja miestan buožė, 
Nudžiugęs, rūsčiai drožia: 
“Žinai, kas man išpuola, — 
Grąžink pernykštę skolą, —

Matau kokie rugiai!”
Viršaitis raitas joja, 
Subraukęs, ranka moja: 
“Greit mokesčių kaleina, — 
Atvežk laiku, kas preina, —

Taip gražūs va rugiai!”
Ir, kai užklupo gruodas, 
Jau tuščias tėr’ aruodas.
Tilviką badas spaudžia, — 
Put/a tik žarnas plaudžia...

“Derlingi, bra, rugiai!...”*
Tai mat, kaip tiko 
Bėdon Tilviko: 
Grūdų nebliko, 
Visai nupliko...

Patarti.tau ketu: 
Dabok kitu metu, 
Kad ton pačion duobėn “ 
Tavęs neįmestų.

z Jonas Kaskditis. '

le ir prieš prasidedant kino seansams, 
vakare visur prie kasų langelių skelbi
mai: “Šiai dienai visi bilietai parduoti.” 
Kauniečiai mėgsta ir vertina miesto 
žiūrovines įmones.

Kauno gyventojai šitomis dienomis 
žiūri, ir klausosi Korneįčiuko “Putinų 
giraitę,” Verdi operą “Rigoletto,” ope- 

. retės “Vestuvės Malinovkoje,” “Bau
džiauninkė,” “Čigonų baronas.” Vals
tybinės filharmonijos filialo salėje įvy
ko Centrinio TSRS Karinių Jūrų pajė
gų dainų ir šokių ansamblio bei Lenin
grado estrados artistų koncertai, stalini
nės premijos laureatės J. Petraškevi- 
čiūtės pasirodymai. Gausinguose kinuo
se kauniečiai žiūri naujus filmus.

Vakarais gyva miesto bibliotekose, ku
riose yra šimtai tūkstančių tomų. Be 

-viešų bibliotekų, yra bibliotekos visose 
stambiose įmonėse, prie fabrikų bei ga
myklų klubų ir aukštųjų mokyklų.

Stambiausia biblioteka mieste yra 
centrinė. ■ Per tarybų valdžios metus 
ji virto tikru knygų lobynu. Kokia kny
ga beišeitų šalyje, ją būtinai gaus cen
trinė biblioteka.

Nuo ryto iki vakaro šių knygų rū
mų skaityklose yra gausu žmonių. Štai 
sėdi prie vadovėlio jaunas' “Litekso” 
fabriko darbininkas Vladas Brazauskas. 
Dirbdamas ir kartu mokydamasis Kau
no politechnikos institute, Brazauskas 
— penktoje kurso studentas — ruošiasi 
dabar apginti diplominį projektą šia 
tema: “Vilnos audimo fabriko dažymo 
cechas.” Tiesa, ir Litekso fabrike yra 
techninė biblioteka, bet joje nėra surink
ti tokie knygų lobiai, kaip čia. Greta 
Brazausko sėdi audėjos Putraitė ir z 
Stankutė. Jos mokosi vakarinėje su
augusiųjų mokykloje ir dabar ruošiasi 
egzaminams. Kartu su jais bibliotekoje 
dirba gydytojai, darbininkai, inžinie
riai, dailininkai.

‘ Kaune veikia dešimtys knygynų ir 
būdelių. Žymiai padidėjo paklausa li
teratūrai po to, kai neseniai buvo su
mažintos knygų kainos. Antai, knygy
no Nr. 1 apyvarta padidėjo 25 procen
tais. Naujos knygos, stalininių premi
jų laureatų kūriniai yra nepaprastai 
populiafūs gyventojų tarpe. Apie tai 
taip pat liudija skaitytojų konferenci
jos prie bibliotekų ir klubų. Pastaruo
ju metu jose buvo apsvarstyta Nikola- 
jevos “Piūtis,” A. Gudaičio-Guzevičiaus 
“Kalvio Ignoto teisybė,” P. Cvirkos 
“Frank Kruk” ir kiti kūriniai.

Pasakojant apie Kauno kultūrinį gy
venimą, negalima neužsiminti apie gau
siąsias sporto varžybas, kurios vyksta 
šiame mieste. Pastaruoju metu didelį 
Kauno gyventojų dėmesį patraukė aš-' 
tuonių Tarybų Sąjungos miestų tinkli- 
ninkų varžybos. Jose dalyvavo Mask
vos, Leningrado, Tbilisio, Kauno, Char
kovo ir kitų šalies miestų komandos. 
Kaune yra kūno kultūros institutas. 
Prasidėjo futbolo sezonas. Žaliame sta
diono lauke susitiko gamyklų komandos. 
Sėkmingai. Kaune praėjo sritiniai šach
matų ir šaškių turnyrai.

Kaune veikia keli muziejai, fame tar
pe karinis-istorinis, dailės, Petro Cvir- x 
kos muziejus, zoologijos ir kiti. Juose 
yra surinktos didelės kultūros ir meno 
vertybės'

Karinio-istorinio muziejaus -ekspozici
jos pasakoja apie didvyriškąją lietuvių 
tautos kovą dėl tarybų valdžios, apie 
Lietuvos darbo žmonių dalyvavimą Di
džiajame Tėvynės kare, apie tąikiąją 
statybą respublikoje. Neseniai muzie
jus įsigijo medinį arklą. Juo naudo
josi Utenos apskrities valstietis iki pat 
įvedant tarybų valdžią Lietuvoje. Da
bar respublikos laukuose arklą pakeitė 
mašinų-traktorių stočių daugiakorpusi- 
niai traktoriniai plūgai.

Dailės muziejuje galima susipažinti 
su lietuvių tapybos' ir vaizdakalybos 
paveikslais bei skulptūromis. Šiuo me-

K. V diras-Rackauskas

Pas rašyto ją Sofiją Ky- 
mantaitę-Čiurlionienę

— Svarbiausias klausimas, kuris šiuo 
metu rūpi visai pažangiajai žmonijai, y- 
ra taikos išsaugojimo klausimas, kova 
už taiką visame pasaulyje.

— Ką dar galima būtų pasakyti apie 
taiką, — neskubėdama tęsė toliau pa
šnekesį su mumis senoji lietuvių folklo
ro tyrinėtoja ir dramaturge, Lietuvos 
Tarybinių Rašytojų Sąjungos narys, So
fija Kymantaitė-Čiurlionienė. •— Įžy
miausieji visų pasaulio šalių žmonės iš
reiškia savo mintis ir troškimus šiuo 
klausimu. Aš tepabrėžeiau tik tą di
džiulę istorinę reikšmę, kurią turi Mas
kvoje paskelbtasis didysis taikos gynimo 
įstatymas.

— Mūsų socialistinė Tėvynė, kurią 
fašistiniai agresoriai' klastingai buvo 
užpuolę, garbingai apgynė save nuo 
priešo, pribaigė jį jo paties urve ir pa
skelbė visam pasauliui taiką: Gana! 
Karo daugiau neturi būti!

r

' Stalininės draugystės sucementuotos, 
Tarybų Sąjungos tautos nori taikos. 
Joms reikalinga talka, kad jos galėtų 
kuo greičiausiai įgyvendinti didįjį žmo
nijos idealą, tam, kad šviesusis tarybi
nis gyvenimas taptų dar turtingesnis ir 
džiaugsmingesnis.

Kovotojų už taiką visame pasaulyje 
eilės be paliovos gausėja, ir aš tvirtai 
tikiu, kad nugalėsime mes — taikos gy
nėjai. U

— Jūs norite, kad aš papasakočiau a- 
pie mano susitikimą su Romėnu Rola- 
nu? Aš dažnai prisimenu šį vieną kil
niausiųjų taikos skelbėjų, įžymųjį pa
žangų prancūzų rašytoją, Tarybų Są
jungos garbintoją ir bičiulį — Romėną 
Rolaną. Kaip įžeidinėjo ir persekioda
vo reakcionieriai šį didįjį humanistą už 
jo giliai demokratines pažiūras. Taip, 
man teko laimė jį pažinti. Per mano bu
vimą Šveicariioje aš buvau kviesta i j ap
lankyti. Iš Ženevos nuvykau į Vil-Ne- 
vą. Niekad aš nepamiršiu šio didžiojo 
žmogaus ir didžiojo rašytojo, jo ramaus 
veido bei šviesiųjų akių žvilgsnio. Atro
dė keista, kad toks ramus ir, kuklus 
žmogus gali savo kūriniuose taip tvirtai 
ir ryžtingai kalbėti apie dalykus, kurie 
taip nepatiko kapitalistiniams vadei
voms. Tas valandas, kurias aš pralei
dau jo nedidelėje viloje, esančioje Le- 
mano ežero krante, aš visada atminsiu. 
Romėnas Rolanas karštai kalbėjo apie 
tai, kad svarbiausia yra išugdyti žmo
nėse supratimą, kad karai — didžiau
sioji beprotybė. Jei Romėnas Rolanas - 
būtų sulaukęs mūsų dienų, jis būtų pir
mose kovotojų už taiką visame pasauly
je gretose.

— Jūs klausiate, kaip aš gyvenu da
bar. Kaip matote, gyvenu gimtajame 
Kaune, savo namuose, drauge su arti
miausiais mano šeimos nariais. Gaunu 
didelę pensiją.

— Ką aš rašau? Paskutinysis ma
no darbas “Vaiva” — libretas operai. 
Siužetas paimtas įš feodalizmo atsiradi
mo laikotarpio ir lietuvių mitologijos. 
Du kartus teko atidėti plunksną dėl ma
no ligos. Gydytojai yra tos nuomonės, 
kad bet koks nuovargis man yra kenks
mingas.. Esu pradėjusi kelis darbus, 
bet kažin, ar mano sveikata leis juos už
baigti. 1

Kelis žodžius apie gyvenimą Tarybų 
Lietuvoje. Darbo žmonių gerovė me
tai iš metų kyla,, neišmatuojamai paki
lo kultūra. Per savo anūkus aš susipa
žinau su mokyklomis, ir. man, senam pe
dagogui, tai labai įdomu. Mano anūkai 
mokosi septynmetėje dailės mokykloje, į 
kurią priimami mokiniai, išėję kėtverių 
metų mokslą. Tikras džiaugsmas pri
pildo mano seną Širdį, kai pagalvoju a- 
pie tai, kaip puikiai yra sutvarkytas 
------------   —i  ;---------- :-------------- -— 
tu muziejuje yra žymiai daugiau ekspo-' 
natų, negu buvo prieš karą.

Naujos medžiagos apie įžymųjį lietu
vių rašytoją Petrą Cvirką — jo rank- * 
raščių, “laiškų, jo kūrinių daugelio Ta
rybų Sąjungos tautų kalbomis — gavo 
Cvirkos muziėjus.
' Atėjus pavasariui, padaugėjo lanky
tojų respublikos Mokslų akademijos 
Kauno botanikos sode. Per kelerius pa
skutinius metus sodas tapo tikra mičiu- ■ 
rininio mokslo laboratorija ir praturtę- ’ 
jo daugeliu eksponatų -— augalais, ku
riuos išvedė sodo direktorius profesorius 
Grybauskas ir kiti sodo bendradarbiai.

Kunkuliuoją kultūrinis gyvenimas ta- x 
rybiniamę Kaune.......................

I

mokymo darbas tarybinėje, mokykloje. 
Programa yra plati ir tiksli. Jaunimas, 
baigęs šitokią mokyklą, įgyja profesiją. 
Kartu jaunimas pasirodo puikiai pasi
ruošęs stoti į aukštąsias mokyklas. Vai
kai mokosi su entuziazmu, myli savo 
mokytojus.

Gerai besimoką mokiniui aprūpinami 
stipendijomis.

Aš pažįštų vaikus, kurie lanko de
šimtmetę muzikos mokyklą, klausausi 
jų koncertų per radiją, kai kas iš jų a- 
teina pas mane paskambinti man forte
pijonu. Visi mes džiaugiamės jų gabu
mais bėi pasisekimais, dėkingi tarybi
niams pedagogams už jų puikų darbą 
auklėjant priaugančią kartą. ’• Aš esu į- 
sitikinusi, kad niekur tiek nesirūpina
ma besimokinančiu jaunimu, kaip Tary
bų Sąjungoje. Aš prisimenu, kokia ai
bė liaudies talentų žūdavo buržuazijos 
viešpatavimo laikais dėl to, kad trūko 
lėšų ir galimumų įsigyti mokslą.

Tarybų Lietuvoje visas jaunimas mo
kosi,. kiekvienai talento kibirkštėlei, 
kiekvienam talentui užtikrintas rūpes
tingas dėmesys ir kuo palankiausios są
lygos visapusiškai vystytis.

TO A SOCIAL REFORMER 
IMPRISONED

Release this man! what has he done? 
Vile miscreants eclipse the sun 
Of liberty which pours it’s light 
Upon the world to quell the night 
Of ignorance and pain profound; 
Why trample to the dirty ground 
This man of no'ble heart and brain? 
A billion souls Foul Lies have slain 
Just to preserve immoral wealth: 
Resort to crime! resort to stealth! 
Resort to anything! to keep 
Your bloody wealth: still truth will 
Somehow, somewhere, through all

seep 
your 
chains

And lies and jails: though malice rains 
Outrageously upon the head
Of this good man who’s mind.has fed 
On wondrous food, on tasty fare: 
A doctrine liberal and square: 
Which seeks to elevate the poor 
Who languish on the misty moor 
Of ignorance, where evil prowls 
Repulsively with hanging jowls 
And grinning teeth, and seeks to smite 
Ferociously with jealous spite
The truth which this man trained to stalk 
Throughout the world where peoplė walk 
Amid the gloom of wretched dearth, 
To build a Social Systdm worth 
The wreck of kings, vile-pompous lords, 
Base ghouls of wealth who steal and hoard 
Perniciously: while paupers waste 
Away like rust, and never taste 
The finer things of life which grow 
Where culture thrives, where thinkers sow 
New healthy seeds of noble thought 
Upon the fields of life where nought 
But lying, cheating, hell prevail: 
So terror growls, and ’error pale 
With hatred for all worthy deeds 
Precipitates, (vile, sordid Creeds!)
And shrieks with madness! rank and coarse: 
And smashes down with awful force 
It’s typhoon of despair that racks 
The world with pain, and coldly stacks 
In prisons honest men who strive 
To stop the rich who plot, connive 
To warp the poor and keep them numb 
In brain and soul, (O Malice dumb!) 
To make them toil ‘till time runs dry: 
Only to weep and sleep, and die.
Release this man! thi^ man is good: 
His mind contrives to live! and would 
Assist the race^ to higher roads 
Of reason: where pure justice goads 
Poor people to revive and fling 
Away the filth of lies, and sling 
Upon the shoulders of their minds 
A pack of truth which staunchly binds 
The world of workers to a cause

z Repudiating morbid laws 
Which chains their faction to Despair;
So evil from it’s golden lair 
Surveys the dry and withered grass 
Of penury, where paupers pass
Their heads bowed low, with drowsy eyes, 
To scan the man who thinks, and cries, 
“This world is not what it should be!
We poor are from being free: 
Observe the rich who squander, waste 
Immorally: like old tooth-paste: 
The lives of all who labor here, 
As sad as mourners.round a bier; 
We all must reason,,all must shout . 
Persistently: to rouse and rout 
Crass evil which disdains our needs: 
Rise up! be bold! sow splendid deeds 
Of thought and action, which will fill w 
Earth’s masses with belief: and thrill 
Them knowing somewhere Truth aglow 
Is thrusting Progress like a bow 
That speeds an arrow to its mark: 
So Progress hastens, listen, hark!

(Continued on page 4)

Norwood, Mass.
Iš Jono Grybo 
išleistuvių vakaro

Vyry Ansamblis ir Moterą 
Apšviėtos Klubas suruošė Gry
bo pagerbimui vakarėlį, kurid 
įvyko 16 d. rugpjūčio, Lietu
vių Svetainėje. Susirinko Joną 
atsisveikinti apie 50 draugą* 
Buvo pasakyta daug gerų lin
kėjimų, ir kad kūogreičiaų 

‘sugrįstų atgalios.
Pare buvo labai įdomi, nes 

joje dalyvavo ir A. K. Ne- 
viackas, kuris buvo vienas .iš 
pirmųjų Laisvės tvėrėjų,'o 
Grybas gal bus vienas iš pas
kutiniųjų. Grybas likos gra
žiai apdovanotas: Nuo Vyrų 
Ansamblio gavo amžiną plun
ksną su paišeliu. O nuo visos 
publikos gavo dėl ‘Plymouth* 
guminius batus. Tad norwoo* 
diečiai tikrai įvertino Grybą,x 
kaipo daug dirbusį organiza
cijoms.

Apart Grybui suteiktų do
vanų, parės dalyviai vertingai 
parėmė ir dienraštį Laisvę. Po 
$5 aukavo: J. O. Casper,-L. 
M. Trakimavičiai, ir Laisvės 
Patrijotas, Po $3: S. E. Ka
rai, P. Karulis, J. S. Budrai
čiai, N. Grybienė, J. Pastai* 
nak., Po $2: Julia Družienė, 
Olga Strapponi, A. O. Zaru- 
bai, J. Krasauskas, V. M. Na
vickai, M. Rimavičienė, A. M. 
Grigunai. Po $1: Amilia Uše- ' 
vičienė (iš Rochester, N. Y.,) 
D. Zurbienė, M. Tamulidnis, 
Laisvės rėmėja, E. Kurulienė, 
M. Krasauskienė, A. PrataŠie- 
nė. J. Kasteckiene, po 5CF & : 
W. Misevičia, B. Sarapienė, 
Tai viso Laisvei sudėta $53.: ’

Taigi, norwoodieciai Grybą 
išleido labai draugiškai ir la
bai visuomeniškai. Didelė gar
bė rengėjams ir gaspadinėms 
už maistą ir gėrimus. Ir ge
riausio pasisekimo Grybui su 
niujorkiečiais. Reporteris

J. Grybo padėka
Aš tikrai nesitikėjau, kąd 

aš tiek vertas, kiek mane |- 
vertino susirinkę į Norwoodo 
ir Montello išleistuvių vakarė
lius. Aš tų vakarėlių nieka
dos nepamiršiu. Man suteikė 
labai daug smagumo ir prida
vė daug energijos dar labiaji 
darbuotis progresyviam judė* 
jime.

Dabar nuoširdus ačiū: Nor
woodo Vyrų Ansambliui ir jo 
mokytojai Gerdai Terhorst, B. 
Sarapienei, Mary Bands, Hek 
len Marowski, Juliai ir Stivę 
Družams, Wallen visai šeimai 
ir dainininkei Aldonai Wallen, 
S. M. Zavis, ir visiems kitiems, 
už pasakytas kalbas-, mano 
vardan. •

Gerbiamieji, progresyvis ju
dėjimas nesiremia vienu bent 
kuriuo veikėju. Veikimas būna 
pasekmingas ten, kur dauge
lis prisideda su darbu,'kur 
veikia platus būrys veikėjų. 
Todėl ir mes Bostono apylin
kėje turėjom pasisekimą, kad 

būrys moterų 
kviečių visus 

pažangiuosius 
bendrai, imti

Į dirbom platus 
• ir vyrų. Ir aš
Mass, valstijos 
lietuvius veikti 
atsakomybę už visus veiklos
pasisekimus ir nepasisekimus. 
Tada jūs, pasilikę, nejausti 
mano pasitraukimo. O aš veik
siu kiek pajėgos leis su Niu
jorkiečiais. Veikim plačiai rin
kimų kampanijoj už progre- 
syvę partiją, už darbininkiš
kos spaudos išlaikymą, už ka
ro baigimą ir už geresnį kas
dieninį gyvenimą plačiajai vi
suomenei. Dar sykį, visiems 
nuoširdus ačiū. Jonas Grybas.

GENGSTERIŲ NUŠAU
TAS GENGSTERIS

Paterson, N. J. — Polici
ja rado septyniomis kulko
mis nušautą vietinį gengs-. 
terį Frankį Cerrato prie jo 
namų. Jis buvo susipykęs 
su savo sėbrais. Jie .todėl 
jį ir nužudę. Tas gengste1 
ris jau buvo sėdėjęs kalėji
me.

3 puit-Laisvė ( Liberty)-Še štadien., Rugsėjo-Sept. 6, 1953



! To All Mothers of the Poverty 
Stricken

' . O mother,
Grasp the whimpering child
To your trembling breast, stroke the glossy 
Hair, the tiny head which perceives not yet 
The terrors of a brutal world,
Lost in it’s maze and tangle of deceits, 
Oppressions, artifices and deceptions;
O kind mother,
Kiss the child’s innocent forehead

. ‘'"Which harbors the mind now stumbling in 
Confusion; kiss the tender eyes which plead 
For filling food but which reflect an 
Empty dish; place gently your peaceful hand 
Upon the barren, swollen stomach, • 
Which like a paper bag stands upright:

• Filled with nought but empty air;
O noble mother,

When your son’s lips beg for explanation: 
Might you satisfy his pregnant questionings? 
Might you unravel this intricate pattern 
Of life td verbal explanation ?
Will you find solution for it’s complexities 
Which bewilder the mind more so than the 
Construction of God’s universe, with it’s '
Innumerable forces, gravities, pulls, 
Releases, stars, suns, heavens, lights
And darknesses?
O sweet mother, 
Can your son discern the meaning of your 
Tears which you term “perspiration” 
Production of an overheated body?

, ♦ Can he perceive their cause be burning 
Affliction, cruel environment, searing heat 
Of economic evils: blistering, merciless 
Heat of indifference ?
Has the boys ears captured your cry of, 

“Oh my God, how long can the soul endure
Such unjust punishment, oppression and want?!” 
Has he knowledge of your thoughts 
Which in words express themselves as:

“Death to the wealthy is insufferable 
Madness but to the poor wallowing as a pig 
In the mud of ignorance, poverty and 
Unspeakable misery, death can be sweet, 
As welcome as pleasant perfume to the 
Sensitive nostrils!”
Does he perceive the pleading of the poor 
In request to the rich for salvation and justice 
Is but the crying of a lost wind, meaningless?

’ Tn1 ypath jcah he,discern- >
That only ih youth can the poor discover joy, 
In knowledge, that with increase of days 
There will be' increase of sorrows ;
And afflictions?
Your son, dear son’s lack, of knowledge.

• Is the effect of youth, , , i ’
Yet his infant, squirming, tortured stomach 
Can well understand the want of bread!

4 < 4

O .gentle mother, 
Your child’s run-down eyes reflect lack of sleep: 
And how can the eyes slumber 
When the stomach cries like a new-born 
Babe for rightful attention but like the

*• Expected guest: rightful attention does not arrive; 
*To the wealthy, the unknowing: sleep is
• But distraction, a disturber: compelling

. Them to postpone: lovely banquets, joyous
! Rides, pleasant walks, food a-plenty,
;• (O luscious food!) sweet music, clean pretty <
• Clothings, friendly smiles, respectful glances,

*• Peaceful hours (0 precious peace!) sunbeam 
Salutations: all this they possess in

u Abundance, while amid this field of thriving
, .’ Plenty you ask of the world pnly friendly

“ Consideration and a full stomach.
•• 0 good mother,
’’ The difference lieš in vile men not

' Learning the wisdom of dividing equitably, 
Their cursed, contemptible passion for riches

” Blinds them like a stone.
What blessings would be conceived if only

•į Decadent lusts could be shaken from off • 
The hearts of corruptible men as easily as

4 Cpld winter winds extract leaves from
♦ *• Off the boughs of youthful and aged

Trees alike: alas, tb such men poverty
! Is but a word: and so, they display the

' ’ Tenacity of the evergreen;
O sacrificing mother,

. Of what u^e, is the flesh of
Wild geese flying high to a starving 
Family below? Yea, of what use to you 

'N Are liberties, rights, conditions, franchise,
When your and your’s flesh and mind’s are subjected 
To such despicable, nauseating, excruciating woes?!

Iš Piety Amerikos lietuviu 
gyvenimo ir veiklos

Polemika ir Kritika

Charles Wazalis
-y*" -7

SR
W

R
ffi

XK
!

“Mes turim žymumą kai- 
po t§uta, kuri važiuos g 
biznųjų namus su autęnto- 

yra pasakęs Will

O'(Jydytojasr nuėjęs į vai- 
gykią/pžsisakė clam chow
der [r padavė patarnauto
jai dvi piliukes, kad įdėtų

' { nhowderi. Už kelių mi~

nutų gydytojas sušuko: .
“Kodėl negaliu gaut savo 

užsakymo taip ilgai?!”
“Jūs gausit savo chow- 

derį, gerbiaųiasis,” pareiš
kė tarnaitė, “taip greit, 
kaip tik męs galėsime pa
guldyt kliamsus. Tos tams
tos piliukės...”

' *
Tex iečiai —- vyras, vedęs 

17 kartų ir moteris 12 kar
tų, turėtų įs.teigt daugve-, 
dybinio įpročio klubų.

Spartakas

MONTEVIDEO

Supiltas naujas kapas

šių metų birželio 14 d. mi
rė senas Urugvajaus lietuvis 
Karolis Cibulskis, palikdamas 
dideliam nuliūdime žmoną ir 
3 dukteris (dvi vedę). Turėjo 
62 metus amžiaus. Į,Urugva
jų atvyko 1927 m. iš Vilniaus 
krašto, Švenčionių apskrities, 
Tveračiaus valsčiaus. Buvo 
pažangių pažvalgų darbo 
žmogus, kadaise dalyvavęs 
mūsų organizacijos veikioje 
ir pavyzdingai išauklėjęs sa
vo dukras, kurių Aldona pasi
žymėjo kaip gabi piešėja. 
(Keletas jos rankų darbo 
portretų šiandien tebepuošia 
mūsų ULC patalpas).

Karolis Cibulskis, dukrų ir 
žentų pastangomis tapo palai
dotas Del Norte kapinėse po 
Nr. 478. Te būna lengva jam 
šios šalies žemelė.

—o—
Kai velnias sumaišo 
kunigėliams kortas

Iki šiol, galima sakyti, be 
jokių didesnių klapatų mūsų 
kunigėliai “laisvino” Lietuvą, 
ruošė savo pasekėjus susodin
ti dievo-tėvo dešinėje ir gar
bino visagalį už jiems suteik
tus smaguriavimus čia “aša
rų. pakalnėj e.” D a b ar 
v e 1 n i a s, taip saka n t,, 
visas k o r t a s s u m a i š ė. 
Tas velnias, anot kun. Bruži- 
ko, priveisė bolševikų ne tik 
katalikų tarpe, bet ir tarpe 
vienuolių ir aukštų kunigų.

Dėl įvykusios Maskvoje įvai
rių tikybų dvasiškių konferen
cijos, mūsų kunigėliai jau ke
lintam pamoksle bando įrody
ti, kad tiktai jų “viera” tikra, 
o kitos visos falšyvos. Bet, ma
tyti, net savęs jau tuo neįtiki
na, nes kur buvę; kur nebu
vę, vėl prie to paties klausimo 
grįžta. Dabar jiems užkliuvo 
tautinis katalikas. Esą, toks 
katalikas, tai jau ne katalikas.

Jeigu mūsų kunigėliai var
totų truputį mažiau mišiauno 
vynelio, tai jie turėtų geresnę 
atmintį ir prisimintų, kad net 
buržuazinėje Lietuvoje, Kau
ne, jau egzistavo Šv. Vytauto 
tautinė bažnyčia su savais 
dvasiškiais ir pasekėjais. O su 
popiežium net buržuazinė 
valdžia turėjo įtemptus santy
kius, nes šis, kaip jau žinoma, 
ne tik Vilnių buvo pripažinęs 
Lenkijai, bet ir visą Lietuvą, 
jei būtų galėjęs, būtų LenkL 
jai atidavęs.

Taigi, tautinės bažnyčios 
klausimas Lietuvoje jaw nėra 
naujas. Naujo čia tiktai tiek, 
kad dabartiniai Lietuvos dva
siškiai pasuko į pasaulinės tai
kos frontą. Už tai, tas pasuki
mas ir yra įstrigusiu kaulu 
gerklėje naujo karo kursty
tojams, dėvėtų jie karinį mun- 
diėrių, diplomato fraką ar ku
nigo sutaną.

Tautinis katalikas
---- O----

J. Kanaverską prisiminus

1946 m. liepos 17 d. miru
sio Jono Kanaversko — gaila 
visiems, o- ypatingai Argenti
nos lietuviams, netekusiems 
gabaus ir pasišventusio pa
žangaus meno darbuotojo. J. 
Kanaverskas, už savo ilgame' 
tę ir nenuilstamą veiklą vi
suomenės labui, bus amžinai 
minimas ir gerbiamas pažan
giųjų lietuvių tarpe.

J. Kanaverskas, nors be
mokslis būdamas, puikiai su
gebėjo ne tik vaidyboje dar
buotis, bet ir vertingų vaidini
mui veikalų duoti, tuo įrody
damas ir paakstindamas kitus,
jog ir bemokslis, bet atsieta-1

vęs kilniems tikslams žmogus, 
gali būti didžiai naudingas 
visuomenei. <

Minint Jono mirties šešių 
metų sukaktį, jam skirtųs, 
kaip Liaudies Teatro tėvui, 
pateikiu šiuos poeto žodžius: 
“Kovų keliui, tu eidamas 
prie tikslo, '
Seneli mielas, suklupai... 
Bet Tavo darbas...
Gera bus mums mokykla.
Atimti ją iš mus, 
jau nebepajėgs kapai!”

A. R.
—o—

Bizniškas argumentas

Kunigas Bružikas, sustipri
nimui tikėjimo į dievą, patei
kė štai.kokį argumentą: tūlas 
žydelis, bedievių pakalbintas' 
prisidėti prię kovos prieš die
vą, atsakė: “Jeigu dievo nė
ra, tai man nereikia prieš ;'jį 
kovoti. Bet jeigu jis būtų, taį 
tada, už tą kovą jis mane nu
baustų.”

Kas sako, kad reikia kovoti 
su nesamu dievu ?

Kovoti reikia tik su tais, ku
rie dievą įbruko žmogaus gal- 
vosenon ir iš to sau biznį da
rosi. Už šitokią kovą, jei die
vas iš tikrųjų ir būtų, jis pa
čioje gražiausiojo dangaus vie
toje tokius kovotojus pasodin
tų. Juk. jis teisingas, ar ne?

—o—i
Mirė tautietis

Sunkia liga išsirgęs apie 9 
mėnesius Maciel ligoninėje, 
birželio 30 d. mirė Juozas 
Krutulis, 57 metų amžiaus, ki
lęs iš Alytaus apskrities, Ūd
rijos valsčiaus, Karklynų kai
mo. Palaidotas Del Norte ka
pinėse po Nr. 2195.

Velionio liko žmona Ona 
Vainuskaitė-Krutulienė ir 4 
vaikai. Į Urugvajų buvo atvy
kęs 1926 metais. , 

—o—
Patarčiau perskaityti

Per maži jau mūsų. “Dar
bo” rėmai drg. A. Vaivuskui. 
Jis lyg tas aras vis kylą aukš
tyn į beribę mokslo erdvę, kad 
paskleidųs visieips pasaulyje 
esantiems lietuviams'''ką nors 
naudingo, įdomaus ir pamoki
nančio. šį sykį daug ko teko 
sužinoti, perskaičius virš 20 
kolonų per ištisus dienraščio 
“Laisvės” puslapius tilpusi 
105, 106 ir 107 numeriuose 
puikų drg. A. Vaivusko verti
mą apie visiems žinomo darbo 
liaudies vado ir Vilties Kava
lieriaus —Luiso Karloso Pres- 

iteso istorinius ir politinius žy
gius, iš Jakovo Gorenderio pa
rašyto veikalo. t

Perskaitęs
—u-0—

Jų elgesys Labai skiriasi 
nuo žodžjų

Labai apgailėtina, kad dar 
randasi čia mūsų brolių, kurie 
užmiršo Lietuvoje klebonų 
vykdomą vergiją ir jų despo
tiškumą, ir vėl nekurie nu
grimzdo į-tamsos ir regreso 
pelkes; ir vėl bučiuoja “tėve
liams”, ne laisvas nuo grieko, 
rankas. Įdomu . pažymėti vie
ną dalyką: lietuviškieji “misi
onieriai” lanko šeimas tokiu 
laiku, kada tų šeimų vyrai 
randasi darbe. Mat, užtiktos 
vienos moterėlės yra kur kas 
lengviau prikalbinamos ir 
lengviau iš jų. ištraukti sun
kiai uždirbtą pinigą.

Prisimindami praeities “ka
pelionų” ir “klebonų” padary
tas Urugvajaus lietuviams 
dvasinate bei medžiagines 
skriaudas, turime stengtis jų 
išvengti dabar, nes paskui ga
li vėl tekti pekuriems savo 
•pirštus graužtis, smerkiant 
juos. Vipartas buvo netikras

Barberio kaptonas ir kelnes 
baltos, bet darbai sunkūs, 
paškudni ir atsakomingi

Laisvės No. 164s draugas W. 
Laskis, pasiskaitęs mano ko
respondenciją, sušunka, kad 
barberis apskutęs-apkirpęs 
darbininką,per pusę valandos 
paima $4. Bet tas vietas pra
leido, kur mano parašyta, kad 
ir šiandien galima plaukus 
nusikirpti už 45 centus. Drg. 
Laskis net nei tą Laisvės No. 
nepažymėjo su tikslu, kad ki
tas n e pasiskaitytų, ar viskas 
teisybė, kad darbininkas buvo 
apluptas keturiais doleriais 
per pusę valandos.

Organizuoti darbininkai į 
visokias unijas nekenčia tokių 
barbernių kurios nepriklauso 
barberių unijai. Toki klasiniai 
susipratę darbininkai žiuri, 
kad šapoj būtų unijinė iškaba 
(Union shop). Jeigu to nėra, 
nevisi, bet kiti meta žodį skeb- 
šapėj plaukų nesikirpsiu. Tai 
aš patyriau pats ant savęs, 
kuomet dirbau neunijinėj bar- 
beršapėj. Darbininkas nusiker- 
pa vieną kartą per menesį už 
$1 arba $1.50 be nei kokių 
pridėčkų. Kitas net ir porą 
vaikų atsiveda, ir nei kokių 
zurzėjimų nepastebi, nes jo ir 
alga didesnė tris kartus, negu 
bwvusi alga 1939 metais. Tais 
metais kirpimas plaukų buvo 
nuo 35 c. iki 75 c. Tai kodėl 
dabar negalėtų būt ir už plau
kų kirpimą tris kartus didesnė 
kaina? 1939 metais aš pats 
nuo ūkininko nusipirkau buše
lį bulvių 60 svarų už 50 cen
tų. šiandieną už 5 svarus rei
kia mokėti 39 centus. Kvorta 
pieno buvo 10 centų, šiandiena 

Į26 centai, (ta kaina Floridoj). 
(Svaras sviesto buvo 30 centų, 
dabar 92 centai, svaras kavos 
20 c. dabar 90 c. Galvutė sa
lotų buvo 5 centai, dabar iki 
30 centų. Ir kiti visi ūkiški 
valgomieji produktai iškilo iki 
debesų, ir bandyk tu juos pa
siekti. Tačiau ūkininkų plėši
kais mes nevadiname, bet ščy- 
rai mokame, nes ir jie už 
druską, vinis ir kitus daiktus 
skutami • pelnagrobių trigubai, i

Dabar kas liečia mūsų kraš
tą; tai mes gyvename kapita
listinėj santvarkoj, ir tokios 
pusiau tropiškos valstijos, 
kaip Kalifornija ir Florida, 
kur visi kampai ir pašaliai 
knibžda visokių pereigūnų va
sarotojų, biznierių, agentų, 
pelnagrobių, o pridėčkui viso
kio plauko iš pinigų lošėjų, tai 
jau ne darbo klase, ties visi jie 
turi prisidėję pilnas kišenes 
dolerių. Sezono laiku Miami 
Beach pirmos rūšies viešbu
čiuose jie moka už kambarį 
$40 ir aukščiau per vieną 
naktį. Tokie žmonės didžiu
moj lanko barbernes kiekvie
ną dieną. Na ir bandyk tokį 
klįjentą aptarnauti už 50 cen
tų, tai ko gero jis tau spiaus 
ant akių ir daugiau neateis. 
Apart to, iš jų tarpo yra la
bai prasti/ žmonių, kartais jų 
nepasisekimai biržoj ar gem- 
blerystėj ar kokiam nors ra
kete, tuo kart- jie buna labai 
nervuoti, ieško priekabių, kad 
savo karčią tulžį išliejus ant 
barberio, tu jam nepataikai 

kunigas, Kadžius — girtuok
lis, Tamoliūnas — girtuoklis 
ir psichinis ligonis. Grigaliū
nas. — toks ir kitoks, “tėvas” 
Mikalauskas —’ taip pat jau 
pasižymėjo kas. per vienąb. 
Visa tai turint prieš ,akis, ar 
neverta visiems tikintiesiems 
pamąstyti bei pasvarstyti a- 
pie šiuos ateinančius ir praei
nančius “misionierius” ir 
“klebonus”, kurių elgesys ir 
darbai griežtai prieštarauja jų 
švelniems, bet melagingiems 
žodžiams? Veteranas

Gražuolės, modelistės, New Yorke, pikietuoja distrikto 
prokuroro raštinę. Jos sako, kad šiomis dienomis kelia
mas alasas dėl kelių turtuolių ištvirkimo ir j jų pinkles 
patekimo vienos kitos merginos, kenkia visų padorių 
modelisčių darbui. Kairėje Christine Christy-, dešinėje— 
Arden Murray.

TO A SOCIAL REFORMER 
IMPRISONED

(Continued from page 3)
To spreatj it’s gospel of Good-Will 
Thręųgh gloomy slums, o’er every hill 
Where sadness of despair prevails. 
And awful malice rants and rails.” 
And lo! ,the Rich like gręedy. hbgs,. 
Enraged like mad-and rabid dogs: -

Assault all who attempt to live: 
Who ache td free and yearn to give 
To hordes «df people: down ancj out 
A chance'to thrive, (the villains shout:) 
A chance-to think, (“the poor must not!”) 
A cha,nee to live: instead of rot, 
The Will to be just what they could; 
Civilized and pure and good.
Release this mąn! we n,eed his brain : 
Magįiąpimous and good and,sane.

; Charles Wazalis

< t

kur kurioj vietoj šmeruot ir 
tiek.

Bąrberis turi but kaip vijur
kas ir nusižeminęs, kaip ma
žytis šunelis. Kitus tokius po
nus slampinėjant naktim tan
kiai įgilia uodai ir kitoki. vabz
džiai, skruzdeliukės, iš ko už
sikrečia oda, atsiranda spuo
gai su niežais ant veido ir 
sprando. Na ir čia tankiai me
tama kaltė ant barberio, tai 
esą barberis užkrėtė. Na ir 
aiškinkis tu, griešnas žmogau, 
prieš tokį penaudėlį poną. Ar
ba prašo pakirpt plaukus tik
tai biskį, apsižiūri, dar biskį 
daugiau pakirpk, na ir trečiu 
kartu . dar daugiau pakirpk. 
Apsižiūrėjęs pradeda šaukti- 
rėktj, kad jaw per trumpai nu-

kirpta.
Kitą kartą, kaip pamislini, 

būtų geriau darbininką aptar- 
naut už $1, negu tokį poną už
$4, kurie kartais nežino nei 
patys, ko nori.

Draugas Laski apžiurėjo 
vieną pusę medalio, nepaste
bėdamas antros pusės.

V. J. Stankus.
Miami, Fla.

Mums visuomet reikalin
ga turėt senų atminimų ir 
jaunų vilčių.

Arsene Houssaye

Turėk lėtą . liežuvį^bet 
greitą akį. ‘ Cervantes

Surankiojo žemaitis

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėjo

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p. ‘ ’

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.
Nupiginta kaina 60c.

Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui
Parašė K. PETRJKIENĖ/

Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.

Yra lentelės, parodanęios kiekius mineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimp laiką. - Išleido 
Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų Komitetas.

Kaina $1.00; nupiginta kaina 75c. ‘

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19; N. Y
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N. GOGOLIS

TARASAS BULBA
(Tąsa)

— Taigi štai kas, ponai broliai, atsi
tiko šią naktį; štai kuo baigėsi girtavi- 

Štai kokią gėdą padarė mums 
siošas! Jūs, matyti, jau taip įpratę, 

jei tik leisi jums padvigubinti da
vinį', tai jūs pasiruošę taip prisisrębti, 
jog Kristaus kareivių priešas ne tik nu
maus jūsų kelnes, bet ir tiesiai į jūsų 
veidus nusičiaudės, tai jūs ir to neišgir
site.”

Kazokai visi stovėjo nuleidę galvas, 
jausdami kaltę, vienas tik Nezamaikovs- 
kio kurenio atamanas Kukubenka atsi-

nors
būtuv

— Palauk, tėve, — tarė jis, — 
ir neleidžia įstatai, kad galima 
prieštarauti, kai kalba stovyklos atama
nas visos kariuomenės akivaizdoje, bet 
ne taip yra buvę, tad reikia sakyti. Tu 
ne visai teisingai priekaištavai visai 
krikščioniškai • kariuomenei. Kazokai 
būtų kalti ’ ir nusipelnę mirties baus
mę, jeigu būtų pasigėrę žygyje, kare, 
sunkų darbą dirbdami; bet mes sėdejo-

• me be darbo, tuščiai dūlinėjome prie
miesto. Nei pasninko, nei kuriam kitam 
krikščioniškam santūrumui paskirto lai
ko nebuvo: kaipgi gali atsitikti, kad 
žmogus dykinėdamas nepasigertų? Nuo
dėmės čia nėra. O mes štai geriau pa
rūdysime jiems, ką reiškia užpuldinėti 
nekaltus žmones. Anksčiau gerai mu
šėme, o jau dabar taip sumušime, jog 
nė kulnų namo nepames. t

Kurenio atamano kalba kazokams pa
tiko. Jie pakėlė jau prieš tai visiškai 
nuleistas galvas, ir daugelis pritaria
mai linkčiojo jomis, tardami: “Gerai pa
sakė Kukubenka!” 

f

O Tarasas Bulba, stovėjęs netoli nuo 
stovyklos atamano, pasakė:

— O ką, atamane, matyt, Kukubenka 
tiesą pasakė? Ką tu į tai pasakysi?

— O ką aš pasakysiu? Pasakysiu: 
palaimintas ir tėvas, pagimdęs tokį sū
nų: dar nedidžiausia išmintis pasakyti 
priekaišto žodį, bet didelė išmintis pasa
kyt tor^»žodį, kuris, nenuplėšdamas žmo 
gaus garbės bėdoje, padrąsintų jį, • pa
kaltų jo dvasią,-kaip pentinai padrąsina 
avsigėrusį žirgą. Aš pats norėjau pas
kum pasakyti jums paguodos žodį, , bet 
Kukubenka anksčiau susivokė.

— Gerai pasakė ir stovyklos atama
nas! — atsiliepė zaporožiečiu -eilėse. — 
Geras žodis! — pakartojo kiti. Ir pa
tys žilieji, kaip šėmi balandžiai, stovėję 
Čia, ir tie linkterėjo galva ir, kryptelė
ję žilą ūsą, tyliai tarė: “'Gerai pasaky
tas žodis!”

— Klausykite gi, ponai! — tęsė sto
vyklos atamanas. — Imti tvirtovę, re-, 
pečkotis ir knistis po jos pamatais, kaip

♦ kad daro svetimšaliai vokiečių meistrai 
—tegu jai kipšas prisisapnuoja—ir ne
padoru, ir ne kazokų darbas. O spren
džiant iš to’, kas yra, priešas įėjo į mies
tą su nedidelėmis atsargomis;- vežimų 
kažkaip nedaug turėjo. Žmonės miestė 
išbadėję, taigi viską ūmai suvalgys, ir 
taTp pat ir arkliams šieno... aš nežinau,

ent iš dangaus numes jiems ant > ša
knį kuris jų šventasis... tik apie tai dar 
dievas žino; o jų kunigai tik daug ple
pėti mėgsta. Ar šio ar to norėdami 
gauti, bet- turės išeiti iš miesto. Taigi 
pasiskirstykite trim būriais ir sustoki
te prie trijų kelių priešais trejus var
tus. Prieš didžiuosius vartus penki ku- 
reniai, priešais kitus po tris kurenius.

■ Diądkiviškis Jr korsuniškis kurenis i 
užuolandą! Pulkininkas Tarasas su 
pulku į užuolandą! Titareviškis ir ti- 

\ moševiškis kurenis atsargą gurguo- 
\ lės dešinėje! ščerbiniškis ir stebli- 

kiškis — virš.utinysis — kairėje! Ir 
/•išeikite iš eilių, vyručiai, kurie didesni 

‘aštraliežuviai, erzinti priešo! Lenko 
tuščiagalvė prigimtis: plūdimo nepakęs; 
gali būti, dar šiandien jie visi išAs pro ' 
vartus; Kurenjų atamanai, visi patik
rinkite savo kurenius: kuriam n-epritek- 

. liūs, papildykite pere j asla viskio liku- 
7 čiais. Patikrinkite viską iš naujo!

Duokite pagirioms po taurę ir po kepalą 
kiekvienam kazokui. Tik, tikriausiai, 
kiekvienas dar vakarykščiu sotus, nes, >

1 jog stebiuosi, kad naktį niekas nesprogo, 
dar vienas įsakymas: jei kuris nors 

as smuklininkas parduos kazokui 
beJJt vienų puodelį baltakes, tai aš ' pri
kalsiu jam, šuniui, prie pat kaktos kiau
lės ausį ir pakarsiu aukštyn kojomis! 
Taigi į darbą, broleliai! Į darbą!

Taip patvarkė atamanas, ir visi nusi-
1
■ >

u

DETROITO ŽINIOS
Suėjo į vedybinį gyvenimą

Rugpjūčio 30-t-ą dieną civi
line metrikacija susituokė, 
plačiai Detroito visuomenėje 
žinomi ir gerbiami, Jonas 
Daukus su Ona Litvi'niene. Jo
nas yra aukštai ekonominiai 
iškilęs pramonininkas, tačiau 
artimas ir geras draugas pa
žangiųjų lietuvių tarpe. Ona, 
žymi čia veikėja per daugelį 
metų. Jaunavedžiai pilnai už
sitarnauja nuo
geriausių .linkėjimų 
niam jų gyveniųie.

Nuo savęs Jonui ir Onai 
linkiu viso geriausio ir ilgo 
amžiaus.

Senas jaunavedžių,
Pažįstamas >

lenkė -jam ligi juostos, ir, ne.užsidėdami 
kepurių, nuvyko prie savo vežimų ir sto
vyklų ir, kai jau labai toli nuėjo, tik ta
da užsidėjo kepures. Visi ėmė ruoštis: 
bandė kalavijus ir kardus, pylė iš mai
šų paraką į parakines, stumdė ir statė 
vežimus ir rinkosi žirgus.

Eidamas į savo pulką, Tarasas galvo
jo ir negalėjo sugalvoti, kur dėjosi And
rius: gal paėmė jį į nelaisvę drauge su 
kitais ir surišo mieguistą? Bet n-e, An
drius ne toks, kad gyvas į nelaisvę pa
siduotų. Tarp, užmuštų kazokų taip pat 
nebuvo jo matyti. Giliai susimąstė Ta
rasas ir ėjo pulko priešakyje, negirdėda
mas, kad jį seniai kažkas šaukią vardu.

— Kam reikia manęs? :■— paklausė 
jis pagaliau, atsipeikėjęs. Priešais jį 
stovėjo Jankelis.

— Pone pulkininke, pone pulkininke!
— kalbėjo žydas skubiu ir trukčįojamu 
balsu, tarytum norėdamas pranešti nevi
sai menką dalyką. — Aš buvau mieste, 
pone pulkininke!

Tarasas pažiūrėjo į žydą ir nustebo, 
kad jis jau spėjo būti mieste.

— Koks nelabasis nunešė tave ten? •
— Aš tuoj papasakosiu, — kalbėjo

Jankelis. — Kai tik švintant aš išgirdau labai, įvertinu. Ypatingai ab 
triukšmą, ir kazokai ėmė šaudyti, aš kreipė mano atidą jo straips- 
griebiau kaptoną ir, neapsivilkęs, bėg-

žmonių gerovęs.”
Demokratas: - 

dirbsi taip, kaip Hooveris 
dirbo, tai visi žmonės bus 
be darbo ir be duonos.’’

“Jei tu
turėčiau jus visus išvaryt iš * 
namu.” * • * ; -

detroitiečių
vedybi-

Mūsų darbininkiškas 
judėjimas
Skaitau draugo J. žaliuko 

straipsnius dienraštyje Vilny
je. Jis rašo įvairiomis temo
mis, įvairiais klausimais, kaip 
tai: mūsų teatrininkams lie
pos 21 d., mūsų choro laimė
jimai liepos 26 d. testamentų 
klausimu ir tt. Visus juos aš

griebiau kaptoną ir, neapsivilkęs, beg- nis ‘Mūsų Chorų Laimėjimai.’ 
te*ten nubėgau; pakeliui įsikišau rankas' Kažin, ar Klubo narės pers- 
į rankoves, nes norėjau greičiau sužjno- kaitė, kurios taip buvo prįę- 
ti, kas ten per triukšmas ir kodėl kazo- šingos choro palaikymui. 
ka£ ėmė tik ką švintant šaudyti. Aš ė- 
miau ir atbėgau prie pat miesto vartų, 
tuo metu, kai paskutinė kariuomenė žen
gė į miestą. Žiūriu, dalinio priešakyje' 
ponas chorunžas, Galiandovičius. Jis 
žmogus man pažįstamas: jau treti me
tai, kai skolingas šimtą červoncų. Aš 
paskui jį, tarytum tam, kad sutvarky
čiau jo skolos reikalą, ir įėjau drauge su 
jais į miestą.

— Kaipgi tu: įėjai į miestą, dar ir 
skolą norėjai sutvarkyti? '— paklausė 
Bulba. — Ir neliepė jis tave čia pat pa
karti, kaip šunį?

— Ai, dievaži, norėjo pakarti, — at
sakė žydas, — jau jo tarnai buvo visiš
kai mane besuimą ir beužnerią ant kak
lo virvę; bet aš ėmiau melsti poną, pa
sakiau, kad palauksiu skolos, kiek ponas 
nori, ir žadėjau dar paskolinti, kai tik 
padės man surinkti skolą iš kitų riterių; 
nes ponas chorunžas .— aš viską ponui 
pasakysiu — neturi kišenėje ' nė vieno 
červonco. Nors jis turi ir vienasėdžių, 
ir sodybų, ir keturias pilis, ir stepėje že
mės ligi pat Šklovo, bet pinigų, kaip ir 
kazokai, jis visai neturi. Ir dabar, jei
gu jo nebūtų apginklavę breslaviškiai 
žydai, nebūtų buvę jam kuo ir į karą iš
vykti...

— Ką gi tu veikei mieste? Matei mū
siškius?

Drg. žaliukas iškelia daug 
svarbių klausimų. Bet dar 
daug palieka negvildentų. O 

|mano maiiymu, būtina juos 
pagvildenti.

Kas daugiausia kenkia mū
sų veikimui, geriau pasakius, 
kas kenkia darbininkiškam 
judėjimui, jei ne tų pačių na
rių elgęsis? Pas mus yra to
kių narių, o viena ypatingai, 
ką neatsižvelgia, kiek kitos 
ypatos dirba ir kaip jaučiasi. 
Perdaug žiauriai elgiasi ir 
tuomi savo elgesiu narius iš 
organizacijų išveja.

, štai tik keletas pavyzdžių. 
Dar 1946 metais, renkant de
legatus į LDS seimą, viena na^ 
re nori važiuoti savo lėšomis

Amerika pirmiau rjmų? . 
Britąųijęs ir Ęrųncjjoę Ko
lonizavimą Iiųiiįps ir 
šalių; dabą? dųo/Jąflįą KJW . 
čiai ir doleriui

smarkuolėm šaukia, “nereikia!” 
Nutarimų raštinihkas paantri
na klausimą. Jis sako, kad ta 
narė yra ilgai buvus kuopos 
valdyboje ir įrašius keletą na
rių, mes turime jai duoti man
datą. Tą pati narė kaip surL 
ko dideliu balsu, “sakiau, kad 
nereikia!” Ir mandatas ne
gautas, nors dalyvauta seime, 
tik jau nedelegate. Kam nau
da iš to?

Tais pačiais metais įvyko 
Dainų Festivalis Chicagoje. 
Moterų Pažangos Choras di
džiulis, gražiai dainuoja. Už
kviestas dainuoti. Choristės 
rengiąsi, praktikuoja. Ar vėl 
ta pati smarkuolė neišeis prie
šintis, beprotėmis choristes iš
vadina viešai susirinkime. Dar 
didesniąm chol’iečių panieki
nimui, Įkai buvo diskusuota — -c —--—---- ------v r- — —
apsirengimo' klausimas, pasiū- užkandžių ir išgėrimų. •
lė maišus, ką bulves pila. Iri KELRODIS: atvažiavę į Paterson^, klauskite McBride Avę., 
taip per eilę metų Pažangos i West Paterson. Pasiekę McBride Ave., sukite po kąiręi ir va- . , 
Choras buvo niekinamas, pa-lžiuokite McBride Ave. apię 2 mylias, iki p r i’v a ž i u o ši t e

Vyras pareiškė 
savo šeimai;

IC

sim pavyzdipga šeima; ir 
visuomet taip bus, nors aš

Mes visada buvppi ir bū- 400 milijpniį 'dM*
gingumo.

Spartakas1

1 1 " " . ""..... . .... . .................. .. ■ | V
r • • • “ •.«*.’<' >■ > 4 ?

Paterson, N. J. ir apylinke
SMAGUS PIKNIKAS

Rengia LLD 84 kuopa bendrai «u rusais. Įvyks rugsėjo-$eB- 
tember 7 d. Rusų Parke, West Paterson, N. J. Pradžia 12 vai. 
dieną.

Gerbiami Patersoniečiai ir apylinkę: —
Majonėkite skaitlingai atsilankyti į šį vasaros sezono pasku

tinį pikniką ir gražiai laiką praleisti tyrame ore prie įvairių

t

j seimą. Ji prašo mandato. Tą1

kol gyvavo. O 1950 metais, be 
jokio reikalo, chorui laikant 
reguliares pamokas, choras 
tapo likviduotas. Nors, tiesa, 
choras ir buvo sumažėjęs, bet 
pinigų ižde buvo ir choras ga- 
lėų gerai laikytis. j

Moterų Pažangos Klube su
sidarė tokia grupė, kurioje ė- 
jo vieną kitos gyrimas, dova
nų pirkimas. O kitos narės ga
li ir geriausią darbą atlikti, 
vis tiek bus negerai. Kores
pondentė sau patinkamas y- 
patas iškelia į padanges, kad 
ir kuri nieko neveikia.

O ku'omct įsikišo kita orga
nizacija, kad Moterų Pažan
gos Choras turėtų būti palai
komas, tai delegatus iš LLD 
52 kuopos išvadino . “advoka
tais,” ir su jais visai nesiskai
tė.

Ot kas griauna organizaci
jas: nesiskaitymas su kitomis 
narėmis.

Aš už tą, ką parašiau, at
sakau1. Nerašau ypatiškais su
metimais. Tik parodau, kodėl 
prisieina pasitraukti is veiki
mo.

Viena dš Paniekintų.

BLAKELY’S TAVERN, Neesers Lane St. ir sukite po kairei į 
kalną, ir, pavažiavę vieną bloką, sukite po dešinei, pavažiavę 
du bloku, sukite vėl po kairei ir ten už vieno bloko bus pikni
kas. •

Kviečia, RENGIMO KOMISIJĄ.

t: • ’’ ; * • • i . ę

Visi į Worcester, Masu.!
» •

Visi rengkitės ir traukite į antrąjį spaudos pąramai

Tai bus plačios apylinkės sąskridis ifc
kartu finansiniai paremti pažangiąją spaudą. ., <■

Piknikas įvyks SEKMADIENĮ,
•

Rugsėjo 7 September 
OLYMPIA PARK, 
Shrewsbury, Mass. V-
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Chicago, Ill
LDS “sesutės”

Nebepamenu kuriais metais 
Chicagoje susiorganizavo bū
rys jaunų merginų jr moterų 
ir pasivadino ‘LDS Sorority’. 
41—KORĖSP.
žemaitiškai išvertus graikišką 
pavadinimą ir bus “Seserys 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo”.

Dešimt ar penkiolika metų

— Kaipgi! Mūsiškių ten daug: Icka, 
Rachumas, Samuila, Chaivolęchas, žy
das nuomotojas...

— Teprasmengie jie, šunes! — rikte- atgal Seserų dar buvo nete- 
lėjo supykęs Tarasas. — Kam tu man bėjusios, neturėjo i -•••.. - 
kaišioji savo žydišką v-erslę? Aš tave Dabar jau kas kita. Daugelis 
klausiu mūsiškių zaporožiečiu.

— Mūsiškių zaporožiečiu nemačiau; 
o mačiau tik poną Andrių. .

— Andrių matei? — suriko Bulbą. — 
Ką gi tu, kur jį matei? Rūsyje? Duobė
je? Išniekintas? Surištas?

— Kas būtų drįsęs surišti poną And
rių? — Dabar jis toks žymus riteris... 
Kaip dievą myliu, aš nepažinau! Ir ant
pečiai paauksuoti, ir antrankoviai pa
auksuoti, ir atšvaitas paauksuotas, ir 
kepurė paauksuota, ir ant juostos auk
sas, ir visur, visur auksas. Taip lygiai, 
kaip pavasarį prašvit.usi saulė, kada so
de kiekvienas paukštelis čirpia , ir gieda 
ir žolelė kvepia, taip ir jis visas žėri 
auksu. Ir žirgą joti davė jam vaivadą 
patį geriausią; du šimtu červoncų kaš
tuoja vienas žirgas.

Bulba apstulbo.
— Kam gi jis užsidėjo svetimą dan

gą?
— Dėl to, kad geriau, tai i,r užsidėjo. 

Ir pats jodinėja, ir kiti jodinėja, ir jis 
moko, ir jį moko.; Kaip turtingiausias 
lenkų ponas!

— Kas gi jį privertė?
— Aš gi nesakau, kad jį būtų kas pri

vertęs. Argi ponas nežino, kad jis savo 
noru perėjo pas juos?

— Kas perėjo?
— Ogi ponas Andrius.
— Kur perėjo?
— Perėjo į jų pusę; jis jau dabar vi

siškai jų.'
(Bus daugiau) '

šeimynos., 

susikūrė šeimynos žydinį ir 
jau auklėja ,po vieną, du m 
net tris ‘pipirukus.’

PaskvĮinjamę Sorori,ty susi
rinkime plačiai apkalbėta 
trečioji ir ketvirtoji amerikie
čių lietuvių karta. Tai yrą, 
Sesučių vaikai. Na, ir nusitarę 
ta įrašyti juos visus į LDS‘ 
Sparks, Monarchs, Norther
ners, ,Cicero dinamitai (ar a- 
tomai?) susideda iš jau paau
gusio, daugelyje atvejų šeimas 
auklėjančio ąmerikoniškai-lie- 
tuiviško jaunimo. Dabar gal 

i turėsime nemažą grupę ir tų 
mažiukų spirgučių.

Sorority' suvirinkime išrink
ta ir nauja valdybą, kurios 
svarbiausia užduotim prirašy
ti visus mažyčius į LDS. O 
juos galima prirašyti beveik 
ant rytojaus po atvykimo į 
šią šalį (gimimo). Naują So
rority valdybą sudaro:

Pirmininkė Volga Jenkeb 
sekretorė Nancy zGordon, ‘So
cial’ sekretorė Bertha Bara- 
nosky, iždininkė Gertrude, 
Slench. >

Vienas iš pagirtinų visuo
meniškų darbų, ką Sorority 
atliko praeito karo metu, tai 
nuolatinių susirašinėjimas su, 
LDS nariais kareiviais ir, kar
tas nūo karto, pasiuntimas 
jienis dovanėlių. Tą tradiciją 
Sesutės tebetęsia ir dabai4/ 
Joų rašo laiškus, siunčia 'dova
nėles keliems LDS jaunuo-

Hams,’ kurie dabar randasi 
Korėjoje ar kurioj kitoj svie
to dalyj.

Geriausio pasisekimo Jums, 
jaunosios Sesutės! Tėvelis

Rengėjai pasiruošę vaišingai priimti publiką. Tad 
•skaitlingai susirinkime pasimatyniui su daugelių drau
gų ir pažįstamų ir prie tos pačios progos pasilinksniiijjti 
ir pasivaišinti.

RENGĖJAI

Montello, Mass
Joną Grybą išlydėjo, fcaip 
Adomą su Jie va iš Rojaus

Rugpjūčio 30 d. Antano 
Rožės Wąįlen pasakiškam 
“Adomo ir Jievos Rojaus” so
de, buvo suruošta Grybui iš
leistuvių pare, į kurią susirin
ko virš 50 rinktinių draugų. 
Gerbiami Wallen ne tik sutei
kė savo gražų sodą, bet visa 
šeimą darbavosi, suteikdami 
maistą ir gėrimus. Duktė Al
doną (dainininkė) ir sūnus 
su marčią net iš Dėdės Šamo 
tarnybos buvo parvykę ir 
darbavos patarnaudami sve
čiams, širdingas ačiū .gerbia
miems Wiallen, visai šeimai. 
Taipgi tąčiū Kukaįtienei ir vi
siems atsilankiusiems. Daug 
'buvo pasakytą kalbų Grybo 
vardan, viepi manydami, kad 
yra klaida Laisvės. ip Grybo, 
kiti teikė, linkėjimus ir gerų 
pasisekimo. Pare buvo tikrai 
draugiška, nuoširdi. Įteikta 
Grybui vertinga dovana. Taip
gi ir Laisvei sudėta $25. Lai 
gyvųęją progresyvis lietuvių 
judėjimas. Reporteris.

ir

Šypsenos
Gęlfo sportininkai, kurie' 

vaiko ir sekioja baltą boliu- 
kę, yra per seni arbą netin
kami sękiot paskui ką kitą.

• •

Tūlojus ypątoms sekretas 
yra nevertas laikyt sekre
tų arba per geras išlaikyt.

4{• • •__

Republikonas
republikoųų nominuotas ir 
dirbsiu politikoj dėl visų

“Aš esu

.1. Jl'.l HM'f .

t

PROŠVAISTES

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdoipi Jęąo Kaškaičię (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

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

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

Knyga, kurioje telpą 
arti 150 Jono Kaikaičio 

-gražiausių eilėraščių

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

I A V O U r n.0-12 ATLANTIC AVENUE,L AI a ¥ E RipK^D hill is, fi. r.

5 pusi.—Laisvė .(Liberty)-šeštadien.,' Rugsėjo-Sept. '6.' I952x

CHARLES J, ROMAN
LĄIPOTUVIŲ DIREKTORIUS 
■' • * ’

Lįūdėsįę valąndoj kreipiate prįe jnąnęs 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Pątogiai ir gražiai mę^erpiškąi įruoštą 
musų šermeninė. Mūsųpątąrnąyimų ir 
kainomis būsime patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Pęplar 41Į0

M1



Mūšy uždaviniai
% *A ♦

Baigiame vasarą, artėja' ru
duo. Tai ženklas mūsų prog- 
resyvėms organizacijoms grie
btis už smarkaus veikimo. Jau 
saulės spindulių daug gavome, 
sveikatą pataisėme, sustiprė- 
jome, pailsėjome. Tad malonu 
bus susitikti Liberty Auditori
joje artimoje ateityje.

Kaip minėjau, sveikatos tu
rime, o visuomeniškų darbų 
irgi daug turėsime. Tai ateina 
laikas rūpintis mūsų orgaiįza- 
cijų stiprinimu, auklėjimu, 
naujų narių gavimu ir finansi
nės paramos sukėlimu.

Kiekviena mūsų organiza
cija privalo nustatyti gaires 
ateinančiam sezonui, kiek pa
rengimų, veikalų, koncertų ir 
dar kitokių pramogų, pasilin
ksminimų surengsime. Mes tą 
viską turėtumėm svarstyti 
taip greit, kai tik pirmas su
sirinkimas įvyks. Nustatyti li
niją, aprubežiuoti, ( kiek, ko
kias ir kada pramogas mūsų 
organizacija galės surengti. 
Tas būtina, kad parengimai 
nenusitęstų į pavasario atšy
lantį orą. O tas dažnai pas 
mus pasikartoja,

—o—
Štai mūsų Lietuvių Litera

tūroj Draugijos 185-ji kuopa 
ve ką nutarė dar iš ankstyvo 
pavasario: surengti du dide
lius parengimus ateinantį se
zoną. Dar nėra galutino tari-* 
mo, ką ši organizacija sugal
vos, bet yra žinoma, kad ko
misija yra išrinkta ir artimoje 
ateityje įvykdys posėdį, ku
riame išspręs pasibriežtą už
davinį.
x Porą mėnesių pailsėję, va- 
kacijas praleidę, tikiu, kad 
rugsėjo mėnesio 10-tą turėsi
me gerą LLD 185 kuopos re- 
guliarį susirinkimą. Esu susi
tikęs ir kalbėjęsis su keletą 
mūsų kuopos.narių. Visi žadė
jo ateiti į pirmą šio sezono 
susirinkimą'.1

Vienas draugas sako: “Ne- 
pasimokėjau duokles už šiuos 
metus, laiko neturėjau' ateiti į 
susirinkimą, buvau labai užim
tas. 'Bet huo dabar tai jau bū
tinai dalyvausiu susirinkimuo
se. Po suolu lindėdamas negi 
ką „nuveiksi?’

—o—
Matote, tas draugas mano, 

kad jis buvo po suolu palin
dęs. Aš su tuo draugu pilnai 
sutinku, kad kur nors lindėsi 
ir laiką eikvosi bereikalingai, 
savanaudiškai, tai visuomenei 
pakenksi.- Ar pagalvojai apie 
tai?

Jeigu esame veikėjais arba 
jais buvome, tai kodėl dabar 
nebūti ? Jeigu mes žinojome, 
kąd mūsų LLD yra apšvietoą 
organizacija, tai kodėl netu
rėtumėm jai darbuotis, kad 
ją auklėji, kad ji kiltų ir bu
jotų plačioje visuomeniškoje 
dirvoje.

Ar mes . pagalvojame nors 
. kartą, kaip mes jaustumėmės, 

jeigu atsuktume nugarą mūsų 
organizacijoms, mūsų pažan
giam judėjimui, jeigu pasi
trauktume iš savo pareigų ? 
Jaustumėmės papildę nedory
bę progresyviam judėjimui. 
Gal apsunkinę tuos draugus, 
kurie darbuojasi visuomenės 
labui. Jie turi dar sunkesnę 
naštą nešti; '

Veikimo negalima sustabdy
ti, turi kas nors dirbti, stumč- 
ti pirmyn visą judėjimą. Tai, 
kol progos leidžia, yra būti
nas reikalas tęsti mūsų taip 

’garbingą darbą. Nelaikąs bus 
mums veikti, kada akis už
merksime. Pagalvokime dar 
kartą, kad daugelio mūsų gy
venimo dienutės suskaitytos, 
baigiasi. Tad, ar nepaliksime 
skolingi mūsų judėjimui ir a- 
teinančioms gentkartėms pa
sitraukdami iš veikimo. Mes 
privalome ir turime padvigu
binti mūsų darbuotę, dirbti ir 
už tuos draugus, kuriuos mir= 
lis jau pasišaukė.

Eidami pareigas visuomenės 
gerovei mes jausimės daug 
geriau. Mūsų dvasia sustiprės. 

• Mūsų sąžinė bus skaisti kuo- 
- met męs, suglaudę savo jėgas, 

visi dirbsime darbo žmonių 
gerovei. Mūsų sąžinė džiaug

eis, nes būsime atlikę naudin-

Lietuviams svarbu
ten dalyvauti

Rugsėjo 14-ji paskirta 
civilinių teisiy gynimui

Pagerbs teisiamąją 
darbininkų vadovę

Pirmasis komunistą 
rinkiminis mitingas

Martin Young, unijų orga- 
nizuotojas, yra laikomas Ellis 
Islande. Jis buvo areštuotas 
praėjusių metų spalių mėnesio 
26-tą, kaipo darbininkams va
dovaujantis unijistas sveturgi- 
mis. Ir nuo to laiko ten tebe
laikomas, neišleidžiamas po 
kaucija.

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas, kuris kovoja 
už Young išleidimą po kauci
ja, taipgi gina kitus persekio
jamus sveturgimius, rugsėjo

Piliečių Nepaprastojo Apsi
gynimo Konferencija atsišau
kė į visas organizacijas ir vi
sus civilinių teisių išsaugojimu 
susidomėjusius asmenis su to
kiu prašymu :

Atsiminkite, kad 14-ji yra 
civilinėms teisėms ginti, tai 
veiklai paremti diena. Kviečia 
atvykti į rengiamą milžinišką 
Freedom Pikniką, rengiamą 
Castle Hill Gardens, Bronxe. 
Kelrodį rasite sekamose laido
se. ‘

Rugsėjo 14-tos vakarą 
Bronxe rengiamas ' banketas 
pagerbti Elizabeth Gurley 
Flynn jos 62 metų sukaktimi 
ir sukelti pinigų apgynimui 
jos ir kitų 14-lęos dabar tei
siamųjų Foley Square teisma- 
butyje. Jie teisiami einant 
Smith Aktu. Bus įdomi prog
rama. Įžanga $1.50. Vieta: 
Community Center, 683 Aller
ton Ave., Bronxe.

New Yorko komunistų or
ganizacija rugsėjo 5-tos vaka
rą sušaukė masinį mitingą, 
kuriame ryžtasi išaiškihti rin
kimines problemas. šiemet 
rinkimai stato prieš balsuoto
jus dideles atsakomybes. Kvie
tė visus, ne vien komunistus.

Mitingas^ pirmasis rinkimi
nis komunistų mitingas bėgiu 
virš metų laiko, surengtas 
Rockland Palace, 155th St. ir 
8th Ave., New Yorke.

Kada užuomarša profesorius 
išbando jaunystės vaistus ant 
savęs ir pačios — tai

“MONKEY •
BUSINESS”

žvaigždžiuoja
CARY GRANT

GINGER ROGERS 
ir asmeniškai scenoje

JCYLE MacDONNELL
“Miss Television” 

Vaidinimas ant Ledo - ir daug 
kitu

ROXY
7TH AVE. IR 50TH STREET

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

EXCELLENT OPPORTUNITY
For an Experienced Marker-Cut

ter on Coat Fronts. Good Salary. 
Steady Pay All Year. Apply: ’

Atlas Coat Front Comp. -Ine
126 W. 22nd St.. New York City.

(171-177)

Žmonės yra tuo, kuo mo
tinos juos padarė.

Emerson

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

MOTERYS
kOfisu valymui Y

Naktų darbas. Nuo iki 8 rytais.
5 naktų savaitė.

$34.45 j savaite.
Prisideda bertaininiai bonai.

11 Wall St.. N. Y C. Room 901 
(172-174)

Visi 
pas

17-tos vakarą rengia Young 
gimtadieniui paminėti pramo
gą. Bus įdomi programa. To 
vakaro tikietų (po 50 centų) 
turi ir Brooklyno-Richmond 
Hill lietuvių komitetas, 
prašomi tikietus įsigyti 
lietuvių komitetą.

Lietuviams, kurie savo eilė
se turime daug sveturgimįų, 
Young’o byla ypačiai svarbi. 
Masinis atsilankymas įkalin
tąjį pagerbti gali palengvinti 
atidaryti duris jam išeiti iŠ 
tos pirmosios Amerikoje kon
centracijų kempės. Ir padės 
apsaugoti kitus nuo patekimo 
į Jtoncentracijas. Komitetas 
tai atžymi savo prašyme, kad 
mes

Prašo nepasitenkinti vien sa
vo nuvykimu, bet, pradedant 
šia diena, iki 14-tos, darbuo
tis, kad su jumis atvyktų į 
pikniką jūsų kaimynai, drau
gai.

Atsišaukime, greta kitko, 
sako:

“Įvyksiantis tuo momentu, 
kuomet einant Smith Aktu 
teisiamieji pradės perstatyti 
savo bylą Foley Square teis- 
mabutyje, didis progresyvių 
masių suvykimas į Freedom 
Pikniką turės į bylą didžią 
veikmę. Ir bus vertingu aksti
nu

Pajūrio ‘karalius’ ir 
New Yorko Tammanės 
tūzai tyrinėjami

Jaunuolis prigėrė

teisiamiesiems...

dalyvautumėme. N. Iš teismo rūmų

Svečiai
Laisviečius atlankė

Preibis iš Norwood, Mass., vei
klus’ lietuvių dainos grupėse, 
taipgi geras talkininkas lie
tuvių „ kituose darbuose. Pasi
matęs su kai kuriais savo prie- 
teliais, pamatęs tai, ką dau
giausia norėjo matyti, išvyko 
namo.

Foley Square, New York.— 
Teisiamųjų 15-kos advokato 
Frank Serri perki ausinėj amas

Frank šnipas Thomas Younglove, de- 
Į šimtasis prokuratūros liudyto
jas, prisipažino, kad jis nusu
ko valdžiai taksus už trejus 
metus.

Younglove, St. Louis mieste 
Cemento kontraktorius, sakė, 
kad jis savo taksų raporte ne
minėjo pinigų, kuriuos jis 
1945, 1946 ir 1947 metais ga
vo iš valdinio-Teisdarybes De- 
partmento Už šnipinėjimą 
prieš komunistus.

Jis prisipažino, kad iš. prą-;
■ - j džių už šnipinėjimą 1945 me-’ 

"eitii dirbti tais 3’s ^av’n®J° valdžios po

—o—
Sykiu su Preibiu atvyko ir 

Jonas Grybas. Bet čion atvy
kęs jis prarado svečio titulą. 
Kąip ?

Jau atvejų atvejais buvęs' 
kviestas laiškais ir asmeniškai 
draugų prašomas ■__ ____
dienraščio Laisvės spaustuvė- , . . ,v m _
je, pagaliau, jis sutiko išban- Padėjo gaut. is FBI po $12o

# et it . • i o I n i /< zx Via *

dyti, ar turės kantrybės dirbti Į 
spaustuvininko darbą. Pasili
ko dirbti. Taigi, jo draugas 
beištrūko tiktai vienas.

Būdamas labai reikalingu 
Laisvės spaustuvei, Jonas Gry
bas taip pąt tartum nepava
duojamai yra reikalingas 
yra- labai brangus Naujojoje 
Anglijoje, žinome, kad tenyk
ščiai draugai už išviliojimą 
Grybo mus be galo, be krašto 
ba/’s, kritikuos. Dėl to į jų 
rengiamąjį Laisvei pikniką šį 
sekmadienį rięhmondhillie- 
čiai važiuojame su baime. Bet 
kad'sykiu važiuoja ir pats 
Grybas, gal bus lengviau išsi
teisinti, atsiprašyti.

$35 mėnesiui. Bet paskiau

ORGANIZACIJOMS
Prašome nerengti pramogų 

lapkričio (Nov.) 15 ir 16-tą. 
Visus kviečiame dalyvauti to
mis dienomis ruošiamoje New 
Yorke American Women for 
Peace and Friendship Exposi
tion, kur tūlos lietuvių orga
nizacijos jau yra pasižadėju
sios dalyvauti. Ypačiai svar
bu l$-ji, kuomet lietuviai me
nininkai ten teiks programą.

(mėnesiui su priedu ‘išlaidom.’ 
Už visas tas pajamas jis ne
mokėjo taksų.

Vėliau, 1949 metais, jis bu
vęs priveistas mokėti taksus 

, po to, kai pirmųjų 11-kos dar- 
L- | bininkų vadų komunistų teis- 
ir me jų advokatas Harry Sa

cher parodė, kad Younglove 
nusuko valdžiai. ■ privalomus 
taksus.

Younglove taipgi prisipaži
no, kad jis, FBI atsiųstas 1945 
metais stoti į komunistų par
tiją Missouri valstijoje tikslu 
šnipinėti,- visai nesistengė pa
žinti, suprasti komunistų prin
cipus. Kad jis pasitenkino ga
vimu tiktai vardų. .

Advokato klausinėjamas, 
kiek jis tų vardų suteikė, sa
kėsi neatsimenąs. Tačiau, to- 

! liau kvočiamas, sakė, kad gal

ATITAISYMAS
Aprašyme apie Aleko ir Do

micėlės Veličkų džiaugsmą 
dėl susilaukimo pirmosios a- 
nūkės, Justino ir Marcia Ve
ličkų dukrytės Erika, įvyko 
antraše klaida. Tikras jų ant
rašas yra 61-50 80th St., Re-

gą darbą lankydami susirin
kimus, dalyvaudami pramogo
se ir aukaudami geriems tiks
lams būsime parėmę , mūsų
pažangų, progresyvišką jl\de- 
jimą. V. Kazlauskas.

—------------------------------- ,-------------

EGZAMINUOJAM AKI8 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

FORMANAS
Reikalingas formanas, patyręs, 

metalo tirpinimo fibrikųi. pakeiti
mui vakariniu šiftu. Nuolatinis dar
bas su gera alga.
Franklin Smelting. & Refining Co

Castor Ave., E. of Richmond.
Phila., Pa.

(172-174)

.Jaunuolis Paul Labishak, 18 
metų, gyvenęs su tėvais 111- 
44 Rockaway Ave., prigėrė 
Long Beach rezorte.

Vaikinas su savo sužadėtine 
| Marion Petrushak, 570 Man
hattan Avė., brooklyniete, bu
vo nuvykęs pasimaudyti. Jie 
stovėję įsibrido iki pečių van
denyje, kai staiga, galinga 
vilnis juos parbloškė. Vaiki
nas atrodęs prisvaigęs. Ji šo
ko jam pagalbon, bandė iš
traukti jį į krantą, bet trauk- 
damosi atgal vilnis traukė ir 
juos.

Pamatę juos grumiantis, at
plaukė du vyrai ir bandė ją 
atliuosuoti. Mergina nenorėjo 
nuo jo trauktis. Bet, pagaliau, 
pamaniusi, kad du vyrai gy
vybės sargai jį ištrauks, ji pa
ti viena išplaukė j krantą.

Ne už ilgo į krantą išplau
kė vienas tų vyrų, paskiau ir 
antrasis—be jos mylimojo. Ji 
šoko plaukti savo Paul gelbė
ti, bet vyrai ją sulaikė.

Mergina,, isteriškai raudo
dama, kaltina save, kad ji 
sutiko tų gelbėtojųx atplėšia
ma nuo mylėtinio.

-kad jinai galėjo 
Daleistina, kad
specialiai lavinosi 
gelbėti ir bėgiu 
dvejų metų yra 
tris berniukus nuo
Gi tie atbėgusieji juos gelbėti 
vyrai nebuvę jokiais gyvybės 
gelbėtojais, neturėję jokio 
tam žinojimo nei patyrimo.

Drs. Stenger & Stenger
Pasaulio karaliams ramybę 

ardančios bėdos pradeda pasi
vyti ir esančius New Yorke. 
Valstijinė komisija, pasimoju- 
si tyrinėti pajūrio paketus, 
greta kitų, pasišaukė ir laiva- 
krovių “amžinąjį“ prezidentą 
Joseph P. Ryanr kurį laivakro- 
viai darbininkai vadina “kara
liumi.“

Pasišaukė ne jį vieną. Tar
pe tyrinėjamųjų yra grupė 
aukštųjų Tammanės politinių 
viršininkų, kurie leidžia, o tū
li gal ir padeda raketieriams 
įsigalėti ir gyvuoti. Greta kit
ko, tyrinės jų finansus. Iš ban
kų pareikalavo raportų apie 
300 asmenų sutaupąs.’

Iš žymiųjų tammaniečių, 
kurių sąskaitos pareikalautos, 
yrą: Carmine DeSapio, Tam
many Hall (demokratų parti
jos mieste) lyderis; Frank J. 
Sampson, buvęs Tammanės ly
deris, o dabar vyriausias ma-

1 I * • • _ I Jj oro Impellitteri darbų davi
nėto j as. politiniai 'užsitarnavu
siems, ((patronage dispenser); 
Sampsono brolis John J. Sam- 
pson, stambus sulas Rydilo 
kontroliuojamoje Internatio
nal Longshoremen’s Associat- 
ipn-laivakrovių "unijojTam
manės tarnautojas j. Ray
mond Jonės; buvęs Tammanės 
sekretorius Bert Stand; buvęs 
Manhattan prezidentas ir 
Tammanės lyderis Hugh F. 
Rogers. Ir yra daug smulkes
niųjų esamų ar buvusių valdi
ninkų ar Tammanės lyderių.

Tarpe tyrinėjamųjų taipgi 
yra gauja žinomų raketierių, 
streiklaužių. Ir yra tūli laivų 
kompanijų ar prieplaukų kom
panijų savininkai, taipgi tarp 
pajūrio, miesto ir užmiesčio 
kursuojančiu* sunkvežimių 
kompanijų tūli viršininkai, kai 
kurie sandėlių ir biznių savi
ninkai.

Yra įvelti ir tūli kiti Ryano 
unijos, taipgi sunkvežimių 
unijų nariai.

Kurie iš jų bus oficialiai į- 
kaltinti ir teisiami ar bau
džiami, . o kurie pašaukti tik- 
tai( Kūdytojais, ar įvisai atjung
ti, išteisinti, tai parodys tiktai 

įąteltis. ■ šiuo: •ita^pd'IAxjdrb'rt dt-

Tool and Die Maker. 'Jobbing 
Shop Experience. Top rale. A, & Z. 

Tool Co., Ricjiboro, Pa. 20 Mlles 
North of Philadelphia. VVyeombo

Optometrists
394-398 BROADWAY 

Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-8842 J5

4621.
(172-174)

Ji tikrina, 
jį išgelbėti, 

jos tiesa. Ji 
gyvybei 

pastarų j ų 
išgelbėjusi 
prigėrimo.

AUTO “MECHANIC
. Wq have an opening for a good 
auto mechanic who is used to mak
ing eood money. Flat rate shop. 50- 
50 plan. Free laundry. Paid vaca
tions. Ask for John Milla. Dnick 
Motor Co., Authorized Studebaker 
Dealers.
1601-11 Haddon Ave.. Camden. N. J.

Emerson 5-1609
(Mention this advertisement when 
you apply).

(175-177)

Sheet Metal Mechanics 
1-st Class Only 

Apnly In Person
Aceto Sheet Metal Works 

678 Pino St., Camden N. J.
(175-177)

HELP WANTED—FEMALE
Bookkeeper

Accustomed With Figures. Must be
Honest. Reliable.

'Laurel Beverage Supply
White Horse Pike. Stratford. N. J. 

(175-176)
Operators

Exp. on single needle, men's sports
wear. steady work. Annlv:
1201 Jackson St.. 4,th fl. Phila. Pa.

8 A. M. to 5 P. M. Weekdays 
(Mention this ad. when you annlv) 

(175-181)

OPERATORES
Women 30 to 40 for housework & 

cooking. No laundry. Must he 
fond of. children. Own room & 
bath. $35 week. Recent ref. re
quired Phone: TR. 7-6632.

(174-176)

TONY’S A,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A.
Bl YLS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. s
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

REIKALAVIMAI
MALE and FEMALE

Reikalingos namu darbui 
moterys, kurios norėtu dirbti 
miestyje. 
Guolis vietoje. Priims naujai 
kusias. Skambinti: .Lynbrook 9-9019.

(175)

dvi 
už

valgiu gaminti nereikia.
atvy-

Reikalinga pora prie namo j 
žiūrėjimo (Superintendent 
Pageidaujama, 
taisymo darbą, 

ir alga. 
Arba 
South 1st St.. Brooklyn,

rius
4-2948.
kai: 310 
N. Y.

pri- 
vvork). 

kad vyras suprastu
Gaus du kamba- 

Skambinkite: EV. 
kreipkitės asmeniš-

(174-176)

FEMALE
Reikalinga namu darbinirfkė. 

Guolis ant vietos. Mes abu dir
bame. Reikės prižiūrėti vaikučius, 
amžiaus 1 ir 5 metu. Gera alga. 
Skambinkite: Gedney 6-9580.

, (173-175)

LADIES. Our ladies* average $30 
Commission for 12 hours w6rk each 
week. Sound interesting?

Selling Jewelry* Party Plan.. 
Call: CU. 8-9112 or write to Mrs. 
Gibbons. 4842 Roosevelt Blvd.. Phi
ladelphia 24. Pa

(173-175)

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

Boy Scouts of America 
Phone Mr. Black — R16-7750 

(172-178) .

kiek virš 500 
vinėjęs vardus 
buvo Antrojo 
ro frontuose, 
tuos, kuriuos patsai priragino1 
įsirašyti į komunistus. •

Tiesioginiame savo liūdymę 
jis atkalbėjo tą pačią išmok
tą Judos maldelę melagingų, 
niekur nepriparodytų įtardi- 
nėjimų, kurią jis kalbėjo ir . 
pirmųjų '____  ,____ ___
metais. Girdi, Missouri komu- 
nistų lyderis Shaw jam sakęs) 
kad jis New Yorke 
“Stalino asmenišką 
raginant komunistus 
į pogrindinį veikimą.

Pettis Perry, vienas teisia- dyti, būk Amerikos komunis- 
mųjų, kuris taip pat yra pat- tai esą Maskvos agentais, kad 
sai savęs apgynėju advokatu jie imą įsakus nuo paties Sta- 
teisme, protestavo 
provokaciją. Tačiau 
Dimock 
liūdymu.

Iš šalies, paviršutiniai paž- tokią propagandą, 
velgus, tas liūdymas apie ‘Sta-

vardų. Jis įda-■ 
net * tų, kurie • 
Pasaulinio Ka-

Įdavinėjęs ir

. Žymėti tiktai tas, kad per me- 
•tųi metus pažangieji; darbinin- 

: kai šaukė prieš tą raketą.
I Darbininkų spauda rašė apie 

' i tai, parodė raketieriųs, bet 
: I valdžia nekreipė į tai dėmesio.

• Pastaruoju laiku raketieriai 
į tiek įsigalėjo, kad dėl to 

’ uostas pradėjo springti ir pa
leidi Valdžiai pasidarė nuo to 

li-kos teismeJ1949 I P™’
i dėta tyrinėti.

girdėjęs neįtikėtų. Bet tas liūdymas

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda namas. 3-iu šeimų. 
Yra garas ir karštas vanduo. Vis
kas moderniniai įtaisyta. 451 Keap 
Street. Brooklyne. Skambinkite: 
Ind. 3-5567. i (173-177)

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL. N. Y.

ALDLD. 185 kuopos susirinkimas 
jvyks trečiadieni, rugs.-Sept., 10 d., 
110-06 Atlantic Ave . Richmond 
Hill, N. Y. Pradžia 7:30 v. v. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite šiame su-

WAITRESSES. Full or part time 
Good Working Conditions. Meals 
and Uniforms provided. Tips, free 
insurance and good vacation policy. 
Apply: Personell Dept., McCrory’s 
Stores Corp., 919 Market St., op
posite Post Office.

(172=178)

SALESWOMEN. Full or part 
time. Good Salary, paid vacation 
and Christmas Bonus. Free In
surance. All above under pleasant 
working conditions. McCrory’s 
Stores Corp., 919 Market St., op
posite Post Office.

x (172-178)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8868

VALANDOS:
12. ryte; 1—8 vakare

Penktadieniais atdaryta

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetiką!, kūdi
kiam reikmenys, Jvaltūs daikte
liai, ligonių kambariu! reikmenyi 

—už griežtai žemas, kalbas.
J , . . • > V **{*.•■■ f *

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-62M

nfqfnvn” vrn barine ir dnrhininkn nnr sirinkime. Kurie dar nesate pasimo- atstovą yia paisus n ciaroininkų pei- kėię,^uokliu už šiuos mctus malo.
pereiti sekiojimo šalininkams labai 

reikalingas, dėl to,‘ kad paro-

lino. Toks liūdymas paruoštas 
tam, kad galėti; komunistus 

leido tai paskaityti teisti kaipo svetimos šalies *a- 
j gentus ir pritaikyti prieš juos

prieš tą(
teisėjas

Juk (visi mato, kad komu-
lino atstovo’ patarimą atrodo, nistai viešai tebeveikia viską, 
taip paikas, kad ir piemenėlis | Rep.

nekito ateiti ir užsimokėti.
Valdyba.

(175-176)
ELIZABETH, N. J.

LDS. 33 kuopos susirinkimas 
vyks trečiadieni. 
408 
Visi 
nes

i- 
rugs-Sept. 10 d., 

Court St. Pradžia 8 v. vakare, 
nariai yra kviečiami dalyvauti, 

yra svarbiu reikalu aptarimui.
Valdyba.

. (175-179)
'WORCESTER, MASS.

ALDLD. 155 kuopos , susirinkimas
jvyks pirmadieni, rugs.■‘Sept. ‘8 die
ną. Lietuviu Salėje. 29 Endicott St? 
Pradžia 7:30 vai, vakare, A. W»’

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

6 pusi.—Laisvė (Liberty)—šfstadien., Rugsėjo-Sept. 6, 1952
- ■ » * / • • I




