
Sunku Australijoj.
Daily Worker prašo talkos.
Mūsų spaustuvėje.

aulinos Soldatenko laiškas.
Rašo R. M1ZARA

Blogai sveturgimiams Aus
tralijoje.

Reakcinė to krašto vyriau
sybė šiurkščiai varžo ateiviu 
spaudą, ne angliškai kalban
čiųjų kultūrinę veiklą.

Sandara rašo:*
“Lietuvių laikraštis ‘Tėviš

kės Pastogė’ yra priverstas 
spausdinti tas pačias žinias ir 
straipsnius lietuvių ir anglų 
kalbomis. Nedarysi to—laik
raštis negalės pasirodyti.“

Panašiai yra tūluose Pietų 
Amerikos kraštuose.

Argentinoje kiekvienas ne 
ispanų kalboje leidžiamas lai
kraštis, priverstas kiekvienoje 
savo laidoje išspausdinti pir
majame puslapyj editorialą 
ispanų (“kastižanų“) kalboje.

Tiek Argentinoje, tiek Bra
zilijoje ateivių spaudai, ypa
čiai pažangesnei, labai sunku 
prirodyti.

Sunku verstis pažangesnei 
spaudai ir mūsų krašte.

Štai niūjorkiškis Daily .Wor
ker ir vėl atsišaukia 
skaitytojus, ragindamas 
stoti jam talkon.

Dienraščio prenumeratorių 
skaičius Sumažėjo, įeigos su
mažėjo, o laikraščio išleidi
mas jvis eina brangyn.

Dienraščio leidėjai prašo 
savo skaitytojus: daugiau 
Daily Worker] platinti, gauti 
naujų prenumeratorių, teikti 
finansinės jam paramos, nes 
padėtis labai rimta.

—o—
Ne rožėmis klotas ir mūsų 

spaud2| geliąs.
Tarp kitko pas mus stokuo- 

kya zecerių, aukštai pralavintų 
^technikų, kurie laikraštį su
renka, “sulaužia“ ir atspaus
dina, kurie atlieka visokius 
spaudos darbus mūsų organi
zacijoms, bei pavieniams žmo- 

, nėms. •'

savo 
juos

Šią vasarą didesnę pusę sa
vo laiko praleidau dirbdamas 
spaustuvėje: prie intertypo, 
prie džiabų.

Smagu man buvo atnaujin
ti pažintį su raidžių renkamą
ja mašina, su kuria seniai, se
niai gražiai “bičiuliavomės.“
O per tą laiką ši mašina tiek 

ištobulėjo!...
Ji tarytum gyva būtybė: būk 

tik tu jai mandagus, apdai
rus, geras, tai ji sau sukasi, 
veikia, ir surenka, ir atlieja 
laikraščiui bei knygai raides!

Didelį kultūros darbą inter- 
Mpas bei linotypas šiandien 
itmonijai atlieka!

kai atvyko mūsų senas ir 
įgudęs linotypininkas Petras 
Šolomskas mane pavaduoti, 
man net gaila buvo su renka
mąja skirtis.

Dėl to, kad šią vasarą teko 
nemaža laiko dirbti spaustu
vėje, negalėjau parašyti visai 
eilei mūsų žmonių laiškų. Ne
užilgo tai padarysiu.

Tie mūsų spaudos redakto
riai, kuriem rūpi laikraštį pa
laikyti, privalo pramokti spau
stuvės darbo. '

Zecerio profesija visuomet 
buvo garbinga; ji tebestovi td- 
me pačiame lygyje ir šian
dien !

Paulina Soldatenko, šeimi
ninkė, inžinieriaus žmona, gy
venanti Vorošilovgrade, aną 
dieną parašė vienam Maskvos 
dienraščių ilgą atvirą laišką, 
taikomą 19-tam Tarybų Są
jungos Komunistų Partijos su
važiavimui.

Šeimininkė primena, kad su
važiavimas nepamirštų tarybi- 

šeimininkių, motinų ir 
Wionų, kurioms tenka prižiū
rėti šeimą.

Paulina Soldatenko nusi
skundžia, kad Tarybų Sąjun
goje perbrangūs šaldytuvai, 
perbrangios skalbiamosios ma
šinos, permaža knygų apie ga-
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NAUJOSIOS SOVIETU 
JĖGAINĖS TRIGUBAI 
PADAUGINS ELEKTRA
Statoma penki milžiniški vandens-elektros fabrikai;
suplanuota dar 6 tokios upių tvenkinių jėgainės

Maskva.— Sovietų Sąjun
ga s.tatydina penkias milži
niškas vanden - elektros jė
gaines, kurios po dvejų ar 
trejų metų bus užbaigtos 
pagal einamąjį penkmečio 
planą; ir tos jėgainės trigu
bai aukščiau pakels elek
tros kiekį, negu 11950 me
tais, kaip rašo Harrison E. 
Salisbury, New Yorko 
Times korespondentas.

Be to, suplanuota dar 6 
tokios jėgainės., kurios bus 
pastatytos iki 1960 metų.

Statoma nauji didžiuliai 
tvenkiniai Volgoje ir kitose 
upėse. Tų tvenkinių van
duo varys mašineriją, kuri 
gamins elektros jėgą, švie
są ir šilumą.

Jau daugiau kaip įpusėjo 
statymas milžiniškos Kui- 
biševo jėgadnės prie Volgos 
upės. Tai bus didžiausia 
pasaulyje elektros gamykla, 
kuri kasdien duos 2,100,000 
kilowattu elektros.

Kitos dabar statomos jė
gainės yra — Molotovo prie 
Karnos upės, Gorkio prie 
Volgos; Mingečaur Azer-

Įkurtas plieno-anglies 
trustas vakarų Europoj

Luxemburg. —{Formaliai 
tapo įkurtas tarptautinis 
anglies, plieno ir geležies 
trustas tarp Francijos, va
karinės Vokietijos, Italijos., 
Belgijos, Holandijos ir Luk- 
semburgo.

Trusto sutartį pasirašė 
tu kraštu užsienio reikalu 
ministrai ir sudarė tarp
tautinį seimą, kuriame da
lyvaus 78 atstovai nuo tų 
šešių kraštu naminiu sei- 
mų-parlamentų.

Trustas sudarytas, pagal 
Francijos ministro Šumano 
planą, kad sustiprintų va
karinę Europą prieš Sovie
tų Sąjungą. Todėl ir Jung
tinės Valstijos spyrė mini
mus kraštus susidėti į tarp
tautinį svarbiausiųjų pra
monių trustą.

Trusto valdybos pirmi
ninku'tapo Belgijos socia
listų vadas Spaak.

Kai susirinks tarptautinis 
trusto seimas, tai planuos 
ir politinę tų kraštų sąjun
gą. Tatai būsiji panašu į 
vieną jungtinę vakarų Eu
ropos valstybę.

Woodridge, N. J.—Cur
tiss - Wright orlaivių kor
poracija statydina tokį in- 
žiną, kuris galėsiąs varyti 
lėktuvą 1,000 mylių per va
landą.

minimą visokių valgių, bend
rai, ’permažai kreipiama dė
mesio į šeimininkių būseną.

Nereikia nei sakyti, jog į 
rašytojos pastabas bus rimtai 
atsižiūrėta, nepaisant to, kad 
niūjorkiškis Times jos laišką 
bando pašiepti.
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MARINŲ VETERANŲ VADAI 
PERŠA A-BOMBOMIS 
ATAKUOTI KINIJA

baidžane, prie Kūros upęs, 
ir Us.t-Katnenogorsk prie 
Irtyšo upės, Kazachstane.j

O didžiausios iš naujai 
suplanuotų jėgainių bus 
sovietiniame Sibire — prie 
Angaros ir kt. upių.

Amerika duos Titui 
dar $78,000,000

London. — Amerikos, An
glijos ir Francijos atstovai 
susitarė duoti Jugoslavijos 
valdovui Titui dar 90 mili
jonų dolerių karinės ir me
džiaginės paramos. Ameri
ka duos 78 milijonus dole
rių, o Anglija ir Francija 
prisidės su 12 milijonų.

Anglu teismas Malajoje 
nusmerke mirtin mergaitę

Singapore, Mala ja. — An
glų teismas nusmerke mir
tin gražią kinietę Lee Ten 
Tai, 24 metų mergaitę, už 
tai, kad jinai “kada z nors 
turėjo rankinę granatą tarp 
1948 ir 1951' metų.”

Tai jau antras, jai teis
mas. Pirmajame teisme ji
nai buvo kaltinama, kad 
dalyvavo partizanų kovose, 
kur užmušta keli anglai. 
Bet pirmasis teismas sura
do ją nekalta.

Antrasis teismas nusmer
ke ją mirti, nepaisant, kad 

‘teisėjų balsai lygiai pusiau 
pasidalino. Tokia tai anglų 
teis.darystė Malajoje.

Miegligė numarino dar 
78 pietinius korėjiečius

1 Pusan, Korėja. — Pieti
nėje tautininkų Korėjoje 
siautėja miegligė, Tai liga, 
kur užmigęs žmogus jau ne- 

. pabunda įr taip miršta..
Per 9 pirmąsias šio mė

nesio dienas dar 78 pieti
niai korėjiečiai mirė nuo 
miegligės.

Trumanas kalbės, kur tik 
bus jam sušvilpta

Washington.—Prez. Tru
manas rengiasi į prakalbų 
maršrutą agituot už Ste- 
vensoną, demokratų kandi
datą į prezidentus. Žadą 
kalbėti visur, kur tik bus 
sušvilpta jo traukiniui 
staptelėti.

PIETŲ AFRIKOS 
BALTIEJI ĮKALINO DAR 
45 KITASPALVIUS

Capetown, Pietų Afrika.— 
Baltųjų teismas įkalino dar 
45 negrus ir pusbalčius, Ku
rie laužė įstatymą, užgi
nantį tokiems eiti į vietas, 
kurios’ skiriamos vien tik 
baltiesiems.

Los Angeles. — Paul Cor- 
bin’as, Marinų • Veteranų 
Sąjungos štabo vadas, pa
siūlė jų suvažiavimui rezo
liuciją, reikalaujančią var
toti atomines bombas karui 
prieš Šiaurinės K o r ė j(o s 
.Liaudies Respubliką ir prieš 
Kiniją. Sakė, jeigu ameri
konai pradėtų laidyti atom- 
bombas anapus Jalu upės, 
tai yra, Mandžūrijon, tad 
jie tikrai laimėtų karą. 
“Tai vienintelė priemonė 
pergalei laimėti,” pridūrė

Egipto kariuomenė 
krečia politikierius

Kairo. Egiptas. — Ka
riuomenė, pagal premjero 
gen. Naguibo įsakymą, da
ro kratas visose valdžios 
ministerijose, raštinėse, 
poniškuose klubuose ir pri
vačiuose 48-niu areštuotu 
politikierių namuose. .Ieško 
parodymų, kaip jie suko 
sau valdžios, pinigus, vogė 
ir ėmė kyšius.

Kariuomenė, tarp kitko, 
surado dokumentus, rodan
čius, kad .buvęs Egipto ka
ralius Farukas privačiu sa
vo laivu šmugeliavo auksą 
į užsienį.

Amerikonai: atgriebė 
vieną kalną Korėjoj

Korėja. — Amerikonai ir •/
jų talkininkai, Pietinės Ko
rėjos liaudininkai, įnirtin
gai atakavo Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkus ir jų ben
drus kinus Capitol Hill kal
ne viduriniame fronte ir 
atgriebė šį kalną.

Korėjos liaudininkai ir 
kinai" paskui ’audringai 
kontratakavo amerikonus. 
Bet amerikonai su savo tal
kininkais atmušė liaudinin
kus.

Sudužo 6 rakietiniai 
Anglijos lėktuvai

London. — Per dieną žu
vo penki nauji rakietiniai 
Anglijos lėktuvai, darydami 
karinius pratimus. Du lėk
tuvai susikūlė ore vienas į 
kitą ir .nukrito. Du kiti ra
kietiniai lėktuvai suiro į 
tūkstančius dalių, beban- 
dant skristi greičiau kaip 
garsas. Vienas nukrito jū
ron. Tapo užmušti du skir
tingų lėktuvų vairuotojai. 
Trys kiti išsigelbėjo, iššok
dami su- parašiutais iš lėk
tuvų .

O pereitą šeštadienį su
sprogo vienas smarkiausių 
'rakietinių Anglijos lėktuvų 
per orlaivių parodą. Bu pa
čiu lėktuvu tada žuvo du 
žmonės, o lėktuvo skevel
dros užmušė 27 žiūrovus.

New Delhi, Indija. — U- 
nių potvyniai" beveik sunai
kino 400 kaimų Bihar sri- 
tyj.

Corbinas. Jis pranašauja, 
kad suvažiavimas beveik 
vienbalsiai užgirs tą pasiū
lymą. 1 • . ' . •

Reikalauja sutraukyt 
ryšius su Sovietais

Vyriausias Marinų Vete
ranų Sąjungos komandie- 
rius John R. O’Brien įtei
kė suvažiavimui sumanymą 
raginti Amerikos, valdžią 
sutraukyti diplomatijos ry
čius su Sovietų ‘Sąjunga. 
Tvirtina, kad suvažiavimas 
priims jo sumanymą.

i v
t

Korėjoj nukentėjo jau 
117,237 amerikonai

Washington. — Apsigyni
mo departmentas paskelbė 
rugsėjo 10 d., jog Korėjos 
kare iki' šiol nukentėjo jau 
117,237 amerikonai, skai
tant užmuštuosius, sužeis
tuosius ir be žinios dingu
sius. Per savaitę iki šio 
pranešimo tokie amerikonų 
nuostoliai padaugėjo 582.

Viso tame kare užmušta 
20,600 amerikonų, sužeista 
84,195, be žinios dingo 9,- 
440, nelaisvėn pakliuvo 1,- i 
613. O 1,389, kurie pirmiau 
paskelbti dingusiai^, atsi
rado ir tarnybon sugrįžo.

Pakartas dar vienas 
belaisvis stovykloje

Pusan, Pietų Korėja. —. 
Pasikorė ar tapo pakartas 
dar vienas Šiaurinės Korė
jos liaudininkas belaisvis 
Kodže salos koncentracijos 
stovykloje, kaip praneša 
Rentei’is, Anglijos, žinių 
agentūra. <

Šiaurinė Korėja kaltina j 
amerikonus bei jų agentus 
tarp belaisvių. Sako, jie 
pakorė jau kelis liaudinin
kus belaisvius, pranešdami, 
kad “belaisviai patys nusi
žudė.”
i--------------------------------------------------------------------

Rakietos kilsiančios 
1,000 mylią aukštyn

Chicago. — Kariniai val
džios mokslininkai M. W. 
Rosen dr R. B. Snodgrass 
piianašavo, jog per 5. ar
čiausius metus bus paga
mintos tokios rakietos, kad 
lėks 1,000 mylių aukštyn.

Kalbėdami Mechaninių 
Inžinierių Draugijos suva
žiavime, jiedu sakė, išran
dama kurui nauji chemika
lai, kurie' taip aukštai va
rys rakietas, Jiedu lėmė, 
kad įdėjus mokslinius in
strumentus' į tokias rakie
tas, galima bus patirti dar 
nežinomas aukštojo oro 
paslaptis.

Iki šiol jokia rakieta ne
siekė aukščiau kaip 250 my
liu.

Inžinieriai pripažino, jog 
cįar nepraktiška būtų sta
tyti rakietiinį erdvės laivą 
skridimui į mėnulį.

ORAS.—Vėl giedra ir šilta.

------_ . . . , ----" 1<p
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MOKYTOJAI ATSISAKO
NUO IŠPAŽINTIES
RAGANGAUDŽIAMS
Mokytoją unija smerkia tardytojus kaip inkvizitorius; • 
fašistinis miesto valdininkas persekioja mokytojus

New York. — Septyni 
kvočiami mokytojai nedavė 
atsakymo, kai ragangau- 
diška Senato Komisija klau
sinėjo:

—Ar esi komunistas? Ar 
kada nors buvai komunis
tas ?

Japoną bomba sužeidė 
tris amerikonus

Tokio, Japonija.— Polici
ja ieško japonų, kurie pa
sidarė bombą ir metė ją į 
amerikonų automobilį.

Bomba sužeidė tris Ame
rikos lakūnų oficierius, bet 
nekliudė sėdėjusių užpaka
lyje jų žmonų.»

Krisdamas lėktuvas apšaudė 
Wisconsino miestą

Madison, Wis. — Kai su
gedęs lėktuvas krito į kari
nių orlaivių Truax aikštę, 
tai du lėktuvo kulkosvai
džiai paifys savaime apšau
dė Madison miestą, Wiscon- 
si.no valstijos sostine. Kul
kosvaidžiai nuleido miestan 
apie 900 kulkų, peršovė kai' 
kurių jiamų sienas ir sužei
dė bent du žmones viduj.

Lakūnas kapitonas Wm. 
Brownell išliko gyvas ir 
sveikas.

Radijo fabriku darbininkai 
išgavo daugiau* algos

Clifton, N. J. — Baigėsi 
7,000 darbininkų streikas 
prieš šešis Federal Tele
phone and Radio korpora
cijos fabrikus, kuomet kor
poracija pakėlė darbinin
kams algą po 12 centų per 
valandą.

Tie fabrikai yra Cliftone, 
Nutley, Passaic’e, East 
Newarke, Belleville, New 
Jersey, ir Westchester ap- 
fkrityj, N. Y.

4

Plieno kompanija pakelia I $ 
ir “baltakalnieriam” algas

Pittsburgh. — United 
States Plieno kompanija pa
kėlė algas keliais iki 11 cen
tų per valandą savo rašti
ninkams •» knygvedžiams ir 
kitiems “baltkalnieria m s ” 
samdiniams. Tie priedai bus 
išmokami, pradedant nuo 
pereito kovo mėnesio 1 d.

Kompanijos pirmininkas 
Benjamin Fair!ess sako, 
kad plieno darbininkai iš
gavo uždarbio pakėlimą 16 
centų valandai, tai reikia ir 
baltakalnieriams1 šiek tiek 
pakelti algą.

Suprantama, jog kompa
nija bijo, kad ir bMtakal- 
nieriai nestreikuotų.

Mokytojai naudojosi koB- 
’ stitucine teise neatsakinėti 
j tokių klausimų, kuriais tar
dytojai galėtų juos. į pin* 

j klės įvesti.I
Meyer Case, Brooklyn^ 

Technikinės High SchoolČJ 
mokytojas, tai]) pat atmetė . 
klausima:

—Kai]) tamsta manai, kas 
pradėjo Korėjos karą?

Jis tik su pašaipa paste* 
bėjo: — Aš ten nebuvau.— 

Kvotimams vadovauja re
akcinis republikonas sena
toriuj Homer Fergus.onas 
ir fašistuojantis miesto ap- 
švietos komisijos narys .

' George Timone. ,
Case pareiškė, jog tokie 

kvotimai terorizuoja moky* *
■ tojus ir mokinius. Kartu 
jie nukreipia akis nuo fak
to, kaip miesto valdyba ap
leidžia mokyklas; neparu- 
pina mokiniams vietų ir per 
mažai samdo mokytojų.

Mokytojų Unija išleido 
pareiškimą, kuriuom pa- ' 
smerkė s.enatinius tyrinė
tojus kąip “raganų gaudy
tojus ir inkvizitorius.”

Mokytoju persekiotojas 
Timone bičiuliavo su vadi
namo Krikščioniu Fronto 
fašistais ir su fašistuojan- - 
čiais kunigo Coughlino se
kėjais; taipgi darbavosi; 
kad Jungtinės Valstijos. pri4 
pažintų Ispanijos Frankd 
fašistu valdžia.

Liudytoja prieš 10 moky
tojų buvo advokatė Bella 
V'.Dodd, išmesta iš Komu* ' 
ništų Partijos už advokata
vimu hamu savi n i n k a m s 
prieš rendauninkus, ypač 
prieš pbrtorikiečius ir ne- . 
grūs. .

Seniau Bella Dodd buvo 
Mokytojų Unijos viršinin
kė. Tai jinai ir įdavė ra- 
gangaudžiams tuos moky
tojus, kuriuos pirmiau pa
ti traukė į Komunis.tų Par
tiją. " . . « " ■

Vienas mokytojas ir du< ’ 
buvusieji mokytojai visai 
neatėjo, į tąrdymus, nors. 
Senato komisija verstinai' 
juos šaukė.

Grįžo darban 26,000 
Pa. angliakasią

Pittsburgh. — Buvo su
streikavę 26,000 mainierių 
todėl, kad Jones and Laugh- Y 
lin kompanija pavarė vie- / 
ną -angliakasį iš darbo. Bet 
Mainierių Unijos pirminin- x 
kas John L. Lewis atsišau
kė į juos, kad tokie vietiniai s 1 
streikai kenkia dabar ve- 
damoms deryboms dėl naų- 
jos sutarties su anglies 
kompanijomis. Tad strei- 
kieriai ir sugrįžo darban,

Jie paskyrė komitetą, ku- t 
ris eis pas kompanijos vir*~ 
šininkus ir reikaląus su- Ž 
grąžinti pavarytą maipierj.
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Japonijoje
• JAPONIJOJE šių metų spalio mėn. pradžioje įvyks 

.parlamento rinkiniai. Yoshidos valdžia tuos rinkimus 
paskelbė po to, kai buvo pareikštas didelis nepasitenki
nimas jo esama valdžia ir esamu parlamentu, kuris bu
vo išrinktas skirtingose sąlygose.

’^‘Dabartinis parlamentas buvo išrinktas, kai Japonija 
oficialiai buvo Amerikos armijos okupuota. Dabargi Ja
ponija oficialiai skaitosi jau laisva, kiek tai liečia Ame
riką, nes mūsų krašto armija ten tebėra tik “kaip vieš
nia, kaip talkininkė/’ saugojanti Japoniją. Tai įvyko po 
San Francisco konferencijos.
^ Japonijos vyriausybė sudarė taikos sutartį ir su Čiang 
Kai-šeku, bet tebėra karo stovyje su didžiąja Kinija ir 
su Tarybų Sąjunga. Su pastarosiomis jokios taikos su
tarties dar neturi sudariusi.
"Vienas dalykas aiškus: šiuo metu Japonijoje vis dau
giau ir daugiau žmonių reikalauja, kad būtų atsteigti 
normalūs ryšiai su Kinijos Liaudies Respublika ir su 
Tarybų Sąjunga, kad su šiomis valstybėmis Japonija 
pradėtų normalią prekybą, Bet viso to nėra lengva pa
siekti, kai Japonija šiandien tarnauja baze karui prieš 
Šiaurės Korėją, kurią palaiko Kinija.
• •Kaip tas žmonių sentimentas pasireikš rinkimuose į 
parlamentą, liekasi palaukti ir pamatyti.

GYVENIMAS JAPONIJOJE šiuo metu tebėra sun
ups,, ypatingai darbo žmonių gyvenimas.

Kai kurie tai bando aiškinti šitaip: Jie sako, jog Ja
ponijoje gyvenimas sunkus vyriausiai dėl to, kad' ten 
“perdaug žmonių.”
^‘Perdaug žmonių” obalsis vis daugiau naudojamas ne 

tik Japonijoje, o ir kituose kapitalistiniuose kraštuose. 
JTjk Tarybų Sąjungoje ir liaudiškose respublikose šis 
obalsis šalinamas, nes jis neteisingas ir didžiai žalingas 
ląutos progresui.

.^“Perdaug žmonių” ob.alsio šalininkai šitaip ’sampro
tauja: 1945 metais Japonijoje buvo 72,400,000 gyven
tojų, gi 1951 metais — 84,300,000.
’ ’Pagal žemės plotą, Japonijoje žmonių galėtų gyventi 
(Jaugiau, negu šiandien gyvena Hollandijoje, bet, jie sa
ko, Japonija — kalbinga šalis, iš viso Japonijoje dirba
mos žemės (pagal teritoriją) tesą tik 16 procentų. Dėl 
to, nežiūrint, kaip vargingai japonai gyvena, nežiūrint 
to fakto, kad jie labai atkakliai'bando žemę dirbti ir iš 
jos gauti juo daugiau vaisių, kiekvieneriais metais Ja
ponija priversta įgabenti iš užsienio 20 procentų maisto. 
//Be to, nemaža ir žaliosios medžiagos Japonijos fabri
kams tenka importuoti iš užsienio.

■Sunkioji Japonijos pramonė šiandien beveik jau at
statyta, ji dirba pilną laiką, bet tekstilės pramonė te- 
gąmina tik pusę tiek, kiek gamino prieš karą. Ir tai 
pareina iš to, kad Japonijai stokuoja žaliosios medžia- 
gos, t— vilnų, medvilnės, — ir iš to,.kad ji neturi rjnkų 
tekstilės produktams iškišti. Tai reiškia nedarbą, tai 
raiškia plėtojimąsi skurdo darbininkų klasėje.

£951 metais Japonija importavo iš užsienio už $1,700;- 
000,000, gi eksportavo, išvežė į kitus kraštus savo pro
duktų tik už $1,159,000,000. Kol kas Dėdė Samas su 
įąyo doleriu užkiša susidariusią skylę, bet ar ilgai taip

Daugiausiai savo produktų šiuo metu Japonija eks
portuoja į Lotynų - Ameriką, kuri yra labai biedna, ir 
kur Jungtinių Valstijų fabrikantai tvirti, taipgi į Pači- 

salas,—Indoneziją, Australiją, etc.

AR STEBĖTINA TAD, jei tokiai padėčiai esant, vis 
daugiau ir daugiau japonų reikalauja, kad būtų atsteigti 
normalūs politiniai ir ekonominiai ryšiai su didžiąja Ki-' 
nija, Japonijos kaimynu ?
' Tie žmonės supranta ir žino, jog tik su iKięija geruo

se "santykiuose gyvenant, Japonijos ekonomija. gali, 
greit atsistoti ant kojų ir tuomet nereikės skelbti, būk 
Japonijoje perdaug žmonių!

Kinija gali iš Japonijos daug pirkti ir taipgi gali daug 
jai savo žaliavų parduoti. Kinija arti nuo Japonijos. 
Tas pats ir dėl Tarybų Sąjungos. Ę.et Amerika drau
džia Japonijai sunohmalinti santykius su valstybėmis,, 
esančiomis “anapus uždangos.” •-

V Z BURŽUAZIJAI BAUGU darosi, kai ji prisimena tą 
fa£tą, kad'Japonijoje kelia galvą komunizmas.

' Pripažįstama, jog Japonijoje yra labai jtvirta komu
nistinė partija; ji veikia nelegalėse sąlygose, bet tvirta. 
Ši partija praėjusiuose parlamento rinkimuose, gavo bal
sų 3,500,000. Šiuose rinkimuose, sakoma, jai lemta gauti 

f balsų kur kas daugiau.
yši partija yra įtakinga darbo unijose. Ji turi lanka-‘ 
čją .taktiką ir tvirtą organizaciją. Tai sako jos priešai, 

? n®ra PWindo netikėti.
• .■’.Set yra ir kitų partijų, kurios dabar išstoja su savo | 

platforma, nukreipta prieš Yoshidos valdžios politiką.
. aNiūjorkiškio Timeso korespondentas andai žymėjo s.a-

Kas Ką Rašo ir Sako Šiemet tūkstančiai valdininku bus renkami
TEBEĮŽEIDINĖJA

Smetoninę Clevelando Dir-i 
va labai daug išmokusi iš 
kokios ten' vokietaitės, pa
bėgusios iš -Lietuvos. O ta 
fašistinė valkata ve ką pa
sakius: “Karo lietuviai lau
kia kaip išganymo.” (D., 
rugs. 4 J.)

Juk tai biaurus įžeidinė
jimas Lietuvos žmonių. Tik 
įsivaizduokite: žmonės., ku
rie taip baisiai nukentėjo 
pasauliniame kare, žmonės, 
kurie žino, kad naujam ka
re Lietuva būtų dar labiau 
sunaikinta, — tie žmonės 
“laukia karo kaip išgany
mo.” Tik paskutinė mela
gė gali šitaip Lietuvos žmo
nes apmeluoti, ir tiktai pa
skutinis šlamštas gali 
melą spausdinti.

toki

neatskiriama Lietuvos da
limi.

“Bet Vatikanas to matyt 
nežino. Nežino ir jo ordi
nais apdovanotieji redakto
riai, nes Draugo Nr. 188 
skaitome žinutę apie Vati
kane vykusią bylą dėl Vil
niaus vyskupo Jono Cieplia- 
ko beatifikacijos, bet Lie
tuvos vardas ten visai ne
buvo paminėtas.

“Priešingai. Posėdy da
lyvavo tik lenkų aukštieji 
dvasiškiai, o Jonas Cieplia- 
kas vadinamas Vilniaus vys
kupu Lenkijoje... •

“štai už ką ordinai duo
dami!”

Čia Danta mintyje turi 
Chicagos kunigų Draugo 
redaktorius. Bet ar toli nuo 
popiežiaus ir Draugo re
daktorių yra nukritę sme- 
tonininkai iš Vienybės? Jie 
irgi nepripažįsta Vilniaus 

| išlaisvinimo ir amžino pri
jungimo prie Lietuvos. Jie 
irgi tebesapnuoja apie tuos 
“laimingus” laikus, kai Vil
nius buvo atplėštas nuo 
Lietuvos. Jie irgi darbuo
jasi, kad tie laikai atgal su-

NIEŽTI KAILIS
Lietuvių R. K. Susivieni- j 

jimo organas Garsas nenori' 
atsilikti nuo savo vienmin
čio chieagiškio Draugo. Jis 
irgi nori, kad “vardan die
vo ir tėvynės” kuogreičiau- 
sia kiltų naujas karas ir 
“išlaisvintų” Lietuvą ir ki
tus '“pavergtus” kraštus 
nuo jų žmonių. Tuo su
pratimu vadovaujantis, 
Garsui labai patiko gen. 
Eisenhowerio Legionui pa
sakytai prokarinė prakalba. 
Garsas net grūmojančiai 
bara “laisvas tautas,” kaip 
Francūzija ir Anglija, ku
rios, girdi, reiškia nemažo 
susirūpinimo dėl minėtos 
prakalbos.

Garsas rašo: “Tiesiog 
liūdna, kad dabar besi- 
džiaugdamos laisve vaka
riečių tautos šaltai žiūri į 
sovietų pavergtų tautų kan
čias ir naikinimą. Vaka
riečius net baimė apima, 
kad U. S. nesiimtų griež
tesnių žingsnių Kremliaus 
agresijai padaryti galą.” 
'Drąsiai kalba ir nesibijo, 

matote, tiktai Garso redak
torius Matas Zujus. Jam 
naujas; k.araą tiktai nusi- 
spiaų;ti. Jis tik stebisi, kaip 
tie kraštai, kurie karo pa
ragavę, nuo jo taip purtosi 
ir, bijosi, kad Eisenhoweris 
ar kitas kuris mūsų valdo
vas gali naują karą išpro
vokuoti. »

KAPITALO KLAPČIUKŲ 
ARGUMENTAS

Britanijos reakciniai dar
bo unijų vadai neleido Dar- 

•bo Unijų. Kongreso konven
cijai pasisakyti už reikala
vimą aukštesnių algų. Juos 
už tai dabar sveikina men- 
ševikiškos Naujienos. Gir
di:

“Na, o ką reikštų žymus 
atlyginimo darbininkams 
pakėlimas? Aišku, kad tuo 
atveju kainos prekėms tu
rėtų irgi pusėtinai pakilti. 
O pasėka to būtų ta, kad 
Anglija netektų rinkų, ne-

Registruoti balsuotojai 
šiuo prezidentinių rinkimų 
metu išrinks., apart JAV 
prezidento ir vice-preziden
to, dar tūkstančius kitų 
viešų valdininkų.

Reikės išrinkti trečią da
lį i96 narių JAV Senato ir 
visus narius (435) Atstovų 
Buto.

Atstovų Buto nariai tar
nauja dvejus metus, ir to
dėl kas antri metai naujas 
Atstovų Butas išrenkamas. 
Senatoriai tarnauja šeše
rius metus. Trečia dalis 
Senato yra išrenkama kas 
antri metai.

Pagal Konstituciją, ne
paisant didumo ir gyvento
jų skaičiaus, kiekviena vals
tija renka po du senatorius. 
Tokiu būdit, Nevada, kuri, 
pagal 1950 m. cenzą, turi 
tik 160,083 gyventojus, turi 
lygią teisę -su New Yorku, 
kur 1950 metais buvo 14,- 
830,192 gyventojai. Pagal 
Konstitucijos Septyniolik
tąjį Priedą, priimtą 1913 
metais, senatoriai buvo ren
kami populiariu balsu,ro ne 
valstijų legislatūrų, kaip 
pirmiau. Atstovų Buto na
riai visada išrenkami popu
liariu balsu (popular vote).

Atstovų Bute kiekviena 
valstija turi vietų pagal gy
ventojų skaičių. Konstitu
cija davė Kongresui teisę 
nustatyti, kiek kiekviena 
valstija turi turėti atstovų 
ir kaip paskirstyti tą skai
čių tarpe valstijų, tik pa
brėžiant, kad kiekviena 
valstija privalo turėti nors 
vieną atstovą. Parūpino 
periodinį suskaitymą JAV 
gyventojų, kad būtų galima 
pritaikinti skaičių atstovų 
su gyventojų skaičiaus pa
sikeitimu.

Po 1950 m. cenzas pakei
tė padėtį šešiolikoj valstijų.

turėtų savo dirbinių' ^urįos ne^.eko nuo 1 iki 
parduoti. Tai privestų prie j g vįeįu Atstovų Bute; kitos 
tokios ekonomines krizes, is1 •
kurios būtų sunku išsipai
nioti. Tatai supranta An
glijos nuosaikesni darbinin
kai ir todėl nereikalauja to, 
kas būtų pragaištinga vi
sam kraštui, ir pagaliau 
jiems patiems” (N., rugs.

NE TAIFŪNAS, BET 
PROTAS IR VALIA

Smetoninės Vienybės Juo
zas Tysliaya .sako : “Sako
ma, kad taifūnas, neseniai 
praūžęs Ayįrš,um Korėjos, 
beveik; sulaikęs karą.:. Kad 
daugiau itdkjų taifūnų...”

Tas reiškia, kad ir Tys-

Nieko sau nukalbėta. Pui
kiai ir sklandžiai patiekti 
argumentai prieš algų pa
kėlimą, kuriuos jau nebe 
šiandien kala ir mala visi 
kapitalo klapčiukai. Akurat 
taip “įtikinančiai” įkalbi
nėja ir Amerikos organi
zuotiems darbininkams A- 
merikos kapitalo klapčiu
kai. Girdi, pakels algas, tu
rės. pakilti kainos. Todėl 

liava laukia karo pabaigos būkite ramūs, tegu kapita- 
Korėjoje. Karštai jį už tai listai žarsto sau į kišenes 

milžiniškus pelnus, o jūs, 
.darbininkai, susivaržykite 
diržus, dirbkite ištikimai ir 
kentėkite visokius nedate- 
klius.

Šitie Naujienų ir Brita
nijos reakcinių lyderių ar-, 
gunlentai tik dar kartą, pa
rodo, kam jie tarnauja. Jie 
tarnauja ne Anglijos ir A- 
merikos darbininkams, bet; 
kapitalistams. Ir tai daro, 
suprantama, ne be atlygi-’ 
nimo.

r.veikinapiei
Tik rųes prisibijome, kad 

joks tąįfftnas šio karo ne
pabaigs* : Jį pabaigs tik A- 
merikos žmonių protas ir 
valia: kąi jie privers mūsų 
vyriausybę ” sustabdyti šį 
kraujo liejimą. Deja, Tys- 
liava neprisideda prie vei
klos tų Amerikos žmonių, 
kurie karo pabaigos trokšta 
jr reikalauja. Jis juos dar 
visaip p.ahįękina ir plūsta. 
Kas tik pasisako už ‘ karo 
baigimą,, tą jis apšaukia 
komunistu ir raudonuoju.

pa-

ne-

POPIEŽIUI
JJAR NEŽINO

p. Dari-ta Vienybėje
stebi:

“Dėl Vilniaus, rodos,
beturėtų būti jokių ginčų.
^Jis buvo, yra ir bus lietu

viškas. Jis pasiliks visad

Indusai užmušė mahometo
ną dėl karvės

Kalkutta, Indija.—Indu
sai užmušė vieną, mahome
toną, kuris vedė karvę pa
pjauti, sudeginti ir “dan
gui paaukoti,” minint di
džiąją mahometonų šventę. 
Karvė indusams yra “šven
tas” gyvulys.

vo laikraštyj, kad šioje rinkiminėje kampanijoje tūli ja
ponai, kurie vakar skaitėsi geriausiais Amerikos drau
gais, šiandien kelia obalsius prieš ją!

Taigi spalio mėn. įvykstantieji Japonijos parlamento- 
rinkimai bus tikrai įdomūs.

Respublikos pradžioje at
stovus išrinkdavo visos 
valstijos gyventojai. Vė
liau Kongresas reikalavo, 
kad atstovai būtų išrinkti 
iš “distriktų.” Kiekviena 
valstija. paskirstyta į kon
gresinius distriktus —r geo
grafinius rajonus, kurių te
ritorija apėmė apie 360,000 
asmepų kiekviena.. Papras
tai yra skirtingais distrik- 
tas kiekvienam atstovui, ir 
užsiregistravę balsuotojai 
distrikte išrenka atstovą, 
kuris už juos kalba Kon
grese, Tik valstijų legisla- 
tūros gali įsteigti kongresi
nius distriktus arba juos 
pakeisti. Kadangi daugiau 
nebėr federalio įstatymo, 
kuris reikalautų, kad vals
tijos nustatytų distriktus, 
kai kurios valstijos nepa
keitė savo, distriktų per 
daugelį metu. Valstijose, 
kur yra mažiau distriktų 
negu atstovų, atstovai yra 
išrenkami visų valstijoj už- 
s i registravusių balsuo to j ų, 
ii’ jie vadinami “Represent- 
,atives-at-large.”

Apart Kongreso narių, 
gubernatoriai 30 valstijų 
bus išrenkami šiemet. Da
bar beveik pusė gubernato
rių yra republikonai ir pu
sė demokratai. Valstijų le
gislatorial, valstijų valdi
ninkai žemiau gubernato
riaus laipsnio, ir tūkstan
čiai miestų, apskričių, mies
telių Valdininkų irgi bus 
Žmonių renkami, kada jie

eis į balsavimo vietas bal
suoti.

Beveik, visose valstijose, 
kandidatai į gubernatorius, 
senatorius ir atstovus no
minuojami partijų “prima
ry” rinkimuose, kurie lai
komi’tam tikslui.

Common Council

Chicago, 111.
Naujieji Lietuvių 
Auditorijos bo^ai

Buvo laikai kuomet Lietu
vių Auditorija Chicagos lietu
viams buvo tikrai sava. Įvai
rioms lietuviškoms organizaci
joms į ją buvo atviros durys, 
ir’net kitataučiai galėjo rasti 
joje vietos. Nėjo į Lietuvių 
Auditoriją tik klerikalinės or
ganizacijos, joms Auditorijos 
pakampiuose, ir tamsesniuose 
užkampiuose, mat,' vaidenosi. 
Tikinti dievui žmonės prigąs
dinti kunigų manydavo, kad 
Auditorijos tamsesniuose už
kaboriuose ir net po kėdėmis 
pilna piktų dvasių ir kipšukų. 
Ypatingai bijodavo kun. Moc
kaus dvasios, kuri būk slan- 
k io j anti .-Ąų d i to r i Jo j e.

Kunigai net buvo tūlą lai
ką prakeikę Auditoriją, kad 
nešventinta ir kam tenai buvo 
pašarvotas bedievis kun. Moc
kus ir kiti laiąvamaniai. Todėl 
Auditoriją boikotavo, o davat
kėlės eidamos pro šalį net bi
jodavo pažvelgti į' ją, 1<ad 
koks miręs ir būtas pašarvo
tas Auditorijoj bedievis nekis- 
teitų per langą savo supuvu
sio snukio, anot jų tariant.

Šiandien bedieviams social
demokratams suėjus į bendrą 
frontą su klerikalais prieš pa
žangiečius, iš Auditorijos iš
dulkėjo visi vaiduokliai ir ku
nigams ir davatkoms nebebai
su lankytis į tą kunigų pra
keiktą vietą, kur kadaise be
dieviai buvo pašarvoti ir buvo

užteršę vietą.
Naujieji Lietuvių Auditori- ' 

jos savininkai dipukai, kurių 
užpakalyj stovi kaip angelai 
sargai pusbedieviai mecena-’ 
tai, seni amerikonai lietuviai, 
visiems gerai žinomi dvivei
džiai, matydami, kad Audito
rija ‘apsičystino’ nuo vaiduok
lių ir nenorėdami ją vėl “už
teršti”, uždarė Auditorijas J
duris ne tik laisvamanianjls^ 
pažangiečiams, b‘et katalikuo- 
jantiems.

Kai kam išrodo, kad toks, 
Auditorijos dipukų užmojis 
suardys pažangiųjų organiza
cijas, chorus ir draugijas. Tai 
tik juokai. Atsimenam, kuo
met dipukai pažangiečių susi
rinkimus ir parengimus pikie- 
tavo, manydami pažangie
čiams padaryti galą. O kas iš 
to išėjo? O gi pažangiečiams 
ant naudos. Nesakau, kad 
aktyvieji, bet ir eiliniai pa
žangūs lietuviai pastatė ausis 
ir pakrutėjo, kad snausti ne
galima. Pasidarė kur kas bud
resni ir daugelio organizaci
jų ir mūsų kuopų veikimas 
pagyvėjo, žmonės pasidarė 
kažkaip jaunesni ir smarkesni 
visuomeninėje veikloje. Tiesą, 
vienas kitas išsigando ir susi
traukė į kamuoliuką laukda
mas, kas toliau atsitiks. Bet 
tas dar geriau pažangiam ju
dėjimui. Nebesimaišo po kojyŲ 
niekam tikę, o prisidengę pa** 
žangia skraiste.

Dabar, kuomet iš Lietuvių 
Auditorijos dipukai išvarė 
pažangias organizacijas ir už
darė jų parengimams tenai 
duris, reikia tikėtis, kad Chi- 
cagos pažangiam judėjimui 
tas išeis j naudą.

Tačiau kol kas vis viena 
neikia gerai jsitėmyti, kas tuos 
Auditorijos dipukus iš užpa
kalio gundo imtis tokių begė
diškų priemonių. Anksčiau ar 
vėliau Auditorijos Bendrovei 
reikės taikyties prie veikliau
sios chicagiečių progresyvių 
srovės, nės “seven-up” ir 
“Calvert” tokia įstaigą ųeil- 
gai pasilaikys. J. žaliJJkas.

Garsieji Amerikiečiai
gavo daugiau. Kalifornija 
buvo didžiausia laimėtoja, 
dabar turi 23 atstovus ir 
išrinks 30 šį lapkričio mė
nesį.

Nors JAV-se yra 38 kar
tus daugiau gyventojų ne
gu buvo 1790 m., nuo 1910 
metų Atstovų Buto didu
mas kaip buvo nustatytas

Francis Bret Harte (1839 ko spaustuvėje. 1857 metais 
rugp. 25—1902 gegužės 6 d.) jis pradėjo rašinėti. Dar di- 
Novelistas ir poetas, Bret Har- : dėsnio dėmesio susilaukė jo 
te turėjo laimę būti laukinis- parodijos apie tuolaikinius ra
ko gyvenimo Kalifornijoje pir- šytojus, kurios buvo isspaus- 
muoju literatūriniu interpre
tuotoju. Jį išgarsino šios jo 
parašytos apysakos, iš kurių 
plačiausiai $ra‘ žinoma “The 
Outcast of Poker Flats”, “The 
Luck of the Roaring Camp”, 
ir “The Twins of Table Moun
tain.” Gimęs Albany New 
York valstijoje, 1854 metais 
jis persikėlė Kalifornijon tur
būt paviliotas aukso ieškoji
mo karštligės. Jis bandė mo
kytojauti ir dirbo kasyklose i- 
ki galiausiai pastoviai pasili-

dintos “The Californian.” 
1868 metais jis tapo “Over
land Monthly” redaktoriumi. 
Tuo laikotarpiu jis parašė 
“The Luck of Roaring Camp” 
savo labiausiai pagarsėjusią 
knygą. Vėliau tapo diploma
tu. Buvo konsulu Vokietijoje 
ir Škotijoje. Galiausiai apsi
gyveno Anglijoje, kur gyven
damas su nepaprastu darbš
tumu viena po kitos leido kny
gas, aprašančias gražiąją Ka
liforniją. Common Council

Angel Gomes apleidžia Walter Reed ligoninę Wa
shingtone, atsisveikina su slauge ir savo draugais. Jis 
jau “sveikas” ir paleidžiamas pas namiškius. Bet jis 
nebeturi abieją koją ir Vieš. rankos. Jis ją neteko Ko
rėjoje. Tai .tik viena auka iš daugelio tūkstančių. Tuo 
tarpu karui galo dar nesimato ir tų aukų skaičius vis 
tebegausėja. /

2 pusi.—Laisve '.(Liberty)--Pe.nktaJ., Rugsčjo-Sept. 12, 1952
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■' LIKĘS BE TESTAMENTO TURTAS DAŽNAI NE 
TAM TENKA, KAM BUVO SKIRIAMAS

IS ISTORIJOS
Rašo I). M. šolomskas

Kaip “pavienių nauda 
velnias gaudo,” buvo perei
tą sykį rašyta apie mirš
tančius be testamento vien
gungius.

Dabar pakalbėsime, kas 
atsitinka su pinigais .bei ki
ta nuosavybe mirusių be 
testamento še i m y n i š k ų 
žmonių. Nurodysime kele- 

\ tą pavyzdžių.
Kaip apsigavo turtingas 

tėvas
Vienas biznierius Naujo

joj Anglijoj turėjo $100,000 
pinigų ir kitokios nuosavy
bės, žmona ir bevaiki vedusi sūnų. Jis žiūrėjo i testa- 

M 1 mentą kaip i mįrties prana- 
Ašą. Todėl nedarė testamen

to ir tiktai žodžiu atidavė 
sūnui didžiąją daugumą sa
vo turto. Praslinko keletas 
mėnesių, ir sūnus tapo už
muštas automobilio nelai
mėje. Sūnus taip pat. 'ne
turėjo testamento. Todėl 
teismas sekančiai padalino 
jo nuosavybę, pagal tos vals
tijos Įstatymą:

Visupirm sūnaus našlei 
—$5,000. Tad liko $95,000 
toliau padalinti; ir teismas 
šitaip padalino:

Pusė vėl sūnaus našlei, tai 
yra, $47,500. Kita pusė sū- 
nausecevui ir motinai. Tai-

V gi bevaikė našlė gavo $52,-
Y 500, o sūnaus tėvai tik $47,- 

000. Neužilgo našlė su tuo 
dideliu kraičiu ištekėjo už 
kito vyro.

Bet kai kuriose valstijo
se net visas žuvusio vyro 
turtas būtų tekęs jo našlei, 
pasiunčiant velionio tėvus į 
pavargėlių eiles.

O testamento padarymas 
su advokato pagalba būtų 
lėšavęs tiktai $10 iki $25. 
žmona be testamento gauna 

tik trečdalį
Jeigu vedęs vyras, turė

damas žmoną ir v a i k ų , 
miršta be testamento, tai 
daugumoje valstijų šitaip 
paskirstoma jo paliktas 

^turtas:
Vienas trečdalis našlei 

jjĮ/notinai, o du trečdaliai ly
biai padalinami tarp vaikų. 
Teismas paskiria tiem 
dviem trečdaliam globėją, 
paprastai motina, iki vaikai 

‘ pasieks subrendimo amžių. 
Tuo tarpu motina, tur būt, 

n • negalės, apsieiti be advoka
to. Ji turės gauti teismo 
leidimą, norėdama iš vaikų 
dalios gauti lėšų jiems už
laikyti bei mokslan leisti. 
Jeigu vaikams tenka na
mas ar kita nekilnojama 
nuosavybę, tuomet tik su 
teismo leidimu motina galė- 

• tų tatai parsamdyti ar par
duoti, kol vaikai dar nesu
brendę.

. Jeigu vyra^. miršta be 
testamento, pal i k d a m a s 
žmoną be vaikų, tai ji gaus 
tiktai trečdalį vyro turto. 
O kitais dviem trečdaliais 
“valdžia pasirūpins.” /

,-WI$ W • • | • 1 •Pačios vardu pirkti namai
Daugelis vyrų perka na- 

Jgus savo žmonos vardu. Į 
j J®amus būną sudėta beveik 

' ‘ wjsi jų sutnupymai. Bet 
žiūrėkime, kas atsitiks, jei 

' moteris pirma mirs, nepa
likdama nei vaikų nei tes
tamento. Kai kuriose vals
tijose įstatymai pripažins

našliui vyrui tiktai dalį li
kusios nuosavybės, o kita 
dalis galės tekti mirusios 
giminėms.

Būna ir taip. Motina no
ri, kad jos vaikai gautų tū
lus brangesnius bei gražes
nius daiktus po j<^s mirties. 
Bet štai ji miršta be testa
mento. Našlys veda kitą 
žmoną, ir tie daiktai gali 
tekti naujajai pačiai.
Kūdikio gimimas pakeičia 

testamentą
Sakysime, vyras bei mo

teris, dar neturėdami vai
kų, padarė testamentą, už
rašydami visą nuosavybę 
vienas kitam. Toliau gema 
kūdikis. Tuomet daugelyje 
valstijų ir pasinaikina anas 
testamentas, bent dalinai.

Perskyros - dirvorsas 
nepanaikina testamento
Daugumoje valstijų per

skyros (divorsas) nepanai
kina testamento. Antai, vy
ras savo testamente užra
šė: — Ką tik aš turiu, vis
ką palieku savo tnylimajai 
pačiai Barborai.—

Paskui jis sugavo Barbo-' 
rą “svetimot e r i a u j a n t ” 
(“svetimvyraujant”), ir da
vė jai teismiškas persky
ras.

Toliau'jis. vedė kitą žmo
ną. Jam atrodė, kad Bar
borai padarytas testamen
tas automatiškai pasikeis— 
tiks ir naujajai pačiai. Bet 
kitaip išėjo. Kada jis mi
rė, Barbora atsišaukė ir 
per teismą gavo didelę dalį 
to vyro palikimo, nors ji
nai taip pat, buvo jau ište
kėjus už kito vyro.

Kaip atsitiko įsu Bonais
Viena našlė pirko Jungti

nių Valstijų bonus, už dau
gumą vyro paliktų jai pi
nigų. Padarė testamentą, 
užrašydama bonus savo se
seriai. Paskui našlė ište
kėjo ir padarė kitą testa
mentą, kad bonai turės lik
ti naujajam jos vyrui. An
trąjį testamentą darydama, 
jinai pamiršo pažymėti, jog 
atšaukia pirmąjį testamen
tą. Ir kuomet jinai mirė, 
tai jos sesuo gavo visus bo
nus., nepaisant, kad antra
me testamente jie buvo už
rašyti naujajam velionės 
vynu.

Kada ir kokie palikimai 
savaime tenka našlei

Jeigu jūs beturite vaikų 
ir norite viską palikti naš
lei, tai ji gal ir be testamen
to galėtų paVeldėti visą pa
likimą. Bet nerizikuokite; 
geriau pasiklauskite advo
kato, ar galima būtų apsi
eiti be testamento toje vals
tijoje ir esamose sąlygose.

Jeigu jūsų gyvybės ap- 
drauda arba Jungt. Valsti
jų bonai užrašyti jūsų pa
čiai, jinai gaus juos, nors 
ir nebūtų testamento.

Jei namai, žemė, pramo
nės Šerai - akcijos ar pini
gai banke yra drauge, lai
komi. vyro ir moteries var
dais, kaip bendra abiejų 
nuosavybė, tai daugumoje 
valstijų visas toks turtas 
bus pripažintas, našliui ar
ba našlei, be jokio testa
mento. Kai kuriose vals
tijose, tačiau, pirmieji $5,- 
Q00 eina našliui arba našlei, 
bėt mirusiojo ar mirusios

tėvai, broliai bei seserys ga
li reikalauti sau dalies iš 
to, kas lieka po $5,000.

Kuomet abudu miršta 
sykiu .

Būna ’atsitikimu, kad be- v Z
vaikiai - vyras ir moteris., 
kurių abiejų vardais* laiko
ma nuosavybė, kartu mirš
ta automobilio nelaimėje, 
gaisre ir kt. Tuomet atsi
randa net negirdėtų gimi
niu ir savinasi likusi anų 
turtą, tąsydamiesi per teis
mus.
.Testamentą darant, todėl, 

patartina įrašyti “common 
disaster” sakinį, kad jeigu 
vyras ir moteris mirtų per 
bendrąją nelaimę arba už 
30 dienų vienas po kito, tai 
abiejų nuosavybė turi tekti 
tiems ar tam, kam jiedu už
rašo testamente.

Rankraščiu rašytas 
testamentas

Devyniolika valstijų' pri
pažįsta teisėtu testamentą, 
kuris ištisai parašytas ran
ka paties darančiojo testa
mentą asmens. Jo paties 
rankraščiu taipgi turi būti 
parašyta vieta, metai, mė
nuo ir diena, ir pažymėta, i 
jog tai yra testamentas, o 
ne šiaip laiškas ar užrašas. 
Tokiam ištisai paties ranka 
rašytam' testamentui nerei
kia liudytojų tose devynioli
koje valstijų. Pavyzdžiui, 
jeigu vyras tiktai parašo 
savo ranka: “Aš palieku 
savo pačiai visą s.avo nuo
savybę. Tai yra mano tes
tamentas,” ir padeda savo 
vardą, pažymėdamas laiką 
ir vietą, to ir užtenka mi
nimose valstijose.

Bet jeigu testamentui da
ryti vartojama spausdinta 
blanka arba jei bent vienas 
kitas žodis taipraiteriu pa
rašytas, tai jau reikia dvie
jų ar trijų liudytojų tos.e 
valstijose.

Jeigu tokį trumpą testa
mentą, kaip čia paduotas, 
tinkamai pasirašys trys 
liudytojai, tai testamentas 
bus pripažintas įstatymiš
kai svarbiu jau visose Jung
tinėse Valstijose.

Jei,, tačiaus, testamentas 
daromas be advokato, tai 
žmogus gali net vienu ne
tinkamu žodžiu pagadint 
savo testamentą.

Kiek liudytojų reikia
Massachusetts ir kitos 

Naujosios Anglijos valsti
jos, apart Rhode Islando, 
reikalauja trijų testamen
tui liudytojų. Tiek pat liu
dytojų reikalaujama Geor
gijus ir South Carolines 
valstijose.

Visose* kitose valstijose 
užtenka dviejų liudytojų.

Visada, tačiau, patartina, 
kad trys, asmenys paliudy
tų testamentą dėl geresnio 
užsitikrinimo. Turint tris, 
lengviau būna surasti rei
kalingą liudytojų skaičių 
testamentui patvirtinti teis
muose.

Kokių liudytojų 
reikalaujamą

Teismai laikosi tam tikrų 
griežtų taisyklių kas liečia 
testamento paliudijimus. x

Liudytojai tūri būti su
brendusio amžiaus žmonės, 
kurie patys neturėtų jokios 
naudos ųs turto palikimo.

Liudijant, visi jie priva
lo būti sykiu, geriausiai už
darame kambaryje.

Testamento darytojas tu
ri aiškiai pareikšti, jiems 
girdint: “Čia yra paskuti
nis mano testamentas, (my 
last will and testament).”

Liudytojai / turi tėmyti, 
kai testamento darytojas- 
padeda pirmąsias savo var- 
do-pavardės raides . viršuj 
kiekvieno puslapio ir pilnai 
parašo savo vardą - pavar
dę po kiekvienu numeriuo- 
tu puslapiu, jeigu testamen
tas užima daugiau kaip.vie
ną puslapį.

Testamento darytojas ir 
visi ten esantieji turi tėmy
ti ir matyti, kai kiekvienas- 
liudytojas ar liudytoja pa
sirašo šarvo vardą-paVardę 
ir adresą. f

Buvo tokių atsitikimų, 
kad teismai panaikino tes
tamentus vien todėl, jog 
testamento darytojai nežiū
rėjo į liudytojų pasirašy
mus. Pavyzdžiui. Ligonis, 
gulėdamas lovoj ligoninėje, 
darė testamentą. Kada liu
dytojams reikėjo pasirašy
ti, tai jie prisispaudė popie- 
rį prie sienos ir pasirašė. 
Bet siena buvo ligonio už- 
galvyje, taip kad jis nega-: 
Įėjo matyti pasirašymo. To
dėl teismas ir atmetė testa
mentą, kaip neteisėtai pa
darytą: . ■ •' ,; ;

Pątarimąi
Kadangi įvairios valsti

jos turi skirtingus įstaty
mus kas liečia testamentus- 
palikimus, tiai persikėlus 
kiton valstijon, reikia pa
tikrinti, ar testamentas su
tinka su jos įstatymu. Be 
to, gali prireikti ir testa
mento liudytojus pakeisti 
naujojoj vietoj.

Patartina nelaikyt testa
mento namie, kur jis galėtų 
dingti. Būna atsitikimų, 
kad, žmogui mirus/ jo tes
tamentas prapuola policijos 
rankose, arba testamentą 
pavagia tūli giminės, jeigu 
jis. ne jų naudai padarytas.

Saugi vieta testamentui 
laikyti yra “safety - de
posit” stalčiukas banke, jei
gu stalčiuką vartoja tiktai 
pats vienas testamento sa
vininkas.

Tūlose valstijose, kaip 
kad Pennsylvanijoj, reika
laujama užregistruoti tes
tamentą probate teisme.

Probate (testamentiniai) 
teismai kai kuriose valsti
jose priima testamentus į 
savo, globą už dolerio mo
kesnį, kas taipgi saugu.

Rūpestingi, apdairūs žmo
nės pasiskiria savo paliki
mų globėjus. Tad galima 
perduoti t globėjui ir testa
mentą laikyti, o sau pasilik
ti kopiją, kur testamentas 
būtų žodis žodin nukopijuo
tas rankraščiu arba maši
nėle. Bet patartina ranka 
nepasirašyti vardo - pavar
dės po kopija.

Pagalinus, patartina kas
met patikrinti, liudytojų 
adresus, kad reikale galima 
būtų juos lengvai surasti.

Liudytojai kartais pasi
daro nepalankūs. Tatai su
žinojus, reikėtų pakeisti 
liudytojus. J. C. K.

TARYBŲ ARMIJOS PASI
TRAUKIMAS BUVO REI

KALINGAS PERGALEI
Kada Hitleris sutraukė 

savo milžiniškas jėgas 
prieš Tarybų Sąjungą, ir 
jas ir kartu savo talkinin
kų — Suomijos, Vengrijos, 
Rumunijos armijas iš pasą
lu metė mūšin, tai* tarybinė 
armija traukėsi.

’ Kartą darbo žmonių vals
tybės vadas -pareiškė, kad 
jeigu matys galimybę išgel
bėt} 100,000 kareivių gyvas
tį, tai jis trauksis ir užleis 
priešui 100,000 ketvirtainių 
kilometrų plotą, nes., turė
damas armiją, plotus atsi
ims atgal.

Suprantama, Tarybų Są
junga nesirengė karui. Jos 
armija buvo nesugabenta į 
Vokietijos, Suomijos, Ven
grijos ir Rumunijos pasie
nius. Jos armija ir skaičiu- 
mis neprilygo’priešo jė
goms. Dar reikia atminti, 
kad priešas, puldamas iš 
pasalų, padarė Tarybų ša
liai nuostoliu.

Apie tas karines priežas
tis kalbėjo Stalinas, kuris 
ėjo premjero ir vyriausiojo 
komandieriaus p a r e i gas, 
liepos 3 ir lapkričio 7 dd. 
1941 m.

Liepos 3 d. jis sakė, kad. 
hitlerinė Vokietija, iš pa
salų /pradėdama karą, su
darė tas. sąlygas; kad 
“...karas prieš Tarybų 
Sąjungą' prasidėjo palan
kiomis sąlygomis vokiečių 
kariuomenei ir nepalankio
mis tarybinei kariuomenei. 
Dalykas tame, kad Vokie
tijos, kaip kariaujančios ša
lies, '^kariuomenė buvo jau 
visiškai sumobilizuota ir 
turėjo 170 divizijų...” Vo
kietija metė prieš taikią 
tarybinę šalį priedui 'dar 
apie 50 v divizijų Suomijos, 
Vengrijos ir Rumunijos. Ir 
nors tarybinės armijos da
liniai darė priešui didžiulių 
nuostolių, bet jie, būdami 
net 10 kartų mažesniame 
kiekyje, negu priešas, ne
galėjo jo sulaikyti.

Mūšiai buvo žiauriausi. Ir 
tik Tarybų žemėje hitleri
ninkai sužinojo, kas yra 
karas. Per keturis mėne
sius laiko tarybinė šalis ne
teko užmuštų, sužeistų ir 
dingusių karių apie 2,000,- 
000. Vokietija neteko apie 
4,500,000. Mat, hitlerinin
kai generolai norėjo karą 
laimėti “žaibiškai.” To rei
kalavo jų padėtis., tai jie 
kareivių nesigailėjo — grū
do juos, kad tik laimėti 
miestus, pozicijas, pastaty
ti ant savo.

Lapkričio 7 d. 11941 ml ta
rybinis vadas, išdėstęs karo 
eiseną ir sąlygas, nurodė, 
kad nėra abejonės, jog hit
leriška Vokietija karą tu
rės pralaimėti.

Kai dėl to, kad tarybinė 
armija turėjo /giliai į savo 
šalį trauktis, tai nurodė dvi 
priežastis:

Pirmoji priežastis — ne
buvimas. antrojo fronto 
prieš Hitlerio jėgas vaka
rų Europoj. “Aplinkybės 
dabar tokios, kad mūsų 
kraštas kariauja laisvės 
karą vienas,, be kieno nors 
karinės pagalbos prieš 
jungtines vokiečių, suomių, 
rumunų, italų ir vengrų jė

gas,” sakė jis. Ir antrąją 
priežastį nurodė, kad:

“Mums dar nepakanka 
tankų ir iš dąlies aviaci
jos.” Nurodė, kad tankų ir 
aviacijos (lėktuvų) vis 
daugiau pasigamina ir kad 
gamyba, “prieštankinių 1 ėk- 
tuvų, prieštankinių šautu
vų ir patrankų, prieštanki
nių granatų ir minosvai
džių, statymas daugiau 
prieštankinių grioyių ir vi
sokių kitų prieštankinių 
kliūčių” atves prie padėties, 
kad hitlerininkai neturės 
tos ginklų pirmenybės.

Ir, kaip žinome, tatai bu
vo atsiekta, nes tarybinė 
liaudis dirbo dieną ir naktį, 
ir frontui suteikė tiek gin
klų, kad vėliau stebėjosi ir 
priešai ir draugai.

Politine padėtis
Bet tarybinė armija tu

rėjo trauktis ne vien dėl 
stokos ginklų ir todėl, kad 
rezervai dar nebuvo sumo
bilizuoti ir į frontą mesti* 
Kaip matome, lapkričio 7 d. 
Tarybų šalies vadas pirmą 
priežastį pasitraukimo star 
tė ne ginklų, bet politinę— 
nebuvimą prieš Hitlerį Eu
ropoj antrojo fronto.

Žinome, kad Hitleris ka
rą pradėjo tuo laiku, kada 
kapitalistiniame. 1 pasaulyje 
buvo piktas nusistatymas 
prieš tarybinę šalį. 'Vieni 
karo strategai su panieka; 
žiūrėjo į tą šalį ir jos kari
nes’ jėgas, net “gauja” va
dino. Kiti vis dar planus 
darė susitaikyti su Hitleriu 
ir sudaryti bendrą su juo 
sąryšį prieš darbo žmonių 
valstybę. Ir net tada, ka
da jau Hitleris kariavo 
prieš darbo žmonių valsty
bę, mes matome, kad kapi
talistinio pasaulio tūli va
dai nori tik pražūties Ta
rybų Sąjungai..

Anglijoj orlaivių gamybos 
ministras Moore - Brabazon 

4akė, kad bus geriausiai, 
jeigu Vokietija ir Tarybų 
Sąjunga taip kariaus, kad 
abi susinaikins, o tada An
glija padąrys Europoje “pa- 
rėdką.” Tokio buvo mu- 
sistatymo Lenkijos “vai-, 
džia” Londone, tokio buvo 
ir Franci jos “gelbėtojai.” Ir 
kada korespondentas už
klausė dabartinį Jungtinių 
Valstijų prezidentą, tais 
laikais buvusį senatorių, tai 
p* Trumanas atsakė:

“Jeigu mps pamatysime, 
kad laimi Vokietija, tai 
mums reikia padėti Rusijai, 
o jeigu laimės Rusija, tai 
mums reikia padėti Vokie
tijai ir, tokiu būdu, v tegu 
jie užmuša_vieni kitų kiek 
galint daugiau.” *

Cituojame New York 
Times iš birželio 24 d., 1941 
m. •

Ir nors'Amerikoje Roose- 
veltas ir jo draugai paėmė 
viršų ir pasisakė už pagal
bą Tarybų- Sąjungai, o An
glijoje taip pat tie, kurie ma
tė tuojautinį pavojų iš Hit
lerio pusės, bet per visą ka
ro laiką buvo tai vienur, 
tai kitur ieškoma kelių su
taikyti kapitalistinį “demo
kratinį” pasaulį su hitleriš
ka Vokietija ir sudaryti jų 
koaliciją /prieš Tarybų Są
jungą. Kada Hitleriui jau 
nesisekė, tai -toje srityje

.energingai dirbo Romos po-. v. 
piežius ir jo agentai.

Bet dirbo ir kiti. Pačių 
sunkiųjų mušiu laiku prfe 
Smolensko, būtent 13 d. 
rugsėjo 1941 m., Lisaboųę, 
Portugalijoj,. susitiko An
glijos valdovo Beaverbrook 
sūnus Aitken sn Hitlerį at? 
sto vau j ąnčiu vengru Gus
tav von Koeveriu, kaip par 
rodo .suimti karo pabaigoje 
Vokietijos konsulato doku? 
men tai . Ir tose derybos# 
buvo siekiama surasti ga^ 
limybė taikai tarpe Vokie
tijos ir Anglijos. Lordąs 
Aitken, siūlė ateinančią žie- 
mą panaudoti ieškojimui 
tokių galimybių. Ir vėliau 
buvo dar keli toki “demo? 
kratinių” diplomatų pasi
tarimai su hitlerininkais . 
tai vienur, tai kitur.

_ V . -IV. ’.’V '

Dabar, uz virs dešimties 
metų po to, koki dokumen
tai buvo surasti Hitlerio: ir 
jo viršininkų kanceliarija* •- 

:se, kas buvo iškelta Nuren- 
bergo teisme, jau geriąu 
įmatomos tos politinės prie
žastys, tie politiniai keblu
mai.

Mes troškome bendro vi
sų demokratinių jėgų veiki
mo prieš hitlerizmą, kaipo 
vienatinės laimėjimo sąly? 
gos, ir mums 'atrodė, kad 
net kitai}) ir būti negali. 
Tačiau, tarybinis vadas 7 d, 
lapkričio 1941 m., daryda- 
liiiiš pranešimą apie karą ii* 
Hitlerio apsirikimus, sakė, 
kad tik Tarybų šalyje Hit- \ 
lerio armija sutiko tikrą 
karą. Kai dėl Hitlerio ap
sirikimo, tai pirmon vieton 
statė šį faktą:

“Vokiečiai žinojo, kad jų 
politika žaisti' prieštaravi
mais tarpe atskirų valsty
bių klasių ir tarp tų vals
tybių bei Tarybų Sąjungos 
jau davė savo vaisius Fran- 
cijoj, kurios valdovai leido
si įbauginami revoliucijos 
šmėkla ir iš tos baimės pa* 
dėjo Hitleriui po kojų saVo 
tėvynę, atsisakydami mio ' 
pasipriešinimo. Fašistiniai 
vokiškieji strategai tikėjo
si, kad taip pat atsitiks it 
su Didžiąją Britanija bei 
Jungtinėmis - Amerikos 
Valstijomis. Žinomas Hes- 
s.as iš esmės tam i r buvo vo
kiečių fašistų pasiųstas”! 
Angliją, kad įtikinti anglų 
politikus prisijungti prie 
visuotino žygio prieš Tary
bų Sąjungą.” <
Japonai sugadina ’jų planus

. , ' 1 ’’M?)*

Tarybų armijos ir liau
dies didvyriška kova nie
kais- pavertė Hitlerio pla
nus baigti karą per,du mė
nesius. Darbininkiška ar
mija nuo‘pat karo pradžios 
įrodė, kad hitlerininkų ar
miją galima mušti, kaip..fit 
kitokią armiją.

Politikoj tiems., kurie. Vis 
siekė sujungti hitlerines ir 
kapitalistinio “demokrati
nio” pasaulio jėgas į ben7 
drą karą prieš Tarybas, su
gadino planus Japonijos 
imperialistų užp u o 1 i m a s 

ant Perlų uosto.
Japonijoj karinė klika nu

matė Anglijos silpnybę ir 
galimybę lengvai pagrobt 
jos. kolonijas ir Anglijos 
globojamos Holandijos mil
žiniškas Indonezijoj kolohį-

(Tąsa 4-tam puslap.) ■

3 pusi.-Laisvė v( Liberty)-Penkta d., Rugsėjo-Sept. 12, 1952
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Nauja techn ika Lietuvos 
kolūkiuose

Rašo M. BIELIAUSKAS

Garbinga sutartis

v PASVALYS. - Tūkstan
čių traktorių motorai su
dundėjo Lietuvos laukuose. 
Kaimo vaikinai, sėdę už 
puikiųjų tarybinių mašinų’ 
vairo, patraukė į žygį dėl 
gausaus derliaus.

... Mes—Šiaulių srities 
Pasvalio rajono “Atžalyno” 
kolūkyje. Tuoj pat už Pa
svalio miesto tįso j a platūs 
derlingi šio kolūkio masy
vai. Artelei vadovauja ga
bus" organizatorius, Lietu
vos ' Aukščiausiosios Tary
bos deputatas Vincas Beda
lis. Visai neseniai, prieš 
ketverius metus, Vincas 
Bedalis, lygiai kaip ir visi 
to kaimo žmonės, dirbo ne
dideliame žemės sklypelyje 
savo individuąliniame ūky
je, žinojo jis tik savo arklį, 
plūgą, medines akėčias ir 
lunkinę kraitelę, iš kurios 
barate sėklą ant žemės, gau
siai’aplaistytos jo prosenių 
prakaitu.

Didžioji kolūkinės san
tvarkos jėga pertvarkė Lie
tuvos kaimą. Medinį arklą 
ir lunkinę kraitelę pakeitė 
galingoji šių dienų žemės 
ūkio technika.

iVmi sunkieji darbai
•V mašinomis

“Atžalyno” kolūkį ap
tarnaujančios . Pasvalio M. 
T. S. traktorininkai išvedė į 
lauką- savo plieninius žir
gus.' Štai sudundėjo vikš
rais traktorius, kurį vai
ruoja- • prityręs mechaniza
torius Vincas Katelevičius. 
Tuoj pat patraukė dar ke
turi galingi traktoriai. Prie 
jų. prikabintos pirmarūšės 
mašinos dirvai įdirbti ir sė
jai atlikti — penkiakorpu- 
sįuiai plūgai, lėkštinės akė
čios, kultivatoriai, daugia- 
eilės sėjamosios.

Bet mašinų parkas, nau
dojamas “Atžalyno’* kolū- 
kyje, yra žymiai platesnis. I 
Netoli artelės valdybos me
chanizatoriai įrengė specia
lią aikštelę, kurioje tvar
kingai eilėn sustatyta du 
savaeigiai • grūdų kombai
nai “S-4,” linų rautuvė, bul- Į 
vių sodinamoji mašina, su
dėtinga kuliamoji “MK-1,- 
100,” didžiai našios trakto- 
rinės šienapiūvės, siloso 
piaustamosios mašinos, 
skatikai.

Mūsų derlius
Visą šią gausią techniką 

į kolūkį pristatė Pasvalio 
MT’S traktorinė brigada, 
kuriai vadovauja buvęs ku
metis' Jonas Mončauskas. 
Su MTS mašinų pagalba | 
kolūkiečiai metai iš metų

,Ž©*»ix>kratų partijos nacionalinio komiteto pirmininkas 
Stephen A. Mitchell (kairėje) su džiaugsmu priima se- 

atariau* Kefauverio pažadėjimą remti Stevensono 
kandidatūrą. Mat, sen. Kefauver pats labai norėjo būti 
demokratų kandidatu, bet negavo nominacijų.

kelia žemdirbystės kultūrą, 
didina grūdų, cukrinių run
kelių, ilgapluoščių linų ir 
kitų kultūrų derlius. Kol
ūkyje įvestos žalieninės lau
kų i)- pašaru sėjomainos— 
gausių derlių pagrindas. 
Pernai, nepaisant sausrin
gos vasaros, čia buvo su
linkta vidutiniškai po 16- 
17 centnerių grūdų iš kiek
vieno hektaro visame pasė
lių plote.

Kolūkiečiai įdiegia į ga
mybą akademiko T. D. Ly
senkos rekomenduotus 
prie šakinės agrotechnikos 
metodus, kaip antai, sėklos 
šildymą šiltu oru, beicavi
mą ir jarovizavimą, kryž
minę ir siauraeilę s.ėją. Vi
sa tai tapo galima tik dė
ka to, kad panaudojama že
mės ūkio technika.

Ir čia mašinos
Daug darbo reikalauja il

gapluoščių linų ir cukrinių 
runkelių apdorojimas. Per
nai šiomis kultūromis kolū
kyje buvo apsėta 170 hekta
rų. Jei nebūtų mašinų, kaip 
tatai buvo senais laikais, 
šimtai moterų ir vyrų nuo 
pavasario iki vėlyvo rudens 
neatsitiesdami dirbtų šioms 
kultūroms .išauginti. Bet 
“Atžalyno” kolūkyje žemės 
ūkio technika visiškai pa
keitė ranką darbą. Linų ir 
cukrinių runkelių sėja bu
vo atlikta traktorinėmis 
sėjamosiomis per nepapras
tai trumpą laiką mašinų 
gerai įdirbtoje žemėje, bul
vės buvo pasodintos specia
liu agregatu — bulvių so
dinamąja mašina, kurią 
lengvai traukia traktorius 
“U-2.”

Su mašinų pagalba kolū
kis kovoja su pikžolėmis, 
gilina ariamąjį dirvos 
sluoksnį. Jei 1949. metais- 
buvo ariama iki 16-18 centi
metrų gilumo, tai 1951-1952 
metais jau iki 22-23 centi
metrų, o cukriniams run
keliams — iki 25-28 centi
metrų.

Derliaus valymas
Mechanizuotas ir derliaus 

valymas. Kas vasarą į kol
ūkio grūdinių kultūrų ma
syvus išvedami du savaei
giai grūdų kombainai ir 
daugiau kaip dešimt kerta
mųjų mašinų, savaime nu
metančių nuplautus javus. 
Linų valymas, kuHaim pa
prastai būdavo reikalinga 
šimtai darbo rankų, dabar 
atliekamas linų rautuve. 
Mašina pakeičia 60 žmonių 
darbą per dieną.

Technika panaudojama ir

ruošiant pašarus. Vartoja
mos traktorinės šienapiū
vės; didžiai našia siloso 
pjaustomąja mašina kas
met susmulkinama šimtai 
tonu žalios masės silosui už
raugti.

Technika ir gyvulių 
auginimas

Technika padeda ir .gyvu
lių augintojams. Mechaniš
ku būdu paruošiami paša
rai gyvuliams — prekinėje 
pieno fermoje ir kiaulinin
kystės fermoje veikia paša
rų sutinimo agregatąi, šak
niavaisių piaustomosios ma
šinos, išspaudų trupintu vai, 
siloso kapojinės ir tt. Į ar
telės diendaržius nutiestas 
vandentiekis, čia įrengtos 
automatinės girdyt u vės, 
veikia fermų vidaus, trans
portas.

Mašinos žymiai palengvi
no1 Lietuvos valstiečių dar
bą, padidino jo našumą, pa
kėlė kaimo darbo žmonių 
gerovę. “Atžalyno” kolū
kis, lygiai kaip ir šimtai ki
tų Lietuvos kolūkių, sėk
mingai vysto visas visuo
meninio ūkio šakas. Pla
tūs yra jo žemės 'sklypai— 
žemės ūkio artelė turi 2,383 
hektarus arimo ir pievų. 
Kolūkis kasmet gauna ne 
tik gausius derlius: jo fer
mose yra šimtai didžiai 
produktyvių gyvulių ir 
paukščių., Be to, kolūkyje 
veikia du malūnai, plytinė, 
pagaminanti per metus pus
antro milijono plytų, šalta- 
kalvystės dirbtuvė, kelios 
kalvės, yra didelis vaisme
džių sodas, bitynas.

Kultūriniai reikalai
Kultūringai ir pasiturin

čiai gyvena “Atžalyno” kol
ūkio kolūkiečiai. Juos ap
tarnauja klubas - skaitykla, 
biblioteka, parduotuvė.. 
Vaikai mokosi vidurinėse 
ir aukštosiose respublikos 
mokyklose. Gausios yra 
kolūkiečių pajamos. >

Pasvalio rajono kolūkiuo
se dabar dirba 72 Pasvalio 
MTS traktoriai. Jie padeda 
žemės ūkio artelėms sėk
mingai atlikti vasarinių 
kultūrų sėją. O kai su
bręs derlius, į kolūkių ma
syvus išeis puikios derliaus 
valymo mašinos — trieiliai 
runkelių kombainai, savaei
giai grūdų kombainai “S- 
4,” linų kombainai, linų 
rautuvės, bulvakasės ir ki
tokia technika. Lietuvos 
kolūkiečiai puikiai apvaldė 
šias didžiai produktyvias 
mašinas. )

Visoje Lietuvoje
Tarybų Lietuvoje šiuo 

metu veikia 132 mašinų - 
traktorių stotys ir 5 melio
racijos mašinų stotys. MTSx 
ir MMS yra aprūpintos pir
marūše žemės ūkio techni
ka. Kasmet jos papildomos 
naujomis mašinomis. Vien 
1951 metais Lietuvos TSR 
mašinų - traktorių stotims 
iš broliškųjų tarybinių res
publikų buvo atsiųsta apie 
3,000 traktorių, skaičiuo
jant penkiolikajėgiais, 360 
kombainų, 388 sudėtingos 
kuliamosios, daug kitų že
mės ūkio mašinų. Respubli
kos MTS 1|951 metais savo 
mašinomis kolūkiuose įdir-t 
bo 1,200 tūkstančių hekta
rų daugiau, negu 1950 me
tais. Traktorinių darbų ap
imtis šiemet padidės beveik 
dvigubai.

Socialistinis'Lietuvos že
mės ūkis dabar yra aprū
pintas pačia priešakine ma
šinine technikai

Vieną sekmadienį, nuėjęs 
į" lietuvių pikniką, netikėtai 
sutikau seną pažįstamą, ku
rio per daugelį metų nema
čiau, neš gyvenimo aplinky
bės mudu perskyrė. Seniau 
sykiu gyvenome ir viens 
kitam buvome ištikimais 
draugais.

Prisiminėme senus laikus; 
kada linksmai praleidome 
jaunystės dienas, kuomet 
daugiau rūpėjo asmeniški 
smagumai, negu visuome
niški dalykai. Išpasakojo
me viens kitam savo gyve
nimų istorijas: visus nuo
takius ir visas avantiūras, 
kąda ir kokios rūšies esame 
turėję. Pagaliaus priėjome 
prie dabartinių laikų. ;

Besikalbant apie šių die
nų politinį nusistatymą 
tarptautinėje plotmėje, pa
aiškėjo, kad abelnas žmonių 
gyvenimas randasi dau
giau sudrumstu, daugiau 
svyruojančiu ir nepastoviu, 
negu jis buvo seniau. Tada 
nebūdavo tokiu dideliu ir 
baisių karų, kaip dabarti
niame laikotarpyje; nebuvo 
tokių didelių ir tiek daug 
streikų. Valstybėse val
džios nesikeitė taip dažnai, 
kaip dabar, Jr visas pasau
lis buvo daug ramesnis ir 
pastovesnis, negu dabar. 
Pasportai buvo lengvai 
gaunami irzvizuojami; bu
vo galima važiuoti, kur tik
tai nori.

' * •

Tuo žvilgsniu dar ir da
bar mūsų mintys sutiko, ta
čiau kaslink politinio nusi
statymo ir šių dienų visuo
meninio veikimė jos žymiai 
skyrėsi. Jo sugrįžta atgal 
į parapiją, nors teisinosi, 
sakydamas, kadHaip pasiel- 
gęse dėl tam tikrų aplinky
bių, bet, visgi, yra tame' ir 
silpnybės.. Vedęs merginą, 
kuri buvo prisirišusi prie 
parapijos, ir jųjų vaikai ta
po išauklėti katalikiškoje 
dvasioje. Jo •žmona mirė, 
jau keleri metai atgal; jų 
duktė ištekėjo už svetim
taučio, o sūnus buvo paim
tas Jungtinių Valstijų ar
mijom nuvežtas Korėjon ir 
ten karo lauke-užmuštas.

Po liūdnų jo pasakojimų, 
pradėjome kalbėti apie pro
gresyvių lietuvių spaudą, 
jos palaikymą ir skaitymą. 
Jis prisipažino, jog gyven
damas tarpe tikinčiųjų ir 
būdamas parapijonu, netu
rėjęs. progos finansiniai ją 
paremta, neigi skaityti. A- 
pie darbininkų judėjimą ir 
jų pareigas šiek-tiek suži
nojęs iš unijos. Mat, lietu
vių katalikų įstaigose apie 
tai nėra pasakojama, kuni
gai tiktai keikia tuos, kurie 
nebeina į jų bažnyčias, skai
to ir remia pažangius laik
raščius.

—Kokius laikraščius jie 
daugiausiai užpuldinėja? — 
paklausiau jo.

—Visus., jų manymu, be
dieviškus laikraščius, dau
giausiai pasmėHcia Laisvę, 
Vilnį ir Liaudies Balsą. \ AŠ 
pats girdėjau, kaip jie pur
vina juos — tiesiog prakei
kia, sakydami, kad tai esą 
velnio raštai, ir tt. Sako, 
žmones išveda .iš gero ke
lio; tie, kurie skaito juos.,, 
pražudo savo dūšias-. .•.

—Jie neturėtų taip kal
bėti ir bereikalingai užpul
dinėti juos. * Tie paminėta 
laikraščiai nėra leidžiami 
kokios nors laisvamanių 
grupės arba politinės parti
jos 'šalininkų, jie yra liau
dies laikraščiai; rašomi ir 
redaguojami apsišvietusių 
žmonių, visiem gerai žino*, 
mų visuomenininkų. Nėra 
jų taksiu išvesti lietuvius iš
tiesaus kelio, kadangi jųjų j siderėti. .

darbai aiškiai tai parodo. 
Jie steigiasi atvesti j protą 
tuos, kūrinos dvasininkai 
savo legendiškomis pasa
kaitėmis buvo išvedę iš tie
saus kelio arba visai suklai
dinę juos, — rimtai pasa
kiau jam.

kad tie 
laikraščiai nerašo teisybės, 
o tiktai išmislytus melus.

—Tai kaipgi parapijonai 
gali tai žinoti, ar juose yra 
rašoma teisybė ar ne, jei
gu juos draudžia skaityti? 
Jie turėtų raginti savo žmo
nes, kad anie, kuo daugiau
siai skaitytų tokius raštus 
ir beskaitydami surastų vi
sas neteisybe^Jr sukritikuo
tų jas. /

—Tikintieji to nepadarys, 
jie prie / to nepripratinti. 
Jie užlaiko dvasios vadus,’ 
kūrie Jiems pasako, kas yra 
gerg; o kas—bloga.

A-Tai reiškia, dvasiškiai 
protauja už savo parapijo- 
nus?^Kaip"jje nori, taip 
jiems išaiškinai o klausimų 
pas juos nėra.] Taip turi 
daryti, kaip tėveliai sako.

—Jie yra dūšių ganyto
jai, turi tuomi rūpintis.

—Na, gerai, paliki m e 
juos ramybėje! Aš noriu 
šį-tą pasakyti apie tuos 
žmones, kurie eina į bažny
čias. Jie nėra' maži vaikai, 
kad reikėtų daboti... Dide
lė jų dauguma yra darbo 
žmonės. Pasirenka amatus 
pagal savo gabumą, susira
šo į uniją, kuri padeda iš
kovoti geresnį atlyginimą 
už jų darbą. Tokiu būdu, 
aš manau, turi pilną teisę 
paisirinkti ir laikraščius, ko
kius jie nori ‘skaityti be ki
tų nurodymo.

Mano draugas į tai nieko 
neatsakė, tiktai paskendęs 
mintyse, vartė akis. Aš tę
siau toliau savo kalbą: 
• —Turiu gerą propoziciją, 
'kurią norėčiau tau pasiūly
ti; manau, kad su ja sutik
si. Dalykas tame: skaityk 
dienraštį Laisvę per visą 
mėnesį ir jeigu rasi kokių 
nors neteisybių, pasižymėk 
jas, paskui galėsi viešai kri
tikuoti.

—O kas pamokės už laik
raštį ?' ''

—Tuomi nesirūpink. Aš 
už tai atsakysiu. Bet jeigu 
nerasi nieko melagingo, 
tuomet už mėnesio laiko tu
rėsi visiems metams užsi
sakyti Laisvę. Ką sakai į 
tai?

—Tegul bus ir taip; su
tinku su jūsų pasiūlymu.

Už mėnesio nuėjau pas jį 
ir mandagiai paklausiau:

—Kaip tau patinka tas 
dienraštis?

—Velnias nėra toks bai
sus, kokiu jį nupiešia, sako 
mūsų patarlė. Taip yra ir 
su laikraščiu; tas dienraštis 
nėra toks, kokiu jis. yra 
perstatomas. Jis yra libe
rališkas, visokių minčių 
žmonės jame reiškia savo 
idėjas: plačiai rašo apie 
darbininkų judėjimą, apie 
Lietuvos žmonių naują gy
venimą. Aš su juomi nesi
skirsiu, užrašyk jį visiems 
metams. • S. B.

IS ISTORIJOS
» t

(Tąsa iš trečio, pusi.) 4
jas. Jie tikėjosi, kirtę smū
gį Amerikos karo laivynui, 
privers Jungtines Valstijas 
atsisakyti nuo kišimosi į A- 
zijos reikalus.. Jie slaptai, 
iš pasalų, kaip Hitleris 
puolė Tarybų šalį, taip jie 
užpuolė Amerikos karo lai
vyną Perlų uoste. Bet ne 
tik jie patys apsiriko, bet 
jie. sugadino planus tiems, 
kurie siekė su Hitleriu mu

Republikonų kandidatas generolas Eisenhower New 
Yorko legionierių parade. Jis maršavo su Kansas vals
tijos legionieriais.

rius klatŠypsenos pasisakė

Jis nesiskirs
Kalbant apie vieną skū- 

puolį fabrikantą, vienas 
darbininkas pastebėjo : 
“Nejaugi jis nesupranta, 
jog nieko *su savim nepasi
ims?”

Kitas darbininkas atsilie
pė: “Tai tokis asmuo, ku
ris — negalėdamas visko su 
savim pasiimti — nei pats 
neis.”

Pagal rango
“Kas gi tau yra?” oficie- bos.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
JS1GYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

ši knyga .yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji 
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.
• Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterejimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojaūtinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėj imas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigęrusio 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.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Parašė K. PETRIK1ENĖ.
Knyga iš 220 .puslapių, su keliais šimtais receptų lietu

viškiems ir kitatautiškiems populiariems Valgiams gaminti.
Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 

maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką. Išleido 
Lietuvių Litėratūros Draugijos Moterų Komitetas.

Kaina $1.00; nupiginta kaina 75c.

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty)- Penktad., Rugsejo-Sept. 12. 1952

kiausia kareivio, kuris 
i sergąs.

“Jaučiu didelį skausmą 
skilvyje,” atsako kareivis.

“Skausmą skilvyje 1” su
šuko oficierius. “Tu turė
jai sakyti, skausmą pilve. 1 
Argi tu nežinai, kad tiktai 
antrieji leitenantai ir aukš
tesnieji rangai skilvius tu
ri?”

Surankiojo žemaitis

Mokslas ir menas visam 
pasauliui priklauso ir jų 
plitimo nesulaikys įdsios 
tautinės nei valstybini ri-

J. W. Goethe '

pa- 
ap- 
kai



I

Lawrence, Mass.
Žinelės

Gavau “Soviet Union To
day” žurnalo 7 Nr. Ten skai
tau įdomų pranešimą iš Lie
tuvos. Sakoma, kad Lietuvos 
kolektyvų ūkininkai kartu su 
įavo kaimynais latviais ir bal- 
-roO’siais statys didelę hydro- 
elJktrinę stotį, kuri aptarnaus 
11 ‘kolektyvų visų trijų šalių. 
Dėl statybos pagalbą teikia 
tarybinė valdžia. Tai gražus ir

prakilnus dalykas.
—o— ’ *

Lawrence atsistojo ant gero 
rekordo, šiemet per Darbo 
Dieną neturėjome nė vienos 
nelaimės. Sakoma, kad polici
ja šiemet btivo labai gerai su
tvarkyta. Ji tėmyjo visus ke
lius ir gatves, kad nelaimė 
neįvyktų.

• —o—
•Mirė Vincas Chulada, Alek

sandras Valinskas ir Julius 
Kvaracėjus. Visį palaidoti su 
bažnytinėmis apeigomis. Tai

buvo jau senyvi žmonės. Gy
veno iš Dėdės Šamo “almuž-. 
nos.” Paliko nubudime dukre
les ir anūkus? Didelė užuojau
ta jų šeimoms ir giminėms, o 
mirusiems amžinai ilsėtis juo
doje žemelėje.

—O—r

Iš Lawrence išvažiuoja Dė
dei Šamui tarnauti 29 jaunuo
liai. S. Penkauskas

MONTREAL CANADA

N. GOGOLIS

♦

Garbink jūrą, pats gi pa
silik ant sausžemio.

John Florio

TARASAS BULBA
(Tąsa)

Ir stovyklos atamanas nusiėmė kepu
rę, jau ne taip, kaip viršininkas, bet 
kaip draugas, dėkojo visiems kazokams 
už garbę ii’ pasakė:

— Daug mūsų .tarpe yra vyresnių ir 
galinčių protingiau patarti, bet jeigu 
mane pagerbėte, tai mano šitoks patari
mas: negaišti laiko, draugai, ir vytis 
totorius; nes jūs patys žinote, kas per 
žmonės totoriai; jie su pagrobtu turtu 
nelauks, kol mes ateisime, bet ūmai iš- 
žarstys, jog ir pėdsakų nerasi. Taigi 
tųks mano patarimas: vykti. Mes čia 
jaSį pasiautėme. Lenkai žino, kas kazo
kai; už tikėjimą, kiek įstengėme, atker
ėjome, o naudos iš alkano miesto ne
daug. Taigi mano patarimas — žygiuo
ti.

— Žygiuoti, — nuskambėjo garsiai* 
Zaporožiečių kureniuose. Bet Tarasui 
Bulbai nepatiko tokie žodžiai, ir dar že
miau nusviro ant akių jo rūškani, juos
vai balti antakiai, panašūs į krūmus, už
augusius aukštoje kalno viršūnėje, ku
rių viršūgalius perdėm apipustė dyg
liuotas šiaurės šerkšnas.

— Ne, negeras tavo patarimas, ata
mane! — tarė jis. — Tu ne taip kalbi: 
tu, matyt, užmiršai, kad lieka^ nelaisvė
je mūsiškių, kuriuos pagrobė lenkai. Tu, 
matyt, nori, kad mes negerbtume svar
biausio švento draugystės įstatymo, pa
liktumu savo brolius tam, kad nuo jų 
gyvų nuluptų odą, arba, sukapoję dali- 
Ajnis jų kazokiškus kūnus, vežiotų po mie
stus ir kaimus, kaip jau jie yra padarę 
hetmonui ir geriausiems rusų vyčiams 
Ukrainoje. Argi ir be to jie maža yra 
tyčiojęsi iš šventenybių? Kas gi mes esa
me? — klausiu aš jus. Koks gi kazokas 
tas, kuris nelaimėje apleido draugą, ap
leido kaip šunį, kad jis žūtų svetimoj že
mėj? Jeigu jau iš tikrųjų taip, kad nie
kas nebebrangina kazokų garbės, leidžia, 
kad jam spiautų į žilus ūsus ir nepaiso 
jam pasakytų įžeidžiamų žodžių, tai te
gu niekas nedaro priekaištų man. Vie
nas lieku!

pasakė stovyklos atamanas; ir kaip ka-į 
zokų kariuomenės galva, turįs ją Saugot 
ir rūpintis kariuomenės iždu, nieko iš
mintingiau negalėjo pasakyti. Šitaip! 
Tegu tai bus pirmoji mano kalba! O da
bar paklausykite, ką pasakys mano an
troji kalba! O štai ką pasakys mano 
antroji kalba: didelę teisybę pasakė ir 
Tarasas, pulkininkas, duok dieve jam 
daugiau amžiaus ir kad tokių pulkinin
kų daugiau būtų Ukrainoje. Pirmoji ka
zokų pareiga ir pirmoji garbė yra laiky
tis draugystės. Kaip gyvas esu, dar ne
su, ponai broliai, girdėjęs, kad kazokas 
būtų kur apleidęs, arba kaip nors išda-
vęs savo draugą. Ir vieni ir kiti yra mū-. 
su draugai — mažiau jų ar daugiau/ 
vistiek jie draugai, visi jie mums bran
gūs. Taigi’ štai kokia mano kalba: tie, 
kuriems brangūs totorių pagrobtieji, te
gu vyksta paskui totorius, o kuriems 
brangūs lenkų paimtieji į nelaisvę ir ku
rie nenori mesti teisaus reikalo, tegu pa
silieka. Stovyklos atamanas turės iš 
pareigos vykti su -viena dalimi paskui 
totorius, o likusioji dalis išsirinks laiki
ną atamaną. O laikinuoju atamanu,, 
jeigu norite paklausyti baltos galvos, 
netinka būti niekam kitam, kaip tik vie
nam Tarasui Bulbai. Nėra mūsų* tarpe* 
nieko, khs prilygtų jam narsumu.
i Taip pasakė Bovdiugas ir nutilo; ir 
apsidžiaugė visi kazokai, kad tokiu būdu 
senis juos pamokė. Visi ėmė mėtyti į 
viršų kepures ir šaukti: “Dėkui tau, tė
ve! Tylėjo, tylėjo, ilgai tylėjo, o štai pa
galiau ir pasakė; ne veltui kalbėjo, kai 
ruošėsi į žygį, kad bus naudingas, kazo
kams: taip ir atsitiko.”

— Ką, sutinkate su tuo? — paklausė 
stovyklos atamanas.
'— Visi sutinkame! — suriko kazo

kai.
— Vadinasi, taryba savo darbą bąi-

Susvyravo visi Zaporožiečiai'.
— O argi tu pamiršai, šaunusis pul

kininke, — pasakė tada stovyklos ata
manas, — kad totorių rankose taip pat 
mūsų draugai, kad jeigu mes dabar jų 
neišvaduosime, tai jų gyvybė bus atiduo
ta amžinai vergovei stabmeldžiams, kas 
yfa blogiau, negu, pati baisiausia mir- 
S?. Argi pamiršai, kad jų rankose da- 

’ visas mūsų iždas, pelnytas krikščio
nišku krauju?

Susimąstė visi kazokai ir nežinojo, ką 
atsakyti. Niekas iš jų nenorėjo pelnyti 
blogą vardą. Tada išėjo į priekį visoje 

* Zaporožės kariuomenėje vyriausias am
žiumi Kasjanas Bovdiugas. Gerbiamas 
buvo visų kazokų; du kartu jau buvo iš
rinktas stovyklos atamanu ir karuose 
taip pat buVo labai geras kazokas, bet 
jau kuris metas suseno ir nedalyvauda
vo jokiuose žygiuose; nemėgo taip pat 
niekam patarti, bet mėgo senasis karys 
gulėti ant šono prie kazokų būrio ir 
klausytis apie visokius būtus atsitiki
mus ir kazokų žygius. Niekuomet nesi
kišdavo į jų kalbas, bet tik klausydavo
si ir spausdavo pirštu pelenus savo 
trumputėje pypkėje, kurios nepaleisda-. 
vo iš dantų; ir ilgai sėdėdavo jis pas
kum, kiek primerkęs akis, ir nežinodavo 
kazokai, ar jis miega, ar vis dar klauso
si; Visų žygių metu jis likdavo namie;

Į bet šį sykį senis neištvėrė. Numojo ka-’ 
zokiškai ranka ir pasakė: “Nieko nebus! 
Vyksiu ir aš: gal kuo nors būsiu nau
dingas kazokams!” Visi kazokai nutilo, 

4 y/faįįjis dabar pakilo prieš susirinkusius, 
; seniai jau nebuvo girdėję nė vieno jo 

j z^pio. Kiekvienas norėjo žinoti, ką pa- 
/ sakys Bovdiugas.

— Atėjo ir mano eilė pasakyti žodį, 
ponai broliai! — taip jis pradėjo. — Pa
klausykite, vaikai, senio. Išmintingai

gė?
— Baigė! — šaukė kazokai.
— Klausykite gi dabar karinio įsaky

mo, vaikai, — tarė stovyklos atamanas, 
išėjo į priekį ir užsidėjo kejpurę, o visi 
Zaporožiečiai, kiek jų ten buvo, nusiėmė 
kepures ir stovėjo plikomis galvomis, 
nuleidę žemėn akis; kaip kad visada bū
davo kazokų tarpe, kai ruošdavosi ką 
pasakyti vyresnysis.— Dabar išsiskir- 
kite, ponai broliai! Kas nori vykti, teei- 
nie į dešinę; kas pasilieka — į kairę! 
Kur didžioji kurenio dalis pereina, ten 
ir atamanas; jei mažoji dalis pereina, 
tegu ji prisijungia prie kitų kurenių.

Ir visi ėmė eiti — kas į kairę, kas į 
dešinę pusę. Kur kurenio didžioji dalis 
pereidavo, į ten pereidavo ir kurenio at
amanas; kur atsiskirdavo mažoji dalis,, 
ji prisijungdavo prie kitų kurenių; ir iš
ėjo be maža ,ko po lygiai abiejosę pusė
se. Panorėjo likti: beveik visas neza- 
maikiškis kurenis, didžioji popovičiškio 
dalis, visas umaniškis kurenis, visas ka- 
neviškis kurenis, didžioji steblikiškio 
kurenio dalis, didžioji timošiškio dalis. 
Visi likusieji pareiškė eisią vytis totorių. 
Daug buvo abiejose pusėse stiprių ir 
narsių kazokų. Tarpe tų, kurie ryžosi 
eiti paskui totorius, buvo Čerevatas, ge
ras senas kazokas, Pokotipolė, Lemišąš, 
Prokopovičius Choma; Demidas Popo- 
vičius taip pat ten perėjo, nes buvo la
bai neramaus būdo kazokas, negalėjo il
gai sėdėti vietoje: su lenkais jau išmėgi
no, norėjo dar išmėginti ir su totoriais. 
Kurenių atamanai buvo: Neštiuganas, 
Pokryška,1 Neveličkis, ir daug dar gar
bingų ir narsių kazokų panoro išbandy
ti kardą. ir stiprią ranką susirėmime su 
totoriais. 'Nemaža taip pat-buvo labai 
gerų kazokų tarpe tų, ■ kurie panorėjo 
pasilikti: kurenių atamanai JDemitrovi- 
čius, Kukubehka, Vertichvistas, Bala- 
banas, Bulbos sūnus Ostapas. Buvo dar 
ir daugiau kilnių ir stiprių kazokų: 
Vovtuženko, - Čerevičenko, Stepanas Gus- 
ka.

(Bus daugiau)

Darbininkai laimėjo uniją
Atlas Bedding Kompanijos 

darbininkai pagaliau po ilgų 
ginčų nugalėjo kompanijos 
uniją., ir įsisteigė savo uniją, 
The Upholsterer’s Internatio
nal Union (AFL TLC). z

Buvo aišku jau seniai, kad 
darbininkai (minkštų baldų 
apvilkėjai) priešingi ten, kaip 
ir visur kitur, kompanijos su
tvertai unijai, bet Kvebeko 
Darbo Santikių Komisija vis 
nenorėjo pripažinti to fakto, 
kolei buvo priversta leisti dar
bininkams slaptu balsavimu

pusseserė iš JAV, Nellie Kie- 
laitė-Mitkujvienė su vyru. Ves
tuvių pokylis buvo gražus, vai
šingas ir linksmas-.

—o—
Susilaukė dvynukių

i
Jurgis ir Aldona (Jokšytė) 

Gudai, rugpiūčio 27 d., susi
laukė dviejų sveikų ir gražių 
dukrelių. Motina ir abi nauja
gimės jaučiasi gerai. • .

—o—
Svečiavosi

Nancy Krisčiūnienė buvo iš
važiavusi paviešėti į Jungtines 
Valstijas. Ji ten išbuvo, ro-

'30 metų, tjk vaikiška sukti. Tojį pamokinimas klaL 
> dingas. Jeigu jau randasi ir 
daugiau tokių “^kačmonų” 
boikotūot barberšapes, tąi ga
lima duoti sveikam patarimą,

ap'sispręsti. Pereitą savaitę 
110 balsų prieš 27 pasisakė už 
tikrą uniją. Dabar pripažinus 
uniją, pirmiausiai derybose 
manoma reikalauti 20 c. į va
landą pakelti algas, 8 apmo
kamų švenčių, dviejų savaičių ■ 
atostogų po trijų metų darbo 
ir unijos šapos.

. —o—
Mergaitė paėmė 72 pilsų

Šešių metų, mergaite, Lise 
Renaud,’ kad pašalinti galvos 
skaudėjimą, nutarė pati pasi
gydyti. Atradus šėputėje bon- 
kutę nuo galvos skaudėjimo
pilsų, paėmė apie 6 tuzinus 
ant syk ir suvalgė. Jos tetai 
pastebėjus, mergaitė tuojau 
buvo nuvešta į ligoninę, 
jai buvo suteikta pirmoji pa
galba nuo neapsakomo skilvio 
skaudėjimo. Tačiau nuo to 
jos gyvybei pavojus nesusida
rė. Pagydyta ir paleista iš li
goninės.

—o—
ČJal pakels gatvekarių fėrą

Vietinė spauda pranešė, sa
ko, iš patikimų šaltinių paty
rusi, kad Montrealo Trapspor- 
tacijos Komisija planuoja ir 
trumpoj ateityje mano praves
ti realybėje—pakelti važiuotės 
fėrą. Pranešimas vienok ne
pasako, kiek bus pakelta. Lig 
šiol, kaip žinia, buvo trys ti- 
kietai už 25‘c.

Kaip bu<s pakelta kaina, sa
komą, miesto taryba apeliuos 
prieš pakėlimą į Kvebeko Vi
suomenės Aptarnavimo Komi
siją. Ši Komisija yra aukščiau
sia transportacijos įstaiga pro
vincijoje. '

P. S.: Jau pranešta, kad
pakels ir reikės mokėti 10 c. 
už tikietą, tik nepranešta nuo 
kada bus pakelta.

—o—
Mažas laimėjo bylą 
prieš didelį

Kuris laikas atgal susimušė 
F. Montreuil su A. Goodwill; 
Pirmasis 5 p. 3 colių aukščio 
ir sveria 130 sv., o antras 5 
p. 71/2 c,oi. ir sveria 171 sv. 
Pirmasis kumštynėse sunkiai 
liko sužalotas ir neteko vie
nos akies. Todėl padavė ant
rąjį į teismą reikalaudamas 
atlyginimo $10,580.
Teisme nebuvo užtektinai įro

dymų, kuris pradėjo muštynes. 
Tad teisėj, nusprendė, kad ma
žesnis prieš didesnį negalėjo 
pradėti muštynių, net ir tokiu 
atveju, jei būtų pakėlęs kumš
ti. Už tai jis pripažino, kad 
Goodwill yra daug didesnis, 
todėl ir kaltas už sunkias muš
tynes ir priteisė, kad jis su
mokėtų MontreuiTiui $5,200 
nuostolių. ■

' ■—o— 
Unijos protestuoja 
atidėliojimą sufrvės

Montrealo Amatų ir Darbo 
Tarybą pirmam savo šio sezo
no susirinkime, rugsėjo 4 d., 
išnešė protestą prieš atsako- 
mingas įstaigas dėl Montrealo 
požeminių traukinių pravecli- 
muj planų nuolatinio atidėlio
jimo. Nutarta padaryti tiesio
ginį* atsikreipimą į municipali- 
niuš proyincialius autoritetus 
tuo atžvilgiu. Taipgi prašys 
provinciaję valdžią, kad padė
tų MoUjtręąlui finansiniai pra
vesti su b vės projektą.

. ■. -—O 

Apsivedė
Rugpiūčio 30 d. apsivedė 

Heleną Ivaškevičiūtė su Qeor- 
ge Lobb. Vedybų pokyli, a- 
part vietinių gražaus būrelio ’ 
steeių, dalyvavo ir jaunosios1

dos, apie mėnesį laiko, laimin
gai grįžo namon.

O Labor Day savaitgaiyj 
buvo atvažiavusi iš Toronto 
Veronika Kilikevičiūtė, kuri 
ap.lapkė čia' savo tetas ir jau
nuosius savo draugus bei drau
ges, su kuriais .kartu augo. 
Paviešėjusi grįžo namon.

—o—
Serga

Verdunietis Adomas Liokąi- 
tis sunkiai susirgo šono skau
dėjimu. Gydosi namuose gy
dytojo priežiūroj ir jau pra
deda sveikti.

S. Mozūraites susirgo ir pa-
guldytas Montreal General 
ligoninėje. 

—o—
Susirinko “vaduoti” Lietuva 
ir susipešė

Pereitą savaitę čia buvo su
sirinkę taip vadinamos Kana
dos lietuvių (dypukų) bend
ruomenės krašto tarybos atsto
vai išrišti svarbų dalyką, at
sieit, “vaduoti” Lietuvą. Bet 
teko patirti, ir veik 4 netenka 
abejoti, kad tame yra tiesos, 
jog bevaduodami Lietuvą 
smarkiai ir pešės tari/ savęs. 
Sakoma, krikdemai smarkiai 
supliekę kardelninkus, užgrie
bdami visas valdančias vietas.

Tą patvirtina ir pats Kar
delis, nes rašydamas ‘NL” 
apie tariamą suvažiavimą, sa
ko, “jeigu jos finale .atsirado 
tūlų nesklandumų, tai, kiek 
girdėti.,. būsianti sušaukta 
nauja Krašto Tarybos sesija, 
kurioje būtų išlyginti nesklan
dumai.” Tokiems nesklandu
mams lyginti išrinkta ir komi
sija. Bet nei Kardelio, nei jo 
šalininkų nesimatę -vardų nė 
toj komisijoj, nė kitose vado-
vaujamose vietose.

Aišku, peštynės eina už šil
tas vietas. To tik ir galima iš 
jų tikėtis. J.—

: /

Miami, Ra.
Dar Barberių Klausimais

Man labai malonu girdėti, 
kad mano korespondencijos 
yra plačiai skaitomos ir neku
riu draugų svarstomos, ypač 
barberių klausimais. Mane la
bai nustebino, kad toki klasi
niai susipratę Laisvės bendra
darbiai draugai Laskis su Su- 
sninku Jurgiu, Laisvės N. 170, 
pagal jų raštus, išstojo prieš' 
Barberių Uniją’. Ir kas jau no
rėtų tų senų laikų, kuomet.at
vykau iš Lietuvos 1903 metais, 
buvau 18 metų jaunuolis, ga
vau darbą Philadelphijoj cu
lt ernėj, mokestis buvo po 12 
centų į valandą, darbas 12 
valandų per dieną prie karštų 
mašinų, net plaukai svildavo. 
Barbernėse tuo kart plaukus 
kirpo už 10 centų, jokių dar
bo valandų jie neturėdavo. 
Unijų organizaciniai darbai 
eidavo labai slaptai. Tai buvo, 
galima sakyt, vergiški sunkus 
laikai. . ( >

Pabaigoje 1906 metų, Phila
delphijoj ant South gatvės 
Fridman o krautuvėje mane 
supažindino su žmogumi, ku- 
rtis turėjo smailą barzdelę. 
Tai. buvo “KoVos” redaktorius 
J. O. širvidas. Jis’mąn įdavė 
adresą ir “Kovos” yįeną num. 
P po kelių mėnesių Ąš jau bu
vau Lietuvių Socialistų Parti
jos narys. Vėliau persikrikšti
jo į LSS. Taį taip niažu pama
žu reikėjo ne kad loska susi
rūpinti ir su unijomis, norint 
pagerint savo ir kitų 'darbo 
sąlygas.

♦ Būnant barberių per pasta-

ruosius 
silpnybė galėtų sulaikyt nuo 
Barberių Unijos prigulėjimo. 
Vienu tarpu buvo norėta atsi
sakyt nuo unijos, tai buvo ap
turėtas didelis nesmagumas 
nuo savo klasiniai susipratu
sių draugų.
Drg. Susninkų Jurgis su Las- 

kiui, paskaitę mano 'korespon
denciją Laisvės N. 158, sušun
ka : Tie barberiai tikri barba
rai, jie darbininką apkirpo-ap- 
skuto, $4 nulupo, ir eik sau 
plikas! Bet jie tiksliai tą vie
tą praleido, kur parašyta, kad 
ir šiandieną čyzleriškose-skeb- 
šapėse galima plaukus nusi- 
kirpt už 40 centų. Tokių šapų 
yra per visus 48 steitus. Tai 
nesuprantama, kam jau čia 
taip labai reikėtų sielotis.

Draugas Susninkų Jurgis 
rašo: Tiesa, kad barberių dar
bas neužvydėtinas, jis geriau 
sutiktų būti gatvės šlaviku, 
negu barberių. Aha, draugas

1 S. Jurgis pats žino, kad bar-1

lekciją už dyką. Nusipirkite 
už kelius dolerius antrarąnkes 
elektrines kliperes, paprašyk 
draugą, žmoną ar dukrą, kad 
iš apačios prie pat skūros pa- 
klipuotų, o potam šųkom Pa* 
keliant nučiapinti galus plau
kų. Taip galima pasidarbuot' 
vienas kitam, ir galėsite 
špaderavot, kaip nekalčiau
sios avutės, vilnų netekusios. 
Mes barberiai dėl to nenuken- 
tėsime, bet tą pusvalandį pa* 
silsėsime ir gazietų pasiskai- 
tysime. V. J. Stankus’

Mokslas. — Visokia stam
bi pažanga moksle pirmiau* 
šiai išdygsta keno nors 
drąsioje vaizduotėje.

John Downey
(Tikrenybės, jėškant.)-

berių amatas pašk.udnas. Tai 
kokiem galam jis išstojo prieš 
jų uniją ir kainas ir darbo 
valandas? Jeigu nuo* 1939 me
tų viskak trigubai pabrango, 
o ir algos darbininkų trigu
bai pakilo (?-Red.), tai kodėl 
ir barberiai negalėtų gauti 
pakėlimą trigubai iki $1.50 
už plaukų nukirpimą? O kas 
liečia apkirpimą ūsų, iškirpi
mą plaukų iš nosies-šnęrvių, 
tai kartais barberys beskubė
damas įkerpa į gyslrukę, pa
siunta kraujas tekėt. Jeigu 
klijentas žmogiškas, tai dova
noja, bet. papuolus ant kokio 
pikčiurnoms, kuris gali nueit 
pas daktarą, ar neužnuodino 
kraujo, tai tas eina barberio 
sąskaiton, o priedui dar ir val
džios inspektoriam apskun
džia.

Kaip jums, drauge S. Jurgi, 
patiktų toks biznis, kad gavus 
50 centų, dar ko gero ir lais- 
nės galima netekti, kuri taip 
sunkiai . gaunama ? Apart to, 
nors unijos patvarkyta, kad už 
visokius ekstra patarnavimus 
imt užmokestį, tačiau mes 
floridiškiai to neprisilaikome, 
mažus apkirpimus atliekame 
veltui.

Draugas S. Jurgis sumanė 
per Laisvę mokint visą svietą, 
kaip galima patiems apsikirp
ti, miklinant rankas šiaip ir 
kitaip, anot jo, su mašinka. 
Na, o kaip su tais, ką turi 
reumatizmą ar neuritą, l<ą ge
ro kitas dar ir rauką gali išsi-

Apie savimeilę. — Tam, 
kuris patsai save įsimyli,: 
jokią varžovų bijotis 
tenka. Ben. Franklin

Jphn Foster Pulles^ yif- ’ 
nas iŠ republikonųu ®uiy, . >4 
kurie yra didžiausi nauju t
karo kurstytojai. Jis skai-^ 
tosi republikonų užsienio 
politikos ekspertas. Tei- i 
giama, kad jo įtakoje re- * 
pubuk. -kand. gen. Eisen
hower savo prakalboj^ 
legioniėriams pažadėjo 
“išvaduoti Soviety paver
gtas tautas.” Ta jo pra- -b 
kalba sukėlė nerimą ne 
tik Amerikoje, bet ir Ęu- / > 
rppoje. Visi joje įmato 
gąsdinimą nauju karu.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 1

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną' 
ar naktį, greit suteiksime mpdernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta > 
mūsų šermenine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patęnkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa. • <
Telefpnąs Poplar .
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Bolin in kams dar tik pradžia
•Praėjusį antradienį Kultūros 

Centre susirinko būrelis smar
kių vyrų palošti bolingą. Su
skaičiau net septynius. Buvo
me keletas ir žiopsotojų. Dar 
kas nors visiems “užfundijo” 
“hot dogs” ir šiltos kavos.

Bolininkai atlaikė ir susirin
kimą, ilgai ir plačiai apdisku- 
savo busimąjį bolinimo sezoną. 
Nusitarta tuojau imtis už dar
bo ir organizuoti vyrų lygą.

Numatyta visa eilė smarkių 
lošėjų. Nusitarta juos asme
niškai bei laiškais pakviesti.

Lai ir šios mano pastabos 
būna visiems pakvietimas. A- 
teinantį antradienį visi, tiek 
senieji, tiek naujieji bolinin
kai, būkite Centre. Jau prasi
dės rimtas lošimas ir lygos or
ganizavimas. Nebijokite ir ne- 
sisarmatykite. Gražiai, links
mai ir sportiškai praleisite va
karą. Simpatikas.

Pradėjo puolimą ant N.Y 
Mokytojų Unijos

T

Moterys bei merginos 
žada neatsilikti

Teisiamųjų gynėjams 
pagerbti banketas

Dabar jau aišku: Brookly- 
no lietuvės moterys bei mergi
nos, mėgstančios bolinimo 
sportą, šį sykį nebenusileis vy
rams. Jos irgi nusitarė organi
zuoti moterų lygą, žada arba 
nori sudaryti keturis ar pen
kis tymus—kiekvieną iš pep- 
kių. Man teko ir jų pastangas 
tėmyti. Gaila, kad tik mažai 
jų tesuėjo praėjusį antradienį. 
Bet tos, kurios buvo, nutarė 
pradėti darbą be jokio atidė
liojimo ir be laukimo paramos 
is vyrų.

Mačiau jų sudarytą ilgą są
rašą moterų ir merginų, ku
rios bus laiškais bei, asmeniš
kai kviečiamos dalyvauti bo- 

• lingo lošime. Taip pat nutarta 
per laikraštį paraginti ukvat- 
ųinkes ateiti ir dalyvauti.

Būtų be galo įdomu ir gra
žu, jeigu šį.- sezoną moterys 
bolininkės susidarytų smar
kesnę ir didesnę lygą, negu 
vyrai. Jiems būtų parodyta, 
kad mūsų moterys ir merginęs 
yra i-tokios pat, o gal dar 
daug ir geresnės, sportininkės. 
. .Kaip ten nebūtų, štai ką 
susirinkusios moterys nutarė: 
Visoms be jokios išimties su
sirinkti ateinantį trečiadienį, 
rugsėjo 17 d., vakare* Kultū
ros Centre ir palošti. Tai dar 
nereiškia,. kad tos, kurios a- 
teis ir paloš, jau turės įstoti į 
lygą. §1 sykį, ir dar kokį kitą 
sykį, bus tik išbandymas, pa- 
mėginimas. Ypatingai naujos ; 
lošikės nori pabandyti, ar jom 
bolinimas patiks. Tik jau pas-> 

*kui susimas į tymus tos, ku
rios norės tikrai ir per visą^se- 
zoną išmėginti savo sportiš- \ 
kus polinkius.

Todėl ir aš iš savo pusės 
karštai paraginu moteris ir 
merginas būti Kultūros Cent
re ateinantį trečiadienį.

žymių visuomeninkų komi
tetas skelbia masinį banketą 
rugsėjo 18-tos prievakarį, tuo
jau po darbo, Hotel McAlpin* 
34th St. ir Broadway, New 
Yorke. Rengiamas pagerbti 
advokatus Mary Kaufman, 
John McTernan, Frank Serri, 
James Wright, kurie gina 15 
teisiamųjų- darbininkų vadų 
Foley Square teismabutyje.

Advokatas Serri kadaise, 
karo laiku, yra kalbėjęs ir 
lietuviams, regis, Pil. Klube, 
Brooklyne, tuometinėse lietu
vių pastangose laimėti karą 
prieš fašizmą.

Rengėjai prašo iš anksto 
užsisakyti vietas pas Mrs. Lu
cy Strunsky. Telefonas COrt- 
landt 7-4936.'

Pirmą mokslo metų dieną 
praėjusį pirmadienį į New 
Yorką atsikraustė McCarrano 
ragangaudžiai terorizuoti uni- 
jistus mokytojus ir kurstyti 
baimę ir įtartis mokiniuose.

Ragangaudžiai pirmiausia 
pasišaukė perkrikštę Bella V. 
Dodd,- buvusią Teachers Uni
jos įstatymdavystei atstovę. 
Dodd, buvusi komunistų 1919 
metais prašalinta iš orgamza-. 
cijos už advokatavimą porto- 
rikiečius skriaud tįsiems namų 
savininkams, ’pastaruoju laiku 
pasigarsino tuo, kad ji atvir
tusį į katalikes.
Judos kailis šiuo tarpu bran

giai perkamas.' Tad ir Dodd 
nelaukia, kol jos naujas die
vas suteiks jai pajų danguo
se, bet nuėjo pas ragangau-. 
džius pirštu jiems parodinėti 
tuos žmones, su kuriais ji pati 
draugavo. Parodyti, kaipo 
raudonuosius.

Poniutė Dodd savo liūdyme 
sakė, kad New Yorke esama 
apie 500 “raudonųjų” moky
tojų ir kad visoje šalyje esą

apie 1,500.
Prodarbininkiškų mokytojų, 

ypatingai unijistų mokytojų 
ėdikas, miestinės švietimo Ta
rybos narys George A. Timo-' 
rįe tuojau “draugiškai, malo
niai” paskubėjo, užgirti jos 
pasakas. Ir jos. parodytieji as
menys, dešimtis unijistų, pa
šaukti pas ragangaudžius tar
dymui. Pašauktaisiais yra: 
Harold Collins iš Fort Hamil
ton II. S., Louis Relin iš Abra- 
hani Lincoln II., S,.; Louis Co
hen iš William Upward Taft 
lt. S.; Lou Spindeli iš Strau- 
benmiller Textile H. S,; Mary 
Daniman iš P. S. 107; Leo- 
nard Koegel, pavaduojantis 
mokytojas;' Henry Mims iš 
New Utrecht H. S.; ’ Helen 
Mins Robbins iš Morris H. S.; 
Meyer Case iš Brooklyn Tech
nical, ir Florence Wales.

Collins ir Waks šiuo tarpu 
yra pasitraukę .iš buvusios 
tarnybos. Visi kiti teberAoky- 
tojauja.

Ragangaudystę '• tuojau pa
smerkė mokytojai ir kitos or
ganizacijos.

New Yorko Valstijos CIO 
vykdančioji taryba užgyrė 
brooklyniečio John Cashmore 
kandidatūrą į Jungtinių Vals
tijų senatorių. Cashmore da
bar yra Kings apskrities 
(Brooklyno) prezidentu. Jį 
stato demokratai.

Užgyrimas net ir viršūnėse 
‘anaiptol nebuvo vienbalsis. 
Utility Workers ir United Rub
ber Workers unijų atstovai 
balsavo prieš užgyrimą Cash- 
morės, o Laikraštininkų Gildi
jos atstovai susilaikė nuo bal
savimo.

Chaplinas atvyko į 
New Yorką

Įtaria pardavinėjime 
pašto darby

Už Bianchi gauta
6,500 parašų

Valdininkai kalbėjo 
unijos konvencijoje

Esą kilę įtarimų, 
York o miesto pašte 
k am i -p ar d a vi n ė j am i

Piknike pagerbs darbo 
žmonių vadovę

Daily> Vengrų dienraščio 
journal ir piliečių komiteto 
bendrai rengiamas piknikas šį 
sekmadienį, rugsėjo 14-tą pa
gerbs įžymiausią Amerikoje 

. darbininkų. vądov^, Elizabeth

jtė, yra viena ti| 15-k,os teisiau 
inųjb Foley 'Square teismabu- 
tyje ir yra pati sau advokate. 
Jinai kalbės piknike.
• Piknikas bus per visą dieną, 
niio 9 ryto iki sutems. Vi?ta: 
Castle Hill -Gardens, 2 Castle 
Hill Ave., Bronx. Važiuoti Le
xington Ave. linijos Pelham’ 
Bay traukiniu iki Castle Hill 

x stoties. Ten imti busą.
mobiliais — Bruckner 
iki Castle Hill Ave.

Piknike buk įdomi
> programa, žaismės su prizais, 
šokiai, karšti ir šalti valgiai, 

' gaminti vengrų .stiliumi. Įžan- 
- ga.75 c., vaikams nemokamai.

Auto- 
Blvd.

meno.

1. Televizijai filmų produseris 
Wolfgang yra kaimyno Char
les Wiley traukiamas teisman 
dėl to, kad jis, priplojęs savo 
nosį prie jo lango, žiūrėjęs į 
jo žmoną. Wolfgang teisinasi 
pas Wiley ieškojęs savo žmo
nos.

Vito Marcantonio, Ameri
can Labor Party pįrmininkas, 
ragiho 
staigų 
dedasi 
bos ir

valstijinę tyrinėjimų į- 
panagrinėti ir tai, kas 
gyvenamų namų staty- 
išnuomavimo. srityje.

REIKALAVIMAI
Reikalinga ‘ namų darbininkė-vi- 

rėja. Pageidaujama paliudijimai.
namai. Dėl daugiau informa-

skambinkile po 7 v. v.:
Republic 9-3435

(178-180)

SKELBKITĖS LAISVeJE

Dviejose Queens bažnyčiose 
pastarosiomis dienomis vagys 
atlupinėję aukų dėžutes ir iš- 
kratę ten sumestus centus. 
Abiejose vietose išmušta lan
gas.

PARDAVIMAI
X

Sena moteris priversta greitai 
parduoti vasarviete. kur galima 
laikyti 30 žmonių. Vieta randasi up
state, N. Y.. 80 myliu nuo New 
Yorko miesto. Verta $20.000. par
duodama už $14,700. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės pirmadienių 
ir ketvirtadienių vakarais tarp 6-8 
vai.. E. W.. Apt. 33. 408 So. 2nd 
SI.. Brooklyn 11. N Y.

(177-181)

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

TOOL MAKER

.New Yorke vykdomoje 
AFL International Chemical 
Workers Unijos konvencijoje 
kalbėti buvo pakviestas majo
ras Impellitteri ir repUbliko- 
ųas senatorius įves. Abu ragi
nę darbininkus balsuoti atei
nančiuose rinkimuose lapkri
čio 4-tą.
; 'įves kritikavo valdžios kiši
mąsi •' į normališkai vykdomas 
derybas tarp samdytojų/ir 
Jai’binihki/.1 Jis sakė, jog pa
stoviai gali pasilaikyti tiktai 
tos bendrosios sutartys, ku
rioms samdytojai ir darbinin
kai susiderėjo savanoriai, 
spaudimo, iš valdžios.

kad New 
buvę per

il arbai.
Grand džiūrė, vęįkianti-. ąu J.
V. prokuroru • Lane, jau nuo 
pavasario';bMdėjjusi-v |yhipėti. 
Skelbia, jog atrastA davinių, 
kad tūli valdininkai rinkę ky
šius. Džiūrė jau 'esanti pasi
ruošusi juos pašaukti tardy
mai. Perklausinėjimas įtarti) 
asmenų ir liudytojų gal ūž- 
truksią’s apie savaitę’

Darbininkams ir progresui 
prietelingą valstijos senato
rių William Bianchi pastatyti 
įąndklątu ję Mistrįkte surinko 
6,500 parašų 'bėgiui dešimties 
diehųi j Raskit; Zt/i įkąnclidatą į 
senatorius reikia 3^000 parašų. 
Jis yra Civil Rights kandida- 
tū. , / •

Taip pat surinkta pakahka- 
mąį parašų pastatyti ir kitus 
ei ar o i iį inkų' ar šiaip pažangie
čių pageidaujamus kandilla- 
tus.

/ Susidomėjusiems 
muzika

be

Citizens’ Committee for the 
Metropolitan Music School, 15 
W. 74 St., New York 23, New 
York, skelbia stipendiją nedi
deliam skaičiui muzikos ir 
dainos mokinių. Aplikacijas 
priims iki šio-mėnesio 29-tos. 
Kompeticiją vykdys spalių 
4-tą. Amžius 12 iki 20 muzi
kantams, >18 iki 25 dainoriams 
ir iki 30£chorų, orkestrų 
dams.

Aiįo Choras'

va-

Pamoka įvyks šio penkta
dienio vakarą, 8 vai., ^Liberty 
Auditorijos Music Room. Pra
šome visus senus ir norinčius 
įstoti dainorius ateiti tuojau. 
Metų galop rengiame savo 
koncertą ir jau turime daug 
užkvietimų kitų organizacijų 
programoms. Chorui ir visuo
menei esate labai reikalingu

Choro prezicl..

Orkestrų vadas Mark War
now, miręs 1949 metais, pali
kęs iki $157,638 turto, kaip 
apskaičiuota paduotame pali
kimų teismui dokumente.

mRaymond Lavender, 30 
tapo mirtinai subadytas susi
kirtime gatvėje New Yorke. 
Jo užmušėjai pabėgo automo- 
biliurpi.

Kaltinamas policistas 
rezignavo iš pareigų

Policijos komisijdniėrius 
George P. Monaghan leido į- 1 
tartąm grafte policistui Ed
ward P. Duffy rezignuoti iš 
tarnybos policijoje. Dūffy yra 
vienas tų 34 įtartų teikime ap
saugos gemblerystėš tūzo Har
ry Grosso bizniui, už kyšius.

Reporterių- klausinėjamas, 
policijos viršininkas ' daleido, 
kad tuo būdu gal išsiskirs iš 
tos bylos ir tūli kiti. Tuo tarpu 
juos tardo ir teisia policijos 
departmentinis teismas. Tei
siamiesiems sąlygos pasunkė
jo po to, kai valstijinis teis
mas šiomis dienomis įsakė, 
kad jie turi liudyti ir prieš 
save, ar rezignuoti.

Dūffy, ‘ 39 metų, tėvas ke
turių vaikų, kurio’ žmona’ lau-į 
kiasi penktojo, savo rezigna-- 
ciją aiškino, tuomi, ;kad jis n e J 
bepajėgia panešti ilgai vilki
namo teismo iškaščių. Tačiau 
ir rezignavimti; jis praranda 
ne tiktai darbą, bet ir teisę 
prie policisto pensijos.

Pagerbs taikos gynėjas
Banketas su bufeto vakarie

ne ir meno programa rengia
mas spalių 2-ros popiečio 2 
valandą, Hotel Ansonia, New 
Yorke, pagerbti vadovaujan
čias Amerikos darbuotojas tai
kai. Jomis yra ęlaktarė Cle
mentina J. Paolone ir Mrs. 
Halois Moorhead Robinson. 
Kviečia ir lietuvius.

Sekmadienį ties Bridgeham
pton, L. I., banga išmetė, ant 
kranto' kūną generčlo Laying, 
52 m. Jis ten prigėrė maudyk 
damasis praėjusį šeštadienį; 
Buvo jau pasitraukęs iš tarny
bos; Gyveno ' Forest Hills,, 
Queens,

• V. i J J # >

Miesto mokyklose 
progos mokytis

Traukiniu ' į Grand Central 
stotį praėjusį antradienį atvy
ko filmų aktorius Charlie 
Chaplin su žmona Oona. Chap- 

.linai čia sustojo pakelyje į 
Angliją. Chaplinas jau atsive
žė ir kopiją-savo naujausios 
filmos “Limelight.” Jos rody
mą teatruose tvarkys United 
Artists įstaiga.

Jdomu, kokia bus ši jo fil
mą, pirmoji išleista bėgiu pa
starųjų penkerių metų. Viena ( 
pirmesniųjų jo filmu, “The! 
Great Dictator,” traukianti \ 
per kriukį Hitlerį su Mųssoli- 
niui ir jų sėbrus, dar aukščiau 
Chaplino autoritetą pakėlė 
liaudyje ir baisiai supykdė vi
sus reakcininkus. Jie buvo pa-
simoję jį sunaikinti. Jis yra • 
vienu tų, kurin buvo atsuktos 
pirmiausios ragangaudžių į 
Hollywoodą šaudančios ka- 
nuolės.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

1st CLASS FOR PLASTIC 
' MOLDING SHOP. 
Excellent Working Conditions.

PENN PLASTICS CORP.

Glenside, Pa. OGONTZ 6121
(178-180)

Wanted Experienced

BODY <fc FENDER MECHANICS

If you’re not. making at least. $100 
per week, then it’s time io 

better yourself.

If you aro a qualified Craftsman.
See Mr. Keller or Mr. Johnson

KELLER’S AUTOMOTIVE
SERVICE

New Cumberland R. D. 1
Opposite Harrisburg Stale Airport.

(176-178)

• nValstijos Universiteto Insti
tutas Brooklyne praneša LAis- 
fei, jog bus teikiami vakari
niai kursai įvairiose meno ša-: 
k ę’se. ’ G reta k itk o, mokys 
gapsinimų inUustnjoje norin
tiems dirbti naudingų dalykų. 
Registracija rugsėjo 13-17, 
pamokos 22-rą. Už pamokas 
reikia mokėti.

Daugiau informacijų kreip
tis į 300 Pearl St., Brooklyn 1, 
N. Y. Telefonas: TRiangle 
5-3954. . • . •

—0

Ragina nueiti išgirsti 
teismo eigų

Piliečių komitetas atsišaukė 
į ..yisų^ ; pewyorkiecius, “ku- 
ribms1 apeirta laisvė žodžio ir* 
kępstitucinęs ^teisės,ateiti į| 
ipoicy ’Square’ t.eismabutį die
nomis, pradedant rugsėjo li
tą. Tą dieną 15-kos teisiamų
jų darbininkų vadų . advoka
tai pradės priparodinėti, dėl 
ko ta byla turi, būti panai k in-

PRANEŠIMAI

MAN
Experienced Repairing & 

’ Refinishing’ Furniture* 
Good i Salary, Steady Employment.

ARDMORE 3961
(176-178)

HELP WANTED—FEMALE
CLERICAL Young woman to re
concile reports, knowledge of punch 
card tabulating helpful. Should 

'have bookkeeping or accounting 
background. We offer steady work 
In air conditioned office, 5 day 
week .
GAG-0608. Bet. 9 A.M. A 4 P.M.

; ; (179-185)

OPERATORS
Oh All Parts of Trousers.
Offer Steady Job, Good 

Working Conditions In 
Union Shop:

Apply: .
Perfect Trouser Co.

26th & Reed Sts., 2nd. Fl.
(178-184)

We

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A
BUYUS^

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-S172

Miesto Kolegiją (The City 
College) prašo mus pranešti 
visuomenei, jog ir šiemet vyk
dys jaui nuo seno įkurtus kur
sus prąsiląvintisiems sveturgi- ; 
miąms. Platus pasirinkimas 
valandų vakarais. Ūž mokslą 
reikia mokėti. Registruoja jau

»• J ' ) f \ * ■

dabar: Room 1107, 17?Lexing
ton A vėl,; kampas, 23rd St.j/' 
New Yorke. , ; ■ .. ; ’

—o-— j
Tarprašin.is t cpęras, , New 

Yorke, kviečia .daipininku.s ir 
norinčius dainuoti, kad ir ne
dainavusius pirmiau. Pamokos 
antradienių vakarais Broad
way Tabernącle patalpose, 
Broadway ir 56th St. < 1

-—o— ■
Ir pirm visko, atsiminkite, 

jog lietuvių Aido Choras lau
kia jūsų kas penktadjenio va
karą, Liberty Auditorijoje. 
Richmond Hill.

Paul Depėron, 46 metų, pą- 
gal pasą pripažintas belgų 
tarnautoju prie UN, atrastas 
miręs savo kambaryje viešbu
tyje Beaux Arts.

vyrai,Du , 
nešini portfeliu; apiplėšė Elm
hurst ,Dairy Qp, jos raštinėje, 
tšhešė $3,000.

PHILADELPHIA, PA.
Čia svarbu: praleidome vasaros 

karščius nieko nekeikdami ,del mūs 
draugijų , Artėja oro atvėsimas, 
pradėkime susirinkimus laikyti. Rū
pinkimės surengti keletą parengi
mų dar šiais metais.

Du svarbūs susirinkimai jvyksta 
nedėlioję, 14 rugsėjo. MOTERŲ 
KLUBAS laikys savo susirinkimą 
kaip pusė po trijų, ir ALBLD .10 
kp. susirinkimą laikys kaip 4 vai., 
rUsų klube, 1150 N. 4th Street. To
dėl. draugės ir draugai, būtinai at
silankykite j šj susirinkimą. 10-tos 
kuopos nariams svarbu ir tas, kad 
šešto Apskričio konferencija jvyks 
ne po ilgo ir turėsime parinkti, de
legatus net j Baltimore šj sykį.

Kuopos valdyba.
(176-179)

Operators
Exp. on single needle, men’s sports
wear. steady work.
1201- Jackson St., 4-th fl.. Phila, Pa.

8 A. M. to 5 P. M. Weekdays 
(Mention this ad. when yon apply) 

(175-181)

Dr. A. Petriką
Apply:

STENOGRAPHER
Position For Capable Young 

Interesting Work & Good
Perm, 
Woman. 
Working Conditions.

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

(172-178)

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL EVergreen 7-6868

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

IF

A

ELIZABETH, N. J.
LDS. 33 kuopos susirinkimas 

vyks trečiadieni, rugš-Sėpt. 10 
408 Court St. Pradžia 8 v. vakare. 
Visi nariai yra kviečiami dalyvauti, 
nes., yra

i- 
d.,

syą^hjų reikalu aptarimui.
> { • \ Valdyba.

(175-179)

DETROIT, MICH.
188 kuopos nepaprastai 

mėnesinis susirinkimas bus
14 d..

svarbus
sekmadieni, rūgščio (Sept.)
pradžia 11. vai. ryto, 2934 Yemans 
St. Visi nariai ir narės malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes 
yra labai svarbiu reikalu aptarimui.

Valdyba.
(177-178)

MONTELLO, MASS.
Naujosios Anglijos Moterų. Sąry

šio piknikas jvyks rugsėjo-Sept. 
14 d., Lietuyiu Tautiško Namo 
Parke. Winter St. ir Keswick Rd. 
Bus šauni muzika, moterų stalas su 
namie gamintais visokiais valgiais, 
rąnkdarbių paroda ir dar daugiau. 
Kaip matbtė bus įvairumu, tad vi* 
si atsilankė j Mdterų Sąryšio pik: 
niką būsite' užgaaėdinti.

Komitetas.
(177-178)

HARTFORD, CONN.
A.L D.L.D. Moterų Klubo susi

rinkimas ivyks rugs.-Sept. 15 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare. 155 Hunr
gerford St. (

Gerb. draugės! Vasaros metu tu
rėjome ilgą pertrauką, dabar vi
sos susirinkime ir pasitarkime ką 
veiksime rudens sezonu, po vasaros 
poilsio. Būkite visos susirinkime.

V. K.
4177-178)

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.

(172-178)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosfųeflkal, kūdi
kiam reikmenys; {vairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kalnas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283 ,

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

6 pusi.-Laisvė (Liberty)-Penktad., Rugsėjo-Sept> 12, 1958




