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Garbė mūsų mokslininkams, 
vadinamiems psichologais. Jie 
nutarė niekados daugiau ne
laikyti savo konvencijos mūsų 
šalies sostinėje Washingtone, 

. kol ten viešpataus rasinė dis
kriminacija. Jie sako, kad jie 
tik taip tegali užprotestuoti 
prieš mūsų sostinės gėdą.

Psichologai turi savo orga
nizaciją su desėtku tūkstan
čių narių, šis jų protestas turė
tų atidaryti akis mūsų valdo
vams. Geri ir padorūs žmonės 
tuojau pradės sarmatytis savo 
šalies sostinėje lankytis.

—o—
Turime aibes sumanymų, 

kaip apsidirbti su komunistais. 
Galvočių tiek ir tiek. Jų tarpe 
randasi ir N. Y. Tribune ko- 
lujmnistas Lippmann. »

Wiekas, girdi, neišeis iš mū- 
plano ir dolerių sukelti so- 

revo- 
ant

lihmnistas
^iekas

■ta plano 
balistiniuose kraštuose 
liuciją. Tie žmonės nekibs 
šios mūsų meškerės.

Jis iš savo pusės siūlo 
koti “viršūnėse” išdavikų, 
gaukime kokį pustuzinį Titų, 
ir mūši] bėdos pasibaigs. Jie 

, komunizmą susprogdins iš vi
daus.

Bet Lippmannas nieko nau- 
tas šimtas 

taksų

ieš- 
Ot,

jo neatrado. Juk 
milijonų dolerių mūsų 
nutarta išleisti kaip tik ieško
jimui ir papirkimui išdavikų. 
Kol kas ir iš tų pelų neturime 
jokių grūdų.

—o—
Dabar jau ipiisų vyriausybė 

esanti netarus Korėjos karą 
perkelt? į Jungtinių Tautų

¥\semblėją. Girdi, tegu ten pa- 
isk tisuos ir paieškos taikai

formulės.
Bet tai tik dar vienas paro

dymas nenoro baigti šį karą. 
Kas gi Jungtinėse Tautose ką 
nors nutars prieš Amerikos 
norus? Dauguma elgsis taip, 
kaip mūsų Achesonas pagie
dos.

Šį karą reikia ir galima 
lengvai užbaigti dabar, nedel
siant nė vienos dienos ir ne- 
bepaaukojant nė vienos jau
nos gyvybės. Tik reikia noro. 
To, matyt, mūsų 
dar vis nenori.

—o—
Dr. A. Juška sakosi apklau

šinėjęs daugybę savo klerika- 
liškų kolegų ir suradęs, kad 
jie visi nepasitenkinę dabarti
ne VLIKo padėtim. Dviejų 

'klerikalinių grupių pasitrauki- 
ro.as susilpninęs katalikų fron- 

‘Jie mano, kad “katalikai 
ten atstovaujami tik' dalinai, 
puse per pusę, tokia padėtis 
yra nenormali, ji tegali būti 
trumpalaikė.”

Todėl lauksime Krupavi
čiaus armijos pareikalavimo, 
kad VLIKe klerikalų atstovy
bė būtų padvigubinta.

vyriausybe

Pranciškonų, Darbininke ei- t • 4 » • • ’ • J * ., », . .na( 
Be 
bolševikų. Koks ten J. ’Gobis 
apsidžiaugė, kad ir Sovietai 
jau pradedą grįžti prie “krikš
čioniško” supratimo apie* šei-

Sijos šeimos reikalais. 
\ia neapsieinama be

B

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL
.......  .... ..................... C

METALŲ MAINIERIAI 
REIKALAUJA GREITŲ 
PALIAUBŲ KORĖJOJ

Mirė dr. A. L. Graiciūnas

Ragina suruoš! 5-kiu Didžiųjų konferenciją dėl taikos 
pasaulyje; šaukia panaikint r agangaudžiu Įstatymus

New York. — Metalu Ka
syklų ir Liejyklų, Unijos su
važiavimas vienbalsiai už- 
gyrė rezoliuciją, reikalau
jančią tuojau padaryti pa
liaubas Korėjoje ir sušaukti 
Penkių Didžiųjų konferen
ciją — Jungtinių Valstijų, 
Sovietų Sąjungos, Anglijos., 
Francijos ir Kinijos Liau
dies R e s p u b 1 ikos. . Sako, 
Penki Didieji per ramias 
derybas galėtų išspręsti vi
sus ginčijamus klausimus ir 
atstumti naujo pasaulinio 
karo pavojų.

Suvažiavime dalyvavo 
apie 250 unijos, delegatų iš

dos, atstovaudami daugiau 
kaip 100 tūkstančių meta
lo kasyklų mainieriti ir ki
tu metaliniu įmonių darbi
ninku.v

Platus suvažiavimui pa
ruoštas raportas parodė, 
kaip ypač metalo kompani
jos kursto karą, norėdamos 
vis riebiau pelnytis iš gin
klų gamybos.

Kita rezoliucija pasmer
kė ragangaudiškus., prieš- 
unijinius Tafto - Hartley, 
Smith o ir McCarrano įsta
tymus ir pasižadėjo stro
piai kovoti, kad tie įstaty
mai būtų panaikinti.

Praėjusį sekmadienį, rug
sėjo 7 dieną, Chicagos prie
miesty j mirė žymus Ameri
kos lietuvių profesionalas, 
Dr. Andrius L. Graiciūnas. 
Jis buvo pasiekęs virš 80 
metų amžiaus ir per ilgą 
laiką sirgo; buvo praradęs 
regėjimą.

Šiuos žodžius rašant, be 
abejojimo, jo palaikai jau 
bus palaidoti. Laidotuvė
mis rūpinosi jo sūnus.

Apie velionį duosime dau
giau žinių sekamuose Lais
vės numeriuose. Dr. A. L. Graiciūnas

EUROPA SAKO, VIS 
TIEK, AR STEVENSON 
AR EISENHOVER
Net Trumano valdžios ‘'Amerikos Balsas” tvirtina, kad 
Eisenhower ir Stevenson laikosi tokios pat politikos

London. — United Press 
žinių agentūra praneša, kad 
europiečiai jau nemato skir
tumo tarp Stevensono, de
mokratų kandidato į pre
zidentus., ir generolo Ei- 
senhowerib, repu b 1 i k o n ų 
kandidato, kas liečia užsie-

Egiptas atmeta mokesni už 
ex-karaliaus deimantus

Kairo, Egiptas. — Buvęs 
Egipto karalius Farukas 
užsisakė iš New Yorko du 
žiedus su dideliais, deiman
tais, pirm negu buvo nu
vytas nuo sosto. Už tuos 
deimantus jis įteikė savo 
valdžiai pusantro milijono 
doleriu bila. 4. v

Dabar valdžia atmetė bi- 
lą ir pareiškė, jog Farukas, 
užsisakydamas, deimantus, 
norėjo dar daugiau pinigų 
iššmugeliuoti sau į užsienį.

Demonstrantai suardė 
japonp teismą

Osaka, Japonija. — Buvo 
prasidėjęs teismas prieš 79 
japonus, kaltinamus .už 
riaušes prieš amerikonus. 
Bet darbininkai taip smar
kiai ir .skaitlingai demon
stravo, reikalaudami paleis
ti kaltinamuosius, kad tei
sėjas po 40 minučių buvo 
priverstas uždaryti teismą 
ir atidėti ji neribotam lai
kui.

Minimose riaušėse birže
lio mėnesį tūkstančiai japo
nų protestavo prieš Korė
jos karą, užpuldinėjo Ame
rikos karininkų automobi
lius ir mėtė gazolino bom
bas į juos.

sistų kandidatai gaus daug 
daugiau balsų, negu gavo 
1948 metais. Tais rinkimais, 
kaip žinoma, už Henry Wal
lace buvo paduota 1,170,000 
balsų.

Kanadiškė Nepriklausoma 
Lietuva norėti], kad jai Bim-

Taip pirmiau nebūdavę.
Pirmiau marksistai išpažinda- 
vę ne tik dvipatystę, bet ir 
daugpatystę.

Kur jis tai matė bei girdė- 
jo? Kur Marksas ar kitas kas 
taip išsireiškė? Absoliutiškai 
niekur.

Taip apie marksistus esąs<fba paaiškintų, kas socialisti- 
pasakęs jėzuitas Noldin savo 
knygoje “De sacramentis.”

.To netašyto jėzuito plepėji-
suklaidino J. Gobį. Dabar

l®big pasirodė nieko nenusi- 
nrl/iančiu apie marksistus-bol- 
Aevikus-komunistus.

Progresistų Partijos kandi
datas Vincent Hallinan yra 
įsitikinęs, kad šiemet progre-

niuose kraštuose “siūlo darbo 
normas ir ar darbininkai turi 
kokį nors balsą tas normas 
nustatant?”

Kiek man žinoma, taip, ten 
darbininkai turi labai didelį, 
tiesiog nusveriamą balsą. Jie 
tai padaro per savo uniją, li
nija ir įmonės vedyba nusta
to ne tik darbo normą, bet 
ir visas darbo sąlygas.

Vadinami ’banditai9 nukovė dar
i * *

36 Kolombijos policininkus

Švedija pasipriešino
Atlanto laivynų 
pratimam Baltijoj

Bogota, Kolombija. — De
šinių (konservatorių) val
džia pasiuntė 40 ' žandarų, 
kad iššaudytų tariamus 
“banditus” arti Muzo, Bo- 
yaca provincijoj. Banditais 
valdžia vadina kovojančius 
prieš ją liberalus, pilietinių 
teisių šalininkus.

Įvyko kautynės, ir libera
lai nudėjo 36 žandarus.

kad valdiškos gaujos perei
tą šeštadienį sudegino lei
dyklas liberalinių laikraš-

litika.
Eisenhoweris neseniai bu

vo. nugąsdinęs anglus, fran- 
cūzus ir kitus vakarų euro
piečius, kuomet jis sakė: 
Amerika “negalės nurimti, 
iki išvaduos” Pabaltijo kraš
tus, Lenkiją, Čechos.lovaki- 
ją ir k t. nuo .Sovietų Są
jungos.

Stockholm, Švedija.—Šve
dų valdžia užprotestavo 
prieš Atlanto kraštų planą 
—surengti didžiulius karo 
laivynų pratimus Baltijos 
Jūroje. Švedija sake, jog 
Sovietų valdžia galėtų pa
laikyti tuos pratimus kari
ne provokacija prieš Sovie
tų Sąjungą., Be to, laivynai 
ketino “svečiuotis” Švedijos 
uostuose.

Anglų - amerikonų ko
manda, pagalinus, nusileido 
Švedijos protestui ir atšau
kė manevrus Baltijoje.

Taigi Atlanto laivynai 
manevruos tiktai pietinėje 
Baltijos Jūros, angoje —• 
vandens sąsiauriuose tarp 
Vokietijos, Danijos, Švedi
jos ir Norvegijos.

Tie Amerikos, Anglijos, 
Francijos ir kitų Atlanto 
kraštu laivynai išvien dau
giausia manevruos jūrose 
tarp Anglijos - Škotijos, 
Norvegijos ir Danijos.. Tai 
bus didžiausi jūriniai ma
nevrai pasaulio istorijoje. 
Juose'- dalyvaus ir tūkstan
čiai lėktuvų.,

Vijajavanda, Indija.—U- 
pėje susidūrus dviem val
tim, abidvi aps.ivožė, nu- 
skandinant’25 žmones.

Liberalų veiksmai prieš 
Kolombijos prezidento Ro
berto Arbelaezo'valdžią juo 
labiau pasmarkėjo dėl to,

Bet Eisenhoweris greitai 
“pasitaisė” ' ir “nuramino” 
europiečius. Jis pamatė, ’ 
kaip patys amerikiečiai ne
kenčia karo. Todėl Eisen
howeris jau keliose savo , 
kalbose bažijosi, kad norįs 
taiką išlaikyti.

Dabar gi pats Trumano 
valgios “Amerikos. Balsas” 
(Voice of America) karto
ja per radiją, pabrėždamas:

• i

—Eisenhoweris ir Steven- 
sonas sutinka svarbiausiais ♦ 
užsieninės politikos klausi
mais. Todėl, nepaisant, ka
tras laimės rinkimus, vis 
tiek vykdys tą pačią užsie
ninę Jungtinių Valstijų po- 
■itiką.

Sovietų gi ir jų draugų, 
spauda rašo:

. Nors karinis Wall Stryto , 
kapitalas pirmon vieton iš
kiša Eisenhoweri, bet 1 ir 
SteVensonas yra Wall Stry
to parinktas. Todėl, kurie 
Amerikiečiai balsuos už Ei
senhoweri, tai balsuos už 
Stevensoną, o kurie balsuos 
už (Stevensoną, tai balsuos 
už Eisenhower). Vienaip ar 
kitaip, visvien laimėtų Tru- 
manas, tai yra, karinė jo , , 
politika.

tador.
Kovoj žuvę jau 100,000
Jau ištisi mėnesiai kai ei

na kruvina kova tarp libe
ralų ir valdžios konservato
rių. Neoficialiai skaičiuo
jama, kad toje kovoje už
mušta viso iki 100,000 as
menų.

Kolombija yra Pietinės 
Amerikos respublika. Tu-J | i t uiJiaiirtfr &cix\c b.čivu
ri apie 10^ mihjonų gyyen- parejškime k o r e s p onden- 

tams, jog beveik visi dien
raščiai ir žurnalai šioje ša
lyje kalba už republikon.ų 
kandidatą į prezidentus. 
Bet Trumanas vis tiek tiki
si, kad bus išrinktas demo
kratų kandidatas Stevenso- 
nas.

Trumanas prisiminė, kaip 
jis laimėjo 1948 metų rin
kimus., nors 89 procentai ir' 
du trečdaliai visų 1,769 
3/merikinių dienraščių tada 
rėmė republikonų kandida
tą Dewey, o tiktai 10 pro
centų ir vienas trečdalis 
pritarė demokratų kandi
datui (Trumanui).

Trumanas, tačiau, linki,, 
kad laikraščiai, radijas ir 
televizija ne vienpusiškai, 
bet teisingai atsilieptų apie 
r e p u blikonų ir demokratų 
kandidatus.

Korėja. — Tęsiasi įnirtin
gi mūšiai tarp užėmusių 
Capitol kalną amerikonų ir 
norinčių atgaut»jį Korėjos 
liaudininkų.

Trumanas tikisi, kad 
demokratai laimės, 
nepaisant laikraščių

Washington as. — Prezi
dentas Trumanas sakė s.avo

tojų ir 439,828 ketvirtaines 
mylias ploto.

Angly valdžia svarsto 
Meksikos pasiūlymą 
dėl karo belaisvių

London. — Anglijos val
dininkai svarstė Meksikos 
pasiūlymą kas liečia apsi
keitimą Korėjos karo belais
viais.

Meksika siūlė Anglijai, 
Amerikai ir kitoms Jung
tinėms Tautoms toki planą:

Kadangi amerikonai sa
ko, jog daugelis Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų ir ki
nų, kurie'laikomi belaisvių 
stovyklose Pietinėje Korė
joje, atsisaką grįžti namo, Į jeigu darbininkai susilaikys 1 • • 1 • 1 • lt* • v t t v • 1 _ . 1

Angly unijų vadai 
atideda nutarimą 
nedirbt viršlaikių

Lo n don.—Kadangi f ab r i - 
kantai atsisakė pakelti al
gą mašinistams, laivų state
jams ir elektrininkams po 
$5.60 per savaitę, tai 38 uni
joj, atstovaudamos 3 milijo
nus tu darbininku, nutarė 
nedirbti nei viršlaikių nei 
“gabalinio” darbo, o tiktai 
paprastą darbo laiką ir tik 

■<nuo valandų.
Bet valdžia sušuko, kad

Nuodingi garai ėda 
akis newyorkieciam

r— tai reikia; tokius belais
vius perkraustyti iš Pietų 
Korėjos i įvairias Jungtines 
Tautas. O kai įvyks paliau
bos Korėjoje, tai turi būti 
leista tiems belaisviams pa
sirinkti, ar jie nori grįžt 
namo ar ne. •

nuo viršvalandžių darbo, 
tai “apšlubins” ginklų ga
mybą. Tad unijų vadai ir 
įsakė dirbti viršlaikius dar 
bent per kelias dienas. Tuo 
tarpu valdžia duos naujus 
pasiūlymus darbininkams.!

New York. — Per kelias 
paskutines dienas nuodingi 
garai skaudino akis daugel
iui nevvyorkiečių ir brook- 
lyniečių. Žemai ore dunk
sojo miglynas sieros ir kį-. 
tų chemikalų dujų bei dul
kių, kurias, skleidžia fabri
ku ii- kitu trobesiu kami- ’ 
nai. Orą teršti padėjo ir 
skaitlingi Laivai prieplau- • 
koše.

Tuo tarpu beveik nebuvo* 
vėjo. Taigi nuodingos mi- 
glos ir laikėsi beveik toj pa- 
či o j vietoj.

ORAS.—Vis dar giedra 
ir šilta.

Maine valstijoj išrinkta ir 
3 republikonai kongresma- 
nai.

New York. — Piliečiu ko
mitetas reikalauja panai
kint bylą prieš 15 komu
nistų. •

x

AR BELLA DODD SKAITĖ NAUJAME TESTAMENTE TOKIĄ “POEZIJĄ”?
Nėw York. — Bella Dodd, 

išdavikė buvusiųjų savo 
draugų - mokytojų, nese
niai rašė Tablet’e, Brookly- 
no katalikų vyskupijos laik
raštyje (rugp. 16 d.):

“Net ir tuo laiku, kai aš 
buvau atkakliausia ’komu
nistė, visuomet skaičiau 
Naująjį Testamentą, ne to
dėl, kad būčiau buvusi re
liginė ar būčiau tikėjusi, 
kad jis įkvėptas, bet todėl, 
kad aš laikiau jį gražiau
sia ir įspūdingiausia poezi
ja iš visų, ką buvau kada 
nors skaičiusi.” .

Kuomet Bella Dodd šią

savaitę liudijo ragangau- 
diškai Senato komisijai 
prieš mokytojus, kuriuos 
pati buvo įtraukus į Komu
nistų Partiją, tai gal jinai 
prisiminė ir Naujojo Tes
tamento “poeziją” apie Ju
dą Iškąri j o tą.

Jinai išbraukta iš Komu
nistų Partijos, o su tais mo
kytojais susipažino, kuomet 
buvo Mokytojų Unijos vir
šininkė.

Bella Dodd, skaitydama 
Naująjį Testamentą, tikrai 
turėjo užtikti šitokią “poe
tišką” Judo istoriją (Mato 
Evangelijoje):

bu-

“Atėjus rytui, visi vy
riausieji kunigai ir tautos 
vyresnieji tarėsi prieš Jė
zų, kad Jį nužudytų. Ir su
rišę jie Jį nuvedė ir pa
davė valdovui Poncijui Pi- 
lotui.

“Tuomet Judas, kurs
vo Ji išdavęs, matydamas, 
kad Jis (Jėzus) pasmerk
tas, tai gailesčio vedamas, 
nunešė atgal vyriausiems 
kunigams ir vyresniesiems 
tris dešimtis sidabrinių ir 
tarė: Nusidėjau, išduoda
mas nekaltą, kraują. Bet jie 
tarė; Kas nuims darbo? tu 

I žinokis. Ir metęs sidabri-

nius į bažnyčią, jis atsito
lino ir nuėjęs pasikorė.

“Vyriausieji gi kunigai, 
paėmę sidabrinius, sakė: Jų 
nevalia dėti į bažnyčios iž
dą, nes tai kraujo kaina. 
Pasitarę jie nupirko už juos 
puodžiaus dirtą ateiviams 
laidoti . Todėl ana dirva iki 
šiai dienai vadinasi Ha kel
dama,/ tai yra kraujo dir
va.”

(Arkivyskupo Juozapo 
Skvirecko vertimas.)

Kaip toliau eis Bella Dodd 
tais keliais? Ji dar neatli
ko kai kurių šioje “poezi
joje” aprašytų žygių.

Frahcija protestuoja 
Amerikai dėl Tunisijos

Paryžius, — Francijos už
sienio reikalų ministras Ro
bertas Šumanas “smarkiai 
užprotestavo” Jungtinėms 
Valstijoms, kad jos kišasi į 
Tunisiją prieš Franciją.

“Kišimasis” tame, jog 
merikos ambasadorius J. C. 
Dunn sakėFrancijos val
džia nesiskaito su Tunisi
jos žmonių reikalavimais.

Tunisįja yra Francijos 
kolonija šiaurinėje Afriko
je. Daugelis tunisięčių ke
lia riaušes, yeikalaudami sa
vo kraštui nepriklausomy
bės ar bent .plačios tautinės 
savivaldos.

Athenai. — Graikijos mę- 
narcho - fašistai suėmė dar 
11 įtariamų komuništų.
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KINIJA IR MES
■i;; VAKAR DIENOS LAISVĖJE rašėme apie padėti 
Japonijoje, šiandiėn tenka prisiminti apie didžiąją Ki
niją, Japonijos kaimyną.
.’‘‘Neseniai iš Kinijos grįžo žymus amerikietis, Dr. John 

Kingsbury, lankęsis tame krašte, kalbėjęsis su jo 
'žjnonėmis, matęs tai, ką jie šiuo metu atlieka. O jie 
atlieka milžiniškus darbus.

* Savo straipsnyje “The First Time I Saw China,” til- 
pusiame žurnale “New World Review” (už rugsėjo mė
nesį). Dr. Kingsbury sako:

: “Be draugiškumo, be susipratimo tarp Jungtinių Vals
tijų ir Kinijos Liaudies Respublikos aš nematau ateities.” 
t Tai reikšmingas, tai kiekvienam įsidėmėtinas pasa
kymas !

Jei mūsų kraštas ir didžioji Kinija nesusitars, nepra
dės normaliuose santykiuose gyventi, pasaulyj nebus už
tikrintas taikos reikalas.

• O kad pradėti su Kinija'geriau santykiauti, būtinai 
reikią, kad toji .šalis įeitų į Jungtines Tautas, kad iš 
Jungtinių Tautų būtų išvytas Čiang Kai-šeko atstovas, 
kuris teatstovauja tik sugedusią Kinijos priešų klikelę.

Privalome atsiminti, kad Kinija tui arti 600 milijonų 
gyventojų, kad šių dienų Kinija jau nebe ta, kokia buvo 
prieš trejetų-ke tvertų metų!

JDR. KINGSBURY platokai keliavo po Kiniją ir matė 
tuos didžius darbus, kuriuos to krašto liaudis jau atliko, 
įr dar didesnius užmojus, kurie bus atlikti rytoj ar poryt. 
r., Kinijos liaudis., gaudama nemaža paspirties iš Tary
bų Sąjungos, keičia senovę į naujovę, keičia gamtą, kei
čiasi ir ji pati. Pirmiausiai užduotas smūgis pptvy- 
niams? kurie kas metai atnešdavo didžios žalos milijo
nams kinų. Tiesiami geležinkeliai per tuos plotus, kur 
jųnebuvo; statomi nauji fabrikai; milžiniškas mokyklų 

. tinklas liaudies švietimui pravedamas per visą šalį.
Atsidavusi kūrybiniam darbui, Kinijos liaudis apie 

karą nenori ir galvoti, tačiau, jei imperialistai karą 
prieš ją pradės, tai ji muš priešą tokiu ryžtu, kokio nie
kad ji ligi šiol nebuvo parodžiusi.

KOLEKTYVINIAI 
ŪKIAI, KAUTSKIS 
IR GRIGAITIS

Šiandien Tarybų Sąjun
goje 
mas, 
sybė. . Visas 
šalies ekonominis ir po
litinis valstybinis pasta
tas pastatytas ant Markso 
ir Engelso mokslo pagrin
dų, nurodytų jų veikaluose, 
jų moksle. Leninas ir Sta
linas marksizmą tik papil
dė ir pritaikė šios gadynės 
sąlygoms .

Naujienų Grigaitis tai už
ginčija, dažnai, plūsdamas 
Tarybų Sąjungą, sako, jog 
ten marksizmo nesą. Sa
kysime, žemės ūkio kolek- 
tyvinimų P. Grigaitis smer
kia, niekina, kaip ir visą 
kitą, kas vykdoma toje ša- 
lyje. ■

O betgi buvo laikai, kai 
Grigaitis tam pritarė, — jis 
pritarė netiesiogiai, bet 
pritarė. P. Grigaitis buvo 
uolus K. Kautskio pasekė
jas ir. išvertė jo vieną bro
šiūrą, pavadintą “Ant Ry
tojaus po Socialės Revoliu
cijos,” kuri lietuvių kalboje 
buvo išleista 1917 metais. 
Gi Kautskis per tūlą laiką 
skaitėsi marksizmo popu
liarintoju, aiškintoju. Tie
sa, Kautskis vėliau, po 1917 
metų revoliucijos Rusijoje, 
ėjo tais beveik keliais, ku
riais šiuo metu eina Gri
gaitis, ir Leninas jį smar
kiai už tai pliekė. Bet se
niau, prieš pirmąjį 
linį karą, Kautskis 
nuoseklesnis.

Dienraštis Vilnis, 
paanalizavo 'minėtą

vykdomas marksiz- 
sako josios vyriau- 

socialistinės

pasau- 
buvo

7 MŪSŲ POLITIKIERIŲ troškimai ir svajonės, kad 
Kinija “nueisianti Jugoslavijos keliu,” aišku, nesipildė ir 
nesipildys.
LJŠiuo metu pasitarimai Maskvoje tarp Kinijos ir Tary- 
bų' Sąjungos aukštų pareigūnų tai tik dar labiau užti
krina. l i
* "Dėl to mūsų vyriausybė privalėtų savo nusistatymą 
link Kinijos Liaudies Respublikos keisti: pripažinti ją, 
suipegsti diplomatinius ryšius, pradėti prekybą.
J.,Amerikiečiai privalo reikalauti, kad dėl mūsų krašto 
santykių aiškiai pasisakytų abiejų stambiųjų partijų 
kandidatai, ką jie apie tai mano.

Progresyvių partijos kandidatas Vincent Halįinan pa
kartotinai sako, jog reikia mūsų kraštui gyventi geruose 
santykiuose su Kinija. Tai užtikrins taiką pasaulyj. 
Bet pirmiausiai, Halįinan pabrėžia: turi būti tuojau 
sulaikytas karas Korėjoje.

dabar 
Kauts

kio (P. Grigaičio verstą) 
brošiūrą ir paskelbė tai, ką 
Kaiutskis sakė apie kolekty
vinius ūkius, šiuo metu 
veikiančius Tarybų Sąjun
goje.

Skaitome:
Antram priede, 

kio rašto, kur jis 
agrarinį (žemės) 
pabrėžta juodai 

I “Ekonominis

McCarthy laimėjo
. PIKTASIS RAUDONBAUBIS. fašistų mėgdžiotojas, 
McCarthy, laimėjo republikonų partijos nominacijas 
Wisconsin valstijoje.*

/Kodėl jis laimėjo?
r Vyriausiai todėl, kad laikinai daugeliui žmonių toje 
valstijoje buvo galva apsukta “komunizmo pavojumi 
valdžioje” obalsiu. McCarthy, mat, pasiskelbė kovotoju 
Už valdinių įstaigų apvalymą “nuo komunizmo pavo- 

\ gaus.”
. ^Už McCarthy stojo visa reakcinė Wisconsin valstijoje 
klika. Jį palaikė ir klerikalai. Jį palaikė tie, kurie turi 
daug pinigų, bet kurie nepaiso mūsų krašto įstaigų.
' Mccarthyzmu Amerikoje buvo pradėta krikštyti visa 

kas bloga, kas šlykštu, tad jo* šis laimėjimas privalo 
išjudinti kiekvieną. ' *

. .. •
TAČIAU, jo nominavimas dar ne viskas.

..lapkričio mėnesį įvyks rinkiminiai balsavimai. Na, 
ir lapkričio mėnesį McCarthy reikia būtinai nugalėti, 
fteišrenkant jo j senatą,
/;-Bet tai nebus padaryta be didžio pasiruošimo, be

Šio elemento nugalėjimui tenka visųpirmiausiai su
kaupti visas organizuotų darbininkų pajėgas. Tiek ADF, 
tiek CIO, tiek nepriklausomųjų uni jų nariai privalo būti 

į darbą.
, “Kiekvienas darbininkas, kiekvienas padorus intelektu
alas priualo būti supažindintas su tuo, ką McCarthy 
atstovauja, ko jis siekiasi, ko jis nori, kad jie, atėjus 
balsavimų dienai, balsuotų prieš McCarthy.
//’Abudu senųjų partijų — republikonų ir demokratų — 
kandidatai prezidento vietai turėtų atvirai ir griežtai 
McCarthy, pasmerkti, raginant piliečius už jį nebalsuoti.

Tik tampriai sujungtomis jėgomis McCarthy bus ,iš- 
■ Ryžtas iš senatoriaus kėdės. - -

prie Kauts- 
kalba apie 

klausimą, 
ant balto:

plėtojimasis,
atas praša

lins visas varžančias jį kliūtis, 
prives prie to, kad smulkųjį 
ūkį išstums stambusis bendro
vių (kooperacijų) arba ko
munų (kaimų, valsčių) ūkis, 
tai yra, dirbamieji laukai su
sivienys rankose bendrovių ir 
komunų?' (Puslapis 93.)

Kas sako, kad komunos 
valdys žemę ir kad žemės vi
kis , bus stambus yra lygu 
tam, kaip kad mes dabar sa
kome: Kolektyviai ūkiai (kol
ūkiai) valdo žemę stambaus 
ūkio pagrindu.

Kaip matote, Kautskis, (ir 
Grigaitis) numatė tą naują 
ūkininkavimo formą, kokia at
siras “ant rytojaus po socia
lės revoliucijos.” Skirtumas 
tik pavadinime. Jie sako ko
muna, o dabar sakoma kol
ūkis.

Jdomu čia pastebėti, kad 
kolektyviniai ūkiai (kolū
kiai, sutrumpintai) menše
vikų ir klerikalų spaudoje 
vadinami “kolchozais,” ru
sišku pavadinimu, bet tiek 
dėl to. Apie žemės suvi- 
suomeninimą kalbė jo ir Pir
mojo Internacionalo Kon
gresas, įvykęs 1869 metais 
Bazelio mieste, Šveicarijo
je. Jis sakė:

Kongresas, skelbia, kad vi
suomenė turi teisės panaikin
ti privatinę nuosavybę ant že
mės ir padaryti žemę bendra 
nuosavybe. Kongresas skelbia, 
kad visuomenės nauda reika
lauja tokios atmainos.

Toliau Vilnis rašo:
-Jau 1848 metais Friedrichas’ 
Engelsas statė klausimą: 
“Kaip mes turime žiūrėti į 
smulkiuosius ūkininkus? Kaip 
mes turėsime elgtis su jais,

kuomet valstybės valdžia pe
reis į mūsų rankas?

Englesas duoda šį atsaky
mą : “Aišku, kad paėmę į sa
vo rankas valstybes valdžią, 
mes ir manyti apie tai negali
me, kad prievarta ekspropri? 

, javus smulkiuosius ūkininkus, 
kaip mes būsime priversti pa
sielgti su stambiaisiais žemės 
valdytojais. Mūsų uždavinys 
link smulkiųjų ūkininkų yra 
tame, kad jų privatinį ūkį ir 
jų privatinę nuosavybę paver
tus bendrovių (kooperacijų) 
ūkiu ir bendrovių nuosavybe 
ne prievartos keliu, o duodant 
pavyzdį ir remiant bendroves, 
kurios tuo tikslu įsikurs. Ir 
mes, žinoma, turėsime gana 
priemonių, kad parodžius ma
žažemiams tą naudą ir pato
gumus.” (Pusi. 91.) ■

Kaip matote,, ir Engelsas 
kalbėjo lygiai taip, kaip kal
bėjo ir argumentavo kolekty7 
vių ūkių organizatoriai Tary
bų Sąjungoj, kaip kalbėjo ir 
argumentavo kolektyvių ūkių 
steigėjai Lietuvoje.

Bendrovė, komuna, ar kol
ūkis—tai tas pats. Skirtumas 
tik pavadinime. Taigi, ir En
gelsas numatė kolektyvių ū- 
kių sistemą socialistinėje san
tvarkoje. Valstiečiams neati
mama žemė. Jie valdo ją ben
drai. Susikūrę kolūkiai-komu- 
nos duoda pavyzdį kitiems 
mažažemiams, kad ir jie teik
tųsi į kolūkius-kbmunas. Jų 
nuosavybė ant tos žemės už
tikrinta. ūkininkavimo sistema 
nustatoma bendromis pastan
gomis. Gero pavyzdžio seki
mas, kuriant daugiau kolekty
vų, nėra jokia prievarta. Vals
tiečiai mato naudą sau stam
biam kolektyviam ūky, ko jie 
neturi ūkininkaudami mažam 
žemės sklypely.

Bendrai, žemės ūkio ko- 
lektyvi.nimui kur kas anks
čiau, negu įvyko Rusijos 
revoliucija, nustatė gaires 
Markso mokslas, marksis
tai. Tam, taigi, kaip sa
kėme, kadaise pritarė ir i 
Kautskis ir net Grigaitis! I

Grigaitis, beje, kadaise 
pritarė ir jėgos ir prievar
tos naudojimui prieš val
dančiąją klasę, o šiandien 
jis jau eina išvien su Mc- 
Carranais ir kitokiais fa
šistiniais politikieriais, 
kurie žiauriai puola mark
sistus dėl jų galvosenos!

Netenka nei minėti, kad 
Grigaitis į šį Vilnies straips
nį atsakys demagogišku 
šauksmu, jog tai netiesa, 
bet toks jo “aiškinimas” da
lykų esmės nepakeis.

TEISINASI!
Prieš tūlą laiką Francū- 

zijos socialistų lyderis, Le
on Jouhaux, įkūrė “taikai 
ginti” organizaciją, pava
dintą “Kovojanti Demokra
tija.” Pats Jouhaux — at
viras ir aitrus ‘ komunistų 
priešas, priešas ir taikos. 
Tačiau jis tokią organizaci
ją kūrė dėl to, kad Francū- 
zijoje žmonės taikos reika
lui karštai pritaria, kad 
tien labai daug taikos šali
ninkų. Jouhaux manė, jog 
tai pūdės atitraukti vieną 
kitą nesusipratėlį nuo 
kros kovos už taikos 
kalą. ,

Bet štai, Amerikos
mercinėje spaudoje pasiro
do straipsnių, įtariančių/ 
būk Jouhaux’o išperėta or
ganizacija esanti komunis
tinė arba “komunistinis 
frontas”!...

Dabar Jouhaux teisinasi, 
bažydąmasis, būk tai yra 
didelis melas. Girdi, jo or
ganizacija visais būdais re
mia “Jungtinių Tautų ka
rą prieš Šiaurės Korėją.”

Ką gi tai parodo?
Tai parodo, kaip šiandien 

tūli, trumparegiai apskelbia 
komunistine organizaciją, 
sukurtą kovai prieš komu
nizmą ir prieš taiką!

ti- 
rei-

ko-

Petro Lito įkurtuvės
Raio G. MARCAITIS

KAUNAS. — Kraustytis į 
naują, geresnį butą — malo
nus įvykis žmogaus gyvenime. 
Toks jis buvo ir Petro Lito 
šeimoje. Petras Litas dirba vyt 
resniu kalandrininku J. Jano
nio vardo popieriaus fabrike, 
Petrašiūnuose prie Kauno.

Namas,? kur ši darbininko 
šeima gyveno prieš karą, bu
vo sugriautas, ir Litai apsigy
veno pas Petro brolį, kuris 
jiems užleido gerą didelį kam
barį. Bet vis dėlto gyventi bu
vo ankštoka. Tai ir paskatino 
kalandrininką parašyti fabri
ko direktoriui ii’ fabriko prof
sąjunginio komiteto pirminin
kui pareiškimą, kuriame jis 
prašė duoti jam atitinkamą 
butą. Darbininko pareiškimą 
apsvarstė direkcija ir parėmė 
fabrikinis komitetas (įmonių 
pąstatytus butus TSR Sąjun
goje skirsto administracija 
susitarusi su profsąjungine or
ganizacija). Litui buvo pasa
kyta, kad butą jis gausiąs 
naujai statomame name.
Naujajam name
. f

i į Ir toji diena atėjo. Dar vie
nas naujas dviaukštis namas 
popieriaus pramonės darbi
ninkų gyvenvietėje, Petrašiū
nuose, buvo pastatytas. Staty
bininkai pasistengė, kad busi
mųjų gyventojų butai būtų 
patogūs ir gerai įrengti. Pet
ras Litas buvo iškviestas į fab
riko valdybą, kur jam buvo į- 
iteiktas orderis atskiram butui 
iš dviejų kambarių, erdvaus 
prieškambario ir virtuvės. Va
kare Litai pabuvojo naujame 
nąme — jie neiškentėjo, norė
dami pamatyti savo naują bu
tą;

i Jaukus butas antrame aukš
toj, saulėtas, su visais patogu
mais negalėjo nepatikti. Ypač 
karštai džiūgavo devynmetė 
Kristina. Ji pasirinko puikų 
kampelį, kur pastatysianti sa
vo darbo staliuką, be paliovos 
plepėjo ir juokėsi.

Įsikėlus į naują butą, atsi- 
j rado nemaža malonių rūpes
čių. žvilgsniu apmatavę 
kambarių dydį ir prilyginę 
tai, kas iš baldų yra sename 
bute, Litai priėjo, išvados, kad 
kai kurių baldų teks naujai 
pirktis.

— J naują butą — naujus 
daiktus, — sakė Petras Litas. 
— Kaip ten bebūtų, senos 
spintos ir sofos čionai neimsi
me. Reikia pirktis naujas.

—O aš galvoju, — pridūrė 
žmona, — kad reikia pirktis 
ir naujas kėdes, ir stalą, ir 
knygų spintą.
Litų įplaukos

t

Litai, lygiai kaip ir visi fab
riko darbininkai gyvena pasi
turinčiai. Kas mėnesį jis už
sidirba 1400—1700 rublių, 
beveik kiekvieną ketvirtį jam 
už puikų darbą išmokama 
dviejų savaičių, o kartais ir 
mėnesinio uždarbio dydžio 
premija. Vien šiomis dieno
mis jis yra gavęs stambią su
mą už tai, kad super-kaland- 
re buvo įdiegtas jo racionali
zacinis pasiūlymas, įgalinęs 
tos mašinos produktyvumą 
padidinti 25^.

Įkurtuves Litai kėlė tą pa
čią dieną kaip ir daugelis ki
tų popieriaus fabriko darbi
ninkų — tinklininkų, džiovin
tųjų, rolininkų, apdaifintojų, 
meistrų, technikų, kurie taip 
pat gavo naujus butus.

Į įkurtuves pas Petrą Litą 
susirinko giminės ir bičiuliai.

Prie šventiškai dengto sta
lo kalba užėjo ir apie praeitį, 
kuri, lajmei, 
siems laikams. Petras Litas ir 
jo bičiulis K. 
pat kalahdrininkas, į fabriką 
atėjo dirbti 1934 metais, kai 
jis tik buvo pastatytas. Įmonė 
priklausė “švedų degtukų ak
cinei bendrovei.” Lietuvos 
buržuazinė vyriausybė anais 
laikais noriai duodavo konce
sijas užsienio monopolijoms, 
kurias Lietuvoje viliojo pigios 
žaliavos ir dar pigesnės darbo 
rankos. Didėjąs nedarbas ir 
•kaimo nuskurdinimas kasmet 
didindavo bedarbių armiją.

praslinko vi-

Deikis, taip

pa-

Buvusi gyvenvietė Petra
šiūnai — Kauno priemiestis, 

‘dabar jau įgavo miesto bruo
žus. Petrašiūnuose pastatyta 
daugiau kaip 40 naujų pato
giai įrengtų gyvenamųjų na
mų, kinas, parduotuves, val
gyklos; ligoninė, poliklinika, 
dvi mokyklos, kelios iki mo
kyklinės vaikų įstaigos, dvi e- 
lektrinės. Antai, J. Janotno 
vardo popieriaus fabrikas p?r 
pastaruosius trejus metus pa
statė šešis daugelį butų turin
čius gyvenamuosius namus 
darbininkams ir specialistams, 
darbininkų klubą, vasarnamį 
vaikų darželiui. Kasmet viš 
daugiau darbihinkų ir specia
listų, naudodamiesi ilgalaikiu 
valstybiniu kreditu, statosi 
nuosavus namus, šią vasarą J. 
Janonio vardo popieriaus fab
riko darbininkai ir tarnauto
jai pasistatys 28 tokius namus.

—Kiek jūs turėsite mokėti 
butpinigių už savo butą, — 
paklausė Petrą Litą kažkas iš 
svečių.

— Už butą man teks mokė
ti 52 rublius per mėnesį; tai 
sudaro apie 4% mano uždar
bio, — atsakė Litas.

— Mūsų butai nauji ir geri, 
— kalbėjo Petras Litas atsi
sveikindamas. — Mūsų gyve- 

inimas — irgi naujas, taryto- 
i nis; rūpinimasis darbo žmogu
mi tikras, tikrumas dėl ryt-j 
dienos — nepajudinamas. To< 
dėl ir gyventi džiugu ir dar
bas gerai sekasi.

Seniau ir dabar

— Patekti į fabriką, — pa
sakojo Karolis Deikis, 
vykdavo tik laimingiesiems.
Už tai tekdavo “atsidėkoti” 
meistrui ir prižiūrėtojui. Iš
naudojimas fabrike buvo bai
sus. Nepakankamai manda
giai pakalbėjai į vyresnybę — 
pabauda, persimetei keliais 
žodžiais su draugu — vėl pa
bauda, netyčia apvertei popie
riaus vežimėlį, ar išmetei 
gniutulą, kurį vilkdavo ranko
mis, — ir vėl pabauda. Už
darbis ir šiaipjau buvo men* 
kas, o čia tos pabaudos, ir 
dar kontoroje nusukdavo ap
skaičiuojant uždarbį. Gyventi 
buvo nepaprastai sunku. Be
veik trečdalį to, ką uždirbda
vai, tekdavo atiduoti už butą. 
Visą laiką tekdavo vargti.

Neatpažįstamas pasidarė 
gyvenimas Tarybų Lietuvoje, 
kur patys darbo žmonės tapo 
fabrikų ir gamyklų šeiminin
kais. Per pokarinius metus po
pieriaus fabrikas, kurį hitleri? 
niai okupantai buvo visiškai 
sugriovę; buvo ne tik atstaty
tas, bet ir . žymiai praplėstas. 
Pastatyta nauji erdvūs sky
riai. Fabrikas aprūpintas pui
kiomis mašinomis ir įrengi
mais, mechanizuoti visi ranki
niai procesai. Beveik trigubai 
padaugėjo fabrike darbininkų 
ir specialistų.
Petrašiūnai šiandiert

Bo paliovos vykdoma gyve
namųjų namų ir kultūrinė lo, gengsterių - raketierių 
statyba. I vado New Yorke.

Washington. — Teisingu
mo depą rtmen tas ketina 
reikalaut atimti amerikine 
pilietybę iš Franko Co'stel-

Garsieji Amerikiečiai
Henry George (1839 rugsė

jo 2—1897 spalio 29 d.) Hen
ry George yra žinomas eko
nomistas, kurio “single tax” 
teorija yra plačiai žinoma. Jo 
vieno mokesčio teorija išveda, 
kad mokesčiai turi būti moka* 
mi už žemę, jos vertę, nekrei
piant dėmesio į atliekamus 
pagerinimus ant jos. Jo teori
ja buvo taip sugalvota, kad 
jis tikrumoje visą žemę pave
dė vyriausybei. George, re-, 
porteris ir redaktorius jaunys
tėje, pirmą kartą savąją teo
riją paskelbė 1871 metais 
knygoje “Our Land and Land 
Policy”, vėliau ją dar labiau 
praplėsdamas ir aptvarkęs ki
toje 
goję 
kuri 
tais.
ma šios teorijos pagrindu. Pa
skelbęs ją knygose, likusį gy
venimą jis pašventė minėtos 
teorijos populiarinimui. 1886 
metais jis buvo nominuotas 
New Yorko burmistro vietai-, 
bet nors surinkęs 67,000 bal
sų rinkimus prakišo. 1897 me
tais jis buvo ir vėl išstatytas 
ir visa energija stojo kampa
nijom tačiau mirė nesulaukęs 
rinkimų dienos. <

savo pagarsėjusioje kny- 
“Progress and Poverty”, 
buvo išleista 1879 me- 
Ji dar ir šiandieną laiko-

Ferdinand Vandeveer Hay
den ( (1829 rugsėjo 7—1887 
gruodžio 22 d.) Tie tūkstan
čiai amerikiečių, • kurie .kiek
vienais metais praleidžjyjsavo 
atostogas Yellowstone Natio- j 

nal Park, turėtų būti dėkingi J 
už visą tą džiaugsmą Ferdi
nand Vandeveer Hajrden. 
Hayden buvo bene pirmasis 
baltasis, pamatęs “Old Faith
ful” geizerį, ir nuo tada jis 
drūčiai kovojo ir 
dirbo, jog galiausiai minėtoje 
vietoje buvo atidarytas pirma
sis Tautinis Parkas. 1872 me
tais 3,500 akrų plotas buvo 
atiduotas “Jungtinių Ameri
kos Valstybių gyventojų ma
lonumui ir džiaugsmui.” Par
ke randame “Great Falls of 
the Yellowstone”, kuris tikru
moje yra aukštesnis negu Nia
gara Falls krioklys, žaidi
mams vietą, paukščių rezer
vatą ir daugiau geizerių negu 
visame likusiame pasaulyje. 
Atostogaują amerikiečiai da^ 
bar gali pasidžiaugti 28 taut?\ 
niais parkais, kurie buvo į- 
steigti Haydeno pav. ir pagal 
panašius principus.

Common Council

ŠYPSENOS
GRŪMOJIMAS 

(JegomostČlio daina)
Dievas balso mūs neklauso, 
Mums neduoda, kas priklauso. 
Kas tai matė, kas girdėjo: 
“LAISVEI” tūkstančius sudėjo!

Raudonųjų toks duosnumąs, 
Savo spaudai jų gerumas 
Nervus mūsų tiesiog ardo 
Ir gadina dievo vardų.

Dūšių savo jie negano, 
Peklos kančių neišmano! 
žodžio laisvė—tai kas kita, 
Ir jie gina tiesų šitų.

Anas svietas—jiehis tik juokas, 
Net nepaiso die^t) mūkos, 
Kunigus klaunais vadina, 
šventų biznį mums gadina.

Nors mes turim smailias iltis, 
Bet jau gęsta mūsų viltys, 
Dievas balso mūs negirdi,- 
Nervai mūsų ima įfti!...

J. Bijūnas

2 pual.-Laisvė (Uberty)-*šeštadhm., Rug^jo-Sept 13, 1»52
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Lietuvos Valstybinėje Konservatorijoj

Klesti menas ir kultūra Lietuvos 
sostinėje, Vilniuje

Lietuvos TSR Valstybinė Konservato
rija, kuri buvo įsteigta 1949 metais, su
jungė geriausius respublikos pedagogi
nius kadrus. .Operos studijai vadovau
ja liaudies artistas, stalininės premijos 
laureatas profesorius K. Petrauskas, op
eros klasei—Lietuvos Liaudies artistas 
docentas A. Sodeika. Konservatorijoje 
dirba laureatai B. Dvarionas ir S, Vai
niūnas, dainavimą dėsto respublikos nu
sipelniusi artistė A. Staskevičiūtė, liau- 

x dies instrumentų katedrai vadovauja 
laureatas docentas J. Švedas.

Dėka to, kad Tarybų Lietuvoje nuo
lat rūpinamasi jaunų muzikantų kad
rų renginiu, muzikos mokslas čia yra 

x Sutvarkytas nepalyginamai geriau, ne- 
gvi bet kada Lietuvos istorijoje. Res- 

^pųblikoje yra sukurtas platus muzikos 
I mokyklų tinklas. Vilniuje, Kaune, Klai

pėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje veikia 
muzikos mokyklos, įgalinančios besimo
kantįjį tapti profesiniu muzikantu, tu
rinčiu vidurinį muzikos mokslą, arba įs
toti į konservatoriją. Prie visų šių 5-kių 
mokyklų yra įsteigtos vaikų septynme
tės muzikos mokyklos.

Talentingą jaunimą Konservatorijai 
specialiai rengia Vilniaus ir Kauno de
šimtmetės muzikos mokyklos, kuriose 
besimokinantieji, greta muzikos- moks
lo, išeina ir bendrąjį vidurinį mokslą.

Išplėtus muzikos mokyklų tinklą, pin
tiesiems gyvent.' sluogsniams tapo gali
ma naudotis muzikos'kult, lobiais. Kon
servatorijos stud, tarpe yra daug dar- 
binin’fcl ir kolūkiečių vaikų. Pusė visų 

v studentų, gyvena Konservatorijos ben- 
y drabutyje, kur kiekviename kambaryje 
yra fortepijonas. Studentai, neturį nuo
savo smuiko, violončelės ir pan.j nemo
kamai aprūpinami instrumentu tvis'am 
mokslo laikui. Beveik . visi studentai 
gauna stipendiją.

Kasmetiniai įstojamieji egzaminai/ į 
Konservatoriją rodo, jog nuolat kyla įs- 
tojančiųjų muzikinis ir techninis pasi
rengimas. 1951 metais priimtųjų tar
pe puikių gabumų turi dainininkai: Ga
lina Dauguvietytėj neseniai repatrijuota 
iš Vokietijos vakarinės zonos, turinti . 
gražų mecosopraną, S. Rubinovas^—bo- 
.sas, jaunas kompozitorius, buvusio var
gingo valstiečio sūnus—R. Zigaitis, ku
ris buržuaziniais laikais ir svajoti nebū
tų galėjęs apie aukštąjį mokslą.

Šiuo metu Konservatorijoje vyksta eg
zaminai. Viešuose koncertuose diplo- 

i^nantat demonstruoja savo profesinį su-- 
brendimą. Valstybiniame Operos ir Ba- 

4Ū&to teatre buvo rodoma Guno opera 
^Faustas”, kurią atliko aukštesniųjų 

kursų studentai. Dabar mes ruošiamės 
rodyti Rimskio-Korsakovo operą “Snie- 
genė”.

Lietuvių liaudies instrumentų kated
ra šiemet išleidžia 3 diplomantus.. Jie 
atlieka egzaminų programą potobulin- 
tais liaudies instrumentais, o taip', pat' 
diriguos liaudies instrumentų ansarnb-/ 
liui. Visi trys — Balčiūnas, Bartusevi
čius ir J odelė'— nutarė dirbti pedagogi- 
nj darbą periferinėse muzikos >mokyk
lose, o taip pat vadovaus liaudies instru
mentų ansambliams.

Iš baigiančiųjų dešimties pianistų 
reikia pažymėti itin talentingąją E. Di- 
neikaitę. Ją manoma nusiųsti toliau to
bulintis į aspirantūrą prie Maskvos 
Konservatorijos, kur jau mokosi mūsų 
ankstesniųjų laidų diplomantai. Pažymė
sim kartu, kad Leningrade baigia aspi
rantūrą jaunieji lietuvių kompozitoriai 

į J. Juzeliūnas ir E. Balsys.
Konservatorija šiais metais išleis 15 

choro dirigavimo specialistų,-kurie va
dovaus mokyklų, fabrikų, gamyklų ir 
kultūros rūmų chorų kolektyvams, o 

i' V, Jįdp* Pat dirbs kaipo pedagogai muzikos 
j ĮĮTjffiokyklose.

W Kadangi žymi dalis diplomantų siun
čiami į pedagoginį darbą, visi Konser
vatorijos studentai atlieka pedagoginę 
praktiką. Daugelis iš baigusiųjų Kon- 

| servatoriją paskyrė save -atlikėjų veik
lai kaipo operos, Filharmonijos beiVRa-

dijo komiteto solistai ir kaipo orkestro 
artistai. Eilė Konservatorijos diploman
tų gavo paskyrimą į atsakingą adminis
tracinį darbą kaipo muzikos mokyklos 
direktoriai: Vilniaus muzikos mokyklos 
—A. Karosas, Kauno—E. Brazauskas, 
Šiaulių— M. Zasčurinskas, Panevėžio— 
J. Armalis.

Kasmet didėja Konservatoriją bai
giančiųjų žmonių skaičius. 1950 metais 
buvo išleista 24, 1951 metais — 48, o 
šiais 1952 metais — 54 žmonės. Šių me
tų laida yra didžiausia Konservatorijos 
istorijoje. Čia yra dainininkų, pianistų, 
smuikininkų, dirigentų ir kitų specialy
bių muzikantų. Visi baigusieji aprūpi
nami darbu pagal gautą kvalifikaciją. 
Pirmą kartą, tik tarybų valdžios laikais, 
Konservatorijoj- imta rengti lietuvių 
liaudies instrumentų atlikėjų, liaudies 
ansamblių vadovų, o taip pat muzikos 
žinovų — lietuvių liaudies kūrybos spe
cialistų kadrai. Siekdama, kad studen
tai geriau susipažintų su liaudies kūry
ba, Konservatorija organizuoja moksli
nes ekspedicijas, per kurias studentai 
užrašo liaudies dainas. Į Konservatori
ją atvažiuoja liaudies dainininkai ir pa
sakotojai -— jų kūryba užrašoma mag- 
nifonu, demonstruojama per paskaitas. 
Didelę reikšmę turi praktikuojamieji 
mūsų klausytojų draugiški susitikimai 
su kitų konservatorijų studentais. 1951 
—1952 mokslo metais į Vilnių buvo at
važiavę Lvovo ir Rygos konservatorijų 
studentai. Lietuvos studentai lankėsi 
Rygoje, o taip pat dalyvavo eilėje išvy
kų į Maskvą ir Leningradą/

Lietuvos TSR Valstybinė Konservato
rija turi visas sąlygas toliau augti ir 
duos ateityje ištisą visapusiškai išsilavi
nusių muzikantų plejadą.

J. Karnavičius. 
Lietyvos Valstybinės Konservatorijos 

Direktorius.

(Laiškas iš Vilniaus)
Vieną 1952 metų vasaros vakarų Lie

tuvos dramos teatre 20-tą kartą per šį 
sezoną buvo vaidinama lietuvių drama
turgo Gudaičio-Guzevičiaus pjesė “Kal
vio Ignoto teisybė”. Rusų dramos teat
ras rodė Šekspyro pjesę “Otelio.”. Ope1* 
ros ir baleto teatre ,kurį mes pasirinko
me, ėjo A. Borodino opera “Kunigaikš
tis Igoris’^. Spektakli statė teatro vy
riausiasis režisierius J. Gustaitis, chor
meisteris—laureatas J._ 'Dautartas. Op
erai dirigavo Lietuvos TSR nusipelnęs 
meno veikėjas profesorius M. Bukša. 
Igorio partiją puikiai atliko laureatas 
artistas J. Stasiūnas, Jaroslavnos—lau
reatė artistė Petraškevičiūtė, Galickio 
— Tarptautinio atlikėjų, konkurso' lau
reatas A. Lietuvninkas, Končako — ar
tistas G. Zabulionis. Puikūs atlikėjų 
balsai, artistų meistriškumas ir puikus 
orkestro skambėjimas — viskas liudijo 
apie lietuviškosios operinės kultūros su
brendimą.

Tačiau, tuo, kas išvardinta, nesibai
gia plati programa, kuri tą dieną buvo 
pateikta vilniečiams.

Muzikos mėgėjai klausėsi didelio kon- 
ęerto Valstybinėje filharmonijoje. Vals
tybinės konservatorijos patalpose įvyko 
ataskaitinis abiturientų-vokalistų, pia
nistų ir smuikininkų koncertas. Buvo 
parodyti fragmentai iš Guno operos 
“Faustas’.’, kurie buvo pastatyti vado
vaujant TSRS liaudies artistui, stalini
nės premijos laureatui profesoriui Kip
rui Petrauskui; be to buvo daug solistų 
pasirodymų. '

. Naują didelę ir įvairią programą pa
rodė cirkas-šapito. Vieši koncertai įvy
ko parkų estradose. Liaudies kūrybos 
namai skelbė apie keturis koncertus, 
kuriuose pasirodys Vilniaus ir Kauno 
sričių įmonių meninės saviveiklos kolek
tyvai, dalyvaujantieji respublikinėje ap
žiūroje.

Bet ir tai ne viskas. Tūkstančiai žiū
rovų tą dieną pabuvojo Lietuvos sosti-

nes Kultūros rūmuose ir darbininkų 
klubuose. Gausiuose kinuose vyko Len
kijos liaudies respublikos filmų festiva
lis. Minėtą dieną ekranuose buvo de
monstruojami šie lenkų filmai: “Šope
no jaunystė”, “Varšuvos premjera”, 
^Velnio tarpeklis”, “Nenugalėtas mie
stas”, “Sprogimas naktį”, “Pirmasis 
startas”. Tik per pirmąsias dvi dienas 
lenkų filmus pažiūrėjo daugiau kaip 40 
tūkstančių žmonių. /

Seni vilniečiai Juozas Bačys, Zofija 
Kauskienė ir kiti meno mėgėjai tvirti
na, jog Vilnius, kaip ir kiti Lietuvos 
miestai, niekad buržuaziniais laikais 
nežinojo tokio kultūros ir meno sukles
tėjimo, tokio liaudinės kūrybos pakili
mo. ’ ' ■ • .

Ir tai nenuostabu. Iki 1940 metų me
nas Lietuvoje tarnavo buržuazijos inte
resams ir buvo prieinamas tik apribo
tam turtingųjų žmonių skaičiui. Tik ta
rybų valdžia sukūrė neribotus galimu
mus nematytam meno vystymuisi ir pa
skyrė jį tarnauti liaudžiai. Tarybiniais 
laikais Lietuvos rašytojai, dramaturgai, 
kompozitoriai sukūrė ir tebekuria vis 
naujus ir naujus meniniu ir idėjiniu po
žiūriu vertingus meno kūrinius, kurie 
yra artimi ir suprantami plačiosioms 
darbo žmonių masėms.

Žiūrovų labai mėgstamas Lietuvos 
valstybinis dainų /ir šokių ansamblis, 
dažnai išvykstąs j respublikos miestus 
ir kaimus. Jo koncertai darbininkų ir 
kaimo klubuose, glaudus bendradarbia
vimas su meninės saviveiklos rateliais 
palankiai veikia pastarųjų vystymąsi. 
Neįvertinama yra pagalba, kurią savi
veiklos kolektyvams teikia respublikiniai 
Liaudies kūrybos rūmai. Meninės savi
veiklos apžiūroje, kuri buvo vykdoma 
Lietuvos miestuose ir kaimuose 1951 me
tų pabaigoje, dalyvavo 2,600 įvairių ko
lektyvų, vienijančių daugiau kaip 31,- 
400 žmonių! Dabar darbininkų5ir kolū
kių klubuose rodomos klasikinio ir šiūb-

(Tųsa 4-tam puslap.)

ŽINIOS IŠ LOVOS
Turbinos, šilumines elektros 
stoteles, varikliai kolūkiams

TSRS žemės ūkio ministeri
ja patvirtino naują tarpkolū- 
kinės hidroelektrinės statybos 
projektą, kurį bendromis jėg.Qr 
mis vykdys Mažeikių rajono 
Renavos' apylinkės kolūkiai, 
šios hidroelektrinės statybos- 
projekto autorius inžinierius 
Ragauskas išvyko į Mažeikių 
rajono kolūkius baigti spręsti 
organizacinius hidroelektrinės 
statybos klausimus.z

Tarybų Lietuvos kolūkių ę- 
lektrinėms iš broliškųjų res
publikų vis daugiau gaunama 
įvairių įrengimų, šiomis dieno
mis Vilniuje iš Maskvos gautą 
žinia, kad Dotnuvos rajdnė 
ant Kruostos upės vykstančiai 
tarpkolūkinės hidroelektrinės 
statybai siunčiamos 3 galingas 
turbinos. Pastaruoju metu res
publikos kolūkiams gauta taip 
pat pajėgių šiluminių elęktrL: 
nių komplektų.

šiais metais respublikos kol
ūkiams jau gauta apie 300»4* 
vairaus 
variklių.

galingumo elektros

---- 0-
miestaiPuošiasi

Klaipėdoje baigtas 
rinis medžių ir dėkoratyvinių 
krūmų sodinimas. Nauja liepų 
alėja atsirado skvere Dangės 
upės krante. Daug gėlių paso* 
dinta gėlynuose. Jauni alyvų 
krūmai puošia skverus Lenino 
aikštėje, bulvarus ir alėjąSi- 
Ryškūs gėlių kilimai pasirodė 
centrinių magistralių gėlynuo
se. Jų pasodinta apie 30 tūks
tančių.

šį pavasari atliekami dideli 
darbai apželdinant gamyklų 
kiemus. Nauji skverai ir gėly
nai įrengiami laivų remonto 
gamyklos, “Trinyčių”- fabriko) 
upių uoąto teritorijoje. Dabar 
mieste, ruošiamasi vasarinių 
gėlių sodinimui.. ./.j

pavadą-

A. Churginas.

TBILISI
Apsisiautęs margu tigro kailiu, 
Karžygys čia sveikino draugus;. 
Čia kadais dainavo apie meilę 
Rustaveli, dainius įstabus.
Gruzija! Aš tavo kiparisų 
Ligi šiol ilgiuos kaip mylimos. 
Vasaros naktis. Kalnai. - Tbilisi.
Šiltas vėjas pučia iš lomos.’ 
Atmenu, kada, lyg užkerėtas, 
Pirmąkart išvydau aš tave — 
Akmeninį, rūstų, netikėtą 
Ties Kuroš aptemusia srove.
Miestas, tartum oran pasikėlęs, 
Bėga šuoliais į uolas — toli!
Svaigiai kvepia nematytos gėlės, 
Geltonžiedės, aukštos a gali. .
O jau gatvėm’ žmonės eina, spiečias, 
Toki brangūs, toki artimi, —
Nes vierfa visiems mums saulė šviečia 
Amžina brolybės ugnimi. \

Ta-

Rašytojas Howard Fast 
kandidatas j Kongresą

> ♦.

Žymusis Amerikos rašytojas, Howard 
Fast, kurio vėliausioji apysaka, “Spar- 
tacus”, buvo išversta į 18-ką kitų kalbų, 
kandidatuoja į kongresmano vietą.

H. Fast kandidatuoja Amerikos Dar
bo Partijos sąraše 23-Čiajame kongresi
niame distrikte, Bronkse (N.
me .distrikte, kaip žinoma, prieš ketveris 
metus buvo išrinktas progresyyus as
muo į Kongresą, Leo Isacson.

Rašytojas pasakė: nors nesu joks pro
fesionalinis politikas, tačiau kandida
tuoju, kad tuo .būdu prisidėti- prie ko
vos už taikos išlaikymą.

Jis sakė, kad jo vyriausiu darbu bus: 
kova už tuojautinį karo baigimą Korė
joje. ' ' ’

o

Jau per tūlą laiką rašytojas Fast ne
mažai dirbo už Progresyvių partijos, 
kandidatus prezidento ir vice-preziden- 
to vietai Vincent Hallinan ir Charlotta 
A. Bass.

A. Churginas.

SPEIGAS
Iš A. Nekrasovo

Ne vandens nuo kauburio bėga, 
Ne viesulas laužo miškus, — 
Tai speigas karalius per sniegą 
Apeina upes ir šilus.
Jis žiūri*, ar miško takelį 
Užpustė baltoji pūga, 
Ar kur nematyti plyšelio, 
Ar žemė kur nofs ne plika?
Ar spindi šerkšnu ąžuolynai 
Ir galvos pušaičių Įeinu, 
Ar smarkiai sukaustė ledynai 
Srauniąsias tėkmės vandenų?
Jis medžių viršūnėm žingsniuoja,. 
Sutraška lauku lediniu, — 
Ir rytmečio saulė Švytruoja 
Tarp jojo barzdos garbinių.
Užlipęs į pušį galingą, 
Jis daužo vėzdu per šakas 
Ir traukia, smagus ir laimingas, 
Linksmybės ir džiaugsmo dainas.’

•• l ■ '

160 metų nuo anglų 
poeto Shelley gimimo 
šiemet, rugpiūčio mėnesį, sukako ly

giai 160 metų, kai gimė vienas iš žy
miųjų anglų poetų Pęrcy Bysshe Shel
ley. Jis gimė 1792 metais turtingoje 
šeimoje; mokėsi Eaton ir Oxford .uni
versitetuose. Tačiau jis dirbo liaudžiai.

Iš Oxfordo universiteto Shelley buvo 
pavarytas dėl to, kad rašė prieš super- 

• natūralizmą. Savo raštais , ir darbais 
Shelley pasirodė priešu išnaudotojų ir ' 
liaudies draugu. Jo bene svarbiausias 
darbas* — poema “Prometheus Un
bound.” 

z *

Ėūdamas Italijoje, Shelley pasiryžo 
paplaukioti jūroje, kur jis, su savo 
draugu Williamsu, audrai iškilus, laive
liui apsivertus, nuskendo. Jo kūnas bu
vo sudegintas ant laužo, einant senovės 
graikų papročiu. O pelenai buvo suim
ti į urną ir palaidoti protestantų kapi
nėse Romoje.

Tai buvo 1822 metų vasarą, kai poe
tas dar nebuvo pilnai pasiekęs 30 metų 
amžiauš............. “ r.... .

A. Churginas.

Baladė Apie Saulę
Anksti liepos rytmetį, 
Jaunas ir smagus, 
Išėjau paklaidžiot 
Vienas po miškus.
Aš paklausiau epušę:
“Ką tu sapnavai, 
Kad rasotais lapais 
Taip šlami liūdnai?”

; Ir man tarė epušė: 
“Sapnavau nakčia, 
Kad mane pamilo 
Ąžuolas slapčia.”
Aš paklausiau voverę, 
Liuoksinčią aukštai: 
“Ką tu, ruduodege, 
Šiandien sapnavai?”
Voverė suriko man: 
“0, kam klausi tu? 
Sapnavau aš klėtį,

* Pilną riešutų.”
Aš paklausiaau saulę: x 
“Ką tu sapnavai, 
Kad padangių mariomis 
Nardai sau linksmai?”
Ir saulelė motina
Tarė man: “Brolau!
Niekad jokio sapno
Aš nesapnavąu. .
Aš sapnams ir: poilsiui

. Laiko neturiu, —
Aš stebiu pasaulį 
Spinduliu budriu.
Ar ruduo voratinkliais

, Suplevens laukuos, 
Ar raiba gegutė 
Girioj užkukuos,
Ar vėjuotos lygumos 

z Apsigaubs sniegu, — 
' Visada sargyboj
Stoviu — ir degti*”
Ir tariau aš: “Saule!
Niekados negesk, 
Skaidrų savo spindulį 
Man širdin įbesk!”
Ir nuo tol gyvenimu 
Degdamas -einu, 
Nežinau, -kaip saulė, 

•Miego nei sapnų.

Kelialapiai į gydyklas

- Neseniai Vilniaus srities 
^Raudondvario MTS ' traktori* 
ninkas drg. Stankevičius išvy
ko- ilsėtis/į Odesos sanatoriją.

• Prieš kurį laiką iš Tarybą 
Gruzijos Chaltubos ■ poilsio 
vietos sugrįžo žymiai patajsęš 
sveikatą Alovės MT3, prikabi* 
nėtojas drg. LechaviČius. ,Qe-. 
riaųsiose sąjunginėse, o taip 
pat respublikinėse sanatorijo
se ir poilsio namuose šiuo me
tu ilsisi keliolika Šeduvos, Žėl- 
vos, Zarasų ir kitų MTS me
chanizatorių. **’"

šiais metais vien tik MTS 
ir žemės ūkio organų darbi
ninkų ir tarnautojų profsąjbn- 
gos respublikinis komitetas 
išduos anie 700 kelialapių iii 
sėtis poilsio namuose ir sana
torijose. ' -

—0— ‘J/
Nauji gyvulių veislynai

Artimiausiu metu Zarasų ir 
Dusetų rajonų kolūkiuose, SU 
centru Zarasuose, bus suorga
nizuotas Lietuvos žalųjų gal* 

' vijų veislės veislynas. Tai tre
čias galvijų veislynas respub* 
likoje, be iki šiol veikiančių 
dviejų stambiųjų raguočių 
veislynų.

Ukmergės ir Kovarsko ra
jonų kolūkiuose, su centru 
Ukmergėje, organizuojamas 
antras respublikoje Lietuvos 
baltųjų kiaulių veislynas.

Be respublikoje veikiančių 
avių ir Lietuvos sunkiųjų ardė* 
nu veislės arklių veislynų, nu
matoma dar Utenos rajono 
kolūkiuose organizuoti žemai
čių veislės arklių veislyną^ d 
Šilutės, Pagėgių, Priekulės ra
jonuose — Lietuvos juodmar
gių galvijų veislyną. •• h

Gyvulių veislynų darbuoto
jai padeda kolūkiams vesti 
veislinį darbą, nustatytose no
nose gerinti vienų ar kitų gy
vulių veislę, ruošti veislinę 
medžiagą kolūkiams.

H on g Kong.—Kinija su
teikė vietinę savivaldybę 
pusei milijonų korėjiečių^ 
gyvenančių vienoje Man* ' 
džūrijos apskrityje. .7
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TREČIOJOJ PARTIJOJ LIAUDIS VEIKIA

Liaudyje balsų begalės,
Progresuos, bė aibe jonės,— 

“Criaifiblib,” “Asilo” sauvalės
Veda iš kantrybės žmones.

Nūn į valdvietes patenka
Aukso vel’šių pasamdyti.

Pelnas, lobiai turčiam tenka.
Liaudžiai mokslintis pavydi.

Aukštas mokslas vien tik turčiam.
Mokslo žmogus—turčių draugas.

Vien religija mažučiam;
Liaudis—krikščionybės laukas.

Turčiai patys, it šventieji,.
jiem nereikia aušint burnas,—

Už juos kalba parinktieji,
Žmones laiko už pikčiurnas.

Teisių Bilių žmonės gerbia,
Smithą, McCarraną jie keikia;

Kongreso elgesį smerkia;
Tuos aktus atšaukti reikia.

1952-1-25 d.
Tylintis

Working Man’s Lamentation
I have sorely toiled

Front a youngish age,
For my loaves of bread,

And the worthless wage,
I have poured my sweat

Through a mist of years;
I would tend my flock: I would stem their tears!

But I'm only one—
Now my health is torn

Like a pair of shoes
That are badly worn,

And my heart sore dulled
By the fiendish strife >

Crumbles in despair: 0 repulsive life!

Like an ant I plied
For the need of gold, N > ’

Now my soul is crushed,
And my body’s old,

And my thoughts are such 1
, They would make me weep,

; For the days of old: when my heart could leap!

For the days of old,
When I raced youth,

f,And I fbll in love
With my dearest Ruth!

And it hurts to think
How a life can spoil

Mid the curse of vile: unrequited toil!

I was good to Ruth,
Ruth was good to me,

And we raised a large
Sweet family,

But the work was fat,
And the pay was thin,

Then when Susie died: O what might have been!

Then our little girl .
(0 sweet, Wilted rose!)

Went to bed to die,
And her body froze

In the chilling blast
Of the killing blight

Of unfeeling Death: O that stormy night!

I went wild with grief, x
And my wife did too,

And we cursed the rich,
(How my passion flew!)

• “Those who hoard the .wealth:
They would keep it all!

While my baby dies!” O my heart don’t stall!

All my children weep,
When they look at “Dad!’,

And they think of what
My life never had;

And I weep for them
When I think of what

.. All- the rich possess: and- what they have not !

; Pdinful is the bite
y Of the serpent: dearth,

For it sours life,
And destroys the mirth

That the strength of wealth
All alone can bring;

I've a right to wail: 0 that painful sting!

Ruth lies in. the.earth, <
And I sit alone,

Apd I'm wasting fast,
All is skin and bone,

Its too late for me,
; Even days are dark,
Death is calling me: O sweet, singing lark!

Charles WazulU

1

Kairėje paveikslo pusėje matome naująjį kainų stabi
lizatorių Tighe E. Woods. Jis čia sveikinasi su pasitrau
kusiu iš tos vietos Ellis Arnall. Pastarasis rezignavo, 
kai prezidentas leido plieno trustui pakelti plieno kai
ną. Arnall yra įsitikinęs, kad tas pakėlimas neturi jo
kio pateisinimo ir tiktai atidarys duris kitiems produk
tams kainas kelti. Jis buvo teisingas, nes po to ant vis
ko kainos vėl pakilo.

čiami vežti grūdus, 'o kai 
ponas pristigdavo ko malti, 
tuomet užlaikydavo vande
nį, kuris užpildavo visų 
apylinkės valstiečių pievas, 
o pavasarį kai kada pasiek
davo ir dirvas. Pavieniui ir 
būriais eidavo valstiečiai 
pas poną, lenkdavos, bu
čiuodavo jam rankas ir pra
šydavo paleisti vandenį. Bet 
ponas buvo kietas, neper
maldaujamas. o jei kada su
simylėdavo ir paleisdavo 
vandenį, tai tik už šiena
pjūtės, rugiapiūtės dienas 
ar už kitą kokį sunkų dar-

Karachi, Pakistan.—Su
dužus angliškam Pakistano 
lėktuvui, užmušta 18 žmo
nių.

A. VIENUOLIS

Anykštos—Žiežumbrio Hidroelektrinė
“Anykščių miestas kal

nais apriestas, o jo vidu
riu Šventoji upė teka.” 
Miesto gi apylinkės: “Kal
nai ant kalnų, kalnai ant 
kalnų, o ant tų kalnų—kal
nai ir maži kalneliai.”

Taip kadaise, balanos ir 
rankom sukamų girnų ga
dynėje, dainavo poetas 
anykštietis Antanas Bara
nauskas apie savo gimtinę 
—Anykščius. Jo laikais ne 
tik Anykšta, bet ir pati 
Šventoji tekėjo per mieste
lį be jokios kam naudos, jei 
nelaikyti nauda, kad anykš- 
čiai semdavosi sau iš jų 
vandenį, girdydavo jose sa
vo arklius, velėdavo žlugtą, 
o vasarą kai kada ir pasi- 
maudydavo... Ir jei kas 
tuomet būtų pasakęs, kad 
Šventosios ir Anykštos 
sraunieji vandenys bus 
įkinkyti turbinas sukti ir 
tiekti elektros jėgą ir švie
są ne tik Anykščių miestui, 
bet ir plačiai jo apylinkei; 
jei kas būtų pasakęs, kad 
toji šviesa nušvies ir Bara
nausko lūšnelę - klėtelę, ku
rioje jis parašė savo nuo
stabųjį kūrinį — “Anykščių 
šilelį,” — dievaž, tuo niekas 
nebūtų patikėjęs.

Bet kinta laikai. Balaną

ir žibalines, lempas pakeitė 
elektros šviesa. Prie gir
nų nebevargsta samdinio 
ranka, o suka jas šventoji 
ir Anykšta.

1949 metais, ištyrus A- 
nykštos vagą ir apskaičia
vus Rubikių ežero vandens 
energijos išteklius, buvo pa
siūlyta keletui Anykščių ra
jono kolūkių susijungti ir 
statyti ant Anykštos upelio 
kranto — žiežumbryje — 
hidroelektrinę, kuri apšvies
tų kolūkiečių butus.

Neilgai trukus, atsirado 
jų tarpe entuziastų, kurie 
labai rimtai ir atsidėję dir
bo jiems pavestą darbą. Jie* 
tai ir pakėlė visus pirmu
tinius ir sunkiausius dar
bus. Kad ne jie, tai dar pa
čioje pradžioje būtų suiręs 
visas užmanymas; mat, bu
vo suprojektuota užtvanką 
statyti medinę, bet, pradė
jus kranto kasimo darbus-— 
kalti špuntus ir montuoti 
įrengimus, staiga pradėjo 
slinkti kalnas, o apačioje 
b u v o užtiktas lekiančio 
smėlio sluoksnis, ir visą už
tvankos statybą teko per
projektuoti — medinės vie
toje daryti betoninę.

Dar ’ heužbaigus užtvan
kos darbų, buvo pradėta

statyti trobesiai, reguliato
riai, tiesti elektros laidai... 
Ir planas ėmė virsti tikrove. 
O kai ant bandymų stendo 
sužibo pirmutinė lemputė, 
subėgo prie elektrinės visi 
kolūkiečiai. Ši pirmoji apy
linkėje elektros lemputė 
juos daugiau paveikė, ne
gu ilgiausios kalbos ir įti
kinėjimai.

Šiandien jau nutiesti 
aukštojo ;ir žemojo įtempi
mo elektros laidai. Lempu
tėmis jau apšviesti Jono 
Biliūno vardo ir “Anykščių 
Šilelio” kolūkiai. 'Jono Bi
liūno vardo kolūkis jau įsi
taisė savo malūną, kuliamą
ją, keimerį, skiedroms da
ryti mašiną. Su elektfos 
pagalba numatoma pilnai 
mechanizuoti ir kitus dar
bus. Be’ to, prie jėgainės 
žemės užpylimo darbai at
likti savo elektros energi
jos pagalba, kas ypač atpi
gino statybą ir atpalaidavo 
daugelį darbo žmonių ran
ku, v

Vandens atsargai sudary
ti, nuo pavasario potvynių 
ar nuo didelių liūčių apsi
saugoti daromas pylimas ir 
prie Rubikių ežero. Šian
dien prie, žiežumbrio, už 
pylimo, jau yra susidaręs 
naujas 5 metrų gylio eže
riukas.

Dabar visi žiežumbrio 
elektrinėje dirbantieji yra 
susirūpinę iki vasaros dar
bymečio baigti užsibrėžtus 
darbus ir tuojau pradėti 
montuoti naujus žemės ūkio 
mechanizacijai skirtus įren
gimus. Šis darbas juo leng
vesnis, kad jėgainė jau da
bar aptarnaujama savų kol
ūkių jaunuolių, baigusių 
specialius kursus.

Dabar ne tik patys Anykš
čiai nušviesti elektros lem
putėmis, bet ir visa, Kovars- 
<ko ir Troškūnų apylinkė. •

Apžiūrėdami savo jėgai
nę, senesni kolūkiečiai pri
simena praėjusius laikus, 
kai Burbiškiu dvaro ponas 
buvo užgrobęs Anykštą ir 
ne tik kad jos jėga neleis
davo naudotis, bet netgi 
drausdavo upelėje ir žvejo
ti, ir' maudytis... Pats gi 
savo dvare Burbišky buvo 
įsitaisęs malūną, į kurį vals
tiečiai buvo prievarta ver-
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Klėsti Menas Ir Kultūra Lietuvos Sostinėje, Vilniuje
(Tąsa nuo 3-čio nūs.)

laikinio repertuaro pjesės. Ten galima 
išgirsti fragmentus iš operų, pamatyti 
baleto scenas. Tačiau, svarbiausias me
ninės saviveiklos turinys yra lietuvių 
liaudies kūryba.

Artimiausiomis dienomis laukiama 
Vilniuje atidarant naują teatrą, kurio 
trupe neseniai yra baigusi Maskvos Lu- 
načarsklo vardo valstybinio teatrinio 
meno instituto lietuviškąją studiją. Jau
nasis teatras parodys M. Gorkio pjesę 
“Barbarai”, lietuvių dramaturgo A. 
Griciaus pjesę “Išvakarėse” bei kitus 
savo darbus.

Ne tik į teatrus, koncertus bei kinus 
kviečia Vilniaus afišos. Jos kviečia j 
mokslininkų, rašytojų, meno veikėjų pa
skaitas ir pranešimus. Vilniuje Jjas die
ną skaitoma apie 20 paskaitų įmonių ir

įstaigų auditorijose, klubuose bei rau
donuosiuose kampeliuose. Paskaitų or
ganizavimo darbo centras Lietuvoje yra 
politinių ir mokslinių' žinių skleidimo 
draugija,7 kurios eilėse yrą daugiau kaip 
2,300 tikrųjų narių—stambiausių mok
slininkų ir specialistų visose žmonių ži
nojimo srityse.

Beveik kasdien Vilniuje vyksta įdo
mios futbolo rungtynės, teniso matčai, 
lengvosios atletikos varžybos, boksinin
kų, sunkiaatlečių pasirodymai, šachma
tų turnyrai ir 1.1.

Vilniaus afišos it veidrodis atspindi 
lietuvių tautos intelektualaus gyvenimo 
įvairumą, jos daugiašalius dvasinius 
poreikius, kuriems patenkinti dabar 
skirti mokslas, menas, literatūra, visi 
tarybinės kultūros lobiai.

G. Marčaitis.

Šitie dvylika jūrininkų yra dalis Amerikos nuskendusio U. S. “Western Farniči*” lai
vo įgulos. Jie išimti iš vandens ir išsodinti Anglijos uoste Dover. Kiti 23 tos pačios 
įgulos jūrininkai išgelbėti ir atgabenti į Anglijos uostą, Ramsgate. Nelaimė įvyko, kai 
amerikiečių laivas susidūrė su norvegų prekiniu laivu. Norvegų laivas perskėlė ame
rikiečių laivą., . .... .. .........................

Šypsenos
I

Nepavojingas
“Mano tėvas nudžiugo, 

kai aš jam pasakiau, jog 
jūs poetas.” Barbutė pra
nešė savo naujam vaikinui.

“Labai malonu tai girdė
ti,” sakė Jurgutis.

“Mat, pirmesnysis man® 
vaikinas, kurį tėvas ryžosi 
išspirt iš mūsų namų, pasi
rodė buvęs kumštininku... 
ir tėvui gana skaudžiai ta
sai žygis atsiėjo,” paaiškino 
malonioji Barbutė.

Roma. — Astronomai pa
stebėjo 22 milžiniškus ato
minius sprogimus vienoje 
Aquarii žvaigždėje per 5 
naktis.

Paskutinis Gražiausias

PIKNIKAS
Rengia bendrai Sietyno ir Rusų Chorai 

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 21 September
NAUJAME, GRAŽIAME

MONTGOMERY PARK
123 Montgomery Ave., įTvington, N. J.

Pradžia 1 vai*. — Įžanga 50c
šis piknikas bus vienas įdomiausių, su puikia muzikos 

ir dainų programa ir daug įvairių žaislų ir t.t. Valgiai 
įvairiausi — rusiški ir lietuviški, šokiams gros rusų pui
ki orkestrą.

šiAmo piknike, niekam nereikės liūdėti ir nuobodžiauti. 
Visi būsim smagūs, linksmi, užbaigiant vasaros piknikų 
sezoną. Piknikas atsibus ar lis ar ne, nes yra gera salė.

KELRODIS: Su busais — nuo Nearko priveža busai 
No. 13, 16, 25, 26, 54. Su karais taipgi važiuokite Spring
field Ave. ar Clinton Ave. beveik iki Irvington Centcjk y— 
klauskite Montgomery Avė.

Kviečia Komitetas.

M

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

A

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAŲČIUS

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

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, Akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojaūtinai turi būti orfentuo- 
jamaši. Nušalimas, sauld apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos,- pūslėj imas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p*

Skęstant,. prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
* Tai čia tik keletas aš 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. PETRIKlENfi.
Knygh iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu

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

maišto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką. Išleido 
Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų Komitetas.

Kaina $1.00; nupiginta kaina 75c.

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y
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TARASAS BULBA Los Angeles, Cal.

(Tąsa) '
Ochrinas Guska, Mykolą Gustas, 

Zadorožnis, M-etelica, Ivanas Zakrutigu- 
ba, Mosijus Šilą, Degtiarenko, Sidoren
ko, Pisarenko, dar kitas Pisarenko, ir 

dar kitų gerų kazokų. Visi buvo 
vengti ir mėtyti: lankę ir Anatolijos pa
kraščius, ir Krimo druskožemius bei ste
pės, visas upeles, dideles ir mažas, ku
rios teka į Dnieprą, visus užkampius ir 
Dniepro salas; buvę ir moldavų, ir va- 
lachų, ir turkų žemėje; dvivairėmis ka
zokų eldijomis išvažinėję visą Juodąją 
jūrą; puldinėję penkių dešimčių eldijų 
būriais turtingiausius ir labai aukštus 
laivus; nemaža paskandinę turkiškų ga
lerų ir daug daug iššaudę parako savo 
amžiuje. Nekartą draskė autams bran
gius apdangalus ir aksomus; nekartą 
raiščių sutraukiamas kelnių kišenes 
prikimšdavo grynų cechinų. O kiek jie 
yra pragėrę ir prašvilpę gėrybių, kurių 
kitam užtektų visam gyvenimui, šito ir 
apskaičiuoti negalima. Viską praūžė 
kazokų įpročiu, vaišindami visus ir sam
dydami muziką, kad visi, kas gyvas, 
drauge linksmintųsi. . Dar ir dabar re
tas kuris iš 'jų neturėjo užkasto turto: 
puodelių, sidabrinių kaušų ir apyrankių 
Dniepro salų meldynuose, kad netektų 
totoriams jų Tasti, jeigu, nelaimei, pa
traktų jiems užpulti iš netyčių Siečę; bet 
swnku būtų totoriams jį rasti, nes ir pa
tys savininkai jau ėmė miršti, kurioj 
vietoj jį užkasė. Tokie tat buvo kazokai, 
panorėję pasilikti ir atkeršyti lenkams 
už ištikimus draugus ir Kristaus tikėji
mą! Senas kazokas Bovdiugas taip pat 
panoro likti su jais, sakydamas: “Da
bar ne toks mano amžius, kad galėčiau 
vytis totorius; o čia yra vietos, kur ga
lima mirti kazokui tinkama mirtimi. 
Jau seniai prašau dievą, kad, jei teks 
baigti gyvenimą, tai kad baigčiau jį ka
re už šventą krikščionišką reikalą. Taip 
ir atsitiko. Garbingesnės mirties nebus 
senam kazokui kitoj vietoj.”

Kai visi persiskyrė ir sustojo abipus 
dviem eilėm atskirais kureniais, stovyk
los at^anas praėjo pro eiles ir tarė:

— O ką, ponai broliai, ar viena dalis 
{teįtenkinta kita dalimi?

■— Visi patenkinti, tėve! — atsakė ka
zokai. >

— Na ,tai pasibučiuokite ir atsisvei
kinkite vieni su kitais, nę$ dievas žino, 
ar teks dar gyviems pasimatyti. Klau
sykite savo atamano, o vykdykite tai, ką 
patys žinote: patys žinote, ką liepia ka
zoko garbė.

Ir visi kazokai, kiek jų ten buvo, pa
sibučiavo vieni su kitais. Pirmieji pra
dėjo atamanai ir, perbraukę ranka per 
savo žilus ūsus, pasibučiavo kryžmai ir 
po to nusitvėrė rankomis ir stipriai lai
kė rankas, 'norėdami vienas kitą pa
klausti: ”Ką, pone broli, -pasimatysime 
ar jau nebepasimatysime?” bet nepa- 

• klausė, nutilo, —ir susimąstė abi žilos 
galvos. O kazokai visi aliai vienas atsi
sveikino, žinodami, kad daug bus darbo 
Agniems ir kitiems; tačiau nesiryžo vie
nas nuo kito tuoj skirtis, o nutarė laukti 
teisiosios nakties, kad neleistų priešui 
pamatyti sumažėjau t kazokų kariuome
nę. Po to visi vyko į kurenius pietauti.

Po pietų visi, kuriems reikėjo iške
liauti, atsigulė pasilsėti ir stipriai, ilgai 
miegojo, tarytum jausdami, kad, gali 
būti, jiems paskutinį kartą teks miego
ti tokioje laisvėje. Miegojo ligi pat sau
lei nusileidžiant; o kai nusileido saulė 
ir kiek patamsėjo, ėmė tepti ratus. Su
sitvarkę paleido priešakyje vežimus, o 
patys, dar kartą atsisveikinę su drau
gais, tyliai ėjo paskui vežimus; raitinin
kai/ kaip pridera, nešūkaudami ir ne
švilpaudami arkliams, pamažėli ėmė tap
sėti paskui pėsčiuosius, ir jų nebuvo ma
tyti tamsoje. Tik buvo girdėti dar ark
lių tapsėjimas ir kartais girgždesys te
kinio, kuris dar nespėjo įsismaginti ar
ba nakties tamsoje nebuvo gerai ištep
tas.

Ilgai dar likusieji draugai mosavo 
jiems iš tolo rankomis, nors nieko nebu
vo matyti. O kai pasuko atgal ir grįžo 
į savo vietas, kai aiškiai šviečiant žvaig
ždėms pamatė, kad pusės vežimų nebebu
vo savo vietose, kad daugelio nebėra, ne- 

Jįsma pasidarė kiekvieno širdyje, ir 
• nenoromis susimąstė, nuleidę žemyn 
W narsias galvas.
Tarasas matė, kaip nuliūdo kazokų 

eilės ir kaip nusiminimas, netinkąs nar
siajam, ėmė supti kazokų galvas, bet ty
lėjo; jis norėjo palaukti, kad apsipras-

sa

tų jie ir su nusiminimu, kurio priežas- • 
tis buvo atsisveikinimas su kazokais. O 
tuo tarpu sau vienas ruošėsi staiga vie
nu metu sukelti juos visus, šūkterėjęs 
kazokų įpročiu, kad vėl ir dar didesne jė
ga, negu anksčiau, grįžtų kiekvienam į

Žmonės įsidrąsina , ♦
Jau beveik baigiasi vasara 

ir vasariniai parengimai bai
giasi. Turėsime pradėti ką 
nors rengti svetainėse, mieste. 
Per šią vasarą Los Angeles 
pirmeiviška visuomenė turėjo 
keletą piknikų

nuo 13 iki 14 tūkstančių. Ka
da garsus generolas kalbėjo 
žmonių nei nesimatė iš tarpo 
sėdynių; Matyt, • nesmagiai 
jautėsi generolas kalbėdamas. 
Kardinolo pikti žodžiai

Paskiau turėjom su važia vi- 
tmą Knights of Columbus (ka- 
jtalikų). Jie parsikvietė kardi
nolą Spellman .iš New Yorko 
pasakyti kalbą. Tas žmogus

kci ntru cmxxovxcm, ... 11 rnazesnJM apsivilkęs ilgu ploščium ir vi-v . t parengmė ų. Visi buvo sek 1sielą drąsa, kaip kad pritinka vienai tik; nXn(ri Kfls
sl^vų padermei, plačiai, galingai pader
mei, kuri prieš kitas — kaip jūra prieš 
nusekusias upes: jeigu oras audringas, 
visa ji staugia ir griaudžia, gūbrindama 
ir keldama bangas, kurių nesukels bejė
gės upės; o jei oras be vėjo ir tylus, 
skaidriau negu visos upės ištiesia ji sa
vo neaprėpiamą stiklinį paviršių, amži
ną akių džiaugsmą.

Ir liepė Tarasas savo tarnams iškrau
ti vieną vežimą, stovėjusį nuošaliai. Di
desnis ir stipresnis už visus kitus jis bu
vo kazokų gurguolėje; stipria dviguba 
karna buvo aptraukti jo stori tekiniai; 
sunkiai jis buvo prikrautas, apdengtas 
gūniomis, stipriomis jaučio odomis ir 
kietai apraišiotas . dervoje mirkytomis 
virvėmis. Vežime buvo vien plėčkos ir 
boseliai seno gero vyno, ilgai išbuvusio 
Taraso rūsyje. Paėmė jis jį atsargai, iš
kilmingam įvykiui, kad, jeigu atsitiktų 
svarbi valanda ir visų lauktų žygis, ver
tas palikuonims paminėti, tai kad vi
siems aliai vienam kazokui tektų išgerti 
ligi šiol neragauto vyno, kad didžią va
landą ir didį jausmą išgyventų žmogus. 
Išgirdę pulkininko įsakymą, tarnai puo

de prie vežimų, kalavijais piovė stiprias 
virves, nuiminėjo storas jaučio odas ir 
gūnias ir krovė iš vežimų plėčkas ir bo
selius.

— Ogi imkite visi, — tarė Bulba, — 
visi, kiek jūsų čia yra, ipikite, kas ką tu
rite: kaušą ar semtuvą, kuriuo girdo 
žirgus, ar pirštinę, ar kepurę, o jei ne, 
taip ir šiaip atkiškite abi saujas.

Ir visį kazokai, kiek jų ten buvo, ėmė 
kas kaušą, kas semtuvą, kuriuo girdė 
žirgą, kas pirštinę, o kas ir šiaip atkišo 
abi saujas. Visiems jiems Taraso tar
nai, vaikščiodami tarp eilių, pylė iš plėč- 
kų ir boselių. Bet neįsakė Tarasas ger
ti, kol neduos ženklo, kad visi išgertų 
kartu. Buvo matyti, kad jis nori kažką 
pasakyti. Žinojo Tarasas, kad nors ir 
labai stiprus daiktas senas geras vynas 
ir nors jis gali labai sustiprinti žmogaus 
dvasią, bet jeigu dar prie jo bus pridė
tas tinkamas žodis, tai dvigubai stipres
nė bus ir vyno ir dvasios galia.

'— Aš vaišinu jus, ponai broliai 
taip pasakė Bulba,—ne ta proga, 
jūs apšaukėte mane savo atamanu, nors 
ir labai didelė' man garbė ir ne ta pro
ga, kad mes atsisveikinome su savo 
draugais: ne, kitu metu tinka ir viena ir 
antra; dabar mes ne tokią valandą gy
vename. ’ 
laują iš kazokų didelio širdies kilnumo! 
Taigi išgersime, draugai, vienu ypu iš
gersime visų pirma už šventą pravosla
vų tikėjimą: kad ateitų, pagaliau, toks 
laikas, jog po visą pasaulį išplistų ir vi
sur būtų tik vienas šventas tikėjimas, ir 
visi, kiek jų yra, busurmanai taptų 
krikščionimis! O ta proga išgersime ir 
už Siečę, kad ilgai gyvuotų ji visų bu- 
surmanų pražūčiai, kad kasmet išeitų 
iš jos narsūs vyrai, vienas už kitą geres
ni, vienas už kitą pranašesni. O . drauge 
išgersime ir mūsų pačių garbei, kad pa
sakytų anūkai ir tų anūkų sūnūs, kad 
yra kadaise buvę tokie žmonės, kurie ne
padarė gėdos draugams ir neišdavė sa
vųjų. Taigi už tikėjimą, ponai broliai, 
už tikėjimą! v

— Už tikėjimą! —suūžė visi, stovė
ję artimesnėse eilėse,e storais balsais. — 
Už tikėjimą! — jais pasekdami, sušuko 
tolesni, ir visi, kiek jų ten buvo, ir seni 
ir jauni, išgėrė už tikėjimą.

— Už Siečę! — pasakė Tarasas ir 
aukštai viršum galvos iškėlė ranką. 
. — Už Siečę! — nuaidėjo storai pir
mosiose ėilėse. — Už Siečę! — tyliai ta
rė senieji, kryptelėję žilais ūsais; ir 
krūptelėję, kaip jauni sakalai, pakarto
jo jaunieji: — Už Siečę! — Ir toli lau
kuose buvo girdėti, kaip kazokai minė
jo savo Siečę.

— Dabar paskutinis gurkšnis, drau
gai, už garbę ir visus krikščionis, gyve
nančius pasaulyje!

Ir visi, aliai vienas, kazokai išgėrė 
paskutinį gurkšnį už garbę ir ’ visus 
krikščionis, kiek tik jų yra pasaulyje. Ir 
ilgai buvo kartojama visose eilėse, vi
suose kureniuose: “Už visus krikščionis, 
kiek tik jų yra pasaulyje!”

(Bus daugiau)

. ’ šokiais kaspinais apsikabinč-mingi ir pelningi. Kas galnna >jęs Jjs ka]bgjo vįen ti]( gą2.
® dindamas bedieviais ir komu- 

nistais, dažnai suminėdamas 
laisvę ir demokratiją. Net koje- 
tu darosi, klausant to Romos 
agento nesąmonių. Jis pats ži
no kiek pas juos yra laisvės. 
Daryk kaip popiežius įsakė 
(svetimos valstybės vadas), o 
jei ne, tai būsi išmestas 
talikų tarpo.

Kiek mes šios šalies 
čiai turėtume laisvės ir 
kratijos, jeigu toki Spellmanai 
su popiežium valdytų mūsų 
šalį. Vienok jis nesigėdina 
kalbėti apie laisvę ir gązdinti 
svetimos šalies agentais.

Pagalios kiek laisvės yra 
Ispanijoj, o kard. Spellman 
yra geriausias draugas dikta
toriaus Franco. Jis dėlto prisi
metės 
vę.

'buvo patėmyti, tai žmonių 
parengimus šią vasarą lankė
si didesnis skaičius, negu me
tai tam atgal.

Kada karas 
joje du metai 
nes likosi lyg 
daugelis nenorėjo niekur eiti 
ar dalyvauti, bet šiemet pasi
rodė vėl žmonių ūpas pakilęs, 
jie pasidarė linksmesni ir į 
parengimus atsilanko daug 
skaitlingiau. Mat apsiprato. 
Kurių šeimynų karas nepalie
tė, visai nepaiso, kad žmonės 
nekaltai žūsta iš abiejų pusių. 
Žemės drebėjimo baimė

Šiemet pas mus porą sykių 
žemė smarkiai sukrutėjo, ge
rai kad prasidėjo laukuose, 
šimtas su virš mylių nuo Los 
Angeles. Jeigu būtų prasidėję 
netoli Los Angeles, būtų pri
darę galybes nuostolių.

Kaip dabar drebėjo, tai tik 
kai kuriuos išbudino iš miego. 
Liepos 21 Tehachapi kaimelį 
suvertė, o dabar, rugpiūčio 22 
mėnesis vėliau, smarkiai su
kratė Bakersfield. Abudu tie 
miesteliai stovi keliolika my
lių vienas nuo kito. Tehachapi 
iš keliolikos šimtų gyventojų 
12 užmušė. O Bakersfield iš 
keliasdešimts tūkstančių gy
ventojų tik du žuvo.

Kodėl taip buvo?
Mat Tehachapi tyruose kai

melis pabudavotas senoviškai. 
Nameliai daugelis iš purvo 
pastatyti ir žmonės miegojo, 
nes tas atsitiko 5 valandą ry
te. Kaip tik žemė sudrebėjo, 
tai namelių sienos išvirto, o 
stogai įgriuvo ant miegančių 
žmonių. Daugiausia nukentė
jo vaikai.

Bakersfielde nelaimė atsiti
ko dieną, 4 valandą po pietų, 
kada žmonių buvo pilnos gat
vės ir krautuvės, ir tik a u žu
vo, nprs abudu drebėjimai be
veik tokio pat smarkumo bu
vo. Bakersfieldas pabudavo
tas jau geriau. Viena moteris

prasidėjo Korė- 
atgal, tai žmo- 
kad pritrenkti,

iš ka-

piliė- 
demo-

kalba apie žmonių lais-
R. P. J.

Chicago, III
Chicagos organizuotų

per kietas 
paliuosavo 
vadus nuo 

tyrinėjimo, bent
užbaigs derybas sU

gavęs visas legališkas apsau
gas. Apsigynimo ’ advokatu 
yra Ernest Goodman, atsižy
mėjęs civilinių teisių gyhėjas.

Louis Ragni yra penkių vai
ku tėvas. Vienas jo sūnus yra 
sužeistas Korėjoje ir reikala
vo valdžios suteikti jam leidi
mą sugrįsti Amerikon ir atsi
sveikinti su tėvu. Kitas jo sū
nus yra sugrįžęs iš Korėjos, 
kur jis ištarnavo vienerius me» 
tūs.

Michigano Valstijos Svetur- 
gimiams Ginti Komitetas ragi
na darbo unijas ir šiaip masi
nes organizacijas bei pavie
nius žmones protestuoti priėŠ 
bandymą Louis Ragni išdepor- 
tuoti, atskirti jį nuo savo šei
mos, nūo savo vaikų, kurie Vi
si yra Amerikoje gimę ir už
augę. Rėp.

j | Itlu gvllClU, V ivlitl HlUbCllu

kad bėgo laukan iš krautuvės. Ply
tos puldamos nuo namų pa
taikė jai. Kitoj vietoj vėrau- 
zės stogas lūžo, ir užmušė 

žmogų. ’ ''U
Nuo 1933 metų žemės dre- 

i valdžia 
pravedė įstatymą, kad būda
vo j ant nors ir mažą namą tu
ri taip pritvirtinti, kad gali 
kratyti gana ilgai, vienok žmo
nių gyvybei pavojaus nebus. 
Kiti žemės drebėjimai

Ta'igi, abelnai imant, tie 
baisūs žemės drebėjimai nėra 
tokie pavojingi, kaip atrodo. 
Jie atsikartoja į kokį 20-30 
metų. Drebėjimai buvo 1906 
metais, 1933 ir dabar 1952 
m. 1906 m. San Francisco bu
vo labai sugriautas. s

žinoma, toj vietoj, kur pra
sideda žemės drebėjimas, pa
daro nuostolių ir išgąsčio, bet 
palyginant su kitoms vaistu 
joms, tai nuostoliai maži.

Paimkim kitas valstijas, 
kiek žmonės nukenčia žiemą 
nuo šalčių, pavasarį nuo pot- 
vinių, o vasarą nuo šilumos, 
čia gi mes žiemą ir vasarą be-' 
veik vienokius drabužius dėvi
me. O naktimis tais pačiais 
užklodalais apsikloję miega
me. žiemą mums nerūpi nei 
anglis, nei malkos dėl apšil
dymo. O vasarą nereikia pra
kaituoti, vargti.

Taigi, mos vistiek manome, 
kad Kalifornija yra viena 
geriausių vietų gyventi. 
Iš politikos 

šiemet pas mus, kaip ir 
tuose dideliuose miestuose, 
šokių suvąžiavimų . įvyksta. 
Turėjom V. F. W. legionierių 
mėgjmą pašturmuoti ir pasi
rodyti savo galybę. Bet išėjo 
labai prastai. Jie pasikvietė, ir 
Eisenhowerį pasakyti 10 mi- 
nutų kalbą. Pasiręndavojo 
vietą su šimtais tūkstančių sė
dynių, o žmonių susirinko tik

Prieš mus dideli žygiai, reika-| Kalifornijos
, ,. , v. . . nravedė isr.af.vma.
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vi-

Tokia 
darbininkų valia

Rugpiūčio 4 d. vakare įėjus 
į Uniteil Electrical (UE) salę 
pirmiausia akisna metėsi dide
lis juodas grabas, padėtas 
ant pastolio prie pat estrados. 
Neilgai i reikėjo spėlioti kas 
tame grabe guli, nes iš šono ir 
galuose prikaltos stambiom 
raidėm iškabos paaiškino:

“Giliai palaidosime Neaine- 
rikinį komitetą!”

Taip žiūri į kongresinį ra
ganų gaudytojų komitetą 30,- 
000, streikuojančių Internatio
nal Harvester kompanijos 
darbininkų. Ir toji pažiūra yra 
kiaurai persisunkusi visuose 
organizuotuose darbininkuose 
—AFL, CIO. ir nepriklausomo
se unijose. Tas labai ryškiai į- 
rodyta masiniame streikierių 
mitinge ketvirtadienio vakare.

Kaip jau buvo pranešta 
“Vilnyje” į mitingą buvo kvie
čiami ir ne streįkieriai, kad 
susipažinti, kodėl streikuoja 
Harvester darbininkai, ko jie 
reikalauja ir kas stengiasi su
laužyti jų streiką, o tuom pat 
kartu ir kovingą uniją —Uni
ted Electrical and Machine 
Workers.

Aštuntą valandą salė jau 
buvo pilnutėlė ir vienas tos 
unijos pareigūnas atidarė mi
tingą. Pirmiausiai pakviestas 
kalbėti unijos atstovas Gerald 
Fielde. Jis jau 12 metų vado
vauja unijos derybose su kom
panija, kada reikia daryti 
nauja sutartis arba iškyla ne
susipratimai.

Senoji unijos sutartis su 
kompanija pasibaigė su liepos 
pirma. Kompanija atsisakė 
tartis, nes tikėjosi tuojau susi
laukti Chicagoje kongresinio 
unamerikinio komiteto —tūli 
kompanijos pareigūnai vis 
gąsdino darbininkus “nesi
spardyti perdaug”, nes un 
amerikinis komitetas atvesiąs 
juos “prie pakaros”.
; Tada kompanija turėjusi 
lįabai daug karinių užsakymų 
ir dėl to sutiko pratęsti seną
ją sutartį 30 dienų. Kongresi
nis komitetas irgi atidėjo sa- Į 
vo atvykimą — vis laukda* 
mas kol išsisems darbininkų 
kantrybė ir jie išeis į streiką.

Kada dvi savąiti atgal uni
ja paskelbė streiką Harvester 
įmonėse, ant rytojaus atsirado 
ir unamerikinis Kongreso ko
mitetas Chicagoje. Tą pačią 
dieną keli unijos viršininkai 
pašaukti “liudyti”, o jie tuom 
harpu kasdien dalyvavo dery
bose su kompanijos atstovais. 
J Kaip Harvester įmonių uni- 
jh, taip kiti organizuoti dar
bininkai greitai permatė, kad 
kongresinio komiteto inkvizici
ja buvo tiksliai pataikyta pa
kenkti streikui ir unijos dery.- 
bom dėl naujos sutarties.

Kompanija jau turėjo gatavai 
paruošusi šnipus ir profėsiona1- 
lūs skundikus. Jie pasisiūlė 
(kaip pasakiškasis Judas) iš
duoti ir apšmeižti savo buvu
sius draugus, unijos vadus.

Bet eiliniai nariai, ne tik 
Harvester darbininkų unijoje, 
bet ir kitose, prie fedėralio 
buto, kur eina raganų gaudy
mas, išstatė masinį pikietą. 
šimtai pikietininkų maršavo 
aplink teismabutį ir jo kori
doriuose, ' o desėtkai tūkstan
čių stebėjo juos ir skaitė jų 
nešamas iškabas.

Kompanija ir kongresinis 
komitetas atsimušė į mūro sie
ną. Susiprato, jog sulaužyti 
streiką ir sudaužyti tokią ko
vingą uniją bus 
riešutas. Dėl to 
Harvester unijos 
tolimesnio 
kol jie
kompanija.

Tuos faktus susirinkusiai 
miniai išdėstė unijos vadai 
Gerald Fielde, Ernesto De 
Maio ir kiti. Po to kalbėjo ki
tų unijų atstovai—AFL, CIO 
ir nepriklausomų. Streikuojan
čių darbininkų šeimų paramai 
suneštas čielas kalnas negen
dančio maisto. Nors kolel$tos 
mitinge nedarė/ bet draugin
gos streikieriams unijos sudė
jo virš $13,000 pinigais.

Mitinge pravesta karštas 
pasiryžimas nesiduoti Harves
ter trustui ir jo talkininkui 
Jungtinių Valstijų Kongreso 
komitetui paklupdyti 30,000 
Harvester x darbininkų.

Harvester kompanijos pasi- 
mojimas nukapoti algas ir su
silpninti uniją, kaip ir kongre
sinis raganų gaudymo komite
tas bus “giliai palaidoti!” To
kia yra valia ir pasiryžimas 
organizuotų darbininkų Chi- 
cagoje. Tas buvo aiškiai ma
toma masiniame mitinge.

Detroit, Mich
Sulaikė deportavimą

Rugsėjo 12, buvo ta diena, 
kada turėjo, būti į Italiją iš- 
deportuotas Louis Ragni. Ta
čiau įsimaišė teisėjas Picard 
ir deportavimą sulaikė^ Taip 
paskelbė Michigano Valstijos 
Sveturgimiams Ginti Komite
tas.

Tas sulaikymas, žinoma, 
yra tik laikinas. Teisėjas Pi
cai” d pareiškė, kad jis nori 
pilnai įsitikinti, jog Ragni yra

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

Johnson City, N. Y.
Vieša padėka

Turiu išreikšti didelę padė
ką dd. A. ir M. Liepam iš 
Woodhaven, N. Y. už jų taip 
malonų draugiškumą ir svetin
gumą, kuomet buvau užkvies
ta pas dd. Liepus rugp. 23 cj., 
— man bebūvant Metropoly^ 
su savo giminėmis. šimkaia> 
čikagiečiais. Drg. Liepienei 
prisiėjo daug triūso pridėti, 
surengiant tokius šaunius pie
tus. Ištikro visai nesitikėjau 
tokių malonių vaišių, ir nebu
vau užsitarnavusi, nes dar vos 
tik buvo antras sykis, kaip.au- 
ėjome su dd. Licpais į pažintį. 
Tai buvo pereitą pavasarį, 
kuomet susipažinome ęaš 
binghamtonieČius šimoliūnup, 
kuomet Liepai svečiavosi pąs 
juos, ir mudvi su Viktorija bji- 
vome pakviestos ant piętų; 
kad sueiti į pažintį su jais. 
Jie abu yra malonūs ir drau
giški žmonės. '

Beje, pas dd. Liepus daly
vavo ir jų kaimynas Jankaitis, 
be kurio pagalbos mes vargiai 
būtume suradę jų reįsidencijg, 
kadangi jie gėrokaiitoli nūb' 

I didmiesčio gyvena. - . • > , ’ t 
. Besivąžinėjaut po New Ypy* 

ką ir apielinkes, pasukome <ir 
Į Richmond Hill į Liberty Ąų- 
ditoriją ir Laisvės įstaigą, Kau 
dangi jau buvo vėlokai, tąi 
tik dar suradome d. Sasną, 
Večkį ir Gasiūną. Drg. Ve^- 
kys aprodė viso namo pątnl 
pas ir tą savo gražųjį, gėlynį. 
Ačiū jam. Buvo smagu su ’ 
sais pasimatyti, nors ir ant 
trumpo laiko. B. Zmitraitė. v

i .

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina 31.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.
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Motery klubo 
susirinkimas

Įvyks rugsėjo 18-tą. 8 vai. 
Vakaro, Liberty Auditorijos 
patalpose, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Bill, N. Y. 
' Jau baigiasi šiltas oras, a- 
teina ruduo ir vėl pradėsime 
vykdyti susirinkimus, nes jau 
pailsėjome per ištisus tris mė
nesius.

Prisipažinsiu, kad pasiilgau 
draugių klubiečių. Ak, nėra 
kitos tokios linksmos sueigos, 
kaip moterų klubo susirinki
mai. Gražiai pasipuošusios, 
sueiname, draugiškai pasikal
bame. Apvaikštome gimtadie
nius, varduves. Pasiklausome 
prelekcijų ir apsvarstome klu
bo reikalus.

Ar tai nėra geras ir gražus 
darbas moterims?' į j

Dalyvaudamos' pas' • klubie- 
tęs užmiršome . Visas,namų 
bėdas, vargus, neš nėra' kada 
apie bėdas mąstyti, kuomet 
matai, girdi ir kalbi ką nors 
naujo, geresnio ateičiai.

Šį sezoną turėsime daug ko 
naujo ir naudingo, nes mes 
turime moterų klubiečių, ku
rios moka vienokią ar kitokią 
profesiją. Čia paminėsiu tik 
vieną iŠ tų lekcijų, kurias tu
rėsime. Tai bus pamoka, kaip 
pasiūti ar pataisyti suknėlę, 
kad gerai atrodytų, kuomet 
apsivelki ir kad nebūtų per 
jauna nei per sena, sulyg am
žiaus, nes tai yra labai svar
bus dalykas moterims. Manau, 
nepadarysiu klaidos pasakiusi, 
kad klubietės moka gana gra
žiai apsirėdyti. Bet, ko ’dau
giau) mokėsime, tai geriau.

Nepamirškite, draugės, štai 
ko, kad kiekvieną susirinkimą 
tnes turėsime skirtingą lekci
ją ir vis svarbią ir pamoki
nančią. Tai, draugės, ateiki
me į susirinkimą skaitlingiau
siai ir atsiveskime naujas 
drąuges. Padarykime moterų 
klubą iškilmingą vardu ir dar
bu. Klubietė.

Svečiai
■t* t . ; • »> • •• • • ■

Laisviečius atlankė montre- 
aliete Antosė Milėvičiene. Ap
žiūrėjo, kaip spausdinamas 
‘dienraštis ^Laisve, .kurtoji yra 
skaitytoja. Įsigijo knygų ir 
paliko dienraščiui dovanų $5. 
Ji taipgi lankėsi Lietuvių Kul
tūriniame Centre. Namo šeimi
ninkas Walteris Brazauskas 
aprodė jai visą įstaigą. Na
mas ir darželis—viskas jai pa
tiko.

Viešnią atlydėjo jos brolis 
Valis Bunkus, Lietuvių Ame^ 
rikos Piliečių Klubo dąrbuo^ 
tojas, prietelingas ir visoms 
lietuvių visuomenei naudin
goms įstaigoms. Jis taipgi ap>- 
dovanojo uienrąštį su $3.

Viešnia grįžta namo gale 
Šios savaitės.

—o—
Maspethe pas K. Rėklienę 

ir K. Petlitzkienę svečiavosi 
Rėklienės žentas Alfonsas 
Skirmontas ir jos anūkas 
•Frank, buvusieji brooklynie- 
Čiai-maspeth iečiai.

SVEIKINIMAS
GIMTADIENIU

Sveikinu savo vyrą Juozą 
Andrušaitį gimtadienio proga, 
linkiu jam kuo geriausios 
sveikatos ir malonaus gyveni
mo.

Eva Andrusaitienė,
Brooklyn, N. Y.

Jurginų mėgėjams
New Yorke ruošiama dvi- 

dieninė jurginų paroda šio 
mėnesio 16 ir 17-tą dienomis. 
Įvyks Essex House patalpose, 
59th St., netoli 7th Avė. Įžan
ga $1. Valandos lig 10 vaka
ro. Išstatys apie 275* rūšių 
jurginus.

• Brooklynietis taksiko vai
ruotojas Edward Zory apsi- 
skundė policijai, kad du “ke
leiviai” už pavežimą atėmė 
nuo jo $32 ir $85 vertės laik
rodėlį.

Atsiminus draugą
Rugsėjo 14-tą sueina vie- 

neri metai nuo mūsų paskuti
nio pasimatymo su Petru Vaz- 
niu. Metai po to, kai jis, už
baigęs tos savaitės ir dienos 
darbą, sulaukęs penktadienio 
vakaro, linksmai atsisveikino 
mins. Atsisveikino linksmai dėl 
to, kad, pagaliau, įstaiga bu
vo gavusi užvaduotoją darbi
ninką. Petras gavo savo ilgai 
lauktą atostogų, kurios jisai 
jau pel ilgą laiką pageidavo, 
bet vis negalėjo gauti, nes į- 
staigoje tartum nebuvo kas jį: 
užvaduotų darbe. O laikraštis 
juk turi išeiti. Petras tuomet 
dįrbo- laikraščio ądresuotoju- 
išsiuntinėtoju.

Penkioliktos rytą sužinojo
me, jog, Petras tą naktį mirė. 
Laidotuvės įvyko rugsėjo 18- 
tą, Fresh Pond Krematorijoje.
Liko gailiame liūdesyje duk

tė Anne ir žentas Frank 
Yakštis; duktė Olga ir žentas 
Anthony Margas ir anūkai 
Mary ir Mario; duktė Caro
lyn ir žentas Angelo Baretela 
ir anūkė Karen, taipgi brolis 
Juozas su šeima, gyvenąs 
Rumford, Me.

Nustelbti staigmenos ir liū
dni likomės ir daugelis jo or
ganizacinių ir asmens draugų, 
pajutę nuostolį netekimo drau
go ir sandarbininko.

Petras buvo nariu visų vie
tos pažangiųjų organizacijų ir 
nuolatinius dalyviu jų pramo
gose ir. susirinkimuose. Nega
lėdamas pastaruoju laiku 
daug prisidėti darbu, steng- 
dąvosi nesilikti joms skolingu 
norą .dąlyvumų. Ir bendrai 
mylėjo žmones, norėdavo su 
jais , susieiti. Jisai—vienas iš 
nedidelio būrelio tų, kurie 
bent, retkarčiais nuvyksta ir į 
užmiesčius, kituose miestuose 
draugu sueigosna, tuorrii prisi- 
dędant, .stiprinti, vienį kitiems 
draugiškumą ir talką.
.Paėjo iš Šiaulių srities. A- 

merikon atvyko pirm pat pir
mojo pasaulinio karę, čia ve
dė, dar Lietuvoje buvusią pa
žintą ir pamylėtą Elzbietą 

JStaųkaitytę,. .kuri jam davė 
tris dukreles. Pati mirė jau
na, palikdama mergaites vos 
3 iki 13 metų amžiaus. Petras 
vienas, vyriausios dukters pri- 
gelbstimas, išaugino mažąsias 
dukrytes našlaudamas.

• Petro vyriausioji, Anė, veik
liai dalyvauja lietuvių jauni
me, o taip pat ir senimo svar- 
biuosiuos'e-, visuomenei veiks
muose. Dirba LDS Centro raš
tinėje jau 15 metu ir praėju
siuose valdybos rinkimuose, 
kandidatuodama centro sekre
toriaus pareigoms, gerai pasi
rodė. Gi LDS nariai savo bal
sais už ją parodė, jog jie pa
žįsta ir įvertina savo jaunos 
darbuotojos pastangas ir pri
sirišimą organizacijai, pasto
vumą. *

« ' f

a ( Atsimindami Petrą, kaipo 
sąndarbininką ir draugą, dė
kingai atsimenatne jį ir už 
paliktą savo, įpėdinę ir .talki
ninkę daugelyje mūšų darbų 
Anę. Taipgi ir, už prielankias 
savo tėvo draugams Gigą ir 
Carolyn. , Z.
»----------------------------

Moteris nuteisė už 
talkinimą vyrams

Annie Moore Puff ir Joan 
Heroux, 17 ir 23 metų, teismo 
tapo pripažintos kaltomis. Ga
li bausti kalėjimu po trejetą 
metų. Kaltino, kad xjos nęšio- 
jo, slėpė kriminalistų vyrų 
ginklus, kurie buvo atrasti jų 
valizose. Još teisinosi esančios 
nekaltos — viena nežinojusi, 
kad ginklas įdėtas valizon, o 
kitą vyras vertęs nešioti.

Gerhard Puff bris teisiamas 
kaipo žmogžudys už nušovi
mą detektyvo Joseph Brock, 
norėjusio jį suimti. O Heroux 
kaitinamas kaipo dalyvis api
plėšimo banko sykiu su Puff.

• i

IN MEMORIUM

Petras Vazny 
Brooklyn-Richmond Hill, N. Y.

Rugsėjo 15 d., 1952 m., sukanka vieneri metai 
. kai netekome mūsų mylimo tėvelio. Mes, jo 

dukros, teikiame ši pranešimą jo atminčiai
Ilsėkis ramiai! 

z • • t

CAROLINA BARTELA 
OLGA MARGOS 
ANNE YAKSTIS

Foley Square, N. Y. —Ei
nant ragangaudiškuoju Smith 
Aktu 15-kos teisiamųjų darbi
ninkų vadų komunistų bylos 
tąsa atidėta iki rugsėjo 15-tos. 
Buvo., tikėtasi jos vykdymo 
praėjusį ketvirtadienį.

Posėdis prasidės 10:30. Tei
siamųjų advokatai pradės pa
rodymus, dėl ko byla turėtų 
būti panaikinta. Piliečių Ne
paprastojo Apsigynimo Konfe
rencijos vadovybė kviečia vi' 
sus susidomėjusius pilietinių 
teisių ir laisvių gynimu'asme
nis bei organizacijų atstovus 
atvykti. Svarbu patiems išgir
sti argumentus, nes tai bus 
svarbi lekcija visiems. Ir įdo
mu pamatyti teismo eigą.

Byla prasidėjo kovo 31 -mą. 
Lig šioį laiko prokuratūra pa
statė prieš teisiamuosius 10 
lyriešdarbininkiškų žvalgybos 
šnipų, kaip liudytojus. Dabar 
prasidės teisiamiesiems apgin- 

. ti argumentai. Apgynėjais 
stos advokatai Mary Kauf
man, John T. McTernan, Ja
mes Wright, Frank Serri. 
Taipgi, kaipo savęs apgynėjai, 
kalbės Elizabeth Gurley Flynn 
ir Pettis Perry, teisiamieji.

Iš Lietuvių Kultūrinio 
Centro pastogės

Labai malonu, ir svarbu, 
pranešti lietuvių visuomenei- 
apie mūsų Liberty Auditoriją. 
Vasaros sezonui pasibaigus, 
centre dabar prasidėjo rude
ninio arba ir žieminio sezono 
veikimai įvairių lietuviškų or
ganizacijų. Dabartiniu laiku 
tik susirinkimai ir pasitarimai, 
daromi, planai baliams, kon- 
certąms, paskaitoms ir tt.

Lietuvių organizacijos, no
rėdamos gauti tinkamą vietą, 
dieną savo parengimams, būti
nai turite pasiskubinti užsire
gistruoti salę. Jau 4 dideli pa
rengimai užregistruoti: Aido 
choro metinis koncertas, dien
raščio Laisvės taipogi metinis 
koncertas. O ir namo, šėrinin- 
kų suvažiavimas jau irgi nebe
toli. Suvažiavimas bus pabai
goje lapkričio. Tą patį vakarą 
bus suruošta iškilminga vaka
rienė, gal ir su programa.

Vienas iš maloniausių, sma
giausių ir didžiausių parengi
mų, tai bus Naujų Metų suti
kimo vakaras. Kas nori daly
vauti tame baliuje, prašome 
dabar užsisakyti stalą. Nes vė
liau gali būti nesmagumo, kuo

Ekskursija į Arrow Point
Daugelis esate girdėję bei 

skaitę apie gražiąją pažangių, 
žmonių užlaikomą milžinišką 
Anow Farmą. Ji randasi prie 
Monroe, N. Y. Daugelis mūsų 
jau esame buvę ir matę. 

į štai visiems puiki proga. 
■LLD richmondinė 185 kuopa 
'nutarė suorganizuoti “ekskur
siją”. Važiuosime automobi
liais. Važiuosime rugsėjo 21 
d., sekmadienį. Išvažiuosime 
nuo Kultūrinio Centro 7 vai. 
iš ryto.

Kurie norėtumėte važiuoti, 
Mojau užsiregistruokite. Gali
te Laisvės telefonu pašaukti ir 
užsisakyti vietą.

Trys ginkluoti plėšikai api
plėšė aludininką ir jo kostu- 
merį Š7 Nevins St. užeigoje. 
Išsinešę savininko $237 taipgi 
4 bonkas degtines, ir kostume- 
rio $3. Kostumeris dar buvęs 
apmuštas, kuomet pasipriešino 
skubėti į užpakalinį kambarį. 

Penki brooklyniečiai jau
nuoliai, baigę vidurinę mokyk
lą, gavo iš Brooklyn Archi
tects’ . Scholarship Fundacijos 
po $500 sįektis aukščiau tojo 
srityje,

• . a . . a J___ __ I____ * _ 1__a 1 - . 1___1 . «

met visi stalai bus paimti. No
rėdami užtikrinti sau arba sa
vo grupei vietą, pašaukite da
bar mane Virginia 9-4678, ir 
aš jums rezervuosiu tinkamą 
stalą.

Mūsų Centro gori patrijotai, 
daug kartų ir visokiais būdais, 
remia mūsų mylimą namą. 
Aukoja kiek kas išgali. Nese
nai brooklynietė May F. Merk 
prisiuntė bušelį visokių lėkš
čių. Ačiū. •
Dabar, kai jau prasidėjo bo- 

lininkų sezonas, tai bolingo 
salė turi būti labai švariai už
laikoma, kiekvieną dieną rei
kia gerai išvalyti. Mums yra 
labai reikalinga siurblys, elek-. 
trinė mašina.

Bet mūsų iždas pirkti tokios 
mašinos dabartiniu laiku ne- 
pavelina. Taigi, aš kreipiuosi į 
mūsų Centro patrijotus, /gal 
kurie turite jums nereikalingą 
tokią mašiną, ir gal galėtumėt 
namui padovanoti. Tai būtų 
labai didelė pagalba švarą už
laikyti. Jeigui pas jus atsiras
tų, prašau, paskambinkite na
mo vedėjui Volteriui.

Namo vedėjas,
Walter Brazauskas

Kurje turite, automobilius ir 
norėtumėte važiuoti, taipgi 
užsiregistruokite, tai žinosime, 
kiek žmonių jQs galite nuvež
ti. Už gazoliną bus užmokėta. * y

Farm a turi gerai įrengtą 
restaurantą. Valgių kainos 
maždaug tos pačios kaip ir 
miestų.. restąuf autuose. Bet 
galite, jčigu norite, ir savo 
valgių/nusivežti. ‘ '

Kas liečia gėrimus, tai jie 
ten turi tiktai minkštuosius, 
todėl nebijokite pasigėrimo.

Visi .ir visos kviečiami daly
vauti šioje “good time” išvy
koje. A. B.

White Plains ir artimojoje 
New Jersey srityje dviemis 
dienomis streiko Federal Tele
phone & Telegraph Radio 
Korporacijos apie 7,000 dar
bininkų gavo po 12 centų mo- 
kesties priedo per valandą.

Laukusieji lytiniai “riebių” 
pasakų teisme, miniomis suė
jusieji pasiklausyti teatrininko 
Billy Rose su žmona ginčo, išė
jo nosis nuleidę. Roses sutiko 
spręsti savo ginčą privatiŠkai.

Iš teismo rūmų

Mums reikėtų 
ten dalyvauti

Ateinančio trečiadienio va
karą, rugsėjo 17-tą, Yugosla- 
vų -Salėje, New Yorke, rengia
mas masinis mitingas pagerb
ti unijų organizuotoją Martin 
Young jo 49 metų sukaktyje 
ir pastiprinti reikalavimą jį 
išleisti iš Ellis Island po kau
cija. Jaui arti metai, kai jis 
ten laikomas, o Ellis Island 
paversta koncentracijos kem
pe.
Informuojanti ir įdomi prog

rama suteiks meniškos grožės 
įr pamokų kiekvienam atsi
lankiusiam. Kalbės žymusis 
civilinių teisių gynimo advoka
tas George W;. Crockett, Jr., 
t.hipgi Amerikinės Sveturgi- 
miams Ginti organizacijos sek
retorius Abner Green. Meno 
programoje paskilbę daino- 
riai-muzikantai: Laura Dun
can, Earl Robinson, Betty 
Sanders, dabar veikiantieji 
kaipo liaudies artistai.

Tikietai tiktai 50 c. Salės 
adresas: 405 W. 41st. St., prie 
pat 9th Avė. t

Apie tikietus noriu apsistoti 
plačiau. Tikietų šiai sueigai 
(kaip kad ir daugeliui svar
bių sueigų) turi ir lietuvių 
komitetas. Pas jį reikėtų įsi
gyti. Dėl ko? Greta svarbos 
ten dalyvauti, įeina ir mūsų 
tautinės grupės garbės klausi
mas. Kaip kitaip mūsų pačių 
išrinktasis komitetas gali pa
rodyti, jog jis atstovauja mus, 
jeigu ne parduodamais iš ank
sto tikietais svarbiosioms su
eigoms; jeigu ne mūsų suke
liamomis aukomis svarbiam 
darbui ?

Kooperuodami su savo 'ko
mitetais mes suteikiame savo 
atstovams daugiau energijos 
darbuotis, tuose komitetuose 
pasilaikyti. Taigi, greta daly- 
vųmo komiteto pašaukimuose, 
stengkimės atsiminti iš anksto 
įsigyti tikietus pas savo ko
mitetų narius. Dirbdami dar
bą, sykiu gaukime už jį ir kre
ditą, kad ir kiti žmonės žino
tų, jog mes kooperavome su 
jais, kuomet jiems buvo rei
kalas mūsų talkos. Tuo pat 
būdu užtikrinsime . saui teisę 
reikalauti talkos iš kitų tau
tų, jeigu mums kiltų reikalas 
talkos gauti. N. K.

Coney Islande vasarotojų 
grupė kelintu kartu pasimoka 
pabaridų už įvairius prasižen- 
gimėlius taisyklėms, kaip tai 
už nusirengdinėjimą po, tiltu, 
gulėjimą ant tilto, teršimą 
rezorto, kortavimus. Už pas
tarąjį “grieką” yra nukentės 
jusiu ir lietuvių.

Rumunai minėjo laisvės 
atgavimo sukaktį

New Yorko rumunų sušauk
tame aštuntajai Rumunijos iš
silaisvinimo nuo nacių sukak
čiai paminėti masiniame mitin
ge susirinko penki šimtai pub
likos į Riverside Hotel. Iš
klausę kalbėtojų pareiškimus 
ir žymių ' menininkų teiktą 
programą, entuziastiškai nu
tarė pasiųsti Rumunijos Liau
dies Respublikos prezidentui 
Peter Groza pasveikinimą. Ir 
pareiškė pažadą, kad Ameri
kos rumunai darbuosis už tai 
ką ir draugiškumą tarp Ame
rikos ir jų senosios tėvynės. .

Kalbėjo Rumunijos reikalų 
vedėjas 'New Yorke Cornelių 
Bogdan ir novelistas Howard 
Fast. Meno programoje daly
vavo Ray Lev, Leon Bibb, llo-

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

TOOL MAKER

1st CLASS FOR PLASTIC
MOLDING SHOP.

Excellent Working Conditions.
PENN PLASTICS CORP.

Glenside, Pa. OGONTZ 0121

(178-180)

Bookkeeping Machine NCR No. 
3000. operator. Wo offer steady 
work, good working conditions, 5 
Day Week. Call:

Mr. Galloway. BA. 3-9'144. 
MUSHROOM TRANSP. CO.

2514 N. Broad St. 
(180-186) .

HELP WANTED—FEMALE
CLERICAL Young woman to re
concile reports, knowledge of punch 
?ard tabulating helpful. Should 
have bookkeeping or accounting 
background. We offer steady work 
In air conditioned office, 5 day 
week . ’ 
GA6-0608. Bet. 9 A.M. 4 P.M.

(179-185)-

OPERATORS
Exp. On All Parts of Trousers. 
Wo Offer Steady Job, Gorxl 

Working Conditions In 
Union Shop: 

Apply:
Perfect Trouser Co. 

26th 8, Reed Sts., 2nd. Fl. 
(178-184)

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

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

x (175-181)

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų darbininkė-vi- 

rėja. Pageidaujama paliudijimai. 
3eri namai. Dėl daugiau informa
cijų skambinkite po 7 v. v.:

Republic, 9-8485
(178-180) 

Reikalinga namų darbininkė. Pa
prastas virimas. Patyrusi. Lengvas 
skalbimas. Mylinti vaikus. Turi 
kalbėti kiek angliškai. Nuosavas 
kambarys. $40. Bavside 9-0552.

(180-181)

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Detroito Moterų Pažangos Klu- 
i bo susirinkimas Įvyks trečiadieni, 
rugsėjo-Sept. 17 d.. pradžia 7:30 
vai. vak.. Draugijų svetainėje, 4097 
Porter St.

Visos narės malonėkite dalyvau
ti šiame susirinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarimui - ir 
jau reikia rengti prie žieminio pa
rengimo. O kita, tai kurios dar 
nesate pasimokėjusios duoklių, at
eikite ir pasimokėkite,

N. A., sekretorė.
(180-181)

C. BROOKLYN
L.D.S. 46-tos kp. mitingas Įvyks 

trečiadieni .rugsėjo 17 d.. 7:30 v. 
vak.. Liberty Auditorium. 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hill. Visi 
nariai būkite, nes turime labai svar
bių reikalų, kuriuos reikės aptarti

Kp. Valdyba.
(180-181) ,

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

G pusi.—Laisvė (Liberty)—šeštadien., Rugsčjo-Sept. 13, 1952

pe Foye. Savo kalboje Pas
tas palygino Eisenhowerio ir 
Dulles’o pažadus “laisvinti” 
Rumuniją ir kitas Europos 
valstybes su Anglijos buvu
siais planais “išlaisvinti” A-✓
meriką 1812 metais.

SKELBKITeS LAISVeJR 
pardavimaT0

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 pirmadieniu 
ir ketvirtadieniu vakarais tarp 6-8 
vai.. E. W.. Apt. 33. 408 So. 2nd 
St.. Brooklyn 11. N Y.

(177-181)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM0NA8 

v Savininkas

306 UNION -AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Matthew A.
BUYUSt

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

. 221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-8868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadlenlab atdaryta

—.................-................. ft

PEIST LANE 
DRUGS,’ Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Special tatai c

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

TeL EV. 7-628S




