
Dr. Andrius Graičiūnas. 
Nepriėmė ordino.
Lietuva penkmečio plane.

^Suklestės mūsų tėvų 
prastas.

Rašo R. MIZARA

'Apie mirusįjį Dr. Andrių L. 
Graičiūną telpa šios dienos 
Ijaisvėje editorialas; apie jį 
bus ir daugiau rašyta.

Per ilgoką eilę metų mudu 
buvome pažįstami ir geruose 
santykiuose.

Tarp kitko, Dr. Graičiūnas 
man patiko, kad jis atsisakė 
priimti iš Smetonos Gedimino 
kavalieriaus ordiną!

1940 metais velionis rašė 
savo bičiuliui Dr. A. Petrikai 
Brook lyne:

“Smetonos režime buvo 
mėginta man suteikti per du 
sykiu Gedimino III laipsnio 
ordiną. Nepriėmiau...”

Kai Smetona buvo iš Lietu
vos iššluotas, Graičiūnas labai 
džiaugėsi.

Fašizmo jis nekentė, jis juo 
šlukštėjosi.

T -o-
Kai rašytojas Upton Sinc

lair rašė savo geriausią veika
lą, “Raistą,” Dr. A. Graičim 
nas supažindino jį su lietu
viais, su jų gyvenimu ir darbu 
Stokjarduose, taipgi su lietu
viškomis pavardėmis.

Tai “ įgalino rašytoją sukur
ti didžios vertės veikalą, ku
riame perdėm skamba korek
tiškai “suspelintos” lietuviš
kos pavardės.

Beje, man rodosi, “Raiste” 
yra minima ir Graičiūno pa
vardė, tik, žinoma, ne gydyto
jo prasmėje.

—o—
Penktasis iš eilės Penkme

čio Planas Tarybų Sąjungoje 
yra vie®is iš didžiausių užmo
jų to krašto istorijoje.
| Jis baigsis 1955 metais, — 
tais metais jis turės būti išpil
dytas.

Pabaltijo kraštai, jų tarpe 
ir mūsų tėvų kraštas, Lietu
va, susilaukė didžiulio dėme
sio iš tų, kurie nustatė šiam 
penkmečiui gaires.

—o—
Skaitome:
“Ryšium su tolimesnio in

dustrializavimo uždaviniais, 
privalo būti nuo 2 iki 2.5 kar
tų padidinta elektrinės pajė
gos gamyba Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos respublikose...” « 

Vadinasi, po trejų metų 
Lietuvoje bus pagaminta e- 
lektros energijos du ir pusė 
tiek, kiek šiandien.

Kaune bus pastatyta didžiu
lė elektros teikimui vandoni- 

jėgainė; Rygoje bus pada
ryta tas pats.
.Jjį- —°—

Lietuvoje bus žymiai padi
dinta, praplėsta laivų statyba, 
mašinų gamyba, taipgi maši
noms gaminti mašinų gamyba 
ir turbinų dirbimo gamyba.

—o—
Plane nusakoma, kad Lietu

voje, per šį penkmetį, privalo 
būti žymiai praplėsta žuvų 
veisimo ir žuvų gaudymo pra
monė, ypatingai ežeruose.

Penkerių motų bėgyje Lie
tuvoje turį būti žuvų pagauta 
beveik keturis kartus tiek, 
kiek pagaunama šiuo metu.

—o—
Nustatyta, kad Lietuvoje, 

taipgi Latvijoje ir Estijoje, 
privalo būti pastatytas žymiai 
aukščiau' gyvulių auginimo 
ūkis, — ypatingai galvijų ir 
kiaulių.

Plano braižinyje reikalau
jama, kad Lietuvoje būtų žy
miai praplėstas ir paskubin
tas pelkių nūsausinimo dar 
bas, kad žemė būtų našesnė, 
kad ten, kur šiandien pelkės, 

ęiįi^jAoj žaliuotų javai, teikią 
ž £ JMpidžiai naudą.

Reikalaujama, kad būtų Lie
tuvos geležinkeliai rekonstruo
jami, pataisomi, gerinami.

Reikalaujama, kad iki 1955 
metų pabaigos Lietuvoje būtų 
padaugintas ligoninėse lovų
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Amerika su talkininkais 
turi daugiau kariuomenes 
negu Sovietų Sąjunga
Džiaugiasi, kad vakarų Europa sudarė jau 2,000,000
armijos; žada ją vis ginkluoti

Washington. — Amerikos 
valstybės dep a r t m e n t a s 
skaičiuoja, kad Sovietų Są
junga turi 4,000,000 armi
jos, o vakarines Europos 
kraštai davarė savo armiją 
iki 2,000,000 vyrų.

Bet Jungtinės Valstijos 
turi savo ginkluotose jėgo
se 3,500,000 vyrų. Taigi, 
krūvon sudėjus amerikonus 
ir jų talkininkus vakarų 
Europoje, susidaro 5 milijo
nai, 500 tūkstančių jų ka
riuomenės prigš 4 milijonus 
sovietinės kariuomenės.

Amerikos valdžia šiame 
apskaičiavime pra leidžia 
Sovietų draugų armijas, iš 
vienos pusės, ir kitų ameri
kinių talkininkų armijas, iš 
antros pusės, kaip kad Ja
ponijos, Čiang Kai-šeko ki
nų tautininkų. Australijos 
ir kt.

Washingtono vald o v a i 
džiaugiasi, kad vakarų Eu
ropa sukruto daugiau ar
mijos rekrutuoti. Bet sa
ko, Jungtinės Valstijos vis 
dar turės pinigais ir gin
klais remti Franci ją, Angli
ją, Italiją, vakarinę Vokie
tiją ir kitus vakarų Euro
pos kraštus per neribotą 
laikotarpį.

Tie kraštai iš savo iždų 
skiria 14 bilijonų dolerių 
(14 tūkstančių milijonų) 
ginklavimuisi per metus. 
Bet tai esą dar “labai per 
mažai,” sako Amerikos 
valstybės departmentas,

Jungtinės Valstijos da
bar duoda apie 6 bilijonus 
dolerių per metus vakari
nei Europai ginkluotis ir 
jos pramonę stiprinti. Le
mia, kad ir toliau reikės 
jai tokių pastiprinimų.

Valstybės departmentas 
šitaip pateisina tokią para
mą savo talkininkams vaka
rų Europoje; sako:

Dabar Jungtinių Valstijų 
pramonė viršija Sovietų 
Sąjungos pramonę. Bet 
jeigu Amerika naujais bili
jonais dolerių nestiprintų 
karines vakarinių europie
čių jėgas ir jų pramonę, tai 
Sovietų Sąjunga, kilus ka-

Vis daugiau serga 
kūdikių paralyžium

Washington. — Pereitą 
savaite dar 3,824 asmenys 
susirgo kūdikių paralyžium 
įvairiose valstijose. O nuo 
balandžio iki rugsėjo mė
nesio tokių susirgimų bu
vo 26,039, tai daugiau negu 
bet kada.

skaičius nemažiau, kaip 40 
procentų; vadinasi, kad būtų 
juo labiau susirūpinta žmonių 
sveikatingumu.

—o—
Penkmečio plano braižinyj 

Lietuva specialiai įvardinta 
net septyniose vietose.

★ ★★★ Richmond Hill 19, N. Y., Antrad., Rugs. (Sept.) 16, 1952 * ★★★* Metai 42-ricji, Dienraščio 34-tieji.

prieš komunizmą

rui, galėtų užimti . vakarų 
Europą ir vartoti jos pra
monę. Tuomet Sovietų fa
brikinė pramonė jau viršy
tų Amerikos pramonę. Be to, 
Sovietai galėtų tada iš va
karų Europos “užpulti ir 
Jungtines Valstijas,” kaip 
pasakoja Amerikos valdžia.

Sovietai protdstuoja 
Danijai ir Norvegijai 
prieš tuos manevrus

Maskva. — Sovietų vy
riausybė užprotestavo Da
nijai ir Norvegijai, kad jos 
leidžia vartoti savo vande
nis ir žemę manevruojan
tiems Atlanto kraštu kari^ 
niams laivynams, lėktu
vams ir kariuomenei. Tuo 
leidimu Danija ir Norvegi
ja laužo savo sutartis su 
Sovietų Sąjunga, sako pro
testas..

Sovietų spauda rašo, jog 
Danija virsta karine Ame
rikos stovykla prieš Sovie
tų Sąjunga. Įspėja danus, 
kad jų šalis gali tapti ka
rine amerikonų kolonija.

Boston. — Kažin kas pri- 
.rnėtė smulkių gelžgalių į 
karinio laivo - naikintuvo 
Prichett mašineriją. Tatai 
padarė $300,000 nuostolių. 
Laivyno šnipai ieško “sabo- 
tažninku.” c \

Mokslininkai patvirtino, kad 
jankiai vartoją karo 
bakterijas, sako Kinija

Peking. — Kinijos radi
jas pranešė, jog tarptauti
nė mokslininkų komisija pa
tvirtino, kad Amerikos lėk
tuvai mėtė apkrečiamųjų 
ligų Bakterijas į Šiaurinę 
Korėjos Liaudies Respubli
ką ir į Kinijos šiauriniai- 
rytinį kampą.

Kinų valdžios radijas sa
kė, jog ir keturi suimti 
amerikonai lakūnai prisipa
žino mėtę bombas, užtaisy
tas karinėmis bakterijomis. 
Tų amerikonų vardai yra 
K. L. Enoch, John Quinn, 
Floyd B. Onak ir Paul 
Kniss.

Tarp mokslininkų, kurie 
surado amerikonų numes
tas bakterijas, yra šie: Dr. 
Andrea Andreen, Švedijos 
Centralinės Ligoninės tyri
nėjimų direktorius; prof.' 
Jean Malter rę, Franci j os 
Gyvulinės Kolegijos tyrinė
jimų direktorius; dr. J. 
Needham, Anglijos Kara
liškosios Mokslu Akademi
jos narys; dr. Oliviero Oli
vo, medicinos profesorius iš 
Italijos, ir kt.

Korėja.—Amerikonai nu
mušė dar vieną Korėjos 
liaudininkų lėktuvą.

Olga Lepešinskaja, įžymioji Tarybų Sąjungos biolo- 
giste, darbuojasi savo laboratorijoje Maskvoje. Ji sako 
suradusi “paslaptį,” kaip žmogaus gyvenimą prailginti 
net iki 150 metų!

J. Tautos surado, kad vakarinėj 
Europoj pramonė nusmuko, o 
Sovietų draugų šalyse pakilo

Geneva, Šveic. — Jungti
niu Tautu Ekonominė Ko
misija Europai surado ir 
raportavo, kad vakarinėje 
Europoje per tris pirmuo
sius mėnesius šiemet žy
miai nupuolė darbai ir pa
blogėjo žmonėms gyveni-' 
mas.

Tuo tarpu pramone ryti
nėje Europoje, kaip kad 
Lenkijoje, Čechoslovakijoje 
ir kituose draugiškuose So
vietams kraštuose, pakilo 
20 procentų aukščiau, negu 
pernai per tą pati laikotar
pį, sako Jungtinių Tautų 
raportas.. Pagerėjo gyveni
mas ir rytinėje Demokrati
nėje Vokiečių Respubliko

AMERIKONAI PAŠALINA KARINE SOVIETŲ 
PASIUNTINYBE IŠ VAKARŲ VOKIETIJOS

Heidelberg, Vokietija. — 
Karinė amerikonų valdyba 
pareikalavo, kad Sovietai 
atšauktų karinę savo pa
siuntinybę iš Frankfurto, 
vakarinėje Vokietijoje. Tai 
todėl, jog sovietinė koman
da rytinėje'Berlyno dalyje 
reikalavo, kad amerikonai 
atsiimtų karinius savo pa
siuntinius iš Potsdamo, ry
tinio Berlyno priemiesčio.

Sovietinis komandierius 
gen. Čuikovas kaltino tris 
amerikonus, jų pasiuntiny
bės narius, kad jie šnipinė-

Anglai žada daugumai * 
rnalajiečių pilietybę

Singapore, M ala j a. — An
glų valdžia Malajoje pa
skelbė, jog 72 procentai ma- 
lajięčių jau gaus vietines 
pilietines teises. Daugiau
sia jų’ yra malajinės tauty
bės žmonių, paskui seka ki
nai ir indusai.

—L------- -—:—_
Korėja. — šiaurinėj Ko

rėjos liaudininkai praneša, 
kad nušovė’ dar 5 Amerikos 
lėktuvus.

je, kur atpigo kasdienio 
vartojimo dalykai.

Iš visų vakarinės Euro
pos kraštų • vien tik Fran- 
cijoj darbai dar nenupuolė. 
Francijos valdžia tikisi, kad 
nauji kariniai užsakymai iš 
Amerikos padės palaikyti 
darbus. Bet juo labiau nu
smuko Francijos dirbinių 
išgabenimai pardavimui už
sienin. Visi ženklai rodo, 
kad ir Francijai grūmoja 
nedarbo krize.

Jungtinės Valstijos ir 
Kanada urmu varo savo 
dirbinius į vakarų Europos 
rinkas. Tatai gi ypač pul- 
do Vietines. europiečių pra
mones.

jo karinius Sovietų įrengi
mus. Už tai buvo suimti, 
bet po 36 valandų paleisti.

Amerikinė komanda savo 
laiške Čuikovui dabar už
ginčija kaltinimą. ’

Čuikovas protestavo, kad 
amerikonai, dar pirm įsa
kant Sovietų pasiuntinybei 
— trims kariams — išsi
kraustyti iš Frąnkfurto, 
apsupo jų patalpą ir užgro
bė dokumentus. Čuikovas 
reikalavo sugrąžinti doku
mentus.

Žiaurūs mūšiai del 
Korėjos kalno

Korėja.-Jau 10 dienų kaip 
verda kruviniausi mūšiai 
dėl Finger Ridge kalno ke
teros, viduriniame fronte. 
Amerikonai ir jų talkinin
kai, Pietinės Korėjos tauti
ninkai nuolat atakuoja Ko
rėjos liaudininkus ir jų ben
drus kinus, kurie, tačiau, 
atmuša atakas. »

ORAS.—Giedra ir šilčįau.

Vakarines Europos trustas 
planuoja įsteigti savo 
ujungtines valstybes”
Šešių kraštą plieno-anglies trestas įkurtas kaip 
kariniai-ekonominis sąryšis prieš Sovietu Sąjungą

'Strasbourg, Franci ja. — 
Šešių vakarinės Europos 
kraštų ministrai pereitą 
savaitę užgyrė tarptautinį 
geležies, plieno ir anglies 
trus.tą, kurį suplanavo Šu
manas, Frakcijos užsienio 
reikalu ministras. I ši trus
ta susideda Franciia, vaka-

Sovietu darbo unijos 
gausingai šelpia 
Indijos baduolius

Maskva. — Sovietų darbo
unijos siunčia gausingą pa
šalpą badaujantiems Indijos 
žmonėms Madras provinci
joje: 10,000 tonų kviečių, 
5,000 tonų ryžių, 500 tūks
tančių dėžių išgarinto pie
no, kiekius kitų reikmenų 
ir 525 tūkstančius doleriu 
pinigais.

Neseniai Indijos valdžia 
buvo atmetus tokią paramą 
baduoliams todėl, kad So
vietu unijos siūlė dalinti 
pašalpas per pačių alkanųjų 
komitetą. Indijos premje
ras Nehru sakė, priimtų 
paramą, jeigu būtų Raudo
najam Indijos Kryžiui pa
vesta skirstyti pašalpas..

Taigi Sovietų unijos da
bar ir sutiko Raudonojo 
Kryžiaus vardu siųsti para
mą tiems badaujantiems 
žmonėms.

Indijos Kongreso Partija 
šaukia didžiąsias šalis 
i derybas dėl santaikos

New Delhi. Indija.—Visos 
Indijos Kongresinės Parti-
jos komitetas atsišaukė į 
didžiąsias valstybes, ragin
damas sueiti į draugiškas 
derybas ir taikiai išspręsti 
ginčus, gręsiančius nauju 
pasauliniu karu. Tos vals
tybės yra Jungtinės Valsti
jos, Sovietų Sąjunga, An
glija, Francija ir Kinijos 
Liaudies Respublika.

Kongresinė Partija yra 
valdančioji Indijos partija 
su savo premjeru Nehru.

Partijos komiteto priim
ta rezoliucija aštriai kriti
kuoja Ameriką už nepripa
žinimą Kinijos Liaudies 
Respublikos. Kita rezoliu
cija smerkia Pietinės Afri
kos baltųjų valdžią, kad ji 
taip niekina negrus bei pus
balčius ir neduoda jiem pi
lietiniu teisiu, v

Batista atleidžia 
priešininkui bausmę

Havana, Kuba. — Orto
doksų Partijos vadas Emi
lio Ochoa buvo nuteistas su
mokėti $1,000 pabaudos už 
tai, kad per televiziją kurs
tė sukilti prieš prezidentą 
Batistą. Bet prezidentas 
atleido bausmę.
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rų-Vokietija, Italija, Belgi
ja, Holandija ir Luksem- 
burgas. •

Tapo įsteigtas ir tarptau
tinis trusto seimas su 78 
atstovais nuo tų šalių nami
nių seimų - parl a m e n t ų. 
Tarptautinis seimas išrinko 
savo pirmininką Paulą H. 
Spaaką, Belgijos socialistų 
vada.

Tarptautinio trusto tiks
las yra kariniai ir medžia
giniai stiprinti vakarų Eu
ropą prieš Sovietų Sąjun
gą. Todėl ir Amerika spaus- 
tinai reikalavo įkurti tą 
trusta, nors amerikiniai 

« r

istatvmai draudžia savo ka
pitalistams palaikyti nami
nius trustus bei dėtis į tarp
tautinius trustus.
Bendros tarptautines 
valdžios pasiūlymas

Šešių vakarinės Europos 
kraštų ministrai pereitą 
šeštadienį pasiūlė dar la
biau sustiprinti jų vienybę 
prieš komunizmą — susidė
ti i jungtines vakarų Euro
pos valstybes, taip kad tu
rėtų -bendrą jiems visiems 
tarptautinę valdžią.

Už, pasiūlymą balsavo 51 
tarptautinio seimo delega
tas: prieš ■ pasiūlymą 4, o 
kiti 4 susilaikė nuo balsa
vimo.

Jungtinėms Europos vals
tybėms priešinosi ypač vo
kiečiai socialistai, vakarų 
Vokietijos seimo atstovai. 
Jie nurodo, kad jeigu vaka
rinė Vokietijos / dalis bus 
įtraukta į tų valstybių poli
tinį sąryšį, tai reikš, kad 
vakarų . Vokietija jau atsi
sako nuo jungimosi su ry
tine Demokratine Vokiečių 
Respublika, esama sovieti
nėje žinyboje. —

Šį pirmadienį susirenka 
vadinamas specialis steigia
masis seimas, kuris svars
tys planus., kaip sudaryti 
jungtines Europos valsty
bes iš šešių minimų kraštų, 
kad būtų lyg ir viena fede
racinė jų valstybė. “Stei
giamajame seime” bus jau 
96 atstovai nuo visų tų 
kraštų naminių seimų.

Kaip veiks tarptautinio 
x trusto prekyba

Trusto taisyklės reika
lauja:

Panaikint muitus už anglį 
ir plieno - geležies medžia
gas bei dirbinius, įvežamus 
iš vienų to sąryšio kraštų į 
kitus jo kraštus;' įvesti vie
nodas kainas visiem sąryšio; 
nariam; taip pat nustatyti 
kainas, kuriomis trustų an
glis ir minimi produktai 
turės būti pardavinėjami 
svetimose rinkose, ir pro- 
porcionaliai pasidalinti pel
nais iš užsieninės prekybos.

Australijos valdžia neda
vė leidimo delegatams į A- 
zijos tautų kongresą dėl 
taikos. Kongresas įvyks 
Pekinge, Kinijos sostinėje.
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DR. ANDRIUS L. GRAIČIŪNAS

ŠIŲ METŲ rugsėjo mėn. 7 d. Chicaigos priemiestyj po 
ilgos ir žiaurios ligos mirė žymus Amerikos lietuvių vi
suomenininkas, veikėjas ir profesionalas, Dr. Andrius 
L. Graičiūnas.

Velionis gimė 1870 metų spalių 31 d., — vadinasi, mirė 
sulaukus beveik 82-jų metų amžiaus.

Per pastaruosius ketvertą - penketą metų Dr. Grai
čiūnas sirgo ir dėl to buvo atitrūkęs nuo visuomeninio 
gyvenimo.

Būdamas neturte, susirgęs, praradęs regėjimą, jis bu
vo užlaikytas miestavose įstaigose, pirmiau Waukegano 
(Ill.) ligoninėje, o vėliau tūloje prieglaudoje, arti Chica- 
gos.

* Velionis gimė Kupiškyje. Jaunystėje dirbo žemės ūkio 
darbus, dirbo “prie arklo,” taip sakant.

Amerikon atvyko pabaigoj 19-to šimtmečio ir čia jam 
teko sunkiai dirbta įvairūs darbai. Bet jis, sunkiai ilgas 
valandas dirbdamas, vakarais mokėsi. Ir savo paties 
pastangomis, sunkiu darbu ir griežtu pasiryžimu, Grai
čiūnas baigė gydytojo mokslą,—buvo vienas pirmųjų lie
tuvių gydytojų Amerikoje.

’ IL
TAČIAU, TENKA PASAKYTI, jog gydytojo profesija 

jo perdaug netraukė. Jam rūpėjo visuomeniniai-kultūri- 
nis darbas, darbas tarp lietuvių, darbas, kuriuo jis ry
žosi pakelti lietuvių darbo žmonių kultūrinį ir, žinoma, 
ekonominį lygį. Visuomeniniai-kultūriniame darbe ve
lionis?* veikė apie 50 metų.

Jis apsigyveno Chicagoje, kur daugiausiai buvo ir te
bėra lietuvių ir ten dirbo, veikė. Pirmiau jis veikė su' 
katalikais, vėliau su sandarie.čiais, o paskui, prieš virš 
20 metų, palaipsniui nutraukė su jais ryšius ir darbavosi 
su progresyve lietuvių visuomene.

Tai buvo ženklyvas Dr. Graičiūno gyvenime posūkis: įgyba. Gerai, sakau aš sau, aš 
kai kiti senesnio amžiaus žmonės, ypatingai proįesiona- nematau, kad jie užmušinėtų
lai, krypsta į dešinę, tai Andrius Graičiūnas krypo į 

„ kairę!
1940 metais, kai smetonizmas Lietuvoje žlugo, kai pats, 

“tautos vadas” Antanas Smetona pabėgo pas Hitlerį, kai 
• Lietuvos Liaudies Seimas, pagaliau, nutarė paskelbti Lie

tuvą, tarybine respublika, Dr. A. L. Graičiūnas rašė:
“Kunigai, rabinai, popai ir ponai prarado Lietuvos 

žemelėj rojų. Nuskriaustasis, paniekintas žemutinis 
sluoksnis žmonių, kurie amžiais vergavo kunigams ir 
pųnams, atbudo ir nusikratė galutinai vergijos jungą.

“Kas čia tokio baisaus ar blogo atsitiko, jei kunigas ir 
ponas turės sėti žirnius, sodinti bulves ir malkas skal
dyti, kad iš prakaito savo sau gyvenimą padaryti, sa
ve prasimaitinti, kad iš bado nemirti?!...”

Karo metu, kai Lietuva buvo okupuota naciškų vo
kiečio, jos sūnūs ir dukros ryžtingai prieš okupantą ko
vojo, kai pasitraukusieji iš Lietuvos į Tarybų Sąjungos 
gilumą lietuviai organizavo lietuviškus dalinius Rau
donojoj Armijoj priešui mušti, tautai išlaisvinti, kai pa
čioje Lietuvoje partizanai triuškino vokiečius okupan
tus, Dr. Qraiciunas dirbo, veikė, kad suorganizuoti jiems 
čia šiokią tokią, kad ir nedidelę, pagalbą.

Jis (įalyvavo didžiuliame Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavime, Newyorke, įvykusiame karo metu 
prieš desėtką metų. Jis ten garsiai kalbėjo, ragindamas 
.visus darbuotis, kad padėti lietuvių tautai, vaitojančiai 
hitlerininkų okupacijoje, greičiau išsilaisvinti.

Dr. A. L. Graičiūnas buvo taurus asmuo, geras savo 
tautos pafrijotas, liaudies draugas, nenuilstantis veikė
jas. Jis mirė, kaip ir daugelis tokių žmonių, biednat- 
vėje, sakytume, skurde.

Jam turto sukrovimas niekad nerūpėjo ir jis pašiepė 
tuos savo kolegas, kurie tur.ta krovė, nekreipdami dė
mesio į visuomeninius, reikalus.

Amžina jam atimįritis!

Garsieji Amerikiečiai
Levi Coffin (1798 spalio 28 

• —-1877 rugsėjo .16 d). Dar 
prieš Civilini Karą Levi Coffin 
pagarsėjo • kaip Pogrindžio 
Geležinkelio prezidentas. Tai 
buvo slapta organizacija, ku
rios tikslas buvo tam tikrais 
metodais ir sistema padėti iš 
Pietų valstybių pabėgusiems 
negrams pasprukti į. šiaurines 

' Valstijas arba Kanadą. Jie 
būdavo gabenami iš namo iki 
namo per savuosius narius iki 

. jie būdavo saugūs. Coffin iš- 
x tisus 30 metų darbavosi ne- 

laimjngų^ų labui — padėjo 
jiems ne tik pinigiškai, bet 
taip pat priglausdamas juos 
savo namuose. Vienas iš jo 

globotinių buvo Eliza Harris, 
k.uorios apysaka vėliau pagar
sėjo kaip “Dėdės Šamo trobe
lė.” 1859 m., 3 metai prieš 
Išlaisvinimo Proklamaciją, jau 
net 20,000 pabėgėlių vergų 
per Pogrindžio ’Geležinkelį 
buvo pasiekę saugų užkampį.

Cęjpmon Council 
Amerikonai, sakoma, papir

kinėja maištinjpkus 
prieš Mossadeghą

Maskvą. — Sovietų radi
jas są)ke, amerikonai papir
kinėja puslaukines Irano 
tauteles, kad užpulti! jr nu
verstų premjero Mossade- 
gho valdžią.

Liaudies Bal

tic “raudonio-

APIE RAUDON- 
GAUDžIUS

Kanadiškis 
sas rašo:

Atrodo, kad 
ji” tikrai baigia paralyžiuoti 
amerikonus. Tur būt jie ant 
galo neturės net ką rinkti 
prezidentu.

Holyvudas. universitetai, 
mokyklos, įvairios organizaci
jos, valstybės departments ir 
net “Amerikos Balsas” — vi
si pilni raudonųjų.

Repęblikonai linkę kaltinti 
net demokratų prezidentinį 
kandidatą esant Minske, ke
lyje į Maskvą.

Veteranai reikalauja, kad 
Achesonas, užsienio reikalų 
sekretorius, ir kiti valstybės 
departmęnto žmonės būtų at* 
statyti. Jie su savo politika 
padedą rusams.

“Neamerikoniškas” komite
tas surado, kad televizijos ra
šytojai irgi kontroliuojami 
“raudonųjų”. Jie savo “propa
gandą” pravarą net per “A- , 
merikos Balsą.”

Kažin, ar nesusimaišo jiems 
protas, tiems gelbėtojams nuo 
“raudonųjų.”

TURISTAS
APIE ISPANIJĄ

Kanadiškiame "Liaudies 
Balse išspausdinta tūlo V. 
U. žiupsnelis įspūdžių, įgy
tų fašistų valdomoj Ispani
joj, kur rašytojas praėjusį 
pavasarį lankėsi turistu.

Štai, keli bruoželiai:
Pirmutiniu Ispanijos miestu 

mūsų kelyje buvo Barcelona.! 
Įspūdis .čia gavosi, kad jis o-1 
kupuotas užsieninės jėgos. Po
licija visur, visokia policija, 
visokioj uniformoj. Ispanijoj 
yra šešių rūšių policija, šalę 
reguliavęs armijos. Prie kiek
vieno visuomeninio pastato 
stovi ginkluotos policijos sar-

žmones, tad nepaisysiu jų ir 
eisiu apžiūrėti •miestą.

Kai jis pasiekė miesto vi
durį, tai pamatė:

Čia yra tūkstančiai lūšne
lių, kurias sunku aprašyti, nes 
mes niekad nesame matę to
kių Kanadoje ar kur kitur.

Lūšnelės pastatytos iš viso-

Apie Balsavimus Ten Ir Čia
A. Kelmutis menševikų 

Naujienose (rugs. . 4 d.) 
bando atsakyti į klausimą, 
“Kodėl pas, komunistus es
ti didelis balsuotojų skai
čius?” Jis tikrai žinąs, ir 
nori, kad visi juomi pati
kėtų.

Savo “filosofijos” paryš-! 
kinimui, jis patiekia aiški
nimą, kaip čia esą balsuo
tojai suskaitomi, Girdi: 
“Mes bet kokį balsavimą 
suprantame taip, kaip kad 
visur kitur balsavimas pra
vedamas: atidžiai suskai
čiuojamos paduotos kan
didatų kortelės. Jei korte
lėje nėra pažymėti kandi
datai arba ji yra visaip 
prirašyta, primarginta, ar
ba kitas koks popiergalis 
buvo idėtas į voką, tad to- 
kia kortelė nelaikoma gera 
ir į balsų skaičių neįtrau
kiama.”

Nemokša nežino nė to, 
jog paks mųą, Amerikoje, 
beveik kiekvįenoje valstijo
je, ir dar dažnai beveik 
kiekviename mieste, yra 
skirtingos balsavimo for
mos. Parv., New Yorke mes 
jau ir pamiršome korteles 
(balotus). Čia mes balsuo
jame malšinu pagalba.

O kaip balsuotojai su
skaitomi? Niekam nesvar
bu, kaip ir už ką tu balsa
vai, ką tu prie tos mašinos 
dareį. Kai ateini balsuoti 
(jeigu esi daug pirmiau už
siregistravęs dėl balsavi- 

«mo), tuojau prie stalo pri
žiūrėtojai .(dąžniausįa mo-

ant kor- 
m i esto 

parduo- 
Tie dist-

kios medžiagos, kokios tik sta
tytojai gavo; labai mažos, be 
grindų. Tai ne laikini namai. 
Visos lūšnelės su numeriais, o 
jų viduriu eina kreivos, purvi- 

i nos gatveles.
Toliau:
Duona Barcelonoj 

telių. Naktį, senuose 
distriktuose, moterys 
da duoną ant gatvių,
riktai pilni prostitucijos namų, 
kurie virte verda sekmadienių 
naktimis.

šioj dalyj patruliuoja poli
cininkai juodoj uniformoj. Tai 
“ekonominė policija.” Vie
nintelis jos uždavinys yra su
imti moteris, kurios pardavinė
ja duoną.

Vieną naktį matėm įdomią 
sceną. Du policininkai vijosi 
tris moteris, kurios pardavinė
jo duoną. Susirinko žmonių 
būrys-, bet jie buvo tylūs, nie
ko nedarė policijai...

Toledo mieste, katnadiš- 
kiai turistai matė Falango 
(fašistų organizacijos) jau
nimą “juodoj uniformoj ir 
raudonom ^kepurėm.”

Granada mieste baisus 
skurdas. “Čia šimtai ir šim
tai žmonių gyvena urvuose, 
iškastuose į p a kr i aušins 
apie miestą... Vaikai alka
ni, ligoti. Jie sekė paskui 
mus maldaudami pašalpos. 
Baisus vaizdas.”

Įspūdžių rašytojas teisin
gai pastebi:

Kanadoj gyvenančiam as
meniui sunku realizuoti, koks 
gyvenimas fašistiniame krašte. 
Mes kariavom prieš fašizmą 
ir, teoretiniai, sunaikinom jį 
Italijoj ir Vokietijoj. Bet, ne
suprantamai, ir be priežasties, 
mes toleruojame fašizmą Is
panijoj, ir net rūpinamės juo.

Taip, fašizmui Ispanijoje 
palaikyti, skurdui ir baisiai 
priespaudai palaikyti Wall 
strytas teikia milijonus: do
lerių paskolomis, kad Fran
ko režimas būtų tvirtesnis.

Tuo pačiu kartu klerikalų 
spauda nuolat rėkia: žiūrė
kit, kokia laisvė ir gerbū
vis Ispanijoj po to, kai bu
delis Franko, su Hitlerio ir 
Mussolinib pagalba, sunai
kino ten liaudies valdžia.

terys) atsiverčia knygas ir 
patikrina, ar tu užsiregis
travęs ir ar turi teisę bal
suoti. Jeigu viskas tvarko
je, turi vienoje tų knygų 
pasirašyti savo vardą ir pa
vardę, ir tiktai tada leidžia 
eiti ir balsuoti. Šitie atėję 
balsuoti ir pasirašę knygo
je sudaro balsuotojų skai
čių.

Panašiai daroma ir Tary
bų Sąjungoje, taip pat ir 
Lietuvoje. Ir pats Kelmu
tis sako: “Pas„komunistus 
balsų skaičius išvedamas ne 
iš paduotų balsavimo kor
telių, bet iš praėjusių pro 
balsavimo u r n. a žmonių 
skaičiaus. Kiekvienas as
muo, įėjęs į balsavimo sky
rių ,tuojau atžymimas bal
suotojų sąraše ir jo pase 
atspaudžiamas tam tikras 
antspaudas . Po tos ceremo
nijos asmuo eina prie ur
nos ir įmeta į ją voką su 
kortele, kur joje jis gali pa
rašyti, ką nori...”

Lygiai taip, kaip Ame
rikoje: ir čia pasirašęs sa
vo vardą ir pavardę, ir gar 
vęs balotą arba priėjęs prie 
balsavimo mašinos, daryk 
su savo balsu, ką tik nori.

Norėdamas išniekinti so
cialistinėse šalyse balsavi
mo sistemą, Kelmutis tik 
įrodė, prieš savo norą, kad 
ten balsavimai maždaug 
taip pat slaptai ir akurat- 

’nai pravedami, kaip ir pas 
mus Amerikoje.

Pilietis

Mūsų pensininkai
Šią vasarą čia ir ten iš

vykęs sutikau nemaža mū
sų žmonių, mūsų veikėjų.

Iš viso suskaičiau 15-ką. 
tokių, kurie jau sulaukė 
virš 65 metų amžiaus, ku
rie jau dabar fabrikuose 
nebedirba, bet gyvena iš 
pensijų, o kiti' jų sekamais 
metais išeis “ant pensijų” 
pagal Social Security įsta
tymą.

Be abejojimo, tokių žmo
nių, pensininkų, yra kur 
kas daugiau ir jų bus dar 
daugiau.

Mes džiaugiamės, kad jie 
sulaukė to amžiaus. <

Džiaugiamės, kad daugu
ma jų yra sveiki ir dar, 
palyginti, drūti. Kiek man 
teko patirti, tik maža dalis 
man žinomų pensininkų yra 
silpnos sveikatos.

Kaip jie gyvena?
Tūli mūsų pensininkai 

gauna nedidelę sumelę kas 
mėnuo iš valdžios, — se
natvėje pensiją, — ir dalį iš 
savo unijos, kuriai priklau
sė ir kuri turi pensijų sis
temą įsivedusi: Amalgamei- 
tų unija, angliakasių uni
ja, etc. \

Yra tokių, kurie, ilgus 
metus išdirbę tam 
fabrikuose bei 
gauna dalį iš ten.

Taip, kad vieni’ 
gauna apie šimtą, bei šimtą 
suvirs dolerių per mėnesį.

Nereikia nei sakytį, jog 
tai maža suma, atsižiūrint 
i pragyvenimo produktų 
kainu aukštuma.

Yra pensininkų, kurie te
gauna tik Social Security 
pensiją, bet kurie, ilgai 
dirbdami, buvo šiek tiek su
sitaupę, na, tai, sudėjus vis
ką į krū^ą, iš to gyvena ir 
žada gyventi.

Yra tokių, kurie neturėjo 
su taupų, negalėjo susidėti 
atliekamų juodai dienai, tai, 
gaudami keletą dešimtų do
lerių per mėnesį senatvės 
pensijos, aišku, iš jos ne
begali pragyventi, turi ieš
kotis kokio nors darbelio, 
kad galėtų užsidirbti eks
tra.

Tų, kurių sveikata pašli
jusi, kurie dasidirbti nie
kur nebegali, gyvenimas la
bai sunkus, šiurkštus.

Naujas gyvenimas
Mūsų pensininkai, kaip

tikruose 
įmonėse,

ir kiti

Laiškas iš Lietuvos

džiugu, 
sveika. Jau 

diena, kaip 
iš Panevėžio 
ir dabar jau

Apie kolūkiečių gyvenimą

Sanfranęiskietė Elizabeth 
V. Wilkes gavo laišką nuo są- 
vo brolio Jono Vilko dukters 
iš Lietuvos. Laiškas įdomus 
tuomi, kad jame šis tas pasa
koma apie šių dienų Lietuvos 
kolūkiečių gyvenimą. Laiškas 
ištisai skamba:

, . 1952. VU. 12.
Brangioji Tetule!

Širdingai dėkoju už laiške
lį, kurį gavom nesenai nuo Jū
sų. Labai mums 
Jūs dar tebesat 
šiandien kelinta 
aš atvažiavau 
nuo egzaminų 
kiek laisvesne galva dirbu na
muose. Mat, dabar pas mus 
visur mokyklų tinklas, todėl 
ir galim laisvai mokytis. Vy
tukas jau gimnazistas penkto
je klasėje. Jau jam šitame 
mėnesyje sukaks 11 metų, o 
man jau nuo gegužės mėnesio 
prasidėjo devyniolikti. Po 3 
metų, jei gerai seksis, tai jau 
būsiu septynmetės mokyklos 
mokytoja.

Mes gyvenam pusėtinai, že
mės, kur dirbam keli kaimai, 
tai yra* pusantro tūkstančio 
hektarų, o nuosavos žemės, 
kur mes tik vieni Itedirbam tu
rim, 60 arų. Turim karvę, avį 
ir du paršiukus, o arklys fer
moj, bet iš ten galima pasiim
ti. Fermoj yra apie šimtą ark- 

matome, pradeda savotiškai 
naują gyvenimą.

Tik pagalvokime: per 
visą amžių žmogus „ dir
bęs, vargęs, visur ir vi
suomet skubotai ėjęs, 
veikęs, tak tikrą valan
dą kėlęsis,t tam tikrą va
landą valgęs, tam tikrą va
landą grįžęs iš darbo, tam 
tikrą valandą ėjęs gulti, 
kad rytojų galėtų laiku at
sikelti, dabar vienu mostu 
iš viso to išsilaisvina !

Netenka jam skubėti į 
darbą. Netenka jam rūpin
tis, ką pasakys darbavietėje 
bosas, netenka rūpintis nie
ku tuo, kuo rūpinosi per 
keletą dešimtų metų!

Tie, kurie turi nuosavus 
namelius, tiesa, gali triustis 
aplink juos, dirbinėti, dar
želį kasinėti, pri žiūrėti, 
e te.

Bet tie, kurie neturi nuo
savų namų, neturi jokio 
specialaus užsiėmimo. - 

Besikalbant man su eile 
šitų naujų, savotiškų bedar
bių, visuomet stovėjo toks 
klausimas: Argi musų pen
sininkai, mūsų veikėjai, mū
sų laikraščio skaitytojai da
bar negalėtų savo laisvo 
laiko daugiau aukoti mūsų 
visuomeninei veiklai, mūsų 
spaudai, mūsų organizaci
joms stiprinti?

Man rodosi taip: jie ga
lėtų ir privalėtų tai pada
ryti.

Jie turėtų pasidarbuoti 
Laisvei, ieškant naujų pre
numeratorių. Jie galėtų net 
(didesnėse lietuvių koloni
jose) parsitraukti Laisvės 
pundais ir ją platinti tarp 
žmonių. Jie privalėtų tvir
tinti LDS, ALDLD ir kitas 
organizacijas.

Kurie sugebi, turėtų dau
giau ir dažniau mūsų dien
raščiui parašyti straipsne
lių, žinučių.

Jie, pagaliau, turėtų at
siminti, kad mūsų spauda, 
mūsų » organizacijos daug 
prisidėjo prie iškovojimo |ų 
kad ir nedidelių pensijų, 
kurias dabar jie gauna!

Be viso to, jie privalo 
daugiau šviestis, nes niekad 
nėra pervėlu.

Ką sakote, broliai ir sesės 
pensininkai?

Patys tarkite savo viešą 
ir nuoširdų žodelį! R. M.

lių, karvių taip pat netoli 
šimto, kiaulių 70, avių taip 
pat apie tiek. Tas visas mūsų 
bendra vadinasi kolūkis “Ta
rybinė žemė”, tai šio viso kol
ūkio tėvelis yra pirmininko pa
vaduotojas. Kaip klausiat apie 
šviesą, tai elektros neturim, o 
deginam su žibaline lempa.

Iki šiol dar visi sveiki ir 
krutam po truputį, tik svcika: 
toj silpnesnė bobutė, tai yra 
Jūsų mamytė, nes negi be 
jaunystė. Siunčia ji Jums daug 

kad linkėjimų ir karštai bučiuoja 
Jus savo senomis išblyškusio
mis lūpomis, nes tik„ viena jos 
svajonė bėra pamatyti savo 
mylimąją dukrelę. I

Dėdė Pranukas jau mirė, 
pernai žiemą. Dabar dėdienė 
gyvena viena.

Siunčiam Jums daug laimės 
ir pasisekimo gyvenime.

Sudiev, pasiliekam sveiki. 
Jūsų išsiilgusi brolio duktė 

Savųtė Vilkaitė.

Korėja. — Korėjos liaudi
ninkų patrankos nuo kran
to apdaužė karinį Amerikos 
laivų Agerhoh.nų ir sužeidė 
vieną jūreivį.

—■ ■■   ..... —*.
Las Vegas, Nev.Las Vegas, Nev—Nukri

to rakietinis lėktuvas; už
simušė lakūnas.

2 pusl.-Ltyayė

S URUGVAJAUS
Paskaita prieš Lietuvą

MONTEVIDEO, Urugva
jus. — Liepos 26 d. Graužinis 
suruošė 100 žmonių Ateneo de 
Montevideo salėje konferenci
ją. Kalbėjo ir pats ‘ministras.’ 
žemai nusilenkdamas dėkęicįį 
šio krašto valdžiai už 
glaudą, suteiktą išbėgusiems 
fašistų likučiams.* Taip pat 
Graužinis pažadėjo greit iš
laisvinti savo dvarus, kurie bu
vo iš jo atimti ir atiduoti tik
riesiems šeimininkams — dar
bo liaudžiai. Buvusios Lietu
vos išnaudotojų valdžios ne
minėjo tikruoju vardu, o vis 
vaitojo dabar labai pamiltą 
žodį demokratija. Nieko savo 
kalba neįtikinęs, zponas K. 
Graužinis perstatė kitą kalbė
toją — tdlą poną Bersetche, 
kuris pasakojo nuo pat Lietu
vos užgimimo iki šių laikų. 
Pagyrė lietuvių moteris, ku
rios mokančios padirbti gra
žių rankdarbių, mokančios 
austi, megzti ir tt. Jei p. Ber
setche nugarą būtų raižę lie
tuviškų pabraukimų spaliai, 
tai, esu tikras, jis tų audeklų 
nebūtų daug garbinęs. Pas
kaitininkas supažindino audi
toriją ir su lietuviška gcgi^ce. 
Esą gegutė, kaip ir bitė, mai^- 
tinasi tik gėlių žiedais... Nie
ko sau, gerai pažįsta šis Lie
tuvos “draugas” mūsų tėvy
nės gamtą bei gyvūniją! Kas 
nežino, kad gegutė yra paukš- 
tis-plėšrūnas ? Vėliau jis sa
kė, kaip lietuviai sutinka Ka
lėdų šventę. Girdi, lietuviai 
suritina sniego volą, iš jo pa
daro balvoną, į balvoną įkiša 
šluotą, o pagaliau—tą balvo
ną sudegina... Kad sniegas de
ga, lietuviams tikra naujiena!

Taip pakalbėjęs ir prikal
bėjęs apie Lietuvą ponas pas
kaitininkas padėkojo kunigui 
Mikalauskui už “inform.es” ir 
išdėstė visus šmeižtų^ .prieš 
Tarybų Sąjungą 
Lietuvą, kiek tik 
išmokęs. Anot jo, 
ir CO' partizanai Trakų miš
kuose turi tamprius ryšius su 
Vakarais, ir gal neužilgo ame
rikiečiai atsidursią Lietuvoje!

Gal^ gale išlindo ir narsusis 
Mikalauskas su savo kinotelc- 
vizija. Peršvietė jis keletą pa
veikslų, rodančių- buržuazinės 
Lietuvos praeitį. Nekurie iš 
paveikslų buvo toki “natūra
lūs”, kad pora moterėlių be
veik nualpo, pamanę regin
čios dangiškąjį rojų...

Tuo ir baigėsi il^ai ruošta, 
smalkiai reklamuota, per laik- 1 
rąščiųs ir visas radijo stotis, 
p. Graužinio konfetrenciją, su
rinkusi truputį daugiau kaip 
100 kląusovų, tanąe tarpe apie 
30 urugvajiečių. Mat, žmonės 
nelanko tokių ąktų, kur bej^ 
diškai niekinamu garbinga 
lietuvių tauta. Katalikas

ūžtug prieš 
bei ^Tarybų 
jis jų buvę, 

Graužinidr

Lietuviškajradijui 6 metąi
Šiemet rugpiūčfo 10 d. suka

ko 6 metai, kai "Morrtevidejujo 
tapo įsteigta prirmoji lietuvių 
radijo valandėlė. Nuo tada, 
t.y. n'do 1946, metų, lietuvių 
radijo programa su kruopščiu 
reguliarumu •pasigirsta kartą 
Į savaitę. /

Seniausias bei dabartinis 
mūsų radi joj programos vedė
jas yra drg> Petras Revuckas, 
kuris per e£lę metų parodė sa
vo didį pasiryžimą organizuo
jant radijį) transliacijų išlai
kymą, tic^k medžiaginiu, tiek 
ir ku'itr’r?niui atžvilgiu.

ši lietuviškojo radijo su
kaktis bus atitinkamai atžy
mėta pėer radijo bangas rug
pjūčio 10 d. Ta pačia proga 
ULC patalpose įvyks radijo 
paminėjimui pobūvis, apie 
kurio datą bus vėliau praneš
ta.

“l>arbas”.

Manila, Filipinai. — 
tizanaj užklupo cukraus fa* 
britą, pasigrobė 12 šautu
vų/ ir kulkosvaidį ir pasi
šalino. :

i . .___________ ___
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(Tąsa)
Jau kaušai buvo tušti, bet vis dar sto

vėjo kazokai, iškėlę rankas; nors links
mai žvelgė visų akys, prašvitusios nuo 
vwnOy bet giliai jie susimąstė. Ne apie 
naimą ir karo grobį dabar jie galvojo, 
ne apie tai, kam pasiseks prisirinkti čer
voncų, brangių ginklų, puošnių kaptonų 
ir čerkesų žirgų; bet susimąstė jie, kaip 
arai, nutūpę akmeningų kalnų viršūnė
se, skardingų, aukštų kalnų, nuo kurių 
toli matyti išsiliejusi bekraštė jūra, sė
te nusėta, kaip smulkiais paukščiais, ga
leromis, eldijomis ir visokiais laivais, iš 
kraštų aptverta vos matomais siaurais 
pajūriais su pakrančių miestais, kaip 
musėmis, ir nulinkusiais, kaip smulki 
žolelė, miškais. Kaip arai, jie tyrė aki
mis aplinkui save visą lauką ir juoduo
jantį tolumoje savo likimą. Bus, bus pa
dengtas visas laukas, jo šlaitai ir keliai 
barškančiais jų baltais kaulais, gausiai 
aplietas kazokų krauju ir sėte nusėtas * 
sudaužytais vežimais, sulaužytais kar
dais ir ietimis; toli išsiblašk/s^jų kuo
duotos galvos su kraujo persunktais ir 
sukepusiais kuodais ir žemyn nusviru
siais ūsais; trauks iš jų ir draskys" at
skridę arai kazokų akis. Bet didelis gė
ris Idypi tokioje, plačiai ir laisvai išsi
skaidžiusioje mirties nakvynėje! Ne
žūta nė vienas didžiadvasis žygis ir ne
dingsta, kaip maža parako dulkė šautu
vo vamzdyje, kazokų garbė. Atsiras, at
siras bandūrininkas, ligi krūtinės žila 
barzda, o gal dar kupinas brandaus vy
riškumo, bet jau baltagalvis senelis, ap
dovanotas pranašo galia, ir pasakys 
apie juos savo sodrų, galingą žodį. Ir 
sklis, kaip viesulas, per visą pasaulį jų 
šlove, ir visi, kas gims po jų, ims kal
bėti apie juos: nes toli pasklinda galin
gas žodis, panašus į gaudžiantį varpo 
varį, į kurį meisteris įdėjo daug bran
gaus gryno sidabro, kad toli miestuose, 
lūšnose, rūmuose ir kaimuose sklistų 
švelnus skambesys, visus lygiai kviesda
mas šventajai maldai.

IX
>Mieste niekas nesužinojo, kad pusė 

zaJporožiečių išvyko vytis totorių. Iš ma
gistrato bokšto pastebėjo tik sargybi
niai, kad dalis vežimų patraukė į miš
ką; bet pamanė, kad kazokai ruošia už- 
uolandą; lygiai taip galvojo ir prancū
zų inžinierius. O tuo tarpu stovyklos 
atamanas netuščiai bus kalbėjęs, ir mie
ste pasireiškė maisto stoka: kaip kad 
dažnai atsitikdavo anais laikais, kariuo
menė neapskaičiavo, kiek jai reikės. Pa
bandė padaryti išpuolį, bet pusę drąsuo
lių kazokai čia pat nukovė, o pusė, jų 
atstumta, grįžo į miestą, nieko nelaimė
jusi. Žydai tačiau pasinaudojo išpuoliu 
ir viską suuostė: kur ir ko išvyko Zapo
rožiečiai, ir kieno vadovaujami, ir kurie 
būtent kureniai, ir kiek jų iš viso, ir 
kiek jų liko vietoje, ir ką jie mano da
ryti, — žodžiu, jau po keleto minučių 
mieste viską sužinojo. Pulkininkai pa
dusėjo ir ruošėsi mūšiui. Tarasas jau 
suprato tai iš judėjimo ir triukšmo mie- 
sA,ir vikriai plušėjo, rikiavo, įsakinėjo 
irriurodinėjo, paskirstė kurenius trimis 
stovyklomis, apsupęs jas vežimais tvir
tovės pavidalu,— šitokiu būdu kaujan- 
tis zaporožiečiu dar niekas nebuvo įvei
kęs; dviem kur-eniam liepė sudaryti už- 
uolandą; lauko dalį apkaišiojo kuolais, 
sulaužytais ginklais, iečių nuolaužomis, 
kad progai esant galima būtų ten užvy
ti priešo raitininkus. Ir kai viskas bu
vo, kaip reikia, padaryta, pasakė kazo
kams kalbą —.ne tam, kad juos padrą
sintų ir pabudrintų, nes žinojo, kad ir 
taip jie drąsūs ir budrūs, — bet kad pa
čiam norėjosi pasakyti tai, kas gulėjo 
ąnt širdies.

— Noriu aš jums ,ponai broliai, pa
sakyti, kas yra mūsų draugystė. Jūs 
esate girdėję iš tėvų ir senelių, kaip vi
si garbino mūsų žemę: ir graikams ji 
davė save pažinti, ir iš Cargrado ėmė 
červoncus, ir miestai buvo puošnūs, ir 
cerkvės, ir kunigaikščiai, rusų giminės 
kunigaikščiai, savi kunigaikščiai, o ne 
katalikai klaidatikiai. Viską paėmė bu- 
surmanai, viskas žuvo, likome tik mes, 
našlaičiai, ir dar, kaip našlė po stipraus 
vyi^, taip pat be globos, kaip ir mes, 

žemė! štai kuriuo metu padavė
me! mes,* draugai, vienas kitam ranką, 
kaa sudarytume broliją! Štai ant ko ry
mo mūsų draugystė! Nėra ryšių, šven
tesnių už draugystės ryšius. Tėvas my
li savo vaiką, motina myli savo vaiką, 
vaikas myli tėvą ir motiną: bet tai ne

tas, broleliai: ir žvėris myli savo vaiką. 
Bet susigiminiuoti sielos, o ne kraujo 
giminyste, gali tiktai žmogus. Yra bu
vę ir kituose kraštuose draugų, bet to
kių, kaip rusų žemėje, tokių draugų nė
ra buvę. Jums ne vienam ilgesnį laiką 
tekdavo išbūti svetimame krašte; matai 
pats: ir ten žmonės! Taipgi dievo su
tvertas žmogus, ir išsikalbi su juo, kaip 
su savuoju; o kai tenka pasakyti nuo
širdų žodį — matai: ne, protingi žmo
nės, bet ne tie: tokie pat žmonės, bet ne 
tie! Ne, broleliai, taip mylėti, kaip ga
li mylėti ruso siela —ne protu ar kuo 
kitu mylėti, o viskuo, ką davė dievas, 
viskuo ,kas yra tavyje — a!.. — pasa
kė Tarasas ir numojo ranka, ir pakratė 
galvą ,ir kryptelėjo ūsą, ir pasakė:—Ne, 
taip mylėti niekas negali! Žinau, daug 
niekšybių dabar mūsų žemėje: rūpinasi 
tik javų kūgiais, stirtomis, dar arklių 
kaimenėmis, dar kad rūsiuose niekas ne
paliestų jų paslėpto midaus; savin'asi 
v-elnias žino kokius busurmanų papro
čius; biaurisi savo kalba; savas su sa
vu nenori kalbėti; savas savą parduoda, 
kaip parduoda prekyvietėje besielį pada
rą. Svetimo karaliaus, malonė, ir net ne 
karaliaus, o šlykšti malonė lenkų mag
nato, kuris savo geltonu batu daužo 
jiems snukį, jiems brangesnė už bet ku
rią brolystę. Bet kiekvienas : niekšas, 
koks jis bebūtų, nors būtų išsivoliojęs 
suodyse ir būtų didžiausias pataikūnas, 
ir jis, broleliai, turi nors grūdelį rusiško 
jausmo; ir pabus jis kada nors — ir su
duos jis, vargšas, rankomis per skver
nus; nusitvers už galvos, garsiai pra
keikęs .savo niekšišką gyvenimą, pasiry
žęs kančiomis atpirkti niekšišką darbą. 
Tegu gi jie visi žino, ką reiškia rusų že
mėje draugystė! Jeigu jau reikės mirti, 
tai niekam iš jų neteks taip mirti!... 
Niekam, niekam!.. Neužteks jiems, pe
lių veislei, drąsos!

Taip kalbėjo atamanas ir, kai baigė 
kalbą, vis dar kratė kazokų žygiuose 
pražilusią galvą. Visus, kiek čia jų sto
vėjo, labai paveikė tokia kalba, giliai įs
migo visiems ji į širdį; patys seniaus.ie- Į 
ii, stovėję eilėse, nė nepajudėjo, tik že
myn nuleido savo žilas galvas; ašaros 
tyliai kaupėsi senose akyse; lėtai šluos
tė jas rankove. Ir po to visi, lyg susita
rę ,tuo pačiu metu . mosterėjo rankomis 
ir pakratė daug ką mačiusias galvas. 
Matyt, s-enasis Tarasas daug priminė 
jiems pažįstama ir gera, kas būna šir
dyje žmogaus, kurį išmokė išminties ir 
vargas, ir darbas, ir narsa, ir visokį gy
venimo negandai, arba nors jis ir nėra 
jų patyręs, bet daug yra pajutęs savo 
jauna skaisčia siela amžinam džiaugs
mui senų tėvų, juos pagimdžiusių.

O iš miesto jau žygiavo priešo kariuo
menė, aidėdama būgnų ir trimitų gar
sais, ir, įrėmę rankas į šonus, išjojo po
nai, apsupti daugybės tarnų. Storasis 
pulkininkas įsakinėjo. Ir ėmė jie iš ar
ti pulti kazokų stovyklas, taikydami iš 
šautuvų, žaižaruodami akimis ir blizgė
dami variniais šarvais. Kai tik pamatė 
kazokai, kad jie priartėjo tiek, kad gali
ma pasiekti šautuvo kulka, visi drauge 
sugriaudė iš septyniapėdžių šautuvų ir 
be pertrąukos vis šaudė. Toli nuaidėjo 
garsus taukšėjimas apylinkės laukais ir 
dirvomis, susiliedamas į nepaliaujamą 
gaudesį; dūmuose paskendo visas lau
kas; o Zaporožiečiai vis pyškino neatsi-. 
kvėpdami: užpakaliniai tik užtaisinėjo 
šautuvui ir perdavinėjo priešakiniams, 
priversdami stebėtis priešą, kuris nega
lėjo suprasti, kaip šaudė kazokai neuž
taisydami šautuvų. Jau nebuvo matyti 
dėl tirštų dūmų, apgaubusių ir vieną ir 
kitą kariuomenę, nebuvo matyti, kaip 
čia vieno ,čia kito ėmė trūkti eilėse; bet 
jautė lenkai, kad tankiai skrido kulkos 
ir darėsi karšta; ir kai ėmė traukti at
gal, norėdami, išvengti dūmų ir apsi
žvalgyti, tai daugelio pasigedo savo eilė
se; o kazokų pusėje gal du trys buvo už
mušti iš šimto. Ir vis tebepyškino kazo
kai iš šautuvų, nė minutei nepertrauk
dami. Pats svetimšalis inžinierius ste
bėjosi tokia, jo dar niekuoiąet nematyta, 
taktika ir pasakė čia pat, visiems gir
dint: “Tai šaunūs vyrai Zaporožiečiai! 
Štai kaip reikia kautis ir kitiems kituo
se kraštuose!” Ir patarė tuojau pasuk
ti į stovyklą patrankas. Sunkiai subau
bė plačiomis gerklėmis ketaus patran
kos; sudrebėjo, toli sugaudus!, žemė, ir 
dvigubai tirščiau apsupo dūmai • visą 
lauką.

• (Bus daugiau) ____

Moterų susirinkimas

LLD 20 kuopos Moterų Klu
bo susirinkimas įvyks rugsėjo 
18 d., trečią ketvirtadienį. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Susi
rinkimas įvyks pas Pauliną 
Bakšienę, 12 W/ilson St. P. 
Bakšienė persikėlė į naują vie
tą, į antrą aukštą minėtoje 
vietoje. Visos narės kviečia
mos įsitėmyti vietą, ir laiką, ir 
susirinkime dalyvauti. Taipgi 
raginamos naujų narių atsives
ti.

Susirinkime bus išduotas ra
portas iš parengimo, kuris ge
rai pavyko ir kuriame dalyva
vo drg. A. Jonikienė. Kurios 
dar nepasimokėjote metinės 
mokesties, tai dabar pasimo- 
kėkite.
Susirinkime turėsime aptart, 

ką veiksime ateinantį rudenį 
ir žiemą. Svarbiausias daly
kas yra, tai dienraščių Laisvės 
ir Vilnies vajai. Turėsime iš
rinkti vajininkes, kurios dirbs 
vajaus metu. Darbas bus ne? 
mažas, kad sėkmingai praves
ti vajų.

Prašome visas susirinkime 
dalyvauti. Tą vakarą privatiš- 
kus reikalus padėkime į šalį.

Klubo Komitetas.

tari atvežė šio to prie maisto. 
K. Stanislovaitienė agurkų, 
kopūstų, tomeičių iV gėlių, 
Ona ir Jurgis šilkai ’iš Hart
fordo atvežė pyčių, tomeičių 
ir gelių. Draugės M. Sabaliau
skienė iš Newingtono atvežė, 
rodos, tomeičių. Kiti ir kitos 
gal ką nors daugiau atvežė 
bet tik tiek tesužinojau. Vie
tos veikėjai turės pažymėt 
spaudoje tuos, kuriuos čia ne
suminėjau.

Vyriausia virėja maisto bu
vo M. Strižauskienė. Jai pri- 
gelbėjo H. Buzienė, Vasiliaus
kienė, K. Yankeliūnienė ir 
keletas kitų nuoširdžių, pasi
šventusių draugių. Tiktai su 
šių, draugių geru suplanavimu, 
šie pietūs išėjo puikiausi, pa
liks ir pelno dėl LDS geroves.

Waterbury, Conn.
Gražiai pavyko LDS pietūs

Visi žmones myli waterbu- 
riečius už tai, kad jie suma
nūs ir darbštūs žmonės. Štai 
LDS 5-ji Apskritis paliko 
jiems nuspręst, kokiu laiku 
bent kokį perengimą suruošti. 
Jie griebės darbo; rugsėjo 7 
d. tikrai pataikė parinkti gra
žią dieną jie suruošė pietus 
Lietuvių Parke prie pat Lake
wood ežero.

žmonių prisirinko apie du 
šimtai. Niekados pirmiau tiek 
jokiam kitam bankete neturė
ta. Dėlto juos susodinti kartu 
nebuvo įmanoma, kai kuriems 
prisiėjo pietauti daug vėliau, 
negu jie tikėjos atvykdami. 
Virėjos irgi buvo susirūpinu
sios, kad visus pavaišinus, bet 
prie geros tvarkos visi daly
viai buvo patenkinti, visi ma
tėsi geram ūpe.

Vaišių laikotarpiu turėta 
prakalbėlių, • iškviesti Arisonas 
iš Bridgeport*), J. Kuncąs iš 
New IJaveno. Pastarasis dėstė 
LDS Seimo tarimus ir jame de
legatuose pakilusį ūpą. Taip
gi kalbėjo Jocis iš Bridgeport 
to, Medelis iš New lįaveno, 
Dr. J. Stanislovaitis, vietinis, 
ir tos dienos pirmininkė už
baigdama programą K. Sta- 
nislovaitienė pasakė įdomių 
dalukų iš praeities. Ji prirodė, 
kaip iš gilios praeities žmonės 
gali, pasisemti žinojimo patai
symui šiandieninio gyvenimo.

Vėliau1 garsiakalbis teikė 
muziką ir dainas nuo plokšte
lių. Pagaliaus susirikiavęs Lai
svės Choras, vadovybėje Wil
ma Hollis, iš Hartfordo, gra
žiai palinksmino svečius su 
skambančiomis dainelių me- 
liodijomis. Iš choristų tarpo 
dar susidarė duetai. Juos su
darė Wiilma Hollis ir Grace 
Gailen, joms pianu palydėjo 
choristė Mulerenkaitė. Kitą 
duetą sudarė W. Hollis ir 
John Kiškūnas, šiem pianu 
palydėjo G. Gailen. Pagaliąu 
W. Hollis ir G. Gailen duetas 
dainavo, o visas choras, diri
guojant John Kiškūnui, prita
rė. šitokia meno programa vi
sus patenkino,

čia vėl kitas dalykas; suma
nyta—padaryta. Dvi drauges 
perėjo pakviesdamos Dalyvius 
paaukoti del saugojime de- ' 
mokratinių teisių, bei atšaur 
kimo įstatų, varžančių jiuosai 
išsireikšti mintis. Aukų šudėta 
$50. .

New H avė no draugės atsive
žė Silver setą. Su juo (pada
ryta 24 dol., irgi, sakoma, 
tam pačiam tikslui. Draugė 
Svinkūnienė paaukavę “rug” 
už kurį padaryta 20 dol. Sil
ver setas pateko K. Jankeliū- 
nienei; “rug” Jocienei.

Kitos kelios draugės ir 
draugai atvažiuodami bankd-

Šie1 žmones prisidėjo geram 
reikalui pinigiskai:

Waterburietis ...... $5.00, 
Štrižauskai .......... ?. . . 2.00
K. Yankelun ............ 2.00
Staneslow .................. 2.00
Hartfordietis .............2.(50
Petkus ........................ 1.00
Stačenaus ................... 1.00
Visockienė ................. 1.00
J. Svinkunas ............ 1.00
Taračienė .................. 1.00
W. J. Dūda ............. 1.00
Eva Valley .............. 1.00
pigimas .................... 1.00
V. Staugaitis.............. 1.00
Kazlauskas .............. 1.00
A. Jocis ..................... 1.00
J. Repšys ................. 1.00
V. Visockis................  1.00
Ajaujas ..................... 1.00
Žemaičiai ..........  1.00
J. Mockaitis .............. 1.00
V. Krasnitskas .......... 1.00
K. Krasnitskas .......... 1.00
lp Buzienė .............. 1.00
Ablazienė ................... 1.00
M. Paugis ................... 1.00
K. Cvirka ................ 1.00
Macijauskas .............. 1.00
M. Miller ................ 1.00
Lucy Maukus ............ 1.00
J. šilkas ................... 1.00
B. Vikšrienė .............. 1.00
Margaret Valenčius .. 1.00 
New Hawenietis .... 1.00 
Bridgeportietis .......... 1.00
Simpatikas ................ 1.00
Tamošiūnas .............. 1.00
Daugelis davė pa pusę do

lerio, ir kitais smulkiais. Iš vi
so surinkta $50.16.

Norėtųsi įvykdinti daugiau 
tokių ūpą keliančių parengi
mų, kaip šis.' ‘ V. ir S.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Nauji eksponatai zoologijos 
muziejuje

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Zoologijos muziejus 
neseniai gavo apie 800 naujų 
eksponatų. Daugiau kaip pusę 
jų pristatė profesorius Ivanau
skas. Iš gautų eksponatų pa
žymėtini reti jūros paukščiai 
kormoranas ir jūrų erelis, gau
ti iš Ventės Rago, esančio 
prie Kuršių marių. Iš ten pat 
pristatytas ir žebenkštis. Mu
ziejaus fondai papildyti taip 
pat retu Lietuvos miškų pauk
ščiu .— medžiokliniu sakalu, 
liepsnotosiomis pelėdomis, o 
taip pat visa eile žvėrelių.

Daug eksponatų gauta iš 
broliškų respublikų, kuriuos 
profesorius Ivanauskas surin
ko mokslinės-ekspedicinės ke-. 
lionės po Tarybų Sąjungą me
tu. Ęksponatų tarpe brangia- 
kailiai pietų žvėrys—kurme
liai, nendrių katė, šakalas, Si
biro laf)ė ir kiti.

1 —o—
Kolūkinės vaistinės

Kauno “Sanito” . chemi jos- 
farmacijos fabriko kolektyvas 
respublikos kolūkiams išsiuntė 
500 vaistinėlių. Iš viso paruoš
ta 2,500 vaistinėlių, kuriose 
yra visa, kas reikalinga pir
majai pagalbai suteikti,

—o—
Mokslinė ekspedicija 
Lietuvos pietryčiuose

Siekiant išaiškinti metodus 
Vilniaus srities ūkiui išvystyti, 
praėjusių metų vasarą LTSR 
Mokslų akademija suorganiza
vo kompleksinę mokslinę eks
pediciją, kuri buvo sudaryta 
Iš biologų, geologų, geografų, 
mįskininkų, žemės ūkio spe
cialiau, LietUVoS pietryčiams

rolo kandidatūros ant Pa

tirti. Ekspedicijos dalyviai, 
pasiskirstę į kelis poskyrius, 
tyrinėjo Lietuvos pietryčių 
dirvožemį, miškus, vandenis, 
aiškino galimybes smėlynams 
apsodinti įvairiais miške! auga
lais, plėsti bitininkystę, žuvi
ninkystę ir kai kurias kitas 
žemės ūkio šakas.

Šiais metais LTSR Mokslų 
akademijos mokslinė ekspedi
cija, vadovaujama akademiko 
J. Kriščiūno, toliau vykdo Lie
tuvos pietryčių tyrinėjimą. Į 
eilę Vilniaus srities rajonų iš
vyko ekspedicijos gyvulinin
kystės poskyrio nariai—aspi
rantas Blažys,.1 moksliniai ben
dradarbiai Mickis; Jetkūnas ir 
kiti, kurie, vadovaujami do
cento J. Petraičio, tiria gali
mybes vystyti visuomeninę gy
vulininkystę Vilniaus srityje. 
Artimiausiu metu į Lietuvos 
.pietryčius išvyksta dirbti tiria- 
mąjį-mokslinį darbą minerali
nių žaliavų, miškininkystės ir 
kitų ekspedicijos poskyrių na
riai.
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Šypsenos
Sėkminga malda

“Ar tu, Tamuk, nesidžiau
gi, kad meldeisi, idant at
sirastų tau Tnažiukė sesu
tė?” klausia tėvas.

“O kaipgi, tas gerai,” at
sakė Tamukas, pažvelgęs į 
neseniai, atsiradusius dvy
nus. “Bet ar tu, tėvel, ne
sidžiaugi, kad aš dar ilgiau 
tuo reika:u nešime!džiau ?•”

Numirėlis atgijo
Redaktorius: “Ar jūs 

patsai šią visą poemą pa
rašėte?”

Poetas: “Taip, tamsta, 
čia kiekviena eilutė mano 
sukurta.”

Redaktorius; “Tai aš la
bai džiaugiuos jus .susitikęs, 
pone Edgar Allan Poe. Aš 
maniau, kad jūs jau numi
ręs.”

Surankiojo, žemaitis

i

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškhičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

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

I A I C U r 11042 ATLANTIC AVENUE, L A 1 J V L RICHMOND HILL 19, N. Y.
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Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

TOOL MAKER
1st CLASS FOR PLASTIC 

MOLDING SHOP.
Excellent Working Conditions.

PENN PLASTICS CORP.
Glenslde, Pa. OGONTZ 0421

'(178-180)

WiHiamsburgo ir East 
New Yorko naujienos

Rugsėjo antrą dieną atsi
buvo LDS pirmos kuopos su
sirinkimas LAP Klubo svetai
nėje, 280 Union Avė., Wil- 
liamsbdrge. Kadangi šiame 
susirinkime dalyvavo narių, 

v kurie taipgi galėjo parašyti, 
delsiau. Bet... Dabar, kad ir 

* pavėluotai, geriau, negu nie
kados.

Yra narių, kurie atsilanko 
kartą per dvejus ar trejus 
metus, pasibara, ir vėl nepa
sirodys per kokius dvejus me
tus. Abelnai dalykai kuopoje 
neblogai.

Iš finansų sekretoriaus ra
porto * pasirodo, 1<ad nariai 
mokestis pasimoka labai ge
rai. Susispendavęs tik vienas 
narys. O sergančiųjų jau 'tū
las laikas nebuvo ir dabar 
dar visi sveiki. Atrodo, kad 
pirmos kuopos nariai skaito 
Dr. Kaškiaučiaus patarimus, 
kaip būti sveikais.

v
Po kuopos komitetą rapor

tų sekė delegatų \ raportai iš 
LDS Dešimtojo Seimo. Seime 
dalyvavo keturi delegatai: 
Vincas Čepulis, Ona Čepulie
nė, Jurgis Waresonas ir Jonas 
Rušin^kas. Bet j susirinkimą, 
pateikti raportus^ atsilankė 
tik du, Čepulis ir Waresonas. 
šitaip nelabai • gerai. Jeigu 
siuntėme keturis, tai turėjo
me girdėti ir raportus iš ke
turių.

Sekė diskusijos raportų. Ta- 
diskusavus, raportai priimti.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 7 d. spalių.

—o—
Rugsėjo 9 d. East New Yor

ke 24-to Assembly Distrikto 
ribose įvyko Amerikos Darbo- 
Progrešyvių Partijos susirinki
mas naujoje patalpoje, 696 
Riverdale Ave. Buvo diskusuo- 
jama, planuojama, kaip ge
riausia prisirengti prie rinki
minės kampanijos už dHtbb- 
progresyv i ų p arti j os k-a n d i d a - 
tus. :

Rinkiminiam tikslui šaukia
ma konferencija įvyks .16 d. 
•rugsėjo, Premier Palace, 406 
Sutter Ave. Jon kviečiama 
I WO, Tenants ’Council, 
Workmens Circle ir visos ki- • • • ' • • • Vtos organizacijos, kurios-j tik 
randasi šio distrikto ribose.

Konferencijoje pateiks pla
nus ir bus kviečiama visos ki
tos organizacijos į talką rin
kiminėje kampanijoje už pro
gresyvius kandidatus.

Laikę, rinkimų kampanijos 
progresyvių partijos vyriausi 
obalsial busr “Už taiką, baigi
mą karo Korėjoje * ir kova 
prieš aukštas kainas.”:

M. Stakovas.

Kaltinamas blogai sudėji
me rynų, Queens kon.trakto- 
rius Victor Clemente atsisakė 
tyrinėtojui liudyti. Clemente 
yra turėjęs daug miestiniu 
darbų. , t'HlKI

John Acropolis rastas 
nušautas jo paties na
muose Yonkers, N. Y. Ma
noma, kad pasamdytas 
mušeika jį užmušė. Acro
polis buvo prezidentu 
Westchester, N. Y., Dar
bo Federacijos ir sunk
vežimių vairuotojų uni
jos lokalo 456. Policija 
tebeieško žmogžudžio,

'IJ. • ■. —aassssssgacM—Ka—ir nNewYorto^/Wa7lnlo\ 
X- •

Prisipažino neteisingai 
liudijęs grand džiūrei

Departnaentiniartie polici
jos teisme 34 fjolicistams, į- 
tartiems ėmus iš gemblerių 
kyšius, liudyti buvo pašauktas 
Jackie Gross, paskubusiojo 
gemblerystės tūzo brolis. Jac
kie prisipažino melavęs Brook- 
lyno grand džiūrei 1950 me
tais. Tuomet paklaustas, ar 
pažįsta 12 kaltinamųjų poli- 
cistų, jis užsigynė nepažįstąs. 
Šiame teisme jis jau liudijo, Į 
kad jis džiūrei melavęs. Bet 
teisinosi, kad tai daręs “iš 
baimės.”

Jackie dabar liudijo, kad 
policistai gavinėjo pinigų nuo 
tų asmenų, kurie veikė su jo 
broliui gemblerystėje. Ir jis 
parodė 12 teisiamųjų kaipo 
gavėjus.

Šauksią dar daugiau 
mokytojų

McCarran ragangaudiškos 
komisijos paakstinta, miestinė 
mokykloms kontroliuoti tary
ba pašaukė dar aštuonis mo
kytojus. Ir, sakoma, skubės 
tuojau prašalinti iš tarnybos 
tuos buvusius pašauktus, kurie 
atsisakė tapti Jūdomis prieš 
savo sandarbininkus, prieš’ki
tus mokytojus.

Buvusiųjų pašauktų dešim
ties septyni atvyko, bet atsi
sakė lipdyti tokiais klausimais, 
kurie galėtų kitus ar net juos 
pačius įtarti. Dėl ko neatvyko 
kiti 3, tebebuvo nežinoma.

Sekami šaukiamieji į de- 
partmentinį teismą yra tie 
patys aštuoni, kurie buvo 
suspenduoti jaui praėjusį sausi 
už atsisakymą atsakinėti' po
litinius klausimus. ’

Times Square praeiviai 
nori taikos

Darbininkų laikraščio Daily 
Worker korespondentas pasi
ryžo sužinoti, ką galvoja apie 
taiką praeiviai per aikštę, 
kurioje gali susitikti demokra
tą, republikoną, fašistą, ar ko
munistą. Gali susitikti esamą 
ar buvusį karalių ar elgetą, 
darbininką ar milijonierių.

Juk ne veltui Times Square 
vadinamas “Crossroads of the 
World” (pasaulinė kelių san
kryža).

Tokioje mišrioje publikoje 
iš 20 apklaustųjų 12 aiškiai 
pasisakė už reikalą sustabdy
ti mūšius tuojau, o viską kitą 
išspręsti derybose po sustab
dymo mūšių.

Pagerbs Kentą jo 
gimtadieniu

žymūs artistai, rašytojai ir 
kiti profesijonalai, taipgi dar
bininkų organizacijų vadai ir 
nariai pagerbs paskilbusį ar
tistą ir taip pat žymų visuo
menininką Rockwell Kent jo 
70 metų amžiaus sukaktyje.

Ypačiai skaitlingi susirinks 
didžiosios darbininkų pašalpi- 
nės—IWO—nariai, daugelio 
tautų kilmės amerikiečiai, ku
rių organizacijai artistas pir
mininkauja jau ilga eilė me
tų. Pirmininkavo buvusiais ge
resniais laikais. Nepasitraukė 
nei tuomet, kai organizacija 
tapo persekiojama. Už tai jis 
yra gerbiamas kaipo vadas.

Banketas įvyks jau šį sek
madienį, rugsėjo 14-tą, lygiai 
6 vai., Riverside Plaza Hotel. 
Ti kieto kaina $6.

Rockaway srityje 9 organi
zacijos susibūrė bendrai veik
ti prieš žemai skraidančius 
lėktuvus. Sako, jie ausis tran
ko ir gązdina*

DarbieČiai rinkimų vajumi 
stiprina taiką

“Garsiausiojo” veik 
nesigirdėjo

• American Labor Party New 
Yorko, kuri yra dalimi visa
sai iškoši os progresyvių parti
jos, paskelbė savo planus 
rinkimams. Vyriausias jų sie
kis šiuose rinkimuose yra da
ryti viską, kad pastiprėtų jė
gos už taiką. Pasukti juo 
daugiau balsų už progresyvių 
partijos kandidatus Tkallinan 
ir Bass, nes tiktai balsai už 
tuos kandidatus parodys žmo
nių troškimą taikos ir pasiry
žimą Už taika dirbti. V €

Kampanijoje išleis milijo
nus lapelių. Rinks aukas tele
vizijos ir radio programoms 
kahdidatams. Televizijos ir 
radio programose numatyti 
kalbėti abu kandidatai, o taip 
pat ir kiti žymūs visuomeni
ninkai progresyviai, tarpe tų 
Corliss Lamont, Paul Robe
son, Dr. DuBois, Vito Marc- 
a n to n i o.
Penkeri lapeliai

Lapelių yra nusitarta išleis
ti skirtingus penkis, po mili
joną kopijų kiekvieno.

Pirmutine lapeliuose tema 
bus taika ir reikalavimas bai

Ką daro papuolęs 
teisminei! bėdon?
Kiekvienam jau žinoma, kad 

papuolęs teisminėn įstaty- 
miškon bėdon asmuo pirmiau
sia rūpinasi, kur gauti gerą 
advokatą. Bet, ką darytumei, 
jeigu advokato, negalėtumei 
gauti

To klausim dėl to, kad šian
dieną prieš tūkstančius dar
bo žmonių stovi tas klausimas. 
Tą parodė unijistų laivakro- 
viu kovingo vado Harry Brid
ges byla, kurios advokatas 
(dabar progresyvių partijos 
kandidatas į Jungtinių Valsti
jų prezidentą) Dailinau buvo 
nuteistas kalėti 6 mėnesius už 
Bridges^) gynimą.

To klausiu dėl .to, kad keli 
advokatai atbuvo kalėjimo 
bausmes už gynimą 11-kos 
darbininkų vadų komunistų, 
vadovavusių kovoms už ne
darbo ir socialę apdraudą, už 
teisę stoti į savo pasirinktą 
uniją, už taiką.

To klausiu dėl to, kad da
bar teisiamųjų 15-kai tapus 
pašauktiems stoti prieš teisėją 
buvo apklausinėta šimtai ad
vokatų. Bet gauta tiktai ke
turi penkiolikai asmenų ap
ginti. Iš tų šimtų dauguma 
atsisakė iš baimės persekioji- 
moT’Kiti pareikalavo po pen
kis šimtus dolerių dienai. 
Juos pasamdyti neišgalėjo, 
nes byla, kaip žinote, jau tę
siasi arti šeši mėnesiai ir dar 
ne galas.

Tie apsiėmusieji 15-ką dar
bininkų vadų komunijstų ginti 
keturi advokatai susipratusių 
darbo žmonių akyse yra did
vyriai. Juk niekas nežino, kuo 
pasibaigs ši byla ir jiems už 
tai, ką jie pasakys užtardami 
savo ginamuosius teisme. Jų 
parodymai apgynimui teisia
mųjų prasidėjo šią savaitę 
Koley Square teismabutyje.

Taigi, tiems didvyriškiems 
advokatams pagerbti yra‘ren
giamas banketas šio ketvirta
dienio 6:30 vakaro, Hotel 
McAlpin, 34th St. ir Broad
way. Tikietas-banketui $6:50. 
Tiesa, vidutiniam piliečiui tai 
brangoka, bet išgalima tam, 
kas supranta reikalą ir nori 
paremti darbi ninku vadų ap
gynimą, taipgi suteikti nau
jos stiprybės tiems profesijo- 
nalams, kurie gynimu darbi
ninkų vadų rizikuoja labai 
daug.

Tikietus banketui iš anksto 
užsisako specialiai tam susi
dariusiame komitete: Lawyers 
Testimonial Dinner Commit
tee, Suite 604, 401 Broadway, 
New YoPke. Tel.: Cortlandt 
7-4936, T-as.

I

gti karą Korėjoje. Kita — a- 
pie civilines teises, palyginant 
Eisenhowerio su Nixontr ir 
Stevensono su Sparkmanu pa
sisakymus tuo klausimu su jų 
darbais. Taipgi aiškins kainų 
kontroles ir gyvenimo pabran
gimo priežastis. Ir pavyz
džiais parodys, kaip dabarti
nes dvipartinūs valdžios įran
kiai Smith Aktas, taipgi M(? 
Carran, ir McCarran ir Walter 
aktai gniaužia darbininkų tei
ses ir laisves.

Lapeliai bus išleisti pirm 
registracijos, kiekvienam pri
menant registracijos dienas 
ii- valandas, kad juo daugiau 
piliečių užsiregistruotų bal
suoti.

. Registracija šiemet prasidės 
spalių 6-tą, pirtnadienį. Baig
sis šeštadienį, spalių 11-tą. 
Darbadieniais valandos vaka
rais nuo 5 iki 10:30, šeštadieni 
nuo 7 ryto iki 10:30 vakaro.

Išįikrųjų, pirm registracinis 
laikotarpis yra svarbiausias. 
Išaiškinimas svarbos balsuoti 
liekasi bereikšmiu po to, kai 
asmuo nebegali balsuoti.

Siuvėjai pagerbė 
kovotoją

Apie 400 adatos industrijos 
darbininkų suėjo praėjusį tre
čiadienį į Hotel Capitol tuo
jau po darbo. Suėjo išgirsti 
Elizabeth Gurley Flynn kalbą 
ii* pagerbti ją, kaipo kovotoją, 
jos 62 metų amžiaus sukakti- 
m i. r

Kalbėtoja unijistams darbi
ninkams sakė, jog jų vyriau
sia užduotimi šiuose rinkimuo
se yra laimėti atšaukimą Sipith 
Akto, išgauti amnestiją juo 
einant nuteistiesiems ir su
stabdyti persėki o j i m u s.

Flynn primine kriaučiams, 
kad gal tūli jų prieš 35 me
tus dalyvavo darbuose išlais
vinti Eugene V. Dobs ir ki
tus. “Mės tuomet laimėj’ome, 
mes galimo ir vėl tai padary
ti.” pareiškė jinai.

Kitas tame pat mitinge kal
bėjęs darbininkų mokytojas, 
autorius istoriškų raštų Dr. 
Herbert Apthekar parodė ryši 
tarp seniau buvusių prieš uni
jas “suokalbiuose” kaltinan
čių bylų ir dabartinių bylų 
prieš darbininkų vadus komu
nistus. Jis sakė, jog “priešini
muisi prieš Smith ir McCar
ran aktus nėra reikalo mylėti 
komunizmą. Reikia tik nekęs
ti fašizmo.”

Programoje taipgi dalyvavo 
unijistai Samuel Haber, A- 
lex Kolkin, scenos ir filmų 
aktorius Morris Carnowsky ir 
Meyer Weise.

Darbininkai dalyviai iš mo
terims ir vyrams drabužių siu
vyklų, taipgi skrybėliniai, su- 

, nešė Elizabeth gėlių ir dova- 
>nų. Apgynimui teisiamųjų su- 
’dėjo $750 su virš aukų. T. N. 
/

Ragina pasveikinti 
Įkalintą darbininką

Amerikinis Sveturgimiama 
Ginti Komitetas atsišaukė j 
visuomenę pasiųsti unijų or- 

I gan i z u oto j ui M arti n Young 
‘pasveikinimus. Young nuo 
'1951 metų spalių 26-tos ran
dasi Ellis Islande, sulaikytas 
kaipo deportuojamasis ir neiš
leidžiamas po kaucija.

šio mėnesio 29-tą jam ’sueis 
49 metai amžiaus, kurio gra
žią dalį jis praleido organizuo
damas uaiijas.

New Yorke, jo paties ves
tuvėse, areštuotas Willard 
Donald Elmquist, 23 metų. Jį 
įtaria ir, sakoma, prisipažinęs 
esąs tuo Curley, kuris apiplė
šinėjo viešbučius.

Praėjusį antradienį miesto 
savisaugos ekspertai išbandė 
“garsiausią” iki šiol pagamin
tą švilpiką-baublį. Tačiau pa
sirodė, kad kasdieniniai pap
rastieji miesto garsai buvo 
stipresni. To garsiausio baub
lio mieste beveikę niekur nesi
girdėjo. Jūrų linkme gal ir 
goriau girdėjosi.

Baublys buvo išbandytas 
uoste, ant Staten Island per
važos. Ekspertai sakosi esą 
patenkinti veikme ir nupirksią 
miestui bent vieną ar dau
giau1. Planuoja juos statyti ant 
Governors Island ii- prie Owl’s 
lįead. Būsią taikomi įspėti 
liįivus, ne miestui.

Nuteisė motiną už 
palaidą vaiką

Rugsėjo 11-tą Bronxe įvyko 
ypatinga byla. Pas teisėją 
Panken buvo pašaukta moti
na, kurios penkerių metų vai
kas išstūmė per langą kaimy
nų vaiką. Išstumtasis Paul 
Catullo, trejų metų, tapo pa
vojingai sužeistas.

Prieš padykusiojo vaiko 
motiną liudijo tame bloke gy
venančios devynios moterys.

Jos sakė, kad tas vaikas 
terorizavo visus kitus vaikus. 
O viena moteris, kurios vaikui 
tasai berniukas sudavęs su 
plaktuku', nuo to berniuko 
motinos išgirdusi tokį surami
nimą: “Jisai tik žaidžia.”

Teisėjas' motiną pripažino 
kalta. Tuo patimi būsiąs teis
tas ir vaiko tėvas. Bet pirm 
skyrimo tėvams bausmės, tei
sėjas pasiuntė berniuką į Bel
levue proto ligoniu skyrių, iš
tirti jo proto stovį. Pagal tą 
spręs tėvų prasikaltimo laips
nį.

Nušovė marininką
New Yorke nušautas mari

ni n k as Mariano Garcia, 38 
metų. Jį nušovė policija, jo 
bute, kur jį rado su grupe ki
tų jaunų žmonių. įtarė ten 
esant narkotikų pirkimo-par
davimo centrą. Kiti ten rasti 
ar paskiau atėję 6 asmenys 
areštuoti.

Half-Size Style

Pattern R9376 (designed for 
shorter, fuller figure) Half-Sizes 
14%', 16%, 18%, 20%, 22%, 24%< 
Size 16% takes 4 yards 35-iuclV

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

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

Mr. Galloway. BA. 3-9444. 
MUSHROOM TRANSP. CO. 

2514 N. Broad St. 
(180-186)

AUTO MECIINIC
Exp., steady work, good working 

conditions, good wages.
I'ORTNUM MOTOR CO.

Rt. 25. Bridgeboro. 
Riverside 4-0178 

(181-187)

HELP WANTED—FEMALE
COUPLE OR 2 MAIDS

In household with children & nurse 
for cooking, serving and house work 

Bryn Mawr 5-0768 or write: 
Box 553, Villanova.

WOMAN
Middle age, family with 4 children. 
No laundry, sleep in. Thursdays & 
Sundays off, $30 a week, must like 
children & housework. No fly by 
nights, primadonnas or those pre
ferring factory work considered. 
References desirable but not essen
tial. Phone for interview except 
between 12 and 3 P. M.

Haddonfield 9-2698 
(181-187)

dictaphone operator
5 day week, experienced preferred, 

good typist can be trained.
Central City, 

Apply Personnel Office 
4th floor, 112 So. 16th St.

(181-183)

CLERICAL Young woman 1o re, 
concilc reports, knowledge of punch 
card tabulating helpful. Should 
have bbokkeeping or- accounting 
background. Wc offer steady work 
In air conditioned office, 5 day 
week .
GAG-0608. Bet. 9 A.M. & 4 P.M- 

(179-185)
*

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

Working Conditions In 
Union Shop:

Apply:
Perfect Trouser Co.

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

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

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

(175-181)

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų darbininkė. Pa

prastas virimas. Patyrusi. Lengvas 
skalbimas. Mylinti vaikus. Turi 
kalbėti kiek angliškai. Nuosavas 
kambarys. $40. Bayside 9-0552.

(180-181)

PRANEŠIMAI
C. BROOKLYN

L.D.S. 46-tos kp. mitingas jvyks 
trečiadieni .rugsėjo 17 d.. 7:30 v;
vak., Liberty Auditorium. 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hill. Visi 
nariai būkite, neš turime labai svar
biu reikalų, kuriuos reikės aptarti

Kp. Valdyba.
(180-181)

BROOKLYNO MOTERIMS
I Moterų Apšvietos Klubo pirmasis 
šio sezono susirinkimas įvyks šį ket
virtadienį, rugsėjo 18-tą, 8 vai. va
karo, Libetrty Auditorijos patalpo
se. Visos narės prašomos ateiti ir 
drauges atsivesti. Planuosime šio 
sezono veikla ir turėsime daugiau 
ka nauja.

Valdyba .
(181-182)

CLEVELAND. OHIO
L.D.S. Klubui reikalingas klubo 

prižiūrėtojas-manadžeris. Norinti už
imti tokias pareigas informacijų 
kreipkitės pas klubo pirmininką J. 
Žebri. 14639 Coil Rd.. Cleveland 10, 
Ohio Telefonas MU. 1-8300.

J žebrys.
(181-183)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Klu

bo susirinkimas jvyks trečiadieni,

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174 
" / •

------1        . .. - . . ..  Į Į . »|. tlMlMM J

4 pusi.—Laisve (Liberty)-‘Antradien., Rugsejo-SepL 16, 1952

rugsfjo-Sept. 17 d.. pradžia 7:30 
va). 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, lai kurios dar 
nesate pasimokėjusios duoklių, at
eikite ir pasimokėkite.

N. A., sekretorė. 
(180-181)

PARDAVIMAI^

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

(177-181)

EGZAM1NUOJAM AKIS 
KASOME RECEPTUS 

DAROME,IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 . j

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkėm •

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlai

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniai* atdaryta

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 kalnas.
Receptų Specialistai: 

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

Tel. EV. 7-6281




