
Šaunioji sukaktis.
Be dievų ir šventųjų.
“Dar yra...”
Seniai numirę tebežiūri!

Rašo A. BIMBA

Kanados pažangioji lietuviu 
bendruomenė turi kuomi pasi
didžiuoti. Rugsėjo 22 dieną ji 
minės svarbią sukaktį. “Liau
dies Balsui” sueis lygiai dvi
dešimt metų. Džiugu ir mums. 
Karščiausiai sveikiname visus 
liaudiečius.

Nelengva buvo mūsų drau
gams laikraštį įkurti ir išlai
kyti. Nedaug mes jiems tega
lėjome padėti, ši sukaktis yra 
jų ryžto ir pastangų sukaktis.

Tūkstančiai Kanados lietu
vių “Liaudies Balsą’’ skaito ir 
myli. Tai parodo teikiama 
medžiaginė ir moralinė para
ma.

Iš gilumos širdies vėliname 
“Liaudies Balsui”- klestėjimo 
ir pasisekimo garbingoje ko
voje už taiką, laisvę ir žmo
niškumą.
> —°—
YTanciškonų Darbininkas as- 

XIriai pajuokia ir smarkiai iš- 
”fcritikuoja didžiąją Indiją. 

Jos nelaimė esanti jos pago
niškoje religijoje.

Kodėl ir kaip?
Todėl ir taip, kad Indijoje 

kasmet po keletą milijonų to
nų grūdų suėda jos “švento
sios” beždžionės ir “švento
sios” kalvės. Visa iki šiol 
Amerikos suteikta Indijai pa
rama duonos formoje sugar
mėjusi į tų “šventųjų” sutvė
rimų kiaurus pilvus. Todėl 
Indija neišbrisianti iš skurdo 
tol, kol neatsikratysianti “pa
gonybės su keistu gyvulių gar
binimu” (Darbininkas, rugs. 
16 d.).

—-o— '
Mešr neturime nei palinkimo, 

u nei patraukimo tyčiotis iš ti- 
Y kinčiųjų. Indusai tiki vienaip, 

pranciškonai tiki kitaip. Indu
sai garbina beždžiones ir kar
ves, krikščionys — iš medžio 
bei akmens padirbtus balvo- 
nus. Jeigu) juoktis iš vienų, 
tai taip pat galima juoktis iš 
kitų. /

* —o—
» Dabar apie šventųjų pilvus 

ir grūdus. Baisi kraštui nelai
mė. Sutinkame.

Bet kaip su mūsų kunigais, 
jų gaspadinėmis, davatkomis, 
vargamistromis, zakristijonais, 
minyškomis, kapucinais, jėzu
itais? Jie irgi nei sėja, nei 
piauna, o tik valgo, tik naiki
na. Jeigu rimtai apskaičiuo
tume, tai surastume, kad jie 
suvalgo ir sunaikina nė kiek 
ne mažiau grūdų ir duonos, 

^<aip tos Indijos “šventosios” 
.beždžionės ir ’’šventosios” 

karvės.
Šita baisi parazitų armija 

’ yra tokia pat krašto ir tautos 
nelaimė.

Ar apie tai Pranciškdnų or
ganas pagalvoja, taip visa 
burna pasmerkdamas visą in- 
dusų tikėjimą?

—o— (
Be galo didelė padėka pro

fesoriui ir daktarui D. Krivic
kui. Jis jau gavo, matyt, vel
nių nuo vieno kryžioko, bet 
susilauks dar daugiau. Besi
teisinant ir besibažijant varg
šui paslydo liežuvis. Jis ėmė 
ir pripažjno, kad “lietuvių 
Lietuvoje dar yra”, todėl “yra 
prasmės kalbėti ir daryti žy
gius Lietuvos išlaisvinimui”.

Thip kalbėti yra smertelna 
nuodėmė. Pagal Draugą, Nau
jienas, Dirvą, Vienybę ir Dar
bininką, visi lietuviai jau se
niai ištremti į Sibirą, jau se
niai Lietuvoje beliko “kalmu
kai”, “kacapai,” “maskoliai,” 
“girgizai” ir kitoki “baisūs siu 
tvėrimai.”
. Profesorius Dr. Krivickas 

įA^r kartą turės teisintis ir 
/|lkiizavotis.

Ir vėl mes suklydome. Mes 
manydavome, kad Marksas, 
Engelsas, Liebknechtas ir kiti 
mokslinio socializmo tėvai jau 
labai, labai seniai mirę. Mes/
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VALDŽIOS AGENTAI URMU SUĖMĖ DAR 18 KOMUNISTU
Truman sako, repubiikonai 
meluoja, būk jis glostąs 
ar pakenčiąs komunistus

Suimti taikos šalininkai 
kaltinami už ^suokalbius 
nuversti valdžią”

Washington.—Prez. Tru
manas užreiškė, kad repu
biikonai dabartiniame rin
kimų vajuje naudoją “di
dįjį melą, būk mes paken- 
čiame komunistus ar kitus 
neištikimus asmenis savo 
valdžioje.” Jis kalbėjo Na- 
cionalėje Pilietybės Konfe
rencijoje. ..

Trumanas smerkė, ypač 
republikonus senatorius J. 
McCarthy ir Wm. Jennerį 
kaip aršiausius melagius. 
Jie pasakoja, būk dar ir da
bar esą valdžioje komuniz-f 
m o šalininkų.

Kartu Trumanas neigė 
generolą Eisenhoweri, re
publikonų kandidatą į pre
zidentus, kuris remia rau- 
donbaubius McCarthy ir 
Jennerį, kandidatuojančius 
i Senatą naujam terminui. 
Sako, “kas tokius, melagius 
remia, tai ir pats nėra ge
ras žmogus.”
Giriasi areštais ir teismais 

prieš komunistus
Prez. Trumanas, atrem-* 

d.amas tokius republikonų 
priekaištus, pareiškė:

“Mūsų valdžia vedė ir te
beveda neatlaidžią kovą 
prieš komunistus.; taip ir 
sudavė skaudų smūgį ko
munizmui Amerikoje.

“Ši valdžia per teismus 
persekiojo ir persekioja

Graikų monarcho-fašistai 
nusmerkė du oficierius

Athėnai, Graikija. — Ka
rinis monarcho-fašistų teis
mas surado, kad lakūnu ka- 
pitonas Geo. Theodorides ir 
leitenantas Elias Panagu- 
lakis tyčia gadinę lėktuvus 
ir išdavinėje komunistams 
karinius Graikijos sekre
tus. Už tai juos, nusmer- 
kė sušaudvti. v
Įkalino 10 kitų oficicrių
Teisinas kartu prilėkė vi

są .amžių kalėjimo ketu
riems oro oficieriams, ki
tiems keturiems skyrė 20 
metu kalimo ir dviem—10 
metų. Jie taip pat buvo 
kaltinami už sabotažą ir 
karinių slaptybių išdavinė
jimą.

ORAS.—Apsiniaukę ir šilta.

taipgi manėn^e, kad mirę žmo
nės nebegali žiūrėti, juo ma
žiau, matyti.

Kitaip mano čikagiškis nu
plikusio menševizmo .orakulas. 
Jis griežtai tvirtina, ir visus 
užtikrina, kad “Engelso, seno
jo Liebknechto ir kitų socia
lizmo autoritetų akimis žiū
rint, ta santvarka, kuri dabar 
veikia Sov. Rusijoje ir jos sa
telituose, yra ne socializmas, 
o totalitarinis valstybinis des
potizmas”.

Aišku, kad tie socializmo 
autoritetai numirę ir nebežiū
ri. Taip atrodo, tuo būdu, ne 
jų, bet Naujienų redaktoriaus 
kreivomis akimis žiūrint.
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komunistus. Vyriausieji jų 
vadai jau įkalinti. Dabar 
teisiama mažesnieji jų va
dai ir kai kurie jau suras
ti kaltais. ' !

“Mūsų programa dėl išti
kimybės. valdinėse tarnybo
se stovi kaip tvirfa siena 
prieš komunistų įsiskverbi
mą. Mes apsaugome šalį 
nuo komunizmo pavojaus iš 
vidaus,” gyrėsi prez. Tru-, 
manas.

Amerikonai vartoja 
robot-bombas Korėjoj

Korėja.—Amerikonai pra-, 
dėjo laidyti automatinius' 
lėktuvus, kurie be žmogaus 
juose patys pataiką savo 
sprogimais į taikinius šiau
rinėje Korėjos Liaudies 
Respublikoje. Elektroniški- 
radijo prietaisai tuose lėk
tuvuose patys, surandą tai
kinį. , (

Bet iš" pranešimų spaudai 
matyti, jog tie lėktuvai yra 
tiktai patobulinta ‘ kopija^ 
nacių robot-bombų.

Malikas priešinasi 
Japonijos priėmimui 
Į Jungtines Tautas

United Nations, N. Y.— 
Amerika piršo priimt Japo
niją į. Jungtines Tautas. 
Tam priešinosi Jokūbas 
Malikas, Sovietų Sąjungos 
delegatas Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje.

Malikas pareiškė:
—Sovietų Sąjunga už

draus priimti Japoniją i 
Jungtines Tautas, iki Japo
nija bus paliuos.uota nuo 
amerikinės okupacijos, iki 
Japonija atgaus pilnutinę 
nepriklausomybę ir savisto
vumą ir iki ji padarys tai
kos sutartis su Sovietų Są
junga ir Kinijos Liaudies 
Respublika.

Malikas tvirtino, kad 
Jungtinės Valstijos, vartoja 
Japoniją kaip savo koloni
ją ir stovyklą karui prieš 
Sovietų Sąjungą ir prieš Ki
niją. Jis taipgi įtarę, kad 
Amerika reikalavo 110,000 
japonų armijos karui prieš 
Šiaurinę • Korėjos Respubli
ką, jeigu tas- karas nebūtų 
.užbaigtas paliaubomis.

Acheson žada kitaip 
“išlaisvint” rytų Europą

Kansas City. — Amerikos 
valstybės, sekretorius Dean 
Acheson pasakojo, kad de
mokratų valdžia tikisi “be 
karo paliuosuoti” Lietuvą, 
Lenkiją ir kitus Europos 
kraštus nuo Sovietų^ A- 
chesonas kaltino Eisenho
weri už “pražūtingą grū
mojimą ginklais juos išlais
vinti.”

<1

Chicagoje streikuojanti International Harvester kom
panijos darbininkai pikietavo Kongreso Atstovų Buto 
Neamerikines Veiklos komiteto komisiją, kuri buvo at
važiavus ieškoti “raudonųjų.” • Darbininkai suprato, 
kad komisijos misija buvo padėti kompanijai streiką 
sulaužyti.

RAGANGAUDIS SEN. JENNER 
NETEISĖTAI IMA JTVE J AS ' 
PA JAMAS IŠ VALDŽIOS

Washington. — Republi- 
konas senatorius. William 
E. Jenner gauna iš valdžios 
$15,000 algos per metus kaip 
Senato narys. Sykiu jis ne
teisėtai ima ir $150 karinės 
pensijos per mėnesį iš val
džios.

Tokią pensiją nuo 1944 
metų Jenneris gauna už tai, 
kad prarado vienos akies 
regėjimą per apsikrėtimą 
bakterijomis tuo laiku, kuo
met jis buvo Amerikos la
kūnų kapitonas Anglijoje. 
Taigi ne vokiečiai išmušė 
jam akį.

O Jungtinių Valstijų įsta-

Sulaikytas kietųjų 
angliakasykly streikas

(Washington. — Kietųjų 
angliakasyklų kompanijos 
laikinai sutiko 20 centų pa
kelti savo įmokėjimus į 
mainierių sveikatos, ir ge
rovės fondą nuo kiekvieno 
tono iškasamos anglies. 
Mainierių Unija todėl suti
ko atidėti streiką, kuris bū
tų prasidėjęs spalio 1 d.

Iki šiol kompanijos mo
kėjo po 30 centų į mainię- 
rių sveikatos - gerovės fon
dą nuo kiekvieno tono kie
tosios anglies.

Sutartis, su kietųjų kasy
klų mainieriais bus galuti
nai padaryta tiktai po to, 
kai minkštųjų angliakasy
klų kompanijos susitars su 
unija.

Unija skelbia 350,000 mai
nierių strėiką prieš minkš
tąsias angliakasyklas, pra
dedant nuo ateinančio pir
madienio, jeigu kompanijos 
tuo tarpu nesusiderės su 
unija.

tymas, išleistas 1932 me
tais, sako: • -

Jeigu pasitraukęs iš ka
rinės tarnybos oficierius 
turi federalėje valdžioje 
vietą, mokančią jam dau
giau kaip $3,000 algos per 
metus, tai uždrausta jam 
imti valdinę pensiją, jeigu 
jis’ nebuvo sužeistas per 
t i e s i o g i nius priešo karo 
veiksmus.

Bet ragangaudis Jenneris 
per * visą savo -tarnybą Se
nate ėmė neleistiną dvigu
bą mokesnį iš valdžios, lau
žydamas įstatymą,'—ir nie
kas jo už tai nekliudė. .

Egipto valdžia tyrinės 
slepiamus turtus

Kairo, Egiptas. — Gene
rolas Naguibas, Egipto 
premjeras, pareiškė: Ku
rie asmenys nepasakys val
džiai, kai.p jie pralobo, to
kių turtai bus laikomi įgy
tais per .suktybes ar vagys
tes: Ir valdžia juos tardys, 
kaip neteisėtai pralobusius.

i............................ ■■■r. i _______ —J____

Pašalinti dar 8 Egipto 
valdininkai kaip sukčiai• «

Kairo, Egiptas.. — Prem
jero Naguibo valdžia pava
rė 8 karo ministerijos na
rius iš . tarnybos. Kaltina, 
kad jie išvien su buvusiojo 
karaliaus giminėmis ir ge
nerolais nusuko valdžiai mi
lijonus dolerių.

Kuomet Egiptas per karą 
su Izraeliu užsisakė ginklų 
iš užšienio, tai sukčiai pir
ko nudėvėtus, sukliurusius 
ginklus, o iš Egipto iždo 
ėmė pinigus kaip už nau
jus ginklus.

Washington. — Slaptoji 
FBI .policija trečiadienį ur- 
nm suėmė 18 vadovaujančių 
komunistu vakariniame A- 
merikos pakraštyje ir vi
dų r vakarinėse valstijose. «r 
Valdžia juos kaltina pagal 
Smitho įstatymą, kad jie 
“su o k a 1 b i a v e mokyti ir 
skelbti, jog reikėsią varu 
bei jėga nuverst Jungtinių 
Valstijų valdžią.”

—Bet iš tikrųjų jie areš-\ ♦

736 padaugėjo jankių 
nuostoliai Korėjoj

Washingto?!. — Karinė 
valdyba praneša rugs. 17 
d., jog savaitė atgal dar 
736 amerikonai nukentėjo 
per kautynes Korėjos fron
te, skaitant užmuštus,' su
žeistu^ ir be žinios dingu
sius.’

Viso gi korėjiniame ka
re Jau 117,9^3 amerikonai 
taip nukentėjo:

Užmušta 18,574, sužeista 
86,756 ir ’be žinios, dingo 
12,643.1;. .

Darbo Federacijos 
suvažiavimas šaltai 
priėmė Eisenhower j

New York. .— Generolas 
Eisenhoweris, republikonų 
kandidatas į. p r e z i dentus, 
kalbėjo Amerikos Darbo 
F e d e r a c i jos suvažiavime 
rugs. 17 d. Kiek įmanyda
mas, gyrė tą unijų organi
zaciją, bet šuva ž i a v i m a s 
šaltai atsiliepė į Eisenho^- 
erio mėginimus pasigerinti.

Eisenhoweris s. t o j o u ž 
streiklaužiško Tafto - Hart- 
ley’o įstatymo palaikymą ir 
sakė, kad reikėtų jį tiktai 
“praktiškai pataisyti.” Jis 
nė vienu žodžiu neprisimi
nė apie reikalą teisių lygy
bės visiems darbininkams, 
kad jie nebūtų skriaudžia
mi dėl odos spalvos, religi
jos ar tautinės, kilmės.

Darbo Federacija griežtai 
reikalauja mišluot republi- 
konišką Tafto - Hartley’o 
įstatymą, kuris išleistas 
unijoms ardyti ir streikams 
laužyti. '

Amerika atmeta kaltinimą 
už karo bakterijas

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas at
metė tarptautinės moksli
ninkų komisijos praneši
mą, kad amerikiniai lakū
nai mėtė ligų bakterijas į 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką ir į Mandžūri- 
ją. . ’

Washingtono valdžia va
dina tuos' mok s 1 i n i n k u s 
“komunistų pastumdėliais.” 

tuoti už tai, kad reikalavo 
užbaigt derybomis Korėjos . 
karą, — s.ako New Yorkb 
Daily Workeris.

Tarp suimtųjų yra:
William Allan,v detroitie- 

tis korespon d e n t a s New 
Yorko Daily Workerio; 
Terry Pettus, vienas iš re* 
daktorių Daily People’s 
World laikraščio, leidžiamo 
San Franciscoj.

Nathan Kaplan, Komu? 
nistų Pai’tijos komiteto fta- 
rys; Thomas D. Dennis, Mi? 
ch i gano valstijos komuniš*- , 
tų organizacinis sekręto-\ 
rius; Philip Schatz, komu
nistų skyriaus sekretorius 
tarp Fordo automobilių 
darbininkų; Helena Mary 
Winter, žmona vieno iš 11’ . 
komunistu vadovu, kurie 
jau 11949 metais buvo nu* 
teisti New Yorke pagal 
Smitho įštatymą, kaip ta-. 
riami suokalbininkai pries 
Amerikos valdžią. Visi šia
me paragrafe minimieji 
areštuoti Detroite.

Be to, FBI agentai suė
mė Jamesą Fred Forestą, 
Missouri valstijos Komu
nistų Partijos sekretorių ir 
jo žmoną Dorothy Rose St. 
Louis mieste, Mo.

Chicagoj jie areštavo 
Paulą M. Bowena, Wash? 
ingtono valstijoj Johną Sh. 
Daschbachą, Karly Larse- 
ną ir Wm. Penno’cką; Los 
Angeles mieste Robertą 
Manewitza; Oregono vaisę- 
tijoj Barbarą Hartle-ir 
Henry F. Huffą.

FBI sekliai taipgi suėmė 
Saulą L. Wellmana, Marcų 
Al. Murphy ir Williiamą 
Sentnerį skirtingose vie
tose.
Jau nuteista 31 komunistas

Per 3 paskutinius metus 
jau nuteista bei įkalinta 31 
komunistas pagal . Smitho 
įstatymą. šiuo tarpu tę
siasi bylos prieš 15 komu
nistu New Yorke ir kelio
lika Californijoj.

čia nepriskaitoma kiti 
areštuoti bei nuteisti komu
nistai pagal Pennsylvanijos 
ir kitų valstijų įstatymus c 
kaip vadinami “maištinin
kai” prieš valdžią.

Anglu kveikeriai ragina 
daryt paliaubas Korėjoj

London, r— Religinė Kvei- 
kerjų organizacija atsišau- ■ 
kė į Anglijos premjerą 
Churchillą, kad pakeiktų 
Jungtines Valstijas negai
šuojant sustabdyt karo 
veiksmus Korėjoj.

Kas liečia ginčą dėl be
laisvių grąžinimo, tai Kvei
keriai siūlo nen orinčius 
grįžt perkelti ;į tokias vie
tas, kur jie negalėtų būti | 
vėl statomi į frontą šiame 
kare. —
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DAR DEL DARBININKU VIENYBES
JOHN L. LEWISO telegrama Amerikos Darbo Fede

racijos suvažiavimui, raginant, kad juo greičiau būtų 
apvienytas organizuotas darbininkų judėjimas Ameri
koje, didžiai suįdomino darbo žmonių mases.

Kiekvienas darbininkas, kuriam rūpi jo klasės ir jo 
krašto interesai, žino, supranta, jog tik apsivienijusi 
darbininkų klasė tegali ryškiau kovoti ir daugiau lai
mėti.

• Kiekvienam aišku, jog samdytojų klasė baisiai bijosi, 
kad darbininkai neapsivienytų.

- Bet tos unijos nepriklauso vienai Federacijai, vienai 
sąjungai, kaip ‘turėtų būti. Vienos unijos priklauso 
Ąjnerikos Darbo Federacijai, kitos CIO, kitos niekur 
nepriklauso, — sakysime, tokia angliakasių unija su 
54>O,OOO narių, bei kitos darbo unijos .

Tegu kiekvienas žmogus rimtai pagalvoja: jeigu 
šiandien 15-ka milijonų darbininkų, priklausančių dar
bo unijoms, būtų apsivieniję ir solidarlškai pasisakytų 
prezidentiniuose rinkimuose, kokia tai būtų pajėga! At
siminkime: šitie 15-ka milijonų piliečių turi žmonas, turi 
vaikus, turi gimines!

. ’ Jis siūlo, kad ši vienybė teigiamai paveiktų rinkimus. 
"Ir John L. Lewis, nepaisydamas ADF prezidento Gree- 
no-nukreiptų prieš jį puolimų, siūlo, kad tokia vienybė 
būtų pasiekta su šių metų spalio 15 diena!

. ..'jis'siūlo, kad į pasitarimus vienybei pasiekti būtų 
kviestos visų o visų unijų vadovybės, CIO, ADF ir ne- 

.prŪdausomųjų. ,

Juo labiau jie susiskaldę, tuo geriau samdytojams .
'Mūsų krašte šiandien yra virš 15-kos milijonų dar

bininkų, priklausančių darbo unijoms.

' - Jis siūlo, kad pirmiau reikia padaryti vienybę, o-vėliau 
tartis dėl mažesnių klausimų, susijusių su darbo unijų 

•’Veikla, sprendimo!
.’’Tai kodėl to s nevykdyti? Kodėl Lewiso siūlymo ne- 
’priimti? Kodėl tuč tuojau neiti prie visų organizuotų 
dąybininkų apvienijimo,.?
f * ' • • •

•

..TUOMET, kai Niujorko mieste tęsiasi Amerikos Dar
bo Federacijos metinis suvažiavimas, Clevelande vyksta 
United Electrical Workers unijos (sutrumpintai žino
mos, kaip UE) suvažiavimas, kuriame dalyvauja 625 
delegatai.
“UE—nepriklausoma unija, kurią Murray ir jo pase-- 

fcČįjai prieš keletą metų pašalino iš CIO už tai, kad ji 
atsisakė remti Trumą no karinę politiką.

, ' unija yra pasižymėjusi, kaip didžiai kovinga ir at
kakliai ginanti savo narių ir visų darbininkų, dirbančių 
elektrinių reikmenų gamyboje, interesus.

UE prezįdentas, Albert J. Fitzgerald, sužinojęs apie 
Lewiso telegramą, pasakė: jei Lewiso pasiūlymas būtų 
realizuotas gyveniman, tai šio krašto darbo žmonės at- 
salotų kelyje į garbingą ateitį!

.//Tiesa! \

MUMS RODOSI, šis Lewiso siūlymas — signalas vi- 
siėfcns darbo žmonėms mūsų krašte.

'** r-

' Jei t osignalo jie neklausys, gali didžiai gailėtis ir gai- 
lesis 'ateityje.

‘Samdytojai juk nesnaudžia. Jie dayo viską; kad pa
laužti darbo unijas, kad palikti darbininkų klasę ne-

'Štai, kodėl kiekvienas darbo unijos lokalas privalo 
.krapti į šį signalą dėmesio ir reikalauti, kad jų unijų 
.vadovybė juo greičiau teigiamai pasisakytų už juo grei- 
,Wiį Amerikos darbininkų judėjimo apvienijimą!

-ANGLIAKASIŲ STREIKAS
w RIMTAI KALBAMA, jog su sekamu pirmadieniu į 
streiką išeis 380,000 minkštosios anglies kasėjų, dirban- 

siaurinių valstijų kasyklose.
Sekmadienį baigiasi jų kontraktas, gi angliakasių uni- 

JpfJpolitika visuomet buvo: “Nėra kontrakto—nėra dar- 
b'oT’ L »
A Dešimčių dienų vėliau į streiką išeis apie 100,000 an- 

.gliakasių, dirbančių pietinėse valstijose.
• Šil kietosios anglies kasėjais, manoma, bus prieita prie 

sutarties sudarymo ir ten streiko gal bus išvengta, bet 
4r. tai tikrai nežinoma.
^7,'Jei Amerikos Darbo Federacijos suvažiavimas, jei 
CIO Vadovybė tuojau ir nedvejojąnciai pasisakytų už 
John L. Lewiso siūlymą organizuotiems darbininkams 

iapvienyti, tai, be abejojimo, ir angliakasiu streiko nebū
tų; samdytojai, pamatę darbininkų solidarumą, tuojau 

-išpildytų angliakasių unijos teisėtus reikalavimus.
Bet, abejojama, ar ADF ir CIO vadovybės tai padarys, 

fjjos bijosi• darbininkų vienybės!
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MAZGOTE PER VEIDĄ
Chicagos marijonų Drau

gas dejuoja, kad to miesto 
demokratų partijos bosai 
nesiskaito su lietuviškais 
politikieriais, nori n č i a i s 
prie jų prisilaižinėti ir tuo 
būdu gauti šiltas vietas kur 
nors. Valdinėse įstaigose. 
Lietuviškiems politikieriu- 
kams nelengva tai padary
ti, nors ir visaip bando. Tik 
paskaitykite:

Demokratų partijoje lietu
vių pripažinimo reikalai nė 
kiek nepajudėjo, nors ir gana 
didelės pastangos buvo deda
mos, kad jos bosai įjungtų j 
savo kandidatų sąrašą ir ke
letą lietuyių. Demokratai i 
lietuvių pageidavimus ir teb 
singus reikalavimus visai ne
atsižvelgė. Vienu atveju jie 
net lietuvių delegacijos nema
lonėjo priimti. Tai palaikyta 
lietuvių uogavimu.

Aiškus dalykas, tai uo
gavimas! Tik pagalvokite: 
pasiunčiama į demokratų 
partijos bosą “lietuviška 
delegacija’-* ir beldžiasi į 
duris. Praveria butleris du
ris ir pasako: laukan, mūsų 
ponai jūsų nepriims!

Toliau:
Kai mirus keliems demo

kratų valdžios pareigūnam^ 
Cook apskrityje pasidarė ke
lios vakansijos (superior 
court clerk, coroner ir sanita
ry district trustee), lietuvių 
demokratų veikėjai apeliavo į 
centrinį komitetą, prašydami, 
kad vienai iš tų vakuojančių 
vietų nominuotų Aleksandrą 
Kumskį. Nors šį kartą komi
tetas su lietuviais kalbėjosi ir 
delegacijas priėmė, tačiau 
Cook County demokratų par
tijos sąrašas bus be lietuvių 
kandidato.

Tai ką dabar ‘ darys tie 
lietuviškieji politik i e r i a i, 
kuriems buvo užduotas toks 
smūgis? Jie veikiausia ver-1 
šis pas republikonus. Bet 
ar ten'bus geriau?!

“TĖVYNĖ!”
Po tokia antrašte vilniš

kis “Tėvynės Balsas” (š. m. 
birž. 10 d.) išspausdino įve
damąjį. Jame, be kitko, 
skaitome:'

šis žodis brangus kiekvieno 
doro žmogaus širdžiai. Su 
didele meile ir pagarba taria 
šį žodį ir lietuviai, mylintieji 
savo kalbą, branginantieji sa
vo gimtąjį kraštą, besigin
tieji jo laukais ir pievomis, 
ežerais ir kalneliais.

Lietuvos darbo žmonės vi
suomet mylėjo savo tėvynę.

šiandien lietuvių tauta my
li savo gimtąjį kraštą labiau, 
negu bet kąda, nes jis laisvas, 
jis turi po Tarybų Lietuvos vė
liava susijungusias visas lie
tuviškas žemes, jis turi pirmą 

Amerikietis W. Alton Joneą, United Cities Service Corp, prezidentas, sveikinasi su 
Irano premjeru Mossadegh. Pastarasis sirgineja ir sėdi lovoje. Jones nuvyko Iranan 
tartis su Mossadegh' Jei žibalo interesų. Jis norėtų paimti ir operuoti iš Britanijos atim
tus žibalo šaltinius. Komercinėje spaudoje buyo plačiai rašyta apie Jones kelionę, bet 
nieko nesako apie susitarimą. Kadangi Britanijos valdžia būtų priešinga tokiam susita
rimui* tai manomą* kad mūsų, valdžią neleis Joncsųi paimti žibalo šaltinių operavimą.

kartą po 700 metų — vienin
gose mūsų valstybės ribose 
Vilnių, Kauiią ir Klaipėdą.

Toliau:
Pasikeitė lietuviškojo kaimo 

vaizdas. Šiandien Lietuvos 
darbo valstietis gali naudo
tis moderniškiausiomis žemės 
ūkio mašinomis, kurios gau
tos iš broliškųjų ręspublikų. 
Tūkstančiai traktorių, kombai
nų, sudėtingų kuliamųjų ir 
kitų žemės ūkio mašinų dirba 
mūsų . respublikos laukuose. 
Lietuvos valstiečiai išmoko 
naujoviškai dirbti žemę. Jie 
įsisavina priešakinį tarybinį 
agrotechnikos mokslą ir, su
sijungę į kolūkius, kiekvie
nais metais nuima vis gauses
nius derlius.

Nesulaikomai auga respu
blikos pramonė, didėja išlei
džiamosios produkcijos apim
tis. Išaugo ir sustiprėjo Ta
rybų Lietuvos darbininkų kla
sė. Pramonėje, statybose ir 
transporte ' iškilo daug pui-
kių gamybos novatorių, prieš
akinių gamybininkų, rodan
čių šaunius darbo pavyzdžius.

Tarybų Lietuvoje sparčiai 
vystosi kultūra, nacionalinė 
savo forma, socialistinė savo 
turiniu.

Lietuvių tarybinės kultūros 
ąugimą ryškiai parodo 19521 
metais paskirtos stalininės 
premijos Tarybų Lietuvos me
no ir literatūros darbuoto
jams '—• rašytojui Antanui
Venclovai, režisieriui Juozui 
Grybauskui, aktoriams Juo
zui Sipariu i, Juozui Rudzins- 
kui, Monikai Mironaitel, Jo
nui Kavaliauskui, Petrui Zu- 
lonui dailininkui Jonui Jan
kui ir grupei kino darbuoto
jų, sukūrusių spalvotą kino 
filmą “Tarybų Lietuva”: .Jo
sifui PoselsRiui, Liudgardui 
Maciulevičiui, Ivanui Pano- 
vui, Viktorui Starošui ir kom
pozitoriui Baliui Dvarionui.

Knyga pasiekė tolimiausius 
respublikos kampelius, prasi
veržė ten, kur kerojo neraš
tingumas ir prietarai. Nieka
da lietuvių tautos istorijoje 
nebuvo tiek daug mokyklų, 
niekada nebuvo tokios, didelės 
armijos besimokančių žmonių, 
kaip dabar. . .

ALGIRDAS ŠOCIKAS
IR KLERIKALAI

Šiemet, kaip žinia, pasau
linėje olimpijadoje, Helsin- 
kiuose, dalyvavo ir Algir
das Šocikas, kaunietis bok
sininkas, Tarybų. Sąjungos 
sunkiasvorio bokso čempio
nas.

Susirėmime su lenku bok- 
boksininku, Algirdas laimė
jo rungtynes, bet vėliau, 
kai jis susirėmė su pietaf- 
rikiečiu boksininku, pasta
rasis nugalėjo Algirdą.

Dėl to Chicagos klerikalų 
dienraštis parašė, būk, gir
di, dabar rusai Šocikui ne7 

.dovanos. Kaip tai, esą, gali 
būti, kad jis pralaimėjo 
rungtynes r Girdi, “rusai 
pyksta ant lietuvio Šociko.”

Aišku, tai Draugo prasi
manymai, plepalai!

Kaipgi, ten, iš tikrųjų, bu
vo? Kaip-rusai žiūri į Šo
ciko pralaimėjimą? Tegu 
atsako patys rusai.

Tarybų Sąjungos sporti
ninkų vadovas Olimpiado
je, N. N. Romanovas, grį
žęs į Maskvą, pasakė spau
dos korespondentams, jog 
Šociko pralaimėjimas parė
jo iš skandalingo bokso tei
sėjo pasielgimo. Jis, bok
so teisėjas, sustabdė Šociką, 
o tuomet Šociko oponentas 
Algirdui kirto smūgį!

Pasirodo’ jog tūli teisėjai 
buvo perdaug šališki tary
binių sportininkų atžvilgiu.

ROOSEVELTIENĖ
IR INDIJA

Dienraštis Vilnis rašo:
Mrs. Eleanor Roosevelt kal

bėdama Chicagoj sakė, jog po 
penkių metų Indija taipjau 
pereis komunistų pusėn, jei 
“laisvasis pasaulis” nesulaikys 
jos nuo to.

Ką gi “laisvasis pasaulis” 
turi pavilioti savo* pusėn Indi
jos žmones?

Užsienio politikoj kolonijų 
palaikymą, o Indija buvo per 
porą šimtų metų Britanijos 
kolonija. Ji kovojo prieš tai.

Naminėje politikoj, jei imsi
me Jungtines Valstijas, kas 
čia vilioja indusus?

Rasinė diskriminacija veikia 
kaip veikus.

Sveturgimių persekiojimas 
padidėjo. Niekados pirmiau 
šios šalies istorijoj nebuvo 
tiek daug sveturgimių visuo
menės veikėjų suimtų deporta-

■ vimui, kaip dabar yra.
Valdžiai nepatinkamų idėjų 

žmonės persekiojami. New 
Yorke 11 komunistų pasiųsti 

į ilgiems metams kalėjiman. Ki- 
, ti T6 dar teisiami. Kaliforni
joj 14 komunistų pasmerkti il
giems metams kalėjimo.

| Harry Bridges, vienas pačių 
! geriausių darbo unijų vadų,
pasmerktas kalėjiman irgi il-
giems metams.

Net komunistus ginanti ad
vokatai, kaip Hallinan ir kiti 
7 buvo nuteisti kalėjiman.

Visajeile žymių darbo unijų 
vadų tyrinėjami taip vadina
mo Neamerikinės Veiklos ko
miteto.

Ar tas gali žavėti Indijos 
žmones ?

Jie traukiasi nuo to kaip 
toliau gali.

Rooseveltienė, jei nori Indi
jos žmones prie savo pasaulio, 
būtent kapitalistinio pasaulio, 
kuris tačiau labai toli nuo 
laisvojo pasaulio, patraukti, 
turi pirmiąu sutvarkyti savo 
pasaulyje ^dalykus taip, kad 
žmones kas nors yilioty, kad 
juos kas nors žavėtų.

PASTABOS
Mykolas Biržiška nese-* 

niai skundėsi per spaudą, 
kad jo brolis Vaclovas, di
plomuotas inžinierius, da
bar Amerikoje išvietes valo.

• Kada A. Biržiška gyveno 
Smetonos ir Hitlerio laikais 
Lietuvoje, tai mokėjo išvie
tes tik teršti, o kiti jas va
lė. Bet kuomet atbėgo A- 
merikon, tai pats išvietes 
išmoko valyti.

•

Buvęs Eštijos karo minis
tras John Holdberg, dipu
kas, dabar randasi Kanado
je ir dirba prie mūrininkų. 
Giriasi, kad toks darbas 
jam patinkąs.

Būdamas karo ministru 
mokėjo mūrus ir kitus pa
status griauti ir naikinti, o 
dabar jau išmoko juos ir 
statyti. Tai visgi progre
sas.

“Sandaros” redąktorįus 
duoda patarimą Japonijos 
parlamentui pridėti vieną 
punktą padarytoje su Ame
rika sutartyje, nes kitaip 
Amerikos valdžia susidui^ 
sianti su namalonumais.

Tik jau ir žioplumas Ja
ponijos valdžios! Jeigu ji 
būtų pasikvietus “Sanda
ros” redaktorių, kuomet da
rė sutartį su Amerika, tuo
met viskas būtų išėję kaip 
sviestu tepta.
i _ " '

Tūlas laikas atgal “Mia
mi Herald” tūla panelė Xe
nia Podziunas, philadelphie- 
tė, dejuoja, kad buvusi lais- 

'va Lietuva dabar esanti pa
vergta, ir dabar, 1952 me
tais, tūkstančiai lietuvių 
Sibiran tremiami ir žudomi. 
Ji baigia savo dejones:

“Vieną dieną greitoje 
ateityje ir vėj trispalvė — 
raudoną, žalia ir geltoną— 
vėliava užplevesuos š i o j e 
Baltiko mažoje šalyje”...

Jąu dabar Lietuvoje rau
donos spalvos vėliava' ple
vėsuoja. Mes laukiame, ka
da Xenyte sudraskys savo 
porą suknelių ir prie raudo
nos spalvos prisegs žalią ir 
geltoną spalvą. Už sudras
kytas sukneles, be abejo, 
Lietuvos vaduotojai Xeny- 
tei atnagradys, nes tai bus 
didžiausias jos pasiaukoji
mas. ..

•

' Paris, III., buvęs laiškane- 
šis paliko $40,000 turto ir 
18 šunelių . Turtas priklau
so šuneliams. Kuomet pa
skutinis šunelis persiskirs 
su šiuo pasauliu, tuomet li
kęs turtas pereis demokra
tų partijai.

Išrodo, kad tas laiškane- 
šis pirmoje vietoje laiko šu
nis, o antroje demokratų 
partiją.

“Naujienos” talpina seka
mą šūkį: ^Neskaitęs ‘Nau
jienų’ liūdėsi visą dieną.”

Taip. Bet perskaitęs 
“Naujienas” sniaudysi ne 
tik’ visą dieną, bet ir naktį, 
prisimindamas visas talpi
namas nesąmones/r

Demokratų kandidatas į 
prezidentus Stevensonas, 
kalbėdamas, pasakė, kad 
taksų sumažinimo klausi
mas priklausys nuo Sovietų 
Sąjungos.

Išrodo, jeigu Stevensonąs 
bus išrinktas prezidentu, 
tai visiems reikės nusiimt 
kepures ir žemai pasiklonio- 
ti Sovietų Sąjungai, kad ji 
sumažintų mums taksus.

T—

Churchillas pasįuntė notą 
Irano premjerui Mossade
ghui, siūlydamas t naujas 
sąlygas deryboms dėl alie
jaus. Trumanas pasiuntė

2.
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notą, siūlydamas 10 milijo
nų paskolos, Anglijos ir A- 
merikos ambasadoriai nu
nešė tas notas - ir padavė 
M o s s a deghui. Pastarasis, 
perskaitęs, pasakė: “This 
is too good, There must i 
be' a trap in it.” y *

Tąip pasakęs, sugrąžino 
uotas ambasądoriams. Pa
starieji pranešė apie tai 
notų autoriams. Trumanas 
labai supyko ir telegrama 
įsakė ambasadoriui, kad no
ta būtų įteikta premier u i 
Mossadeghui. Panašiai ir 
Anglijos ambasadoriui įsa
kyta. Kada jie antru kar
tu nunešė tas notas, tai 
Mossadeghas liepė jas ant 
stalo padėti ir ambasado
riams’ keliauti savais ke
liais. .

Drew Pearson, rašyda
mas apie tas notas, sako, 
kad Trumanui sekasi tik 
muzikos kritikams laiškus 
rašyti, o ne Irano premje
rui.

Nekimba senis Mossade
ghas ir ant dešimtmilioni- 
nio kablio, kuriuo Trum^r- 
nas norėjo jį pasigauti.

Aleksandras Kerensti^ 
kalbėdamas Hamilton, N. 
Y., pasakė, kad Estija, Lat
vija ir Lietuva gaus nepri
klausomybes, kai tik Sovie
tų režimas bus nugriautas.

Taigi, jei kas “nugriaus” 
Sovietų režimą, tai.Kerens
kiy tuojaus suteiks toms ša
lims nepriklausomybę. O 
kad greičiau Lietuva gau
tų nepriklausomybę, Lietu
vos vaduotojai tuojau tu
rėtų “nugriauti” Sovietų 
režimą įr gauti nuo Kerens
kio “nepriklausomybės” de
kretą. švenčioniškis

----------------- ---------------

Laiškas iš Lietuvos /
Mūsų senas veikėjas ir 

laisvietis J. Wizbor, iš Eli
zabeth,. N.' J., gavo laišką 
iš Lietuvos nuo savo my-^ 
Ūmosios dukrelės. Laišku
tis skamba:

29 rugpiūčio 1952 m. 
Mano brangus Tėveli!

Gavau nuo tėvelio laišką, 
rašytą 28 liepos 1952 m., už 
kurį širdingai dėkoju. Aš 
taip laukiau nors mažos ži
nutės, nes aš rašiau nema
žai, bet vis negaudavau jo
kio laiško.

Tai šiandien man buvo, 
laimingiausia diena, kaip 
sužinojau, kad mano mie
las tėvelis gyvas ir sveikasf* 
nes. per tą laiką visokios^ 
mintys pradėjo kamuoti* v 
net ir baisu buvo pagalvo
ti, ir vis klausimas kilo, ko
dėl tėvelis nerašo, ar ser
ga, ar supyko? Bet šian-
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dien jau laiminga, nes skai
tau laiškutį, rašytą mano 
brangiausio tėvelio ranka.

Mes gyvename po seno
vei, .visį gyvi ir sveiki. An
tanas dirba savo š.rityje, tai 
yra, paišo paveikslus; .duk
terys mokinasi, o aš namie 
šeimininkauju. Ir vis sva
joju, Isada mano tėvelis sė
dės su manim ir šnekučiuo
sime apie viską; tai bus lai
mingiausios dienos mūsų 
gyvenimte.

Juk mes visi kovojame už 
tatyą, ir iškovosim, ir bū
tinai susitiksime, aš tikiu.

Tai baigiu rašyti. Sti
priai bučiuojam visi ir lau
kiame atsakymo.

Duktė Antosia

Haga, Holandija. — Ore 
susikūlė vienas į kitą du 
kariniai Holandijos lėktu
vai. žuvo abiejų lakūnai.



Kaip Pravda aprašo naująjį Lietuvos gyvenimą
Vilniaus korespondentas 

M. Filimonovas, rašydamas 
Maskvos Pravdoje, vaiz
duoja naująjį, smagiai vir
pantį Lietuvos gyvenimą. 
Sako:

—Einančiuose Kaunan, 
keliuose viešpatauja nepa
prastas gyvumas. Viena po 
kitos bėga auto-mašinos, 
prikrautos statybinių me
džiagų ir kasdienio vartoji
mo daiktų. Skaidriuose va
saros saulės spinduliuose, 
kaip gintaras, blizga ru
giai ; neaprėpiamai akim 
plačiuose laukuose banguo
ja kviečiai, linai, dobilai.

Artėja derlių suvalymo 
laikas. Į kolektyvinių ūkių 
dirvas važiuoja auto-kom- 
bainai, traktoriai, kuliamo
sios mašinos. Statoma der
liams nauji sandėliai.

Lietuvos lauko ūkis dar 
niekuomet pirmiau nebuvo 
matęs tokios gausybės ma
šinų, kaip šiemet. Vien per
eitais metais Tarybų Lietu
va gavo iš broliškųjų res
publikų daug šimtų trakto
rių, apie 400 kombainų, dau
giau kaip 300 sudėtingų ku
liamųjų mašinų. Buvo įkur
ta Lietuvoj 129 mašinų - 
traktorių stotys.

Cvirkos kaime
Iš plačiai paskilbusio P. 

Cvirkos veikalo “žemėMai- 
tin «tja” tarybinis skaityto
jas žino, kokiose sunkiose 
sąlygose gyveno Lietuvos 
valstietis senaisiais laikais-

Kaz. Bevardžio Margumynai
Šiuose metuose republi

konų ir demokratų kandi
datai į prezidentus yra se
kamo amžiaus:

Republikonų Dwight Ei
senhower gimė 14 d. spalio 
1890 metais; demokratų 
Adlai Stevenson — 5 d. va
sario 1900 m.

. Pirmu kartu Jungtinių 
Valstijų istorijoj į vice
prezidentus kandi datavo 
negras James Ford nuo Ko
munistų Partijos 1932, 1936 

^ir 1940 metais. Šiais me- 
tais nuo Progresyvių Par- 
tijos kandidatu į vice-pre- 
zidentus yra negrė moteris 
Charlotte A. Bass, o į pre
zidentus žymus liaudies rei
kalų užtarėjas ir garsus 
advokatas Vincent Halli- 
nan.

1872 metais, kai to laiko 
prezidentas U. S. Grant 
kandidatavo antram ter
minui į Jungtinių Valstijų 
prezidentus, jo oponentas 
buvo Horace Greeley, kan
didatas nuo demokratu ir 
liberalų republikonų. Rin
kimus Greeley pralaimėjo 
ir Apsirgo proto sumišimu. 
Po rinkimų už 4 savaičių 
laiko’ Greeley mirė beprot
namyje.

1901 metais 6 d. rugsėjo 
mieste Buffalo, N. Y., anar- 

• chistas Leon Czolgosz mir
tinai pašovė to laiko prezi
dentą Williama McKinley. 

.Po 8 dienu prezidentas mi-f-
* *

Prieš 20 metų, preziden
taujant republikonui 'Her
bertui Hooveriui, šioje ša
lyje buvo virš 17 milijonų 
bedarbių. Jų pašalpa buvo 
juodos sriubos puodelis, bet

■

Ant suskurdusiu kaimu ta- 
da niūksojo klaiki tyla. De
šimtys tūkstančiu bernu 
bastėsi nuo dvaro iki dvaro, 
ieškodami duonos gabalo.

Bet pirm 12 metų Lietu
vos žmonės išvydo jau nau
jos būklės saulę. ’Išsivys
čius kolektyviniams ūkiams, 
atsivėrė džiaugsmingas gy
venimas.

Nuskurdęs praeityje Klen- 
gų kaimas, aprašytas Pe
tro Cvirkos, tapo kolektyvi
niu. Jo žemė pasidarė ti
krąja žmonių maitintoja. 
Kaimiečiai dabar gauna di
delius derlius. Kolektyvi
nis ūkis turi penkias gyvu
lininkystės farmas, dešim
tis ir dar dešimtis ūkišku 
mašinų. Buvęs bernas Mar- 
lencas už savo darbo dienas 
vienais metais gavo 360 pū
dų grūdų, 90 pūdų bulvių, 
40 pūdų vaisių ir daug pi
nigų. (Pūdas yra 40 sva
rų.) Visų kolūkiečių už
darbiai dideli.

Tame kolektyvi n i ame- 
ūkyje dabar yra nuosavas 
klubas, knygynas ir moky
kla. Buvusiųjų bernų vai- 

į kai dabar mokosi aukšto
siose mokyklose ir techno
logijos institutuose.

Stebėtinos atmainos įvy
ko kaimuose Kauno, Šiau
lių, Vilniaus ir Klaipėdos 
srityse.

Kaimai paliai Nemuną
Trumpu laiku pasikeitė 

ir jos nevisados gaudavo. 
Žmonės atsimena tuos lai
kus ir šalinasi nuo republi
konų peršamo į prezidentus 
kandidato, nes, apart parti
jos, jo pavardė irgi turi 
panašumo į Hooverio—Eis- 
en-hower.

Washingtone Ford Tea
tro name, kuriame buvo 
nušautas tuometinis prezi
dentas Abraham Lincoln 
1865 m., prieš tai'senesniuo
se laikuose per 15 metų bu
vo baptistų bažnyčia. Baž
nyčiai subankrutavus, tas 
pastatas buvo užvardintas 
Ford Theater ir nuo 1862 
metų jame buvo perstatomi 
klasiški teatraliai veikalai. 
Po 1865 metų 15 d. balan
džio tragedijos teatras už
sidarė, ir nuo tada nebuvo 
jame vaidinimų.

New Jersey valstijos Re
publikonų Partijos pirmsė- 
dis (chairman) John Dick
erson praneša, kad rinkimų 
kampanijai išleis $600,000. 
Tiek išlaidi! turės valstijos 
komitetas. Apskričių (coun
ty) ir vietiniai komitetai pa
tys < padengs rinkimų išlai
das.

i __ •___

• Prieš 13 metų Vokietijos 
nabašninkas diktatorius 
Hitleris paskelbė Lenkijai 
karą, iš kurio užsiliepsnojo 
Antrasis pasaulinis karas. 
Karų ekspertai teigia, kad 
jeigu kiltų trečias pasauli
nis karas, tai praėjusis ka
ras reikštų kaip šventadie
nio mokyklos (Sunday 
school) piknikas prieš tre% 
čią pasaulinį karą. Bet ir 
Antrajame pasauliniame 
kare buvo užmušta virš 22 
milijonai žmonių, o sužeis
ta virš 34 milijonai.

gyvenimas paliai Nemuną. 
Kiekviename kaime, kiek
viename kolūkyje verda 
statybiniai darbai. Stato
ma naujos patalpos gyvu
liams, sandėliai, tvenkiniai, 
veisiama nauji sodai, nu
sausinama balotos vietos. 
Daugelis tų ūkių turi ir 
nuosavas elektros gamy
klas.

Valstiečių ku 11 ii re j i m a s
Pereitą žiemą tūkstančiai 

valstiečių lankė žemdirbys
tės pamokas ir bendros ap- 
švietos mokyklas. Daugiau 
kaip 50 tūkstančių kolūkie
čių Lietuvos Respublikoje 
veikia kaip mėgėjai daili
ninkai - menininkai. Res
publikos kaimuose yra dau
giau kaip 3 tūkstančiai kul
tūrinių - apšvietos įstaigų, b

Miestų kūryba
Entuziastišku kūrybos 

gyvenimu virpa Lietuvos 
miestai. Atsisteigė Vilnius, 
Šiauliai, Klaipėda ir dauge
lis kitų centrų. Kauno sri
ties miestai — Šakiai, Ra
seiniai, Vilkaviškis, Kibar- 
tai, Jurbarkas — po karo 
gulėjo griuvėsiuose. Tary
biniai žmonės atkakliu sa
vo darbu beveik pilnai už
gydo karines žaizdas. Tuo
se miestuose pastatyta dau
gelis kvartalų puikiai* 
įrengtų namų, atidaryta 
mokyklos, klubai, judamų
jų paveikslų teatrai, elek
tros stotys, valgyklos.

Druskos Deikalas
Druska reikalinga svei

katai, kaip pripažįsta dau
guma gydytojų. Kai kurie 
tvirtina, kad druskos rei
kia net gyvybei palaikyti. 
Valgomoji druska yra che
minis natro ir chloro jungi
nys (sodium chloride).

Tūli fizikultūristai, beje, 
sako, žmogus galįs gauti 
įvalias druskos iš pačių val
gių, jei vartoja “natūra
lius” maisto produktus.

Bet šis raštas dėsto drus
kos reikalą taip, kaip paty
rė medicinos daktarai, bū
tent:

Kraujas, raumenys/ir kiti 
kūno audiniai laiko tam ti
krą' pastovią druskos pro
porciją. Dalis druskos iš
garuoja s.u prakaitu bei

Jungtinių Tautų posėdy
je buvo įnešta-priimt į šią 
organizaciją J taliją, Portu
galiją, Suomiją, Airiją, Au
striją, Jordaniją, Ceyloną, 
Nepalį ir Libiją. Sovietų 
delegacija davė pataisymą 
kartu priimti ir 5 kitas tau
tas, būtent:

Bulgariją, Išlaukinę Mon
goliją, Vengriją, Rumuni
ją ir Albaniją.

Pas kapitalistinių šalių 
delegatus' tuoj pasimaišė 
baimės šešėlis, ir jie abelnai 
atmetė visą tą sumanymą.

Aluminum kompanijos 
prezidentas Irving ,W. Wil
son praneša, kad ši kom
panija planuoja statyt du 
didžiulius fabrikus prie 
Yukon upės, Miles Canyon, 
Alaskoje. Fabrikų pabūda
vo jimas. ir įrengimas atsi
eis 700 milijonų dolerių. 
Darbas bus pradėtas seka
mą vasarą.

Kazys Bevardis

Kaunas
Kaunas — jaunosios sri

ties centras jau stambus 
pramonės ir kultūros mies
tas. Praeityje jis buvo ap
snūdęs provincijos miestas.

Šiais, gi tarybiniais laikais 
Kaune ne tiktai atkurta, 
bet ir paplatinta senosios 
pramonės; pastatyta naujų 
fabrikų ir dirbtuvių. Mies
tas dabar gamina respubli
kai turbinas ir daug kitų 
metalinių dirbinių. Jo fa
brikai duoda didelius kie
kius vilnonių, šilkinių, bo- 
velninių audeklų, mezginių, 
avalų, apdirbtų kailių, dra
bužių, papirosų, šokolado ir 
popierių.

Aukštasis mokslas
Tarybų valdžios pastan

gomis. Įkurtos, aukštosios 
mokyklos suteikia puikiai 
išlavintus specialistus fabri
kams, geležinkeliams, vieš
keliams ir laivams.X

Vien tik Vilniaus Univer
sitetas po karo išlavino 
daugiau specialistų, negu 
visos aukštojo mokslo įstai
gos per visą buržuazijos 
viešpatavimo laiko t a r p į 
Lietuvoje. O aukštąsias 
mokslo įstaigas lankančių 
studentų skaičius trigubai 
padidėjo nuo 1945 metų iki 
šiol,—kaip skaitome Mask
vos Pravdoje, vyriausiame 
Tarybu Sąjungos laikrašty
je. ...

laukan išeina su šlapumu 
ir kitomis atmatomis. Žmo
nės paprastai atpildo pra
randamą druską, sūdydami 
sau. m'aista. v

Jei žmogus sunkiai dirba 
karštyje, kaip kad geležies 
liejykloje arba vasaros kai
troje, tai'išgaruoja daugiau 
druskos,' negu jis gauna iš 
priprasto sau maisto. Tad 
reikia papildyti druskos 
/kiekį, įsidedant jos į ge
riamąjį vandenį. Toks prie
das kartais apsaugo net 
nuo apalpimo. Jei per daug 
druskos tokiuose atsitiki
muose, tai ji gali kenkti li
gotiems kūno organams..

Tūlose ligose kūnas ne
išgarina druskos perviršių 
per odą. Tuo būdu susi
kaupia per daug druskos. O 
jos perviršis palaiko ir per 
daug vandens kūne. Tada 
pritvinksta per daug van
dens kojose arba pilvo or
ganuose.

Tokiuose ligų atvejuose 
druska nepaspėja normaliai 
pasišalinti ir pasilieka kū
no audiniuose. Bet kūno 
organizmas stengiasi ją at
miešti, tuo būdu ir sulaiko 
per daug vandens.

Gydytojas todėl gali par 
tvarkyt, kad būtų sumažin
tas druskos naudojimas tū
lose ligose, tarp kurių yra 
širdies liga, kraujagyslių 
gedimas bei inkstų ligos .

Paskutiniais laikais par
davinėjamą druska su tru
pučiais įmaišyto iodo (iod
ine). Šis priemaišas saugo 
žmones nuo kaklinio gūžio 
(goiterio), kuris atsiranda, 
jeigu maiste bei vandenyje 
per mažai iodo. O jo per 
mažai tolimose nuo jūrų 
vietose, kaip kad vidurva- 
karinėse Jungtinėse' Vals
tijose. . N.-. M.

KAS YRA KANNAI 
(Cannae) ? /

Dažnai skaitome spaudoje 
apie karo veiksmus, kur ra
šoma, kad siekė.suruošti ar
ba suruošė Kannus. Kas gi 
tie Kannai? Kokį karo žy
gį taip vadina? Ir kodėl?

Ypatingai daug gyrėsi 
Kannų suruošimu Hitleris 
ir jo šaika, kol jiems sekė
si. Mat, savo laiku vienas 
vokiečių generolas Schlife- 
nas tiek susidomėjo Kan- 
nais, kad jis net stambų 
veikalą tuo vardu parašė, į 
kurį surinko, suprantama, 
daugiausiai vokiečių laimė
jimų, arba net iškraipymų 
istorijos1 faktų vokiečių 
naudai.

Kannais vadinamas toks 
karinis, žygis — apsupimas 
priešo ir jo sunaikinimas. O 
pavadinimas imamas iš žy
maus kartageniečio karve
džio Hannibalo laimėto mū
šio prieš romėnus virš du 
tūkstančiai metų atgal prie 
miestelio Kannai (Cannae), 
Italijoj.

Istoriniai faktai yra se
kami. Apie 300 metų pirm 
dabartinės metų skaitlinės 
įsigalėjo Romos imperija. 
Ji, viešpatavo Viduržemio 
Jūjros pakraščiais, ir dange.-: 
lyje Europos pietinių kraš-; 
tų.’ Bet Romos viešpatavi
mui prieštaravo dabartinė
je Tunisijoje, Afrikoje, gy
vavusi stipri Kartagenos. 

j (Carthago) valstybė.’ Jos 
centras buvo ten, kur da
bar yra Bizerta pbrtas.

Kartagena buvo nedidelė, 
bet; gerai organizuota ir 
stipri valstybė. Kaip jos 
kaimynai, taip ir ji laikėsi 
ant vergų darbo. Ji turėjo 
galingą jūrinį karo laivyną, 
gabius jūreivius ir koman- 
dierius., taipgi stiprią armi
ją. Kartagena faktiškai val
dė vakarinę dalį Vidurže
mio Jūros, nes ji turėjo sa
vo kolonijų Ispanijoj, val
dė pusę Sicilijos salos. Kar- 
tagena buvo, kaip kokia 
karčiama greta didelio ke
lio. Visi pirkliai, kurie ve
dė prekybą tarp Europos, 
Azijos ir Afrikos, sustoda
vo Kartagenos pertuose ir 
ten nemažai savo turto pa
likdavo.

Romos valdovai žinojo, 
kad jie negalės, nugalėti 
Kartagėną be. stipraus ka
rinio jūrų- laivyno. Todėl 
pasistatė karo laivyną iš 
apie 400 laivų ir su jo pa
galba 264 metais pirm da
bartinės metų skaitlinės 
perkėlė galingą savo armi
ją į Sicilijos salą. Romė
nams pavyko laimėti ir ka
ro laivų mūšį, kuriame da
lyvavo apie 700 laivų iš 
abiejų pusių. Po to Roma 
savo armiją perkėlė į Kar
tagenos teritoriją (Afri- 
kon). Tarpe romėnų ir kar- 
tageniečių ėjo per kelis me
tus žiauri kova. Romėnai 
sudegino apie. 80 kartage- 
niečių miestų, pačiupo apie 
20,000 vergų. Jau rengėsi 
švęsti pergalę, kai 255, me
tais pirm dabartinės skait
linės, prie Tuniso, gabusis 
Kartagenos karvedys Kras- 
nippus sumušė romėnų ar
miją ir į nelaisvę suėmė jų 
vadą Regulį.

Karas dar' tęsėsi iki 241 
metų pirm dabartinės skait-

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

lines, bet jis ėjo su pasikei- 
čiančiais tai vienų, tai an
trų laimėjimais. Pagaliau, 
Kartagena, būdama mažes
nė, turėjo nusileisti Romai 
ir atsisakyti nuo Sicilijos 
salos ir daugelio kitų salų. 
.Taip baigėsi vadinamas Pir
masis Paniškasis Karas.
Antras jų karas 
ir Hannibalas

Antrasis Paniškasis Ka
ras tarp Kartagenos ir Ro
mos prasidėjo 218 m. pirm 
dabartinės skaitlinės ir jis 
tęsėsi per 16 metų. Tai 
buvo tąsa pirmojo. Pirma
jame kare Romai nepavyko 
nugalėti Kartagena, o pa
staroji neteko tūlų savo ko
lonijų. Abi buvo nepaten
kintos.

Kartagena, turėdama ko
lonijų Ispanijoj, perkėlė ten 
gabiausią savo karvedį 
Hamilkarą (Hannibalo tė
vą), kuris samdė ten gai
lus ir kitus., ruošė armiją 
prieš Romą Europos saus- 
žemyje. Roma irgi nesnau
dė. Ji pąruošė galingą ar
miją ir rengėsi pulti karta- 
geniečius Ispanijoj.

Bet Romos planus sumai
šė Hannibalas, kuris jau iki 
to laiko pasirodė su savo 
gabumais. 'Jis, turėdamas 
.50,000.pėstijos ir 9,000 rai- 
tarijoą,. lęidosi pęreiti Biri
uoju Kalnus ir persikelti į 
Italiją, tai yra, pulti Romą 
arėjau jos centrų.

Žygis per kalnus buvo 
neišpasakytai sunkus. Jis 
truko kelis mėnesius. Ka
da Hannibalas nugalėjo ir 
Alpių Kalnus, perėjo į Po 
upės sritį, tai pas jį beliko 
tik 20,000 pėstijos iš 5.0,000 
ir 6,000 rai tari jos iš 9,000. 
Skaudžiausia jam buvo, kad 
jis neteko veik visų dram
blių (slonių). Drambliai bu
vo jo naujas “sekretnas” 
ginklas prieš romėnus. Jie 
buvo apšarvuoti; ant jų 
įtaisyta patalpa, iš kurios 
kartageniečiai šaudė iš sai
dokų į priešus,’ o ir patys 
drambliai būvo išlavinti ko
jomis lamdyti priešą, no
sies “rankove” glemžti ir 
smaugti. 1 Toki drambliai 
jau kartą kartageniečiams 
padėjo sunaikinti romėnų 
skaitlingesnę armiją prie 
Tuniso.

Bet Hannibalas nenupuo- 
lė dvasioj. Jis žinojo, „kad 
Italijos, žmonės nepatenkin
ti Romos režimu. Jis krei
pėsi j juos ir daug jų gavo 
samdiniais į savo armiją. 
Ir netrukus jo karinės jė
gos vėl pasiekė 45,000 ‘ ar 
50,000 vyrų.

Roma įdūko, kad Hanni
balas karo veiksmus perkė
lė į Italiją. Ji mobilizavo 
apie 200,000 savų ir samdy
tų vyrų armiją. Geriausią 
jos dalį virš 80,000 vyrų, 
vadovystėje geriausių kar
vedžių Emiliajus Paulę ir 
Terentijaus Varro pasiuntė 
prieš Hannibalo jėgas."
Mūšis prie Kannų

Kannų miestelyje, pieti
nėje Italijoje, buvo Romos 
armijos sandėliai, kaip tai 
maistas, ginklai, apsirengi
mai. Ir štai Hannibalas pa
daro netikėtą žygį ir užima 
tą miestelį. Romos vadai 
jau toliau negalėjo atidėlio
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ti mūšį — puolė sunaikin
ti Hannibalą su jo armija.

Buvo graži saulėta dięna. 
Romėnai turėjo 88,000 ar
miją; Hannibalas tik pusę 
tiek, ir dar pusė jo armi
jos vyrų buvo Europoje su
rinkti samdyti, kurie šian
dien jam tarnauja ,o rytoj 
—kitam. Bet jo raitarija bu
vo daug geresnė, kaip-’ ro
mėnų. Hannibalo raitariją 
sudarė afrikiečiai — nubie- 
čiai ir kiti.

Abi pusės suėjo arti vie- 
ni kitų. Romėnai, besilai
kydami savo įprastos takti
kos, viduje pastatė galin
giausias savo jėgas., kurios 
kaip smiglys turėjo perver
ti priešo eiles. Romėnai bu
vo susirikiavę į tris eiles 
viena už kitos, o abiejose 
pusėse buvo jų raitariją.

Hannibalas suprato "prie
šo planą. Jis pastatė sąyo 
jėgas taip, kad vėjas-pūs- 
tų į nugarą, kad smėlius 
neštų į romėnų veidą.

Hannibalas centre, ties 
romėnų galingiausiomis* jė
gomis, priekin pastatė.; sa
vo silpniausias 'jėgas—sam
dinius europiečius, o už. jų 
nugaros jau patyrusią kar- 
tageniečių pėstiją. Iš gralų 
savo jėgų prieš, romėnų rai
tariją Hannibalas pastate 
savo galingą ir skaitlingą 
raitariją. , ,

Romėnai puolė visu įnir
timu centrą, ir Hannibalo 
galiai ir iberai pradėjo 
trauktis. Tuom kartu Han
nibalas į centrą patraukė 
savo patyrusią pėstiją, ku-' 
ri sulaikė romėnus. G Han
nibalo raitarija iš abiejų 
pusių puolė romėnų raitari
ją. Romėnų raitarija, net 
mažai pasipriešinus, pabė
go. T'' tik laukė Hanni
balo raiteliai. Tada dalis 
jų nusivijo romėnų raite
lius, o didesnė dalis iš' už
nugario užgulė ant romėnų 
pėstijos, centro ir pradėjb ją 
masiniai naikinti. Romėnai 
atsidūrė spąstuose — is vi
sų pusių apsupti.

Mūšis buvo baisiai žiau
rus. Baigėsi pilna Hanni
balo pergale. Istorikas Po- 
libius rašė, kad mūšio ląu- 
ke krito 70,000 romėnų... 
10,000 pateko į nelaisvę,: o 
jų vadas Terentius Varro 
pabėgo. Hannibalas nete4* 
ko 5,500 pėstininkų ir 200 
raitelių.

Išeina, kad su pusiau 
mažesnėmis jėgomis įr sve
timoje žemėje Hannibalas, 
gudriai veikdamas, nugalė
jo ir veik visai sunaikino 
priešą. Todėl per 2,000 me
tų karvedžiai stengėsi t pa
kartoti Hannibalo gudru
mą, įvykintą prie Kannų. 
Ir todėl apsupimai gavo ka
rini terminą “Kannai.”'/*

Vokiečiai labai n o r .ė j o 
įvykinti Kannus. Bet jie 
patyrė Kannus laike perei
tojo karo Stalingrade, Kiir- 
še, Karaliaučiuje, Berlyne 
ir daugelyj kitų vietų patys 
ant savo kailio.

1939 metais už 41 centą 
galima buvo pirkti *fįek f 
maisto, kaip dabar už do
lerį. ___________

Mažiausia žinoma žvaigž
dė yra tris kartus mažesnė 
už žemės rutulį.



Antanas Mačėnas Laisvoji Sakykla

1941 metų vasarą, kai 
vokiškieji fašistiniai grobi
kai okupavo Tarybų Lietu
vą, man buvo 17 metų. Mes 
drauge su broliu Albinu ir 
tėvu dirbome nedideliame 
ūkelyje Drobiškių kaime 
prie Vilniaus. Tai buvo 
pirmieji metai, kai Tarybų 
valdžia davė žemės tiems, 
kurie jos visiškai neturėjo 
arba turėjo labai maža. 
Mūsų šešių žmonių šeima 
turėjo 3 hektarų sklypą, ir 
mums taip pat buvo duota 
dar trys hektarai. Tėvas 
labai džiaugėsi. — Dabar, 
sakė jis, pradėsim gyventi.

Įsiveržus hitlerininkams, 
viskas pasikeitė. Vokie
čiai atkūrė senąją tvarką: 
žemę atėmė, grąžino ją tur
tuoliams .. Kiekvienas kie
mas turėdavo pristatyti 
hitlerininkams žymią dali 
produktų —- lašinių arba 
mėsęs, sviesto, paukštienos. 
Daugelis žrtionių buvo siun
čiami į įvairius darbus. At
ėjo ir mano eilė. Iškvietė 
mane į valsčiaus valdybą ir 
pranešė, kad turiu vykti į 
Vilnių, į komendantūrą. 
Labai sielojosi tėveliai, bet 
nieko nepadarysi: atvežė 
mane į Vilnių, ir jiems pa
sakė, kad įskaitys mane į 
sargybą. Iš pradžių mus 
siuntinėjo į darbus, o po to 
ėmė mokyti valdyti ginklą.

Aš pasprukau nuo hitle
rininkų, grįžau į savo kai- 
mą ir gyvenau paslapčio
mis, nesirodydamas žmo
nėms. Taip praslinko dau
giau kaip pusė, metų, bet 
visgi kažkas suuodė apie 
mane ir įskundė seniūnui. 
Mane suėmė ir nusiuntė 
Kaunan, į kalėjimą. Po pu
sės metų teisė už išsisuki
nėjimą nuo darbų. Nutei
sė mane dvejiems metams 
sunkiųjų darbų ir nusiuntė 
j Vokietiją, į koncentraci
jos stovyklą prie Viurtem
bergo. Tai buvo tikra ka
torga: mus versdavo ne- 

, šioti plytas, tvarkyti bom- 
bardiravimais išgr i a u t u s 
pastatus, krauti vagonus. 
Maitino blogai, dažnai muš
davo. Daugelis žmonių mi
rė, neiškentę tokio gyveni
mo.

Į karo pabaigą mane kar
tu su kitais perkele į "kon
centracijos stovyklą prie 
Štuthardto, o po to — į 
Štuthardto kalėjimą, iš kur 
mane ir išvadavo Amerikos 
kariuomenės daliniai. Iš čia

prezidentas Trumanas įteikia trofėją invalidui Nils 
Jdsepsonui, prezidentui Paraplegics Manufacturing Co., 
Franklin Park, 111. Jį prezidentas skaito pavyzdingiau
siu invalidu, kuris negalėdamas vaikštinėti dėl sužeidi
mo karo metu, prasimušė i aukšta vietą kapitalistinėje 
kompanijoje. Josepson ant kelių laiko savo dukrelę. 
Už jo nugaros stovi darbo sekretorius Maurice J. Tobin.

vėl gimtojoje Lietuvoje
pakliuvau į 'Vadinamą per
keltųjų asmenų stovyklą, 
kur buvo rusų, ukrainiečių, 
lietuvių, latvių, estų-, ven
grų, rumunų ir kitų tauty
bių žmonių. Stovykloje bu
vo kalbų apie tai, kad greit 
grįšim namo. Apie namus 
svajojau ir aš, bet netru
kus reikalas pakrypo į ki
tą pusę.

—Norit važiuoti Į tėviš
kę, į Tarybų Lietuvą7 — 
paklausė mane kartą ko
mendanto padėjėjas, pas 
kurį buvau iškviestas.

—Taip, atsakiau aš, noriu 
greičiau būt namie.

—O žinote, kas jūsų lau
kia TSR Sąjungoje? — pa
klausė komendanto padėjė
jas. Ir jis man nupiešė to
kius vaizdus, kurių vienas 
buvo baisesnis už kitą.

Aš visai sumišau. O tuo 
tarpu stovykloje per radiją 
ir laikraščius nepaliauja
mai buvo skleidžiami gan
dai apie tai, 'kad Tarybų 
valdžios organai, esą, žiau
riai elgiasi su repatriantais. 
Atsirado žmonių, kurie jau 
neva buvo persekiojami ir 
pabėgo. Kartu stovyklose 
ėmė rastis Įvairių “gerada
rių,” kurie siūlė arba pa
tarinėjo išvažiuoti į kitas 
šalis ir ten įsitaisyti gyven
ti emigrantų teisėmis. Į 
perkeltųjų asmenų stovyklą 
Tiubingene, kur aš tuomet 
gyvenau, dažnai ‘atvažiuo
davo agentai iš Lotynų A- 
merikos, kurie ypatingai 
gyrė pasiturimą gyvenimą 
jų kraštuose. Į jų žaban
gus aš ir patekau kartu su 
daugeliu stovyklos gyven
tojų. Aš sutikau vykti į 
Venesuelą ir netrukus atsi
dūriau Lagvaire.

Kiek pagyvenęs El-Trorti- 
pilo stovykloje kaipo( emi
grantas, aš po to išsikėliau 
į Valensijos miestą ir sto
jau į prekybinei kompani
jai priklausiusį pieno fa
briką dirbti kaipo juoda
darbis. Dirbti tekdavo la
bai daug, o 5-6 bolivarų 
uždarbis vos ne vos padeng
davo Reikalingiausias ku
klaus gyve n imo išlaidas. 
Valensijoje yra daug be
darbių, kurie labai nepalan
kiai .žiūrėjo į mus, atva
žiavusius iš Europos ir atė
musius jiems duonos kąsnį. 
Darėsi aišku, kodėl šeimi
ninkams prireikė emigran
tų. Naudodamiesi pigia 
darbo jėga, jų užverbuota 
----------------------- j-----------

t 
perkeltųjų asmenų stovy
klose Vakarų Vokietijoje, 
įmonininkai lenkė pasiprie
šinimą, kurį rodė darbinin
kai, gynusieji savo reikala
vimus pagerinti gyvenimo 
sąlygas.

Sunku įsivaizduoti, kaip 
slėgė mintis, jog, dirbda
mas čia, tu atimi duonos 
kąsnį, gal būt ištisai šei
mai. Prie to dar prisidėjo 
gimtojo krašto -ilgesys, 
troškimas išvysti namus ir 
savuosius ,nuo kurių aš ne
gaudavau jokių žinių. Apie 
gyvenimą tėviškėje tekdavo 
skaityti vien tik šmeižikiš
kus prasimanymus apie ba
dą, apie suirutę ir kitokį 
biaurų melą. Bet visgi mus 
pasiekdavo ir teisingos ži
nios. Mano vyresnieji drau
gai — lietuviai ęmigrantai 
Velčanskas ir Petingas — 
sakė, kad Tarybų Rusijoje 
ir, atskirai imant, Lietuvo
je jau atkurta tai, kas bu
vo per karą sugriauta, kad 
ten vyksta milžiniška sta
tyba, kad liaudies gyveni
mas ir gerovė metai iš me
tų kyla.

Aš nė valandėlei nesilio
viau galvojęs apie grįžimą 
namo. Aš supratau, kad 
buvau žiauriai apgautas, ir 
nutariau žūt būt grįžti na
mo. Apie tai aš ir pasakiau 
tarybiniam atstovui Kara- 
kase, papasakodamas jam 
visą savo istoriją. Tarybi
nė pasiuntinybė labai susi
rūpino mano likimu. Man 
ne tik buvo leista grįžti į 
Lietuvą, bet ir suteikta ma
terialinė pagalba kelionei. 
Kai kurių vietinių veikėjų 
mėginimus atkalbėti mane 
nuo grįžimo aš ryžtingai 
atmečiau. Šitaip atsidūriau 
lėktuve, kuris pristatė ma
ne į Romą. Iš Italijos, ta
rybinei pasiuntinybei pa
dedant, atvažiavau tarybi
niu motoriniu laivu į Ode
są, o iš ten—namo. Visur 
aš jaučiau labai nuoširdų 
rūpinimąsi manimi. Iš Ta
rybų valstybės aš kelis sy
kius gavau piniginę pagal
bą.

Į gimtąjį Drobiškių kai
mą atvažiavau šių metų 
balandžio mėnesį. Nepaži
nau savo kaimo. Jame at
sirado daug naujų namų, 
ūkinių pastatų, mokyklą, 
klubas, radijo mazgas. 
Valstiečiai laisvano r i š k a i 
susibūrė į kolektyvinį ūkį 
ir išvien, darniai dirba ja
me. Nėra dabar kaime var
gingų valstiečių. Darbas 
kolūkyje duoda ž e m d i r - 
biams ir gyvulininkams di
deles. pajamas.

Kolūkyje dirba, abi mano 
seserys — Emilija ir Ste
fanija, gyvena savame na
me, viskuo jos aprūpintos, o 
brolis gyvena ir dirba kito
je srityje. Vieną tik liūd
ną žinią aš sužinojau, grį
žęs iš svetimos žemės: 
nebėr gyvųjų tarpe myli
mos močiutės, mirė ir tė
velis. Jie mirė hitlerinės 
okupacijos metu.

Dabar aš ilsiuos. Gyve
nimas svetur, ištremtyje, 
iškentėtieji vargai — visa 
ta i sužlugdė mano jėgas. 
Gyvendamas tarp giminių 
ir draugų, visa krūtine 
kvėpuodamas sveiku gimto
jo krašto oru, matydamas, 
kaip aplinkui viskas žydi 
ir prisipildo gyvybingų sul
čių, — pats pasisemi nau
jų jėgų ir sveikatos. Grei
tu laiku pradėsiu dąrbuo: 
tis taikios kūrybos labui.

Mano troškimas yra įgyti 
automechaniko specialybę. 
Kolūkiu siūlo savo pagal
bą:- jis siunčia mane į me-

Montello, Mass.

chanikų kursus. Ateityje 
noriu kiek papildyti šavo 
mokslą, Tegu džiaugsmin
go dairbo kupinas gyveni
mas išnaikina mano atmin
tyje pėdsakus, kuriuos pa
liko ištremtyje, svetimoje 
žemėje iškentėtieji vargai..
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Worcester, Mass.
Laisves piknikas 
puikiai pavyko

Garsintas Laisvės antras 
piknikas rugsėjo 7 d. gražiai 
pavyko. Oras iš ryto buvo ga
na vėsus, vėliau, skaisti saulu
tė šildė visą dieną. Tad pub
likos privažiavo' skaitlingai, 
daug svečių iš kitų miestų.

Kas link programos, tai 
kaip buvo sakyta, taip ir pa
daryta. Visi paskelbtieji dai
nininkai, ir kalbėtojai dalyva
vo ir puikiai savo užduotis at
liko. Publika su nepaprastu 
įdomumu klausėsi programos. 
Po tam draugiškoje, kilnioje 
nuotaikoje baigėsi piknikas, 
jau sutemus dienai.

Piknikui dovanų Laisvės pa
iri jotai irgi gražių atvežė.
Antrajam Laisvės piknikui 
suteiktos dovanos

Gausiai apdovanojo ūkinin
kai Jonas ir Barbora Jakaičiai 
iš Westboro, Mass.' Tai buvo: 
didelė višta, 5 tuz. kiaušinių, 1 
bušelis morkų, 2 bus. kopūstų, 
1 bus. pamidorų, 2 tuz. agur
kų, ir didelis sūris. Daržovės 
virtuvėje liko sunaudotos. Už 
vištą ir sūrį, dar pridėjus bon» 
ką degtinės (kurią aukavo 
Parko biznio komisija), M. 
Petkūnienė ir E. Pačesienė su
rinko įplaukų $27.50.

Kita ūkininkė Paulina Gri- 
nevienė iš Spencer, Mass., 
atvežė didelį sūrį ir vyno bu
telį. J. Ęainordienė su J. Luku 
surinko $25.00.

Vilkąuskų šeima ir Egeris.iš 
New Hampshire atvežė didelę 
pintinę prikrautą vaisių, sūrį 
ir degtinės bonką. Jie patys 
surinko ir pridavė $36.25.

Povilas Aleksandras iš SuL 
boro, aukavo sūrį. Levonau- 
čienė su Klimaučiene surinko 
$9.00.

Worcesteriete Valinčiaus- 
kienė padovanojo Ramočiai 
staltiesę, Mickiene ir Jaskevū 
čienė surinko $8.00.

išsamiau apie pikniko dar
buotojus ir programos pildy
to jus parašys LLD 11 kp. ofi
cialus korespondentas. Taipgi 
ir iš svečių kaip kas galės pa
rašyti, nes rašančiųjų gana čia 
buvo. D. J.

Laisvės No. 175-tam paste
bėjau draugo Stankaus kriti
ką, adresuotą man. Tariu šir
dingiausi ačiū už kritiką. Kri
tika ir laisvoji sakyklą yra 
mano numylėti skyriai, - ^ka
dangi juose randasi tikro gy
vumo ir pasišventimo, šitokie 
skyriai skiria pelus nuo grū
dų; nežiūrint, švelni ir skau
di, kritika yra labai pagei
dautina. Per kritiką mes gali
me daug patirti ir pasimokyti. 
Kas nemyli kritikos, tą mes 
paprastai vadiname “neklai
dingu popiežiumi” arba “sau* 
myliu.” Kritika pribudina ap
snūdusius nervus ir paskatina 
prie veikimo, apdairumo. Dar 
kartą ačiū d. Stankui už jo 
patvarumą.

Dabar apie d. Stankaus kri
tiką. Iš tos kritikos daug ką 
patyriau apie barberių vargus, 
kaip jie turi vargo su visokios 
rūšies žulikais, kurie ieško 
progos pasipinigauti, fąipgi a- 
pie darbininkų dideles algas, 
net tris sykius aukštesnes, 
kaip buvo 1939 metais. Šitais 
“prirodymais” jis bando pa
teisinti keturių dolerių vertę 
padailinimo žmogaus, kur ap
kirpimo ir apskutimo ceremo
nijos traukias beveik pusę va- 
landps. O tai reiškia, kad už 
valandą išeina net $8. Tai yra 
labai maloni mokestis, kurią 
ir aš labai maloniai priimčiau, 
bet neduočiau.

Aš nežinau, ar man pavyks 
susikalbėti neužrūstinus drau
gą Stankų. Mat, aš ne su'vi- 
skuomi sutinku, ką draugas 
suminėjo.

Drg. Stankus nesilaiko pri
imtų taisyklių, tai yra, duoti 
atsakymą į mano klausimus. 
1) Aš klaus., ar tas kytruolis 
norėtų mokėti keturis dolerius 
už paprastą apkirpimą ir nus- 
kutimą ? 2) Kaip bus su tais 
žmonėmis, kurie tik uždirba 
po 75 centus į valandą? 3) 
Ar barberiai'nevaro patys sa
vęs iš biznio siu tokiomis aukš
tomis kainomis?

Draugas apsilenkdamas su 
tais mano klausimais, lyg bis- 
kį per toli nutolo nuo linijos. 
Aš ir dabar dar vis norėčiau, 
kad draugas rimtai pagalvo
jęs duotų teisingą atsakymą.

Drg. Stankus sumini, kad 
buk aš ir “Darbintas” esame 
priešingi darbininkų vienybei 
(unijoms). Nė vienas mūsų 
nėra nieko sakęs prieš unijas. 
Jos yra geras draugiškumas, 
pakol jos veda kovą su išnau
dotojais prieš išnaudojimą.

Stankus sako, kad darbi
ninkai dabar uždirba tris kar
tus daugiau, negu 1939 m. 
čia aš ir vėl su juomi nesutin
ku. 1939 metais vidutiniškas 
darbininkas gaudavo nuo 50 
c. iki 75 c. ant valandos, da- 
bargi gauna nuo 75 c? iki $1.- 
19. Ir šita paskutinė kaina 
nėra pastovi. Priklauso, kiek 
darbininkų yra ant rinkos. Jei
gu jų yra previršius, mokestis 

Auksinės vestuvės Laisvės 
skaitytojų Juozo* ir Marijo
nos Potsių įvyko rugsėjo 6 d. 
Lietuvių Tautiško Namo že
mutinėje svetainėje.' Prasidė
jo 7 vai. vak. Surengė jų sū
nus ir marti, Albert Potsius. 
Auksinės vestuvės tikrai buvo 
iškilmingos. Dalyvių, senimo ir 
jaunimo, giminių ir draugų, 
buvo du šimtai su viršum. Vi
si sočiai prisivalgė kalakutie
nos ir kitokių įvairių valgių ir 
gėrimų, ir prie geros muzikos 
smagiai pasišoko.

Kai jubiliejatai įėjo į svetai
nę, juos publika kaip sniegu 
apipylė blizgučiais. Stalas bu
vo puikiai papuoštas dviem 
vestuvių 'tortais. Vakaro vedė
jas, Albert Potsius, perstatė 
duetą, Rožę M'erkeliutę— Stri- 
pinis ir William Jodeikis pa
dainuoti. Jie sudainavo “Ar 
atsimeni tą taiką, mano mie
las, kaip rugiai >žaliavo ?” Ma
rijonai pasidarė graudu, ji ap
sišluostė1 ašaras.

J. ir M. Potsiai nuo pat 
pradžios yra Laisvės skaityto
jai, bendradarbiai ir atsižy
mėję gausiomis aukomis. Ne
pamiršo ir dabar, proga savo 
50x metų vedybinio gyvenimo, 
dovanojo Laisvei $50. M. 
Potsienė yra daug dirbus ir 
dabar tebedirba mūsų organi
zacijų parengimuose, pikni
kuose, vakarienėse. Biručių 
Paša 1 pineje Draugijoje ji yra 
Ijgonių raštininkė, o Vienybės 
Pašalpinėje Draugijoje eina

nupuola žemyn. Jeigu yra

pirmininko pagelbininkės pa
reigas, o jos sūnus L. Potsius 
yra ligonių raštininku, o Al
bertas — finansų raštininku. 
Darbus,visi atlieka gerai.

Žolynas.
—o—

Padčkavonč

Širdinga padėka mūsų auk
sinių vestuvių rengėjams ir da
lyviams. širdingai dėkavojamp 
Lietuvių Tautiškam Namui',. 
Liuosybės Chorui ir visiems už 
dovanas ir gerus linkėjimus. 
Nesitikėjome, kad mes turėsi
me tiek daug prietelių ir at
jautimo.

Taip pat dėkavojame sūnui 
Albertui ir marčiai už tokį 
gfražų parengimą, pridedant 
daug darbo. Labai, didelis dė
kui gaspadinėms *— K; čereš- 
kienei, B. Navickienei, P. Sin
kevičienei ir K. Stoškiehei; 
taipgi patarnautojoms ir pa- 
tarnautojams, ir visiems tiems, 
kurie tik kuomi nors prisidėjo 
prie šio mūsų 50 metų ženy- 
binio gyvenimo sukakties. Mes 
nepamiršime, kol gyvi būsime.

Juozas ir Marijona
Potsius 

trūkumas, mokestis biskį pa
kyla, bet ne trigubai. Daleis- 
kime, kad ir yra tokių, kurie 
uždirba .trigubai, pav., prie 
kariškų pabūklų, bet tokių 
yra labai mažas nuošimtis. Ir, 
antra,reikia įsitėmyti, kad 
šitie darbininkai neturi pasto
vios mokesties, jie dirba nuo 
štukų, Ir todėl ne kasdien ge
rai 'uždirba. Yra tokių dienų, 
kad beveik nepadaro nė po 75 
c. į valandą.

Todėl, drauge, norint beša
liškai pasikalbėti apie kainas, 
reikia pastudijuoti abi puses, 
ir neimti už pavyzdį svyruo
jančių kainų. Reikia laikytis 
pastovių kainų.

Pas mus barberiai yra uni- 
jistai. Jų pastovi mokestis da
bartiniu laiku yra $1.75 už 
apkirpimą ir apskutimą. Tai 
jau daug pralenkia pastovią 
kitų darbininkų mokestį. Jr 
jau kaikuirie barberiai dejuo
ja, kad “pacientai” sumažė
jo, o kelios barberšapės ir vi
sai užsidarė.

, Drg. Stankus sako, kad 
1939 m. barberiai gavo po do
lerį už plaukų nukirpimą ir 
daugiau. Tai kodėl jie dabar 
negalėtų gauti tris kartus 
daugiau ? čia ir vėl aš nesu
tinku. Pas mus tuo laiku dar 
galėdavai apsikirpti ir apsi- 
skusti už 35 centus, — buvo, 
žinoma, ir tokių, kurie ėmė 
po 50 centų. Dabar d. Stankus 
norėtų gauti $4 už tokį patar
navimą. Tai jau reikštų nebe 
tris sykius didesnę mokestį, 
bet net aštuonis sykius! Ir jau 
sykį unija nustato tokią mo
kestį, ji pasilieka pastovi. Atė
jus “pacientui” pas„ barberį, 
pastarasis neklausia, ar tu esi 
piniguočius, žulikas ar mažai 
uždirbantis darbininkas: duok 
pinigus ir eik laukan! Ar čia 
nėra išnaudojimas nekaltų 
žmonių ? W. G. Lasky '
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Amerikos Ūkininkams Parama
Apskrities agentas, an

gliškai vadinamas “county 
agent,” yra geriausiai pa
žįstamas. šios šalies ūkinin
kams. Jis yra valdžios tar
nautojas, kuris yra visada 
pasirengęs patarnauti, pa
tarti ir pagelbėti kiekvie; 
nam asmeniui, tačiau nie
kados neverčia šiuos jo pa
tarimus būtinai vykdyti.

Tokius apskrities agentus 
šiuo metu mes galime ras.ti 
beveik kiekvienoje kaimo 
bendruomenėje šiame kraš
te. Jis yra tiesioginis vyk
dytojas Federalinės Praplė
timo ir Tobulinimo Tarny
bos (Federal Extension 
Service), kurios tikslas yra 
perduoti ūkininkui kiekvie
ną federalinės ir paskiros 
valstybės vykdomų tyrinė
jimų rezultatus/

Ši idėja, pateikti ūkinin
kui kuo moderniškiausią in
formaciją, kaip ūkininkau
ti, buvo patvirtinta įstaty
mu 1914 metais, kuris va
dinamas Smith-Lever Act. 
Pagal jį buvo įsteigta Fe
deralinė Pagerinimo Tar
nyba, kuri veda tyrinėjimus 
žemės iikyje ir rezultatus 
perduoda paskirų valstybių 
įstaigoms. Pastarosios, pa
prastai glaudžiai bendra
darbiaudamos su vietine 
Žemės Ūkio Mokykla, pri
taiko rezultatus vietinėms 
sąlygoms, ir reikalavimams, 
ir tada, atitinkamai in
struktavus apskrities agen
tus, paskleidžia žinias ūki
ninkams.

Tikrumoje, apskrities 
agentas yra praktiško ūki
ninkavimo mokytojas, susi; 
interesavusių, bet dažnai 
skeptiškų, Amerikos far- 
merių. Jis praveda bandy
mus ir dėmonstravimus, su
kviečia susirinkimus ir ra
šo vietiniams laikraščiams.
—- . .............. ..... .....———— .............. ........... , „
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VARŠUVA. — šešiame
čiu planu Lenkijos liaudies 
ūkiui išvystyti (l<950-1955 
metais.) numatyta keturis i 
kartus padidinti pramonėj f 
produkcijos gamybą paly-’ 
ginti su prieškariniu lygiu.

Ypač daug dėmesio ski
riama juodosios metalurgi
jos, energetikos, mašinų ga
mybos vystymui. 1955 me
tais elektros energijos iš
dirbis padidės palyginti su 
1949 metais 130 procentų, 
akmens anglies gavyba—35 
procentais, mašinų gamyba 
—250 procentų. Baigiantis 
Šešiamečiai, staklių gamy
ba padidės beveik 16 kar
tų palyginti su prieškariniu ’ 
laikotarpiu. Lenkijoje pir
mą kartą bus suorganizuo
ta garo turbinų, aukšto slė
gimo katilų gamyba, žy
miai bus išplėsta hidraulinių 
ir mechaninių presų, sun
kiųjų metalo pjovimo sta
klių ir .tt. gamyba.

Palyginti su 1938 metaiStf 
žemės ūkio mašinų ir pa-’ / 
dargų gamyba šalyje 1951 > 
metais padidėjo daugiau 
kaip 3.5 karto, o iki šių me
tų pabaigos padidės dau
giau kaip 4.5 karto. Įsisa
vinta traktorių gamyba.

Roma. — Teismas sura
do nekaltais penkis komu
nistus, kurie buvo kaltina
mi, kad padėję 17 svarų 
sprogimų po Tibro upės til
tu. Per tą tiltą turėjo va
žiuoti amerikinis generolas 
Ridgway, vyriausias Atlan
to kraštų armijų komandie- 
rius Europoj.

Jis nenurodiiiėja, kokį ku
kurūzą kuris ūkininkas pri
valo auginti ir tt. Jis vi
suomet yra pasiruošęs pa
tarti, argumentuodamas pa
skutiniaisiais patyrimais 
dėl dirvožemio, drėkinimo 
ar dėl kurios kitos ūkinės 
problemos. Jo tikslas, kad 
ūkininkai produkuotų, būtų 
pajėgūs ir turtingi.

Amerikos kaime darbuo
jasi tūkstančiai tokių agen
tų. Skaičiuojama, kad kiek
vienais metais jie vidutiniš
kai kiekvienas sukviečia 147 
susirinkimus, aplanko apie 
527 ūkius, susitinka apie 
1,458 žmones savo įstaigo
je, skambina 1,147 kartus,^, 
išleidžia apie 1.1931 aplink
raštį ir parašo apie 108 /X’ 
straipsnius.

Apskričiuose, kur yra to
kie agentai, bene j) turi ir 
taip vadinamą namų šeimi
ninkavimo instruktorę. Ji 
yra pasirengusi kiekvienu 
metu padėti bet kuriai ūki
ninko žmonai, patardama 
kaip auklėti vaikus, gamin
ti maistą ar namų tvarky- • 

i mo, problemomis. Ir ji pa- 
. prastai būna labai darbšti 
darbininkė. Kiekv. lenais 
metais ji vidutiniškai ap
lanko 998 šeimininkes, su
rengia 266 susirinkimus, 

| priima apie 493 interesun- 
i tus, atsako apie 618 paklau
simų telefonu, išleidžia 2,- 

' 307 biuletinius, parašo’ apie 
90 straipsnių ir pasako per 

i radiją apie 10 kalbų-paskai- 
: tų.

Pabrėžiame, kad ūkininko
bendradarbiavimas su ap
skrities agentu, kuris Lie
tuvoje tai būtų agronomas 
ar jo asistentai, yra parem
tas laisvo noro principu. 
Apskrities agentas JAV-se 
yra laisvos, v y r i a u s y bes 
simbolis. *

Common Council



Baltimore, Mi
Pasekmingas piknikas

Rugsėjo 7 d. LLD 25 kuo
pos paskutinis išvažiavimas į- 
vyko pas draugus Kučinskus. 
Nors smarkiai lijo iki pat vi
dudienio, bet-apstojus lietui, 
swgjrfpko gera* būrelis prog- 
resy*ii lietuvių ir linksminosi 
iki vėlumai. Garbė tiems ge
riems prieteliams, kurie neiš
sigąsta sušlapti savo puspa
džius. Pasirodo, kad tiems 
prieteliams gana svarbu savo
sios organizacijos.

Jie ne tik dalyvavo išva
žiavime, bet ir gana gausiai 
parėmė, suteikdami dovanų,

kas prisidėjo prie padidinimo 
jeigu. Aukayo sekamai: Mrš. 
Anna Steffen aukavo gražų 
pyragą, už kurį surinkta $6. 
Marcelė Kairis aukavo krepsų 
mėsos bandukių, nuo ko taipgi 
buvo gražaus pelno. Helena 
Balsienė darbavosi supirkimo 
maisto ir dirbo piknike. Juo
zas Stanys dirbo piknike, pa
tarnaudamas su gėrimais. Mū
sų brangi draugė Paulina 
Ručinskienė pagamino mari- 
navotų bulvių ir neėmė penkių 
dolerių už pikniko vietą. Tą 
penkinę jį aukavo Laisvės po- 
pierio fondan. Juozas Mikuc1 
kis atvežė pilną mašiną gražių 
svečių.

Vardu LLD 25 kuopos ta
riu širdingai ačiū visiems.

Gaspadorius • Kučinskas, 
suteikia savo taip puikią vie 
tą progresyviškų organizacijų 
parengimams. Tai yra nepava
duojama dovana progresyviš- 

i kam judėjimui. Jis taip pat 
į gana daug prisidėjo prie su
rengimo šio pikniko. Bet jis ir 
pirmiau yra gana gausiai prL 
sidėjęs. Šiais sunkiais laikais 
ir dėl stokos darbininkų, ku
rie darbuotųsi organizacijoje, 
tai yra didelė pagalba tiems, 
kurie dar nori darbuotis.

Yra, žinoma, ir tokių, kurie 
bijo savo šešėlio, įpuolę į per 
simizmą, sunkina ir kitiems 
pasidarbuoti.

Atskaitos iš šio pikniko dar 
nėra, bet tikimasi, kad bus li
kę gražaus pelno. Tas Pats.

MONTREAL, CANADA
Streikų-unijų fronte

Laivų statymo magnato, 
Canadian Vickers Ltd.,į kuris, 
tarp kitko, sakoma, šiuo kartu 
turi valdžios kontraktą su už
sakymu $70 mil. vertės kari
nių laivų, darbininkai, pri
klausanti prie Catholic Syndi
cate unijos, streikuoja jau virš 
trijų savaičių, reikalaudami 
aukštesnių algų. Vidutiniška 
paprasto darbininko alga 
daug maž , 88 ei. į valandą. 
Reikalauja pakelti dar 20 c. j 
valandą. Tai visai nedaug. Bet 
milioninė kompanija atsisako 
patenkinti darbininkų teisin
gus ir būtinus reikalavimus.

Gražus paskutinis 
Sūnų-Dukterų išvažiavimas

Pasinaudojant šių metų pa
baigos vasaros' neblogu oru, 
rugsėjo 7 d., Montrealo Lietu
vių Sūnų ir Dukterų Pašalpi- 
nė Draugija" turėjo paskutinį 
šio- sezonp išvažiavimą—pikni
ką Vekterių farmoje, Mascou- 
che. Deja, tą sekmadienį nors 
buvo saulėta diena, bet gana 
šaltoka. Nežiūrint to, žmonių, 
sulyg laiko ir oro, buvo, sako
ma, ganėtinai suvažiavę. Su
važiavusieji linksmai laiką 
praleido ir, korespondentui te
ko girdėti, neblogai draugijai 
dar ir pelno padarė.

nežiūrint sunkios savo padė
ties jis nesiskundžia, bet opti
mistiškai žvelgia į ateitį. Drg. 
Daraška tebėra jaunas ir gy
vas dvasioje. Džiugu buvo su 
juomi pasidalinti mintimis 
dienos ir darbo žmonių ger
būvio klausimais.

Draugė Katie Salen, Mary 
Nikas, abut dd. Žebrauskai, 
Rodgersai, Nikas ir kiti rūpes
tingai darbavosi piknike, kad 
atsilankiusius aptarnavus ir 
daugiau naudos padarius pro
gresyvių lietuvių spaudos rei
kalams. t

Prieš išdalysiant dovanas d. 
J. žebriui pirmininkaujant 
buvo pakviestas pakalbėti d. 
J. Mažeika. Jis kalbėjo dienos 
klausimais ir priminė progre-

Gręsia minkštosios anglies 
mainieriy streikas

N. GOGOLIS

TARASAS BULBA
(Tąsa)

Tyliai nusviro jis ant rankų nutveru
sių jį kazokų, ir pliūpterėjo, kaip upelis 
jo jaunas kraujas, panašus į brangųjį 
vyną, kurį nešė stikliniame inde iš rūsio 
neatsargūs tarnai: paslydo čia pat prie 
durų ir sudaužė brangią plėčką — visas 
vynas ištekėjo žemėn, ir griebėsi už gal
vos ^atbėgęs šeimininkas, taupęs jį ge
riausiam savo gyvenimo įvykiui, kad 
jeigu leis dievas senatvėje susitikti su 
jaunystės draugais, galėtų kartu prisi
minti praeitį, kitus laikus, kada kitaip 
ir geriau Jinksminosi žmonės... Apsidai
rė aplink Kukubenka ir ištarė: “Dėkoju 
dievui, kad teko man numirti jūsų aki
vaizdoje, draugai! Tegu gi po musų gy
vena dar geriau, negu mes, ir tegu am
žinai gražinojasi Kristaus numylėta ru-, 
sų žemė!..” Ir išskrido jauna siela. Pa
kėlė ją angelai už parankių ir ėmė nešti 

- dangop. Gerai bus jam ten. “Sėskis, 
Kukubenka, mano dešinėje!” pasakys 
jam Kristus. “Tu neišdavei draugų, ne
garbingo darbo nepadarei, neapleidai 
ųelaimėje žmogaus, saugojai ir gynei 
mano bažrlycią.” Visi susisielojo del 
Kukubenkos mirties. Jau smarkiai bu
vo prastojusios kazokų eilės: daugelio 
daugelio narsuolių jau pasigedo; bet sto
vio ir dar laikėši kazokai.

T— O ką, ponai, — susišaukė Tarasas 
‘"'su likusiais kųreniaiš, —ar yra dar pa

rako parakinėse? Ar dar neatšipo kar
dai? Ar neišseko dar kazokų galia? Ar 
nepalūžo dar kazokai?

. —Užteks dar, tėve, parako; dar tin- 
,ka kardai; dar neišseko kazokų galia; 
nepalūžo dar kazokai!
. Ir taip ėmė veržtis vėl kazokai, tary
tum jokių nuostolių nebūtų patyrę. Jau 
tik trys kurenių atamanai buvo likę gy
vi; jau visur raudonavo kraujo upės; 
aukštai kilo kazokų ir priešų kūnų til
tai. Pažvelgė Tarasas į dangų, o jau 
padangėmis traukė sakalų voros. Na, 
bus kazokam grobio! O jau ten iškėlė 

. ant ’ieties Metelicą; jau kito Pisarenko 
galva, apsisukusi, ėmė mirksėti akimis; 
jau palūžo ir nubrazdėjo žemėn,į ketu
rias dalis, sukapotas Ochrinas G u s k a .

tarė Tarasas ir mostelėjo skare- 
le. Suprato šitą ženklą Ostapas ir stip- 

smogė, išėjęs iš užuolandos, raitinin
kams. Neatlaikė lenkai stipraus spau
dime!, o jis juos ėmė vytis ir užvijo tie
siog į tą vietą, kur buvo įkalti į žemę 
kuolai ir iečių nuolaužos. Ėmė klupti ir 
kristi žirgai ir virsti per jų galvas lenkai. 
O tuo metu korsuniečiai, paskutiniai sto
vėję už vežimų, pamatę, kad jau pasieks 
Šautuvo kulka, staiga trenkė iš šautuvų. 
Susigrūdo visi- krūvon ir sumišo lenkai, 
ir padrąsėjo kazokai, “štai mes ir nu
galėjome!” iš visų pusių pasigirdo zaporo
žiečiu balsai, ėmė pūsti trimitus, ir iš-

Visur bėgo ir slė- 
“Na, ne, dar nevi- 

pasakė Tarasas,

kilo pergalės vėliava, 
peši sumušti lenkai, 
šiškai nugalėjome!” 
žiūrėdamas į miesto vartus, ir pasakė 
tiesą.
\-Atsidarė vartai, ir skriste išskrido iš 
ten gusarų pulkas, visų raitininkų pul
kų pažiba. Visi aliai vienas raitininkai 
jojo sartais žirgais; jų priešaky lėkė vi
sų vikriausias, visų gražiausias vytis; 
taip ir sklaidėsi juodi plaukai iš po va
rinės jo kepurės; plevėsavo parištas ant 
rankos brangus šarfas, siuvinėtas pir
mosios gražuolės rankomis. Taip ir ap- 
glumo Tarasas, kai pamatė, kad tai bu

drius.- O jis tuo tarpu, degdamas
S aistra ir narsa, trokšdamas pelny-’ 
t rankos užrištą dovaną, lėkė, kaip 

, gražiausias,jaunas medžioklės šuo, gražiausias, 
greičiausias ir jauniausias voroje. Rik
telėjo jam įgudęs medžiotojas —ir šoko 
jis lėkti, paleidęs per orą tiesiu juodu

Kiti amatiniai darbininkai pri
klausanti prie AFL unijos, 

‘gerbdami streikuojančių bro
lių pikiefo liniją, irgi atsisakė 
eiti dirbti, nors vadai iš pat 
pradžių ragino.' Pagaliau va
dai nutarė organizuotai lošti 
streiklaužių rolę. Rugsėjo 9 
d. baYidė peržengti pikieto Ii* 
niją jėga. Streikieriai atsakė 
tuo pačiu. To pasekmėj trys 
liko sunkiai sužeisti, jų tarpe 
AFL vadas iš Toronto, Sam 
Findlay, ir pasižymėjęs taip 
vadinamu savo a nti-su b verši
niu aktyvumu detektyvas 
John Boyczum (“scar-face”).

Warden-King kompanijos 
virš 600 darbininkų, vadovy
bėje United Electrical Wor
kers Local 528, randasi strei
ko lauke nuo rugpiūčio 21 d. 
Streikuoja irgi už pakėlimą al
gų, reikalaudami pridėti 15 c. 
į valandą. Deja, Amerikos 
Darbo Federacijos vadai užė
mė ir čia streiklaužių rolę. Su
darė bendrą frontą su kompa
nija ir Kvebeko Darbo Santi- 
kių Komisija. Pastaroji, kaipo 
provinciates valdžios agentū
ra, savo galia atėmė teisę, E- 
lectrical Workers unijai atsto
vauti darbininkus. Jos vietoj, 
šiuos žodžius rašant, Komisi- 

I ja žada pripažinti streiklau
žių (be darbininkų pritarimo) 
International Moulders and 
Foundry Workers Union of A- 
merica, Local 21 (AFL-TLC). 
Tai amerikoniškas gengsteri- 
nis streiklaužių produktas.

Arbitracinė komisija, 
vaųjama teisėjo George M. 
Heon, rugsėjo 8 d. išnešė re
komendaciją, kad tekstilių 
darbininkams, Magog mies- 
čiukyj, Sherbrooke, Montmo
rency Falls ir Drummondville, 
būtų pakelta algos 12 procen | 
tų, ir apmokėta nuo gruodžio 
1 d., 1951 m.

—o.—
Griežtai sulaikys 
dviračius šaligatviuose

Daugumas jaunamečių ber
niukų ir mergaičių dažnai va
žinėja su dviračiais ant šali
gatvių, nors tas visuomet buvo 
ir yra priešįstatymiška. Ta
čiau nuo dabar, trafiko in
spektorius Frank Rawley per
spėjo jaunuolius ir tėvus, bus 
griežtai imama priemonių su
laikyti važinėjant su dviračiais - 
ant šaligatvių. Bile kas paste
bėtas važiuojant šaligatviu, 
sako jis, bus sulaikytas, atves
tas policijon ir nubaustas.

—o—
Kiek sumokėta 
pardavimo taksų

Kvebeko provincija abelnai' 
ir Montrealo miestas ypatin- 

— pasakė Ta-1 gai, kaip žinia, turi aukščiąu- 
pardavimo taksus, negu 
kurioj kitoj Kanados da- 

drobė, buvo Andrius; buvo matyti, kaip ,yj-v vei^ kiekvieną, nuo 
tyliai judėjo jo lūpos ir kaip jis ištarė,.mažiausio iki didžiausio, daik- 
kažkieno vardą; bet tai nebuvo tėvynės Pykdamas, apait federalių 
vardas; ar motinos, ar brolių - tai bu- ^ks\’ • cl. . , , u m strą taksų (2% miesto faksų,vo gražiosios lenkaites vardas. Tarasas nrnvi;piolilI 1% 
iššovė.

Kaip javų varpa, pakirsta pjautuvo, 
kaip jaunas ėriukas, pajutęs po širdim 
mirtiną geležį, nuleido jis galvą ir nu
virto į žolę, neprataręs nė vieno žodžio.

Sustojo sūnažudys ir ilgai 
į bedvasį lavoną. Jis ir nėgyvas buvo 
gražus: drąsus jo veidas, neseniai dar 
reiškęs jėgą ir žavumą, prieš kurį nega-. 
Įėjo atsilaikyti moterys, dar ir dabar 
buvo nuostabiai gražus; juodi antakiai, 
kaip gedulingas aksomas, ryškino jo iš
balusius veido bruožus. j

(Bus daugiau)

brūkšniu savo kojas, pakrypęs į šalį vi
su kūnu, kapstydamas sniegą ir dešimtį 
kartų su savo bėgimo įkarštyje pralenkiąs 
kiškį. Sustojo senasis Tarasas ir žiūrė
jo, kaip jis skynė sau kelią, sklaidė, ka
pojo ir kirto smūgius dešinėn ir kairėn. 
Neiškentė Tarasas ir sušuko: “Kaip?.. 
Savuosius?.. Savuosius, velnio vaike, 
muši?” Bet Andrius neskyrė, kas buvo 
prieš jį, savi ar kurie kiti; jis nieko ne
matė. Garbanas, garbanas matė jis, il
gas ilgas garbanas ir į upės gulbę pana
šią krūtinę, ir sniego baltumo kaklą, ir 
viską, kas sutverta beprotiškiems pabu
čiavimams.

— Klausykite, vyručiai! Priviliokite 
tik jį man prie miško, tik priviliokite jį 
man!— šaukė Tarasas.

Ir pasisiūlė čia pat trisdešimt greičiau
sių kazokų jį privilioti. Ir, pataisę sa
vo aukštas kepures ,čia pat pasileido rai
ti tiesiog gusarams už akių. Smogė iš 
šono pirmutiniams, sugrūdo į krūvą, at
skyrė nuo užpakalinių, apdovanojo čia 
vieną, čia kitą, o Golopitenka smogė plo- 
kščiuoju kardo šonu Andriui per nugarą, 
ir tuojau ėmė nuo jų bėgti, kiek tik už
teko kazokams jėgos.' Kaip subruzdo 
Andrius! Kaip sujudo visose gyslose 
kraujas;.! Suspaudęs aštriai pentinais 
žirgą, jis, kaip vėjas, leidosi paskui ka
zokus, neatsigręždamas atgal, n-ematy- 
ęląmas,. kad jo užpakalyje vos dvidešimt 
žmonių spėjo paskui jį; o kazokai -lėkė 
kiek galėdami ant savo žirgų ir pasuko 
tiesiog į mišką, . Įsismagino Andrius ir 
vos vos neprivijo Golopitenkos, kai stai
ga kažkieno stipri ranka nutvėrė už pa
vadžio jo žirgą. Atsigręžė Andrius: 
priešais jį Tarasas! Sudrebėjo jis visu 
kūnu ir staiga išbalo... Taip mokinys, 
neatsargiai užkabinęs savo draugą ir 
gavęs iš jo už tai liniuotės smūgį į kak
tą, užsidega, kaip ugnis, įtūžęs šoka iš 
■suolo ir bėga paskui išsigandusį savo 
draugą, pasiryžęs jį visai sudraskyti, ir 
staiga.susiduria su įeinančiu į klasę mo
kytoju: vieną akimirką nutyla padūkęs 
ūpas, ir atslūgsta bejėgis niršulys, 
giai taip dingo per vieną akimirką, 
visai nebūta, Andriaus rūstybė. Ir 
tė jis priešais save tik baisųjį tėvą.

— Na, tai ką gi mes dabar darysime? 
—pasakė Tarasas, žiūrėdamas jam tie

siais akis. Bet nieko negalėjo į tai at
sakyti Andrius ir stovėjo nuleidęs že
myn akis.

— Ką, sūneli, padėjo tau tavo lenkai?
Andrius nieko neatsakė.
— Tai išdavei? Tikėjimą išdavei, sa

vuosius išdavei? Stovėk, lipk nuo žirgo!
Klusniai, kaip kūdikis, nulipo jis nuo 

žirgo ir atsistojo, visas apmiręs, priešais 
Tarasą.

— Stovėk ir nejudėk! Aš tave pagim
džiau, aš tave ir užmušiu!
rasas ir, paėjėjęs žingsnį atbulas, nusi-.sius 
ėmė nuo peties šautuvą. Išbalęs, kaip hile

Apsivedę
Rugsėjo 6 d., sukūrė šeimy

ninį gyvenimą-apsivedė Danu
tė Juraitytė su anglų tautybės 
jaunikaičiu, Richard Hay
wood. Po ve.dybinių apeigų į- 
vyk'o vestuvių labai gražus, 
vaišingas ir linksmas pokylis. 
Apart giminių ir artimų abie
jų jaunavedžių draugų, vestu
vėse dalyvavo J. Naujokaitis 
iš Toronto. Medaus mėnesį 
praleisti jaunavedžiai išvyko į 
British Columbia.

Taipgi tą pačią dieną apsi
vedė Elena Salalytė su K. 
Norkum. Po vedybinių apeigų 
įvyko puota su svečiais, o po 
to jaunavedžiai išvyko medaus 
mėnesiui.

— o—
$erga

A. Pakaušis, kuris, jau se
niai sirgo, buvo kiek pasveikęs 
ir dabar vėl paguldytas Mont
real Geheral ligoninėje.

Jane Hettil-Juraitytė, rugsė
jo 13 d. aplaikė nosies opera
ciją.

—o—
Mirė Uldukis

Rugsėjo, 10 d., po sunkios 
ligos, Royal Victoria ligoninė
je mirė Petras Uldukis, sulau
kęs 56 metų amžiaus. Velionis 
buvo malonus, draugiškas 
žmogus, todėl buyo.ir plačiai 
pažįstamas tarp Montrealo 
lietuvių.

Buvo pažangus, laisvų pa
žiūrų. Buivo nuolatinis Liau
dies Balso skaitytojas ir daug 

vado- i parėmė jį finansiniai. Palaido
tas laisvose jo paties pageida
vimu, Hawthorn-Dale kapinė
se, ten kur jo ilgų metų ben
drininkas ir vienavardis, mi
ręs prieš 4 metus, Vladas Ul
dukis palaidotas. 1

i Paliko brolį Joną, neseniai 
' atvykusį į Kanadą. J.—

Cleveland. Ohio
Ly-

ma-

žiurejo

Visapusiai pavyko 
spaudos piknikas

Sekmadienį, rugpiūčio 31 
d., draugų Rūbų ūkyje atsibu
vo Spaudos Piknikas, kurį ren
gė Clevelando Amerikos Lie
tuvių Moterų Klubas. Moterų 
Klubas rengė, bet draugai 
vyrai, ne tik, skaitlingai daly
vavo, bet ir piknike koopera
vo padėdami dirbti savo drau
gėms moterims. Už tai padė
ka ir pagarba abejiems.

Nežiūrint, kad nuo anksty
bo rytmečio niaukėsi padangė 
ir apie 11:00 vai. ryte pradė
jo lynoti, bet žmonių atsilan
kė skaitlingai. Pačiam piknike 
per du atvejus lietus nors ir 
nerangiai buvo pradėjęs lyno
ti, bet susirinkusieji po drau
gų Rūbų didžiulėmis eglėmis 
šnekučiavosi ir traktavo vieni 
kitus įvairiais užkandžiais ir 
užsigerimais.

Iš Chicagos buvo Povilas ir 
Marcelė Dauderiai ir J. Ma-. 
žeika, kaipo dienraščio “Vil
nies” atstovai. Visi yra' gy
venę nemažai metų Glevelan- 
de. Clevelandiečiams 
linkiečiams buvo 

tus metus sumokėjo 14,775,- jais pasimatyti.
. _ • Iš Berea, Ohio,

stra taksų (2% miesto taksų, 
2% provincialių ir 1% mokyk
lų taksų), šių pardavimo tak
sų čią miesto gyventojai (ži
noma, daugiausia) per perei- 
I * * ’ * ‘ —
596. Tačiau prie to, aišku, pri
sidėjo ir turistai, atvažiavę iš donai su, šeima ir 
kitur, nors pastarieji, jei pirk- * gų, taipgi dd. Bražai iš 
darni daiktą priparodo, »kad/ no. Taipgi skaitlingas 
ne miesto gyventojai, 2% 'gali■' apylinkės farmerių. Bet

Šiuos pardavimo taksus ko- mą publikos.
Piknike dalyvavo ir d. Jo

nas Daraška su žmona ir 
num. Jonas .

gauti ^pigiau.

lektuoja ir paskui paskirsto 
proyincialė valdžia. Pereitais 
metais iškolektavimas kainavo 
$587,951. ..........

ir apy
niai onu su

buvo 
būriu drau- 

Akro- 
būrys 
cleve- 

landiečiai sudarė visų didžiu-

• su- 
jau virš poros de- 
ne.vąldo kojų. Ęet

Washington.— Sekmadie
nį, gal būt, sustreikuos 800,- 
000 mainierių prieš ininkš- 
tosios anglies kompanijas 
Appalachian srityje ir pie
tinėse valstijose, kaip per
spėjo John L. Lewis. Mai- - 
nierių Unijos prezidentas, *

Jisai smerkė kompanijas^ - 
kad jos atmetė pradinį savo 
susitarimą su unija,

SUDEGĖ 23 ARKLIAI
Elmont, Lon£ Island. — 

Per gaisrą Startnount ar
klidėse sudegė 23 lenktyni-J 
niai (reisiniai) arkliai; kfr/ 
Ii kiti pavojingai apdegė, 
žuvusieji bei sužeisti ar
kliai kainuojami viso 250. 
tūkstančių dolerių.

šyvių spaudos rolę kovoje už 
taiką ir darbo žmonių būklės 
gerinimą bei atmušimą reak
cininkų antpuolių. »

Komiteto pirmininkė sakė, 
kad pelno liks žymiai daugiau 
negu pernai. Ji sakė, kad ne
mažai drauges klubietės auka- Jei Tamstą dar neprašių- , 
vų daiktų dovanoms ir d. .J. meruoji dienraštį Laisvu, tai 
žebrys, kiti padėjo, kad spau- tuojau užsisakykite. Jis kan
dai daugiau pelno padarius, dieną .atneš jums į namu*.. 
Reiškia, Spaudos Piknikas pil- svarbiausias žinias iš viso pa- . 
nai pavyko. Report. šaulio.

, ..r, y y. .. .y. I- ■. y.V IĮ., ■ " ■ l !> > ■

Paskutinis Gražiausias

PIKNIKAS
Rengia bendrai Sietyno ir Rusą Chorai 

įvyks SekiuadienJ

Rugsėjo 21 September
NAUJAME, GRAŽIAME

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

Pradžia JI vai. — įžanga 50c

šis piknikas bus vienas įdomiausių, su puikia muzikos 
ir dainų programa ir daug įvairių žąislų ir t.t, Valgiai 
įvairiausi — rusiški ir lietuviški, šokiams gros rusų pui
ki orkestrą. ' ' . ’

šiame 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 Neąrko priveža busaį 

No. 13, 16, 25, 26, 54. Su karais taipgi važiuokite Spring
field Ave. ar Clinton Ave. beveik iki Irvington Center, — 
klauskite Montgomery Ave.

Kviečia Komitetas.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį z

PROŠVAISTES
% *

Knygą, kurioje telpą 
arti ISO Jono Kaškąičio 

gražiausių eilėraščių , z

Kiekvienas kultūringas žmogų? privalo įsigyti “pro
švaistes,,” jas perskaityti ir ląikytis savo knygynėlyje. 

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

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

110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y.

■

LAISVE
I

5 pusi.—Laisvė (Liberty)-iPenktad., Rugsėjo-Sept., 19, 1952\



msišumvos
Naujos mokyklos

Respublikoje plačiai vyksta 
naujų mokyklų statyba.

, •• Klaipėdoje statomos 
naujos vidurinės mokyklos ir 
stambus kolūkiečių apmoky
mo kombinatas. Šiame kombi
nate bus ruošiami laukininkys
tės ir statybininkų brigados 
vadovai, gyvulininkystės fer
mų vedėjai, sąskaitininkai, 
kolūkių elektrotechnikai ir tt. 
Tokie pat kombinatai bus sta
tomi Vilniuje, Kaune, šiauliuo-

Panevėžyje vyksta meliora
te technikumo rūmų staty-

Vilniuje sparčiai kyla į vir
šų Salomėjos Nėries vardo vi
durinės mokyklos rūmai. Juo- 

mokysis 1000 jaunųjų vil
niečių.

Šilutėje atidaroma nauja 
žemės ūkio mechanizacijos 
mokykla.

Puikūs vidurinės mokyklos 
rūmai statomi Naujojoje Ak
menėje. . ,

Iš viso šiais metais respubli
koje statoma apie 100 
mokyklinių pastatų, jų 
didelis skaičius kaime.

naujų 
tarpo

šimtai

augintojai aplankė 
Kubanę, Ukrainą, 
ir kitas vietas, susi- 
kolūkių-milijonierių

Lietuvos kolūkiečių 
ekskursijos

Praėjusiais metais.
Lietuvos kolūkiečių dalyvavo
ekskursijose į broliškas res
publikas. Lietuvos žemdirbiai 
ir gyvulių 
Gruziją, 
Kostromą 
pažino su
pasiekimais,susitiko su rekor
dinių derlių augintojais. Be 
to, kelionių, metu jie aplankė 
įžymias istorines vietas, susi
pažino . su didžiaisiais mies
tais ir t.t. Ypatingai šiltai bu
vo sutikti Lietuvos valstiečiai 
broliškoje 'Gruzijoje, čia jie 
aplankė garsųjį vyno gamybos 
tarybipį ūkį “Cinandali”, sve- 
Čiąvosį eilėje kolūkių.

Šiemet žemės ūkio ministe
rija vėl organizuoja eilę eks- 
kuraijų4 . . . . . .

V <-»*- 
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Now Yorko niov
PASKUTINIS PIKNIKAS 

GERIAUSIAS
NEWARK, N. J.

New Jersey lietuviai surado 
naują gražią vietą, kur laikyti 
piknikus. Parkas didelis, pri
vatinis, apsodintas daug aukš
tų ąžuolų ir kitokių medžių. 
Stalų ir suolų yra užtenkama, 
ir visa vieta švari ir patogi.

, čia randasi dvi salės dėl 
šokių, viena lauke, o kita vi
duje. Tad reiškia, kad pik- 
nikauti galima ar lis ar snigs. 
O dar svarbiau tai, kad šis 
parkas yra stačiai prie didžio
jo miesto, Newarko, ir labai 
prieinama privažiuoti ar ka
rais ar autobusais.

Parkas vadinasi MONTGO
MERY PARK, 123 Montgo
mery Ave., Irvington, N. J.

Sekmadienį, rugsėjo 21, tu
rėsim progą paskutinį sykį 
šiais metais susirinkti ir pasi
vaišinti šiame puikiame parke. 
Tą progą duoda visiems New
ark Sietyno 'Choras. Sietynie- 
čiai, sykiu su; Rusų Choru ren
gia šio sezono paskutinį pasi
linksminimą tyrame ore.

šokiams gros smagi rusų or
kestrą. Bus įvairių žaidimų su 
dovanomis, lenktynės dėl lai
mėjimų, įvairių užkandžių ir 
gėrimų ir, žinoma, muzikaline 
programa.

Piknikas prasidės 1 vai. po 
pietų ir tęsis iki vėlumos. J- 
žanga tiktai 50 c.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
pralęistj smagiai, su choristais 
ir kitais draugais įdomiai sek
madienio popietį.

Sietyniečiai. .

Dar priminimas 
apie ekskursiją

Mokslininkų ekspedicijos

Šią . vągąrą ) ..respublikoje 
rengiama apie 20 įvairių mole 
slinio-tirinėjimo ekspedicijų.

Ekonomikos mokslų kandi
datas Mantukas vadovauja bi
ologų ekspedicijai, tyrinėjan
čiai Kuršių mares, Lietuvių 
kalbos instituto mokslinis ben
dradarbis Senkus — dialekto- 
logų_ ekspedicijai. Tarmėms 
tirti išvyks dar dvi ekspedici
jos. ‘‘

Geografų ir geologų- ekspe
dicijoms vadovaus mokslinin
kai Tarvydas, čepulytė ir k i- 
0-

Grupė Lietuvos mokslininkų 
• Išvyksta į tolimąją ekspedici
ją Pakaspijo žemumoje. Gru
pės 'vadovas —- profesorius 
Šivickis. Jis jau antri metai 
vyksta į Pakaspijį. Prof. ši vic- 
kjo atlikti tyrinėjimai pernai 
susilaukė aukšto TSRS Moks
lų akademijos įvertinimo.

Vilniaus šviesos reklamos

Prieš’kara Vilnius ir Kau- 
nas buvo vieni is silpniausiai 

ę vakarais apšviečiamų miestų 
, ' Europoje.
t; Dabar Tarybų Lietuvos 

fiestai vakarais skaisčiai ap
šviesti.
• Ypač daug tuo reikalu pa
daryta Vilniuje, čia iš pagrin
dų rekonstruotas gatvių ap
švietimo tinklas. Daug kur 
vietoj silpno žibinto dabar iš- 

<kilusios žibintų
Taip yra Neries

Jftbties aikštėje, Pilies aikštė
je, Jaunimo sode. Centrinėse 
gatvėse - padidintas apšvietimo 
taškų skaičius.

Ypač gražiai atrodo mies
tas įvairiaspalvių šviesos rek- 
lafhų ugnyje.

'Šiuo metu Šviesos reklamas 
jau turi beveik visos stambiau
sios Gedimino gatvės parduo
tuvės ir restoranai. Dabai* 
paujos reklamos įrengiamos 
Komjaunimo, Gorkio ir kitose 
Vilniaus gatvėse,

fc T

girliandos, 
krantinėje,

A

Negras nominacijose

Kandidatas į prezidentą 
atvyksta New Yorkan

Vincent Hallinan, Progresy
vių Partijos kandidatas į Jun
gtinių Valstijų prezidentą, at
vyksta New Yorkan ateinan
čią savaitę, šis bus jo pirma
sis pasirodymas New Yorke.

Garbes svečiui pasitikti 
New Yorko American Labor 
Party ruošia iškilmingą ban
ketą 24-tos vakarą, Hotel As
tor, prie Times Square. Pa
skelbdami kandidato atvyki
mą, visasaiiškasis Progresyvių 
Partijos pirmininkas Elmer 
Benson ir American Labor

Party New Yorko valstijoje 
pirmininkas Vito Marcantonio, 
kviečia visus prietejius ruoštis 
dalyvauti. Tikisi virš tūkstan
čio svečių.

Ilallinanui ir kandidatui į 
vice-prezidentą Mrs. Bass pa
gerbti bankete bus žymių me; 
n in inkų programa. Garbės 
svečių grupėje taipgi dalyvaus 
buvęs kongresmanas Vito 
Marcantonio, kandidatas į 
J. V. senatorių Corliss La
mont, Dr. W. E. B. DuBdis, 
Paul Robeson, Ada B'. Jack- 
son, Charles Collins.

Iš Teisino Rūmų

Skelbia balsavimus 
karui baigti

Ponia vagilka keikė 
“raudonuosius”

Foley Square, N. Y. — Pen
kiolikos teisiamųjų darbininkų 
vadų komunistų gynėjas ad- 
vokat. John T. McTernan pra
ėjusį pirmadienį pradėjo pa
rodymus neteisingumo buvusių 
pastatytų prieš komunistus 
šnipų liūdymų.

Teisėjas Edward J. Dimock 
tuojau pasižymėjo pareiški
mais to neleisti, kito neleisti. 
Tie šnipai visoje apie pusmeti
nėje teismo eigoje priplepėjo 
Visokiausių nesąmonių apie 
visą svietą, už tą viską kalti
nant teisiamuosius. O teisėjas 
įsakė advokatui teisiamuosius 
ginant tekalbėti tiktai apie 
teisiamuosius asmenis.

McTernan priminė teisėjui 
jo paties daugybę kartų dary
tus pareiškimus, kad tie 15 
“nėra' teisiami
komunistų partijoje, 
še neleisti šioje 
munistų 
poziciją

šnipai
lik šioje byloje, ir bandė paro-

partiją, ko-

New Yorko Peace Institute 
praneša, kad pradeda ’ New 
Yorke masinį liaudies balsavi-* 
mą, ar New Yorko gyventojai 
nori, kad karas 
baigtas.

Balote, kuris 
po visą miestą, 
reiškimas:

“Aš noriu sustabdymo mū- 
; šių Korėjoje—visi
I klausimai turi būti 
j tuojau sušauktoje taikos kon
ferencijoje.” Po to balote pa
žymėta vieta balsuoti už ar 
prieš.

Korėjoje būtu

dėl narystes 
Jis pra- 

byloje “ko~ 
partijoje narystę ar
paversti į suokalbi.”
ir prokuratūra kaip

Turtingame negrais gyven
tojais' Now Yorke valdančio
sios partijos niekada nestatė 
negro kandidato į New Yorko 
Valstijos Senatą. Jeigu kada 
i}' statė kur negrą kandidatu 
bent kokioms mažesnės reikš
mės pareigėlėmp, tai tiktai ten 
ir tuomet, kai darbininkai ar 
kiti pažangiečiai toje vietoje 
pastatydavo savo kandidatu 
negrą. Jie tuomet pastatyda
vo saviškį suskaldyti negrų 
balsus, nedaleisti išrinkti neg
rą darbininkų vadą ar prog- 
resyvį.

šiemet, nesant pavojaus to
je vietoje išrinkti darbininkų 
vadą, demokratųt partijos ly
deriai tammaniečiai užsispyrė 
negro nedaleisti kandidatu. 
Tačiau daugelis eilinių demo
kratų ir taip vadinamasis 'su
kilėlis prieš viršūnes lyderis 
Robert Blaikie sutiko paremti 
negrą kandidatą Julių A. Ar
chibald į senatorių.

Partinėse nominacijose Ar
chibald gavo 151 balsą dau
giau už esamąjį senatorių ir iš 
naujo kandidatavusį Harold 1. 
Panken. Pas pralaimėtojus pa
nika. Kaip tai galima daleisti, 
kad sukilėlių remiamas as
muo ir' dar negras laimėtų.

Pareikalavo balsų perrokavf- 
mo.' " . ;

Pcrrokavimas įvyko. Jame 
atrasta, kad Archibald buvo *, 
gavęs dar daugiau balsu, negu 
iš sykio buvo skelbta. Dabai* 
jų balsai yra: Archibaldo 5,- 
331, Pankeno 5,124, visai ne
balsuotų balotų 2,548. <

Po i, o visko daleidžižuphlr 
kad dabar nebeišdrįs Archi- 
baldą atmesti ir kad jis gali 
tapti išrinktu .

Norintieji pirkti biznj, na
mą ar ūki, pajieškokite progų- 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

EOZAMINTTOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 'I

Sučiupta ir po arešto prisi
pažinusi, • kad ' ji vagišiavo 
dvįejose puošniose New Yorko 
Fifth Avenue krautuvėse, 
vengrų “baronesa’’ Elizabeth
de Vojnits tuojau susiprato, j,dyti komunistų 
kur šiuose laikuose ieškoti ma-1 munistų mokymus ne tokiais, 
lonės. Ji pradėjo dejuoti, kad 
.jos “vyrą rusai įkalino.”

Ponią baronese, kurią įsi- 
likusiejii kūrimas liaudiškos valdžios 
išspręsti- nusodino lAio 'oficialaus žmo

nėms skriūuisti buvusio sosto, 
pirmadienį tapo . detektyvės 
Mary Shanley areštuota kaipo 
pačiupusi iš Best & Co. krau
tuvės $41.80' vertės gražme- 
ninių dalykėlių. Taipgi jos ri- 
dikiu'lyjė rado 11 gražmėnė- 
lią iš Sacks 5th Avė. krautu
vės. Gi namie, Hotel Madison' 
S(juare, radę dar 25 daiktus, 
vertus apie $200.

[ Taip sunkiai
jau pasidėjusi ir į banką $ 1 ,- 
300 juodai dienai. Taipgi ir 
apsirengusi pritinkamai “auk
štos ponios” stažui, jog net 
amerikonai pripažintų viena 
iš “best dressed” moterų.

Poniulė paleista iki tardy
mo po $500 kaucijos.

yra toks pa-

Tikslu balsavimo kampani
ją tinkamai pradėti ir įvykdy
ti, yra šaukiama taikos gru
pių ir visokiausių taikai pri
tariančių organizacijų atstovų 
konferencija rugsėjo 23-čios 
vakarą, Hotel Capitol, 8th 
Ave. ir 51st St. Ten bus svars
tomi taikos veiklai planai.

Apart diskusijų ir kalbų, 
bus Quakeriu filmą “A Time 
for Greatness,” taipgi Robin
sono nauja filmą “Children 

Atsiliepimas' and Peace.”

Tegtųtik nebus.lietaus, sek
madienį; rūgs! d., dideliu 
būriū , važiuosime į Arrow 
Kariną. dšvižinvlmą rengia 
LLD 185 kuopa, 
labai gražus..

Buvo bijota, kad neturėsi
me pakankamai automobilių. 
Bet jau sekajni pasižadėjo va
žiuoti savo mašinomis:

J. Weiss
J. Warisonas
J. Grybas
V. Kazlauskas
Dobrow
Bill Skuodis
Manome, kad dar daugiau 

atsiras tokių, kurie turi rpaši- 
nas ir dalyvaus ekskursijoje.

Tas tik reiškia, kad vietos 
visiems norintiems važiuoti 
užteks. Todėl be rimto reika
lo nepasilikite namie.

Sekmadienio; 8 vai. iš ryto 
pribūkite į Kultūros Centrą. 
Iš -čia visi sykiu išvažiuosime.

Širdingai kviečiame visus 
visas. LLD 185 kuopa.

Numato naują užmojį 
vėl kelti fėra

ir

Dėl majoro Impellitteri į- 
kūrimo naujos Transit Advis
ory Komisijos kilo spėliojimai, 
kad majoras nori pakelti va
žiuotos fėrą. O ta komisija bū
sianti priedanga jam pačiam, 
kad visuomenė kaltintų tą jo 
paskirtą uždangą —komisiją, 
ne jį. '
Ta komisija būsianti įgalinta 

nustatinėti darbo valandas, 
darbo sąlygas ir visokius mies
tinės važiuotės srityje nuosta-1 
tus. Taigi, jis pasiliuosuoja' 
nuo atsakingumo ir už sąly
gas darbininkams. Juose taip
gi yra nepasitenkinimų.

dirbdama,

Atsidaro kapitono H.
Mulzac darbų paroda

SERGA Muzika-graži, bet...

kokiąis jie ištikrųjų yra, bet 
perstatyti juos kokiais tai ne
svietiškai baisiais suokalbiais. 
Buvo' bandoma nuslėpti tas, 
kad komunistai kovoja už 
laiką,, už unijizmą, už darbus 
ir geresnį uždarbį.

Prokuroro asistentas Marks 
ir šiąme teismo posėdyje ar
gumentavo, kad, girdi, valdžia 
jau parodžiusi buvimą “suo
kalbio.”

Leistas toliau kalbėti/ Me- 
Ternan parodė, kad Budenzo 
Pūdymas apie komunistų cen
tral iri io komiteto posėdį netu
ri nieko bendro nei sui vienu 
teisiamųjų. Kad nei vienas 
teisiamųjų neturėjo nieko ben
dro su tuo, būk Manuilskis 
teikęs Amerikos komunistams 
“patarimus.” Kad jie nieko 
neturėjo su Franci jos ko
munisto Jaques Duclos pareiš
kimais kritikos Brow d erių i

-už “darkančiai 
ma marksizmo.”

perdirbineji-
Rep.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

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

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

2514 N. Broad St. 
(180-186)

AUTO MECHNIC
Exp., steady work, good working 

conditions, good wages.
FORTNUM MOTOR CO.

Rl. 25. Bridgeboro.
Riverside 4-01.78

(181-187)

MEN.
is in

to put

SPECIAL TO AGGRESSIVE
Our expansion program 

full swing. We’arc now able 
mCn into responsible positions. Lead
Mechanic; Lead Body <fc Fender 
Man; Painter; Mechanic’s Helper; 
Wash & Clean Up Man; Lubrica
tion Man.

Top wages; vacation and many 
other benefits. Apply in person

JOSEPH II. FORD
225 W. State Street

Doylestown 9494.
(184-185)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Draugas J. Graibus susirgo 
.darbe. Pribuvęs gydytojas su
rado, kad yra širdies liga, ta
po nuveštas į Huntington Hos
pital. Drg. Graibus yra Lais
ves skaitytojas per daug me
tų.

Beje,*jo sūnus Pranas grįžo 
namo iš kariuomenės su dide
liu džiaugsmu, kad laimingai 
užbaigė tarnybą. Bet, sugrį
žęs, rado tėvą sunkiai sergant.

Draugai Graibai gyvena 215 
Roslyn Ave., Carle Place, 
L.'L, N. Y. Taigi, draugai, 
kam aplinkybės leidžia, at
lankykite sergantį draugą. 
Linkime jam greit pasveikti ir 
sustiprėti. Draugas.'

Jonas Thompsonas, buvęs 
brooklynietis, pastaraisiais po
ra metų apsigyvenęs Connec
ticut valstijoje, rugsėjo 7-tą 
susirgo. Išvyko į Willimantic 
Hospital. Jo žmona Sophie . Ii” 
kosi viena šeimininkauti ūkyje 
ir syku? rūpintis vyrą ištikusia

Muzika pas mus dar neuž
tikrina-jos mylėtojui laimės. 
Ties Joralemon St.. Brooklyne,- 
šiomis dienomis iš East River 
ištrauktas kūnas elizabethie- 
čio Myron Mason. Masonas 
buvo muzikantas, ’ bet bedar
bis muzikantas.

Kapitonas Hugh Mulzac, 
buvęs Liberty laivo Booker T. 
Washington komandierius, 
daugelio talentų žmogus, pa
staruoju laiku paskilbo ir kai
po dailininkas. Jo darbai buvo 
išstatyti netiesioginėje paro
doje laike minėjimo negrų is
torijos savaitės.

Jo kūriniai, daugiausia, pa
vaizduoja negrų liaudies gy
venimą daugelyje valstybių 
užsienyje, o,'taip pat ir Ame
rikoje. O pasaulį jis pažįsta, 
nes būdamas iparininku lankė 
pasaulio kraštus per 40 metų.

Atsiliepimai apie jo kūrybą 
paakstino jį išstatyti savo kū
rinius reguliąrėje dailės kūri
nių galerijoje 50 E. 34th <St.,- 
New Yorke. Prasidės rugsėjo 
21-mą, baigsis spalių 18-tą.

Šaukia susirinkimą 
taikai paremti

NewRugsėjo 25-tos vakarą 
Yorke įvyks masinis mitingas, 
šaukiamas supuolamai su Azi
jos taikos konferencija, tuo 
pat laiku vykdysima Pekinge. 
šaukia amerikonų dalyvumo 
Pekingo konferencijoje ko
mitetas.

Masinis mitingas įvyks New 
York City Center Casino, 135 
West 55th St.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Aido Choras

Namų darbininkė-virėja, patyru
si Guolis vietoje; atskiras kamba
rys. Maudynė ir radio./ Du suaugę 
ir du mokyklos vaikai. Privatiškas 
namas. Visi moderniniai patogumai; 
gera alga. FL. 8-7008.

,(182-184)

Šiuos žodžius .ra-- 
jis tebebuvo ligo-

nugalėti ligą ir

brooklynie- 
lietuviams 
nusipelnęs

HELP WANTED—FEMALE
TUCKERS. Must be experienced. 

Highest Wages. Steady Work.
Apply: MORRIS ADELMAN, 

102 No. 11th St., 2nd Fl.
(184-186)

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- 

excepttial. Phone for interview 
between 12 and 3 P. M.

Haddonfield 9-2698

re-CLERICAL Young woman Io 
concile reports, knowledge of punch 
card tabulating helpful. Should 
have bookkeeping or- accounting' 
background. We offer steady -work 
In air conditioned office, 5 day 
week . •
GA6-0608. Bet. 9 A.M. & 4 

(179-185)
P.M.

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

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

Choro prezid.

Hoboken gyventojas John

nesveikata, 
šant, 17-tą 
ninėje.

Linkime 
grąit atgauti spėkas.

Thompsonas 
čiams ir bendrai 
yra daug, daug 
organizacijų-ir įstaigų darbuo
se. Energingai jis darbavosi 
kare nukentėjusioms Lietuvos 
žmonėms pagelbėti karo metu,
tam įdėjo daugybes valandų Morrissey visą savo darbingą- 
šunkaus darbo, negaudamas ■ jį 
už tą sau jokio atpildo. Ir, inžinierium ir išgyveno nepa- 
taip pat daug savo liuosvalan- 
džių yra pašventęs darbuose 
pertaisyti ir paruošti veiklai 
po karo naujai įsikūrusį Lie
tuvių Kultūrinį Centrą. D-ė,

amžių dirbo gelžkeliečiu

liestas; Pastaruoju laiku buvo 
iš tarnybos pasitraukęs ant 
pensijos. Aną dieną jis tapo 
užmuštas prekinio traukinio 
netoli namų.

Namų darbininkė. $40. j savaitę. 
Guolis vietoje. Namai Jamaicoj.

RE. 9-0687.
(184-185)

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

Working Conditions In 
Union Shop:

Apply:
Perfect Trouser Co.

26th & Reed . Sts., 2nd. Fl. 
(178-184) 9

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewe* St

Brooklyn, N. ;Y.
Visokį vaistai, kosmetika!, kūdi
kiam 'reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenyi 

—už griežtai žemas kaina*.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-6288

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mo 67-tos kuopos piknikas jvyks 
sekmadieni, rugs.-Sept. 21 d., Lie
tuvių Tautiško Namo Parke, Win
ter St. ir Kiswick Rd. Pradžia 1 
vai. dieną.

Bus gera muzika, skanių valgių 
Ir gėrimų. Kviečiame visus atsilan
kyti, turėsite gerus laikus, pasi
vaikščiosite po gražų pušyną, pa
kvėpuosite tyru oru, tuomi pri
rengsite savo sveikatą žiemos šal
čiams.

i Rengimo Komisija.
Dar vienas piknikus jvyks toje 

pačioje vietoje rugsėjo-Sėpt. i 28 d., 
rengia Vienybės Pašelpinė Draugi
ja. šisai piknikas gal jau bus pas
kutinis Šiuom sezonu.

Rengėjai.
(183-184) .

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
k Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

| » ', 2. AfflĮCįP

6 pusi.—Laisve (Liberty) — Penktad., Rugsejo-Sept. 19, 1951




