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tikrai prasidės pirmadienį.
Gi su kietosios anglies kasė

jais, Pennsylvanijoje, kuriu iš 
viso yra apie 75,000, samdy
tojai, atrodo susitaikys, pa
tenkindami jų reikalavimus.

—o—
Šiuos žodžius rašant, Mon- 

tevidejaus mieste, Uruguajaus 
sostinėje, tapo paskelbtas vi
suotinas darbininkų streikas, 
kuriame dalyvauja apre 1,000,- 
000 darbo žmonių.

Kaip jis ilgai tęsis, nežino
me. Bet reikšmingas tas fak
tas, kad Uruguajaus organi
zuoti darbininkai naudoja vi
suotiną streiką privertimui va
žiukės savininkų, kad jie iš- 
ktaLsytų reikalavimus savo 
^irbininkų, jau seniai strei
kuojančių.

—o—
Čilėje baigėsi streikas muni

cipalinių tarnautojų ir darbi
ninkų.

Jis baigėsi po to, kai šalies 
kongresas užgyrė įstatymą, 
pagal kurį miestų valdžios 
turėtų pakelti darbininkams ir 
tarnautojams algas.

—o—
Taigi darbo žmonės kovoja 

ir kovodami—laimi!
—o—

Rašydamas apie mirusįjį Dr. 
Andrių L. Graičiūną, ketvirta
dienio Laisvėje, nepaminėjau, 
kad jo^idotuvėse kalbėjo ir 
Leonas Prūseika.
V Agotėlė Sebelskienė (buvu- 
B\oji Kenstavičienė) sugiedo
jo keletą pritaikytų reikalui 
dainų.

A. M. Metelionis, kalbėda
mas apie velionio nuopelnus 
lietuviams* amerikiečiams, kri
tikavo Chicagos lietuvius pro
fesionalus, senus lpr. Graičiū- 
no bičiulius; kritikavo juoš už 
tai, kad neatvyko į šermenis, į 
laidotuves; neatvyko atsisvei
kinti su mirusiuoju.

Jeigu taip buvo, tai jiems 
didelė gėda. Savo neatvykimu 
j Graičiūno šermenis, jie pa- 
žemino ne mirusįjį, bet patys 
save.

Atsiminkime, kiek daug ve
lionis Graičiūnas dirbo Ame
rikos Lietuvių Gydytojų Drau
gijoje !
U “°“
Pennsylvanijos aukščiausias 

teismas tarė: Steve Nelsonas 
neturįs būti išleistas iš kalėji
mo po bėla, kol jo apeliacija 
aukštesniosiose teismų instan
cijose bus išspręsta. Jis turįs 
būti kalėjime.

Steve Nelson nuteistas 20- 
čiai metų kalėti —• tai vienas 
iš žiauriausių nuteisimų mūsų 
kraš.to istorijoje.

Jis šiuo metu kali Alleghe
ny apskrities kalėjime, Blaw
nox, Pa.

,—o—
Teisingai vienas laikraštis 

parašė:
“Pittsburgho gembleriai ir 

visokie raketieriai išleidžiami 
iš kalėjimų po bėla,' kuomet 
jie apeliuoja į aukštesnįjį teis- 

* aną. Bet Nelsonas, didvyriškas 
kovotojas amerikiečių savano
rių eilėsfe Ispanijoje, ir žymus 
karo priešas, tebelaikomas ka
lėjime...”

Trečiadienį, rugsėjo 24 d., 
Niujorke kalbės Progresyvių 
partijos kandidatas prezidento 
yiAii Vincent Hallinan.

JWis kalbės pietuose, kuriuos 
ruošia Amerikos Darbo Parti
ja. •

Ten pat kalbės Progresyvių 
partijos pirmininkas Elmer! 
Benson, Vito Marcantonio, 
Corliss Lamont, kandidatas į 
Senatų, ir kiti.

i

SOVIETAI UŽDRAUDŽIA
PRIIMT JAPONIJĄ I
JUNGTINES TAUTAS

*

Malikas tvirtina, kad Amerika naudoja Japoniją kaip 
karo jrankj prieš Sovietu Sąjungą ir Kiniją

United Nations, N. Y. — 
Amerikonai, anglai ir jų 
šalininkai Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje, nubal
savo priimt Japo.niją į Jung
tinių Tautų narius. Bet jų 
nutarimą vetavo-atmetė Jo
kūbas Malikas, Sovietų de
legatas Saugumo Taryboje.

Atmetimo teisę Sovietai 
turi kaip vienas, iš penkių 
pastoviųjų tarybos narių.

Malikas išdėstė, kodėl už
draudžia priimt Japoniją, 
būtent:

Amerika tebėra užėmusi 
Japoniją; gaivina japonų 
armiją, laivyną ii; oro jė
gas, nors talkininkų sutar
tis po Antrojo pasaulinio

Republikonų kandidatas Nixon 
kaltinamas už $16,000 kyšių

Pasaulis kaltina amerikonus už 
žiaurumus Korėjoj, sako Dulles

Washington.-*- Demokra
tų Partijos pirmininkas 
Stephen Mitchell atskleidė 
faktą, kad grupė Californi- 
jos turčių davė $16,000 iki 
$17,000 “dovanų” -senato
riui Richardui Nixonui, re
publikonų kandidatui Į pre
zidentus.

Demokratai sako, tai bu
vo paperkamieji kyšiai Nix- 
onui.

Tariamąsias “dova n a s ” 
Nixonui sudėjo turtingas 
taksu advokatas Dana C, 
Smith, bankininkas John F. 
Garland, namu ir žemių 
biznieriai Morgan Adams, 
Robert Rowan ir kiti.

Jie teisinasi, kad Nixonas,

Buvęs general, prokuroras Clark 
panaikino bylas prieš sukčių

Washington. — Lamaras 
Caudle, buvęs teisingumo 
departamento valdininkas, 
liudijo, tyrinėjančiai Kon
greso Atstovų Rūmo komi
sijai, kad’:

Tomas .Claris, būdamas 
generalio prokuroro pava
duotoju 11944 metais, panai
kino valdžios pradėtas by
las prieš T. C. Coxe.

Medžių • biznierius Coxe 
buvo kaltinamas., kad ap
gaudinėjo valdžią — parda
vinėjo jai pras.tos rūšies 
medžius ir ėmė tokias kai
nas, kaip už aukštosios rū
šies medžius. Clarkas taip 
pasidarbavo, kad ši byla ta
po panaikinta.

Tuomet Lamara’s Caudle 
buvo Clarko padėjėjas.

Paskui Coxe buvo kaltina
mas, kad 1948 metais nu
suko valdžiai taksus už 297 
tūkstančius dolerių savo 
pelno. Tada Tomas Clar
kas, būdamas jau generaliu

Pietūs ruošiami Astor hote- 
lyj.

Taigi ir Astor hotelyj su
skambės obalsiai už taiką. ‘

karo uždraudė atkurti ja
ponų militarizmą.

Amerikonai naudoja Ja
poniją kaip savo koloniją ir 
bazę planuojamam karui 
prieš Sovietų Sąjungą bei 
Kinijos Liaudies Respubli
ka, v

Amerika ginkluoja japo
nus didžiaisiais naujovi- 
niais ginklais, o Japonija 
urmu gamina amerikonams 
mažesnius ginklus karui 
prieš Korėjos Liaudies Res
publiką.

Amerikonai vartoja Ja
ponijos kareivius ir kaip 
belaisvių stovyklų sargus 
Pietinėje Korėjoje.

Į

Vaizdas Pietinėje Afrikoje. Šitame traukinyje “nele- 
gališkai” sėdi vietiniai gyventojai. Ant vagono užra
šyta “Tiktai dėl auropiečių”, kas reiškia, kad vietiniai 
gyventojai neturi teises jame sėdėti. Bet čia jie sėdi ir 
nepaiso to užrašo. Jie savanoriškai laužo ta baltojo 
šovinizmo įstatymą. Jie tapo policijos suimti ir paso
dinti į kalėjimą. Vagone buvo 34 žmonės ir visi nuėjo 
kalėjimam Tokiu ramiu ir taikiu būdu Pietinės Afrikos 
žmonės kovoja prieš valdžios nežmoniškus potvarkius 

ir diskriminaciją.

pirm dvejų metų išrinktas. į 
Jungtinių Valstijų Senatą, 
uoliai gynė “privatinio biz
nio reikalus;” o iš .savo al
gos kaip senatorius jis ne- 
galėji apsimokėti išlaidų; 
todėl jie ir suteikė Nixonui 
dovanu.

Kiek senatorius gauna 
iš valdžios

• Senatoriai gauna po $12,- 
000 algos per metus ir $2,- 
500 nėtaksuojamo priedo 
išlaidoms. Be to, valdžia 
skiria senatoriams po 50 
tūkstančiu dolerių kiekvie
nam kaip lėšas raštinin
kams samdyti ir kitoms se
natoriaus r a s t i n ė s išlai
doms apmokėti.

Jungtinių Valstijų proku
roru, atsisakė traukti Coxe 
teisman kaip taksų sukčių.

Clarkas taipgi užtrynė 
bylą dėl rinkimų balsų su- 
vogimo Kansas City 1946 
metais.

Bet prez. Trumanas, pa-

Kas tiesa, o kas hlofai apie robot-lėktuvą Korėjoj
Radijai ir tūli komerci

niai laikraščiai pripasakojo 
nebūtų “stebuklų” apie nau
jus automatinius Amerikos 
lėktuvus-robotus Korėjoje.

Dabar gi cenzūra jau lei
do paskelbti pranešimą 
Fredo Waterso, Associated 
Press vyresniojo kbrešpon- 
dehto, kuris matė, kaip tie 
lėktuvai veikia. Jo prane
šimas iš rugsęjo 1 d. buvo 
sulaikytas per 18 dienų, 
kaip karinis sekretas.

Waters duoda toki apra
šymą:

Mes buvome didžiame ka
ro laive, lėktuvnešyje “Box
er’y j e,” kai pirmą kartą pa
kilo automatinis lėktuvas 
be žmogaus jame, šį robo
tą - lėktuvą aukštyn nuo

San Francisco. — John 
Foster Dulles, pat a r ė j as 
gen. Eisenhowerio, republi
konų kandidato į preziden
tus, sakė:

“Didžioji pasaulio daugu
ma kaltina amerikonus už 
žvėriškus žiaurumus Korė
joje. Pasaulio dauguomenė 
jau yra pasmerkusi mus už 
niekšiškiausius žiaurumus.”

Taip Dulles, Eisenhowe
rio mokytojas, kalbėjoCom- 
monwealth Klubo narių su
sirinkime. Jis pasakojo, kad 
“lai komunistų propaganda 
paskleidė šnekas .apie ame
rikonų žvėriškumus.” Dul
les todėl ragino Amerikos 
valdžią pas.markint savo 
propagandą prieš komunis
tus, piešiant a m e r i k o n ų 
žmoniškumą.

Bet Dulles negalėjo atsa

galiaus, nieko nepaisant, 
vis tiek paskyrą Tomą dar
ką Aukščiausio Teismo tei
sėju.

Būdamas generaliu pro
kuroru, Clarkas pasižymėjo 
bylomis prieš Komunistų 
Partijos vadovus.

laivo išspyrė mašina - ka
tapultas. Lėktuvas n e š ė 
2,000 svaru* bombą į taikinį 
už 150 mylių. O jo, taikinys 
buvo klonis’tarp dviejų, kal
nų, kur susitelkė daug Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
kariuomenės. Tai buvo sa
vižudiškas lėktuvas. Jis tu
rėjo susprogti kartu su sa
vo bomba ir susprogo,- pa
sukęs taikinį.

Tas automatinis lėktuvas, 
kitaip vadinamas “tranas,” 

me pats savaime . nulėkė į 
taikinį. Kitas lėktuvas su 
lakūnu, labai aukštai paki
lęs ir iš toliau, vairavo aną 
robotą - “traną.”

Abiejuose lėktuvuose bu
vo televizijos duotuvai. ii 

kyti į šitokias pastabas iš 
publikos:

—Juk patys amerikiniai 
korespondentai rašo iš Ko
rėjos, kaip Amerikos lakū
nai degina motinas ir vai
kus Šiaurinėje Korėjoje, 
mėtydami napalmą (gazoli
no drebučius) į ramius kai
mus ir miestelius. Kariniai 
mūsų korespondentai su 
džiaugsmu pranešinėja, kad 
amerikonai daro “žudyiho 
žygius.” Mūsų lakūnams 
įsakyta bombarduoti, šau
dyti ir deginti viską, kas 
tik juda. Net cenzūruoti 
amerikinių korespondentų 
pranešimai 1 indi ja, kad 
amerikonai šaudo belais
vius stovyklose už dai
navimą bei panašius “pra
sižengimus.” Taigi pasau
lis ir be komunistų propa
gandos žino apie tokius
žiaurumus. »

South Carolines demo
kratas gubernatorius J. F. 
Byrnes pasižadėjo balsuot 
už Eišenhowerį į preziden- 

I. tus.

imtuvai. Lakūno vairuoja
mas < lėktuvas, vadinamas 
“motina,” turėjo elektroniš
kus - radijo prietąisus. Ati
tinkamus instrumentus tu
rėjo ir automatinis lėktu
vas “tranas,” kuriame ne
buvo lakūno. >.

“Trano” televizija rodė, 
kur ir pro kokias vietas ji
sai savaime lekia. Tatai 
matė, lakūnas vairuojančia
me'"lėktuve, arba “motino
je.” Kada “tranas” pasie
kė vietą, kur turėjo sprogti 
su savo bomba, tai vairuo
jantis antrojo lėktuvo lakū
nas paleido tokias elektro
magnetines- radijo bangas, 
kad ' ten sustabdė “traną,” 
priversdamas jį kristi su 
bomba ant taikinio.

D. FEDERACIJOS VADAI 
ĮSTEIGĖ KOMITETĄ 
STEVENSONUI REMTI
Sen. Lehman dėstė Federacijos suvažiavimui, kaip 
McCartliy-republikonai “pavojingesni už komunistus”;

New York. — Vykdomoji 
Darbo Federacijos taryba 
įsteigė Nacionalį D a r b o 
Komitetą Stevensonui ir 
Sparkmanui Remti šioje 
prezidentinių rinkimų kam
panijoje .

Komitetan susidėjo di
džioji dauguma Federaci
jos tarybos narių, atsto
vaujančių Įvairias darbo 
unijas. Komiteto pirmi
ninku tapo George Harri
son, Darbo Federacijos vi- 
ce-pirmininkas. Prie komi
teto prisidėjo ii- kai kurios 
geležinkelių darbininkų uni
jos.

Darbo Federacijos puva-

Vietnamiečiai atėmė 2 
pozicijas iš francūzy

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai šturma
vo ir atėmė iš frąncūzų An 
My ir Thuong Phudc tvir- 
toviškąs pozicijas, tiktąi už 
12 mylių nuo didžiosios 
frąncūzų orlaivių stovyklos.

Elektrininkai ragina 
tuoj daryt paliaubas
Cleveland.-Jungtinė Elek- 

tiininkų Unija savo suva
žiavime vienbalsiai užgyrė 
atsišaukimą į Amerikos val
džią — tuojau padaryti pa
liaubas Korėjoje, užbai
giant tą bergždžią karą.

Atsišaukimas taip pat ra
gina surengti Penkių Di
džiųjų konferenciją—Jung
tinių Valstijų. Sovietų Są
jungos, Anglijos, Francijos.
ir Kinijos. Konferencija tu
rėtų derybomis išspręsti pa
vojingus pasaulinius ginčus.

Uruguay’aus valdžia 1 pa
siuntė armiją prieš strei
kuojančius važiuotos darbi
ninkus.

Sumuštas blofas
Šis Associated Press ko

respondento pranešimas su
muša skleidžiamą blofą, 
būk “tVanai,” arba robot- 
lėktuvai, patys savaime pa
siekią taikinį, numetą bom
bas ir atgal sugrįžtą.

Taipgi pasakojama, kad 
Amerika turi jau 1,800 to
kių fobot-lėktuvų, o kai ku
rie jų galį pasiekti net vi
sas pasaulio dalis.

Daugelis senų lėktuvų, 
likusių nuo Antrojo pasau
linio karo, yra pertaisomi į 
automatinius - robotus. Nes 
šiandien, anie lėktuvai jau 
netinkami . Todėl galima 
juos paaukoti, kad žūtų sy
kiu su saVo bombų sprogi
mu.

žiavimaą ateinančią savaitę 
balsuos rezoliuciją, užgi
nančią Stevensoną, demo
kratų kandidatą i prezP 
tus, ir pasmerkiančią gen. 
Eisenhoweri, republikonų 
kandidatą. S u p r a n tama, 
jog rezoliucija bus užginta.' •
McCarthy’ai — didžiausįas 

pavojus Amerikai, sako 
sen. Lehmanas

I )emokratas senątorius 
Herbertas Lehmanas, kal
bėdamas Darbo Federacijos 
suvažiavime, užreiškė:

—Tokie “ura-patrijotai,” 7 
kaip republikonas senato
rius McCarthy ir jo sėbrai, 
yra daug didesnis pavojus

; negu komunizmas, prieš ku
rį jie £aip rėkauja. Jie 
šmeižia esamąją valdžią, 1 
prikaišiodami jai komunis
tus bei komunizmo šalinin
kus. Tais šmeižtais, primes
dami valdžiai “neištikimy
bę,” McCarthy’ai šaukia ■ 
valdžion išrinkti- tokius 
kaip jie patys republikonus. 
O jeigu jiems pavyktų, tai 
“jie pultųsi naikint civilines 
amerikiečiu laisves — štai 
kur aršiausias ir tuojauti- 
nis pavojus.-” * •

“Didžiausia gi kliūtis ko
munizmui šioje šalyje yra 
ne McCarthy’zmas, bet sti: 
prus, laisvas, ir demokrati- ' 
nis darbininkų judėjimas,” 
sakė sen. Lehmanas.

Lehmanas kaltino McCarr 
thy kaip tikrąjį meistrą i V 
ragangaudiško McCarrano 
įstatymo.

Nors tas įstatymas pir
moj vietoj nukreiptas prieš 
komunistus, bet jis gresia 
koncentracijos žardžiais ir 
visiems laisviau protaujan
tiems amerikiečiams'.

Lehmanas taip pat reika
lavo panaikint streiklaužiŠ- 
ka Tafto - Hartley įstaty
mą.

Milžiniška Amerikos 
oro bazė Grenlandijoj

Thule, Grenlandija.—Anie- 
rikonai skubiai, stato milži
nišką karinių lėktuvų bazę 
šiaurinėje dalyje Grenlan
dijos, Danijai priklausan
čios salos, arti šiaurinio že
mės ašigalio (poliaus).

Iš tos bazės amerikiniai 
bombonešiai, lėkdami per 
šiaurini ašigalį, galėtų leng
vai, pasiekti Mąskvą už 2,- 
752 mylių, Stalinską už 3.- 
367 mylių bei Vladivostoką ' 
už 4,115 mylių.

Pranešama, kad jau da- ' 
bar amerikiniai bombone- L 
šiai galėtų taip iš ten veik
ti, “jeigu reikėtų.” ‘

Tos lėktuvų bazės staty
mui buvo paskirta $263,* 
000,000 ir jau išleista ' 
$165,000,000.

* Į 
r .1 ■ ?; iii 

ORAS.—Giedra, vėsiau ir 
netaip Šutnu. . J

t
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VAKAR KVAILIAUSIAS, 
ŠIANDIEN GUDRIAUSIAS

RINKIMINĖSE KAMPANIJOSE, tokiose, kokios 
vyksta mūsų krašte, kvailų, neapgalvotų dalykų niekad 
betrūko, netrūksta jų ir šiemet.

, Štai, paimkime Eisenhowerio ir Tafto reikalą. Prieš 
'republikonų partijos suvažiavimą, kai tarp šių dviejų 
Wall stryto kavalierių ėjo aštri kova už tai, kuris iš jų 

•turįs būti nominuotas kandidatu prezidento vietai, ne
buvo rinktasi žodžiai ir epitetai. Taftas ir jo šalininkai 
visaip Eisenhowerj niekino, sakydami, būk jis nieko apie 
valstybės tvarkymo reikalus nešimanąs, todėl republiko
nų partija neturinti jį nominuoti.

.....Eisenhowerio šalininkai, iš kitos pusės, tuo patim 
ątsimokėjo senatoriui Taftui.

Tu durnas, tu durnas! Tu niekam netikęs, tu niekam 
netikęs!

Pačiame republikonų suvažiavime šitų vyrų šalininkai 
netik liežuviais vieni kitus plakė, o ir kumštimis!

* Atrodė, jog tarp tų dviejų srovių vienybės niekad ne
bus.

’ Bet štai, praėjo mėnuo laiko. Wall strytas daro spau
dimą, kad abudu vyrai paduotų vienas kitam ranką ir 
veiktų išvien. Eisenhoweris klauso įsakymo. Pasikvie-

* ura Taftą ant arbatos, pasispaudžia viens kitam ranką. 
'•-Na, ir Taftas jau stoja už Eisenhowerį! “Principiniai 

skirtumai,” kurių tarp juodviejų niekad nebuvo, prany
ko. Taftas pasižada sakyti kalbas už Eisenhoweri. Jis 
sakysiąs kalbas net 19-koje valstijų/ Ir Taftas savo 
maršrutą jau pradėjo su prakalba, sakyta Springfield, 
Ohio.

.... Ką gi tas reakcinis senatorius, autorius Tafto-Hartley 
-..įstatymo,, pasakė? Jis pasakė, kad Eisenhoweris jau
-yra okei! Jis jau išmintingas, jis jau išmoko valdyti 
..Valstybę, jis jau bus geriausias prezidentas, todėl jūs, 
'..durniai, už jį balsuokite!

, Štai, kokia pas juos yra dora.
Dabar, spėjama, Eisenhoweris pasikvies talkon ir 

. Wisconsin valstijos McCarthy, tą fašistinį gaivalą, su 
, kuriuo Eisenhoweris kadaise nesutiko.
/‘J Visi triūbins ton pačion dūdom' Visi rėks, ragindami' 

" žmones balsuoti už Eisenhowerį. O jie turi progų ir
, priemonių savo propagandai skleisti. Komercinė spauda

< SU jais;w radijas ir televizija jiems atdari!
V-? Kas yra pas republikonus, tas pats yra ir pas demo- 
-. .kratus. Tik viena Progresyvių partija ir jos kandida
tai—Vincent Hallinan ir Charlotta A. Bass — švariai, 
principiškai veda rinkiminę kampaniją.

\ Progresyvių partijos kandidatai ne tiek žiūri į asme- 
. nis,kiek į programą, į esmę. Jie sakyte sako, jog abi stam- 
„tuosios partijos—republikonų ir demokratų,—yra turčių 

partijos; abi partijos yra karo partijos. Tik Progresyvių 
/partija griežtai ir atvirai stoja už taiką, pirmiausiai 
reikalaudama, kad tučtuojau būtų'baigtas karas. Korė- 

0 vėliau tartasi.
.... Štai kame veriasi skirtumas tarpe turčių partijos ir jų 
kandidatų, ir liaudies partijos ir jos kandidatų!
»_______________ __L___

<AI ATSITIKO KONSTITUCIJAI 
.MINĖTI DIENĄ!...
'•'PRAĖJUSĮ TREČIADIENĮ sukako 165 metai nuo to 

’laiko, kai mūsų krašto Kongresas užgyrė konstituciją.
‘ Taigi trečiadienį buvo Konstitucijos diena.
*-/-Prezidentas Trumanas. tą dieną sakė kalbą ir joje jis 
.’pabrėžė, jog komunizmas šiame krašte yra “smarkiai 
Nugalėtas?’

Tą pačią dieną politinė policija suareštavo dar 18-ką 
'•'darbininkų judėjimo veikėju, sakydama, jog tai esą ko
munistai, kurie suokalbiai!ją mokyti nuversti valdžią...!

Ar šituo žygiu prezidentas Trumanas norėjo pabrėžti; 
jo£ komunizmas smarkiai sumuštas, ar ką kitą, nežino* 

‘ hfie. Žinome, tik tai, kad eilė žmonių ir vėl buvo su- 
..imti pagal Smitho įstatymą, įkalinti ir padėti po aukšj 
.tęmis bėldmis.
.M,Šitiem 18-kai žmonių, kaip ir pirmiau suimtiesiems ir 

‘-daugeliui nuteistiesiems kalėjiman, primetamas suokai- 
e bis mokyti nuversti... Nei vienam jų neprimetama jo- 
. , kia kaltė, joks veiksmas, įrodąs, kad jie ką nors patys 

padare, kuo nors “apčiuopiamu” nusikalto mūsų kraštui;
jr tai, kaip sakėme, įvyko Konstitucijos minėjimo die- 
—konstitucijos, kurioje yra garantuota žmonėms lais- 
kalbėti, laisvė galvoti, laisvė susirinkti.

^-•'Tuo pačiu kartu tie, kurie pradėjo karą Korėjoje, ku
prio, sulaužė konstituciją, nes be Kongreso žinios pradėjo, 
ijj^ra laisvi, skaitomi didvyriais.

Ir šitie 18-ka veikėjų vyriausiai suimti kaip tik dėl to, 
kad jie kovojo už karo baigimą Korėjoje ir už. taikos pa>* 

gL laikymą visame pasaulyje! ,. i
IE? "Kaip.tą išaiškinti?' .j

C/Hšaiškinti galima tik tuo, kad reakcininkai yra nusi
gandę, o jie nusigandę dėl to, kad blogai daro, nusi- 

"g^ndę patys savo blogų darbų.
Tačiau, nežiūrint visokių areštų ir puolimų, Ameri-

PLIEKIA ST. GIRDVAINI
Kaip žinia, prie Vatika

no dar vis pasilaiko smeto
ninis paslas., St. Girdvainis, 
kuriam algą moka -bene 
Washingtonas. Bet p. Gird
vainis, matyt, nepaiso būti 
“ambasadorium” Vatikane. 
Imdamas algą, jis atsisako 
dirbti Vlikui ir kitiems kry
žiokams. Chicagęs. Drau
gas dėl to ant jo ‘labai 
supyko, ir štai, kaip jis 
Girdvainiui kedena kailį:

Darosi juo nuostabiau, kad 
net oficialinėse Vatikane iš
kilmėse, kur dalyvauja visas 
diplomatinis korpusas, veik 
niekad nerasime Lietuvos Pa
siuntinio vardo. Jo vietoje ret
karčiais skaitome pasiuntiny
bės sekretoriaus p. St. Lozo
raičio jr. pavardę. Kyla klaur 
simas, kaip yra, su p. Girdvai
niu ? Jis gi rodos figūruoja 
Lietuvos pasiuntinių sąraše ir 
gauna algą iš Lietuvos iždo 
pinigų. Kartais girdėti aiškini
mų, kad p. Ministras sergąs... 
Bet Romos lankytojai, ku
riems pavyko su> p. Girdvainiu' 
pasimatyti ir pasikalbėti, ga
vo įspūdžio, kad jei p. Minis
tras ir nėra stiprios sveikatos, 
tai lygiai nėra toks ligonis, 
kad nebegalėtų eiti savo svar^ 
bių pareigų.

žinantieji liudija, kad p. 
Ministras mėgstąs pasivažinė
ti, lankytis koncertuose, teat- 
tre. Nejaugi ligonis pasidary
tų tik tada, kai reikia iš pa
reigos dalyvauti Vatikane, iš
kilmėse popiežiaus, prie ku-;. 
rio yra akredituotas? Paga
liau, jei jau iš tikrųjų liga bū
tų tokio laipsnio, kad rimtai 
neleistų jam eiti savo aukštų 
pareigų, tada tie, nuo kurių 
tatai priklauso, turėtų susirū
pinti apie asmens pakeitimą, 
arba apie pasiuntinybės prie 
šv. Sosto personalo sustiprini
mą iki tokio «laipsnio, kad 
Lietuvos vardas ir reikalas to
kiame svarbiame punkte būtų 
tinkamai atstovaujamas ir gi
namas.

Kaip matome, Girdvai
nis serga tuomet, kai reikia 
eiti į kokias nors Vatikane 
vykstančias iškilmes. Bet 
jis sveikais, kai nori nuvyk
ti Romon į teatrus, j kon
certus.

Kodėl taip ten pas.idarė? 
Kodėl Girdvainis kai nori, 
suserga, kai nori, pasveiks
ta? Mes nežinome. Gal ka
da vėliau paaiškės. Iš Drau
go editorialo ištrauką paė
mėme tik kaip kurijozą, ku
rių šiandien klerikališkoj ir 
smetoniškoj diplom a t i j o s 
palėpėje netrūksta.

*----------------------- ------------------------------------

KAIP KATALIKAI
KASA SAU DUOBĘ

Vytautas Žvirzdys sakosi 
dalyvavęs ka t a 1 i k i š k o s 
“Pax Romana” organizaci
jos sąskridyje Monrealyje. 
Ten buvę susirinkę 800 de
legatų iš 42 kraštų. Kaip 
visuose panašiuose sąskri- 
džiuose, taip šiame suvažia
vime visit smarkumu, mat- 
tyt, buvo iškilęs taikos rei
kalas. Tą pripažįsta ir mi
nėtas klerikalinės spaudos 
korespondentas . Jis rašo:

“Pax Romana studentų 
sekcijos pilnateisis suvažia
vimas išreiškė aiškų ir ne- 
kompromisinį jaunųjų pa
saulio katalikų nusistaty
mą komunizmo atžvilgiu, 
atmesdamas komunisti nes 
T a r p t a u t i nes Studen tų 
Unijos, kurios ( centras yra 
Pragoję, propaga n d in i u s 
siūlymus. Tarptautinė- Stu
dentų Unija siūlė, kad Pax 

kos darbininkų judėjimas ir visi padorieji milijonai ame-g 
rikiečių vis daugiau i-r garsiau kels reikalavimą, kad ka
ras būtų baigtas, kad tokie įstatymai, kaip Smitho, kaip 
McCarran, kaip McCarran-Walters, kaip Taft-Hartley 
būtų atšaukti, ir kad būtų grąžinta Amerikos žmonėms 
tos laisvės/kurias garantuoja Teisių Bilius, dalis mūsų 
konstitucijos! v '• '

Romana pritartų komuniz
mo lygiagrečiam egzistavi
mui su demokratinėm, so
cialinėm ir eko n o m i n ė m 
sistemom, kad Bax Roma
ną sutiktų pasirašyti raš
tą, siunčiamą JAV, Sovie
tų Sąjungos', Anglijos, 
Prancūzijos ir Kinijos vy
riausybėms, jas prašant su
daryti Taikos paktą? šita 
komunistinė organiz a c i j a 
taip pat siūlė Pax Romanai 
susieiti su jos atstovais ap
tarti taikos ir tarpusavio 
b e n d r adarbiavimo klausi
mus. Pax Romano genera
linis sekretorius Bernard 
Ducre Pax Romana vardu 
šiuos siūlymus atmetė. Su
važiavimas vienbalsiai pri
tarė šiai Pax Romano lai
kysenai?’

Atmetimas Studentų Uni
jos pasiūlymo bendromis 
jėgomis kovoti už taikos iš
laikymą teparodo katali
kiškojo jaunimo išminties. 
Atsisakydami kovoti už tai
ką jie patys sau kasa duo
bę. Jei kiltų atominis ka
ras, katalikiškas jaunimas 
negalėtų pasilikt? ramybėje. 
Jie kartu žutu su visais ki
tais žmonėmis. Nejaugi tos 
tiesos negalėjo suprasti 
“Pax Romana” suvažiavi
mo dalyviai?

APIE ROSENBERGUS
Daily Workeryj rašo vie

na Motina iš Chicagos apie 
Julių ir Editę Rosenbergus, 
šiuo metu sėdinčius Sing 
Sing kalėjimo mirties kame
roje. Jie buvo nusmėrkti 
mirti, kaip žinia, nekaltai. 
Jei aukšč. šalies teismas 
nesvarstys jų apeliacijos, 
jei jis neatmes žemesniojo 
teismo sprendimo Rosen- 
bergų byloje,, tai šituodu 
vyras ir žmona, tėvas ir 
motina, unijistai amerikie
čiai, bus nužudyti, kaip bu
vo nužudyti Sacco ir Van
zetti. Atviro laiško rašė j a 
ragina amerikiečius, kad 
jie ragintų aukščiausįjį ša
lies teismą, kad - jis per
svarstytų Juliaus ir Editės 
R o s e n b e r g ų nuteisimą 
mirti.

“VARDAN TOS 
LIETUVOS.. ”

Kanadiškiame Liaudies 
Balse Z. J. rašo:

VLIKas, arba toji vyriausio
ji “Lietuvos vadavimo” vy
riausybė, savo erzeliais neku- 
riuos jautrius patrijotus gali 
tiesiog iš proto išvaryti.

1 Vieną dieną pranešimai sa
ko, kad- VLIKe santykiai 
“konsoliduoti” ir viskas jau 
eis kaip ^patepta, o kitą die
ną jau vėl gvoltu šaukia, dū' 
sauja, kad vėl erzeliai prasi
deda. Ir taip be galo, kaip tas 
rudens oras: keičiasi kas die
na.

Vieni ponai išeina, kiti po
nai ateina. Prisicgauja, baži- 
jasi. O tų dolerių dėl to neat
siranda daugiau. Maža. Nega
li visiems užtekti. Taigi, 
‘vardan' tos Lietuvos’ ' ponas 
poną už gerklės griebia.

“Vardan tos Lietuvos” už
giedojo ir Kanados bendruo
menės ponai. Dabar brolybė, 
kraujo ryšys,-vienybė, ■— ant 
kiekvieno sakinio.

Kokia ironija!
Kokia čia brolybė arba 

“Lietuviškojo kraujo ryšys” 
gali būti vienoda ir visus vie* 
uodai rišti, kada vieni “var
dan tos Lietuvos” Hitleriui p&. 
dėjo Lietuvos liaudį žudyti if 
lietuvių tautą smaugti, kada 
kiti kovojo už jos laisvę?!

Volgos-Dono kanalas —liaudies 
ūkio uždavinių išsprendimo

Volgos-Dono laivybos kana
lo nutiesimas — tai grandio
zinių liaudies ūkio uždavinių 
išsprendimo pavyzdys. Pirmas 
tokiu mastui įvykdytas nepa
prastai sudėtingas komplek-, 
sas hidrotechnikos įrenginių, 
kūrių dėka visos TSRS europi
nės dalies jūros sujungtos į 
vieningą vandens transporto 
sistemą, sukurta galinga ener
getikos bazė ir kartu sudaro
mos reikalingos sąlygos nuga
lėti sausrą žymioje šalies^teri* 
tori jos dalyje.
Socializmo pranašumas

Volgos-Dono laivybos kana
lo sukūrimas komplekse su 
Cimlianskos. hidromazgu ir 
drėkinimo sistema dar kartą 
parodė pasauliui begalinį so
cialistinės sistemos pranašu
mą prieš kapitalistinę sistemą, 
žemės privatinės nuosavybės 
nebuvimas, visuomeninė ga
mybos įrankių nuosavybė ir 
planinė ūkio sistema įgalina 
kuo racionaliausiai eksploa
tuoti gamtos turtus.

Atskirai imant, hidrauliniai 
resursai Tarybų šalyje panau
dojami taip,, kad kartu su 
tuo būtų padedama vystytis, 
kelioms liaudies ūkio šakoms. 
Hidrotedhnikos įrenginiai, 
kaip taisyklė, projektuojami 
ir statomi, atsižvelgiant į rei
kalavimus, kuriuos kelia drė
kinimas į ir irigavimas, laivy
ba, žuvies ūkis, miškų ūkis ir 
tt. Kompleksinis uždavinių 
išsprendimas Įgalina sparčiau 
kelti darbo našumą daugelyje 
liaudies ūkio šakų, kuo tiks
lingiausiai naudotis gamybos 
priemonėmis ir darbo jėga.

Realūs galimumai pastatyt; 
tokius stambius hidrotechni-. 
kos įrenginius, kaip Volgos- 
Dono kanalas, susidarė Rusi
joje tik po Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos.
Transportacijos tinklas

Pirma labai svarbi proble
ma, kuri išsprendžiama sukū
rus kanalą,— tai transporto 
problema. Atidarius Volgos- 
Dono laivybos kanalą,' į eko
nominius ryšius su Juodosios 
jūros baseinu įsijungia dar a- 
pie 30 tūkstančių kilometrų 
Volgos ir šiaurės — Vakarų 
baseinų laivųdjamųjų upių. 
Sudaryta / vieninga vandens 
transporto sistema, o tai įga
lino jau šiais metais imti per- 
vežinėti masinius krovinius — 
anglį, miško medžiagą, cemen-< 
tą, naftą, grūdus ir kita, žy
miai padidėja vandens trans
porto vaidmuo bendrojoje ša
lies krovinių apyvartoje. Vien 
Dono'upės baseiųo krovinių 
apyvarta artimiausiais metais 
padidės 5—6 kartus. Dauge
lio rūšių kroviniai, kurie iki 
šiol buvo pervežinėjami gele
žinkeliais, dabar vyks naują
ja vandens magistrale. Dėka
to' bus atpalaiduotas nuo per 
didelio apkrovimo geležinke
lių transportas ir bus sutaupy
ta daug kuro, lėšų bei darbo.
Susisiekimo pagerėjimas

Be vandens kelių išvystymo, 
Volgos sujungimas su Donu 
didžiai paveikė sausumos susi
siekimo kelių išsivystymą Ros
tovo ir , Stalingrado srityse. 
Jau nuo pačios kanalo staty
mo pradžios buvo nutiesta 
apie 400 kilčmetrų normalaus 
platumo geležinkelių, 500 ki
lometrų automobilinių kelių, 
1)300* kilometrų ryšių linijų. 
Kanalo statymo eigoje buvo 
tiesiami ir nauji susisiekimo 
keliai. Svarbią reikšmę turi 
naujosios geležinkelio linijos 
nuo Morozovsl^os stoties iki 
Cimlianskos hidromazgo ir 
nuo Cimlianskos hidromazgo 
iki Kuberlės stoties. Bendras 
šių linijų ilgis — 174 kilomet
rai. Išilgai laivybos kanalo 
trasos nutiestas puikus 100 ki
lometrų ilgio .automobilinis ke
lias. Kanalą perkerta šeši

pavy zdys
Rašo I. K.

stambūs geležinkelių ir auto
kelių tilt-ai.
Naujos dirbamos žemes

Be transporto uždavinių, 
Volgos-Dono laivybos kanalo 
ir Cimlianskos hidromazgo pa
statymas išsprendžia ir kitą i- 
tin stambų liaudies ūkio už
davinį — 750 tūkstančių* hek
tarų žemių drėkinimą ir 2 mi* 
lijonų - hektarų žemių irigayi- 
mą Rostovo bei Stalingrado 
srityse. Jau šiemet apdrėkinta 
100 tūkstančių hektarų saus
ringų žemių.

Drėkinimas ir irigavimas iš 
pagrindų pertvarkys gamtos 
sąlygas šiose srityse. Kai į lau
kus ateis Dono vanduo, visiem 
laikam išnyks sausros ir ne
derliaus grėsmė, bus užtikrin
ti pastovūs grūdų, ryžių, med
vilnės bei daržovių derliai. 
Aplink tiesiamus ir dalinai 
jau nutiestus irigacijos kana
lus greit sužaliuos vešlia žole 
plačios ganyklos. Šiuose rajo* 
nuošė bus sudaryta pastovi 
pašarų bazė didžiai produkty
viajai , gyvulininkystei vystyti.

• • X

Padidėjęs derlius

Iš Vesiolio drėkinimo siste
mos zonoje esančio “Iskros” 
kolūkio pavyzdžio galima ma
tyti daugelio šimtų kolūkių 
ateitį. Kolūkis “Iskra” gavo 
vandens 2, tūkstančiu 800 hek
tarų plote 1951 metų gegužės 
mėnesį — metai pirma termi
no. Jau pirmąją vasarą kvie
čių derlius padidėjo daugiau 
kaip dvigubai, o medvilnės, 
derlius—ketveriopai. Apskai
čiuota, kad jau artimiausiais 
metais grūdinių kultūrų der
lius 8 kartus padidės, o ben
drosios kolūkio pajamos per 
metus pasieks 5 milijonus rub
lių.

Kai ims veikti visos drėkini
mo sistemos, vien drėkina
muosiuose Rostovo srities rajo
nuose bus kasmet gaunama 
100 milijonų pūdų prekinių 
kviečių grūdų^ daugiau kaip 
15 milijonų pūdų medvilnės 
žaliavos, didžiulis kiekis vai
sių ir daržovių. Visų rūšių gy
vulių skaičius kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose per trum
pą laiką 3—4 kartus padidės.

Pigioji Cimlianskos hidro
elektrinės elektros energija 
bus panaudota kanalui aprū
pinti elektra jr užtikrins visa
pusišką žemės ūkio gantybos 
elektrifikavimą. Cimlianskos 
hidroelektrinės _ energija įsi
jungs į bendrąją energetikos 
sistemą ir bus plačiai naudoja
ma pramonės reikalams.
Pigi elektrinė energija

Energetikos problema, kuri 
buvo išspręsta, pastačius^hid- 
roelektrinę prie Dono, yra 
glaudžiai susijusi su kitomis 
problemomis. Be pigiosios 

Amerikietis J. iPomeroy ir jo žmona filipinietė Cęlia 
Mariano (centre) eina j kalėjimą. Jie nuteisti kalėti iki 
gyvos galvos. Mat, po karo Pomeroy pasiliko su Philip- 
pinų žmonėmis kovoti prieš Amerikos Valdžios įkurtą 

valdžia. Po keletos metų kovos jie pasidavė, tikėdamie
si, kad gaus jš Philippinų valdžios pasigailėjimą, bet 
gavo viso amžiaus kalėjimą.

2 pufiL-J-kisvė (Liberty)—šeštadien., Rugsėjo-Sept. 20, 1952 
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Cimlianskos hidroelektrinės e- 
nergijos būtų neįmanomas lai
vybos kanalo šliuzų automatiš
kas darbas. Be pakankamo e- 
lektros energijos kiekio būtų 
neįmanomas ir platus drėkini
mas, nes daugelis žemės ma
syvų yra aukštumose. Vande
nį į jas galima pakelti tik su 
siurblių stočių pagalba, o pa
starosios veikia su elektros pa
galba. Bendrasis tokių stočių 
skaičius skirstomuosiuose ka
naluose pasieks 140.
Pakils nauji fabrikai

Rostovo ir Stalingrado srity
se atsiras medvilnės valymo, 
aliejaus, cukraus, konservų ir 
odos gamyklų, tekstilės fabri
kų, laivų remonto įmonių ir 
tt. Tuo būdu kanalo rajonas 
taps didžiai išsivystęs ne tik 
žemės ūkio, bet ir pramonės 
atžvilgiu.

Projektuojant kanalą, tMivo 
iš anksto atsižvelgta ir į Azfl- 
vo-Dono baseino žuvies ūkįp 
interesus, nes šis baseinas vai
dina esminį vaidmenį šalies 
žuvies pramonėje, žuvies ūkiui 
išvystyti naudojamos sudary
tosios vandens saugyklos, ku
riose tarybiniai mokslininkai 
veisia ne tik senąsias, bet ir 
naujai išvestas žuvų rūšis, žu
vų veisimu užsiiminės kuria
mieji neršimo-auginimo ūkiai.

Volgos-Dono kanalo sukūri
mo pavyzdys vaizdžiai ir įti
kinamai rodo, jog socializmo 
sąlygomis kiekvienas šalies 
sprendžiamas ūkio uždavinys 
turi bendraliaudinę reikšmę ir 
yra glaudžiai susijęs su kitų 
ūkio uždavinių išsprendimu.

Sudėtingų liaudies o pro
blemų komplektinis visapusiš
kas įgyvendinimas, pasiekta^ 
statant Volgos-Dono laivybos 
kanalą, sudaro neribotas pers
pektyvas liaudies ūkiui išvys
tyti tokiose žemėse, kurios 
pirma buvo dykuminės ir pu
siau dykuminės.

IS UETUVOS
Žemės siurbliai Nemune 

%
Artimiausiomis d i en opi is 

Nemuno vagos reguliavimo 
darbams bus pradėtas naudo
ti pirmasis žemės siurblys. 
Tai— sudėtingas agregatas, 
dešimt kartų pralenkiantis pa
prastųjų žemsemių pajėgumą.

žemės sirblys pagamintas 
Kaune.

Vaikų lopšeliai kolūkiuose^

Julijos žemaitės vardo, “Ta
rybų Lietuvos dešimtmečio?!* 
“Pirmūno” ir kituose Kretin
gos rajono kolūkiuose atida
ryti sezoniniai vaikų lopšeliai.

Iš viso Lietuvos kolūkiuose 
šia vasarą tokių lopšelių įsteig. 
ta keli šimtai.
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LIETUVIŲ LITERATŪROS IR 
MENO VEIKĖJAI

VILNIUS.— Metai iš metų kyla ir 
vystosi lietuvių tarybine kultūra •— na
cionalinė savox forma, socialistinė savo 
turiniu. Apie tai ryškiai liudija laimė
jimai, kuriuos Lietuvos kūrybiniai dar
buotojai pasiekė pastaruoju metu. Šių 
metų pradžioje stalininėmis premijomis 
apdovanotųjų Tarybų Sąjungos literatū
ros ir meno veikėjų tįrpe — lietuvių po
etas Antanas Venclova, Lietuvos Valsty
binio dramos teatro artistai J. Siparis, 
M. Mironaitė, J.^Glybauskas, P. /ulo
nas, J. Kavaliauskas ir dailininkas J. 
Jankus.

Žymius laimėjimus pasiekė ir Lietu
vos kinematografija, kuri buvo sukurta 

tarybų valdžios metais. Lietuvos . kino 
studijos pastatytasis dokumentinis fil
mas “Tarybų Lietuva” buvo tarybinių 
žiūrovų aukštai įvertintas ir taip pat 
susilaukė premijos. “Tarybų Lietuvą” 
filmavo jaunieji lietuviškojo kino dar
buotojai — režisieriai L. Maciulevičius 
ir operatorius J. Starošas, prityrusių 
rusų režisierių bei operatorių padedami. 
Muziką filmui yra parašęs kompozito
rius Balys Dvarionas, kuriam taip pat 
paskirta premija.

Toji didelė grupė lietuvių kultūros 
veikėjų, gavusių aukštą apdovanojimą, 
pakėlė lietuvių meną į naują palwpa, 
dar labiau padidino jo populiarumą vi
sų Tarybų šalies tautų tarpe.

Ailfeno Venclovos -eilėraščiai, jo iš
spausdinti knygoje “Rinktinė” — tai 
y kūrybinė poeto atskaita už daugelį me

tų. Gyvendamas liaudies interesais, po
etas savo eilėraščiuose atvanzdavo jos 
buvusias nelaimes, jos kovą dėl geresnės 
dalios ir puikios dabarties. Knygoje 
“Rinktinė” randame eilutes, kurios pie
šia Lietuvos darbo žmonių gyvenimą, 
juodąją buržuazinės reakcijos naktį, jų 
kovą prieš kapitalistinę vergovę. Į rin
kinį įėjo eilėraščiai, kuriuos poetas yra 
parašęs karo metais. Tų metų poezija 
yra persunkta raginimo kovoti už gim
tojo krašto išvadavimą iš vokiškųjų fa
šistinių okupantų jungo, kupina neapy
kantos priešui, nušviesta didžios meilės 
liaudžiai, tarybinei tėvynei šviesa. Po
kario m-etais lietuvių tauta, lygiai kaip 
ir visos Tarybų šalies tautos, paskyrė 

•visas savo jėgas taikiajam darbui, ėmė 
dirbti atstatomąjį darbą ir įgyvendin

ai pokarinio penkmečio planus. Antanas 
Venclova savo skambiaisiais posmais, 

■^ryškiaisiais vaizdais ir išdailintąja po
etine mintimi kėlė liaudį jai iškilusiems 
didiesiems uždaviniams įvykdyti. Kar— 
tu poetas pasisakė prieš naujo karo kur
stytojus, pradėjusius savo nusikalstamą 
darbą dar tomis dienomis, kai dar neat
aušo hitlerinių fašistų uždegti degėsiai.

Tematikos įvairumas, gilus patriotiz
mo jausmas, politinis aistringumas — 
visi šie Antano Venclovos poezijos bruo
žai iškėlė jį į geriausiųjų TSRS poetų 
tarpą.

Sekdami priešakinio rusų teatro tra
dicijomis, Tarybų Lietuvos teatrai per 
kelerius paskutinius metus sukūrė eilę 
aukštai . idėjinių ir aukštai meninių 
spektaklių. 1946 metais eilei kūrybinių 
Lietuvos TSR Valstybinio dramos teat
ro darbuotojų buvo paskirtos premijos 
už M. Gorkio pjesės “Priešai” pastaty
mą.

1951 metais teatro kolektyvas pasta
tė tarybinio dramaturgo Vsevčlodo Viš- 
nevskio pjesę “Neužmirštamieji 1919- 
tieji”, kuri žiūrovų buvo aukštai įvertin
ta. Spektaklio režisieriai ir vadovau
jantieji aktoriai buvo apdovanoti pre
mija.
< Višnevskio pjesė atvaizduoja t'arybi- 

«es liaudies kovą prieš užsienio inter- 
wentus 1919 m. Joje yra parodytas di
džiulis vaidmuo Stalino, kurio strateginis 
genijus sužlugdė visus priešų planus įsi
veržti į Leningradą.

Lietuvių tauta turi • dėl ko džiaugtis 
ir kuo didžiuotis. Apie tai žiūrovui pa
sakoja filmas “.Tarybų Lietuva”. Jo

kadrai teisingai atspindi daugiapusį 
Lietuvos respublikos gyvenimą ir jos 
laimėjimus. Jie rodo iš griuvėsių paki
lusius mieštus ir kaimus, augančius 
Lietuvos pramonę ir žemės ūkį. Finale 
yra parodyti būdingiausieji bruožai to, 
kas yra nauja, kas atsirado -Lietuvoje 
tarybų valdžios metais, perduota nepa
lenkiamas lietuvių tautos pasiryžimas 
žengti komunizmo sukūrimo keliu. Pas
kutinieji filmo kadrai skirti Dainų 
šventei, ii margas gėlynas pasirodo 
žiūrovams stadiono laukas, skamba sku- 

, dučių ir kanklių garsai, girdėti jauni.
balsai... i

Lietuvius kultūra įžengė į didelio pa- 
kilijno laikotarpį. Salomėjos Neries ei
lėraščiai jau seniai skaitomi visoje ne
aprėpiamoj^ Tarybų šalyje ir už jos ri
bų; Balio ^Dvariono muzikos klausosi 
šimtai tūkstančių žmonių Tarybų Są
jungoje ir liaudies demokratijos šalyse; 
P. Aleksandravičiaus ir J. Mikėno skulp
tūriniais kūriniais gėrisi dailės parodų 
lankytojai VI. Mozūriūnas

LMS News and Views
By Mildred St&nsler 

SONGS FOR VOTES
From now until Nov. 4, we the public 

will be subjected to “ballot” songs such 
as “I like Ike” or “Stand with Steven
son”. Each song will extoll the virtues 
of the presidential hopefuls.

However} search all you will, you 
wouldn’t find a single 'factual stand in 
the whole hogwash. Not ope word about 
guaranteeing civil liberties to all, not 
one sentence about ending the Korean 
War -—just the same old “chicken in 
every pot” iroutine of the 2 top parties.

On the other side is the all-out battle 
of the Progressives to cut through the 
illusionary promises and bring the real 
and urgent peace message to the peo
ple. There’s a singihg campaign too. 
Their songs for peace and world securi
ty are a part of every mass meeting, 
street rally or party. From the people 
have come such election songs as “Put 
My Name Down, Brother, I’m gonna 
join the fight for Peace”, ^The Same 
Merry-Go-Round”, “I’ve Got A Ballot”, 
and the latest one “The People’s Polka” 
which ushered in the new Progressive 
Party candidates at the convention in 
Chicago, Vinceht, Hallinan and Char- 
lotta Bass. The melody is originally a 
Polish dancehall tune. *

THE PEOPLE’S POLKA
In Minnesota and Dakota,
Here’s a plan for every voter, 
Say it'clear and say it plain, 
From California to Maine. i
In. Vermont and Arkansas, ) 
People want an end to war,
We’ve had enough we want no more,
So stand up and cast your vote for PEACE

* * *
POEMS FOR PEACE

Poets for generations have written 
verses calling for a peaceful friendly 
world —some in a more fighting spirit, 
out of the web of man’s hopes and 
dreams.

Recently I came across a poem in which 
the poet dreamęd he found a world at 
peace, buf upon waking he found that 
such a world had still to be made and it 
was up to him and his fellow men to 
make the dream a reality. This poem 
had such an obvious rythmical pattern 
that I thought it could be readily set to 
music. I showed it to Frank Balwood. 
He too felt the compact of the dream
er’s verses, and set them into a simple 
folk theme that can be sung equally ef
fectively by a soloist or a mass- chorus.

The song has of course English words.

It would?be appropriate* to have some
one write a Lithuanian translation also. 
I am reprinting the complete poem so 
that the translation would follow the 
same rythmical pattern.

I know we have many readers all over 
this country who have tryed their hand 
at poetry. I think it would be 'a won
derful project for our writers. I would 
print each one in this column and then 
let Frank choose the best one to be prin
ted with his music. We shall call Nov
ember 15 (Armistice Day) as the dead
line. Send your poems in care of this 
paper. . * I
' Hen? is the original poem:

CRUSADERS FOR PEACE
1 dreamed 1 walked on an endless path, 

Circling the land and the sea,
1 greeted my neighbors of many lands, 

And everywhere folks greeted me.
’ In brotherhood we planned joyous years, 

Free from the fears of the past,
And lifting our eyes to the rising sun,

All mankind knew peace at last!
The dreamer wakes, but the dream lives on, 

’Calling crusaders for peace, i
To fashion a new World where dreams 

come true,
Where wars between nations will cease.
In brotherhood we’ll plan joyous years,

Free from the fears of the past,
And lifting our eyes to the rising sun, - 

All mankind will know peace at last!

Atmenu:
Kaip valgiau duoną sprangią, biraiinę, 

C) vandenį geriau iš arklio pėdos;
Kaip blauzdos sutrūkę ir padai sutinę, 
Nuo aušros lig tamsos trypė prie bandos.

Kaip lietaus išpraustas, audros sušukuotas, 
Galvijams sugulus, — o rūstus dangau!
Jau spėkų 'netekęs, žaibų išbučiuotas, 
Griovy.) susirietęs, saldžiai užmigau...

Sapnuoju -—atėjo šaltosios Kalėdos 
Ir mama jau vedas namų link, niūnai, 
Sako: tau, vaikeli, pasibaigė bėdos 
Ir‘ tu savo daliai jau užsiganei. į > . •

Gaspadorius sakė, buvdi geras vaikas, 
Tai da ir pa viržio pridej prie algos;

1 Bulvės ‘užderėjo, rugių kupin’s saikas, 
Bus ir kunigėliui, kai atkalėdos.

Bet tą saldų sapną nutraukė tikrovė, 
Kaip dėdė'lig replėms už? sprando nutvėrė 
Ir “rupūže!” keikdams griausmingai

užgriovė,
O dvilinkas diržas kantu pečius pėrė...

“Tai šitaip' tu ganai, ištižus mazgote!
O karvės lai braido, antai, po javus! 
še tau, rupūžioke! Va, tau velnio šmote!
Už tai atlaikyta tau iš algos bus!”

Aš cypiau kaip spardoms, nekenčiama 
šunytis,

Rąičiausi nei sliekas, vangdamas kirčių... 
Ištrūkęs aš bėgau, o jis mane vytis, 
Skaito neužbaigęs raižyti pečių.

Jei kojos žaizdotos, neužjaus tau niekas.
Tad eidamas gultų, gydytis imu,—
Raitaus savo migyj, kaip ant krukio sliekas, 
žaizdas apsilaistęs savu šlapumu..-./

Nors pečiai rumbuoti, vabalai įkyrūs, 
Neduoda užmigti, dilgina žaizdas...
Bet aš gaspadoriui, užaugęs į vyrus, 
žadu atsiteisti už visas skriaudas!

Gi tokią kerštingą prisiegą padaręs, 
Juntu pasidarė lengviau ant širdies. 
Tokį vilties barą per kančias išvaręs, 
Ryžtingai vėl grūmiaus link tos ateities.

Bet netrukus vėlei, verkiau nusivylęs, 
Kada jau sulaukiau metų pabaigos,— 
Dėdė pusę saiko man rugių įpylęs,
Pas mamą išleido su puse algos...

Nenoroms aš mamai mešu tokią žinią..-.
Sugiauždytas dvasioj, namų link einu... 
Kad kerštą išlieti, atšaldyt krūtinę, 
Gaspadoriaus triobas. padegt ketinu.

Užmiršim nugrimzdo tasai vargo klonis...
.Septyni kryželiai, tai metų būrys.
Vargu betikės man net Lietuvos žmonės, 
Jau seniai užtrenkę vargovės duris.

• Ar supras šių dienų Lietuvos jaunuolis, 
Kaip vargo pas buožę samdytas piemuo?—
Vos pakeliam’s vargas, priutijęs guolis, 
Nuo aušros lig tamsos lakstydam’s nei šuo..

Vasarą išvergęs, o jei piktas dėdė,
Dar pirma Kalėdų namon išvarys,
Pasakys, kad algą kaiminė suėdė 
Ir piktai iškeikęs, užsitrenks duris.

šiandieną ten bandas gano tvorų kuolai;
Ant mokyklos suolo jaunuolio vieta.
Nusikračius ponų, žygiuoja, kaip broliai, 
Į ateitį šviesią, lietuviui tauta. ' i

Jei kas vakarykščios dienos ten jieškotų, 
Tam—sudie'proteli, galit pasakyt.
Tai varlė, jei dalgį suturėti šoktų, 
Ar beprotis saulę motus sulaikyt.

< ' SENAS VINCAS.

Šis tas apie Lietuvių 
Meno Sąjungą

Mes. jau įžengėme į rugsėjį, oras at
vėso. Iš pajūrių, iš parkų, iš atostogų 
grįžtame prie meninės saviveiklos dar
bo. Chorai'; vaidintojai renkasi j sales 
meno praktikai.

LMS 3-čia apskritis jau turėjo pla
čias diskusijas sezono veiklos reikalu. 
Prieš mus stovi klausimai, ką vaidinsi
me ,ką dainuosime, kokius apšvietos kul
tūrinius vakarus ruošime. Čia ir reikia 
pasitarimų, planų ir darbo jų įvykini- 
mui.-

Vasarinis mūsų darbas, Usteryje įvy
kusi Atostogų Mokykla, praėjo sėkmin
gai. Vienok jos įspūdžiai, jos aprašy
mai spaudoje ir asmeniniai, pasikalbėji
mai rodo, kad po penkių metų prakti
kos, teks atostogų mokyklos klausimas 
tinkamai pernagrinėti, išdiskusuoti ir. 
pateikti nauji planai.

Veikalų klausimu, kol kas, nieko nau
jo negirdime. Nieko naujo neparašyta, 
neišleista. Vaidintojų grupėms tenka 
kreiptis į' senus mūsų archyvus ir pasi
rinkti iš esamų kūrinių ką geriausio, ką 
tinkamiausio. Su muzika dar kiek ge
riau stovime. Frank BaleviČius visuo
met ką nors naujo duoda kiekvienam se
zonui.

Beje, kaip ką reikia pasakyti ir apie 
LMS Centrą. Atsimename, kad pereitą 
vasarą (liepos 12-13) įvykęs Lietuvių 
Meno Sąjungos suvažiavimas išrinko 
naują Centro Komitetą. Suvažiavimo 
delegatai davė gana rimtos kritikos, kad 
senas (Chicagos) Centro Komitetas pra
eityje neatliko tinkamai savo pareigas. 
Jis nedavė organizacines vadovybės, ne
parodė iniciatyvos nei veiklumo per pra
ėjusius šešis metus. Delegatai taip pat 
davė sumanymą, kad LMS Centras bū
tų perkeltas į veiklesnę apylinkę. c

Deja, Chicagos delegacija, Jonikas ir 
Stulgaitis, veik verkdami prašė, kad ir 
vėl LMS suvažiavimas nutartų palikti 
Centro Komitetą .Chicago j e. Jiems pri
tarė kai kurie vadovai, kuri-e, apart pa- 
kalbėjimo, nieko neveikia šioje organi
zacijoje. Chicagiečiai prižadėjo pasitai
syti, veikti, įvykinti LMS suvažiavimo 
tarimus ir pageidavimus. Su ta sąlyga, 
kad naujas Centro Komitetas imsis dar
bo, kad jis jau nemiegos, suvažiavimas 
nutarė palikti LMS Centrą chicagie- 

; čiams globoti.
Suvažiavimas padarė tarimus, kad 

šiuo momentu reikia greitai imtis . gai
vinti, organizuoti, plėsti meninė savi- 
veikla nacionaliu maštabu. Reikia pa
rūpinti ir išleisti tinkamų veikalų, dai
nų mūsų vienetų repertuarui.

Bet ar taisosi naujas LMS Centro Ko
mitetas? Nieko panašaus. Tik pagalvo
kite apie tokią padėtį LMS Centre! LMS 
suvažiavimas įvyko liepos 12-13 dd., ku
riame išrinko jauną Centro Komitetą. 
Mes laukiame naujo Centro žinių, pra
nešimų, instrukcijų, planų, darbų, bet 
Centras parvažiavo Chicagon ir užmigo. 
Tik už dviejų mėnesių, rugsėjo 3-čios 
dienos Vilnyje išstenėta pranešimėlis, 
kad LMS Centrinis Komitetas laikė su
sirinkimą ir išrinko funkcionierius! Bet 
ir tai dar ne viskas. Tas susirinkimas 
buvo pirmas po LMS suvažiavimo, kuris 
pavedė Centro Komitetui įvykinti tari
mus nacionale plotme! Na, ir šiame su
sirinkime “nieko ypatingo nebuvo kal
bėta“ apie organizacinius reikalus, apie 
repertuarą naujam sezonui.

Kas tie nauji funkcionieriai? Joni
kas, kuris nuo to laiko, kuomet LMS 
Centras iškeltas Chicagon, tinkamai ne
galėjo atlikti LMS sekretoriaus darbą, 
pasiliko ir toliau tęsti organizacinio 
merdėjimo darbą.'

Tiesa, Jonikas yra darbštus ir suga- 
bus, bet jis neturi laiko LMS organiza
cijai. Jis įsigilinęs ne į LMS reikalus, 
bet į Vilnies, Vilnies kalendoriaūs ir ki
tus darbus. Ten, o ne prie LMS, jo dar
bas, jo energija, kitaip sakant, • jo ir 
“duona ir druska.”

Jei tokia padėtis LMS Centre dabar, 
kaip tik po suvažiavimo, po kritikos, po 
gražių kalbų ir prižadų, tai ko mes ga
lime laukti ateityj-e? Čia kyla klausi
mas organizacijos išlaikymo. Kyla klau
simas, ar privalo toks Centro Komitetas 
sėdėti meninės-kultūrinės organizacijos 
priešakyje? Ar verta šaukti suvažiavi
mai ir daryti tarimai? Ir dar palauksi
me, pamatysime.

’ . V. B.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SVEIKATOS APSAUGOS 
LAIMĖJIMAI 
ČEKOSLOVAKIJOJE

PR AG A. — Per 7 liau
dies valdžios gyvavimo me
tus Čekoslovakijoje buvo 
pasiekta žymių laimėjimų 
sveikatos apsaugos srityje.

Šiuo metu lovų skaičius 
ligoninėse padidėjo beveik 
dvigubai palyginti su prieš
kariniu laikotarpiu. Per 
laikotarpį nuo 1947 mętų 
iki šio laiko dvigubai padi
dėjo gamyklinių ambulato
rijų skaičius. Taip pat žy
miai padaugėjo gydytojų ir 
sveikatos apsaugos darbuo
tojų. Ligoninės, ambulato
rijos, klinikos papildytos 
naujais įrengimais. C, .

Šiuo metu Čekoslovaki
joje yra 11 kartų daugiau 
vaikų lopšelių, negu buvo 
prieš karą. •• ■> ,

Pagerinus sveikatos ap
saugos sistemą ir pakėlus ’ 
materialinį bei kultūrinį ^Če
koslovakijos gyventojų ly
gį, mirtingumas 1950 me
tais sumažėjo palyginti su 
1937 metais 13 procentų^ o 
mirtingumas žindomų vai
kų tarpe—trečdaliu.

Apie tolesnį sveikatos ap
saugos vystymą liudija, tas 
faktąs, kad 1952 metais 
šiems tikslams , buvo asig
nuota 64 procentais dau
giau lėšų, negu 1951 metais.

VENGRIJOS 
PRAMONĖS 
VYSTYMASIS

BUDAPEŠTAS. — Vyk
dydama penkmečio planų 
liaudies ūkiui išvystyti, 
Vengrijos Liaudies Respu
blikos pramokė įsisavina 
naujų produkcijos rūšių ga
mybą.

Antai, pastaruoju mėtų, 
Tarybų Sąjungai padedant, 
buvo įsisavinta kombainų, 
galingų traktorių ir eilės 
kitų žemės ūkio mašinų ga
myba. Statomos naujos 
gamyklos ir fabrikai. Ge
gužes mėnesį buvo pradėta 
statyti gamykla, kuri dirbs 
mašinas elektros ir radijo 
lempoms, gaminti. Iki šiol 
Vengrijoje šios m a š i no s 
masiškai nebuvo gamina
mos. Įrengimai statomai ga
myklai atgabenami iš Tary
bų Sąjungos ir liaudies de
mokratijos šalių. Eile ce
chų dar šiemet pradės veik
ti.

Pagamintas pirmas por
tatyvinis siaurųjų filmų 
kino aparatus. • r r

Neseniai traktorių gamy
kla “Raudonoji žvaigždė” 
pagamino naujo tipo savi
vartį sunkvežimį. Žemės 
ūkio mašinų gamykla 
EMAG neseniai išleido pir- 
m ą j j runkelių nuėmimo 
kombinatą, kuris taip pat 
pagamintas remiantis tary
biniu patyrimu. _

NAUJAS DRĖKINIMO " 
KANALAS ALBANIJOJE

TIRANA. — Albanijos te
legramų agentūros praneši
mu Albanijoje buvo perduo
tas eksploatuoti didelis,’43 
kilometrų ilgio, drėkinimo 
kanalas Pekinis-Kavajat Šis 
kanalas ima vandenis •• iš 
škumbinos upės. ,Kafnalo 
vandenys sudrėkins 7 tūks
tančius hektarų derlingos 
žemės. Paleidus į darbą 
kanalą, visame Pekinio-Ka-' 
vajos slėnyje galima bus 
sėti medvilnę. ; 5’1

Ųruguay’uj paskelbtasvi- 
suotinas streikas prieš val
džią, kuri nepatenkino,,ya- 
žiuotės ’ darbininkų reikala
vimų.

3 pusI.-Laisvę (Libertyį-šeštadien., Rugsejo-Sept. 2Oį 19S2



Diena Lietuvos
popieriaus fabrike
“Žaibas” apdailinamajame 
siėhe
' PETRAŠIŪNAI. Pietų 
į!>etttaukos metu prie pirmojo 
BttyTekalandro susirinko daug 
darbininkų. Susidomėję skaitė 
jie “žaibą” — skubiai išleistą 
apdailinamojo cecho sienini 
laikraštį.

“Žaibas” prančŠė: “Antros 
pamainos senas kalandruoto- 
jas Petras Liatas per 10 dienų 
įvykdė viso menesio gamybinę 
tržduotį? Per tą laiką jis už
dirbą 604 rublius 70 kapeikų. 
Sveikiname geriausią stacha- 
novminką.-Kalandruotojai se
kite žymūnu!”

Mes sutikome Petrą Liatą 
Čifc'pat prie jo mašinos ir pa- 
BVQikipome su pasisekimu;

— Kurgi jūsų pasisekimo 
priežastis? — paklausėm mes 
darbininko.

— Superkalandro raciona- 
lizavimas, kurį aš gegužės 
mėnesio pabaigoje su cecho 
inžinieriaus pagalba įgyvendi
nau; — paprastai atsakė jis.

Tą pačią dieną vakare, pa
sibaigus pamainai, mes daly
vavome gamybiniame kaland- 
raotojų pasitarime, kur Petras 
Liatas su brėžiniais rankose 
pasakojo cecho ir profesijos 
draugams apie savo patobuli
nimą, pakeliant darbo našumą 
Vlertu trečdaliu. Liato meto
das bus įdiegtas ir kituose ka- 
landruose. Apie naująjį darbo 
metodą Petras Liatas papasa
kos kalandruotojams stacha- 
novininkų mokykloje ateinantį 
kartą.

me-

Dujų suvirintojas Šaltis 
važiuoja į kurortą

Pietų pertraukos metu 
chaninio cecho dujų suvirinto
ją Wada šaltį iškvietė į fabri
ko profesinės sąjungos vietinį 
komitetą.

—r Jums skiriama atilsinė į 
Birštono kurortą, — pranešę 
darbininkui vietinio komiteto 
pirminihkas Zigmas Kazak e-

kainuoja 780 
pasakė pirmininkas,

'-^•Dėkojui jums už rūpinimą- 
pįrt^atsakė dujų suvirintojas. 
—džiaugiuosi.

. —- Atilsinė
rublių,
-7- bet jūs mokėsite tik trečda
lį šįos sumos. Likusią dalį iš 
Valstybinio socialinio draudi- 
mo fondo už jus užmokės pro
fesinė sąjunga.

T>ar kartą padėkojęs ir pa- 
spaudęs Kazakevičiui ranką, 
|M$bnkintas šaltis nuėjo į savo 
eįehę.

'• ŠiAis metais poilsio namuose 
ir ,«anatorijose jau pabuvojo 
ir ^SlistipriiTo . savo sveikatą 
daugelis darbininkų, tarnauto- 
jųį. mžinierinių-techninių fab
riko' darbuotojų*
falangos sanatorijoje gydėsi 

dubininkas Juozas Zenkevi- 
ėijfifs, Kaukaze, Gagruose, pra
leido savo atostogas inžinie- 
fiSįrChemikas Aldona Šimku

, Los Angeles 'Hollywood Legion Stadiume masinis Loc
khead Aircraft’s kompanijos sesių fabrikų darbininkų 

. pasirinkimas. Susirinkime dalyvavo 25,000 Internatio
nal Association of Machinists unijos Lokalo 727 narių. 
Jie vienbalsiai nutarė streikuoti. Unija reikalauja de- 

; ? ®hfities ir pusės procento algų pakėlimo.

Ivančikaitė, Mečys Mefeldas. 
Jiė žiūrinėja naujai gautų 
knygų sąrašą. Bibliotekininke 
Genovaitė Asimavičiūtė užra
šo į rūšiuotojos Aldonos Bar- 
čaitės abonentinę kortelę po
puliarios lietuvių liaudies ra
šytojos žemaitės raštų du to
mus. Per šešis šių metų mėne-* 
sius Barčaitė jau perskaitė 
daugiau kaip 30 knygų. Dau
giau kaip du šimtai skaitytojų 
per tą laiką paėmė po 20—25 
knygas.

Bibliotekos spintose ir len
tynose yra apie tris tūkstan
čius knygų, bet bibliotekinin
kės žodžiais tariant — jos ne
užsiguli. Daugiau kaip trys 
šimtai darbininkų ir tarnauto
jų yra savo fabriko bibliote
kos skaitytojai. Šiuo metu bib
lioteka ruošia skaitytojų kon
ferenciją, kurios metu bus 
nagrinėjamas A. Gudaičio-Gu- 
zevičiąus romanas “Kalvio Ig
noto teisybė.“ Šią knygą per
skaitė daugiau kaip keturias
dešimt skaitytojų. Penki iš jų 
pasisiūlė pasisakyti konferen
cijoje, charakterizuoti šios 
knygos herojus. Tokias konfe
rencijas biblioteka rengia du- 
tris kartus per metus. Jos pra* 
eina gyvai ir prisideda prie 
skaitytojų akiračio išplėtimo.
Stadione

Tuo laiku, kai dainininkai 
repetavo besiartinančio kon
certo programą, savo stadio
ne fabriko pirmos futbolo ko
mandos žaidėjai treniravosi su 
antrosios komandos žaidėjais.

Popieriaus fabrike yra trys 
futbolo komandos. Pirmoji ko
manda (kapitonas tekintojas 
Henrikas Radvilavičius) žino
ma toli už Kauno ribų. Dabar 
tiniame sezone ji turėjo jau 
10 susitikimų su įvairiomis 
komandomis. Ji iškovojo Kau
no miesto taurūs varžybose 
pirmą vietą. Dabar komanda 
Įtemptai ruošiasi Lietuvos 
TSR profesinių sąjungų taurės 
turnyrui. Mėnesio pabaigoje ji 
susitiks su Lietuvos TSR čem
pionu — gumos-avalynės kom
binato “Inkaro” futbolo ko
manda.

SENIAU IR DABAR

(Vyresniojo kalandruotojo 
repatrianto Karolio Deikio 

pasakojimas)

Į “švedų akcinės degtukų 
bendrovės” popieriaus fabri
ką aš atėjau 1931 metais, ta
da, kai fabrikas dar tik kūrė
si. Dirbau mūrininku, beto
nuotoji!, žemkasiu, o kai fab
rikas pradėjo dirbti—mane 
priėmė presuotoji!. Darbo są
lygos buvo sunkios: tekdavo 
tampyti ant nugaros dideles 
krūvas popieriaus, vežioti sun
kiai prikrautus vežimėlius. Už 
mažiausią apsirikimą negai
lestingai už-dėdavo baudas: 
netaip atsakei meistrui-vokie- 
čiui — bauda, netikėtai ap- 
vertei vežimėlį — vėl bauda, 
užrūkei arba sustojai šnektelė
ti su draugais — vėl bauda.

šventadieniais darbininkai 
turėjo vienintelę pramogą: 
nueiti į karčiamą. Nei klubo, 
nei bibliotekos, nei kino, nie
ko tada nebuvo. O jeigu kas 
susirgdavo — gydėsi kaip mo
kėjo. Kaune gydytojai bran
giai imdavo už gydymą, ir 
darbo žmogui tai. buvo nepri
einama. Taip gyveno darbi
ninkai šeimininkaujant fabri-. 
ko svetimšaliams.

Kitoks prasidėjo gyvenimas 
19’40 metais, įsikūrus Tarybų 
valdžiai, kada buvusieji fabri
ko valdytojai pabėgo iš Lie
tuvos drauge su antiliaudine 
buržuazine vyriausybe. Pilna 
krūtine atsikvėpė dartbininkaj, 
išsilaisvinę nuo eksploatatorių. 
Bet laimė tęsėsi neilgai. 1941 
metais fašistai okupavo Lietu
vą, ir fabrike vėl įsiviešpatavo 
senoji tvarka. Darbininkus 
spaudė dar labiau, gamyba 
buvo sumažinta ir daugelį 
darbininkų, tame skaičiuje ir 
mane, priverstinai išvežė į 
Vokietiją. Aš dirbau Leipcigo 
popieriaus fabrike, Štutgarte 
ir kituose miestuose. Vergiš
kas darbas, sunkios gyvenimo 
sąlygos stovyklose, žvėriškas 
elgesys ir nuolatiniai grąsjini- 
mai, visa tai sunkiai atsiliepė 
mano sveikatai. ’ Turėdai&as

tė, Lampėdžiuose — profesi
nės sąjungos poilsio namuose 
popieriaus cecho darbininkas 
Jaroslavas Juršis, iš sanatori
jos Palangoje neseniai grįžo 
rūšiubtoja Aldona Atitonytė, 
ten buvo ir jos draugė Elena 
Mačytė.

Kiekvieną mėnesį fabriko 
profesinės sąjungos vietos ko* 
mitetas paskirsto į šalies poil
sio namus ir kurortus gautas 
atilsines.
Po švilpuko

Fabriko švilpukas pranešė, 
kad dieninės pamainos darbas 
baigėsi. Būreliais po vieną iš
eina fabriko darbininkai iš ce
chų. Vieni skuba į namus, kiti 
eina į fabriko biblioteką paim
ti ar pakeisti knygas, treti į 
klubą, o jaunimas — į stadio
ną.

Vienoje iš popieriaus ceęho 
patalpų susirinko jaunieji dar
bininkai — džiovintojai, pre- 
suotojai, rifliuotojai, iš viso 
apie 20 žmonių. Čia vyksta 
techninio minimumo užsiėmi
mai. Užsiėmimams vadovauja 
meistras Jonas šuklevičius. 
Meistras pasakoja apie džiovi
nimo proceso technologijos 
ypatybes. Dalyvaujantieji pa
teikia jam klausimus, jis atsa
ko. Po to visi eina prie maši
nos, ir meistras praktiškai pa
demonstruoja, kaip elgtis at
skirais atvejais, pats duoda 
klausimus jaunimui, atidžiai 
seka atsakymus, pataiso. Ne
darbo metui fabrike užsiiminė
ja 4 techninio minimumo rate
liai ir keturios stachanovinin- 
kų mokyklos. Juose savo kva
lifikaciją kelia šimtai darbi
ninkų. Dar prieš du metus 
Starkevičius, neturėdamas pro
fesijos, pradėjo dirbti presuo
toj u. Mokydamasis gamyboje 
jis tapo rifliuotoju, po to 
džiovintojo, o dabar baigė 
tink'lininkų stachanovinę mo
kyklą ir dirba vyresniojo tink- 
lininko Jakubčionio brigadoje. 
Gamykliniame apmokyme da
lyvauja kas trečias fabriko 
darbininkas.
Eilė jaunų darbininkų moko

si vakariniame popieriaus-ce- 
liudiozės pramonės techniku
me Kaune. Šį technikumą jau 
baigė Vladas Vilimas, Jonas 
Šuklevičius, Leonidas Leško- 
popelis ir kiti. Visi jie dirba 
cechų ir pamainų meistrais.
Fabriko bibliotekoje- 
skaitykloje

Fabriko bibliotekoje-skai- 
tykldje vakarais susirenka 
daug žmonių. Prie stalų susė
da nuolatiniai skaitytojai: Jo
nas Jaciukinas — sąskaitinin
kas, Elena Boreikaitė iš rūšia
vimo skyriaus, Kazimiera Ja- 
kubčionytė iš medienos apdir
bimo skyriaus, Bronius Arlaus
kas iš mechaninio cecho. Jie 
įsigilinę į knygas ir žurnalus.

Prie knygų išdavimo stalo 
sustojo Zita Zikaitė, Vanda 

35 metus, aš visiškai pražilau 
ir-’ atsikvėpiau tik tada, kada 
1947 metais su tarybinės vy
riausybės pagalba ■ grįžau į 
gimtąjį kraštą.

Kaip savą priėmė mane 
fabrikas, su kuriuo surištas vi
sas mano gyvenimas. Aš su
kūriau šeimą, komunalinis ū- 
kis man paskyrė butą—atski
rą namelį. Dirbu vyresniuoju 
kalandruotoju prie naujos ta
rybinės mašinos ir kiekvieną 
menesį uždirbu 1300—1400 
rublių. Bet šiuo uždarbiu ne
apsiriboja mano pajamos. Per
eitais metais fabriko adminis
tracija ir profesinė sąjunga 
du kartus man suteikė pinigi
nę premiją. Pereitais metais 
profesinės sąjungos komitetas 
davė man atilsinę į sanatoriją 
Palangos kurorte. Už jį aš ap
mokėjau tik trečdalį jo vertes, 
likusią sumą už mane sumokė
jo iš socialinio draudimo lėšų 

[profesinė sąjunga, kur darbi
ninkai jokių indėlių neįneša. 
Aš, kaip ir visi ’ darbininkai, 
nemokamai naudojuosi gydy
tojų pagalba.

Didelės permainos įvyko ir 
fabrike. Kiekvienais metais 
jis aprūpinamas technika. 
Kaip tik šiais metais4 remoip 
tavo ir paleido naują didžiulę 
popieriaus mašiną, pastatė 
keletą naujų presų. Iš užterš
to, užgrozdinto dėžėmis ir 
šiukšlėmis fabriko kiemo jis 
pavirto žydinčiu sodu su gėly
nais, žydinčiomis klombomis. 
Pas mus yra ir savas klubas, 
biblioteka, stadionas. Mudu su 
žmona lankome klubą, Kauno 
teatrus, laisvu laiku skaitome 
knygas, o vasarą ž ve joju Ne
mune, tai mano mėgiamiau
sias .poilsis.
Viršum stovyklos 
suplevėsavo vėliava

Tą dieną fabrike įvyko 
džiaugsmingas įvykis. 70 dar
bininkų ir tarnautojų vaikų— 
berniukų ir mergaičių nuo 7 
iki 12 metų amžiaus —organi
zuotai išvažiavo į Pažaislį, į 
puikų vasarnamį, čia organi
zuota pionierių stovykla. Vai
kai joje išbus visą vasarą. 
Vadovaujami patyrusio peda
gogo Stanislavos Eigelienės, 
gydytojo, dviejų pedagogų, 
dviejų vyresniųjų pionierių 
vadovų, vaikai atliks įdomius 
turistinius pasivaikščiojimus ir 
keliones Nemunu, eis į mišką, 
maudysis, žais ir degihsis sau
lėje. Įdomui vaikams pionie
rių stovykloje. Jaunieji mičiu- 
rininkai prižiūrės sodą ir dar
žą, muzikos mėgėjai gaus a- 
kordeoną, įvairius styginius 
instrumentus, norintiems pieš* 
ti— organizuojamas piešimo 
ratelis, mergaitėms—-darbelių 
ir siuvinėjimo ratelis.

Darbininkų vaikai 4 kartus 
per dieną gaus sanitarinį mai
stą. Ramiai gali dirbti jų tė
vai ir motinos. Vaikai, kaip 
ir praėjusiais metais, grįš na
mo žvalūs,'linksmi, įdegę sau
lėje ir sustiprėję, kad rudenį 
su naujomis jėgomis grįžtų į 
mokyklos suolą.

Vyresnioji pionierių vado
vė, lydint trimito garsams išri
kiuoja visus stovyklos gyven
tojus, ir viršum stovyklos iškil
mingai suplevėsavo vėliava.

Stovykla atidaryta!
Kai Petrašiūnai Paskęsta 
Sutemose

Seniai jau paliko stadioną 
futbolininkai. Klube nutilo 
muzika. Nuo Nemuno' krantų 
grįžo žvejai-mėgėjai. Naujose 
sodybose kietai užmigo* darbi
ninkų vaikai...

Trumpos vasaros nakties 
sutirštėjusiose sutemose gęsta 
paskutinė ' saulėlydžio žara, 
kad po valandos kitos paraus
tų rytuose.

Šviečia fabriko langai. Tie, 
kurio gerokai padirbėjo die
nos metu, dabar ilsisi, taikos 
darbo sargybą atlieka naktine 
pamaina. Rolininkai, tinkliniu- 
kai, džiovintojai, presuotojai, 
kai an d rū oto j a i, r ū ši uoto jai,
meistrai, technikai ir inžinie
riai, taip kaip ir tie, apie ku
riuos mes čia pasakojome, ko
voja u,ž fabriko garbę, už pla
nų įvykdymą prieš laiką, už 
aukštą produkcijos kokybę, 
kad tarybiniai vaikai gautų 
dar daugiau vadovėlių Jr są-

Sėdėjimo Papročiai
*

Gal didesnė pusė žmoni
jos nenaudoja' kėdžių ir 
suolų, sėdi ant žemės lygu
mos. Kultūringesni, kurie 
moka pasidaryt kilimus, pa
sitiesia juos ant žemės ir 
ant jų'sėda. Taip sėdi tur
kai, kinai ir daugelis kitų 
tautų. Dauguma sėdi su
keitę kojas; kiti — p&sėdę 
jas. Amerikos hopių gentės 
indi jone sėdi ištiesus kojas, 
kuomet lipina molinį puodą. 
Taip sėdėti mums nevyks
ta, ypač vyrams: mūsų 
stuomens sunkumas šlieja 
atgal, nes vyrų sėdamoji 
kūno dalis persiaura. Mū
sų vyrai paprastai kūr ly
gioje pievoje sėda ant vie
nos kulšies, abi kojas su
lenkia į kitą pusę. Moterys 
kai kada irgi taip sėdi; bet 
gali gerai laikytis, sėdint 
sukeitus kojas.

Vienok sėdėjimas ant že
mės yra mums tik “iŠ bėdos.” 
Namie visada mes sėdame 
ant kėdžių, arba ant suolų. 
Moterys Lietuvoje bulves 
skuta sutūpusios ant grin
dų. Vyrai stebisi, kaip joms 
kinkos nenutirpsta. Vyrai 
kieme ar laukuose, norėda-. 
mi atsisėst, dairosi, ar Čia 
nėra kokio akmens, ar 
strampo, ar grabės krante
lio; jie vengia sėst ant ly
gumos.

Velšiai yra papratę pri
tūpti ir sau šnekučiuotis 
valandą kitą. Tas papro
tys kilo gal iš to, kad že
mė būdavo drėgna, ant jos 
atsisėsti laukuose nepato
gu. Jie taip prie tokio pa- 
silsio pripratę, kad , net 
mieste, kaip sykį mačiau 
Plymouthe, Pa., sutupia 
ant šaligatvio.

Lietuvoje seniau buvo 
daug miškų ii' balų, žemė 
visur b ū d a v o d r ū g n a ; 
gal ir mūsų tėvukai turėjo 
paprotį pritūpti, kada ko
jos pailsdavo. Ir vietovar
džių yra reiškiančių tūpi
mą. Zanavykuose .netoli Ku
dirkos. Naumiesčio yra kai
mas Tupikai. Pilviškių Juo
zas Lozoraitis man sakė, 
kad važiuojant į Marijam
polę randi tris kaimus, ku
rių" tikri vardai yra: Tur- 
sučiai, Tupučiai, Šikučiai. ,

Garnys niekad netupia 
pasilsiu! kur pabalyj, bet 
stovi ant vienos kojos, duo
damas kitai pasilsėt, ir sna
pą pakišęs po sparnu snau
džia. Arklys duoda vienai 
kojai pasilsėt, stovėdamas, 
ant trijų kojų. Žmogus duo
da vienai kojai pasilsėt, 
palinkdamas savo kūno 
svoriu ant kitos kojos. Kas 
dažnai tokią permainą da
ro, tai kiti sako: “mirlčtži- 
kauja.” (Šis žodis taiko
mas ir tada, kada kas nori 
ko iš tavęs įprašyti, bet ne
drįsta stačiai pasakyti, ko 
jis nori.)

Siuvėjai, kur tikrai turi 
dirbti, siuva susėdę ant sta
lų, ne ant suolų, kaip- Lie
tuvos siuvėjai. *

(Iš Juozo Baltrušaičio li
kusių raštų.)

R o ma.—P ro testa n tų Kris
taus Bažnyčia per teismus 
reikalauja panaikint Itali
jos valdžios įsakymą, Įjūris 
uždraudė tai bažnyčiai lai
kyti pamaldas. Sako, jog 
valdžia peržengė Italijos 
konstitucijos, nuostatą dėl 
religinės laisvės.

Kristaus Bažnyčia Itali
joj turi 22 bažųytnamius.

siuvinių, kad taikingiausios 
tarybines šalies darbo žmonės 
gautų dar daugiau knygų ir 
žurnalų, nešančių žmonijai tai
kos ir kūrybos idėjas.

Tokios yra darbo dienos 
prie Kauno esančiame Petra
šiūnų Juliaus Janonio Vardo 
popieriaus fabrike. T. B.

Prezidentiniai Rinkimai Ir 
, Finansinė Parama

Didžiausias Progresistų 
Partijai g a 1 v o s u kis, kut 
gauti pinigų išplėtojimui 
rinkiminės kampanijos. Be 
dolerio nė pasijudinti ne
galima. Jeigu radijo pus
valandis atsieina apie $30,- 
000, tai aišku, kokia pro
blema susidaro prieš jauną 
ir silpną partiją.

Finansinė problema leng
vai išsisprendžia kapitalis
tinėms partijoms. Jau da
bar kalbama, kad demokra
tams ir republikonams šie 
rinkimai kaštuos po ketver
tą desėtkų milijonų dole
rių! O kiek už juos pro
pagandos komercinė spau
da duoda be atlyginimo, 
sunku ir įsivaizduoti.

Kapitalistai supranta rin
kimų svarbą ir nesigaili pi
nigų. Nei Stevensonui, nei 
Eisenhoweriui nereikia ke
purę atkišus maldauti dole
rių ir dešimtukų. Iš kom
panijų ir korporacijų iždi
nių jiems doleriai plaukia 
šimtais tūkstančių.

Kuo .gi pasiremia Pro
gresistų Partija.? Nesigir
dėt, kad visoje Amerikoje 
atsirastų nors vienas kapi
talistas, kuris milijoną ki
tą dolerių paklotų dėl nau
josios partijos rinkiminės, 
kampanijos. Visas, tuo bū
du, finansinis reikalas re
miasi darbininkais ir vienu 
kitu smulkiu biznierium. 
Būtų pusė bėdos, jeigu dar
bo unijos ateitų progresis- 
tamS talkon. Kai kurios 
unijos ižduose turi milijo
nus ’ dolerių ir lengvai ga
lėtų savo klasės partiją pa
remti rinkimų metu. Deja, 
beveik visos darbo unijos 
yra vadovaujamos tokių va
dų, kurie nė kalbėti ‘neno
ri apie parėmimą Progre
sistų Partijos. Daugumo
je jie atsidavusiai darbuo
jasi dėl demokratų kandi
dato, bet netrūksta ir to
kių, kurie tarnauja republi- 
konu kandidatui.

Kai šitaip dalykai stovi, 
tai Progresistų Partijai fi
nansinė dirva pasilieka la
bai apribota. Jos kampa
niją rėmė ir rems pirmoje 
vietoje tiktai klasiniai są
moningi darbininkai, ku
riuos vadiname pažangie
čiais.

Pažangieji lietuviai turė
tų teitai pilnai suprasti. 
Kiekvienas mūsų pagal iš
galę privalome prisidėti 
prie progresistų rinkiminės 
kampanijos finans avimo. 
Svarbu kiekvienas doleris.

Gerai būtų, kad ir mūsų 
darbininkiškos organizaci
jos įsitrauktų į rinkimų 
kampaniją. Viena, reikia 

Senatorius Taftas sugrįžę į Washington^ ir tuojau pa
reiškė reporteriams, kad jis aktyviškai dalyvaus geri. 
Eisenhowerio kampanijoje. Jis sako, kad dabar tarpe 
jo ir generolo nebeliko jokių skirtumų! naminiais reika
lais. Užsienių reįkalų politikoje taip pat ntesirandą di
delių skirtumų. Nors jis tebepyksta už negavimą nomi
nacijų į prezidentus, bet, girdi, dirbsiu iš peties, kad 
republifconų kandidatas laimėtų rinkimus. Manoma, 
kad Eisenhoweris prižadėjo Taftui aukštą vietą savo 
kabinete, jeigu jis būtų išrinktas. . ’

.................. -.........................— ■ -—  -------------------
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tarpe savo narių pravesti • 
ta mintis, jog kiekvieno su- 
sipratusio piliečio pareiga 
balsuoti už progresistų kąįjįlį 
didafus — Mr. Hallman 
Mrs. Bass. Kita — susirin
kimuose galima parinkti 
aukų ir iš iždo paaukoti 
tam reikalui.

Atsiminkime, kad tokia 
progai pasitaiko tik kas ket
virti metai. O ypač šiuose 
rinkimuose svarbu progre
sistų ; kandidatams gerai 
pasirodyti. Bet viskas pri
klausys. • nūo to, kaip pla
čiai pavyks pasiekti žmonių 
mases su propaganda už 
progresistų k a n d i d atus. 
Propaganda ir agitacija gi 
šiais laikais, brangiai atsi
eina. ' /

Nepasigailėkime dolerio 
savo reikalų apgynimui.

' Progresistas

BULGARIJOS DARBO 
ŽMONIŲ SVEIKATOS . 
APSAUGA f

SOFIJA. — Bulgarijoj 
sveikatos apsaugos organai 
ypatingai didelį dėmesį ski
ria kovai su epideminėmis 
ir užkrečiamosiomis ligo
mis, kurios monarchistinė- 
je - fašistinėje Bulgarijoje 
kasmet nuvarydavo Į kapus 
tūkstančius' žmonių. Prieš 
dvejus metus Sofijoje, Plov- 
dive, Rusėje, Burgase ir ki
tuose šalies apygardų cen
truose buvo įkurtos sanita
rinės - priešepideminės sto
tys, kurios išvystė plačią 
kovą su epidemijomis ir 
ėmė kontroliuoti fabrikų, 
gamyklų, gyvenamųjų 
kvartalų, vaikų įstabų ir 
pan. sanitarinį stovį.

Sėkmingo šių stočių darbo1 
dėka Bulgarijoje žymiai su-1 
mažėjo susirgimų tokiomis 
ligomis, kaip vidurių šilti
nė, difteritas, skarlatina ii’ 
kt. Susirgimų vidūrių šil
tine skaičius gyventojų tar
pe 1951 metais sumažėjo 22 
kartus palyginti su 1940 
metais, susirgimų maliari
ja skaičius sumažėjo 50 
kartų palyginti su 1942 me
tais ir tt.

Šiais metais sanitarinės- 
priešepideminės stotys bus 
įkurtos daugelyje kitų gy
venamųjų vietovių.

Korėja.—Amerikonai pra
neša, kad jų talkininkai, 
Pietinės Korėjos tautinin
kai, jau atgriebė Fing^ 
Ri&ge kalną nuo Korėjoj 
liaudininkų bei kinų?

Ką plakuojate rengti šį ru
denį ? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimam.



Boston, Mass.

Sekmadienį, rugsėjo 14 d., 
per visą dieną čionai ėjo Mass, 
^lątijos Progresyvių Partijos 
^ZtįCncija. Tai buvo įdomi ir 
labafi gyva konvencija. Dele
gatai pasižadėjo surinkti 50,- 
000 parašų* ant partijos peti
cijos už baigimą karo Korė
joje.

Konvencijoje svarbiausiais 
kalbėtojais buvo partijos kan
didatas į prezidentus Vincent 
Hallinan ir Dr. DuBois. Parti
jos konvencija buvo laikoma 
John Hancock salėje. O tos 
pačios dienos vakare buvo at
laikytas masinis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 1,200 
žmonių.

Konvencijoje dalyvavo 250 
delegatų. Jų tarpe buvo dide
lis skaičius’ negrų. Atstovai 
buvo iš 35 miestų.

Progresyvių konvencija nu-

tarė tuojau pradėt vajų už 
prašalinimą Mass, valst. rasi
nės diskriminacijos. Konvenci
ja nutarė visais galimais bū
dais padaryti pasekmingu ma
sinį susirinkimą, kuris įvyks 
spalio 21 d. ir kuriame kalbės 
abu progresistų kandidatai— 
Vincent Hallinan ir Mrs. Bass. 
Taip pat spalio 2,1 dienos su
sirinkime dainuos ir kalbės į- 
žymusis veikėjas ir daininin
kas Paul Robeson.

Reikia pasakyti, kad ši kon
vencija praėjo labai sklan
džiai. Visus klausimus delega
tai svarstė pakilusiu ūpu.

Manoma, kad po šios kon
vencijos prasidės labai plati 
rinkiminė kampanija už Pro- 
gresyvės Partijos kandidatus.

Beje, Mass, valstijos progre

syviai stato kandidatus į vals
tijos valdininkus. Į gubernato
riaus vietą pastatyta labai 
rimta veikėja ^Miss Florence 
Luscomb. Ji visoje valstijoje 
labai įtakinga . moteris. Tiki
masi, kad rinkimuose ji su
rinks daug balsų. Rep.

Cleveland, Ohio Washington, D. C. New Eagle, Pa
Amerikos Lietuvių Moterų , Dideli, karščiai 

Klubas surengė gražų pikniką 
rugpiūčio 31. d. Turėjome 
daug svečių ir linksminomės 
iki vėlumos nakties. Nors ko
misija prisidirbo, bet liko gra
žaus pelno dėl mūsų laikraš
čiu. c 

Tad širdingai d ūkavo j ame 
visiems darbininkams, kurie 
piknike darbavosi per visą 
dieną sušilę ir suvargę, kaip 
abudu žebriai, Taip pat P. Ra
džas ir Nikas, taip pat ir kiti 
darbininkai. Ačiū labai.

Komisija

New Delhi, Indija.—Indi
jos premjeras Nehru taipgi 
“siuntė Rusijon 
tiečius komunistus 
darė pastabas laike jo pra
kalbos.

” savo tau
kuos

Amatininkai, pajieškodami

ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimų žema.

N. GOGOLIS< TARASAS BULBA

tu jį UZ- 
pri jojęs

akis Os- 
pratare

(Tąsa)
— Kuo gi būtų buvęs ne kazokas? — 

tarė Tarasas, —ir aukšto stogo, ir juod
bruvas, ir veidas, kaip bajoro, ir mūšy
je turėjo stiprią ranką! Dingo, dingo 
negarbingai, kaip biaurus šuo!

v — Tėve, ką tu padarei! Tai 
mušei? —paklausė tuo metu 
Ostapas.

Tarasas linkterėjo galva.
Įdėmiai pažiūrėjo velioniui į 

tapas. Pagailo jam brolio, ir 
jis čia pat:

—Palaidokime jį padoriai, kad neis- 
niekintų jo priešai ir neišnešiotų jo kū
no plėšrieji paukščiai.

— Palaidos jį ir be mūsų! — atsake 
Tarasą^.— Atsiras, kas ir apraudos jį 
ir nuramins!
Vlr dvi minutes galvojo jis: palikti jį 

? • sudraskyti plėšriesiems vilkams, ar pa
sigailėti jo riteriško kilnumo, kurį nar
susis turi gerbti bet kuriame asmenyje, 
— tik mato, atjoja šuoliais pas jį Golo- 
pitenka: “Bėda, atamane, sustiprėjo 
lenkai, atėjo į pagalbą naujos jėgos!..” 
Nespėjo pasakyti Golopitenka, atšuoliuo
ja Vovtuzenka: “Bėda, atamane, naujos 
jėgos griūva!..” Nespėjo pasakyti Vov
tuzenka, Pisarenka bėgte bėga jau be 
žirgo: “Kur tu, tėveli? Ieško tavęs ka
zokai. Jau užmuštas kurenio atamanas 
Neveličkis, Zadorožnis užmuštas, Čere- 
vičenka užmuštas; bet stovi kazokai, ne
nori mirti, nepamatę tavęs savo akimis: 
nori, kad tu pažvelgtume! į juos prieš 
pat mirties valandą.”

— Ant žirgo, Ostapai! — pasakė Ta
rasas ir ėmė skubėti, kad dar rastų ka- 
zojps, kad pažvelgtų dar į juos, 
ir kad jie dar pažvelgtų prieš mir-

? tMj savo atamaną. Bet neišjojo jie' 
nė iŠ miško, o jau priešo pajėgos apsu
po jį iš visų pusių, ir tarp medžių visur 
pasirodė raitininkai sp kardais ir ieti
mis. “Ostapai! Ostapai nepasiduok!” 
šaukė Tarasas, o pats, griebęs nuogą 

. kardą, ėmė iš visų pusių vainoti pirmus 
pasitaikiusius. O ant Ostapo jau šoko 
visas šešetas; bet nelaimingą valandą, 
matyti, šoko: nuo vieno nukrito galva, 
kitas pasitraukęs apsivertė; gavo ietim 
į šonkaulį trečias; ketvirtas buvo drą
sesnis, palenkęs galvą* išvengė kulkos, ir 
pataikė į žirgo krūtinę karštoji kulką— 
piestu atsistojo padūkęs žirgas, žnekte- 

. rėjo žemėn ir negyvai nuspaudė • raiti
ninką. “Gerai, sūneli! Gerai, Ostapai!” 
šaukė Tarasas. “Štai aš tuoj paskui ta
ve.” O pats visą laiką gynėsi nuo tų,

5 kurie jį puolė. Kertasi ii* kau-jasi Ta
rasas, dalija dovanas vieniems ir ki
tiems per galvą, o pats žiūri vis pirmyn 
į Ostapą ir mato, kad jau vėl susikibo 
su Ostapu ar tik ne aštuoni išsyk. “Os
tapai,” nepasiduok!” Bet jau pradeda į- 
veikti Ostapą; jau vienas užmetė jam 
ant kaklo virvę, jau riša, jau ima Osta-

‘ pą. “Ech, Ostapai, Ostapai!” šaukė Ta
ksas, verždamasis prie jo, kapodamas, 
Wp kopūstus, visus, kas pasitaikė. 

AMJGh, Ostapai, Ostapai!..” Bet kaip sun
kiu akmeniu tuo laiku smogė jam pa
čiam. Viskas ėmė suktis jr virsti jo aky
se. Akimirką sumišai mirgėjo prieš jį 
galvos, ietys, dūmai, ugnies blykčioji
mai, lapuotos medžio šakelės, šmėsterė-

jusios jam tiesiog į akis. Ir žnekterėjo 
jis, kaip pakirstas ąžuolas, žemėn. Ir 
rūkas apgaubė jo akis.

— Ilgai gi aš miegojau! — tarė Ta
rasas, pabudęs, kaip po sunkaus girto/ 
miego, ir stengdamasis atpažinti jį su
pančius daiktus. Baisus silpnumas kan
kino jo sąnarius. Vos ribėjo prieš jį ne
pažįstamos seklyčios sienos ir kampai. 
Pagaliau pastebėjo jis, kad priešais jį 
sėdėjo Tovkačas ir, atrodė, • klausėsi,

šiemet pas mus buvo labai 
karšta vasara. Per ištisas še- 
šias savaites be' paliovos sau
lutė kaitino1, ir temperatūra 
dasiekdavo dienomis virš šiim 
to laipsnių karščio. Naktys 
taipgi buvo šiltos, niekados ne 
žemiau kaip 80 laipsnių, žmo
nės negaudavo poilsio nei per 
dieną, nei per naktį. Daug 
žmonių neišsilaikė ir. apsirgo. 
Iš susirgusių virš šešiasdešimt 
mirė. Seni Washington© gy
ventojai neatsimena tokios 
karštos vasaros.

Dabar oras persimainė, at
šalo. Ruduo jau čia pat, ir na
mų savininkai pradeda rūpin
tis apie prirengimą kuro dėl 
apšildymo savo namų. Nelau
kia, kada netikėtai šalčiai už
klups, turėdami mintyje, kad 
viskas brangsta. Tie, kurie 
vartoja anglį apšildymui savo 
namų, labai susirūpinę, kaip 
jie išgalės mokėti tokias aukš
tas kainas už kurą. Už kieto
sios anglies toną dabar reikia 
mokėti dvidešimt dolerių. O 
ne taip seniai mokėdavo tik
tai 14 dolerių už toną.
Turtingesnieji namų savinin

kai pabandė perdirbti savo 
namų apšildymo sistemą ant 
gazo. Jie kreipėsi pas Wa
shington© Gas Light Co., pra
šydami suteikti jiems gazo 
kuro. Bet atsakymas buvo: 
“Gaila, bet negalima, nes var
tojame natūralinį gazą ir tu
rime' užtenkamai tik dėl mūsų 
senų kostumerių. Naujų tuo 
laiku nepriimame, bijodami 
stokos gazo.”

Apsižiūrėjus 
dama proga, 
Gas Light Co.
miesto valdybės leisti pakelti 
gazo kainą 15 proc. Kaip visa
da, buvo paskirta diena, kada 
namų savininkai ir gazo varto
tojai galės ateiti ir išreikšti 
savo protestą. Daug žmonių 
atėjo ir protestavo, bet, žino
ma, be jokių pasekmių. Kom
panija laimėjo, kaip visada. 
Darbininkiška visuomenė liko
si^, nuskriausta, i 
vimas tap© atmestas. Miesto 

sutiko leisti gazo 
kompanijai kainą pakelti 11 
proc.

Jeigu namo savininkas pir
miau suvartodavo gdzo dėl ap
šildymo namo per mėnesį už 
$16.41, dabar jam reikės mo
kėti $18.07. Jeigu pirmiau per 
mėnesį suvartodavo gazo dėl 
vandens sušildymo ir virtuvė
je už $3.31’ tai dabar turės 
mokėti $3.84. O jeigu ir ne
vartos gazo, vistiek turės mo
kėti $1 per mėnesį.

Turtingieji nepaiso, 
jiems reikės daugiau mokėti 
už gazą. Jie kels randas. Bet 
darbininkiškoji visuomenė pri
versta mokėti tiems, kurie jau 
ir taip ją begėdiškai išnaudo
ja. Steponas Joniškietis

Kviečiame j piknikų

Mūsų Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 105 kuopa ren
gia šaunų pikniką. Piknikas į- 
vyks sekmadienį, rugsėjo 28 
d. Pikniko vieta: 
Pa., giraitėje.

Piknike kviečiame dalyvau
ti ne tik. visus 105 kuopos na
rius, bet ir šiaip visus lietu*- 
vius iš visos apylinkės.

i J. Barškietis

Courtney,

Chicago, 111.
Paralyžiaus epidemija mieste

Sveikatingumo departmen- 
tas paskelbė, kad susirgimai 
vaikų paralyžiaus liga (polio) 
jąu pasiekė epidemijos laipsnį 
Chicagoje ir dėl to reikia la
bai rimtai susirūpinti.

Epidemijos .laipsnis bile ko
kios užkrečiamos ligos matuo
jamas tuom, jei iš kiekvieno 
100,000 gyventojų apserga po 
20. Penktadienį ta kritiška 
skaitlinė pasiekta Chicagoje, 
kada užregistruotas' 729-tas 
ąpsirgimas pastaraisiais mėne
siais.

Bėgiu pastarųjų 24 valandų 
užregistruoti 21 nauji apsirgi- 

valanda.
šiemet 

liks pil
am ži ui.

mai—po vienas kas 
46 ligoniai jau mirė 
nuo polio, šimtai jų 
siau invalidais visam

' susirgimo 
Van De lien

Išvengimui' 
Theodore R. 
da sekamus patarimus:

T. švariai

Dr. 
duo-

ir pasinaudo- 
Washingtono 

pareikalavo is
— Taip, — pamanė sau vienas Tovka

čas, —būtumei užmigęs, tur būt, amži
nai! — Bet nieko nepasakė,, pagrasė pir
štu ir davė ženklą, kad tylėtų.

— Pasakyk gi man, kur aš dabar? — 
vėl paklausė Tarasas, įtempdamas protą 
ir stengdamasis prisiminti, kas yra prieš 
tai įvykę.

— Tylėk gi! — rūsčiai sušuko 
' draugas. —Ko tu dar nori žinoti? 

tu nematai, kad visas sukapotas? 
dvi savaitės, kaip mes abu lekiame 
liais, neatsikvėpdami, ir kaip tu, karš
čiuodamas, kalbi ir plepi visokius blė- 
nius. Štai pirmą kartą buvai ramiai už
migęs. Tylėk gi, jeigu nenori užsitraukt 
pats sau nelaimės!

Bet Tarasas vis stengėsi, kiek galėda
mas, susivokti ir prisiminti, kas yra bu
vę?

’ — O juk mane buvo besuimą ir beap- 
supą lenkai?
ma ' išsiveržti iš minios?

— Tylėk gi, sakau tau, velnio vaike! 
— suriko 'Tovkačas supykęs, kaip auklė, 
netekusi kantrybės, surinka nenuora
mai išdykėliui kūdikiui.—Kiek tau nau
dos, jei sužinosi, kaip tu išsigelbėjai? 
Užtenka, kad išsigelbėjai. Atsirado žmo
nių, kurie tavęs neišdavė, na, ir užten
ka tau žinoti! Mums dar nemaža nak- 
čių drauge šuoliuoti! Manąi, kad tave 
palaikė paprastu kazoku? Ne, tavo gal
vą įkainojo dviem tūkstančiai^ červon
cų. ''

— O Ostapas? — stąiga sušuko Tara
sas, įsiręžęs norėjo pakilti ir staiga at
siminė, kaip Ostapą sučiupo ir surišo jo 
akivaizdoje, ir kad dabar jau jis lenkų 
rankose. Ir apglobė sielvartas seną gal
vą. Nuplėšė ir nutraukė jis savo žaizdų 
tvarsčius; numetė juos toli šalin, norėjo 
garsiai kažką pasakyti—ir vietoj viso to 
ėmė kalbėti niekus; vėl ėmė jis karščiuo
ti ir kliedėti, ir vėl pradėjo beprotiškai 
kalbėti be prasmės ir be ryšio. O tub 
tarpu ištikimasis draugas stovėjo prie
šais jį, bardamasis ir be paliovos rūsčiai 
prikaišiodamas ir iškalbėdamas. Paga
liau griebė jį už kojų ir rankų, suvystė 
kaip kūdikį, pataisė visus tvarsčius, Nu
vyniojęs jį į jaučio odą, įdėjo į luobą .ir, 
pririšęs virvėmis „prie balno, vėl lėkė su 
juo keliu.

— Nors negyvą, bet parvešiu tave! 
Neleisiu, kad lenkai pasityčiotų tavo ka
zokiška paderme, gabalais sudraskytų 
tavo kūną ir mestų jį į vandenį. Tegu 
gi, nors ir išles aras iš tavo kaktos akis, 
bet tegu gi mūsų stepių aras, o. ne len
kiškasis, ne tas, kuris atskrenda iš len
kų žemės. Nors negyvą, bet parvešiu 
tave į Ukrainą. *

(Bus daugiau)

jam

Worcester, Mass.
—?—r

Rugsėjo 2 d. įvyko Lietuvos / 
Sūnų ir- Dukterų Pašalpinės ; 
Draugijos mėnesinis susirinki
mas. Valdyba ir biznio komi- 
sija davė raportus apie drąttf 
gijos stovį. Nors įplaukos 1Y 
nemažos, bet esant tokiani 
brangumui ir visokių taksų 
išmokėjimams, tai kartais ne 
per daugiausia pelno bepalie- . 
ka. Vienok draugijos turtas po 
biskį vis didėja. '

Prisirašė naujas narys, Ge
orge Patrick. Bet netekome 
seno nario. Mirė Jonas žilins- - 
kas. Draugija reiškia didelę 
užuojautą velionio šeimai if 
giminėms. f
Pastaba draugijos nariams.

LSD Draugija visada palai
doja mirusį narį, tai yra, duo
da draugijos kaštais grabne-' ' 
sius ir užmoka už nuvežimą : •* 
grabnešių. Kartais pasidaro 
nesusipratimas — draugija 
prisiunčia grabnešius ir velio
nio šeįma arba, giminės pd- - 
siunčia savo grabnešius. Kad 
neįvyktų tokios klaidos, tat : 
reikalinga kreiptis pas draugi- 1 
jos protokolų raštininką, J? * 
Kizys, 18 Ideal Rd., telefonas "<• 
—36441. 

*• • • 
Sekantis draugijos susirinku 

mas įvyks spalio 7 d., 8 vai. 
vak., 29 Endicott St.

Reporteris

Philadelphia, Pa.
Progresyviškų taikos 
jėgų mobilizaciją

Praėjusį savaitgalį šiame 
mieste įvyko progresyviškų 
jėgų mobilizacija. Atlaikyta 
dvi svarbios konvencijos, bū
tent, Pennsylvanijos Taikos ir 
Pennsylvanijos Progresyvūs 
Partijos. O pirmadienį, rugsė
jo 15 d., Town Hall įvyko di
delis masinis susirinkimas. Ja
me dalyvavo apie 1,500 žmo
nių ir kalbėjo Progresyvūs 
Partijos kandidatas į prezi
dentus Vincent Hallinan. ,

Progresistų kandidato pra
kalba buvo labai žingeidi. Jis 
Id-itikavo ir pasmerkė abi sę- 
nąsias kapitalistines partijas. 
Jis nurodė, kad reakcija, kuri 
vadinasi “mackartizmu” ir 
“mackeranizmu”, randasi a- 
biejose partijose.

Ypatingai aštriai Hallinan 
pasmerkė generolo Eisenho- 
werio pasisakymą už ginkluo
tu karu “išlaisvinimą” socia
listinių kraštų. Jis nurodė, kad 
niekur ir niekuomet Europos 
žmųnės nėra prašę nei«Eisen- 
howerio, nei Trumano ateiti ir 
juos “išlaisvinti”. Pažiūrėkite, 
sako Hallinan, kaip kitaip se
nųjų partijų politikieriai atsi
neša linkui žmonių Pietinėje 
Afrikoje. Jie visiškai tyli apie 
tuos žmones ir jų kovą prieš 
fašistinę Malano ’diktatūrą. 
Jie nesako, kad jie eis ir pa
dės tiems žmonėms išsilais
vinti.

Progresistų Partijos konvem 
cijoje dalyvavo apie 240 dele
gatų iš visų valstijos kampų. 
Jie pasižadėjo per 10 dienų 
surinkti. 10,000 parašų ant 
partijos peticijos,. kad tuojau 
būtų baigtas Korėjos karas.

.Konvencija pažadėjo visais 
galimais būdais paremti ang
liakasių unijos kovą už naują 
kontraktą. - Delegatai taipgi 
ragina visus kandidatus griež
tai ir atvirai pasisakyti už at
šaukimą Taft-Hartley įstaty
mo. Konvencija taipgi pasisa
kė už atšaukimą Pennsylva
nia Sedition Act, pagal kurį 
dArbininkų Vadas Steve Nel
son nuteistas 20 metų kalėji
mam

Progresistų Partijos valsti
jos pirmininku išrinktas Tom 
Fitzpatrick iš Pittsburgh©. Jis 
pirmiaui buvo United Electric
al Workers prezidentu, o da
bar dirba Westinghouse fab
rike. Rep.

Šypsenos
užlaikykite ran

kas, ypatingai prieš valgį vi
sados nusimazgokite.

2. Niekados nevartokite 
rankšluosčio, gėrimui stiklo 
ar kitokio indo, kurį pirmiau 
vartojo kas nors kitas, gerai 
neišmazgojus.

3. Vengkite persišaldymo ir 
šalinkitės per didelio žmonių 
susikimšimo, ar tai būtų prie 
ežero maudynėse, ar bile ko
kioje viešoje vietoje.; .
4. Kad nesumažinti kūno at

sparumą ilgai, reguliariai ir

Dar nepabaigta,
Senas pažįstamas: “Gir

dėjau, jog jūsų moteris jau 
baigta kaipo sopranas.” '

Ant rasi s p a ž į s t a m ą .s : - 
“Na, ne, kol kas dar nėr 
užbaigta, bet vakar naktį 
kaimynai jau vos vos ją ųg- į 
pasigavo.” ,• * .į

____________________ __

Mokslas tai tvarkiai su-į 
organizuotas žinojimas. A '*

Spencer /

Apie savimeilę. — Jisai, v 
elgiasi lyg tas gaidys, kurįš > 
manė, jog saulė ryte ūžte-, 
ka, idant išgirstų jį gie-y 
dant. George Eliot į •

Surankiojo žemaitis

Jau
ŠUO- valdyba

Man visai nebebuvo gall

. . . . daug išsimiegokite kas naktį,ir jos protestą-1 6

ic ad

Cudahy, Wis
Auto nelaimėje žuvo 
Billy Thomas Jr.

Rugsėjo 1 d., grįžtant iš at
viro oro teatro, kuris randasi 
prie vieškelio 41 ir netoli čio
nai automobilio nelaimėje žu* 
vo Billy Thomas Jr., 20 metų 
amžiaus. Jis yra Bill Thomas 
gero vilniečio, sūnus.

Nelaimė įvyko, kai jis lenk
damas kitą mašiną neteko 
kontrolės ir jo auto apsivertė 
net tris sykius. Jaunasai Tho
mas likosi ant vietos užmušt- 
tas. Riti 4 jaunuoliai randasi 
ligoninėje ir kritiškame padė
jime.

B. Thomas Jr., tapo palai
dotas rugsėjo 6 d., Lenkų Tau
tiškose kapinėse.- Koplyčioje 
J. Ncuiman pasakė 
džius ir laidotuvėse 
daug žmonių, kaip 
taip ir svetimtaučių,
manas užkvietė dalyvius su
grįžti pas Bl Thomas ant už-- 
kandžių ir- įsigėrimų.

Ėill paliko nubudime tėvą, 
brolį Robertą, pamotę Juliją, 
du dėdes Bakūnu® ir kitas gi
mines. ' f. b.

kelis žo- 
d alyvavo 
lietuvių, 
J. Neu-

- . 5. švara ir geras maistas
yra geriausia apsauga nuo! 
Jftnpamos ligos. I

• / •

6. Čiaudant ar košėj ant vi
suomet prisidengkite burną,, 
ypatingai, jei arti randasi 
žmonių. !

7. Maistas labai svarbu. E- 
pidemijos metu vaikams duo
kite daugiau grūdinio maisto, 
šviežios mėsos ir pieno pro
duktų.

8. Jei tik galima, atidėkite 
nosies ir gerklės operaciją.

9. Šiuo laiku ypatingai sau-, 
gokite vaikų karščiavimą. Jei 
tik pasirodys, kad vaiko tem-' 
peratūra pakilusi virš norma-1 
lęs, tuoj kreipkitės prie gydy- ’ 
tojo. Ypatingai tėmykite ar ( 
vąiko gerklė skauda, galva ir 
sprandas pasidarė jautrūs,' 
dažnai vemia ir tt. Tai visa ( 
gali būti ženklai paralyžiaus ( 
ligos pradžios, o gal ir ne. Iš-t 
mintiilgiausiai bus pasitarti su • 
šeimos gydytoju arba kreiptis
į kliniką ar ligoninę.

Tai geri patarimai ir jie pri
valo būti rimtai priimti. Vie
nas ko trūksta tuose patari
muose, tai, kad apsisaugoji
mas ar gydymasis nuo tos bai
sios ligos paliekamas atskirų 
piliečių rūpestimi. Tiesa, yra 
tokia organizacija, kurią jstei- ’ 
gė velionis prezidentas Roose- 
veltas, ir-kuri gelbsti susir
gusius paralyžium, bet ir ji 
pasilaiko iš visuomenės Aukų. 
Kas metai prieš Roosevelto 
gimtadienį per visą šalį renka
ma aukos kovai su paralyžium
— “March of Dimes”. Ir kas' 
metai toji liga nusineša šim
tus aukų, o tūkstančius palie
ka amžinais paliegėliais.

Yra tiksliai apskaitliuota, 
jog, jei valstybė išleistų vieną 
dešimtąją dalį vieno proceno 
tos sumos, kuri išleidžiama ka- 
ro‘,< reikalams, vaikų paraly
žius, džiova, vėžys ir kitos 
žmonijos plūgas būtų panai
kintos- Bet... amunicijos ir 
ginklų fabrikantai iš to nepa
darytų nei. cento pelnę.

Piktas Piliėtis

Įsigykite 
JONO KAŠKAIČIO

i
■i

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50._
Tuojau įsigykite jr' pasinaudokite tuom gražiu veikalu*

I A 10 IT F 110-12 ATLANTIC AVĖNVE,
L A1 U V L RICHMOND HILL 19, N. Y.

Kr

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai modemiškai įruošta 
mūsų šermeninei Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti

1113 Mt. -V ernon St, Phils., Pa.
Telefonas Poplar 4116

ažiai moderniškai įruošta

—- ----------- —---------- ..... T ... .................    ii................  1

5 pusl.'—Laišvė (Liberty)--šestadien., Rugobjo-Sopt 20. 1952



SVEČIAI ~~ Važiuotoje nelaimės
Trečiadienį, po pietų, atvy

ko Adomaičiai iš Huntington, 
L. I. Pasikalbėjo su darbinin
kais spaustuvėje, raštinėje ir 
išeidami pasipirko medaus ir 
dienraščiui Laisvei įteikė $3 
dovanų.

Adomaitis pereitais metais 
buvo pasidavęs operacijai ir 
biskutį sustiprėjęs, grįžo dirb
ti. Bet, žinote, kai žmogus jau
čiasi sustiprėjęs, grįžta dar
ban, mano, kad viskas gerai, 
kai tuo tarpu sveikata vėl ei
na žemyn. Tada prisiėjo Ado
maičiui trumpam laikui vėl 
pasitraukti nuo darbo, pasilsė
ti. Linkime j&m sustiprėti.

Adomaičiai kadaise gyveno 
Brooklyne, bet dabar persikė
lė-gyventi Huntingtone. L.

Apie Arrow Farina
Štai, kaip atsiliepiama apie 

tą Arrow Farmą, į kurią šio 
sekmadienio rytą ruošiama, iš
vyka automobiliais iš Rich
mond Hill (jeigu nebus lietaus 
tuo laiku). Išvažiuos nuo Li
berty Auditorijos 8 vai., rug
sėjo 21-mą. Ruošia LLD 185-ji 
kuopa. Kviečia visus.

Pasikalbame su M. a r y 
Anne Wilsonaite. Klausiu, ar 
važiuosi ekskursijoje į Arrow 
Farmą.

—Praėjusį sekmadienį ton 
buvau.

—Ar patiko?
—Ar patiko? Įsirašiau jos 

narystėn, — atsakė mergaitė.
Taigi, dar nebuvusiems ten 

bus patenkinančiai įdomu 
farmą pamatyti. O buvusiųjų 
raginti nereikia. Kartą ten bu
vus, norisi dar ir dar kartą 
pasigrožėti nuostabiai žavinga 
gamtos aplinkuma ir pasi
džiaugti jos šeimininkų gra
žiai įrengtomis patalpomis ir 
draugiškumu.

Automobiliuose vietų dar 
turime dėka gausiam automo
bilistų atsiliepimui. Tad1 visi 
norintieji važiuoti būkite prię 
Liberty Auditorijos, ne vėliau 
8 vai. ryto. LLD 185-ji kuopa.

Vieną kūdikį nužudė, 
kitą apleido
Senyvas vyras George Frech 

ir jo neoficialioji žmona Ali
ce, 36 metų, tapo areštuoti 
Brooklyne. Įtaria, kad jisai 
pirmagimį jų kūdikį, mergai
tę, pametęs 1948 metais ir 
dabar ji esanti prieglaudoje. 
O antrąjį kūdikį, gimusį šių 
metų balandžio mėnesį, ji pati 
uždusinusi. Sakoma, prisipaži
nusi.

X —— ————— i ■■.■■■ I ■ ■ ■ •

Nebeiškentė bedarbio 
gyvenimo,

Clement Stret, 37 metų, 
gyvenęs 777 St. Marks Ave., 
Brooklyne, užsimušė nušokęs 
nuo stogo 6 aukštų namo, ku
riame gyveno. Jo žmona sako, 
lead jis buvo nusiminęs dėl to, 
kad* pastaruoju laiku negalė
jo gauti tinkamo darbo.

Gražiausias a p svietą i pasi- 
famavimas tai gavimas Lais
vei naują skaitytoją.

DABAR
Didžiausia meilės istorija 
iš visų, ką esate matę... 
nufilmuota avantiuriSkiausloje 
aplinkoje šiandien 
pasaulyje!
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Bronxe apiplėšė banką
Rugsėjo 16-tą, ne už ilgo po 

atidarymo dienos veiklai, tapo 
a p i pi ė š tas Manufacturers 
Trust Co. bankas prie Third 
Ave. ir 155th St. Apiplėšimas 
Bronxe banko buvo pirmasis 
bėgiu pastarųjų 20 metų. Du 
plėšikai, grasindami šauti, 
suvarė 9 banko ■ tarnautojus ,ir 

.3 kostumerius vienon vieton, 
Isusižėrė $12,680 ir pabėgo au- 
tomobiliumi.

Kadangi pinigai ir kasinin
kai buvo už uždarų grotų, tai 
vienas, tarsi būtų katinas, per
šoko per penkių ir pusės pėdų 
užtvarą. Kasininkas nuolai
džiai išpildė įsaką atiduoti 
stalčiuose turėtus pinigus. 
Paskui plėšikas taip pat perli
po į kitas dvi klėtkas, pas mo
teris kasininkes. .

Mokytoją persekiojimas 
tebesitęsia

Mokytojų Unijos du virši
ninkai tapo pašaukti stoti j 
tardymą pas McCarrano sena- 
tinę komisiją ateinantį antra
dienį. Jie šaukiami į slaptą 
tardymą Foley Square te ism a- 
butyje, 10 vai. ryto.

Pranešant apie tai spaudai, 
unijistai sako, kad šis pašau
kimas “aiškiai parodo, jog Mc- 
Carran ir George V. Timone 
veikia sykiui sunaikinti vienin
telę mokytojų organizaciją, 
kuri neprileidžia mokyti taip, 
kad mokiniai nevartotų savo 
proto. Mokytojai teigia, jog 
mokymas nevartoti savo proto, 
tiktai kartoti tą, ką politikie
rių paskirti mokykloms valdi
ninkai įsako, nėra mokslas.

Mokytojai pažymi, jog šis 
pašaukimas yra tikslu sukelti 
daugiau isterijos sąryšyje su 
įvyksiančiu departmentiniu 
teismu 8 mokytojų. Tie seniau 
pradėti persekioti 8 taipgi 
yra veiklūs unijos nariai.

Ta pačia diena, kada įteik
tas pašaukimas šiems dviem, 
buvo svarstomas prašymas a- 
tidęti tų aštuonių bylą. Prašy
me sakė, jog tie pašauktieji 
teisman aštuoni visi yra žydų 
tikybos žmonės ir kad netinka 
žydų šventėmis vykdyti jų 
teismą. Tačiau .pulkininkas 
Arthur Levitt, miestines švie
timo Tarybos, paskirtims tei
sėjų komisijos pirmininkas, at
sisakė bylą atidėti.

Jeigu būtų atsižvelgta į tų 
mokytojų teisę išpažinti pasi
rinktą religiją, byla turėjo bū
ti atidėta bent dešimčiai die
nų. žydų naujieji metai 
(5713-ji, Rosh Hashana) pra
sidėjo rugsėjo 19-tos vakarą-, 
baigsis rugsėjo 29-tos vakarą 
(Yom Kippur dieną). Religin
gi -žydai tūlomis tų švenčių 
dienomis net lempų ar žvakių 
neužgesina, taip griežtai 
švenčia. Dėl to šį tampymą 
unijos darbuotojų po teismus 
šventėmis unijistai skaito ir 
persekiojimu- žydų religijos, f i 

-

Apie meilę. — Kuo dau
giau žmogus mvli, tuo dau
giau jisai kenčia. Amiel

Reikalauja daugiau 
namų projektų

Williamsburgo rytinėje da
lyje įsikūrusi Rendauninkų ir 
Vartotojų Taryba ragina mies
to valdžią šalinti iš Williams
burgo ir gretimosios Bedford- 
Stuyvesant sekcijos f esamus 
“žiurkių apsėstus, džiovą 
skleidžiančius laužynus.’’

Ištikro, tos Brooklyne dalys 
ir yra veik vienu dideliu lau
žynu. Išskyrus grupes apart- 
mentų ir kur ne-kur naujesnę 
stubelę, blokų blokai to sena
miesčio belaukia tik degtuko. 
Nereikėtų ne tiktai karinės, 
bet net paprasčiausios ranki
nės bombos užtektų supleškin
ti ugnyje kelis blokus tokių 
namų, o sykiu ir žmonių. Tik 
viename tokių namų gaisre 
neseniai žuvo 7 gyventojai.

Organizacija kritikuoja na
mams komisijonieriaus Moses 
pasiūlymą atsidėti ant statybų 
be valdinės pagalbos. Nieko iš 
to nebus, sako rendauninkai.

Rendauninkai taipgi priešin
gi vienkartiniams pradėjimai 
statyti visą plotą,projektų. Da
bar projektams numatytų vie
tų gyventojus išvaro iš namų 
ir iš tos susiedijos. Nėra rei
kalo gyventojus išvarinėtiC 
Organizacija nurodo, jog po 
visą ’tą susiediją randasi ne
užimtų, visai tuščių plotų. Ra
gina tuose neužimtuose plo
tuose tuojau statyti mažas 
projektams namų grupes..Tas 
užbaigus, suleidus ten greti
mos susiedijos gyventojus, 
bus- galima be skriaudos kam 
nors nugriauti tą laužynų da
lį ir tęsti projekto statybą to
lyn. Juk su dabartinėmis 
menkomis paskyromis statybai 
vis viena negalima vienu kar
tu pastatyti daugybę projektų. 
Tad nėra prasmes dar dau
giau šeimų daryti benamiais, 
kuomet nugriautų laužynų 
vietose vis viena projektų 
tuojau nepastatys dėl stokos 
pinigų, sako jie.

Naujoji taryba patalpas tu
ri 981-A Myrtle Ave.

Filmos-Teat rai
Rivoli Teatre

. Pradėjo rodyti technispalvę 
romantišką filmą “The Snows 
of Kilimanjaro.” gamintą va
dovaujantis Ernest Neming- 
way novelės motyvais.

Vyriausias žvaigždines ro
les vaidina Gregory Peck, ku
ris bendrai su Darryl F. Za- 
nuk ir Henry King gamino fil
mą, taipgi Eva Gardner ir Su
san Hayward. Bando pavaiz
duoti Afriką. Apie tai, kaip ji 
pavaizduojama, plačiau maty
site sekamose laidose, f

Filmos premjerai pamatyti 
trečiadienio vakarą į Rivoli 
buvo sukviesta daug žymių 
valdžios pareigūnų, teatrinin
kų, taipgi spaudos atstovų. 
Didelė teatro dalis buvo užim
ta vien tiktai kviestais, specia
lius tikietus turinčiais svečiais.
Radio City Music Hall

Tebepusi lieka jau 7 savai
tes fame teatre išbuvusi filmą 
“Ivanhoe.” Bėgiu tų 7 savai
čių teatrą atlankė 1,112,565 
asmenys, kaip praneša to te
atro viršininkai.

Užbaigus šios rodymą, teat
ras jau turi užtikrintą “Be
cause You’re Mine,” mu^ika- 
lišką, romantišką filmą.
Roxy Teatre t

Teberodo komiškąją “Mon
key Business.” Po, to, kada 
nors netolimoji ateityje, ro
dys Charles Chaplino filmų 
rinkinį.
Stanley Teatre

Rodo “The Grand Concert,” 
muzikališką, su daugeliu ta
rybinių dainos, fm.uzikos ir šo
kių žvaigždžių1 mišrioje rim
ties, ♦romanso ir komiškų daly
kėlių filmoje,

Chaplino ieškojo, bet 
nepasigavo mieste

Paskilbusiam filmų aktoriui 
ir “prodiuseriui’’ Charles 
Chaplin ruošiantis su žmona 
ir 4 vaikais išplaukti atostogų 
ir biznio reikalais Anglijon, 
susirinko būriai reporterių. Jie 
klausinėjo: “Kur Charlie?’’ 
Bet “Čarlis’’ dingo, kaip kad 
jis dingdavo filmose. Turės 
palaukti iki sugrįš už “apie 
šešeto mėnesių,’’ po atlanky- 
mo Anglijos, Francijos, Itali
jos ir “kelių lutų šalių.”

Nepamatę su šeima ateinan
čio į laivą Queen Mary, jie 
leidosi Chaplino ieškoti po lai
vą. Susirado šeimai rezervuo
tas kabinas, bet “čarlio” ne
randa. Klausinėja pas šeimą. 
Toji atsako: “Nežinome.” 
Klausia pas jo draugą Harry 
Crocker, kuris tai)) pat yra 
Chaplino bendru biznio rei
kaluose ir pagelbsti ryšiuose 
su spauda. Tas taipgi atsako: 
“Nežinau. Jis turi daug drau
gų-”

Chaplinas, sakoma, vengęs 
ne tiek reporterių, kiek priešų 
sutrukdymo jam atostogos su 
šeima ir biznio reikalu, ku
riuos jis nori atlikti Europoje. 
Advokatai čionai ieškoję jo, 
kaipo United Artists organiza
cijos viršininko, tikslu .užvesti 
prieš jį bylą. Norėję įduoti į- 
saką stoti teisman dėl to, kad 
tūla grupė teismo keliu ieško 
iš United Artists $15,000.

Chaplinas tikrai turėjęs 
draugų, nes išplaukė nesu
trukdytas. Ir, matomai, tebėra 
nesusitaikęs su persekiotojais, 
kad užvedimas prieš jo orga
nizaciją bylos pritaikytas prie 
jo išvykos, tikslu ją sutrukdy
ti., Taipgi pritaikytas greta 
pasirodymo jo naujausios fi!~ 
mos “Limelight.” Filmą ne už 
ilgo pasirodys Amerikos ir Eu
ropos teatruose. Chaplinas 
pats rašė filmai scenarijų, 
pats filmą gamino ir pats bu
vo direktoriumi, taipgi vaidino 
vyriausią rolę.

Sprendžiant iš.šių pastangų 
Chapliną trukdyti, atrodo, 
kad filmą turės būti gera.

L S.

Pasklido bauginimai 
užpuldinėjimais

Vienu kartu, tarsi iš gausy
bės rago, pasklido po visą 
miestą garsai, kad vienur ii' 
kitur pasikėsinta ant moterų.

Skelbiama, kad pora šimtų 
ekstra policistų paskirta pasi
kėsintųjų sekliais. Ir kad taip 
pat 35 vyrai ir 10 moterų po
licijos štabo narių, apsirengu
sių ne .uniformomis,- paskirti 
pridaboti tūlas subways ir bo
sų stotis, kur mažiau būna 
praeivių.

Iki praėjusio antradienio 
buvo suimtas tik vienas įtar
tas, asmuo, Keogh.

Dėl to staigaus pasklidimo 
pranešimų apie užpuolimus ir 
taip pat dėl didelio valdžios 
susidomėjimo ir paskyrimo 
daug sargybinių girdisi skir
tingos išvados ir/spėliojimai 
tarp asmenų ir spaudoje, 
štai kelios būdingos pastabos:

Vieni sako, kad tų taria
mųjų užpuolimų isterija turi 
ryšį su majoro reikalavimu 
gauti leidimą ir pinigų samdy
ti kelis šimtus daugiau polici
jos. Jie sako, kad užpuolimų 
neįvyksta daugiau. tiktai į- 
vykstanŲeji paskelbiami, kuo
met paprastai būna skelbiami 
tik teikiantieji už vis dau
giau sensacijos.

Kiti teigia, jog paskelbimas 
vieno tikro užpuolimo visuo
met tuojau po to iššaukia 
daugiau tikroviškų užpuolimų. 
Paskelbimas suteikia planus, 
norintiems tokius užpuolimus 
vykdyti, bet nepajėgiantiems 
to susiplanuoti Asmenims. Iš 
kitos pusės, daugelyje nervin
gų asmenų iššaukia baimę,

Iš Teismo Rūmų
Foley Square, Y. —Rug

sėjo 16 ir 17 dienomis teisma- 
butyje 15-kos teisiamųjų dar
bininkų vadų gynėjai-advoka- 
tai vis tebevykdė bandymus 
parodyti, dėl 1<o tie darbo 
žmonių užtarėjai neturi būti 
nuteisti.

Iš prokuratūros pusės buvo 
bandoma vis po mažiau teleis
ti pasakyti. Ir teisėjas Dimock 
dažnai palaikė prokuroro rei
kalavimus. Del- to teisiamųjų 
gynėjai dažnai negalėjo pasa
kyti to, ką jie norėjo, turėjo 
pasakyti, kas paveiktų į teis
mą juos išteisinti.

Praėjusį antradienį proku
roras reikalavo, kad teisėjas 
neleistų advokatams atsakyti 
į daugybę šnipų pripasakotų 
liūdymų. Ir teisėjas sutiko už
drausti pateikti tinkamus pa
rodymus prieš tuos liūdymus. 
Tas uždraudimas lietė tūks
tančius puslapių tų samdytų 
liūdytojų priplepėtų nesąmo
nių ir piktų įtardinėjimų.

Tuo patimi teisėjas atmetė 
teisiamųjų gynėjo advokato 
McTernan prašymą išmesti iš 
užrašų tuos teisiamiesiems ža
lingus samdytų liūdytojų pasa
koj im us.

Iš viso ko bendroji kryptis 
matėsi tokia:

Prokuratūra bando sudaryti 
tokį nuostatą, kad visi komu
nistai pareigūnai, didieji ar 
mažieji, esamieji ar bent ka
da buvusieji yra atsakingi už 
tai, ką kadaise sakė, rašė, ar 
darė bent kurjs iš partijos 
viršininkų. Kad jie visi būtų 
paskaityti vykdžiusiais partinę 
diktatūrą.

Kitais žodžiais, bandoma 
visus esamus ar buvusius ko
munistus pakaityti atsakin
gais ir irž tai, ką tie samdyti 
šnipai priplepėjo, kadangi 
teisėjas leido tuos plepėjimus 
palikti kaipo,liūdymus, kurių 
negalima net kritikuoti, j ku
riuos teisiamųjų gynėjams už
drausta net atsakyti teisme.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

kuri kiekvieną jiems įtartinu 
pasirodžiusį keno nors pasiju
dinimą paskaito bandymu pa
sikėsinti užpulti.

Dar kiti sako, jog tai tipiš
ka artėjantiems rinkimams. 
Kad prieš rinkimus iškeliama 
esamų ir nesamų skandalų 
tikslu nukreipti žmonių dėme
sį nuo tikrųjų, svarbių reika
lų,. Taikoma tam, kad žmonės 
kalbėtų, mąstytų apie mažmo
žius, o užmirštų visą šalį ir pa
saulį liečiančios reikalus. Kad 
jie užrriirštų, o tūlas ir bijotų- 
si, nueiti užsiregistruoti baisa? 
vimams ar, į mitingą.

Mažiausia girdisi įsitikini
mų, kad taip staiga daug 
žmonių pablogėjo ir kad taip 
pat staiga kilo pareigūnuose 
didis pasišventimas visuomenę 
nuo tų pablogėjusiųjų saugoti.

T-as.

NAMAI PARDAVIMUI
RICHMOND HILL SRITYJE.—Ar
ti Rockaway Blvd. Gražus vienos 
šeimos -namas, atskiras, šešių kam
barių, du garadžiai. Karšto van- 
dęns šildymo sistema. Namas tuš
čias naujam savininkui. Reikia tik 
dekoruoti. $8,500.

WOODHAVEN.— Atskiras dviems 
šeimoms namas, 4 ir 5 kambarių 
apartmentai. Du garadžiai, aliejum 
apšildomas. Apatinis apartmentas 4 
kambarių su porčiais dabar tuščias. 
Kaina tiktai $11,500. „

Namų savininkams: Mos galime jū
sų apart mentą išnuomuoti. Turime 
šimtus užsiregistravusių tenantų su
tinkančių mokėti iki $75 j mėnesi 
arba daugiau. ‘Savininkams patar
navimas^ nieko nekainuoja. Parink
sime jums gerus tenantus. Turintie
ji tuščią apartmentą kreipkitės pas 
mus dėl patarimo bei patarnavimo

ORMAN & MICHELSON
Real Estate ir Insurance
«. 111-15 Jamaica Avenue

Richmond Hill, N. Y.
Telefonas

Virginia 9-0842

Third Ave. aukštutinio trau
kinio užsidegė kėli junginiai 
traukiniui e.<&nt kelyje. Juos 
padegė už kelių šimtų pėdų i 
įvykęs gaisras New Haven ge-j 
ležinkelio stotyje ir peršokęs 
Į prisiartinančio elevated trau
kinio “padus.”

Traukinio motormanas ir 
konduktorius išvedė keleivius 
per užpakalinį traukinio galą. 
Iš ten jie nuėjo pravažiuoton 
stoti n greta relių paliktu ta
keliu, vadinamu “catwalk.”

Vienas keleivis susirgo nuo 
išgąsčio. Apie pora dešimtų 
keleivių iš pirmųjų vagonų 
iššokinėjo ant bėgių, bet nie
kas nesusižeidė. Visi spėjo iš
eiti sveiki, nes nebuvo pani
kos.

Gaisras visiškai sunaikinu 
vienį vagoną, o antrąjį apsvi
lino.

—o—•
Kitoje vietoje, ant Manhat

tan Bridge, apie pusė po šešių, 
kada minios skubi iš darbo, 
einantis į Ęrooklyną B.MT 
traukinis nušoko nuo bėgių. 
Aprobuojama, kad dėl to apie 
16,000 keleivių susitrukdė ant 
kelio bent 45 minutes, o tūli 
ir iki poros valandų.

Australijos kunigas, 
nepaisant valdžios, keliaus 
i taikos konferenciją

Sydney, Australija. — 
Nors Australijos valdžia 
neduoda pasportų norin
tiems keliauti i taikos kon
ferenciją Kinijoje, vis tiek

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

Bookkeeping Machine NCR No. 
3000 operator. Wc offer st eadv 
work, pood working conditions. 5 
Day Week. Call:

• Mr. Gallowav.' BA. 3-9444.
MUSHROOM TRANSP. CO. x 

2514 N. Broad St.
(180-186)

AUTO MECHANIC

Exp., steady work, good working 
conditions, pood wages.

FORTNUM MOTOR CO.
Rt. 25, Bridgeboro. 

Riverside 4-0178 
(181-187) •

SPECIAL. TO AGGRESSIVE MEN.
Our expansion program is in 

full swing. We are now able to put 
men into responsible positions.
Mechanic; Lead Body Fender 
Man; Painter; Mechanic’s Helper; 
Wash & Chum Up Man; Lubrica
tion Man.

Toj) wages; vacation and many 
other benefits. Appjy in person

JOSEPH II. FORD
225 VV. State Street

Doylestown 9494.
(184-185)

HELP WANTED—FEMALE
TUCKERS. Must be experienced. 

Highest Wagesv 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
tial. Phone for interview except 
between 12 and 3 P. M.

Haddonfield 9-2698 
(181-187)

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

(179-185) 

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174 ,

6 pusi.-Laisvė (Liberty)-šeštadien., Rugsėjo-Sept. 20, 1952
I I * • ■ ■ ' J- J M Al

kunigas G. Van Eerde už- 
reiske: “Aš surasiu būdus 
nuvykti Į tą konferenciją.”

Tai bus Azijos kraštų 
konferencija. Ji Įvyks Ki
nijos .sostinėje - Peking?, 
pradedant nuo šio mėnesio 
20 d. i

SKELBKITeS laisvėje
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

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

RE. 9-0687.
(184-185)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlai

vlatthew A.
BUYUS

(BUYAU8KAB)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-«868

' VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniai* nMaryta= *

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4 th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kalnas.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-6288




