
Charlie Chaplin Londone.
Bet has bus, kai jis gris
Amerikon ? >

MJlhUfsiau Nixono kalbos.
Gei*on pylė jam kailin.

Rašo R. MIZARA

Londono gyventojai Char
lie Chaplina pasitiko masi
niai, kaip didi žmogų.

Chaplinas ir yra didis žmo
gus meno pasaulyj. Nedaug 
tokių, kaip jis, gamta žmoni
jai suteikė.

Bet...
Kaip j j pasitiks James P. 

McGranery, kai Chaplinas .su 
savo žmona ir keturiais vai
kais sugrįš į Jungtines Vals
tijas ?

McGranery pasiryžo Char
lie Chaplina šiurkščiai inkvir 
zuoti ir, jei' ko, neįsileisti šion 
šalin, kur aktorius per virš 4o 
metų gyveno ir dirbo!

Teisingai vienas Daily Wor- 
kerio bendradarbis aną dieną 
pažymėjo:

“JY0tleris ir Mussolinis neį
sileido Chaplino sukurtų filmų 
‘Modern Times’ ir ‘Great Dic
tator: Trumanas ir McGrane
ry nužengė žingsnį toliau: 
juodu ryžtasi neįsileisti paties 
Chaplino...”

Dar 1921 metais, kai Chap
linas vyko į Europą pasisve
čiuoti, spaudos reporteriai jį 
klausė: ar tu esi bolŠevikas?

Jis atsakė: visų pirmiausiai 
esu artistas, bet kadangi bol
ševizmas yra naujas ir svar
bu* reiškinys žmonijos gyve
nime, tai juo aš domiuosi.

Ant rytojaus komercinė 
spauda paskelbė: Chaplinas 
prisipažino komunistu ir vyks
ta Tarybų Sajungon filmų 
kurti...

Tokia |£ora viešpatauja mū
sų šalyj. Dabar siekiamas! šį 
afttfstą kryžiavoti.

rčepaisydamas nieko, po še
šių mėnesių kelionės tūlose 
Europos šalyse, Chaplinas 
grįš atgal į Jungtines Valsti
jas ir kovos dėl savo teisės 
būti įleistu į Jungtines Valsti
jas. ‘
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Antradienį klausiau per ra

diją Nixono kalbos, kuria jis 
savt? zalatino.

Koks pasigailėjimo • vertas 
tas žmogus ir jo kalba! Jis 
raitėsi, kaip angis, įmesta i į 
skruzdėlyną, teisindamasis, 
aiškindamasis, įrodinėdamas, 
koks jis šventas, o kokie blogi 
tie jo oponentai ir komunis
tai !..

Jis galėjo įtikinti, būk ne
kaltas, tik tuos, kūne patys 
paskendę grafte, — teisingo 
žmogaus įtikinti jis savo “aiš- 
k//^nusi” negalėjo.

^Ant rytojaus man vienas 
žmogus, taipgi klausęs Nixono 

. kalbos, sakė:
—Dabar man aišku, kodėl 

republikonų kandidatas vice
prezidento vietai taip žiau
riai puola Tarybų Sąjungą ir 
komunistus. Jis žino, jog Ta
rybų Sąjungoje kiekvienas as
muo, sučiuptas grafte, tuojau 
esti atitinkamai baudžiamas’..

—o—
Demokratų politikieriai, ku

rie patys nėra “čysti,” viešai 
reikalauja, kad Nixonas atsir 
sakytų būti kandidatu vice
prezidento vietai.

Bet savyje tie politikieriai 
geidžia, kad jis stovėtų, kur 
stovi, nes tai nukreips nuo re
publikonų ne vieną milijoną 
balsuotojų.

Na, ir Nixonas stovi, kur 
Stovėjo!..

Mums rodosi, šis Nixono 
“prajovas”, — tie 18-ką tūks
tančių, — sutejks nemaža bal
sų Progresyvių partijos kan- 
didaWms, jei tik progresistai 

ofttJpes tai išaiškinti žino- 
nėrml jei tik bus tie žmonėa 
pasiekti su Progresyvių parti* 

’jos žodžiu.
Simon W. Gerson, komunis

tų vadovas, kuris šiomis die
nomis tapo išteisintas komu
nistų vadų byloje Niūjorke,
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KAIP NIXON TARNAVO 
TURČIAMS UŽ JŲ 
PINIGUS JAM
Progresyvių kandidatas Hallinan parodo, jog Nixonas 
Senate visuomet rėmė pelnin inkus prieš liaudį

Antra vertus, Nixonas rė
mė kiekvieną ‘ sumanymą, 
didinantį kapitalistams pel
nus. Neveltui todėl Stand
ard Oil kompanija, banki
ninkai ir fabrikantai dėjo 
jam pinigus, — sakė Hahi
na nas..

New York. — Vincentas 
R. Hallinan, Progresyvių 
Partijos kandidatas. į pre
zidentus, mušė senatoriaus 
Nixono pasiteisinimą, būk 
Nixonas “nieku neatsimokė
jęs” turčiams už $18,235 
“dovanų,” kurias jie sudė
jo jam per dvejus metus; 
būk jis tik prieš komuniz
mą kovojęs už tuos pinigus..

—Bet visa savo veikla 
Senate Nixonas, republiko
nų kandidatas į vice-prezi- 
dentus, tarnavo didžiajam 
bizniui, — pareiškė Halli- 
nanas. — Juk Nixonas bal
savo panaikint kainu ir ren
du kontrolę; už darbininkų 
pavergimą pagal Tafto - 
Hartley’o Įstatymą ;• prieš 
valdžios pinigu skyrimą 
statyti namams, kurie bū
tų nebrangiai parsamdomi 
darbininkams. Jis taip pat 
balsavo prieš valdinę svei
katos apdraudą amerikie
čių dauguomenei.

Gen. Eisenhoweris 
užgiria Nixona
, j ■ ■ * -—t-— I

Wheeling, W. Va. — Gen. 
Eisenhoweris, republikonų 
kandidatas į preziden t u s, 
pilnai, užgyrė sen. Nixona, 
jų’ kandidatą i vice-prezi- 
dentus. Kalbėdamas vieša
me susirinkime, Eisenhow
eris tvirtino, kad Nixonas 
esąs “teisingas ir garbin
gas” žmogus.

Pasak Eisenhowerio, Ni
xonas “puikiai išsiteisino,” 
kad jis naudojo tik politinei 
veiklai $18,235, kuriuos jam 
sudovanojo turtingi Cali- 
fotnijos piliečiai.

Eisenhoweris taipgi pra
nešė, kad vyriausias Repu
blikonų Partijos komitetas 
stoja už Nixono palaikymą 
kaip kandidato į vice-prezi- 
dentus. , •

Hartford, Conn.
Geras draugas ir veikėjas 

ligoninėje .
Rugsėjo 18 d. išvyko li-« 

goninėn mūsų Įžymusis vei
kėjas ir labai geras drau
gas B. Muleranka. Jam 
rugsėjo 23 d. tapo padary
ta sunki operacija.

Visi draugės ir draugai 
raginami ligoni aplankyti. 
Jis randasi Hartford Hos
pital. z

JĮ galima lankyti kasdie
ną, po pietų ir vakarais. 
Po pietų nuo 2:30 iki 3:30, 
o vakarais nuo 7 iki 8 vai.

Jis randasi ant penkto 
aukšto — C. 5L-549. • .

Korespondentas

trečiadienį per radiją pylė kai
lį Nixonui ir jo sėbrams.

Pats Gerson kandidatuoja į 
Kongresą, — kandidatuoja 
13-tame distrikte Brooklyne 
Liaudies. Teisių grupės sąra
še.

I
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Federaies džiūrės 
apkaltino dar 18 
komunistų

■ .1.1 I ...■■I ■ t

Detroit, Mich. — Federate 
grand džiūrė apkaltino še
šis Michigano valstijos ko
munistus pagal Smitho įsta
tymą, kad jie “suokalbiavę 
mokyti bei skelbti, kad rei
kėsią varu nuversti Ameri
kos valdžia.”

Šie komunistai yra Willi
am Allan, detroitišįds N. Y. 
Daily Workerio korespon
dentas; Thomas De Witt 
Dennis, veikėjas, tarp auto
mobilių darbininkų;' Philip 
Schatz, Saul L. Wellman, 
Nathan Kaplan ir ’Helena 
Winter, žmona Carlo Win- 
terio, kuris jau pirmiau 
įkalintas p a g-a 1 S m i t h o' 
įstatymą.

Šiuos ir 12 kitų komunis
tų suėmė FBI agentai per
eitą savaitę vidurvakarinė- 
se ir vakarinėse valstijose.

Seattle, Wash. — Federa
te džiūrė čia apkaltino Ter
ry Pettusą, Daily People’s 
World laikraščio • redakci
jos narį, ir 6 kitus komu
nistus už tariamą “suokaL 
biavimą” prieš Amerikos 
valdžia, u

St. Louis, Mo.—Čionaiti- 
nė federate džiūrė apkalti
no Missouri valstijos Ko
munistų Partijos pirminin
ką Jamesą F. Forest ą ir 4 
kitus komunistus už “są
mokslą skelbti, kad reikėsią 
nuverst Jungt. Valstijų val
džią. per jėgą bei prievar
tą.’’

Didėja prieštaravimai tarp Anglijos ir Amerikos 
9 

Puldonias užsieninis 
■ Anglijos verslas 
Nepatinka Anglijai.- i

Washington. — Jungtinės 
Valstijos, Australija ir Nau
joji Zelandija veda slaptas 
kariniai - politines derybas 
Perlų Uoste, Hawajuose.

Anglijos valdžia prašėsi 
priimti į derybas. Ameri
ka atmetė prašymą. An
glijos premjeras Churchil
las. rengiasi dėl to užprotes
tuoti Amerikai.

Australija ir Naujoji Ze
landija yra savivaldiniai 
Anglijos imperijos kraštai. 
Bet Amerika atšalina An
gliją nuo slaptų pasitarimų 
su jais. , >

Amerikonai tempia Aus
traliją ir Naująją Zelandi
ją artyn.prie savęs, o to
lyn nuo Anglijos.

Amerikos Darbo Federacijos konvencijoje. Federaci
jos prezidentas William Green. Jis jau 79 metų am
žiaus. Federacijos prezidento pareigas eina nuo 1924 
metų. Kai numirę Samuel Gompersas, Green buvo iš
rinktas ir kasmet perrenkamas iki šiandien.

IRANAS REIKALAUJA, KAD 
ANGLAI ATSITEISTŲ

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh, at
sakydamas į Trumano ir 
Anglijos premjero Church- 
illo pasiūlymą, 'pareikalavo, 
kad Anglija visųpirm atsi
teistų Iranui 137 milijonus 
dolerių. Tiek anglai nusu
kę arba nedamokėję už Ira- 

,no- naftos šaltinių naudoji
mą praeityje.

Jeigu Tarptautinis Teis
mas, tarpininkaudamas, su
rastų, kad tie $137,000,000 
nepriklauso Iranui, tai Ira
nas sugrąžintų pinigus An
glijai, sako Mossadeghas.

Iranas pripažįsta Tarp
tautinį Teismą* tiktai kaip 
tarpininką, o ne kaip spren
dėją.

Churchillas ir Trumanas 
siūlė, kad Tarptautinis Teis
mas spręstų, kiek Iranas 
turėtų atlyginti anglams 
už tai, kad jis • perėmė an
glų naftos - aliejaus pramo
nę tame krašte į Irano vals
tybės rankas.

Trumanas žadėjo Iranui 
10 milijonų dolerių už pasi
davimą Tarptautinio Teis
mo sprendimui.

Europiečių “Jungtines 
Valstybės”

Amerika/primygtinai rei
kalauja, kad politiniai apsį- 
vienytų šeši vakarų Euro
pos kraštai — Franci j a, va
karinė Vokietija, Italija, 
Belgija,. Holandija ir Liuk
semburgas. Tai būtų “Eu
ropos Jungtinės Valstybės,” 
•vieningas karinis blokas 
prieš Sovietų Sąjungą.

Anglija šnairuoja į per
šamą tų kraštij apsivieniji- 
mą, nes tai nupuldytų An
glijos svarbą Europoje. Pa
ti Anglija nežada prisidėti 
prie vadinamų “Europos 
Jungtinių Valstybių”; ji 
dargi baugina francūzus, 
kad vokiečiai galėtų užvieš
patauti tų ydlštybių sąryšį.

Nuimt anglų blokadą!
Washington. — Irano am

basadorius Allahyar Saleh 
prašė prez. Trumaną pa
veikti, Angliją, kad. liautųsi 
blokadavus Trano naftos - 
gazolino gabenimą aižsjenin 
parduoti.

Žuvo Francijos submarinas 
su 48 jūreiviais

Toulon, Franci ja. — Per 
dabartinius manevrus Vi
duržemio Jūroje nuskendo 
Francijos. submarinas La 
Sibylle esu 48 jūreiviais ir 
oficieriais, ties Porquerol- 
les sala.

Beveik toj pačioj vietoj 
1946 ir 1948 metais nusken
do du kiti Francijos subma- 
rinai, pražudant 56 jūrei
vius.

KAIP EISENHOWERIS 
PRALOBO?

Grand Island, Neb.—Sena
torius Sparkman, dėmokra- 
tų kandidatas į vice - pre
zidentus, prašė republiko- 
nus paaiškint, kaip Eiseną 
howeris taip greitai pralo
bo.

tarptautinis plieno - gele
žies ir anglies trustas, su
darytas tarų Francijos, va
karų Vokietijos, Belgijos, 
Holandijos, Italijos ir Luk- 
semburgo. . Tokį erustą su
galvojo Francijos ministras 
Šumanas, bet pati Ameri
ka faktinai suvarė tuos 
kraštus į tarptautinį trus- 
tąr kaip į pramonės tvirto
vę prieš Sovietų Sąjungą. 
Anglai supranta, jog trus
tas kenks jų dirbiniams eu
ropinėse ir pasaulinėse rin
kose.

Anglija reikalavo vis dar 
varžyti Japonijos pramonę

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

STEVENSONAS -SLEPIA, 
KAS DAVE “DOVANAS” 
ILL. V ALDININKAMS
Demokratu kandidatas, užtylėdamas saviškius ‘'dovanu” 
davėjus ir gavėjus, suteikia pateisinimą Nixonui

Springfield, Ill. — Guber
natorius Adlai Stevensonas 
atsisakė paskelbti vardus 
asmenų, sudėjusių fondą, 
kurio pinigais buvo primo
kama Illinojaus valstijos 
valdininkams. Stevensonas., 
demokratu k a n d i d a tas i 
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Būsią atmesti visi 
Sovietų siūlymai 
del Vokietijos

Washington. — United 
Press teigia, kad Jungtinės 
Valstijos nepaisys jokių so
vietinių pasiūlymų dėl va
karinės ir rytinės Vokieti
jos, sujungimo Į vieną vals
tybę ir dėl taikos su ja.

Sovietų siūlymai paremti 
Potsdamo konferencijos nu
tarimais, kuriuos po karo 
padarė Jungtinės Valstijos, 
Sovietų Sąjunga, Anglija ir 
Franci ja. Bet tie nutari
mai esą jau,Rusenę,”, ka'ip 
sako Amerika; ’ AŪglij^ -ir 
Prancija. {s.

Amerika ir jos talkinin
kai todėl “priima kaipo 
faktą,” kad Vokietija taip, 
ir liksis padalinta: vakari
nėje Vokietijoje vyraus 
amerikonai, anglai ir fran- 
,cūzai, o rytinė Demokrati
nė Vokiečių Respublika bus 
.sovietinėje kontrolėje.

Jau 118,569 amerikonai 
nukentėjo Korėjoje

Washington. — Karinė 
valdyba trečiadienį paskel
bė, kad pereitą savaitę dar 
596 amerikonai ' nukentėjo 
per mūšius Korėjoje, skai
tant žuvusius, sužeistus ir 
be žinios dingusius; o viso 
iki šiol jau 118,569 ameri
konai sekamai nukentėjo:

Užmušta 18,676, sužeista 
87,239 ir te žinios -dingb 
12,654.

ir prekybą, kad būtų dau
giau biznio anglams užsie
ninėse rinkose. Bet Ame
rika smarkiai gaivina japo
nų pramonę. Ir jau dabar 
Japonijos audeklai stumia 
anglų a'-deklUvS iš tų rinkų. 
Japoniški, audeklai parda
vinėjami 30 iki 50 procen
tų pigiau negu angliški.

Anglai norėtų • platesnės 
prekybos su Sovietų Są
junga ir Kinijos Liaudies 
Respublika, bet Jungtinės 
Valstijos tatai užgina.

\rra ir daugiau politinui - 
ekonominių prieštaravimų 
tarp Anglijos ir Amerikos. 
Bet Anglija priversta nusi
leisti, kad galėtų gauti dar 
tūkstančius milijonų dole
rių iš Amerikos.
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prezidentus,, taipgi atmetė 
republikonų reik a 1 a v i m ą 
viešai paskelbti tų pri mokė
jimų gavėjus.

Tatai išgirdę republikonai 
tuojau sušuko, kad Steven
sonas aršiau nusikalto, ne
gu Nixonas, ir slepia nu
sikaltimą!

Kai Senatorius Nixonas, 
republikonų kandidatas į 
vice-prezidentus, per radiją 
teisinosi, kodėl jis priėmė 
$18,235 paramos iš Califor- 
nijos turčių, tai sykiu rei
kalavo, kad Stevensonas-pa- 
rodytų, kai]) privačiai as
menys “tepė” Stevensonę 
paskirtus valstijos valdi
ninkus.

Stevensonas tiktai tiek 
paaiškino:

Illinojaus vald i n i n k a r 
gauna per mažas algas, to
dėl reikėjo jiems šalutinių 
primokėjimų. Nes jie “pa-, 
siaukojo,” pereidami 'iš pra
monės bei profesijų į vals-< 
tijos valdžią. Be tokių do
vanų negalima būtų gauti/ 
tinkamų valstijai valdiniu-

i. 'Pnrnųkėjįmąms itš „p.ra?, 
džios buvo naudojami pini
gai, likę nuo pereitos demo
kratų ri.nkimų kampanijos. 
Paskui privačiai asmenys 
savo aukomis, palaikė tą 
fondą. O viešai paskelbti; 
kas tuos pinigus dėjo ir- 
kam jie buvo dalinami, tai 
būtų “nepadorus dalykas, 
iš kurio niekam nebūtų 
naudos,” pareiškė Stevenso-' 
na,s. , •

Tai kad “biednas” 
tas Nixonas!

Kuomet senatorius Nixo
nas per radiją teisinos, ko
dėl turčiai sudėjo jam $18,- 
235 dovanų, jisai kartu pa
sakojo, kai]) esąs “bied
nas.” Sakė:

Turiu tiktai $13,000 ver
tės namą Californijoj; pir
kau Washington** namą, už 
$41,000, bet įmokėjau tik

J

(

$20,600. Turiu automobi
lį. Užtat turiu daugiau 
kaip $38,000 skohi.

Bet Nixonas. nepasakė, 
kokie geradariai jam, taip 
prasiskolinusiam, dar sko
lino.

Korėjos liaudininkai 
šturmu atgriebė kalną

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai išvien su. 
kinais šturmavo ir nušlavė 
amerikonus - portorikiečius 
nuo Kelly kalno, vakarinia
me fronte.

Rytiniame fronte ameri
konai atmušė dvi liaudiniu-' 
kų atakas prieš du kalnus į 
pietus nuo Kosongo.

ORAS.—Giedra ir vis vešu.
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LEDAS PRALAUŽTAS—KAS TOLIAU?
PRAĖJUSI ANTRĄDIENJ įvyko tai, ko buvo laukta 

ir dėl ko buvo daug kovota \ teisėjas Edward J. Dimock 
išteisino du žymius darbininkų vadovus: Simon W. Ger
son ir Isadore Begun.

Šituodu vyru, kaip žinia, buvo teisiami kartu su ki
tais 13-ka darbininkų judėjimo vadovų; jie buvo tei
siami dėl to, kad būk juodu nusikalto Srnitho įstatymui, 
būk konspiravę, suokalbiavę mokyti kitus nuversti šios 
šalies valdžią!

Ši byla tęsėsi per penkis mėnesius. Kai valdžia baigė 
statyti savo liudininkus,—šnipus, šniukštinėtojus,—tuo
met teisiamųjų gynėjai reikalavo, kad teisėjas išteisintų 
visus teisiamuosius, kad bylą likviduotų, nes prieš juos, 
teisiamuosius, nebuvo išstatytas joks rimtas įrodymas, 
būk jie suokalbiavę, būk jie konspiravę valdžiai nuversti.

Po rimtų advokatų pastangų ir įrodinėjimų, kuriems 
"buvo paaukota keletas dienų, teisėjas Dimock nutarė 
"išteisinti Gersoną ir Beguną, o kitus teisti, paliekant 
džiūrei padaryti nuosprendį.

ĮRENGĖ SALIŪNĄ, O 
“NĖ CENTO DIEVUI”!

Taip verkia pranciškonų 
laikraštis Brooklyne. Gir
di, Jungtinės Tautos savo 
naujoje ' būstinėje, Niujor
ke, “surado pinigų ' barui, 
rest'ornam, suvenyrų krau
tuvei. Tik nė cento Die
vui.”

Na, ir ką gi pranciškonų 
laikraštis nori tuo apgau
ti? Kam gi Dievui reika
lingi pinigai?? Juk jis, pa
sak pranciškonų, turi savo 
rankose visą, pasaulį, tai 
kam jam pinigai? Jeigu 
turi pasaulį, tai turi ir pi
nigus. Pagaliau: kur Die
vui tie pinigai siųsti? Ko
kiu adresu?

Kunigai, pranciškonai, 
marijonai įpratę pinigus iš 
biednų. žmoneliij imtis Die
vo vardu, tai prikibo ir 
prie Jungtinių Tautų. Bet 
prikibo visai be reikalo.

Geriau būtų buvę, 
“Darbininkas” būtų reika
lavęs, kad sekamoji JT 
asemblėja "pasisakytų už 
tuojautinį karo baigimą 
Korėjoje.

nių. Miestas bus pastaty
tas pagal moderniškiausią 
techniką su visais kultūri
niais. ir kitais, reikalingais 
kultūringiems žmonėms da
lykais.

Darbininkas Apgina Inžinieriaus Diplomą
Rašo S. RAŠKOVIENĖ

jei

- GERSON IR BEGUN yra žinomi asmenys, žinomi, 
kaip komunistų veikėjai. Pirmasis—žurnalistas, veikė
jas* komunistų partijo j, ir šiuo metu nepriklausomai kan
didatuoja į Jungtinių Valstijų Kongresą 13-tame dis- 
trikte Brooklyne. Jis kandidatuoja People’s Rights gru
pės vardu.

Isadore Begun—buvęs mokytojas, per ilgus metus, vei
kiąs komunistų eilėse.

* Juodu su kitais savo bičiuliais buvo suimti, kalinti, 
kamantinėti, kaltinti suokalbyje, na, ir po ilgo persekio
jimo, buvo paleisti, nes valdžia nesuteikė jokio rimtesnio 
įrodymo, kad juodu nusižengė net ir nekonstituciniam 
Srnitho įstatymui!
'Išleistame savo pareiškime spaudai, abudu šiuodu vy

rai pasakė, kad jų išteisinimas “yra pergale visų de
mokratiškai nusiteikusių amerikiečių, nežliūrint, kuriai 
partijai jie priklausytų.” ...

Tai tiesa!

LIGI ŠIOL kiekvienas asmuo, suimtas ir teistas pagal 
Srnitho įstatymą, buvo nubaustas kalėjimu ir piniginėmis 
pabaudomis..
, Vienuolika asmenų jau seniai buvo nuteisti ir i9-ni iš 
jų įkalinti.

•Keletas komunistų buvo teisti ir nubausti Baltimorėje, 
14-ka komunistų vadovų buvo teisti ir nubausti Kalifor
nijoj.

Kai 11-kos komunistų vadovų apeliacija kadaise atsi
dūrė aukščiausiame šalies teisme, tai jis užgyrė žemes
niųjų teismų nutarimą, tačiau pastebėjo, jog priklausy
mas komunistų partijai nėra Srnitho įstatymui nusižen
gimu. . ■

Bet valdžia, nepaisydama to, bandė visur įrodyti, jog 
priklausymas komunistų partijai yra tolygus konspira
cijai, o tai ir paeinąs po Srnitho įstatymu. Jeigu taip: 
kiekvienas teisiamasis turįs būti nubaustas, įkalintas.

Byloje, kuri vyko Baltimorėje, teisėjai priėmė valdžios 
trojkimą. Bet čia, kaip matome, teisėjas Dimock atsi
sakė tai pripažinti.

Dėl to, kad Dimock atsisakė tą valdžios reikalavimą, 
tą dės.nį pripažinti, dėl to, kad pirmą kartą buvusiose 
ir einamosiose bylose buvo išteisinti du asmenys, tai 
ir tenka skaityti laimėjimu; tai ir tenka skaityti “ledo 
pralaužimu."’

VISAIP GALIMA 
TAIKAI DARBUOTIS

Kanadiškis. Liaudies Bal
sas rašo:

žmonių simpatija taikai di
delė, bet dauguma aiškinasi, 
kad neturi galimybių veikti 
dėl taikos. Tas, žinoma, ne 
tiesa. Veikimas už‘taiką yra 
labai įvairus ir kiekvienas gali 
rasti ,dirvą dėl savęs.

Kiekvienas gali prisidėti fi
nansiniai, tik . nereikia tingėti 
pasiųsti laikas nuo laiko pagal 
išgalę ar įteikti vietiniams ko
mitetams. Ypač dabar finan
sinė parama reikaltngą, kada 
rengiamasi, pasiųsti delegaci
jas į Vienos ir Pekino konfe
rencijas.

Kiekvienas gali kalbėti su 
savo kaimynais ir darbinin
kais, sir kuriais dažnai' susiei
na. Kaimynai ir darbininkai 
paskui skleis idėją tarp savo 
draugų. Nemanykit, kad čia 
nesvarbus dalykas.

Finansai, pasikalbėjimai, 
parašai ir skleidimas literatū
ros yra tiktai keli būdai sklei
sti taikos idėjai. Nereikia tik
tai palikti tiems,kurie aukoja
si ir pašvenčia kiekvieną liuos- 
laikį darbui dčl taikos. Mažas 
darbelis, maža auka» dabar 
gali atlikti labai daug. Kada 
kils karas, tada reiks užmo
kėti daug brangiau — ne tik 
pinigais, bet ir gyvybėmis.

ITALŲ MEDIKŲ 
DELEGACIJA 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

Tarybinis žurnalas Medi- 
cinskij Rabotnik skelbia, 
įog šio mėne-sįo pradžioje 
Tarybų Sąjungą aplankė 
skaitlinga Italijos medikų 
delegacija. Ji vizitavo dau
gelį miestų ir tyrinėjo Ta
rybų Sąjungos įstaigas, ski
riamas žmonių sveikatai 
taisyti, tąipgi mokslo įstai
gas, tokias, kaip Pavlovo 
vardo Medikalinį Institutą, 
ir kitas. i

Delegacijos ‘Įiarys, profe
sorius Guas&ardo, sakė 
spaudos 'korespondentams: 
jis trokšta, kad tarp Tary
bų Sąjungos ir Italijos žmo
nių kultūriniai ryšiai būtų 
ne tik palaikyti, bet 
jie būtų sutvirtinti. / • į
SANDAROS 
REDAKTORIAUS 
PROTAS

Chicagos Sandaros’ redak
torius siūlo “viso laisvojo 
pasaulio valdžioms,” kad

Apie savo darbus papąso- 
kojusių inžinierių - energe
tikų pasisakymai sukėlė 
Kasperavičiui naujų min
čių. Daug ką iš to, ką jis 
girdėjo konferencijoje, ga
lima sėkmingai panaudoti 
ir “Kauno Audiniuose.” Šio
je srityje dabar ir darbuo
jasi Pranas Kasperavičius.

Prano Kasperavičiaus li
kimas yra tipiškas “Kauno 
Audiniij” fabriko inžinie- 

_______ _  riams. "Raštavimo cecho 
ko audimo"fabriko brigadi- dailininkė Regina .Marko- 
ninkas, Pranas Kasperavi- vinienė pereitais metais bai-

KAUNAS. — Tai buvo 
^pereitų metų balandžio mė
nesį. Praėjo keleri įtemp
to mokslo metai, kūrybinio 
darbo mėnesiai, per kuriuos 
Pranas Kasperavičius ruo
šė diplominį projektą. Ir 
štai jis stovi prieš Kauno 
politechnikos instituto pro
fesorių ir dėstytojų komi
siją.

Valstiečio sūnus, neseniai 
pats buvęs darbininku, po 
to ‘— “Kauno Audinių” šil-

gė Kauno 'Dailės institutą.

Jinai, kaip ir Pranas Kas
peravičius, mokėsi ir kartu 
dirbo fabrike koloriste.

Dažymo cecho technologu 
dirba Birutė Kudzienė. Ji 
buvo cecho meistrė ir per
nai baigė Kauno politechni
kos institutą.

tautas Norkevičius, audMf 
cecho' filialo viršininkas,in
žinieriai Adomas Vanda- 
kevičius ir Vladas Lasevi- 
čius, laborante Liuda Vėly- 
vaitė ir kiti įmonės specia
listai.

Visi jie — darbininkų ir 
valstiečių vaikai, kuriems 
tarybų valdžia atvėrė platų 
kelią į mokslą, į laimę, į vai
singą kūrybinę- veiklą.

t

DĖT TAI NE VISKAS. Trylika asmenų, kurie taip, 
pat nėra jokie konspiratoriai, palikti teismui. Kaip bus 
su jais, nežinia. Bus dedama pastangų juos surasti kal
tais ir nuteisti, nubausti. >

Konstitucijos Dieną, kaip žinia, suimta dar 18-ka dar
bininkų veikėjų, kaltinamų nusižengimu Srnitho įstaty
mui.

-Tie 18-ka-. taipgi bus teisiami. Valdžia dės. pastangų 
juos kaltinti konspiracijoje. -Vėl statys veikiausiai tuos 
pačius nudėvėtus argumentus ir tuos pačius, “liudinin
kus,” nusivalkiojusius šniukštinėtojus..

Ir tai stato Amerikos žmonėms, — nežiūrint jų par
tinio nusistatymo,—uždavinį: dirbti, kad teisiamieji bū- 
tijk išteisinti. .

Tito tik, aišku, nepakanka. Tenka kovoti, kad būtų at
šauktas patsai 'Srnitho įstatymas. Tenka veikti, kad 
būtų amnestuoti tie, kurie jau yra įkalinti pagal Srnitho 
įstatymą.

Kaip matome, vienas, dalykas su kitu yra ąrtimai su
siję, vienas dalykas su kitu turi tamprų ryšį.
‘ • Šis “ledo pralaužimas” tik rodo;, jog kovojant vis gali
mą laimėti. Ne visuomet daug laimi, bet tęsiant kovą 
pij’myn, bus laimima daugiau.

Šios kovos* vyriausioji prasmė yra tame: apsaugoti 
mūsų Teisių Biliy, užtikrinant Amerikos žmonėms civL
lines teises.

čius turi greit gauti inžL 
iiieriaus diplomą. Dirbda
mas įmonėje, jis penkerius 
metus mokėsi, politechnikos 
instituto elektrotechnikos 
fakultete.

Tarybų šalyje visur skati
namas žmogaus noras mo
kytis. Taip buvo ir su Pra
nu Kasperavičiumi. Admi
nistracija sudarė darbinin
kui visąs sąlygas sėkmingai 
mokytis. Vykstant sesijoms 
ir egzaminams, fabriko va
dovybė pagal Tarybų Są
jungoje veikiančius įstaty
mus suteikdavo Pranui 
Kasperavičiui atostogų.

... Pranas iąkabino brė
žinius, lenteles... Daug pa

jos komunistus: ne į kalėji-' dirbėjęs ruošdamas diplo
mą, jis kalbėjo tvirtai, su
glaustai; logiškai. Už sta
lo sėdėjo profesoriai, do
centai, žmonės, ,kurie per 
p e n'k e r i u s metus padėjo 
Pranui įsisavinti mokslą, 
įgyti inžinieriaus profesiją. 
Kasperavičius sėk m i n g a i 
apgynė ' inžinieriaus diplo
ma. 1 . •v-

—Sveikinu, sveikinu, jau-, 
našis inžinieriau, —- taSrė 
“Kauno Audinių”, fabriko 
direktorius Jonas Žilinskas, 
praeityje pats dirbęs audė
ju šiame fabrike, ne viene
rius metus išsėdėjęs smeto
niškosios Lietuvos kalėji
muose už savo revoliucinį 
veiklą. — Ogi mes jums do
vanėlę paruošėm, — tęsė Ži
linskas. Štai... Ir jis ištie
sė Kasperavičiui popieriaus 
lapą, kuriame mašinėle bu
vo parašyta: “Kauno Au
dinių” fabriko mechaninio 
remonto cecho elektrikų 
brigadininką Praną Kaspe
ravičių nuo 1951 metų ba
landžio > 1 dienos paskirti 
elektro

—Tai, tiesa, įdomus dar
bas, bet nežinau, ar ne per 
anksti?
dorosiu?—neryžtingai, var
tydamas popierių rankose, 
pasakė Kasperavičius.

—Ne. per anksti, nė per 
anksti, pats laikas,— links
mai mirktelėjęs pratarė di
rektorius. — O be to, jūk 
visuomet padėsim. Taigi, 

į linkiu sėkmės.
Pranas Kasperavičius ta-1 

po stambiausio Tarybų Lie-; 
iuvoje šilko fabriko, elek
tros cecho viršininku. Jau-J 
-asis inžinierius sąžiningai' ji Tašo tiesą-apie Lietuvą, cori ją užsmaugti. Ar mes 
dirba. Fabriko vadovai įsi
tikino, kad jie pasielgę tei
singai, iškeldami Praną 
Kasperavičių į atsakingą 
postą.

Baigęs institutą, jaunasis 
inžinierius nemetė mokslo. 
Jis ir dabar atkakliai mo
kosi, studijuoja naujausią
ją technikę literatūrą ener
getikos klausimais, 
jasi mokshnihkų 
šioje srityje.

Šių metu kovo 
Leningrade įvyko 
junginės mokslinės 
tiku inžinierinės - techninės 
draugijos,konferencija. Jos 
darbe dalyvavo ir Pranas 
Kasperavičius. ‘Čia jis iš; 
.girdo., daug ką ., įdomaus.

kad

mus kištų, o į beprotna
mius.

Argi tai nerodo, kad San
daros redaktoriaus galvoje 
ne viskas, gerai? Argi tai 
nerodo, kad jo galva būti
nai turėtų būtį ištirta?!

APIE TŪLĄ 
URUGUAJAUS 
SPORTININKĄ

Montevidėjaus Dalbas 
rašo: ' •' ' /

Sugrįžus jš Helsinkio Urug
vajaus sportininkams, jėzui
tas Mikalauskas tuoj nutempė 
Cieslinską į savp radiją ir ten 
pravedė “išspaviedojimą.” An
titarybine propaganda užsi
imančiam jėzuitui labai nore-

I .

josi, kad Cieslinskas papiltų 
visą lovį sutrų prieš tarybinius 
sportininkus. Vienok iš to nie
kas neišėjo. Cieslinskas tik tiek 
tepasakė, kad Butautas su juo 
nenorėjęs kalbėtis, o vis skai
tęs žurnalą (Mikalauskas pri
dėjo : “bolševikų propagan
dai”). Jei iš tikrųjų taip bu
vo, kad Butautas nekreipė di
delio dėmesio. į ‘.‘urugvajieti”. 
Cieslinską, tai tą mūsų tėvy
nainį už tai reikėtų pasveikin
ti: jis, matyt, įžiūrėjo, kad tu
ri reikalą nė su. tikru lietuviu, 
bet su asmeniu, kuris Urugva
juje, galima sakyti, aktyviai 
veikia prieš savo tautą; su as-' 
meniu, kuris trokšta, kad Bu-’ 

I tauto tėvynė būtų priešų už
pulta ir napalo ugnimi išde-

' ginta. Tai ir gerai, jei tas

cecho viršininku.”

NAUJAS MIESTAS 
LENKIJOJE

Glos Ludowy praneša, 
kad jau baigti planai ir pa
siruošimai statymui naujo 
miesto Lenkijoje. Jo var-1 
das bus Nowa Hutą.

# Naujame mieste statomas, garbingas Lietuvos sūnus taip 
milžiniškas plieno fabrikas, atsinešė link Mikalausko ben- 
j&me gyvens 100,000 žmo- i dradarbio!

A
>:«

Vaizdas Japonijos vienoje raštinėje, kur piliečiai už
siregistruoja dčl balsavimo. Rinkimai įvyks spalio 1 d. 
Bus išrinktas naujas parlamentas. Premjeras Yoshida 
senąjį parlamentą paleido, manydamas, kad naujuose 
rinkimuose jo partiją, d^r, labiau, padaugins, savo vietas.,

O ką, jei nesusi

įdomau- 
darbais

mėnesį 
Visasą- 
energe-

PROGRESYVIŲ PARTIJA
Trečia partija .tarnauja 

Liaudies Valiai.
Liaudies Balsas reikšmingiausias 

Visai Šaliai.
Asilo ir Dramblio vėzdai 

Klastą daro, 
Pasekėjus į užburtą 

Ratą varo:
Dviem’s gerklėm’s abelną 

Dv^ną-bučių.
Bučio priekį Dramblis puošia 

Dėl “geručių.”
Kitą Bučio gerklę puošia 

Asiliniai '
Užburtam’ rate piliečiai!

Gėda miniai.
Jų balsus pasidalina 

Aukso veršiai
Dvynų vėzdų užžavėti 

Žviegia garsiai:
Nuo seniai jau pagaminta

> Propaganda;•
• Dvynų kongresas jau laisvei 

Suka sprandą.
^Tricia Partija už Taiką!— 

Garbingiausia. ' • ;
Pažangiai, apšviesta liaudis—
/ ‘Galingiausia.

Draiųblį, .Asilą sekt’ žmogui - 
’ Neprotinga.

. Savo protų nevartoti 
r; t ?’ Net , blėdinga.

f . A. K. Rutkauskas, M. D.

Mūsų didysis darbas
• Stokime į savo didįjį darbą gavimui Laisvei naujų 

skaitytojų! ■
Kaip seniau, taip ir šiemet Laisvės vajus gauti naujų 

skaitytojų prasidės 1-mą dieną spalio ir tęsis per tris 
mėnesius,; iki 31-mos dienos gruodžio 1952 m.

Lietuvių išeivijai mažėjant šioje šalyje, spaudai darosi 
vis sunkiau. Gavimas naujų prenumeratorių yęa sunkus 
darbas. Tačiau vis dar yra galima prikalbini geroką 
būrį žmonių, rimtai tam reikalui pasiryžus. Yįpač mes 
turime šansų tuomi, kad Laisvė paduoda daug žinių iš 
Lietuvos. Klerikalų, .tautininkų ir menševikų laikraš
čiai slepia žinias iš Lietuvos nuo savo skaitytojų. Nes 
šiancĮien žinios iš Lietuvos, kaip saulė sniegą, tirpia 
kryžiuočių melus apie Lietuvą. »

Aišku, kad Laisvės patrijotai supranta padėties rirS 
tumą; žino svarbą pakėlimo savo dienraščio ’cirkuliaci
jos, ir apie tai daug nekalbėsime. Bet norime priminti 
tai, kad.tįk supratimas reikalingumo gauti naujų skai
tytojų nėra viskas. Reikia dirbti, rūpintis tuomi, nes 
tik darbu savo gerus norus teįvykdysime.

Kviečiame į talką gavimui naujų skaitytojų visus bu
vusius vajininkus, visus dienraštį Laisvę branginančius 
žmones. Prašotne stoti į kontestą iš pat pradžios vajaus. 
Visų prašome, kuo tik išgalint, prisidėįį^ie šio vajaus.

Kryžiuočiai, apsvaigę pagieža prieš Laisvę už tai, kadI 
galime dalelyti piktos valios elementams užsmaugti savo 
koįektyvj vadą ir mokytoją—dienraštį Laisvę?!—Nieka
dos! , ,

Atmušti jtį piktas užmačias mes galime gavimu Lais
vei naujų skaitytojų. Taigi, šiame vajuje labiau, negu 
bet kada, turime darbuotis, kad gavus kuo daugiausia 
naujų skaitytojų. Geri norai ar linkėjimai nieko ne
gelbės—reikia intensyvaus darbo tam reikalui, reikia 
prisispaudimo.

Taigi, prieteliai, šis didysis mūsų dįrbas rymo ant 
kiekvįejio iš mūsų individuals sąžinės/' Jei imsime są
žiningai ir pasiryžusiai, jausdami kaipo būtiną savo už
davinį gauti naujų skaitytojų ar kokiu nors kitu būdu 

• paremti šį vajų, tai mes jį išyesime sėkmingai, šis dar
bas reikalauja plačios talkos, nes tai yra darbas plattR| 

!nis, negu visos mūsų šalies plotmė. Todėl su giliu imlu 
širdumu kviečiame į talką- visus apšvietą branginančius 
žmones platinimui dienraščio Laisves, paskleidimui tei
sybės žodžio. . ‘ < Laisvės Ądtniaistracija

m tuomi, Kau Laisve _ 
Klerikalų, .tautininkų ir menševikų laikraš-

|   W» 'if T '*.iiu r yin n ............................- ''
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az. Bevardžio Margumynai
New Jersey naujo vieš

kelio valdyba praneša, kad 
liepos mėnesyje už važiavi
mą tuo vieškeliu automobi
liais gauta $1,559,933.

Nuo atidarymo vieškelio 
5 d. lapkričio 1951 m. vi
so pajamų turėta už va
žiavimus $7,603,250 ir už 
bizniam koncesijas prie 
vieškelio' $631,807.

•

Curtiss - Wright Co. yra 
stambiausia šioje šalyje or
laivių išdirbystė. Kompa? 
nijos prezidentas Roy T. 
Hurley praneša, kad yra 
pagaminę motorą (variklį) 
su 20,000 arklių pajėga ir 
juoify) orlaivis galės lėkt 
1/^10 mylių per valanda.

1951 metų Jungtinėse 
Valstijose sporto ir teatro 
biznis apskaičiuota seka
mai :

Į kintamuosius paveiks
lus įžanga — 1,666 milijo
nai dolerių. Teatrų ir ope
rų įeigos — 90 milijonų do
lerių. Arklių ir šunų lenk
tynės — 38 milijonai dole
rių. Profesionalių beisbo- 
lininkų — 51 milijonas do
lerių. Kolegijų futbolinin- 
kystė — 103 milijonai dole
rių. Profesionalė futboli- 
ninkystė — 9 milijonai do
lerių.

f\nglijoj Buckingham ka
rališkame palociuje yra 600 
skirtingų, kambarių.

•

Baltijos Jūra, esanti tar
pe Švedijos ir Sovietų . Są
jungos, 1658 metais visa 
buvo storu ledu aklinai už
šalusi.

1947 metais John R. Cobb, 
iš Bonnesville, Utah, ban
dyme greitumo 'automobiliu 
važiavo 403 mylias per va
landą. Tai iki šiol grei
čiausiai važiavęs automobi
liu.

•

Apskaitliuota, kad 1:951 
metais šioje šalyje gimė 3,- 
758JI00 kūdikių.

•

-Jįtatistikų rinkėjai ap- 
skaitliuoja, kad praeitais 
1951 metais šioje šalyje 
daktarų uždarbis abelnai 
(average) buvo $12,518 per 
metus, o advokatų $9,375. 
Reiškia, daktaro profesija 
pelningesnė negu advokato.

Ilgiausias pasaulyj pože
minis kelias (tunnel) yra 
Swiss - Italian Alps, turin
tis 12! mylios ilgio.

Nuo 1949 metų Jungtinių 
Valstijų iždininku yra mo
teris Mrs. Georgia N.

< Clark.
•

. Merginai ar moteriai gaut 
darbą orlaiviuose už patar
nautoją (hostess), reikalin
gos šios kvalifikacijos:

9 a) Privalo' būti ne jau
nesnė 20 metų ir ne senes
nė 38 metų amžiaus, b) 
Privalo būti geroje sveika
toje; taipgi turėti aukštį 
ir etforį pagal orlaivystėje 
niį^ltytas reguliacijas, c) 
PriWilo būti linksmo būdo, 
mandagi ir gražios išvaiz
dos. d) Privalo būti neve
dus, našlė arba divorsuota 
(atsiskyrėlė) ir be vaikų.

Slaugėms- (norsėms), dir
bančioms orlaiviuose, irgi 

tos pačios fizines kvalifi-
kacijos.

Lietuviškuose laikraš
čiuose nuskambėjo žinia, 
kad tupinčio Washingtone 
pono Žadeikio pati ir duktė 
atostogavo Europoj ir turė
jo specialę audienciją Romo
je, kur buvo popiežiaus “pa- 
bagaslovytos.” Dabar, po 
atostogų,: Balf’as vėl pa
smarkins aukų rinkliavą po 
obajsiu “laisvinti” Lietuvą.

Amerikoje dar yra ir to
kių lietuvių, kurie dėl nu
senę jimo pasidaro dideliais 
skūpuoliais ar žioplais lab
dariais. Kazys Bevardis

KIEK VERTA
KŪNO MEDŽIAGA

Visus chemikalus, iš ku
rių susideda žmogaus kū
nas, galima būtų nupirkt už 
98 centus. Bet jei visa kū
no medžiaga būtų perdirb
ta i atominę jėgą, tai ta jė
ga būtų verta 85 bilijonų 
doleriu, v

Trylika amerikinių vals
tijų neturi tokių miestų, 
kur gyventų daugiau kaip 
100,000 žmonių.

Cielo kraujo 
išlaikymas

Čielas kraujas 'daug ge
riau gaivina' sužeistą žmo
gų bei nusilpusį ligonį, ne
gu kraujo skystis, vadina
ma plazma, kaip kad jau 
senfai ^patyrė Sovietų rpote- 
HM* ‘,L .rL 

Pastaraisiais laikais ir 
amerikiniai daktarai pripa
žįsta kaskart vis didesnę 
čielam kraujui viršenybę 
prieš plazmą.

Gaminant plazmą, yra 
pašalinami visi kraujo tirš
čiai — raudonieji ir baltie
ji kūneliai ir plokštelės 
(platelets).

Čielą kraują sveikai iš
laikyti Amerikoje galima 
buvo tiktai per 3 savaites, 
bet dabar surandama che
mikalai, kuriais tikimasi il
gesniam laikui palaikyti 
kraują “gyvą,” kaip prane
šė d-rai O. Schales ir I. S. 
Ravdin Amerikiniu Chemi
kų Draugijos suvažiavime 
pereitą mėnesį Atlantic Ci
ty,'N. J. ••

Čielas kraujas iki šiol per 
greitai gedo. Chemikalais 
gi apvalant kraują nuo ga
dinančių bakterijų, būna 
žalojami bei marinami rau-. 
donieji kraujo rutuliukai.

Didžiausias keblumas yra 
tas, kad kraujuje išsivysto 
virusai — smulkiausi ligos 
perai, kurie- sukelia kepenų 
uždegimą ir geltligę.

Norint tuos perus sunai
kinti, būtų reikėję vartoti 
labai stiprius chemikalus, 
kurie atimtų gyvybę .ir 
kraujo rutuliukams. Plaz
mai apvalyti nuo geltligės 
perų galima vartoti, smar
kesnius chemikalus, negu 
čielam kraujui išlaikyti. Bet 
i? plazmoj užsilieka šiek 
tiek tokių perų. Tad jie 
kartais ir sukelia kepenų 
uždegimą ir geltligę žmo
nėms, kuriems plazma lei
džiama į kraujagysles. .

Bet sovietiniai žurnalai 
rašo, kad Sovietų Sąjungoj 
čielas kraujas sveikai išlai
komas šaldytuvuose bent 
per du mėnesiu. J. C. K,

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

TURKAI—KAS JIE YRA?
Jau apje šimtas metų kai 

Turkija škaitoma “Sergan
čiu Žmogum.” Ir nepaisant 
dabartinių Wall Stryto im
perialistų pastangų pasta
tyti ją ant kojų, ji dar dau
giau ąerga. .Tą pripažino 
ir M1’- Neriu E. Gun, išsa
miame savo stra i p s n y j e 
“Turkija Pateko į Griovį,” 
tūpusiame 19 d. gruodžio, 
1948 m., New York Herald 
Tribune. Bet apie dabarti
nę Turkiją ir jos rolę pa
kalbėsime kita karta. Da
bar pažvelgsime į turkų ir 
Turkijos praeitį.

Tiurkai arba osmanai yra 
junginys 1 seniau buvusių 
dviejų tautinių grupių kau
gių ir kipčakų, kurie apie 
du tūkstančiai metų atgal 
klajojo Vidurinėje Azijoje, 
taipgi Syr-Darijos upės pa
kraščiais. Apie. 10- j į šimt
metį į juos daug paveikė 
arabai, kurie atnešė jiems 
ir islamo-mahometonu tikė
jimą.

XI-me šimtmetyje kanglai- 
kipčakai (tiurkai), spau
džiami kitų tautinių grupių 
iš šiaur-rytų pusės, susime
tė į bendrą grupę vadovys
tėj Seldžiuko ir pradėjo už
kariavimus Azijoje.. Ir vė
liau, laike viešpatavimo sul
tono (karaliaus) Osmano 
(1288-1326), jię susijungė 
su Anatolijoje, .dabartinėje 
Turkijoje, kitomis tiurkų 
grupėmis ir sudarė valsty
bę, kuri žinoma kaipo Tur
kija.,

Turkams vyko nukariau
ti .apsilpusią Bizantiją 
(graikus) Mažojoje Azijo
je, o 1356 metais jie per
sikėlė per. Galipollio perta- 
ką į Balkanų pussalį, nu
kariavo Trakiją, >kitas vals
tybėles ir 1365 metais A- 
drianopolvje įsteigė savo 
sostinę. Turkų įsigalėjimas 
Mažojoje Azijoje uždarė 
Europos pirkliams kelią su 
Indija' ir Tolimaisiais Ry
tais. Prieš turkus ir ara
bus buvo organizuojama 
per du šimtus metų Kry
žiaus Karai; neva atkaria-, 
vimui “šventųjų žemių,” bet 
•tikrumoje atidarymui sau 
kelių į rytus. Tie karai bu
vo kryžiuočių pralaimėti.

Turkams įsigalėjus Bal
kanų pussalyje, jie pasida
rė stambi ir gerai organi
zuota valstybė, kuri puolė 
tai Europoje, tai Afrikoje 
kitas Valstybes. Turkai ver
žėsi’ ir i Rusiją, kuri tais 
laikais buvo susiskaldžiusi 
į/ daugeli feodalių kuni
gaikštysčių ir kentė toto
rių jungą.

Tuo laiku turkai greičiau 
susiorganizavo į centrali
zuotą, Vieningą valstybę 
vadovystėje sultano, negu 
kitos tautos, ir todėl jie bu
vo galingi. Turkai užpul
davo kitas tautas, suimda
vo krikščionių berniukus, 
įskiepydavo jiems savąjį 
mahometonų tikėjimą, o ka
da tie berniukai užaugda
vo, tai juos įjungdavo į spe
cialius pėstininkų karinius 
vienetus, kurie, vadinosi 
janičarai (pėstininkų dali
niai), ir raitarijos dalinius, 
vadinamus spagi. t 
/Janičarai — baisi rykšte

Berniukai, atimti nuo tė
vų, kaip

moję karo imtiniai, išauklė
ti paklusnume sultonui, iš
lavinti karo veiksmų, užau
gę, gavę ginklus ir specia- 
les privilegijas, pasidarė 
tvirtas sultonų ramstis ir 
savo rūšies stiprus gvardi
jos junginys karuose prieš 
kitas tautas.

Toliau, janičarų gimę vai
kai jau automatiškai likosi 
tos grupės nariais. Jie gau
davo iš Turkijos-; vyriausy
bės algą, bet vyriausybė per 
pirštus žiūrėjo į: jų sauva
liavimus, liaudies apiplėši
mus; jiems pavesdavo lais
vai apiplėšti nuk a r i a u t ų 
tautų miestus, ir taip jani
čarai lobo. Kas ilgai Vokie
tijoje buvo kryžiuočiai, pa
likę prūsų karinę kliką, tai 
Turkijoje buvo janičarai.

Janičarai gyveno sultono 
sostinėje, pirmiau Adria- 
nopolyje, vėliau Konstanti
nopolyje (dabartiniame Is- 
tambule). Per ilgus laikus 
jie buvo aklas sultonų įran
kis. Bet laikai keitėsi. Ja
ničarai pradėjo jau ne vien 
klausyti sultonų įsakymų, 
bet patys kištis į politiką. 
Įvyko visa eilė suokalbių. 
Janičarai dalyvavo vienų 
sultonų nuvertime, (kitų į 
sostą padėjime^’ < •

1826 metais, janičarai da
lyvavo suokalbyje prieš sul
toną Mahmuda II. Ju ' su
kilimas buvo nuslopintas, 
ir veik visi janičarai išžu
dyti. Su tuo pasibaigė ir 
jų rolė. Bet Turkijos isto
rijoje jie suvaidino didelį 
vaidmenį, išplėšdami turkų 
imperiją. Janičarai buvo 
drąsūs, vieningi ir labai 
žiaurūs kovoje.

Didi Turkijos valstybė
Šešioliktame šimtmetyje 

Turkija buvo didelė valsty
bė. Žiaurioje kovoje Bal
kanų pussalyje ji nukaria
vo bulgarų, serbų, juodkal- 
niečių, graikų, rumunų ša
lis. Turkai veržėsi į Ven
griją, apguldinėjo Austrijos 
sostinę Vieną. Kartą Vie
ną išgelbėjo garsusis Len
kijos karalius Sobieskis, 
kuris atvyko prie'Vienos ir 
apgulančias turkų .jėgas vi
siškai ištaškė.

Turkija Mažojoje Azijoje 
valdė Anatoliją,*Syriją, Pa
lestiną, Iraką, Arabiją, o 
Afrikoje Egiptą, Tripoli ta
ni ją, Tunisiją,, Alžyrą. Jos 
imperija tęsėsi nuo Duno
jaus upės iki pietinio galo 
Persijos Užlajos, nuo Per
sijos Užlajos — pietiniu 
kraštu Viduržemio Jūros 
veik iki Gibraltaro perta- 
kos. Ji veržėsi į Kaukazą, 
į Krymą, į Ukrainą, Len
kija , ,

Kovos visur buvo žiau
rios. Pavergiamų kraštų 
žmonės gynėsi, kovojo, bet 
dažnai jų vadai ir armijos 
žuvo, kaip kad serbų vadas 
ir apsigynimo jėgos ant 
Kos.ovo lauko 1389 metais.

Turkų nukariautuose kraš
tuose didelius žemių plo
tus, tais laikais svarbiausią 
žmonių turtą, pavesdavo 
turkų vadams, kurie darėsi 
dideliais ponais ir valdo
vais.. Nukariautų kraštų 
valdovai dažnai greitai (su- 
siuostydavo su turkų val
dovais, patys imdavo pa-

- mėgdžioti turkus, kaip -sa
vo laikais Lietuvoje ponaiminėjau, didžiu-

pamėgdžiodavo lenkus po
nus.

1453 metais turkai, vieš
pataujant sultonui Maho
metui II, paėmė Konstanti
nopolį, nugalėdami vengrus 
ir lenkus, ir ten perkėlė sa
vo sostinę. Bizantijos im
perija panaikinta. Turkų, 
arba Osmanų imperijos 
garbė buvo aukštumoje. 
Totorių chanai ir arabų ka
raliai skubino priimti Tur
kijos globą, būti jai pagal
bininkais ir ištikimais.
Rusija parbloškia Turkiją

1571 metais Turkijos ka
rinis laivynas buvo sumuš
tas ispanų ir italų prie Le
panto, Graikijos uosto. Bet 
Turkija, vis galinga saus- 
žemyje valstybė, vėl skubiai 
statosi dar galingesnį kari
nį laivyną.

Tuo laiku įvykę didelės 
permainos Rusijoj. 1380 
metais rusai galutinai su
mušė apie 350,000 totorių 
ant Kulikovo lauko.

Po tos pergalės Rusijoje 
eina valstybės centraliza
cija, jungiasi vienas mies
tas po kitam, viena kuni
gaikštystė po kitai prie 
Maskvos. Rusija ne tik nu
sikratė totorių jungą, bet 
pereina prie likvidavimo jų 
valstybių—Kazanio, Astra- 
chanio ir kitų.

Susicentral i z a v u s rusų 
valstybei, apsiv.ienijus į vie
ną jėgą, susijungus su 
Ukrainos gyventojais, pra-' 
sideda dviejų šimtų metų 
Rusijos ir Turkijos karai.

1695-16196 metais buvo 
Petro Didžiojo karas už at- 
kariavima Azovo prieplau
kos. Turkai pralaimi kąrą 
ir turi atsisakvti nuo Ven
gruos, Tranšylvanijos, Po- 
doliios...

1771-1774 m. i vyko karas 
Prut upės srityje. 1774 m. 
rusų karo laivynas sumuša 
turkų laivyną prie Česmos. 
1783 m. Rusija nugali Tur
kiją ir išlaisvina Krymo 
pussalį. 1788-1791 m. Ru
sijos - Turkijos karas bai
giasi turkų pralaimėjimu. 
Rusijai gražinami Očakovo 
miestas ir žemės tarne pie-1 
tinid Bugo ir Dniestro 
upių.

Pradžioje XIX šimtmečio 
prasideda prieš turkus su
kilimai pavergtų tautų Bal
kanų pussalyje. Serbai su
kilo vadovystėje Kara-Ge- 
orgijo. Jų sukilimą sekė 
graikų sukilimas. 1828-1829 
m. įvyko Rusijos - Turkijos 
karas dėl išlaisvinimo Grai
kijos, Prieš Turkiją išsto
jo ir Anglija < su Franci ja. 
Rusijos laivynas laimi mū
šį, sunaikindamas turkų lai
vyną prie Navarino. Tur
kija yra priversta pripa- 

i žinti nepriklausomybę Grai
kijos, o 1831 m. — Serbijos, 
Moldavijos ir Valachijos. 
(Dvi pastarosios provinci
jos sudaro Rumuniją.) 
Francija pasigrobia nuo 
Turkijos Alžyro kraštą Af
rikoje, o Anglija “išlaisvi
ną” Egiptą, pati ten įsiga
lėdama.

1853-1855. m. Turkija su 
Anglija, Francija ir Sardi
nija veda karą prieš Ru
siją. Po 11-kos mėnesių jos 
paima Sevastopolį, bet tur
kai - pralaimi^ Ųžkaukazijoj.

1877-1878 m/vėl Rusijos- 

Turkijos karas dėlpaliųosa- 
yimo Bulgarijos ir kitų sla
viškų tautų. Turkija karą 
pralaimi.

1914-1918 m. Turkija da
lyvavo kare išvien su Vo
kietija ir vėl pralaimėjo. 
Bet Turkija pasinaudojo pi
liečių karo sąlygomis Rusi
joj ir užgrobė tūlus Armė
nijos plotus s.u Karšo mies
tu Ųžkaukazijoj.

Po Rusijos revoliucijos 
sekė revoliucija Turkijoj. 
1920 m.“ Turkijoj panaikin
ta monarchija, priešakyje 
su Kemal Paša įkurta res
publika, kuri atsisakė pri
imti vergiškais Anglijos - 
Francijos-Graikijos diktuo
jamas taikos sąlygas, ku
rios siekė faktiškai panai
kint turkų valstybę ir jos 
nepriklausomybę.

Graikija, remiama Angli
jos ir Francijos, pradėjo 
karą prieš Turkiją, jos pa
vergimui. Turkija, žinoda
ma naują politiką Rusijoj, 
naujos Tarybų vyriausybės 
atsinešimą linkui kaimynų 
ir tautų, atsikreipė į Leni
ną, prašant pagalbos. So
vietai suteikė Turkijai pa
galbą. 1921 m. graikų ar
mija visiškai buvo sumuš
ta prie Smirnos, ir tuo Tur
kija išgelbėjo savo nepri
klausomybę. D a b arti nėję 
Turkijoje pavergti kraštai 
yra tik nedidelis plotas Bal
kanų pussalyje, Kurdista
nas ir du trečdaliai Armė
nijos.

Vaistais atidarytas 
regėjimas

Linda Brown, faktinai 
akla gimė pirm 11 metų,- 
bet vaistais, be operacijos 
taip pataisyta mergaitei 
akys, kad dabar ji skaito ir 
rašo, kaip ir kiti to am
žiaus vaikai.

Dar pirm keliolikos mė
nesių viena Lindos akis bu
vo visiškai akla, o kita akis 
silpnai matė tiktai ūkano
tą šviesą, bet negalėjo jokių 
daiktų matyti.

Pagaliaus, vienas drąsus 
Los Angeles daktaras pasi
ryžo cheminiais vaistais 
atidaryti mergaitei' regėji
mą. Jis tepė jai akis sul
fa vaistu, vadinamu calsul- 
phydryl. Daktarui padėjo 
gabus chemikas, kuris rū
pestingai apvalė vaistą nuo 
visokių pašalinių priemai
šų.

Taip' mergaitė ir prare
gėjo.

Teigiama, jog tai dar pir
mas toks atsitikimas, • kad 
vaistai suteikė regėjimą gi
musiam aklu neregiui. -

DIDIEJI GILIOS
SENOVĖS EŽERAI

Apart dabartinių Didžių
jų Ežerų, buvo kiti didieji 
ežerai pirm 55 milijonų me
tų. Tada jie užėmė -milži
niškus plotus, kur dabar 
yra Wyoming, Colorado ir 
Utah valstijos.

Einant senyn vis daugiau 
žmonių serga vėžiu. Todėl 
dr. Lowell A. - Erf rašo 
Medical Practitioner žurna
le: — Jei visi žmonės gy
ventų 150 metų, tai visi 
mirtų nuo vėžio.

Malaja. — Anglai giriasi 
nušovę mala j iečių partiza
nų vadą C. Yoką.

3 puri.-Laisve (Liberty)-Penktad., Rugsėjo-Sept. 26, 1952

Naujos operacijos -
Nuo skilvio bei žarnų ’ 

operacijų pirm 40 metų 
mirdavo 25 žmonės iš kiek
vieno šimto ligonių. Bet* 
naujieji vaistai ir geresnis 
daktarų išsilavinimas pa-, 
skutimais laikais penkerio-' 
uai sumažino mirimų skal-f 
čių per vidurių operacijas. 
Tatai buvo parodyta Ame
rikos Chirurgų Kolegijos '■ 
suvažiavime šią savaitę: 
New Yorke.
žarnos galas vieton gerkles

Keli chirurgai gydytojai, 
iš Bostono pranešė apie 
•naująsias savo operacijas/ 
kuriomis jie atitaisė vėžio 
suėsta ryjamąją gerklę.

Vėžys buvo sunaikinęs' ' 
žemutinę dalį gerklės vie
nam 65 metų žmogui, taip : 
kad jis negalėjo jau nieko-1 
nuryti. Tad daktarai iš-T 
pjovė vėžio sugadintą da- , 
Ij gerklės.. Paėmė gabalą 
ligonio žarnos ir prisiuvo . 
prie aukščiau likusios svei 
kos gerklės dalies. Žarna-, 
gali* prigijo. Taip žmogus*', 
dabar gana sveikai valgo ir . 
geria.

Jo gerklei sulopyti padą-? . 
ryta 6 atskiros operacijos/ 
kurios užėmė viso 22 valan
das. laiko ir lėšavo $20,450. '
Skilvio išpjovimas pagydė., 

žarnas T*
, : Chirurgų suvažiavime 
buvo raportuota ir apie kU-< 
tą nępaprastą vidurių ope,iH 
racijai .Ligonis turėjo žan>, 
nu skaudulius (olserius), ir 
skilvys buvo taip sugedęs, 
kad teko išpjaut du jo treč
dalius. O žarnų skaudulių^ 
operacija buvo atidėta to-*' 
lesniam laikui.

Likęs vienas trečdalis 
skilvio sugijo ir gerai vei-r. 
kė. Pasitaisė ir bendroji 
žmogaus sveikata. Tuomet f 
gydytojai rengėsi išpjaut“ 
žarnų skaudulius. Bet at
rado naują, stebėtiną daly--- 
ką. Žarnų skauduliai jau,, 
patys savaime sugiję,'^be.: 
jokios operacijos.

Iš to daktarai padarė iš
vadą: Skilvyje dažnai su-. . 
sidaro per daug rūkštįes, p;.', 
jos perviršiai sukelia skau-. 
dulius ne tik pačiame skil
vyje, bet ir žarnose. Išpjau-,.. 
nant žymią dalį skilvio, to.-., 
dėl ir žarnos galėtų būti ap
saugotos nuo skaudulių.

Bet kas to norės?
Pavėluojamos vėžio -• 

operacijos
Kiti chirurgai pranešė, 

kad dauguma ligonių, • tu
rinčių vėžio- ligą viduriu d-.’ 
se, taip pavėluoja, kad jau- 
nebegalima daryti jiem^n* 
operacijos. Tad tiktai 44- 
iems iš kiekvieno šimto te-- ‘ 
galima operacija. 22 nuo-"’ 
šimčiai jų gyvena iki 5 me
tų po operacijos, o kai ku^". 
rie ir ilgiau. N.

ČEKIŲ VAGYS
Daug piniginių valdžios” 

čekių išvagiama iš paštinių*” 
dėžučių namuose. Science^ 
Digest žurnalas todėl pata<^ 
ria: — Jeigu laukiate če-“’ 
kio, tai geriau pasitikite'“ 
laiškanešį, kada jis ateina'.

------—; (i

Norvegijos mokslininkai 
išrado elektrinį prietaisą(,': 
Saltex, kuris parodo, kiek”! 
yra sūrumo skystuose bei 
tirštuose valgiuose.



Dotnuvos selekcijos stotis
Rašo Agronomas L. Jurgenas

DOTNUVA. — Lengvas 
Vėjelis siūbuoja pasėlius ly
giuose kvadratiniuose ban
domuosiuose sklypuose. 
Juose, tarp visokiausių rū
šių augalų, boluoja lentelės 
su įrašais, rodančiais, ko
kia kultūra ir rūšis yra pa
sėta sklype.

Agronomų laboratorija
’ Čia, Dotnuvos rajone, yra 
Lietuvos Valstybinė bando
moji selekcijos stotis—Ta
rybų Lietuvos agronomų - 
selekcininkų kūrybinė labo
ratorija. Dar visai neseniai, 
buržuazijos viešpatavimo 
metais, stoties laukus ga
lima buvo apvaikščioti per 
kelias valandas, o dabar jo
sios ūkiui atidžiai apžiūrė
ti reikalinga daugelio die
nų. Ne taip jau lengva ap
žiūrėti pasėlius, kurie da
bar užima apie pusantro 
tūkstančio hektarų. Šioje 
lauko laboratorijoje darbuo
jasi lietuvių selekci n i n k ų 
kolektyvas.

.Selekcijos stotį įkūrė 1922 
metais profesorius Dioni
zas Rudzinskas. Dirbda
mas stotyje, jis panaudojo 
nepaprastai gausųjį savo 
patyrimą ir žinias, įgytas 
dirbant su visame pasau
lyje žinomuoju agronomu— 
akademiku Viljamsu, kurio 
mokiniu ir bendradarbiu 
bUVo Rudzinskas.

Tačiau buržuazinė Lietu
vos vyriausybė visiškai ne
sirūpino stotimi. Joje dir
bo iš viso keturi moksli
niai darbuotojai. Patį pro
fesorių Rudzinską, raginu
sį atsižadėti tuščiųjų veis- 
maninių - morganinių ieš
kojimų, kovoti prieš kleri
kalizmą moksle, buržuazi
niai valdovai išvijo iš sto
ties. Tik Tarybų Lietuvoje 
senojo profesoriaus darbas 
tapo visos liaudies pripa
žintas. Jam buvo sudary
tos' visos sąlygos sėkmingai 
dirbti kūrybinį darbą.

Stoties atgimimas
Tarybų valdžios metais 

stotis iš tiesų naujai gimė. 
Iš visų neaprėpiamosios Ta
rybų Sąjungos teritorijos 
kampelių Dotnuvos selekci
jos stoties adresu pasiųstos 
sėklų kolekcijos.. Iš Visa
sąjunginiame A u g a 1 i n in- 
kystės institute esančiojo 
gausiausio pasaulyje auga
lų- rinkinio, iš Visasąjungi
nės V. I. Lenino vardo Že
mės akio mokslų akademijos 
eksperimentinės bazės, iš 
Gruzijos ir Sibiro, iš Ukrai
nos ir Uralo — iš visur čio- 
nai vyko siuntos su sėkla.
’• Iš TSRS agrobiologijos 
centrų buvo gauti metodi

Amerikos Darbo Federacijos konvencijoje. Federaci- 
* jos prezidentas William Green (kairėje) sveikinasi su 

• m-New Yorko Valstijos gubernatoriumi Thomas Dewey.
Dewey buvo pakviestas konvencijai kalbėti. Jis pasakė, 
kad jis laimėjo rinkimus ir be unijų paramos, nes, gir- 
di, darbininkai balsavo už jį ir be unijų užgyrimo. Jis 
gyrė savo administraciją ir ragino į prezidentus bal- 
suoti. už gen. Eisenhoweri.

niai nurodymai, tarybinių 
selekcininkų moksliniai dar
bai, praktiški patarimai. 
Dotnuvos geležinkelio sto
tyje buvo iškraunamos plat
formos su traktoriais, su
dėtingomis žemės ūkio ma
šinomis, inventoriumi, pui
kiais įrengimais ir apara
tais laboratorijoms įrengti. 
Tarybų šalis teikė s.tačiai 
dosnią ir nesavanaudišką 
pagalbą.

Darbuotojų būrys
Vietoj keturių mokslinių 

darbuotojų dabar stotyje 
mokslini darbą dirba 24 
agronomai, 20 kartų pagau
sėjo bendrasis stoties ben
dradarbių skaičius, 50 kar
tų padidėjo pasėlių plotai. 
Sukurtos specialios labora
torijos: agrochemijos, au
galų apsaugos, technologi
jos.

Per trumpą laiką stoties 
bendradarbiai pasiekė lai
mėjimų. Dotnuvos selekci
jos stotis teikia Lietuvos 
kolūkiams ir tarybiniams 
ūkiams nuolatinę agrono- 
minę pagalbą.

Nauja kviečių rūšis
Stoties darbuotojai nuta

rė suteikti respublikos kol
ūkiams gausų derlių duo
dančią ir išvertė jimui at
sparią kviečių rūšį, kurią 
plačiuosiuose kolūkių lau
kuose galima būtų valyti 
kombainais. Docentas Jo
nas Bulavas, dabartinis sto
ties direktorius, išvedė ši
tokią rūšį. Tarybinės liau
dies pergalės prieš hitlerinę 
Vokietiją garbei jis tą rūšį 
pavadino “Pergale.” Šiuo 
metu šios rūšies kviečiai 
yra auginami šimtuose Lie
tuvos kolūkių ir duoda gau
sų derlių. Antai, “Lenino 
keliu” kolūkio brigadinin
kas Socialistinio D a r b o 
Didvyris Jonas Jodinskas 
surinko po 31 centnerį grū
dų iš kiekvieno “Pergalės” 
kviečių pasėlio hektaro. 
Kolūkiečiai žino ir gerbia 
Joną Bulavą — naujų au
galų rūšių kūrėją. Jie iš
rinko jį deputatu į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą.

Įvairios kultūrų rūšys
Vien per 1950 ir 1951 me

tus stotyje buvo išvesta 
daugiau kaip 30 įvairių kul
tūrų rūšių — beveik dvigu
bai tiek, kiek buvo išvesta 
per visus stoties darbo me
tus buržuazinių vyriausy
bių Taikais. Sukurtas rugių- 
kviečiu hibridas Nr. 504. 
Jis duoda gausius pastovius 
derlius smėlio dirvosė, ku
riose paprastosios kviečių 
rūšys nedera. Išvesta nau

ja, rudžiai atspari avižų 
rūšis “Lietuviškosios Nr. 
607,” o taip pat nealkaloi- 
dinis lubinas “Baltieji” bei 
pomidorai “Dotnuvos - 05.”

Stoties vyresnioji moks
linė bendradarbė Irena 
šiušaitė drauge su Kostu 
Bėgium išvedė naują bulvių 
rūšį “Pūdyminės.” Ji yra 
pusantro karto derlingesnė 
už senąsias rūšis, kurios 
pirma buvo auginamos res
publikoje. Sukurta taip pat 
ankstyva bulvių .rūšis 
“Spartuolė.” Mokslinis ben
dradarbis Jonas Mačys ve
getatyvinės hibridizac i j o s 
metodu sukūrė bulvių rūšį, 
turinčią savyje daug vita
minu, v

Naujos žolės
Per trejus metus selek

cininkai J. Vilkas, J. Pivo
riūnas ir G. Černiauskas, 
liaudodamiesi Mičiurino 
metodu, išvedė 4 naujas do
bilų rūšis ir 8 kitų pašari
nių žolių rūšis, tuo tarpu 
kai buržuazinėje Lietuvoje 
nepavyko išvesti nei vienos 
žolių rūšies. Esant vieti
nėms daugiamečių žolių se
lekcinėms rūšims, kolūkiai 
turi galimumą įvesti žalie- 
nines sėjomainas.

Eilė selekcininkų darbuo
jasi pirma Lietuvoje neau
gusių kultūrų rūšims iš
vesti. Agronomas Krišūnai- 
tis išvedė šalčiui atsparius 
arbūzus. Stotyje dirbamas 
darbas išvedant vietinėms 
sąlygoms tinkamus kukurū
zus, sorų bei saulėgrąžų rū
šis. Dabar Dotnuvos se
lekcijos stoties kolektyvas 
dirba 36 žemės ūkio 'kultū
rų naujoms rūšims sukurti.

Seklų parinkimai
Tačiau Lietuvos selekci

ninkai ne tiktai kuria nau
jas augalų rūšis. Jie sie
kia, kad mokslo laimėjimai 
būtų plačiai panaudoti Lie
tuvos laukuose. Stotis kas
met pagamina apie 4,000 
centnerių grūdinių kultūrų 
elitinės sėklos, 1,500 centu, 
elitinių bulvių, daugiau 
kaip 100 centnerių - elitinės 
žolių sėklos. Dėka to jau 
po 2-3 metų visi pasėliai 
respublikoje bus rūšiniai.

Stotyje vykdomi ir agro- 
tėchniniai tyrinėjimai. Jų 
tikslas — duoti kolūkiams 
ir tarybiniams ūkiams kuo 
efektyviausius būdus au
ginti įvairioms, ypačiai Lie
tuvai naujoms žemės ūkio 
kultūroms.

Kaip žemes ūkio 
universitetas

Stoties, bendradarbiai yra 
dažrfi ir pageidaujami sve
čiai kolūkiuose. Vien 1951 
metais jie paskaitė kolū
kiečiams apie 300. paskaitų. 
7-iuose kolūkiuose stoties 
agronomai moko kolūkie
čius agronomijos meistriš
kumo.

Dotnuvos selekcijos sto
tis yra savotiškas žemės 
ūkio universitetas. Čia nuo
lat atvažiuoja ekskursantai 
semtis žinių ir patyrimo. 
Vien 1951 metais stotyje 
apsilankė 1,730 kolūkiečių. 
Čia tobulino savo žinias 305 
agronomai iš įvairių res
publikos rajonų.

Lietuvos selekcin inkai, 
bendradarbiaudami su kol
ūkinės gamybos praktikais, 
prisideda prie Tarybų ša
lies žemės ūkio produkty
vumo pakilimo.

Helsinki, Suomija. — Suo
mijos valdžia padarė pre
kybos sutartį su Kinijos 
I liaudies Respublika. Pre
kyba bus vedama produk
tų mainais.

Aršaus fašisto senatoriaus McCarthy ofise Milwaukee 
mieste laike nominacijų. Jo pasekėjai užrašinėja ant 
lentos balsus, gautus iš precinktų. Iš pat ryto pasirodė, 
kad McCarthy toli gražu pralenkia savo oponentus. 
McCarthy yrą republikonas ir tapo nominuotas ant re- 
publikonų tikįeto.

Gyvenimo perspektyvos
Nors pavasario metu oras 

dar nebuvo šiltas, tačiau 
gegužės pabaigoje vienas 
sekmadienio rytas pasitai
kė būt labai gražiu. Oro 
skaidrumas tartum viliote 
viliojo į laukus. Tai buvo 
visų augmenų atgimimas: 
pievos žaliavo, vaisingi me
džiai ir ankstyvos gėlės jau 
žydėjo. Nežiūrint oro vė
sumo, bitės tiktai zvimbė 
aplink žiedus. Oras prisi
pildė skaniu aromatu nuo 
įvairių žiedų. Visa gyvybė 
rengėsi sutikti puošnią va
sarą.

Stasys Bendrai tis susita
rė su savo žmona Juze tą 
rytą važiuoti kur nors į 
laukus pasidžiaugti bei pa
sigėrėti gamtos grožybė
mis.. Pakol jis mašiną pri- 
gatavojo, ji pagamino ska
nius pusryčius šiltos kavos 
ir lašinių’ su kiaušiniais. 
Skubiai apsirengė, pavalgė 
ir išvažiavo.

Kelias, .kuriuo jiedu va
žiavo, buvo beveik tuščias, 
nes tokiame< laike . sekma
dienio rytą mažai kas te
važiavo. Jie leidosi vis to
liau į laukus., ir kuo toliau 
važiavo, tuo gražesnis vaiz
das jiems atrodė. Pagaliau- 
pasuko linkui miško, kuria
me radosi didelis ežeras. 
Prisiartinę prie jo, sustab
dė malšiną, nes manė, kad 
prie vandens bus dar ge
riau.

Iš tikrųjų buvo kuo pasi
gėrėti, kadangi rytmečio 
oras tą syk buvo tikrai gai
vinantis. Miškas prie pat 
vandens . išdavė malonų 
kvapą; pasikėlusios saulės 
skaistūs spinduliai^ besi
verždami pro medžių šakas, 
tvėrė neapsakomą grožę. 
Rasos lašai ant medžių la
pų spindėjo, l$ąip kokie bri
liantai, Lapai. mažo vėje
lio judinami, išlengvo vir
pėjo, tartum nardėsi sau
lės spinduliuose. Paukščiai 
ir paukšteliai, čiulbėdami 
įvairiais balsais, puošė miš
ką savo gražiomis melodi
jomis.. • •

Matydami ir girdėdami 
tą visą gražumą, jie nega
lėjo • atsidžiaugti gamtos 
dovanomis; jųjų širdys ti
krai skendo džiaugsmingo
je ekstazėje. Po valandė
lės ji užsimąstė' ir išlengvo 
pradėjo kalbėti:

—Daugelis žmonių turėtų 
gėrėtis tuo gaivinančiu' pa
vasario oru; turėtų matyti 
tuos puikius vaizdus ir gir
dėti tuos malonius 'balsus. 
Bet veltui, tie mano gerj 
norai niekuomet neišsipil
do. Didelė jų didžiuma pra
leidžia naktis karčiamose 
prie svaiginančių gėrimų ir 
prie prastos muzikus, o da

bar miega, kaip padvėsę. 
Taip ir leidžia savoi gyveni
mo dienas pusiau apsvaigę. 
Tai ko gero galima tikėtis 
iš tokiu sutvėrimu? u c

—Velyk kalbėkime apie 
save, — jis pasakė.

— Na, gerai, kalbėkime 
apie savus dalykus.

—Mudu gražiai sugyveno
me: viens kitą gerbiame ir 
mylime; iš ekonominio at
žvilgio irgi neblogai stovi
me, bet toks gyvenimas 
nėra naturališku, nėra pil
nu. Prisižiūrėję į gamtą, 
matome, kaip visi žvėreliai, 
paukšteliai, žuvelės ir aug
menys rengiasi prie repro
dukcijos. Medžiai žydi, pa
skui iš tų žiedų auga vaisiai 
su grūdais; tie grūdai, pa
tekę į žemę, gauna drėg
mės, leidžia savo daigus 
ir išdygsta kiti medžiai. 
Paukščiai krauna lizdus, 
deda kiaušinius, idant iš
perėti ir užauginti kitus 
paukščius. Žuvys paleidžia 
ikrus vandenyje, kad saulės 
spinduliai juos išperintų — 
žodžiu tariant, pati gamta 
daro spaudimą ant visų, 
kas tiktai gyvas, kad palik
tų savo vietoje kitus tokios 
pat rūšies. Ir kada jie at
lieka savo užduotis., tada jų 
gyvenimas nėra tuščias.

—Tu nori pasakyti, kad 
mudu turėtume vaikų, ar 
ne?—žiūrėdama jam į akis, 
paklausė jo.

Jis atsakė tiktai galvos 
linktelėjimu. Ji tęsė toliau:

—Kodėl nesakyti trum
pai ir aiškiai ? Kam • tie 
privedžiojimai? Aš tą vis
ką žinau, žvėrys ir paukš
čiai neprotauja; jie aklai 
pasiduoda gamtos spaudi
mui arba, sakysim, repro
dukcijos instinktui. Jie ne
žino, kas gali atsitikti su jų 
vaikais; nežino, . kad susi
darys medžiotojų būriai ir 
su šunimis .ieškos jų, o su
radę—iššaudys juos. Žmo
nės žino, kas atsitinka su 
jų vaikais. Jie pagimdo, už
augina ir išmokina juos, o 
paskui kapitalistinių šalių 
valdininkai perleidžia įsta
tymą, jog visi jaunuoliai to-' 
kių ir tokių metų turi eiti į 
kariuomenę, o kada įstoja į 
armiją, tada tėvai nebeturi 
jokios teisės ant savo vai
kų. Militaristų vadai kur 
tik nori, ten juos siunčia— 
nors ir už keleto tūkstan
čių mylių. Jeigu mato, kad 
turčiai turės sau naudos 
Azijoje, tai juos siunčiaten, 
kad pavergtų žmones. Kuo
met vietiniai geruoju nepa
siduoda', tai jie paskelbia 
aniems karą. Mūsų jau
nuoliai, ten. nuvežti, turi 
kariauti ir žūti, idant karo 
viešpačiai būtų patenkinti. 
Kur tai toli, svetimuose lau

kuose peršauti turi mirti, 
ir mirdami paskutinėje mi
nutėje prakeikia savo tė
vus, kam anie juos pagim
dė ir augino!

—Tas tiesa, ką tu pasa
kei, bet ką padarysi, kad 
tokią turime tvarką? Juk 
prieš vėją nepapūsi...

— Kam toks pesimistiš
kas pasakymas? Jeigu visi 
taip sakytų, tai visuomet 
žmonės turėtų tokią tvar
ką. Vienok taip nėra. Skai
tant istoriją, mes žinome, 
jog vienoks ar kitoks pa
tvarkymas nebuvo visados; 
jis keitėsi iš vienos formos 
į kitą. Kodėl? Todėl, kad 
radosi dalis gyventojų, ne
pasitenkinančių tąja tvar
ka. Jie pradėjo judinti 
mases ir tas judėjimas augo 
vis didyn, pakol apėmė 
žmonijos didžiumą, o ta di
džiuma padarė kitokią 
tvarką. — Ji sustojo, valan
dėlę pamąstė ir vėl tęsė sa
vo kalbą:

—Dabar yra pradėtas ju
dėjimas už taiką; jis didė
ja, kadangi visose šalyse 
randasi žmonių, vis daugiau 
ir daugiau mylinčių taikų 
gyvenimą, ir su laiku jų 
bus didžiuma, tada karo 
kurstytojai bus nugalėti. 
Kada nebebus užpuolimo 
karų, tada nereikės turėti 
ir apsigynimo karų. Tokiu 
būdu karai visai pranyks 
nuo žemės paviršiaus.

— Tas yra visos žmoni
jos reikalų, ką tas judėji
mas turi bendro su paviene 
šeima?

—Viskas yra surišta sy
kiu. Šeima vra vienutė; iš V f

daugelio vienučių susidaro 
draugija ir joje tvarka. 
Valstybės patvar k y m a s 
priklauso nuo supratimo 
pavienių žmonių. Daleiski- 
me sau, jeigu visų tautų 
moterys, nors ant kelių me
tų, atsisakytų gimdyti ir 
pripildyti pasaulį naujais 
žmonėmis, tuomet valdinin
kai išsigąstų ir nebūtų ste
bėtina, jeigu jie atsiklaupę 
prašytų moterų, kad jos to
kio protesto toliau netęstų, 
nes priversti tokio dalyko 
nebūtų galima. Tačiau dėl 
savo silpnumo jos to nepa
daro. Vienok kiekvienai 
motinai gaila savo vaikų, 
kuomet tik užaugintus at
plėšia nuo jų ir veda į ka
riuomenę, kaip • nekaltus 
avinėlius ant afieros!

—Reikia stiprių ir iš
tvermingų moterų, kad at
silaikytų prieš gamtos spau
dimą — lyg sarkastiškai 
pasakė.

—Ne visos moterys tei
singai supranta tą dalyką. 
Kitos aklai pasiduoda tam 
instinktui, n e a tsižvelgda- 
mos į pasekmes. O! aš ži
nau, kad yra garbinga būti 
motinomis, ir kiekviena jų 
jaučia didelį spaudimą nuo 

David L. Cole (kairėje) tapo paskirtas federaliniu 1 
taikytoju tarpe darbininku ir samdytoju. Jis užima 
vietą Cyrus Ching, kuris toje vietoje ištarnavo daug
metų. Jis sako pasitrauk iąs dėl sveikatos.- Ching yra
didelis pypkės rūkorius.

4 pusk—Laisvė (Liberty)-Penktad., Rugsėio-Seol, 26. 1952

gamtos linkui reprodukci
jos. • Vienok apsišvietusios 
moterys pajėgia prieš tai 
kovoti... Jos pasirenka ki
tą užsiėmimą, pavyzdžiui, 
visuomenišką darbą, joms 
nėra kada užsiimti indivi
dualiniais instinktų išpildy
mais. Jos stato liaudies da
lykus aukščiau pavteĮl 
žmogaus interesų; jos. tJiip 
pat žino, kad .kapitalistinių 
šalių draugijinis patvarky
mas yra nepataisomai suge
dęs. Už pinigus nuperkama 
dora ir teisybė. Jaunimas 
ieško džiaugsmo virpėjimų 
bei asmeniškų smagumų, o 
tai dasiekti jiems pagelbs
ti narkotiški vaistai.' Žino
ma,'jie juos vartoja viso
kiose formose, neatkreipda
mi jokios atydos į susinai
kinimo pasekmes. Liaudies 
mokyklose esti mokinami 
daugiausiai individualizmo. 
Ką tai reiškia? Reiškia,kad 
jiems yra aiškinama, jog 
turi žiūrėti, kad valstybė 
nesikištų į privatinius inte
resus. kitaip sakant, rei
kia tėmyt, kad valstybė ne
pastotų kelio tūliems asme
nims įsigijimui neaprube- 
žiuotų turtų. Valstybe^ tu
ri tarnauti jiems, o ne jie 
valstybei. Jiems aiškina^ 
ma, ne kaip draugiją patai
syti ir ją palaikyti, o kaip 
iš jos kuo daugiausia sau 
naudos ištraukti... Paskui, 
kaip kokie parazitai arba 
siurbėlės, čiulpia paskutinį 
kraujo lašą iš visuomeninio 
kūno.

—Iš kur tu tą viską su
žinojai?

—Skaitydama pažangius 
dienraščius,' žurnalus .ir 
knygas,—ji atsakė.

—Bereikalingai tu čia sie
lojiesi, ne mes pasaulį su
tvarkėme, o tik jame gyve
name. J

—Tačiau, .jo gerumas aiį 
ba blogumas priklauso n^įf, 
pačių žmonių, todėl prisiei
na jiems aiškinti, kodėl taip 
yra, kas tame kaltas, ir tt. 
Na, užteks tų argumentų šį 
kartą. Aš manau, bus lai
kas jau grįžti į namus.

Už valandėlės mašina pra
dėjo kvakšėti, ir jie grįžo iš 
to gamtiško rojaus! S. B.

Franko reikalauja ginklų ir 
pinigų už bazes ameriko

nams Ispanijoj
Philadelphia. — J. Felix 

Lequerica, Ispanijos Fran
ko fašistų ambasadorius 
Jungtinėms Valstijoms, pa
reiškė: Jeigu Amerika no
ri gauti Ispanijoj bazes - 
stovyklas kariniams 
laivams ir lėktuvams prtfeš 
Sovietus, tai turi duoti Is
panijai gana ginklų ir pi
nigų.

Jis kalbėjo jėzuitų Villa- 
novos Kolegijoj ir gavo iš 
jos teisių daktaro “garbės” 
laipsnį.



N. GOGOLIS

TARASAS BULBA CLEVELAND© ŽINIOS
(Tąsa)

—Mm... o aš tik paprastas kareivis!. 
— pasakė trijų aukštų ūsočius pralinks
mėjusiomis akimis.

— O aš, dievaži, maniau, kad čia pats
J a*’ žydas Pa"

muistė galvą ir išskėtė pirštus.—Ai, ko
kia rimta išvaizda. Dievaži pulkininkas, 
tikras pulkininkas! Štai dar nors per 
pirštą pridėti, tai ir pulkininkas! Rei
kėtų tik poną pasodinti ant eržilo, tokio • 
greito, kaip musė, ir tegu rikiuoja pul
kus!

Kareivis patvarkė apatinį savo ūsų 
. aukštą, ir jo akys žymiai pralinksmėjo.

— Kas per žmonės, tie kariai! — tęsė 
žydas.— Ai, vei mir, kokie puikūs žmo
nės. Apyvarėliai, blizgučiai... taip vis
kas ir žėri, kaip nuo saulės; o dukružė
lės, kai tik pamato karius... ai, ai! — 
Žydas vėl pasukaliojo galvą.

Kareivis pasuko ranka viršutinius 
ūsus ir paleido pro dantis garsą, truputį 
panašų į arklio žvengimą.

— Prašau poną mums patarnauti!— 
tarė žydas.—Štai kunigaikštis atvyko iš 
svetimo krašto, nori pažiūrėti kazokų. 
Jis da niekuomet nėra matęs, kas per 
žmonės tie kazokai.

. Užsienio grafų ir baronų apsilankymas 
Lenkijoje buvo gana paprastas reiški
nys: juos dažnai viliodavo vien smalsū
nes pažiūrėti šitą beveik ’ pusiau azija
tišką Europos kampą: Maskvos kuni
gaikštystę ir Ukrainą jie laikė jau Azi
jos kraštais. Todėl kareivis, gana že
mai nusilenkęs, rado prideramu dalyku 
pridėti keletą žodžių nuo savęs.

— Aš nežinau, jūsų šviesybė,— kal
bėjo jis, — kodėl jūs norite jų pažiūrėti. 
Tai šunes, o ne žmonės. Ir tikėjimas jų 
toks, jog niekas jo negerbia.

— Meluoji, velnio vaike! — tarė Bul
ba. — Tu pats šuo! Kaip tu drįsti kal
bėti, kad mūsų tikėjimo negerbia? Tai 
jūsų, eretikų, tikėjimo negerbia!

— Ė, ė! — tarė kareivis.— Aš žinau, 
bičiuli, kas tu esi: tu pats iš tarpo tų, 
kurie jau čia sėdi. Palauk, ’aš tuojau 
pašauksiu savuosius.

Tarasas suprato neatsargiai pasiel
gę, bet užsispyrimas ir apmaudas truk
dė jam pagalvoti apie tai, kaip galima 
būtų pataisyti reikalą. Laimė dar, kad 
Jankelis tą pačią minutę spėjo atsirasti.

— Šviesiausias pone! ’ Argi galimas 
daiktas, kad grafas būtų kazokas? O 
jeigu jis būtų kazokas, tai kur jis galė
tų gauti tokius drabužius ir tokią grafo 
išvaizdą?

— Pasakok sau sveikas!.. — Ir karei
vis jau buvo beatidarąs savo plačią bur
ną, norėdamas surikti.

— Jūsų karališkoji didybė! Tylėkite, 
tylėkite, dėl dievo meilės! — suriko Jan
kelis. — Tylėkite! Mes jums už tai už
mokėsime tiek, kiek jūs dar' niekuomet 
nesate matę: mes duosime jums du auk
sinius červoncus.

— Ė ... ė ... du červoncus! Du čer
voncai man niekis:.aš skutėjui duodu du 
červoncus už tai, kad jis man tik pusę 
bdfzdos nuskustų. Šimtą červoncų duok, 
žj^fė!'— Oia kareivis susuko viršutinius 
ūsus. — O jei neduosi šimto červoncų, 
tuojau imsiu šaukti!
‘ — Ir kam tiek daug? — grauužiai iš
tarė išbalęs žydas, atrišdamas savo odi
nį, maišelį; bet jis buvo laimingas, kad 
jo piniginėje daugiau nebuvo ir kad ka
reivis daugiau šimto nemokėjo skaičiuo
ti.

JRonę,. pone!

Dieve

dau- 
nera-

O mūsų brolis: jam ir peisus nuraus, ir 
iš snukio padarys tokį dalyką, jog ne 
žiūrėti negalima,' ir niekas neduos šim
to: červoncų. Ak, dieve mano! 
gailestingas!

Bet šitas nepasisekimas žymiai 
giau paveikė Bulbą; jis reiškėsi 
mia liepsna jo akyse.

— Eikime! — tarė jis staiga, lyg pa
sipurtęs. — Eikime į aikštę. Aš noriu

■ pažiūrėti, kaip jį kankins.
— Ai, pone, ko eiti? Juk mes tuo jau 

nebepadėsime.
— Eikime! — tarė užsispyręs Bulba, 

ir žydas, kaip auklė, dūsaudamas, nukė- 
brino paskui jį. Aikštę, kurioje turėjo 
būti atlikta mirties bausmė, nesunku 
buvo surasti: žmonės plaukė į ten iš vi
sų kraštų. Aname grubiame amžiuje tai 
teikdavo vieną iš įdomiausių regyklų ne 
tik miniai, bet ir aukštesniosioms kla
sėms. Daugybė senų moterų, labai pa
maldžių, kurioms po to visą naktį vai
dendavosi sukruvinti lavonai, kurios, nu- 
budusios iš miego, šaukdavo taip gar
siai, kaip gali" šaukti tik girtas gusaras, 
nepraleisdavo tačiau progos parodyti sa
vo smalsumą. “Ak, kokios kančios!” 
šaukė daugelis jų isteriškai, lyg drugio 
krečiamos, užmerkdamas akis ir nusi- 
gręždamos, tačiau išstovėdavo kartais 
gana ilgai. Kitas ir išsižiojęs, ir pir
myn rankas ištiesęs,' būdavo pasiryžęs 
visiems užšokti ant galvos, kad iš ten ge
riau pamatytų. Iš minios siaurų nedi-, 
dėlių ir paprastų galvų iškišdavo 
storą veidą mėsininkas, 

. procesą žinovo išraiška 
vienskiemeniais žodžiais

Trumpai iš 17-tos UE 
Nacionalės Konvencijos

Pirmadienį, 15 d. rugsėjo, 
apie 10-tą vai. ryto, prisipildė 
Hollenden Kotelio Ballruimis, 
didžiumoje jaunais vyrais ir 
moterimis, negrais ir 'baltais 
žmonėmis. Susirinko apie 600 
delegatų, atstovaujančių apie. 
325^000 United Electric, Ra
dio and Machine Workers of 
America (UE) narių, į UE 
17-tą Nacionalę Konvenciją. 
Visuose matėsi ‘ pasiryžimas, 
ypatingai tarpe jaunesniųjų 
delegatų, nuveikti daug savo 
unijos gerovei.

Konvenciją atidarė Rioberta 
Kelson su Amerikos Himnu, į 
kurį susiliejo visų delegatų 
balsai. Invokaciją padarė Mt 
Pleasant B'aptistų bažnyčios 
kun. M. E. Nelson. Sterling 
Neal perstatė UĖ prezidentą 
A. J. Fitzgerald, kuris priminė 
delegatams, kokie 
kokios ekonominės 
nes problemos stovi 
šioje konvencijoje 
Mūsų politiniam

dainavo keletą dainelių. O Jo- ( šiltas ir sausas, todėl Lietu
vių Tautiško Namo parke at
sibuvo daug piknikų, mažų ir 
didelių. Ten sutikdavau daug 
ir tolimų svečių. Iš Canados 
suėjau Laisvės skaitytojus Mr. 
ir Mrs. Greibus. Malonu buvo • 
su< jais pasikalbėti.

Tarp visų piknikų, turbūt, 
Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio piknikas buvo įdo* 
miausias, atsibuvęs rugsėjo 14 
d. Ten buvo rankų 1 darbo 
mezginių, siuvinėjimų —paro- ' 
d a. Apmąsčiau tuos gražius 
rankdarbius, kiek ten buvo 
laiko sunaudota, kol šis dar
bas buvo atliktas., Kiek visa •. 
tai kainavo. Sunku net ir įkalt 
nlioti. •

ši paroda buvo įdomi n# 
tik moterims, bet ir vyi’ai 
žavėjosi šiuo darbu. Turbūt ’ 
jie supranta šį menišką bet ‘ - 
patvarumo reikalaujantį dar^ 
bą. r>' w

Norwoodieciai dar vis ap
gailestauja netekę drg. J. Gry
bo, kuris išvažiavo 
dienraščio

Karsokienė, gražiai 
akompanavo prie pia-

rengėjai nuoširdžiai

sephine 
visiems 
no.

Mes
ačiuojame mūsų menininkams 
Už šią taip puikią dainų prog-

1 ramą. Visi mūsų svečiai labai 
jumis gėrėjosi.

Su savo nuoširdumu ir sun
kiu darbu, šį gražų pikniką 
padarė pasekmingu šie drau
gai ir draugės: J. Skliutas, E.

Smith prieš Kalakauskienė, D. Plokštienė, 
M.

nimą Taft-Hartley/ Smith, 
McCarran ir McCarfan-Wal- 
ter aktų, ir visų kitų priespau
dos bei nedemokratiškų įstaty
mų. Taip pat reikdlauja pa
naikinti visus Ne-Amerikinės ( 
Veiklos Komitetus, kaip Kon
greso, taip Senato ir valstijų 
panašius komitetus. i

Už atmetimą
streikų biliaus, kuriuom būtų E. Pilkauskienė, 
laužomi streikai ir unijos. Už Šiupienienė, O. Vosilienė, 
sulaužymą algų užšaldymo ir Jusienė, 
grąžinimą kolektyvio susitari
mo.

Ši rezoliucija reikalauja į-! 
statymų pakėlimui darbininkų 
pirkimo galios, įvedant mini
mum algas $1.25 už valandą, 
numažinant pragyvenimo kai
nas ir taksus, pakeliant so- 
cialę apdraudą, bedarbės ap- 
draudą ir pašalpas bei sveika
tos aprūpinimą įstatymais.

Priimta politinės veiklos 
zoliucija, kurioje sakoma:

"Politiką reiškia duoną 
sviestą darbo žmonėms. Mūsų 
valdžios veiksmai ir sugabu- 
mas paliečia visų žmonių kas
dieninį gyvenimą ir užtikrini
mą laisve darbininkų judėji
mo. j^Eūsų šalies visų žmonių 
gerovė reikalauja darbininkų 
politinės akcijos, kad nukreip
ti valdžios atydą į didelės di
džiumos žmonių reikalus, vie
toje patenkinimo tik didžiojo 
biznio godžių reikalų.

Rezoliucija pataria balsuo
ti tik už tuos kandidatus, ku-

re-

E. Kanapkienė, 
• Skralskienė, J. Senkus, 

Pilkauskas, P. šiušąs, O. 
bentienė, J. Deksnys, P. 
dauskas, J. Jaškevičius, 
Stankienė,- D. Jusius, J, ir D. 
Lukai, Vincas Žitkus, visiems 
mūsų ’ parengimams iškepa 
gražius pyragus be jokio at
lyginimo, ir šį kartą tą pada
rė. Ačių jums visiems už gra
žų, vieningą darbą geram tik
slui, kad Laisvė gyvuotų.

Kurie aukojo dovanas dėl 
šio pikniko, drg. Jusius jau (Drg. Drusžas klausia 
pirmiau rašė Laisvėje, tai to, 
manau, ir užteks. Tik dar kay- 
tą ačių.

O.

Ser
ga-

ir

dirbti į 
Laisvės įstaigą?

manęs, 
ką dabair darysime, netekę 
drg. Grybo? Sako, eik šen pa-, 
sišnekėsim. Aš atsakiau: ką 
čia šnekėti. Imk ir dirbk jo . 
darbą, eik jo'pėdomis, bus vis
kas gerai. Jis išvažiuodama^ 
mane užtikrino, kad NorwoO- 
das nenukentės netekęs drg. ( 
Grybo. Organizuotas darbas* 
kaip ėjo, taip eis ir toliau, kas 
nors turi užimti jo vietą ir 
darbuotis. G. Shimaitis. „

darbai ir 
bei politi- 
pries juos 

išspręsti, 
horizonte,

sakė Fitzgerald, yra vienintė- 
lė viltis, tai suvienytas darbi
ninkų judėjimas, kuriame mes 
privalome pamiršti savo men
kos vertes skirtumus. Mes tu
rime bendrą priešą, kuris yra 
didesnis už mus. Dabar yra 
laikas sukurti suvienyto darbo 
judėjimą. Toliau Fitzgerald 
kalbėdamas apie keblumus 
šių metų prezidentiniuose rin
kimuose, rekomendavo remti 
Progresyvę Partiją ir balsuoti 
tik už tuos, kurie stos už UE 
programą ir paskiau pareiš- 

Kiti karštai samprotaudavo, i kė: 
1 1 v 1 . t iv. .. i noriu atiduoti savo bal

są prieš korupciją, prieš algų 
užšaldymą, prieš ragangau- 
džius, prieš žmonių kalinimą 
už jų politinius įsitikinimus, ir 
aš noriu atiduoti savo balsą 
už taiką... aš noriu, kad 
legatai grįžtų namon iš 
konvencijos nusisprendę 
daryti Amerikoje geresnę 
tą gyvenimui.”

Apie' 600 delegatų vienbal
siai užgyrė savo prezidento 
pareiškimą su - didžiausiomis 
ovacijomis. »

Paskiau tapo išrinktos įvai- sus įstatymus bei komitetus į- 
rios konvencijos komisijos ir 
komitetai. Konvencijos pirmi
ninku išrinktas Albert J. Fitz- 

i gerald. Su tuomi įr užsibaigė 
pirmadienio priešpietinė sesi
ja. ' •

ir“kai imUratu'i’au-, Pirma<lienjo
Kaip žinoma, 30,000 UE 

narių yra streiką prieš vieną, 
iš didžiausių ir turtingiausių ’ 
farmų įnagių korporaciją į 
Inti. Harvester. Jie kovoja ant/ 
pikieto linijos už apsaugojimą I 
savo pragyvenimo, prieš su
laužymą jų unijos kontrakto. 
Daugelis delegatų ■ buvo atva
žiavę tiesiog nuo pikieto lini
jų ir pasakojo, kaip sunki yra 
kova prieš korporacijos pa
stangas sulaužyti streiką. To
dėl konvencija išnešė rezoliu
ciją už teikimą pagalbos 
Harvester streikieriams, kur 
vienas paragrafas sako: 

° "Kad užtikrinus mūsų bro
liams ir sesutėms laimėjimą, i Mes, rengėjai, 
mes privalome ganėtinai rem-, 
ti juos iki pilnos pergalės— 

Dažnai juodakė išdykėlė, pagrie- mes delegatai šios UE 17-tos 
’ metinės 'kęnveucijos, atstovau- 

vaisius, mesdavo miniai. Alkanų riterių janti savo Jokalų narius, užsi- 
’ dedame mąziausiai po. $1 mo
kėti kas mšnesis iki Harvester 
streikas tęsis ir. bus laimėtas.” 

Su tnomi numatoma sukel
ti po $300,000 kas mėnesis. 
Delegatai tarpe savęs tuojau 
sumetė kelis šimtus dolerių.

Prezidentas 4-to diatrikto 
pranešė, kad jų distriktas'nu
sitarė būti atsakomingas su
kėlimui Louisville’s Harvester 
streikierįams pakankamo fon-i

—o—
Sunkiai serga mūsų geras 

draugas ir veikėjas Jonas 
Skliutas. Mūsų linkėjimai 
jums, drauge, greit pasveikti.

J. M. L.

Montello, Mass
savo 

stebėdavo visą
ir šnekėdavo 

su ginklų meis
teriu, kurį vadindavo kūmu, nes šventą 
dieną pasigerdavo su juo toje pačioje 
smuklėje. .
kiti net eidavo lažybų; bet didžioji dalis 
buvo tokių, kurie į visą pasaulį ir į vis
ką, kas pasaulyje dedasi, žiūri krapšty
dami pirštu savo nosį. Pačiame prieša
kyje, šalia ūsočių, kurie sudarė miesto 
gvardiją, stovėjo jaunas šlėktelė, arba 
atrodęs, kaip šlėktelė, kariniu drabužiu, 
kuris užsidėjo ant savęs viską, ką turė
jo, ir jo bute liko tik suplyšę marškiniai

• ir seni batai. Dvi grandinėlės, viena 
viršum kitos, kabėjo ant jo kaklo su kaž-

• kokiu dukatu. Jis. stovėjo su savo ko- 
chanka, Juzisia, ir nuolatos dairėsi, kad 
kas nors nesuteptų jos šilkinės suknelės. 
Jis išaiškino jai viską, ir jau nieko prie 
to negalima buvo pridėti: “Štai čia, šir
dele Juzisia,” kalbėjo jis, “visi žmonės, 
kiek tamsta matai, atėjo pažiūrėti, kaip, 
baus mirtimi nusikaltėlius. O štai tas, 
širdele, kurį tamsta matai, laiko ranko- į 
je kirvį ir kitus įrankius, tai budelis, ir 
jis baus mirtimi.
žyti kaulus ir kitaip kankinti, tai nusi-1 
kaltelis dar bus gyvas; o kai nukirs gal
vą, tai jis, širdele, tuojau ir mirs. Išsyk 
rėks ir judės, bet kai tik nukirs galvą, 
tai jam nebebus galima nei rėkti, nei 
valgyti, nei gerti, nes jis, širdele, nebe
turės galvos.” Ir Juzisia visa tai išklau- 

. sė Baimindamasi ir rodydama smalsu
mą. Namų stogai buvo-sėte nusėti žmo
nių. Iš stogo langelių kyšojo labai keis
tos maulės su ūsais ir su kažkuo pana
šiu į kykus. Balkonuose, po baldakimais, 
sėdėjo aristokratai. Graži rankutė be
sijuokiančios, blizgančios, kaip baltas 
cukrus, panelės laikėsi turėklų, ^švie
siausieji ponai, gana kūningi, žiūrėjo, 
oria veido 'išraiška'. Tarnas, blizgančiais

• drabužiais, su atmestomis atgal ranko
vėmis, čia,pat nešiojo gėrimus ir val
gius. .................... " .......
busi savo šviesia rankele pyragaičius ir

de- 
šios 
pa- 
vie-

Serga Laisvės skaitytojai
Antanas Venslauskas 

nuo seniai nesijautė gerai, sir- 
rie sutinka su UE platforma: gyliavo, atidėliojo eiti į ligoni
ui tuojautinę taiką, civiles i ...
teises ir už abelną Amerikos taras jam pripažino, 
žmonių gerovę. 1

Taipgi tapo priimta rimta g--
rezoliucija Už. Civiles Teises, muose, negali dirbti, kol pil- 
kur pirmas paragrafas sako:

‘'Laisvo žodžio, spaudos ir 
susirinkimų teisė ir teise sta
tyti reikalavimus, valdžiai yra 
demokratijos pamatai. O ka
da tos teisės tampa susiaurin
tos ar visai supaikjntos, tuo
met visa demokratijos struk
tūra pradeda svyruoti ir puo
la.”

Ši revoliucija pasmerkia vii

; nę ant operacijos, kurią dak- 
Vėliau 

pasidavė operacijai. Viskas i- 
sėjo gerai, dabar serga na-

Jei Tamsta dar- neprenu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 

. svarbiausias žinias iš viso pa-- 
šaulio.

steigtus paneigimui žmonių 
politinių ir civilių teisių, ir 
reikalauja tų įstatymų bei ko
mitetų panaikinimo. Pasmerkia 
sveturgimių deportaciją, per 
aukštas kaucijas, areštavimus 
unijų vadų, diskriminacijas ir 
viską, kas paneigia civiles ir 
politines teises.

Konvencija stipriai pasisakė 
už baigimą Korėjos karo tuo
jau.

nai nepasveiks.
Pirmiau Antanas buvo Lais

vės korfespondentas ir bendra
darbis, pasirašydavo “Monte- 
lietis.” Dar jaunas vyras, pa
sveikęs gal ateis prie veikimo 
mūsų organizacijose, yra rei 
kalinga pagalba, trūks'ta vei 
kčjų.

Tomo Bartkaus žmona Do
micėlė, nuo seniai sveikatoje 
nedrūta, daug sykių yra bu
vus pas gydytojūs ir ligoninė
se, dabar vėl buvo sunkiai su
sirgusi, 8 dienas išbuvo ligoni
nėje. Daba? serga namuose.

Pereitą vasarą oras buvo

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

Waterbury, Conn. -
* 

Prašome visų įsitemyti, “ 
kad

Sekmadienį

Spalio 12 October
Waterburyje yra rengiami pie- 
tūs, Pelnas skiriamas paramai 
dienraščio Laisvės. Iš anksto / 
kviečiame visus papietauti ir 

išgirsti įdomių prakalbų.

J. N. S.

Worcester, Mass

Įsigykite 
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Iš Laisvėą pikniko rugsėjo 7 d. 
Olympia Pąrke

Diena pasitaikė graži, todėl 
visi mūsų gerieji laisviečiai ii 
suvažiavo, kad šu mumis pra
leisti spaudos pikniką gražia
jame Olympia Parke, kas su
darė labai gražią publiką.

„ .. , esam jums vi
siems labai dėkingi, kad mūsų ’ 
pąkvietimą nuoširdžiai priė
mėte ir dalyvavote. Laisvei 
liks gražios, paramos. '

Buvęs mūsų Na'ujos Angli
jos veikėjas Jonas Grybas, ku
ris dabar dirba Laisvės spau
stuvėje, taipgi atvyko į mūsų *' 
pikniką prisiliodąvęs savo ma- ' 
žiną brooklyniečiais. Iš jų bu- ( 
vo dų kalbėtojai, tai yra drg. 
Sasna, Laisvės Moterų sky
riaus redaktorė, ir J., Gasiū- 
nas. Abu pasakė po gerą pra
kalbą spaudos . ir dabartinių 
rinkimų kląusimais.

1 " Dairnj programą turėjom la-

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro- 
, švaistės/’ jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

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

Išeikime greičiau! 
Matai, >kokie čia blogi žmonės! — tarė 
Jankelis, pastebėjęs, kad. kareivis per- 
žiūrinęjo ant delno pinigus, tarytum 
gailėdamasis, kad neužprašė daugiau.

— Tai ką gi tu', velnio kareivi, —1 ta
rė Bulba, — pinigus paėmei, o parodyti 
nė nemanai? Ne, tu turi parodyti. Jau- 
jeigu gavai pinigus, tai tu dabar negali

v atisakyti.
v ~ Eikite, eikite po velnių! O jei ne, 
aš tuojau pranešiu, ir jus čia... Nešdin- 
kites^greičiau, sakau jums!

— Pone, pone, eikime! Dievaži, eiki- 
me! Tegu juos giltinė! Tegu jie susap
nuos tokius dalykus, kad tik nusispiauti 
reikėtų!* — šaukė vargšas Jankelis.

Bulba lėtai, nuleidęs galvą, atsigręžė 
ir ėjo atgal, persekiojamas Jankelio 

“aištų, kurį graužė sielvartas, pa
jus apie veltui žuvusius červoncus.
Ir kam reikėjo liesti! Tegu sau, 

šuo, plūstasi! Tai jau tokie žmonės, kad 
negali nesikonaveikti! Ai, v’ei, mir, ko
kią laimę siunčia dievas žmonėms! Šim
tas červoncų tik už tai, kad. mus išvijo.

A

minia rungčiomis pakišdavo kepures, ir 
koks nors aukšto ūgio šlėktelė, kurio gal
va kyšojo iš minios, nublukusiu raudo
nu kuntušu su pajuodusiais auksiniais 
apvarčiais, savo ilgų rankų dėka, pa
griebdavo pirmas, bučiuodavo įgytą gro
bį, spausdavo jį prie širdies ir po to dė
davo j burną. Sakalas, kabėjęs auksinia
me narve po balkonu, taip pat buvo žiū
rovas: pakreipęs į šalį snapą Ir pakėlęs 
koją, jis taip pat saviškai įdėmiai apžiū
rinėjo žmones. Bet minia staiga suūžė,* do, kuris aprūpintų jų-streiko gražią, mūsų'’ menininkei 
ir iš visų pusių pasigirdo balsai: “Ve- ’ ’ ’ ?

. da... veda! Kazokai!”
Jie ėjo plikomis galvomis, su ilgais 

kuodais; buvo apžėlę barzdomis. Jie ėjo 
nei baimingi, nei paniurę, bet kažkaip 
tyliai išdidūs; jų brangios gelumbės dra
bužiai buvo sunešioti ir kabėjo, kaip se
ni skudurai; jie nežiūrėjo ir nesVeikįno 
minios. Priešakyje ėjo Ostapas.

(BUs daugiau)

bėgį ikj laimėjimui. Panašiai 
veikia ir kitos UE unijas vfe 
netos. s

Harvester streikierfy reika
lams buvo pašvęsta visa pir
madienio popietini sesija.
ANTRADIENIP RYTINE 
SESIJA

taipgi nesuvylė mūsų gražies 
publikos. Rože Merkeliutė ir 
Vincas Juodeikis monteliškiai, 
šauniai sudainavo keletą gra
žių duetų. Norma Čeponytė, 
sudainavo labai gražiai kele
tą gražiųjų solo dainelių. O. 
tas bevardis bostoni.ečių kvar- 

Į tetas yra vertas gražiausio 
Rezoliucijų Komisijos raportai vardo. Jam vadovavo Sta- 

Rezoliuciją liečia: pąnaįkĮ; j sys Paura. Labai puikiai su-

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

LAIDOTI m V DIREKTORIŲ**

Lindesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
į ar' naktį, greit/suteiksimi modernišką patarna

vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta

f A 10(7 P 11Q42 ATLANTIC AVENUE, 
LAlJV t RICHMOND HILL 19, N. Y.

kainomis būsite patenkinti,

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa 
Telefonas Poplar 4110

5 pusl.*-Lahvė (Liberty)-Penktad., Rugsėjo-Sept. 26, 1952
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Daugelis Aido Choro prio- 
telių ne kartą išsireiškė, kad 
jie florėtų matyti ką nors pa 
našaus—pakartotino iš buvu
sio 40 metų Aido Choro jubi
liejinio paminėjimo, 
kodėl ne? Galima I 
pakartoti — galima 
nors naujo pridėti!

Tad ir nutarė aidiečiai 
rengti draugišką pobt 
atatinkama ir visiems 
žinoma dainų programa,
galima būtų sudaryti bendrą 
su svečiais dainavimą. Malo
nu būtų matyti buvusius ai- 
diečius ir išgirsti juos dainuo
jant šiame Aido Choro 40 me
tų. sukakties paminėjime.

Aidiečiai turės paruošę už-1 
“kandž ių svečiams pavaišinti 
ir troškulį nuraminti, šokikai 
galės pasilinksminti prie ge
ros muzikos. Tai ir bus mūsų

• Aido Choro “Birthday Par
ty.” Atšvęsime visi drauge 
dar vieną kartą choro 40 me
tų sukaktį ir sudainuosime 
jam Ilgiausių Metų!

Šis Aido Choro parengimas 
įvyks sekmadienį, spalių 5 d., 
Kultūriniame Centre, naujoje 
salėje. Prašome atsilankyti 4 
vai. p. p., tai turėsime dau
giau laiko pasilinksminti bei 
pasikalbėti su draugais ir pa- 

’ žįstam a is. i

NowYoijko^^ferZiiiloi
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Liberty Auditorijoje
Neseniai čia lankėsi vienas 

Lietuvių Kultūrinio Centro' rė
mėjas iš Harrisono, N. J., ir 
pridavė Harrisono senutės 
gražią Centrui auką $30. Ji 
šią auką skiria estrados graži
niui ui.

O kai čia lankėsi kanadie
tė A. Milevičienė, tai Kultū
riniam Centrui paliko $5 au-

/ —o—
Kiek laiko atgal Auditorijos 

gaspadorius Brazauskas prida
vė 6 Namo Bendrovės serus, 
kuriuos A. Totorėlis, Hartford, 
Conn., paaukavo Lietuvių Kul
tūriniam Centrui.

tien'ė aukavo vieną šėrą.

vienaš nuo-
Kultūrinio

darydamas

Šiomis dienomis 
širdus Lietuvių 
Centro rėmėjas, 
pomirtinės palikimo testamen
tą, paskyrė Centrui $1,500.

širdingai ačiū Lietuvių Kul
tūrinio Centro rėmėjams.

LDS bolininkų vyrų ir mo
terų lygos jau susiorganizavo 

. Aidiečiai kviečia visus atsi-'ir veikia. Vyrai bolina antra-
lankyti. Įžanga veltui. H. F.

IRGI SPECIALYBĖ
areštuotas
29 motu,

Da

Svečiai

dienių vakarais, moterys—ket
virtadienių vakarais.

Dar yra vietos prisidėti ir 
kitiems, kurie tik norėtų kar
tu dalyvauti bolinime.

Mokytojai Drąsiai Smerkė 
aršias sąlygas mokyklose

pina gerinti vaikams 
Dėl ko jis nesistengia 
ką nors, kad vaikai 
subrukti ankštumoje. Ir ragi
no bendrai gerinti mokyklas, 
teikiant progą vaikąlms svei
kiems augti ir daugiau išmok- 

vietos , ti, išmokti vadovautis savo , 
tai buvo protu. Fergusonas į mokyk-1 

turtingas policija. Vienas po- loms gerinti klausimus nieko 
neatsakė. Jis visai neslėpė to' 

misija į Nčvv 
gerinti 

ragangaudys-

Praėjusį antradienį Mokyto
jų Unijos viršininkų ir kitų 
narių tardymas buvo vykdo
mas didžiojo teisini) pastato 
mažame kambarėlyje prie 
Foley Square. Posėdis biwo 
biednas stebėtojais, mokytojų 
draugais, nes nebuvo 
jiems įeiti. Bet už

licistas., su matoma nuoga re-
volverio kulbe, visą priešpietį ’fakto, kad jo 
stovėjo; prie McCarrano komi- Yqrką yra ne tikslu 
sijos pahčigūno Home,r Fergū- mokyklas, bet 3 „ 
šono. Popiečiu jį pavadavo du 
maršalai, tačiau šie savo ga
lios nedemonstravo viešai, laij 
k ė kišenėje.

Ferguisonas ir jo komisijos 
advokatai tardyme, visiems 
mokytojams, kaip kokią lita
niją, statinėjo tuos pačius 
klausimus: “Ar esi komunis-. 
tu? Ar bent kada biriai ko-! 
munistu ? Ar mokai komuniz 
mo ?”

Mokytojai savo atsakymuo
se nesiribojo vien tuo klausi
mu. Jie Fergusonui prieš state 
klausimus, dėl ko jis nesirū-

padėtį, 
daryti 

nebūtu

te i,.
Antradienį per dieną buvo 

pašaukti dešimtis mokytojų, 
visi esantieji ar buvusieji auk
šti unijos pareigūnai: Rose 
Russell, Abraham Lėdeiman, 
Charles J. Hendley, Eugene 
Jackson, Morris Seltzer, Mild
red Garvin, Laura Rieber

> Brahdry, James Nack, Irving 
Gluckman, Irving Adler.

Harold Cammer, advokatas, 
dalyvavo kaipo unijos patarė
jas mokytojams įstatymiškais 
klausimais.

Tardymai 
trečiadienį.

tebevykdyti ir
į Rep.

Miesto Taryba subarė 
spaudos rasistus

—o—
Orui atvėsus, rudens sezo

nui užėjus prasideda ir Audi
torijoje didesnis veikimas.

Spalio 3, 4 ir 5 čia bus fil
mų festivalis. Tai bus proga 
pasigrožėti ' įvairiomis filmo- 
mis, ypač iš Roosevelto ir 
Lincolno gyvenimo.

Spalio 5 d.-taipgi bus Aido 
Choro vakarėlis.

( .Spįalio J2-d. ruošiamasi prie 
platesnio • parengimo, kuriame 
taipgi ,bus rodomos filmos. 
Tęmykite pranešimus. Rep.

Japonai sveikino N. Y 
mitingų taikai

rengėjai 
pasveikinti

šis VP

Newyorkieciai, 
masinio mitingo
Azijos ir Pacifiko Sričių Tai
kos Konferenciją Pekinge, ga
vo nuo Japonijos delegacijos 
konferencijai tokį pasveikini-

Laisviečius atlankė James 
Kanceris iš Chicagos ir Vik
torija Zmitraitė iš Johnson 
City.

Kanceris, kaipo geras me
chanikas,, visuomet, o ypač ka
ro ir pokariniu laikotarpiu bu
vo perdaug* .užimtas darbais. 
Dabar,- - galėdamas lengviau 
nuo darbų ištrūkti, nusprendė 
atlankyti tas šalies vietas, ku
rias atlankyti anksčiau netu
rėjo progos.

Vizitui po Kaliforniją ir ki
tas vakarines valstijas Kanc
eris praleido šešetą savaičių. 
Grįždamas namo nusprendęs, 
kad išvyka nebus užbaigta be 
atlankymo rytinių valstijų, jo
se esančių lietuvių įstaigų ir 
jose dirbančių draugų. Pasė
ka to nuosprendžio 
zitas.

Kelionėje i rytus svečias 
buvo užsukęs atlankyti dd. 
Bronę ir Viktoriją Zmitraites,. :
tad Viktorija ir palydėjo jį • 
kelionėje pas mus ir po mies-> 
tą. Atvažiuodami buvę užsukę 
pas Mary ir Anna čerkaus- 
kąites Scrantone, norėję iš
kviesti į New Yorką sykiu, bet 
atradę jų mamytę sergančią, I 
tad čerkauskaičių išvyka New nijos liaudies delegatas Yoshi- 
Yorkan teko atidėti.

Viktorija užtikrino laisvie
čius, kad ji ir sesuo atvažiuos n’s mitingas Pekingo 
bu mumis ir visais ncwyorkic- uncijai pasveikinti, kaip 
čiais pasimatyti dienraščio newyorkiečių surengtasis 
Laisvės, koncerte, kuris įvyks j sėjo 25-tos vakarą, City 

, lapkričio 9-tą, Liberty Audi
torijoje. Rep.

“Japonijos liaudis yra stip
riai pasiryžusi nebūti įvelta į 
kitą karą, kadangi ji gyvena 
skurde, pasėkoje praėjusiojo 
karo, kuris atnešė sunaikini
mą jos namams ir valstybei.”

Sveikinimą pasirašęs Japo-

taro Hirano mini, jog ir Tokyo 
mieste įvyksta panašus masL 

konfe- 
kad 
rug- 
Cen- 
St.ter Casino, 135 W. 55th

Aido Choras
Pamoka Įvyks šio penkta

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

Choro prezid.

Iš Lietuvos
architektūros 
u rinkimas

Lamontas pavadino 
Nixona netinkamu

Dr. 'Corliss Lamont, Ameri
can Labor Party New Yorko 
valstijoj^ kandidatas Jungti
nių Valstijų senatoriaus parei
goms, pareiškė, kad Nixon yra 
“netinkamas visuomeniškoms 
pareigoms, įskaitant Senatą ir 
vece-prezidentystę.”

Lamontas taipgi pareiškė, 
jog milijonierių ir fabrikantų 
sudėtasis Nixono rinkiminei 
kampanijai didelis fondas 
pąrodo, “koki žmonės ir gru
pės stovi užpakalyje republi- 
konų partijos ir Eisenhowerio- 
Nixono kampanijos.”

grupė1 Šiaulius atvyko 
Kauno architektų, kurie Šiau
lių srities rajonuose (Biržuo
se, Kupiškyje ir kitur) studi
juos liaudies architektūrą 
rinkš jos pavyzdžius.

Architektų išvyka! vadovauja 
Politechnikos instituto miestų 
statybos katedros vedėjas ar
chitektas šešelgis,

ir

BYLA PRIEŠ POLICIJĄ
Taksiko vairuotojas Reuben 

Hecht patraukė miesto polici
jos komisiionierių Monaghan 
teisman. Reikalauja jam su
grąžinti” leidimą vairuoti. Jis 
sako, kad nuo jo atimtas leb 
dimas jam pesant nieku prasi
kaltus taisyklėms, tik pakriti
kavus leidimams duoti ištaigą.

Keli lokalai balsavę 
prieš arbitraciją

Kainų valdininkas 
nepaiso kainų

Brooklynietės ^šeimininkės 
pasipiktinusios, krid valdinės 
Price Stabilization valdiniu^ 
kas-direktorius Tighe Woods 
atmetė jų pakvietimą' daly
vautu brooklynięčių Vartotojų 
Tarybos posėdyje. Atęisakė 
ten išklausyti jų skundus dėl 
pakilusių ir vis tebekeliamų

Miesto Taryba savo posėdy
je praėjusį antradienį priėmė 
rezoliuciją, kuria ragina 
spaudą susivaldyti nuo kursty
mo rasinės neapykantos, 
zoliucijoje pareiškia, jog 
bloga, yra neleistina “bent 
rį blogdarybę papildžiusį

1 menį apibūdinti pagal
• rasę, spalvą, religiją ar tauti-
Į nę kilmę.”
j Rezoliuciją pasiūlė Harle

mo kaunsilmahasv Brown.,* de
mokratas. Dėl tos prasimany
tos ' "kriminalybių han-go's” 
atsukimo prieš negrus ir por- 
torikiečius ten pasireiškė didis 
sąjūdis ir jo negalėjo nepajus
ti tos srities atstovas tarybo
je. Sąjūdžiai reiškėsi ir Broo-. 
klyne Bedford-Stuyvesant srL 
tyje, taipgi Jamaica, Bronxc 
ir kitur, kur daugiau puola
mųjų tautų žmonių gyvena, 
ar kur veikia pažangūs judėji
mai susi ėdi jose.

Brown savo kalboje pažy
mėjo, jog tas užpuolimas ant 
tų tautinių mažumų nebuvo 
pripuolamas, bet tikslus, ap
skaičiuotas kurstymas. Jis, 
greta kitų, minėjo tą spaudo
je tilpusį raštą, kuriame apra
šant neva pasikėsinimą ant 
moters, tariamasis kaltininkas 
net šešiais atvejais viename 
rašte minimas kaipo negras 
ar porteri k ietis. Toks įvar- 
džiavimas “išstato pavojau vi
suomenės saugumą ir sugyve
nimą,” sakė jis.

Policija tame taip pat pra
sikalsta, sakė kaunsilmanas. 
Jis gavęs žinių, jog’ ta ’Queens 
gyventoja, kuri skundėsi prie
vartų oto jo buvusi užpulta jos 
namuose, J pVpHsįtKvė, jog*' ji 
policijai nesakiusi,’ kad už-

Re- 
yra

as- 
jo

Brenk lyne 
vid Schulman, 
darbia 'langų 
kaltina, 
sis apiplėšinėti pienvežius. Jį 
nulaikė po $25,OOP kaucijos 
iki tardymo.

Laike arešto pas jį radę 
žaislinį šautuvėlį. Sako, kad 
tiktai tuo naudodamasis jis 
ii* įbaugindavęs pienvežius a- 
ti duoti pinigus. Tuo būdu ir 
gyvendavęs, apsisaugodavęs 
nuo pavojingo ir mažai pel
ningo langų valytojo darbo.

B'rooklynietis teisėjas Lelbo-. 
vvitz sakė, jog miestui esą rei-; 

j kalinga daugiau ir geriau ap- 
i mokėtos policijos.

kai! jis specializavę- RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys Richmond Hill apylinkėj. Pa
sitikimą dirbant) vyrą. Gražus, 
rus kambarys. 'Pykus privatinis*^-'||L 
mas. Skambinkite VI. 9-4114, aiynT 
kreipkitės: 101-16 - 107lh SlrePI.

(188-190)

PARDAVIMAI

Philadelphia Pa

Parduodu kampinį mūrini namą, 
7 apartmontai. Lenkais, rusais ir 

j lietuviais apgyventoje vietoje. Tuo- 
1 jau bus tuščias 6 kambarių apart
ment as. Namas neša -tiek 
savininkas gali puikiai iš 
Pardavimo ' priežastis 
nesveikata. Būtinai turi
Arizonos valstiją. Kainos nesakau, 
noriu kad pamatytumėte namą ir 
sekciją. Parduosiu greit ir už že
ntą kainą, be agehto. Prašau kreip
tis bile 
Dobbins 
sekcijoj.

HELP WANTED—MALE
General Kitchen Help & Bus Boys. 
Good working conditions, phis good 
pay to reliable hnon. Inquire in per
son. Track Kitcjien,. Garden State 
Park. Merchauiville 8-3540. Ext. 47.

t ‘ (189-195) J

randų, kad 
jų gyvent, 
savininko 

išvykti j

laiku. O. Bonertski, 121 
St., Brooklyn.. Grecjipoint

•(189-190) fe

------- ---- -----  T >••

Anihia! < č’arctaker. For ^.neąearch 
hospital wq^'. Full t pj* ■ pdri ' 1 Imp. 
Sjteauy \positidn.;‘■Ge^ • pay.. Phone 
for interview. •'KI. 54)204. į 

(189-195)

Per.MACHINIST. Tool maker, 
manant position for right man. 
Must have all around machine shop 
experience on general work. Re
pairs. tools, dyes, etc. Phone Pc. 
5-3824 for interview. Ask Mr. Laws, 
Gon.

Parsiduoda geri baldai. -Mes tu
rime išvykti j Washington valstiją. * 
Baldai dėk. tpjų kambarių; -Turiu 
ii jrankių pardavimui. Living room 
balda; susideda iš dviejų kąrpetų ir 
dvi lempos; miėgambjo baldai iš 7 
kavalkų Tmahogany); virtuvės iš 5 
kavalkų; Nebūtinai reikia pirkti 
viską ant syk. Prašome kreipti^-- 
1562 Ocean Ave., Bnx 
Apt. IB. NA. 8-4132.

. . (187-190)

i

Supt.
(189-191)

CARPENTERS, UNION

Apply
STOFFLF.T & TILLOTSON
Rifrigerated Warehouse Bldg.
Philadelphia State Hospital

Southampton Rd., Off Roosevelt
Boulevard.

Ask for Mr. PRUITT 
(186-192)

TECHNICIAN, for bench andTV 
outside calls. Must be fully exp. 
on radio & television. Must know 
how to use test equipment. Car 
necessary. Good salary to start with 
excellent oppor. for advancement. 
Paid holidays & vacations. Qlney 
TV Service Co., 6001 N. 4th St.

LI 8-6385. . .
. (186-192)

V
į 
i

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkai ,

306 UNION AVENUE 
Gera! Patyrę Barberlai

Laivakrovių balsavimuose 
pasiduoti ar nepasiduoti arbit- 
racijai gavimui mokesties prie
do, trijuose lokaluose daugu
ma narių pasisakė prieš arbit
raciją. Jais yra Brooklyno 
868-sis, Jersey City 8Q0-siš, 
Manhattano 895-sis.

Tačiau bendrai sudėjus visų
lokalų balsus, dauguma bair kainų.
sų buvę už pasidavimą arbit- j Tarybos vykdančioji sekre- 
racijai,' kaip skelbia unijos torį? ‘Mrs. Bernice Libusėr sa- 
viršinįnkas Ryan.

Darbininkai reikalauja po’ 
50 c. priedo per. valandą, plo-' 
keti .dvigubai už viršvalan
džius ar už specifiškai su.ri-. 
kius;. pavojingus darbus. / feęt. 
savininkai .tepasiūlė, tiktai . po, 
8 ir pusę centų priedo už pa
prastą laiką, ir po 12, ir pusę 
centų priedo už viršvąląhdžius.

Lamontas atvyksta į 
Queens penktadieni

f * ‘ ‘ •

Corliss Lamont, ĄLP kandi
datas į senatorius, atvyksta 
kalbėti Queens piliečiams ma
siniame mitinge, rengiamame 
Liaudies Mokyklos 188-tos pa
talpose, 218-12 Hartland Ave., 
Queens Village.

Nuo tos pat platformos taip
gi kalbės vietiniai kandidatai 
įvairioms pareigoms: Jack 
Friedman, Lawrence Seidman, 
Sallje Weintraub, Arnold Ole- 
nick, Herbert Shingler.

ko,' kąd pakvietimą vaTdinin- 
kui. W.oods rugpjūčio 29-tą pa
siuntė naudo j autis jo paties 
sugestija. Jis. savo kalboje 
]<vięt,ė, šeimininkes pasisakyti, 
kaip., jos jaučiasi apie’ .kainų 
kontrole. Dabar, rugsėjo 1,0-tą 
išsiųstame laiške, ’valdininkas 
Woods atsisako atvykti. Pasi- 

- teisinimas^-nėra laiko.’. J
Mrs. z LibUser . vėl .'pasiuntė 

jam laišką' varde tarybos. 
• Laiške' piataria atsiminti' šeimi- 
ininkių nuovęikius laike karo 
su . OPA , ir 'tuojau po karo. 
Tas, rašo jinai, turėtų jums 
parodyti, jog su šeimininkė
mis. praleisti laiko verta, jis 
apsimokės įstaigai, valstybei 
ir, už vis daugiausia, žmo
nėms, kurie dabar kenčia nuo 
pakeltų kainų, nes nėra tinka
mos kainų kontrolės.

ko
e-

Tebetiriama, kas ir dėl 
galėję nuplauti vandenyje 
santį kabelį, jungiantį Fort 
Slocum telefonų 10 linijų su 
miestu. ; •

Suimtasis plėšikas sa
ko, kad nušautieji kalti'

Elmer Schuer,21 metų, 
chįcagietis, suimtąs New Yor
ke praėjusį sekmadieni kaipo 
iš kalėjimo pabėgęs krimina
listas, per savo advokatą tei
sinosi, jog jis nekaltas dėl to 
apsišaudymo juos suimant. Jis 
sako, kad po pabėgimo iš ka
lėjimo tie du broliai Nolan, 
dabar mirusieji (nušauti sui
mant) grasino jį nužudyti, jei
gu jis būtų neklausęs eiti ir 
dalyvauti visame kame sir jais.

Pabėgę iš kalėjimo Pennsyl- 
vanijoje, du broliai Nolanai 
ir. Schuer tapo susekti ir ap
supti New Yorke, 500 W. 
140th St. Policijos pranešimai 
sako, kad jie nesidavė suima
mi, pradėjo atsišaudyti. Tame 
susišaudyme abu broliai No
lanai tapo nušauti, taipgi nu
šautas • vienas detektyvas ir 
pavojingai pašautas kitas. Su
imtąjį Schuer gali teisti mirtin 
kaipo žmogžudį-dalyvį, ,nor$ ir 
ne jo šūvis būtų nudėjęs poli- 
cista. . '

HELP WANTED^-FEMALE
OPERATOREI

Patyrusios Prie Viena Adtritt Ma
šinų. Vyriški Sportswear. Nuolati
nis’ Darbas. Kreipkitės:

1201 Jackson St., 4th Floor, 
' Phila., Pa.

Nuo 8 A. M. iki 5 P. M. darbo 
dienomis. j

BILLING CLERK. Long estab
lished Phila. electrical distributor. 
1 block from Delaware Bridge. .De
sires services of Billing Clerk for 
work on electric typewriter. Must 
be fast, typist. Permanent position. 
5 day week. Salary open. Phone 
Mr. Walker. LO. 3-3642.

(.189-1'91)

CLERK—TYPIST
Willing Worker, opportunity for 

advancement,
• Steady Work. • •,

Broad Benefits.Day Week 
Apply s ’ 

MRS. S. TYLER, 
LOMBARD 3-0175 

(189-191)

’ . , } ‘J < ’ ’

Matthew A.
'BtJYtJ'S"'

j hjittawskaB) .

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

T t » .

į 1. a; J. ’ .•

426 Lafayette St 
NeWatfk 5,'K J.

MAarket 2-5172
. te . t ■ -.f" ■ . • • r »■ .

-

Dr. A. Petriką į
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TeL EVęrjreeii z
VALANbOS: ’ L - ,

I

jt
1

Ava Gardner ir Gregory Peck naujausioje filmoje 
“The Snows of Kilimanjaro,” dabar rodomoje' Rivoli 
Teatre, New Yorke. Filmai pagrindas imtas iš Ernest 
Hemingway povelės.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Vykdys mieste civiliniu 
savisaugos pratimus

Rugsėjo 30-tą viešbučiuose 
ir apartmentiniuose namuose 
New Yorko mieste vykdys 
pratimus, mokys elgsenos nuo
takyje puolimo iš oro. Viešbu
čių gyventojus varys į šauniai 
ten Įrengtas slėptuves. Papras
tųjų viešbutėlių ir apartmenti- 
nių namų gyventojai turės pa- 
lindėti paprastame skiepe.

žinodami iš Anksto, viešbur 
čių gyventojai galės net gra
žaus skiepo išvengti, būtų išėju 

siąis į teatrą ar kur kitur, kur 
nebus to nepatogumo.

Madison Square Garden© 
atsidarė rodeo — raitelių, 
klaunų ir panašių įvairumų 
spektaklis. Vaidina, kas vaka
ras ir tūlais popiečiais. Pasku
tinis vaidinimas spalių 19-tą.

I • ' I • ' »

Drs. Stenger & Stenger 
». - Optometrists ( • 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y’

Tel. ST. 2-8342

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewe» St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-tfJM

PETKAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephohe EVergreen 4-8174

t
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