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Kalbant apie vonias.
Technika ir visuomenine 

santvarka.
Platforma spausdinama.
Architektas M. Minkus.

. Rašo R. M1ZARA

Nūnai kiekvienas modernis- 
kesnis gyvenamasis namas 
mūsa krašte turi vonią (bath
tub), kad ^žmogus galėtu nu
siprausti.

Tačiau buvo laikai, kai i vo
nią buvo žiūrėta, kaip i koki 
“velnišką padarą.”

Prezidentas Trumanas an
dai varnoje savo kalboje pa- 

'sakė, jog į Baltąjį Namą vo
nią parsitraukė buvusio prezi
dento Fillmore žmona.

Tai buvę 1851 metais, —va
dinasi, prieš vieną šimtą me
tų.

Tuomet Cincinnati miesto 
gydytojai žiauriai Killmorie- 
nę puolė.

—Kaip tai moteriškė, dar
gi prezidento žmona, gali nuo- 
gai nuogutėliai nusirengti ir 
maudytis! Juk tai gėda’ —sa- 

Ja^tarah

Ar šitaip iš tikrųjų buvo ar 
ne, teima Trumanas atsako
mybę.

Vienas dalykas tačiau yra 
aiškus: buvo ir tebėra žmo
nių, kurie kovojo prieš viso
kią technikoje pažangą.

• Buvo| žmonių, kurie net 
traukini vadino “velnišku pa
daru” ir atsisakė juo važiuoti.

Kur kas daugiau buvo ir te
bėra žmonių, kurie atsisako 
pripažinti pažangą visuomeni
nės santvarkos struktūroje.

Amerikoje, štai, yra gera 
dalis »kių, kuriems net Tru- 
manas yra per kairus: jis, gir
di, vykdąs socializmą!

Yra tokių, kurie plepa, būk 
be karo pasaulis negalėtų gy
venti, nes perdaug žmonių bū-

tokių elementų bene dau- 
■į giausiji^ryra mūsų krašte!

Štai, kodėl labai sunku 
dirbti progrosyviams žmonėms, 
—mums, kurie sako: su prog
resu technikoje privalo kartu 
eiti ir progresas visuomeninė
je santvarkoje.

Faktinai, progresuojanti 
technika, — kas nori ar neno
ri, verčia žmones daryti pa
kaitas socialinėje santvarkoje.
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KAIRIEJI ANGLIJOS
SOCIALISTAI LAIMĖJO
STAMBIA PERGALĘ
Bevano' vadovaujami, kairesnieji darbiečiai išrinkti
Į svarbiausią politinį skyrių partijos komitete

Amerikonai nukovė
45 belaisvius

«

V. Andrulis rašo, jog Chi
cago j e spausdinama Progresy
vių partijos rinkiminė plat
forma, —- ji spausdinama la- 
pelyj ir tuoj bus siuntinėja
ma į kolonijas.

Kitais žodžiais: Chic'agoje 
veikia lietuvių komitetas Pro- 

1>Tesyvių partijos kandida
tams remti.

Niujorke tokis komitetas 
taipgi įsikūrė ir jau imasi dar
bo. Neužilgo matysite jo atsi
šaukimą Laisvėje.

Iki rinkimų dienos tepasi- ' 
liko tik vienas mėnuo, todėl 
per ,šį mėnesi tenka smarkiai 
darbuotis, einant j žmones su 
literatūra, su gyvu žodžiu, 
kad juos supažindinti su tuo, 
ką atstovauja Vincent Halli- 
nan ir Charlotta A. Bass.

<% • •

Dėl Lietuvių Meno Sąjun
gos Centro Komiteto veiklos 
(ar neveikios) iškilo gyvų dis
kusijų.

Gerai, tenka diskusuoti, bet 
tenka pradėti ir darbą, ku
riam gaires nustatė menininkų 
suvažiavimas Worcesteryj.

Angliškame žurnale NEWS, 
išeidinėjančiame Maskvoje, 
telpa labai įdomus Evgieni- 
jaus Krigerio straipsnis apie 
Maskvos architektūrą, apie 

z statybą, apie dangorėžius, iš
kilusius praėjusiais metai!? ir 

Aiemet.
‘ Vienas tokių dangorėžių iš

kyla Smolensko aikštėje. Jo 
architektais yra: V. Gelfreich 
ir M. Minkus.

Pastarasis iš pavardės turė
tų būti lietuvis.
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Morecambe, Anglija.—An
glijos socialistų Darbo Par
tijos metinis suvažiavimas 
išrinko A^euriną Bevaną ir 
penkis kitus kairiuosius į 
svarbiausią, politinį skyrių 
vykdomojo partijos, komite
to. Politinis skyrius viso 
turi 7 narius. Jisai suside
da iš pačių socialistų kuo
pų tiesioginių atstovų.

Šiuo laimėjimu kairieji 
pašalino iš partijos komi
teto dešinų jį Herbertą Mor- 
risona, buvusios darbiečiu 
valdžios darbo ministrą, ir 
Hugh Daltoną, buvusį dar- 
biečių valdžios iždo minis
trą.

Kairieji socialistai iki šio 
suvažiavimo turėjo keturis 
atstovus politiniame parti
jos komiteto skyriuje, o da
bar turės šešis.

Visas komitetas suside
da iš 27 narių. Partijos pir
mininkas Clement Attlee ir 
iždininkas Arthur Green
wood liekasi komitete kaip 
pastovūs nariai - pareigū
nai. 18 kitų narių yra nuo 
darbo unijų, moterų, profe
sionalų organizacijų ir kt.

Pačiose socialistinėse kuo
pose Bevanas turi daugiau 
kaip milijoną šalininkų. Vi
so suvažiavime buvo atsto
vaujama apie 7,000,000 bal
sų.

Bevano programa
Bevanas išdėstė šitokią 

kairiųjų programą:
Griežtai n u m u š t išlai

das ginklavimuisi; laikytis 
bešališkos politikos kas lie
čia Jungtines Valstijas ir 
Sovietų Sąjungą; paskelbt 
Anglijos nepriklausomybę 
nuo Amerikos.; priimt Kini
jos Liaudies Respubliką į 
Jungtines Tautas; laisvai 
vest prekybą su Sovietų Są
junga. ir 'Kinijos Liaudies 
Respublika; per imt visas 
svarbiąsias Anglijos, pra
mones į valstybės nuosavy
bę. Naudot šitokią darbie- 
čių programą būsimuose 
Anglijos seimo rinkimuose.

Stalinas sveikina 
Kinijos Liaudies 
Respublikos sukaktį

Peking.— Sovietų Sąjun
gos premjeras atsiuntė te
legramą, šiltai sveikinda
mas trejų metų sukaktį 
nuo Kinijos Liaudies Res
publikos įsikūrimo.

Kinijos radijas sakė, jog 
Stalinas gyrė “didį drau
giškumą tarp šių dviejų ša
lių.”

Kinijos Liaudies Respu
blika buvo oficialiai pa
skelbta 1949 m. spalio 1 d.

Suvažiavimas karštai 
sveikino Bevano pasiūly
mus. ‘

Attlee ir kiti dešinieji va
dai papeikė bevaniečius, 
kad jie įžeidinėja Ameriką, 
Anglijos, geradarę. Dešinie
ji pasakojo, kad Anglija ne
galėtų apsieiti be piniginiai- 
niedžiaginės p a r a m o s iš 
Jungtinių Valstijų.

Visi amerikinių laikraš
čių korespondentai įspėja, 
kad kairesniųjų socialistų 
skaičius Anglijoj sparčiai 
daugėja ir jų įtaka žmonė
se juo labiau auga.

Korėjos liaudininkai 
užėmė tris kalnus

Korėja. — Šiaurines Ko
rėjos liaudininkai išvien su 
kinais pirmadienį atėmė iš 
amerikonų du kalnus ryti
niame fronte, o antradieni 
šturmu užėmė trečia kaina.v 4-

Korėjos liaudininkai per 
dieną paleido 47,312 šovinių 
iš patrankų į amerikonų po
zicijas ištisame fronte.

A.merikonai su savo talki
ninkais. kartotinai atakavo 
Korėjos liaudininkus ir ki
nus Nori kalne, vakarinia
me fronte. Bet liaudinin
kai atlaikė kaina.

Amerikonai praneša, kad 
pereita mėnesi nušovė viso 
61 rakietinį Šiaurinės Ko
rėjos lėktuvą. Dar neskel
bia amerikinių nuostolių 
ore per tą mėnesį.

Trumanas sako, bankuose 
randasi daug daugiau 
sukčių negu valdžioje

Fargo, N. Dakota.—Prez. 
Trumanas sekančiai atsakė 
republikonams, kurie tvir
tina, kad demokratu vai- 7 v

džia pilna sukčių:
—Dar niekas neišrado, 

kaip sulaikyti tūlus asme
nis nuo suktybės. Jeigu 
kas turėtų tokį išradimą, 
tai, pavyzdžiui, Amerikos 
Bankininkų Sąjunga duotų 
už jį didelius pinigus. Ir 
vien pereitais metais, buvo 
padaryta 600 suktybių ban
kuose šioje šalyje. Suras
ta, jog vienas iš kiekvienų 
300 bankinių viršininkų bu
vo sukčius. Todėl valdžios 
taksų biuro rekordas daug 
geresnis (kas liečia suk
čius), nekaip bankų rekor
das.

Beje, greitu laiku Maskvo
je iškils naujas pastatas, auk
ščiausias visoje Europoje.

Portugalijos valdžia 
paleido “suokalbininkus”

Lisbon, Portugalija.—Fa- 
šistuojanti valdžia buvo su
ėmus du oficierius ir 8 ki
tus asmenis už suokalbiavi- 
mą nuversti ją. Dabar pa
leido juos kaip nekaltai 
areštuotus.

Korėja, spal. 1. — šiauri
nės. Korėjos liaudininkai ir 
kinai belaisviai Kodže salos 
stovyklose, Pietinėje Korė
joje, surengė demonstraci
ją, minėdami trimetinę su
kaktį nuo Kinijos Liaudies 
Respublikos įsikūrimo. 
Amerikonai liepė demon
strantams išsiskirstyti, o 
kad anie neklausė, tai ame
rikonų o f i c i e r i a i įsake 
dviem būriam (platanam)

savo kareivių šaudyti de
monstrantus.

Taip jie ir nušovė 45 ki
nus bei Korėjos liaudinin
kus ir sužeidė 120. Belais
viai bandė gintis, akmeni
mis ir pagaliais.

Jau pirmiau amerikonai 
atskirais atvejais nukovė 
bent keliolika belaisvių už 
raudonųjų vėliavų iškėlimą, 
už revoliuciniu dainų dai
navimą, už susirinkimus bei 
demonstracijas stovyklose.

Republikonai pirmi užgyre 
Korėjos karą; Stevensonas 
didžiuojasi tuo karu

Springfield, Ill. — Repu
blikonai patys pirmieji už- 
gyrė karą prieš Šiaurinės 
Korėjos komunistus, — pa
reiškė gubernatorius Adlai 
Stevens.onas, d e m o k r a tu 7 v

kandidatas į prezidentus.— 
Dabar gi republikonai šū
kauja, kad demokratų klai
dos įvelė Jungtines Valsti
jas į tą karą.

Stevensonas d i d ž iavosi, 
kad amerikonai Korėjoj pa
rodė, kaip jie “gina pasau
lio laisve nuo komunizmo.”

—Dabar republikonai nu
šneka taip, lyg tas karas 
būtų išdavystė, prieš Ame
riką, — tęsė Stevensonas. 
—Bet ką jie sakytų, jeigu 
mes nebūtume sustabdė 
priešą Korėjoje, jei būtų 
kilęs pavojus Japonijai ir 
jeigu priešas imtų rytinę 
Aziją? Argi republikonai 
nesakytų, kad Harry Tru
manas ir Juozas Stalinas 
buvo iš pat mažens drau
gai Išlaukinėje Mongolijo
je?—

MAINIERIŲ UNIJA IŠGAVO 
DAUGIAU ALGOS IR IŠ
PIETINIŲ ANGLIAKASYKLŲ

Washington. — Didžioji 
dauguma minkštųjų ąnglia- 
kasyklų pietinėse valstijose 
priėmė Mainierių unijos
reikalavimus:

Pakelti uždarbį po $1.90 
per dieną ir pridėti po 10 
centų į mainierių gerovės - 
sveikatos fondą nuo kiek
vieno iškasamo tono an
glies. Iki šiol kompanijos 
mokėjo po 30 centų nuo to
no į tą fondą.

Tokias mainierių sąlygas, 
jau pirmiau priėmę minkš
tosios anglies kompanijos 
šiaurinėse valstijose.

Kai kurios kompanijos 
pietinėse valstijose dar at
meta tuos veikai avim u s. 
Unija todėl rengiasi pa
šaukt jų mainierius strei
kam

Associated Press skai
čiuoja, kad reguliarė mai- 
nierio alga minkštosiose 
kasyklose dabar bus $18.25 
per dieną. Bet pastebi, kad 
angliakasiai gauna dirbti 
mažiau kaip keturias die
nas per savaitę.

Kompanijos reikalauja, 
kad valdžia leistų pakelti 
anglies kainą už algos prie- 

Idus mainieriams.

VALDŽIOS AGENTAI SUĖMĖ
BROWDERI IR JO PAČIĄ

New York. — Valdžios 
FBI agentai areštavo Earlą 
Browderj, kadaise buvusį 
Komunistų Partijos sekre
torių, ir jo pačią Raišą Ire
ną Browderienę, ateivę iš 
Rusijos.

Browderiene kaltinama, 
kad 1949 metais melagingai 
išpildė aplikaciją dėl pilie
tybės popierių, o Browderis 
už ją liudijo.

Jiedu laikomi kalėjime, 
iki gaus po $2,500 užstatų 
vienas ir kitas.,

Browderis prašė paleisti 
juodu be užstatų iki teismo. 
Jungtinių Valstijų proku
roras Myles J. Lane reika
lavo atmesti prašymą, pri
durdamas:

“Kiek man žinoma, tai

Browderiai niekuomet nesi
stengė bendradarbiauti su 
valdžia kas liečia komunis
tinius dalykus.” (Vadinasi, 
Browderiai nešnipinėjo 
prieš komunistus.) <

i Todėl teisėjais Clancy ir 
nepaleidžia jų be užstatų.

Browderiene savo prašy
me dėl pilietybės, sakė, nie
kuomet nepriklausius Ko
munistų Partijai ar kito
kiai “priešvaldiškai” orga
nizacijai.

Valdžios agentai tvirtina, 
kad jinai melavo.

Teigiama, kad Browderis 
galėtų būti nuteistas 5 me
tus kalėti, o jo žmona net 
20 mėtų.

Browderis buvo išmestas 
iš, Komunistų Partijos 1945

PATS EISENHOWERIS 
pirmiau Sake, sovietai 
DRAUGIŠKI AMERIKAI
Tatai Trumanas primena rep ublikonam; o jie parodo, kad 
ir jis andai gyrė Sovietų taikingumą link Amerikos

Havre, Montana. — Pre
zidentas Trumanas primi
nė, kad:

Generolas Eisenhoweris 
11945 metais, būdamas vy
riausiu mūsų jėgų koman- 
dierium Europoj, sakė Kon
greso komitetui (Washing
tone) : — A.š nematau prie
žasties, kodėl Rusija ir 
Jungtinės Valstijos, negalė
tų pasilikti kuo artimiau
siais draugais. Draugišku
mo palaikymas su Jungti
nėmis Valstijomis šiandien 
yra pirmučiausias vadovau-

Pastatyta milžiniška 
“atominė” patranka

Washington. — Armijos 
valdyba praneša, kad jau 
pernai pastatyta 40 pėdų 
ilgio patranka su 11 colių 
pločio gerkle'. Sako, ji ga
lės šaudyti ne tik papras
tais, bet ir atominiais šo
viniais, numetant juos per 
20 myliu.

Karinio laivyno komanda 
skelbia, kad ji turi dar 
smarkesnes patrankas, ku
rios gali numesti 16 colių 
storio šovinius per 35 my
lias. Sakoma, tos laivyno 
patrankos tinka ir atomi
niams. sviediniams laidyti.

London. — Pranešama, 
kad Anglija perleido Ame
rikai tūlus sekretus kas lie
čia ateinančius atominius 
anglų bandymus, ties Aus
tralija.

Amerikonai pleškino Šiaur. 
Korėjos miestą tik už 400 
jardų nuo Mandžūrijos

Korėja.— Pranešama, jog 
Amerikos bombonešiai 
sprogimais sunaikino didelį 
chemikalu fabriką Namsa- 
me, paliai Jalu upę, Šiauri
nėje Korėjoje, tiktai už 400 
jardų nuo Mandžūrijos.

Tas. fabrikas apdirbinėjo 
karinius metalus, o gal ir 
sprogstamąją atom - bom
bų medžiagą, kaip spėja 
amerikiniai k ores ponden- 
tai.

NEGRŲ SKAIČIUS
NEW YORKE

Didžiajame New Yorke 
ir apylinkėse dabar gyvena 
1,012,800 negrų, kaip* rodo 
Jungtinių Valstijų Cenzo 
Biuro vietinis skyrius.

metais už politinius nukry
pimus. Jisai skelbė, kad po 
Teherano konferencijos 
“dingę prieštaravimai” tarp 
socialistinių ir kapitalisti
nių kraštų. Todėl, pasak 
Browderio, jau būsianti 
amžina santaika ir draugiš
kas bendrad a r b i a v i m a s 
tarp jų.

jautis dalykas Rusijos poli
tikoje.”

Trumanas kaltino Eisen- 
howerį, republikonų * kandi
datą į prezidentus, kad jis* 
tokiu geru liudijimu apie 
Sovietų Sąjungą tada “ap- 
gavingai” suramino Ameri
ką. Todėl “taip sunku bu
vo atbudinti šią šalį ir pa
rodyti jai komunistinio im- 
p e r i a 1 i z m o pavojų 1946, 
1947 ir 1948 metais,” sakė 
Trumanas.

Taip prezidentis atsiliepė 
į republikonų kaltinimus, 
kad jo valdžia “pataikavo” 
Sovietų‘Sąjungai.

KAIP TADA TRUMANAS 
KALBeJO *

Washington. — Naciona- 
lis Republikonų Partijos ko
mitetas parodė, jog ir prez. 
Trumanas pirmiau pripaži
no, kad galima taikiai ir 
draugiškai sugyventi su So
vietu Sąjunga.

Republikonų komitetas 
paskelbė sekančius prezi
dento pareiškimus:

Trumanas*, kalbėdamas 
Eugene, Oregone, 1948 me
tais birželio 11 d., sakė:

“Aš labai gerai susipaži
nau su Juozu Stalinu ir 
man patinka tas senasis 
Juozas. — jis padorus’ vy
ras.”

1945 m. birželio 13 d., 
pirm Potsdamo konferen
cijos, prez. Trumanas pa
reiškė korespondentams, 
jog rusai lygiai taip gei? < 
džia taikiai sugyventi su 

! Jungtinėmis Valst i j o m i s, 
kaip ir jos geidžia taikaus / 
sugyvenimo su jais. /

1945 m. spalio 8 d. Tru- h 4 
manas sakė koresponden-į/ t 
tams Tennessee valstijoje, 
kad nėra jokio reikalų susi
dūrimo tarp Jungta Valsti- l 
jų ir Rusijos. Jis taipgi pa
stebėjo, kad Amerika ir Ru
sija visuomet buvo drau
gai- • ' . v t

Tų pačių metų birželio 16 
d. prez. Trumanas rašė 
Stalinui:

“Aš esu tvirtai įsitikinęs, 
kad draugiškas mūsų ben
dradarbiavimas ateityje ap
sivainikuos tokiu pat pasi
sekimu dėl taikos išlaiky
mo ir gerų tarptautinių san
tykių, kaip kad apsivaini- ) 
kavo bendrosios mūsų pa
stangos kare.”

“Europos seimas” ketina 
išstumti Sovietus... 

f
Strasbourg, Francija. — 

Vadinamas “europinis sei
mas” nutarė “taikiais' 
veiksmais” išstumti Sovietų 
Sąjungos įtaką iš Čechoslo- 
vakijos, Lenkijos ir kitų 
draugiškų Sovietam šalių

ORAS. — Vejas, šilta, da 
linai apsiniaukę.
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KAS YRA SVARBIAUSIA?
TIEK DEMOKRATŲ, TIEK REPUBLIKONŲ kandi- 

datai prezidento vietai ryžtasi būti labai teisingais 
vyrais.

Stevensonas, demokratų kandidatas, jau paskelbė, kiek 
jis gavo per pastaruosius dešimt metų pajamų. Jis rei
kalauja, kad tai padarytų ir republikonų kandidatas, 
Eisenhoweris.

Netenka čia sakyti, jog abudu vyrai nėra biedniokai; 
abu turtingi, abu turėjo ir turi užtenkamai pajamų, kad 
galėtų ne tik prabangoj gyventi, o ir “lietingai dienai” 
pasidėti.

O«kai kuris jų bus išrinktas krašto prezidentu, bus j krutuoja ir žlunga, 
dar turtingesnis, dar slaunesnis, dar “įtakingesnis”!

KATALIKŲ FEDERACI
JOS SUVAŽIAVIMAS

Praėjusią savaitę Detroi
te įvyko Amerikos Lietu
vių Rymo Katalikų Federa
cijos Kongresas. Pasak 
Draugo, jame dalyvavo 
apie 75 asmenys, kurių ge
ra. dalis buvo kunigai.

Suvažiavimo proga buvo 
atlaikyta kelerios mišios, 
pasakyta daug kalbų.

Suvažiavimo išvakarėse 
marijonų Draugas parašė 
įvedamąjį, kuriame skundė
si, jog1 gyvenimas sunkus, 
nes jame esti momentų,, 
kada, rodosi, tik bepročiai 
ir šventieji gali išlikti ne
išėję iš proto...” Dėlto, 
esą, katalikai turį duoti to
ną tam, kad nereikėtų iš
eiti iš proto, nes. “pseudo- 
krikščioniška civili z a c i j a 
(atsieit, protestantizmas — 
Laisvės Redakcija.) ban-

sa-

BET AR ASMENINIŲ pajamų ir finansų iškėlimas 
viešumon yra svarbiausias dalykas? Antra: ar tai gali 
pasakyti, kad demokratų ir republikonų partijos yra ty
ros, “nekaltosios panelės”?

Žinoma, ne!
Kiekvienam aišku, jog tiek demokratų, tiek republiko

nų partijos, — turčių partijos,—yra paskendusios korup
cijoje, yi»a kyšininkų partijos. Nesakome, jog kiekvie
nas, kas toms partijoms priklauso, yra kyšininkas, yra 
neteisingas. Ne! Kalbame bendrai apie tas partijas ir 
jų valdžias, ir jų valdininkus.

, Ar mes paimsime tas partijas miestava plotme, ar 
valstijine, ar nacionaline, surasime, kad jų pastatyti 
žmonės į valdines vietas daugumoje yra kyšininkai, tik 
jų kyšiai, anot Anatole France, yra aprėžti kitų kyšys- 
tėmis.

Taigi joks Stevensono ir Eisenhowerio švaistymasis 
čekiais, bei finansiniais savo pajamų lakštais čia nieko 
neišsprendžia, nieko teigiamo dar -nepasako.

Svarbiau yra kiti reikalai, — gyvybiniai mūsų kraš
tui reikalai.

Kas jie?

VYRIAUSIAS REIKALAS, vyriausias klausimas 
šiandien prieš Amerikos žmonių akis stovi: karo baigi
mas Korėjoje.

Amerikos žmonės trokšta, kad karas Korėjoje būtų 
baigtas tuojau, kad jų sūnūs nežūtų veltui, kad mūsų 
krašto turtas, nebūtų veltui eikvojamas.
• Bet ką gi sako demokratų ir republikonų kandidatai?

Nei vienas jų ligi šiol nepasiūlė konkretaus plano, nei 
vienas jų, iš tikrųjų, neprasitarė už tai, kad karas Ko
rėjoje būtų tuojau baigtas.

Abudu remia Trumano užsieninę politiką, o tai reiškia, 
kad abudu stoja už karo tęsimą.

Tik vienas kandidatas prezidento vietai—Progresyvių 
partijos kandidatas, Vincent Hallinan, — aiškiai ir drą
siai sako: baigti karą Korėjoje tuojau, o vėliau tartis dėl 
belaisvių ir kitų dalykų.

Deja, Hallinan’o kalbos, jo reikalavimai yra slepiami 
nuo žmonių. Komercinė spauda tai ignoruoja. Gi pro- 
gresyvė spauda—persilpna, toli gražu nepasiekia tiek 
žmonių, kiek pasiekia komercinė spauda. Turčių spau
da kasdien spausdina republikonų ir demokratų Candi
da tų kalbas, pilnas visokių prismokų, bet daugumoje vi
siškai tuščias kalbas. Ir taip žmonės “bovijami.”

Dėl to progresyvių žmonių pareiga daryti viską, kad 
juo didesnį skaičių žmonių pasiektų Progresyvių parti
jos kandidatų žodis.

Daladier keičia gaires?
VIENOJE SRITINĖJE Prancūzijos radikalų-socialis- 

tų partijos konferencijoje išstojo su kalba Edouard Da
ladier, vienas iš keturių Municho konferencijos dalyvių, 
—♦konferencijos, kuri atrišo nuo hitlerinio snukio ga
gančių.

Dadadier kalbėjo apie šių dienų pasaulinę politiką ir 
jis tarp kitko pasakė:

1. Privalo įvykti keturių didžiųjų valstybių konferen
cija pafeauliniams nesusipratimams spręsti.

2. Neleisti ginkluoti Vakarų Vokietiją.
3. Baigti karą Indo-Kinoje.
Tai .reikšmingas pasisakymas, kuris parodo, jog -net 

ir radikalų-socialistų partija (buržuazijos partija)1 Pran
cūzijoje priversta keisti savo gaires. Ši partija įeina į 
ministrų kabinetą. Jeigu ji savo gaires pakeis, tai jos 
nariai !bus priversti iš kabineto pasitraukti ir dabartinė

• Antoine Pinay valdžia turės, žlugti.
Kas privertė Daladierą tai daryti?
Jį privertė tai daryti radikalų-socialistų nariai; jį pri

vertė tai daryti vis .ryškesnis ir didesnis Franeūzijf/s 
žmonių nusistatymas-prieš Prancūzijos ginklavimą, prieš, 
karą. Indo-Kinoje, prieš Vakarų Vokietijos ginklavimą. J

Prancūzijos komunistų partijos, vadovybė neseniai iš
kėlė obal&į: sudaryti tautinį fronf-ą kovai už taiką, kovai 
prieš peklišką ginklavimąsi. Matyt, toji partija žinojo, 
ką darė. Tie vadovybės nariai, kaip Andre Marty, kurie 
to nesuprato ir neįmatė, buvo pabausti. . '

Matyt, dėl to, kad “pseu- 
dokrikščioniška c i v i lįzaci- 
ja” vedanti į beprotybę, tai 
katalikų dvasiškija organi
zuoja žiaurius ginkluotus 
maištus prieš protestantus 
Italijoje, Ispanijoje ir kito
se katalikiškose šalyse, kur 
viešpatauja baisus, skurdas.

Draugas ragina katalikus o o

daugiau veikti.
Mes sutinkame, kad jie 

turį daugiau veikti, tik 
veikti ne taip, kaip Drau
gas pataria, o veikti taip, 
kad veikla neštų žmonijai 
naudos. Visųpirmia u s i a i 
katalikai privalo įsitraukti 
griežtesnėn kovon už taiką, 
už karo baiigimą Korėjoj, už 
civilines žmonėms teises. 
Tiesa, Draugas to visai ne
prisimeną, nes jo redakto
riams tai nepatinka. Jie 
nori karo.

Rašydamas apie ALRKF 
Isuvažiavimą pranciškonų 
laikraštis Darbininkas dau
giau pasako. Jis tiesiog pe
simistiškai į jos ateitį žiū
ri. Darbininkas cituoja tū- 

i lo “seno veikėjo patrioto 
j kunigo” tokius, žodžius:

“Federacija buvo katali
ku gyvenimo vadas. Deja da
bar Federacija susilpo, gali
ma sakyti be reikšmės. Kada 
ALTas ir BALFas susiorgani
zavo dabartiniais pagrindais, 
iš Federacijos atėmė Lietuva 
rūpinimąsi ir šalpos darbą. 
Katalikai surenka bei sudeda 
80% ALTo ir BALFo reika
lam. Todėl Federacijos sky
riai užsidarė; jei kur yra, 
.merdėja ir nežino ką veikti.

Tiesa, Amerikos Lietuvių 
Taryboje klerikalų veikėjai 
dirba nemaža ir duoda jai 
■daug pinigų.'Kunigai, mat, 
“po grieku” reikalauja, kad 
parapijonai aukotų ALT, gi 
•toje Taryboje tupi ir bedie
vių, 
etc.
sudėtus pinigus, padedą su
maunanti, o' po to per savo 
spaudą katalikus dar pašie-1 
piai

Taigi ne viskas eina 
sklandžiai ir pas katalikus.

koi ūkinės
Tautu drau-

pusmetį Tary- 
Molotovo var-

BALTARUSIŲ-LIETU- 
VIŲ-LATVIŲ 
HIDROELEKTRINĖ

Drūkšių ežeras aplink
ve jungia tris tautas, tris 
valstybes: Lietuvą, Balta
rusiją ir Latviją.

Vilniškiame Tėvynės Bal
sę skaitome:

> Visai netoli Drūkšių ežero 
yra Varslavanų kaimas. Prieš 
daugelį metų gyvendahias šia
me kaime, latvių literatūros 
klasikas Janis Rainis rašė sa
vo dienoraštyje:

“Lietuvis, senis Marculis, 
bene pats gilusis mano vai
kystės prisiminimas. Atsime
nu, kaip jis, visą dieną suk
damas rankinį malūną ir mal
damas duoną, be perstojo dai
navo vieną ir tą pačią nykią 
malėjo dainą, panašią į girnų 
ūžimą. O naktį klausydavausi 
senojo panaktinio, baltarusio 
Nadzevskio dainos, primenan
čios rudens vėjo raudą...’’

Tarybų valdžia Marculio ir 
Nadzevskio vaikams atvėrė 
kelią į naują laimingą gyveni- 
mą. Ten, kur prieš keliolika 
metų per naktį ūžė rankinės 
girnos ir aidėjo vos girdima 
nyki malėjo daina, čia, Dris- 
vetų kaime, vyksta didžiulės 
tarprespublikinės ! 
hitroelektrinės 
gystė” statyba.

Prieš nepilną 
bu Baltarusijos
do, Tarybų Latvijos Sverdlovo 
vardo ir Tarybų Lietuvos A- 
domo Mickevičiaus vardo kol
ūkiuose, kurių žemės sueina 
prie Drūkšių ežero, gimė min
tis pajungti 'Drūkšių ii* Obuę 
lenų ežerus elektrai gaminti, 
pastatyti tarpkolūkinę hidro
elektrinę. Tarybinė vyriausy
bė prisiėmė hidromazgo pro
jektavimo išlaidas, paskyrė 
statybai ilgalaikę paskolą. 
Broliškų respublikų kolūkie
čiai išrinko tarpkolūkinę tary
bą, kuri ėmė energingai rū
pintis hidroelektrinės “Tautų 
draugystė’’ reikalais. Netru
kus kolūkiečiai stojo prie pa
rengiamųjų darbų, pradėjo 
ruošti miško medžiagą, vežti 
akmenis. Tuo tarpu Minsko 
statybos montavimo kontora 
vietoje sumontavo 60 kilova
tų galingumo generatorių. Jo 
tiekiama energija maitina ga
lingą techniką— kilnojamuo
sius kranus, akmenskaldžius, 
betonmaišes ir kitus agrega
tus.

Drūkšių ežerą, sako laik
raštis, iš visų pusių juosia 
miškai ir kolektyvinių ūkių 
žemė. Aplink ežerą vyksta 
didieji darbai, lydimi dainų 
tų, kurie kuria naujesnį ir 
gražesnį liaudžiai rytojų.

•Grigaičiai, Vaidylos, 
kurie >tuos kataliku

AUTOMOBILIS 
TARNAUJA IR KAIP 
SPAVIEDNYČIA

Pranciškonų laikraštis 
rašo:

Skautų stovykloje Erie, Pa., 
katalikai skautai atliko išpa
žintį klaupcĮami .prie lango 
automobilio, kuriame sėdėjo 
vietos kapelionas kun. Robert 
Levis. Atvykęs išpažinties 
klausyti, jis stovykloje nerado 
ne tik įrengtos koplytėlės, bot 
net ir palapinės -tam reikalui/

Na, ar ne vis .tas pats, 
>ar kunigas -būtų sėdėjęs 
..spaviednycioje, ,ąr jis sėdė-, 
jo automobilyj?

BIRŽIŠKAI IR KRĖVEI- 
MICKEVIČIUI 70 METŲ

Šiemet sukako 70 metų 
amžiaus Mykolui Biržiškai 
ir Vincui Krėvei - Micke
vičiui. Kadaise juodu abu
du p k o f e s o r iavo Kaune, 
šiandien abudu — dipukai, 
bet Krėvė-Mickevičius pro
fesoriauja Pennsylvan i j o s 
universitete ir rašo antrą 
tomą savo apysakos “Dan
gaus ir žemės sūnūs.”

Biržiška neturi jokios vie
tos, tad jam jo pasekėjai 
renka aukas. .'Biržiška, be
je, labai dažnai išstoja per 
kryžiokų spaudą su šiurkš
čiais purkšta vimais prieš 
Tarybų Lietuvą. Krėvė - 
Mickevičius, rodosi, yra tuo 
atžvilgiu santūresnis.

Redakcijos Atsakymai
F. Žavini, Bethlehem,1 Pa.-- 

Mes manome, kad tų disku
sijų apie barbenus jau pil
nai užteko. Iš vienos ir ki
tos .pusės draugai .pradeda 
nervuotis ir bartis. Iš įto 
jokios naudos nėra nei laik
raščiui, nei darbininkiškam 
judėjimui. Todėl atleisite, 
ir jūsų polemiško straipsne
lio nesunaudosime. Vistiėk 
labai ačiū už rašinėjimą.

treji mietai, kai 
rajono valstiečiai 
kolūkius. Per tą 

laiką valstiečių gyvenime 
įvyko -didelės permainos. 
Žemdirbių gyvenimas tapo 
pasiturimas ir' kultūrin
gas. Kolektyviniuose ūkiuo
se sėkmingai vystosi žem
dirbystė ir gyvulininkystė.

“Atžalyno,” Kovo 8-sios 
vardo, “Artojo” ir daugelis 
kitu kolūkiu šiemet nuima 
nemažiau kaip po 18 - 19 
centnerių grūdinių kultūrų 
vidutiniškai iš hektaro, t. 
y. 5-6 centneriais -iš hekta
ro daugiau, negu derlin
giausiais metais čia anks
čiau nuimdavo vadinamieji 
pavyzdiniai dvarai. O tuo
se kolūkiuose, k u r i u o s e 
įvesta žalieninė sėjomaina, 
kolūkiečiai nuima dar gau
sesni derliu.

Ir čia nėra nieko nuosta
baus. Buržuazijos viešpa
tavimo sąlygomis Lietuvoje 
valstiečiai nebuvo pajėgūs 
ne tik melioriuoti savo lau
kus, naudoti mineralines 
trąšas, bet ir nuomotis 
traktorius ir ypač kombai
nus, linų valymo bei kitas 
žemės ūkio mašinas.

Visiškai kitokia padėtis 
yra dabar Pasvalio rajono 
kolūkiuose.
kuose dabar veikia daugiau 
kaip 120 traktorių, čia yra 
nemaža kolūkių, kuriuose 
jau mechanizuoti visi lau
ko darbai. Vien “Saločių” 
kolūkis šiais metais savo 
laukuose s u n a u d ojo tiek 
mineralinių trąšų, kiek 
ankščiau galėjo sunaudoti 
visi Pasvalio rajono ribose 
buvusieji valstiečių ūkiai.

Visuose Pasvalio rajono 
kolūkiuose didžiai išsiplėto
jo statybos darbai. Pūde
lių laimėjimų yra pasiekęs 
“Atžalyno” kolūkis, kuriam 
vadovauja buvęs kumetis, 
dabar Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos deputatas 
Vincas Bedalis. Kolūkis 
pereitais metais pasistatė 
naują mūrinę karvidę, nau
ją arklidę, plytinę, kurios 
pajėgumas per vieną sezo-

Praėjo 
Pasvalio 
susibūrė į

Kolūkiu lau-

ną 1.5 milijono plytų. Kar- 
vidėse yra įrengti automa
tiniai girdytuvai. Šiuo me
tu statoma dar viena mūri
nė karvidė.
“Saločių” kolūkis, kuriame 

taip pat yra stambi plytinė, 
pasistatė lentpiūvę.

Statybos darbai vyksta ir 
kituose rajono kolūkiuose. 
Dar iki žiemos pradžios 
Pasvalio rajone eksploata
cijon bus atiduota 52 nauji 
visuomeniniai pastatai ir 
bus pastatyta 19 plytinių, 
kurios sekančiais metais 
pagamins dešimtis milijonų 
plytų pastatams statyti ra
jono kolūkiuose.

Pasikeitė kolūkinio kaimo 
kultūrinė išvaizda. Pasva
lio rajone leidžiami du laik
raščiai, kiekviename kolū
kyje yra klubas - skaitykla, 
biblioteka. Tvirtai į kolū
kiečių buitį įėjo radijas. 
Daugelis kolūkiečių spor
tuoja ir dalyvauja meninė
je saviveiklojb. Pasvalio 
rajone visiškai likviduotas 
neraštingumas ir mažaraš- 
tingumas. šiuo metu dau
gelis Pasvalio rajono kolū
kiečių vaikų yra tapę ša
lies aukštųjų mokyklų stu
dentais. Mokosi ir didelė 
dalis vyresnio amžiaus kol
ūkiečių. Praėjusiais metais 
trimečius agrotechnikos ir 
zootechnikos kursus rajone 
lankė šimtai kolūkiečių.* 
Įgytos šiuose kursuose .ži
nios padeda jiems kelti 
žemdirbystės kultūrą ir nu
imti gausų derlių.

Pasvalio rajono kolūkie-< 
čių gyvenimas kasdien da
rosi vis gražesnis ir labiau

Dar vienas 
skandalas

Senatorius ’Dixon, senato
rius McCarthy ir senato
rius William Jenner yra iš
garsėję ^asistuojanti reak
cionieriai. Visi jie yrajR* 
publikonai. Visus juos re
mia generolas Eisenhower.

Jau vi&a Ameriką. išgir
do apie Nixo.no *|nesusipra- 
timus” su kyšiais. Bet kaip 
atrodo, tai bėdon bus .pa
kliuvęs ir jo kolęga ^sena
torius Jenner. Jo pirštai

I

A. Lukauskas

KAM TĘSTI TĄ 
KVAILYBĘ?

New York. — Republiko- 
nas N. Y. valstijos guber
natorius Thomas Dewey, 
kalbėdamas už Eisenhowe- 
rj, vadino Korėjos karą 
“Trumano kvailybe.” O jei
gu taip, tai kam republiko- 
nai ragina pasmarkinti bei 
paplatinti tą karą, kad bū
tų laimėta “kvailybė”?

kad valdžia vedaiį tyrinėji
mą apie jo finamnmus rei-■ 
kalus. Gal paaiškės, kad ir j 
senatorius Jenner ne už dy
ką ugnimi apspjaudo kiek
vieną švaresnį žmogų.

Su juomi dalykas yra 
toks. Jis gauna, kaipo se
natorius, iš valdžios iždo 
$15,000 algos ir $®),000 sa- ( 
vo raštinės išlaidoms. Bet 
jis taipgi iš to .paties val
džios iždo ima dar ,po $179.- 
40 .per mėnesį. iUž ką ir 
kaip? Ogi kaip“veteranas.”

Bet mes turime įl|fcty- 
mą, kuris griežtai uždrau
džia bile valdininkui gauti< 
iš valdžios veterano pensi-j 
ją, jeigu jis gauna virš $3,-i 
000 algos per metus, ne
bent, jis yra pastoviai su- j 
žeistas. Kaip su.senatoriu-* 
mi Jenner? Tiesa, jis An
trojo pasaulinio karo metu ; 
neteko vienos . akies. Bet į 
jis akie neteko sėdėdamas 
Londone. Įstatymasgi griež
tai nusako, kad sužeidimas i 
turi būti pasėka susikirti
mo su priešu. Jenner ne
buvo susikirtęs Su jokiu 
priešu.

Tame ir dalykas. Kaip 
tik šitas reikalas, ir būsiąs, 
ištirtas. , Progresistas

Jūros vulkanas pražudė ]
laivą su 31 japonu j

Tokio, Japonija.— Smar
kiai išsiveržė ugniahalnis 
(vulkanas) po jūra, pražu
dydamas japonų laivą su 31 
žmogum. Ugniakalnis pla
čiai pylė ištirpdintas uolas 
su siera.

Stokime į rinkiminę kampaniją ir 
uoliai darbuokimės!

Lietuvių komiteto Progresyvių .partijos kandidatams remti atsišaukimas
Iki prezidentinių - kongre

sinių rinkimų (dienos tepa- 
s.iliko tik vienas mėnuo.

Ligi šiol, tenka pasakyti, 
progresyviai lietuviai ame
rikiečiai organizuotai šioje 
rinkiminėje k a m p a n i joje 
nedalyvavo. Dalyvavo tik 
pavieniai asmenys; befmes 
žinome, jog organizuotas 
darbas visuomet ir visur 
neša daugiau naudos.

Gi mes., progresyviai lie
tuviai amerikiečiai, priva
lome rinkiminėje kampani
joje .dalyvauti su didesne 
energija, negu dalyvavome 
1948 metų rinkiminėje kam
panijoje.

Tam reikalui prieš savai
tę laiko buvo sušauktas ei
lės, Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių veikėjų pasitari
mas, kuris tuojau išrinko 
Lietuvių komitetą Progre
syvių partijos kandidatams 
remti, įpare i g o d a m a. s jį 
dirbti, kiek tik išgali, trau
kiant į šį darbą juo didesnį 
skaičių žmonių. C- €

Taigi Komitetas ir krei
piasi į progresyvę visuome
nę, kad ji tuojau stotų dar
ban, kad mes; kuriems rupi 
taika, ir šviesesnis rytojus, 
juo daugiau žmonių pasiek
tume su Progresyvių parti-

cent Hallinan ir Gharlotta 
A. Bass — žodžiu.

Komitetas atsišaukia į vi
sus Amerikos lietuvių kolo
nijų veikėjus, organizacijų 
pareigūnus, kad jie tuojau 
stotų veiklon. Mes norime, 
kad— ‘ i

1. Kur tik galima, tuojau 
būtų įkurti kad ir nedideli 
komitetai rinkiminiais rei
kalais rūpintis.

2. Kur tik galima, tuojau 
šaukti platesnius mitingus 
ir į juos kviesti Progresy
vių pąntijos^aibėtojus. Kur 
reikalingas lietuvis kalbėto
jas, jei ant vietos jo nėra, 
kreipkitės į mūsų komitetą,1 
o mes jį pasiųsime.

3. Visur tarp lietuviškai 
kalbančiųjų turi būti -plati
nama Progresyvių partijos 
platforma, išversta į lietu
vių kalbą, kurią neužilgo 
gausite,

4. Kuri organizacija bei 
pavienis asmuo išgali, pra
šomi padėti mūsų (komite
tui finansiniai - .aukomis 
darbui pravesti. Mes juk 
esame laikinas komitetas, 
paskirtas tik rinkiminės, 
kampanijos laikotarpiui, to
dėl jokio savo iždo neturi- 
jos .ir jos kandidatų — Vili
me. .0 mes žadame leisti.

lapelius, siuntinėti organi
zacijoms ir pavieniams as
menims laiškus, daryti ^’s- 
ką, kad lietuviškai kalban
čioji ir skaitančioji visuo
menė susipažintų su Pro
gresyvių partijos rųikimine 
platforma ir su jos .kandi
datais.

Prašome kiekvieną veikti 
tuojau, nedelsiant, nes laiko 
visiškai mažai, -tik vienas 
mėnesis.

Padarykime taip, kad 
si mėnesį vyriausiu kiek-f 
vien o mūsų uždaviniu būtų t 
rinkiminis darbas. ’

Visas pasaulis-domisi pre
zidentiniais. Amerikos rin
kimais, tad mes, Amerikos 
žmonės, privalome jais juo 
labiau domėtis ir-daryti vis
ką, kad Progresyvių parti
jos kandidatai gautų juo 
daugiau 'balsų. Nes balsas, 
paduotas už juos, įbus bal
su už karo baigimą Korė-' 
joje, už pastovią -taiką pa
saulyje.

Visais rinkiminiais rei
kalais^ prašome tuojau ra
šyti Komiteto sekretoriui: Į 
J. Grybas, 95-23—§t.? ’ 
Richmond Hili 19, N. K t

Lietuvių Komitetas
Progresy.vįų partįjoS | 
kandidatam^ remti. (

............. .............. 1 *' ■ r *'k' .1L
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Chicago, Hl Waterbury, Conn.

Foreign

tautybių
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ne vien

Žymus advokatas 
kalbės Chicago]

Spalių 11, šeštadienio vaka
re, People’s Auditorijoj, 2457 
W. Chicago Ave., bus ketvir
tas metinis Tautų Festivalis, 
ruošiamas Midwest Committee 
for Protection of 
Born.

Dalyvaus bent 14 
žmonių.

Parengimo tikslas
parodyti skirtingų tautų meni
nes ir kultūrines jėgas, bet pa
remti kovą prieš deportavimų 
isteriją.

.Kalbėti kviečiamas Detroito 
žymus advokatas George W. 
Crodkett, civilių teisių žino
vas ir kovotojas už laisvę.

Dalyvaus taipgi gerai žino
ma Chicagos advokatė Pearl 
Hart ir kiti įžymūs žmonės.

Meninė programa bus labai 
įdomi, spalvinga, nes dalyvaus 
daugelio tautybių artistai.

Ruoškitės 11 spalių įsigyki
te bilietus iš anksto. Įžanga 
iš anksto 75 c. Prie durų $1.

R.

Svarbu yra visiems žinoti, 
kad Lietuvių Literatūros Drau
gija yra nutarus surengti pie
tus Laisvės ir abelnai dėl vi
sos progresyvės spaudos nau
dos.

Rengimo komisija jau varo 
darbą pirmyn. Jau tikietai 
yra platinami ir pietūs įvyks 
spalio 12 dieną, sekmadienį, 
Lietuvių Parke, Chestnut Hill 
Road, Waterbury, Conn. Pra
sidės 12:30 vai. dieną. Tikie- 
tas $2.50 ypatai. Tai bus pri- 
vatiškas parengimas ir katras 
turės tikietą nusipirkęs dėl to 
parengimo, tai gaus gerus 
skanius pietus pavalgyti, pa
gamintus iš įvairaus maisto, 
prie tam, išsigėrimo bus už 
,dyką per dieną.

Šį kartą dėl pietų bus skir
tingas patvarkymas. Laikas 
pietums nėra nustatytas. Ku
ris kada atvyks, tada gaus 
pietus pavalgyti, ar anksčiau 
ar vėliau, bile tik turės tikie
tą nusipirkęs dėl tų pietų.

Gales pietus valgyti pavie-

niai arba grupėmis.
Po pietų į vakarą bus ir 

prakalbos. Yra užkviesta kal
bėtojas iš Laisvės štabo, ir 
vietinis kalbėtojas iš Peoples 
.Party.

Mes kviečiame Visus water- 
buriečius lietuvius ir iš apylin
kės įsigyti tikietus iš kalno 
ir dalyvauti kartu su mumis 
ant tų pietų, kad paremti mū
sų spaudą.

Rengimo Komisijoje yra M. 
Svinkūniene, P. Bokas ir Mi
chael Pau gis, ir pas juos ga
lima gauti tikietus ir kitas in
formacijas dėl tų pietų. Reika
lui esant, kreipkitės pas juos.

šis parengimas yra rengia
mas kaip tik su pradžia Lais
vės vajaus, kuris prasidėjo su 
1-ma diena spalio gavimui 
naujų skaitytojų dėl Laisvės 
ir atnaujinimui senų prenume
ratų. /

Naujų skaitytojų dėl Lais
vės būtinai reikia paieškoti, 
nes seni skaitytojai vienas po 
kitam apleidžia mus, miršta 
ir palieka vis mažiau skaity
tojų, o be skaitytojų laikraš
tis negalės gyvuoti.

Aš vėl apsiėmiau dirbti Lai-

s vės vajuje, ir jau bus 11-ti 
pietai iš eilės, kaip jame daly
vauju. 1 '

Aš prašyčiau jūsų visų wa- 
terburiečių talkos šiame va- 
juje, kad jūs man pagelbėtu- 
mėt ieškoti naujų skaitytojų. 
Jeigu žinosite kokią nors y pa
tą. kuriai būtų galima užpre
numeruoti Laisvę, tai malonė
kite pranešti man, o aš 
mielu noru nuvyksiu pas 
pakalbėti, o jums už tai 
būsiu labai dėkinga.

Mums reikia visiems veikti 
išvien, kad šis vajus būtų pa
sekmingas.

Lietuvių Literatūros Draugi- 
jis 28 kp. susirinkimas -įvyks 
spalio 8-tą dieną, 7:30 vai. 
vakare. Svetainėje 103 Green 
St., Waterbury, Conn.

Kviečiame visus narius at
silankyti į susirinkimą, nes 
bus apkalbama daug dalykų. 
Bus renkami delegatai į Aps
kričio konferenciją, kuri įvyks 
spalio 19-tą New Haven, 
Conn. Taipgi kurie dar nepa- 
simokėjote mokesčių už 1952 
metus, tai ateikite užsimokėti, 
ir gausite knygą už šiuos me
tus.

su 
ją 
aš

žmonęs, įskaitant ir lietuvius, 
kaip ir visas kitas tautas, sto
ti pagalbon šiame dideliame 
darbe.

Balsavimo balotai, su paaiš
kinimo lapeliu, bus skleidžia
mi tarpe Clevelando žmonių. 
Ant baloto, bus pažymėta: 
“Aš noriu, kad tuojau paliau
tų karo ugnis Korėjoje ir po,- 
tam baigtų derybas dar neiš
rištais klausimais taikos kon
ferencijoje,” ir vieta “balsuo
tojo” pažymėjimui “Yes” ar 
“No”.

Referendumo proponuotoju 
yra didelis skaičius atsižymė
jusių žmonių: Clevelando 
NWR Universiteto -prof, 
land Wolfe ir Cincinnati 
binas Abraham Cronbach. 
ti proponuotojai: Detroito
Henry Hitt Came, Dr. W. E. 
B. DuBois iš New Yorko, Rev. 
Joseph Evans iš Chicagos, Dr. 
Mark Dawber iš Long Beach, 
N. Y., ir daugelis kitų.

Balsavimų pasekmės bus 
reikalingos informavimui, kiek 
daug žmonių pageidauja tai
kos, visų kandidatų į viešas 
valdvietes, įskaitant ir prezi
dentinius kandidatus. Bažny
čios, unijos ir kitos organizaci
jos yra kviečiamos prisidėti 
prie balsų rinkimo.

Balotus galima gauti pas 
vietinio Taikos žygio skyriaus 
sekr. Mrs. Luce Marino, 5,103 
Euclid Ave., Room 3. Daugiau 
informacijų galima gauti pas 
Netta Berman, pašaukiant 
CE 1-3242.

ra-
,Ki-
Dr.

M. SvinkūnieneN. GOGOLIS

TARASAS BULBA
(Tąsa) t

Metraščių puslapiuose smulkiai pa
vaizduota, kaip bėgo įgulos iš išlaisvin
tų miestų; kaip buvo iškarstyti besąži- 
niai nuomotojai žydai; koks silpnas bu
vo karūnos hetmonas Nikolajus Potockis 
su savo didžiule armija prieš šitą nenu
galimą jėgą; kaip, sumuštas, persekio
jamas, paskandino jis nedidelėje upelė
je geriausią savo kariuomenės dalį; kaip ' 

‘apgulė jį nedideliame Polonos miestely
je baisūs kazokų pulkai, ir kaip, pasku
tiniosios verčiamas, lenkų hetmonas pri
siekdamas žadėjo karaliaus ir valstybės 
vyrų vardu visame kame juos patenkin
ti ir grąžinti visas senąsias teises ir pir
menybes. Bet ne tokie buvo kazokai, 
kad būtų galėję nusileisti: jau žinojo jie, 

> ką reiškia lenkų priesaika. Ir Potockis 
4ĮI nebūtų daugiau gražiavęsis ant savo še- 

§ių ^tūkstančių verto žirgo, patraukda- 
maFį save kilmingų ponių žvilgsnį ir su
keldamas bajorų pavydą, nebūtų triukš
mavęs seimuose, ruošdamas prabangias 
puotas senatoriams, jeigu jo nebūtų iš
gelbėję miestelyje buvę rusų dvasinin
kai. Kai išėjo priešais visi popai švie
siais, auksu žėrinčiais bažnytiniais rū
bais, nešdami šventuosius paveikslus ir 
kryžius, ir priešakyje pats archirėjus 
su kryžiumi rankoje ir ganytojo mitra 
ant galvos, nulenkė visi kazokai savo

• galvas ir nusiėmė kepures. Nieko nebū
tų jie pagerbę tuo metu, net paties ka-

; raliaus, bet prieš savo krikščionišką 
bažnyčią nedrįso ir pagerbė savo dvasi
ninkus. Sutiko hetmonas drauge su pul
kininkais išleisti Potockį, paėmęs iš jo 
priesaiką palikti laisvėje visas krikščio
niškas bažnyčias, užmiršti senąją nesan- 

T taiką ir niekuo neskriausti kazokų ka
riuomenės. Tik vienas pulkininkas ne
sutiko su tokia taika. Tasai vienas buvo 
Tarasas. Išrovė jis savo plaukų pluoš
tą iš galvos ir suriko:

— Klausykite, hetmone ir pulkinin
kai! Nepasielkite, kaip bobos! Netikė
kite lenkams: išduos, šunsnukiai! — O 
kai pulko raštininkas pateikė sąlygas ir 
hetmonas savo valdinga ranka padėjo 
parašą, jis nusiėmė grynąjį plieną, bran
gų turkišką kardą iš geriausios geležies, 
perlaužė jį pusiau, kaip nendrę, ir nu
metė toli į priešingas puses abu jo galus, 
sakydamas: — Likite sveiki! Kaip du 
šito kardo galai nesusijungs į vieną ir 
nesudarys vieno kardo, taip ir mes, 

. draugai, daugiau nebepasimatysime šia- 
♦me pasaulyje! Atsiminkite gi mano at
sisveikinimo žodžius... (šiuos žodžius

• ištarus, jo balsas sustiprėjo, pakilo, įga
vo nežinomos galios, — ir sumišo visi 
nuo pranašiškų žodžių). Prieš ateinant 
mirties valandai, atsiminkite mane! Ma
note, kad pirkote ramybę ir taiką; ma
note, kad patys būsit sau ponai? Kito
kia bus jūsų ponystė: nulups, hetmone, 
nuo tavo galvos odą, prikimš ją grikių 
pelų, ir ilgai matys ją visuose jomarkuo- 
se! Neišsaugosite ir jūs, ponai, savo 
galvų! žūsite drėgnuose rūsiuose, įmū
ryti į ‘akmens sienas, jeigu jūsų, kaip

• avinų, neišvirs katiluose !
— 0 jūs, vyručiai, — tęsė jis, atsigrę

žęs į savuosius, — kas iš jūsų -nori mir
ti savo mirtimi — ne užkrosniuose ir ,ne 
ant bobų pamynų, ne girti patvory prie

smuklių, kaip kokie dvėsenos, o garbin
ga kazoko mirtimi, visi viename patale, 
kaip sužadėtinis su nuotaka? O gal no
rite grįžti namo ir tapti netikėliais, ir 
nešioti ant savo nugarų lenkų kunigus?

— Paskui tave, pone pulkininke! Pas
kui tave! —suriko visi, kurie buvo Ta
raso pulke, ir nemaža kitų bėgo pas juos.

— O jeigu paskui mane, tai paskui 
mane! — pasakė Tarasas, giliau ant gal
vos užmovė kepurę, rūsčiai pažvelgė į 
visus pasilikusius, pasitaisė sėdėdamas 
ant savo žirgo ir šūktelėjo saviesiems:— 
Tegu gi niekas neprieštarauja mums 
įžeidžiamais žodžiais! — Na, pirmyn, 
vyručiai, svečiuosna pas katalikus! — Ir 
tuojau sušėrė jis žirgui, ir pajudėjo tuo
jau paskui jį šimto vežimų gurguolė, o 
su jais daug buvo raitų ir pėsčių kazo
kų ir, atsigręžęs, grūmojo jis žvilgsniu 
visiems pasilikusiems, —- ir rūstus buvo 
jo žvilgsnis. Niekas nedrįso jų sulaiky
ti. Visos kariuomenės akivaizdoje išvy
ko pulkąš, ir ilgai dar atsigręždavo Ta
rasas ir vis grūmodavo.
it

Nuliūdę stovėjo hetmonas ir pulkinin
kai, susimąstė visi ir ilgai tylėjo, tary
tum juos slėgė kažkoks sunkus nujauti
mas. Ne veltui pranašavo Tarasas; taip 
ir įvyko, kaip jis pranašavo. Neilgai 
trukus, po išdavikiško žygio ties Kane- 
vu, buvo iškelta aukštyn ant kuolo het- 
mono galva su daugeliu pirmųjų didžiū
nų.

O ką gi Tarasas? O Tarasas siautė 
po visą Lenkiją su savo pulku, išdegino 
aštuoniolika miestelių, arti keturių de
šimčių bažnyčių ir jau artėjo prie Kro
kuvos. Daug išžudė jis visokios šlėktos, 
išplėšė turtingiausias ir geriausias pi
lis; atidarė kazokai ir Išlaistė žemėn 
šimtametį midų ir vyną, stropiai saugo
mų ponų rūsiuose; sukapojo ir sudegino 
daug brangios gelumbės, drabužių ir ra
kandų, rastų sandėliuose. “Nieko negai
lėkite!” nuolatos kartojo Tarasas. Ne-

Cleveland, Ohio
Referendumas patyrimui, kiek 
yra norinčių baigimo 
karo Korėjoje

Amerikos Taikos žygio or
ganizacijos Clevelando sky
rius įsijungia į balsų rinkimo 
veikimą, kad patyrus, kiek yra 
žmonių, pageidaujančių tuo
jau baigti karą Korėjoje. Tas 
pradėta daryti visose Jungti
nėse Valstijose. Todėl ir vieti
nis Taikos žygio skyrius atsi
šaukia į visus taiką mylinčius

Parė dėl Mrs. Maud Russell

Maud Russell yra veikusi 
Kinijoje per 20 metų kaipo 
YWCA .pareigūnė, šioje parė
ję bus garbės svečiu ir kalbės 
temoje Taika su nauja Kinija.

Pare įvyks sekantį šeštadie
nį, spalio 4, 10818 Orville avė. 
Pradžia 9-tą valandą vakaro.

Žymūs amerikiečiai remia 
konferenciją sveturgim. gint
LIETUVIAI RAGINAMI 
RUOŠTIS TAI 
KONFERENCIJAI

New Yorkas.—American 
Committee for Protection 
of Foreign Born skelbia, 
jog net'85 įžymūs amerikie
čiai, mokslo, švietimo ir re
liginiai darbuotojai, remia 
nacionalę konvenciją gyni
mui sveturgimių nuo perse
kiojimo.

Komiteto pirmininkas yra 
vyskupas Arthur Moulton, 
iš Salt <Lake City, Utah. 
Veikianti pirmininkai yra 
prof. Louise Pettibone 
Smith ir George Murphy.

Konferencija bus Detroit, 
Mich., gruodžio 13 ir 14 
dienomis.

Lietuvių komitetai gyni
mui s v e t u r g i m i ų teisių, 
taipgi kitos lietuvių orga
nizacijos raginamos. siųsti

Robt. Morss Lovett
Sidney Lovett 
Curtis MacDougall 
John Maršalka

wnxic. huv1WvO amaooo. j j į į obelimi parcm-
pagailejo kazokai juodbruvių panelių, ,. ,
baltakrūčiu, šviesiaveidžiu mergaičių; U ^arbų .darbą

; . . . . šie įžymus Amerikos zmo-
prie pat < altorių; negalėjo jos issigelbeti: Lngs jau pasisakė už .konfe- 
padegdavo jas/farasas drauge su alto- „vnimi]j sveturri-
riais. Ne vienos baltos, kaip sniegas, 
rankos kildavo iš ugningos liepsnos į 
dangų, lydimos graudaus riksmo, nuo 
kurio būtų sudrebėjusi pati žemė moti
na ir stepės žolė nuo gailesčio būtų .nu
linkusi žemyn. 'Bet nieko nepaisė žiau
rūs kazokai, ir pakeldami gatvėse ietį-; 
•njis jų kūdikius, mėtė pas jas į liepsną. 
“Tai jums, prakeiktieji lenkai, pamal
dos už Ostapą!” vis kartodavo Tarasas. 
Ir tokias pamaldas už Ostapą laikydavo 
jis kiekvienoje sodyboje, kol lenkų vy
riausybė pamatė, kad Taraso žygiai yra 
daugiau negu paprastas plėšikavimas, ir 
tam pačiam Potockiui buvo pavesta su 
penkiais pulkais būtinai sugauti Tarasą.

Šešias dienas išvengė kazokai visų per
sekiojimų, traukdamiesi tarpukaimių 
keliais; vos tesėjo žirgai taip greitai 
bėgti iv gėlbėjo kazokus. Bet Potockis šį 
kartą buvo vertas jam duoto įgaliojimo; 
nepailsdamas persekiojo jis juos ir pa
sivijo Dniestro pakrantėje, kur Bulba 
užėmė poilsiui apleistą sugriuvusią tvir
tovę.

'(Bus daugiau)

renciją gynimui .sveturgi- 
mių teisių:

Rev. Paul J. Allured 
Rev. William T. Baird 
Hon. Elmer A. Benson 
Dr. James, A. Blaisdell 
Prof. Derk Bodde 
Prof. G. Murray Branch 

i Miller Brand
Dr. Dorothy Brewster 
Prof. Emily'C. Brown 
Rev. Frank D. Campbell 
Dr. Anton J. Carlson 
Rev. Mark A. Chamberlin 
Rabbi Henry Cohen 
Rabbi Franklin Cohn 
Dr. Abraham Cronbach 
Prof. Ephraim Cross 
Very Rev. John W. Day 
Prof. Arnold Dresden 
Arnaud d’Usseau 
Prof. Guido Ferrando 
Rev. Kenneth Ripley Forbes 
Clemens J. France 
Hugo Gellert 
John T. Gojąck
Rabbi Robert E. Goldbuijg, 
Dy Marcus L Goldman

Re v. L. A. Gross 
(Prof. Albert Guerard 
Dr. Ralph Gundlach 
Robert Gwathmey 
Dr. Alice Hamilton 
Dashiell Hammett

• Hugh Hardyman 
William Harrison 
Rev. Chester E. Hodgson 
Dr. Preston Holder

Rev. Prof. Fleming James, Sr. 
Prof. Mervin Jules 
Prof. Erich Kahler 
Hon. Robert W. Kenny 
(Dr. John A. Kingsbury 
Dr. Walter Landauer 
Dr. Carl J. Landes 
Dr. Paul H. Lavietcs 
Ray Lev 
Sami. McCune Lindsay 
Prof. Oliver S. Loud 
■Hon. 
Rev. 
Prof. 
Prof.
Prof. Kirtiey F. Mather 
Rev. Warren H. McKenna 
John T.. McManus

. Dr. Alex. Meiklejohn 
Bishop Walter Mitchell 
Hon. Stanley Moffat

i Prof. Phillip Morrison 
Scott Nearing 
Prof. Gaspare Nicotri 
,Prof. Constantine Panunzio 
Bishop Edward ;L. Parsons 
Rev. Edward L. Peet 
Prof. Bertha H. Putnam 
Anton Refregier 
Dr. Bertha C. Reynolds 
Earl Robinson 
Dr. Theodor Rosebury

- Prof. Robert A. Rosenbaum 
Alexander Saxton 
Prof. Philip L. Schenk 
Dr. iPaul Scherer 
Prof. Vida D. Scudder 
Joseph P. .Selly 
Dr. Raila Skinner 
ViJhjalmiM’ Stefansson 
Prof. Bernhard J. Stern 
Fred W. Stover

‘ Prof. Ellen B. Talbot 
Eddie Tangen- • 
.Dr. Alva W. Taylor 
Prof. Leroy Waterman 
Prof. F. W. Weymouth 
J)r. Jpyce WJke 
Hon.,James H. Wolfe 
Prof. Rolland Ė. Wolfe.

I

Philadelphia. Extra susirinkimas
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos narių susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 5 dv Spalio (October), Rusų Name, 1150 N. 
4th St. Turime labai .svarbių reikalų, malonėkite atsilan
kyti visi nariai, kaip 10-tos kuopos, taip ir 141-mos kp. 
Pradžia 3 vai. popiet.

žinote, kad šiais metais bus svarbūs rinkimai valdi
ninkų. Apie tai visur kalbama ir rašoma, o ką lietuviai dėl 
to dirba? Būkime laiku. Komitetas.

(193-195)

sti ryte, dar kada visi miego-Kvicčia visus Cleveland 
Chapter, American Peace 
Crusade.

Didele didžiuma žmonių 
balsuoja už baigimų, Korėjos 
karo tuojau. Net Eisenhowe- 
rio mitinge vienas surinko 58 
balsus, iš kurių buvo 48 už 
karo baigimą, ir tik 10 prieš.

•
Sulaužyta diskriminacija

Su lyg Clevelando Negrų 
Darbo Tarybos pranešimo, 
Sears Roebuck kampanija pa
sižadėjo samdyti ir negrų ra
sės žmones į raštines ir už 
pardavinėtojus Carnegie krau
tuvėje, nes ši krautuvė yra 
negrais apgyventoje apylinkė
je.

Konferencijos tarpe Se
ars Roebuck komp. ir Cleve
lando Negrų Darbo Tarybos 
pasekmės pasirodė patenki
nančios ir tuojau CNDT atšau
kia pikietą nuo krautuves. 
Konferencijoj dalyvavo: Rev. 
O. D. Henry ir Rev. Luther 
Hill, Jr. nuo Baptistų Ministe- 
rių Konferencijos; Ethel Go- 
od'man ii’ Bert Washington 
nuo Clevelando Negrų Darbo 
Tarybos; ir Madge Jackson 
nuo Urban Lygos. Sears Roe
buck kampaniją atstovavo ma- 
nedžeriai Griffin ir Johansen.

J. N. S.

jo, atvežė ir įmetė jos lavoną 
į Genessee upę. Sugrįžęs na
mon paskelbė, kad ji išvyko 
vakacijoms. Bet greitai buvo 
patėmyta moters lavonas upė
je ir surasta, jog peršauta.

Surado ir kaltininką. Areš
tuotas tas kunigužis vadinosi 
Rev. G. Hatenyi. Buvo teis
mas ir jį nuteisė 50 metų ka
lėti. Bet kunigužis išreikalavo 
antro teismo, bet antras teis
mas jį rado kaltu pirmo laip
snio žmogžudystėje. Paskirta 
bausmė elektros kedėje mirti, 
tai reiškia dar prasčiau.

Bet šiomis dienomis kunigas 
išreikalavo trečią teismą, ku
ris įvyks lapkričio mėnesį, 
žiūrėsime, ką šis trečias teis
mas darys su juomi. Bet iš 
visko matyt, kad tas “dorybes 
mokytojas” nenori eiti į dan
gaus linksmybes pas savo žmo
ną, nors jis nepaisė ar ji nori 
ar ne, pasiuntė ją pas dievulį. 
Sprogimas

Mūsų priemiestyje Spencė- 
port, N. Y., įvyko sprogimas 
amunicijos išdirbystėje. Vie
nas darbininkas užmuštas ir 
keli apdeginti-sužeisti. SJž- 
muštojo liko žmona ir trys 
mažamečiai vaikai.

Apylinkėje sprogimas kelis 
namus apdraskė.

Senas Vaikas.

Rochester, N. Y.
Iš LLD 50-tos kuopos 
susirinkimo

Naujas vokiečiy socialist!! 
vadas—Ollenhaueris

LLD 50-tos kuopos laiky
tam susirinkime rugsėjo 11 d. 
svarbiausiu klausimu buvo 
gauti vajininkus, nes artinasi 
mūsų laikraščių vajai. Negau-- 
nant susirinkime kad kas ap
siimtų, tai stovinti kuopos val
dyba apsiėmė matyti asmeniš
kai nekurtuos draugus ir kal
binti apsiimti padirbėti dėl 
laikraščių naudos vajaus me
tu.

Susirinkimas nutarė reng
ti parengimėlį paramai mūsų 
progresyvės spaudos. Tik pas 
mus didžiausia bėda, kad mū
sų draugai neapsiima jokio 
darbo, o turime gana gerų 
draugų, bet į jokią komisiją 
nei su pyragu negalima prisi
prašyti.
Mokesčių mokėtojams 
naujos bėdos

Mūsų miesto gyventojams, 
mokesčių mokėtojams vėl nau
jos bėdos. Policija reikalauja 
daugiau pridėti algos ir va
landų skaičių sumažinti. Visų 
mokyklų mokytojai nori al
gos pakėlimo $300 į metus; 
ugniagesiai taipgi.

Miesto valdyba aprokuoja, 
kad atsieis du< milijonai dole
rių metams daugiau, žinoma, 
ta našta guls ant miesto gy
ventojų.
Kunigas, kuris nenori 
eiti dangun

Apie du metai atgal čia vie
nas protestonų kunigas netoli 
Roch esterio nušovė savo žmo
ną ir įsidėjęs automobiliu auk-

Dortmund, Vokietija. — 
Vakarinės Vokietijos Soci
aldemokratų Partijos suva
žiavimas išrinko Erichą 
Ollenhauerį partijos pirmi
ninku vieton mir u s i o j o 
Kurto Šumacherio.

Rinkimų platforma
Suvažiavimas pagamino | 

programą valdiniams rinki- 1 
mams 1953 metais. Progra
ma, tarp kitko, sako:

Socialdemokratai prieši
nasi vakarinės Vokietijos 
atiginklavimui. Jie stoja už 
Keturių Didžiųjų dęįrpąs ' 
•dėl rytinės Vokietijos e 
jungimo su vakarine į f 
ną vokiečių valstybę.

Socialdemokratai reii 
Jauja, kad vakarų Vokiet 
neitų į karinį sąryšį su 1 
tais vakarinės tEurpp/ 
kraštais pirma, negu Vi> 
kieti j a taps suvienyta. A |

Waterbury,CeuH.
Prašome visų įsitėmyti, 

kad
Sekmadienį

Spalio K 'October
Waterburyje yra rengiami pie
tūs. Pelnas skiriamas paramai 
dienraščio Laisvės. Iš anksto 
kviečiame visus papietauti ir 

išgirsti įdomių prakalbų.
i
1

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

'■rrcriJui-i ųm/.1 ■ Mu'inrm1 n " i ■"* 1 1 —

3 pus!.—Laisve (Liberty) -Ketvirtad.. Spalio-October 2, 1952

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar nąktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu dr 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. V ernonSt., Phila., Pa.
Telefonas .Poplar, 4110



t

Iš Motery Klubo 
Susirinkimo

Savo susirinkimo vakarą 
moterys klubietes pradėjo 
rinktis į Kultūrinį Centrą pusė 
po 7-nių. Pasipuošusios, svei
kai atrodančios, po vakacijų 
pilnos energijos.

Erdvioje rudojoje svetainė
je, tarp dviejų langų, stovėjo 
ilgas, baltai aptiestas stalas, 
su įvairių spalvų gėlėmis vi
duryje. Už stalo atsistojo pir
mininkė. žemu, bet reikšmin
gu balsu, pradėjo: Draugės, 
jau pailsėjome per tris mėne
sius, laikas prie darbo.

Taip ir prasidėjo svarsty
mai, raportai iš įvairių paren
gimų, suvažiavimų, piknikų. 
Visą tai išklausius, pasirodė, 
kad klubietės ir vakacijos lai
ku nesėdėjo rankas susidėjtį
sios, bet darbavosi, dalyvavo 
įvairiuose parengimuose.

Buvo ir liūdnų žinių. Prisi
minėm mirusią draugę Eleną 
Andruškevičienę. Pranešta, 
kad draugės pagirtinai daly
vavo šermenyse ir klubas įdė
jo Laisvėn šeimai užuojautos 
pareiškimą. Skaitėme šeimos 
padėką. O mirusią draugę 
pagerbėme atsistojimu ir mi
nute tylos.

Pirmiausiai nutarėme daly
vauti tarptautinėje parodoje ir 
tikrai pasirodyti, ką moterys 
gali savo rankomis pagaminti, 
tai yra: numegsti, pasiūti, nu
piešti, išdrožinėti, nupinti ir 
iškepti, išvirti. Aš manau, kad 
visa tai bus išpildyta be dide
lio vargo.

Aptarėm daug reikalingų 
dalykų, kuriuos turėsime įvyk
dyti greitoje ateityje, tai pre- 
lekciją palikom ateinančiam 
susirinkimui. Jame turėsime 
vieną pamoką pirm, o antrą 
po susirinkimo. To, draugės, 

. nepamirškite. Įvyks 16-tą spa
lių. Bet draugės geriausia jį 
atsimena žinojimu, kad susi
rinkimas visuomet įvyksta tre
čią ketvirtadienį mėnesio.

Tai ir baigėm susirinkimą, 
nes musų dar laukė mūšti 
puošnus stalas, ant kurio buvo 
pridėta pyragų, sūrių, saldai
nių, arbatos, kavos. Keturios 
draugės, kurių pripuolė gim
tadieniai’ tą visą sutaisė, pa
gamino.

Jos buvo pasveikintos atvi
rutėmis ir daina. Susėdom ir 
pasivaišinom. Pribuvo ir vyrai 
sykiu, pasidarė įdomesnė su
eiga.

Klubo valdyba patenkinta 
klubiečių skaitlingu lankymu 
susirinkimų ir be priminimo 

^lUsžmokėjimu duoklių net už 
pturtus metus iš anksto, 
fraugėęs, taip tai pagirtina.

\ Klubietė

1 Urbonui padarė 
operaciją

ryte,Praėjusio antradienio
9 vai., Jonui Urbonui padarė 
ant skilvio operaciją. Aplam 
kius jį tą pat dieną 7 vai. va
kare, jis gulėjo užsimerkęs ir 
sunkiai kvėpavo. Aš nei ne
bandžiau jį prašnekinti. Š.

Majoro paskirtos miesto va- 
žiuotei pasiūlyti planus komi
sijos viršininkas Gulick jau 
pasiūlė kelti fėrą iki 12 ir pu
sės centų.

iM
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■. LAISVĖS KONCERTAS
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

LIBERTY AUDITORIUM 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 3:30 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

NoHYorkik>/fežgfe7liilin
acxua Queens valdininkas 

išteisino pavaidini

Pradėjo Masinę Veiklą Hallinaii kalbės Brooklyne
Už Taika

ncsugrjs

(darbi- 
Taikai 

surinkti

Nei vienas valdančiųjų dvie
jų partijų kandidatas nekalba 
už taiką; kaip jie kalbės. Juk 
visi žino, kad jie, jei norėtų, 
galėtų be kalbų taiką atsteigti 
šiandien. Bet žmonės vis dau
giau sujudę darbuotis taikai. 
Jie sako: taiką turime gauti 
dabar, arba taika 
per daugėlį metų,.

New York o Labor 
ninku) Konferencija 
pasimojo viena diena 
20,000 parašų taikai. Tam bu
bo nustatyta spalių pirmoji. 
Šapoms ir sritims pasiskirsty
ta kvotos. Visame mieste in
dustriniuose distriktuose nu
matyti masiniai mitingai dar
bo pertraukoje pietums. Vi
sur susimobilizavo tų pat ša
pų ir susiedijų darbuotojai 
rinkti parašus ant balotų, ku
riuose yra vietos pažymėti sa
vo pageidavimą taikos tuojau 
ar balsuoti prieš taiką.

N. Y. Veik Vienbalsiai 
Pasisako Už Taiką

Jeigu Amerikos liaudis turė
tų balsą šalies reikaluose, ka- ■ 
ras Korėjoje baigtųsi šiandien, 
pareiškia bronxieciai, kurie 
masiniai pasirašo už taiką.

Bronxieciai šiomis dienomis 
rinko parašus už taiką Hunts 
Point srityje. Keturios dešim
tys jaunų vyrų ir moterų išėjo 
gyventojus apklausinėti praė- • 
jusį penktadienį. Sugrįžo neši-' 
ni 619 balsuotų balotų. Viena 
jauna moteris parsinešė 160 
pasirašytų balotų.

Iš 619 balsavusių 600 reika
lavo taikos Korėjoje 
dabar. Tiktai 19 buvo 
gi.

Įdomu tas, kad 250 
še savo pavardę ant 
nors tas nėra privaloma bal
suojant. Balotai yra taikomi 
slaptam balsavimui, gali pasi
rašyti arba nepasirašyti.

tuojau, 
priešių-

pasira- 
baloto,

Žurnalas Paskirtas 
Rinkimą Reikalui

Amerikos žydų leidžiamas 
anglų kalboje pažangus žur
nalas Jewish Life veik visą 
savo laidą už spalių mėnesį 
panaudojo raštams apie rinki
mus. Juose aprašoma visų tri
jų vyriausių partijų—demo
kratų, republikonų ir darbie- 
čių-progresyvių partijų pro
gramos ir kandidatai, 
žymūs rašytojai.

Rašo

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.

šiandien ir rytoj

ten

Progresyvių-darbiečių kan
didatas Vincent Hallinan, vie
nintelis taikos kandidatas į 
Jungtinių Valstijų prezidentą, 
kalbės Brooklyne eilėje mi* 
tingų šio" ketvirtadienio ir pen
ktadienio vakarais (ir dieno
mis) .

Dienomis Hallinan kalba mi
tinguose prie šapų ir turga
viečių, kur šeimininkės ir atei
nantieji į darbą ar iš darbo 
darbininkai turi progą jį iš
girsti. Mitingų rengėjai 
pat skleidžia lapelius.

Vakarais ruošiami mitingai 
salėse, kad turėtų progą kan
didatą išgirsti ir tie, kuriems 
dieniniai mitingai neprieina
mi. Mitingai rengiami su ne
paprastomis meno programo
mis, su1 visoje šalyje paskubu
siais dainos, muzikos ir vaidy
bos artistais, štai tie vakari
niai mitingai:
Ketvirtadienio vakara C

Brovvnsvillės — Parkway 
Teatre, St. John’s Place ir 
Eastern Parkway.

Brightono — Jewish Center, 
2915 Ocean Parkway,
taipgi kalbūs kandidatas į skelbtųjų iš anksto, dalyvaus 

i Kongresą iš 1 l-.įo kongresinio , žymūs Broadway ir vietiniai 
distrikto Terry Rosenbaum ii’ mono talentai-—solistai ir gru- 
kandidate į Kongresą iš 9-jo peš. D. T.

Laivakroviai Girdėjo 
Hallinano Kalbą

Pirmui kartu New Yorko 
laivakroviai susilaukė tokios 
dienos, kad kandidatas į Jung
tinių Valstijų prezidentą at
vyko jiems kalbėti jų darba
vietėje. Atvyko 7 valandą ry
to kalbėti ties prieplaukomis, 
kur jie kas dieną prastoviniuo- 
ja valandų valandas eilėje 
(shape-up) laukdami, kad bo
sas pamotų eiti į darbą.

Tuomi kandidatu buvo pro- 
gresy v i ų - d arb iečių k an d i d atas 
į prezidentą Vincent Hallinan.

Ir laivakroviai atėjo jį iš- j 
girsti. Jo kalbos pasiklausyti I 
laivakrovius sudomino lapelis, 
kuriame buvo pasakyta, kas 
čia per svečias atvyko. Lape
lyje darbiečiai pasakė, kad 
Hallinanas yra “kovojantis 
darbininkų advokatas, kuris 
pagelbėjo Vakarų pajūrio lai- 
vakroviams gauti samdymą 
per uniją (union hiring hall), 
po šimtą dolerių pensijos prie
dams prie gaunamos social se
curity pensijos, laiko ir pusės 
mokestį po pirmųjų šešių iš
dirbtų valandų tą dieną. Kad 
tie laimėjimai yra pirmieji ir 
vieninteliai darbininkų toki 
laimėjimai visoje šalyje.”

New Yorko laivakroviams, 
kurie kenčia nuo viduramžinės 
vergiškos samdymo sistemos 
(kas dieną turi eiti ieškoti 
darbo—stovėti atvirame lauke 
eilėje ir laukti ar bosas tą die
ną pamos eiti dirbti), visa tai 
buvo įdomu. Ir kas atėjo jo 
kalbos pasiklausyti, niekas ne
nuėjo šalin kol nesibaigė mi
tingas.

Mitingas įvyko prie West 
ir Christopher Sts. Pirmuoju 
kalbėjo pačių eilinių laivakro- 
vių vadas, lokalo 968 narys 
Andronicus Jacobs. Jis kalbė
jo prieš raketierizmą prieplau
kose, už daugiau darbų.

Hallinanas kalbėjo daugiau
sia apie tai, kaip mūsų šalis 
nukenčia dėl nebuvimo darbo 
žmonių atstovų valdžioje. Tik
tai šeši iš visų arti puspenkto 
šimto kongresmanų yra turė
ję bent kokį ryšį su darbinin
kais praeityje. Bet kongrese 
yra 54 advokatai, atstovai to
kių, kurie -moka aukščiausią 
advokatams užmokestį. Ir yra 
28 stambiųjų firmų viršinin
kai. ‘ 1 ^”^^1

“Mes negalime turėti tikros 
demokratijos, kuomet 95 nuo- 

kongrosinio distrikto Helen 
Wishnofsky. Meno programo
je Morris Carnowsky, Howard 
Da Silva, Martha Schlamme ir 
Hope Foye.

Williamsburgo — Regina 
Mansion, 601 Willoughby ave. 
Kalbės ir kandidatas į Kon
gresą iš 8-jo kongresinio dis- 

dainuos 
artistas 
Robin-

trikto Beny Sher. Ir 
paskubusysis dainos 
ir kompozitorius Bari 
son.
Penktadienio vakarą

Parko srityje — A.pei’ioil 
Manor, Kings Highway ir 
8th St. Taipgi kalbės kandi
datas į Kongresą iš 13-jo kon
gresinio distrikto Abraham I. 

{Beachcr. Dainuos artiste Mar
tha Schlamme.

Red Hook — Paris Palace, 
292 Court St. Ir kalbės kan
didatas į Kongresą iš 14-jo 
kongresinio distrikto Charles 
Cafiero. Po programos bus šo
kiai.

Visus mitingus rengia Ame
rican Labor Party, už kurios 

| kandidatus bus galima bal-
Ten'suoti eilėje D. Visuose, be pa-'

Kilo Diskusijos Dėl 
Stone Ir Stevenson

New York o darbininkų REIKALAVIMAIir 
pažangiečių taipgi liberališko
je spaudoje kilo diskusijos dėl 
to, kad T. F. Stone pasisakė 
už Stevensoną.

Stone, vienas, iš nedaugelio 
dar užsilikusių šiais laikais 
liberališku liberalų neseniai 
pasisakė už Stevensoną. Ne 
dėl to, sakė jis, kad jis būtų 
pakeitęs savo mintį apie prog
resyvi u - d a r b i e č i ų kandidato 
Hallinano buvimą tinkamiau
siu atstovauti darbo žmones ir 
progresą. Bet dėl to, kad Ste- 

j vensonas galįs sustabdyti nuo 
prez i dentystės Eisenhowerį.

Prieš tą Stone poziciją 
draugiškai, bet stipriais argu
mentais rašo buvęs kongres- 
manas Vito Marcantonio laik
raščio The Daily Compass rug
sėjo 30-tos laidoje. Jis pareiš
kia, kad Stevensonas nėra 
mažesniuoju blogumu už Ei- 
senhowerį. Kad jis yyra kitu 
blogumu. Ir kad tiktai balsai 
už progresyvių ir darbiečių 
kandidatus bus balsais už tai-

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily 
pradėjo eilę 
klausimu.

Worker taipgi 
straipsnių tuo

Rizikinga išvyka
Išvažiavusi pasivažinėti su 

mažai pažystamais vyrukais 
Raymond O’Brisk ie ir John 
Soares, Barbara Price, 17 me
tų, buvusi išvežta iš Yonkers 
i priemiesčius. Pastangose ją 
išprievartauti, apdaužę mėly
nėmis jos veidą ir visą kūną. 
Prieaušriu jai pavyko iššokti 
iš auto tuo tarpu netoli prava
žiuojant sunkvežimiui. Jo vai
ruotojui sustojus, vyrukai pa-* 
bijojo, pabėgo, bet vėliau 
tapo suimti. Sakoma, jie prisi
pažinę, tą pačią dieną tapo 
nuteisti ir įkalinti.

Siručiai dirbančiųjų už algų te
turi tiktai 1.1 nuošimtį atstovų 
įstatymų leidimo ir valdžios į- 
staigose, kurios neva atsto
vauja darbininkus. O kiti 5 
nuošimčiai gyventojų turi kon
grese 95 nuošimčius kongres- 
manų, kurie atstovauja jų in
teresus.”

Ir visa Hallinano kalba bu
vo pilna faktų.1

Rengia Pergalės
Pobūvi 6-ta

šio pirmadienio vakarą, 
spalių 6-tą, New Yorke įvyks 
viso miesto skale ruošiamas 
masinis mitingaš ir pobūvis 
pasveikinti išteisintus du iš 
buvusių penkiolikos teisiamų
jų darbininkų vadų-komunis- 
tų.

Mitingas, su Įdomia progra
ma, bus St. 
69 W. 66th 
c., gaunami 
čia visus.

Nicholas Arenoje, 
St. Bilietai po 75 
prie durų. Kvie-

Tai bus džiaugsmo pobūvis 
ir vienintelis toks New Yorke 
šiuo tarpui. S. W1. Gerson ir 
Isidore Begun yra pirmieji iš 
būrio persekiojamų per ke
letą pastarųjų metų, kurie ta
po išteisinti. Sekamą dieną po 
pobūvio jie išvažiuos kalbėti 
kituose miestuose rengiamuo
se jiems pasveikinti mitinguo-
se.

Piano studentams
gal 

aplikantų
Du gabiausieji iš šimtų, 

tūkstančių būsimų 
gaus tūkstančio dolerių stipen
diją iš Kosciuszko Fundacijos, 
15 E. 65th St., New Yorke. 
Vieną duos pianistui tarp 15 
ir 21 metų, kitą kompozitoriui 
tarp 17 ir 30 metų amžiaus. 
Kompeticija bus vykdoma ke
letą dienų pradedant pirmuo
ju; pirmadieniu birželio mėne-

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI. Vy

rai fabriko darbe ir prie kitokių 
darbų. Nuolatiniai darbai. EDSON 
TOOL & MFG. CO, 457 Cortlandt 
St, Belleville, N. J.

(193-199)

3-jų Dienų Filmų

FESTIVALIS
Prasidės spalio-Oct, 3-čią, 8-tą 

vai. vakare ir baigsis 
sekmadienį po pietų.

Rengia L.D.S. 46-ta Kuopa 
Filmininkas Jurgis Klimas

Tai bus paminėjimas 20 metų su
kakties J. Klimo filmų rodymo ir 

gaminimo darbuotės.

ir

vai.
OF

JURGIS KLIMAS
Rodymas jvyks šia savaitę:

Spalio-October 3,4 ir 5 
LIBERTY AUDITORIUM 

110-06 Atlantic Ave.
Richmond Hill, N. Y.

Penktadienio vakarą pradžia 8 
Bus rodoma opera “BARBER
SEVILLE,’’ “KUPROTAS OŽELIS” 

ir BOTANIC GARDEN’’. ' 

šeštadienio vakarą pradžia 8 vai.
Bus rodoma: “Young Mr. Lincoln’’, 

i “Paparčio žiedas” ir kiti.
Sekmadienj pradžia 2:30 vai. dieną. 
Bus rodoma: “The Roosevelt Story” 

ir opera “BIRUTfi”.

Gerbiamoji visuomene! Rengėjai 
kvi.ečia visais trimis vakarais būti 
ir pamatyti naudingas filmas. Taip
gi, savo skaitlingu atsilankymu su
teiksite filmininkui energijos dar
buotis ir ant toliau toje srityje. 
Taipgi prašome, kad sekmadienį bū
tumėte 2:30 vai. Pamatysite filmas, 
b pasibaigus filmoms praleisime va
karą su aidiečiais.

Nuoširdžiai kviečiame visus ir vi
sas.

Rengimo Komisija.
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EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Housekeeper, exp. 
cooking. Sleep out. 
tion for right woman 
Adult family. Good 
and Ref. required. Woodlawn 8-1825 
for interview.

(190-193)

Queens apskrities preziden
tas James A. Lundy išteisino 
tarnautoją Bernard F. Fox, 
buvusį suspenduotą dėl rynų 
skandalo Lauroltone. Jisai tar
navo rynų suplanavimo ir sta
tybos biure antru vyriausiuoju 
valdininku.

Nužudė savo vyrą
mc-Mrs. Marilyn Hauk, 32 

tų, sušaudė miegantį savo vy
rą Harry, policistą, jo paties 
revolveriu. Paskui pati pasi
davė policijai. Klausinėjama, 
dėl ko ji šovė, moteris sakė: 
“Jis taip buvo susirūpinęs!” 
Anot jos, vyras rūpinęsis dėl 
$2,00 įnašo namukui pirkti. 
O kada jai sakė, kad ji bus 
teisiama kaipo žmogžudė, ji 
atsakė: “Nesuprantu, apie ką 
jūs čia kalbate.”

Moteris bile dieną laukiasi 
antrojo savo kūdikio. Dažnai 
pasitaiko pamišimų po gimdy
mo. Atrodo, kad šią moterį ta 
didžioji nelaimė užklupo 
miau.

to n

pa-Gubernatorius Dewey 
skyrė teisėją Philip Halpern 
valstijinio teismo apeliacinės 
divizijos teisėju vietoje miru
sio teisėjo Martin W. Deyo.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE
SILK SPOTTER. Experienced, to 

work ip modern solvent plant. Vi
cinity Northeast Philadelphia. Do
ing quality retail work. $75.00 per 
week, 5 days, Hours 8 A. M.—5 P. 
M. Steady work, good working con
ditions. Apply in person or phone: 
Churchville 646.

Kent’s Dry Cleaning, 
Bustlcton Pike, Feasterville. 

(191-193)

General Kitchen Help & Bus Boys. 
Good working conditions,. plus good 
pay to reliable men. Inquire in per
son. Track Kitchen, Garden State 
Park. Merchantville 8-3540. Ext. 47. 

‘ (189-195)

MALE and FEMALE
COUPLE MAN & WIFE

Physicians home, modern ap
pliances. Live in. Private Quarters. 
Steady position for right couple. 
Experience and references required. 
Phone Collinswood 5-4212.

(191-193)

HELP WANTED—FEMALE
SALESGIRLS

Over 30 years of age for sales 
work in bakery. Day work. Steady 
position. Good pay; apply in per
son. Nester’s Bakery, 2749 
mantown Ave.

(191-193)

Ger-

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusi.-La i s ve (Liberty)-Ketvirtad., Spalio-October 2, |952

RANDAVOJIMAI
1?,'

Pasi randa voja geras kambarys 
pavieniam vyrui arba pavienei mo
teriškei. Garu šildoma. Geras pri
važiavimas, nes yra IRT, BMT li
nijos ir busai. Prašome kreiptis 
pas Moniką Ivanauskienę, 849 Hen
drix St, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS J
MONTELLO, MASS. * M*7 f

Blynų Piknikas Tautiško Namo 
Parke, Winter St. ir Keswick 
rengia Moterų Apšvietos Klubas, 
jvyks sekmadieni, Spalio-Oct. 5 d., 
pradžia 1 vai. dieną. Visko bus Už
tenkamai, prašome visus dalyvauti.

Rengimo Komisija.
(192-194) '

MONTELLO, MASS.
L.L.D. 6-tos kuopos susirinkime 

jvyks pirmadienį, Spalio-Oct. 6 M., 
Lietuvių Tautiško Namo kamba
riuose, prasidės 7:30 va), vakare. 
Visi nariai prašomi dalyvauti, nes 
turime daug svarbių reikalų, rei
kia prisirengti žiemos sezonui. (Ne
pamirškite Laisvės vajaus—L.A.)

Geo. Shimaitis, fin.
(192-194)

5
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ra ši.

Špa

WORC ESTER, MASS.
Gerbiamieji! Moterų L.L.D. 

kuopa rengia žaislų pramogą 
lio (October) 3, kaip 7:30 vai. vak.
Bus dovanos už atsilankymą ir už 
atsižymėjimą. Tad visi ir visos, ku
rie tik mylite pažaisti, ateikite if 
paremkite moterų parengimą, o ne
sigailėsite.

Kviečia Komitetas.
(192-194) . , M

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*'4

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL EVergreen 7-6868 

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

. Tel. EV. 7-6288

v

■

į

i ■




