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Vilniečiai pasimo.įo sukelti 
dešimt tūkstančių dolerių savo 
dienraščio sustiprinimui. Pra
džia jau padaryta. Mačiau pa
skutinį pranešimą: Jau visa 
tūkstantinė įplaukė.

Ir čia rytuose mes turime 
daug gerų mūsų spaudos šali
ninkų. Jie gražiai rūpinasi 
Laisvės reikalais, bet nepa
miršta ir dienraščio Vilnies. 
Tikiu, jog ir šiame vilniečių 
vajuje jie pasirodys.

Iš Brooklyno dar nieko ne- 
pa^iuntėme, bot tuojau pradė
sime rūpintis. Atsiminkime, 
kad čikagiečiai nuoširdžiai pa
rėmė mūsų dienraščio finansi
nį vajų.

* —o—
Smarkiai serga mūsų broliai 

klerikalai. Serga net keliomis 
ligomis. Tai išryškėję L. R. K. 
federacijos suvažiavime.
" Ligų nebeslepia net kunigų 
Draugas.

Pirmoji liga— nepajėgimas 
susikalbėti sux čia gimusiais ir 
augusiais katalikais. Antroji— 
bėda su pabėgėliais. Trečioji 
—politinis pasidalinimas.

Dar esą ir daugiau ligų, bet 
apie jas neapsimoką nė kalbė
ti.

—o—•
Tai dabar jau ir anglai mo

ka pasigaminti atominę bom
bą. Nusivežė jie ją kur tai į 
Australijos salas ir garsiai iš
sprogdino. Jie didžiuojasi, kad 
jie pasivijo Ameriką ir Sovie
tus.

Kaip tik atominė bomba į- 
eis universalėų madon, taip ji 
išeis' iš mados. Panašiai po 
Pirmojo karo atsitiko su nuo
dingais gazais.

Mūsų reakcionieriams nebe
siseks pasaulį gąsdinti sunai
kinimu. Lietuviškiems idijo- 
tams nebeliks vilties ą^omine 
bomba Lietuvą “išlaisvinti.”

Visi bombą turės,visi jos bi
jos,’ visi žinos jos pragariškas
pasėkas.

Bet, žinoma, visuomet pasi
lieka naujo karo pavojus. Kur 
užtikrinimas, kad kas nors ne
sugalvos naują “policinį žygį” 
į kurį pasaulio, kampą?

Todėl kova už taikos išlai
kymą pasilieka svarbiausiu 
žmonijos uždaviniu.

—o—
Ir vėl gauna kailin tie bol

ševikai. Spaudoje skaitau, kad 
jie savo Kongrese Maskvoje 
esą pasimoję įvaryti kylį tar- 

dk. pe Amerikos ir jos kapitalisti- 
’ nių talkininkų. Jie sušilę kir

šiną juos vienus prieš kitus.
Bet juk tai neapgalvota pa

saka. Jeigu nebus gilių, pama
tinių skirtumų, kiršintojai su 
savo kiršinimais toli nenuva
žiuos. Visas dalykas sukasi a- 
pie skirtumus.

Ar yra didelių skirtumų 
* tarpe kapitalistinių kraštų? 

Yra, ir be galo daug. Ar gali 
patikti Anglijos kapitalistams, 
kai Amerikos kapitalistai vie
ną po kitam atima iš jų mar- 
ketus? Kas atsitiks su jų pel
nais, kai jie nebeturės kur sa
vo fabrikų dirbinius išvežti ir 
parduoti ?

Štai viso reikalo širdis, čia 
klausimas ne galvos, bet kiše
nės. Anglas kapitalistas sutiks 
pasibučiuoti ir net vienon lo< 
von atsigulti su Amerikos ka
pitalistu, bet jis, kaip patra
kęs, rėks, kai pastarasis jo ki
šenę pradės kraustyti.

—o—,
Dar vieną dalyką toje pa

čioje spaudoje pastebėjau. 
Bardavosi jie ant sovietų, kad 
jie savo pramoninius bei že
mės ūkio pasiekimus svietui 
garsiną tik procentais. Kaip

’F dalykai, girdi, stovi tono
mis, svarais, bušeliais, galio- 

I nais ?
Pakilo Malenkovas ir iškirto 

šposą. >Jis patiekė tokius kal-
(Tąsa 4-tam pusi.)
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Amerika duoda Franci jai 
dar $525,000,000; stiprina 
ją prieš komunizmą

--------------------- f—

Francijos valdžia gauna iš Amerikos 1,300 milijonu 
dol. ginklavimuisi ir karui p ries Vietnamo liaudį

Washington. — Jungtinės 
Valstijos duoda Francijai 
dar $525 milijonus dolerių. 
Taip . stiprina Francijos 
premjero Pinay’o valdžia 
prieš naminius komunistus 
ir padeda ginkluotis prieš 
Sovietų Sąjungą.

Amerikos valstybės de
pą rtmentas sakė, Francija 
gaus ir daugiau paramos, 
jei sparčiau didins savo ar
miją.

Be to, Jungtinės Valsti
jos skiria ‘Francijai ginklų 
ir kitų karinių reikmenų už 
775 milijonus dolerių per 
metus. Taigi Francija. gaus 
viso 1,300 milijonų dolerių 
piniginės ir ginklinės pa
spirties prieš komunizmą 
per 12 mėnesių nuo šių me
tų liepos 1 iki 1953 m. lie
pos 1 d.

Vien karui prieš Vietna-

J. Tautos raportuoja, kad 
vakarą pramonė smunka, 
o Sovietu gamyba auga

United Nations, N. Y. — 
Mėnesinis Jungtinių Tautų 
Bulletinas rašo:

Gamyba Amerikoje ir ki
tuose vakariniuose kraš
tuose antroje šių metų ket
virtyje nupuolė bent 2 pro
centais, lyginti su 1951 me
tų pabaiga. O Sovietų Są- • 
jungos gamyba per tą patį 
laikotarpį pakilo 11 procen
tų.

Amerikonai vėl atgavo
I kalną Korėjoje
I -— ■

-Korėja.— Amerikonų ko- Į 
manduojamf, Pietinės Ko
rėjos tautininkai žūt-buti
niai atakavo Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkus ir kinus 
Baltojo Arklio Kalne, vaka
riniame fronte, ir vėl at
griebė tą kalną.

Minimas kalnas 16 sykių 
per keturias dienas ėjo iš 
vienų rankų į kitas.

Korėjos liaudininkai ren
giasi vėl šturmuoti ameri
konus ir jų talkininkus ta
me kalne. *

; Užbaigtas Jungtinių 
Tautų namas N. Yorke

...........—■ —

i New York. — Tapo už
baigtas įrengimas didžiulio

i Jungtinių Tautų namo. Jo 
pastatymas ir įvairūs įtai
symai lėšavo 68 milijonus 
dolerių. . .

Amerika tam paskolino 
$65,000,000, o iš Jungtinių 
Tautų fondo buvo pridėta 
$3.000,000.

New YoVko miestas, be 
to, išleido $27,000,000 dėl 
namo apylinkės padailini
mų.
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mo liaudininkus Indo-Kino- 
je Francija gauna apie 500 
milijonų dolerių iš Ameri
kos. per metus.

Francijos valdžia, norė
dama dar pasigerinti Ame
rikai ir daugiau pinigų gau
ti, todėl daro naujas me
džiokles prieš francūzų ko
munistus, kai]) teigia ame
rikiniai korespondentai.

Sovietinis planas 
nusausins 8,600,000 
akrų Pripetės balų

Maskva.— Sovietų Sąjun
ga, pagal einamąjį penkme
čio planą, nusausins 40 
tūkstančiu kilometru Pri
petės, balų - pelkių. Tokiu 
būdu vien Bielorusijoj bus 
gauta 8 "milijonai, 600 tūks
tančių akrų derlingos že
mės, kuri per tūkstančius 
metų buvo po vandeniu.

Tatai raportavo N. S. Pa- 
toličevas, Baltarusijos Ko
munistų Partijos sekreto
rius, kalbėdamas visos. So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partijos kongrese.

Bus nusausintas milžiniš
kas plotas tokio dydžio, 
kaip Connecticut, Delaware 
ir Massachusetts valstijos, 
sudėjus jas krūvon.

Pripetės balų sritis tęsės.i 
nuo Vilniaus krašto ir 
Minsko iš Šiaurės iki Ukrai
nos į pietus ir nuo Lietu
viu Brastos ir Baranovičių 
vakaruose iki Dniepro upės 
ir Mogilevo miesto rytuose.

Nemunas yra gavęs, pra
džią iš Pripetės balų; užtat 
Lietuva “atsiteisė,” siųsda
ma daugiau 'kaip 200 savo 
upelių • vandenį į Dniepro 
upę, tų balų srityje.

Sausinant Pripetės balas, 
bus įrengta ir dideli tven
kiniai, kurių vandens jėga 
darys elektrą. Bus praves
ta ir daug kanalų.

95 užmušti, susikūlus 
traukiniam Anglijoj

Harrow, Anglija. — Su
skaityta jau 95 lavonai 
žmonių, kurie užmušti per 
trijų traukinių sudužimą 
vieno į. kitą. Apie 100 su
žeistų suguldyta ligoninėse.

Kuomet vienas traukinys 
buvo staptelėjęs stotyje, ki
tas smogė jam užpakalin; 
paskui į jų griuvėsius tren
kė dar kitas greitasis trau
kinys.

Nelaimė įvyko todėl, kad 
pirmasis traukinys buvo 
pavėlavęs pusantros valan
dos. <

Des Moines, Iowa.—Vals
tijos Farmerių Sąjunga vėl 
išrinko savo pirmininku 
taikos šalininką Fredą Sto- 
verį.

Du žymiausi republikonai reakcionieriai— senatorius 
Taft (kairėje) ir senatorius McCarthy. Jiedu susitiko 
Chicagoje ir karštai sveikinasi. Jie džiaugiasi, kad re- 
publikonu kandidatas gen. Eisenhoweris eina ju keliu 
ir skelbia jų politiką.

Amerikiečiai prageriu ir 
prarūką $ 13,2(M),000,(M M)

W a sh i ng ton.— A me r i kie
čiai 1951 metais pragėrė ir 
prarūkė 13,200 milijonų do
lerių, o daktarams, ligoni
nėms ir vaistams išleido 
13,600 milijonų dolerių, kaip 
skaičiuoja Amerikos Fabri
kantų Susiviepijimas. Va
dinasi, amerikiečiai išeikvo
jo alkoholiui ir rūkymui be
veik tiek pinigų, kai]) svei
katos reikalams išleido, sa
kė Fabrikantų Susivieniji
mo direktorius Emerson P. 
Schmidt, duodamas prane
šimą Prezidentinei Sveika
tos Komisijai.

Fa b r i k a n tų Su si v i en i j i - 
mas priešinasi prez. Tru- 
mano siūlymui įvesti priva
lomą visiems valdinę svei

GRAIKIJOS RINKIMAI DAR
PATARNAVSIA FAŠISTAMS

Athenai, Graikija. — Kitą 
mėnesį įvyks Graikijos sei
mo rinkimai pagal naująjį 
įstatymą. Šis įstatymas pa^ 
naikina p r o p orcionalę at
stovybę rinkimuose, kurį 
mažesnės kairiųjų partijos 
tai]) pat galėdavo išrinkt sa
vo atstovus seiman. Dabar 
gi, manoma, tik stambio
sios partijos tegalės laimė
ti.

Proportionate rinkimu 
atstovybė pąnaikinta pagal 
amerikonų reik ai avimą.

Ateinančius rinkimus ti
kisi laimėti fašistų vadas 
maršalas Aleksandras Pa- 
pagos. Jisai su savo Grai
kų Sambūriu jau ir senaja
me seime turėjo daugiau 
atstovu už bet kuria kita 
pavienę partiją.

Papagos kaltina ligšiolinę 
Plastino - Venizeloso val
džią, susidedančią iš mo
narcho - fašistų ir vadina
mų liberalų, kad jinai vel
tui? išeikvojo bei nusuko pu
sę gautų iš Amerikos pini
gų ir apleido darbus, ku
riuos būtų buvę galima tais 
pinigais palaikyti. Todėl dar 
labiau padidėjo bedarbių 
skaičius.

Amerika yra davus mo- 

katos apdraudą. ’ Jie išve- 
džioja, kad jei žmonės, ma
žiau prarūkytų bei prager
tų, tai patys galėtų apsi- 
mokėt gydymosi lėšas. •

Darbo Federacija stoja už 
valdinę sveikatos apdraudą

Nelsonas H. Cruikshank, 
Darbo Federacijos direkto
rius dėl socialės apdraudos; 
išdėstė prezidentinei komi
sijai, kodėl visiems ameri
kiečiams reikalinga valdinė 
sveikatos apdrauda. Juk 
nepaisant, kai]) taupiai gy
ventų darbininkai ir kiti 
beturčiai, vis tiek milijonai 
jų ' negali apsimokėti už 
tinkamą gydymą, ypač už 
operacijas.

narcho-fašistinei Graikijos 
valdžiai jau 2,500 milijonų 
dolerių .medžiaginės ir*kari
nės paramos prieš komu
nizmą. Nepaisant to, Grai
kija tebėra vienu iš pačių 
skurdžiausių Europos kraš
tu , sako a m e r i k i n i a i 
Scripps-Howard laikraščiai.

Susprogo bombonešis; 
užmušė 11 lakūnų

Portland, Oregon.—Eks- 
])lo,davo ore didžiulis Ame
rikos bombonešis, bedary
damas pratimus; užmušė 
visus 11 savo lakūnu.v
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Sovietų vyriausybė atmeta 
Amerikos protestą .

Berlin. — Karinė Sovie
tų vyriausybė griežtai at
metė Amerikos protestą dėl 
to, kad du rakietiniai So
vietų lėktuvai * grūmo j o 
skridusiam Berlynan ame
rikiniam lėktuvui. /

Sovietų vyriausybė sako, 
tas. lėktuvas skrido 25 my
lias nuošaliai nuo oro ke
lio, kuris paskirtas lėktu
vams tarp vakarinės Vokie-

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

Amerikonų sudaryta nacių 
teroristų saiku tarėsi L

« 4 r A ■

žudyt ir socialistus į
4 >4*

Amerikonai ginklavo ir finan savo vokiečių fašistus, kad 
iš pasalų žudytų ‘'ateisiančius rusus” bei komunistus' į;;

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos karininkai vaka
rinėje Vokietijoje suorga
nizavo 1,000 iki 2,000 fa
šistinių vokiečių į slaptą 
saiką ir lavino, kaip jie tu
rėtų daryti sabotažo veiks
mus ir kovoti prieš rusus 
peiliais, rankinėmis1 grana
tomis, kulkosvaidžiais ir ki
tais ginklais, jeigu Sovietai

Dewey ir Čiangas žada 
atkariau! Kiniją nuo 
komunistų - liaudininkų

New York. — Valstijos 
g u b e r n a t o r i u s Thomas 
Dewey, kalbėdamas už Ei
senhower], pranašavo, kad 
Kinijos žmonės sukilsią, su 
Amerikos parama nuversią 
komunistų - lia u d i n i n k ų 
valdžią, o tuomet Čiang 
Kai-šeko kinai tautininkai 
vėl būsią Kinijos valdovai.

Formoza. — čiang Kai- 
šekas, kinu tautininku Yal- 
dovas. Formozos saloje, gy
rėsi taip kairiniai sustiprė
jęs, kad galėsiąs “išlais
vint” Kiniją nuo komunis
tu - liaudininku.

---------i--------

Amerikos kalėjimai— 
kriminalistų mokyklos

Atlantic City, N. .J.—A- 
merikiniai kalėjimai yra 
piktadarysčių mokyklos; jie 
no tik nepataiso kalinių, bet 
paverčia dar aršesniais kri
minalistais,—sakė Fred K. 
Hoehler, Illinojaus valsti
jos direktorius dėl visuo
menės apsaugos. <

Jisai kalbėjo suvažiavi
me, kur įvairių valstijų at
stovai svarsto, kaip iš kri
minalistų daryti padorius 
piliečius. Piktadariai turė
tų būti ne vien baudžiami, 
bet perauklejami i naudin
gus piliečius, sakė Hoehle- 
ris.

STEVENSONAS ĮSPĖJA 
PRIEŠ EISENHOWERI

Stevensonas, demokratų 
kandidatas į p r e z i dentus, 
įspėjo amerikiečius, kad 
jeigu republikonai laimėtų 
prezidento rinkim us, tai 
kiltų panaši krizė, kaip 
Hooverio laikais, o Eisen
howeris'hieko geresnio ne
galėtu bedarbiams pasiūly
ti; kai]) tik “obuolius parda
vinėti.” ‘ • 

tijos ir Berlyno. Taip jis 
per valandą lėkė virš už
drausto sovietinio Vokieti
jos ruožto.

Karinė Sovietų komanda 
rytinėje Berlyno dalyje to
dėl reikalauja nubausti to 
lėktuvo vairuotojus.
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įsiveržtų. Amerikonai ap
mokėjo visas tų teroristų 
veiklos lėšas. Ton šaikon 
amerikonai rekrutavo dau
gelį buvusių Hitlerio kari
ninkų.

Apie tai pranešė Georgas *<■ 
Augustas Zinn, Hesse’s pro
vincijos ministrų pirminin
kas. kalbėdamas jos seime.

Pagaliau, aikštėn iškilo, 
kad šaika nutarė nužudyt 
ir eilę vokiečių socialistų 
bei valdininkų vakarinėje 
Vokietijoje.

Nužudymui buvo pasiir
ta Erichas Ollenhauer, so
cialistų vadas; Heinrichas 
Zinnkann, Hesses vidaus 
reikalų ministras; Ludwi- 
gas Metzger, kultūros mi
nistras; Max Bauer, Ham
burgo miesto majoras, ir 
Wilhelmas. Ka.isen, Breme
no majoras. ‘.‘Xt

Naciai teroristai spėjo, 
kad tie socialistai bei valdi
ninkai gal pasiduotų ru- * 4 
sams, jeigu sovietinė armi
ja ateitų i vakarų Vokie
tiją; todėl naciai iš anksto 
nusmerkė juos mirti.

žmogžudiškas šaikos suo
kalbis buvo jau per didelis 
skandalas. Tad aukštasis 
amerikonų komisijonieriuš 
gegužės mėnesi šiemet, sa
koma., nutarė, kad šaika iž* 
siskirstytų iki rugsėjo niė-. 
nėšio. Reiškia, davė jai daf 
keturis mėnesius laiko.

Vietinė vokiečių valdžia 
buvo areštavus kai kuriuos 
žmogžudysčių planuotojus. 
Bet amerikinė komanda lie
pė juos paleisti. '

Hesses vokiečių valdžia, 
sužinojus apie žmogžudišką 
šaikos sąmokslą, padarė 
kratas ir sučiupo tūlus do
kumentus. Dokumentai ro
do, kad amerikonai vieną 
kartą žadėjo duoti šaikos 
veiklai $11,900 ir kad ame
rikonų komanda laij^ė tą 
teroristų gaują savo “tech
niniu daliniu,” tauraujan
čiu amerikinei armijai

Eisenhoweris vis 
dviliežuvauia

___________________ f . 4

Los Angeles. — Gen. Ei
senhoweris, repu bl ikonų 
kandidatas į prezidentus, 
vėl veidmainiavo. Čia jis 
kalbėjo, būk stojas už val
džios paramą a m e r i k i e - 
čiams gydytis ir mokyklas 
palaikyti.

Bet dar visai neseniai ji
sai smerkė tokius Trumanb 
valdžios pasiūlymus, ap
šaukdamas juos “socializ
mu.” - T

Paryžius. — Rouen sri
ties laivakroviai streikavo. 
24 valandas, protestuoda
mi, kad valdžia daro nau
jus ablavus prieš komuniš-’ 
tu s.

ORAS.—Giedra ir šaltoka, fj



LAISVE
f?1, LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 10, N. Y. 

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828

President, GEORGE WARES; Sec.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
____  Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year   $7.0C. Canada and Brazil, per year $8.0C 
United States, per. 6 months $3.75! Canada and Brazil, 6 months $4.00 
Queens Co.................. $8.00 per year j Foreign countries, per year $9.00

^Queens' Co.......... $4.00 per six mos. | Foreign countries, 6 months $4.51
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 

• under ihe Act of March 3, 1879.

Kas Ką Rašo ir Sako

.SENATORIUS NIXONAS IR WM.
Z. TOSTERIS APIE DEMOKRATUS
; REPŪBLIKONŲ KANDIDATAS viceprezidento vie- 

i tai, senatorius Richard M. Nixon, važinėja šu prakalbo
mis, girdamas republikonus ir smerkdamas demokratus, 
ypatingai Trumaną ir Stevensoną ,nes pastarasis viską 

j | ažgiria, ką Trumano valdžia atliko.
f Į •+ .

Kaip ’žinia, šioje rinkiminėje kampanijoje mėgiamiau- 
‘sia repūblikonų futbole, kuria jie žaidžia, yra komuniz
mas. Na, ir jie tą futbolę svaido ir svaido.

... Aną dieną Nixoną$ sakė, jog komunistai nieko dau- 
‘giau nenorį, kaip palaikyti demokratų administraciją, 
-demokratų valdžią Washingtone, kuri jiems tiek daug 
davusi!

“RYTAS "NEBEIŠEIS
Chicagos marijonų laik

raštyj skaitome:
Iš dar ne visai patikrintų 

šaltinių sužinojome, kad susto
jo ėjęs lietuvių savaitraštis 
“Rytas.” Jis buvo spausdina
mas So. Bostone. Gaila, kad 
dėl medžiaginių sunkumų, dėl 
paramos stokos lietuvių spau
dai, palūžta ir leidėjų, ir skai
tytojų lūkesčiai.

“Rytas” buvo įkurtas po 
to, kai pranciškonai užgro
bė. “Darbininką” ir išgabe
no iš Bostono j Brooklyną.

, Esą, Trumano valdžia davė Tarybų Sąjungai atomines 
•bombos, sekretus, davė komunistams 600,009.000 žmonių!
i Matot, koks samprotavimas, senatoriaus, kuris dargi 
ryžtasi būti krašto vice-prezidentu.
’ Įdomu, ką gi apie tai sako patys komunistai?
* Štai, aną dieną Jungtinių Valstijų komunistų partijos 

"pirmininkas Wm. Z. Foster išstojo per Daily Workerį su 
straipsniu apie repūblikonų ir demokratų kandidatus 

" prezidento vietai.
Apie. Eisenhower Į Koste ris sako: jis yra Wall stryto 

Įrankis; jis daro ir darys viską, ką Wall strytas įsako. 
Wall strytui rūpi užvaldyti pasaulį, na, ir Eisenhoweris 
tas piktas užmačias yra pasiryžęs gyveniman vykdyti.

Apie Nixona Fosteris sako: jis yra vienas žymiausių
- "profašistų, nusistatęs prieš negrus, prieš organizuotus 
darbininkus.
r Bet ar tai reiškia, klausia Fosteris, kad demokratų 
kandidatai yra “geresnis blogumas”? Ir jis atsako: ne, 
nėra! “Demokratų partija taipgi veda kraštą į karą, į 
fašizmą ir link liaudies nubiedninimo.” Demokratams 
esant valdžioje buvo išleisti Smitho, Taft-Hartley ir Mc- 

’"Carrano įstatymai, kurie nebūtų buvę išleisti, jei T.ru- 
• mano valdžia būtų griežtai prieš juos, kovojusi. Ną,;

o Stevensonas pilnai Trumano politiką užginiau
:♦ Gi demokratų partijos kandidatas vice-prezidento vie-' 
tai, Sparkman, yra' džingojistas, nusistatęs prieš negrus.

Fosteris žymi, jog “demokratų ir repūblikonų partijos 
yra dvynukės kapitalistinės partijos—partijos reakcijos 

■ ir karo. Tarp jų nėra jokio esminio skirtumo.”
‘Tame p'at savo straipsnyje Fosteris sako: darbo žmo

nėms belieka vienintelė išeitis — tvirtinimas trečiosios, 
"liaudiškos partijos, kuria šiandien yra Progresyvių par
tija, — partija, stojanti už tuoj autinį karo baigimą Ko
rėjoje, partija, tarnaujanti liaudžiai, o ne Wall strytui. 
Ir Fosteris ragina darbo žmones rinkimų dieną paduoti 

’savo balsą už Progresyvių partijos kandidatus.
Taigi, matome, jog senatorius Nixonas ne tiesą sakė, 

•/skelbdamas, būk kofnunistai dirbą tam, kad žmonės bal- 
A. ,suotų už demokratų partijos kandidatus.

KAM BLOFINTI?
Marijonų Draugas rašo, 

jog Vlikas jau “pradeda sa
vo darbą nauju sąstatu ir 
šiek tiek naujesnėse sąly
gose.” Girdi, Vlikas atlie
kąs svarbų vaidmenį ir jis 
atstovaująs “lietuvių tautos 
valią.”

Tai blofas, niekas dau
giau ! Vlikas neatstovavo 
ir nebeatstovauja lietuvių 
tautos. Vlikas—saujelė pa
razitų, nieko naudingo ne
veikiančių.

SIBIRAS KYLA
•2- ' SIBIRAS—milžiniškas kraštas, su didžiuliais plotais 
•miškų, su daug ežerų, su galingomis upėmis, su plačiomis 
Stepėmis.

■ . * • Caristinio režimo laikais Sibiras nebuvo ištirtas, pra- 
;,xųoniniai veik nepaliestas;'tik kur ne kur buvo bakš- 
► -telėtįa į tuos milžiniškus gamtos turtus, kuriuos Sibiras 
globoja.

... Tik^ Tarybų viešpatavimo metu į Sibirą buvo pradėta 
. Žiūrėti rimtai. Šimtai visokių moksliniu ekspedicijų 
• tyrė Sibiro ir paviršių ir tai, kas yra giliai žemėje.

Ir buvo rimtai pradėtas darbas Sibirui eksploatuoti, 
.išnaudoti jo turtus žmonių gerbūviui. Pradėti statyti 

' ŪAuji fabrikai, kūrėsi visiškai nauji miestai, šiandien, iš- 
'ąįigę į milžiniškus; atidengtos geležies, anglies kasy
klos; surasti aliejaus šaltiniai ir aliejus jau traukiamas 

'is žemės gelmių žmonių naudai. Pravedami vis nauji 
ir nauji geležinkeliai, tiesiami keliai ir vieškeliai. Pri- 

,.laikytos naujos augalų kultūros Sibiro klimatui. Kitais 
įžodžiais: Sibiras šiandien jau nebe tas, kuris buvo prieš, 

r ^akysime, 15-ką metų.
< • • Štai, 19-tame komunistų partijos suvažiavime, vyks- 

- ;tančiame Maskvoje, raportuojama, kad Sibire šiandien 
* —-pagaminama daugiau negu pusė viso krašto anglies, 

“geležies ir plieno!
Didžiosios Sibiro upės taipgi įjungiamos darban: prie 

. rjų statomos milžiniškos elektros gaminimo stotys,‘ku- 
Jios, savo ruožtu, kels to milžiniško krašto žmonių gėr-

Kartu su pramone, Sibire plečiasi apšvieta, .mokslas, 
ĮįĮĮ^jfotftūra. . ,

*-b. BEJE, 19-tajame suvažiavime M. Z. Saburovas, vals- 
.tybinės planingumo komisijos pirmininkas, pabrėžė, jog 
ir Pabaltijo kraštuose, vadinasi, ir mūsų tėvų krašte, 

7-VV -smarkiai kyla praųionė, taipgi transportaeijos. prie- 
-monės.

KANADOS 
PROTESTANTAI

Liaudies Balsas rašo:
Pastaruoju laiku įvyko kele

tas religinių konvencijų. Viena 
buvo Hamiltone, kita Londo
ne, o kitos Montreale ir kituo
se miestuose. Ir - nei viena ne
apsiėjo be politikos. Kai ku
rios daugiau diskusavo politi
ką ne^u religinius reikalus.

Hamiltone ir Londone įvyko 
protestoniškų tikėjimų lyderių 
konvencijos, šios konvencijos, 
atrodo, draugiausiai diskusavo 
politiniais klausimais., ProtesT 
tonai yra pažangesni už kata
likus ir kitus. Bet ir čia pasi
rodė vienas keistas dalykas.
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Kaip žinia, Dr. Endicott 
yra buvęs misijonierius Kini
joj. Jis buvo net Čiang Kai-še- 
ko patarėju. Kada jis pamatė, 
jog čiang Kai-šekas yra Kini
jos žmonių priešas, jis atsime
tė nuo jo ir pradėjo remti 
liaudies valdžią. Grįžęs Kana- 
don, jis pradėjo darbuotis už 
Kinijos pripažinimą, už taiką. 
Jis rezignavo ministerio vietos, 
bet jis neišėjo iš bažnyčios.

Suvažiavusieji protestonų 
lyderiai"nerado jo kaltu. Jis 
nenusižengęs prieš tikėjimą 
remdamas Kiniją, dirbdamas 
už taiką. Bet suvažiavimas 
pareiškė,, kad jis nenori nieko 
bendra turėti su jo vadovau
jamu judėjimu už taiką.

Taigi, nėra nusižengimo 
remti Kinijos liaudies valdžią, 
nėra nusižengimo reikalauti 
jos pripažinimo (suvažiavimas 
pasisakė už Kinijos pripažini
mą), .nėra nusižengimo veikti 
už taiką, bet tuom pat sykiu 
suvažiavimas pasmerkė tą ju-

li būti priversta laikyti jį am
basadorium, jei to nenorės, 
taipgi užmiršdamas, kad ji 
nebijo šūkavimų ir rėkavimų.

, Repūblikonų kandidatas į vice-prezidentus, Richard 
M. Nixon ir jo žmona. Kaip žinoma, iškilo didelis skan
dalas, kai tapo sužinota, kad Nixon slaptai per porą 
metų gavo nuo Californijos kapitalistų $18,000 dolerių 
paramos. Mat, jis yra vienas iš nachališkiausių reakcio
nierių. Jis sakosi, kad jam neužtenka tų $75,000, ku
riuos jis gauna iš valdžios, kaipo senatorius.

dėjimą ir jo lyderį.
Protestonų lyderiai tuomi 

parodė, kad jie arba bijo būti 
apšauktais “raudonais” ir dėl 
to netekti kapitalistų malonės, 
arba jie veidmainiauja, žo
džiais pasisakydami prieš ka
rą, už tAiką, už Kinijos pripa
žinimą,'o darbais prieš.

RASPUTINO 
LAIKRAŠTIS

Chicagos marijonų laik
raštyj • skaitome:

Kitados supuvusiame Rusi
jos carų dvare rado vietą že
mos moralės pasaulio perėjū
nas Rasputinas. Dabar ta “as
menybe” susidomėjo “Vieny
bė”, kiekviename numeryje to 
valkatos garbei skirdama po 
porą skilčių, iliustruodama 
šlykščiais paveikslais apie to 
šarlatano orgijas. Pagaliau ir 
Rasputinui atsirado laikraštis...

APIE AMBASADORIŲ 
KENNAN

Čikagiškė Vilnis rašo:
TSRS vyriausybė pareikala

vo Washingtono atšaukti ..savo 
ambasadorių George Kennan. 
Atvykęs į Berlyną Kennan pa
reiškė reporteriams, kad Mas
kvoje jis jaučiasi kaip jautėsi 
būdamas nacių karo belaisviu. 
Skirtumas tik tas, kad nacių 
Vokietijoj žmonės'su juio. kal
bėjo, o Maskvoje nekalba.

Paprastas diplomatinis man
dagumas, nekalbant jau apie 
gudrumą, reikalauja ambasa
dorių nešmeižti šalies, kurioje 
jie ambasadoriauja, Mr, Ken
nan rodosi “užmiršo” to. Pa
sekmė to tokia, kad jis nega
lės grįžti eiti ambasadoriaus 
pareigų. Washingtonas nenori 
jo atšaukti, bet kad jis yra 
Šveicarijoj be TSRS leidimo jis 
negali sugrįžti {Maskvon. , <

Reikia pastebėti, kad šis in
cidentas yra pasekmė mūsų 
vyriausybininkų ir diplomatų 
nediplomatinio ir negudraus 
“smarkavimo”. Kažin kaip tai 
daugelis mūsų valdžios parei
gūnų, taip diplomatų persiė
mę Hollywoodo kino smarka
vimu, kad amerikietis viską 
gali, kad jis visų gudriausias 
ir smarkiausias. ■’/

Net patys aukštieji pareigū
nai dažnai kalba apie kitas 
šalis, tarytum jos būtą- tų pa
reigūnų tarnai ir negali nepil
dyti jų įsakymų, taipgi nega
li priešintis jų ..pareiškimams.

Tai nevien nemandagu dip
lomatijoj, bet r tai yra labai 
negudri diplomatija. Vienas 
pasmarkavimas nepadaro dip
lomat! ar valdžios pareigūno 
nei galingu, nei gudriu.

Išmintingi, gudrūs diploma
tai to nedaro.

George Kennan, pasekda
mas kitus, visai nesivaržyda
mas paniekino Tarybų Sąjun
gą, užmiršdamas, kad ji nega-

Bažnyčia ir kapitalizmo 
amžinimas

Kai' Amerikoje ir dauge
lyje kitų kraštų viešpatavo 
vergija, krikščioniškoji baž
nyčia ją laimino ir skelbė, 
jog taip yra paties, dievo 
nustatyta. Vergai buvę ver
gais sutverti ir turį tokiais 
pasilikti.

Bet, kaip žinoma, istori
ja - progresas pagiedojo ki
taip, ir vergija turėjo iš
nykti. Gimė kapitalizmas, 
taip vadinama alginė ver
gija. Ką dabar gieda ta pa
ti bažnyčia? Ji teigia, kad 
taip jau yra dievo parėdy
ta ir taip turės amžinai pa
silikti. Dabar jau kapitaliz
mas bažnyčiai yra amžina 
socialinė santvarka. Ir kas 
tik žodžiais ar darbais pa
sireiškia kitaip, tas jau 
priešas ir dievo ir bažny
čios.,

Taip tvirtina pats popie
žius. Štai jo pareiškimą 
Austrijos katalikams pla
čiai cituoja kleri k a 1 i š k a 
spauda. Kunigų Draugas 
sako:

“Šv. Tėvas palietė taip 
pat ir socialinį klausimą, 
kurio sprendime katalikai 
pasižymėjo dorais tikslais 
ir veiksminga veikla. Jei- 

i gu laiko ženklai neapgauna, 
mes pasiekėme naują socia
linių kovų tarpsnį, kuriame 
laukia nauji uždaviniai. Vie
nas. tokių naujojo tarpsnio 
uždavinių yra pašalinimas

Karas, Eisenhoweris ir kareiviai
Repūblikonų kandidatas į 

šios šalies prezidentus labai 
greitai pasirodo, ką jis my
li. Jam smagu tą idėją bū
tinai kartoti. Kalbėdamas 1 
legionierių suvažiavime: 
New Yorke, jis išdidžiai pa
reiškė, kad jeigu jis liktų 
išrinktu šios šalies prezi
dentu, jis niekados nebūtu 
ramus, pakol neatkariautų 
nuo Tarybų Sąjungos Pa
baltijo kraštų, reiškia, Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos, ir 
taipgi Balkanų liaudiško
sios demokratijos valstybių.

Aiški repūblikonų kandi
dato išvada yra tokia: Pa
kol šios šalies kapitalistai 
nepaims tų minėtų kraštų 
bankų, žemių, įmonių, fa
brikų į savo rankas, patol 
ne tik republikoniškas'. iš
rinktas prezidentas nakti
mis nemiegos, bet ir visai 
tautai užkraus kariška ne
laimę.

Generolas kalbėjo, kad 
patenkinti dolerinius ka
ro treškėjus. Mums, ge
rai žinoma, kad karo 
mėtų reakcija vis giliau 
ir giliau įvaro savo dras
kančius nagus į laisvai 
manančių ž m b n i ų kūną. 
Darbo žmogui parėjus iš 
darbo nebus progos ramiai 
atsikvėpti - pasilsėti, bet tu
rėsi žvalgytis, iš kurio .šono 
tave puls reakcijos gončiai.

Štai ko neturime pamirš
ti: žmonių nelaimė būtų, 
jeigu Eisenhoweris taptų 
išrinktas prezidentu. Jit 
pildytų savo prižadus. Pa
tys vikriausi ir drūčiausi 
vyrai.nuo 18 iki 45 metų 
būtų paimti į kariuomenę. 
O jeigu kaip, tai ir į karo 
frontą būtų pasiųsti. Se
nesnieji vyrai ir moterys 
būtu varu varomi dirbti į I 
fabrikus, taip sakant, savo 
senatvės dienas baigti prie 
dušnaus. oro ir sunkaus dar
bo. Todėl balsuodamas už 
repūblikonų kandidatą, ati
duosi balsą už karą ir virš 
minėtus gyvenimo vargus 
ir ašaras.

*/ * *
Rugsėjo 22 d. klausiausi 

radijo pranešimų iš Korėjos 

klasių kovos organišku 
d a r b d a vių ir darbininkų 
bendradarbiavimu. Klasių 
kova niekad negali būti 
k r i k š č i oniškos socialinės 
etikos tikslas.” *

Bet juk tai negalimas da
lykas. Kaip gali būti kla
sės be klasių kovos? Juk 
tie patys katalikai darbi
ninkai negali toleruoti, kai 
jiems algos yra kapojamos, 
arba produktų kainos kelia
mos. Jie t/uri protestuoti 
ir protestuoja. Ir štai pa
sidaro klasių kova. Jokios 
popiežiaus pasakos apie 
klasių bendradarbiu v i m ą 
tos tikrovės nepanaikins. 
Todėl jo kalbėjimas apie 
klasių kovos panaikinimą 
“organiškų > darbininkų ir 
darbdavių bendradarbiavi
mu” tik reiškia vieną daly
ką, būtent, raminimą ir 
mulkinimą darbininkų.

Bet .štai kur svarbiausias 
popiežiaus ir bažnyčios už
davinys. Draugas rašo:

“Bažnyčia žino savo par
eigas visų tautos kategori
jų ir klasių atžvilgiu. Šian
dien reikia apginti indivi
dą ir šeimą nuo visų daly
kų sočia 1 i z a v i m o, kurio 
įvykdyme baisiojo leviatha- 
no vaizdas taptų žiauria ti
krove. Bažnyčia šitą kovą 
kovos, su visišku besąlygiš
kumu, nes reikalas liečia 
augščiausią dalyką: žmo- 

karo fronto. Kova ėjo už 
Bunker Hill, kur mūsų ša
lies jaunuoliai panešė bega
liniai x didžias kančias ir 

i mirtį.
, Vienas korespondentas 
atlankė ligoninę ir užklau
sė vieno kareivio, kuris da
lyvavo mūšyje už Bunker 
Hill. Karys aiškino taip: 
“Amerikos žmonės nesu
pranta Korėjos karo ir 
Bunker kalno. Iš sykio ne
pavyko, buvome puskalny- 
je apsistoję. Kaip viskas 
nutilo, mes buvome užko- 
mandavoti eiti aukštyn. 
Daug mūsiškių buvo už
mušta. Aš likausi sužeis
tas ”

Užklaustas, kai išgysite, 
ar eisite atgal į frontą, ka
reivis atsakė: “Ne. šešis 
mėnesius Korėjos kare iš
buvau, man gana.”

Kitas karys, buvo užklau- 
tas panašiai: “O*kaip pa
sveiksite, ar grįšite į fron
tą?” Atsakė: “Taip, grį
šiu, paskui manau gauti ge
resnį darbą.”

Pasirodo, kad jaunų ka
reivių supratimas dalinasi 
per pusę. Aišku, dadėti nie
ko nereikia. . '

* * *
Kaip į militarinę aviaci

ją žiūri jaunuoliai? Robert 
Moskin “Look” magazine 
savo tyrinėjimais parodo: 
Jaunuoliai baidosi aviaci
jos. Tarpe įžymių Ameri
kos jaunuolių auga pasibi- 
jojimas.

Pasirodo, kad taikos obal- 
siai ir garsas už visų tau
tų vieningą, ramų sugyve
nimą jau pasiekė ir mūsą 
šalies jaunimą. O kiekvie
nas suvažiavimas arba kal
ba už taiką baisiai nepatin
ka mūsų šalies valdinin
kams. Jei ne vienas, tai 
kitas reiškia paniekinimą 
kovotojams už taiką. Bet 
faktai parodo, kad musų 
jaunuoliai geriau myli ra
miai, linksmai savo šalyje 
gyventi ir džiaugtis, o ne 
svetimų kraštų padangėmis 
lekioti. K. Depsas
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gaus vertę ir jo sielos iš
ganymą.

“Štai dėl ko socialinių en
ciklikų popiežiai ir Mes pa
tys paneigėme, kad iš pačios
darbo sutarties tiesioginiu 
ar netiesioginiu keliu iš
plaukia darbininko teisė į 
įmonės kapitalą ar jos ad- 
minis.travima. (D., spalioi^ 
1 d-> ’

Kitais žodžiais, darbinin
kai turi pripažinti kapita
lizmą amžinąja socialine 
santvarka*. Katalikų baž
nyčia popiežiaus lūpomis 
jiems taip įsako. Atvirai ir 
griežtai pasakoma, kad 
bažnyčia paneigia darbinin
ko teisę į įmonės kapitalą. 
Dar daugiau: Bažnyčia už
draudžia darbininkui siekti 
įmonės administravime da
lyvavimo.

Tai reiškia, kad darbinin
kai turi pasilikti proleta
rais, darbininkais be darbo 
įmonių. Kapitalistai, įmo
nių savininkai, turi pasi
likti kapitalistais.

Bet kaip tik šitokia baž
nyčios filosofija ir elgsena 
padaro ją kapitalo įrankiu 
ir darbo žmonių priešu. 
Kaip tik šiuo dėsniu besiva^ 
d o v a u dama dvaeininki 
pasidarė stipriausiu reakci
jos ir priespaudos ramsčiu.

Pilietis

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Rausvo akmens miestas
ARTIKAS (Armėnijos TSR). 

'Paikai, skverai’ir žolynai puo- 
l'šia lygias asfaltuotas miesto—
Artiko rajono centro gatves, 

i Tačiau gražiausia čia—tai na- 
; mai, išmūryti iš rausvo ak- 
i mens—tufo. Dabar iš jo stato
ma apie 80 pastatų.

Rausvasis tufas yra puikus 
i statybinis akmuo, kurį galima 
j pjaustyti, piauti peiliu, įkalti 
į jį vinis ir kuris tuo pačiu me
tu; tarnauja ilgiau, negu gra? 
nitas. Amžius gyveno artiki^|| 
čiai savo nedideliame kaime 
didingojo Aragaco atšlaitėje. 
Jie vertėsi gyvulininkyste .ir 
žemdirbyste, sunkiai išspaus- 
dami iš akmenuotos dirvos ne
didelius derlius.

Rausvasis tufas, praeityje 
daręs vietiniams gyventojams 
tiek nemalonumų, dabar atne
ša jiems didelę šlovę. Čia įstei
gtos stambiausios respublikoje 
akmfens skaldyklos, apginkluo
tos šiuolaikine technika.

Iš nedidelės geležinkelio 
stoties, esančios 1,800 metrų 
aukštyje viršum jūros lygio, 
be paliovos išvažiuoja Artiko 
tufu pakrautos platformos. 
Juo apkloti pastatų fasadai 
Maskvoje, Charkove, Baku, 
Tbilisyje ir daugelyje kitų 
miestų. Artiko kalnakasiai^, 
siunčia tufą į didžiąsias ko-Y 
munizmo statybas. Vien per 
pastaruosius trejus metus šio 
miestelio gyventojai davė ša
liai apie pusę milijono kubinių 
metrų statybinio akmens.

Volgos-Dono kanalo 
upstai ir prieplaukos

Volgos-Dono vandens kelyje 
įkurti nauji uostai ir prieplau
kos.

Be Kalačo uosto įrengtas 
Cimlianskos uostas. Apsuptas 
metaline špuntine sienele, jis 
iš vandens saugyklos pusės 
yra apsaugotas specialiais py
limais, kurie įgalina laivus 
audros metu stovėti tyliame 
uoste.

Tarp Krasnoarmeisko ir Ci
mlianskos uostų įkurta 14 
prieplaukų ir 7 sustojimo pun
ktai. Kanalo trasoj e tarp 
Stalingrado ir Kalačo įrengtos 
4 prieplaukos ir keli sustojimo 
punktai. Visose prieplaukose 
išilgai Volgos-Dono vandens 
kelio nuo Krasnoarmeisko iki 
Rostovo prie Dono— pastaty
tos plaukiojančios stotys — 
debarkaderiai.

Volgos-Dono kanalo uostai^ 
ir prieplaukos aprūpintos pe«3R| 
krovimo ' mašinomis, kurios 
mechanizuoja krovinių apdo
rojimo procesą.
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Liaudies poetas
(L. Giros Mirties G-osioms Metinėms)

• Lietuvių literatūroje Liudo Giros kū
ryba užima žymią vietą. ' Neabejotina, 
kad L. Giros kūrybiniame palikime ver
tingiausia yra tai, ką jis sukūrė tarybi
nio gyvenimo metais, ypač Didžiojo Tė
vynes karo dienomis. Nusivylęs buržu
azija, matydamas nesulaikomą lietuvių 
buržuazinės kultūros smukimą, ypač fa
šistinės diktatūros paskutiniausiais me
tais, poetas pirmiausia atkreipė dėmesį 
į Tarybų Sąjungą, j milžiniškus tarybi
nių tautų kultūros laimėjimus. 193G— 
37 m. m., kai Liudas Gira buvo išrinktas 
rašytojų .draugijos pirmininku, jo simpa
tijos Tarybų Sąjungai, tarybinės kultū
ros laimėjimams ėmė reikštis ir spau
doje, jo leistame literatūros laikraštyje 

■^Literatūros naujienos”.
Kai 1939 m. L. Gira apsilankė Tary

bų Sąjungoje ir užmezgė draugiškus ry
šius su visa eile tarybinių rašytojų, jis 
tapo nuoširdus tarybinės literatūros 
draugas, jos propaguotojas Lietuvos 
liaudies masėse.

Todėl visiškai nenuostabu, kad, atku
riant Lietuvoje tarybinę santvarką 1940 
m., L. Gira su nuoširdžiu entuziazmu 
sveikino naujo, laisvo gyvenimo dienas 
ir su jam būdinga energija ėmėsi socia
listinės kultūros kūrimo.

Jau įžymiojoje kalboje-poemoje Liau- ' 
dies Seime, mūsų liaudies atstovams pri-* 
imant Stalino Konstituciją, poetas de
maskavo buržuazinės fašistinės prie
spaudos laikus Lietuvoje. Kai lietuviš
koji buržuazija su imperialistų pagalba 
liaudies kraujuje paskandino tarybinę 

^santvarką, lietuvių tauta .

, Dar piktesnės sulaukė verguvės, 
Savo purvinu kulnu pamynė 
Dar skaudžiau ją “savasis” lietuvis.

Jau šiame pirmame stambesniame sa
vo tarybinės poezijos kūrinyje L. Gira 
atsistojo į aiškias ir kovingas tarybinės 
literatūros kūrėjo pozicijas. Jis krei]5ia- 

'* si į darbininkus ir darbo valstiečius, de- 
, maskuodamas išnaudotojus, skelbdamas 

naujo gyvenimo dieną ir rodydamas dar 
šviesesnį, komunistinį rytojų.

Eilėraštyje “-Keturios raidės” poetas 
karšta tarybinio patrioto širdimi ap
dainuoja didį lietuvių liaudies laimėji
mą nuverčiant kapitalizmo vergovę ir 
atstatant tarybinę santvarką. Jis iš- 

, ryškina didžią prasmę keturių žodžių, 
kurie sifnbolizuoja LTSR respublikos

< herbe ir respublikos vėliavoje. Poetas 
r džiūgauja, kad dabar lietuvių tauta ne-

; • be našlaitė, kad ji didžiojoje tarybinių 
tautu šeimoje—galingoje taikos ir demo
kratijos stovykloje.

Ir tegu sau nū siaučia perkūnijos 
Neramiuos vakaruos ir pietuos —-

< Mus pats Stalinas Kremliuje
įsūnijo:

Kas iš mūsų tų audrų tad bijos?
Fašistinės Vokietijos pradėtas karas 

.prieš Tąrybų Sąjunga ir didžioji Tary
bų šalies pergalė liudija, kad mūsų po
etas buvo teisus, ugdydamas liaudies 
pasitikėjimą Tarybų šalimi, didžiojo 

• Stalino genijum.
L. Giros vėlesnė visuomeninė ir kūrybi

nė veikla ryškiai rodo, kad poetas po il- 
" gų klaidžiojimų suradęs teisingą sočia- ' 

lizmo kelią buvo jam ištikimas, darbais 
įsijungė j kovą dėl Tarybų Lietuvos lais-

- vės ir nepriklausomybės.
Didžiojo Tėvynės karo periodas Lietu- 

. .vbs liaudies poeto gyvenime ir veikloje 
I yfa vienas šviesiausių tarybinio patrio

tizmo reiškinių lietuvių rašytojų gyve- 
j nime ir jų kūryboje.

Kai hitlerinės gaujos 1941 m. pabai
goje atkakliai tebesiVeržė į Tarybų ša
lies gilumą, L. Gira, nežiūrėdamas savo 

jl senyvo amžiaus, savanoriu stojo į Tary- 
bines Armijos gretas ir pasiliko jose tol, 
kol sveikata leido. Tai tarybinio pa
triotizmo, meilės Tėvynei ir neapykan
tos priešams ryškiausias pavyzdys. Jo 
niekuomet nepamirš, jis visuomet bus 
pavyzdžiu, kaip tarybinis rašytojas turi

mylėti savo tarybinę Tėvynę.
Sunku įsivaizduoti entuziazmą lietu

vių karių, kai poetas sunkiomis 1942 m. 
pradžios dienomis, atvykęs iš Penzos į 
kovos dalinius, skaitė savo eilėraštį:

, Nuo Uralo gaudžia vėjai, 
Ryt smarkiau dar gaus! 
Keršto valandos atėjo, 
Keršto mūs rūstaus!

Tie žodžiai kėlė didžiausią karių -en
tuziazmą ir ryžtingumą. Poetas pasky
rė daug savo poezijos posmų, kuriuose 
apdainavo tarybinės liaudies pergales 
kovoje su priešu, kurie demaskavo prie
šo žvėrišką elgesį su žmonėmis laikinai 
jų okupuotoje Lietuvoje. Šie poeto kū
riniai kėlė neapykantą fašistiniams 
žmogžudžiams.

L. Giros šio meto kūryboje nemaža 
vietos paskirta Tarybų .Lietuvai, jos 
liaudžiai, gimtojo krašto išvadavimui ir 
pagaliau jau išvaduotoms respublikos 
vietoms.

Daugelyje savo kūrinių poetas pabrė
žia tarybinių tautų stalininės draugys
tės mintį, o savo poemoje “Viena žemė 
Tarybų!” jis ypatingai iškelia visos Ta
rybų šalies, visų Tarybų Sąjungos /tau
tų vieningumą, jų telkimąsi apie didįjį 
'Staliną. /

Lietuva, Pamaskviai, narsusis
Stalingradas, 

Ukraina,* Kubanė, Kaukazo 
kalnynai — 

Vieną žemė Tarybų! Ir vienas jos
Vadas.

Vieną laisvę ir garbę jo vedami
. ' •.. ginam!

Baigiantis ir pasibaigus Tėvynės ka
rui, L. Gira dėl silpnos sveikatos nebe
galėjo aktyviai dalyvauti visuomeninėje 
veikloje. Tai trukdė ir jo kūrybai. Bet 
poetas, iš tikrųjų liepsnodamas didžia 
meile Tėvynei, trokšdamas jai greičiau 
įžymių laimėjimų atstatynjo fronte, no
rėdamas dar labiau stiprinti tarybinių 
tautų draugystę, nenustojo kūręs, do
mėjęsis visuomenės reikalais. ’ Iki pas
kutinės minutės kovos gretose! — taip 
galima apibūdinti L. Giros meilę tary
biniam reikalui, mūsų tarybinei litera
tūrai.

J. Šimkus.

Vienatvės byla
Girdžiu už sienos aš kalbą, juokus, 
Girdžiu aš krykščiant ir žaidžiant 

vaikus,
Girdžiu, kaip šaukia mamytę mažiuks:
— Mama! Man skriaudą, štai daro

broliūks.
Girdžiu, kai bara bambliuką mama:
— Nebūk išdykęs!— jam sako ana.
— Būk geras vaikas, ką sakau —

klausyk,
Broliuką neskriausk, blogai nedaryk.
Ir taip pabarus mama vaikutį, 
Ji guodžia antrą, mažą sūnutį; 
Vėl širdies meilę mama jiems rodo, 
Nors bara, grąsp, bet ir vėl godo.

•
Ir vėl ten džiaugsmas, vaikų krykštimas, 
Rodos, ten šviečia skaistus likimas;
Ten nuobodumo šmėkla nelando, ' 
Rūpesčiai, gėla širdies nelamdo.
Bet šiapus si-enos nuobodi tyla:— 
Rūsti vienatvės jau tokia byla;
Nėr kam, kad žodį kas tau pratartų, 
Kad suramintų Jikimą kartų.
Vien sienos stėri, netaria žodį:
Gali tu vergti —jos nepagodi.
Gali tu tarti žodį ne vieną— • 
Jos ramios, tylios naktį ir dieną.
Gali tu šaukti — jos neatsako, 
Nors kančias tavo kasdien rod’s mato. 
Sienos jiebylės, sienos negirdi : 
Džiaugsmas, ar skausmas tau gelia širdį.
Taip bėga dienos ir slenka metai: , ,
— Prakeikta būki! — sakau vienatvei.

T. Vienužis.
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Pirmoji lietuvių dailės paroda buvo 
suruošta 1907 metais Vilniuje. Ta pa
roda’ buvo tartum apžvalga to, ką lietu
vių dailės menas tuomet turėjo.

Anų laikų supratimu, ta paroda p'asi-* 
sekė puikiai.' Joje dalyvavo kuo ne visi 
lietuviai dailininkai (23) ir buvo joje iš
statyta keli šimtai gražių liaudies kūri
nių..  '

Faktiškai anais laikais Lietuvoje ne
buvo nei vieno lietuvio dailininko, nei jo
kios dailės organizacijos. Dailininkai 
gyveno užsienyje. Jie kūrinių savo kraš
to temomis ir nekūrė. Tik paleidus šūkį 
rengti liet, dailininkų parodą Vilniuje, 
jie sukruto dirbti motyvais iš Lietuvos 
gyvenimo. Ir taip, pirmoje parodoje pa
teikė: skulptorius Petras Rimša — “Lie
tuvos mokyklą” ir keletą portretų, Juo
zas Zikaras — “Knygnešį”, tapytojai—■ 
paveikslus, Kazys- Stabrauskas — “Ži- 
nyčios bokštas”, Petras Kalpokas — 
“Aukso berželiai”, Jonas Piaseckis — 
“Nevėžis” ir kt. Aš tuomet išst'ačiau 
“Per kiaurą naktį”, “Lietuvis prie dar
bo”, “Svirnelis”, “Pusnis”, “Bulvių ka
simas” ir kt. Liaudies kūriniai. buvo 
perdėm originalūs, savi. Tačiau juk vi
sa tai buvo labai maža. Paroda parodė, 
kad lietuvių dailės padėtis tiesiog ap
verktina.

Po pirmosios parodos, įsteigus Lietu
vių dailės draugiją, aš galutinai persi- 
krausčiau gyventi į Vilnių. Nuo to lai
ko visa mano kūryba ir visa kita veikla 
nuėjo Lietuvos keliais. Mane patraukė 
Lietuvos gamta ir žmonės, ir aš pradė
jau juos studijuoji.

Pamačiau- ir įsisąmoninau Lietuvos 
žemelės savotiškas ypatybes žmonėse ir 
gamtoje. Mano visas gyvenimas buvo 

.skirtas parodyti pasauliui gražią Lietu
vą, jos ypatingą gamtą, jos dirbantį 
žmogų. Deja, kad ir 50 metų ta krypti
mi dirbau, vienok negaliu pasakyti, kad 
iki šiol būčiau pilnai patenkintas savo 
pasiekimais: liko dar daug, daug ką pa
rodyti, ypač šiais laikais, kada Lietuvoje 
ir gamta, ir žmogus ypatingai pasikeitė. 
Gal būt, trūko man ir pastabumo, ir 
technikos,' ir laiko, kad tinkamai viską 
atvaizduočiau>

Buržuazijai valdant, neįmanoma buvę 
vystytis realistiniam menui, kuris vie
nintelis tegali pilnutinai išreikšti tėvy
nės meilę. Buržuazija palaikė dailinin- 
kus-dekadentus, kurie keliaklupsčiavo 
prieš įvairius formalistus, “izmų” pase
kėjus. . •.

Paveikslams temų begalės, ir jos, tei
sybę sakant, niekuomet'ir negalėjo būti 
pilnutinai išsemtos. Aš nuolat vis įvai
riai ir vis patraukiančiai mačiau Lietu
vos pilkoką orą su jo visais metų ir pa
rų pasikeitimais, mačiau savotišką pei
zažą, išmargintą javų plotais ir pievų 
gėlynais, mačiau Lietuvos nuostabius 
ežerus ir- upes, mačiau mylimus, anks
čiau jau benykstančius, o dabar atželdi
namus miškus; mačiau ir stebėjau gim
tojo krašto jūrą. O kaip'labai ji skiria
si nuo visų jūrų, kurias man teko gyve
nime kitur stebėti. Kokius gilios pras^ 
mės žodžius kužda man jos veržlios vil
nys, nešdamos nuostabųjį gintarą! Da
bar, kai Tarybų Lietuvos žmonės kuria 
naują, šviesų gyvenimą, gimtojo krašto, 
grožis įgauna visiškai kitą, ąilią pras
mę. Niekada lietuviai nemylėjo savo tė
vynės taip stipriai, kaip dabar. Kaip 
brangūs lietuvio širdžiai ir artimi bro
liai ir seserys, dirbantieji Tarybų Lietu
vos laukuose, fabrikuose prie staklių, ar
ba įstaigose prie rašomųjų, stalų. Kaip 
mieli lietuviams dailininkams vaikai, 
krykštaujantieji laukuose, besitaškan
tieji vandenyje, arba siekiantieji mokslo 
gausiose mokyklose. Tai vis mano gim
tosios žemės poezija.

Todėl noro dirbti man netrūksta. No
riu atvaizduoti visa tai, kas kilnius jaus- 

. mus * sužadina, kas džiugina, kas duoda 
gerų vilčių. Noriu visa tai parodyti dir
bančiam- žmogui: tegu tie paveikslai su
žadina jame pasigėrėjimą savu kraštu, 
tegu sukelia pasiryžimą tam kraštui 
dirbti, siekti vis didesnių laimėjimų 
žmonijos labui/ l V

Tais jausmais vadovaudamasis, aš ku
riu savo paveikslus.

Kritikai, vadina mane Lietuvos peiza
žistu, taip pavadino ir maskviečiai, ma- 

• no kūrinių personalinės parodos lanky
tojai praėjusiais metais, rašydami savo 
pastabas parodos lankytojų knygoje, pri
dėję dar, kad esu' Lietuvos žemės poe
tas, savo krašto patriotas.

Parodoje išstačiau darbus, sukurtus 
per ilgą metų eilę.

r A

Maskviečiams patiko Tėvynės meilės 
tema šiuose kūriniuose. Per parodą dar 
kartą pasireiškė gili Tarybų šalies tau
tų draugystė; /

Džiaugiuos, kad šiais, tarybiniais lai
kais realistinė patriotine kryptis mano 
kūriniuose rado gyvą pritarimą plačiose 
darbo žmonių masėse. Komunistų parti
jos ir tarybinės vyriausybės visokeriopa 

• pagalba man ir kitiems dailininkams su
teikia plačias galimybes atsidavusiai už
siimti kūryba.

Suprantama, pagal savo įsitikinimų, 
aš realizmo keliu stengiuos vesti ir būsi
mus Lietuvos dailininkus, dabar Vil- 

’niaus Dailės instituto studentus, su ku
riais tenka man dirbti.

Tikiuosi, kad jie dar giliau sugebės 
suprasti tą naują žmogų ir gamtą, ku
rie dabar, esant Lietuvoje socialistinė) 
santvarkai, žymiai skiriasi nuo prieška
rinių laikų “romantiškų” Lietuvos vaiz
dų. Manau, kad jiems, kaip ir man, jau 
bus neįdomu savo paveiksluose vaizduoti 
senas lūšnas, kurių vietoje dabar stato
mos naujos gyvenvietės, neįdomu rodyti 
mariose suplyšusiomis burėmis žvejų 
valtis, kurias dabar pakeičia motoriniai 
kateriai, išvelkantieji virtines žvejų val
čių jūron į nakties žvejybą. Nevaizduos 
mediniu arklu ariančio valstiečio, nes jo 
arklas jau vaizduoja vien mūsų praeitį 
muziejuje, o artojas dirba prie trakto
riaus ir kombaino plačiuose kolūkiniuo
se laukuose.

Šiais laikais lietuvių peizažistų akira
tis nepaprastai išsiplėtė. Jie siekia pa
rodyti nepaprastą gimtojo krašto naujo 
peizažo grožį. Darbo žmonės dar ryš
kiau pamatys, kokia graži dabar Lietu
va, dailininkų paveikslai juos skatins 
siekti naujų laimėjimų.

Peržengęs savo gyvenime jau tris am
žiaus ketvirtadalius, aš džiaugiuosi, kad 
Lietuvos menui pagaliau atsivėrė visi 
keliai vystytis ir klestėti. Lietuvos dai
lininkai siekia teisingai atvaizduoti nau
ją kraęto gamtą ir gyvenimą, persunktą 
kilnių idėjų, kurių v'ąrdan lietuvių tau- 

, ta šiuo metu gyvena ir žengia į laimin
gą ateitį. J . . ' , ' ,

A. Žmuidzinavičius.

Dėl mūsų kultūrines 
veiklos gerinimo 

J K ' '

Laisvės num' 166 M. Stensler rašo il
gą straipsnį, lyg ir atsakydama į mano 
pakeltus klausimus Laisvės num. 150 
dėl jaunuolių mokyklos ir LMS suvažia
vimo, įvykusio Worqesteryj.

Aš visada mėgau Mildred straipsnius, 
o Worcesteryj turėjau progos susipažin
ti su ja asmeniškai.z Nenusivyliau susi
pažinęs su Mildred; tai puiki artistė, ki
lusi iš jaunosios kartos. ' •

Tuojau mah puolė galvon mintis, ko
dėl mes turime tik vieną Mildred, kodėl 
ne 25 ar 50 tokių?' •

Kadaise mes 1 auklėjome tūkstančius 
jaunuolių; buvome bagoti finansiniąi, 
bet biedni supratime, kaip ’auklėti jau
nimą. Dabar aš prisižiūrėjau, kad mes 
ir vėl einame tuo pačiu dumblinu keliu, 
kaip ir pirmiau. Pasirodo, kad nieko ne
išmokome, nieko neužmiršome.

Iš mūsų visos progresyvės visuomenės 
tik du atsirado, kurie susidomėjo šiuo 
taip svarbiu klausimu: Stensler ir V. B. 
Garbė jiems už tai.

M. Stensler savo straipsnyj pakėlė ke- 
< lėtą svarbių klausimų apie lietuviškas 

dainas. Ji sako: “Lithuanian songs are 
slow 'and Hymnal.” Taip^ pilnai turime 
sutikti, kad lietuviškos dainos dainuoja- 
si, tarsi giesmės, pilnos liūdesio ir nusi
minimo. Gal kada nors ir buvo priežas- 
tis tam nusiminimui. Gyvenome tamsio
je, Rusijos carų prispaustoj Lietuvoj. 
Bet kodėl mes dar ir šiandien turime 
dainuodami giedoti? -

Mūsų poetai rašo, tarytum jie būtų 
kur tai sunkiai prispausti, rašo nuolat 
dejuodami. Ar ne laikas būtų pralinks
mėti, prasijuokti? Ar nebūtų laikas 
dainuoti pagal ano poeto žodžius: “Už
trauksim • naują dainą, broliai...”?

Jeigu mūsų laikraščių redaktoriai pa
skelbtų “ultimatumą” poetams, kad, kol 
jie nepradės rašyti linksmiau, nebus de
damos jų eilės į laikraštį, tai ir būtų pa
darytas didelis žingsnis pirmyn.

Šis pasisukimas yra mūsų visų pa
reiga.

Toliau Mildred sako, jog lietuviškos 
dainos “It* is just less familiar and suf-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Finansine Atokaita už Liepos, Rug
pjūčio ir Rugsėjo Mėnesius, 1952 m.

Liepos Mėnesio Įplaukos:
Kuopa Kas prisiuntė Miestas Suma 
79 J.\ Urmonas, Chicago $31.75 

219 J. Kondrat, Forest City 3.50 
43 F. Kuklis, Wilkes-Parre 18.00 
12 S. Rauduvė, Pittston 6.00 
14 O. šemberienė, Minersville 6.00 
31 A. Apšiega, Auburn 7.25 
23 B. Galch, Chicago Hghts 10.50 
19 K. Matukaitis, Chicago 20.00 
68 B. Muleranka, Hartford 4.25 
— R. Mizara, nuo Losange- -*

liečiu ............................... 50.00
10 H. Kušleikienė, Phila. 2.00 

Pav. Gradauskas ir Žvingilas 4.00 
74 K. Thomas, New Kensing. 5.00 
55 J. Kalvaitis, Ridgewood 8.00 

140* J. A. Paulauskas, Waukeg. 8.00 
37 S. Penkauskas, Lawrence 6:50 
54 K. Churlis, Elizabeth 14.26 
28 Ch. Krasnickas, Waterb. 28.31) 
27 M. Sabaliauskienė

Newington ................ 1.00
19 K. Matukaitis, Chicago 8.50 

KVK Toronto, Canada 200.00
236 M. Yanovich, Washington 12.25 
145 M. Pūkis, Yučaipa 2.00

Viso ............
Liepos Mėnesio Išeigos 

Knygiaus ir sekretoriaus alga
už liepos mėn. ................... $50.-00

Už knygų ir “Šviesos” eksp. 56.00
Bankui uč čekius ....   1.05
Renda už tris mėnesius LLD 

raštinės ...................... 60.00
Atmokėta aukų ........................ 5.00

Viso ............ $ 172.05

Sutrauka '"7
Balansas buvo .................. $ 968.84
Įplaukų ............................. 457.05

■ --r* 
Kartu ........... 1,425.89.

Išmokėta ............................ 172.05

Rugpjūčio Mėnesi Įplaukos

Balansas ..........  $1,258.84

D. G. Jusius Worcester $ 50.00
34 S. Puidokas, Rumford 27.75

Pav. K. Sinko, Ulster 2.00
187 J. Stulgis, Chicago ....... 6.50

55 J. Kalvaitis, Ridgewood 6.75
155 H. Janulienė, Worcester 9.50
132 A. Adams, Tacoma ....... 10.00

53 A. Glebavičius, Gardner / 20:25
Pav. J. Linda, Douglaston 2.00
185 K. Balčiūnas, Rich. Hill 4.50
145 M. Lewis, Los Angeles 25.25
Pav. A. Matulevich, Beckley 3.00

94 J. Dutkus, Kenosha 2,00
68 B. Muleranka, Hartford L00
12 S. Rauduve, Pittston 2.00
19 K. Matukaitis, Chicago 4.25

180 J. Piontka, Wilmerding 12.25
11 J. Davidonis, Worcester 20:25

Viso .............. $209,25
Rugpiūčio Mėnesi IšmokėjimaĮ

Knygiui ir sekretoriui algos $ 50.00 
Už‘ knygų išsiuntimą ........... 41.00
Atmokėta dien. aukų ir pren. 24.00 
Už čpaudps darb. org. reikal. 78-30 
Pirkta. raštinei reikmenų už 6.?3 
Pirkta anglų knygų jaunuol. 20.21 
Už išsiuntimą “šv.” No. 3 36.00

Viso ...-........ ..> $25flį.24

Sutrauka: j
Balansas buvo ’ „J $T,253^84 
Įplauką ........    209.25

> ; • ■ ...... j—*-

Kartu .................. $1,463109
Išmokėta ........... ■ 256.24

Balansas .........  $1,206.85
Knygų ir Apšviet. Fonde yra 3,000.00

Bendrai viso .... $4,206.85

Rugsėjo Mėnesį Įplaukė:
17 E. Motuzą, Shenandoah $ 8.00

1 K. Rušinskienė, B’klyn 10.00 
187 J. Stulgis, Chicago ....... 4.25
52 J. Kaminskas, Detroit .... 18.25
44 J. Blazonis, Lowell ....... 2.00

37 S. Penkauskas, Lawrence 2.25
50 J. Stanley, Rochester .... 32.00 

Mot. Kom., S. Sasna .......... 24.25
Mot. Kom., E. Mizara   353.96 
185 K. Balčiūnas, Rich. Hill. 6.25

19 K. Matukaitis, Chicago 8.00
— O. Baranauskienė, Chic. 10.00

218 Mary Sisco, Ludington 30.75 
182 V. Kaspar, Maywood .... 10.10

55 J. Kalvaitis, Ridgewood 12.50 
162 V. A. Grinevičiai, Toronto 5.00

Viso .................. $ 537:06
Rugsėjo Mėnesj Išmokėjimai: - 

Knygiui ir sekretoriui algos $50.00 
Paštui už “Šv.” 2-rą kl. depos. 25.00 
Atmokėta aukų dienraščiui 27.00 
“šviesos” bendradarb. už rašt. 25.00 
Už LLD spaud. darb. ir gars. 100.00
Už atspausdinimą “Šviesos” 46$.98
Bankui išmokėta ...................... 7.20
Už anglų knygas jaunuol....... 24.11

■ • » ■HP11*

Viso ...................... $727.?flr

Sutrauka: ‘
Balansas buvo ................  $4,206.85
Įplaukė ............................. 537.06*

...... ......................... $4,743,91
Išmokėta ............................. 727.29

Balansas ...........  $4,016.62
* * w

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK. Sekretorids.

P. BECHIS, 
ALDLD CK. Iždininkas.z*

Eisenhowerio vęidmaintfžte
Columbus, Ohio. — Sen., 

Sparkmanas, d e m o k r alų 
kandidatas į vice-preziden- 
tus., nurodė, kaip. Eisenho- 
weris painiojasi — jis sa
vinas! demokratų progra
mą dėl farmerių ir kartų 
smerkia tą programą.

3t pusl.-Laisve (Liberty)- šeštadipn^ Spalio-October 11į 1952



Iš Rusijos praeities
(Ištraukos iš ‘TSRS Istorijos’)

• ■■ ■ ‘"t

5. VALSTIEČIŲ BŪVIS 
PETRO I VALDYMO METU

IRI LIAUDIES SUKILIMAI
Sutkus valstiečių būvis. Ba- 

jorinę valstybę sustiprinti pa
vyko tik liaudies masių, ypač 
valstiečių, milžiniškų aukų 
kaina. Valstybės išlaidos per 
trumpą laiką keletą kartų pa
didėjo. Pinigų reikėjo laivams 

.statyti, ginklams pirkti užsie
nyje, naujai didžiulei armijai 
išlaikyti. “Pinigai — tai karo 
arterija”, — sakydavo Petras. 
Per keletą metų mokesčiai pa
didėjo penkis kartus. Mokes
čius rinkdavo už bičių avilius, 
už pirtis, už druską, už agur
kų, ąžuolinių karstų ir kt. par
davinėjimą. Buvo atsiradusi 
net ypatinga “pelnininkų” 
tarnyba; jie sugalvodavo nau
jus mokesčius. Petras uždrau
dė miestuose nešioti ūsus ir 
barzdą, bet tiems, kurie atsi- 
pirkdavo nuo šio draudimo 
pipigais, darė išimti. Jie gau
davo tam tikrą varinį ženklą, 
kai sumokėdavo nustatytą mo
kestį už barzdos nešiojimą. 
Kaimuose valstiečiai turėjo 
teisę auginti barzdas, bet. įva
žiuodami į miestą ir išvažiuo
dami iš jo, jie taip pat mokė
davo už barzdą tam tikrą mo
kestį.

Nelengvesnės buvo įvairios 
natūralinės valstiečių prievo
lės. Rekrūtų ėmimai beveik 
kasmet paimdavo keliasde- 

' šimt tūkstančių valstiečių, ku
rie niekuomet daugiau negrįž
davo į savo namus, be nedide
lio .skaičiaus luošų. Valstiečiai 
turėdavo atiduoti savo ark
lius karo kroviniams vežioti. 
Jir taiąę tiltus, tiesė kelius, 
kasė pėrkašlis' ir tt.

Ypačiai sunki padėtis buvo 
baudžiauninkų valstiečių, ku- 

x rie, be valstybinių mokesčių, 
dar turėdavo dirbti įvairius 
darbus jų dvarininkų naudai.

• ■ Tuo metu bajorių išlaidos greit
• didėjo. Bajorai beveik visą 

amžių praleisdavd ‘ karinyje
' arba civilinėje tarnyboje. So

stinės bajorai .statydavosi na
mus, juos prabangiškai įsiren
gdavo ir daug pinigų išleisda
vo įvairiems pasilinksmink 

' mams. Padidėjusias išlaidas 
bajorai stengėsi padengti savo 

ž valstiečių sąskaita. Perr ūkve- 
4 džius ir prievaizdus jie akylai 

sekė valstiečių gyvenimą. Jei 
' valstietis imdavo geriau gy- 

venti, tai jam tuojau buvo už
dedami nauji mokesčiai. Dva- 

/ rininkų buvo sūkurta net pa
tarlė: “Valstiečiui neleisk ap
želti, bet kirpk jį kaip avį, vi
sai plikai.”

Sunkus valstiečių, žemesnių
jų kazokų sluoksnių ir miestų 
gyventojų būvis buvo sukėlęs, 
Petrui "viešpataujant, eilę suki
limų.

Astrachanės sukilimas. Pir- 
. masis stambus sukilimas buvo 
Astrachanėje. Kiekvienais me
tais, prasidedant navigacijai, 
į Astrachanę susirinkdavo 
daug ateivių žmonių, kurie ei
davo samdiniais žuvies ir drus

kos pramonės darbams. Sun
kūs mokesčiai ypač atsiliepė 
nepasiturinčių jų gyventojų bū
viui. 1705 m. liepos 30 d. nak
tį prasidėjo Astrachanėje šau
lių ir miesto žemesniųjų gy
ventojų sluoksnių sukilimas. 
Vaivados ir daugumas virši
ninkų buvo išžudyti. Tačiau 
valdžią mieste suskubo pasi
grobti labiau pasiturį prekybi
ninkai, iš kurių tarpo buvo iš
rinkta “seniūnų taryba.” Suki
lėliai, vietos įgulų ir gyvento
jų padedami, paėmė keletą 
miestų ties Jajiko (Uralo), 
Tereko ir Volgos upėmis. Bu
vo mėginta sukelti Dono ka
zokus, bet tatai nepavyko. Pa
siturį kazokai Čerkaske suėmė 
ten atvykusius Astrachanės 
delegatus. Prieš sukilusius as- 
trachaniečius buvo* pasiųsta 
feldmaršalo šeremėtevo vado
vaujama kariuomenė. Tuo me 
tu sukilėlių tarpe kilo nesan
taika. Pasiturį prekybininkai, 
drauge su metropolitan nusiun
tė pas carą delegaciją, praŠy-' 
darni pasigailėti, o nepasiturį 
gyventojai susirinko į sueigą 
(“krug”) ir čia nusprendė 
miesto neatiduoti. 1706 m. ko- I
vo mėn. Astrachanės miestas, 
apšaudžius jį iš patrankų, bu
vo paimtas.

Tuo būdu Astrachanės su
kilimas truko beveik aštuonis 
mėnesius.

1707—1708 m. sukilimas. 
Vos tik pasibaigė Astrachanės 
sukilimas, kai Dono srityje ki
lo dar pavojingesnis, atamano 
Kondratijaus Bulavino vado- 

• vaujamas sukilimas. Kai buvo 
paimtas Azovas, Dono kazo
kai buvo įtraukti į tarnybą ir 
turėjo atlikinėti įvairius dar
bus bei prievoles. Vyriausybė 
vis labiau ėmė siaurinti kazo
kų savivaldą, nes nepriklaūso- 

i ma kazokų kariuomenė buvo 
jai pavojinga. Tatai sugėlė 
nepasitenkinimą žemupio tur
tingesniųjų kazokų tarpe. Nuo

I XVII a. pabaigos į Dono aukš
tupį atvykdavo daugybė pabė
gusių valstiečių iš pietinių 
apskričių. Į tuos pat rajonus 
vykdavo, besigelbėdami, nuo 
bažnytinio • persekiojimo, at
skalūnai. Pietinių apskričių 
dvarininkai nuolat skųsdavosi 
vyriausybei, kad valstiečiai 
nuo jų bėgą. Vyriausybė kėle- 
tą kartų siuntė į Dono sritis 
baudžiamuosius būrius. Jie 
gaudydavo pabėgėlius valstie
čius ir nuniokodavo kazokų 
miestelius, kuriuose gyvenda
vo pabėgėliai. XVIII a. pra
džioje baudžiamasis būrys, 
kunigaikščio Jurijaus Dolgo- 
rūkio vadovaujamas, siautė 
Dono srityse ypatingai žiau
riai. 1707 m., vieną rudens 
naktį, kai Dolgoruikio būrys 
ties Aidoro upe buvo sustojęs 
kazokų kaime (“stanicoje”)

, nakvynės, atamano Kondrati
jaus Bulavino vedami plikšiai 
išžudė visą caro būrį.

Sukilimas greitai išplito 
aukštupio kazokų tarpe. Pas
kui sąjūdis persimetė į Voro-

dalyvavo sukilime.
Bulavinas

Burbank, Calif., mašinistai grįžta darban po trijų sa
vaičių streiko. Jie priklauso prie International Asso
ciation of Machinists, Amerikos Darbo Federacijos uni

jos. Jie dirba Lockheed Aircraft dirbtuvėje. Preziden
tas Trumanas pareikalavo, kad jie grįžtų į darbą, ir 
unijos vadai sutiko prezidento reikalavimą išpildyti. 
Darbininkai reikalavo algų pakėlimo. Streikas buvo 
palietęs 40,000 darbininkų.

nežo laivų statyklų “darbinius 
žmones”., Tambovo ir Kozlovo 
rajonuose valstiečiai bau
džiauninkai triuškino dvari
ninkus ir ėjo pas kazokus. Su
kilimas virto ne vien kazokų, 
bet ir valstiečių sukilimu. Po 
vienų nepavyk, kautynių JBu- 
lavinas buvo nuvykęs į Zapo
rožę, kur manė sukelsiąs Uk
rainos kazokus. Tačiau ten iš 
pasiturinčių kazokų jis susi
laukė pasipriešinimo. Vis dėl
to, nepaisant h etmono draudi
mo, Zaporožės “padaužos” 
(“hultiaji” — neturtingieji ei
liniai kazokai) paskiromis 
grupėmis prasiskverbė į Dono 
sritis ir
1708 m. pavasarį 
sugrįžo į Dono aukštupį. Gai
vališkas sukilimas tuo metu 
apėmė didelę sritį. Paskubo
mis surinkęs sukilėlių būrius/ 
Bulavinas su jais nužygiavo į 
Dono kazokų kariuomenės ach 
mini str a eini c e ntr ą— č e r k a sk o 
miestą. Pasiturį žemupio ka
zokai taip pat buvo nepaten
kinti caro vyriausybės veiks
mais, tačiau bijojo plikšių. 
Bet kai kariuomenės atama
nas bandė sulaikyti sukilėlių 
sąjūdį, tai jo būrio kazokų 
dauguma be mūšio perėjo į 
Bulavino pusę. Eiliniai kazo
kai savitarpyje susitardavo 
šaudyti į Bulavino kazokus ne 
kulkomis, bet tuščiais šovi
niais. Kazokų kaimų gyvento
jai jį sutikdavo su duona ir 
druska. Stipraus pasipriešini
mo nesutikdamas, Bulavinas 
lengvai paėmė Čerkaską.

Pasiturį kazokai, pripažinę 
Bulaviną atamanu, nesiliovė, 
prieš jį veikę slapta. Bulavi
nas, kovodamas su priešais, 
neparodė reikiamo ryžtingu
mo ir delsė Čerkaske, o tuo 
tarpu caro vyridusybė griebėsi 
skubių priemonių sukilimui 
nuslopinti. Vyriausybe savo 
rankose laikė Azovą, I 
kaimynystėje sU čerkasku. 
Bulavinas praleido progą stai
giai Azovą užimti, ir kai po 
dviejų mėnesių buvimo čer
kasinė bandė jį užimti, pralai
mėjo. šiuo pralaimėjimu tuoj 
pasinaudojo pasiturį kazokai 
ir padarė Čerkaske pervers
mą. Namai, kur gyveno Bula
vinas, buvo apsupti. Bulavinas 
ilgai atsišaudė ir, 
mas gyvas patekti 
rankas, nusišovė.

Bulavihui 
žemutinio 
bei Doneco 
tebekovojo atamanų Chochla- 
čo, Dranyjo, Holyjo ir kt., va
dovaujami sukilėlių būriai. 
Bulavino ir jo atamanų prok
lamacijos buvo slaptai platina
mos liaudyje. “Mums nerūpi 
tamsuomenė (t.y. mes nenori
me kariauti su tamsuomene), 
mums rūpi bajorai, kurie ne
teisingai elgiasi”, — rašė ata
manas Holyj. Atsiliepdamos į 
šitą šūkį, kilo naujos sukilėlių 
masės. Ties Volga bulavinin- 
kai paėmė Caricyną (dabar— 
Stalingradas) ir priėjo prie 
Saratovo. Caro vyriausybė la
bai bijojo, kad Bulavin^ bū
riai neįeitų į Vidurinį Pavolgį, 
kur tuomet jau buvo prasidė
jęs baškirų sukilimas. Paskiri 
valstiečių sąjūdžių reiškiniai 
vyko įvairiose šalies dalyse: 
ties Smolensku, ties Nižniu 
Novgorodu, Aukštutiniame Pa- 
volgyje, Karelijoje, šiaurės 
krašte ir kitose' vietose.

Vyriausybė nusiuntė į Doną 
ir žemutinį Pavolgį didžiulę, 
baudžiamąją armiją, kuriai 
vadovavo kunigaikštis Vasili
jus Dolgorukis. Padriki, sukilė
lių būriai ilgai negalėjo prie
šintis reguliariajai caro ka
riuomenei. Kunigaikštis Dol, 
gorukis sukilimo vietose be
veik ištisai išnaikino suaugu
sius vyrus. Pagrindines sukili
mo vietas 1708 m. pabaigoje 
užėmė caro kariuomenė.

Baškirų sukilimas. Dar 1704 
m., prieš trejetą metų iki Do
no sričių sukilimo, tarp baški
rų ėmė kilti neramumai. Jų 
svarbiausia priežastis buvo ta, 
kad rusų dvarininkai pasigro
bė baškirų žepies ir įvedė 
naujus sunkius mokesčius. 
Baškirų parodymais, iš jų bu
vo imami mokesčiai net už 
juodas arba pilkas akis. B aš-

šimt milijonų vertingų veis
lių medžių sodinių. Svečiai 
lankėsi taip pat Vinicos 
miško apsaugos stotyje. Jie 
susipažino su miškų masy
vais. A

Įgytąjį. patyrimą Lietu
vos miškininkai pritaikė 
savo praktiniame bei moks
liniame darbe.

000 tonų!-
Anglies šiemet bus iškasti 

300,000,000 tonų, arba 15, 
000,000 daugiau negu pernai 
O 1955 metais bus iškasta— 
apie 377,000,000 tonų.

žibalo, šiemet 47,000,00( 
tonų, arba 5,000,000 tonų dau
giau negu „pernai, o 1955 me
tais bus net 70,000,000 tonų.

Grūdų, šiemet 8,000,000,! 
000 pūdų, arba apie 130,000,- I 
000 tonų, apie 9,000,000 tonų 
daugiau negu pernai, o 1955 
jau bus apie 174,000,000 tonų.

Taip ir eina milžiniškos 
skaitlinės iš visų darbo sričių.

bro-Pokariniais metais Tary
bų Lietuvoje daug nuveik
ta miškams atkurti ir miš
kų ūkiui išvystyti. 1947 
metais Lietuvoje buvo 
įsteigta Miškų ūkio minis
terija, kuriai buvo iškeltas 
uždavinys — padidinti res
publikos miškų masyvus, 
užtikrinti jų apsaugą nuo 
kenksmingų gamtinių po
veikių ir miškų gaisrų, su
daryti greit augančius miš
kus ir vertingų veislių me
džių miškus, teikiančius 
aukštos kokybės medienos.

Tarybų Lietuvoje jau yra 
•įveista daug miško mede
lynų ir miškų ūkių. Lietu
vos Žeme* ūkio akademi
joje vėikia1 miško technikos 
fakultetas,'žemes ūkio tech
nikumuose rengiami viduti
nės kvalifikacijos miškinin
kai.

Metai iš metų Lietuvoje 
auga miško kultūros, darbų 
apimtis. 1945 - 19ol metų 
laikotarpiu pasėta ir paso
dinta 78 tūkstančiai hekta
ru mišku. Tik šių metų 
pavasarį daugiau kaip 19 
tūkstančių hektarų plote 
pasodinta apie 170 milijonų 
sėjinukų, išaugintų respu
blikos miškų ūkių medely
nuose. Lietuvoje pasodin
ta daug uosių, tuopų, klevų, 
maumedžių bei kitų veislių 
medžių. Dviejų tūkstančių 
hektarų p 1 o t e pasodinti 
ąžuolėliai pagal akademiko 
T. D. Lysenkos pasiūlytą 

v. Šis sodinimo 
būdas užtikrina galimumą 
sudaryti pastovius' miško 
sodinius.

Lietuvos miško apsaugos 
stotys yra aprūpintos gau
sia technika. . Valstybė ap
rūpina • jas dideliu kiekiu 
traktorių, automobilių bei 
kitokių mašinų . ir mecha
nizmų. Tai įgaliną mecha
nizuoti darbus. 1951 me
tais jau pilnutinai buvo me
chanizuoti dirvos paruoši
mo darbai. Žymiai padidė
jo taip pat miškų sodinimo 
ir sėjimo mechanizavimas.

Sistemingai • vykdomos 
agrotechninės ir hidramiš- 
komelio racijos priėmę nes, 
kurios užtikrina aukštą 
miško sodinių bei sėjinukų 
prigijamum’ą. Taip, -pavyz
džiui, Tytuvėnų miškų ūky
je miško sodinių prigijamu- 
mas sudaro 197 proc., Taura
gės miškų ūkyje—96.6 proc.

Augančiam * miškų ūkiui 
moksliškai vadovauti prie 
Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos sukurtas miškų 
ūkio mokslinio tyrimo in
stitutas.

Lietuvos mokslininkams

Rūpinimasis Lietuvos 
miškų ūkiu 

f ‘J

Rašo A. MURAUSKAS
didefę pagalbą teikia
liškųjų tarybinių respubli
kų mokslinės įstaigos ir 
miškų ūkiai. Jie atsiunčia 
miškų ūkiams sėklos, miš
ko sodinių, duoda patari-, 
mus,' teikia konsultaciją. 
Šių ' metų pavasarį Uetu- 
vos TSR darbuotojų grupė, 
susidedanti iš girininkų, 
miškų ūkių direktorių, in
žinierinių - techninių bei 
mokslinių darbuotojų pabu
vojo Ukrainoje.

Lietuvos miškininkai 
aplankė medelyną, esantį 
Vinicos miškų ūkyje, kuris 
egzistuoja nuo 1949 metų. 
Per pastaruosius dvejus me
tus jis naujam sodinimui 
davė daugiau kaip dvide-

KRISLAI > 
(Tąsa iš pirmo pusi.) 
skaitlinių svarais ir galionūs

nais, jog jas beskaitant komer
cinės spaudos redaktoriams 
net galvos pradėjo kvaisti.

—o—
Štai jos:
1952 metais geležies bus pa

gaminta 25,000,000 tonų, arba 
3,000,000 tonų daugiau, negu 
pernai. Gi 1955 metais bus pa
gaminta 34,000,000 tonų.

Plieno bus pagaminta 35,- 
000,000 tonų, arba 3,300,000 
daugiau, negu pernai. Gi 1955 
metais bus pagaminta 44,700,-

Įvairūs išsireiškimai
KaRmes pasidalijame sa

vo rūpesniais — jie suma
žėja; kai mes pasidalijame 
savo džiaugsmais — jie pa
didėja. Emerson

Iš dviejų blogybių skir- 
kis mažesniąją. Erasmus 

Surankiojo žemailis

KVIEČIAME Į KONTESTį
■ '        ....... ; . . ,    - 

Su Pirma Diena Spalio Prasideda Kontestas 
Gavimui LaisveiNaujŲ Skaitytoju,

I

į

buvusį, iizcĮinį bfidą.
I r r, I r , i I

nenorėda; 
priešams į

daugelyježuvus
Pavolgio ir Dono 

aukštupio vietų

kirai liovėsi ipokėję mokes
čius ir į savo žemes neįsileis
davo “pelnininkų” surašymo 
daryti. Sekančiais metais at
skiri sambrūzdžiai virto atvi
ru baškirų liaudies. sukiliniu, 
kuris paskui persimetė į deši
nįjį Karnos krantą ir sukėlė, 
totorius, čeremisus (marius), 
votiakus (udmurtus) ‘ ir. čuva- 
šus. Sukilimo vadovayimą į, 
savo rankas paėmė turtingieji 
batyriai (feodalinė diduome
nė), iš kurių tarpo išsiskyrė 
Aldaras ir Kusiumas. Jie sva
jojo sudaryti atskirą Baškiri
jos valstybę, kur!*- vasaląškai 
klausytų Krymo arba Turki
jos. 1708 m. pavasarį caro ka
riuomenė ' smarkiai sumušė 
baškirus. Po to daugumas ba- 
tyrių, jų tarpe ir Klišiumas, iš 
sukilėlių tarpo pasitraukė. 
Padriki sukilėlių v.ejksmai tru
ko dar keletą metų.

Apie 1711 m. caro vyriau
sybe visur « nuslopino viešus, 
liaudies sąjūdžius. '•.

Į i
i

į.
I
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Kviečiame stoti į kontestą buvusius vajininkus ir 
laukiame naujų vajininkų. Prašome tuojau pra- % *
nešti Laisvęs administracijai, kad stojate į kon

testą, o ji aprūpins jus vajaus medžiaga.

Kontestas Prasidėjo Su 1-ma Diena Spalio-Oct 
Ir Tęsis Iki Gruodžio-Dec. 31-mos d., 1952

Visi ir visur apšvietą branginanti žmones privalo rūpintis kaip nors ir kuo 
nors prisidėti prie vajaus gavimui Laisvei naujų skaitytojų, šis vajus turi 

sukelti tinkamą budžetą užtikrinimui dienraščio gyvavimo 1953 m.

Kontestantam Paskirtos Pinigines Dovanos

Stokite į kontestąir gaukite vieną iš tą dovaną

Laisvės prenumerata metams $7.00, pusei metų $3.75.
Queens County $8.00 metams, $4.00 pusei metų 
Kanadoje -$8.00 metams ir $4.00 pusei metų.
Europoj ir kitur užsieniuose $9.00 metams ir $5.00 pusei metų. '

Prašome įsitčmyti; kad su 1-ma diena sausio, 1953 metų, 
Laisvės prenumerata bus pakelta vienu doleriu. ,

Kurie užsim’okėsite prieš naujus metus už prenumeratą arba 
naujai užsisakysite Laisvę prieš naujus metus, sutaupysite $1. 
Tad atsinaujinkite ar naujai užsisakykite Laisvę laike vajaus.

Labai prašome nesivėlinti stoti į kontestą. Administracijai labai 
svarbu žinoti kontestantus iš pat pradžios vajaus

Vajaus reikalu prašome kreiptis šiuo antrašu:

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y

i

i

1 I

I 
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’ 4 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštadien., Spalio-October ,11, 1955 L L



Washington, D. C
Vėl kelia fėrus

Kaip matome, tai nėra jo
kio galo publikos išnaudoji
mui. O kas yra ta auka? Tai 
darbininkiška visuomenė. Bie- 
dni žmonės, kurie yra privers- 
ti dirbti tokį darbą, kokį jiem 

< y pasiūlo darbdavis. Tie, kurie 
» nemoka jokio amato. Jie pri- 
? versti dirbti, kas jiems po ran- 
F ka pakliūva. Tokių darbininkų 

yra didelis nuošimtis. Taip 
pat toje kategorijoje priklau
so moterys, kurios dirba prie 
namų ruošos. Visiems jiems 
prisieina darban važiuoti bu- 
sais arba gatvekariais, ir kar
tais mokėti dvigubai, kol jie 
pasiekia darbo vietas.

Tie darbininkai yra labai iš
naudojami. Jų darbas labai 
mažai apmokamas. O čia vis
kas taip nesvietiškai brangs
ta, ir galo nesimato.

Dauguma žmonių pradėjo 
gyventi atsargiai ir taupyti, ką 
tik galima. Jeigu darbo vieta 
randasi už dešimties ar pen

kiolikos gatvių, tai eina pėsti. 
Tie, kurie turi mašinas, važiuo
dami į darbą paima savo kai
mynus.

GatVekarių ir busų kompa
nija pradėjo jausti, kad trūks
ta įplaukų. Pradėjo grūmoti, 
kad negalės toliau tarnauti 
dėl publikos, būsianti privers
ta sulaikyti daug busų ir gat- 
vekarių.

Washington Capitol Transit 
Co. kreipėsi pas miesto valdy
bą su prašymu, kad leistų jai 
pakelti fėrus. Reikalavo, kad 
už važiavimą mokėtų 17 cen
tų, o už šešis tokenus ims 95 
centus, gi panaikins savaiti
nius pasus. Dabartinis fėras 
buvo toks: už vieną važiavi
mą 15 centų, už tris tokenus 
40 centų, už savaitinį pasą $2.

Buvo ilgos derybos, žinoma, 
buivo paskirta diena dėl publi
kos ateiti ir išreikšti savo nuo
monę, bei protestuoti. Bet tas 
buvo padaryta tik tam, kad 
parodyti, jog miesto valdyba

“simpatizuoja” žmonėms ir 
daro viską, kas galima dėl 
publikos!

Bet laimėjo ne darbininkiš
ka visuomenė, o Capitol Tran
sit kompanija. Miesto valdyba 
leido pakelti fėrą, . ir jdabar 
žmonės be jokio pasigailėjimo 
priversti mokėti ,17 centų už 
vieną važiavimą, už penkis to
kenus 75 centus, o savaitinis 
pasas kaštuos $2.40.

Laikas žinoti, kodėl miesto 
valdyba neperima transporta- 
cijoš į savo rankas?

Bjauri infliacija begailestin- 
gai smaugia darbininkiškąją 
liaudį. Kur nepasisuks biednas 
žmogus, jo ausis girdi tik vie
ną balsą: duok, duok ir vėl 
duok! čia dešimtuką, čia pen
ketuką, čia tris oentus, čia 
centą. Bet vis duok be palio
vos. Kišk į milžino išnaudoto
jo bedugnę gerklę.

Steponas Joniškietis

New Yorke suimtas jaunas 
vyras prisipažino, kad jis api- 
plėšinėjęs tikslu gauti pinigų 
narkotikams pirkti.

PETRAS KRAPAS

Už sienų mūry
(b 10-8-52 Kalėjimo vaizdai. —4—

POEMA.
(Tąsa)

Mato: krypuoja porelė iš tyko, 
Lept atsisėdo suolan, kaip pritiko, 

Apsikabino, bučiuojas ilgai,— 
Džioni, ko lauki? Ar tu apspangai?

Džionis prisėlino, staigiai suriko: 
“Rankas aukštyn!” pagal planą plėšiko, 

“Cit! ba nušausiu abu, kaip matai! 
Žiedus! karolius!... visi pinigai?”

Greit susižėrė ir nėrė, kaip briedis:
Taką išnert jis jau buvo sugriedęs...

Kitas netrukus —ir trečias žmogus, 
Taip apiplėštas, pargrįžo baugus...

Kelios be prietykių dienos praslinko,— 
Ir mūsų Džioniui ar nedreba kinkos?

Areštas... Teismas... Sprendimas
jgf' rūstus...
w Džioniui kalėt reiks per ilgus metus..;.

Baigė istoriją riestas jaunuolis.
Ką? Gal atrodo jis dvasioj nupuolęs? 

Kažnogi. Kietas iš jo riešutys,— 
Gal šis kalėjimas jį pamokys?...

' 5/
Tyli ir žvalgos nurimęs kvartetas: 
Rūsčiai kelionės etapas pradėtas,—

Reiks čia spartaniško būdo stangaus, 
Kol savo laisvę svajotą atgaus.

Čirrr... suskambėjo signalo varpelis:
Tai—vakarienė. Sujudo ir kelias

Sparnas penktasis,—jau daro duris 
Ir visą būrį maršuot išvarys.

Štai ir maršuoja naujokai šio sparno:
Nj-eko nesimato kilmingo ar darno,— 

Pilkas, pilkutis padrikęs būrys 
Brukasi, gūra po du ir po tris.

Štai prasibruko jau pro koridorių, 
Tyliai įslinko į centro šventorių:

Čia visi erštai, valdyba visa,— 
Reikia žvaliai, su zuikelio drąsa.

Gretos ratu pramaršavo pro centrą
Posūkį kairėn padarė čia antrą:

Štai valgomoji svetainė erdvi,—
Vilkstinės grūdas prie sienos bent dvi,

Nešas po šaukštą, skardinį puodelį.
Ugastalių ir suolų pilna 'salėj.

Suko prie sienos iš lengvo ratu,— 
Reikia, kad būtų ramu ir spartu.

Sargas prie durų ir dar trys sau vaikšto, 
Kartais pamoko naujoką tą-baikštų.

Šiaip patarnauja virtuvės būrys: 
Maistą paduos, pagamins, padarys.

į Skirtos yr’ porcijos kaliniui lygios: 
Skuba visi, tai nebūk tu išdykęs.

Mat, anam šone rikiuojas -eilė, 
Ima padėklą ir stojas gale.

Kaip kafeter’joj, pats sau patarnauji: 
Patiekalai ir tie patys ir nauji,—

Kaip ką valdyba paskirs dienai kitai;
Taip tu ir gausi: atmink tą tvirtai.

Rūbais baltais užu baro prie puodų 
Maistą padekian vikriai tau paduoda.

Imk sau padėklą ir neškis toliau, 
Sėskis prie stalo, kur matos laisviau.

Stovi ąsotis kavos čia ant stalo,—
X Patys puoduką ar du gaut privalo:
14 Valgyk skubiai, nes juk laukia bQriai, 
K Sukis, judėk tu visur apsukriai.

Toronto, Canada
A. F

aukšto yra keturių kam- 
butas. Apšildymas alie- 
šiltu oru. Jo kaina $10,-

Miami, Fla. Chicago, III

Pupų ar žirnių tu lėkštę išvalgei,—
Duona, kava—ir gana skomai stalgiai...

Griebk'tik padėklą ir nešk prie 
lentos,—

Ten jau skubiai tavo indus mazgos.

Neškis atgal savo šaukštą, puoduką,
Lėk į tą patį tu savo lizduką:

Durys plieninės atsiveria štai,—
Smuk tik vidun: ten jau telkias tirštai. 

i I
“Na, ar gerai vakarienė patiko?”
“Et, aš neduočiau už ją nė skatiko.” 

“Duot nė nereikia, kai gauni dykai,— 
Džiaukis—užėjo tau puikūs laikai”...

Džinkt užsisklendė kartu visos,durys,—
Na, tai dabar ir daryk ką papuręs:

Tyliai kalbėkis ar knygšę skaityk,—
Tai pas’kalbėt jau geriau, bus išsyk... į

Tai tau1 narvai užrakinti lig ryto,—
Daug ką galėtum namie padaryti,

, Bet čia*—režimas, drausmė, įstatai,— 
Tūpk sau paukšteli, dairykis tiktai...

Kolei praeis tie vargai karantino,
Daug ji tau kraujo gražaus sugadina.

Pilnos savaitės tai sunkios tikrai,'
Kol prasiskleis tie garai pragarai...

*

Nerimas, rūpestis, panieka, gėda —
Kiek tau sveikatos, kiek dvasios suėda !...

Gailestis, pyktis, šaiži vienuma, 
Polėkiai dingę, nelaisvė ūma...

Nagi nuryk tu tą springulį gaižų...
Drėbk tą gyvatę, kur širdį tau laižo...

Paskalas, pamazgas tas ištaškyk, 
Kur tau užguro, užgriuvo antsyk...

Nagi nušluok tą nepagrįstą melą,
Kur pašaliais ir viešai bet kas mala...

Nagi.prirodyk, kad sielos našta —
Yr’tau kerštingai, žiauriai antmesta...

Na išsklaidyk tu tą debesį juodą,
Kur teisiai saulei praskverbtis 

neduoda,— ■
Miglą tą duslią, aitrius tuos rūkus,
Kur tau gyvenimas klaikiai nykus...

Visą tą drumstą, troškinantį tvaiką,
Kur dvasią kuklią užgniaužęš tau laiko...

Juodo pavydo, klastingus nuodus,
Kur, rods, ir polėkis dvasios uždus...

Visą tą glitų, apžliaukusį siaubą,
Kur tavo viltį ir ateitį gaubia...

Degėsius, tuos užgesyk tu'visuš,
Oras kad taptų vėl sodrus, guvus../

(Bus daugiau)

DĖL MŪSŲ KULTŪRINĖS VEIKLOS 
GERINIMO

(Tąsa nuo 3 'puslapio)
fers from disuse.” AŠ sakau: jei dainos 
būtų linksmesnės, patraukiantesnės, tai 
joms nereikėtų trūnyti kur nors užmes
tom tamsiame užkampyje. Daug popu
liarių dainų jau^yra pasenę, jau po 30—• 
40 metij amžiaus.

Dabar,greitas klausimas turi būti; 
greit išspręstas: jeigu mes norime išgel
bėti Lietuvių Meno Sąjungą nuo merdė
jimo arba nuo žlugimo, tai privalome 
subrusti., V. Bovjnas gana puikiai nu
švietė (Laisvės num. 185), padėtį LMS 
ir centro apsileidimą.*

• J. Balsys.
• \

I x
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Toronto lietuvių 
didelis pasimojimas

Reikalas turėti 'nuosavą pa
stogę, kur galėtų tilpti linoti- 
pas ir kitas dirbtuvės turtas, 
naudojamas sustatymui Liau
dies Balso, privedė prie pirki
mo namo ir organizavimo pla
tesnės šėrinįnkų bendrovės 
vardu Baltic Printing Co.

Tuo reikalu praėjusį ketvir
tadienį įvyko susirinkimas. 
Atsilankė gražus būrys toron- 
tiečių ir, apkalbėję reikalą, 
namo pirkimą už gyrė.

Perkamas namas yra labai 
patogus. Jis yra mūrinis, ran
dasi ant biznio gatvės (904 
Dundas St. W.) ir susideda iš 
priekinio kambario, tinkamo 
dėl krautuvės, o jos užpakaly
je didelio kito kambario, tin
kamo dėl dirbtuvės, čia jau 
perkraustytas linotipas ir už 
tai jau. gaunama nuoma. Ant 
antro 
barių 
jumi, 
250.

žinoma, tai nėra kokia sek
lyčia, svetainė ar papuošalas. 
Tai paprastas ir senas namas, 
reikalingas remoiito. Tačiau 
aptvarkius, ^išremontavus, jis., 
gerai tiks dėl išnuomavimo 
krautuvės ir buto su1 prospek-’ 
tais gauti pusėtinai gerą nuo
mą.

Tas pirkinys yra įdaromas 
grynai bizniškais pamatais ir 
šėrininkai bus tikrieji jo savi
ninkai. Vieno šėro kaina $25. 
Šerų pagrindu yra esamas ir 
būsimas turtas.

Po trumpo pasikalbėjimo, 
apie 30 asmenų pasisakė Še
rus pirkti ir nemaža dalis jų 
tuojau pasipirko po 4 Šerus.

Tolimesniam darbo vedimui 
ir visų reikalų tvarkymui buvo 
išrinktas komitetas — Board 
of Directors — iš 7 asmenų, į 
kurį įeina:

J. Kevėža,
P. Gutauskas, '
J. Linarta,
A. Balsys,
Z. Janauskas,
K. Kilikevičius,
J, Valaitis.
Tą patį vakarą Board direk

toriai atlaikė savo posėdį ir 
nutarė: Visus turto ir šėrų 
reikalus vesti ir tvarkyti taip, 
kaip nusako Kanados veikian
ti tais klausimais įstatymai; 
kad išleistų šėrų suma nevir
šytą esamo bei įsigyjamo tur
to vertės; kad šėrų pardavi
mas bei jų perleidimas kitam 
būtų atliekamas pagal Board 
of Directors nutarimą.

Pareigomis pasiskirstė se
kančiai : pirmininkas — J. Ke
vėža; iždininkas — P. Gutau
skas; sekretorius Z. Ja
nauskas.

Pranešant apie tai, kreipia
mės į visus Toronto ir kitų vie
tovių lietuvius prašydami ir 
patardami įsigyti šėrų pagal 
savo nuomonę, bei turimą lai-' 
svą kapitalą. .. ,

Susirinkime ir Board direk
torių posėdyje buvo pasisaky
ta, kad bile Šerą bus galima 
iškeisti pagal reikalą, be di
delio užvilkimo. Reiškia, Šerą 
grąžinti ir pinigus atgauti bus 
galima sulig, pareikalavimo.

Bendrai imant, iš visko yra 
aišku, kad įvesdinta suma pi
nigų yra ne tik saugi, bet dar 
neš ir nuošimtį, gal žymiai 
geresnį, negu kAd bankas mo
ka. žinoma, nuošimčio - dydis 
daugiausiai priklausys nuo bū
simų išlaidų ir gaunamų paja
mų.

Asmeniškai prašome kreips 
tis į board direktorius, o 
kais į:

Baltic Printing Co. 
, 904 Dundas St. W.

Toronto,, Ont.
Platesni paaiškinimai

lai bris suteikti asmeniškai bei 
ląiškais.

“Taras Bulba”
Dabar eina per Laisvę šau

ni apysaka “Taras Bulba”, 
kurią parašė garsus rusų ra
šytojas N. Gogolis. Tie kazo
kai buvo dideli kariautojai ir 
garsūs svetimų turtų plėšikai. 
Kaip' man sukako 15 metų, 
tai vyresnysis brolis Mikas, 
batsiuvys, parsikvietė mane į 
Odessą. Tas miestas prie Juo
dųjų marių kranto. Gyvenant 
su broliu, ten pat už kelių 
skersgatvių kareivinėse buvo 
pulkas Dono kazokų (Donski- 
ja kazaki), o toliau buvo aik
štė (ploŠčad), kur Dono Kazo
kai ant arklių turėdavo pamo
kas, užsiėmimus kiekvieną 
dieną. Aš su kitais jaunuo
liais smalsiai stebėdavome vi
sokius kazokų su kardais iš
daromus šiurpulingus friksus, 
ir ant arklių vartaliojimūs, 
kaip bėgant arkliam zovada, 
žiopsotojų tarpe, pamenu, bu
vo tokių, kurie pašiepdavo Do 
no kazokus. Ot, esą, Zaporo
žiečiai kazokai- (Zaporožskija 
kazaki) ' patys '---------- -
smarkiausi. Na, ir čia prasidė' 
davo karšti ginčai iki apsi; 
stumdymo vieni kitų, o ir nuo
latinis minėjimas senų laikų 
atamano Taraso Bulbos.

Man, Lietuvos kaimo jau
nuoliui, būdavo daug smagu
mo ir žingeidumo. Tie laikai 
buvo 1900 metais. Dabar, 
skaitant Laisvėje Gogolio apy
saką “Taras Bulba,” man pri
siminė seni laikai ir tasai pa
sakiškas kazokas Tarasas Bul
ba, apie kurį tiek daug viso
kių anekdotų girdėdavome 
Ukrainos juodmarių pakraščio 
mieste Odessoje. Tačiau tiek 
žinių aš negavau, kiek dabar 
einančioje apysakoje. Paminė
siu tai bent trumpai.

Taras Bulbą buvo pašėlu
siai karingas ir drūtas kazo
kas, jis išauklėjo ir išmokslino 
du sūnus, su kuriais - iš savo 
dvaro su manta, ginklais ir tar
nais nuvyko į kazokų miestą 
Sieče, ten suagitavo kelius tūks
tančius kazokų, o priedui dar 
ir pogromą įvykdęs ant žydų, 
dovanojant tiktai Jankeliui 
gyvybę, na, ir su visais abo- 
zais ir kazokais patraukė ant 
Lenkijos miesto Umane. Tiks
las buvo aiškus—užimti mies
tą, išplėšt turtus, o lenkus ver
gais paverst. Bet Umanės 
miestas iki tiek buvo apdrū- 
tintas iš visų pusių, kad jo 
užkariavimas buvo negalimas. 
Tuo kart miestas buvo kazo
kų užblokuotas iš visų pusių, 
ir gyventojai badu marinami, 
nes kitaip jo paiimti kazokai

Bulbos 
sūnus Andrius slaptai vienos 
moters vedinas naktį -įsigavo 
į miestą sų kepalais duonofi 
gelbėti savo panelę lenkaitę, 
miesto starastoš dukrą. Vė
liau Andrius pasiliko su len
kais. Neužteko to, su lenkais 
jis stojo į kovą prieš savo tė
vą ir visus kazokus, o mūšyje 
buvo nuviliotas į pamiškę ir 
nuginkluotas; at,tapnojęs tėvas 
Bųlba, kaip šuo pasiutęs, nušo
vė savo tikrą sūnų. Bet lenkai 
gavo didelį pastiprinimą ir 

• kazokų pulkus sumušė, o ke
lis tūkstančius jų' paėmė į 
nelaisvę, kartu ir kitą Bulbos 
sūnų Ostapą. Pats senis "Tara-

no

laiš-

Mnie-

Tragiška provokacija 
prieš streiką

žmogžudystės Chicago j e 
naujiena, bet streiklaužio nu
žudymas bandoma primesti 
unijai.
Chicagoje neišaiškintų žmog

žudysčių yra tiek ir tiek. Bent 
apie tuzinas “pasižymėjusių” 
piliečių Chicagoje nužudoma 
kas m,etai, o žmogžudžių nei 
policija, nei apskrities šerifas 

I nesuranda.
Praeitą penktadienį netoli 

savo namų rastas mirtinai su
žeistas International Harves
ter kompanijos s t r eik- 
laužis William Foster. Prieš 
mirtį Fosteris būk pasakęs 
streiklaužių globėjui, policijos 
kapitonui Barnes, kad jį su
žeidė “nepažįstamas negras.’

Harvester kompanija ir 
miesto valdžia tuojau padarė 
išvadą: Streiklaužį Fosterį nu
žudė unijistas!

Paskatinimui medžioklės 
ant unijos lyderių kompanija 
paskelbė sumokėsianti $10,- 

vikriAusi ir tam, kas suras žmogžudį 
ar žmogžudžius. Policija tuoj 
pašoko ant kojų ir už kelių 
valandų areštavo du unijistus.

Unija tuom pat laiku išlei
do pareiškimą, jog jos nariai 
nepripažįsta ir neužsiima žmo
gžudystėmis. Streiklaužis yra 
šašas ant organizuotų darbi
ninkų kūno. Bet unija kovoja 
daugiau prieš trustą, kuris su
daro sąlygas streiklaužiauti, o 
ne prieš pavienius skėbus.

byla jau
Board of

Paskelbdama 10 tūkstančių 
dolerių premiją už suėmimą 
žmogžudžio kompanija storai ’ 
pabrėžė kompaničną “ameri- 
konizmą”: Kiekvienas pilietis 
turi pilną teisę skebauti, kada 
unija paskelbia streiką už 
tinkamesnes darbo sąlygas ir 
aukštesnę mokestį. Tokia esan
ti “konstitucinė garantija” vi
siems unijos priešams ir kom
panijos šnipams.

Harvester kompanija gal ir 
turi teisę savo tvirtinimuose. 
Nes juk ir miesto valdžia bei 
policija visuomet stovi streik
laužių, o ne unijos pusėje.

Unijistas.
—O— 

Apsigynimo darbas
Leono Prūseikos 

argumentuota prie
Immigration Appeals.

Marie Kratochvil bus argu
mentuojama spalių 9.

V. Andrulio bylos argumen
tacija nustatyta spalių 31.

Chicagoje taipgi yra dak dvi 
naujos deportavimų bylos.

Kovos prieš deportavimų is
teriją dhrbas didėja. Reikalin
ga daugiau paramos.

Dalyvavimu Tautų Festiva
lyje, spalių 11, People’s Audi
torijoj, paremsite tą svarbų 
darbą, kaip ir pasigerėsite 
programa ir išgirsite svarbias 
kalbas.

Remkime persekiojamus ko
votojus.

Tik i etų galite gauti ir “Vil
nies” raštinėj. Iš anksto per
kant mokėsite 25 centus pi
giau, kaip prie durų perkant.

WATERBURY, CONN

PUIKŪS PIETŪS
Rengia A. L. D. L. D. 28 kuopa

Įvyks šį Sekmadienį

Spalio 12 October
LIETUVIŲ PARKE

Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn.

Bus puikiausiai pagamintų-geriausių valgių, svečių 
prakalbos laike banketo ir kitokie pamarginimai.

Pradžia 12:30 dieną. Įėjimas $2.50
Pelnas nuo šio banketo skiriamas spaudos paramai.

Kviečiame visus atsilankyti, papietauti ir tuom 
pat kartu paremti spaudą.

Rengėjai. »

negalėjo. Bet vienas
SVARBUS PRANEŠIMAS

M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė- 
vietoj 2oz., ir kad-kaina bus $1.50, vietoje $1.25. Ruduo jau čia pat;jo, _ . . . . . . R

dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybę įvairių ligų.

No. 1 M. ŠVILPA SALVE tfor Skin Irritation). Ši mostis pagelbsti 
nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sinus, Athlete’s Foot. Išgydo žaizdas 
burnoje ir nosyje (tik ne nuo vėžio). Kaina $1.50 už 3 oz.

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo fvah 
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų Sąnarių skausmų. $1.50 

3oz. ,
No. 3. M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dontų 

skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagenų. Kaina $1 už 1 oz.
No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit nuo 

Poison Ivy. Kaina $1.50.
No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY ęSalve for Piles). Ši mostis 

naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė .vėžys), nėra skirtu'mo. Yra nurodymai 

i prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.
Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody

mus. >
Su užsakymais siųskite Money-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., tik

Hartforde galite ga.uti vaistinėse ant; Park ir Hudson; Governor 
Sheldon gatvių.

Adresuokite: M. ŠVILPA, P. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn, 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.

PASARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj 
kite: M. Švilpa, 597 Broad St., Hartford, .Conn.

už

sas Bulba pusgyvis buvo išgel- «reil<ia pridėt 30c stampomis.
betas per vieną karingą kazo
ką. Išsigydęs žaizdas, Tarasas 
Ęulba, su kyšių pagalba, buvo 
žydo Jankelio slapta nuvežtas 
į Varšavą gelbėti sūiių Ostapą. 
Ir atėjo diena žudymui ar gal
vų nukapojimui dėlei trijų 
tūkstančių belaisvių kazokų, 
o kartu ir nąrsiam Ostapui 
aky vaizdo.]’e slaptai įvesto tė
vo Taraso Bulbos...

Kas dar neskaitė tos apy
sakos, tam patartina paskaity
ti. '

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

V. J. Stankus

Washington. — Ameri
kos Valstybės sekretorius1 
Achesonas peikė Eisen how- 
erį už pasaką, kad Truma- 
n.o valdžia veda “žalingas 
amerikonams ir bergždžias 
derybas” dėl paliaubų su 

keli tūkstančiai kareivių iš Šiaurinės Korėjos baudi-.- 
cinkais. z '

Z. Janauskas ’
Sėkretorius

Kerėj a,—Amerikonai skai
čiuoja, kad mūšiuose dėl 
“Baltojo Arklio Kalno,” va
kariniame fronte, užmušta

vienos ir antros pusės.

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

.. ............................  —' ■-   ......................................... ......................................... i i
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Mirė Kazys Stelmokas
Spalių 9 d. mirė Kazys 

Stelmokas, apie 70 metų am 
žiaus, gyvenęs'1612 Norman 
St., Brooklyne (Ridgewoode). 
Pašarvotas Walter B. Cooke 
Funeral Home, 20 Snyder ave., 
Brooklyne. Laidos antradienį, 
spalių 14-tą, iš šv. Kryžiaus 
bažnyčios, šv. Kryžiaus kapi
nėse. Išlydės 9:30 ryto./'*5'

^Velionis paliko liūdesyje 
žmoną Moniką ir sūnų Joseph, 
4.’ anūkus, tolimesnius gimines 
ir daug draugų. Paskiausiu 
laiku dirbo Armakausko ir 
B*riggs siuvykloje.

Reiškiame užuojautą velio
nio Stelmoko šeimai ir visiems 
jo artimiesiems.

Veteranai kviečia 
pas save 11-tą

Kariavusiųjų prieš fašizmą 
Ispanijoje veteranų organiza
cija rengia balių su koncertine 
programa šio šeštadienio va
karą, spalių 11-tą, Yugoslav 
Hali, 405 West 41st St., New 
Yorke. įžanga prie durų $1.50, 
iš anksto $1. Rengia paremti 
apgynimą Steve Nelson, vete
rano. Nelsonas dabar yra per
sekiojamas kaipo darbininkų 
vadas.

Progresyviu kandidatas 
vėl kalbėjo mieste

Vincent Hallinan, darbinin
kų ir progresyvių kandidatas į 
Jungtinių Valstijų prezidentą, 
šią savaitę buvo sugrįžęs į 
miestą. Vėl kalbėjo viena die
na septyniuose mitinguose.

Pirmuoju savo atsilankymu 
mitingams mieste Hallinan 
kalbėjo keliose dešimtyse mi- 
tirigų bėgiu vienos ’ savaitės. 
Mitingai masiniai lankomi.

Hallinan dar kalbės viso 
miesto skale ruošiamame ma
siniame mitinge didžiajame 
Madison Square Gardene 
lių 27-tą.

spa-

Grossas žada dabar 
būti gudresniu

Gemblerių • tūzas Harry 
Gross buvo užklaustas, kas ja
me iššaukė nuosprendį litidyti 
prieš teisiamuosius policistus. 
Atsakė: “Kada pamačiau, ko
kiui prakeiktu kvailiu buvau 
per 12 metų.”

“Pragudrėjęs,” Grossas į- 
vardijo ir rodyte parodė tuos 
policistus, kurie saugojo jo a- 
gęntus nuo areštų. Sakė, kad 
jis jiems už tai davinėjo ky- _____ v___
šius. Į New Yorko uoste.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA ‘

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

LAISVES KONCERTAS
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

Pradžia 8:30 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

. . .    _i.t llt —   ,, :T /||fri - įį     -  New 71 nh iv
Lamontas ragino kitus 
kandidatus pasisakyti

Dr. Corliss Lamont, kalbė
damas per radio, iššaukė val
dančiųjų partijų— demokratų, 
republikonų, liberalų —kandi
datus pasisakyti, kur jie sto
vi visuomenei svarbiausiais 
klausimais.

Svarbiausiais, sakė jis, yra: 
taika, demokratija, gerovė 
žmonėms. Jis pats stipriai pa-

Korėjoje tuojau, dabar.
Lamontas'yra kandidatu 

Jungtinių Valstijų Senatą 
New York o valstijos. Už jį pi
liečiai New York o mieste ga
lės balsuoti eilėje D. Tai toje 
pačioje, kurioje bus Hallinan 
ir Bass, American Labor Party 
eilėje.

j

Surengė Įkalintam 
pagerbti pobūvį

Yugo- 
Civili-

Spalių 10-tos vakarą, 
slav Hall, New Yorke, 
nių Teisių Kongresas surengė 
masinį ' mitingą-koncertą pa
gerbti Gus Hali.

Hali, vienas jauniausiųjų iš 
11-kos pirmiausia nuteistų 

: darbininkų vadų komunistų 
i randasi kalėjime. Bet minios 
’darbo žmonių, taipgi grupes 
nacionalini paskelbusių artistų Į 
mini jo 42 metų amžiaus su
kaktį kultūringuose pobūviuo
se. Ir tuos pobūvius naudoja 
mobilizuotei už amnestiją .jam 
ir kitiems įkalintiesiems.

Brooklyniečiai veikia, 
neatsideda laime

Trokštantieji taikos, mažėji
mo taksų, didėjimo algų ir ge
rėjimo gyyenimo brook ly n ie
čiai tain Viskam gauti neatsi
deda laimę. tJic energingai 
darbuojasi' išrinkti $im‘on W. 
Gersoną 
kongresinio dįstrikto. . Jis 
ant People’s'- Rights Party 
loto.

į Kongresą iš 13-jo 
bus 
ba-

Balsuoti, žinoma, galės 
t,o distrikto piliečiai.' Bet 
gelbėti agitacijoje gali 
Daugelis padeda.

tik 
pa- 
visi.

Praėjusį * pirmadienį buvo 
pašaukti keli asmenys liudyti 
Brooklyno grand džiūrei apie 
gemblerystes ir raketierius

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai ■
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas G R. /-98G5

Sekmadienį lauksime jūsų 
kaip kasdienines duonos

Jau pirmiau esame minėję, 
kad Liberty Auditorijoje šį 
sekmadienį, spalių 12-tą, 3
valandą, rodys filmą “Our 
Daily Bread.” Mes laukiame 
pamatyti tą “Mūsų Kasdieninę 
Duoną.” Tačiau žinome, jog 
organizacija mums vieniems, 
tiktai komisijai, rodymo ne
rengia. Mes matysime filmą 
tiktai, tuomet, kai jūs, šių žo
džių skaitytojai, , ateisite. 
Tad—

Šeštadiėnis - paskutine diena 
piliečių registracijai

Kas nebus šią savaitę užsi
registravęs, negales balsuoti 

[ ateinančiuose prezidentiniuose 

rinkimuose lapkričio 4-tą.

Registracija šią savaitę vyk
doma kas dieną. Valandos kuriose balsuos.

Iš Teismo Rūmu
Atsakymas: Proletarinė re- 

dieną pir- voliueija yra tokia revoliucija, 
masis liudytojas už 13-ką tei-’kurią vykdo darbininkų klasė,

Foley Square, N. Y. —Tre
čia savo liūdymu A- ' € 

siamųjų Abraham B. Magil 
toliau parodinėje, ,
to prokuratūros liudytojo Bu- 
denz liūdymai buvo tik prasi
manymai.

jog samdy- liečia pervėd

komunistai esą 
būk jų kalbus 
spėka ir prie-

at-

Budenz savo liūdyme buvo 
pasakojęs, būk 
su okalbininkai, 
ir raštai šaukė 
varta nuversti valdžią. Teisia
mųjų apgynėjo advokato Mc
Ternan klausinėjamas, Magil 
irgi liudijo tuo “spėkos ir 
prievartos” klausimu.

Klausiamas, kaip jis bėgiu 
25 metų partijoje suprato' re
voliuciją, kaip jo partija su
pranta revoliuciją, Magil 
sakė: •

“Revoliucija, t kaip tas žo- 
dis vartojama marksizme $ir 
kaip mes komunistų partijoje 
jį suprantame, reiškia pamati
nę pakaitą ekonominiuose ir 
politiniuose santikiuose, reiš
kia perėjimą valstybinės ga
lios nuo vienos klasės kitai.”

Klausimas: Ką' reiškia pro
letarinė revoliucija kaip tas 
suprantama marksizme-leni- 
rfizme? ■

roles
In His

Teatre,

Gregory Peck ir Ann 
Blyth vaidina vadovau
jančias 
“World 
Mayfair 
Yorke.

filmoje 
Arms”» 

New

RODOMA DABAR

GREGORY PECKET 
ANN BLYTH

BRANDT’S MAYFAIR
7th Ave. & 47th Street

tiki- 
atei- 
arti-

Prašome suprasti, kad 
mes ir laukiame jūsų 
nant. Ateikite! Kvieskite 
muosius! Įėjimas nemokamas.

Auditorija randasi prie ’At
lantic Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill. Bušai 22-Atlantic 
Ave. ir Q-37 priveža prie pat 
durų. Nuo BMT Jamaica lini
jos Tilth St. stoties eiti du 
blokai.

Liet. Kultūros Klubo,
Komisija.

darbadieniais nuo 5 po pietų 
iki 10:30 vakaro.

Paskutinę dieną, spalių li
tą, nuo 7 ryto iki 10:30 vaka
ro.

Registruoja tose pat vietose,

su parama, savo 
įima 

kapitalistų klasės 
klasei.

talkininkų, 
galios nuo 
darbininkų

“Supratimas revoliucijos, 
kaip jį vartoja marksistai, neį- 
ima spėkos ir prievartos ele
mento. Kas liečia mus komti- 
nistų partijoje, m(^s visuomet 
pageidavome , ir darbavomės 
už pakaitą taikiu būdu.”

Prie tq liudytojas dar .pažy
mėjo, jog istorija, parodo, kad 
valdančiosios l^lasės. , ėmėsi 
spėkos (ir prievartos, kuomet 
jų nepopuliari politinė . galia 
pasijuto nugalima naujos po
puliarūs klabės.

KI.: Kas yra proletariato 
diktatūra?
v A.: Proletariato diktatūra 
apibūdinama valdžia pereina
muoju laikotarpiu tarp kapi
talizmo ir komunizmo. Tai yra 
socialistinės visuomenes val
džia.

Ar socialistinė valdžia 
spėką ?
Proletariato diktatūra, 

kaip ir bile valdžia, vartoja 
spėką formoje policijos, kalė
jimų, ir taip toliau, apsisaugo
jimui.

Mr. McTernan. toliau klau
sinėjo liudytoją, ar bent ku
riais laikotarpiais, ar bent ka 
da Jungtiniu Valstijų Komu
nistų Partija šAukė Jungtinėse 
Valstijose sukilimą, ar pasi
ruošti civiliniam karui.

“Ne', . niekada,” atsakė 
dytojąs.-;.

Jo klausė:
. ?Ar kada nors nuo 1945

KI.: 
vartoja

liti-

. ?Ar kada nors nuo 1945 me- 
tų komunistų .partija šaukė 
socializmą tuojau, ar buvo 
leidusi tokį atsišaukimą.

“Ne,” atsake liudytojas.

Liz 
iš-

Foley Square, N. Y. —Try
likos teisiamųjų darbininkų 
vadų komunistų teisme spalių 
8-tą, jau ketvirta iš eilės teis
mo diena, vis liudijo Elizabeth 
Gurley Flynn. Ji kalbėjo, kai> 
po savęs apgynėja, nes jinai 
jos asmenį'.apginti pasamdyto 
advokato neturi. .

Tos "žymiausios darbininkų 
vadovės liūdymų sutraukos 
tilps sekamose Moterų Sky
riaus laidose. Rep.

s Policijos. agente Martha J. 
Stuart- patraukė teisman fab
rikantą Murray W. Gą^šson. 
Skundžia, kad jis.jai užspio- 
vęs akį, kuomet jinai nuėjo 
jam įteikti pašaukimą teis
man.’ Buvęs šaukiamas už suk
tybes. n- ■,

Transportininkai 
reikalauja priedo

Transport Workers Unija, 
kurios nariais yra veik visi 
mieste veikiančių subways ir 
autobusų linijų darbininkai, 
skelbia, kad griežtai reikalaus 
po 25 centus mokesties priedo. 
Toks priedas valandai, sako 
jie, nepakelia pragyvenimo ly
gio. Tiktai atpildo tą nuosto
li, kokį padarė pabrangęs pra
gyvenimas.

Transportininkų kontraktas 
su privatiškomis ' linijomis 
baigsis gale šių metų. Paliečia 
8,000. Su miestu kontraktas 
baigsis tiktai gale kitų metų, 
bet priedo reikalaus dabar. 
Miestinių transporto darbinin
kų yra 40,000.'

Kaltina diskriminavime

Autorius Howard Fast, kan
didatas į Kongresą iš Bronx 
23-jo kongresinio distrikto 
laiške miestinės Rinkimų Ta- 

i rybos viršininkui David B. Co- 
istuma kaltina registruoto jus 
diskriminacijoje.

Fast savo laiške žymi, kad 
tarybos inspektoriai “tiksliai 
ir. atvirai erzina piliečius ir 
bando neprileisti užsiregistruo
ti portorikiečių liaudžiai.”

Autorius skunde pažymi 
vieną faktą specifiškai. Viena 
moteris, jau balsavusi pirmes- 
iliuose rinkimuose, dabai' nuJ 
ėju/s registruotis buvo parei
kalauta pristatyti vidurinės 
mokyklos (ILS.) baigimo dip
lomą, kad galėtų 
ruoti. 
torius,
kusių eilėje registruotis,- išėjo 
nesiregistravę. (

• Retas kuris iš darbininkų 
portorikiečių turi tokius dip
lomus. Nedaug to laipsnio pa
siekusių mokykloje yra ir se
nesnės kartos amerikonų dar
bininkų. Jeigu būtų leista dėl 
to , atstumdinėti balsuotojus, 
dauguma senų amerikonų 
tusi nebalsavusiais.

užsiregist''-
To pasėkoje, sako au- 

apie 20 asmenų, laų-

lik-

UN tarnautojams 
benamystė

Parkway Village gyvento
jai praėjusią savaitę turtin
gesnieji pasirašinėjo su namų 
savininkais bankais sutartis. O 
neišgalintieji didelių rendos 
priedų išgąstingai bėginėjo po 
miestą ieškoti prieglaudos ki
tur.

Gyventojai ilgai ir sėkmin
gai kovojo prieš rendų kėli
mą. Bet kai paskiausiu laiku 
vienas UN viršininkų Byron 
Price jiems pasakė, kad bankų 
žodis yra paskutinis žodis, 
jie pamatė, kad jie, būdami 
UN samdiniais, turi pralaimė
ti vieną iš dviejų: butąxar dar
bą. Tad, dauguma balsų, nusi
tarė pasitraukti iš kovos,- gel
bėtis asmeniškai, kaip kuris 
galės geriausia.

Rendos ir be pakėlimo bu
vo nemažos: nuo $79 mėne
siui už 3 kambarius iki. $155 
už 6 ir pusę kambarių. Su pa
kėlimais bus nuo $90 iki $190.

Sunkiausia bus ' gauti kitą 
butą tiems, kurių oda tamsi 
ar ne visai balta, taipgi tiems, 
kurie augina 'būrelį vaikų.

PRANEŠIMAS
, I

ROCHESTER, N. Y.‘ J
LDS 11-ta kuopa rengia vakarie

nę spalių (Oct.) 18 d., šeštadienio 
vakarą. Pradžia 6 vai. Vieta: 575 
Joseph Ave., Gedemino svetainėje. 
Visi LDS nariai turite dalyvauti, 
nes ši vakarienė yra verstina vi
siems nariams, kaipo rpetinis pa
rengimas. Visi lietuviai s prašomi da
lyvauti, i„_ 
kalakutienos, 
laikus.

nes vakarienė bdfc skani, 
Visj turėsite gerils

Rengimo komitetas.
(199-200)

Skūpąuja paskyrų 
ligoninėms

Miestine Budžeto Tarybos 
komisija — miestui planuoti 
komisija — pradėjo paruošas 
1953-54 budžeto. Ir pat pir
miausiuose planuose- kirviukas 
krito aiit paskyrų ligoninėms

pay.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

MEN WANTED. For general la
bor work. Steady job. Good 
Opportunity for advancement.

Apply:.
VALLEY FORGE CEMENT 

West Conshohocken.
\ Norristown 8-4454 

Conshohocken 6-0880 
(202-203)

CO.

hang-Carpenters. Exp. window 
ers Spring balances, weather st rip
ping and wood shingling. Steady 
inside work with established manu
facturer. Good starting wage. Au
tomatic pay increases. Paid holi
days. Apply: Pemberton Lumber 
Millwork Industries, Inc., Pember
ton, New Jersey.

(200-206)

ART PHOTO RETOUCHER
3 years experience, must include 

experience on government manuals, 
good working conditions, permanent 
position. Please bring samples.

RENNER
'KI. 5-0522 — 315 S. 15th Street 

See MJ'- RICHARDS 
(199-201)

MERCHANDISE SORTERS
Young men needed in Philadelphia 

to sort merchandise, night shift, 
employment October to Xmas. Good 
pay.

Apply in person
UNITED PARCEL SERVICE
2320 Walnut St., Phila., Pa.

(199-205)

ARCHITECT
Experienced. Institutional 

high grade residential work of 
temporary design. Permanent.

HENRY W. PETTY
(Architect)

Phone Moorestown 9-1369 
/ (199-205)

and 
con-

Office Man. Experienced to 
complete charge of office

take 
and 

warehouse. Knowledge of typeing. 
Draft exempt. Five day week. Stea
dy job; good working conditions. 
Phone 
view.

Woodlawn 4-3040 for intcr-

(198-200)

AUTO BODY & FENDER MAN 
Experienced in wreck work. .Steady 
vork; Good “wages. Good working 
onditions. Apply in person or phone.

A. P. LINDSEY & CO. - 
4651 Cloud St., JE. 5-9835 

(194-200)

HELP WANTED—FEMALE
HAND SEWERS 

✓Experienced to make silk lamp 
hades.*Steady work, good working 
onditions, good pay. Apply in per

son.
DE HAAN & CO. Inc.

Oth & Morton Ave., Chester, 
(194-200)

Pa.

Woman settled. Experienced Cook 
and light housework. Apartment. 3 
Adults. Good Salary; steady job 
for right person. Phone Collings
wood 5-1951 for interview.

(198-200)

Housework, plain cooking. No 
laundry. Sleep in. Fond of children. 
Must have recent references. Sala
ry $35. Phone Welsh Vahey 4-9497. 
Reverse charges.

(200-202)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooldyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 

PETRAS KAPISKAS
IR

Vincas sodaitis
* •

Pertvarkė ir pagerino savo

■ BAR & GRILL 
I

z 32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8174

6 pusi.-Laisve (Liberty)—Šeštadien., Spalio-October 11, 1952

ir. mokykloms. Kerta veik pu
siau tų departmentų reikalau
jamas sumas.

REIKALAVIMAI
Baltimore, Md.

VYRAS IR ŽMONA
Kurio .įieško nuolatinio, apskritų 

metų darbo prie pavandenio tar
nuos, esančios ant rytinio kranto 
Chester, Md., 5 mailys nuo Chesa
peake Bay Bridge, kur vyras galė
tų pasidaryti save abelnai naudin
gu prie pataisymų apie namus ir 
prie žemės, o žmona prie namų už
laikymo pareigų ir lengvo valgių 
gaminimo. Pageidaujama poros, ku
ri yra dirbusi ant farmos. Duoda
ma puikiausi gyvenimui butai. Ra
šykite angliškai, nurodydami pilnai 
apie praeities vietą kur ir ką dir
bote. Taipgi parašykite savo am
žių ir ar turite ką užlaikyti. Ra
šykite: Mr. Charles Crane, 1800 N. 
Charles St., Baltimore, Md.

REIKALAVIMAI
VYRAI

Reikalingas darbininkas prie ge
so stotįcs. Turi būti pilnai patyręs. 
Gera alga. Apmokamos atostogos ir 
kiti naudingumai. Kreipkitės: In
door Service Station, 2591 Atlan
tic Ave., Brooklyn, N. Y.

. (197-200)

HOUSEKEEPER—5'į DAY WEEK
Cooking, light laundry and house 

cleaning, must be reliable and stea
dy, live in west Philadelphia, Pa., 
or vicinity, 69th Street, salary open, 
must be fond of children* Physi
cian’s home. Phone SH. 7-6252 for 
interview.

(199-205) W

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A.
BUYUS 

(BOTAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais atdaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tek EV. 7-62M




