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Polesės pelkynai.
Janka Kupala apie Polesę.
Anglijos traukiniai.
Bacevičius jiems dar vis 

nekošer.
Rašo R. MIZARA

Nemunas prasideda Balta
rusijoje, Polesės srityje (Pri
petėje), ir vingiuoja sau per 
visa Lietuva.

Polesėje per tūkstančius 
metų buvo didžiuliai pelkynai, 
raistai, vietomis nepereinami.

/ Polesėje yra apie 400 smul
kių upelių.

Kai Baltarusija patapo ta
rybine respublika, ji pradėjo 
sausinti Polesės pelkes, raisty- 
nus.

Ten, kur pelkės buvo išnai
kintos, žemė nusausinta ir pra-

• dėta apdirbti, valstiečiai gau
na didžius derlius.

žymusis Baltarusijos tautos 
dainius, Janka Kupala, kadai
se parašė apie Polesę poemą, 
kuri prasideda:

Daug yra legendų
Ir dainų iš seno, —
Kaip Polesės žmonės

* Pelkėse gyveno.
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MAIMERIAI STREIKUOS, 
JEI VALDŽIA NEUŽGIRS 
JŲ LAIMĖJIMŲ
Valdžios komisija dvejoja, ar patvirtint sutartį dėl 
algos pakėlimo mamieriams ir jų gerovės fondo

(ONTESTAS
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

SOVIETAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ “ĮSIVERŽIMĄ” 
AMERIKOS BOMBERIO
Sako, bomberis ties Kurilais šaudė Į Sovietu lėktuvus,- 
tad jie apšaudė bomberj, kur is po to ir dingo juroje ■

Bet didesnė Polesės raistų, 
pelkių, balų dalis prieš karą 
priklausė Lenkijai, kurios po
nų valdžia nekreipė į nusausi
nimą jokio dėmesio.

Tik kai toji sritis buvo grą
žinta tarybinei Baltarusijai, 
rimtai susirūpinta jos nusausi
nimu.

Ir štai, kaip rašo New Yor- 
ko Times korespondentas Ma
skvoje, 19-tame tarybinių ko
munistų partijos suvažiavime 
buvo pranešta, jog nusausini
mo darbas Polesėje pradėtas 
plačiu baru ir jis bus baigtas 
bėgyje trejų metų.

40,000 ketvirtainių kilomet
rų plotas, per tūkstančius me
tų žlugsėjęs, pataps pačiu der- 

jgFlingiausiu.
Vanduo bus suvarytas j mil

žiniškus rezervams, bus pra
vesta kanalai ir kanalėliai, o 
prie jų pastatytos naujos elek-* 
tros jėgainės.

Taip pertvarkoma gamta!
Pvodosi ir Lietuvai yra ati

tekę dalelė tų didžiulių pelky
nų, taigi ir ji imsis už darbo!

★
Kadaise, važiuodamas trau

kiniu iš Londono į Hull mies
tą, kalbėjausi su .vienu anglu 
biznierium.

Jis sakė, jog Anglijos trau
kiniai yra greitesni, saugesni, 
švaresni ir praktiškesni už A- 
merikos, bei kurios kitos ša
lies traukinius.

Iš tikrųjų, Anglijos trauki
niai man tuomet atrodė labai 
greiti ir tvarka juose patrau- 

į kianti.
Bet ir saugiesiems pasitaiko 

nelaimių: praėjusią savaitę 
netoli Londono įvyko ant ge
ležinkelio nelaimė, kurioje a- 
pie šimtas žmonių buvo už
mušta, o keletas šimtų sunkiau 
ar lengviau sužeista!

Viename laikraštyj skai
tau :

“Bėgyje vieno mėnesio Wor- 
cesteryje mirė 24 lietuviai...”

Taip, negailestingoji mirtis 
kerta mūsų žmones. Dėl to> 
nuolat tenka kiekvienam turė
ti galvoje, jog reikia sveikatą 
saugoti, kad ilgiau gyventi.

Juozas Tysliava rašo, būk 
“pikti gandai apie kompozito
rių, seniai pasmerkusį komu
nistus ir viešai apgailestavusį 
savo klaidą, tebeskleidžiami.”

Tysliava turi galvoje pianis
tą Vytautą Bacevičių.

Pasirodo, kad Bacevičius 
pas tautininkus dar vis yra 
“nei Dievui žvakė, nei velniui 
kaČerga.” O kiek jis ten jiems 
keliaklupsčiavo! Joks savigar- 
bus žmogus niekad to nebūtų 
padaręs, ką padarė Vytautas.

Na, ir ką jis tuo užsitarna- 
V vo?!

Washington. — Jei val
džia vis dar nepatvirtins 
sutarties tarp minkštosios 
anglies mainierių ir kompa
nijų, tai tūkstančiai an
gliakasių šią savaitę jau 
neis darban, o už poros sa
vaičių gal nustos dirbę ir 
visi 375,000 minkštosios an
glies kasėjų.

Kompanijos spalio 1 d. 
padarė naują sutartį su 
Mainierių Unija, kad pridės 
jiems po $1.90 uždarbio per 
dieną ir mokės po dešimtu
ką daugiau į mainierių pen- 
sijii fondą nuo kiekvieno 
tono pagaminamos anglies. 
Iki šiol jos mokėjo po 30 
centų nuo tono į tą fondą.

Valdžios komisija algoms 
nustatyti delsė per 12 per
eitu dienu ir tik dabar ža
da pradėt svarstyti, ar už- 
girti tuos angliakasių lai
mėjimus.

Tūli politikieriai suranda, 
kad Mainierių Unijos išgau
nami priedai esą puspenkto 
procento didesni, negu vai-

Tebeverda mūšiai dėl 
Baltojo Arklio Kalno

Korėja. — Pietinės Korė
jos tautininkai, amerikonų 
talkininkai, vėl d a s i g a v o 
iki Baltojo Arklio Kalno 
viršūnės, vakariniame fron
te. Bet juos iš naujo štur
muoja Šiaurinės Korėjos 
liaudininkai su savo ben
drais kinais. Šėlsta kruvi
niausi mūšiai.

Tas kalnas jau 30. sykių 
ėjo iš vienu rankų i kitas.

Korėjos liaudininkai tuo 
tarpu užėmė kitą kalną to
je apylinkėje.

Amerikos bombonešiai 
numetė 250 tonų bombų į 
Korėjos liaudininkų salą 
Haedžu, taikydami į jų ka
riuomenę.

Naujas kalinių maištas 
Trentono kalėjime

, Korėja. — Atlėkė Angli
jos laivyno ministras pa
sitart su amerikonais.

Trenton, N. J. — Sekma
dienio vakare kaliniai su
kėlė naują, jau trečią šie
met maištą. Visųpirm jie 
sučiupo tris sarguš kaip 
įkaitus - belaisvius.

350 kalinių pasistatė ba
rikadas, suversdami stalus, 
ir kitus baldus, ir visokiais 
brūkliais bandė gintis nuo 
kitų sargų.

Laisvieji sargai ėmė šau
dyt iš kulkosvaidžių ir taip 
privertė kalinius pasiduoti.

Kaliniai saike, šiuo maiš
tu jie norėjo privers.ti val- 
dvbą palengvint bausme ki
tiems kaliniams, baudžia
miems už du pirmesnius 
maištus.

ORAS. — Nešalta, vėjas 
ir dalinai apsiniaukę. 

dinė algų komisija buvo 
pirmiau nustačius. Algų 
priedus komisija nustato 
pagal reikmenų kainų pa
kilimą. Kainos gi būna 
aukščiau pakilusios, negu 
valdininkai pripažįsta.

Jeigu valdinė komisija 
mėgins numušti unijos išsi
derėtus priedus, tai, su
prantama, išsivystys visuo
tinas mainierių s t r e i k as, 
nors unijos vadovybė ofici
aliai ir nešauktų streikuoti.

Churchillas lygiai 
garbina Eisenhowerj, 
kaip ir Stevensoną

Scarborough, Anglija.. — 
i Anglijos premjeras Chur- 
Į chillas lygiai gyrė Eisen- 
i howerj, republikonų kandi
datą į prezidentus,' kaip 
ir Stevensoną, demokratų 
kandidatą.

Churchillas kalbėjo su
važiavime savo konservato- 
rių (atžagareivių) partijos; 
vadino Stevensoną ir Ei- 
senhowcri “puikiausiais vy
rais” ir pareiškė:

‘‘Nepaisant katras kandi
datas bus išrinktas prezi
dentu, vis tiek Anglija ir 
kiti vakariniai kraštai nie
ko nepralaimės. Prie vieno 
ar prie kito p r e z i d e n t o 
Jungtinės Valstijos vis pa
laikys glaudų sąryši su An
glija kovoj prieš komunis
tini- imperializmą” (kaip 
kad Churchillas vadino So
vietų Sąjungą ir jos drau
gus) .

685 angliakasiai žuvo 
darbe per metus

Cincinnati, Ohio. — Mai
nierių Unijos, suvažiavimas 
su gailesčiu išklausė rapor
tu jog' per eksplozijas ir 
kitas nelaimes angliakasy- 
klose vien 1951 metais žu
vo 685 jų draugai ir buvo 
sužeista 30,525.

M'ainieriai 277 procentais

Angliakasių gerovės fondas plačiai jiems patarnauja
Cincinnati, Ohio. — Dak

taras Warren F. Draper 
pranešė Mainierių Unijos 
suvažiavimui, kad mainie
rių gerovės ir pensijų fon
das pailgino vidutiniai 5 
metais jų amžių per penke
rius metus nuo to laiko, kai 
fondas įkurtas. Dr. Dra- 
peris, medikalis to fondo 
direktorius, raportavo, 
kad:

Fondas statys 10 naujų 
ligoninių kasyklinėse vieto
vėse Kentucky, Virginijos 
ir Vakarinės V i r g i n i j o s 
valstijose.

Per 12 mėnesių iki šių 
metu birželio 30 d. fondas 
apmokėjo už angliakasių

Vajus plečiasi. Gaunama naujų skaitytojų, gražiai 
plaukia ir piniginės'dovanos sukėlimui finansų dienraš
čio gyvavimui. Pradžia kontesto tokia:

■ Punktai
Elizabeth, N. J., vajininkai ............................... 293
L. Bekis, Rochester, N. Y. ............................... 155
H. Thomas, So. Boston, Mass. .. 7................. 112
Newarko, N. J., vajininkai ........................ ... 72
Brooklyno, N. Y., valininkai ............................. 84
J. Balsys, Baltimore, Md...................................... 84
LLD moterų 20 kp., Binghamton, N. Y............ 52
Antradienį atsilankė į Laisvės raštinę Ona Šleivis 

iš Bayridge ir pridavė vieną naują prenumeratą ir $5.00 
aukų. Per ją aukojo V. Keršulis, Babylon, L. L, N. Y., 
$3.00; Jonas Milmontas, Brooklyn, N. Y., $1.00, ir W. J. 
Daniels, Brooklyn, N. Y., $1.00.

Sekanti vajininkai įstojo į vajų, prisiųsdami atnaujini
mu ir aiuku: L. Bekešienė, Rochester, N. Y.; H. Thomas, VA- 7 7 7 7

So. Boston, Mass.; J. Gasiūnas (prie Brooklyno); J. K. 
Navalins.kienė, Binghamton, N. Y., ir J. Balsys, Balti
more, Md.

Daugiau aukų gavome sekamai:
A. Balzar, Chili, New York, $5.50.
Po $5: Anthony Zazas., So. Ashburnham, Mass.; J. 

Strauss, Baltimore, Md.; F. Murauskas, Luzerne, Pa. 
(atminčiai žmonos, mirusios rugsėjo 23, 1952 m.).

Po $3: R, Rochester, N. Y.; A. Janušonis, Newark, 
N. J.; A. ir L. Bekešiai, Rochester, N. Y.; G. Balčikonis, 

(Tąsa trečiam pusi.)

Įžymūs mokslininkai protestuoja 
valdžiai pries kelionių varžymą

Chicago.— Amerikos val
džia, griežtai suvaržydama 
mokslininkų keliones pagal 
McQarrano įstatymą, tram
do mokslinę pažangą, kaip 
kad protestuoja 34 pasau
liniai garsūs mokslininkai, 
rašydami Atominių Moksli
ninku Bulletine.

Tarp protestuojančių yra 
išgarsėjęs matematikas - fi
zikas prof. Albertas Ein
šteinas; atominiai Ameri
kos mokslininkai J. Rober
tas Oppenheimeris ir Ark 
thuras H. Comptonas; ato
minis Anglijos fizikas. Mi
chael Polany; francūzų 
profesorius Raymondas A- 
ron, taip pat Italijos ir 
Meksikos mokslo vyrai.

Jie paduoda tokių pavyz- 

daugiau nukenčia tokių ne
laimių, negu darbininkai 
kitose pramonėse.

Netolimoje praeityje buvo 
dar blogiau. Antai, laiko
tarpyje nuo 1906 iki 1945 
metu žūdavo po 1,980 mai
nierių per metus, vidutiniai 
skaičiuojant.

gydymą ligoninėse per 2,- 
154,882 dienas, skaitant 
kiekvieno mainierio pra
leistą ligoninėje dieną. Vi
so per tą laikotarpį fondas 
išmokėjo 50 milijonų dole
rių už medikalius patarna.- 
vimus 215,372 angliaka
siams.. I

\ if

Mainierių gerovės ir pen
sijų fondas per tuos 12 mė
nesių išmokėjo viso $122,- 
871,313 kaipo gydymo lė
šas, senatvės pensijas an
gliakasiams ir pomirtines 
jų šeimoms.

Pagal sutartį su unija, 
kompanijos turi mokėti tam 
tikrus mokeščiuš į tą fondą 

džių. Jungtinės Valstijos 
per, šešis mėnesius nedavė 
leidimo prof. Linui Paulin- 
gui, Californijos Technolo
gijos Instituto direktoriui, 
norėjusiam -keliauti užsie
nin. Pagaliaus, pareikala
vo, kad Paulingas prisiektų, 
kad niekad nebuvo ir nėra 
komunistas. Tik po to leido 
jam užsienin vykti.

Anglijos mokslininkas Po
lany, griežtas, komunistu 
priešas, buvo pakviestas į 
Chicagos. Universiteto pro
fesorius. Bet Amerikos val
džia užgynė jam atvykti 
kaip “nužiūrimam komu
nistui.”

Australijos Nacionalio 
Universiteto / prof e s o r i u s 
M. L. Oliphantas borėjo da
lyvauti atominių mokslinin
kų pasitarimuose Chicagos 
Universitete pernai rude
nį. Bet Washington© val
dininkai nedavė jam leidi
mo, spėdami, kad jis. gal 
pritariąs komunistams.

O tokių pavyzdžių yra 
bent keli tuzinai.

MibHkiękvįeno anglies tono; 
UijLiiLStisftiaro jo finansai. 
' Jeigu valdžia užgins uni

jos išsiderėtus naujus, di
desnius 'kompanijų įmokė j i- 
mus į tą fondą, tai per me
tus. jis gaus apie 150 mili
jonų dolerių pajamų.

Dabar fondo ižde yra 
$99,505,895.

Fondas suteikia gydymą 
mainieriams ir jų šeimy
noms taip pat daugelyje to
kių “pašalinių” vietų, kur 
pirmiau jie faktinai negatu 
davo jokios medikalės pa
galbos . Per metus fondas 
tose vietose ' išgelbėjo 300 
mainierįų kūdikių, kurie 
kitaip būtii mirę. Tuo pa

Maskva. — Sovietų val
džia įteikė Amerikos atsto
vui protesto notą dėl to, 
kad amerikinis bombonešis 
B-29 (lakstančioji tvirtovė) 
pereitą antradienį skrido 
per sovietinę Kurilų salų 
sritį. Protestas sako:

—Du lengvieji kariniai 
Sovietų lėktuvai p a k i 1 o, 
šaukdami bomboneši sekt 
paskui juos ir nusileist į ar
timiausia lėktuvaikšte Ku
riluose. Amerikos bombo-

Hallinan šaukia Jungi. 
Tautas tuojau sustabdyt 
Korėjos karą

Newark, N. J. — Vincen
tas Hallinan, Progresyvių 
Partijos kandidatas i prezi
dentus, atsišaukė į Jungti
nių Tautų seimą (asamblė
ją), ragindamas tuojau su
laikyt karo veiksmus Ko- 

I rėjoje. J. Tautų seimas at- 
i sidaro šį antradienį New 
! Yorke.

Kalbėdamas masiniame 
susirinkime, H a 11 i n a nas 
perskaitė ir 'savo laišką, 
kurį pasiuntę kiekvienos 
tautos delegatams seime.

Laiškas kritikuoja Ame
rikos valdžią už bandymą 
pasilaikyt daugumą paim
tu nelaisvėn šiauriniu Ko
rėjos. liaudininkų bei kinų. 
Jis reikalauja sugrąžinti vi
sus belaisvius iš abiejų pu
sių. Ųfallinanas vadino “a- 
merikonų užsispyrimą dėl 
belaisvių tiktai,priekabe to
liau tęsti karą.” Įspėjo, kad 
iš to galėtų išsivystyti net 
pasaulinis karas.

Schenectady, N, Y.
Sekmadienio rytą čionai 

pasimirė Juozas Sargelis. 
Gyveno po numeriu 809 
McClellan St. Taipgi ser
ga jo žmona Felma Sarge
lis.

Mūsų užuojauta šeimai ir 
giminėms. Laisvė.

čiu laiku tūkstančiai sužeis
tų mainierių buvo taip su- 
gydyti fondo lėšomis, kad 
jie vėl galės, užsidirbt pra
gyvenimą.

“O sveikatos grąžinimas 
žmonėms, kuriu sąnariai 
sutrėkšti bei nugarkauliai 
sulaužyti per baisias nelai
mes kasyklose, tai yra sun
kus uždavinys ir brangiai 
lėšuoja, — sako daktaras 
Draneris.. — Tai kartu yra 
didelis patarnavimas medi
cinos mokslui. Nes per tas 
oneraci jas ‘sužeistiems mai
nieriams ir, beofyaant juos, 
vra erauta labai svarbių pa- 
t y r i m u visam medicinos 
mokslui.”
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nešis ne tik neklausė teisė
to sovietiniu lakūnu reika
lavimo, bet dar šaudė į So
vietų lėktuvus. Sovietiniai 
lakūnai todėl atsiliept šū
viais iš savo pusės. Tuo
met amerikinis, bombonešis 
i)' pasišalino link jūros.

Sovietų vyriausybė, griež
tai protestuodama prieš tą 
naują Amerikos karinio 
lėktuvo įsiveržimą į sovie
tinį orą, kartu reikalauja, 
kad Jungtinės Valstijos su
laikytų savo lėktuvus nuo 
tokių žygių, kurie laužo So
vietų valstybės sieną.

“Neginkluotas” bombonešis 
daręs karinius pratimus
Washington. — Supran

tama, jog tai tas sovietinių 
lėktuvų pašautas bombone
šis žuvo jūroje su 8 savo 
lakūnais.

Amerikos karininkai Ja
ponijoj teigia, kad jų bom- • 
bone šis buvo “negin* 
kluotas.” kuomet darė pra- , 
timus jūros sąsiauryje tarp 
šiaurinės Japonijos salos 
Hokkaido ir sovietinių Ku
rilų salų. Vandens sąsiau
ris tbi vietoj yra tik apie 
18 mylių pločio.

Sovietų protestas įtaria, 
kad tas bombonešis, pradėjo 
manevrus nuo Vladivostoko 
srities. *

(Kurilų salose Sovietai 
turi karines savo lėktuvų 
stovyklas, kurias akylai 
saugo nuo amerikinių oro 
žvalgų.)

Pietiniai korėjiečiai taip 
pat nenorį amerikonu

l

Cincinnati, Ohio. — Pie- 
i tų Korėjos žmonės neturi 
jokios pagarbos link Jung
tinių Valstijų kariuomenės 
ir nori, kad Amerikos armi
ja visai pasitrauktų iš Ko
rėjos, — sako sugrįžęs iš 
Korėjos Josephas Link, čio- 
nitinio katalikiško Xavie- 
ro Universiteto profesorius.

Link per metus buvo A- 
merikos ambasados narys 
Pusane, Pietinės Korėjos 
tautininkų sostinėje. Dabar 
jisai rašo to universiteto 
laikraštyje JJews:

—Amerikonai , labai su- 
klimno Korėjoie, ‘ir vienin
telė jiems išeitis yrą tiktai 
išsikraustyti iš ten. O di
džiausias mūsų (Amerikos) 
Korėjoje yj’a ne komunis- 
priešas Korėioie yra ne ko- 
mum’stai. bet Svngm. Rhee 
tai. bet Švngmanas Rhee 
^Pietinės Korėjos tautinin
ku nrezidentas).

Neseniai Rhee neva lai
mėjo rinkimus, bet pirm 
rinkimu lis ivedo karo sto
vi ir areštavo 40 savn šei* 
mo narių, apšaukdamas 
juos komunistais.

a
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GERAS ŽINGSNIS!
KLIKA REAKCININKŲ Bostone pradėjo kampaniją 

už tai, kad į to miesto biblioteką (library-knygyną) ne
būtų įsileista joks komunistinis laikraštis bei knyga.

Tai klikai, reikia manyti, vadovavo aukštoji katalikų 
dvasiškija.

Tačiau reakcininkams nepavyko pasimojimą pasiekti. 
Bibliotekos trustisai daug maž taip pasakė: įsileisime 
visokią spaudą, kad žmonės, kurie nori žinoti “abi klau
simo pusi,” galėtų ateiti knygynan, susirasti literatū
ros, ją skaityti ir žinoti.

Tai geras žingsnis. Geras darbas.
Visuomenės lėšomis palaikomos, bibliotekos ne tik tu

rėtų būti atdaros skaitytojams, o ir literatūrai, su ku
rios turiniu bibliotekos valdovai netgi nesutinka.

BAISU!
VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATŲ lyderio, G. Au- 

gusto Zinn, atidengtas dalykas Hesse provincijos, seime, 
sukrėtė nemaža Vakarų Vokietijos žmonių. Jis turėtų 
sukrėsti kiekvieną padoresnį asmenį.

G. A. Zinn, kaip jau buvo paskelbta amerikinėje spau
doje ir Laisvėje, parodė, jog mūsų krašto, Amerikos, ka
rininkai organizavo ir finansavo virš 1,000 vokiškų na
cių sabotažui ir terorui prieš sau nepatinkamus žmones, 
veikėjus.

Tie teroristai, vadinami “partizanais,” buvo ’organi
zuoti neva tam, kad jie galėtų naikinti ir žudyti tuomet, 
kai iškils karas, kai Tarybų Sąjungos kariuomenė užim
siant! Vakarų Vokietiją. Bet teroristų organizatoriai 
gerai žino, jog T. Sąjunga karo nepradės ir Vakarų Vo
kietijos. neužpuls.

Surasti pas suimtus teroristus dokumentai aiškiai liu
dija, kad jie, teroristai, įgytą “amerikonų mokykloje” 
mokslą, siekiasi naudoti savo naciškoms užgaidoms vyk
dyti: terorui prieš sau nepatinkamus, žmones.

Nužudymui jie buvo pasiskyrę šimtus žmonių, komu
nistų ir social-demokratų. Tarp pastarųjų minimi vardai 
ir pavardės tokių asmenų, kaip Erichas Ollenhauer, so
cialistų vadovas, Heinrichas Zinn.kann, Ludwigas. Metz
ger, Max Bauer, Hamburgo miesto majoras ir kiti.
' Ir kai tūli teroristai buvo vokiečių valdžios suimti, tai 
amerikonai įsakė juos paleisti. Ir jie buvo paleisti!

NET IR NEW YORK TIMES korespondentas Vakarų 
Vokietijoje, rašydamas, apie šį naują skandalą, žymi, jog 
vokiečiuose reiškiasi didelis pasipiktinimas šiuo žygiu.

Ir kur gi to pasipiktinimo nebus: amerikiečiai pareigū
nai Vokietijoje sakosi esą nacių priešais, gi tuo pačiu 
kartu organizuoja juos terorui prieš sau nepatinkamus 
žmones.

Pasipiktinimas, matyt, ypač reiškiamas social-demo- 
kratuose, kurie nuolat puola Tarybų Sąjungą. Nežiū
rint toš pragaištingos politikos, social-demokratai dabar 
mato, kad teroristai naciai rengiasi žudyti juos lygiai 
taip, kaip ir komunistus!

Na, o ką gi dabar gali pagalvoti teisingas amerikietis? 
Argi jis užgirs šį mūsų pareigūnų Vokietijoje žygį?

IWO APELIACIJA
IWO, FRATERNALĖ darbininkų organizacija, kaip ži

nia, prieš porą metų buvo New Yorko apdraudos de- 
partmento paskirta uždarymui, likvidavimui.

Apdraudos departmentas pasiryžo IWO likviduoti, 
remdamasis ragangaudiškais sumetimais.

Organizacija kreipėsi į teismą. Teisėjas Henry C. 
Greenberg užgyrė apdraudos departmento žingsnį. Tuo
met 1WO apeliavo į aukštesnį teismą, kuris užgyrė tei
sėjo Greebergo sprendimą.

Ką daryti? Organizacijos vadovybė reikalavo, kad šis 
teismas suteiktu jai, organizacijai, teisę eiti į valstijos 
aukščiausį teismą, Court of Appeals. Praėjusią savaitę 
IWO advokatai tą teisę laimėjo.

Taigi dabar IWO likimą spręs Court of Appeals. Jei 
jis užgirs žemesnių teismų sprendimus, tuomet bus 
kreiptasi į aukščiausį šalies teismą, nes organizacijos, va
dovybė žino, kad apdraudos departmentas pasielgė ne- 
konstituciniai, todėl ji ryžtingai kovos už IWO išlai
kymą.

;IWO advokatais yra žymūs juristai: Osmond K. 
Fraenkel, Frank Donner ir Arthur Kinoy.

Kaip ten bebūtų, šiuo metu IWO gyvena sunkų lai
kotarpį: uždrausta įrašyti naujus narius, tuo pačiu kar
tu Organizacijos raštinėje sėdi apdraudos departmento 
pastatyti kontrolieriai ir ima iŠ IWO iždo didžiules al
gas. Bylinėjimosi iškaščiai taipgi labai dideli.

Tačiau visa tai IWO vadovybė ir nariai pasiryžę iš
nešti, kovojant už organizacijos išgelbėjimą.

Nuo 1946 m. balandžio 
mėnesio dirbu Lietuvos 
TSR Mokslų akademijoje, 
kaip Lietuvos, istorijos in
stituto mokslinis bendra
darbis. Dirbu tą darbą, apie 
kurį svajojau daugiau kaip 
dvidešimtį metų — renku 
ir tyrinėju lietuvių tauto
saką, ruošiu tautosakos lei
dinius.

Lietuvos istorijos institu
to rankraštyne saugomi ir 
tvarkomi Lietuvių mokslo 
draugijos ir Lietuvių 
taut osakos archyvo rin
kiniai ; yra čia ir gau
sios naujos medžiagos, 
kurią surinko pats in
stitutas. Nuo 1946 m. iki
1951 m. pabaigos, surinkta 
apie 40,000 vienetų. Tauto
sakos rinkimui tarybinė vy
riausybė skiria daug lėšų. 
Lietuvos istorijos institutas 
kasmet vykdo 10-15 žmonių 
etnografinę - folkloristinę 
ekspediciją, kuri tam tikra
me plote sistemingai ren
ka lietuviu liaudies materi
alinės, socialinės, dvasi
nės kultūros paminklus, jų 
tarpe ir tautosaką. Šiais
1952 metais birželio ir lie
pos mėnesių laikotarpyje 
didelio masto kompleksinė 
etnografinė - folkloristinė 
ekspedicija tyrinės Lietu
vos-Latvijos pasienio ruo
žą Rokiškio ir Obelių apy
linkėse. Tuo pačiu metu 
gretimą Latvijos TSR pa
sienio ruožą tyrinės tokio 
pat pobūdžio Latvijos TSR 
Mokslų akademijos Etno
grafijos ir folkloro insti
tuto ekspedicija. Abiejų 
ekspedicijų darbas iš anks
to suderintas; viena kitai 
teiks pagalbą vietovėse su 
mišriu gyventojų sąstatu.

Lietuvos istorijos institu
tas taip pat įjungia bendra
darbius folkloristus į Lietu
viu literatūros ir Lietuviu 
kalbos institutų ruošiamas 
ekspedicijas; be to, bendra
darbiai komandiruojami į 
respublikos rajonus tauto
sakai rinkti. Pačiame Vil
niuj ir artimose .jo apylin
kėse instituto bendradar
biai renka tautosaką iš be
simokančių kursuose kolū
kiečių. Siunčia tautosaką 
institutui ir vietiniai ko
respondentai — mokytojai, 
studentai, mokiniai, kolū
kiečiai, darbininkai, rajOni- 
nių laikraščių redakcijos. 
Be Lietuvos istorijos insti
tuto, lietuvių tautosaką ren
ka dar Respublikiniai liau
dies kūrybos namai, Vil
niaus pedagoginis institu
tas, Vilniaus valstybinė 
konservatorija. Tuo būdu 
sudaroma vis pilnesnė, tvir
tesnė bazė lietuvių tautosa
kos leidimui ir tyrinėjimui.

Lietuvos istorijos institu
te ruošiami moksliniai ir 
mokykliniai taut osakin.es 
medžiagos leidiniai, rašomi 
teoriniai lietuvių tautpsa- 
kos tyrinėjimai. Šį darbą 
pradžioje labai trukdė kva
lifikuotų kadrų stoka.

Galima pasakyti, kad 
pirmasis pokarinis penk
metis buvo tautosakinės 
medžiagos rinkimo, tvar
kymo ir kartu kadrų 
auklėjimo p e n k m etis. 
Dabar padėtis jau kito
kia — tai rodo kad ir 
tas faktas, kad šiuo metu 
Lietuvos istorijos institute 
ir kitose mokslo įstaigose 
ruošiamos net šešios diser
tacijos iš lietuvių tautosa
kos srities. Šiais ir sekan
čiais metais suplanuota iš
leisti visa* eilė tautosakinių 
rinkinių.

Šiuo metu spausdinama 
Lietuvos istorijos instituto 
paruošta tautosakos chres

tomatija viduriniųjų moky
klų VIII klasei (apie 100 
pusi.), kuri sudarys litera
tūros chrestomatijos pir
mąją dalį. Baigiama ruošti 
lietuvių tautosakos rinkti
nė, skiriama mokytojams ir 
plačiajai visuomenei (apie 
300 pusi, teksto, apie 60 
pusi, teoretinio įvado). Prie 
šių neatidėtinų leidinių, 
kurių visuomenė jau nekan
triai laukia, nemaža teko 
padirbėti ir man. Kartu 
su kitais instituto bendra
darbiais atrinkinėjau teks
tus, rašiau teorinį įvadą.

Išleidęs minėtuosius tau
tosakinius rinkinius, sku
biausia reikalingus plačia
jai visuomenei, Lietuvos is
torijos institutas numato 
imtis ir mokslinių leidinių. 
1953-1955 metais suplanuo
ta išspausdinti mokslinio 
lietuvių liaudies pasakų 
rinkinio pirmuosius du to
mus. Pirmasis tomas be
veik pabaigtas —- prie jo 
dirbau nuo 1947 iki 1950 
metų. Ten įdėtos pasakos 
apie gyvulius — apie 500 
tekstų, 5 aut. lankų įvadas 
ir 4 aut. lankų bibliografi
niai komentarai.

Ruošdama mokslinį pasa
kų apie gyvulius i leidinį, 
nuodugniai išstudijavau šį 
pasakų žanrą. . Tyrinėjimo 
rezultatus trumpai apiben
drinau rinkinio įvade; jais 
remdamasi dabar rašau 
disertaciją.

Klausimais, liečiančiais 
mano darbo sritį, turėjau 
progos tartis su žymiais 
Maskvos, Leningrado', Lat
vijos, Karelijos - Suomijos, 
Ukrainos respublikų folklo
ristais. Maskvoje kasmet 
vyksta visasąjunginio mas
to etnografinės folkloristi
nės konferencijos. Be to, įvy
ko jau dvi etnografinės ir 
viena folkloristinė l^onfe- 
rencijos, skirtos specialiai 
Pabaltijo respublikų etno
grafijai ir folkloristikai. 
Šięse konferencijose akty
viai dalyvauja ir Lietuvos 
TSR etnografai ir folklo- 
ristaį. I Pabaltijo etno
grafų konferencijoje, įvy
kusioje 1950 metų' pavasa
rį Maskvoje, buvo paskaity
ti pranešimai apie lietuvių 
liaudies architektūrą, apie 
žemdirbystės, pradžią Lie
tuvoje. Aš šioje konferen
cijoje skaičiau pranešimą 
tema “Lietuvių ir slavų pa
sakų apie gyvulius idėjiniai 
ir tematiniai bendrumai.” 
1951 metų pavasarį Pabalti
jo folkloristų konferencijo
je Rygoje skaičiau prane
šima tema “Lietuviu liau- 
dies pasakų rinkimo ir ty
rinėjimo apžvalga.” 1951 
metų lapkričio mėnesį Vil
niuje įvyko II Pabaltijo et
nografų konferencija. Pir
mą kartą Lietuvos istorijo
je į Lietuvos senąją sosti

Mainierių unijos prezidentas John L. Lewis sveikinasi 
su šiaurinių valstybių minkštosios anglies kompanijų 
atstovu 'Harry M. Moses po pasirašymo vieneriems 
metams naujo kontrakto; Mainieriai gavo $1.90 algų 
pakėlimą j dieną ir taip pat po 10 centų nuo tonos į 
mainierių gerovės fondą.

nę suvažiavo Maskvos, Le
ningrado, Latvijos, Estijos, 
Karelijos - Suomijos^ Bal
tarusijos, Ukrainos K etno
grafai ir folkloristai svars
tyti Pabaltijo liaudies kul
tūros klausimų. Buvo na
grinėjami lietuvių tautos 
e t n o g e n e z ės klausimai, 
buvo paskaityti pranešimai 
apie lietuvių, estų liaudies 
architektūrą, apie lietuvių 
tautinius drabužius, iš lie
tuvių ir latvių etnografijos 
bei folkloristikos is
torijos, apie lietuvių ir 
latvių kolūkiečių buitį, 
apie sparčiai augančios lie
tuvių tarybinės tautosakos 
rinkimą. Aš skaičiau pra
nešimą apie mano paruoš
tąjį mokslinio lietuvių liau
dies pasakų leidinio pirmą
jį tomą. Šitas pranešimas 
iššaukė gyvas diskusijas. 
Folkloristai iš kitų respu
blikų pabrėžė, kad šito rin
kinio išleidimas būtų labai 
svarbus ne tik Lietuvos 
TSR, ir reiškė pageidavi
mą, kad jis būtų leidžiamas 
lygia greta lietuvių ir rusų 
kalbomis. Buvo duota ver
tingų patarimų šio leidinio 
patobulinimui. 1951 metų 
gruodžio mėnesį dalyvavau 
įvykusioje Rygoje Latvijos 
TSR respublikinėje konfe
rencijoje tautosakos ir tau
todailės rinkimo klausi
mais. Trumpai informavau 
konferenciją apie lietuvių 
tautosakos rinkimo srityje 
vykdomą darbą.

Šių metų pabaigoje Le
ningrade TSRS Mokslų 
akademija ruošia konferen
ciją folkloro istorijos klau
simais. Lietuvos istorijos 
institutas numato koman
diruoti į tą konferenciją du 
atstovus, jų tarpe ir mane. 
Manau ten skaityti prane
šimą apie lietuvių revoliu
cinę tautosaką, kurios po
kariniu laikotarpiu nemaža 
surinkome iš revoliucinių 
judėjimų dalyvių ar žuvu
sių revoliucionierių šeimų 
narių. Ta pačia proga galė
siu susipažinti su esama Le
ningrado mokslo įstaigų ar
chyvuose lietuvių tautosa
kine medžiaga, kurią surin
ko buvusi geografijos drau
gija XIX amžiuje ir XX 
amžiaus pradžioje.

M. Vimerytė
Lietuvos istorijos 
instituto vyr. 
moksl. bendradarbė

Jankių lakūno pati nuteista 
pustrečių metų kalėti 

už jo nužudymą
Munich, Vokietija.—Ame

rikinis teismas nuteisė 
Martha J. Wage pustrečių 
metų kalėti už tai, kad ji 
nušovė savo vyrą, lakūnų 
saržentą Dana P. Wage, 
žmogžudė teisinosi, kad vy
ras buvo parsivedęs namo 
vokietukę.

Pusan, Korėja. — Ameri
konai sužeidė dar 16 “ne
paklusnių” belaisvių Kodže 
salos stovykloje.

Socializmas remiasi 
žmoniškumo pagrindais

Kai perskaičiau prieš tūlą 
laiką Laisvėje tilpusj Rač
kausko - Vairo aprašymą 
apie dailininką skulptorių 
Petrą Rimšą, pajutau, ką 
socializmas gali duoti žmo
gui.

Pats Vairas - Račkauskas 
kadaise buvo tautininkuo- 
jantis žmogus, bet visapu
siai apsišvietęs. Jo straips
nius esu skaitęs “Laisvojoj 
Mintyj.” Petras Rimša, pa
siekęs 70 metų amžiaus, gy
ve nd am a s socialistinėje 
gimtinėje, taipgi įdomus, ir 
vertas pagarbos žmogus. 
Jis dar vis tebedirba savo 
studijoje ir savo darbu 
džiaugiasi. Jis jaučiasi lai
mingu, kad nebėgo, kad pa
siliko Lietuvoje, kad gali 
dirbti savo tautai, gyvenda
mas Kaune. Jam nereikia 
galvoti apie tai, ar jis ry
toj gaus darbo, ar padarys 
gyvenimą. Jis žino, kad jo 
gyvenimas yra ir bus vis
kuo aprūpintas.

Rodosi 1938 metais aš tu
rėjau laimės su skulpto
rium Rimša susitikti, kai 
jis buvo atvykęs į Ameri
ką. Jis norėjo parduoti man 
savo vieną skulptūros dar
bą. Tai buvo kūrinys, vaiz
duojąs Lietuvos biedno 
vargdienio ūkininko sunkią 
gyvenimo naštą. Dėl aiš
kumo, buvo taip. Sutikęs 
mane, Rimša pasisakė es.ąs 
skulptorius ir jis norėtų 
man parduoti mažą stovylą. 
Na, pamaniau, kas gi do 
stovyla. Jis ją išvyniojo iš 
popierio. Žiūriu, “Lietuvos 
Artojas,” o jau susikama- 
vęs, sudžiūvęs, — vos ser
mėga laikosi ant jo kūno. 
Arklas toks, kokį prisime
nu iš Lietuvos laikų. O jau 
arklys: kaklas ilgas, galva 
nulinkusi žemyn, tik oda ir 
kaulai. Tai širdį veriantis 
vaizdas!

Bet kai sužinojau, kiek

Kaip šiemet balsuos Amerikos farmeriai?
Jau aišku, kad visos di

džiosios darbo unijos iš A- 
merikos Darbo Federacijos 
ir CIO pasisakė už demo
kratų kandidatus Steven
son ir Sparkman. Bet dar 
neaiškus nusistatymas 
Amerikos farmerių masės. 
O tai svarbu. Jiems pri
klauso nusveriamas balsas. 
Kaip tik farmeriai 1948 me
tais nusvėrė svarstykles 
Trumano ir demokratų pu
sėn.

Ypatingai vidurvakarinių 
valstijų farmeriai daug 
reikš ir šiuose rinkimuose. 
li?48 metu rinkimuose 86 
rinkikai parėjo iš penkių 
valstijų: Illinois. Iowa,Min
nesota, Ohio ir Wisconsino. 
Jeigu ne šita grupė rinkikų, 
demokratai nebūtų laimėję.

Visi dabar klausia: Ką 
pasakys šios penkios valsti
jos šių metų rinkimuose? 
Arba, už ką šių valstijų 
farmeriai balsuos šiuose 
rinkimuose?

Tūomi labai susirūpinę 
didžiųjų kapitalistinių par
tijų lyderiai ir kandidatai. 
Jie daug dėmesio kreipia į 
farmerius rinkiminėje kam
panijoje. Po šias valstijas 
trankosi ne tik tų partijų 
kandidatai, bet ir visa ar
mija šiaip propagandistų.

Demokratų obalsis: žemų 
kainų ir bankrūto susilauks 
farmeriai, jeigu laimės re- 
publikonai.

2 pus!.—Laisve (Liberty)-Antrad., Spalio-October 14, 1952

skulptorius nori už jį gauti 
pinigų, man pasirodė per- 
brangu. Dėl to ir negalėjau 
skulptūrą nupirkti.

Kaip ten be’būtų, turėtP 
tokią skulptūrą savo na
muose būtų labai gražu ir 
naudinga.

Petras Rimša — lėto bū
do, gražaus apsiėjimo žmo
gus. Jis, būdamas Ameri
koje, linko daugiau prie 
tautininkų, tačiau jis ir ten 
negalėjo rasti laimės, nega
vo savo kūrimams pirkėjų 
ir dėl to negalėjo padary
ti sau gyvenimo.

Tačiau jam pasitaikė ne
tikėta laimė. Būdamas tei
singu ir darbščiu, jis pru 
si taikė prie naujo gyveni
mo Lietuvoje. Karo metu 
atsisakė bėgti pas Hitlerį, 
ką padarė tūli kiti daili
ninkai ir kitokių profesijų 
žmonės. Jis buvo pažinęs 
dailininko gyvenimą Jung
tinėse Valstijose, tad jis 
čia neviliojo. Na, ir šian
dien, P. Rimša, gyvenda
mas Lietuvoje, džiaugiasi.

Padariau klaidą, kad ne- 
sukrapščiau reikiamos pi
nigų sumos ir nenupirkau 
“Artojo.” . Tik prisižiūrė
jęs į Rimšos “Artoją,” žmo
gus gali padaryti ryškesnį 
skirtumą tarp seno gyve
nimo Lietuvoje ir naujojo, 
tarp to, kai medinį arklą 
vilko sudžiūvęs arkliukas, 
ir šiandien po Lietuvos lau
kus riaumoja traktoriai, 
kombainai ir kitokios že
mei dirbti -mašinos.

Ir šiandien Rimša, gyven
damas Lietuvoje, kuria jau 
ne tuos artojus, kokius kiįj 
rė, nes tokių Lietuvoje 
beliko^,; Jis kuria skulptū
ras, vaizduojančias naują 
gyvenimą, aukštą techniką, 
žmonių pasiryžimą vis dau
giau ir geriau dirbti, ir jų 
kovą už taikos išlaikymą.

K. Depsas

Republikonai iš savo pu- 
sęs tvirtina, kad jiems lai
mėjus, farmeriai laimės 
aukštas kainas savo pro
duktams. Todėl už Eisen- 
howeri jiems apsimoką bal
suoti.

Bet, žinoma, tikrovėje di-. 
delio skirtumo tarpe kaptfl 
talistinių partijų nėra. Dar
bo farmeriai negali džiaug
tis demokratais ir nieko 
geresnio negali tikėtis iš 
republikonų. Abidvi seno
sios partijos tarnauja stam
biesiems farmeriams ir 
maisto trustui.

Progresistų Partija taip 
pat kreipia daug dėmesio į 
laimėjimą farmerių balsų 
savo kandidatams — Vin
cent Haiti nan ir Mrs. Bass. 
Bėda tik tame, kad progre- 
sistai neturi ištekliaus nei 
jėgų su savo obalsiais pa
siekti farlheriū mases. Tos 
masės yra paveiktos Apga- 

vvingos kapitalistinių parti
jų propagandos. Jas pa
kreipti geron, teisingon pu
sėn yra milžiniškas darbas.

Todėl nereikia, būti pra
našu, kad atspėti, jog ir 
šiais rinkimais fąrmerių 
balsai pasakys, kurios kapi
talistinės partijos kandida
tai sėdės Baltajame Name 
per ateinančius ketverius^ 
metus. Jeigu jie balsuosi 
taip, kaip balsavo 1948 me
tais, demokratai laimės rin
kimus. t Progresistas

osakin.es
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(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Donora, Pa.; John Briedis, McKean, Pa.; B. Baleišis, 
Bronx, N. Y.; V. Žilinskas, Woodhaven, N. Y.; John Ga
liūnas, Brooklyn, N. Y.; D. Kasmauskas, Cambria Hts., 
L. I„ N. Y.; J. Petrušaitis, Fairfield, Conn.; Valerija 
Vaškis, Quincy, Mass.

P, Paskauskas, Richmond Hill, N. Y., $2.
Po$l: M. Vaikys, Palisade Park, N. J.; R. R. Sta

šinskas, New Kensington, Pa.; Peter Demikis, Ansonia, 
Conn.

$11.50 
. 8.00 
. 8.00 

5.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 

3.00

Šie miestai stovi aukomis sekamai:
Rochester, N. Y..............................................
Brooklyn, N. Y.................................... ♦.........
Richmond Hill - Woodhaven, N. Y............
Baltimore, Md................................................
Bridgeport, Conn................ . .........................
Newark, N. J.................................................
New York City, N. Y. ..............................•..
So. Boston, Mass.............................................
Vajaus pradžia graži, tačiau trūksta paskubos. Dar 

per trumpas vajininkų sąrašas. Neaitsidėkime ant to, 
kad daug laiko. Tas laikas, greit prabėgs. Dabar, pakol 
gražus oras, yra pats puikiausias laikas darbui. Šir
dingiausiai prašome nesivėlinti.

Laisves Administracija

Porą savaičių .viešėjant man 
pas draugę H. Janulienę ir 
jos sūnelį Rikarduką Ustery- 
je, būtinai norėjosi pamatyti, 
aplankyti to didvyrio kapą. Ir 
man paprašius Rikarduko ir 
mamos, jie su mielu noru su
tiko, ir tuoj po vakarienės sė
dome į auto ir už 15-kos mi
nučių jau buvome ant puikių 
Worcesterio kapinių, kurios 
labai didelės ir gražios, tai 
buvo 7-tą dieną rugsėjo.

Priėjome nedidelį, bet labai 
gražų paminklą pilko granito 
su iškaltomis eilutėmis : “Si- 
manas Janulis;” draugė Janu- 
lienė su sūneliu vos teištarė, 
susijaudinusiai: “štai čia Si- 
manas palaidotas.” Vietelė 
graži, nedidelis krantelis, prie 
didelio kelio, o iš antros pusės 
eina kapinių kelias. Tai čia il- 
.sisi sau ramiai didžius darbus 
nudirbęs per savo visą gyveni
mą brangus Simanas! Ištikro 
labai gaila ir graudu pasidarė 
bežiūrint į tą šešių pėdų' že-

PETRAS KRAPAS

Už tų sienų mūrų
Kalėjimo vaizdai.

POEMA.

r

(Pabaiga)
Visą tą švergždžiantį, kandų sarkazmą, 
Šniaukrią satyrą—tą drugio miazmą...

Prošvaistes ieško siela alkana, 
Giedro praskiebo, kad vėl būt’ diena.

Na numaldyk tu pritvinkusią širdį, 
Dūžius skaudžius, kur tau juntas ir 

girdis,—
Dukart greitesnį mušimą širdies — 
Dieną dienom ir baisybėm nakties...

Na atmiegok tas naktis nemiegotas, 
Išvogtas kokio pusiauidioto...
* Antžmogio Herkulo galią turėk, 

Valią titano — tylėk, cit, nerėk...
Nuoskaudos lyrika! Skriauda beribė! 

,rtįeit ją pamestum, jei būt’ neteisybė...
kaip giliai ji suleido šaknis,— 

Kas jas išraus ar pagrauš ar išknis?...
6.

. Tylūs ir niūrūs tik zvokso paukšteliai, 
Pablaku niūkso ant savo laktelių:

Slegia savaip jų kiekvieną našta, 
Sūkurio, vėtros ant jų užnešta.

Nuskustos galvos, kitų kiek ataugę,— 
Žvilgteli kur tai, lyg klausiamai, 

baugiai:
Paukščiai kalėjimo, laiko draugai — 
Aklo likimo krūvoj gal ilgai...

“Na, ko taip tylim dabar po paralių?
Gal anekdotą juokingą kas gali?

Sąmojį, pokštą, išdaigą — bet ką:
• Tuoj pas’darys ir smagiau ir talka.”
Na ir pras’dėjo taip žodis po žodžio, 
Kas kam užeina ar kas ką sumuodžia: 
.Mčalis greitesnis visad ant juokų, 
^Na, tai su juo pas’darys ir jauku.
Paterškė jis tuoj kokį anekdotą, 
Prietykį savą ar gal sugalvotą.

Baigia—ir tuoj nusijuokia visi, 
Gal nuo širdies—kur ten juos suseksi?

Edis šeimynos ir sodo panoro, 
Dūsavo Bilis, lyg trūktų jam oro, 

, Rymojo Džionis, išpūtęs akis,—
Laukė šie trys, ką gi jis pasakys.

Džionis sakyt kaip ir nieko nesakė,— 
Gal kas gilesnio jam puolė į akį:

Vakaro šito kokia gi eiga?
Ryto diena ar taip pat bus ilga?

Edis atsakė, kad radijas būsiąs 
Bet, kai klausyt, tai neverta nė pusės.

\ Lig devynių — paskui esti ramu, 
Po devynių —tai ilgėkis namų:

Šviesos užges, ir maigūną tu maigai,— 
Šiaip ar tu taip, vis tau kieta ir daigo.

Ryt, kaip tik šešios, užtvieskia šviesa, 
Skambalas skamba rūstybe visa:

Šokėta greitųjų visi —ir ant kojų, 
Velkasi, prausiasi, patalą kloja.

Po septynių — tai ir pusryčiai bus, 
O ten — dairykis ir būk pastabus.

Grįžę į narvą, padaro ten tvarką, 
Krausto, pašluoja, bet nieko nedarko, 
^0 kaip devynios — į kiemą visi: 

„ Ten įdomybių visokių rasi.
Pusė po dešimt -r- tai grįžti į gūžtą,— 
Ir, kaip matai, visi grūdasi, lūžta:

Skuba urmingai į salę pietų,— 
, Grūskis ir tu kuo greičiausiai kartu.

Ligi pirmos vėl gūžtoj patupėsi,— 
Laukan tuomet, pazyliok po pavėsį.

Štai apie trečią—ir vėl tu grįžai,
Gavęs pašalt, palakstyt nemažai.

Pusvalandėlis — ir vėl išmaršuoji,
Vakarieniauji — keliu vis greituoju.

Grįžęs atgal —tu ir vėl po raktu,— 
Taip programa čia ir -eina taktu.

*

Džionis išklausė — šypsotis mėgina, 
Spiečiai minčių vėl apspito vaikiną.

Greit susizgrimba greita jo galva,— 
Rūpi jam būklė ir laimė sava.

Knygų palovėj krūvelė, tai Edis,
Daug jų jau skaitęs ir daug jų primetęs, 

Siūlo, gal Džionis skaitytų kai ką,— 
Būtų narve ir ramu ir taika.

Džionis akim tiktai permetė krūvą:
Nagi gerai — gal ir taip tegul būva.

Knygšės lengvutės, smalsiai jas laižai, 
Na, o naudos tos iš jų tai mažai.

Vis tau suktybės, plėšimai, be galo, 
Gudrūs sekliai, padarai kriminalo, 

Baisios misterijos, žygiai slapti. 
Perskaitai — na, ir nauda ta pati...

Daug ko išmoksti, kaip vyksta plėšimai, 
Šiurpūs pavojai, net šiurpas tav’ ima,

Drąsūs plėšikai, sekliai — ne bailiai, 
Viskas galop pasibaigia smailiai...

Rodos, tos knygšės pritaikytos tyčia, 
Kad, ją pradėjęs, smalsiai ir skaityčia’,

Kad ir kitiems ją išgirčiau gardžiai,- 
Pelno suknaisytų biznio vabzdžiai...

Džionis tokių jau ir šiaip daug prilaižęs: 
Areštai tie, nagrinėjimai gaižūs...

Jis jų patyrė ir pats ant savęs:
Kas juos sudėstys, krūvon juos suves?

Dingt ir pajuto galvoj jis idėją,
Tarpsta ji, bręsta ir vis ji stiprėja: 

Knygą rašyt patyrimų savų,— ' 
Būtų nebloga skaityt ir guvu...

Knygšės juk tos—vis aferos teisminės,— 
Graibsto jas sparčiai skaitytojų minios.

Na, o čia laiko juk esti gana, • 
Faktų šiurpiųjų galva sklidina.

Daug dar skaitys jis ir mokysis 
daug ko, —

Ko nesugriebs, pasiklaus kokio draugo,— 
Štai kad ir Edis — žmogus sumanus: 
Vykdyt būt’ galima tokius planus.-

Tėmyt rašybą ir stilių turės jis,—
Šitos minties įsikibęs turėsis:

Taškas. Iš Džionio rašytojas bus,— 
Planas jo auga, kaip medis stangus...

Na, taigi-kokią dabar čionai knygą?
Šitą. Jos vardas slaptingai išdygo: 

“Balsas numirėlio”... skamba slaptai. 
Kas ją parašė? Gi kas? ne vis tai'

Atvaizdas štai koks baisus ant viršelio: 
Tik pažiūrėjai — ir siaubą tau kelia.

“Edi, tai dėkui: štai šitą imu, 
Na, tai dabar bus tylu ir ramu!”

“Puikiai! Mes taipgi jau ką įsiskaitę: 
Atveža knygų žmona kas savaitę.”

“Tylu, ramu”... gal sakytum—juokai: 
Radijas kliurrr... ir prakiuro paikai.., I

?

melės plotą, kuris amžiams 
savyje paslėpė tokią brangią 
asmenybę, kuri buvo labai 
reikalinga mūsų gyvųjų tarpe!

Gailestingomis akimis žiū
riu į tą žemelę^ paskui mečiau 
žvilgsnį į draugę Elenutę, į sū
nelį Rikarduką. Jie irgi nu
leidę akeles tebežiūri į kapą, 
kur ilsisi draugas ir tėvelis. 
Pamaniau: “ką dabar jie gal
voja? Ką mano? Tai tik jiems 
patiems težinoma.”

Visi trys apėjome aplinkui 
kapą. Paminklas neaukštas, 
bet platokas, šlipuotas, gra
žus. O kaip gaila bežiūrint į 
tą akmenėlį, kad taip mielo 
mūsų sielai vardo jau. nieka
dos nebus gyvųjų tarpe ant 
šios pilkos žemelės! Draugės 
Elenutes pasodintas didelis ir 
gražus gėlių krūmas, kuris 
dar vis labai gražiai tebežydi, 
bepuošia jos draugo kapą. O 
iš abiejų šonų paminklų paso
dinta labai gražios eglaitės, 
kurios gražiai žaliuoja, auga. 
Kas sudaro labai malonų vaiz
dą.

Taip bežiūrint ir besidai
rant, ‘ateina visokios mintys: 
O gal velionis patenkintas ir 
džiaugiasi, kad yla kam pri
žiūrėti ir papuošti jo amžino 
poilsio vietelė. Ir man prisimi
nė draugo Simano visi nudirb
ti geri visuomeniški darbai, 
kitų ir jo paties aprašyti, nu
dirbti dėl visuomenės labo. 
Sakau: “Drauge Simanai, tau 
nebuvo lemta mirti nei caristi- 
nės Rusijos kalėjimuose, nei 
Sibiro katorgoje. Per plačiau
sius tyrlaukius, girias ir kal
nus išvengei visur nelaimių ir 
mirties. Be maisto ir vandens, 
tik su nudriskusiais rūbais. 
Tu bėgai iš caro nelaisvės. 
Nei prigerti nebuvo tau lemta 
begulėdamas ežero vandeny
je ištisas valandas — kvėpuo
jant 
kad 
mų, 
gus, 
kad
katorgom Tai reikėjo jėgų, iš
tvermės, ir kantrybės. Bet tu 
nugalėjai tai visa, visas kliūtis 
ir sulaukei gražaus amželio, 
kuris apvainikavo visus tavo 
didingus darbus.”

šitos granite įkaltos raidės, 
pasakys kiekvienam praeiviui, 
kad tui gyvenai!

Per amžius ilsėkis, mielas 
Simanai, puikiose Worcesterio 
kapinėse, kurias tu gyvas bū-, 
damas pasirinkai, kaip gra
žiausią vietelę, kurią ir man 
teko aplankyti ir šiuos keletą 
žodelių ištarti, parašyti. Gal 
kada nors kokis kitas keleivis 
daug gražiau tave aprašys. 
Eidamas j auto, tariau: “Su
diev, brangus Simanai! Neži- 

i nau, kada vėl tavo kapelį ap
lankysiu.”

Susninkų Jurgis.

PITTSBURGH, PA. — šia
me mieste yra laikoma CIO 
Elektrikierių unijos (Interna
tional Union of Electrical 
Workers) konvencija. Kaip 
jau žinoma, ši unija tapo su
organizuota iš atskilėlių nuo 
United Electrical Workers u- 
nijos, kuri buvo išmesta iš CIO 
už “kairumą.” Naujai unijai 
vadovauja James Carey, CIO 
sekretorius-iždininkas. Visa 
unijos vadovybė yra konserva- 
tyviška. Jos vyriausias tikslas 
ne organizuoti neorganizuotus 
darbininkus, bet kovoti United 
Electrical Workers uniją.

Bet ir šioje unijoje biuro
kratiška James Carey vadovy
be nepasitenkinimas yra jau 
žymiai pasireiškęs. Tai parodė 
ir ši konvencija. Labai prastai 
jaučiasi James Carey. Nepavy
ko jam jo planas pakelti na
riams duokles. Dabar nariai 
moka po $2 į mėnesį. Jis no
rėjo dar dvidešimt penkis cen
tus pridėti. Išreiškimui savo 
nepasitenkinimo visa vadovy
be, delegatai sukilo prieš Ca
rey pasiūlymą.

Carey panaudojo visas suk-

tybes savo pasiūlymo pravedi- 
mui. Kaipo konvencijos pir
mininkas, jis plačiai kalbėjo 
už duoklių pakėlimą. Neleido 
opozicijai išsireikšti. Tuojau 
reikalavo balsuoti. Neva skaitė 
balsus. Paskelbė, kad daugu
ma balsavo už duoklių pakėli
mą.

/ To jau buvo perdaug dele
gatams. Kilo tokia protestų 
audra, jog Carey bandė išsi
sukti iš keblios padėties, pa
siūlydamas,'kad visas tas duo
klių pakėlimo klausimas būtų 
sugrąžintas į konstitucinę kon
vencijos komisiją. Lai ta ko
misija suranda tokį kompro
misą, kuris patiktų visiems de
legatams. Bet delegatai nenu
rimo. Jie reikalavo, kad būtų 
perbalsuojama tuojau delega
tų vardų šaukimu. Bijodamas, 
kad konvencija nesuskiltų, Ca
rey buvo priverstas balsuoti 
vardų šaukimu. Pasekmės to
kios: už duoklių pakėlimą pa
duota 1,068 balsai, prieš — 
1,121. Vadinasi, duoklių pakė
limas atmesta.

Šiam unijos biurokratui ne
pavyko konvenciją ir narius 
apgauti. Reporteris

CHICAGOS ŽINIOS
Išrinko 7 delegatus LDS

Literatūros Draugijos 
Kuopa Lamonte

Lamont, šalę Chicagos, gy
vena kokia 20 lietuviškų šei
mų. Didžiuma turi mažas far- 
mas. Jau pernai pradėta gal
voti, kad reikia sukurt Lietu
vių Literatūros Draugijos kuo
pą. Pereitą nedeldienį padary
ta pradžia. Keturi lamo»Me- 
Čiai prisidėjo prie LLD. Grei
tu laiku bus gauta daugiau 
narių. Tuomet kuopa bus 
formaliai sukurta* Manoma, 
kad bent 10 lamontiečių prisi
dės prie kuopos. Lamontietis.

—o—
Baigėsi keltuvų 
operuoto jų streikas

Keltuvų operuotojų unija ir 
didžiųjų pastatų miesto cent
re savininkų susivienijimas 
priėjo prie susitarimo ir strei
kas baigtas.

Unija iškovojo didelius lai
mėjimus. Darbininkai dirbs . 
tik 40 valandų į savaitę, vie
toje 48, bet už tą patį mokestį 
kaip pirmiau. Be to, unija iško

vojo 2 centu į valandą pakėli
mą algos.

Tas reiškia, kad dirbdami 
tik 40 valandų per savaitę 
keltuvų operuotojai gaus 
pat kiek gaudavo už 48 
landas, plus 2 centu per 
landą priedo.

tiek 
va- 
va-

vakare įvyko 
susirinkimas— 

geras.

tik per ilgą šiauduką, 
išvengus žandarų žiauru- 
kad nepatekus į jųjų na- 
kurie .tave vijos, sekiojo, 
galėtų grąžinti nelaisvėn,

Miami, Fla
Širdinga padėka

širdingai dėkoju visiems 
savo draugams ir prieteliams 
už patarnavimą ir' suteikimą 
simpatijos laike mano vyro 
Prano Cvirkos mirties, šir
dingai ačiū visiems, kurie, pri
siuntė gėlių ir kurie pareiškė 
užuojautą per dienraštį Lais
vę. Dėkoju mano prieteliams, 
kurie prisiuntė užuojautos lai
škus iš įvairių miestų. Dėkoju 
draugams, kurie nešė karstą, 
ir kurie palydėjo į krematori- 
ją. Ir abelnaj širdingai dėkoju 
visiems, kurie prisidėjo su 
pagalba man šioje, liūdnoje 
valandoje.

Jeigu jūs, draugai ir priete- 
liai nebūtumėt atėję man pa
galbon, tai man būtų buvę la
bai sum k u pergyventi šias liūd
nas valandas. Nors viena pa
silikau, bet gyvenu toje pa
čioje vietoje, 7945 N. W. 6th 
Ave., Miami Fla. kurie atva
žiuosit į Miami žiemos laiku, 
tai malonėkite aplankyti ir 
maiie.

Kadangi Pranas buvo darbi
ninkiškos spaudos skaitytojas 
ir aš esu skaitytoja ir rėmė
ja, tai siunčiu jumis mažą au-

Pirmdienio 
LDS 112 kp. 
skaitlingas ir

Prie paprastų rutinos reika
lų apkalbėta kitų svarbių rei
kalų.

Išrinkti 7 delegatai j LDS 
apskrities konferenciją. Svar
bu pažymėti, kad penki dele
gatai yra čiagimiai. Pagirtina, 
buvo visai lengva gauti dele
gatus.

Tie jauni žmonės tikrai už
sitarnauja pagarbos. Jie visur 
dalyvauja, veikia.

Daugelis narių pasipifko ti- 
kietų į Tąutų Festivalį. Nors 
abu ’parengimai taikosi tą pa
tį vakarą, bet abiems rūpina
masi. Abu jie bus netoli kitas 
kito. Kai kurie sakė abiejuose 
dalyvaus. V.
Dviguba tragedija
Barrington priemiesčio, šiaur

vakarinėj Chicagos pusėj, vie
na šeima turėjo dvi tragedijas.

Johnny Popp, atletas, popu
liarus vaikinas, vos 19 metų 
sulaukęs, krito karo lauke Ko
rėjoj. Jo lavonas parvestas. 
Laike laidotuvių veik visi mie
sčiuko žmonės suėjo, sveikino 
vaikino tėvą ir motiną, reiškė 
užuojautą. Ilgai tėvas turėjo 
stovėti iki ilga eilė kaimynų 
praėjo reikšdami užuojautą.

Vidurnakty tėvas (John F. 
Popp) grįžo namo su 
Florence ir jaunesniu, 
tų, sūnum. 4

Atsigulęs gavo jis 
ataką ir mirė.

Dabar abu — sūnus kritęs 
karo lauke Korėjoj, tėvas mi
ręs iš gailesčio ir susikrimtimo 
—bus palaidojami sykiu.

Popp’ų šeimą labai skau
džiai smogė nelaimė, kurios 
priežastys yra karas Korėjoj.
Gražiai sveiksta

Mildred Che'snienė
motina Magdė žebraitienė, po 
didelio aksidento, nors smar
kiai sužeistos, jau sveiksta.

Vik.tdras ir Louise Remei- 
kiai, aplankę juodvi sakė, kad 
jos stebėtinai gerai sveiksta, 
atsižvelgiant į aksidento rim
tumą.

Motinai veidas buvo smar
kiai sužalotas. Aišku, ims il
gai iki išsilygins, bet ji ge
riau atrodo, negu manyta į 
taip trumpą laiką. Jinai yra 
drąsi ir stipri moteriškė. Nors 
jau 80 metų amžiaus, dar vis 
tvirta.

Ji lankydavo susirinkimus, 
neatsižvelgiant į savo amžių.

Linkime joms abiems juo 
greičiau pasveikti; A.

Apie Ex-mainierių klubą
Iš pat pradžių klubo susi- 

organizavimo, buvo girdima ir 
šiuo tarpu dar yra žmonių, 
kurie kalba, būk tas klubas 
susidedąs iš girtuoklių, sava
naudžių, ir *tam panašiai.

Daugiausia kalba tokie, 
kurie nieko nežino, nieko ne
supranta apie vidaus klubo 
tvarką.

Ir dar kalba, jog klubas 
per daug turi pinigų, kur juos 
dės, teks keliems ir tam pa
našių kalbų yra.

Man išrodo, jog pinigų su
sidarymas parodo tik, kad 
klubas teisingai tvarkosi, nėra 
savanaudžiu, 
nėra tiek 
bijoti kur

Klubas 
skiria $15 
reikalauja,
Į klubą priima ir 80 metų am
žiaus. Taigi, kuris narys iš
moka tą sumą mokėdamas po 
50 c. mokesties į metus? Prie 
to, klubas turi chorą, kas sa
vaitė išmoka $6 choro moky
tojai ir svetainių bilas.

Kad klubo nariai išsigeria, 
tai jų privatus dalykas, ne iš 
klubo pinigų. Išsigeria žmonės 
visokiose organizacijose pri
klausą. Nėra blaivybės šiuo

Prie to, pinigų 
daug, kad reikėtų 
juos padėti.
mirusiam nariui 
dėl gėlių, o kas 

pinigais išmoka.

Mrs. Rockefeller neturi 
slapto divorso

Eva Rockefelleriene griež
tai nuginčijo gandus, būk ji 
sulygo su Wintropu Rockefel- 
leriu del divorso.

Eva sako, kad tie gandai, 
kuriuos paleido Walter Win
chell, neturi mažiausio pagrin
do.

Winchell minėjo apie milio- 
nus dolerių, kuriuos Winthrop 
Rockefeller būk skiria savo 
sūnui ir kad tų milionų trusti- 
su bus Eva.
.Ir tą ji nuginčijo. S.. ‘

Laisvės metinis koncertas 
šiemet bus lapkričio-NoVJ 9-tą, 
Liberty Auditorium, 110-06, 
Atlantic Ave., Richmond Hill,

žmona
16 mc-

širdies

ir jos

ką dėl dienraščio Laisvės, $2. 
Maža auka^ bet šiuo tarpu 
daugiau neišgaliu.

• Dar kartą tariu visiems šir
dingiausia ačiū.

Magdelena Cvirkienč

5 žuvo ligoniniuose Pietų 
Korėjos traukiniuose

Pušan, Korėja. — Susi
kūlė du ligoniniai trauki
niai vienas į kitą Pietinėje 
Korėjoje, užmušant 2 ame-' 
rikonus ir tris pietinių tau
tininku kareivius. Trauki
niai vežė sužeistuosius iš 
karo fronto.

SVARBUS PRANEŠIMAS
M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė

je, vietoj 2oz„ ir kad kaina bus $1.50, vietoje $1.25. Ruduo jau čia pat; 
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 {vairių ligų.

No. 1 M. ŠVILPA SALVE (for 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 įvai
rių skausmų: kojų, rankų,’ sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 3oz. '

No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dontų 
skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagcnų. 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 (Salve for Piles). Ši mostis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus. t .

Su užsakymais siųskite Money-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., tik 
reikia pridėt 30c stampomis. ” .

Hartforde galite gauti vaistinėse ant: Park ir Hudson; Governor ir 
Sheldon gatvių.

Adresuokite: M. ŠVILPA, P. O. Box 78, Sta. A, Hartford, Conn, 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i - ■ r......................... —i— .......  ......................................—

3 pusi.-Laisve (Liberty) -Antrad., Spalio-October 14, 1952

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

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



Motery klubo 
susirinkimas

Įvyks spalių 16-tą, Kultūri
niame Centre, 8 vai. vakaro.

Draugės, ateikite visos, at
siveskite savo drauges, prira
šykite į klubą, nes Moterų 
Klubas yra labai svarbi suei
ga. Mes, susirinkusios, netik 
apsvarstome šių dienų reika
lus, bet dar ir pasimokiname 
visokių naudingų dalykų.

Duokime sau: šiame susirin
kime pirm tarimų turėsime pa
moką, kaip gražiai numegsti 
svederį, pirštines arba kitus 
dalykus atsivertus knygą. Ten 
yra ženklai, kuriuos mes ne 
visos suprantame. Tie ženklai 
bus paaiškinti ir parodyti.

O po susirinkimo bus paaiš
kinta ir pademonstruota, kaip 
patapti jauna ir gražia, nors 
ir daug metų tuiįnt.

Prie to, dar girdėjau, kad 
apvaikščios gimtadienius ne 
viena, draugė, bet kelios.

Na, ar tai verta būti namie? 
Atsakymas : ne. Reikia daly
vauti susirinkime, išgirsti, pa
matyti, pasilinksminti. Tas ei
na mums visoms į sveikatą.

Klubietė.

Iš Teismo Rūmų
Foley Square, N. Y. —Try

likos teisiamųjų byla praėjusį 
ketvirtadienį tapo atidėta iki 
antradienio vienam teisiamųjų 
Pettis Perry susirgus.

Perry atsiprašė iš liudytojo 
ir iš advokato pareigų praėju
sį trečiadienį. Jisai neturi ad
vokato, gina pats save. Praė
jusį ketvirtadienį buvo praneš
ta, kad dėl kvėpavimo organų 
ir širdies nesveikatos jis dar 
negalės stoti teisman.

Teisėjo Dimock paskirtas 
daktaras patvirtino Perryo 
privatinio daktaro raportą, 
kad Perry negali' dalyvauti 
teisme.

Sekretoriai sustabdė 
teismo eigą

Praėjusį penktadienį buvo 
pertrauktas teismas policistų, 
kaltinamų apsaugojus Harry 
Grosso gemblerystės biznį už 
gaunamus kyšius. Pertraukti 
turėjo dėl to, ,kad laiku neap
mokėjo algų teismo stenogra- 
fams.

Stenografų pristatymo fir
mos viršininkas Sansom sakė, 
kad miestas prasiskolinęs jo 
firmai $6,729. Jis atsisakė lei
sti stenografams toliau dirbti. 
Taipgi žadėjo neduoti nei to, 
kas jau užrašyta iš tos bylos, 
kol nebus atsiteista.

I

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.)

LAISVĖS KONCERTAS 
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

Pradžia 3:30 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

.................  i < <

NewWto^/M^^Zlnioi
Trumaną pasitiko su 
taikos lapeliais

•r

■Amerikos Darbo Partija pa* 
sitinka prezidentą Trumaną su 
tūkstančiais lapelių po visą 
miestą. Lapeliuose reikalauja 
tuojau sustabdyti mūšius Ko
rėjoje.

Lapeliai ypačiai nuodugniai 
paskleisti Harleme, kur pre
zidentas buvo žadėjęs atvykti 
kalbėti spalių 11-tos rytą. Jam 
mitingas surengtas ant to pa
ties Dorrence Brooks Square 
(aikštės), kur jis sudėjo civi
linių teisių pažadus 1948 me
tais, kandidatuodamas į pre
zidentą. Tų pažadų jis nevyk
dė. Dabar jisai vėl teiki'a pa
žadus už Stevensoną.

Pasitikdami Trumaną, new- 
yorkiečiai iškėlė reikalavimus:

Tuojau stfstabdyti mūšius 
Korėjoje. “Prezidente, kaipo 
vyriausias karo vadas, tai gali 
padaryti!” pareiškia lapelis.

Įsakyti vykdyti teisingos 
samdos praktiką.

Tuojau išlaisvinti darbinin
kų vadą Benjamin J. Davis.

Tam viskam prezidentas tu
ri galią. Visa tai galėtų pada
ryti nesiklausęs Kongreso.

Pažiūrės j pajūrio 
lūžy turtą

Valstijinė Kriminalybėms 
Komisija esanti pasiryžusi pa
žiūrėti į 300 asmenų turtą tik
slu nustatyti, kokiais būdais 
jis įsigytas. Esą spėjimų, kad 
jis surištas su įvairiais rake- 
tierių veiksmais New Yorko 
uoste.

Tarpe tų, į kurių mašnas 
norima pažvelgti, esąs Tam- 
manės demokratų viršininkas 
Carmine DeSapio; majoro pir
moji ranka išdalinime politi
nių valdinių darbų Frank J. 
Sampson’; Jersey City majoras 
Kenny; taipgi žinomieji gau
jų veiksmaisj.^bner Zwillman, 
Joe Adonis, Mfeycr Lansky, 
broliai Anastasia' Na, ir lai- 
vakrovių vadinamasis “kara
liuku” “amžinasis” preziden
tas Joseph P. Ryan, kuris val
do laivakrovius geležine ran
ka.

Tų apie 300 asmenų bankų 
rekordų esą pareikalauta jau 
prieš mėnesį laiko. Bet apie 
davinius būsią galima išgirsti 
tiktai po rinkimų.

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 GR. 8-9865

Viršininkai užgyrė 
Stevensoną

Distrikto 65-jo Generate Ta
ryba kandidatu į prezidentą 
užgyrė demokratų Stevensoną, 
kaip praneša tos tarybos vice
prezidentas Palcy. Tačiau ei
liniuose, kaip kad ghlima ti
kėtis unijose, bus skirtingų 
nuomonių.

Tiktai keliomis dienomis 
anksčiau eiliniai tos unijos na
riai masiniame . unijistų-susi
rinkime, kuriame taipgi daly
vavo daugelio lokalų vadai ir 
šapų pirmininkai, buvo pasi
sakę už ITallinan į- prezi
dentą. Jie sudarė 1,000 narių 
komitetą Hallinanui remti.

Mirusiojo raštas 
rodo į diplomatą

Spalių 2-rą New Yorke buvo 
nušautas asmuo, kuris tapo 
vėliau atpažintas kaipo And
res Requena. Iš karto apie jo 
mirtį buvo aišku tiktai tiek, 
kad jis ton vieton buvo atvi
liotas tikslu užmušti, nes ta
me name, 243 Madison St., 
kur įvyko žmogžudystė, sako
ma, niekas jo nepažino.

Už kelių dienų New Yoi;ko 
laikraštis The Daily Compass 
iškėlė aikštėn nuostabių daly
kų. Ten parodo, kad Requena 
nebuvo taip sau paprastas pi; 
lietis. Kad jis buvo įžymus sa
vo gimtosios šalies Dominican 
valstybėlės žmonių laisvės ša
lininkas. Kad jis redagavo nau
jai norimą išleisti New Yorke 
laikraštį “Dominican Voice,” 
kuris būtų buvęs priešiškas 
esamajam Dominican valsty
bėje Trujillo režimui ir prie
šiškas to režimo atstovui New 
Yorke.

Nuostabiausia tai, kad Re
quena tapo nušautas už ke
turių valandų po įteikimo 
spaudai rašto, kuriame jis ra
šė, kad/Trųjillp atstovas New 
Yorke Felix Bernardino grąsi- 
no jį nušauti. Requena buvęs 
žadėjęs ateiti penktadienį pa
tikrinti naujai leidžiamo laik
raščio. korektas, bet ketvirta
dienį buvo nušautas.

t

Prieš miestą gal bus 
nauja byla

Richard Kern, 23 metų, 
pacifistų (nepritariančių 
jokiam militarizmud nei karui) 
organizacijos narysi žada 
traukti miestą teisman už tai, 
kad jį areštavusieji policistai 
jį sumušė.

Kern buvo atėjęs į Times 
Square sritį dalinti lapelius 
šaukiančius į taiką. Pradėjus 
karui pasiruošimo pratimus 
vaidinime “air raid” rugsėjo 
30-tą, Kern ir su juo buvusi 
mergina pradėjo dalinti lape
lius. Policistas liepęs jam pra
sišalinti. Jis dirbęs toliau, nes 
toks esąs jų nusistatymas 
“nekooperuoti bile kam, kas 
rišusi su karu.” Tuo būdu—• 
ramiu būdu—reiškiamas pasi
priešinimas militarizmui, ka
rui. z

Jį areštavo. Taksike pasiso
dinę, veždami į stotį, du poli
cistai “abu dirbo ant manęs”, 
sako jis. Pasėka: mėlynėmis 
uždaužyta, užtinusi akis, suti
nęs veidas, mėlynos pažastys. 
Stotin jį lydėjo policistai Jo
seph Shinnick ir Edward Sloo- 
nan.

Parvežtas stotin, Kern buvo 
išlaikytas įkalintu 24 valanda? 
iki jo draugai išėmė jį po 
$1,500 kaucija iki tardymo. 
Policistai kaltina, kad jis juos 
užpuolęs.

Coney Island gyventojai 
protestuoja, kad miestinis Gai- 
sragesybos Departmentas pa
naikino vieną gaisragesių vie
netą—Engine Co. 326.

200 policistų 
grįš į gatves

* i

Miestinė Budžeto, Taryba nu
tarė skirti $400,000 metams 
policijos departmentui tikslu 
pasamdyti civilinius tarnauto
jus darbams raštinėse. Dir
bantieji raštinėse 200 policistų 
turės grįžti į gatves, eiti pa- 
trulę.

Stiprių sveikų policistų lai
kymą raštinėse piliečių gru
pės visuomet kritikuodavo, 
kaipo eikvojimą. Geros rašti
ninkės alga yra mažesnė už vi
dutinio rango policisto algą. Ir 
raštininkės daug greičiau gali 
dirbti raštinės darbą, negu 
tam nepasiruošęs policistas.

Įkalinimu Rosenbergų 
pagelbsti naciams

» ... ■ ■■■■■ »
Taip pareiškia Rosenber- 

gams laisvinti įsikūręs komite
tas. Jis darbuojasi, kad Ro- 
senbergai būtų išteisinti ir ta 
negarbė nuo mūsų šalies pra
šalinta.

, Rosenbergams išgelbėti ma
sinis mitingas įvyks spalių 23- 
čios vakarą Central Plaza, 
111 2nd Ave. (netoli 7th St.), 
New Yorke. Rengia Civilinių 
Teisių Kongresas. Įžanga (į- 
skaitant taksus) 75 c.

Mitingo šaukėjai pareiškia:
“Kuomet Jungtinių Valstijų 

valdžia įsikiša pagerinti padėtį 
septyniems vyriausiems nacių 
kriminalistams Spandau kalė
jime, Ethel ir Julius Rosen
berg kenčia mirties kąlėjime, 
laukdami Jungtinių Valstijų 
Aukščiausio Teismo nuospren
džio, kuris nuspręs jų likimą.

“Septyni karo kriminalistai 
Spandau kalėjime buvo nutei
sti už kriminalybes prieš,žmo
niją, jy prasikaltimas šaukia 
iš Europos griuvėsių. Ethel ir 
Julius Rosenbergai yra nutei
sti mirti už spėliojamą neva 
prasikaltimą, kokiame prisipa- 
žinusios šalies išdavikės, tokios 
kaip Axis Sally ir Tokyo Rose 
buvo nuteistos tiktai dešimčiai 
motų.

“Rosenbergų gyvybės gali 
būti išgelbėtos. Bet tiktai ryž
tingomis liaudies' pastango
mis, pakėlus balsą prieš tą' 
žiaurų užmojį.”

Viena tokių progų pakelti 
balsą už Rosenbergus yra šis 
mitingas,. Visiems reikėtų ja
me dalyvauti.

Jefferson mokykla 
dar turi vietų

Jefferson School of Social 
Science skelbia, jog dar turi 
vietos virš tūkstančiui mokinių Į 
įvairiems kursams. Ir prašo į- 
vertinančius darbininku ir 
liaudies mokslo svarbą užpil
dyti tas vietas. Tas svarbu iš
laikymui tų .kursų ir pačios 
mokyklos.

Mokykla randasi prie 6th 
Avė. ir 16th St., New Yorke. 
Registracija tebevykdoma.

Permažai darbininkų 
registravosi

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker įspėjo, 
kad darbo žmonės vis dar ne
pakankamai registravosi bal
suoti.. Kad nors viso miesto 
skale registracija buvo rekor
diniai skaitlinga, tačiau dar
bininkų distriktuose ji buvo 
nepakankama.

Darbininkų atsilikimas, me
nama, »duvo dėl kelių priežas
čių : nusivylimo senosiomis, 
valdančiomis partijomis ir ne
turėjimo aiškaus supratimo 
apie naujosios, American La
bor Party svarbią rolę taikai. 
Taipgi kenkė registruotojų 
trukdymai ir ilgas laukimas 
eilėse. - ,

Prašalinimu mokytojų 
gal padarę klaidą

Paskubomis prašalinę iš 
mokytojų pareigų pažangius, 
veiklius Mokytojų Unijos na
rius, miesto valdininkai pra
dėjo rūpintis, kad gal blogai 
padarę.

Ne sąžinės graužimas dėl 
nedoro poelgio sukėlė valdi
ninkuose tą rūpestį. No. Aną 
dieną susirinkę keliolika šim
tų mokytojų į unijos susirinki
mą nusitarė trumpu laiku su
kelti kovos fondą. Ir įstatų ži
novai mokytojai -geresni už- 
valdininkus. Gi prašalinimas 
mokytojų iš pareigų buvęs nc- 
įstatymiškas, gali traukti teis
man.

Greta £o išaiškinta dar vie
nas nelegalus valdininkų poel
gis. Samuel Gompers amatines 
mokyklos Bronxe viršininkas 
Edward N. Wallen nelegaliai 
šnipinėjęs mokytoją Arthur 
Newman, šniukštinėjęs jo ga
vimus paštu ir vedęs to šniuk- 
štinėjimo užrašus. Visa tai 
yrą prieš įstatus.

Bankierius sudegė 
gaisre viešbutyje

Lloyd Wiseman, Kaliforni
jos bankierius, advokatas, 46 
metų, mirė nuo apdegimo ir 
pridusimo dūmais viešbutyje 
Warwick, New Yorke. Su juo- 
mi sykiu atrasta 4 0 motų mo
teris Mary Driscoll iš Newton, 
Mass., nuvežta .į ligoninę kri
tiškoje padėtyje .

Bankierius, vedęb, ir jau tu
rįs kelis anūkus, su ta mote
rimi buvęs užsiregistravęs kai
po. vyras su žmona. Jisai pats 
pranešė viešbučio raštinei apie 
gaisrą jų kambaryje. Tačiau, 
kada darbininkai atbėgo juos 
gelbėti, atrado duris užrakin
tas, jas turėjo išmušti. Gaisra- 
gesiams pribuvus, ugnį užge
sino be išplitimo į kitus kam
barius.

Vaidas už turtą
Teatrininkai Billy ir Eleanor 
Rose, atrodo, kaipo asmenys iš 

poros išsiskyrė labai lengvai. 
Tik pamatėme, kad jau nebe 
pora ir viskas. Be jokio ler- 
mo.

Tačiau kada prasidėjo pasL 
dalinimas turto—kita giesmė: 
vaidas po vaido, byla po bylos. 
Doleris, mat, pagrinde visko.

Šiomis dienomis Eleanor pa
reikalavo teisme, ’ kad Billio 
visą turtą perrokuotų valdinė 
įstaiga. Jinai įtaria, kad jis 
jai jos sero skūpaus, o gal ir 
nusukti bandys. Ir teisėjui to
kia problema nelengva spręs
ti, nuosprendį atidėjo toliau.

Laikinai, iki viskas išsispręs 
teismuose, Mrs. Rose gauna 
po $700 per savaitę pragyve
nimui iš bendrojo šeimos iždo. 
Nesakoma, kiek jisai pats iš to 
iždo pasiima.

Užmušė grįžtant iš 
laidotuvių

Brooklyne prie Knapp St. ir 
Shore Parkway susidūrus lai
dotuvių limozinui su privati
niu auto tapo užmušta grįž
tanti iš laidotuvių Mrs. Fannie 
Rlubenstein. Sužeisti kiti 5 li- 
mozine važiavusieji asmenys, 
taipgi 1 iš privatinio auto.

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

Moterų Pažangos Kliubo susirin
kimas jvyks Spalio-Oct. 15 d., pra
džia 7:30 vai. vakare, Draugijų Sa
lėje, 4097 Porter St. Visos narės 
malonėkite dalyvauti šiame susirin
kime, ir kurios dar nesate užsimokė
jusios duoklių užsimokėkite. Taipgi 
turime svarbių reikalų aptarimui. 
O po susirinkimo turėsime arbatos 
ir skanios namie keptos duonos. At
siveskite ir naujų narių.

N. A., sekr.
(201-202)
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RANDAVOJIMAI

Philadelphia Pa
HELP WANTED—MALE

Sales

pay.

CO.

hang-

KI.

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

HELP WANTED—FEMALE

Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL

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

(199-205)

MERCHANDISE SORTERS
Young men needed in Philadelphia 

to sort merchandise, night shift, 
employment October 1o Xmas. Good 
pay.

ARCHITECT
Experienced. Institutional and 

high grade residential work of con
temporary design. Permanent.

HENRY W. PETTY 
(Architect)

Phone Moorest own 9-1369 
(199-205)

Pasirandavoja 3 kambarių forni- 
šiuotas apartmentas. Gosas ir elek
tra, randa $20 j savaįtę. Pageidau
jama dirbanti pora. Kreipkitės Mrs. 
CAPPELLO. 111-11 1011 h Avė.,
Richmond Hill, N. Y.

(201-203)AUTO WASHERS
Must be experienced. Steady work; 

good pay. Good working conditions. 
Apply at once. Northeast Auto 
Inc., 2386 Orthodox St.

(201-203)

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)

' MALE and FEMALE
MAN and WIFE

Settled. Plain cooking. Houseman. 
References. Driving, 2 adults. No 
laundry. Phone Valley Brook' 2636 

(201-203)

' MECCA LAMP SHADE CO.
Now has openings for Lamp Shade 
Sowers. Experienced. Piece’ work, 
Good working conditions. Earn up 
to $75 weekly. Apply in rson.

316 Federal St. Emerson 5-1977 
(201-207)

REIKALAVIMAI 
VYRAI

Reikalingas darbininkas prie ge
so stoties. 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)

Carpenters. Exp. window 
ors Spring balances, weatherstrip
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
5-0522 — 315 S. 15th Street 

See Mr. RICHARDS 
(199-201)

Skundai prieš žemai skren- 
1 dančius lėktuvus bus svarsto
mi Rockaway Beach teismabu- 
tyje lapkričio 20-tą.

Reikalingi 5 ar 6 kambariai Wood
haven-Richmond Hill apylinkėje. 
Esame trys suaugę ir vienas ber
niukas, lankantis High School. Bū
tinai reikalingi kambariai, prašoį^j^, 
skambinti vakarais po 5 vai. Mich/, 
gan 2-1011. C. iValinchus, 88-31 — 
76th St., Woodhaven.

(201-205)

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

' (200-202)

DANTŲ GYDYTOJAS 

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

TeL EVergrcen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta

Jauna mergina 
gengsterių lyderka

Now Yorke areštuota 
šviesiaplaukė Margaret McDo
nald, 17 metų. Ją įtarė, kad 
jinai dalyvavo jaunuolių gau
joje apiplėšti Narragansett 
Hotel. Grąsinusi šauti.

Išgirdusi apie tai, jos moti
na užsitikrinusiai pasakė: 
“Ji yra gero pobūdžio mergai
tė, kuri nieko negalėtų užgau-

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS

32 Ten Eyck St.', Brooklyn, N. Y 
Telephone EVergreen 4-8174
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HOUSEKEEPER—-5’/: DAV 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)

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
. ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

LAIDOTUVIŲ Ig] 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką

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.
Tel. EV. 7-6283




