
Kas turi, tam ir duoda. 
Gal istorija pasikartos. 
Ir jie bėdoje.
Kova už spaudos gyvybę.
Bijo, bet planuoja.
Iš Azijos į Europą.
Graži sukaktis.
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trasis pasaulinis karas puikiai 
apsimokėjo. Jam ' nė plaukas 
nuo galvos nenukrito. Jis iš
garsėjo. Jis parašė apie savo 
patyrimus knygą ir už ją gavo 
$635,000!

Trumano valdžia jam dari 
irgi gerai pridėjo. Pagal taksu 
įstatymus, generolas turėjo iš; 
tos milžiniškos sumos valdžiai 
taksais atiduoti 75 procentus, < 
bet valdžia atėmė tik 25 proc. i

Senas, geras posakis: “Kas 
turi, tam ir dievas duoda.”

Gal pasikartos bai
sioji i s t o r i j a. Gali 
Rosenbergai bus nužudyti, i 
Taip atrodo. Aukščiausias 
Teismas atmetė jų apeliaciją. I

Jų kaltumas nebuvo pilnai, 
^^rodytas.

Panašiai buyo su Sacco ir 
Vanzetti. Visi žinojo, kad jie 
nekalti, bet jie buvo nužudyti.

Niekas Amerikoje kad ir 
už šnipinėjimą taikos metu 
iki šiol nebuvo pasmerktas 
mirtin ir nužudytas. Kodėl ta 
rykštė dabar prieš Rosenber- 
gus, jeigu jie ir būtų kalti?

Jie yra aukos reakcinės is
terijos. Aišku kiekvienam.

Pakėlė balsą ir Vakarines 
Vokietijos socialdemokratai. 
Jie sužinojo, kad Amerikos su
mobilizuoti ir išmokyti tero
ristai turi sudarę sąrašą vadų, 
kurie turės būti nužudyti. Ta
me sąraše esą visa eilė social
demokratų veikėjų.

Dar daugiau. Socialdemo- 
^ppkratai sako, kad tie žmogžu

džiai slaptai? yra pasiųsti į so
cialdemokratų partiją darbuo
tis viduje. ,

Soči ai d em ok ratai protestu o- 
ja, barasi.

Jie nieko nesakytų, žinoma, 
jeigu teroristai būtų paruošti 
tik prieš komunistus. Tas irgi 
aišku. Juk argi broliai social
demokratai ne visomis ketu
riomis padėjo okupantams iš
gelbėti Vakarinėje Vokietijo
je kapitalizmą?

★
Be galo sunku pažangiai 

spaudai verstis. Skundžiasi ir 
“Daily Worker”. Jam reikia 
penkiasdešimt tūkstančių dole
rių užbaigimui šių metų. Išlai
dos milžiniškos, o įplaukos 

. mažos.
> Komercinė spauda pasilaiko 
' garsinimais. Pažangioji spau

da tų riebių įplaukų’ neturi.

Anglijos “senasis vilkas” ; 
Churchill esąs labai išsigandęs 
trečiojo karo pavojaus. Toks 
karas, girdi, sunaikintų viską.;

Šventesnės tiesos niekas nė- j 
ra pasakęs. Ją seniai skelbia j 
visi pažangūs žmonės, pramin
ti “raudonaisiais.” Gerai, kad 
tą pavojų permato ir Anglijos 
premjeras.

Bet ką Churchill, daro jo 
prašalinimui ? Visiškai nieko. 
Jis dar sušilęs darbuojasi tre
čiojo karo priartinimui.

Tokiais sutvėrimais negali
ma pasitikėti.

★
Visi sako, kad Azijos ir Pa- 

cifiko kraštų taikos kongresas 
Kinijos sostinėje puikiai pavy
ko. Ypatingai jo šūkiai pa
veiks Azijos ir Afrikos žmo
nes.

Bet dabar jau prasideda 
ruošimasis prie naujo ir visa- 
pasaulinio taikos kongreso. 
Jis įvyks gruodžio 5 d. Austri 
jos sostinėje Vienoje. Planas 
yra gauti kongresan atstovybę 

k iŠ visų žemių ir kraštų.
~ Komercinė spauda jau išlei

do tam kongresui prakeikimą. 
Jis esąs komunistų padaras.

Lai būna ir taip. Tegu gy- 
, vuoja visi, kas darbuojasi už 
taikos išlaikymą!

Washington. — United 
Press praneša, kad “aukš
tas apsigynimo departmen- 
to valdininkas sakė, kari
ninkai patars vartoti ato
minius ginklus Korėjoje, 
jeigu kada atsiras gana 
svarbūs taikiniai.”

Aberdeen. Md. — Ameri
kos karininkai griausmin
gai šaudė iš naujosios ato
minės patrankos, darydami 
bandymus dėl jos vartojimo 
korėjiniame kare. Sakoma, V '

Anglija atmeta Irano 
reikalavimą atsiteisti

London. — Anglija atme
tė Irano ' premjero Mossa
degho reikalavimą — sumo
kei Tranui 137 milijonus do
lerių atlyginimo už anglų 
naudotus naftos - aliejaus 
šaltinius Trane. Nes anglai 
bent tiek “nusuko” bei ne- 
damokėjo Tranui.

žadėtų taip atsiteisti Tra
nui, tai jis sutiktų derėtis 
su Anglija kitais klausi
mais. sakė Mossadeghas.

Anglijos valdžia, atmes
dama tą pasiūlymą “kaip 
beprotišką,” dar iš savo pu
sės reikalauja, kad Iranas 
atlygintų anglams, už buvu
siąją jų naftos pramonę, 
kurią Iranas perėmė į savo 
rankas.

121,154 amerikonai 
nukentėjo Korėjoje

Washington. .— Karinė 
valdyba praneša, kad ame
rikonai Korėjos fronte nu
kentėjo jau 121,154 tokius 
nuostolius:

Užmušta 21,233, sužeista 
87,345, be žinios dingo 9,438 
ir nelaisvėn pakliuvo 1,748.

Per savaįtę nuo pirmes- 
nio valdinio pranešimo to
kie nuostoliai padaugėjo 
885.

Valdiniai pranešimai pa
vėluoja apie porą savaičių. 
O paskutiniu laiku mūšiai 
Korėjoje taip pasmarkėjo, 
kad dabar per'savaitę, tu r 
būt, daugiau kaip tūkstan
tis. amerikonų 
sužeidžiama ir 
dingsta, sako amerikiniai 
Scripps - Howard laikraš
čiai.

užmušama,
be žinios

Kodėl tie, kurie tuos taikos 
kongresus keikia ir smerkia, 
patys taikos kongresų ir są- 
skridžių nešaukia ir nelaiko? 
Tegu tik darbuojasi už taiką. 
Jie irgi susilauks “valio” nuo 
visų taikos ir žmoniškumo šali
ninkų.

Gavome laišką iš Urugva
jaus nuo “Darbo” leidėjų. Jų 
laikraščiui sukanka septynioli
ka metų. Jie džiaugiasi ir di
džiuojasi. Ir mes didžiuojamės 
ir džiaugiamės tenykščių lie
tuvių gražiu darbu ir pasise
kimu.

Lai gyvuoja urugvajiečių 
“Darbas!”

dar nenaudojo atominių šo
vinių, bet greitu laiku iš
bandys ir atominius svie
dinius.

Šiuos pratimus dėl ato
minio bombardavimo ste
bėjo armijos sekretorius 
Frank Pace. Jisai sakė, ato
minių sviedinių laidymas iš 
patrankų fronte galėtų net 
geriau padėt karą laimėti, 
negu atominių bombų mė
tymas toliau užfrontėje. 
Pace “tvirtai tiki i atomi
nės artilerijos vartojimą.”

Jaunesnioji Sovietu karta 
sudaro didžiąją daugumą 
Komunistų Partijos narių

Maskva. — Sovietu Są
jungos Komunistų Partija 
turi 6 milijonus narių su 
viršum, ir didžioji daugu
ma jų yra apyjauniai, so
vietinės santvarkos auklėti
niai, kaip raportuota par
tijos kongresui.

5 milijonai narių yra že
miau 50 metų amžiaus; 
pusketvirto milijono narių 
amžius yra tarp 40 ir 50 
metų, o pusantro milijono 
—jaunesni kaip 40 metų.

Senesnių kaip 50 metų 
yra 120,000 narių, arba tik 
2 procentai.

Nariai, kurie dabar turi 
50 metu amžiaus, buvo tik i 7
15 - metiniai berniukai ir 
mergaitės, kuomet įvyko 
sovietinė revoliucija, o da
bartiniai 40 metų vyrai bei 
moterys tada buvo tik 5 
metų vaikai.

300 Columbijos profesorių 
eina prieš Eisenhoweri

New York. — Nors gen. 
Eisenhoweris yra Columbi
jos Universiteto preziden
tas, bet šimtai universiteto 
profesorių išstoja prieš Ei
senhower), kaip republiko- 
nų kandidatą į Jungt. Vals
tijų prezidentus.

300 profesorių įtalpino sa
vo apmokėtą ištiso pus
lapio skelbimą New Yorko 
Times’e, ragindami pilie
čius remti Stevensoną, de
mokratų kandidatą į prezi
dentus.

Jų pareiškimas - skelbi
mas sako: Eisenh o w e r i s 
vengia bei nesupranta svar
biųjų amerikiečiams klausi
mų. Jis savinasi tūlus de
mokratų reikalavimus, nu
duodamas, būk ir pats juos 
remia. Jis pasidavė to
kiems atžagareiviams, kaip 
republikonų senatoriai Taf-’ 
tas, McCarthy ir Jenner. 
Eisenhoweris taip pat išsi
sukinėja nuo klausimų apie 
civilinių teisių užtikrinimą 
amerikiečiams.

Profesorių pareiškimas, 
iš antros pusės., giria . Ste
vensoną kaip civilinių tei
sių “gynėją,” rimtą komu
nizmo priešą ir rėmėją tar
naujančių dauguomen.ei 
įstatymų.

Anglai-amerikonai atidėlioja 
Sovietų siūlymą Jungt. Tautom 
tuoj svarstyt Korėjos klausimą

United Nations, N. Y.— 
Andrius Gromyko, Sovietų 
užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas, - siūlė, kad 
Jungtinių Tautų seimas 
( a s a m blėja) pirmiausiai 
imtų svarstyti Korėjos ka
ro klausimą. Bet seimo pir
mininkas Lester B. Pear
son, Kanados užsienio rei
kalų ministras, atmetė Gro-

Pearsonas, pasitaręs su 
anglų - amerikonų vadais 
politiniame seimo komitete, 
surado, kad reikėtų atidėti 
Korėjos klausimą iki po 
Jungtinių Valstijų prezi
dento rinkimų. Nes jeigu 
pirm rinkimų tas klausi
mas būtų svarstomas, tai 
galėtų padaryt nesmagumų

Amerikos talkininkai Korėjoje 
neteko 160.,493 kareivių

Washington.—Apart 121,-1 sužeista 740, be žinios din- 
154 amerikonų, nukentėju
sių Korėjoje, dar Amerikos 
talkininkai turėjo 160,493 
sekamus nuostolius:

Pietines Korėjos tauti
ninkų žuvo 37,167, sužeista 
112,247 ir be žinios dingo 
10,594. (Korėjos tautinin
kai kariauja po tiesiogine 
amerikonų komanda.)

Anglų — užmušta 513, 
sužeista 1,601, nelaisvėn pa
teko i939 ir be žinios dingo 
197.

Kanadiečių—užmušta 173, 
sužeista 768, be žinios din
go 9 ir nelaisvėn pakliu
vo 1.

Turkų—užmušta 516, su
žeista 1,643, nelaisvėn pa
imta 234, be žinios dingo 
167.

Australų — žuvo 187, su
žeista 707, be žinios, dingo 
27.

Francūzų — užmušta 150,

170 anglų policijos 
saugojo gen. Ridgway

London. — Kai Amerikos 
generolas M. Ridgway da
bar atskrido iš Francijos į 
Londoną, tai rado lėktuvų 
aikštę apstatytą 170 polici
ninkų.

Anglų valdžia sutelkė po
liciją, kad tuoj išblaškytų 
bet kokias žmonių demon
stracijas prieš Ridgway, 
vyriausią Atlanto kraštų 
komandierių Europoj.

Kuomet Ridgway pir
miau atsilankė į Londoną, 
tai jį pasitiko demonstra
cijos su šauksmais: “Šalin 
Korėjos žmonių žudiką!” 
“Šalin karo bakterijų var
totoją!” “Ridgway, keliauk 
namo.su savo jankiais!”

AMERIKONAI SUŽEIDĖ 
DAR 11 BELAISVIŲ

Pusan, Korėja.' — Ame
rikonai per dvi dienas, su
žeidė dar 11 belaisvių Ko- 
dže salos stovyklose. Tai 
dėl to, kad belaisviai, Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
bei kinai, neklausę paliepi
mų išsisklaidyti bei į atski
ras patalpas eiti.

esamajai Trumano valdžiai.
Achesonas truputį atlėžęs

Amerikos valstybės se
kretorius Dean Achesonas 
rengėsi pasakyti griežtą 
kalbą Jungtinių Tautų sei
me — grūmoti urmu su
triuškinti Šiaurinės Korė
jos liaudininkus ir kinus., 
jeigu jie dar nepasiduos 
Amerikos siūlymams dėl 
paliaubų.

Bet anglai ir kiti Ame
rikos talkininkai patarė 
Achesonui, kad per daug 
nesmarkautų. Todėl jis pa
švelnino savo planuotą kal
bą ir atidėjo ją iki spalio 
16 d.; pasirinkdamas kalbė
ti tiktai po 7 kitų kalbėto
ju ta diena. <> Cx V v 

go 6.
Graikų-—užmušta 96, su

žeista 247, be žinios dingo 1.
Thailand karių — užmuš

ta 64, sužeista 547, be ži
nios dingo 4.

Holandų — žuvo 88, su
žeista 310, be žinios dingo 
1 ir nelaisvėn pakliuvo 3.

Filipinų — užmušta 59, 
sužeista 219z, nelaisvėn pa
inia 16, be žinios, dingo 39.

Colombijos karių — už
mušta 50, sužeista 132.

Ethiopų — užmušta 37, 
sužeista 139.

Belgų ir luksemburgiečių 
—užmušta 35, sužeista 134, 
be žinios dingo 3'

Naujosios Zelandijos ka
rių — užmušta 17, sužeista 
46, nelaisvėn pateko 4.

Šie oficialiai skaitmenys 
parodo, kas iš tikrųjų ka
riauja Korėjoje, o kas tik 
dėl Jungtinių Tautų vardo.

ne” ir

t

Jankiai beveik atlaiko 
pozicijas Korėjoje

Korėja, spalio 16. — Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
ir kinai įnirtingai atakavo 
ąmerikonus ir. jų talkinin
kus “Snaiperių 
kitur, — kaip praneša New 
Yorko Times koresponden
tas L. Parrott. — Jie taip 
pat atgriebė vieną pozicijų, 
kurias amerikonai buvo lai
mėję Trikampio Kalne, vi
duriniame fronte.

Šėlsta įtūžę mūšiai, daž
nai durtuvais bei peiliais.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI.

I

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai praneša, 
kad veda atkaklius apsigy
nimo mūšius. Sako, nebu
vo jokių svarbių atmainų 
fronte per paskutines 24 
valandas. Liaudininkai tuo 
tarpu nušovę dar 3 Ameri
kos lėktuvus.

Porto Alegre, Brazilija.— 
Nukritus keleiviniam Bra
zilijos lėktuvui, užmušta 14 
žmonių.

■*>

AUKŠČ. TEISMAS JAU 
KETINA PERNAGRINĖT 
ROSENBERGŲ BYLA
Washington.—Šalies Aukš

čiausias Teismas trečiadie
nį įsakė neribotam laikuį 
atidėti mirties bausmę Ju
liui ir Ethelei Rosenber- 
gams.; duoda progą Rosen- 
bergų advokatams prireng
ti naują apeliacijos prašy
mą. — Žemesnieji teismai 
yra nusmerkę Rosenbergus 
nužudyt už tariamą “ato
minių Amerikos sekretų 
išdavinėjimą Sovietams.”

Dar tik prieš dvi dienas 
Aukščiausias Teismas buvo

Susektas Irano generolų 
ir biznierių sąmokslas 
prieš Mossadegho valdžią

Teheran, Iran.—Atideng
ta sąmokslas nuversti Ira
no premjero Mossadegho 
valdžią ir jo vieton paso
dinti generolą Fazloįlą Za- 
hedį, senatorių.

Tapo suimta generolas 
A. H. Hejazi ir trys tur
tingi biznieriai kaip daly
viai sąmokslo prieš prem
jerą. Mossadegh ą.

Senatorius Zahedi ir keli 
seimo nariai laikomi kaip 
kaliniai namie po karine 
sargyba.

Generolas senatorius Za
hedi per Antrąjį pasaulinį 
karą buvo Irano premje
ras ir rėmė nacius. Tada 
anglai areštavo Zahedi kaip 
priešą.

Dabar gi Zahedi kaltina
mas, kad veikia kaip Angli
jos sėbras prieš tautinę 
Irano valdžią.

Jau nesutelpa areštantai 
į Pietų Afrikos kalėjimus

Johannesburg, Pietų Af
rika. — Baltųjų teismas pa
leido 23 suimtus negrus to
dėl,. jog kalėjimai kimštinai 
užgrūsti politiniais ' kali
niais ir jau nėra kur dėti 
naujų areštantų.

Fašistu o j anti pre m j e r o 
Malano valdžia trumpu lai
ku sumetė į kalėjimus dau
giau kaip 5,000 negrų, pus
juodžių ir indusų už tai, 
kad jie laužo baltųjų įsta
tymus. Tie įstatymai užgi
na negrams bei kitiems 
s j) a.l v u o t i e m s žmonėms 
“maišytis” su baltaisiais., 
uždraudžia jiems vaikščio
ti pro valdines baltųjų įstai
gai, eiti j baltųjų skyrius 
geležinkelio stotyse ir tt.

Jau neturint kur dėti to
kius areštantus, todėl bal
tųjų policija tiktai atima iš 
ių pinigus ir buožėmis veja 
šalin iš užgintų jiems, vietų.

Athenai, Graikija. — At
silankęs Amerikos laivyno 
sekretorius Dan Kimball 
gyrė Graikijos ii- Turkijos 
pasiruošimus karui prieš 
komunizmą.

Roma. Italijos Komu
nistų Partija pareiškė, kad 
gerbs visas religijas.

atmetęs pirmesnę Rosen-* 
bergų ap'eliaciją, atsisaky
damas net svarstyti.

Dabartinis jo įsakymas 
reiškia, kad Aukščiausias 
Teismas jau ketina perną^ 
grinėti Rosenbergų bjd& 
jeigu jų advokatai prista
tys naujų parodymų, kad 
federalis apskrities teismas 
pernai pavasarį neteisingai 
nusmelkė Rosenbergus nu- 
marint elektros kedėje. ;

Kai.Aukščiausias Teismas 
pereitą pirmadienį be svars
tymo atmetė Rosenbergų 
apeliaciją, dėl to dar tūks
tančiai žmonių užprotesta
vo, reikalaudami naujo teis
mo. Protestai sakė, jog 
Rosenbergų nusmerkimas 
mirčiai yra karinių politi
kierių sąmokslas.

Suprantama,, kad ši pro- 
testti banga paveikė Aukš
čiausią Teismą jau žadėt 
Rosenbergų bylą persvars
tyti.

Vietnamo liaudininkai ; 
vėl pliekia francūzus R i

Viet• Hanoi, > Indo-Kina 
namo liaudininkai - komu- M 
nistai ūmai kirto francū- 
zam tokį smarkų smūgį, 
kad privertė juos pabėgti 
iš šešių tvirtovių Nghialo ir 
Laokay srityje.- Tuo smū
giu liaudininkai sulaužė 100 
mylių .ilgio francūzų liniją,.

Prancūzu armija traukiai 
si atgal link Raudonosios ’ 
Upės žiočių, pietiniame 
fronte.

O dar tik pirm poros die
nų francūzai gyrėsi “sumu
šę” Vietnamo komunistus, 
nukaudami bei suimdami 
daugiau kaip 500 jų. Pas
kui jie sumažino vadinamą 
savo “laimėjimą” viso 
90 užmuštų bei suimtų 
munistu. C

Dabar gi francūzų 
manda sal$o, “traukiamės 
pagal planą į pasirinktas iš 
anksto pozicijas.”

iki 
ko-'

ko-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Po-Tabasco,* Mexico, 

tvyniai šioj apylinkėj nu
skandino 43 žmones.

Tokio, Japonija. — Nauja 
japonų armija jau daro pa
radus, maršuodama gatvė
mis s.u amerikiniais gin
klais.

Viena, Austrija. Gruo
džio mėnesį čia įvyks dr- 
džiausiąs pasaulinis kon
gresas dėl taikos.

Columbus, Ohio. — John 
Sparkmanas, demokratų 
kandidatas į vice-preziden
tus.. sakė, republikonai yra - 
“tik sėdėjimo ir žiopsojimo 
partija.”

ORAS.—Vėsiau ir tarpais 
lietus.

namo.su
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ANGLIAKASIAI PENSININKAI
RAŠYDAMAS apie angliakasių unijos suvažiavimą, 

vykstantį Cincinnati mieste, Daily Workerio korespon
dentas George Morris, tarp kitko, sako: šiame suvažia
vime’dalyvavo daugiau jaunesnio amžiaus delegatų, ne
gu dalyvaudavo pirmesniuose suvažiavimuose.
/Kodėl?

. Viena iš priežasčių, atsako rašytojas, bus bene ta, kad 
daugelis senesniojo amžiaus angliakasių jau yra pa
sitraukę iš darbo, taigi ir iš aktualinių unijos darbų, nes 
gauna unijos pensijas.

Iš viso, sako Mr. Morris, šiuo metu gauna pensijas- 
45,339 minkštosios anglies kasėjai ir 10,789 kietosios 
anglies kasėjai. Vadinasi, virš 55,000 angliakasių gau
na pensijas! Nemaža jų tarpe yra ir lietuvių.

’ Kaip žinia, į unijos pensijų fondą didelę dalį sumoka 
samdytojai. Angliakasių unija šiuo metu turi ižde apie 
$34,000,000. Bet suvažiavimas, pasiūlius pačiam John 
L.‘Lewisui, nutarė apdėti kiekvieną unijos narį dar po 
$20 asesmentų iždui sutvirtinti.

Reikšminga, tai, kad šis suvažiavimas priėmė rezoliuci
ją, reikalaujančią, kad pagal Social Security įstatymą, 
žmonėms pensijos būtų mokamos sulaukus 60 metų, o ne 
65 metų, kaip ligi šiol buvo.

■ Šį sumanymą turėtų paremti kiekvienas darbo žmo
gus.

ĄKYLUŠIS GEORGE MORRIS, beje, primena ir kai 
kuriuos kitus įdomius reiškinius maimerių unijoje.

Jis sako, jog suvažiavime dalyvauja nemaža negrų de
legatų, pareinančių daugiausiai iš Alabama ir West Vir
ginia valstijų.

‘Negrai reikalauja, kad nors vienas jų tautos žmogus 
butų įsileistas į vyriausią unijos vadovybę.

Jauni mainieriai taipgi nori, kad į unijos vadovybę įei
tų jaunesnių žmonių.

Unijos distriktai reikalauja didesnių sau teisių, pla
tesnės autonomijos.

John L. Lewis, nurodo Mr. Morris, dar vis pilnas ener
gijos vyras, nežiūrint, kad jis jau turi 72 metus. Jo įta
ka unijoje tebėra didelė. '

Suvažiavime buvo iškilęs reikalavimas, kad unija pa
sisakytų už kūrimą Darbo partijos, bet šis sumanymas 
nepraėjo.

Suvažiavimas, beje, pasisakė už Stevensoną.

RAGINA GELBĖSI ROSENBERGUS

J VISA EILe žymių amerikiečių, priešakyje su Proge- 
syvių partijos kandidatu prezidento vietai, Vincent Hal- 
lipan, ragina amerikiečius, nežiūrint jų religinių įsitiki
nimų, nežiūrint politinių pažiūrų, telegrafuotr-bei rašy
ti. prezidentui Trumanui, kad jis neleistų nužudyti Ju: 
liaus ir Ethelės Ros.enbergų, šiuo metu sėdinčių Sing 
Sing kalėjimo mirties kameroje.

. Prezidentas turi teisį tai padaryti, jis turi teisę iš- 
gįjbėti gyvybes vyro ir žmonos, kurių bylą atsisakė per- 
nagrinėti aukščiausias šalies teismas.

» Rosenbergų gyvybės gelbėjimas šiuo metu yra vienas 
didžiulių darbų, panašiai, kaip buvo gyvybės gelbėjimas 
Dreyfuso (Francūzijoj), Mendelio Beiliso (caristinėje 
Rusijoje), Mooney, Sacco-Vanzetti ir Scottsboro berniu
kų. Amerikoje!

KITAS NEPAVYKIMAS . <
»

• PER TŪLĄ LAIKĄ mums buvo.skelbta iš Indo-Kini- 
jus, jog ten. (Vietname) francūzai apsupo didelį skaičių 
liaudininkų (kovotojų už savo krašto laisvę ir nepriklau
somybę) ir juos visus paims į nelaisvę arba nukaus.
L.Bet štai, spalio 14 dieną, United Press praneša iš Ha
noi miesto, Vietnamo, jog visi francūzų pasigyrimai, 
nuėjo vėjais. *
...Žinių agentūra sako: Franci jos didysis šių metų ofen- 
syvas liūdnai baigėsi, kai “beveik apsupti” komunistų 
vadovaujami vietnamiečiai išsivadavo iš apsupimo!

. Francūzai naudojo mūšyje tankus, lėktuvus (veikiau
siai, gautus iš Amerikos) ir kitokius karo pabūklus; iš
statė apie 10,000 karių. Na,, ir nežiūrint viso to, savo 
tikslo nepasiekėJ,iūdnai suklupo.

Francūzų imperialistų vedamas karas Indo-Kinoje, 
prieš to krašto liaudį, tęsiasi jau per virš šešeris metus. 
Prancūzija sukišo ten bilijonus dolerių turto ir paklojo 
tūkstančius francūzų gyvybių, tačiau, jie negali to kraš- 
tp liaudies nugalėti ir negales!

štai kodėl pačioje Francūzijoje vis daugiau ir dau
giau balsų kyla, kad pražūtingas karas Indo-Kinoje bū- 

į tų baigtas! ’
7Tą turėtų pasakyti francūzams imperialistams ir 
Jungtinių Tautų asamblėja, bet nemanome, kad ji tai 
pasakys! z 1
k (Kai šis straipsnelis buvo surinktas, atėjo žinių, kad 
vietnamiečiai liaudininkai pradėjo francūzus. mušti.)

VILNIES REDAKTO
RIAUS KALBA PREZI
DENTINEI KOMISIJAI .

Prezidentas T r u m a nas, 
kaip žinia, vetavo Walter- 
McCarrano -įstatymą, lie
čiantį imigraciją ir imi
grantus Jungtinėse Valsti
jose. Tačiau tas žiaurus 
įstatymas visvien buvo 
Kongreso priimtas ir jis 
įeis galion šių metų pabai
goje.

Prezidentas Trumą n as 
paskyrė specialę komisiją, 
kad ji, apklaųsinejus žmo
nes, įvairias tautines gru
pes, ir tt., sudarytų naują 
imigracijos įstatymui pro
jektą, kuris būtų pasiūlytas 
Kongresui. Ši komisija ar 
komitetas važinėja po 
Jungtines Valstijas ir laiko 
posėdžius, i kuriuos kvie- 
čia tautinių grupių atsto
vus tarti savo nuomonę.

Šių metų spalio 8 d. toji 
prezidentinė komisija bu
vo Chicagoje ir ten daly
vavo ir Vilnies redaktorius, 
kuris pasakė kalbą, įre.kor- 
duotą į komisijos tyrinėji
mo - apklausinėjimo darbų 
knygą. Vilnies redaktorius, 
tarp kitko, sakė:

Išreikšdamas savo .ir kole
gų padėką už suteiktą privile
giją kalbėti apklausinėjime 
W a 1 te r- M c C a r r an Imigracijos 
ir Tautybių Aktą 1952—lai
kau už garbę pareikšti seka
mą :

Minimas įstatymas, mūsų 
manymu ir įsitikinimu, apart 
daugelio netikslumų, griežtai 
padalina Amerikos piliečius į 
dvi skirtingas klases—čiagi- 
mius ir įsipillėtinusius atei
vius.

Mes jau ir lig šiol turėjome 
gana ’įstatymų ir priemonių 
patraukti atsakomybėn ir nu
bausti įstatymų peržengęjus. 
Dabar išleistas v įstatymas spe
cialiai atkreiptas prieš užsie
nyje gimusius Amerikos pilie
čius. Akyvaizdojė daugelyje 
vietų pasireiškiančio ' netole
rantiškumo linkui sveturgimių, 
rasinių ir tautinių mažumų gy
ventojų, galima įsivaizdinti ko
kios bus pasėkos, kada šis į- 
statymas įeis galion gruodžio 
24 dieną, šiais metais.

Nurodęs, jog einant šiuo 
įstatymu, bent kuris kovin- 
gesn.is naturalizuotas pilie
tis, darbininkų streiko me
tu, gali būti nupilietintas 
dėl kovos prieš samdytojus, 
už darbininkų reikalus, kal
bėtojas toliau tęsė:

Be kitko, šis įstatymas ne
teisingai suvaržo įsipilietinu- 
sius ateivius kas liečia keliavi
mą užsienyje. Jis nusako 
bausmę už prasižengimus toli
moje praeityje (retroactive).

Paveldėta pilietybė vaikų iš 
tėvų ar .vieno iš vedusių poros 
gali bile kada būti panaikinta, 
jei, remiantis šiuo įstatymu, 
būtų atimta pilietybės teisė iš 
jau seniai įsipilietinusio atei
vio. X

Kas liečia aprubežiavimą 
imigracijos, Walter-McCarran 
įstatymas nežmoniškai diskri
minuoja prieš tūlas valstybes, 
sritis, rasinę kilmę ir rodo 
favoritizmą kitoms. Mes esame 
įsitikinę, jog, jei imigracija į 
šią šalį turi būti apribota, tai 
pirmenybė turėtų būti suteik
ta toms šalims ir’ sritims, ku
rios daugiausiai nukentėjo nuo 
paskutiniojo karo veiksmų ir 
pokarinės ekonominės krizės.

Imigracijos įstatymas sutei
kia neribotą galią Valstybės 
Sekretoriui, Darbo Sekreto
riui ir mūsų konsulatų parei
gūnams užsienyje. Kaip netei
singos yra1 nekurtos dalys šio 
įstatymo, buvo pavaizduota 
vieno komisijos nario šio ryto 
sesijoje:

Darbo Sekretorius daro ga
lutiną tarimą ką ir kiek įsi
leisti imigrantų iš užsienio, 
jei, jo manymu, Amerikoje nė
ra trūkumo darbininkų ar a- 
matininkų.

Gyventojų prieauglis— pa

daugėjusiais gimimais ir imi
gracija—niekados nesudarė 
problemos Amerikoje ir, mūsų 
manymu, nesudarys ateityje. 
Amerikiečių sumanumas visuo
met surado darbą ir pastogę 
padidėjusiam gyventojų skai
čiui. Jog tai yra faktas, paro
do priėmimas Amerikon kelių 
šimtų tūkstančių išvietintų eu
ropiečių. šiandien mažiau jau
čiama stoka butų negu ketveri 
metai atgal. Jei šiandien ran
dasi bedarbių, tai ne dėl to, 
kad pastaruoju laiku čia atvy
ko daug naujų imigrantų .

Mes griežtai priešinamės 
prieš bile kokią diskriminaciją 
įstatymuose ar tai būtų dėl 
skirtingų religinių įsitikinimų, 
politinių pažiūrų, rasės ar geo
grafinės srities. Jei matome 
reikalą leisti naujus įstatymus, 
leiskime juos be diskriminaci
jos ir keršto.

Išspausdinusi šią kalbą, 
Vilnis (spalio 13 d.) paste
bi, jog apklausinėjime, ko
misijos. posėdyje, “prieš 
įstatymą nekalbėjo niekas 
daugiau iš lietuvių, nors... 
matėsi Grigaitis, kunigas 
Prunskis ir'pora ar trys 
moterys, kurios atvyko kar
tu su Prunskiu.”

Vilnies redaktorius ver
tas pagarbos., kad nuvyko 
komisijos posėdin ir, lietu
vių vardu, pasakė jai turi
ningą kalbą, naudingą vi
siems amerikiečiams. Pa
sakė tai, kas būtinai reikė
jo pasakyti.

TIESA, KAD
JIE NUSIGYVENO

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Atžagareiviai pamėgo vie
nas kitą pravardžiuoti. Norė
dami užeįuoti smūgį savo opo
nentams, jie apšaukia “raudo
nais”, jų “bendrakeleiviais”, 
“komunizmo dirvos purento- 
jais” ir kitokiais. Jie išgalvo- 

Į jo tiek daug įvairių “raudo
nų’ pavadinimų, kad ir juo- 
džiausį politikierių galima ap
kaltinti. Suklupo koks nors 
pasimojimas prieš Tarybų Są
jungą ar progresyvius, jo su
manytojai ir vykdytojai “pasi
tarnavo” komunizmui.
• Jungtinėse Valstijose buvo 
atsitikimų, kad net preziden
tas Trumanas buvo priskirtas 
prie “komunizmo^ talkininkų”. 
Lietuviai atžagareiviai pradė
jo kabinėtis prie “liberalų”. 
Liberalai, jeigu ištikro yra 
tokių elementų lietuvių tarpe, 
irgi “Stalino draugai”, nors 
dabar liberalai arba tokiais 
besivadiną pralenkia ir kon- 
servatus, kas liečia šmeižimą 
komunistų.

Amerikos Darbo Federacijos 
lyderiai Kanadoje su Frank 
Hall priešakyje, norėdami į- 
kąsti savo oponentams katali
kų ir CIQ unijų tarpe, sušuko, 
kad nekurie katalikų unijų 
lyderiai turi bendrą frontą su 
komunistais, O tais “Komunis
tais” pasirodo yra Kanados 
Darbininkų Kongreso unijos. 
Jeigu Mosheris jų dar neap-1 
kaltino^ tai jos negali būti 
“raudonos.”

Didieji “demokratai” ir 
“moralistai” taip susmuko, 
kad net savo neapykantos ko
munistams pašėlime negali 
vienas kitam į akis žiūrėti. 
Paimkime mbsų lietuviškus po
litikierius, kurie gatavi vienas 
kitą šaukšte prigirdyti tuo 
pat metu, kai su ašaromis vie
nas kitą kviečia į kovą už 
“Lietuvos išvadavimą.”

Paseno santvarka, paseno 
ir jos.‘žmonės. Jie visi bijo 
naujo, padoresnio pasaulio. 
Jie norėtų išlaikyti savo pozi
cijas, -turtus, privilegijas. 'Bet 
tuo pačiu sykiu šnairuoja vie
nas į kitą, kaip šunys ėsdami 
kaulus.

Padoresni žmonės pradeda 
matyti, kad tie “gelbėtojai” 
demokratijos ir laisvių gali į- 
stumti pasaulį į katastrofą. 
Už tai jie vis daugiau artėja 
prie žmonių, kurie mato ir 
siekia gražesnio rytojaus.

Tai senatoriaus Nixono palocius Washingtone. Jis už 
jį užmokėjęs $41,000. Pirkdamas namą jis pasirašė su

tartį, kad neįleis gyventi negrų, žydų, armėnų, persų 
ir tt. Nixonas yra kandidatas į Jungtinių Valstybių vice
prezidentus ant republikonų tikięto. Kaip .žinoma, per 
du metu jis slaptai iš Californijos kapitalistų grupės 
gavo $18,000. Jis skundėsi, kad jam senatoriaus algos 
neužtenka, nors jis gauna į metus $15,000 algos ir dar 
$60,000 išlaidoms! -

Progreso beveik nėra, pavojai
dideli ir jį! daug

Jungtinių Tautų, sekretorius 
Trygve Lie paskelbė savo ra
portą Generalinei Asemblė- 
jai. Į savo platų raportą jis 
parašė ilgą įvadą. Visas įva
das nudažytas liūdna melan
cholija.

■ Sekretorius sako: - •
“Aš apgailestauju raportuo

ti savo nuomonę, kad šiandien 
padėtis nėra pamatiniai pasi
keitusi gerojon pusėn. Tiesa, 
buvo dėta konstruktyviškų pa
stangų dėl taikos, progreso ir 
saugumo. Daugelį'tų pastangų 
atstovauja Jungtinių Tautų įr 
vairios programos ir speciali
zuotos agentūros, ypač ekono
minėje ir socialinėje dirvoje. 
Bet mes turime skaitytis su 
tuo faktu, jog įtempimai ir 
konfliktai tarpe Vakarinių 
valstybių ir jųjų šalininkų iš 
vienos pusės ir Tarybų Sąjun
gos ir jos talkininkų iš kitos 
puses—tebesftęsia tiek “Jung- 
tinių Tautų viduje, tiek išlau- 
kyje.” didina ir aštrina.

Paskui sekretorius pereina Tik vienu klausimu Jungti- 
specifiškai prie konfliktų ir nių Tautų sekretorius neseka
nesusipratimų. Korėjos karas 
tebeina visu žiaurumu. Dery
bos dėl paliaubų nedavė tei
giamų rezultatų. Ginklavimos 
lenktynės tebeina visu smar
kumu. O ginklavimosi kaštai 
gimdo kainų kilimą ir infliaci
ją. Viskas suversta ant liau- 
dies pečių.

Jungtinių Tautų sekretorius 
mato pavojų taikai iš augančio 
nacionalizmo. Jis kalba apie 
konfliktą tarpe, kapitalistinių 
kraštų, kuriuos jis vadina to
liau pažengusiais kraštais, ir 
tarpe kolonijų ir pusiau kolo
dijų. Girdi, “ši problema ypač 
aštri Azijoje, Viduriniuose Ry
tuose ir Šiaurinėje Afrikoje,

Tautų draugystės jėga 
praktikoje

Rašo
VILNIUS. — Ankstyvas ry

tas, bet aplinkui jau viskas ju
da. Viena paskui kitą’ lekia 
keliais automašinos, prikrau
tos plytų, cemento, geležies, į- 
rengimų. Upe plaukia didžiu
liai sieliai. Visa ši srovė vyks
ta į tarprespublikinės kolūki
nės hidroelektrinės “Tautų 
draugystė” statybą.

Drūkščiai. Dar neseniai šia
me vienkiemyje gyveno dvi 
žvejų šeimos. Dabar čia stam
bios statybos centras. Kadaise 
dykame krante prie nedidelės 
Drūkščių upės ištakos greitai 
auga darbininkų gyvenvietė. 
Kolūkių dailidės ir staliai per 
trumpą laiką pastatė kontorą, 
sandėlį, garažą, bendrabutį. 
Buvo atidaryta pramones ir 
maisto prekių parduotuvės, 
valgykla. Statybininkų dispo
zicijoje — klubas, biblioteka, 
kultūros ir poilsio parkas. 

bet taipgi ji veikia Afrikoje h 
Lotyniškoje Amerikoje.” Jis 
ragina laikytis iš abiejų pusių 
nuolaidumo ir noro susikalbę^ 
ti.

Kaip žinoma, generalinis se
kretorius pilnai pritarė Ameri- 
kos žygiui Korėjoje. Savo įta
ką jis panaudojo įtraukimui 
visų Jungtinių Tau/tų į tą kon
fliktą.

Kaip dabar jis į tą reikalą 
žiūri? Taip pat, kaip ir pra
džioje konflikto. Jis reikalau
ja, kad karas būtų tęsiamas, 
“kol tikslai bl/pasiekti”, Jis 
reikalauja, kad kitos Jungtinių 
Tautų šalys daugiau karinių 
jėgų mestų į tą konfliktą. '

Trygve Lie dar kartą .pa
kartoja savo; . pritarimą tąip 
vadinamom^ sritinėms sutarti
mis, kaip Šiaurinio Atlanto 
Sąjunga, arba, “Europos Tary
ba.” Jis nutyli tą faktą, kad 
kaip tik šitokios militarines 
sutartys tarptautinį1 įtempimą

Amerikos ir Anglijos politikos. 
Jis pritaria, kad į Jungtines 
Tautas būtų priimtos visos no
rinčios įstoti šalys. O kaip ži
noma, tokiam žygiui griežčiau
siai priešinasi mūsų vyriausy
bė. Lie mano, kad' daug ge
riau ir sveikiau būtų, jeigu

Jungtinės Tautos apimtų visus 
kraštus ir tuo būdu taptų tik
rai pasauline organizacija.

Nežiūrint tų visų sunkumų 
ir konfliktų, sekretorius mano, 
kad Jungtinės Tautos yra vie
nintelė organizacija', kuriai 
tikrai rūpi išlaikymas taikos ir 
progreso stūmimas pirmyn. Jis 
ragina tą organizaciją stiprin
ti ir jos ateitimi rūpintis.

A. R. j .
Lygiuodamiesi ■ į didžiąsias 

statybas, darbuojasi žmones 
ant Drūkščių ežero kranto. 
Nei vienai valandai nesiliauja 
darbai Drūkščių hidroelektri
nės statybos aikštelėje. Ba
ras, kur dabar dirba hidrome- 
chanizatoriai, montuotojai ir 
statytojai, — tai didžiulė van
dens nuleidžiamosios užtvan
kos, stoties pastato ir šliuzo 
pamato dauba.

...Ištisas paras veikia buldo
zeriai, skreperiai, savaime iš
sikrauną sunkvežimiai, el^ska- 
vatoriai, atvykę iš Minsko, 
Vilniaus, Rygos ir kitų broliš
kųjų respublikų miestų. Jau 
išimta daugiau kaip 50 tūks
tančių kūbinių metrų žemės, 
suklota pirmieji šimtai kubinių 
metrų betono ir butobetono, 
tiesiajnos aukšto voltažo elek- 
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Iros laidų linijos į kolūkius.
Elektrinės statyboje kolū

kiečiai išmoksta naujų profe
sijų. štai Nikolajus Dikovičius 
—Baltarusijos TSR Vydžių ra
jono V. M. Molotovo vardo že
mes ūkio artelės narys. Iš čia 
jis 1941 metais išėjo į parti
zanų būrį. Dikovičius nuvertė 
nuo bėgių daug priešo traukir 
nių, sunaikino šimtus fašistinių^ 
kareivių ir karininkų, kurie 
gviešėsi Baltarusijos, Lietuvos 
ii' Latvijos žemių. Dabar Niko
lajus Dikovičius kartu su savo 
žemiečiais stato kolūkinę elek
trinę. Per trumpą laiką jis iš
moko ekskavatorininko spe
cialybės. Jo mašina jau pakėlė 
ne vieną tūkstantį kubinių 
metrų žemės.

Iki vėlyvos nakties dega 
laužai ant Drūkščių ežero 
krantų. Vėjas įpučia karštą jų 
liepsną. Auksiniai ugnies lie
žuviai apšviečia kolūkiečius, 
susirinkusius pasikalbėti apie 
gimtojo krašto rytojų. Kaip 
geriau panaudojus elektros e- 
nergiją žemės ūkyje? — apie 
tai dabar galvoja- daugelis.
A. Mickevičiaus vardo žemės 
ūkio artelėje elektrinių melž- 
tuvų panaudojimas duos dau
giau kaip dviejų tūkstančių ' 
žmogdienių ekonomiją. Elekt
ra žymiai palengvins kolūkAp 
čių darbą kuliant bei valant 
.grūdus ir pagelbinėse įmonė
se : dirbtuvėse, malūnuose, 
lentpiūvėse ir kit.

Neatpažįstamai pasikeis ir 
kolūkiečių buitis. Kolūkiečių 
namuose sužibės elektros lem
putės, prabils radijo imtuvai. 
Į kolūkiečių buitį įeis elektri
nės plytelės, laidynės ir kiti 
šildomieji prietaisai. Elektros 
energija, apie kurią buržuazi
niais laikais valstiečiai nė sva
joti nedrįsdavo, tampa tikro
ve.

• I Apliijk ’“Tautų draugystės” 
elektrinės statybą nusidriekė 
neaprėpiami Baltarusijos, Lie
tuvos ir Latvijos kolūkių lau
kai. Visur, kur bępažiūrėtum, 
verda darbas. Dabar pas kol
ūkiečius pats darbymetiA^i 
Kaukia kombainai, traktoriarT’t 
kuliamosios, kertamosios ma
šinos. Kolūkiečiai deda pastan
gas, kad'greičiau ir be nuosto
lių suvalytų gausųjį ’derlių.

Gausius derlius pasiekė Lie
tuvos kolūkiečiai. A. Mickevi
čiaus vardo žemės ūkio artelė
je žieminių rugių ir kviečių 
derlius sudaro 20—22 centne
rius iš hektaro, o atskiruose 
sklypuose — 26—£8 centne
rius. Aukštus rodiklius yra 
pasiekę Latvijos TSR Gryvos 
rajono Sverdlovo vardo žemės 
ūkio artelės kolūkiečiai.

Draugystę tarp trijų broliš
kųjų respublikų žemės ūkio 
artelių, statančių “Tautų drau
gystės” elektrinę, kolūkiečiai 
vadina didžia draugyste, to
dėl kad ji gimdo didžią ener* 
giją, duoda didžių vaisių tė
vynės labui.

Nebetoli ta diena, kai “Tau
tu draugystės” hidroelektrinės 
žiburiai ryškiai nušvies kol
ūkių erdves, dar labiau sustip- . 
rindami trijų broliškųjų tautų 
draugystę.

Motina nužudė kūdikį, kad 
gautų naują vyrą

.Atlanta, Georgia.—Areš
tuota persiskyrėlė Emylie 
Bruce prisipažino, jog vo
nioje prigirdė savo kūdikį, 
22 mėnesiu amžiaus. Tai 
todėl, kad be kūdikio leng
viau gauti naują vyrą, kaip 
teisinasi žudikė.

Beirut, Lebanon. ~ šio 
krašto seimas davė diktato
rišką valdžią savo premje
rui Šehabui per 6 mėnesius.

Sardinija. — Italų polici
ja medžioja 10 banditų, ku
rie per dieną padarė 250 
plėšimų.

Buffalo, N. Y. — Darboj 
Federacijos mašinistai 
streiku laimėjo 7 procentais 
daugiau algos.

t



Tos piliukės apsaugo nuo nepageidaujamų gimdymų
Bostoniškis daktaras Ben

jamin F. Sieve atrado che
mikalą, kuris apsaugo mo
teris nuo užsiveisimo. Sa
vo atradimą dr. Sieve ap
rašo amerikiniame mokslo 
žurnale Science.

300 vedusiųjų porų var
tojo tą chemikalą, vadina
mą phosporylated hespcri- 
din, ir 298 poros išvengė 
kūdikių gimdymo, kuomet 
jų nenorėjo. Tiktai dvi iš 
300 porų netyčia susilaukė 
kūdikiu, bet tai buvo todėl, 
kad jos peržengė daktaro 
nurodymus, kaip reikia 
vartoti to chemikalo piliu
kes.

Pirmiausiai dr. Sieve iš- 
/gandė tą vaistą daugeliui 
(pvvuliukų; tik po to pra
dėjo naudot jį žmonėms..

Dr. Sieve tvirtina, kad 
phosphorylated piliukės ne
kenkia sveikatai, nors būtų 
kasdien ryjamos per ilgąj 
laikotarpį. Jos nepanaiki
na vaisingumo. Jei mote
ris ir vyras nustoja vartot 
piliukes, tai ir vėl gali pa- 
sigamint kūdikį, kada nori.

Daktaro Siev’o receptas 
nuo apsiveisimo yra toks:

Sovietų mokslininkas surado raktą į Majų raštą

B

*■

Sovietu mokslininkas J. 
V. Knorozovas perskaito 
senovinių Majų raštus., ku

prių niekas iki šiol negalėjo 
^perskaityti.

’ Majai, viena iš indijonų 
tautų, turėjo aukštą civili
zaciją ir kultūrą jau pirm 
3,300 metų Centr alinėje 
Amerikoje,, ypač Jukatane, 
Guatemaloje ir vietoje, ku
ri šiandien vadinama Bri
tiškuoju Hondūru.

Jie jau tada statė dide
lius mūro rūmus, dievna- 
mius, paminklus, tvenki
nius, kanalus ir kt. Majų 
imperija sukūrė tokius did
miesčius, kaip Uksmalą ir 
čičen Itzą. Jie dar pirm 
2,500 metų turėjo savo iš
vystytą kalendorių ir mo
kėjo daryti gana aukštus 
matematinius s k a i č i a v i-

. mus.
y Ilgainiui Majų valstybė 

ėmė silpnėti ir jų civiliza
cija menkėti. 16-me krikš
čioniu gadynės šimtmetyje, 
pagaliau, ispanai užkariavo 
Majų imperiją ir palaips
niui suardė jų kultūrą. Tar 
čiau, Majų rūmų, šventna- 
mių ir paminklų griuvėsiai 
dar ir šiandien stebina pa
saulio architektus ir daili
ninkus.

Tose vietose tebegyvena 
ir anų Majų ainiai, indijo- 
nai. Bet jie baltųjų paverg
ti, labai suskurdinti ir dau
gumoje beraščiais tamsuo
liais * paversti. Tačiau ir 
šiandienėje jų šnekoje aidė- 
ja senovinės Majų kalbos 
garsai.

Majų raštas
t

Iš Majų gadynės yra už
silikę dikčjai raštų - hiero

 

glifų. Tie paštai buvo kal
tais iškalti'' paminkluose, 
mūrinių namų sienose bei 
įpjaustyti įvairiose medžia
gose.

Hieroglifai yra toks raš
tas, kur daroma paveiks
lėliai daiktams atvaizduoti. 
Tokiais iškalamais, išpjaus
imais bei išbraižomais pa
veikslėliais taipgi parodo
ma veiksmai ir supratimas

Moteris turi imti po 4 pi
liukes kasdien, o vyras po 
3. Taip jiedu privalo nau
doti piliukes per 10 dienų, 
norint tikrai išvengti • apsi
veisimo.

Poros, taip vartodamos 
piliukes, išvengė apsiveisi
mo per 90 dienų iki 30 mė
nesių, o kai norėjo kūdikių, 
tai liovėsi jas vartojus.

Grįžta vaisingumas, jei 
pageidaujama

123 poros, pertraukusios 
piliukių naudojimą, susilau
kė kūdikių; paskui vėl ėmė 
jas naudoti ir išvengė ne
pageidaujamų naujų gim
dymų.

97 kitos poros, vartoda
mos piliukes, išvengė gim
dymų per tam tikrą laiką, 
bet paskui panorėjo kūdi
kių, susilaikė nuo piliukių, 
tad visos 97 moterys ir ta
po nėščiomis.

Norint, kad grįžtų vai
singumas, reikia nevartot 
per kelias savaites, bet ne 
daugiau, kaip per 9 iki 13 
savaičių.

207 poros, kurios pertrau
kė piliukių naudojimą, no

apie įvairius dalykus.
Hieroglifų raštą naudojo 

senovės egiptėnai. O ir 
šiandieninė kinų rašyba yra 
hieroglifinė — susideda ne 
iš raidžių, bet iš daugybės 
ženklų, reiškiančių visokius 
daiktus bei mintis.

Majai patys išvystė skir
tingą savo hieroglifihį raš
tą. Jis nėra skolintas iš 
egiptėnų ar kitų žinomų 
tautų.

Majų raštas vartoja tri
jų rūšių ženklus, kaip su
rado rusas Knorozovas. 
Vieni ženklai vaizduoja pa
čius dalykus., kiti ženklai 
arba skirtingų ženklų su
gretinimas reiškia tam ti
krus garsus, kaip kad rai
des bei žodžius. Treti žen
klai nėra ištariami. Jie 
naudojami sujungimui ^pa
veiksliukų - hieroglifų, kad 
galima būtų suprasti, kas 
parašyta.

Amerikonai ir kitų tautų 
mokslininkai manydavo, 
kad Majų raštas vartoja 
tiktai paveiksliukus. - brai
žinius kaip daiktų ar min
čių ženklus. Jie spėdavo, 
kad pas Majus beveik nebu
vę tokių ženklų, kurie bū
tų skaitomi kaip raidės ir 
žodžiai.

Knorozovas atidengė 
slaptybę

Bet amerikonai ir kiti už
sieniečiai klydo, taip ma
nydami, sako Knorozovas. 
Jis parodo, kad paveiksli- 
niai Majų ženklai yra var
tojami ir kaipo raidės žo

džiams sudaryti. Tam Kno
rozovas visų pirm pasinau
dojo vadinamu de Landos 
raidynu.

Ispanų kunigas Diego de 
Landa 16-jo šimtmečio pu
sėje pagamino Majų raidy
ną, kuomet ispanai buvo 
tik ką užkariavę jų impe
riją.

De Landa savo raidyne 
sudėjo tam tikrą , skaičių 
paveikslėlių, kurie reiškia 
įvairius Majų kalbos gar
sus bei 'raides. De Landos 
raidynas. buvo anaiptol ne

rėdamos kūdikių, turėjo vi
siškai sveikus gimdymus, ir 
jų kūdikiai normaliai auga.

Trylikai kitų porų netaip 
gerai išėjo. 3 gemalai ne
gyvi išsimetė; 5 kūdikiai 
pirm laiko gimė, o 5 buvo 
pagimdyti per vadinamą 
“cezarinę” operaciją, pra
pjaunant moteriai pilvo 
sienelę ir taip išimant kū
dikį.

Bet tai buvo tiktai 13 to
kių negeistinų atsitikimų 
tarp 220 porų. Taip būtų 
galėję atsitikti, jeigu tos 
poros ir niekuomet nebūtų 
vartojusios pili u k i ų dėl 
gimdymo kontrolės.

Dr. Sieve aiškina, jog 
kuomet moteris naudoja pi
liukes, dėl to sustiprėja pa
viršinė jos kiaušinėlių plė
vė; tad vyro sėkla ir ne
pajėgia per plėvę įsiveržti į 
kiaušinėlių vidų. Reiškia, 
kiaušinėliai liekasi neap- 
vais.inti, kol piliukės varto
jamos ir per kelias savai
tes po nustojimui jas nau
doti. Suprantama, jog vy
ro sėklos smarkumas su
mažėja, kada jis vartoja pir 
liukes.

pilnas, tačiaus jis davė pra
dinį supratimą, kad Majų 
rašyba buvome tiktai pa
veiksime, bet sykiu ir žodi
niai - garsinė.

Amerikonai ir kiti Majų 
senovės tyrinėtojai prastai 
žiūrėjo į de Landos, raidy
ną. Jie įsivaizdavo, kad 
Majai rašė tiktai braiži
niais - paveikslėliais, būk 
nemėgindami tokius braiži
nius panaudot kaip raides 
žodžiams sudėti.

Knorozovas gi tinkamai 
įvertino de Landos raidyną 
ir pats atrado daug naujų 
žodžių, kurie - sudaryti iš 
paveikslėlių kaipo raidžių.

Tam paaiškinti jis duoda 
keletą tokių pavyzdžių:

Paveikslėlis su plačiai iš
skėstomis rankomis reiškia, 
jog žmogus nesutinka, už
ginčija arba sako “ne.” O 
Majų kalboje “ne” yra išta
riama kaip “ma.” Toks 
“ma” paveikslėlis yra pri
dedamas prie kitų paveiks- 
linių garsų bei "raidžių, taip 
kad susidaro žodiškas vie
no bei kito dalyko užginči- 
jimas.

Šuniui' paženklinti Majai 
vartojo tokį dvilypį pa
veikslėlį : Nugarkaulio pa
vidalas—stačia linija su ke
turiais brūkšniais skersai 
ir kartu žuvies braižinėlis.

Išrasta pirmieji skiepai prieš 
kūdikią paralyžių

.. Lederle Laboratorijos, 
esamos Pearl River mieste
lyj, N. Y., pagamino pra
dinius, skiepus (čiepus) ku
riais tikisi apsaugot žmo
nes nuo kūdikių paraly
žiaus (poliomyelitis).

Dr. Herald R. Cox, Hila- 
ras Koprovkis ir kiti Le
derle mokslininkai paėmė 
smulkutėlių tps ligos perų, 
vadinamų virusų; įleido jų 
į kraują paršiukams, pas
kui iš tų paršiukų perleido 
kitiems paršiukams, ir taip 
per kalias paršiukų kartas.

Taip kūdikių paralyžiaus

Tokias piliukes tegalima 
gauti tiktai pagal daktaro 
receptą ir reikia vartoti 
taip, kaip gydytojas nuro
do, jeigu, norima gerų pa
sekmių.

Be to, turės būti padary
ta dar daug naujų bandy
mų pirma negu bus gali
ma tas piliukes plačiai var
toti, kaipvpilnai užtikrintą 
priemonę dėl gimdymų kon
trolės, sako dr. Sieve.

Kunigų atsiliepimai
Methodistų vyskupas G. 

Bromley Oxnam ir tūli ki
ti protestantų dvasiškiai gi
ria daktaro Sieve’o atradi
mą; sako, bus galima iš
mintingai, pagal planą, gim
dyti ir auklėti kūdikius. 
Tatai bus sveika moterims, 
kurias per tankūs gimdy
mai labai suvargina.

Katalikų kunigai smer
kia naudojimą bet kokių 
vaistų, sulaikančių nuo ap
siveisimo.’ “Tatai yra die
viškojo įstatymo peržengi
mas,” sako kun. Francis J. 
Connell, Katalikiškojo Ame
rikos Universiteto teologi
jos profesorius. J. C. K.

Kiti Majų senovės tyrinė
tojai tokiame paveikslėlyje 
suprato tiktai šunį, dviem 
skirtingais ženklais vaiz
duojamą.

Bet jei griaučiai ženklina 
šunį, tai kam dar ta žuvis? 
teiravosi K n d r o z ovas, ir 
štai ką surado:

Nugarkaulio paveikslėlis 
įbrėžtas pailgame ketur
kampyje ženklina šunį, bet 
tas braižinys kartu reiškia 
ir garsą “tz.” Žuvis Majų 
kalboj yra “lu,” o šuva — 
“tzul.” žuvies ženklas taip 
pat ištariamas kaip garsas 
“ui” arba “ei.”

Sudėkime “tz” ir “lu” ar
ba “ui” garsus, tai ir gau
name vieną žodį “tzul” — 
šuva.

Todėl du gretimi braiži
niai — šuns ir žuvies—pa
veiksluoja ne du atskirus 
gyvūnus, bet du skirtingus 
garsus., kaip ir raides, iš 
kurių susidaro žodinis šuns 
pavadinimas.

Knorozovas tokiu būdu 
yra išvertęs rusų kalbon 
jau daug majiškų žodžių ir 
ištisų sakinių. Dabar jis 
darbuojasi, versdamas išti
sus Majų raštus.

Tuomet gal paaiškės ir 
daug kitų dar nežinomų da
lykų apie senovės Majų pa
siekimus. N. M.

perai (Lansing rūšies) ta
po dalinai apsilpninti. Tada 
perai buvo perkelti į užpe
rėtų kiaušinių trynius. Try
niuose auklėti viru'sai-perai 
pasirodę dar labiau apsilpę 
arba, kaip sakoma, “paža
boti.”

Iš tryniuose išvystytų pe
rų paskui buvo pagaminti 
skiepai piliukių pavidale.

Duodant tų skiepų bež
džionėms, jos jau neapsi
krėtė kūdikių paralyžium.

Tuomet skiepai buvo iš
bandyti ir dvidešimčiai 
žmonių, kurie savanoriai

APIE TRAKŲ MIESTĄ 
IR PILĮ

Daug girdėta apie Trakų 
miestą, apię Kęstučio lai
kais kovas prie Trakų ir 
apie Trakų pilį Galvės eže
re. Trakai yra vienas iš 
seniausių Lietuvos miestų 
ir tampriausiai susirišę su 
lietuvių tautos istorija.

Jaunystės dienose ne kar
tą teko iš atstos matyt 
Trakų pilies mūrai, bet tais 
laikais jie buvo apleisti, pa
likti metų po metais naiki
nimui. Šiandien jie yra at
statyti, pataisyti, gausiai 
lankomi tarybinės Lietuvos 
piliečių, aprašomi spaudoje 
ir įvertinami.

Trakų miestas turi virš 
penkis šimtus metų. Tai 
buvęs apskrities, o dabar 
rajono centras. Yra senie
ji Trakai ir Naujieji Tra
kai.

Lietuvos kun i g a i k š t i s 
Kęstutis pasirinko Trakus 
kaipo savo rezidenciją, kai
po centrą atsispyrimui 
prieš kryžiokų puolimus. 
Kęstutis buvo gudrus kar
vedys, todėl jis pasirinko 
Trakus, kaino sunkiai pri
einamą priešui vietovę, gau
siai apsupta ežerų ir miškų. 
I Trakus Kęstutis atsigabe
no savo gražia žmoną Bi
rutę; ten gimė ir augo jų 
sūnus Vytautas.

Kęstučiui, vadovaujant, 
pusiausalvje buvo pasta
tyta medinė pilis, kuri va
dinosi “Auku Kalnas.” Pilis 
pastatyta ant piliakalnio, 
sakoma, Kęstučio kareivių 
supilto.

Priėjima prie pilies ir pi
liakalnio dengė iš sausu
mos nusės gilus perkasas. 
Penkioliktame šimtmetyje 
diliau i ežero pusę, už me
dines pilies buvn pastaty
ta iau mūrinė pilis, kurios 
mūro sienų ir bokštu lieka- 

išsilaikė iki šių laiku. 
Tai buvo didelė nilis. ke
turkampio navidalo. Vėliau 
pilis buvo dar apvesta mū
ro siena, kaip lanku, nes 
žiemos laiku ežeras užšal
davo ir priešas galėjo per 
leda, ją pulti.

Prie pusiausalio nilies 
ivvko daug garsiu koVu. 
Pirmu kartu vokiečiai atsi- 
baladoio iki Traku pilies 
1377 metais. Sakoma, kad 
ju buvo anie 12.000, bet jie 
negalėio įveikti Trakų nu- 
siausalio pili. Jiems skau
džiausia smūgi sudavė Vy
tauto vadovaujami Lietu
vos kariai - raiteliai.

Sakoma, Vytautas tais 
laikais, buvęs 27-niu metu, 
tėvui patarus, pasiėmė 500 
rinktiniu .raiteliu, išjoju 
slaptai iš nilies. dasigavn i 
vokiečiu užnugari, sunaiki
no jų maisto sandėlius ir 

tam pasidavė. Ir nė vienas 
žmogus nesusirgo; net jų 
kūno karštis nė kiek nepa
kilo. O visi tie žmonės, bū
tų galėję apsikrėsti kūdi
kių paralyžium, kaip paro
dė ištyrimas jų kraujo pirm 
bandymų.

Skiepai apsaugojo juos vi
sus nuo ligos.

Skiepai taip veikia, kad 
išjudina darban esamas kū
ne gamtines medžiagas (va
dinamas antibodies), kurios 
tada dauginasi ir smarkė-

IŠ ISTORIJOS
Rašo I). M. šoloniskąs 

nukirto jų susisiekimus su 
Vokietija. Kada vokiečiai 
gavo šį smūgį, tai jie pasi
traukė nuo pusiausalio pi
lies. Vytautas juos perse
kiojo iki Prūsijos.

Kada Jogaila Dovydiško
se padarė slaptą suokalbį 
prieš Kęstutį ii’ Lietuvą, 
tai Kęstutis iš Trakų mies
to su savo jėgomis užklu
po Jogailą Vilniuje, paėmė 
miestą ir suėmė Jogailą. 
Bet Kęstutis, sakoma, Vy
tauto prašomas, nenubaudė 
Jogailą, bet pasiimto ji j jo 
motinos tėviškę Vitebską 
valdyti tas sritis.

Nesutikimu proga tuojau 
pasinaudojo kryžiokai. Jie 
vadovystėje Hanulo užpuo
lė Lietuva. Jogaila atsigrie
bė, organizavo savo karines 
jėgas, susitarė su kryžio
kais ir atžygiayo iki Tra
kų. Mūšis dieivyko, nes Jo
gaila įviliojo Kęstutį (savo 
dėdę) į spąstus, suėmė ir 
kalėjime nužudė.

Po to Traku kunigaikštiją 
Jogaila pavedė valdyti savo 
broliui Skirgailai. 1383 me
tais kryžiokų kariuomenė 
atvyko prie Traku pilies, 
atsigabeno akmenim svai
dyti bombardas ir nedide
les kanuoliukes. Jie apgu
lė Traku pilį. Jiems pavy
ko išgriauti vieną nilies sie
na, bet lietuvių kariuome
nė ir po to energingai prie
šinosi. Tada vokiečiai su
tiko išleisti ją, kad ji galėtų 
susivienyti su kitomis Vy
tauto jėgomis. Netrukus 
Vytautas ir Skirgaila ben
dromis jėgomis išvijo vo
kiečius iš Trakų' pilies.

1391 motais vėl kryžioku 
kariuomenė, vadov y s t ė j o 
Konrado Valenrodo, atsiba
ladoja iki Trakų. Jie rado 
Trakus pačių lietuvių sude
gintus. pirm- jų pasitrauki
mo.

Nuolatiniai kryžiokų puo
limai ant Lietuvos vertė 
pasistatyti stipresnę pilį at
sigynimui. Vytautui vado
vaujant, 1404-1405 metais 
ir buvo pastatyta didelė ir 
erdvi mūro pilis Galvės eže
ro saloje. Tai buvo viena
tinė Lietuvoje pilisj apsup
ta vandens iš visų pusių.

Ši naujoji mūro ir ak
mens pilis buvo galinga ii’ 
dažnai vadinama “Karalie
nė Pilis.” Ji buvo tik 500 
metrų, apie 1.600 pėdų, at
stu nuo senosios — Pus.iau- 
salio Pilies. Priešui nebu
vo galima pralįsti tarpe pi
lių, jos abi galėjo viena 
antrai padėti.

Prie naujos pilies pasta- 
tvmo dirbo su gabiausi ar
chitektai ir labai daug 
žmonių. Suvežta labai daug 
akmenų, kalkių, išdeginta 
apie du milijonai plytų. Tai 
buvo milžiniškas darbas.

ja, kovodamos prieš ligų 
perus. Skiepai paskatina 
natūrales kūno jėgas su- 
brusti, taip kad jos ir nu
gali ligos perus.

Žymėtiną., jog čia minimi 
skiepai buvo sėkmingai iš
bandyti dar tik prieš vieną 
kūdikių paralyžiaus perų 
rūšį, vadinamą Lansing. 
Bus daroma bandymai iš- 
vystyt skiepus ir prieš ki
tas tos ligos rūšis. N. M. 
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tais laikais. Naujoji pilis 
buvo galinga, ką paliudija 
pačių kryžiokų šnipų rapor
tai 1409 metais, tai yra iš
vakarėse Žalgirio mūšio.

Vokiečių špipai davė savo, 
komandieriams pranešimą, • 
kad Kauno pilyje yra 600 
lietuvių kareivių, kuriems 
Vytautas įsakęs., esant pa
vojaus, trauktis į Trakų pi
lį. Jie tvirtino, kad Trakų 
pilis turi jau 15-ką armotų, 
kurios gali svaidyti akme
nis, “kai]) žmogaus galva 
dydžio.”

Ir po Žalgirio kautynių ir 
pergalės Vytautas dar sti
prino Trakų pili. Tą pa-, 
tvi rtino savo u ž r a š u o s e 

'Flandrijos diplomatas Ži- 
berta-s Lanua, kuris lankėsi 
Vilniuje pas Vytautą. Jo 
užrašuose, tar]) kitko, paša-’ 
k y ta:

“Yra labai didelis mies- 
' tas, vadinamas Trakais, su 
blogai pastatytais visais, me?: 
diniais namais ir visai neap
tvertas. Ten yra. 2 pilys, ku-, 
rių viena labai sena, visa" 
pastatyta iš medžio ir su
plakto^ molio. Senoji pilis 
v ra pastatyta ežero krante, 
kurios vienas šonas yra 
sausumoje, o kitas ežere. 
Antroji pilis vra ežere, ant" 
salos, patrankos šūvio at
stoję nuo pirmosios. Nau-V 
joji pilis yra visa mūro, 
frą.ncūzu- stiliaus.”

. ’ Jis mini, kad Traku gv- 
ventoius sudaro lietuviai, 

‘gudai. totoriai, žvdai ir vo- 
| kiečiai. Traku miestas tu-; 
‘ re in ir žvėryną, apie ku- 
jri Žibartas Lanua rašo: 

“Traku mieste yra ap-
I tvertas parkas, kur vra vi- 
I sūkiu laukiniu ir medžiokli- 
i niu žvėrių, kuriu tik galima 
i sutikti to krašto giriose ir 
i laukuose. Ten vrą tokiu, 
' kurie panąšŪS i laukinius 
; inučius. kiti—i didelius ar
klius ir dar kitu, vadina
mu elniais... Yra laukiniu 
arkliu, meškų, šernų 'ir 
daug kitokiu žvėrių.”

Apie Trakų žvėryną šim
tas metų vėliau, būtent 
1524 metais, rašė ir Austri
jos diplomatas Herberštei
nas, įvardindamas tuos pat 
žvėris. Žvėrynas Trakuo
se išsilaikė iki 17-jo šimt
mečio.

1418 metais Trakuose mi
rė Oną Vytautienė, o dvy
lika metų vėliau ir patsai 
Vytautas. Po Vytauto mir
ties ten viešpatavo Švitri
gaila, bet vėliau jį nugalė
jo Vytauto brolis Zigman
tas, kurį 1440 metais są
mokslininkai nužudė Trakų 
pilyje.

Vėliau Trakai nustojo bu
vę Lietuvos centru, nes 
Vilnius, buvo Lietuvos sos
tinė.. Trakų pilyje buvo, 
įsteigtas kalėjimas, kur lai
kė valdovai savo didžiau
sius priešus. Vienam bokš
te buvo laikomas Lietuvos 
archyvas. 1655 metais lai
ke karo Trakų pilis buvo 
labai apgriauta.

Vėliau per Karvinės salą x 
iki kranto buvo pratęstas 
tiltas, .kuris jungė pilį su 
spiusžemiu.

Pilis, susidėjo iš dviejų ' 
dalių: priešpilio. kurio sie
nos. siekė iki 22 pėdų, o

(Tąsa 4-tam puslap.)



$

Iš Rusijos praeities
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7. SOCIALINĖ-EKONOMINĖ 
RUSIJOS PADĖTIS IR 
EKONOMINĖ PETRO I 

/ POLITIKA.
Manufaktūrinio gamybos 

būdo plitimas. Dėl silpno pra
monės augimo ano meto Rusi
ja buvo priklausoma nuo Va
karų Europos. “Kai Petras

• t Didysis, turėdamas reikalų su
labiau išprususiomis Vakarų 
Europos valstybėmis, karštli
giškai statė gamyklas ir fab
rikus armijai aprūpinti bei 
prasto apsaugai sustiprinti, ta
tai buvo savotiškas mėginimas 
ištrūkti iš atsilikimo rėmų”,

• . sakė Stalinas.
XVIII a. pradžioje smulkūs 

amatininkai jau nebegalėjo 
patenkinti vis didėjančio vi
daus rinkos įvairių rūšių dir
binių pareikalavimo. Daugu
mas Rusijoj negaminamų pre
kių įvežama buvo iš Olandi
jos, Anglijos, Švedijos ir kitų 
valstybių. Karas su Švedija 
šią prekybą labai apsunkino. 
Tuo tarpu armijai reikėjo ge
lumbės, aulinių batų, o taip

žiotyse pasirodė pirmasis už
sienio prekybinis laivas su 
prekėmis. 17^4 m. navigacijos 
metu Peterburgą aplankė jau 
apie 200 užsienio laivų.

Kąd palengvintų iš centri
nės valstybės dalies rusų pre
kių išvežimą, Petras Vyšnevo- 
locko perkasu sujungė Tver- 
cos upę> Volgos intaką, su 
Mstos upe, kuri įteka į Ilme- 
nio ežerą. Taigi, buvo pada
rytas tiesioginis vandens ke
lias iš Volgos į Baltijos jūrą. 
Buvo pradėti darbai ir Lado
gos perkasui kasti, kuriuo no
rėta apeiti audringą Ladogos 
ežerą. Šie darbai buvo baigti 
jau Petrui mirus.

Petro vyriausybė laikė di
džiai reikšmingu dalyku su
kaupti šalyje pinigus prekiau
jant su užsieniu. Todėl buvo 
stengiamasi daugiau prekių 
išvežti į svetimas šalis, negu 
įsivežti jų Į Rusiją. Išvežtųjų 
ir įvežtųjų prekių vertės skir
tumas likdavo šalyje metali
niais užsienio pinigais, kurie 
vėliau buvo perkaldinami į ru-

pat šautuvų, patrankų, parako į siškus pinigus. Užsieninių pre- 
ir kitų karo reikmenų.

Petras rėmė
nes gamybos plitimą ir manu
faktūrų savininkams teikė di
delių lengvatų. Ypač buvo visai
svarbu imtis Rusijoje gaminti. prekių,, kurios buvo

I kių įvežimui į Rusiją suvaržy- 
manufaktūri-1 ti buvo uždedami dideli mui

tai. Vyriausybė visokiais bū
dais stengėsi sumažinti arba 

nutraukti įvežimą tų
> gamina

mos Rusijos manufaktūrų. Ta
tai apsaugodavo jauną rusų 
pramonę nuo stipresnės Vaka
rų Europos kraštų pramonės 
konkurencijos. Tokia vyriau
sybės politika, kuri šalies tur
tingumą matavo pinigų sukau
pimu, buvo vadinama “mer
kantilizmu”. XVII—XVIII a. 
visose Europos valstybėse bu
vo vedama, merkantilizmo po
litika.

Pagalves mokestis. Prekybos 
rinkliavų ir daugybės smulkių

> užtekti

Išvažiavęs už miesto ri
bos, autobusas padidina.

Dešinėje žybčioja Neris.
Vilnius. - Kaunas - Rasei

niai - Klaipėda - Palanga. 
Tatai vienas ilgiausių auto
buso maršrutų respubliko
je. 352 kilometrus teks ma
šinai nueiti nuo Tarybų 
Lietuvos sostines iki pui
kiosios sanatorijos Baltijos 
jūros pakrantėje.

Pro šalį lekia priešais ei
nančios mašinos, motoci- 
kliai. Plente viešpatauja 
didelis pagyvėjimas.

Pirmoji sustojimo vieta— 
Vievyje. Nuvažiuota 34 ki
lometrai. ‘

Vievio miestelis, tapęs

IŠ ISTORIJOS
(Tąsa iš trečio pusi.) 

bokštai iki 50 pėdų aukš
čio. Iš vidaus .pasieniais 
stovėjo laipteliai (suolai), 
nuo kurių per angas kariai 
šaudė. Čia gyveno ir piliės 
įgula. Kieme darė karinius 
pratimus, gamino valgį. 
Priešpilio bokštai buvo pen
kių aukštų, stogai dengti 
storomis čerpėmis.

Už perkaso buvo tikroji 
pilis — žymiai aukštesnė už 
priešpilį. Jos sienos buvo 
nuo J55 iki 60 pėdų aukščio, 
o bokštai arti 80 pėdų aukš
čio. Pilies viduje buvo rū
mas, gyvenamieji kamba
riai, svečius ir atstovus pri
imti salė. Pilies rūsyje bu
vo virtuvė.

Pilyje veikė savotiškas 
centrinis apšildymas. Iš 
virtuvės šiluma angomis 
eidavo po salės grindimis,

jas šildydavo, ir 'tuo būdu 
buvo apšildoma pilis.

lių, ir dešimtamete Elenu- 
tė. Mergyte perėjo į ket
virtą klasę ir dabar važiuo
ja į svečius Klhipėdon. Vie
noje iš sustojimo vietų ji 
jau spėjo prisiskinti lauko 
gėlių.-

Paskutinis kelio ruožas. 
Pravažiuojam Klaipėdą. 
Čia, kaip ir visur, stiepiasi 
naujų statybų pastoliai. 
Statybose daug, technik^s- 
bokštiniai kranai, greitimai 
keltuvai. Išauga' socialisti
niai darbininkų miesteliai.

Mašina eina dideliu grei
čiu. Kelias puikus. Vie
tovė nepaprastai graži. Au
tobusas. važiuoja nelyginant 
didžiuliu parku.

Palangos gatvėse — daug 
žmonių. Oras prisisunkęs 
jūros vėsumo, gėlių aroma
to.

Šimtai poilsiautojų skuba 
prie jūros, kur greit gali
ma bus stebėti saulėlydį.

O. C.

Tarybinė Lietuvos vy
riausybė stengiasi išgelbė
ti visus lietuvių tautos is
torinius palikimus. Tais 
sumetimais pilis likosi veik 
atstatyta, kuri maž - daug 
sudaro tokį pat vaizdą, kairjgfc 
ji buvo Vytauto laikaisT 
Trakai — tai gyvas Lietu- j 
vos istorijos paminklas.

(Straipsnio sukūrimui 
daugiausiai rėmiausi K. Si- 
darayičiaus surinktais da
viniais.—DMŠ.)

*

rajono centru, greitai tvar
kosi. Didelė statyba išsi
vystė ir rajono kolūkiuose. 
Vorošilovo vardo, M. Mel- 
nikaitės vardo, “Gegužės 
Pirmosios,” Molotovo var
do, “Pergalės” ir kitose ar
telėse statomi visuomeni
niai pastatai, gyvenamieji 
namai.

Žiežmariuose paveikslas 
pasikartoja. Gatvėse čia 
taip pat galima pamatyti 
nemaža neseniai pastatytų 
pastatų. Statomi gyvena
mieji namai, remontuoja
mas viešbutis, įsteigti nau
ji vaįkų lopšeliai. Nuveik
ti darbai apželdant rajono 
centra.

Naujos statybos pasitai
ko visame mūsų kelyje. Re
tai kurios gyvenvietės pa
kraščiuose neboluoja ką tik 
pastatyti pastatai. Nauji 
namai, mokyklos, fermos. 
Šitą matai pro autobuso 
langus ir per trumpus su
stojimus. Apie tai sužinai 
besišnekėdamas su pakelei
viais, kurie įlipa į mūsų au
tobusą tarpinėse stotyse. 
Ir tai, kad ‘žmonės su nuo
širdžiu entuziazmu kalba 
apie savo kūrybinį darbą, 
kaip apie svarbiausią daly
ką gyvenime, yra puikus 
bruožas to naujo gyvenimo, 
kuris pergalingai žengia 

Į Lietuvos žeme.
Dar ties Rumšiškėmis 

prisiartiname prie, Nemu
no. Daugelio poetų eilėse 
apdainuotas, kaip ir prieš 
tūkstantį metų, didingai 
neša savo vandenis į Bal
tiją. Bet kaip įstabiai pa- 

' siKeitė Nemuno krantai per 
1 kelerius paskutinius metus!

... Pravažiavus Kauną, 
mašina, pereina skersai ke
leto Nemuno intakų. Per- 

' važiavę per tiltą virš Ne
ries, netoli tos vietos, kur 
ji įteka į Nemuną, patenka
me į Vilijampolę. Po to va
žiuojame išilgai Nevėžio ir 
perkertame jį netoli Babtų.

Prie Ariogalos vietovės 
darosi ypatingai gražios. 
Mašina eina ryškiuose sul
tinguose žalumynuose sken
dinčios Dubysos slėniu.

Netoli Raseinių už kelio 
vingio pasirodo “ZIS-155.” 
Tai — autobusas, važiuo
jantis atgal iš Palangos į 
Vilnių.

Mašinos sustoja. Vairuo
tojai draugiškai sveikinasi, 
pasakoja savo įspūdžius 
apie maršrutą.

... Kelyje žmonės greit 
susipažįsta. Mūsų autobu
se kai kurie važiuoja iki 
pačios Palangos, kiti — į 
Klaipėdą.

Priešais sėdįs vyriškis 
pilku apsiaustu atidžiai žiū- 

| ri pro langą.
—Pirmą sykį keliaujat 

šiose'vietovėse?
—Taigi, anksčiau neteko. 

. —Susipažįstam. Alfonsas 
Čarskus — vienos Vilniaus 
įmonės darbininkas. Vieti
nis komitetas aprūpino jį 
nemokamu atilsiniu į ku
rortą. Greta jo į sanatori
ją važiuoja kiti darbininkai i 
iš Vilniaus. . '

Vienoje iš sustojimo vietų 
į autobusą įlipa kolūkiečiai. 
Jų rankose — muzikos in
strumentai, Naujieji kelei
viai pasakoja apie savivei
klą, apie naujas dainas, ku
rias kolūkiečiai sukūrė apie 
savo džiaugsmingą darbą. 
O šalia mūsų šnekučiuoja
masi apie šien'apiūtę.

Linksmiausi keleiviai, ži
noma, yra vaikai. Juos sun
ku atitraukti nuo lango. 
Entuziastiškai reaguoja į 
visa, kas vyksta didžiame 
ir įdomiame pasaulyje, at- 
siskleidžiančiame už auto
buso langų, mažasis. Kaziu
kas, sėdįs ant motihos ke

Norintieji pirkti biznį, na i 
mą ar ūkį, pajieškokite progi 
per Laisvę. Tikrai gausitl 
daug pasiūlymų. | (

--- °  ||*F
Ką planuojate rengti šį ru 

denį? Laisvės spaustuvė pigia 
ir gražiai padarys spaudo į 
darbus jūsų parengimams.

KVIEČIAME Į KONTESTA
1

I
ėi

I

Su Pirma Diena Spalio Prasidėjo Kontestas 
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

f
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Kviečiame stoti į kontestą buvusius vajininkus ir 
laukiame naujų vajininkų. Prašome tuojau pra
nešti Laisvės administracijai, kad stojate į.kon- 

testų, o ji aprūpins jus vajaus medžiaga.

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

X

Visi ir visur apšviestą 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.

tuos daiktus, kurių tekdavo į- 
w sivežti iš užsienio. Todėl Pet

ras suteikdavo svetimšaliams 
teisę steigti manufaktūras, 
taip pat steigdavo valdines 
manufaktūras, kurias vėliau 

t- perduodavo pirklių d ra u g i- 
t. joms.

Daug sunkumų‘sudarydavo 
darbo jėgos pritraukimas. . 
“Laisvųjų” (t.y. ne baudžiau
ninkų) žmonių skaičius, kurie 
ęidavo dirbti į manufaktūras, 
buvo nežymus. Pirkliai, kurie 
turėjo daugumą manufaktūrų,j mokesčių nebegalėjo 
neturėjo baudžiauninkų vals- | didėjančioms valstybės 
tiečių. 1721 m. buvo išleistas I dams Labai brangiai 
įsakas, kuris leido manufaktū
rų savininkams įsigyti kaimus 
bu valstiečiais ta sąlyga, kad | 

” pastarieji visada 1 .
' . manufaktūrų ir be jų atski 

rai nebūtų parduodami. Tokie 
valstiečiai, vadinamieji “pose- 
Siniai”, turėdavo arti žemę ir 
dirbti baudžiavinėse manufak- 

r tūrose.
Manufaktūrinis- gamybos au- 

'* girnas Petro laikais labai pa
žengė pirmyn. Daug kartų pa
didėjo vilnonių, drobinių audi
nių, odų gamyba. Ypač padi
dėjo ketaus lydymas. Išaugo 
eilė naujų gamybų: vario ly- 

- dymo, laivų statymo, šilko au
dimo.

Urale buvo pastatyta daug 
.valdinių metalurgijos gamyk
lų. Visą eilę gamyklų ten pat 
įsteigė buvęs Tūlos ginklų 
meistras • Nikita Demidovas. 
Uralo administracinis centras 
buvo' Jekaterinburgas (dabar 
-r-Sverdlovskas). Vėliau jis ta
po stambiausiu metalurgijos 
centru.

.Petro valdymo pabaigoje 
jau buvo apie 240 manufaktū- 

; rų. Daug jų buvo nedidelių ir 
neilgai tegyvavo, tik dalis ma 
nufaktūrų sustiprėjo ir tapo 
tolimesnės Rusijos manufak- priemiesčių gyventojams — 1 

> .tūrinės gamybos augimo pa
grindu.

į* . “Darbinių žmonių” būvis 
manufaktūrose ■ buvo labai 
sunkus. Manufaktūrų savinin- 

' kai elgėsi su jais kaip su savo 
baudžiauninkais, mokėjo la
bai menką darbo atlyginimą 

.ir žiauriai bei pažeminamai 
••Juos bausdavo. Jau 3-me 

‘•XVIII a. dešimtmetyje Mask
vos gelumbės manufaktūroje 
(“Gelumbės kieme”) buvo į- 
vykęs pirmasis darbinių žrno- 

B.. nių sąjūdis ir pirmasis strei
kas.

Merkantilizmas. Beveik vi- 
' sos Rusijos manufaktūrų ga

minamos prekes būdavo 
vartojamos viduje. Kaip ir se
giau, į užsienį buvo išvežama 
^Žaliavos ir žemės ūkio gami- 
’riiai. Nukariavus Baltijos pa
jūrį, prekyba su Vakarų Eu
ropa ėjo ne per Archangelską, 
o daugiau per Baltijos uostus. 
1708 m. lapkričio men. Nevos

&
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davo didelės . armijos
mas. Gyventojai nusigyvendą-; piniginių 
vo dėl sunkios mokesčių naš-l 

būtų pricfj|os> jje išrenkami buvo kas
met su dideliais trūkumais.
Tuomet Petras daugybę smul
kių mokesčių nutarė pakeisti 
vienu dideliu “pagalvės mo
kesčiu” visiems ( valstiečiams 
ir priemiesčių (“posadų”) gy
ventojams. šis mokestis turė
jo būti apskaičiuojamas ne pa
gal ariamos žemės plotą, kaip 
kad buvo XVI a., ir ne pagal 
valstiečių kiemų skaičių, bet 
pagal vyrų skaičių. Pagalvės 
mokesčiui įvesti reikėjo nau- 
džioje patys gyventojai teik- 
jai surašyti .gyventojus. Pra- 
davo reikalingas žinias, vėliau 
“pirmąja revizija.” (Vėliau 
“revizijos” buvo kartojamos 
maždaug kas 15 metų.) Revi
zijoms daryti būdavo siunčia
mi generolai ir karininkai su 
kariuomenės būriais, kurie 
žiauriai bausdavo vengiančius 
surašymo arba teikiančius ne
tikras žinias. Pagalvės mokes
čio buvo nustatyta dvarinin
kų valstiečiams po 74 kap. 
metams (be to, prievolių ir 
mokesčių dvarininkui), o val
stybiniams valstiečiams ir

su-

rub. 20 kap.
Valstiečiai. Pagalvės mo

kestis turėjo didelę įtaką val
stiečių būviui. Dar labiau su
stiprino ’ dvarininkų valdžią 
valstiečiams. Dvarininkai ir jų 
Įgaliotiniai turėjo atsakyti už 
savo baudžiauninkų tvarkingą 
mokesčių mokėjimą. Petro 
valdymo metu įsigali bau
džiauninkų pardavimas atski
rai, be žemės. Nuo to laiko vi
si kaimų gyventojai buvo skir
stomi į dvi pagrindines kate
gorijas. Visi gyvenusieji pri
vačių savininkų žemėje —* 
valstiečiai, cholopai ir laisvie
ji žmonės (“guliaščije” liūdi) 
—vienodai tapo dvarininkų 
baudžiauninkais. Atskira cho- 
lopų kategorija išnyko. Kaimų 
gyventojai, gyveną valstybės 
žemėje, buvo vadinami valsty
biniais valstiečiais.

Miestų būvis. Pirkliai. Mies
tų gyventojai seniau labai 
kentėdavo nuo vaivadų saviva-

miestui 
buvo 
pirk-

teikė 
kurių 
ir vi-

lės. Petras norėjo pagerinti 
sąlygas prekybąi plisti ir su
stiprinti miestų ūkį. Tuo tiks* 
lu jis padarė visišką miestų 
valdymo reformą. Kiekvieno 
miesto gyventojai buvo su
skirstyti į “reguliariuosius” 
(pirkliai, menininkai, gydyto
jai, amatininkai) ir į “niekin
guosius” (“podlyje”, t.y. “že
mesnieji’’ žmonės -—juodadar
biai, nepriklausę cechui ama
tininkai). “Reguliarieji” pi
liečiai sudarydavo dvi gildi
jas. Į pirmosios gildijos sudė
tį įėjo stambieji pirkliai, in
teligentija (gydytojai, vaisti
ninkai, menininkai) ir dalis 
meistrų. Antrąją gildiją suda
rė smulkieji pirkliai, amati
ninkai, pameistriai ir moki
niai. “Reguliarieji” .piliečiai 
susirinkimuose aptardavo mie
sto reikalus ir iš savo tarpo iš
rinkdavo burmistrus
valdyti. Miestų reforma 
ii a u d i n g a aukštesniajam 
lių sluoksniui.

Petras didelę reikšmę 
stambiesiems pirkliams,

išlai-1 rankose buvo užsienio 
atsiei-i claus prekyba. Pirkliams jis 
laiky-Į teikdavo visokių lengvatų ir 

paskolų. Pirkliai 
prekiavo valdžios prekėmis ir 
dažnai būdavo caro patarė
jais įvairiais ekonominiais 
klausimais. Petras visokiomis 
priemonėmis stengėsi skatinti 
pirklius dėti lėšas į pramonę.

Bajorai. Petro laikais žy
miai pasikeitė ir bajorų būvis. 
XVII a. bajorai už tarnybą 
gaudavo laikinai valdyti dva
rus. Petras, užuot davęs dva
rus, ėmė mokėti bajorams al
gas pinigais. Visos žemės, 
kurias bajorai turėjo, jų tėvo
nijos (paveldėtosios žemės) ir 
(“pomiestija”) perėjo visiš- 
gautieji už tarnybą dvarai 
kon jų nuosavybėn, tapo jų 
dvarais. Skirtumas, kuris bu
vo XVI—XVII a. tarp tėvoni
jų ir dvarų, gautų už tarny
bą, visiškai išnyko. Petras no
rėjo, kad bajorų dvarai, pa- 
veldint juos sūnums ir dukte
rims, nebūtų smulkinami, nes 
tatai bajorus skurdino. Todėl 
1714 m. buvo paskelbtas “įpė
dinystės” įsakas, kuriuo tėvas 
galėdavo nekilnojamąjį turtą 
palikti tik vienam kuriam savo 
vaikui. Kiti vaikai, negavusie
ji palikimo, turėjo gyventi iš- 
algos, mokamos už tarnybą. 
Tačiau šis įstatymas daugu
mui bajorų nepatiko, ir 1730 
m. jiems pasisekė 
atšaukimą.

Petro valdymo 
labiau sumažėjo 
tarp kilmingųjų ir nekilmingų
jų bajorų šeimų. Ir vieni, ir 
antri imta vadinti bajorais 
(“dvorianais”), arba šlėkto
mis. Dabar bajoriškai valsty
bei reikėjo daug karininkų ir 
valdininkų. XVII a. bajorai 
visokiais būdais vengdavo ka
ro tarnybos. Daugumas jų vi
są amžių išgyvendavo tėvoni
jose ir dvaruose. Kai atvažiuo
davo bajorų kviesti “pasiunti
niai” (“posylščiki”), tai bajo
rai juos arba paplukdavo pini
gais ir dovanomis, arba nuo jų 
bėgdavo į miškus, arba apsi
mesdavo besveikačiais. Petras 
ėmė reikalauti, kad ne mažiau 
kaip du trečdaliai bajorų eitų 
karo tarnybą ir vienas trečda
lis — civilinę.

išgauti jo

metu dar 
skirtumas

Kontestantam Paskirtos Pinigines Dovanos:
1-ma $50,2-ra $40,3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 6-ta $20, 

7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, ir 10-ta $5
f I ■ . .

Stokite į kontestą ir gaukite vieną iš tą dovaną

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

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

Kurie užsimokėsite prieš naujus metus už prenumeratą arba 
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f I
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Su galvijais susidoroti buvo 
jau sunkiau, tai ne su žąsimis. Be to, ir 
ganyti reikėjo ne tik po laukus, bet ir 

, po krūmus, ir po miškus., Čia reikėjo ir 
' drąsos, ir greitumo, ir sumanumo, nors 

ganė ir ne viena. Ir ji jau elgėsi, kaip su
augusi ir sekdavo vyresniaisiais pieme
nimis. Nebebijojc jau nei gandro, nei žą
sino, nei svetimų žmonių. Nebe toks bai
sus buvo jai jau ir vilkas. Kartais, kad 
parodytų savo drąsą, sukirsdavo botagu 
per strėnas ir pačiam buliui, kai tas ne
žinia prieš ką įniršęs ir išvertęs kruvi
nas akis pradėdavo visa gerkle baubti ir 
kojomis žemę ardyti.

Sekėsi Nastutei bandą ganyti; gyre 
skerdžius, nesiskundė piemenys, ir pati 
buvo visai patenkinta, o šeimininkai ir 
visi namiškiai ja neatsigirdavo.

Vieną dieną Nastutė ganė, kita—bu
vo negancmoji. Bet neganomoji diena 
jai buvo sunkesnė ir už ganomąją. Lais
vąją dieną ji turėdavo ir Birutėlę pri
žiūrėti, ir šeimininkei padėti, ir kiau
lėms žolės* prirauti, paskui ją nuplauti 
ir smulkiai sukapoti, o vakare, kai par
gindavo namo galvijus, reikdavo ir kar
ves pamelžti, ir paršelius pašerti, ir žą-, 

. sis suvarinėti, ir dar rytojaus- dienai 
■jįnalkų prinešti, ir iš vakaro pečius pa- 
"^kurti. Nors per dieną ir pavargdavo, 

bet per naktį atsilsėdavo.
Rudenį už bandos ganymą šeiminin

kas davė jau nebe litą, o penkis sidabri
nius litus, o šeimininkė padovanojo per
kelinę skarelę su kvietkeliais -ir mėlynais 
ruoželiais ir pažadėjo, jei ir toliau bū
sianti tokia darbšti ir paklusni, tai ki
tais metais jai ir išeiginę suknelę įtai
syti.

Neilgai ganė Nastutė ir bandą. Ke- 
j turiolikos metelių ji buvo jau Žarckų 

‘ ' pusmergė ir dirbo visus ūkio darbus.
Buvo sveika, linksma ir graži, o jau dai
nininkė — tai kitos tokios Šaltalankių 
padangėje tikrai nebuvo. Nuo vyresnių
jų Žarckučių išmoko verpti, siūti, įsiver
ti ir austi ir prastus, ir aštuon.ianyčius, 
ir visu kuo pradėjo pranešti daug už sa
ve vyresnes šeimininko dukteris/

I 4 * . . ■

f ' Buvrx jubiliejiniai metai. Žmones 
meldėsi,- pasninkavo, ėjo išpažinties, va- 
žinejo į kitas parapijas atlaidų ir visi 
rūpinosi kuo daugiau gauti savo sieldi 
dangaus malonių. Besirūpindami sielos 

,5 /reikalais, apleido žemiškuosius, o čia pa-
* sitaikė liūtys, dargana, ir ūkininkai už

sivilko su laukų darbais. Ankstyvas tais 
’ metais užklupo ir ruduo. Vos nuėmė 

nuo lauko vasarojų ir įsėjo rugius, kai 
vieną gražią naktį nei iš šio, nei iš to 
atsigręžė šiaurys ir kaip ankstyvą pava
sarį papūtė žvarbus ledinis vėjas. Atsi
kėlę anksti rytą ūkininkai net nustebo, 
pamatę pernakt .šerkšnu aptrauktas pie
vas ir lyg.apipelijusius šiaudinius trobų 
stogus.

— Tėvai, kelkis, žiūrėk, gi šalna! — 
pažadino Žarckienė savo vyrą.

Si — Negali būti!.. Tau dievai, egi ma- 
w no linai dar nenuimti! — nustebo Žarc- 

kus, pamatęs pro pravertas klėties du
ris šalnos nukąstus jurginus ir per vie
ną naktį išsišėrusius medžlapius.

— Kelk greičiau -mergiotes — eisime 
L linų imtų, — susirūpino jis.

—- Mergiotės tegu dar pamiega — va- 
J k a r vėlai sugrįžo iš atlaidų,—užstojo už 

savo dukteris Žarckienė.
— Tai kas gi man padės linus imti?
— Šitiek čia tavo linų — suimsit ir 

abu su Nastutė. Va, pakelsiu, ir tegu 
' eina.

— Nastutė neturi kuo apsiauti, o ba
sai bus kojoms šalta, žiūrėk, kokia šal- 
na. Bene ir gruodas?

— Nesušals — negi mažute.
— Tai tegu Anelės ar Uršulės burle- 

čiaiš apsiuana; — pasakė šeimininkas 
| , PaLylčjęs ir nuėjo arklio kinkytų.

Bet Anelės burlečiai Nastutei buvo 
per dideli, Uršulės dar visai nauji ir to

li kiais eiti į lauką buvo gaila.
— Nesušalsi ir basa... Ilgai čia bus 

šalna: va, patekės saulutė., ir po šalnos, 
— ir šeimininkė, padėjusi dukterų bate- 

./ liūs atgal į spintą, parūpino Nastutę: 
/ — Paskubėk, vaikei, paskubėk. Tėvas

važiuos važiuotas, o tu eik pėsčia—ge- 
♦ riau užsitrenksi.

< Ir Žarckų išdukterė išėjo linelių imtų 
? basa. Šalna gėlė jai kojas, vėjas svilino 
f -veidelius, bet Nastutė, kad užsitrenktų, 

bėgo vis potekom, potekom, šeimininkas 
važiavo vieškeliu, o ji drožė pakluonė-

V jnis, per laukus ir vis žvelgė į rytus, ka-

da gi pagaliau patekės saulutė. O sau
lutė kaip tyčia, delsė pasirodyti iš už 
miško. Bet oras negreit atšilo ir sau
lutei patekėjus. Nelaukdama šeiminin
ko, linus pradėjo imti pati viena. O li
nai buvo kaip lediniai — ir standūs, ir 
šiurkštūs. Rugienos badė jai kojas, li
nai draskė rankas, o šaltas vėjas per plo
nutę suknelę, regėjos, pačią širdį siekė. 
Paskiau abu su šeimininku šukė grįžtes, 
rišo linų pluoštus ir krovė vežiman... ‘

Kai grįžo namo, buvo kaip nesava: so
pėjo pusiau, tirpo kojos, perštėjo gale 
gerklės ir visai buvo negera. Nors linų 
imtų išėjo nevalgius, bet parėjusi namo 
valgyti nenorėjo. Ir viralo skonis jai 
buvo, kaip šarmo, ir blynai, kaip šlyni- 
niai, ii’ kruopos ne kruopos. Po pusryčių 
atsigulė ant lustų pogulio, bet miegas 
neėmė: vis perštėjo gale gerklės, ėmė 
drebulys ir visai buvo negera. Atbudo 
drugio krečiama. Nusitraukė nuo kar
ties kailinius ir apsiklojo, bet nei sušilti, 
nei užmigti vis tiek negalėjo.

— Naštų t, gal jau kelsies?—paklausė 
iš pirkios šeimininkė, išgirdusi, kad ji 
vartosi.

—Tetulyt, man labai šalta ir labai 
galva skauda, —iš po kailinių atsiliepė 
Nastutė, bet keltis nesikėlė.

Tetula priėjo prie lustų, palytėjo jos 
galvą ir paaimanavo:

— Sakai šalta, o visa degi, kaip ugny!

kad jo
gal ne-

rašyta a- 
kad’ jos 

o šiuo 
jos gyvenimo

serga ir guli 
ir

ss
r

Tetula apklojo ją dar vienais kaili
niais, apkamšė kojas, pataisė pogalvį ir 
liepė dar pagulėti.

į vakarą Nastutei pasidarė blogiau ir 
lyg pradėjo kliedėti, Šeimininkė išyirė 
liepų žiedų su čiobreliais, atnešė sviesto, 
sūrio, bet Nastutė išgėrė tik vaištus, o 
į valgį ir žiūrėt negalėjo.

Rytojaus dieną jai pasidarė dar blo
giau: mergaitė blaškėsi, kliedėjo, kelis 
kartus šoko nuo lustų iš patalo ir norėjo 
bėgti i laukus, bot prie jos jau neatsi- 
traukdamos budėjo Žarckutės, šeiminin
kė. Vakare atėjo iš kaimo moterėlės ir 
slaugytojos. Viena patarė vieną, kita 
— kita ir, kai niekas negelbėjo, rytojaus 
dieną susirūpino kunigą jai atvesti. Bet 
šeimininkas su kunigu neskubėjo ir vis 
atsikalbinėjo: * - - >, /•••

— Trukdysi čia, mat, kunigėlį dėl 
niekų. Pakarščiuos, pakarščiuos, ir pe
reis... Negi pirmoji... Ir arkliai lauke ir 
ratai netepti...

— No pirmoji, ne pirmoji; o kai atsi
leis Jbc kunigo ir be grabnyčios, tai tau 
ir bus ne pirmoji! — pagrasė jam mote
rėlė.

— Kunigėlis nors pasimelstų, atzartą 
atskaitytų ar švęstu vandenėliu pakra- 
pytų, žiūrėk, mergaite akis varto, su vel
niais, kalbasi,— o jis — pereis! — barė 

>'jį kita.
Pagaliau parvežė ir kunigą; kaži kas 

patarė taures; pastatė taures; nuleido 
kraują, bet Nastutė geryn nėjo. 
Moterėlių pamokyta šeimininkė girdė ją 
įvairiomis želėmis, rūkė devyndrekiu, 
skambino laimingos mirties varpeliu, ir 
kuo tik kas nepamokė... Laimė, kad bu- 

'vo ruduo ir visi lauko darbai padary
ti, o namie apsiruošdavo ir vienos Žarc
kutės.

Pagaliau našlaitė pradėjo ir taisytis; 
nebesi blaškė, nebekliedėjo, bet visa iš
blyškusi ir numesta gulėjo. Neprisiėmė 
ir valgymo, o vis snaudė ir snaudė. Kar
tais pramerkdavo akis, apsižvelgdavo 
ir vėl tuojau užmigdavo.

— Naštų t, ar nori, zacirkos?. — kartą 
paklausė šeimininkė, kai visi pavalgė 
vakarienės.

Nastutė pažvelgė į šeimininkę, bet 
nieko neatsakiusi užsimerkė.

Šeimininkė pakartojo savo klausimą, 
bet Nastutė neatmerkė akių ir nieko ne
atsakė.

— Kad miega, tai ir nekelk, — su
draudė žmoną iš pirkios Žarckus ir pri
dėjo: — miegas jai greičiau grąžins 
sveikatą negu tavo zacirka.

Eidama gultų Žarckienė vėl jai pasiū
lė zacirkos, bet Nastutė ir vėl nieko ne
atsakė. Priėjusi arčiau prie lustų, įsi
klausė: mergaitė kvėpavo laisvai, giliai, 
buvo rami ir mieguista.

—- Tegu išsimiegos gerai, matyt, liga 
iš kūno eina, — nusprendė ji ir pati nu
ėjo gultų.

Naktis praėjo visai ramiai.
— Nastut, gal šviežio pieniuko sau pa- 

simclši, a?—paklausė ją atsikėlusi anks
ti rytą šeimininkė, pamačiusi, kad mer- 
gaitė nemiega ir žvalgosi.

Nastutė ngatsakė’’
(Bus daugiau)

Apie mūsų draugus 
ir ligonius

Mūsų du geri draugai iš San 
Leandro šiuo laiku pateko Į 
ligoninę, ir turėjo gerokai per
kentėti skausmų ir nesmagu
mo. ”

Jau veik mėnuo laiko, kaip 
būna ligoninėj J. Yankauskas. 
Jo gyvenamoji vieta yra: 
1285 Primerose Dr., San Le
andro. Bet teko aplankyti ir 
kalbėtis, ir patirta, 
sveikata eina geryn, 
už ii go grįš Į namus.

Jau ne sykį buvo 
pie Yankauskienę, 
sveikata yra silpna, 
laiku, kada 
draugas taipgi
Permanent’© ligoninėj, tai 
jos svęikat.ai dar labiau pa
kenkia. Tai labai gaila, kad 
mūsų draugams Įvyksta tokie 
nemalonumai gyvenime.
Serga Sonia Karosienė

Tik neseniai teko sužinoti, 
kad staigiai susirgo Sonia Ka
rosienė. šiuo laiku ji guli Per
manent© ligoninėj, 280. McAr
thur Blvd., Oaklande.

Ligonės lentelė rodo, kad li
gonė laipsniškai sveiksta, bet 
dar turės kiek ilgiau pabūti 
ligoninėje. Draugų Karosų gy
venvietė randasi: 1229 Sande
lin Ave., San Leandro.

Manau, kol ši žinia pasieks 
skaitytojus, gal būt ligonė jau 
bus namuose. Reikėtų nepa
miršti ligonius aplankyti, kad 
ir jų namuose. Karosienė svei
ka būdama labai daug veikia 
visais atžvilgiais lietuvių tar
pe, ir milžinišką darbą atlie
ka unijose ir tt. Laike ligos 

, mes turime parodyti širdingą 
užuojautą savo draugams ir 
draugėms. Aplankykime juos, 

i kada tik laikas leidžia.
Draugei Karosienei ir 

kauskams reiškiame
užuojautą, ir linkime greit ir 
gerai susveikti, 
tis gyvenimu.
Pasidarbavimas

Yan- 
širdingą

ir vėl džiaug

dėl mūsą

So. Boston, Mass.
Pagerbėme draugus 
Šukį ir Vaškienę

/

Spalio 4 d., Literatūros Mo
terų Skyrius surengė puikų va
karą, kad pagerbti Juozą Šu
kį, kuris per ilgus metus netik 
sekretoriauja' mūsų organiza
cijoms, bet yra ir nuolatinis 
platintojas spaudos ir nenuils
tantis darbuotojas. Kaip sykis 
tą dieną pripuolė gimtadienis 
draugės Vaškienės 
sau, pirmo vardo 
Vargiai ar Įvyko
parengimas, kuriame 
dalyvavus draugė Vaškienė, 
arba neprisidėjus su parama 
prie jo. Ištiesų, tai užsipelnę 
draugai nuo visuomenės pa
garbos, ir jie gražiai buvo 
pagerbti.

Pradedant vakarienę, šeimi
ninkės atnešė jubiliejatams po 
pyragą, ant kurių degė geras 
skaičius žvakių, reprezentuo
jant jų pergyventus metus, o

(atsipra- 
nežinau). 

bent kokis
nebūtų

kelia viešumon, bet tik tam, 
kad sudrumstus liaudies opini
ją. Abidvi partijos labai dai
liai nutyli apię karą, apie ci- 
viles teises, apie likvidavimą 
raganų gaudymo, apkarpymą 
turčių sparnų, sumažinimą 
taksų ir suvaldymą kainų kė
limo ant pragyvenimo.

Abidvi didžiosios partijos 
tik tuomet atkreips atydą į 
aukščiau suminėtus, dalykus, 
kuomet keli milij’onai darbo 
žmonių paduos -savo balsus už 
Progresyvių Partij’ą!

Jaunutis

žinkelininkų technikumą bai
gė 116 žmonių. Ketverių metų 
skyrių baigė 61 žmogus. 12 iš 
jų gavo diplomus su pagyrimu. 
Geriausiųjų tarpe — technikai 
Laužikas, Liutkevičius, Raši- 
mas, Jankus ir'kiti. Abiturien
tai pagal Susisiekimo kelių 
ministerijos paskyrimus išyyk- 
sta į geležinkelius, kurie* yra 
labiausiai aprūpinti naujau^ 
šią j a technika, — į Uralą, Si
birą, į didžiųjų komunizmo 
statybų rajonus. Ten jaunuo
liai įgys patyrimo, išmoks val
dyti tobuliausius mechaniz
mus. l

IŠ LIETUVOS

visi svečiai sudainavo linksmą Įležinkelininku
gimtadienio dainą. Vakarienė 
už tuos pinigus buvo pergera, 
manau, kad‘ draugės savęs 
nusiskriaudė. Pabaigus vaka
rienę, drg. Tamošauskienė iš
šaukė visą eilę .draugų, kad 
pareikštų savo nuomonę. Pasi
baigus kalboms vakaras bai
gėsi dainomis, kurias atliko 
Niauraūr Rainardienė. Labai 
yra naudingi toki vakarai, vie
na, kad paskatiname draugus 
prie didesnio veikimo, o ant
ra—sužinome draugų nuomo
nes, kaip jos skiriasi vienu ir 
tuo pačiu klausimu. Pav., vie
nas draugas išsireiškė, kad 
jeigu ne Šukys, tai nebūt Įvy
kęs minėtas parengimas, o 
antra draugė išsireiškė, jog 
jeigu ne moterys, tai būt buvę 
tik—a. O as sakyčia, jeigu, 
mes nebūtume atsilankę, tai 
būtų moterims likę —be.

Taip protauti, draugės ir 
draugai, yra nesveika. Taip 
protauja tik anarchistai ir ka
pitalistai. Diena iš dienos ka
pitalistai skaitliuoja 
metus; sveria jį ant 
kasdieną, - ar jis eina 
ar aukštyn. Jie mano,.
Stalino mirties vėl Rusijoj su

Naujas geležinkelių 
transporto technikų. būrys

Buvęs kumetis Č. Argustas į 
tuoj po to, kai Tarybinės Ar
mijos daliniai išvadavo Lietu
vos žemę, stojo dirbti prie ge
ležinkelio. Transporto mėgi- 
mas, noras tapti prityrusiu,ge-1 

padėjo Č. Au
gustui — jis tapo geriausiu 
Kėdainių stoties budėtoju.

Tačiau jaunasis transporti
ninkas tuo nesitenkino. Jis nu
tarė mokytis, ,atkakliai studi
juoti puikiąją tėvyninę techni
ką. 1950 metais jis baigė šu

Didžiai rūpindamasi Lietuvos 
magistralės geležinkelininkais, 
tarybų valstybė davė techni
kumui vieną geriausių mokslo 

' pastatų Vilniuje, šiame put* 
j kiame keturių aukštų pastate 
yra daugybė auditorijų, kabi
netų, laboratorijų. Riedmenų, 
geležinkelių eksploatacijos, e- 
lektrotechnikos, signalizaci

jos ir ryšių, mašinų vairavimo, 
| geležinkelių tiesimo ir kitoms 
j laboratorijoms gaunami jrep-

augusių jų vakarinę mokyklą ir j priėmimo.
tais pat metais įstojo į Vii-; 
niaus geležinkelininkų techni
kumo dvimetį skyrių.

Stalino 
vogos 

žemyn 
jog po

girnai ir pavaizdžios priemo
nės iš Maskvos, Leningrado ir 
kitų miestų fabrikų bei ga- 
myklų. Dabar technikumu 
ruošiamasi naujiesiems moks* 
lo metams. Kasdien gaunama 
vis daugiau pareiškimų dėl

Korespondentas

Jei Tamsta dar neprenu-
f r

Šiomis dienomis č. Argus- meruoji dienrašti Laisvę, tai
tui Inivo Įteiktas eismo orga
nizavimo ir krovimo 
techniko diplomas.

1952 metais Vilniaus gele- šaulio.

tuojau užsisakykite. Jis kas* 
darbo dieną atneš jums į namus 

svarbiausias žinias iš viso pa-

Pabaigoje rugp. mėn. Įvyko 
draugiška pare pas sąnfrancis-' grįš carizmas. Jie pamiršta tą 
kiečius. Parengimėlį;; . suruošė mažmožį, kad po Markso atsi-i 
LLD kp. Buvo pietūs ir pasi-' rado Leninas, o po Lenino Sta-' 
linksminimas, taipgi į dęl pase- linas, o da po Stalino atsiras ■ 
kmingo sukėlimo fihAhsų buvo ne šimtai, bet. tūkstančiai va-i 
leidžiamos šešios dovanos. Į dų, kad neliks vietos pries-j 
šios pramogos rezultatu buvo: paudos viešpačiams. Visuomet} 
$210 pelno, ir visas šis pelnas turėkime omenyje, kad mes 
paskirtas dėl penkių laikraš- priklausome viso pasaulio dar- 
čių: Vilniai, Laisvei; anglis-: bo klasei, q ne kokiai atski
ltajam dienraščiui, h Liaudies Į rai grupei. Da kartą1 sakau: 
Balsui, ir Darbui /Pavieniai | kiekvienas parašytas straips- 
draugai prisidėjo su aukomis' nis, praplatinta knyga ar laik- 
ęudėdami $19. Mūsų vienas rastis, pasakyta kalba, sudai- 
geras draugas iš ’jVallen, Ca- nuota daina, surengta pramo- 
lif., buvo pakviestas ^dalyvauti ( ga, lankymas pramogų ii au- 

kavimas centų, tai didelis’ 
smūgis priespaudai. ’

Bet gal klaidingiausią drau
gai mano, tai apje šiuos rinki
mus. Tūli mano, jog reikia 
balsuoti ne už Progresyvių 
Partiją, bet. už demokratus, 
kad neįeitų republikonas. Ro
dos, tik keliais žodžiais būtų 
galima apibūdinti, zkad abidvi 
didžiosios partijos yra kąro 
partijos, wallstrycio partijos. 
Gerai, paimkime demokratų 
partiją. Joje prieš Chicagos 
suvažiavimą figūravo apie tu
zinas kandidatų, bet niekur 
nebuvo girdėt vardas Steven
son. Bet suvažiavime tarsi vi
sus kandidatus vėjas nupūtė j 
ir atsirado ponas 
Jeigu tokiu tempu

mūsų parengimėlyję, bet jis 
pareiškė, kad negaji dalyvau
ti, aukavo $2, ir sako, “galite 
skirti, kam yra svarbiausia.” 
Todėl ir jo auką i pridėjom 
dėl mūsų' darbininkiškos spau
dos !

Reiškia, kad mes nors mar
ža dalimi,-bet visgi prisidėjom 
prie sustiprinimo darbininkiš
kų laikraščių. • Vilriist Laisvė, 
'ir angliškas dienraštis gavo 
po $50, Liaudies Baisas Ka
nadoj ir Pietų Amerikos Dar
bas gavo po $30. Liaudies 
Balsui ir Darbui tenka stambi 
auka nuo pavienių, Tr atnau
jintos jų prenumeratos, tad 
susidaro veik po tiek pat kaip 
ir dienraščiams. .1

Verta pažymėti, -kad į mū
sų sanfrancisl^iečių . pramogėlę 
atvyko labai didelis būrys 
draugų ir draugių Ą Oaklan-i 
do, ir San Leandro, Užtai jie 
verti pagyrimo, kad draugiš
kai kooperuoja su mumis.

Prie darbo daūig prisidėjo 
Sutkienė, Kingienė, M. Strauss 
ir M. Alvinienė. f Pagelbėjo 
J. Alvinas, Kamąr'auskas ir 
Sutkus.

Ners finansiniai -į šiek tiek 
jau prisidėjome prie sustipri
nimo mūsų spaudos, bet. da
bar eina vajus dėl gavimo nau
jų skaitytojų, tad ir mes turė
tume' pasidarbuoti. 1

Trys dovanos Jeko losange- 
liėčiains, viena Hartford, 
Conn., ir dvi vietiniams svetim
taučiams. Alvinas, f •

Stevensoii. 
eis demo

kratai, kokiu eina, tai už ke
turių metų ne tik komunistų 
vadai bus kalėjime, bet ir vi
si pažangūs piliečiai atsidurs 
dabar statomose koncentraci
jos stovyklose. O ką ir bekal
bėti apie visą supuvimą. Paim
kime tik vieną Bostoną, ir kas 
jame dedasi? Tik kelios savai
tės tam atgal iškilo skandalas 
miesto ligoninėj, kad išvogta 
pieno už keturis tūkstančius 
dolerių ir net medikališki ins
trumentai prapuolė, o visokį 
žulik^i ėjo ir valgė pietus už 
dyką ligoninės valgykloj: nei 
ant jaučio odos negalėtume su
žymėti bent dalelę jų visų šu
nybių. ' .

- Tiesa, jie dabar riejasi tar
pe savęs ir vieni kitų šunybes

fe

ia

Philadelphiečiai Kviečia į Puikų 

BANKETĄ IR KONCERTĄ 
Kuris Įvyks Sub., Lapkričio (Nov.) 22 

RUBA HALL 
414 Green St., Philadelphijoj

Programa prasidės 7:30 v. (Salė atdara 6 v.)

| Šis puikus pokylis rengiamas pripuolamai su ‘Ląi- 
p sves’ vajum ir atžymėjimui gimtadienio draugo A.
I Šmito, kaipo vieno iš senesniųjų"lietuvių visuomeni-
| ninku pažangiųjų veikėjų ir gabiausio “Laisves” ; 

platintojo. Verta pagerbti darbštų veikėją d. A.
I Šmitą ir smagiai laiką praleisti besiklausant kbn-
Į certo, kurį pildys Lyros Choras ir kiti. O d. J. Iva-
I nausko “Kepurningų” orkestrą gros iki vėlumos.
3 Skaniausią vakarienę pagamins Moterų Klubo ir
5 A.L.D.L.D. 10-tos kuopos narės. Ir viskas tas tik
| už’$2.00. Prašome dalyvauti, tik nepavėluoti.
I Rengimo Komisija. -

SVARBUS PRANEŠIMAS

rių 
už

nį. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė
je, vieloj 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 įvairių ligų.

No. 1 M. ŠVILPA SALVE (for Skin Irritation). Ši mostis pagelbsti 
nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sfnus, 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- 
skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
3oz. • ♦

No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo don(jų
skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagenų. Kaina $1 už 1 oz.

No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit nuo 
Poison Ivy. Kama $1.50.

No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Si 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 viršminčtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus. . /

Su užsakymais siųskite Money-Orderius. Siunčiame ir C.O.p., tik 
reikia pridėt 30c stampomis.
' Hartforde galite gauti vaistinėse ant: Park ir Hudson; Governor it ‘ 
Sheldon gatvių. • i T

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

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.

1113 M t. Vernon St., Phila., Pa
* Telefonas Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė -(Liberty )-fenktad., Spalio-October 17, 1951



■-r-^TWIDS 200-sics kuopos 
naujienos
. Kaip ir visuomet, 200 kp.
mitingas įvyko šio mėn. pir
mąjį ketvirtadieni, toje pačio
je vietoje, Liberty Auditoriam. 
Narių neperdaugiausia susi
rinko, bet visvien užbaigem 
spręsti senus reikalus. Ir dis
kusijos buvo vedamos apie 
naujus sumanymus.

Tą vakarą mes labai pasi
gedome mūsų protokolo sek
retores Amelijos Burbaites, 
kuri leido Savo medaus mėne
sį Atlantic City Beach.

Amelia — inteligentiška 
mergina, tetai kuri gali taip 
draugiškai su visais sugyventi, 
kaip ji. Be to, nuo tada, kai 
Amelia apsigyveno New Yor
ke, visuomet dalyvauja ir vei
kia visur.. LDS Centre jau ke
li metai dirba raštinėje. Ir 
jau ilgas laikas, kai Aido Cho-’ 
ro pirmininkė. O čia, reikia 
pripažinti, kad nelengvas dar
bas, ypač prieš koncertus. 
Kiek pirmininkei reikia prisi- 
sieloti kol koncertas sklan
džiai praeina.

Amelia susitiko gražų vaiki
ną Mr. Walter Yuskevich. 
Vestuvės buvo labai linksmos. 
Be abejo, -bus laiminga pora, 
nes labai panašūs vienas į ki
tą. Amelijai ir Waltoriui LDS 
200 kp. linki gražaus, ilgo 
gyvenimo.

★
Kita nariams pranešta žinia 

buvo nelinksma, kad Frank 
Yakštis atsisakė nuo angliško 
skyriaus redagavimo pareigų. 
Laikinai pasiliko 200 kp. ži
nių korespondentu.

Dar viena nemaloni žinia 
buvo pranešta kuodai ir pri
duota blank a nuo Bronės Ša- 
Jinaitės-Sukaskas. Jai nelaimė 
atsitiko namie, žengiant laip
tais nukrito ir kojos mažąjį 
pirštuką išsilaužė. Ilgai kanki
nosi, nes mažasis pirštukas 
nesiduoda greitai pagydomas. 
LDS 200 kp. siunčia narei u- 
Žuojautą ir linki sėkmingai iš
gyti.

♦ ★
. Pranešta linksma naujiena, 

kad nąriai Ventai susilaukė 
naujagimio sūnaus. Tokias ži
nias 200 kp. labai džiaugiasi 
gavusi, nes tikisi, kad laikui 
bėgant bus narys. Kuopa svei
kina Mr. ir Mrs. Ventos su 
naujagimiu ir linki sūneliui 
augti dideliam ir sveikatų.

Į praėjusį mitingą atėjo vie
na viešnia, Miss Josephine 
Satkus, bostonietė. Dabar gy
vena New Yorke. Maloniai 
susipažino su mumis visais, ir 
prižadėjo dalyvauti iškiloje. 
Taipgi prisirašė prie moterų 
‘'Bowling League,” kuri susi
renka žaisti kas ketvirtadienio 
vakaro 8 vai., Liberty Audito
rijos Bowling Alleys. Moterys, 
norinčios bolinti, prisirašykite 
prie moterų grupės!

Sekmadienį, spalio 19, 8 
vai. ryto, 200 kuopos jaunieji 
Įtariai iškeliauja į Sunken 
Meadows. Važiuos automobi
liais. Norintieji kartu keliauti, 
atvykite laiku, vietos bus. Na
riai ir ne nariai, kurie tik ga
lite, visi kviečiami. Juk taip 
malonu džiaugtis rudens gam
tos vaizdu. Susirinkite Liberty 
Auditorium.

Ruth Bell pranešė, kad ga
vo bilietus į Royale Teatrą, 
pamatyti muzikališką veikalą

..N ffiMflaMfflntoS
Mirė Antanas Bubnys

Spalių 14 dieną mirė Anta
nas Bubnys, visiems Brookly- 
no kriaučiams ir kitiems 
brooklynieciams plačiai žino
mas unijistas. Pašarvotas ša- 
linsko (Shalins) laidotuvių 
įstaigoje, 84-02 Jamaica Ave. 
(prie pat Forest Hills stoties 
ant BMT Jamaica linijos). Iš
lydės šeštadienio rytą, spalių 
18-tą, 10 vai., į Apreiškimo
bažnyčią. Laidos šv. Jono ka
pinėse.

Paliko ’ liūdinčius žmoną, 
sūnų ir dukterį. Jiems reiškia
me užuojautą..

i
Apie velionį plačiau parašy

siu sekamose laidose.
J. Stakvilevičius.

Sveiksta
Jonas Urbonas pareis iš li

goninės šį šeštadienį, spalio 
18-tą. Gyvena 265 So. 2nd St., 
Apt. 18. Jo draugai prašomi 
jį atlankyti namie, ypačiai 
dienomis, kuomet . jis namie 
vienas..

Daugiau mitingu už 
Rosenbergus *

American Labor Party šau
kia masinį mitingą atvirame 
ore prie Nbrfolk ir Delancey 
Sts., New*Yorke, penktadienio 
vakarą, spalio 17-tą, 8 vai. 
Kalbės žymus žydų poetas, 
autorius Yuri Suhl.

Masinis mitingas salėje 111 
2nd Avė., įvyks spalio' 23-čios 
vakarą. Tuo pat laikotarpiu 
įvyks eilė mažųjų mitingų ’po 
visą miestą.

Spalių 29-tą šaukiama de
monstracija viso miesto skale 
į Union Square. Įvyks tuojau 
po darbo, tarp 4:30 ir 7 va
karo.

Daugelis unijų ir kitų orga
nizacijų jau pasiuntė prezi
dentui Trumanui rezoliucijas 
ir telegramas protestuojant, 
kad Aukščiausias Teismas at
sisakė peržiūrėti Rosenbergų 
bylą. Ir reikalauja, kad mir
ties bausmė būtų panaikinta.

“Rosenbergų gyvybe, kabo 
ant paskutinio plono siūlo,’’ 
pareiškė darbininkų ir prog
resyvių kandidatas į preziden
tą Vincent. Hailinan, paskilbęs 
advokatas. Jis kritikavo nutei
simą ir ragina veikti jų gelbė
jimui.

Prekyba mažėja
Jau 26-ta iš eilės savaitė 

kai pardavimai departmenti- 
nėse krautuvėse mažėja. Pra
ėjusią savaitę pardavimai bu
vo 8 nuošimčiais mažesni už 
buvusius tą pačią savaitę per
nai.

“New Faces of 1952.” Vaidini
mas įvyks pirmadienį, lapkri
čio 17, 8 vai. vakaro. Bilietų 
kaina. $1.80 ir 10 c. dėl 200 
kp. iždo. Kurie mėgstate vei
kalus, kreipkitės pas Ruth.

E. B.

LAISVĖS KONCERTAS » , 
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre: 

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

' i
Pradžia 8:30 vilt popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

Spalių 19-tą prelėkcija 
apie sveikatą

Šį sekmadienį Liberty Audi- metų praktikuoja.
torijoje- bus nepaprasta pre- LDS 13-ji kuopa tikrai ge- 
lekcija apie sveikatą. Prele- rai pasitarnauja savo nariams 
gentas aiškins apie sąnarių Ii- ir visuomenei gavimu prele- 
gas ir kaip jos gydomos. O gento aiškinti tą pagyvenu- 
kas iš mūsų, ypatingai ilgiau siems žmonėms svarbų klausi- 
pagyvenusieji, nėra turėjęs mą.
sąnariuose skausmų, surambė- Prelekcijos pradžia lygiai 3 
jimų, nelankstumų. valandą po pietų. Įžanga ne-

Prelekciją teiks Julius Alis: mokama. Kviečiame ateiti.
kevičius,. kuris išėjo tos gydy- Prašome pranešti šio skelbi
mo srities mokslą ir jau eilė mo nemačiusiems. Rengėjai.

Lietuvių prakalbos rinkimų 
reikalais spalių 23-čią

Spalio 23-čios vakarą, ket
virtadienį, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo salėje rengia- 

1 mos prakalbos tikslu aiškinti 
partijų programas ir kokias 
programas kandidatai atsto
vauja.

Kalbėtojai bus vietiniai šio 
distrikto ir apylinkės kandida
tai. Taipgi bus ir lietuvis kal
bėtojas. Kviečiami visi, kurie 
domisi rinkimais. O domėtis 
turėtų visi suaugę žmonės, 
nes nuo rinkimų priklauso 
taika ar karas, darbas ar ne

darbas, laisvės ar nelaisvės. 
Nuo rinkimų priklauso visas 
mūsų gyvenimas.

Prakalbos prasidės 8 vai. 
LLD 1 kuopos nariai prašomi 
susirinkti 7:30. Kadangi pra
kalbos pripuola mū$ų regulia- 
rio susirinkimo vakarą, turėsi
me pirm prakalbų aptarti kai 
kuriuos skubiausius, negali
mus toliau atidėti reikalus.

Nariai taipgi čia galės gau
ti knygą 'Sveikatos šaltinis 
(kurie dar neatsiėmėte) ir 
pasimolfėti .duoklę, kurių dar 
nemokėta. Valdyba.

Suspendavo profesorių
Dr. Edwin Berry Burghum, 

anglų kalbos mokytojas New 
Yorko Universitete, tapo su
spenduotas už tai, kad jis Mc- 
Carrano komisijai atsisakė ei
ti išpažinties apie savo politi
kes pažiūras.

Sykiu su juo ir keturi kiti 
atsisakė “spaviedotis.”

Gavęs suspenduojantį pra
nešimą— telegramą — prdf. 
Burghum pareiškė:

“Tapau suspenduotas už 
tai, kad atsisakiau atsakinėti 
klausimus, nito ’kurių apsaugą 
man garaiitubja 1 Pirmasis ir 
Penktasis Amendmentai (prię- 
dai prie originalės Jungtinių 
Valstijų Konstitucijos)...

“Aš tikiu, kad Pirmasis ir 
Penktasis Amendmentai yra 
mūsų demokratijos kertiniais 
akmenimis. Jie garantuoja tą 
laisvę kalbėti ir tyrinėti, be 
kurios joks universitetas ne
gali gyventi atitinkamai savo 
vardui...”

Kiti atsisakiusieji • “spavie
dotis” yra Dr. Henrietta Frie
dman, Dr. Sarah R. Riedman, 
Dr. Melba Philips ir prof. Cla
rence Hiskey, mokinantieji 
kolegijose.

Greta jau žinomojo klausi
mo “Ar esi, ar buvai...,” profe
sorių klausinėjo: ar jie veikė 
Rosenbergus apginti; ar rei
kalavo uždrausti atominę 
bombą; ar kalbėjo ką apie 
bakterinį karą ; ar priklauso 
priešfašistihiąme' konęiitėte; jaįn 
priklauso Greenwich Council 

<on Peaceful Alternatives* Taip
gi stale daugelį kittj' panašių 
klausimų.

Prieš profesorius liūdijo 
šnipas Lautner.

Dalyvaujant kur su žmonė
mis, visada reikia turėti min
tyje pakalbinti užsisakyti 
dienraštį Laisvę.

Aktorė atsisakė 
nusilenkti 

•»

Pašaukta į Washingtona 
spalių 16-tą pasimatymui su 
Neamerikiniu Komitetu, akto
rė Karen,. Morley 'pareiškė:

“Joks skaičius ragangaudiš- 
kų komitetų nepavers aktorius 
į: gaują linksmų idijotų, kurie 
niekam nepritaria, apie nieką 
nekalba ir nuolankiai šypsosi 
parinktiniam peštukui, kuris 
turi didžiausią baslį. Jie kele
tą artistų išgązdino iki to 
laipsnio, kad jie, su pasigailė
tinu imitavimu savigarbos, 
šiandien sako, kad jie nieko 
nepasirašinės. Mano pačios 
gailestis yra tiktai dėl to, kad 
aš neskyriau laiko pasirašyti 
daugiau pareiškimų, paremti 
daugiau gerų dalykų ar užre
gistruoti daugiau protestų.”

Aktorė, buvusi fašistinių ra- 
gangaudžių įtraukta į juoduo
sius sąrašus, jau nuo 1946 m- 

i tų, veikliai dalyvauja veiks
muose už taiką.

Į juoduosius sąrašus ji buvo 
įtraukta, atstumta nuo vaidi
nimo žymiųjų rolių ne už kokį 
nors prasikaltimą, net ne ųž 
politiką. Ji buvo nubausta už 
kalbėjimą Screen Actors Gil
dijos .mitinge už paramą strei
kuojantiems Hollywoodo tech
nikos darbininkams.'

Naujagimį išnešė iš 
ligoninės svetimi

Mr. ir Mrs. Hernandez turi 
penkis vaikus, berniukus, ta
čiau dabar jų mintys ir ašaros 
nukreiptos tiktai mažytei sep
tynių dienų amžiaus dukrytei 
Gloria, kuri per apgaulę tapo 
išnešta iš ligoninės nežinomos 
moters.

šeima yra neturtinga. Dėl 
to mergytė gimė namie, vieno 
kambario bute virš krautuves 
366 W.-.23rd St., New Yorke. 
Bute gyvena dar kitos dvi šei
mos. Nuspręsta, kad ligonei 
bus geriau ligoninėje, tad nu
gabenta į Bellevue jau su kū
dikiu. Motina patalpinta vie
name, o kūdikis kitame pas-’ 
tate.

Sekmadienio popietį ligoni
nėn atėjusi moteris prisistatė 
esanti Mrs. Hernandez, norin
ti atsiimti kūdikį. Slaugėms 
pagelbininkė, nieku neįtarusi 
moters, kūdikį ’atidavė.

Kuomet pirmadienį išlei
džiama iš ligoninės Mrs. Her
nandez spyrėsi neštis ir duk
rytę su savimi, jai pasakė tie
są. Suspigusi, motina apalpo.

Kalbama, kad po šio įvykio 
ligoninės turės pakeisti kūdi
kių atidavimo procedūrą.

Pagrobtą kūdikį atrado tre
čiadienį. Jį buvo išsinešusi ki
tą gimdyvė, gulėjusi tame pa
čiame kambaryje su Mrs. 
Hernandez. Jos pačios nauja
gimė dukrytė sirgo, ją išsineš
ti iš ligoninės neleido.

Giria atstatomą 
mokytoją

Už kaltinamą subversyvume 
mokytoją Mrs. Dorothy Rand 
atvyko liudyti jos mokyklos 
srityje veikiančios Tėvų-Moky
tojų organizacijos narė Mrs. 
Iyy Witter.

Mrs. . Witter pasakojo, kiek 
daug mokytoja Rand nudirbo 
už pataisą Liaudies Mokyklos 
170, už įsteigimą dentisterijos 
klinikos ir veikloje pagelbėti 
biednų negrų ir portorikiečių 
vaikams. -

Galinga mašina vėžio 
ligai gydyti

Memorial Center for Cancer 
and Allied Diseases įsigijo 
naują mašiną, taikomą vėžiui 
gydyti. Ji esanti 12 sykių ga
lingesnė už paprastas X-ray 
mašinas.

Grossas sako, 0‘Dwyer į 
su jais sugyvenęs '

--------- '
Įkalintasis genjblerių tūzas i 

praėjusį antradienį liudyda
mas departmentiniame 30 po- 
licistų teisme sakė, kad jisai 
per Moraną davė 15 tūkstan
čių dolerių O’Dwyerio rinki
mų kampanijai 1949 metais.

Pinigus jis įteikęs Moranui 
padėti išrinkti O’Dwyerį. Ta
čiau netikėjęs, kad O’Dwyer 
Lai žino ir kad jis turėtų pobū
vį su vyriausiais gemblerių tū
zais mieste. Grossas buvęs- į 
tokį pobūvį Morano pakvies
tas, bet nėjęs. Vėliau sužino
jęs, kad tikrai toks pobūvis 
buvo.

Moran, kaip žinia, dabar 
yra kalėjime už aliejaus įvadų 
raketą;

Kolumbo diena paminėta 
paradu ant New Yorko Fifth 
Ave.

Baltimore, Mi
HELP WANTED

HUSBAND AND WIFE
Who are looking foV a steady year- 
round job at a water front farm, 
located on the Eastern Shore in 
Chester,' Md., 5 miles from the Che
sapeake Bay Bridge, where husband 
can make himself generally useful 
in connection with the maintenance 
of house and grounds, and wife to 
take care of house-hold duties and 
light cooking. Prefer couple who 

I have worked on farm. Will provide 
Į excellent living quarters. Write sta
ling full particulars about past em
ployment. Also state ages and de
pendents if any, to

MR. CHARLES CRANE, 
1800 N. CHARLES ST. 

BALTIMORE, MD.

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

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

Apply: • 
VALLEY FORGE CEMENT CO. 

West Conshohocken. 
Norristown 8-4452 

Conshohocken 6-0880 „ 
(202-205)

Carpenters. Exp. window hang
ers Spring balances, weather strip
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)

MERCHANDISE SORTERS
Young men needed in Philadelphia 

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

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

(199-205) '

ARCHITECT
Experienced. Institutional and 

high grade residential work of con
temporary design. Permanent.

HENRY W. PETTY 
(Architect)

Phono Moorestown 9-1369 
(199-205)

RODOMA DABAR

i

BRANDT'S MAYFAIR 
7tli Ave. Si 47th Street

GREGORY PECK 
ANN BLYTHrfU

<W<NRU>M 
WARMS

Aido Choras

Vadinama betatron, mašina 
turi 24 milijonų elektroniškų 
voltų pajėgą. Užtikrinimui, 
kad \ji laikysis savo vietoje, ji 
prirakinta prie 5 pėdų storio 
mūro sienos.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJ^

pranešimas”
CAMDEN, N. J.

A.L.D.L.D. 133 kuopos ir L.D.S. 
118 kuopos susirinkimas įvyks spa
lio (October) 19 d., 2 vai. popiet, 
toj pat vietoj.

Abiejų kuopų nariai malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime.

A. J. P. .
(203-204)

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurant as su alaus 

laisniais. Puikiausia vieta dėl Bar 
& Grill, geras lease. Kampinis na
mas su Air Condition. Praeivių ir 
rezidencijinė vieta, arti BMT ir8th 
Avė. traukinių stočių. Kreipkitės: 
449 Broadwav. Brooklyn, N. Y.

(202-207)

Parsiduoda BUTCHER, GROCER 
IR VEGETABLE BIZNIS. Taipgi 
laikoma visokie frozen foods. Jei 
kostumeris pageidautų gali pirkti ir 
namą, taipgi yra ir apartmentas. Šį 
biznį palaiko tas pats savininkas 
jau per 25 metus. Galima daryli 
gražų pragyvenimą ir dar palieka 
taupo. Priežastis pardavimo—savi
ninko nesveikata. Prašome kreiptis: 
Mr. J. Žindžius, 122-17 lllth Avė. 
Richmond Hill, N. Y.

(202-205)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du fornišiuoti kam

bariai, garu šildomi. Visi nauji įtai
symai. Leidžiu ir virtuvę naudoti. 
Gali atsikreipti vedus ipora arba 
pavieniai. Skambinkite vakarais —j 
TAylor 7-0055. |

(202-204) '

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

* Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A.
BUVUS, 

(BUTAU8KAB) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-S172 '

Dr. A. Petriką * .
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

TeL E Ve r green 7-8868

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

♦

I 

I

I
•1

I I

'Pamoka įvyks šio penkta
dienio vakarą, 8 vai., liberty 
Auditorijois Music Roorh. Pra
šome visus senus ir norinčius 
įstoti dainorius ateiti tuojau. 
Metų galop rengiame1 savo 
koncertą ir jau turime daug 
užkvietimų kitų organizacijų 
programoms. Chorui ir visuo
menei esate labai reikalingi.

Choro prezid.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga namų darbininke, vi
rėja, patyrusi, kalbanti angliškai; 
3 suaugę; geri namai. $150 j mė
nesį. Telefonuokit BOulevard 3-2689 

(204-206)

Reikalinga namų darbininkė. Ga
li ten pat nakvoti ar ne. Visi geri 
įtaisymai. Nėra virimo. Mylinti vai
kus. $40 į savaitę. Skambinkite — 
Great Neck 2-7871.

(202-204)

Netekus darbo
Netekęs darbo, John D. Al- 

lacqua, 65 pasikorė savo 
sklepiniame , bute, 451 W. 
36th St., New Yorke. Ne po
niškas jo darbas buvo, neleng
vas to amžiaus žmogui—jis 
nešiojo cementą prie statybų. 
Jį pritrenkė mintis, jog tai jau 
paskutinis jo darbas.

Gražiausias apšvietai' pasi- 
tarnavimas tai gavimas Lais
vei naują skaitytoją.

Reikalinga namų darbininkė. Guo- 
. lis nuosavam kambaryje. Skambin
kite: LYnbrook 9-6919.

(202-204)

Reikalinga jauna moteris dirbti 
5-kių kambarių apartmente. Trys 
suaugę. Paprastas virimas. 12 v. iki 
7:30 v. v. 5 dienos. $32 j savaitę. 
Priimsimo ir naujai atvykusių.

Skambinkite: ILlinois 9-0808.
Dr. J. Wagner.

(202-205) '

Reikalingi 5 ar 6 kambariai WoodT 
haven-Richmond Hill apylinkėje. 
Esame trys suaugę ir vienas ber
niukas, lankantis High School. Bū
tinai reikalingi kambariai, prašome 
skambinti vakarais po 5 vai. Michi
gan 2-1011. C. Valinchus, ’88-31 — 
76th St., Woodhaven.

(201-205)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

405 So. 4 th Street-
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kalnas.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-6288

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174
d

6 pusi.—Laisve (Liberty)—Penktad., Spalio-October <17, 1952 

.




