
Trečiasis taikos kongresas. 
Dėl Rosenbergy pareiškimo. 
Grožinė literatūra pas mus. 
Apie Kairienę-Leonaitę. • 

Rašo R. MIZARA

Šių metų gruodžio menesį 
Vienoje įvyks trečias eilinis 
pasaulio taikos šalininkų kon
gresas.
Rašytojo Erenburgo žodžiais:
—Tai bus didesnis kongresas 

už pirmiau laikytuosius.
Šiuo metu toje pačioje Vie

noje kongresui paruošti komi
sija baigia savo darbus.
‘ Komisijon, tarp kitų, įeina: 
Erenburgas, buvęs Francūzijos 
aviacijos ministras Pierre Got, 
Ricardo Lombardi, iš Italijos, 
ir Duncan Jones, iš Anglijos.

Jau net keletas mūsų skai
tytojų sakė man:

—Juliaus ir Ethelės Rosen- 
bergų pareiškimas, tilpęs tre
čiadienio Laisvėje, yra nepa
prastas dokumentas...

Iš tikrųjų, tai svarbus doku
mentas. Štai, vyras ir žmona, 
kėdį mirties k am ero
je, elektros kėdės šešėlyje, sa
ko :

“Mes nenorime mirti. IMcs 
jauni ir trokštame ilgai gy
venti ir vertingi] darbų atlikti. 
Bet, jeigu vienintelis kelias iš
vengti mirties yra mainais už 
gyvybę parduoti asmeninę sa
vigarbą *ir atmesti 'kovą už 
demokratiją ir už padorumą, 
tokiame atsitikime nebūtų 
mums jokios ateities ir neliktų 
jokio sektino pavyzdžio mūsų 
vaikams nei kitiems gyvenan
tiesiems...”

Matyt, drąsus ir taurus Ro- 
senbergų žodis, taipgi galin
gas visuomenės protestas, pa 
veikė aukščiausį teismą ir jis. 
atrodo, Rosenbergų bylos rei
kalu dar kartą pasisakys.

Į ką daugiausiai spaudos ir 
radijo korespondentai kreipė 
dėmesio atidarant Jungtinių 
Tautų asamblėją ?

Pirmuoju asmeniu buvo Vi
šinskis, antruoju— Achesonas, 
trečiuoju—Rooseveltienė.

Kur tik Višinskis pasisuka, 
ten puolasi korespondentai su 
bloknotais ir paišeliais, su 
fotoaparatais.

Skaitytojams labai patiko 
Petro Krapo poema “Už tų 
sienų mūrų...”

Užtikrinu, jiems patiks ir 
neilga A. Vienuolio-Žukausko 
apysaka, dabar telpanti Lais
vėje, “Išdukterė.”

Po jos mes pradėsime spau
sdinti ilgesnę, nepaprastai 
gražią apysaką-romaną. para
šytą vieno didžiųjų pasaulinių 
rašytojų.

Tai bus “Užburtoji Siela,” 
sukurta didžiojo Romain Rol- 
lando.
Per visą savo gyv. laikotar

pį, Laisvė spausdino savo skil
tyse daug literatūriniųeperlų.

Mes tai darome ir darysime 
ateityje; mes tą gražią tradi
ciją tęsime.

★
Visa tai mūsų vajininkai ir 

skaitytojai prašomi turėti gal
voje.

Šiuo metu, kai eina mūsų va
jus dėl gavimo naujų Laisvei 
skaitytojų, reikia tai pabrėžti 
tiems, kuriems nori Laisvę už
sakyti.

Gi norinčiųjų Laisvę .skaity
ti yra daug.

Prieš keletą dienų teko su
sitikti vieną dipuką, kuris ma
ne barė:

—Jūs aną dieną išmėtinėjo- 
te profesoriui A. Maceinai, 
kam jis, bėgdamas į Vokieti
ją, paliko Lietuvoje savo 
žmoną ir vaikus. Bet kodėl gi 
jūs nieko nesakėte apie social
demokratų vadovą St. Kairį- 
Kaminską ? Kam ta protekci
ja7

—Ką gi aš galėjau apie jį 
sakyti ?

—Jo žmona, Leonaitė, taip
gi pasiliko Lietuvoje. Leonai-
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IRANAS SUTRAUKO 
DIPLOMATINIUS 
RYŠIUS SU ANGLIJA
Nes anglu valdžia atsisako 
atlygint tranui už naftą

------------------ t---------

Teheran, Iran. — Irano 
Ipremjeras Mossadegh as 
; pranešė, jog sutrauko di- 
i plomatinius ryšius su An- 
Iglija. Tai todėl, kad An- 
iglija atmetė Irano reikala- 
jvimą—sumokėti jam $137,- 
I 200,000 atlyginimo už an
glų naudotus naftos - alie- 

Ijaus šaltinius Irane.
Anglai nori ir toliau 
išnaudot liana

Anglų valdžia, atmesda- 
i ma šį Irano reikalavimą at
siteisti, kartu pareiškė, kad 
dar Iranas turės Anglijai 
užmokėti už tai, jog per
ėmė buvusiąją anglų naftos 
pramonę tame krašte į Ira
no valstybės rankas.

Dar daugiau. Anglija sa
ko, kad anglams priklauso 
ir visa nafta-gazolinas, ką 
Iranas pagamino nuo to lai
ko, kai suvalstybino buvu
sius naftinius anglų fabri
kus. Anglai todėl kariniais 
laivais ir lėktuvais užbloka
vo Irano naftos išgabenimą 
užsienin parduoti.

Irano premjeras su didžiu 
apmaudu smerkė šiuos An
glijos paisimojimus dar ir 
toliau plėšikiškai 'išnaudot 
Iran a.v

Vietnamo liaudininkai 
naikina apsuptus 
tvirtovėje francūzus

Hanoi, Indo-Kina.— Viet
namo liaudininkai apsupo 
francūzus Nghialo mieste- 
tvirtovėje ir visomis pusė
mis bombarduoja iš pa
trankų ir minosv a i d ž i ų , 
kaip teigia United Press.

Prancūzu komanda sku
botai siunčia oru. ir žeme 
pastiprinimus aps u p t i e m 
saviškiam.

Diena pirmiau Vietnamo 
liaudininkai - komunistai 
atėmė iš francūzų šešias 
tvirtoves.

j Kėny jos negrai pradėję 
naikinti baltuosius

London. Slaptoji Mau 
Mau hegrų draugija afriki- 
nej Anglijos kolonijoj Keny- 

joj neseniai užmušė 43 ang
lus bei kitus baltuosius, kaip 
raportavo Anglijos koloni
jų ministras Oliveris Lyt- 
teltonas. Be to, septvni bal
tieji taip nusigandę Mau 
Mau, kad nusižudė.

Lytteltonas sakė, ta ne
grų organizacija mojasi iš
vyti visus baltuosius iš Ko- 
nyjos.

ORAS.—Giedra ir nešalta.

tė, atsiminkite, buvo žymaus 
liberalo, profesoriaus (jau mi
ręs) Leono duktė, —rimta, 
išmokslinta moteriškė. Tiesa, 
ji gal būt atsisakė paskui -savo 
vyrą bėgti...
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Vaizdas Milwaukee mieste. Generolas Eis enhoweris (kairėje) karštai sveikinas su 
senatoriumi McCarthy. Generolas pažadėjo senatoriui paramą jo pastangose laimėti 
rinkimus antram terminui. Tas tik parodo, kokios spėkos nori generolą išrinkti Ame
rikos prezidentu.

Teismas nusprendė, jog neleistina pašalinti 
žmogų iš tarnybos tik todėl, kad jis priklausė 

vadinamai “neištikimųjų” organizacijai
W ash i n gto n.— J u n g t i n i ų 

Valstijų apeliacijų teismas 
nusprendė, kad tai neleisti
nas. dalykas pašalint žmogų 
iš valdinio darbo tiktai už 
p r i k 1 au sy m ą o r gan i z ac i j ai, 
kurią generalis prokuroras 
apšaukia “neištikima” val
džiai (subversive).

Toki sprendimą teismas 
padarė, priimdamas apelia
ciją veterano James Kut- 
cherio.

Kutcheris prarado abidvi 
kojas Antrajame pasauli
niame kare ir buvo apdova
notas medaliais kaip didvy
ris. Paskui jis gavo valdi
nę tarnybą kaip raštinin

Sovietai labai sumažina 
grūdu pardavimą Anglijai

London. — Anglų valdžia 
prašė Sovietų Sąjungą par
duoti Anglijai milijoną to
nų grūdų 11953 metais. So
vietų vyriausybė sutiko tik
tai vieną penktadalį to grū
dų kiekio parduoti Anglijai 

1 mainais už anglų dirbinius 
bei produktus.

Taip Sovietų Sąjunga nu
muša savo grūdų pardavi
nėjimą anglam' todėl, kad 
Anglija, pagal Amerikos 
įsakymą, neduoda reikalin
gų Sovietams dalykų mai
nais už grūdus.

Reiškia, dabar' Anglija 
turės už dolerius pirkti grū
dų iš kitų šalių ir brangiau 
mokėti.

Vokiečių policija išmetė 
studentus, badu streikavu
sius Irano ambasadoj

Stuttgart, Vokietija. — 
Vokiečių policija išmetė iš 
Irano ambasados 50 iranie
čių studentu, kurie, sėdėda
mi ambasadoje, badu strei
kavo nuo pereito sekmadie
nio. Tab) studentai protes7 
tavo, kad If ano valdžia be
veik pusiau sumažino jiems 
duodamas lėšas.

Bats Irano ambasadorius 

kas Veteranu Administra
cijoje.

Bet administratorius Kar
las Gray sužinojo, kad Kut
cheris yra narys trockistų 
Socialist Workers partijos. 
O generalis Jungtinių Vals
tijų prokuroras buvo vie
šai paskelbęs, kad ta parti
ja “planuoja nuverst Ame
rikos valdžią.” Todėl ad
ministratorius ir pavarė 
Kutcherį iš tarnybos.

Teismas pareiškė:
Pirma turį būti įrodyta, 

kad pats žmogus, priklau
sydamas vadinamai “neišti
kimai” organizacijai, pada
rė kokius nors nusikalsta
mus veiksmus prieš valdžią. 
Ir tiktai po tokių įrodymų

100,000 angliakasių 
metė darbą, iki valdžia 
užgirs naują sutartį

Pittsburgh. — Jau dau
giau kaip 100,000 mainierių 
nustojo dirbę, protestuoda
mi, kad valdinė algų komi
sija vis dair nepatvirtina 
unijinės sutarties su minkš
tosios anglies kompanijo
mis Pennsylvanijoj, Virgi
nijoj, Illinojuj ir kitose 
valstijose.

Mainierių Unija yra su
siderėjus., su ‘kompanijomis, 
kad jos pakels angliaka
siams uždarbį po $1.90 per 
dieną ir po dešimtuką dau
giau pridės į mainierių ge
rovės - pensijų fondą nuo, 
kiekvieno iškasamo anglies 
tono.> Ši sutartis turėjo įei
ti galion jau spalio 1 d.

Bet valdžios komisija al
goms nustatyti d£r neuž- 
gyrė šio Mainierių Unijos 
laimėjimo.

K*. E. Baktiary įprašė vo
kiečių policiją, kad išmestų 
sėdinčius studentus iš am
basados.

Vakarinėje Vokietijoje 
mokosi apie 600 iraniečių 
studentų.

galima būtų pašalint jį iš 
valdinio darbo.

Bet Kutcheris buvo pa
varytas be jokių kaltės pa
rodymų. Todėl teismas įsa
kė administratoriui Gray- 
ui paieškoti faktų, sulig 
kurių galima būtų spręsti, 
ar Kutcheris neištikimas 
kaip asmuo.

Tuo tarpu teismas įsakė 
laikyti Kutcherį ne pavary
tu iš darbo, o tik laikinai 
suspenduotu, kol adminis
tratorius ieškos Kutcherio 

i 

neištikimybes parodymų. 0 
jeigu nebus tokių parody
mų, tad Kutcheris turi būti 
sugrąžintas darban, nepai
sant, kad jis priklausė So
cialist Workers partijai.

Japonų policija medžioja 
taikos delegatus

Tokio, Japonija. — Japo
nų policija surengė medžio
klę prieš 13 piliečių, kurie 
dalyvavo Azijinių Kraštų 
Taikos konferencijoj Pekin- 
ge, Kinijoje.

800 policininkų darė abla- 
vas - kratas, ieškodami tos 
k o n f e r e n c i jos delegatų. 
Septynis jau suėmė, o šešis 
kitus dar medžioja.

Visi jie kaltinami, kad be 
valdžios leidimo iškeliavę 
užsienin.

Truman prašo Eisenhowerio 
recepto karui laimėti

Hartford, Conn. — Pre- 
.zidentas Trumanas sakė, 
Eisenhoweris apgaulingai 
kaltina demokratų valdžią 
už “klampojimąsi” Korėjos 
kare be laimėjimo.

Trumanas pareiškė, kad 
jei Eisenhoweris, republi- 
konų kandidatas į preziden
tus., žino, kaip galima būtų 
greitai laimėti Korėjos ka
rą, tai Eisenhowerio parei
ga yra parodyti valdžiai tą 
receptą.

ACHESONAS RAGINA 
TĘST KORĖJOS KARĄ 
’IKI LAIMĖJIMO’’
Šaukia Jungtines Tautas suburtomis jėgomis mušti 
“užpuolikus,” iki jie pasiduos amerikiniam planui

United Nations, N. Y. — 
Dean Acheson, Amerikos 
valstybės sekretorius, ragi
no Jungtines Tautas sutelk
ti dar daugiau jėgų Korė
jos karan ir “kovoti taip il
gai, kiek tik reikės, kad ga
lėtume sustabdyti užpuoli
kus ir atkurti taika ir sau
gumą Korėjoje.”

Achesonas kalbėjo Jung
tinių Tautų seime (asam
blėjoje), smerkdamas Šiau
rinės Korėjos liaudininkus 
ir jų padėjėjus kinus kaip 
užpuolikus. Jis šaukė visas 
“laisvąsias” tautas tęsti 
karą, iki Korėjos liaudinin
kai ir kinai bus priversti 
pasirašyt paliaubas tomis 
“teisingomis sąlygomis,” 
kurias Amerika pasiūlė.

Todėl, sakė Achesonas, 
Amerika ir kitos Jungtinės 
Tautos “turi karo veiks
mais įrodyti ‘užpuolikams,’ 
jog mūšių tęsimas Korėjoje 
brangiau jiems lėšuos, ne
gu jie galėtų laimėti.”

Pašvelninta kalba
Achesonas buvo pasirašęs 

daug aštresnę kalbą, grū
mojančią naujais griežtais 
žygiais Korėjos liaudiniu-

Korėjos liaudininkai 
įtaria, kad Amerika 
nori pratęst karą

Tokio, spal. 17. — šiauri
nės Korėjos liaudininkai 
reikalauja panaujint par 
liaubų derybas., kurias ame
rikonai pertraukė neribo
tam laikui.

Šiaurinės Korėjos prem
jeras gen. Kim II Sung ir 
kinu savanoriu vadovas 
Peng Teh-huai atsiuntė 
protesto laišką generolui 
Clarkui, vyriausiam ameri
konų koman.dieriui. Laiš
kas sako:

Amerikonai nori pailgin
ti ir praplatinti karą; to
dėl jie pertraukia derybas, 
atidėliodami -paliaubas. 
Amerikonai ginčijasi dėl 
belaisvių grąžinimo tuo pa
čiu sumetimu — toliau tęs
ti karą. Jie todėl užsispy
rė pasilaikyti daugumą be
laisvių- (Korėjos liaudinin
kų ir kinų) neva todėl, kad 
patys belaisviai “atsisaką 
namo grįžti.”

Gen. Kim II Sung ir Peng 
Teh-huai sykiu. protestavo, 
kad amerikonai oro bom
bomis vis žudo civilinius 
gyventojus ir “vartoja ka
rines ligų bakterijas ir 
nuodų dujas.”

Harrow, Anglija. — Pa
skutinės žinios rodo, jog 
per trijų traukinių susikū- 
limą pereitą savaitę čia bu
vo užmušta 112 žmonių.

Washington. — Gruodžio 
mėnesį bus armijon pa
šaukta dar 47,000 naujokų.
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kams bei kinams. Bet an
glai ir kiti talkininkai pa
tarė Achesonui švelniau 
kalbėti. Todėl jis bent pen
kis kartus pertaisė savo ra
šytą kalbą.

Egiptas žada paleist • 
1,000 polit. kalinių

Kairo, Egiptas. — Egip
to premjeras gen. Naguibas 
pranešė, jog paliuosuos po
litinius kalinius, kurie bu
vo nuteisti ar apkaltinti lai
kotarpyje nuo 1936 metų 
iki 1952 metų vidurvasario, 
kada Naguibas nuvertė ka
ralių Faruką nuo sosto. To
kių kalinių bei areštantų 
esą apie 1,000.

Bet Naguibo valdžia ren
gia teismus prieš buvusiojo 
karaliaus sėbrus - žulikus, 
suimtus po karaliaus išviji
mo.

Kataliky dvasiškiai pas 
Čiangą “ant kurdo” ■ ; ■

Taipei, Formoza. — Ka^- 
talikų kunigai ir vyskupai, 
ištremti bei pabėgę iš Ki
nijos Liaudies Respublikos, 
įkūrė savo “apaštališkąjį” 
centrą Formozoje, Čiang 
Kai-šeko tautininku valdo
moje saloje. Centro vadų 
tapo kinas arkivyskupas 
Juozas Kuo.

Formozon taipgi persi
kraustė iš Hong Kongo ar
kivyskupas Riberi, popie
žiaus atstovas Kinijai.

TAI JAU NE PIRMAS - 
ČIANGO PAGYRAS

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai gi
riasi, kad jų kareiviai-“go- 
rilos žaibiškai iššoko ant 
Nandžih salos ir nužudė 2,- 
000 Kinijos komunistų ka
reivių bei oficierių.”
Taip jau ne kartą čiangi- 

ninkai gyrėsi.

Dingo Korėjoj lėktuvas 
su 25 amerikonais

Korėja. — Dingo ar žu
vo Amerikos lėktuvą^ su 25 
kariškiais, belekiant virš 
kalnų iš vienos stovyklos j 
kita. Spėjama, kad jis su
dužo. „

Ex-kara]ius Farukas 
pasisamdė viešbutį 
su 31 kambariu ..

S. Marinella, Italija.
Tremtinys Egipto ex-kara- 
liuS Farukas čia pasisamdė 
visa viešbuti su 31 kamba*~ 
riu ir 31 vonia sau. savo na
ciai ir kitiems šeimos nat
riams. y **•

Išvvtas iš Egipto. Faru
kas iki šiol prašmatniai gy
veno Italijos saloje Capri. ’
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MASKVOS SUVAŽIAVIMUI 
PASIBAIGUS

TARYBŲ SĄJUNGOS komunistų partijos 19-tasis 
suvažiavimas tęsėsi per pusantros savaitės.
■'* Jį’ oficialiai atidarė - Molotovas, pasakydamas neilgą 
įžanginę kalbą, gi jį uždarė, kaip praneša spauda, Vo- 
rošilovas.

Per visą suvažiavimą buvo pasakyta daug ir ilgų kal
bų, pateikta nemaža kritikos, savikritikos. Pataisyta 
partijos konstitucija, pagal kurią tos partijos suvažiavi
mai turį įvykti kartą per ketveris metus.

• Išrinktas specialus komitetas, kurio uždaviniu bus pa
gaminti ir pasiūlyti partijai naują programą.
’Išrinktas Centro Komitetas, kuriu įeina 125 asmenys; 

taipgi 110 asmenų išrinkti į alternatus. Centro Komi
tetas privalo susirinkti posėdžiams nerečiau, kaip vie
ną kartą per šešis mėnesius. Beje, Centro Komitetas 
išrinks prezidijumą, kuris užims vietą ligi šiol veikusio 
politinio biuro.

PER VISĄ SUVAŽIAVIMĄ Stalinas, kaip partijos ir 
valstybes vadovas, ramiai sėdėjo, klausėsi kalbų kitų 
suvažiavimo delegatų, pats neimdamas balso.
0 Tik prieš uždarysiant suvažiavimą, jis pasiprašė balso 
ir pasakė trumpą kalbą. Jo kalba, sako pranešimai, bū
ti}- buvusi pasakyta per dešimt minučių, tačiau, suva
žiavimo dalyviai ir svečiai nuolat pertraukė kalbėtoją 
plojimais ir ovacijomis, taip, kad kalbos sakymas nu
sitęsė apie 25 minutes.

, MES NE KARTĄ esame minėję, jog Stalinas, be savo 
genijalinių gabumų, turi dar vieną ypatybę: kuklumą.

Jo ši trumpa kalba taipgi pilna kuklumo.
**Štai, kalba vienos galingiausių ir didžiausių pasaulyj 

valstybių vadovas, — vadovas šimtų milijonų žmonių, 
ešančiū net ir už Tarybų Sąjungos ribų. Bet jis kalba 

-be jokio pasididžiavimo, be pagirų; bombastika jam ne
žinoma. Tuščiažodžiavimo jis nepripažįsta ir peikia 

; tuos, kurie t tuo užsiimdinėja.
Stalinas, atsiminkime, visuomet mokė komunistus: 

Ąiekad per daug nesididžiuok, bet niekad, net ir baisiau
siame pavojuje, nenusimink, neįpulk į desperaciją. Ir to 
principo jis pats visuomet laikėsi ir tebesilaiko,—tai pri
pažins kiekvienas, kuris skaitė jo raštus, girdėjo jo kal
bas.

r * Jo ši trumpa kalba lietė daugiau broliškas partijas ir 
broliškas tautas, esančias už Tarybų Sąjungos ribų. Jis 
reiškė padėką tiems, kurie suvažiavimą žodžiu ar raštu 
sveikino, jis pateikė pamokų, kaip kovoti dėl taikos iš- 
įgįkymo, kaip kovoti dėl tautinio išsilaisvinimo*

“BŪTŲ KLAIDINGA MANYTI,” sakė Stalinas, “kad 
‘ mūsų partija, kuri patapo galinga jėga, nereikalinga 

paramos. Tai netiesa Mūsų partija ir mūsų šalis visuo- 
met buvo reikalinga ir bus reikalinga pasitikėjimo, pri
jautimo ir paramos iš broliškų žmonių užsienyje”.... f' ' •-s

/ ' *Ir Stalinas ten pat pridėjo: remdami Tarybų Sąjungą 
jos pastangose išlaikyti taiką, pasaulio tautos, pasaulio 

Q, žmonės remia, gina savo interesus.
; Taikos reikalas yra nedalomas.

- . "Stalinas pripažįsta, jog šiandien buržuazija išsigimė;
jai rūpi tik pelnai, doleris; ji pamiršo individualines 
žmonių laisves,—ji jas visur slopina. O’jeigu taip, tai 
komunistų partijoms, darbininkų ir valstiečių partijoms 

‘ ' šiandien kaip tik tenka bendrai kovoti už išlaikymą 
buržuaziniai demokratinių'laisvių" savo kraštuose.

Stalinas pripažįsta, jog dirbti, kovoti ten, kur reak
cija yra įsigalėjusi ir šėlsta, yra sunku. Bet jis prime
na, jog rusams komunistams, buvo kur kas sunkiau veik
ti prie caristinio rėžimo, “kai smulkiausias progreso pa
sijudinimas buvo skaitomas didžiausiu nusikaltimu.” Ta- 

' . čiaiu tai nesulaikė rusų komunistų nuo kovos, nuo dar- 
.. bo; tai jų nenugązdino ir dėl to jie laimėjo.

Šiandien, Stalinas sako, kapitalistinių kraštų komunis- 
'tams yra lengviau veikti, nes jie gali pasimokyti iš pa-

- v' klaidų ir pasisekimų tų kraštų komunistų, kurie, veik- 
z darni, privedė savo tautas prie išsilaisvinimo, prie lai-

mėjimo.
/' Antras dalykas.: buržuazija, patapusi reakcinga, nu
traukė ryšius su darbo^žmonių masėmis, ir tai lengvina 
darbininkiškų partijų veiklą. - -

Dėl to Stalinas pataria, kad kapitalistinių kraštų ko- 
z munistų ir darbininkų demokratinės partijos stotų 

į priešakiu ir kovotų už buržuaziniai - demokratines tei- 
Įzįz sės, kurias buržuazija pamynė po kojomis.
L t Demokratinės partijos privalo kovoti už civilines vL 
■ siems žmonėms teises, už tautinę nepriklausomybę.

Progresyviu partijos platforma
Priimta 1952 m. liepos
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Užmojis prieš lietuvių tautą

Tuojau baigti karą Korėjoj—
Nereikia “jei” ir “bet”

Amerikos žmonės nori taikos. Paten
kinti tą norą senosios politinės partijos 
dėsis esant taikos partijomis, 1952 m.

Yra tačiau vienas būdas visiems bal
suotojams ištirti tikrumą tų pažadų: Ar 
partija turi programą pabaigimui karo 
Korėjoj? Ar ji siūlo bent ką sulaikyti 
bereikalingą .žmonių žudymą, kuris jau 
atsiėjo Amerikai 117,237 karius Korėjoj, 
taipgi atnešė' neapsakomas kančias Ko
rėjos žmonėms, kurie dargi netenka ir 
laisvės?

Patyrinėjus tuos demokratų ir repu- 
blikonų kandidatų pažadus pamatysime 
klastą ir prisimetimą. ;Tarp jų gal bus 
skirtumo klausime, kaip kariauti Ko
rėjoj, taipgi lenktyniavimas atkakliuose 
žygiuose ir pasiūlymuose, kurie grūmoja 
karo plėtimu toliau Korėjos rubežių, ap
imant pasaulį, bet nei viena tų partijų, 
neigi jų kandidatai, neturi realistinio 
plano baigimui karo.

Tik Progresyvių Partija priešinosi 
karui nuo pat pradžios.
"Tik Progresyvių Partija turi progra

mą jo skubiam baigimui.
Progresyvių Partija yra vienatinė ti

krai taikos partija.
Virš du metu pirm karui Korėjoj pra- 

sidėsiant, Progresyvių Partija persergė
jo, jog Trumano-Dulleso šaltasis karas 
neišvengiamai prives prie šaudymosi ka
ro. Ji neatlaidžiai priešinosi Trumano 
doktrinai, Atlanto paktui, Marshallo 
planui, didelei karinei programai namie, 
taipgi apginklavimui vakarinės Vokieti
jos ir Japonijos, taip ir sąjungai su 
Franko ir.čiang Kai-šeku ir rėmimui 
reakcijos Azijoj, Afrikoj ir Lotynų 
Amerikoj.

Jei Korėjoj karas ir baigtųsi rytoj, 
ruošiama daugiau Korėjų, kur yra dide
lio tarptautinio įtempimo, ypatingai Vo
kietijoj. Reikia nuo to sulaikyti pirm 
negu tai virs katastrofa totalių karo. 
Civilizuoti pasitarimai tarp didžiųjų 
valstybių gali neprileisti to.

Mes matome ruošoje prie karo ir ra- J 
sistų puldinėjimuose neatmezgamą ryšį, 
kuris siekiasi nuodų bombomis ir kitais 
būdais nuslopinti liaudies judėjimą Ko
rėjoj, Pietų Afrikoj, Indokinijoj, Mala- 
joj ir Filipinuose, Indijoj ir Japonijoj, 
kurių žmones nori teisės patiems spręsti 
savo likiiūa/

Progresyvių Partiją nuolat reikalauja 
grįžti prie Roosevelto-Willkie politikos 
vieno pasaulio, kuris pasižymėjo nugalė
jimu fašizmo ir rodė nuolatines taikos • 
viltis.

Amerikos žmonės dar gali tai atsteig- 
ti. Progresyvių Partija, eina į 1952 metų 
rinkimus žadėdama tai atsteigti.

Ginti darbo žmonių teises; apsaugoti 
Amerikos žmonių gyvenimo lygį 
Demokratų ir Republikonų partijos 

nesiūlo baigti karą Korėjoj) nes karas 
ir eikvojami bilijonai dolerių dar dides
niam karui pelningi didžiosioms korpo
racijoms, kurioms tos partijos tarnau
ja; korporacijos pelnė $150,000,000,000, 
tąipgi pastarais keturiais metais jos ga
vo naujas įmones, liuesas nuo taksų.

Tie pasakiški pelnai išsunkti iš darbo 
žmonių.

Karo išlaidis paima apie trečdalį vi- - 
dutinio darbininkų įeigų >ir sumažina 
farmerio pirkimo pajėgumą visu treč
daliu. Pragyvenimo brangumas aukš
čiausia iškilo visoj šalies istorijoj. Prie
dangoj šalies saugumo slopinamos dar
bo unijos. Net ir kainų kontrolę atme- 1 
tant, algos laikoma užšaldytos. Streiko 
teisė paneigiama.

Pažadai gerlaikio vykdymu karinės 
programos blanksta prieš realybę; pasi
reiškia bedarbė automobilių,-tekstilės ir 
kitose industrijose. Tuo tarpu- embargo 
ant pardavimo produktų Kinijai, Tary
bų Sąjungai ir liaudies respublikoms at
ima Amerikos produktams rinkas.

Reikalinga daugiau butų, mokyklų ir ‘' 
žaisk.iviečių, žmonių sveikatai apsaugos,' 
kontroliuoti potvinius ir konservuoti že
mę, užtikrinti seniems žmonėms žmo
niškas įeigas nuo darbo pasitraukus, 
teikti jauniems žmonėms mokslą, ir dar
bus taikos metu, bet visa tai aukojama 
juo didesniam apsiginklavimui, šiemet 
dvi-paętinės politikos vedėjai siūlo iš
leisti ginklams $65,000,000,000, kuomet* 
visos šalies žmonių reikalams neskiria
ma nei vieno dešimtadalio tos sumos.

4, 5 ir 6 <kl.. (liicagoje
Lygios ir pilnos teisės negrams—dabar

Vedant karinę programą paaštrintas 
ir rasinis persekiojimas ir puldinėjimai 
ant' negrų, meksikiečių, Puerto Rico 
žmonių ir ant žydų.
* Korėjoj Amerikos bombos naikina gy- 

, vastis geltonveidžių žmonių, čia, namie, 
negrai teriojami slopinimui kylančio jų 
pasiryžimo kovoti už pilną lygybę ir 
laisvę. Bet bombos, prievarta ir teroras 
nesulaikys negrų jų žygyje iki pilno išsi
laisvinimo. Neigi juos pavilios pažadai 
platformose senų partijų, kurios taip be
gėdiškai paneigė savo pažadus neįves- 
damos įstatymo prieš linčiavimus, prieš 
poll-taksus ir FEPC. Ryžtinga kova už 
negrų lygybę ir pilnas atstovybes visose 

. valdžios įstaigose labai daug prisideda 
prie, Amerikos žmonių kovos už taiką.

Atsteigti visiems amerikiečiams 
Teisių Bilių

Dangstantis taip vadinama šalies ne
paprasta padėtimi, naikinamos Ameri
kos demokratinės laisvės. Laisvė žo
džio ir sueigų, teisė turėti advokatą, 
kaucijos teisė, bešališko tardymo teisė— 
pats Teisių Bilius paneigiamas Tafto - 

, Hartley, Smith o ir McCarr ano aktais.
McCarthizmas ir McCarranizmas, pa
laikomas abiejų senųjų partijų, taipgi 
valdžios įstaigų, legislatyvių, juridicinių 
ir ekzekutyvių valdžios skyrių. Fede- 
ralės valdžios pavyzdžiu seka valstijų 
valdžios.

Darbininkai, mokytojai, rašytojai, ak
toriai, valstybės tarnautojai, smulkūs 
verteiviai, ir profesijų žmones yra bau
ginami, persekiojami, neišduodami jiems 
pasportai, jie iš darbų mėtomi ir juodan 
sąrasan dedami už pasidrąsinimą kriti
kuoti valdžią. Vyrai ir moterys bruka
mi į kalėjimus remiantis šnipelių liudi
jimais... , .

Sveturgimiai veikėjai, nepiliečiai' de
portuojami arba įkalinami ilgiems me
tams. Kai kuriems naturalizuotiems ati 
imamos pilietybės už jų nuomones, ne
prielankias valdžiai. • .i ■ • -' ;

Laisves naikinimas'pradžioje biivo vy
riausiai atsuktas prieš komunistus. Da
bar gi visi amerikiečiai, ypatingai orga
nizuoti darbininkai, tampa to aukomis. 
Taip vadinama “nepaprasta padėtis” 
buvo naudojama remiantis Smitho aktu 
persekioti, komunistus, dabar naudojama 
naikinimui darbo žmonių pamatinių tei
sių, ypač teisės streikuoti.

Pastarųjų keturių metų įvykiai pil
nai patvirtino mūsų 1948 metų platfor
mą, jog gynimas komunistų ir. kitų po
litinių grupių konstitucinės teisės reikš
ti savo politines idėjas yra, pirma apsi
gynimo linija visų žmonių laisvės.
Visų didžiausias graftas; karo raketas

Vienatinė pilna laisvė dabar abiejų se
nų partijų užtikrinama, tai laisvė kraus
tyti visuomenės kišenius. Taksų graf
tas, policijos graftas, mink kailinių ir 
kiti skandalai sukėlė pasipiktinimą visų 
dorų amerikiečių. Bet šie yra tik skati
kai prieš didįjį raketą — karo raketą. 
Pentagone ir Kongrese paskyrimai duo
da bilijonus dolerių stambioms korpora
cijoms.

Aišku, jog 1952 metais nei demokra
tai, nei republikonai neturi bent ką žmo
nėm^ pasiūlyti, tik karą Korėjoj, dau
giai! išlaidų karui, taipgi išlaidingumo 
pasekmes: sunkesnį gyvenimą ir laisvės 
suvaržymą. Nei viena senų partijų ne- 

. turi:išeities iš to. Jie kaltina “Sovietų 
agresiją.” Bet generolai ir politikieriai 
patys jau parodo mitą Sovietų agresyvių 

• intencijų, netyčia pareikšdami, kad jie 
neliki, jog TSRS nori kariauti ir kad ji 
prądės karą. Kaip Chicago “Tribune” 
pareiškė — jei nebūtų Sovietų Sąjungos, 
karo kurstytojams ir pinigų eikvoto
jams reiktų išrasti ją.

Taikai sąlyga: Sovietų ir Amerikos 
susipratimas ir kooperąvimas

Amerikos - Tarybų Sąjungos susitari- 
maš ir kooperacija telieka vienatinė są
lygą taikai. Nežiūrint skirtumų politinė
se ir' ekonominėse pažiūrose tarp šių 
dviejų šalių, taipgi ir klaidų, kurias vie
na ar kita jų darė, ir nepaisant trūku
mų jose, jos gali ir turi veikti išvien, 
pačių savo gerovei ir išsilaikymui, tai
kai ir nusiginklavimui ir tarptautinei 
prekybai..

Progresyvių* Partija sako, jog tikrasis 
Amerikai pavojus yra iš vidaus, o ne iš 
teiųkot'iš pačios dviejų partijų politikbs. 
Ši politika neapsaugoja šalies, bet pa-

Pranešama, kad Vokieti
joje rugsėjo 22-24 dienomis 
įvyko taip vadinamo VLIKo 
susirinkimas. Jame daly
vavo naujasis Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas K. 
Žalkauskas. Nuo dabar 
VLIKas ir Vykd. Taryba 
esą pasinioję dideliems dar
bams “Lietuvą išlaisvinti.”

“Bet,” pareiškęs p. Žal
kauskas, “visų užsibrėžtų 
planų įvykdymas priklau
sys nuo Tautos Fondo lėšų 
ištekliaus. Vykdomoji Ta
ryba naudojasi Tautos Fon
do surinktomis lėšoVnis...”

O kaip žinoma, “Tautos 
Fondas” pasilaiko aukomis, 
surinktomis Amerikoje. 
Vadinasi, fašistinės ir rake- 
tięriškos VLIKo ir Vykdo
mosios Tarybos veiklos pa
sisekimas priklausys nuo 
to, ką sudės Amerikos lie
tuviai. Kad paskutiniais ke
leliais metais vis mažiau ir 
mažiau VLIKas gauna pa
ramos iš amerikiečių, tai 
yra faktas. Bet taipgi fak
tas, kad vis tiek dar turi
me nemažai lietuviu,* kurie 
tiki kryžiokiškąja spauda 
ir savo sunkiai uždirbtais 
doleriais remia raketierius 
iš VLIKo ir kartu iš Ame
rikos Lietuvių Tarybos. Kas 
metai’ jiems pavyksta iš 
A m e r i kos lietuvių kiše
nių išžvejoti po keletą de- 
sėtkų tūkstančių dolerių.

Kuo gi ta VLIKo veikla 
atsižymi? Pirmoje vietoje, 
VLIKo ' Veikla susideda iš 
pikčiausios p y ° p a g a ndos

prieš Lietuvą. VLIKe sė
di žmonės, kurie Smetonos 
laikais vienoje ar Įeitoje 
formoje darbavosi išlaiky
mui kapitalizmo ir smeto
ninės diktatūros. Jiems rū- 
pi tik vienas dalykas: At-^k 
steigti Lietuvoje senąją iš- 
naudojimo santvarką. Visi 
lietuvių tautos polėkiai ir 
troškimai jiems yra sveti
mas dalykas. Jie yra sa
vanaudžiai.

Antroji VLIKo veiklos 
pusė susideda iš kurstymo 
prie naujo pasaulinio karo. 
Pro kairine propaganda jie 
nuodija ne tik Amerikos lie
tuvius, ne tik pabėgėlius 
Vokietijoje ir kituose kraš
tuose, bet stengiasi paveik
ti ir bendrąją visuomenę vi
suose kraštuose. Jie bando 
visam, svietui įkalbėti, kad 
lietuvių tauta ištroškusiai 
laukia nąujo karo.

Amerikos lietuviai, kurie 
remta VLIKą arba Ameri
kos Lietuvių Tarybą cavo 
darbu arba aukomis., prisi
deda prie kenkimo lietuvi™^ 
tautos reikalui. Jie tdipg^ 
prisideda prie kurstymo 
naujo karo.

Tai turėtų aiškiai supras
ti kiekvienas Amerikos lie
tuvis. Raketierių iš VLI
Ko, iš jo Vykdomosios Ta
rybos, arba iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos pasakoji
mas,. kad jie siekia “išlais
vinti Lietuvą,” yra pikčiau
sia apgavystė. Tai tiktai 
kaukė užmaskavimui jų ti
krųjų siekių. .S.

I
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Iš kelionės po šių dienų Europą
TORONTO.— Praėjusią sa

vaitę iš Europos sugrįžo seni 
Toronto gyventojai Mr. ir Mrs. 
P. Jašiūnai. Europoje jie pa
buvojo net 4 mėnesius ir apva
žinėjo veik visas vakarinio pa
saulio valstybes. Apsilankė 
net ;ir Lukąemburge. Tačiau 
pagrindinis jų kelionės tiks
iąs buvo aplankyti Suomiją, 
Jasiūnienės gimtinę,.ir vyku
sią Sporto Olimpiadą.

, Iš savo kelionės įspūdžių 
draugas Jasiūnas turi labai 
daug ką papasakoti. Ir nenuo
stabu, juk jie apkeliavo veik 
visą Europą.

Ypatingai šiurpių vaizdų, 
jis sako, matę Vokietijoj. Ten 
miestai esą taip sugriauti, jog 
tokio sugriovimo niekados ne
galima įsivaizduoti, o žiūrint į 
ištisus blokus griuvėsių net 
šiurpas imąs.

Tie miestai, anot Jasiūno 
pasakojimo, labai mažai kur 
atstatomi. Vienoj, kitoj vietoj 
esą kur pastatytas naujas nar 
mas, o visur kitur griuvėsių 
krūvos teberiogso. Tų miestų 
žmonės, jis sako, daugiausiai 
gyvena būdose, panašiose ga
ražams. Tas esą labai ryšku 
Hamburge.
Draugas Jasiūnas kaipo kont- 

raktorius—rnamų budavotojas, 
ypatingai atjautė tų-žmonių 
skurdžią ir vargingą padėtį.

—Europoje žmonės labai 
neitiėgstą angliškai kalbančių, 
—sako Jasiūnas.

Sentimentas prieš amerikie
čius ir anglus esąs 
lis ir Vokietijoj.

Norvegija jiems 
kusi savo gamtos
Jūrų pakraščiai esą labai uo
loti, kalnai pliki, Tjordais iš
vagoti. Jis stebisi kaip ten 
žmonės gali ir pragyvenimą 
padaryti, nes dirbamos žemės 
reta kur.

Suomija esanti taipgi gra-

žus kraštas, ypatingai miškais 
apaugęs. Iš visois1 teritorijos 
tik apie 25 nuošimčius sudaro^ 
dirbama žemė. 1 : •’ 1

Suomijoj jie patyrę labai 
daug gražių įspūdžių. Ldnkeši 
Sporto • Olimpiadoj ir kitur. 
Buvo suėjęs su keletą Tarybų 
Sąjungos sportininkų, tačiau 
jie, anot jo, nesileido į plates
nį pasikalbėjimą. Atrodo, 
kad jie privengė užsieniečių, 
jog šie jų išsireiškimus bei po
sakius savaip išvertę nepanau
dotų propagandai prieš Tary
bų šalį. Tą, kaip žinome, la
biausiai praktikavo amerikie
čiai korespondentai.

Tarybinių sportininkų buvę 
labai daug, gal kokie 400, 
vyrų ir merginų, ir jie laimė
ję daug auksinių ir sidabrinių 
medalių. Sportininkų ir žmo
nių buvę labai daug ir iš kitų 
šalių. i

Kaip draugas Jasiūnas sakoj’y 
tai amerikiečių garbę Olimpia
doj išgelbėjo negrai sportinin
kai, tačiau pačioje Amerikoje 
jie pergyvena didžiausį panie
kinimą ir išnaudojimą. Kokia 
skaudi gyvenimo ironija!

Bendrai, Europoje šiemet 
buvus bloga vasara, labai lie* 
tinga, Švedijoje ypatingai. Taj 
čiau jis savo kelione labai 
tenkintas ir džiaugiasi ją 
daręs.

Man tikrai buvo įdomu 
drg. Jašiūnų pasikalbėti, 
turi daug įdomių dalykų
pasakoti, o ir yra draugiškas 
pasikalbėjimuose. Atrodo, kad 
jam dabar teks daug pakalbę-’ 
ti, kol visiems savo patyrimus 
išpasakos. Koresp.

“Liaudies Balsas”

pa- 
pa-

su
Jis 
pa-

labai dide-

labai pati- 
įvairumu.

Eisenhoweris vėl ketino 
“stumti Sovietus” iš Lenki
jos ir kitų rytinės Europos 
kraštų.

žeidžia, apsunkina. Jie nupuldė gyveni
mo 'lygius ir naikina žmonių laisvę, ant 
ko rymo mūsų šalies saugumas.

Milžiniškas ginklavimasis, ką'Truma- 
no administracija užkorė Vakarų Eu
ropai, taip ir suvaržymas Rytu ir Va
karų prekybos, nupuldė gyvenimo ly-

x (Tąsa 4-tam pus.)
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DIDYSIS MĄSTYTOJAS
šiemet, kaip žinoma, sukako 500 metų 

nuo gimimo Leonardo da Vinči, žymaus 
’Renesanso laikų menininko ir mokslinin
ko. čia spausdiname profesoriaus V. 
Zubovo straipsnį, įvertinantį šį didį 
žmogų ir jo darbus. Ilgokas apie Leo
nardo da Vinči straipsnis telpa šių me
tų žurnalo šviesos num. 3 ir 4-tame. 
— Red.

Genialusis italų dailininkas, mokslinin
kas ir mąstytojas Leonardas da Vinči 
priklauso tai įžymiajai plejadai didžių- ' 
jų praeities kultūros veikėjų, kurių ne
mirštami kūriniai nepaprastai brangūs 
visai pažangiajai žmonijai.

“Tautos turi bendrą turtą, kurį suda
ro didieji mokslo, literatūros ir meno kū

giniai, šimtmečiais išsaugojantieji geni
jaus antspaudą, šis kultūrinis paliki
mas yra žmonijai neišsenkamas šaltinis. 
Įvairių epochų žmones jis įgalina pažin
ti vienas kitą, surasti dabartyje juos ri
šantį siūlą. Jis atveria jiems visuotinio 
.susitarimo ir supratimo perspektyvas. 
Jis kas minutę įtyirtina juose tikėjimą 
žmogumi tokiu metu, kai labiau negu bet 
kada reikalingas tarpusavio suprati
mas.” Taip sakoma Pasaulinės Taikos 
Tarybos kreipimesi, kur buvo nutarta 
greta kitų įžymiųjų datų pažymėti 
500-as metines nuo Leonardo da Vinči 
gimimo dienos.

Bendras tautų turtas yra ne tik ge
nialiojo Italijos liaudies sūnaus puikie
ji lapybos kūriniai — ypatingai vertin
gas indėlis į pasaulinio meno istoriją, 
bet ir įvairiapusiškas mokslinis paliki-

* mhs. “Leonardo da Vinči buvo ne tik 
I ^todidis tapytojas, bet taip pat ir didis ma

tematikas, mechanikas ir inžinierius, 
kuriam įvairiausios fizikos šakos yra dė
kingos už svarbius išradimus”,— rašė 
Fridrichas Engelsas.

Leonardo da Vinči gyveno toje įžy
mioje epochoje, kai kūrėsi dabartinių 
gamtos mokslų pagrindai. Apibūdinda
mas tuo metu vykusius istorinius po
slinkius, Fridrichas Engelsas rašė: “Tai 
buvo didžiausias progresyvus pervers
mas iš visų, kuriuos ligi tol buvo išgy
venusi žmonija, laikotarpis, kuris buvo 
reikalingas milžinų ir kuris pagimdė

• milžinus pagal savo minties jėgą, aist
ringumą ir būdą, pagal įvairiapusišku
mą ir išsimokslinimą.”

• Miestų kultūros išsivystymas, techni
kos ir gamybos, laivybos ir prekybos lai
mėjimai, ryšių su Rytais užmezgimas,— 

TFvisa tai įgalino sukaupti daugybę naujų 
faktų įvairiausiose gamtos mokslų sri
tyse. Reikėjo tuos faktus apibendrinti: 
reikėjo sudaryti darnią mokslo sistemą, 
besiremiančią bandymais ir eksperimen
tais. Plačią naujų eksperimentinių 
gamtos mokslų programą Leonardo da 
Vinči ir nubrėžė savo veikaluose.

z Tikrasis mokslas, įžymaus italų mąs
tytojo tvirtinimu, pagrįstas bandymu, 
kuris “niekad neklysta” ir kuris yra 
“tikrasis mokytojas”. Kad būtų pasiek
ta tiesa, nuo atskiro reiškinio pakilta iki 
bendrojo dėsnio, reikia atlikti eilę ban
dymų ir sugretinti jų rezultatus. Štai 
kodėl neteisus yra tas, kuris tenkinasi 
nuogais faktiniais duomenimis ir nemo
ka jų išaiškinti. “Tas, kuris domisi vien 
praktika be mokslo, — rašė Leonardo 
da Vinči, — yra tarytum vairininkas, 
sėdantis į laivą be vairo ir kompaso; jis 
niekad nėra tikras, kur plaukia”.

Naujas priešakinis mokslas visada kū
rėsi vykstant aštriai ir įnirtingai kovai 
tarp naujo ir seno, tarp to, kas gimsta 
ir to, kas miršta. Leonardo da Vinči 
epochoje senasis mokslas — “teologijos 
tarnaitė” — buvo atsidūręs pilnutinės 
krizės būklėje. Ir vis dėlto jis atkakliai 

a kabinosi už to, kas buvo mirę ir atgyve- 
j ^nę, persekiodamas visa, kas nauja ir pa- 
! žangu.

“Įsiveržusią aistra alsuoja laikotar
pis, neveltui pavadintas atgimimo epo
cha, — rašė didysis rusų mokslininkas 
I. P. Pavlovas, —- laikotarpis, kai nau

joje žmonijos istorijoje prasidėjo laisva 
dailė ir laisVa tyrinėjimo mintis. Prisi
jungimas prie šios aistros visuomet bus 
galingas akstinas dabartiniam meno ir 
tyrinėjimo darbui. -Štai kodėl to laiko
tarpio meno ir mokslo kūriniai visuomet 
turi būt dabartinėms kar.toms prieš 
akis...”

Tuo audringu laikotarpiu visos žmo
nijos akyse iškilo figūra minties milži
no -— Leonardo da Vinči, priešakinio 
kovotojo už mokslą, mokslininko-inžinie- 
riaus, kuris siekė ne tik pažinti tikrovę, 
bet ir pakeisti ją, visą savo praktinę vei
klą skyrė gamtos dėsniams studijuoti.

I

Genialiojo italo įvairiapusiškumas tik
rai buvo nuostabus. Jo asmenyje jungė
si tapytojas, skulptorius, architektas, 
inžinierius, mokslininkas, rašytojas. 
Įvairiausios mokslo sritys dėkingos jam 
už įžymius atradimus. Leonardo da Vin
či techninių išradimų skaičius milžiniš
kas. Jis neapsiribojo tuo, kad nubrėžė 
eksperimentinių mokslų programą, bet 
ir pats veikliai dalyvavo kuriant naujus 
eksperimentinius gamtos mokslus, nuo
lat vykdė stebėjimus, drąsius bandymus, 
vis naujus ir naujus atradimus ir išradi
mus. Tobulindamas savo žinias, Leo
nardo da Vinči nuolat kalbėdavosi su 
prityrusiais žmonėmis, dirbusiais įvai
riausiose mokslo ir amatų srityse. Jis 
surasdavo “vandens įrenginių meist
rus”, klausydavosi pasakojimų apie už
tvankas Flandrijoje, rinko žinias Xpie 
tai, kaip narai gaudo perlus Lidijoje, 
bendravo su įžymiais to metoz mokslo 
veikėjais. Didysis gamtos tyrinėtojas gi
liai domėjosi stambiausių senovės mąs
tytojų kūriniais, kaip genialaus Archi
medo kūriniais, arba XIII amž. lenkų 
mokslininko Vitelo optikos traktatu. 
“Paprašyk išversti Aviceną”, — skaito
me mes Leonardo da Vinči užrašuose. 
Tai liudija apie jo susidomėjimą įžy
maus Vidurinės Azijos mokslininko vei
kalais.

Žymią savo gyvenimo dalį Leonardo 
da Vinči praleido dviejuose stambiuose 
Italijos miestuose — Florencijoje ir Mi
lane. Florencija buvo tekstilės pramonės 
centras, Milanas buvo garsus savo gink- 
lakaliais ir metalo meistrais. Amatinin
kų gamybinis patyrimas praturtino mo
kslininką, šio patyrimo apibendrinimas 
įgalino jį padaryti tokius išradimus, 
kaip mašinas šilkui verpti ir sukti ir 
vilnoms kirpti. Tyrinėdamas naują me
chanikos sritį — smūgio teoriją,— Leo
nardo da Vinči savo darbą pagrindinę 
eile metalo kalimo.stebėjimų. Užsiimda
mas architektūra, jis nagrinėjo statybos 
mechanikos, medžiagos atsparumo dės
nius, darė šioje srityje eksperimentinius 
tyrinėjimus, rinko duomenis knygai ąpie 
arkas ir skliautus, apie plyšių pastatuo
se priežastis.

Senieji italų mąstytojo biografai pa
sakoja, kad jis “kasdien darė modelius 
ir brėžinius, rodančius, kokiu būdu ga
lima lengvai nukasti kalnus, ir kaip 
svertų, kranų ir sraigtų pagalba pakel
ti ir perkelti didelius sunkumus”. Jis 
piešė malūnus, audimo mašinas ir įvai
rius kitus vandens varomus prietaisus.

Leonardo da Vinči kūryboje svarbią, 
vietą užima " hidrotechnika. Jis kūrė 
Arno upės reguliavimo, o taip pat laivy
bos ir irigacijos kanalų statybos Po upės 
baseine projektus. Tačiau jo projektai 
nebuvo įgyvendinti. Tam trukdė Italijos 
susiskaldymas, nenutrūkstamieji karai. 
Italijos kunigaikščiai, kuriems tarnavo 
Leonardo da Vinči, reikalavo iš jo visų 
pirma karinių išradimų. Bet ir šioje 
srityje mokslininkas daugiausia domėjo
si plačiomis mokslinėmis problemomis. 
Jis stengėsi eksperimentiniu ir teoreti
niu būdu ištyrinėti balistikos dėsniuš. Ir 
netgi savo kelionę, kurios tikslas buvo 
ištyrinėti Centrinės Italijos tvirtoves, 
Leonardo da Vinči panaudojo vietovės 
geologiniams ypatumams tirti, jūros 
bangų judėjimo dėsniams pažinti.

Itin įdomūs yra Leonardo da Vinči ty
rinėjimai aviacijos srityje. Jis atydžiai 

stebėjo paukščių skridimo ypatumus, ly
gino paukščio ir žmogaus anatominius 
ypatumus, santykinę jų raumenų . jėgą, 
siekdamas išsiaiškinti, kokia jėga reika
linga tam, kad galima būtų pakilti aukš
tyn. Paukštį jis apibūdino kaip pagal 
“matematikos dėsnius veikiantį įrankį”, 
pritaikydamas jam bendrus mechanikos 
dėsnius. Remdamasis tais duomenimis, 
mokslininkas mėgino pastatyti sparnuo
tą skraidymo aparatą didelio paukščio 
pavidalo, varomą žmogaus raumenų jė
ga.

Ne mažiau, negu oro stichijos įvaldy
mas, Leonardo da Vinči domino vandens 
stichijos pajungimas. Antai, mokslinin
kas suprojektavo' eilę nardymo prietaisų. 
Jis studijavo vandens judėjimo dėsnius, 
teisingai traktavo skysčių pusiausvyrą 
susisiekiančiuose induose ir anksčiau už 
kitus padarė atradimą, vadinamą “Pa
skalio dėsniu”.

Stebėdamas upių krantų išplovas, Le
onardo da Vinči padarė išvadas apie 
vandens vaidmenį, pakeičiant žemės rel
jefą. Jis piešė Italijos ir viso Vidurže
mio jūros baseino tolimos praeities pa

veikslus ir teisingai aiškino kilmę jūros 
gyvūnijos suakmenėjusių liekanų, esan
čių nutolusiuose nuo jūros kalnuose. Le
onardo da Vinči paneigė biblijos legen
dą apie pasaulinį tvaną. Jo kūriniai žy
miai aplenkė laiką, kuriuo gyveno didy
sis mokslininkas.

Leonardo da Vinči taip pat ryžtingai ■ 
paneigė viduramžišką nuomonę apie tai, 
kad Žemė nejuda ir yra visatos centre. 
Žemė, tvirtino jis, ,tėra vienas dangaus 
kūnų begalinėje visatoje, kur viešpatau
ja vieni ir tie patys fizikos dėsniai.

Nemaža savo kūrinių Leonardo da * 
Vinči paskyrė anatomijai. Šiuo mokslu 
jis domėjosi ne tik kaip dailininkas, 
siekiantis teisingai pavaizduoti žmogaus 
kūno formas ramybės ir judėjimo stovy
je, bet ir atidžiai studijavo žmogaus vi
daus organų struktūrą kaip mokslinin
kas. Dailininko ir mokslininko meistriš
ki anatominiai piešiniai apibendrina 
daugelio skrodimų duomenis, įgalindami 
įsivaizduoti žmogaus organizmo struk
tūrą. Leonardo da Vinči taip pat stu
dijavo gyvulių anatomiją, lygindamas jų 
struktūrą su žmogaus struktūra. Itin 
būdinga, kad jis naudojo eksperimenti
nį metodą, darydamas, pavyzdžiui, įvai
rius bandymus su varlėmis. Botanikos * 
srityje Leonardo da Vinči išstudijavo la
pų išsidėstymo a<nt stiebo būdus gerokai 
prieš tai, negu mokslas sistematingai už
siėmė šiuo klausimu.

Istorinės sąlygos buvo tokios, kad Le
onardo da Vinči kūriniai po jo mirties 
ne iš karto pasidarė žinomi. Todėl jie 
ir neturėjo tiesioginės ir plačios įtakos 
tolesniam mokslo vystymuisi. Į Leonar
do da Vinči rankraščius pirmą kartą bu
vo atkreiptas dėmesys tik XVII amžiaus 
pabaigoje. Tada, naujų mokslinių atra
dimų šviesoje, pirmą kartą išryškėjo jo, 
kaip mokslininko, didingumas. Tolesnis 
jo kūrinių paskelbimas visu ūgiu paro
dė mokslininko ir techniko Leonardo da 
Vinči milžinišką figūrą. Galima drąsiai 
pasakyti, kad tik mūsų laikais,' kai ypa
tingai turtingas genialiojo mąstytojo pa
likimas beveik pilnutinai paskelbtas, su
sidarė galimybė tinkamai įvertinti visas 
jo mokslinės veiklos sritis.

Įdomu, kad, kai XIX amžiaus antro
joje pusėje prasidėjo sistematingas Leo
nardo da Vinči mokslinio-technikinio pa
likimo studijavimas, kuriame dalyvavo 
ir rusų mokslo atstovai, šis darbas susi
dūrė su eile rimtų sunkumų. Mokslinin
kas savotiškai šifravo savo rankraščius. 
Jis rašė neišskaitoma rašysena, dėjo rai
des atvirkščia tvarka — iš dešinės j kai
rę, taip, kad tekstą galima perskaityti 
tik su veidrodžio pagalba. Tuo, matyt, 
Leonardo da Vinči norėjo apsaugoti sa
vo atradimus ne tik nuo plagiatorių, bet 
ir nuo inkvizicijos tamsybininkų perse
kiojimo.

Dabartiniai Vakarų Europos ir JAV 
buržuaziniai “mokslininkai”, tiksliau— 
mokslo liokajai, tarnaujantieji kapitalis
tiniams magnatams, mėgina nuvaini
kuoti Leonardo’ da Vinči arba bent iš
guiti visus revoliucinius bruožus iš jb 
mokslinės pasaulėžiūros.

Tiktai žmonės, išvaduoti iš kapitalis
tinės vergovės, kuriantieji - naują gyve
nimą be išnaudotojų ir išnaudojamųjų, 
gali pilnai, plačiai naudotis visais žmo
gaus proto pasiekimais, visai žmogaus 
genijau sukurtais lobiais. Todėl tarybi-' 
nė liaudis taip aukštai vertina vieną iš 
didžiausių praeities genijų, talentingąjį 
dailininką ir mokslininką, gilų mąstyto
ją — Leonardo da Vinči.

Profesorius V. Zubovas.

LMS News and Views Braddock, Pa.
By Mildred Stensler

OPERA CONCERTS TAKE TOP 
BILLING

This season, the N. Y. Philharmonic 
Symphony Orchestra, announces that it 
is going to stress opera in concert form.

This is quite ’a change from the pure 
and absolute instrumental program of 
its past 50 years. And incidently, the 
Symphony Orchestra has’ to raise $150,- 
000 for its annual expense. Does it mean 
that program and emotional music 
brings in more dollars?

Last year they pioneered a few opera
concert performances, with marked suc
cess. From that response, they expect 
this season to be even greater. So pro
gramed on the first Philharmonic Con
cert is Beethoven and Richard Strauss 
for the first half; and in the second 
half, 3 of the greatest scenes of Mus
sorgsky’s famous opera “B'oris Godu- 
noff”.

There seems to be quite a revival of 
interest in the Russian opera. We un
derstand also that the N. Y. Metropoli
tan Opera will present “Boris” this sea
son too. Not since F. Chaliapin, and la
ter Paul Robeson, has there been a bass 
that could handle the long difficult role 
of the scheming self-acclaimed Prince 
Boris. * * *

Nonetheless, we find this trend to
ward operai in concert form quite inter
esting. It opens up a new field for pro
gram building, and an excellent way to 
revive and relieve some of our own past 
Lithuanian operatic successes.

There’s that favorite of all favorites, 
“Grigutis’\ a rather big and difficult 
dramatic undertaking for most of our 
choruses these days. But, think what 
possibilities in just reviving those fami
liar melodies!

Very liftle of Petrauskas’ operas and 
operettas have been heard in the last 
t|vo decades. We know of only “Birute” 
and “Maluninkas ir Kamįnkretis”, but 
what about the 10 or so others that were 
so popular here in the Americas in the 
early 1900’s and 1920’s?

It would be much easier to get? guest 
artists to do some of the leading arias 
and duets from these operas than, to 
find those who have the time to learn 
dialogue and come down for innumer
able rehearsals for the full operetta. 
Very often also, some of the chorus 
members have fine enough voices for 
singing solo parts but don’t use the 
Lithuanian language well enough to un
dertake the large speaking parts. A 
concert version of an opera would seem 
an excellent solution.

* * *
Then there was another Philharmonic 

announcement that added fuel to the 
same fire. The Orchestra is going to 
give the premiere performance of a mu
sical composition “Concerto of the Alba
tross”, which is based on the Herman 
Melville novel. A narrator will speak 
the lines of the story.

Now we see that to give notice to the 
storyline of the operetta as well as the 
musk, it is perfectly possible and per
missible to add a narrator. The net\re
sult — a chronological musical chronicle 
that can readily be attempted by any one 
of our Lithuanian choruses.

Didžiuma plieno darbininkų 
nepatenkinti su pakėlimu algų; 
laimėtų per 54 dienų streiką. 
Tenka išgirsti gan stiprių ar
gumentų iš įvairių amatų dar
bininkų. Išgirsti visokių nuo
monių, kai naktiniai darbinin
kai užeina i viešą užeigą, kur 
man pačiam tenka jiems pa
tarnauti. Po puoduko kavos 
arba stipresnio stiklelio snūdu- 
rio išblaškymui, prasideda ar
gumentai. Kodėl ne visi lygiai 
gavo pakelti: vieni gavo 12. c., 
o kiti nuo 17 iki 18 centų j 
valandą? O duokles į uniją > 
pakėlė visiems lygiai, po $1 
į mėnesį. Taip pat maisto kai-, 
uos pakeltos, visi lygiai turi
me mokėti.

čia pasirodo, kad ir tarpe- 
darbininkų, tos pačios unijos 
narių, yra dvi klasės: kas 
daugiau gaudavo, tam daugiau 
ir davė, o atimti atima lygiai. •

Dienraščio Laisves vajus
✓

Gavau paraginimą nuo Lais
vės administracijos, kad sto
čiau i kontestą. Taip, draugai, 
dirbsiu, pagal savo išgalę. 
Jau aplankiau tris gerus Lais
vės patriotus—W. Klim, Pat. 
Yeskevičių ir M. Zamul. Visi 
atsinaujino Laisvę ir dar su 
keliais doleriais prisidėjo Lai
svės parėmimui. Geo. Urbon :

Detroit, Mich.
Svarbus rinkimų 
kampanijos parengimas

Rengia LLD 10-ta Apskritis 
ir Mieliigano valstijos Progre
syvių Partija. Tame parengi
me bus parodytos dvi svarbios 
filmos. Taipgi kalbės Progre-, 
šyvių Partijos kandidatai.

Detroitiečiams bus svarbu 
pamatyti tas filmas, kurių ne
gali matyti jokiam teatre, nei 
per televiziją. Parengimas į- 
vyks sekmadienį, spalio 26 d., 
7. vai. vak., Draugijų Svetai
nėje, 4097 Porter St. Įžanga 
labai maža, tik 50 centų ypą-K 
tai. * ( «

Taigi, visi detroitiečiai ir 
apylinkės lietuviai yra kvie
čiami skaitlingai dalyvauti ir 
išgirsti kandidatų kalbas, jų 
prižadus. O jų prižadas yra 
taika. Senosios dvi partijos 
neprižada baigti karo Korėjo
je. Tiktai Progresyvių Partija 
prižada tatai padaryti. Nerei
kia tikėti tiems, kurie šmei- ‘ 
žia Progresyvių Partiją. Atei
kite ir patys išgirskite tos 
partijos kandidatų mintis. Ir 
tuo pačiu, žinoma, suteiksite 
nors biskutį Progresyvių Par
tijai paramos.

Pirmininkas

Pusan, Korėja.— Pusane, 
tautininkų sostinėje, tapo 
areštuoti 5 asmenys už A- 
merikos pinigų padirbinėji
mą. ■

V • i I ’ll

United Nations, N. Y. — 
Amerika reikalaus, kad 
Jungt. Tautų seimas užgir
iu jos karo vedimą Korėjoj.,

Du žymūs atletai-beisbolininkai: Yankee komandos 
Allie Reynolds (kairėje) ir Dodgers komandos Joe 
Black. Jie buvo pirmutiniai holes sviedikai arba “piče- 
riai.” Pirmąjį susirėmimą laimėjo Dodgers 'komanda. 
iPersiėmimas tarpe komandų eina už beisbolės lošimo 
pirmenybę.

3 pusi.—Laisve (Liberty)- šeštadien., Spalio-Oclober 18, 1952



Progresyvių partijos platforma
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

gius Anglijoj, Francūzijoj ir Italijoj; ta
tai stumia tas šalis prie ekonominio su
griuvimo. Amerikos griežta politika yra 
taipgi griežta ir Vakarų Europos žmo
nėms. Ji prastai veikia į Turkijos ir 
Graikijos žmones, kurie kenčia nuo fa
šistinių režimų ir gendančių monarchi
jų, palaikomų Amerikos doleriais. .

Mūsų karo įnagiai naikina Korėją ir 
padeda laikyt kolonijas Azijoj ir Afrikoj 
priespaudoje, tatai sukėlė prieš Ameriką 
visus spalvuotus žmones. Apginklavi
mas Vokietijos ir Japonijos yra. ne vien 
laužymas karo laikų sutarčių, bet tai 
atstumia nuo mūs laisvę mylinčius viso 
pasaulio žmones, kurie pirmiau buvo 
mūsų pusėje, sunaikinimui fašizmo.

Geros valios Amerikai sudarytas Roo- 
sevelto administracijos rezervuaras da
bar visai ištuštėjo. Mes šiandien ne
turim draugų ir pastovių talkininkų nie
kur pasaulyje.

Amerikos žmonės nepasiduoda
Amerikos žmonės netyli. Jie kelia ga

lingą balsą už karo Korėjoj tuojau bai
gimą. Darbo žmonės stoja prieš algų 
užšaldymą, prieš drausmes ir anti-uniji- 
nius varžymus. Kovingi negrai griež
tai pasireiškia už savo teises ir pilną pi
lietybę. Visų politinių pažiūrų žmonės 
kalba už savo teisių apgynimą.

Progresyvių Partija sako, tikroji 
Amerika gali ir turi būti atsteigta, Ame
rika dideliai kūrybingų žmonių, gimusi 
tradicijose individualės laisvės ir drau
ginga visur kovojantiems už laisvę žmo
nėms, naudodama didelius resursus tai
kiems siekiniams ir visos žmonijos la
bui. Tokia Amerika ir vien tokia Ame
rika gali būti saugi Amerika.

Atsteigti tokią Ameriką mes siūlo
me šią platformą.

Siūlydami tai, mes tikime į demokra
tinių procesų svarbą. “Laisvė yra pasi
rinkimo teisė.” Mes pasišvenčiame iš
laikymui ir plėtimui pamatiniu teisiu. 
Iki tos teises bus Amerikos žmonėms už
tikrintos, mes tikime, jog programa, už 
kurią mes stojame, gali būti atsiekta 
naudojant Konstitucijoj užtikrintus pro
cesus, ir mes griežtai priešinsimės bile 
grupei, kuri paneigs demokratinius pro
cesus ir siekais savo tikslo kitais būdais.

Mūsų platforma ir mūsų kandidatai 
duoda visiems balsuotojams, nežiūrint 
politinių įsitikinimų, progą naudoti savo 
brangų balsą, kaipo dalį žmonių refe
rendumo, už taiką, laisvę ir saugumą.

I. Taika; žmonių mandatas
Progresyvių Partija sukurta tikėji

mu, jog taiką galima atsiekti suderini
mais skirtumų tarpe tautų.

Pastarųjų keturių metų įvykiai gar
siai sako,'jog tai yra vienatinė alterna
tyva išsaugojimui pasaulio. ✓

Progresyvių Partija atmeta karo ne
išvengiamumą.

Mes tvirtiname, jog taikus sugyveni
mas Tarybų Sąjungos ir Amerikos ga
limas ir būtinas, nepaaukojus nei vieno 
svarbaus Amerikos žmonių reikalo, pa
remtas taikingom lenktynėm šių dvie
jų sistemų, už tai, kuri geriau gali žmo
nijai pasitarnauti.

Mes atmetame samprotavimą, jog 
daugiau A-bombų, H-bombų ir mūsų ša
lies sumilitarinimu galima apginti A- 
meriką. Mes sakome, jog geriausia 
Amerikos apsauga yra jos taikus sugy
venimas su kitomis šalimis.
Pokalbiai prie stalo už taiką turi pava
duoti karo lauką. Tiems siekiniams 
Progresyvių Partija siūlo šią programą:

1. Baigti karą Korėjoj šiandien be jo
kių išsisukinėjimų. Siūlyti tuojau pa
liaubas abiejų pusių sutikta demarkaci
jos linija; visi ginčijami klausimai, įskai
tant ir karo belaisvių sugrąžinimas, pa
likti išspręsti civiliams atstovams, visų 
.tautų, šin karan įveltų.
, 2. Sulaikyti apginklavimą ir nacizmo 
;atsteigimą suskaidytoj Vokietijoj. Pri
eiti susitarimo konferencijoj su Anglija, 
iFrancūzija ir Tarybų Sąjunga padaryti 
Vokietiją vieninga, bet neginkluota ir 
ZLeutrale. Mes taipgi priešinamės apgin
klavimui Japonijop^ir reikalaujame kon
ferencijos visų šalių, kurios pirmiaus. 
kariavo su Japonija, taikos sutarties pa- 
.darymui.

3. Padaryti tarptautinę sutartį už
draudimui naudoti atomines bombas, 
vandenilio bombas, taipgi efektyvė kon
trolė ir inspekcia jau sukrautų atominių 
ginklų. Užtvirtinti Genevos protokolą, 
draudžiantį naudoti bakterijas. Imtis 
žygių Jungtinėse Tautose pravedimui ti

kro universalio nusiginklavimo.
4. Sukelti Jungtinėms Tautoms fon

dą 50 bilijonų dolerių gelbėti žmonėms 
atsilikusiose svieto dalyse, pakėlimui jų 
gyvenimo lygio, be politinio ir ekono
minio įsikišimo į jų gyvenimą.

5. Užtikrinti pilną atstovybę Jungti
nėse Tautose visoms šalims, kurios no
ri dabar įstoti, įskaitant Kinijos Liau
dies Respubliką. Pripažinti Kinijos 
Liaudies Respublikos valdžią, ir atmes
ti pripažinimą Ispanijai.

6. Atmesti bile bilių visuotinam mili- 
tariniam muštrui. Atšaukti drafto įsta
tymą.

7. Panaikinti prekybos ribas, nekliu
dyti taikiams prekiavimui Amerikos su 
Tarybų Sąjunga, Kinija ir Rytų Europos 
šalimis.

8. Palaikyti reikalavimą nepriklauso
mybės ir laisvės visų kolonijų žmonių. 
Sulaikyti paramą fašistiniams reži
mams, tokiems kaip Malano Pietų Afri
koj, neremti imperializmo Afrikoj, Azi
joj ir kitur. Palaikyti demokratinius są
jūdžius Lotynų Amerikoj ir atsižadėti 
rėmimo diktatūrų Pietų Amerikoje. At
šaukti visus ribavimus ekonominei ir 
politinei Filipinų nepriklausomybei.

9. Duoti Puerto Rico žmonėms pilną 
ir tuojautinę nepriklausomybę ir teikti 
jiems ekonominės paramos.

10. Suteikti pilnas valstijos teises 
Alaskai ir Hawaii saloms.

i 11. Užvesti konferenciją penkių di
džiųjų valstybių, kaipo vienatinį būdą 
suderinimui visų skirtumų.

II. Darbai ir užtikrinimas Amerikai
Vienatinis tikras Amerikos žmonėms 

ekonominis saugumas yra grįžimas prie 
taikos meto ekonomijos. Senosios par
tijos siūlo vien karą ir karinę ekonomi
ją kaipo vienatinę išeitį nuo depresijos 
ir dėl gerlaikio.

Faktinai betgi karinė produkcija reiš
kia kainų kilimą, nepanešamus taksus, 
užšaldytas algas, didėjančią bedarbę ir 
gerokai numažintus gy.vęnimo lygius.

Taikos produkcija reikštų kaip tik 
priešingai — naujus darbus, žmoniškas 
algas, žemesnes kainas, pagerintą soci
ali saugumą ir pakeltų gyvenimo lygį.

Pačiame taip vadinamam karo geriai- 
kyje 5,500,000 amerikiečių’ gyvena šal
pomis, apie 40% kitų amerikiečių turi 
sunkumo galą su galu suvesti, nes jų įei- 
gos yra mažiau $2,000 į metus, ir vie
nas iš kiekvienų keturių vaikų gyvena , 
nedatekliuje ir piktam skurde. Daugu
ma šios šalies žmonių nepajėgia išsimo
kėti už sirgimus, trečdalis turi sunkumo 
išsimokėti už sunegalėjimus, o žemiau
siomis įeigomis žmonės gyvena be medi- 
kalės pagalbos. Stokuoja arti milijono 
lovų ligoninėse. Daugiau pusės visos ša
lies šeimų gyvena prastuose namuose. 
Nei vienas miestas ar kaimynė neturi 
užtektinai mokytojų, mokyklų, knygų ir 
kitų švietimo reikmenų. Mes ne vien 
eikvojame ir statome pavojun savo pa
matinius resursus, sveikatą ir gerbūvį 
savo žmonių, bet statome pavojun ir sa
vo gamtinius turtus. Mes kenčiame nuo 
periodinės nelaimės ir potvinių, nuo ku
lių pilnai galima apsisaugoti.

Kaipo turtingiausia šalis pasaulyje, 
mes turime išteklių, užtikrinti visiems , 
amerikiečiams viską, kas reikalinga gy
venimui, pastatyti užtektinai namų, taip
gi ligoninių ir viso kito, mums reika
lingo. Tik maža dalelė to, kiek karo 
ruošai sueikvojame, patenkintų visus 
žmonių reikalavimus.

Tik planingu plėtojimu mūsų resur
sų galima pilnai naudotis šalies turtais 
visiems žmonėms. Fąrmerys ir darbi
ninkas, šeimininkė ir krautuvininkas, 
visi atsimena ir vėl nori Ekonominio Tei
sių Biliaus, kurį pradėjo vykdyti Frank
lin D. Roosevelt.

Progresyvių Partija atsiekimui Eko
nominio Teisių Biliaus siūlo šią progra
mą:

1. Griežtas nustatymas dolerio ir cen
tų lubų ir atsteigimas rendų kontrolės 
iki prieškarinio lygio.

2. Panaikinti algų užšaldymą. At
steigti laisvas kolektyves derybas.

3. Atšaukti Tafto-Hartley aktą ir at
steigti Wagnerio aktą. Atmesti Smitho • 
bilių prieš darbo unijas.

4. Pravesti namų statymo programą
parūpinimui 2,500,000 pigia nuoma butų 
teikiant subsidijas palaikymui žemų nuo
mų. Panaikinti visas lūšnas ir parū
pinti gerus namus visiems amerikie- * 
čiams, .be diskriminacijos ir segregaci
jos. Į

5. Panaikinti taksus šeimoms iš ketu

rių, kurių įeigos žemesnės $4,000 į metus, 
ir pavieniams, kurių įeigos nesiekia $2,- 
000 į metus. Atskaityti iš taksų moti
noms, kurios augina vaikus. Pakelti 
korporacijų taksus. Neleisti turtingiems 
ir korporacijoms nusukimų taksų mo
kėjime. ’Atmesti siūlymą federalių tak
sų ant pirkinių. Atšaukti excise taksus 
ant visokių reikmenų.' Palengvinti tak
sus smulkiam bizniui.

6. Pravesti federalę sistemą senatvės 
pensijų, bedarbiams, sergantiems kom
pensacijas užtikrinimui kiekvienam ame
rikiečiui žmoniško pragyvenimo lygio. 
Seniems nex mažiau $150 mėnesiui; be
darbiams ar nesveikuojantiems ne ma
žiau $40 savaitei, pridedant tiems, ku
rie turi šeimas užlaikyti. Praplėsti so- 
cialio saugumo aktą visiems darbinin
kams, iškaitant ir farmerius.

7. Aprūpinti šeimas paskyrimu $3 sa
vaitei kiekvienam vaikui.

8. Pravesti sveikatos apdraudą vi
siems amerikiečiams kaipo jųjų teisę, o 
ne kaip labdarybę, ir be diskriminacijos; 
taipgi tinkamą dantų ir medikalę prie
žiūrą; steigti ligonines ir sveikatos cen
trus. Darbininkėms motinoms teikti su- 
negalėjimo pašalpą, lygią bedarbio kom
pensacijai.

9. Pravesti farmeriains programą, kai 
kainos būtų nustatytos pirma .sezoninės 
produkcijos. Kainas nustatyti taip, kad 
ir farmeriai nebūtų skriaudžiami ir pir
kėjams nereiktų mokėti per aukštos kai
nos. Panaikinti padėtį, kame agrikultū- 
rinis pavojus- grūmoja šalies gėrovai...

Nedraftuoti jaunų farmerių karinei 
tarnybai.

Parūpinti valdžios kreditus f armė
nams.

Įvesti federalę sistemą žemės konser
vavimo, statyti vandens ir elektros jėgos, 
tvenkinius srityse, kur vandens stokuoja; 
pravesti St. Lawrence upe laivams iš 
marių kelią; apsaugoti farmerius nuo 
sausros parūpinant’ vandens rezervua
rus..

Sumažinti taksus dirbantiems farme- 
riams ir nuimti taksus farmų koopera
tyvams.

Pripažinti elementarines teises agri
kultūros darbininkų ir pusininkų orga
nizuotis ir kolektyviai derybas vesti pie
tinėse valstijose...

10. Paskirti $10,000,000,000 dešimties 
metų programai federalės valdžios fi
nansuojamo mokyklų statymo, tuojau 
paskirti bilijoną dolerių mokyklų para
mai, ir mokytojų algų pakėlimui, pasam
dyti daugiau mokytojų ir parūpinti es
minių reikmenų ir patarnavimą vaikų 
mokyme. .Eliminuoti mokyme segrega
ciją ir visas diskriminacijas visose jų 
formose.

11. Nustatyti minimum mokestį $1.25 
valandai ir mokėti viršlaikį už daugiau 
30 valandų darbo savaitėj.

12. Įgalioti Federal Bureau of Mines 
bausti ar uždaryti kasyklas, kur neįve
dami valdžios reikalaujami apsaugoji
mai.

13. Užtikrinti lygias progas darbuose 
ir lygų lavinimą negrams, meksikiečiams 
ir puertorikiečiams darbininkams, taip 
ir kitoms tautinėms mažumoms Ameri
koje.

14. Įsteigti jaunimui lavinimo centrus. 
Duoti lygias progas mokytis. Suteikti 
balsavimo teises 18 metu sulaukusiems. 
Neleisti diskriminacijos moksle, darbe ir 
abelnai.

15. Mes reikalaujame visoms mote
rims pirmos klasės piliečio ekonominių 
teisių. Mes stojame už įstatymus prieš 
moterų ■diskriminaciją darbuose ir už 
joms lygios ūiokesties užtikrinimą už 
lygų darbą.

16. —Pravesti GI Teisių Bilių visiems 
II Pasaulinio Karo veteranams, padidin
ti veteranams mokėjimus, kylant kai
noms. Duoti veterano mokestį ir pre-

>, kiniam laivyne tarnavusiems laike karo.
17. Įsteigti valdžios remiamas meno 

u ir teatrines programas.
III. Panaikinti Amerikos gėdą

Už 16,000,000 negrų diskriminaciją, 
laikymą jų antraklasiais piliečiais pati 
valdžia atsakominga, nes ji leidžia segre
gaciją, neužtikrina lygių teisių; tatai 
pasireiškia visuose jos organuose.

Dėka tokios politikos vedimo, negrų 
gyvenimas abelnai yra bent $ metais 
trumpesnis kaip baltveidžių. Ir dabar jie 
daug kenčia nuo prievartos ir nuožmių 
atakų. Tokis neatĮaidus negrų naikini
mas vadinamas Jungtinėse Tautose ge
nocidu.

Pas negrus juo labiau pasireiškia ryž
tingas reikalavimas sau lygių teisių ir 
pilnos pilietybės.

Progresyvių Partija nedvejojančiai 
remia negrų kovas už lygias teises, taip
gi ir meksikiečių, puertorikiečių ir kitų 
tautinių mažumų ir reikalauja:

1. Pravesti lygios samdos įstatymą 
(FEPC) su efektyviu tokio įstatymo 
vykdymu. .•

2. Pravesti įstatymą prieš poll-taksus, 
kad užtikrinla beturčiams balsavimo tei
sę pietinėse valstijose.. Pakeisti Senate 
taisykles, kad nebūtų galimas filibuste- 
ris.

,3. Pravesti įstatymą prieš linčiavimus.
4. Prezidentas privalo tuojau išleisti 

įsaką, draudžiantį diskriminaciją dar
buose, kurie valdžios kontraktuoti.

5. Prezidentas privalo išleisti įsaką 
baudimui laužančių civilių teisių įstaty
mus.

6. Panaikinti segregaciją ir diskrimi
naciją namų .rendavime.

7. Uždrausti segregaciją ir diskrimi
naciją karinėje tarnyboje, visuose fe
deralės valdžios departmentuos.e ir Pa
nama Kanalo Zonoj. s <

8. Pilna savivaldybė District of Co
lumbia ir pravedimds Kongrese įstaty
mo draudimui čia diskriminacijos.

9. Pilna atstovybė negrams, puertori
kiečiams ir meksikiečiams Kongrese, 
valstijos seimeliuose ir abelnai valdžioje.

10. Neleisti naudoti valstybės lėšas, 
kur pasireiškia diskriminacija.

11. Pilna pilietybė Amerikos indijo- 
nams ir teisė patiems savo reikalus tvar
kyti, nenustojant rezervacijų. Tinkamas 
atlyginimas už jų žemes.

IV. Atsteigti visiems amerikiečiams 
laisvę

Laisvai teikti peticijas, kalbėti, mąs
tyti, rašyti, keliauti, susirinkti, balsuoti 
už sau tinkamus kandidatus, — tai yra 
pagrindinis akmuo amerikinės sdemokra- 
tijos. Mes remiame\šias laisves visiems 
pavieniams ir grupėms mūsų amerikinė
je bendrijoje; tiems, su kuriais mes ne
sutinkame, lygiai, kaip tiems, su kuriais 
sutinkame. Tik salis, užtikrinanti ir 
vykdanti šias laisves, gali rasti kelią į 
sociali progresą ir tobulinti meną, moks
lus, ir. viską, naudingą taikiam gyve
nimui.

Progresyvių Partija šaukia Amerikos 
žmones į didžią nacionalę kruciadą pil
nam atsteigimui Teisių Biliaus visiems 
amerikiečiams. Mes siūlome:

*1. Atšaukti Smitho, ir McCąrran-Wal- 
ter aktus. . Mes stojame prieš koncen
tracijos stovyklas.

2. Sulaikyti persekiojimus Smitho au
kų, sulaikyti persekiojimus McCarran au
kų, suteikti besąlygines amnestijas nu
teistiems ir grąžinti civiles teises Smitho 
aktu pasmerktiems kalėjimam

3. Sulaikyti persekiojimus, deportavi
mus ir įkalinimus čiagimių ir sveturgi- 
mių amerikiečių dėl jų veiklos darbo uni
jose, politikoj ar dėl jų opinijų.

4. Užtikrinti laisvę advokatavimo ir 
kaltinamiems laisvę pasirinkti gynėjus.

5. Panaikinti Neamerikinės Veiklos 
Tyrinėjimo Komitetą ir McCarran-Vidaus 
Saugumui Senato Komitetą. Atsteigti 
bešališką ir tinkamą procedūrą legisla- 
tyviams tyrinėjimams.

6. Panaikinti “lojalumo” ir “sijojimo” 
programas ir Generalio Prokuroro sub- 
versyvį sąrašą, kuris paliečia milijonus 
valstybei tarnaujančių, taipgi mokytojų, 
meno ir profesijų žmonių ir kitus mili
jonus dirbančių privatinėse industrijose.

7. Palaikyti tradicinius Amerikos 
principus bažnyčios nuo valstybės atsky
rimo ir protektuoti viešąjį mokymą.

8. Įvesti verstiną viešą apklausinėjimą 
svarbesniems* biliams; . panaikinti val
džios uždarus tardymus; užtikrinti vi
suomenę informacijomis apie visuome
niškus reikalus.

9. t Užtvirtinti Jungtinių Tautų kon
venciją apie genocidą ir J. T. konvenciją 
žnlogaus teisių.

10. Sulaikyti pastangas įvedimui min
ties kontrolės mokytojams ir mokiniams, 
ir neleisti naudoti mokyklas skiepijimui 
karinės isterijos.
PROGRESYVIŲ PARTIJOS TAIKOS 

PROGRAMA:
1. Baigti karą Korėjoj—dabar.
2. šaukti didžiųjų valstybių konfe

renciją suderinti skirtumus tarp tautų.
3. Sulaikyti ginklavimąsi.
4. Pravesti federales garantijas pil

nos pilietybės negrams ir kitoms mažu
moms.

5. Atidaryti visus . kelius pasaulinei 
prekybai suteikimui darbų milijonams.

A 6. Paversti Amerikos resursus iš karo 
į taikos ekonomiją.

Cleveland, Ohii
Praėjusieji Įvykiai

Rugsėjo 27 d. pas dd. Ga- 
briūnus įvyko graži sueiga-pa- 
minėjimas gimtadienio Mary 
Nikas. Atsilankė gražus būre
lis svečių ir viešnių, /

Drg. Gabriūnai ir Nikas pri
ruošė labai gražų stalą, kur1 
B.- Mikalajūnienė prisidėjo su 
pyragu ir Anna Rodgers su 
pyragaičiais. Visi dalyviai bu
vo maloniai priimti, pavaišinti. 
Smagiai vakaras praleista ir 
naudingam tikšlui sudėta $57.

Mary Nikas taria didelį ačiū 
dd. Gabriūnams už vietą ir 
visa kita, taipgi už jų didelį 
pasidarbavimą.

Drg.x Gabriūnų jaunesnįjį sū
nų ištiko nelaimė. Jis mokyk
loje darydamas gimnastikos 
veiksmus susilaužė kaklakaulį 
į tris dalis. Linkiu jaunuoliui 
greitai ir laimingai susveikti.
Aplankėm drg. Geibienę

Spalio 1 d. apie 12-ka mo
terų atlankėme Geibienę. Ji 
jautėsi labai dėkinga už do
vanėlę ir atlankymą. Draugė 
J. Werner aukavo maistą ir 
D. Nikas prisidėjo. Turėjome 
labai gražias vaišeš ir tuo pat^ 
linksmai pasikalbėjome. m

Draugė Werner savo kalflį^ 
j e priminė apie Geibienės nu
veiktus darbus darbininkiškos 
visuomenės judėjime dėl jų 
gerbūvio pagerinimo. Buvo 
pakviestos visos dalyvavusios 
draugės išsireikšti savo mintis 
nors keliais žodžiai. Pasibai
gus pasikalbėjimui draugės 
sudėjo $26.50. Draugė Geibie- 
nė tuos pinigus paskyrė labai
naudingam tikslui.

Mūsų klubietės yra vertos 
didelio pagyrimo už tokius 
vertingus pasižymėjiriius. O 
draugams Geibiams linkime 
greičiausiai susveikti.
Mirė Petras Botyrius %

Rugsėjo 28 d. mirė Petras 
Botyrius, kuris buvo palaido
tas rugsėjo 30 d.

Velionis sirgo per 5 mėne
sius vaikščiodamas, nes turėj 
vėžio ligą, o tik paskutinę sa
vaitę gulėjo. Botyrius buvo 
laisvas, bet prie progresyvių
nepriklausė ir nedalyvavo tar
pe pažangiečių. Jis buvo narys 
Eagle Klubo ir SLA.

Palaidotas laisvai ir gra
žiai. Aldona Wilkelis-Wirby 
gražiai pasitarnavo laidotuvė
se. Jo palaikai buvo nulydėti 
i Crown Hill kapines, Twins
burg, Ohio., apie 20 mylių 
nuo Cleveland©. 15 automobi
lių lydėjo. Kapinės nepapras
tai gražios.

Laidotuvių palydovai visi 
buvo užkviesti sugrįžti į šer
meninę ant užkandžių, kur 
buvo visi’ maloniai priimti ir 
pavaišinti.

Ilsėkis, Petrai, šios šalies 
pilkoje žemelėje ramiai, rc 
tau, drauge Ona Botyrien 
linkiu susiraminimo liūdesio
valandoje.
Ligoniai

Dabartiniu laiku sunkiai ser
ga Justinas Tamošiūnas. Jo 
gyvenimo vieta 2004 St. Clair 
Ave. Justinas yra senas “Vil
nies” skaitytojas ir muzikan
tas. Jis yra labai daug sykių 
patarnavęs . draugijoms ir 
linksminęs publiką.

Seniai ir sunkiai serga An
tanas Bernot, kuris gyvena 
1441 E. 61st St. Jo tel.: EN 
1-7867. Antanas yra narys 
Darbininkų Pašalpinės Drau
gijos.

Draugė Klaugienė turėjo, 
labai sunkią operaciją, dabar 
įau ji sveikesnė.

Draugai ir draugės, malonė- 
i kite atlankyti ligonius. Jie 
į lankymo labai pageidauja iš 
draugų ir pažįstamų. Visiems 
ligoniams linkiu laimingai su
sveikti.
Apsivedė

Rugsėjo 20 d. apsivedė 
Kathryn Kapitan su Juozu 
Gadis. Jaunavedžiams- linkiu 
laimingo šeimynięko gyveni
mo. A. R.

Dalyvaujant kur su žmonė
mis, visada reikia turėti 4nin« 
tyje pakalbinti užsisakyti 
dienraštį Laisvę. _
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Detroit, Mich.
Kolumbus Day., 12 d. spa

lio, čia lankėsi Averell Har
riman ir kalbėjo keliose vieto
se —t prie Grand Circus Park, 
Bell Isle, Deaborn ir Maso
nic Temple, kur Stevensono 
rėmėjai turėjo surengę Harri
man prakalbą.

Kalbėtojas akėjo kailį re- 
publikonams ir primetė pa
stariesiems imigracinius pat
varkymus.

Esą, “McCarran imigracijos 
bilius, priimtas praėjusiam 
pavasaryje, kurį prez. Truma- 
nas vetavo, yra bilius, turin
tis diskriminuojantį vaizdą ir 
yra priešingas Amerikos tra
dicijai.”

Kai senatorius Arthur Van
denberg mirė,
Kongrese paėmė viršų, su va
dovybe Tafto ir jo grupės, per
mirkusios izoliacionizmu.

Kas liečia Eisenhower, Har-j litikai. 
riman pasakė, kad jis susigi
miniavęs su South Carolinos 
gubernatorium James Byrnes, 
kuris šūkaująs, kad -jis ver
čiau uždarytų publiškas mo
kyklas savo valstybėje, negu 
leistų negrų vaikus į mokyklą

sykiu su baltais vaikais.
Aš norėčiau, sakė Harriman, 

kad republikonų kandidatas 
Eisenhoweris ir John Foster 
Dulles išaiškintų suprantamoj, 
aiškioj kalboje, ką jie turį 
mintyje sakydami, “jei repub* 
likonai būtų išrinkti, jie išlais
vintų rytinę Europą.” ,

Tas republikonų pareiški
mas esąs niekas kitas, kai tik 
trečias karas.

Girdi, “arba Elsenhower lei
džia jo prakalbų rasėjams į- 
stūmt žodžius į 
riems jis netiki, 
pasidavė Tafto 
jai.”

Eisenhower,
ne tik kad pasidavė Tafto kli
kai, bet dar susibičiuliavo ir 
su K-k-k.

jo burną, ku- 
ar jis pilnai 

senai gvardi-

galima sakyt,

Kovos už $200 menesiui
republikonai i pensiją

Fordo Local 600, UAW-CIO, 
buvo susirinkimas Tech. High 
School, kur dalyvavo keli po-

Lokalo prezidentas Stellato 
pareiškė, kad jie kovosią už 
$200 mėnesiui pensiją, ir jei 
būsią reikalas, pastatysią pi- 
kieto liniją prie Rouge Fordo 
dirbtuvės.

Tame susirinkime, po karš-

i pakelt 
nariams

tų diskusijų, nutarė 
įstojimą naujiems 
nuo $5 iki $10. Tie pinigai ei
sią į budavojimo fondą.

Politikierių kalbos rinkimų 
laiku visiems gerai žinomos. 
G o v. Williams ragino veikt 
P.A.C. ir varyt agitaciją už 
rooseveltinius žmones.' Jo 
žmona irgi trumpoj kalboj lie
pė registruotis ir balsuoti.

“Farmerys arba 
darbininkas, kuris 
republikonus, turi 
zaminavimui savo 
reiškė Moody.

San Leandro, Calif
Penkerių metų sukaktyje 

po išvažiavimd iš Rochesterio 
važiavome į Rochester} atlan
kyti savo draugus. Nusprendė
me pradėti su ligoniais. Pir
miausia atlankyti mano sese
lės sūnų Zigmantą Davolių, 
kuris nesijaučia gerai. Jis gy
vena Yorkshire, N. Y.

Važiuojame į Rochester} pas 
mylimus draugus J. ir H. Stan
čikus. Stančikienė buvo pate
kusi į didelę nelaimę, jai su
laužė koją. Dabar jau vaikšti
nėja. Buvo labai linksma pasi
matyti. Nors buvo gaila, kad 
taip atsitiko, bet džiaugėmės 
tuo, kad išliko gyva. Turėjo
me daug ko šnekėtis. Buvome 
labai maloniai priimti.

Nuvažiavome pas mylimus 
draugus A. ir L. Bekis, kur 
mes išbuvome 5 savaites. Tai 

s buvo mūsų stotys pas Bekešius 
kaip man vienas kinas išsitarė, ir pas Stančikus, širdingai 
sykiu tūli jų turėjo mintyje ir |ums dėkavojame. 
komunistinės Kinijos 3-jų me
tų sukaktį, kuri įvyko spalio 
1

dirbtuvės 
balsuos už 
duoti išek- 
galvą,” pa-

Detroito kinai minėjo savo 
“Fourth of July” 10 d. šio 
men. Kai kinai turi kokį nors 
prisiminimą, tai jie labai turi 
daug “fireworks”, šį sykį jie 
turėjo susirinkimą savo nau
joj mokyklos svetainėje, 543 
Abbot.

Jįe apvaikščiojo 41 metų 
kinų respublikos gyvavimą. Ir

d. š.m. Spartakas

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

A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

IŠDUKTEREP

So. Boston, Mass Po žaidimų bus vaišės Lietu
vių salėje,1 407 Lafayette St. 

i Tas duos progos su įvairių ko
lonijų golfo mėgėjais plačiau 

' susipažinti. Po tam 
vak. bus išsiperkami 

j (Halloween Dance,)
riausį kostiumą bus teikiamos 
dovanos. į

šio parengimo pelnas ski-

(Tąsa)
— Nastut, sakau, gal pienelio nori?...

A?.. Ar nori pienelio?
Nastutė grįžtelėjo į šeimininkę, išskė

tė akis ir, atsukusi ausį, lyg nesavu bal
su paklausė: »

— Ko? z
Šeimininkė priėjo arčiau ir vėl pakar

tojo savo klausimą. Mergaitė atsukę į ją 
kita ausį ir vėl paklausė:

— Ko?
Žarckienė atsisėdo prie jos ant lustų, 

abiem rankom suėmė ligonę už galvos, 
paglostė apie ausis ir paklausė:

— Ko? — paklausė Nastutė ir savo 
’'plačiomis akimis įsisiurbė į šeimininkės 
akis.

— Pone dieve gi tu šventas, nagi čia 
dabar kas?! Ar visai apkurto?!—nusi
gando ji.

Visi dar tebemiegojo. Šeimininkė pri
pylė jai vakarykščio pieno puodelį, atne
šė sviesto, sūrio. Mergaitė gėrė, valgė, 
bet neatsakė "ė į vieną šeimininkės 
klausimą. Jei ką ir suprato, tai tik iš . 
šeimininkės lūpų krutėjimo.

Kai susikėlė Žarckų šeima, šeiminin
kė pranešė jiems apie mergaitę ištiku
sią nelaimę. Visi susirinko prie lustų, 
kiekvienas ją kalbino, ko nors klausė, 
bet Nastutė nieko negirdėjo ir tik kar
tojo savo “ko”. O jei ji pati ką sakė, tai 
kalbėjo lyg ne savo balsu. Atrodė ji la
bai išvargusi, labai suliesėjusi, veideliai 
išblyško, įdubo skruostai, ištįso nosytė 
ir atrodė ji lyg nebe ta pati. O šitas jos 
“ko” kiekvieną už širdies stvėrė.

— Tai niekis, — nuramino savuosius 
seimininkas, — pereis. Egi ir man anais 
metais grįžtant iš miško įpūtė vėjas, tai 
visą mėnesį kairiąja ausimi negirdėjau; 
o paskiau pamažėl, pamažėl ir praėjo. 
O šiandien, dievui dėkui, kaip nebūta... 
Pereis ir jai. Tegul dar paguli.

— Pagulėk, dukrel, dar, pagulėk, ne- 
sikelk dar... Girdi?.. A? Bai bai dar... 
bai, — pamojavo jai ranka šeimininkė, 
ir visi sugrįžo pirkiom

Vakare šeimininkė nuėjo pas kaimy
nes, pasitarė, pabėdojo.

— Tai nieko baisaus, tai nuo vėjo, kū
ma, — nuramino ją kaimynė kūma ir 
pamokė: — Ant naktie^ išplauk, širdel, 
abi ausytes karštu, karštų vandeniu, taip 
karštu ,kaip tik pakenčia, ir aprišk šil
tai. Pamatysi, pernakt kaip ranka nu
ims.

Parėjusi namo padarė Žarckienė visa 
taip, kaip buvo mokyta, bet rytojaus die
ną Nastutes klausa nė kiek nepagerėjo. 
Dar kelis kartus pakartojo Žarckienė 
kaimynės kūmos patarimą, nuo kitos 
kaimo daktarkos gavo tokių rudų lašų į 
ausis, dėjo kompresus, bet niekas negel
bėjo.

— Ar nereikėtų, tėvai, mergaitę dak
tarui parodyti, ar ką, — paaimanavp 
Žarckienė savo vyrui, pamačiusi, kad 
kaimo moterėlių vaistai nei patarimai 
nieko negelbsti, —žiūrėk, jau kiek lai
ko negirdi, ir gana. Ir nesikelia.

— Negi namo daktarą veši?
— Kam namo, galima ją pačią pas

daktarą nuvežti... Aptulosime, va, tavo 
kailiniais, kojas skara susupsime ir nu- 
vešime.

— Šitokia čia ligonė, — kai atsikels, 
tai ir pati nueis, jei neatslūgs... Man 
anais metais,ne taip buvo užgultos irtai 
praėjo, o čia vežiosi, mat, susupęs kaili
niuose, kaip mažutę.

— Tavo valia, tėvai, tik kad ubagės 
namuos neišugdytume. Bus taip, kaip su 
Uliokienės mergiote: pagailėjo daktarui 
lito, o dabar be lazdos anei iš pirkios!

— Pažiūrėsime, kai pradės vaikščioti, 
o dabar kelk mergiotes, eisime linų 
bruktų.

Tuo kalba ir pasibaigė.
* * *

demokratams progą pasilaikyt 
savo rankose Baltąjį Namą 
ant toliau. Bet dabartinė abie
jų partijų burninė kova paro
dė žmonėms ,kad abi tos par
tijos netiki į jokią demokrati
ją. Abiejų partijų atstovai 
(kandidatai) ir jų vadovai la-, 
bai bijosi bent kokio demo
kratiškumo, ir eina lenktynių, 
kuris geriau įrodys, kad jis 
bus geresnis diktatorius ir 
žmonių turto eikvotojas.

Demokratai turėjo auksinę 
progą, bet dabar jiems ta pro
ga labai slysta iš po kojų. 
Mat, demokratai neparodo 
demokratiškumo, bet aiškiai 
rodo, kad ir jie bijo tikrosios 
demokratijos. Reiškia, visi jie 
pasinėrę kyšininkystės liūgyne. 
žėdnas musės pralūkimas pro 
nosį įvaro jiems kinkų drėbė* 
j imą, mano, kad tai komunis
tas prazvimbė. Net jie gulti 
negali nueiti nepažiūrėję po 
lova, ar ten bent nėra komu
nisto ! '

“Vagie, kepurė dega!” Va
gis tik čiupt už kepurės. Bai
mė jį išdavė. . .0

Republikonų kandidatas iš 
prkdžių parodė didelio* “kar- 
žygiškumo”, bet dabar jis pu
sėtinai sušvelnėjo ir net žada 
Amerikos kareivius ištraukti 
iš Korėjos, žingsnis gerojon 
pusėn, jeįgu tik jis jų padary
tų daugiau ir parodytų dau
giau demokratiškumo.

Progresyviams yra sunku, 
žmonės dar nėra prisirengę, 
Ir jų kandidatai nebuvo gerai 
parinkti, nesitaikyta prie žmo
nių ūpo... Taip farmerys matei.

W. G. Lasky

Mūsų, veikimo ‘žinios I
LLD 2 k p. Moterų skyriaus" 

sumanymu šeštadienį, spalio 
4 d., įvyko graži sueiga pager- i 
bimui dviejų, gimtadienių. Tai 
buvo draugo Juozo Šukio gim
tadienis. Visgi nepasakyta, 
kiek jis metelių pravaikščiojo ( riamas Kalėdinėms vaipų do- 
ant šios mūsų žemelės. Taipgi, vanėlėms įsigyti, (Children 
niekas nebeatsimena, kiek Christmas Party) fondui, 
metų jis tarnauja LLD 2 k p. 
fin. raštininku. Ir daug mūsų 
pamirštame, kad priklausome į 
prie LLD 2 kuopos, nelankom 
susirinkimų ir metinių duoklių 
nemokame susirinkimuose, 
kaip kad seniau darydavom. 
Va, Juozas kartą į metus mus 
atlanko, duokles išrenka. Visi 
didžiuojamės būdami garbin
gos organizacijos nariais. To
dėl skaitlingai ir atsilankėm 
jo gimtadienį apvaikščioti. 
Jam gi įteikta kukli dovanėlė- 
rankinis laikrodėlis.

Supuolė kartu gimtadienis 
ir draugei Vaškienei iš Quincy, 
Mass. Ji jau sulaukusi 80 me
telių. Dar vikri, žvali, visuo
met atlanko visus parengimus 
—piknikus ir su doleriu kitu 
prisideda parėmimui organi
zacijų. Išrodė, kad jos pyragė
lis visų žvakelių nesūtalpino, 
kiek jų turėjo būti. Ir jinai 
aplaikė kuklią dovanėlę, tam 
tikrame inde gėlelių puokštę.

Kokiam tikslui, nežinau. 
Tur būti vasaros užbaigtuvėms 
sunkiųjų darbų draugai Minei- 
kiai surengė .pokylį ir pakvietė 
didelį būrį bbstoniškių pas sa
ve ant ūkės. Dalyvavo Radio 
vedėja Marytė su savo pagcl- 
bininku S. Zavis, Dr. F. Rep- 
šis, Barčiai, Niaurai, Mastei- 
kos, Kazlauskai, Rainardai, 
Stasys Čuberkis su motina ir 
tėveliu ir daug kitų, kurių 
nebeprisimenu. Gaila, kad ska
niai prisivalgę laiką praleido-: 
me be tikslo. Gal miestiečiai 
nesupranta, kad ūkės darbas į 
yra neužbaigtas niekuomet. į 

I Va, dar bulvės buvo nenin Į
į kastos. Argi S. Paura bei kuris

; šakes negalėjo 
Į išąrti—išversti bulves viršun ? .
i O Marytė su Niauriene su- •
I klupę ant kelių surinkti? Ran-j 

Rapolą |<uįes ga|ima visuomet numaz-
" _ goti.

le ir žentu; pąs^drg. Zurskie- KaIbanl apie pobuvius
Girdėjau, būk Amerikos 

I Lietuvių Piliečių Klubas irgi
rengia išleistuves. Kada ir 
kam, nežinau. Biet kalba, kad 
bus kas tai naujo dar—tik iš
kepto pupelės su dešriukėmis 
(baked beans and frankfurts- 
hot dogs). Jei teisybė, tai pri
sisotinčiau ir aš, nes labai mėg
stu pupas.
Ir So. Bostoną užkliudė

Artėjant rinkimams įvairių 
valdininkų, triukšmas girdisi 
ir čia. Va, pirmadienį, spalio 
6 d., republikonų kandidatas 
i vice-prezidentą , Nixon už
kliuvo ir pas mus. Sustojo .prie 
krįžkelės DorcĮhester-Broad- 
way prakalbą sakyti apie 5-tą 
vai. po pietų. Gatvekariai bu
vo sulaikyta ir darbininkai su
gaišo kelyje taip 10-15 minu
čių. Matote, didžiūnų laikas 
sureguliuotas iki minutės. Ne
paisant, kad darbininkų v^ 
landos žūsta.
Kelyje j sveikatą

Rimtai. buvo susirgęs drg. 
J. Pukevičįus, gyvenąs 472 
Fourth St. Tikimasi, kad greit 
pasveiks. Aist

j Atlankėme draugę E. Duo- 
bienę. Radome labai liūdną. 
Mat, neteko savo mylimo gy
venimo draugo, su kuriuo taip 
gražiai sugyveno. Benis Duoba 
buvo labai draugiškas žmogus. 
Draugė Duobienė ir duktė H. 
Velykienė pakartotinai mus 
užprašė ir primylėjo.

Užprašė draugai Konteniai. 
Jie -gana toli nuo Rochesterio 
turi labai gražią gaso stotį. 
Gražiai priėmė.

Važiuojame pas Malinaus
kus. Jie irgi gyvena užmiesty
je, turi gražiai įrengtą didelį 
namą. Ten turėjome didelius 
pietus.

Draugė A. Duobienė užpra
šė ant visos dienos. Mat, labai 
seni draugai. Ji gyvena su 
vaikais. Aldona ir .žentas ’abu 
labai mandagūs žmopės.

Užprašo Juozapas ir Barba
ra Esmontas. Jie ne tik primy
lėjo, bet ir apvežė. po Roches
ter}. Sako: gal jau pamiršote 
per penkerius metus. Labai 

j gražus miestas, norėtųsi gy- 
} venti, bet mes geriau mylime' 
j Kaliforniją, tai jon ir sugrįžo-į

8-tą vai. 
šokiai, 

už ge-

Lapkričio 15 d. LDS 74 kp. 
ruošia, smagų pažmonj (So
cial & Card Party). Toje pat 

į Lietuvių salėje, 407 Lafayette 
St., 7:30 vai. vak. Kadangi 
šie parengimai rengiami ge
riems tikslams, tai tikimasi 
jaunų ir senų plataus parėmi
mo.

Mirė Antanas Gustas, pri
gulėjęs 33 metus prie Lietuvių 
Jaunų Vyrų Draugijos. Buvo 
nevedęs ‘ tykaus būdo. Ilgą 
laiką buvo Laisvės skaityto
jas. Gyveno kartu su broliu ir 
jo šeima, todėl ir visus palai
kus broliui paliko.

Gaila gero žmogaus. Lai 
jam būna lenj^va šios šalies 
žemelė. LDS Narys.

LAISVOJI
SAKYKLA

Dar apie rinkimus
Ir aš noriu pridėti savo gra

ši reikale mūsų prezidentinių 
•kandidatų ir jų burninės ko
vos.

Kiek laiko at.gal aš rašiau, 
kad republikonai davė auksinę j

&

Philadelphiečiai Kviečia į Puikų 
BANKETĄ IR KONCERTĄ 

Kuris Įvyks Sub., Lapkričio (Nov.) 22 
RUBA HALL 

414 Green St., Philadęlphijoj
Programa prasidės 7:30 v. (Salė atdara 6 v.)

me. , į
Pirm sugrįžimo dar buvo- I 

i ir svečiavomės 
pas Totorius ; \ pas
Braus,’ kuris gyvena su dukre-

Išgulėjo Žarckų išdukterė Nastutė pa
tale keletą mėnesių.
taisytis ir visai atsikėlė, bet girdėti nie
ko nebegirdėjo — paliko visai kurčia. Ir 
jos balso tembras pasikeitė, ir veidelių 
išraiška pasikeitė ir, iš tikrųjų, pasida
rė ji panaši į šventąją. Ir kalbėjo ji pa
tylomis, ir vaikščiojo, kaip ne savo kojo
mis, ir, regėjos, žengdama vis bijojo, kad 
nepaslystų ir nepargriūtų.

— Ar tau, Nastut, ką neskauda, kad 
tu tokia, kaip nesava? — kartą ^paklau
sė jos šeimininkė.

>Nastutė, nepagavus! jos lūpų krutėji- kios 50 žmonių. Tos mylimos 
mo, atsuko į ja ausį ir paklausė:

— Ko?
— Ar .skauda, sakau, tau kas?... Ojoj- valgiais ir 

oj... čia? ir šeimininkė, savo klausimą linksma buvo visus pamatyti, 
paaiškinusi gestais ir mimika, parodė į Brangūs

Pagaliau, pradėjo me' užprašyti,i

nę, pas Petrą Milevičių.
Aplankėme Mockus. Moc

kus pamylėjo, apsivedė kitą 
moterį. Labai maloni moteris.

Dabar apie šurum-burum, 
įvykusį Gedemino svetainėje. 
Visi mūsų mylimi draugai ir 
draugės susitarė padaryti mu
mis išleistuves. Susirinko ko-

gaspadinės dirbo nenuilstan
čiai, apdėjo stalus visokiais 

gėrimais. Mums

3
Šis puikus pokylis rengiamas pripuolamai su ‘Lai

svės’ vajum ir atžymėjimui gimtadienio draugo A. 
Šmito, kaipo vieno ią senesniųjų lietuvių visuomeni
ninkų pažangiųjų veikėjų ir gabiausio “Laisvės” 
platintojo. Verta pagerbti darbštų veikėją d. A. 
Šmitą ir smagiai laiką praleisti besiklausant kon
certo, kurį pildys Lyros Choras ir kiti. O d. J. Iva
nausko “Kepurningų” orkestrą gros iki vėlumos.

Skaniausią vakarienę pagamins Moterų Klubo ir 
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos narės. Ir viskas tas tik 
už $2.00. Prašome dalyvauti, tik nepavėluoti.’

Rengimo Komisija.

ausis.
Ir Nastutė atsakė jai gestais ir mimi

ka ir paaiškino, kacl jai nieko neskauda.
Ir, apskritai, jai jau lengviau buvo 

aiškintis gestais ir mimika, negu kal
bėti.

— O pati kai kalbi ar girdi savo bal
są? — vėl gestais ir mimika paklausė 
šeimininkė.
.. Nastutė atsakė jai tuo patim, kad ne
girdi.

— Negirdi, tėyai, ir gana: 
mėginau, ir taip kalbinau — ___ __
džio. Kai trinkteli kumščiu į sieną ar 
į stalą, tai dar išgirsta, bet taip šauk, 
rėk, sakyk — nė grįžtelės, — po kiek 
laiko vėl skundėsi savo vyrui Žarckienė,

— Dargi palauksime savaitę kitąr 
mažgi pereis. Kad girdi trinksėji
mą, tai išgirs ir balsą. Palauksime... 
Kai man anais metais, tai taip po mėne
sio ar daugiau, kaip ranka nuėmė. Ir 
nepajutau... Atsikėliau vieną rytą, klau
sau ir girdžiu... Klausau ir viena ausi
mi, ir kita... .

— Taigi tau nuo vėjo, o jai nuo per
šalimo, — buvo bepradedanti priešta
rauti žmona, bet vyras ją nutraukė:

— Tas pats ar nuo vėjo, ar nuo per
šalimo. Palauksime... Na,' man nebėr 
kada, aš einu klojiman rugių vėtyt, — ir 
jis išėjo.

Praėjo dar mėnuo. Nastutė buvo kur
čia, nors šiaip pradėjo atsigauti ir jau 
buvo išėjusi su mergiotėmis ir kultų, ir 
linų bruktų.

(Bus daugiau)

: ir šiaip į 
- anei žo-

" į draugai ir draugės, 
mes jūsų niekada neužmirši
me, kol gyvi būšime.

Važiuojame pas Petrą Vai
čių porai dienų. ( Vaičiai turi 
gražų ūkį. Matyti, neblogai 
prasigyvenę. , .

Rugpiūčio 2Q važiuojame į 
Chicagą, į Vilnies pikniką. 
Sustojome pas savo draugus 
Napoleoną Gabrėną. ' Pabu
vom kėlės dienas pas myli
mus draugus, tada važiavom 
į pikniką. Radpm labai daug 
žmonių, negalėjome <daug savo 
pažįstamų susitikti, tiktai susi
tikom dd. Mockus, kurie mus 
primylėjo piknike. Mat, Chica- 
goje yra mada turėti savo sta
lą (kurie nori), priprašo daug 
svečių ir baliavoja.

Visi mūsų draugai, kaip 
rochesteriečiai, taip visi kiti 
yra 
sur 
gai 
mą 
gai

malonūs žmones. Visi, vi- 
labai draugingai ir svetin- 
priėmė. Už tą draugingu* 
ir už viską .esame širdin- 
jums dėkingi.

Piknike susitikome su drau
ge M. Alvinas ir nutarėme, 
kad 26-tą apleisime Chicagą.

Pakelyje dar sustojome pas 
savo mylimus draugus Daven
port, Iowa, pernakvojome vie
ną naktį, tada leidomės namo. 
Rugpiūčio 30-tą l buvome na
mie,

Kelionė iš 
atgal buvo 
Markevičius 
Visu keliu įvažiavome

Kalifornijos ir 
nebĮogiausia, tik 

bįskį pavargo, 
s 7,500

Bridgeport, Conn
Rudeninė darbymetė

LDS “Skylarks Club” ren
giasi prie Golfo rungtynių 
(Tournamento), šeštadienį 
spalio 25 d., gražiame Fair
child Wheeler golfo lošimo 
lauke. Tikimasi šiais metais 
turėti didžiausias rungtynes 
(tournament’ą). A. Straus už
tikrino nemažiau ‘20 žaidėjų 
iš Waterbury. Be to, > ir kitų 
Conn. kolonijų žaidėjai 
irgi nemiegos. O kur New 
Yorkas ir N. Jersey? Tai mė
gėjai, kurie visuomet gerai 
pasirodo.

mylių. Jam vienam buvo sun
ku Vairuoti. B. Marks.

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

je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus ($1.50, vietoje $1.25. Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybę įvairių ligų.

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

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo įvaĮ- 
skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
3oz. ‘

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

No. 4 M. ŠVILPA SAI/VE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.50.

’ No. 5’M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mostly 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės* kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos rąpstys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus. \

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

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

Adresuokite:
arba: 597 Broad

PASARGA:
kite: M. Švilpa,

rių 
už

M. ŠVILPA, P. O. Box 78, Sta. A, Hartford, Conn.
St., Hartford, Conn.
Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj rašy- 
597 BroacJ St., Hartford, Conn.

— ----------------—— ----------------------------- ------- t---- J
5 pus!.—Laisvė ( Liberty )-Šeštadien., Spalio-Oetober 18, 195 J

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



Kriaučių Atydai! ■EC

Spalių (October) 22 d. įvyk
sta lietuvių kriaučių susirinki
mas tuojau po darbo, 5 valan
dą vakaro, unijos svetainėje, 
11-27 Arion PI., Brooklyne.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, užbaigę darbą tre
čiadienį traukite tiesiai į uni
jos svetainę. Bus svarbus su
sirinkimas ir ant vietos patirsi
te, kame yra tas svarbumas. 
Jeigu tuomi laiku kriaučiai 
yra šaukiami į susirinkimą, tai 
galite patys suprasti, kad yra 
svarbu dalyvauti visiems. . .....

Nepamirškite: susirinkimas I«« ,'r disknmmuojamv 
prasidės 5 valandą. Turėkite 1 V.ln „ negi V ' - ,
su savimi unijos ir social secu-; 
rity korteles.
į , (205-206)

Motina mirė, kūdikis 
apdegė blogame bute

Kviečiame ateiti pasisemti 
žinių apie sveikatą

UN tarnautoja sakė 
buvusi komuniste

Svečiai
Spalių 12 d. Lietuvių Kultū

riniame Centre lankėsi dd. Šu
kiai ir jų duktė ir žentas iŠ 
§o. Boston, Mass.' Apžiūrėjo 
visas šiame centre įsikūrusias 
lietuvių įstaigas.

TALKA PAVYKO PUIKIAI
Ačiū moterims iš Kultūros 

Klubo, kurios skaitlingai atsi
lankė ir skubiai Platformą 
sulankstė. Taipgi ir pustuzinis 
vyrų gražiai pasidarbavo. Di
delis ačiū visiems už gražią 
talką. Taipgi ačiū dienraščiui 
Laisvei už suteiktą vietą atsi
šaukimui.

Progresyvių Partijos Rin- 
; ■ kimų Kompanijai Remti

Komiteto sekr. J. Grybas.

Policistas užgrobęs 
veik visą biznį
• Policijos departmentiniame 
teisme įtartiems policistams 

’ savininkas karčiamos Ameri
can Cafe, 8503 Fifth Ave., 
Brooklyne, Julian Shockley 
liudijo prie$ . policijos saržen- 
tą (WJĮliam Apfel.

Biznierius sakė teisme, kad j 
ĄpfeĮ veik, prievarta įsibrukęs ‘ 
f. jo biznį, dalininku, 
tarpininką Albert 
pirkęs iš biznio 
$2,000. O po to 
rinkdavęs “visas 
neduodavęs jam jo dalies, ne
mokėjęs, bilų ir duodavęs “mai
stą ir gėrimus'šavo draugam.“ 
Shockley skundėsi, kad jis 
praktikoje tapęs savo biznyje 
ąvetimu.

Jis per 
Salerno iš- 

jo brolį už 
Salerno su- 

pajamas,”

Bronx rendauninkai sujudę į 
protestus dėl to, kad dėl ne
tvarkos butų sistemoje mirė 
jauna motina ir skaudžiai ap
degintas kūdikis.

Nelaimės ištiktoji neturtin- 
--------------darbi-

I ninku negrų Jerry ir Doris 
j Paul šeima gyveno sklepinia- 
i nie bute 405 E. 169th St. Į tą 
| butą jau nuo rugpjūčio mėne
sio tekėjo vanduo iš 
insios rynos. šeima

> braidė vandenyje, 
šiurpioje drėgmėje, 
šaltam orui, moteris 
plaučių uždegimu ir tose sąly
gose “besigydydama“ mirė.

šeimai skurstant ir be to, 
valdiniai inspektoriai nuspren
dė, kad pritinstančiame bute 
yra pavojinga taikyti elektrą. 
Ją uždafė,’vieton įsakyti tai
syti rynas. To “pagerinimo“ 
pasėkoje šeima pradėjo švie
sai vartoti kerosininę lempą. 
Aną dieną 7 metų vaikutis 
bandydamas uždegti tą lempą, 
parvertė. Įvyko nelaimė, ku
rioje apdegė 10-ties mėnesių 
kūdikis.

Ta šeima ir kiti to namo 
gyventojai dešimtimi kartų 
buvę valdinėse įstaigose su į- 
vairiausiais skundais. Ir in
spektorių tie skundai buvę pri
pažinti pamatuotais, savinin
kams priskaityti net 23 prasi
žengimai namų taisyklėms. 
Tačiau niekas nespyrė savinin
kus ką nors daryti. Pripažinti 
prasikaltimai ir pasiliko pripa
žinimais, tik vieną kartą savi
ninkas turėjęs pasimokėti ma
žytę piniginę pabaudėlę.

Akyregyje to viso nepaisy
mo, už šias Paul šeimos nelai-

I mes rendauninkai vyriausiais 
' kaltininkais skaito valdinius 
j organus, kurio ’ nereikalavo, 
kad namo savininkas vykdy-j miesto ribose esanti salė, šis 
tų reikalingas pataisas. Savi- 1— -—*■—
ninkas dabar vėl - pašauktas 
teisman. ‘ •

• Paskutiniu kartu primena
me, ‘jog mūsų rengiamoji apič 
sąnarių nesveikatas ir jų gydy
mą prelekcija įvyks jau šį sek
madienį, spalio 19-tą, 3 vai. po 
pietų, Liberty Auditorijoje.

Kviečiame visus šioz praneši
mo skaitytojus ir prašome pra
nešti apie šią progą kitiems.

Prelekciją, pirmu: kartu mūsų 
kuopai, teiks gerbiamas prele
gentas Julius Aliąkevičius, są
narių ligų gydymą praktikuo
jąs jau per ilgą eilę metų.

Įėjimas nemokamas. Tiki
masi, kad prelegentas atsakys 
ir jo gydymo ifritį/ liečiančius 
klausimus. j.;'

LDS 13 kuopos įKomisija

at-Tačiau ji atsisakė už tai 
siprašinėti. Ji pareiškė: “Ne
matau reikalo atsiprašinėti už 
tai, kad aš buvau įstojusi ko
munistų parti j on.“

Elizabeth Ruth Crawford, 
UN Vaikams Fondo veiksmų 
garsinimo viršininkė, sakė, 
kad ji buvo parti jon įstojusi 
1935 metais. Joje išbuvusi vie
nerius metus.

Filmos-Teatrai
Roxy Teatre

Pradėjo visą naują progra
mą. Pvodo United Artists nau
jausią filmą “The Thief” (va
gis), su .Ray Milland žvaigždi
nėje rolėje. Filmai scenarijų 
parašė Clarence Green ir Rus
sell Rouse, tie patys-, kurie jau 
pažįstami iš buvusios prieš 
keletą mėnesių geros filmos 
“The ‘ Well.”

Teatro scenoje asmeniškai 
vaidina-damuoja Johnny John
ston, komikas Jerry Colonna 
ir kiti.

! Mayfair Teatre
Antra savaitė rodoma “The 

■ World In His Arms,” su Gre- 
i gory Peck ir Ann Bl.vth pirmi
nėse rolėse.
Radio City Music Hall

Kelinta savaitė sėkmingai 
t odoma ‘Because You’re Mine’. 
Operų dainininkas Mario Lan
za dainuoja vadovaujančioje 
rolėje. Ir yra teatro vaidilų 
spektaklis scenoje .
Stanley Teatre

Stanley Teatre vis dar ro
do “The Grand Concert.’’

šį ketvirtadienį į du teatrus 
vienu kartu ateina Chaplino 
naujoji “Limelight.”

prakiu
ri u oi at

gyveno- 
Užėjus’ 
susirgo

Išgirskite, kurie kandidatai 
išrinkus tarnaus taikai!

Spalio 23-čios vakaras yra 
tam diena ir Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo sale visiems 
taip patogi vieta, kad patoges
nės negali būti. Salė randasi 
senajame lietuviais apgyventa
me centre, Williamsburge, 280 
Union Avė., kampas Stagg St., 
Brobklyne.

Mitingą rengia ir visus kvie
čia Lietuvių Literatūros Drau
gijos l*ji kuopa. Įžanga ne
mokama. Prakalbos prasidės

McCarraniečiai kamantinė
to j ai nprėjo žinoti, ar partijos 
viršininkai ją tebeskaito nare. 
Ji atsakė, jog po nebuvimo or
ganizacijoje per 17 metų ji 
nežino, kas yra jos viršinin
kais.lygiai 8 vai.

Kalbėti anglų kalboje tiki
masi gauti žymų vietos žmonių 
kandidatą įstatymdayystėn. Gi 
lietuvių kalboje aiškinti apie
rinkimus jam yra pasižadėjęs ‘minėjo kaipo 
Rojus Mizara.

Narių Dėmesiui
Pirmos kuopos nariai prašo

mi atvykti lygiai 7:30, nes tu
rime pirm prakalbų nutarti 
porą neatidedamų dalykėlių.

Kuopos Valdyba.

Ji pareiškė, kad jai siunti
nėja literatūrą daugelis įstai
gų, kurias McCarrano komite
to advokatas Robert Morris 

nepageidauja-

komunistų siekių : 
sake ji, “aš tikiu, 
tų aprašymų apie 
partiją yra netei- 

kad bile
pilietis turi

Gardeno mitinge 27-tą bus 
įspūdinga programa

j mas.
Greta kitko, ji pareiškė, 

jog ji simpatizuoja daugeliui 
nuteistųjų

“Taip,“ 
jog daug 
komunistų
singi. Man' atrodo, 
kuris Amerikos 
teisę priklausyti bile kurioje 
politinėje partijoje, jeigu 
nėra subversyvė.”

“Tai tu nesi priešinga 
munistų partijai ?’’ klausė 
O’Connoris.

ko
jos

Carrol Price, 20 m., Korėjos 
veteranas, su armijoš sunkve
žimiu aptrankė 9 automobilius, 
tapo pašautas ir suimtas. Sako-' mam fėrui 
ma buvęs įsigėręs. i

Pennsylvania Railroad fiiv 
ma, kuri yra savininkė Long” 
Island gelžkelių linijų, parei
kalavo iš valdžios leidimo kel
ti fėrą nuolatiniams kelei
viams (commuter fare).

•Firma sako, kad ji turėtų 
gauti apie 20 nuošimčių prie
do, nes tiktai tuomet L. I. fė- 
ras prilygtų firmos jau gauna- 
___  'L i New Jersey ir

i Pennsylvanijos linijose.

PIRMOJI TYLI FILMĄ PER 25 METUS!
Dar niekad judis nepasakė tokios istorijos kaip ši!

Telefono signalas ... pranešimas . .. mikrofilmą ... 
knygos . . . mergina . . . viskas nurodo j pavojingą kelią...

RA Y MILLAND
Akademijos Dovaną laimėjęs “Lost Weekend” žvaigždė

"The Thief"
(Vagis)

su MARTIN GABEL ir perstatant RITĄ GAM, o asmeniniai . 
Roxy’s scenoje:

JOHNNY JOHNSTON — Populiarus romantiškas dainų žvaigždė
JEJtRY COLONNA — Garsus komedininkas, taip pat puikus nąujas 

’VAIDINIMAS ANT LEDO su žvaigždiniu ARNOLD SHODA ir kit.

ROXY 7th Avė. ir 50th Street

LAISVES KONCERTAS
įvyks sekmadienį

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre: 

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

Pradžia 3:80 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS 
X

I

Vincent Hallinan, Progresy
vių Partijos kandidatas į Jun
gtinių Valstijų prezidentą, ir 
Mrs. Charlotta-Bass, tos pat 
partijos kandidatas į vice-pre
zidentą, bus vyriausiais kalbė
tojais masiniame mitinge spa
lių 27-tos vakarą, Madison 
Square Gardene.

Mitingas bus tikrai masinis, 
nes Gardenas yra didžiausioji

jau bus antrasis darbiečių 
rengiamas mitingas toje salė
je bėgiu pastarųjų šešių mėne
sių. Kitos - politinės partijos 
nepripildo tos salės, nors įžan

gos kitoms partijoms rengiant 
'būną ųž dyką. 

T ' '•* ’ * ‘>... vDarbiėcių mitingui įžangos 
tikietai yra 60 c., $1.20, $1.80, 
$2.40 ir $3.60. Darbo liaudis 
ir jos draugai perka tuos ti- 
kietus ir susirenka pripildyti 
salę, nes įvertina tos partijos 
darbą taikai ir Amerikos žmo
nių laisvėms. Tikietų turės ir 
lietuviai darbiečiai,

Paskelbdamas mitingą, par
tijos pirmininkas Vito Mare- 
antonio pareiškė :

“Raginui newyorkiecius spa
lių 27-tos mitingą Madison 
Square Gardenė padaryti isto
riniu sąskridžiu už tuojau su
stabdymą mūšių Korėjoje ir 
už civilines laisves visiems a- 
merikonams.

“Dabar yra laikas, kuomet 
visi’ vyrai ir moterys, kurie 
kovoja už taiką, užsitarnaus 
dėkingos šalies pagarbą.

“Tiktai balsas eilėje D—Ą- 
mericąn Labor Party eilėje — 
skaitysis balsu/ už sustabdymą 
užmušinėjimų Korėjoje, už 
pilnas civilines teises, už eko
nominės padėties pagerinimą.“

Greta prezidentinio ir vice- 
prezidentinio kandidato, kal- 
bęs; patsai Marcantonijus, taip
gi kandidatas. į senatorių 
^orliss Lamont; artistas Paul 
Robeson,; pasauliniai žymus 
šveitėjas ir autorius W. E. B. 
DuBois; unijistas Manila Mor
ris.

ii
priežastį 
ištikrųjų

Aktą. Miss

“Aš būčiau priešinga, jeigu 
partija būtų tokia, kokia tūli 
žmonės mano ją esant. Būda
ma nare, aš turėjau 
sužinoti, kokia 
yra.“

Jos klausė, ar 
šaukti McCarran
Crawford atsakė, jog ji ne
bandytų teisintis, jeigu būtų 
buvusi veikli. Bet sakė ji, 
“veikla negaliu ’ pasigirti, tik 
simpatizuoju tam judėjimui.“

Advokatas Morris jos toliau 
klausė, ar ji priklauso progre
syvių partijoje. Ji atsakė: 
. “Nors kiekvienas amerikonas 
turi teisę į tą klausimą neatsa
kyti, tačiau aš su pasididžiavi
mu atsakau, kad esu progre
syvių partijos narė.“

Dėl to, kaip jinai pateko į 
UN tarnautojas kaipo buvusi 
komunistė, Miss Crawford at
sakė, jog einant gauti darbą 
niekas tokių klausimų noklau»- 
sč ir dėl to niekad nebuvo susi
dūrusi sti reikalu 
žihti ar gintis.

tai prisipa-

Biznierius teisiamas 
kaipo žmogžudys

Mokytojas su puikiu 
mokymo rekordu

Bronx biznierius, buvęs ar
mijos žvalgybininkas G,. Ed
ward Grammer pradėtas teisti 
Baltimorėje kaipo nužudyto- 
jas savo žmonos, trijų dukterų 
motinos.

Gramerį kaltina, kad jis bu
vęs įsimylėjęs ’jaunesne mqtev 
rį, kanadietę Mathildą* ‘MizB 
brocky, dirbančią UN. Kad 
jai melavęs esąs pavieįriiu, ‘ža
dėjęs ją vesti ir su ja atosto
gavęs prieš žmonos mirtį. Kad 
jis dėl to žmoną užmušęs ir 
sudaręs sąlygas taip, kad at
rodytų, būk ji užsimušė auto 
nelaimėje .

RODOMA DABAR

Spalio 15-tą miestinės Švie
timo Tarybos (mokykloms pa
skirtų valdininkų) vykdomame 
departmčntiniame teisme buvo 
vykdoma mokytojo Julius Le- 
manskio byla.

Lemansky per 17 metų mo
kyto javo' Boys High School, 
Brooklyn^. Prieš apie metus 
laiko jis buyo 'pašauktas pas 
valdininkus politinės išpažin
ties. Pareiškęs stiprų protestą 
prieš nekonstitucingą kaman
tinėjimą, Lemanskis tuomet at
sakė, jog jis nėra komunistu. 
Bet atsisakė atsakinėti klausi
mus, ar jis kada buvo komu
nistu, ar davė tiems tikslams 
pinigų, ar įtarė kitus mokyto
jus esant komunistais, ar jis

Miss Crawford jau buvo 
13-sis liudytojas šiame Mc
Carrano šniukštinėjime UN 
tarnautojų asmens sąžinei te
priklausančių minčių.

Kitos dvi ta pačia diena 
šauktos liudyti tarnautojos 
Mrs. Dorothy Hope Eldridge 
ir Jane M. Reed atsisakė atsa
kinėti tokius klausimus remda- 
mosios Konstitucijos 5-ju Am
end mentu.

žuvavimas šnipų po UN tar
nautojų sąžinę tęsiamas to
liau. .Šiuos žodžius rašant nebu 
vo sužvejoję dainei vieno to
kio, kuris sektų Budenzų pė
domis. - Rep.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

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

< (204-206)

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

buvo kada jų mitinguose.
Už jį, kaipo gabų, pavyz

dingą ir darbštų mokytoją 
liudijo mokyklos Social Stu
dies skyriaus pirmininkas Al
bert L. Smallheiser. Už jį rezo
liuciją. atsiuntė „Tėvų ir Moky
tojų organizacijos lokalas ir 
tai įtraukta teismo .užrašuose.

Bet, valdininkų paskirti; ne 
liaudies rinkti > švietimo virši
ninkai kaltinime sako, kad jis 
“netinkamas .jppkyti.”

Reikalinga jauna moteris dirbti 
5-kių kambarių apartmente. Trys 
suaugę. Paprastas virimas. 12 v. iki 
7:30 v. v. 5 dienos. $32 į savaitę. 
Priimsime ir naująi atvykusią.

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

(202-205)

Reikalingi 5 ar 6 kambariai Wood
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)

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

MAJOR OIL BURNER CO.
Now has immediate opening for 

Oil Burner Service man. Exper
ienced. Steady year-round work 
with guarantee high weekly salary. 
Vacation with pay. Apply in person.

2123 N. Broad St.
See Mr. Auslander.

(205-209)

CABINET MAKERS HELPERS
Experienced, willing and capable. 

Steady work, good working condi
tions, good pay. Apply in person or 
phone.

SPORN • FURNITURE CO.
922 Master St., ST. 2-6003 

(205-207)

BUTCHER
Experienced 1o work in sausage 

kitchen, also experienced in pork 
boning. Steady work. Union pay. 
Apply in person.

DEITZ & WATSON, INC.
501 Jackson St., Camden

(205-207)

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, night 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)

Phone Moorestown 9-1369 
(199-205)

FEMALE
CLERK TYPIST

Experienced, general office work. 
Steady position, pleasant surround
ings, good pay, apply in person.

JOHN SEXTON CO. '
Delaware Ave. & Chestnut St.

See Mr. Lafferty 
(205-209)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su alaus 

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

(202-207)

Parsiduoda BUTCHER. GROCER 
IR VEGETABLE BIZNIS. Taipgi 
laikoma visokie frozen foods. Jei 
koštumeris pageidautų gali pirkti ir 
namą, taipgi yra ir apartmentas. šį 
biznį palaiko tas pats savininkas 
jau per 25 metus. Galima daryti 
gražų pragyvenimą ir dar palieka 
taupo. Priežastis pardavimo—savi
ninko nesveikata. Prašome kreiptis; 
Mr..J. Žindžius, 122-17 lllth Avd 
Richmond Hill, N. Y. 1

(202-205)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS) 
« I

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
4

DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:

Penktadieniais atdaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

* TeL EV. 7-6288
X

PETRAS KAPISKAS 
IR 

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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