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KRISLAI
Ar pasirašys?
Atrodo taip.
Lehmanas netyli.
Petras Remeikis.
Juozas Pakarklis.

Rašo R. MIZARA

—Ar bus taika Korėjoje?..
Tai pirmas klausimas, ky- 

lą&į^beveik iš kiekvieno as
mens, kuri tik sutinki.

. Bet į ši klausimą nieks dar 
nJ'g'ali tikrai atsakyti. Yra. 
mat, Syngman Rhee klika. — 
Korėjoje ir čia pat Jungtinėse 
Valstijose, — kuri daro visa, 
kad mūšiu paliaubą sutartis 
nebūtu dabar pasirašyta.

O man vis tik norisi manyti, 
kad toji sutartis, kuri jau yra 
baigta gaminti, bus pasirašy
ta neužilgo.

Kodėl?
Todėl, kad už thi yra h ir

tai nusistačiusi Didžioji Britą-
nija, Indija. Skandinavijos 
kraštai,' Kinijos Liaudies Res
publika. Tarybų Sąjunga ir 
kitos šalys.

’ ★

— Kaip ilgai mes, senato
riai, būsime šmeižiami ir juo

dinami? — aną dieną klausė 
senatorius Lehmanas senato 
posėdžiu salėje.
/ Jo kalba buvo taikyta so- 
natoriui McCarthy, kuris už- 
pucfc daug nekaltų žmonių 
tik dėl to, kad jie nepritaria 
jo tamsiai politikai.

Senatorius Lehman ragino 
sonatą imti bet kokią atsako
mybę už McCarthy. Jis ragi
no senatorius kaip nors suval
dyti tą asmenį.“

Visuomenė privalo stoti se
natoriui Lehmanui talkon.

★

Chicagos Lietuvių tautinėse 
kapinėse ir vėl atsirado nau
jas kapas, — šiuo metu ka
pas, slepiąs Petro Remeikio 
palaikus.'

Petras Remeikis mirė liepos 
18 d., o buvo palaidotas lie
pos 22 d.

Velionis buvo reto charak
terio žmogus: visuomet links
mas, pilnas juokelių, nesiskun- 
džiąs, draugiškas. Darbinin
ku” judėjime P. Remeikis pra
dėjo dalyvauti jau labai se
niai, prieš virš 40 metų. Ir 
tam juAvjimui jis buvo ištiki
mas! ikiysavo gyvenimo pa- 
baij^bs. i

Pažįstu Remeikių šeimą per 
virš 30 metu. Kiekvieną kartą, 
kai tik tenka būti Chicagoje. 
su vienu ar kitu jų šeimos 
nariu visuomet tenka susitik
ti, nes visa šeima priklauso 
darbininkiškoms organizaci
joms ir atkakliai remia savo 
spaudą.

Taigi Petro Remeikio mirtis 
•—nuostolis mūsų organizaci
joms ir visam judėjimui.

Laisviečių vardu, šiloie 
liūdesio valandoje, reiškiu 
nuoširdžia užuojauta velionio 
našlei. Onai Remeikienei, sū
nui Viktorui, marčiai Lnjisai, 
giminėms ir draiurams. O jam 
pačiam: lengvai ilsėtis puoš
nių kapinių žemelėje.

• ★

Norwoode. Mass, mirė Juo
dis 1‘Vkarklis. sulaukęs apie 
8(7 rn‘ B? amžiaus.

Pakarklis buvo socialistuo- 
iantis žmogus, tačiau jis ret
karčiais parašydavo ir Lais
vei: po savo rašiniais pasira
šydavo “Jaunas senis” ir kt.

Miršta mūsų senesnioji kar
ta, miršta! Ir tai rodosi sako

TELIEKA JAU TIKTAI 
PATVIRTINT PALIAUBŲ 
SU S ARTĮ KORĖJOJE
Bet Syngman Rhee vis smerkia 
sutarti, grasina ją laužyti

Korėja, liep. 24.— United 
Press pfaneša, kad ameri
konai ir Šiaurinės Korėjos 
liaudininkai “jau baigtinai” 
susiderėję dėl paliaubų su
tarties. Sako, dabar sutar
tis siunčiama Amerikai, 
Šiaurinei Korėjai ir Kini
jai formaliai užgirti.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas taip pat lė
mė, kad sutartis bus “labai

Smarkios liūtys plukdė 
Didįjį New Yorką

New York .— Ketvirta
dienį nuo ryto iki popiečio 
nuolat gausingai lijo, taip 
kad pripliaupė daugiau kaip 
pusketvirto colio lietaus.

Daugelyje vietų susikau
pęs vanduo užplūdo pože
minius geležinkelius, su
stabdė traukinius, užliejo 
skiepus New Yorke, 
Queense ir Brooklyne; 
murdė automobilius net iki 
pat stogelių .

Bet džiaugiasi New Yor- 
ko ir New Jersey apygar
dų farmeriai, kad lietus at- 
gaivino aptroškintus per 
sausrą javus ir daržoves. 
Sako, “šis lietus vertas mi
lijonų dolerių.”

Užgirta kariuomenei 
34,511 milijonu dol.

Washington. — Senatas 
užgyrė 34,511 milijonų do
lerių armijai, karo laivynui 
ir oro jėgoms per sekamus 
12 mėnesių. Čia dar nepri-' 
skaitoma bilijonai dolerių 
vadinamų “šalutinių išlai
du” kariniams reikalams. 
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Be to, nuo pernai lieka 
jau pirmiau paskirti 57,000 
milijonų dolerių karinėms 
lėšoms.

Taigi Eisenhowerio val
džia galės ginklavimuisi iš
leisti net 81,511 milijonu 
dolerių per metus.

Korėja.—Amerikonų ko
manda nepatvirtina paska
lų apie vaidus tarp Korė
jos liaudininkų vadovų.

kiekvienam: saugokite savo
sveikatą'

Atsiranda žmonių, kurie, 
saugodami savo sveikatą, rašo 
mums laiškus, -prašant, kad 
nurodytume jiems gerą lietuvį 
gydytoją, pas kurį jie galėtų 
kreiptis patarimų.

Deja, tokios paslaugos męs 
padaryti negalime, nes, iš tik
rųjų, nėra tokio gydytojo, 
kuris galėtų išgydyti visokias 
ligas, ypatingai jei to norima 
pasiekti per laiškus.

greitai pasirašyta.”
Pietinės Korėjos tautinin

kų prezidentas Syngmanas 
Rhee vėl grasino laužyti 
paliaubinę sutarti. Jis pyks
ta ypač todėl, kad Ameri
kos generolai davė šitokią 
nuolaidą Korėjos liaudinin
kams:—Jeigu Pietinės Ko
rėjos tautininkai, laužyda
mi paliaubas, imtų jus ata
kuoti, tai leidžiame jums 
apsiginti.

Holandijos seimas užgyrė 
karinį Amerikos planą 
vakarinei Europai

Haga, Holandija. — Ho
landijos seimas ketvirtadie
nį užgyrė Amerikos planą 
— įsteigti karinį vakarų 
Europos sąryšį “.apsigyni
mui nuo komunizmo.”

Tai būtų šešių kraštų są
ryšis — Francijos, vakari
nės Vokietijos, Belgijos. 
Holandijos, Italijos ir Luk- 
semburgo. Tos šalys turė
tų sudaryti bendrą tarptau
tinę armiją, kurion būtų 
įtraukta ir pusė milijono 
re k ru tuo ti nos vaka r i n i ų
vokiečių kariuomenės.

Šį planą pirmoji užgyrė 
vakarų Vokietija. Dar rei
kia Franci jos, Belgijos, 
Italijos ir Luksemburgo 
seimų užgyrimo, kad tas 
karinis sąryšis būtų įkūny
tas. '

Korėjos liaudininkai 
užėmė dar 4 pozicijas

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai ir kinai 
atėmė dar keturias kalnų 
pozicijas iš Pietinės Korė
jos tautininkų viduriniame 
fronte. Tuomet ameriko
nai suskubo tautininkams 
talkon ir atgriebė kai ku
riuos punktus.

0 >■!■■■ Į t .....................................  I - —

Rytinės Sovietą sritys 
pagamina daugiausia 
plieno, anglies, naftos

Maskva. — Sovietų žur
nalas Planingasis Ūkis ra
šo, jog daugiau kaip pusė 
plieno, naftos - aliejaus ir 
anglies dabar pagaminama 
lytinėse Sovietų Sąjungos 
srityse.

Taigi vakariniams kapi
talizmo kraštams sunkiau 
būtų užpulti tuos tolimuo
sius svarbiausių sovietinių 
pramonių centrus.

Roma. — Popiežius užgi- 
ria Ispanijos kardinolų įsa
kymą — neduot protestan
tams laisvės savo religiją 
skleisti.

Kongresmanai reikalauja baust 
generolus, kurie bergždžiais 
užsakymais eikvoja pinigus

Washington. — Armijos 
valdyba andai užsakė ka
riuomenei naujų gremėz
diškų apsiaustų (overko- 
čių) už 45 milijonus dole
rių. Paskui sumokėjo dar 
kelis milijonus dolerių už 
pertaisymą. Bet visi tie ap
siaustai, galų gale, pasirodė 
niekam netikę; tapo atmes
ti, ir niekas dabar nežino, 
kur jie nudėti.

Tyrinėjančioji Kongreso 
komisija pataria bausti ka
rinius valdininkus, kurie 
aklai užsako nereikalingus

Kaip Francijos seimas keičia
konstituciją prieš komunistus

Paryžius.—Francijos sei
mas 468 balsais prieš 127 
nutarė pataisyti šalies kon
stituciją, kad premjeras bū
tų renkamas paprasta dau
guma balsų dalyvaujančių 
tame posėdyje seimo narių. 
Iki šiol tam reikėjo dau
giau kaip pusės visų seimo 
narių.

Kita seimo užgirta kon
stitucijos pataisa yra nu
kreipta prieš komunistus. !

Esamoji konstitucija sa-" 
ko:

Jeigu seimas ,būna pa
leistas, tai turi būti suda
rytas naujas laikinas mi-

Jau ir anglį! valdžia 
vengia sueigos su 
Sovietų premjeru

London. — Anglijos val
džia laikinai padžiovė ant 
lentynom > pirmesni savo 
premj.ero Churchillo, reika
lavimą -r negaišuojant su
šaukti Keturių Didžiųjų 
sueigą: prezidento Eisen
howerio, Sovietų premjero 
M a 1 e n k o v o, Anglijos ir 
Francijos premjerų.

Premjero Churchillo pa
vaduotojas- R. A. Butler 
pasakojo Anglijos seime, 
jog “dar nežinoma, kas iš 
tikrųjų bus Sovietu Sąjun
gos valdovas; todėl reikia 
palūkėti, nesiskubinant į 
sueigą” su Malenkoyu.

Butleris spėliojo, kad gal 
būsią “dar sensacingesnių 
permainų” sovietinėje val
džioje.

Bet tikroji Keturių Di
džiųjų sueigos atidėliojimo 
priežastis, tai kad prez. 
Eisenhoweris priešinasi de
ryboms su. Malenkovu.

Premjeras Churchillas 
tuo tarpu vis dar taisosi 
sveikatą savo dvare.

Durban, Pietų Afrika. — 
Baltųjų teismas nusmerkė 
pakarti du negrus, kad jie
du užmušę dvi airišes mi- 
nyškas per riaušes tarp 
baltųjų ir negrų.

ORAS.—Giedra ir šilta. 

bei netinkamus dalykus.
Komisija taipgi primena 

kitus b e r g ž d ž i us pinigų 
eikvojimus. Pavyzdžiui, ge
nerolai išleido 3 milijonus 
dolerių naujiems “forklift” 
kariniams sunkvežimiams, 
kurie pasirodė silpnesni už 
paprastus automobilius ii* 
niekam netikę.

Milijonas dolerių buvo iš
eikvota “lenciūginėms” ka
riniu lėktuvu stovyklų tvo
roms, kurios paskui atmes
tos kaip bergždžias išmis- 
las.

nistrų kabinetas, kurių pri
valo' įeiti visu seimo parti
jų atstovai, iki taps suor
ganizuotas reguliaris minis
trų kabinetas. Taigi ir ko
munistai turėtų būti priim
ti i laikinąjį kabinetą.

Kad užkirst komunistam 
kelią į tokį kabinetą, todėl 
seimas dabar nutarė šitūip 
pa taisyti konstituci j ą;

Jeigu seimas būna paleis
tas bei pareiškia nepasiti-i 
kėlimą premjerui, tai vis 
tiek dar pasilieka tas pats 
ministrų kabinetas, bet 
premjero vietą laikinai už
ima seimo pirmininkas.

Egiptas neis talkon 
vakarams, iki anglai 
pasitrauks iš Suęzo

Kairo, Egiptas. — Egipto 
premjeras gen. Naguib ket
virtadienį minėjo vienmeti- 
nę sukaktį, kai jis išvijo 
karalių Faruką. Sukakty-' 
je Naguibas užreiškė, jog 
Anglija turi ištraukti savo 
kariuomenę iš Suezo kana
lo ruožto pirma, negu 
Egiptas darys kokias nors 
karines sutartis su vakari
niais kraštais (prieš ko
munizmą).

“Visųpirm duokite mums 
laisve*!” reikalavo Nagui
bas/ Kaltino Angliją už pa
vergimą egiptinio Suezo 
kanalo ruožto ir Sudano, 
kuris seniau priklaus ė 
Egiptui.

Iškilmingai palaidotas 
M. Tobin, buvęs - . 
darbo sekretorius

Boston. — Su iškilmingo
mis katalikų bažnyčios pa
maldomis tapo palaidotas 
Maurice Tobin, 52" metų 
amžiaus, buvęs Jungtinių 
Valstijų- darbo sekretorius, 
pirmiau buvęs Massachu
setts valstijos gubernato
rius.

Laidotuvėse dalyvavo bu
vęs prezidentas Trumanas 
ir kiti įžymūs politikai.

Tokio, Japonija. — Pra
nešama, kad amerikonai 
per klaidą apšaudę prekinį 
anglų laivą.

RAGANGAUDŽIAI ŠAUKIA
TARDYTI IR KITUS 
PROTESTANTU KUNIGUS
Tardys kun. McMichaelj ir prof. 
Ward kaip spėjamus komunistus

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Vei
klos Kom itetas ve r s t i n a i 
(subpoena) šaukia į savo 
kvotimus metodistų kuni
gą Jack R. McMięhael’į 
kaip įtariamą komunistą. 
Nutarė vėliau kvosti ir pro
testantų kunigą Harry F. 
Ward’a, įžymiausia Union

€ 7 4 <r. <-

Theologijos Semin a r i j o s 
profesorių New Yorke. 
Ward tai]) pat nužiūrimas

Kongreso komisija sutinka 
priimti dar 240,000 
priešsovietiniu ateivių

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmo komisija už
gyrė prezidento Eisenho
werio pasiūlymą priimti į 
Jungtines Valstijas dar 
240,000 priešingų komunis
tam ateivių per trejus me
tus. Daugiausia jų būtų 
vokiečiai, italai ir priešso- 
vietiniai bėgliai-dipukai iš 
rytinės Europos kraštų. Jie 
būtu įleisti Amerikon virš 
paprastos ateivių kvotos.

K on gr esmanu k om i si j a. 
tačiau, išbraukė iš prezi
dentinio sumanymo siūly
mą priimt' 3,000 kinų, tiek 
pat japonų ir 2,000 arabų 
Iš savo pusės, komisija per
ša priimti 1,000 Korėjos 
našlaičių.

Visa sumanymą dar spręs 
nats Jungtinių Valstijų 
Kongresas.

Syrija paleido 1,500 
politinių kalinių

Damaskas, Syrija. — Sv- 
rijos prezidentas Adib Ši- 
šekli paleido daugiau kaip 
pusantro tūkstančio politi
nių kalinių. Tarp jų yra 
ir pora desėtkų tokiu, ku
rie pernai gruodyje bandė 
nuversti šišeklio valdžią.

X
Ceilono policija žiauriai 
blaškė demonstrantus

Kolombo, Ceilon. — Kad 
Ceilono valdžia sustabdė pi
niginę parhma pardavinė- 
įantiems ryžius biznie
riams, tai ryžių kaina tri
gubai pakilo.

Žmonių minios demon
stravo, prieš Ceilono sei
mą, protestuodamos prieš 
tokį pabrangimą svarbiau
sio -jiems maisto. Policija 
buožėmis ir ašarinių dujų 
bombomis blaškė demon
strantus. Kai ^kuriuos areš
tavo.

Ceilono sala yra savival- 
dinė anglų imperijos dalis. 

kai]) komunistas ar “komu
nistinių frontų” rėmėjas.
Kunigą McMichaelj Įskun

dė du iš Komunistu Parti
jos išbraukti šnipai, Man
ning Johnson ir Leonard 
Patterson. Valdžia ir kon
gresiniai r a g a n g a udžiai 
samdo Johnsoną ir Patter- 
soną kaip nuolatinius “ka- 
zionus” liudytojus prieš 
komunistus; vežioja iš vie
nos valstijos į kitą.

Neamerikinis Kongres- 
manų Komitetas pereitą 
antradieni per 10 valandų 

i kvotė metodistų vyskupą 
Oxnama. Nors vyskupas 
įrodė, jog yra komunizmo 
priešas, bet kvotėjai varė 
ii per šerenga kaip komu
nistinių judėjimų rėmėją.

(Upper Lake, Cal.—Kuni
gas McMichael atmetė šni
pų įtarimą, kad jis buvęs 
ar esąs “veiklus Komunistų 
Partijos narys.”) '

Ragangaudžio Joe Mc- 
Carthy’o vadovaujama, se
mitinė tvrinėjimų komisi
ja traukia teisman rašyto
ją Harvey O’Connor už 
“paniekinimą Senato.” Nes 
O’Connor nedavė atsakymo

I į komisijos klausimą: — Ar 
į esi komunistas? Ar bent 
kada priklausei Komunistų 
Partijai?

Atkunta hitlerininkai 
vakarinėje Vokietijoje

Bonn, Vokietija. — Nacių 
karo veteranai ir kitos hit
lerinės organizacijos susi
jungė į naują fašistu par
tiją, kurią pavadino Tauti
niu Sambūriu.

Masiniame jų susirinkime 
sykiu su buvusiais Hitlerio 
smogikų generolais kalbėjo 
premjero Adenauerio val
džios nariai. Ant platfov-

I mos sėdėjo pats vakarų Vo- 
prezidentas H e r m a n n a s

i Ehlers.
1 Adenauerio valdžia ir* 
: amerikonai išvien stengiasi 
I patraukti naujuosius ” bei 
senuosius nacius, kad bal- 
šuo tu už Adenauerio kan
didatus ateinančiuose rin
kimuose rugsėjo 6 d. > Tuo 
tikslu amerikiniai , koman- 
dieriai taipgi paleidinėja iš 
kalėjimų vis daugiau nacių 
karinių kriminalistų .

Pašautas Lebano politikas

Beirut, Lebanas. — Ant 
prezidentinio p a 1 o c i a u*s 
laiptų tapo pavojingai pa
šautas M' o h a mmedas EI 
Abboud, seimo kandidatas j 
prezidentus . Suimtas šovi- 
kas, politinis jo priešas.
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važiuojant, kelionė trunka a^- 
pie 10 vai. Tolumas: 520 ki
lometru. Pirmos klasės vago
nai naujutėliai ir švarūs su 
minkštomis sėdynėmis ir mie
gojimui lentynomis. Palygi
nant kelionės tolumą, kainos 
neperaukštos.

Apie trečią vai. ryto, saulė 
jau buvo patekėjusi. Vyture- 

NEVYKSTA JIEMS
NESENIAI Stockholme įvyko taip vadinamųjų 

Laisvųjų Darbo Unijų Tarptautines Konfederacijos kon
gresas. Šiai konfederacijai priklauso ir ADF ir CIO.
, Kongresas įvyko, jame dalyvavo ADF ir CIO pre

zidentai, tačiau apie pačią kongreso eigą labai skūpiai 
terašė mūsų krašto komercine spauda.

Kodėl ji tiek mažai terašė?
Mes nežinome. O visgi Kongresas ką nors nutarė. 

Visgi jis ką nors atliko.
Daily Workerio bendradarbis George Morris, nuo

dugniai susipažinęs su darbo unijų veikla Amerikoje ir 
visame pasaulyje, surinko kai kurių apie šį kongresą 
žinių ir pateikė savo skaitytojams.

Mr. Morris nurodo, jog Stockholmo kongrese pa
siaštrino kova prieš Jungtinių Valstijų darbo unijų biu
rokratiją ir bendrai prieš J. V..valdžios politiką.

Kaip žinia, CIO prezidentas Reuther ir ADF pre
zidentas Meany visame kame užgiria Amerikos vyriau- 
sy.bės užsieninę politiką. O kadangi jiedu ją užgiria, 
tai priversti ją ginti ir tokiuose suvažiavimuose ,koks 
įvyko Stockholme. Visa tai kėlė neapykantą daugelyje 
europinių delegatų.

ADF ir CIO vadovai, vykdydami Washingtono vy
riausybės politiką, nori, kad ši konfederacija, jos vado
vybė, paaštrintų kovą prieš komunizmą. Tačiau vado
vybė ligi šiol atsisakė tai daryti, nes ji jautė, kad tokio 
pavojaus, kokį skelbia Washingtono vyriausybė, komu
nizme nėra.

, .Buvęs konfederacijos prezidentas, britas Tewson, 
labai užrūstino amerikinius delegacijų vadovus dėl to, 
kad jis atsisakė šokti pagal Wall stryto muziką.

Tewson buvo iš prezidento vietos pašalintas. Jo* vie
ton išrinktas O me r Becu, belgas, gi britas Tewson pa
liktas vice-prezidentu.

* Atrodo, jog ši konfederacija nepatenkino nei vienų nei 
kitų. Amerikos darbo unijų biurokratija, tiek daug su
pylusi ten pinigų, nepasitenkina dėl to, kad konfedera
cija nešoka pagal jos muziką, gi tie, kurie atsisako šok
ti pagal Meany-Reuther muziką, nepasitenkinę, kad 
jiems statomi reikalavimai tai daryti.

liai linksmai čirleno. žvel
giant per vagono langus, ma
tosi vienodi monotoniški ly
gūs laukai, išraižyti ežiomis j 
mažus žemės sklypelius. Ant 
kiekvieno sklypelio stovi po 
vieną arba din pastatus: gyve
namasis namelis ir gyvuliams 
tvartukas. Gale stubelkos, pa
langėje, gėlių darželis, dar to
liau kelios obelaitės bei kiti 
vaismedžiai. Tai tipingas Len
kijos mažažemio valstiečio 
ūkelis.

Gyventojų susigrupavimo į 
kaimus niekur nesimatė; kiek
vienas valsfietis gyvena ant 
savo nuosavo sklypelio atski
rai. Neesant bendrų gyvu
liams ganyklų, kiekvienas 
valstietis savo karvutę ar ku
melaitę turi ganyti prisirišęs 
ant virvutės. Jeigu ' valstietis 
užlaiko avį, ar paršiuką, tai 
netik žiema, bet ir vasara su
daro nemažai valstiečiui ru- 
pesčiu< kad pramaitinus šiuos 
naminius gyvuliukus arba 
paukščius.

Šen ir ten matosi buvę po- 
nų-šlėktų dvarai, šiandiena 
visi tie dvarai yra kolchozai. 
Bažnyčių tinklas gana tankus, 
kas ketvirias-’penktas kilomet
ras—bažnyčia, o miesteliuose 
net po dvi-tris. Esant gražiam 
sekmadienio rytui, žmonės 
būreliais skuba ant pamaldų. 
Varpai, melodingai aidi, šauk
dami tikinčiuosius prie dievo, 

į o kai-kur net “būgnais” bara- 
I banijo. Visa tai liudija, kiek 
katalikybė yra suleidusi šak
nis į Lenkijos darbo žmonių 
sielas. Tai netolimos praeities 
pasekmės, kuomet Lenkija bu

Kova demokratų partijoje New Yorke vo valdoma ponų ir kunigų, 
bet palaipsniui nyksta religi
niai prietarai bei feodalizmo 
dvasios žymės.

Per karą nckurie didesnį 
miestukai. buvo žymiai* ap
griauti bei sudeginti. Didokas 
miestas Pozhanius paverstas 
griuvėsiais. Reikės dar daug 
darbo ir laiko, kol visas pada
rytas karo žaizdas galės už
gydyti.

Laukuose pasėliai labai gra
žūs, visur tik žaliuoja ir žydi, 
švelnus gėlių kvapas visur 
jaučiamas. Oras labai geras, 
rodos, kvėpuok ir norėk, šiais 
inetais vasara labai palanki 
visiems augalams, lietaus ir 
giedros yra tiek, kiek reikia. 
Žmonės sako: Šie metai Len
kijai bus labai geri, bus duo
nos iki valiai.

Pravažiuojant pro Wzesnio 
miestuką, pi’isiminiau 1919- 
1920 metų žiemą. Už kelių ki

*■ NEW YORKO MIESTO demokratų partijos vado
vybėje vyksta aštri kova dėl to, ką statyti kandidatu 
majoro vietai.

Kaip žinia, šį rudenį įvyks miestavi rinkimai. Teks 
statyti nemaža kandidatų į daugelį vietų, teks, taip sa
kant, eiti ketveriems metams prie miestavų ėdžių. Ką 
gi prileisti prie tų ėdžių?

Dabartinis miesto majoras yra demokratų partijos 
narys. Jis susuko nemažą mašiną tam, kad jį nominuo
tų dar vienam terminui.

Aną dieną susirinko penkių didmiesčio dalių-sričių 
demokratų partijos vadovai ir tarėsi. Trys jų—Brookly- 
no, Queens ir Richmond (Staten Island) pasisakė už 
Impellit.terio kandidatūrą į majorus, o du---Manhattan© 
ir Bronkso demokratų lyderiai pasisakė prieš Impellit^ 
terį. Rodosi, čia kova turėjo baigtis, nes dauguma pa
sisakė už Impellitterį, mažuma turėjo pasiduoti. Bet ne. 
Po keleto dienų mažuma paskyrė Robert F. Wagnerį 
savo kandidatu į miesto majorą.

Kas bus dabar?
Bus tai, kad demokratai piliečiai turės balsavimu 

nuspręsti, kuTį jie pasirinks savo kandidatu. Visa tai 
žada sudaryti aštrią kovą demokratuose.

Darbiečiai, kaip žinia, savo kandidatu majoro vie
tai nuskyrė Clifford McAvoy.

apie McCarthy ir lucę
SUGRĮŽO Iš EUROPOS San Francisco miesto, ma

joras Elmer E. Robinson. Jis su savo žmona važinėjo 
po Europą apie šešetą savaičių ir kalbėjosi su daugeliu 
europiečių.

Ką gi jis girdėjo?
Mr. Robinson girdėjo tai, kad šiandien Amerikos 

vardui Europoje daugiausiai kenkia tokie asmenys, kaip 
senatorius McCarthy, ir kaip Clare Booth Luce, mūsų 
krašto ambasadorė Italijai.

Abudu yra reakcininkai. Abudu turi plačias burnas, 
pro kurias nuolat tryška reakcinės seilės, kurios ir ken
kia Amerikai.

Kai kurie italai politikai sako: jei rinkiminės 
kampanijos metu ambasadorė Lucė nebūtų sakiusi sa
vo “garsios” kalbos Milane, tai dc Gasperi būtų gavęs 
tarp 50-100 tūkstančių balsų daugiau. Toje savo kal
boje netaktiška ambasadorė pagrąsino: jei italai b.alsuo-

Mutual Security administratorius Harold E. Stassen, 
kuris su valstybes sekretoriumi maršrūtaVo po Aziją 
ir Europą. Jis griežtai reikalauja, kad Kongresas 
nenukapotų Vakarinės Europos kraštams teikiamos 
finansinės paramos. Ta pagalba eisianti Europos ap

ginklavimui. >

šią už pažangiąją valdžią, tai Amerika nutrauks teikusi 
jiems pagalbą. Visa tai užrūstino daug jtalų.

San Francisco, miesto majoras norėtų, idant kas 
nors suvaldytų tpkius, kaip McCarthy ir Lucė. Esą 
tuomet būtų visam reikalui sveikiau.

Su Mr. Robinsonu tame pilnai sutinkame .

lometrų nuo šios vietos man 
teko būti įkalintam kartu su 
kitais Raudonosios Armijos 
kovunais karo belaisvių sto
vykloje Szczalkow (pirmiau 
Stralkov). Šiame pragariška
me koncentracijos punkte 
esant, siaučiant žiemos šal
čiams, nuolatiniam badui, ti- 
fusui, cholerai, džiovai ir be
laisviu kankinimams, daugelis 
raudonarmiečių, jų tarpe ir 
keletas lietuvių, krito kanki
nių aukomis nuo pilsudskinin- 
kų tironiškos “šventos” inkvi
zicijos! Šiandien visa tai 
yra iš tolimosios praeities pri
siminimas, apie kurį niekados 
niekas spaudoje neminėjo. O 
gal dėlto, kad tuomet Lenkiją 
valdė ponai ir kunigai.

Pravažiavus Kiitno ir Lovi- 
čiaus miestukus, gamtos regi
niai nei kiek nepasikeitė, vi
sur tos pačios lygumos, stu
belkos, dvar(ii-kolchozai ir baž
nyčios, tik skirtumas tame, 
kad lygumos tankiau ežiomis 
išraižytos, kas reiškia, kad 
valstiečių žemės sklypeliai 
arčiau sostinės kas-kart ma
žėja.

Toli horizonte pasirodė 
aukštaš tiesus stulpas, tai 
Varšuvos radio stotis, kuri 
savo aukštumu pralenkia net 
garsųjį Paryžiaus Eifelio bok
štą. Artėjant prie Varšuvos 
apylinkės, reginiai truputį pa
sikeitė tuo skirtumu, kad gy
ventojų tirštumas didėjo. 
Tankėjo miestukų skaičius, 
kuriuose apart bažnyčių, ma
tėsi ir dirbtuvių.

Už pusvalandžio traukinys 
pasiekė Varšuvos miesto vaka
rinę dalį: Zachodnią. Nors šį 
miesto pakraštį mažiau* buvo 
palietę karo audros, bet vis 
tik būta daugybė namų su
bombarduota bei ’sudeginta, 
ką dar iki šiol liudija užsilikę 
griuvėsiai. Kaikur ant griuvė
sių vėl dygsta nauji moderniš- 

I ki gyvenamieji namai bei dir
btuvių pastatai. Dar kelios 
minutės, traukinys pasiekia 
centralinę Varšuvos stotį.

žmonės su ryšuliais ir če
modanais skubiai veržiasi pro 
vagono duris į peroną. Stoties 
patalpų niekur nesimatė, vi
si keleiviai kimšosi į vieną 
perono galą. Prasispraudus 
pro kontrolės vartus, kitoje 
pusėje aikštelės, po kairei, 
stovėjo siauras žemas pasta
tas, kuris atrodė daugiau j 
sandėlį; čia buvo laikina, sto
tis su įrengtais tarnybų sky
riais: bilietų kioskomis, kelei
vių laukiamosiomis salėmis, 
bufetais ir laikraščių kioskais, 
žmonių, laukiančių traukinio, 
buvo labai daug; vieni šneku
čiuodami kažin ką kramtė, o 
yti išsitiesę ant suolų bei 
grindų miegojo. Sulaukęs sa
vo eilės, užsakiau* sau ^pusry
čius”: pora bulkučių su pie
nu ir sūriu.

Apsimokėjęs tris zlotus, 
pradėjau galvoti, kaip pa
siekti Varšuvos priemiestį

Pragą, kur gyvena man seniai 
pažystami, buvę porto-ale- 
griečiai slavai. Tiksliai, pain
formuotas, sėdau į autobusą, 
užsimokėjęs 70 grašių perva
žiavus Vislos upės didžiulį 
tiltą, atsidūriau Pragoję. Il
gai neklaidžiodamas suradau 
savo vienminčius, braziliečius, 
kurie jau prieš porą metų 
yra atvykę iš Brazilijos Len
kijon, iki bus galimybė grįžti 
į savo tėvynę Tarybų Sąjungą.

Apsidairius po Varšuvos 
miesto centrinę dalį, daugiau 
pamąsčius, net šiurpas ima, 
kuomet pats savo akimis ma
tai, kiek šis miestas ir jo gy
ventojai yra nukentėję laike 
vokiškų nacių invazijos. 
Visur būta griuvėsių bei su
degusių namų griuvėsiai. Bu
vęs žydų gyvenamasis (getto) 
kvartalas visiškai su žeme 
sulygintas, o jei kokis namas, 
išliko bent kiek sveikas, tai 
jame langų, durų bei ant sie
nų tinku visiškai nebuvo, ka- 
dąngi automatų ir kulkosvai
džių ugnis nuo sienų tinkus 
nuvalė. Nors tokie namai iš 
vidaus yra atremontuoti ir 
žmonės juose gyvena, bet iš
orinės sienų dalys dar tebeliu- 
dija karo žymes su granatų 
išmuštomis duobėmis. O kiek 
šiame mieste žmonių prarado 
gyvybę! Vien tiklfrette buvo 
nužudyta, sudeginta bei palai
doti griuvėsiuose apie 56,000 
žmonių, jų tarpe vaikų, sene
lių ir moterų. O1 kiek visoje 
Varšuvoje žuvusių žmonių, 
niakas tiksliai skaičiaus nepa
sakys. 1945 metais, kuomet 
Raudonosios Armijos kariai iš
trenkė vokiškus hitlerininkus 
iš Varšuvos, gyventojų mieste i 
buvo likę tik 150,000. šian
diena Varšuvoje yra virš 
800,000 gyventojų.

Lenkijos liaudis myli savo 
šalies sostinę Varšuvą. Ji ati
duoda visas savas jėgas tam, 
kad atstatyti ir papuošti tėvy
nės širdį sostinę.

Jau prabėgo septyneri me
tai nuo Varšuvos atvadavimo. 
Mieste atstatymo darbas virte 
verda. Jau'nimo darbo briga
dos su didžib pasišventimu, 
pilnos entuziazmo, laisvu noru 
sekmadieniais atiduoda savą 
darbo jėgą su didžiausiu pa
sišventimu., kad greičiau ir 
gražiau atstačius ir papuošus 
lenkų tautos kultūros centrą 
Varšuvą.

Centrinės miesto gatvės: 
Maršalkowskaja, Novy Sviat, 
Jeruzolimskaja jau baigiamos 
su kelių aukštų gražiais na
mais atstatyti. Panašus atsta
tymo darbai eina ir kitose 
miesto dalyse; visu spartumu 
statomi gyvenami namai, dirb
tuvių pastatai. Vien, tik 1951 
metais buvo atiduota gyveni
mui 17,000 gyvenimui kamba
rių.

Apart namų statybos darbų, 
pradėtas naujo tunelio kasi
mo darbas. Tunelio ilgis apims 
virš 7500 metrų, jis jungs 
miesto centrą su Pragos prie
miesčiu ir Gdanską gelžkelio 
stotimi. Varšuvos priemiestyje 
žarany veikia stambi lengvų
jų automobilių dirbtuvė, -ku
rioje gaminami t pašažieriniai 
puikūs automobiliai ‘Warša- 
wa’. Vislos upę kerta trys 
naujai atstatyti gelž-betoni- 
niai tiltai, kurie jungia cent
rą su Pragos priemiesčiu. Vis
los upės gilinimo darbas šuo
liu’ varomas pirmyn; kasimo 
darbas atliekamas su moder
niškais ekskavatoriais. Neuž
ilgo Varšuva turės 'moderniš- 

į ką upių prieplauką, )<uri bus 
I sujaugta su stambia Baltijos 
jūros prieplauka ir miestu 
Gdansku.

Varšuvoje pradėtas statyti 
milžiniškas dangoraižis: Mok
slo ir Kultūros palocius. Šią 
milžinišką statybą pasižadėjo
atlikti savo darbo jėgomis ir 
finansuoti Tarybų Sąjungos 
vyriausybė, kaip dovaną nau
jajai Lenkijai.

Mokslo ir Kultūros palo- 
ciausz realizavimo projektas

Laisvoji Sakykla
Dr. Andriui L. Graičiūnui( 
mirus 
sę

Chicago, 111. — šių metų 
rugsėjo 7 d. sukaks vieneri 
metai kaip'Dr. Graičiūnas iš
siskyrė iš gyvųjų tarpo. Paži
nau velionį per 37 metus. At
simenu, kaip jis čia Ameriko
je gyvendamas darbavosi dėl 
įsteigimo Lietuvoje Kupiškyje 
laisvų kapinių.

šiandien kaip kas sako, kad 
velionis priklausė įvairioms 
srovėms, ir bando jį už taj 
net papeikti. Bot jeigu žmo
gus niekur nepriklauso, kas 
tada ?

Kiekvieno žmogaus parei
ga priklausyti ten, kur jam 
geriau patinka, studijuoti, 
skaityti, mokytis, kritikuoti. 
Tiktai taip išsimiklina protas, 
surandi ir permatai, kas mū
sų gyvenime yra gero ir kas 
blogo.

Lankausi kapinėse. Atmos
fera puiki, diena graži, žmo
nių daug. Vieni ant savo arti
mųjų kapų gėles laisto, kiti 
žiūrinėja į paminklus ir jų 
vertę studijuoja. O tų gies
mių, rekordinių giesmių! Vie
ni užperka vienas, kiti kitas, 
atminčiai savo mylimų, arti
mų, draugų. Per mikrofoną 
giesmių garsas jaudinančiai 
skamba net per visą kapinių 
apylinkę.

Atidžiai teiravausi apie ve
lionio Graičiūno kapą. Niekas 
jo nežino. Sako, jeigu jis čia 
yra palaidotas, nesirūpink, 
neatkas ir neišmes už tvoros.

Tiesa, kapinės yra laisvos, 
visuomenės įkurtos. Bet jos 
vedamos ir tvarkomos vienų 

‘ir tų pačių žmonių—‘mana
ging trustees’, “board oi 
trustees.” Daug maloniau ii 
gražiau būtų, jeigu visos sro
vės (išskyrus kunigiją) kapi
nes tvarkytų.

Klausiu kapinių raštinėje. 
Sako, taip, Graičiūnas čia yra 
palaidotas. Bet už lotą ir lai
dotuvių apeigas dar neužmo
kėta. Kaštavo tiek : “Grave 
space, $110; funeral service, 
$55; cement box, $40; over
time set, $8’. Viso $213.

Klausiu: Ar jūs galite pra
šalinti negyvėlį iš šių kapinių? 
Sako, taip, visada.

Ateinu pas graborių Redi- 
ką. Jo paties nerandu. Ten sė
di mergina, iš kurios kalbos 
supratau, kad jie nėra paten
kinti velionio Graičiūno laido
tuvėmis. Sako, jos sūnus (ku
rio aš nežinau) manė laikyti 
privatiškas šeimyniškas laido
tuves. Bet velionio artimieji 
susirinkę paskyrė ^komisiją. 
Taip jis čia bus visuomenės 
pagerbtas. Paminklas bus pa
statytas. Garbingai jis bus pa
laidotas. Sako, einant šitokia 
kryptimi, mes daugiau nieku 
ir nereikalaujame už laidotu
ves: kiek gavome, tiek ir už
teks.

Žmonės aukavo, buvo net 
kelis kirtus garsinta. Bot tas 
darbas ir pasirįžimas sykiu su 
velioniu amžinai užmigo. Tuo 
reikalu parašiau laišką Vilnies

eina sparčiai pirmyn. Palo- 
ciaus dydis bus rekordinis ne
tik Varšuvoje, bet ii* visoje 
Lenkijoje. Išviso namo aukštis 
bus 220 metrų. Pastatas, užims 
36 hektarus žemės plotą. Sta
tybos darbus atlieka patys 
geriausieji ir prityrę Tarybų 
Sąjungos inžinieriai, techni
kai, braižytojai ir statybos 
srityje prityrę darbininkai.
Palocius bus Lenkijos Liaudies 
Demokratinės Respublikos
Mokslo ir Kultūros centru; 
jame bus erdvios salės kong
resams su 3700 vietų, teatras, 
koncertų salės, didžiausia ša
lies biblioteka-skaitykla, dau-t 
gybė kitų salių ir kt.

Lenkijos liaudis deda visas 
savo jėgas, kad atstačius gra
žiąją sostinę Varšuvą ir visos 
šalies darbo žmonių kultūrinį 
ir ekonominį gyvenimą ant 
naujų,' socialistinių pamatų.
Varšuva, liepos 12 d. 1953 m. 
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redakcijai. Tą mano laišką 
redakcija perdavė komisijai.* 
Už poros savaičių gaunu laiš
ką nuo komisijos. Jį pasirašo 
A. Yuris.

Visa kaltė'suverčiama ant 
nabagės visuomenės. Jos atsi
liepimas iki šiol buvęs per lė
tas.' Net dar ir laidotuvių iš
laidų yra trūkumas. Viso la
bo ant komisijos rankų randa
si tiktai $15. Už tiek pinigų 
paminklo nenupirksi.

Man atrodo, jog tai yra la
bai menkas pasiteisinimas. 
Bėda ir su ta visuomene, kad 
ji nežino, kur ta komisija 
bedirbdama prapuolė. Taip, 
kaip tarpe anų trijų slaugių: 
vaikas be galvos. Darbas, ko
kis jis nebūtų, be žmonių nu
sidirba. Fundamento dar netu
ri, bet jau bando stogą deng
ti. Kas link visuomenės, tai 
retai kur rasi žmogų, kuris 
velionio nepagerbtų.

Tą patį vakarą, išėjęs iš 
graboriaus Rediko koplyčios, 
ką tik sutikau, priminiau ve
lionio Graičiūno reikalą. Vi
si parodė palankumą. Niekiu 
neatsisakė. Surinkau net $27, 
kuriuos pridaviau kapinių 
raštinėje, sykiu su aukotojų 
vardais. Adam Markūnas.

New Yorko valstija, 
kaipo alaus išdirbėja

Šiomis dienomis New Yor
ko miesto CIO United Brew
ery Workers unijos lokalai 
nutarė pasitraukti iš CIO 
ir pereit į sunkvežimių vai
ruotojų Federacijos uniją. 
-Jie atstovauja 7,000 darbi
ninkų. .CIO prezidentas 
Walter Reuther už tai pa
smerkė Federacijos vadus 
ir primetė jiems sulaužymą* 
“nepuolimo” sutarties. Ma
noma, kad šis bravarų dar-i 
bininkų žygis bus kai kuriui 
vadų panaudotas -trujdyf 
m ui vienybės tarpe CIO ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos.

Bet ne apie tai čia norė
jau kalbėti. Man pateko Į 
fan kas New Yorko Valsti
jos Darbo Department© lei
džiamas mėnesinis žurnalas 
“Industrial Bulletin.” ' Ja
me randu įdomių informa
cijų . apie alaus gamybą New 
Yorko valstijoje.

New Yorko valstija nie
kuomet nebuvo garsi savo 
alaus gamyba. Bet pasi
rodo, kad net aštuntadalį 
viso Amerikoje sunaudoja
mo .alaus pagamina New 
Yorko valstijos bravūrai. 
Iš 440 bravarų visoje Ame
rikoje, 46 randasi New Yor
ko valstijoje. Juose dirba 
13,000 darbininkų. Reikia 
žinoti, kad alaus gamyba 
yra labai mechanizuota, to
dėl mažai darbini?.™ /^ga
mina labai daug ataus./

Didžiausias alaus fabri
kas randasi B r o o k 1 y n e 
East New Yorko sekcijoje 
ąnt Liberty Avenue. Jis 
priklauso Piel Brothers 
kompanijai. Ten dirba 1,- 
000 darbininkų. 1951 me
tais Piel .Brothers išleido 
1,000,000 bačkų alaus.. Kom
panija susiorganizavo prieš 
70 metu.

Nors labai išsigarsinusi 
yra Wisconsino.' valstija su 
savo bravarais Milwaukee 
mieste, bet ji toli gražu at
silikusi nuo New Yorko 
valstijos. New Yorko vals
tija stovi pirmosiose eilėse 
visoje šalyje. Čia, žinoma, 
daugiausia alaus ir išgeria
ma. Neištroškęs

Washington. — Pr^ndfa- 
ma, kad Anglija rtfr per 
telefoną kartotinai ragino 
Ameriką suvaldyti Syng- 
maną Rhee, Pietinės Korė
jos prezidentą.
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"BIELINSKIS"
Banguoja nuo vėjo bręstančių javų laukas. 

Grožėdamasis plačių Rusijos lygumų gam- 
. ta, su knygų krepšiu ant pečių eina per 

skurdžius kaimus knygnešys, siūlydamas 
pirkti elementorius ir pasakų knygas. Ta
čiau baudžiauninkai šį kartą neišeina pasi
tikti prekių išnešiotojo, o paskubomis gink
luojasi šakėmis, mietais, dalgiais ir ruošiasi 
atremti artėjantį baudžiamąjį caro žandarų 
būrį. Krauju ir ugnimi malšina caras liau
dį, nepakeliančią žvėriško dvarininkų išnau
dojimo, atimančių paskutinį duonos kąsnį. 
Pakliuvęs į žandarų rankas, knygnešys su
imamas vien už tai, kad pulkininko akis už
kliuvo už elementoriųje išspausdintos patar
lės, prasidedančios žodžiais “Laisvam — 
laisvė...”

jTaip prasideda filmas apie didįjį rusų 
Wta* jos patriotą, revoliucinį demokratu V. G.

4 \ . vBielinskj, kurio veikla ir kūryba sudaro išti- • 
są epochą rusų tautos ir visos žmonijos is
torijoje.

1830-jų metų Rusijoje, valdomoje dekab
ristų sukilimo kruvino malšintojo Nikola
jaus I, atrodo, nebuvo jėgos, kuri galėtų 
drįsti priešintis caro valdžiai. Tačiau liau
dis buvo gyva, gyvos ir Radiščevo, dekabris
tų, Pi/škino idėjos šalyje. Bajoriškųjų revo
liucionierių karta .jau baigė atgyventi savo 
amžių, užleisdama vietą naujajai inteligen- 
tų-revoliucionierių, raznočincu kartai Vie
nas iš pirmųjų šios kartos veikėjų buvo Bie
linskis.

Filmas pradeda vaizduoti Bielinskio gy
venimą ir veiklą nuo darbo žurnale “Otečes- 
tvennyje Zapiski”. šiame žurnale Bielinskis 
jau galutinai atsikratęs “biauraus susitaiky
mo su šlykščia tikrove” iliuzijų :r kalba pil
nu revoliucionieriaus-materialisto balsu.
* Parodyti Bielinskio veikalą 1810-taisiais 
metais, jo didžiulę, revoliucionizuojančią į- 

Jjlfr.ą rusų visuomenei, literatūrai, mokslui, 
penui, jo ryšį su rusų liaudimi ir didžiojo 

itijjto idėjų nemirtingumą — tokį uždavi
nį užsibrėžė filmo scenaristai ir režisierius.

Filmas supažindina mus su priešakiniais, 
nepaprastos kultūros rusu žmonėmis—rašy- 

. tojais, artistais, visuomenininkais, atsklei
džia caro valdininkų bukumą ir abejingumą 
išnaudojamai liaudžiai., parodo gilėjančią 
bedugnę, kuri, pradedant Radiščevu, vis di
dėjo tarp liaudies ir revoliucinių demokra
tų iš vienos pusės, ir liberalų, reakcionierių, 
dvarininkų — iš antros pusės. Gogelis, Ler
montovas, Nekrasovas, Gercenas, ščepkinas, 
Černyševskis — didieji rusų priešakinės 
kultūros veikėjai, tvirtai įeiną į pasaulinės 
literatūros, filosofijos, teatro istoriją, praei
na filme pro žiūrovų akis.

1840-j i metai — nepaprastai turtingi Į- 
vykiais rusų išsivadavimo .judėjimo istorijo
je. Bielinskis tuo motu stovėjo rusų pažan
giosios visuomenės priešakyje, į jį buvo nu
kreiptos jaunimo akys, jis davė kryptį ru
sų literatūrai ir kritikai. Caro žandarai ir 
III skyrius buvo tos nuomonės, kad Bielins
kio asmenyje susikoncentravo visos blogy
bės, drumsčiančios caro imperijos ir bau
džiavinės santvarkos rimtį. Aktorius I. Ku- 
rilovas įspūdingai atkūrė istorinį Bielinskio 

' portretą V Filmas atskleidžia Bielinskio san- 
tykiiAs su* Lermontovu; padeda išsklaidyti 
sena* buržuazinių literatūros istorikų pasa
kas apie tai, kad Bielinskis ir Lermontovas 
buvo net menkai pažįstami. Gerai navyku- 
sios scenos, kai Lermontovas dvikovoje pra
šo sekundantą perduoti Bielinskiui naujos 
poemos rankraštį. Bielinskis vėl susitinka su 
suimtuoju Lermontovu, klausosi jo puikaus 
eilėraščio “Tėvynė”, neabejodamas lygina 
jo talentą su Puškinu. Lermontovas (akto- 

’ rius N. Afanasjevas) — gyvas ir įtikinantis 
šiame filme.

Nekrasovas ne kartą sakydavo, kad Bie
linskiui jis skolingas visą gyvenimą. Iš tik
rųjų, Bielinskis aštria, teisinga kritika iš
sklaidė jauno Nekrasovo iliuzijas, nukreipė 
jį į •realistinės kūrybos kelią, štai Nekraso
vas “Otečestvennyje Zapiski” redakcijoje 
nusivylęs meta į kampą nevykusio, teisingai 
Bielinskio iškritikuoto, eilėraščių rinkinio 
“Svajonės ir balsai” egzempliorius. Kitoje 
vietoje busimasis poetas rašo prašymus bau- 

* džiauninkams, nors ir supranta, kad jų 
skundai nieko nepadės, kadangi “mužikas 

j. skwnd'iiasi vienam ponui ant kito”. Pagaliau 
ir Nekrasovas lanko pirmojo 

Rusijo.j^eležinkelio statybą. Čia Nekrasovas 
skaito vieną savo realistinį eilėraštį Bielins
kiui, čia, įkvėptas didžiulio, sunkaus liau
dies darbo, jis ryžtasi atiduoti visas savo 
jėgas poezijai, kurios herojumi būtų liaudis. 
Tačiau aktorius V. čestnokovas, atliekantis 
poeto vaidmenį, neįtikina žiūrovo, kad prieš

jį tikrai žymusis rusų poetas-realistas, ilga
metis žurnalo “Sovremenik” ir “Otečestven
nyje Zapiski” redaktorius Nekrasovas, kuris 
gyvenime buvo energingas, sumanus žmo
gus, gabus organizatorius ir visuomeninin
kas. Per daug jau apatiškas daugelyje filmo 
vietų yra Nekrasovas.

Talentingai atlieka filme didžiojo rusų 
rašytojo, realisto ir satyriko Gogolio vaid
menį aktorius G. Vicinas. žiūrovas mato 
Gogolį tik vieną kartą — teatre, “Revizo
riaus” pastatyme, susitinkantį sir Bielinskiu. 
šiame epizode atskleidžiamas visas Gogelis 
— nuoširdus ir paprastas, kartu sąmojin
gas, pastabus ir tikintis savo kūrybos jėga, 
slypinčioje liaudiškumo. Įtikinanti ir giliai 
istoriškai teisinga scena, kai Gogelis, atsL 

• sveikindamas su Bielinskiu, įteikia jam port
felį su naujos poemos “Mirusios sielos” rank
raščiu, tvirtai tikėdamas, kad kritikas atvi
rai ir teisingai įvertins naująjį kūrinį. Vel
tui Pagodino ir ševyriovo tipo reakcionieriai 
stengėsi sukiršinti tada Gogolį prieš Bielins- 
UĮ _ kol Gogelis buvo Bielinskio artumoje,
jis neiškrypę iš teisingo liaudiško, realistinio 
meninės kūrybos kelio.' Filme teisingai įver
tintas ir išspręstas šis svarbus momentas ru
sų literatūros istorijoje.

įsimena filmo kadrai, parodantieji Bie
linskio ir ščepkino kelione pas Gerceną. Pa
keliui jie mato negailestingą žandarų ir 
kariuomenės susidorojimą su valstiečiais, 
drįsusiais sukilti prieš nekenčiamą dvarinin
ką ir padegti jo sodybą. Kerštu, neapykanta, 
o kartu ir nepaprasta jėga žvelgia į pris
paudėjus grandinėmis surakinto baudžiau
ninko akys. Bielinskis nusisuka — jam gė
da žiūrėti. Tačiau kartu Bielinskis mato, 
kad rusų liaudis, baudžiauninkai, nepalauž
ti, tvirti savo tikėjimu į laisvę ii* išsivadavi
mą. Tai priduoda nau jų jėgų didžiajam kri
tikui ir revoliucionieriui kasdieninėje kovo
je su caro cenzoriais ir žandarais. Bielinskio 
kova su cenzūra buvo iš tikrųjų nepaprastai 
sunki ir nelygi. Jš vienos pusės — didžiule 
reakcinių cenzorių ir žandarų armija, iš 
antros — vienintelis pažangus Rusijos žur? 
nalas ir nedidelė saujelė literatų, susitelku
sių apie Bielinskj. Filmas parodo mums at
skirus šios kovos vaizdus. štai Bielinskis, 
palinkęs prie cenzūros išbraukyto straipsnio 
iau kelinta bartą stengiasi kitais žodžiais 
nusakyti draudžiamą mintį; toliau — bu
kaprotis žandarų viršininkas, su laukiniu 
džiaugsmu- antspauduojantis k o n f i s k u o tą 
žurnalo numerį su Lermontovo poema “De
monas”. Gerai pavykusi ginčo scena su sla- 
vianofilais ir vakariečiais universiteto biblio
tekoje. Visa tai parodo tą didžiulę kovą, 
kurią vedė didysis kritikas prieš reakciją, 
baudžiavą ir carizmą.

. Liaudis — tai ta jėga, kuri priešinosi ca
rinei priespaudai ir dvarininkams. Rusų 
liaudis iškėlė iš savo tarpo tokius išsivadavi
mo judėjimo vadus,' kaip Bielinskis. Visos 
savo veiklos kriterijumi patsai Bielinskis 
laikė liaudies nuotaikas. Tačiau filme pasi
gendame ryškių liaudies atstovų tipų. Liau
dis, didinga rusų revoliucinė liaudis,, ’filme 
iš esmės pilka, beveidė. Masinės scenos, ku
rių jėgą padidina įspūdinga D. šostakovi- 
čiaus muzika, negali užpildyti tos spragos.

Filmo statytojams neblogai pavyko paro
dyti Bielinskj Zalcbrune, rašantį garsųjį lai
šką Gogoliui. Išvykęs į kurortą gydytis, .Bie
linskis stebi Vakarų Europos liaudies skur
dą, lygina grafų ir baronų gobšumą su Rusi
jos dvarininkais. Kritikas prisimena Gogolio 
sukurtus tipus stebėdamas angliakasius, 
rankomis nešančius anglį iš kasyklų, savo 
kruvinu prakaitu sukuriančius išorinį Vaka
rų civilizacijos blizgėjimą.

— Tie patys čičikovai, tik kitais rūbais: 
Prancūzijoje ir Anglijoje jie nesuperka mi
rusių sielų, o perka gyvas sielas laisvuose 
parlamento rinkimuose, — sako Bielinskis 
Turgenevui.

Tuo laiku atneša paštą. Bielinskis skaito 
laišką, kuriame Gogolią, tada jau pakliuvęs 
reakcionierių įtakon, prieštarauja kritikui, 
neigiamai atsiliepusiam apie reakcinę knygą 
“Rinktinės vietos iš susirašinėjimo su drau
gais.” Veltui stengiasi Turgenevas sulaikyti 
iš sielos gelmių kylantį Bielinskio pyktį, pa-, 
tardamas nusiraminti, nesijaudinti ir near
dyti jau ir taip silpnos sveikatos — kritikas 
sėda rašyti atsakymą. Taip gimsta “Laiškas 
Gogoliui” — tam Gogoliui, kurį Bielinskis 
karštai mylėjo, kurio kūrybą statė pavyz
džiu visai jaunajai Rusijos rašytojų kartai. 
Pro akis Bielinskiui praslenka visi matyti 
nepaprasto liaudies skurdo,, neteisybės, iš
naudojimo, prievartos vaizdai, kruvinomis 
pykčio ašaromis protestuoja jis prieš Gogo
lio bandymą pasukti neteisingu reakciniu 
keliu kūryboje.

J. Bulota.

Maskvoje veikia Čaikovskio vardo konservatorija, kurioje mokosi 800 studentų, 
kilusių iš 40 įvairiu tautų, jų tarpe, žinoma, ir lietuviu. Nuotraukoje matome (iš kai- 

-res į dešinę) studentes: H. Achtijamova, iš Totorių autonominės respublikos, ir L 
Martirosijana, iš Armėnijos respublikos.

Darbininkų
Sveikata
PASTABOS APIE VALGĮ

Geri pusryčiai padaro ge
rą Įžangą i žmogaus darbo 
dieną. Menki pusryčiai silp
nina visą organizmą, pada
ro nervu aržu m a, nuovar
gį, trukdo bet kokias pa- . 
stangas, fizines ir protines. 
Naminiai ginčai, barniai 
greičiau tada Įvyksta. Pus
ryčių reikia pavalgyt so
čiai, ir gerai parinkto mais
to, taipgi būtinai reikia vi
taminų — daugeriopų vi
taminų (“m u 11 i p l e vita
mins”) kapsulių, tablečių, 
miltukų ai’ skystimo for
moj.

Siaute audra. Tamsūs debesys aptraukė 
visą dangų,, be perstojo lijo. Smarkus vėjas 
lenke pakelėje augančius medžius. Jau bu
vo tamsu, ir tik prie plento vingio vos buvo 
matyti boluojantys stulpai.

Įvažiavome į tankų eglyną, žaibas labai 
dažnai nušviesdavo vingiuotą kelią. Jame iš 
po lietaus nuplauto žvyro buvo matyti šla
pias, slidus molis.

Staiga automašinos žibintu ' šviesoje pa
matėme žmogų. Jis stovėjo vidury kelio. Už 
kelių žingsnių buvo staigus posūkis į kal
ną...

— Tu r būt, nori, kad pavėžėtume, — pa
sakė šoferis, sustabdydamas mašiną, kuri 
pakalniui slydo šlapiu keliu.

Kai nepažįstamasis prisiartino, mes pa
stebėjome, kad jo švarkas: užpakaly buvo 
pusiau perplėštas, o iš kairės rankos varvė
jo kraujas.

— Kas atsitiko? — paklausiau sužeistąjį.
Vidutinio ūgio, blizgančių tamsių akių 

vyriškis pasisakė esąs kolūkio brigadininkas 
ir grįžtąs iš darbo namo. Jam beeinant ke
liu, audra išvertė eglę, ir medis krisdamas 
sužeidė jį.

— Daug kraujo ištekės, — susirūpino šo
feris. — Lipkit į mąšiną. Aš turiu tvarstį. 
Juk jum j miestą reikia, pas gydytoją...

— Mes savo kolūkyje turime gydytoją, — 
atsakė'Vyriškis.

—Aš sustabdžiau jus, kad perspėt, kad 
nebūtų katastrofos, nes tokiu metu kelias 
labai pavojingas...

u

Dėl lietaus aš negale,jau gerai jį pamatyti 
ir antrą kartą pakviečiau lipti į mašiną. Iš 
pradžių .jis atsisakė, bet paskui sutiko.

— Dabar aš jum-parodysiu, kaip aplenk
ti šitą vietą, — lipdamas į mašiną, pasakė 
kolūkietis.

Ranką jis aptvarstė, bet kraujas tebesi
sunkė.

Mes tuoj pavažiavome maždaug šimtą 
metrų atgal, iš kur neseniai nutiestas plen
tas xvedė į kolūkį.

—Kaip jūsų kolūkis vadinasi? — paklau
siau pakeleivį.

■— “Naujas gyvenimas”, — atsakė vyras.
Aš jau seniai buvau girdėjęs apie šį Kau

no srities kolūkį. Kolektyvas jame buvo dar
nus, susidedantis daugiausia iš, buvusių ku
mečių. Grandininkui Taujoniui pereitais me
tais už gausų derlių buvo suteiktas Socialis
tinio Darbo Didvyrio . vardas. Kolūkio na
riai vieni pirmųjų srityje pasistatė elektrinę,

Viename Tarybų , Sąjungos kolūkyje: kol
ūkiete džiaugiasi gausiu derliumi.

SUSITIKIMAI
Nevartok nieko labai 

karšto, nes tai gadina vD 
daus plėves ir padeda atsi-

ei paskui — ligoninę.
Mašina greitai lėkė plentu, ir netrukus 

tolumoje sužibėjo kolūkinės gyvenvietės ži
buriai. Sužeistasis parodė kelią į ligoninę, 
kuri buvo čia pat, už kalnelio.

— Mūsų Rimkus dar nemiega, ligonius 
lanko, — patenkintai linktelėjo jis į apšvies-, 
tosios patalpos pusę. '

—Koks Rimkus? — paklausiau nustebęs.
— Ar ne Jonas, toks juodbruvis, neaukšto 
ūgio...

—- Tas pats, — atsakė kolūkietis, išlipda
mas iš mašinos. — Aš greit grįšiu, tik duo
siu ranką apžiūrėti.

Dar vis nesiliovė lijus, ir šoferis pasaūlė 
pernakvoti kolūkyje — buvo vėlu, o mums 
dar reikėjo važiuoti daugiau kaip aštuonias
dešimt kilometrų.

Belaukiant kolūkiečio, užėjusio į ligoninę, 
aš nenorom susimąsčiau.

Galvojau apie* Rimkų, su kuriuo kartu 
mokėmės universitete. Gabus jis buvo jau
nuolis.

— Įdomu, kaip jis dabar dirba? — galvo
jau aš. — Jau penkti metai nemačiau jo. 
Ir štai, pasirodo, jis čia, šitame kolūky...

Aš išlipau iš mašinos ir priėjau prie ligo
ninės. Pro jos didelius langus švietė skaisti 
elektros šviesa. Dideliame kieme pastebė
jau'gėlių lysves ir baltus suolus. Įėjau į pas
tatą. ' ;

Koridoriuje mane sutiko mergina baltu 
chalatu. Kaip vėliau, paaiškėjo, tai buvo 
medicinos sesuo. Aš paklausiau, ar greit 
galima bus pamatyti gydytoją Rimkų.

rasti opai, net i]’ vėžiui. 
Perdaug šalti daiktai irgi 
žalingi.

Kam prireikia sunkiau1 
dirbti fiziškai, tam reikia 
sotesnio ir maisto, ar tai’ 
žiema ar vasara. Gerai “ba
lansuotas” maistas, su vita
minų gausa, padeda visata • 
organizmui savo pareigas 
eiti. Menkas maistas, vita-- 
minų stoka silpnina ir iš
semia organizmą, greitina 
ligas ir senatve.

Jei sąlygos leidžia, ge- • 
riau yra valgyt dažniau ir 
neperdaug iš karto.

Nereikia kimštinai prisH’' 
ryt, nes tai perdaug ištem- ■ 
pia skilvi ir trukdo virš
kinimą ii’ apsunkina orga
nų ir liaukų darbą. Bet 
beaugančiam vaikui ar jau
nuoliui galima ir dažnai 
net patartina dažniau ir 
sočiau valgyt, kada tik pa
simaišo proga.

Jei nori suliesėt ir su- 
mažint svorį, turi mažiau . 
valgyt. Mažiau viso ko, 
ypač mažai riebalų, saldžių 
ir miltinių valgių. Bet vi
taminų preparatų reikia vi-; 
sados.

Žvilgterėjusi į mano veidą, kuriame, tur būt, 
buvo matyti nuovargis, mergina paaiškino, 
kad gydytojas dabar tvarstąs ligonį ir ji ne
galinti jo pašaukti.

Aš paklausiau, kada kolūkyje buvo pa
statyta ligoninė, ir ji papasakojo, su kokiu 
dideliu entuziazmu kolūkiečiai statė šį pa
statą.

— Šios ligoninės įkūrimas yra surištas su 
gydytojo Rimkaus vardu, — paaiškino mer
gina. — Tada čia dar nebuvo medicinos se
serų. Iš pradžių Rimkus pats mane mokė, 
paskui pasiuntė į kursus. Dabar čia mūsų 
trys dirba... O kiek jau žmonių išgydėme.. 
Būdavo, kad mes su gydytoju ištisas savai
tes prie vieno ligonio beveik be miego išsė- 
dim, bet ligą įveikiam...

Medicinos sesuo ilgai dar pasakojo apie 
darbą ligoninėje, visur pažymėdama gydy
tojo Rimkaus nuopelnus.

Netrukus Rimkus išėjo į laukiamąjį, kur 
mes kalbėjomės su medicinos seserim. Kai 
jis mane pamatė, jo veidas nušvito linksma 
šypsena, ir mes draugiškai pasisveikinome.

—o—
Plačiai atidaręs • duris, Rimkus įsivedė 

mane į erdvų butą. Jame buvo keli kamba
riai. Visur švara, kvėpė pušimi. Aš supratau, 
jog tai vienas naujosios gyvenvietės namų.

— Jauskis, kaip namie, —r pasakė jis.— 
žmona su reikalais išvažiavo į ministeriją, 
tai mes čia kaip nors... •

—Tu jau vedęs?— nustebau aš.
— O kaipgi, — linksmai atsakė gydyto

jas. — Mano žmona — kolūkio skaityklos 
vedėja, šauni moteris.

Rimkus paprašė mane sėsti, o pats va

Kai labai privargęs, pir-. 
ma kiek dustelėk, pasilsėk,1 
ir tik tada eik valgyt, bet 
nepersivalgyk. Geriau pa
silsėt ir pagulėt prieš val
gymą. Bo valgymo geriau 
negulk, bet pasėdėk, tai vi
duriai lengviau susidoros. 
Jei prisivalgęs atsigulsi, 
menkas bus miegas ar poil
sis: mėšlungiai, traul?ačiaiM 
tirpuliai ramumo neduos. 
Daugeliui taip esti po vėly
vos ir sočios vakarienės.

Po vakarienės bent 4-5 
valandas palūkėk, n e i k • 
greit gulti: geriau tada pa
miegosi ir linksmesnis būsi 
rytojaus dieną. Bet labai 
alkanam gult eiti irgi ne
patartina. Geriau stiklą šil
to pieno sugert, gal. ir ploną 
duonos ar sausainio riekelę.

Valgydamas arba paval
gęs geriau negerk labai 
šalto, nes tatai sutrukdo 
vidurių darbą.

J. J. Kaškiaučius, M. D.

Religiniai izraeliečiai ■ 
protestuoja prieš verstiną . 
darbą merginoms

landėlę išėjo. Sugrįžęs jis pasakė:
— šoferis jau susidraugavo su traktori

ninku, pas jį ir nakvos. O mes, manau, dar 
pašnekėsime.

Bevakarieniaudami prisiminėme apie tai, 
kaip mokėmės universitete, kalbėjome apie 
kolūkį.

—Čia puikūs žmonės, — įterpiau aš. — 
Štai kad ir tas sužeistas brigadininkas...

Rimkus kiek susimąstė. Paskui jis tęsė:
—Taigi, susidraugavau aš su jais ir daug 

ko iš jų pasimokiau. Va, kad pamatytumei 
Socialistinio Darbo Didvyrį Taujonį. Koks 
tai žmogus!

Ir jis pradėjo pasakoti apie Taujonį, apie 
brigadininkus, kitus kolūkiečius...

— Nors knygas apie juos rašyk, tokie
(Tąsa' 4-tam pusi.)

Izraelis. — Apie 5,000 re
liginių žydų, vyrų ir mote
rų, susirinkę Didžiojoj Si
nagogoj, protestavo, kad- 
Izraelio valdžia mojasi im
ti į verstinus valdinius dar-* 
bus merginas, kurios, pa-, 
gal savo tikybą, atsisako 
nuo privalomos tarnybos 
armijoje.

Rabinai ir kiti kalbėtojai 
susirinkime ragino neklaus 
syti įstatymo dėl merginų 
draftavimo ve r s t i n i e m s. 
darbams, jeigu seimas iš
leistų tokį įstatymą, kaip 
kad valdžia reikalauja.

S pusi.—LaisvB (Liberty), -Šeštadienis, Liepos-July 25, 1953
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"Antros rūšies” žmones
(Vieno užsieniečio Įspūdžiai 

ir patyrimai Jungtinėse
Valstijose)*

Pakeliui i pietus, tarp 
Bristolio ir Nashville mies
tų, Tenesio valstijoje, m.es 
pasivijome keistų procesiją. 
Pačiu plataus kelio pakraš
čiu slinko kokios trys de
šimtys margai, bet vargin
gai apsirengusių žmonių. 
Priekyje su ryšuliais ant 
nugarų ėjo vyrai, po jų vil
kosi motervs su vaikais. 
Vaikai žiūrinėjo i šalis ir 
apie kažką plepėjo, suaugu
sieji žingsniavo nebylūs ir 
paniurę, Įsmeigę akis j že
me. Iš šonų ėjo du rūsčios 
išvaizdos karabinais apsi
ginklavę polismenai.

Iš pradžių mums pasiro
dė, kad tai yra kaliniai, 
kurie varomi iš vieno kalė
jimo i kitą. Bet kodėl jų 
tarpe tiek, daug vaikų ir 
paauglių? Kodėl visu vie
nodai pailgi ir tamsiai bron
ziniai veidai?

—Juk tai indėnai, — pa
reiškė mūsų bendrakeleivis 
amerikietis, atidžiai Įsižiū
rėjęs į einančiuosius.

—Kur jie varomi?
Šito amerikietis nežino

jo. Jis pasiūlė sustoti ir 
paklausti policininką. Bet 
tas tai]) grubiai ant mūsų 
suriko, kai mes, sustabdę 
mašiną, sustojome prie 
priekyje einančiųjų, kad 
mes bevelijome kuo grei
čiau nuo jų pasitraukti.

Tačiau prie pirmosios 
benzino pilstymo stoties 
mes sustojome, norėdami 
pasiteirauti, kas nutiko in
dėnus. Stotį aptarnaująs 
jaunas vaikinas pusiau ka-j 
rine — pusiau civiline uni- ■ 
forma (matyti, neseniai de- i 
mobilizuotas iš armijos), 
išgirdęs mūsų klausima, 
kur ir kodėl indėnai varo- ■' 
mi, atsakė:

—Jiė perkeliami į kitą 
vieta.

—Kodėl?
—Šito aš tiksliai nežinau, 

— prisipažino vaikinas, — 
bet sakoma, kad, esą, jų že
mė, kurioje gyveno vietine 
indėnų gentis, p a s i r o d č 
esanti visai ne jų, o vienos 
Našvilio bendrovės, ši ben
drovė prieš dvejus metus 
pastatė čia, kiek žemiau pa
lei Tenesio upę, didelę ga
myklą, o rūda gamyklai 
yra kaip tik po šios gen
ties žeme. Bendrovė, ge
ruoju prašė indėnus pasi

traukti Į kitą vietą, bet jie 
nesutiko. Bendrovė kreipė
si i teismą, įrodė jam, kad 
indėnai gyvena jos žemėje, 
ir teismas, žinoma, priėmę 
sprendimą perkelti' juos į 
rezervata. v

—O žemė iš tikrųjų pri
klauso bendrovei?

—Šito tai]) pat tiksliai ne
žinau, — atsakė vaikinas.— 
Kol čia nebuvo gamyklos, 
niekas apie tai nekalbėjo, 
o po to, kai gamykla buvo 
pastatyta, net laikraščiuose 
buvo rašoma, kad indėnai 
gyvena svetimoje ženrėjeir 
kad jiems teks atsiskirti su 
įsigyventa vieta ir išvykti į 
rezervata. v x

—Šie indėnai čia neseniai 
atsirado, ar taip?—paklau
sė mūsų bendrakeleivis.,

— Ne, — ryžtingai pasa
ko vaikinas, — jie jau se
niai čia. Tenesio slėnis — 
jų gimtinė. Baltieji juos 
labai seniai suvaro šičia j 
Dūmu kalnynu atšaka ir 
iki šiol leido jiems čia gy
venti.

— Kaip gi galėjo atsitik
ti, kad ši žemė pasirodė 
esanti visai ne jų, o bendro
vės?

—Iš tiesų, nežinau, — at
viraširdiškai prisipažino ji- 
sai.

Mažame kaimynini a m e 
miestelyje mūsų bendrake
leivis amerikietis užėjo į 
vietinius prekybos rūmus 
pasiteirauti. Jis ten užtru
ko apie valandą, grįžo*niū
rus ir aiškiai blogai misi-i 
teikęs. Į klausimą, ką jis 
sužinojo apie indėnų liki
mą, amerikietis, užuot at
sakęs, nusikeikė ir pasiūlė 
važiuoti toliau.

Pravažiavusį siauras ir 
vingrias miestuko' gatves, 
mašina ištrūko į platų ir ly
gu kelia, kuris čia eina iš- 
ilgai Tenesio upės slėnio. 
Kairėje, toliese driekėsi 
miškais apaugę kalnai, de
šinėje riogsojo plikos kal
vos. Abiejose kelio pusėse 
dažnai aptikdavome dide
lius reklaminius skydus, 
kuriuose buvo nupiešti čia 
indėnų vigvamai (lūšnos), 
čia patys indėnai ryškiais, 
plunksnomis papuoštais 
galvos apdangalais. Skydai 
kvietė visus turistus pasuk
ti iš kelio ir už nedidelį mo
kestį pasižiūrėti “civilizaci
jos nepaliesto, primityvaus 
indėnų gyvenimo.”

Reklama mūsų nesugun

dė. Mes jau buvome matę 
šį “civilizacijos nepaliestą, 
primityvų gyvenimą” Va
karų Virdžinijoje, Žydruo
se kalnuose. Mes matėme 
skurdžias indėnų palapines, 
jų apskurusius drabužius, 
iš akmenų sudėtus židinius, 
molinius indus, prieštvani
nius namų apyvokos reik
menis. Už abejotiną malo
numą pamatyti, kai]) gyve
na žmonės, kurių vystyma
sis tyčia sulaikytas prieš 
kelius amžius buvusiame 
lygyje, mes turėjome su
mokėti vikriam verteivai 
])o porą doleriui. Sumokė
dami pinigus, paklausėme, 
ar bent kokia nors* jų da
lis atitenka indėnams. Ver
teiva nustebęs ir net įsi
žeidęs atsakė:

—Dar ko? Tai mano 
biznis.

Biznio vardan, gobšaus 
pelno vardan beveik pusė 
milijono senųjų Amerikos 
gyventojų laikomi pusiau 
laukinių genčių padėtyje. 
Verteivos pavertė ištisą 
tauta kažkokiu milžinišku 
ir baisiu žmonių žvėrynu, 
kurį dykinėjau tieji turistai 
gali per ištisus metus ap
žiūrinėti. Ir verteivos, ku
rie uždirba pinigus, rody
dami indėnus dykiųėjan- 
tiems turistams, nė vieno 
cento neišleido šiai tautai 
padėti.

—Nejaugi vyriausybė ne
gali susidoroti su šiais ver
teivomis ?—paklausiau ben
drakeleivi amerikietį, paro
dydamas ryškiai išmargin
tus skydus, reklamuojan
čius indėnų “primityvumą” 
ir “atsilikimą.” — Juk tai 
įžeidimas visai šaliai.

—Vyriausybė! — sarkas
tiškai sušuko amerikietis. 
Susierzinusiu balsu, kuria
me skambėjo nuoskauda ir 
kartėlis, amerikietis papa
sakojo, kad indėnais rūpi
nasi specialus Indėnų biu
ras, kuriam, matyti, ne at
sitiktinai vadovauja žmo
gus, karo metu tvarkęs 
koncentracines stovyklas. 
Perimdamas Indėnų biurą, 
šis žmogus — Dilonas Ma- 
jeris — pareiškė, kad jis 
ketina perkelti indėnus į 
Teksaso bei Kolorado dy
kumas ir į Floridos džiun
gles. Majerio politikos 
prasmė aiški. Įtakinga kon
greso narių grupė ketina 
atimti iš indėnų jų žemę, 
vandenį ir kitus turtus. Ši

CLEVELAND, OHIO

SPAUDOS PIKNIKAS
I '

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio ( ugnsi) 2 d.
KUBOS ŪKYJE

prie kelio 422 ‘
5-kios Vertingos Dovanos Prie Įžangos Tikieto

AUKA 25 CENTAI GERA MUZIKA ŠOKIAMS

Rengia LLD 22-ra kuopa ir LLD 51-ma kuopa

Visus lietuvius kviečiame iš visų apielinkių, iš artimų ir tolimesnių kolo
nijų, dalyvauti piknike.

Piknikui vieta graži ir paranki privažiuoti. O komitetas, kuris susideda 
daugiausia iš moterų, rengiasi visus svečius ir viešnias gražiai priimti ir 
pavaišinti skaniais valgiais.

P. S.: Važiuojant iš Clevelando automobiliais, privažiavus Wellshfield, 
Ohio, dar pavažiuot 2 ir pusę mylias ir rasite pikniko vietą. •
• Rengimo Komitetas.'
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grupė, pasak mūsų ben
drakeleivio, įpareigota 
veikti galingų monopolijų, 
kurios įdėjo didelius kapi
talus į pramonės vystymą 
pietinėse valstijose. Indė
nai jiems trukdo, todėl ke
tinama išvaryti juois iš čia, 
net jeigu jie dėl to išmirs.

—Ta procesija, kurią mes 
matėme kelyje, — tai per
kėlimo pradžia?

—Nemanau, kad pradžia, 
—atsakė amerikietis.—Pre
kybos rūmuose a n ame 
miestuke man pasakė, kad 
ši' grupė — ne pirmoji. In
dėnai jau ilgą laiką iš čia 
keliami.

Paskendę savo mintyse, 
mes kelias minutes tylėjo
me. Amerikietis buvo su
sierzinęs ir nuliūdęs. 
Kultūringas ir pažangiai 
nusiteikęs, jis norėjo 
mums parodyti visa, kas 
buvo gero jo tėvynėje, 
ir su malonumu tai rodė. 
Jis neslėpdavo savo džiaug
smo, kai surasdavoi ką ge
ra, ir galėjo kaip paauglis 
tuo girtis. Bet jį nuošir
džiai liūdino visa, ką mes 
aptikdavome blogo. Jis at
virai ir griežtai peikė blo
gį, nemėgindamas jo tei
sinti.

—Kai]) amerikiečiai į vi
sa tai žiūri?—paklausiau.

Amerikietis kažkaip pa
traukė pečiais, tarsi neži
nodamas, ką pasakyti, tru
putį pagalvojo ir pagaliau 
atsakė:

—Manau, kad abejingai.
—O kodėl? Juk reikalas 

liečia tokius pat žmones?
—Tai ir yra, kad ne apie 

tokius pat žmones. Dau
geliu amerikiečių indėnai, 
meksikiečiai, puertorikie- 
čiai, žydai, slavai ir kiti 
nevietinės kilmės amerikie
čiai—“antros rūšies” žmo
nės. Jie pakenčia juos, bet 
neranda reikalo jais rūpin
tis. Juk mūsų laikraščiai, 
knygos, filmai, pjesės, radi
jas, paveikslai atkakliai no
ri įrodyti, kokie mes—“ti
krieji ' amerikiečiai” — nar
sūs, stiprūs, protingi, talen
tingi, išradingi ir energin
gi ir-, kokie bailūs, silpni, 
kvaili, negabūs, bevaliai ir 
ydingi yra neamerikiečiai 
arba nevietinės kilmės ame
rikiečiai. Nuo šito gyrimo
si iki pasiskelbi m o viešpa
čių rase — vienas žingsnis.

Bendrakeleivis teisingai 
pastebėjo šį nukrypimą da
bartinėje “amerikinio gyve
nimo būdo” propagandoje. 
Naujam žmogui ši tikrų 
amerikiečių išskirtinumo ir 
išrinktume) propaganda tuo-, 
jau krenta į akis. Nesiryž
dama atvirai paskelbti ame
rikiečius viešpačių rase, ši 
propaganda atkakliai sie
kia įdiegti jiems šią mintį. 
Kartu Amerikos spauda 
koneveikia kitas tautas, 
mėgindama pavaizduoti jas 
silpnomis, keistomis, atsili
kusiomis.

Praeitų • metų pabaigoje 
ųsigaliojo Walter - McCar- 
ran įstatymas, Įcųrįs ofici
aliai suskirstė šalies gy
ventojus į dvi rūšis. Į “an
tros rusi e s” amerikiečių 
tarpą pateko visi, ,kas gi
mė už šalies ribų, nors ir 
gavo Amerikos pilietybę. 
Prie jų priskirti taip pat 
žrųones,y atvykę į šalį, bet 
negavę pilietybės, ir gau
sios etninės grupės. Pagal 
šį įstatomą “antros rūšies” 
piliečių kategorijoje atsi
dūrė ‘14 milijonų žmonių. 
Kartu su 'šeimomis jie. su
daro ’40-45 milijonus žmo
nių, t. y. daugiau kaip, ket
virtį visų JAV gyventojų.

Šis įstatymas suteikė ti
kriesiems ąmeriki e č į a m s 
kai kurias pirmenybes ‘an
trosios rūšies” piliečių są
skaita. Pavyzdžiui, įstaty-

mas nurodo, kad “antros 
rūšies” gyventojams dar
bas būtų‘suteikiamas tik po 
to, kai visi kiti amerikie
čiai,bus gavę darbo. Atlei- 
dinėjant iš darbo arba su
mažinant dirbančiųjų skai
čių, “antrosios rūšies” ame
rikiečiai turi būti pirmosios 
aukos. Įstatymas siekia aiš
kiai nubrėžto tikslo: atsira
dus ekonominiams sunku
mams, nukreipti nukentė
jusiųjų susie r z i n i m ą ne 
prieš viešpataujančią šaly
je saujelę milijardierių, o 
ur’ieš tokius pat paprastus 
žmones, kaip ir jie patys.

Kai šis įstatymas buvo 
apsvarstomas kongrese, pa
žangiojoje Amerikos spau
doje buvo ne kartą pabrė
žiama, kad jis žymia dali
mi nurašytas nuo hitleri
nių Niurnbergo įstaty
mų, kurie įtvirtino vadi
namąjį arijų rasės “pra
našumą” prieš kitas. 
Atsakydami į tai, įstatymo 
šalininkai spaudoje, kin^ ir 
per radiją pradėjo dar la
biau pjudyti tas gyventojų 
grupes, kurios pagal nau
jąjį įstatymą priskiriamos 
prie antros kategorijos. Šis 
pjudymas įgavo ypatingai 
platų užmojį mokyklose, 
universitetuose ir armijoje. 
Šalyje žymiai padažnėjo 
užpuolimai prieš negrus, 
puertorikiečius, meksikie
čius, žydus ir šlavus.

D. Kraminovas

Šypsenos
Išlipa neįlipęs

Argis: “Kas per karei
vis yra parašiutininkas?’’

Margis: “Parašiutininkas 
tai kareivis, kuris dažnai 
išlipa iš medžių, j kuriuos 
jis visiškai nebuvo įlipęs.”

Pas amerikonišką daktarą !
i 

Daktaras: “Gerbiamasis 
tamsta, vienatinis jūsų gy
vasčiai išgelbėt būdas tai 

operacija.”
Ligonis: “O kiek ta ope

racija lėšuos?”
Daktaras: “Arti penki 

šimtai dolerių.”
Ligonis: “Bet, daktare, 

aš viso labo turiu tik šimtą 
dolerių.”

Daktaras: “Jei taip, tai 
aš gydysiu jus pilėmis bei 
vitaminais.”

Sutaisė Kais Kitas

Kongresmanas be galvos
Senosios kapitalistinės 

partijos politiniais sumeti
mais pastato kandidatais ir 
išrenka į Kongresą dažnai 
tokius žmones, kurie, jokia 
išmintimi nėra atsižymėję. 
Aukštiesiems politikie
riams reikia automatų - ro
botų, paklusnių pastumdė
lių. Ypač šiais reakcijos 
laikais į Kongresą yra pa
tekusių žmonių, kurie juo
kus daro ne tik iš savęs, 
bet ir iš žmonių, kurie už 
juos balsavo.

Jau visam svietui yra ži
nomas senatorius McCar
thy, tas ragangaudžių ka
ralius. Jau taip pat gero
kai žinomas kongresmanas 
Veide. Bet iš visų jų kvai
liausiu galima skaityti kon- 
gresmaną' Kersteną iš Wis- 
consino. Jis labai patinka 
lietuviškiems kryžiokams. 
Jis jiems pažadėjo prava
ryti Kongrese rezoliuciją, 
pagal kurią būtų sudaryta 
komisija ištyrimui, kai]) ir 
kodėl 1940 metais Lietuvos 
žmonės nusitarė nusikraty
ti ponų ir gyventi socialis
tiniu gyvenimu. Visiems 
juk aišku, kad toks “ištyri
mas” yra gryniausia nesą
monė ir ja tegalėtų užsi- 
imdinėti žmonės be jokie 
gilesnio protavimo bei ap
galvojimo. Bet Kerstenas 
ims ir tyrinės!

Dabar tas pats kongres
manas Kerstenas* turi nau-i 
ją ir dar didesnį plarjį.1 
Jam nebeužtenka Lietkivos 
bei visų Pabaltijo kmštų 
“išlaisvinimo.” Jis turįs 
planą padaryti galą sočia-1 
lizrnui visuose kraštuose.

Kaip? Ogi va kaip: Te
gu mūsų vyriausybė tuo
jau ima ir sudaro “tauti
nius karinius vienetus.” 
Skubiai esą galima sudary
ti tokius karinius vienetus 
lenkų, čekoslovakų, vengrų, 
rumunų ir rusų.

Lietuviai kryžiokai prašo, 
kad ponas Kerstenas dar 
pridėtų ir lietuvių karinį 
vienetą.

Ar protingas žmogus siū
lytų tokį sumanymą? Ne, 
nesiūlytų.-.

Ką gi tokie vienetai čia 
Amerikoje sėdėdami pada
rytų ? Absoliutiškai nieko. 
Jų užlaikymas kaštuotų 
Amerikos' žmonėms šimtus 
milijonų dolerių. Tai būtų 
grynai parazitinis padaras.

Būtų' taipgi provok&fcinį 
padaras. Ką pasakytų Ame
rika, jeigu minėtuose kraš
tuose būtų sudaryti kari
niai vienetai nuvertimui 
Amerikos valdžios? A.S.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Vaikams labai nepatinka čiepijimas “gamma globa- 
lino”. Jiems skaudą ir jie rėkia, čia parodoma, kaip 
net penkių slaugių reikėjo suvaldyti 7 metų Jimy 
Decker iš Elmira, N. Y. Vaikai čiepijami dėl apsau

gojimo nuo vaikiškojo paralyžiaus.

Susitikimai
(Tąsa iš trečio pusi.)

žmonės! Jie išaugo čia, kolektyve...
Apie kolūkiečius jis kalbėjo karštai ir su 

aiškiai jaučiamu pasididžiavimu. Ir tik pa
baigoje jis užsiminė apie savo darbą ligo
ninėje.

—Gaila, kad tu anksčiau neatvažiavai, 
kai sirgo sandėlininkas Labutis, devyniasde
šimties metą senis. Plaučių uždegimas tokio 
amžiaus ligoniui labai pavojingas...

Gydytojas nutilo, užsirūkė ir vėl tęsė:
—■ Kankinosi seniukas ir vis prašė: “Gel

bėkit! Gelbėkit! Nenoriu mirti, kai toks 
šviesus gyvenimas...” O pirma, kai Labutis, 
kaip ir kiti, kumečiavo, jam nė šuo nepavy
dėdavo, pats žinai...

— Na kaip, pasveiko jis? — nutraukiau 
gydytoją.

—Pasveiko, — atsakė jis.— Dvi savaites 
dieną naktį su medicinos seserim pakaitom 
budėjom prie jo lovos, ir štai dabar jis dir
bą...

Mūsų pasikalbėjimas tęsėsi ilgai po vidur
nakčio. Rimkus teiravosi apie mano darbą, 
apie pažįstamus.

Užsnūdome. mes apie rytą. Nebelijo, ii 
purpurinė aušra nušvietė giedrėjanti dangų.

-o- , ■
Rytą Rimkus supažindino mane su kol

ūkiu. Man buvo įdomi kiekviena smulkme
na, nes aš neseniai buvau pradėjęs dirbti sri
tyje ir nebuvau susipažinęs su čionykštėmis 
apylinkėmis.'

Kolūkiečiai mus visur sutiko labai širdin
gai. Jie su pasididžiavimu rodė mums naujus 
namus, kurie buvo statomi išilgai medžiais 

I
4 pusl.-Laisvė

apsodinto kelio. Kai kurie pastatai jau. buvo 
užbaigti, ir juose gyveno naujakuriai, kiti 
dar stovėjo be stogų, tretiėms tebuvo padė
tas tik pamatas.

— Po metų, — pasakė man kolūkio pir
mininkas Grigaitis, aukštas, plačiapetis vy
ras, — čia visai kitą vaizdą pamatysite.

Mes apžiūrėjome elektrinę, skaityklą, 
grūdų sandėlį...
• — O ten, tolumoje, matote, Rūšims... — 
parodė Grigaitis. Net nemalonu prisimin
ti, kaip žmonės čia anksčiu gyveno. Bai
giam griauti šias pirkeles, f

—Vieną tokią lūšną paliksim atminimui, 
—šypsodamasi pasakė gydytojas.

Pirmininkas nepatenkintas pažvelgė į 
Rimkų.

—Nei vienos nepaliksim. Tokio atmininio 
mums nereikia. » 

•' Saulė jau buvo aukštai pakilusi, ir aš< 
pradėjau skubintis važiuoti atgal į miestą,) 
nes manęs ten, tur būt, nuo pat ryto ląufcė. 
Daug ko man neteko pamatyti kolūkyje? 
Žmonės nuo pat saulėtekio jau dirbo lau- x 
kuose—jie buvo bebaigia pavasario sėją.

Ilgai truko mano atsisveikinimas su Rim
kumi, valdybos pirmininku ir' kitais kol-j 
ūkiečiais. ,

Kai- sėdau į mašiną, šoferis atkreipė dė
mesį į žmogų, kuris bėgo nuo ligoninės pu- 1 » . * sės.

—Tu kur bėgi, Augustinai? —.piktai su 
riko gydytojas. J

—Kaš aš, kalinys, ar ką? — šypsodama 
sis pasakė prieš dieną sužeistas brigaflUfun 
kas. — Visą naktį laikė, o šiandir^ryMh se 
šuo neleidžia išeiti. Juk žinote/dabai 
sėjos metu, kiekviena minutė brangi.

Paleista mašina pajudėjo iš vietos ir 41! 
dūmė lygiu keliu plento link. R. v<4y».

(Liberty)-šeštadienis, Liepo$-July 25, 155
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Gamtos nugalėjimas
CLEVELAND© ŽINIOS

7 } (Tąsa)
Štai jau dvylika metų jis kolūkyje vei

sia mišką. Iš pradžių daugelis jį laike 
keistuoliu, juokėsi iš jo. Bet dabar, kai 
miškas auga 34 hektarų plote ir pirmo
sios juostos jau iškilo nelyginant siena 
sulig 7—8 metrų aukščio, kolūkiečiai 
ėmė kitaip žiūrėti į miško sodinimą.

Jie savo pačių akimis mato, kad prie 
miškų juostų kviečiai yra žymiai aukš
tesni ir geresni. 1948 m. rudenį senelis Tyščen- 
ko su džiaugsmu įrašė į savo “gyvenimo 
knygą”, kad sėkliniuose sklypuose tarp 
miškų juostų vasariniai kviečiai davė 
dvigubai didesni derlių, negu augant iej i 
atvirame lauke, o soros — pusantro kar
to didesnį. Pravalydamas miškų juos
tas, kolūkis gavo iš jų tūkstantį kubinių 
metrų žabų. Šie žabai buvo panaudoja
mi ne tik kaip kuras, bet ir sniego sulai
kymui skirtiems skydams gaminti. Iki 
1948 metų rudens miškų juostomis jau 
buvo apsodinta kolūkyje griova ir astuo
ni-sėjamainos laukai.

“Man, seniui, — sako Tyščenko, — 
ydingu tai matyti, džiugu, kad mano 
-darbas, o taip pat darbas tų merginų, 
kurios dirbo mano grandyje, nenuėjo vel
tui, kad jis pradėjo teikti kolūkiui dide
lę naudą. Net neužsigaunu, kai kas nors 
iš jaunimo man pasako:

— Kai numirsi, dėduk*, tai tave palai
dosime geriausioje vietoje — tavo miš
ke...”

Bet senelis nesirengia mirti. Jis dar 
nori pakovoti su sausra. Jis žino, kad 
gamtą galima “nuraminti”. “Anksčiau, 
gyvenant individualiniuose ūkiuose, bu
vo neįmanoma, o dabar visiškai galima. 
Plonai šakelei ir zylė — sunkus paukštis. 
O mūsų štai kokia jėga artelėje. Ne vel
tui sakoma, kad “daug rankų didžią naš
tą pakelia”. Ne, mes dar pakovosime su 
sausra! Svarbiausia, kad liaudį šis rei
kalas pasiekia, liaudis dėl jo kovoja”.

'Senelis sulaukė pagaliau to laiko, kai 
.visa Tarybinė šalis vieningai ėmėsi vyk- 
' (lyti tą reikalą, kuriam jis ir jo penkios 
.mergaitės paskyrė tiek darbo.

Paprastai seneliai mėgsta prisiminti 
praeitį. Bet senelis Tyščenko daug mie
liau kalba apie ateitį. Jis su užsidegi
mu pasakoja atvažiavusiems iš miesto 
svečiams apie savo planus: apie tvenki
nių kasimą, apie kovą su griovomis. Jis 
perskaitė akademiko Lysenkos straipsnį 
apie lizdinį miškų juostų sėjimą, ir jo 
planuose nemaža vietos užima sodinimo 
Lysenkos metodu bandymai.

Jei Tyščenko būtų rašęs į savo “gyve
nimo knygą” visus sielvartus ir džiaugs
mus, kuriuos jam yra tekę pergyventi, 
priešais mūsų akis iškiltų rusų valstiečio 
istorija nuo aštuoniasdešimtųjų praeito 
amžiaus metų iki šių laikų.

Skurdas, mažažemiškurnąs, amžinas 
badavimas — štai kas prieš keturiasde
šimt metų privertė ukrainietį Tyščenko 
pakilti iš priprastų vietų ir leistis kelio
nėn į Pavolgį, kur gamta buvo atšiaures
nė, negu Ukrainos pietuose, bet užtat že- 

. * mes buvo daugiau.
' Taisdaikais Tyščenko negalėjo skaity

ti aka'B'mikų straipsnių ir galvoti apie 
taiAkaip “nuraminti” gamtą.

Išritu galima smulkiai papasakoti apie 
ilgametę mokyklą, kurią išėjo Tyščenko 
nuo tų senų laikų, kai Pavolgiui baisiais

• 1921 metais jis ir kai kurie iš jo kaimo 
gyventojų nusprendė kovoti dėl duonos,

• dėl derliaus ne pavieniui, o artelėje. Bet 
net nesileidžiant į smulkmenas, iš rezul
tatų matyti*,' kiek daug yra davusi Tyš-

• čenkai bendro, artelimo darbo mokykla.
Dabar šis senas žmogus, kurio jaunys

tė prabėgo daj* iki-revoliuciniu laiku, at
sidūrė pirmosiose naujos epochos žmo
nių, ateities žmonių gretose.

Senas kolūkietis-sodininkas Safaras 
Ali Rustamovas išaugo vidur kitokios 
gamtos, visiškai kitokioje aplinkoje, ne
gu Jakovas Nikitičius Tyščenko.

Bet koks panašus jų likimas!
Jje abu nuėjo ilgą ir sunkų kelią — 

nuo gyvenimo senelių papročiais į visos 
supančios aplinkos pertvarkymą.

■F * ¥ orint pamatyti šį pertvarkymą, te- 
k^ikWpažiūrėti kad ir į mandarinų go-

* iMh’batos plantacijas, kurios išauga 
hetoli Pensaro kaimo, tenai, kur anks
čiau buvo saulės išdeginta stepė.

Nelengva tai buvo pasiekti Rustamo- 
vui ir jo kaimo gyventojams.

lika metų jiems pamėgi- 
arbatbs plantacijas, sausvė-

Prieš pen 
nūs užveisti

jis pirmąją vasarą išgaišino jaunučius < 
krūmus, pavertė niekais visa, kas. buvo

— Sodinsime arbatą toje pat vietoje,
— pasakė tada Safaras Ali Rustamovas,
— bet aptversime arbatos krūmus nuo 
sausvėjų medžių juostomis.

Taip jie ir padarė. Pasodino kelias ei
les kiparisų ir, jiems išaugus, vėl užvei
sė arbatos. plantaciją.

O toliau viskas vyko taip, kaip buvo 
pranašavęs senasis sodininkas: kiparisai 
apgynė arbatos krūmus nuo sausvėjo.

Netoli Pensaro kaimo buvo didžiulė 
dykyne. Tenai mėginta sodinti vaisme
džius. Bet pasodinti dar nereiškia išau
ginti. Medžiai žūdavo, dar nepradėję 
vesti vaisių. Safaras Ali Rustamovas 
apjuosė dykynę kiparisų ir eldarinių pu
šų eilėmis.

Dabar dykynėje auga mandarinų go
jus, kuris duoda kolūkiui dešimtis tūks
tančių kilogramų vaisių.

Kolūkio medelyne auga trisdešimt 
tūkstančių daugiau kaip penkių dešim
čių rūšių medžių. Tenai yra ir paimu, ir 
eukaliptų, ir laurų, ir tangų medžių, ir 
churmu, ir mumulu, ir feichou.

Rustamovo triūso dėka kolūkio mede
lynas virto dendraruriju, kuris padary
tų garbe ir mokslo tiriamajam institu
tui.

Aš perskaičiau apie šiuos du senelius
— gamtos pertvarkytojus — laikraščių
numeriuose, kuriuos aš atsitiktinai pa
mačiau bibliotekoje. Tie laikraščiai — 
Saratovo “Komunist” ir “Bakinskij ra- 
bočij”. j

O pasirausus kitų respublikų sričių 
laikraščiuose, pavažinėjus po šalį, kiek 
galima, rasti tokių kolūkiečių, kurie mo
ka derinti savo triūse darbo patyrimą su 

. mokslu, labai prityrusių žmonių išmin
tingumą su jaunų ateities kūrėjų entu
ziazmu.

Tokie yra seneliai. O jaunimas?
Apsilankę miško apsaugos stotyse, jūs 

pamatysite kai kur naujutėlius traktori- 
nių brigadų laukų vagoniukus. ,Tie va- 
goniukai — komjaunuolių dovana.

Stalingrado jaunimas apsiėmė rūpin
tis valstybine miškų juosta Kamyšinas 
—Stalingradas tain, kad ta juosta būtų 
sukurta ne per penkiolika, o per trejus 
su puse metų.

Čkalovo komjaunuoliai nutarė sukurti 
per tokį pat laiką — per trejus su puse 
metų — šimto kilometrų juostos ruožą 
nuo Čkalovo iki lieko upės žiočių.

Charkovo jaunimas šefuoja Šiaurinio 
Doneco juostą.

Jauni kalviai, tekintojai -gamina ga
myklose- kastuvus^ Kolesovo sodinamuo
sius kardus, šaltkalvystės įrankius. Že
mės ūkio ir miškų institutų studentai — 
busimieji agronomai ir miškininkai — 
dirba valstybinių juostų trasose.

Akademiko Viljamso sūnus ir moki
nys, profesorius V. V. Viljamsas, lankė
si Čapajevsko-Vladimirovkos trasoje. Ir 
štai ką jis pasakoja apie tai, kaip tenai 
dirba studentai.:

“Api-e .penkiasdešipit metų laiko aš pa
žįstu Timiriazęvkos studentiją.

Bet niekad nesu matęs tokio pasiauko
jamo darbo, tokio ylidelio meno nugalėti 
sunkumus, kaip dabar, kai timiriazev- 
kiečiai gavo tokią atsakingą ir garbingą 
Tėvynės užduotį. \

Studentai kartais ištisą dieną dirba 
svilinant saulei. Dažnai tenka dirbti 
kastuvu, po kelisy kilometrus tampyti 
plieninę geodezijos juostą, nešioti'sun
kius prietaisus. Na, ir stepė neretai pa-\ 
ruošia netikėčiausių siurprizų.. Šiandien 
rytą, darydami dirvos piūvį, . studentai 
aptiko nepavojingą, atrodo, tyrų švilplio 
olą, bet vietoj tyrų švilplio oloje pasirodė 
besą vilko jaunikliai... Viename būrių 
mums teko pamatyti, kaip dvi studentės, 
praminto “snaiperiais”, drąsiai susido
rojo su gyvatėmis. Jos jau yra nugalabi
jusios dešimtis gyvačių.”

šios kelios dienoraščio eilutės vaizdžiai 
rodo, kaip dirba stepėje studentai — 
akademiko Viljamso mokinių mokiniai, 
įgyvendindami tai, ką jis kadaise buvo 
svajojęs.

Nuo miesto jaunimo neatsilieka jau
nieji kolūkiečiai. Suaugusiems padeda 
vaikai. Pionieriai renka sėklas, dirba 
inkilus ir gūžtas drevėse. Anksti pava
sarį dar plikuose beržuose juoduoja ne 
kovai, o vaikai, betaisantieji inkilus prie 
medžių kamienų.

(Bus daugiau)

Iš Sveturgimių Apgynimo 
Komiteto Susirinkimo

: i Nors oras buvo gan karštas, 
bet susirinkime buvo atsto
vaujamos visos Cievelande gy
vuojančios tautos.

Ohio Komiteto Sveturgimių 
Gynimui sekr. Zezrivy išdavė 
platų raportą iš nacionalės 
Amerikos) Komiteto Sveturgi- 
miams, Ginti konferencijos, į- 
vykusios birželio 12-14 dieno
mis, New Yorke. Į konferen
ciją buvę suvažiavę atstovai 
iš visos Amerikos ir svarbiau
sių dienotvarkio punktu buvęs 
apkalbėjimas Walter-McCar- 
rab įstatymo žalingumo. Vi
si ‘atstovai pareiškę ir raginę 
visus darbo žmones kovoti iki 
tas žalingas visiems Amerikos 
žmonėms įstatymas bus at
mestas.

Kitas svarbiųjų konferenci
jos) punktų buvęs ,tai apgyni
mas Amerikos Komiteto Gin
ti Sveturgimiams, iš kurio ša
lies prokuroras Brownell pasi
kėsino ‘atimti teisę ginti per
sekiojamus sveturgimius, ku
riuos šis Komitetas taip rū
pestingai gynė per 20 metų. 
Apgynimui Komiteto, konfe
rencija nutarusi, su visos 
lies komitetais ir tautų 
galba sukelti $30,000.

Suareštuotų Amerikos sve
turgimių išdeportavimui jair 
esą 300, — tik vien Calif orni- 
jos vals. esą areštuota 98, De
troite apie 50. Tas parodo, 
kad kur tik darbininkų veiki
mas didesnis, ten 
puola daugiau.

Nuskirtos sumos 
nacionalio Komiteto
mui Cleveland© tautų komite
tams paskirtos kvotos sulyg jų 
dydžio ir išgalės sukelti: vi
soms didesnėms tautoms pa
skirta po $100, taipgi ir lie
tuviams $100. ( Silpnesnėms 
tautoms po mažiau. Lietuviam 
bus lengva sukelti tą sumą, 
nes jau yra priduota Ohio 
Komitetui arti $80, o kada 
Lietuvių Komitetas Ginti Sve- 
turgimiams imsis už darbo, 
kvota bus užpildyta su kaupu.

Neužilgo Ohio Komitetas 
surengs eilę pamokų, nepilie 
čianis ir piliečiams sveturgi- 
miams, kad jie žinotų savo 
teisės. Pamokas duos advoka
tai.

far- 
nu- 

o

ŠcV 
pa-

reakcija

(kvotos) 
apgyni-

—o—
Ir farmeriai rengiasi į kovą

Smulkieji, taip vadinami 
vienos šeimos farmeriai yra 
kantriausias elementas. Jie 
nuolatos triusiasi nuo tamsos 
iki tamsai ir nekurie iš jų 
vargiai suduria galą su galu. 
B'et pastaruoju laiku jų iš
naudotojai taip įsidrąsino pa
statyti farmerius tokioje eko
nominėje padėtyje, kad kai
nos puola ant visko, ką farme
riai pagamina, o kainos kyla 
ant visko, kas farm ori ams yra 
reikalinga pirktis, todėl, kad 
farmeriai yra kaip ir neorga
nizuoti ir negali nustatyti kai-, 
nų ant savo produktų—kiek 
korporacijos jiems duoda, jie 
turi būti pasitenkinę.

Pieno korporacijos už 
merių pristatomą pieną 
mušė kainas arti pusės 
mieste, nors pirmiau buvo vie
nu kitu centu pienas atpigęs, 
dabar vėl pakilęs.
Tokios padėties smulkūs far

meriai nebegali pakęsti ir yra 
priversti organizuotis, ir žiem- 
rytinės Ohio dalies farmeriai 
rengiasi iššaukti pieno streiką. 
Protesto mitingai ir farmerių 
forumai vyksta po visą šią a- 
pylinkę. Vienas mitingas tapo 
sušauktas Thompson Town
ship Highschoolėje, kuriame 
dalyvavo 500 farmerių iš 3-jų 
apylinkės apskričių (count
ies). šiame mitinge farmerys 
po farmerio ėmė balsą ir sa-. 
vais žodžiais apibudino farino- 
rių ekonominę padėlį, j kurią 
jie papuolė tarpe arti per pu
sės nupuolusių kainų už jų 
užaugintus produktus ir arti 
du kartus tiek .pakilusių kainų 
už tuos produktus, kuriuos 
jiems prisieina pirkti. Vienas 
vyras raportavo, kad jis su ki
tu vyru bendrai apdirba far- 
ma, dirbdami nuo tamsos iki 
tamsai, ir kada juodu sr.ro- 
kuoja savo bendras icigas ir 
išlaidas, jiems atlieka tik po 
2 doleriu į dieną.

Susirinkime buvę pranešta, 
kad mitingas būtų buvęs daug 
didesnis, jeigu daugumai far
merių nebūtų buvę pertoli su 
arkliais atvažiuoti. Bet jie 
davė žodį susif’inkimui, kad 
jie pildys viską, ką susirinki
mas nutars.

Susirinkimas išrinko komi
tetą sušaukimui kito, dar di
desnio farmerių mitingo. Ne
kurie šios apylinkės farmeriai 
dalį laiko dirba dirbtuvėse, 
daugumoje Painesvilles In
dustrial Rayon, čia bedirbda
mi. farmeriai susipažino su 
unijų veikimu ir streikais. Jie 
ragina ir farmerius taip susi
organizuoti, kaip ir miestų 
darbininkai, ir iššaukti pieno I 
streiką.

Pirmiau farmeriai gaudavo 
už 100 svarų pieno $6.40, da
bar pieno kompanijos'bemoka 
tik $3.79, o i 100 svarų 
eina 
no.

daugiau 8 ir -puse

Chicago, III

pieno 
galio- 
N. S

Subruzdo jauno žuvusio kario 
draugai ir prieteliai

Pasiuntė protestą prezidentui 
ir kongresmanams

Elgin miestelio gyventojus 
sukrėtė mirtis ‘žaliuko kario’ 
Willard ^F. Schuldt, 21 metų 
amžiaus, kuris po trumpo ap- 
mokinimo' buvo pasiųstas Ko
rei on.

Kas labiausiai kvaršina 
Schuldt draugus ir šio mieste
lio gyventojus, tai Amerikos 
Armijos elgęsis su siuntimu 
trumpu laiku apmokintų ka
rių į karo nasrus.

Lester C. Culverson, mies
telio komisionierius, pasiuntė 
formališką protesto laišką 
prez. Eisenhower ir jo kopijas

SHENANDOAH, PA.

Dienraščio Laisves Paramai

įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 23 August
4

Swank’s Grove
Brandonville, Pa.

Visi šios mainų apylinkėj lietuviai yra kviečiami 
į šį puikų pasilinksminimą. Turėsime svečių iš 
Brooklyno. Kviečiame Philadelphia ir Baltimorę. 
Scrantonas ir Wilkes-Barre rūpinkitės skaitlingai' 
atsilankyti.

Labai graži vieta piknikui, linksmai praleisite 
laiką su svečiais iš tolimų kolonijų. Rengėjai.

'hi

Illinois kongresmanams. Jis 
reikalavo, kad būtų padary
tas ištyrinėjimas

Ckariai’ sk
kodėl ‘ža- 

liukai^kariai’ skubiai siunčia
mi į karo zoną.

žuvusio kario žmona Nan, 
gavo trečiadienį telegramą ą- 
pie savo vyro mirtį ir tuo pa
čiu metu jo tris laiškus. 
Laiškuose jis rašė, kad birže
lio 27 d. mano pasiekti karo 
frontą.

Schuldt buvo paimtas karo 
tarnystei! pereito gruodžio 
ląėnesį. Telegrama sako, kad 
jis žuvo mūšyje liepos 11 
Jis teišbuvo Korėjoje tik 
dienų.
Veterano, majoro laiškas

Culverson, veteranas 11 
saulinio Karo ir majoras 
mijos reserve,\ rašo laiške pre
zidentui :

—Kodėl žmogus, kuris ne
išbuvęs armijoje 6 mėnesių, 
Įskaitant ir laiką Korėjoje bu
vo pasiųstas į mūšių linijas. 
Jūs žinote ir aš žinau, kad 
nėra "pakankamas laikas ap- 
mokinimui žmogaus į tokį lai
ka mūšiu veiksmams.

—Jis teturėjo 16 savaičių 
apmokinimą, bot kad suprasti 
ginklus ir kaip jie veikia nėra 
užtektinai. Tas ima ilgus mė
nesius lavinimosi prie patyru
sių karininkų pirma karys ga
li būt pilnai tinkamas mūšių 
f ro ntui.

—Tūkstančiai jaunų vyrų 
gauna tokį karinį lavinimą. 
Tai kodėl mes siunčiame ža
liukus karius į mūšių frontą? 
Kai kur ir kai kas yra Čia kal
tas. Mes begalime lošti kaip 
šachmatais su jaunom gyvas
timis amerikiečių. —

Schuldt buvo parinktas ‘all- 
state football team’ 1950 m., 
kai jis buvo kapitonu Elgin 
High school tymo. Jis taipgi 
asmeniškai pasižymėjo mo
kyklos. basketboles tyme, ku
ris skaitomas trečias Valstijo-

d.
30

L’a- 
ar-

Koresp.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Bokštiniai 'kranai

Statybos mechanizmai prieš 
karą Lietuvoje ne tikknebuvo 
gaminami: jie iš viso nebuvo 
ii- naudojami. Kastuvas, kal
tas, neštuvai—štai nepamaino- 
m i senųjų statybų “įrankiai.” 

į Tarybų Lietuvos statybas 
atėjo ekskavatoriai, buldoze
riai, betono maišytuvai, dažy
mo aparatai ir daug kitos 
technikos. Nemaža jos paga
minama ir mūsų respublikoje. 
Vilniaufe mechaninis fabrikas 
N)-. 1 teikia “Pionierio” tipo 
keltuvus, vamzdinius sudeda
muosius pastolius ir daug ki
tos technikos.

Pramonės kolektyvas pasie
kė reikšmingą gamybinę per
galę: čia baigta pirmųjų ke
turių bokštinių kranų gamy
ba. Jie pagaminti pagal Mas
kvos pramonės mechanizaci
jos instituto projektus, šio ti
po 'bokštiniai kranai gali pa
kelti 1,2 tonos į 21 metro auk
štį, jų strėlės spindulys siekia 
14 metrų ilgio. Naujieji me
chanizmai ’dirbs respublikos 
statybose. Tarybų Lietuvos 
tryliktųjų metinių garbei ko
lektyvas įsipareigojo anksčiau 
laiko pagaminti dar šešis 
kio tipo kranus.

tO

Nauji gyvulininkystės 
specialistai

VILNIUS. — Lietuvos Vete
rinarijos akademija išleido ei-

Philadelphia, Pa.
HELP W A NT EI)—MaLE

SANDERS & POLISHERS. Exp. 
Steady position; good working con
ditions. Plenty overtime. Apply in 
person any time. ADAMS AUTO. 
PAINT AND' BODY REPAIRER, 
4240 No. 5th Street.

(144-147)

HELPWANTED—FEMALE
BOOKKEEPER. Must be expe

rienced. Fullt charge. Complete 
double entry systcrti. Some typing 
necessary; steady work, pleasant 
surroundings. Vicinity 21st & Fair
mount. Phone KI. 5-5Š89.

(142)148)

linę veterinarijos gydytojų 
laidą.

Įvykusiame diplomų įteiki
mo akte jaunuosius gyvulinin
kystės specialistus pasveikino 
akademijos rektorius docen- 
tas J. Čygas.

Baigusiųjų 
H. Sudikas, 
kad jaunieji
dytojai įgytas žinias visapusiš
kai panaudos 

'nuolat mokysis
Veterinarijos 

vyksta dirbti
publikos vietas. Dalis geriau
siai akademiją baigusių dip
lomantų stoja 
Maskvoje, Leningrade, Vilniu
je. V. Meliūkštis.

vardu kalbėjo 
kuris pareiškė, 
veterinarijos gy-

praktikoje ir 
toliau.
gydytojai iš-

i įvairias ros-

aspirantūron. .

Iki liepos 21 d. — 7 mčnesii| 
planą

TELŠIAI, VII. 4 d. — Pra
eitais metais “Masčio’’ triko
tažo fabrike lankėsi Mitinas. ’ 
Jis padėjo dvigubai paspartin
ti mezgimo staklių apsisuki
mus. »

Mezgimo cecho, kuriame 
visose staklėse padidintas ap
sisukimų skaičius, kolektyvas 
pirmasis fabrike įvykdė pus
mečio planą ir pagamino iš 
sutaupytos žaliavos šimtus 

Į dirbinių. Cechas tris ketvir
čius iš eilės iškovoja fabriko 
pereinamąją Raudonąją vėlia- 
vą.

Fabriko kolektyvas įsiparei
gojo iki liepos 21 d. įvykdyti 
7 mėnesių planą ir iki mėne
sio pabaigos du’otj viršum 
plano šimtus 1 trikotažo dirbi
nių. ! t

Montello, Mass
Visų piknikų lankytojų ir kolo

nijų veikėjų prašome įsitėmyti 
šiuos pranešimus:

Sekmadieni, Liepos-July 26 d. So. 
Bostono organizacijos turės savo 
pikniką Tautiško Namo Parke, 
Keswick Rd. ir Winter St., pradžia 
1-mą vai. popiet. Gera muzika ir 
geri užkandžiai.

Tame pačiame parke, Rugpiūčio- 
Aug. 2 d. rengia pikniką LDS 67 
kp., Montello, Mass., pradžia 1-mą 
vai. popiet. Taipgi bus gera mu
zika, puiki programa, užkandžiai ir 
visko, ko tik piknikui reikia.

i Rugpiūčio-Aug. 9-tą šioje vietoje 
rengia pikniką, ALDLD 6-ta kuopa, 
pradžia 1-mą vai. popiet. Bus mu
zika, valgiai, gėrimai ir visokių 
Įvairumų.

Rugpiūčio-Aug. 16 d. rengia pik
niką Tautiškame pušyne So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Klubas.

Rugpiūčio-Aug. 23 d. rengia pikni
ką Tautiškame Parke Lietuvių Gin- x 
tarų Radijas. Apie tai plačiau bus 
rašoma spaudoje.

Geo. Shlmaltis (144-147)

Newark, N. J-.
LLD 5 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadionj, Rugpiūčio-August 6 
d., bus laikomas ant 57 Beacon St., 
prasįdės 7:30 vai. vakare, kartu su 
LDS 8 kuopos susirinkimu. Visi 
LLD 5-tos kuopos nariai dalyvau
kite susirinkime ir pasiimkite nau
jai išleistą knygą: “PO AUDROS.” 
Sekr. (144-146) i

PHILADELPHIA, PA.
AUTOMOBILES, ACCESSORIES, REPAIRS, TIRES 
x Our Reputation — Most Responsible in the Business

4*19 TORRESDALE AVE.
CUMBERLAND 8-2500

ONLY

AUTO SPRINGS 
TRANSMISSIONS 

REAR ASSEMBLIES
• Hydrantatic , • Dynaflow
• Overdrive • Fluid Drive

CLUTCH AND 
PRESSURE PLATES

No
Down Payment 

Includes ALL Service! 
Includes ALL Parts!

WRITTĘN IRON-CLAD 
LABOR GUARANTEE

Free Towing. E-Z Terms 
IMMEDIATE INSTALLATION 

WHILE YOU WAIT
IF YOU DONT TRADE WITH US—WE BOTH LOSE!

Week

5 pusi.-Laisvė (Liberty)— šeštadienis, Liepos-July 25,



I

Hearns darbininku 
streikas tęsiasi

Hearns department, krau-
tuviu darbininku streikas pra
dėjo trečią mėnesi. Kompani
ja, gaudama teismų paramą 
streikui laužyti. nesiskubina 
su darbininkais tartis. Laukia, 
kad kompanijai pataikaujan
tieji AFL lyderiai sulaužytų 
streiką. Firma tam yra pasi
šaukusi AM Retail Clerks 
vietini lokalą. jo viršenybę.
Valdžia firmai padeda

Firma pasišaukė Naciona- 
]ę Darbo Santykių Tarybą, 
kad ji pripažintų pasišauktą
jį AFL Retail Clerks Lokalą 
firmos darbininkų atstovu. 
Toji taryba formalų sprendi
mą delsia, tačiau jau parodė 
prielankumu) tam norinčiam 
isibriauti lokalui. Spėjama, 
kad gali Įsakyti balsavimus.

Streikieriai tikisi, kad nor
maliose sąlygose jie laimėtų 
balsavima už savo uniją — 
Distributive. Processing and 
Office Workers. Ta unija 
juos atstovavo per eilę metų, 
daug ką pagerino jų darbo 
srityje. Tačiau Taft-TIartlev 
įstatymas streikų laužyto
jams davė gera įrankį. Firma 
gali neprileisti streikierius 
prie balsavimo. Ji gali pasi
teisinti tuo. būk streikieriai 
esą “pravaryti” iš darbo, arba 
jų vietoje “pasamdyti” kiti.

Unijistai sako, kad tas į- 
statvmo punktas išaiškina, dėl 
ko kompanija ir jos tarnai 
delsia vykdymą balsavimų 
Kompanijai reikia laiko su
planuoti. kas turės būti pa
skelbtas “nravarvfu,” o ką pa
likti galinčiu balsuoti.

Tokių “triksu” kompanijos 
negalėtų daryti, jeigu darbi
ninkai suprastų savo politinę 
galią ir organizuotai dalyvau
tų miestų, valstijų ii- šalies 
valdininkų ir istatymdavys- 
tėms atstovų rinkimuose. Dar
bininkų atstovai tokius streik- 
laužiškus įstatymus išmestų I 
gurbjk pagamintų naujus 
žmoniškus įstatymus. Tuomet 
ir kompanijos su savo darbi
ninkais skaitytus) kaip su 
žmonėmis. B. U. |

NewWto^Mife7lnl(»
Ryanas su Anastasia 
įvykdęs taika

Pastaruoju laiku buvo gar
siai kalbama, kad Tony Anas
tasia, buvęs nesantaikoje su 
Ryanu, nori paveržti iš Ryano 
viršenybę. Kad jis nori visus 
Brooklyno lokalus sujungti į 
vieną ir pats .juos valdyti.

Anastasia. pajūryje žino
mas kaipo “tough Tony”, yra 
brolis Alberto, paskilbusio 
dėl ryšių su Murdei1, Ine.

Tony Anastasia lig šiol bu
vo J ark a Corp. darbininkų 
samdymo bosu Erie prieplau
koje. Bet staiga jis paskelbė, 
kad jis tą darbą pametęs, tar
nausiąs unijai. Kalbėta, kad 
Reinas priešinsis pavesti 
Anastasijai lokalų kontrolę.

Praėjusį trečiadienį jiedu 
buvo susitikę. Ir, po ilgų de
rybų, susitaikę. Ryanas įgali
nęs lokalus jungti.

Anastasia jau nuo seniau 
turi lokaluose savo pritarėjų—• 
kai kur be jo pritarimo asme
nys nebūtų patekę į valdybas. 
Bent viename lokale — 338-1 
— jo brolis G i ra rd o yra žymi 
figūra. Brolio lokalus paskelb
tas pritariančiu Anastasia 
planui narių neatsiklausus.

Jau yra ir pasisakiusių 
prieš sąjungą su Anastasia, 
bokalo 808 biznio agentas 
Frank Nawtocki pareiškė, jog 
jis yra tikras, kad jo lokalu 
nariai nepageidaus ryšių su 
Anastasia. Jis sako, kad “To- 
nio motyvai nėra gori”.

Sunkvežimiai vis dar, 
užstreikuoti

Statyboms medžiagų prista- 
t i nė j ančių sunkvežimių vai
ruotojų streikas jau suėjo 3 
savaites. Gale savaitės vėl bu1- 
vo vykdomos derybos. Tūli 
atskiri samdytojai susiderėjo 
su savo streikieriais. tačiau 
dėl stokos medžiagų apie 
150,000 nestreikuojančių dar

Bronx, Manhattan 
stato Wagnerj

I

Manhattan ir Bronx apskri
čių demokratų lyderiai kan
didatu į majorą pastatė Ro
bert F. Wagner, Ji1., dabarti
nį Manhattan prezidentą.

Wagneris yra sūnus velionio 
senatoriaus Wagnerio, veiku
sio Senate velionio Roosevelto 
laikais, sui Rooseveltu. Buvo 
autorius kai kurių darbo žmo
nėms naudingų įstatymų.

Wagnerio grupės sąraše ki
ti vyriausieji kandidatai dar 
tebebuvo nepaskirti.

4-

Kalbama, kad dabartinis 
miesto iždininkas Lazarus Jo
seph irgi išbandysiąę savo lai
mę nominacijose. Būtų bent 
trys demokratų į majorą kan
didatai demokratams balsuo
tojams pasirinkti nominacijų 
metu rugsėjo 15-tą.

Partijų kandidatus skirti 
nominacijų balsavimuose (pri
maries) gali tiktai užsirašiu
sieji tos partijos balsuotojais 
(enrolled). Tą “enrollment^” 
gali atlikti tiktai tuomet, ka
da eina užsiregistruoti balsa
vimams, keliomis savaitėmis 
pirm rinkimų. Taigi, demokra
tu kandidatus galės nominuoti 
tiktai tie, kurie pernai rude
nį registruodamiesi užsirašė 
(enrolled) demokratų partijos 
balsuotojais.

Jie hirety kovoti 
prieš fėro kėlimą

Ir pinigai gali 
mainyti “kailį”

negalėj’o dirbti.

.     ,,   -.................i. ....... ......................... ■ ■  -——. ( )

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 87'20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

O---------------------------- •------------------------------------------------------------------------------0

Iš atostogų
Olga Skelley ir jos vyras 

sveikina iš atostogų ir atviru
ke rašo: “Mes važinėjame per 
pajūrines provincijas Kanado
je, kaip tai: New Brunswick, 
Nova Scotia, Prince Edward 
Island ir kt. Golfinam daug 
ir taipgi apžiūrinėjame dau
gelį vietų. Geriausi linkėjimai 
tau, Lilija, nuo manęs ir vy
ro.

Olga yra brooklynietė K. 
Karpavičienės duktė.

•

Kita dalis Karpavičių šei
mos — pati Karpavičienė, jos 
sūnus, marti ir anūkas atos
togavo Ilgojoje Saloje. Ta 
proga buvo nuvykę ir į patį 
salos gala, Shelter Island. 
Atlankė ilgamečius brookly- 
niečių prietelius Yakimavi- 
čius, taipgi Lukoševičius ir 
Almonaičius. Almonaičiai yra 
Ridgewoodo biznieriaus Rat-1 
kaus uošviai.

įjo^^oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

| PETRAS KAPISKAS I
K IR |

| VINCAS SODAITIS |
s Užlaiko puikų o

BAR & GRILL
S 32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. g
5 Telephone EVergreen 4-8174 x

Vaikėzai sužaloję 
darbininką

Du, jaunamečiai •* vaikėzai 
sumušė ir apiplėšė Oliver Wil
ey, 68 metų, dirbantį sargy
biniu. Jį užpuolę prie pat jo 
namų, 148-28 87th Rd., Flu
shing. Už $10 grobį žmogui 
pavojingai sužalojo galvą.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

Salės Draugijų 
Susirinkimams, 

Baliams, 
Vestuvėms 

ir 
Kitokiems 
Pokyliams

Visuomet 
Maloniai 

Priimame 
Svečius, 
Vietinius 

ir 
iš kitur

$

JUOZAS ZAKARAUSKAS
Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-9672

Dr. A.'Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

-—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283

Darbiečių kandidatas į 
miesto majora' Clifford T. 
McAvoy atsišaukė į kitus ma- 
jorinius kandidatus, kad jie 
kovotų prieš kėlimą fėro. Jis 
pats, McAvoy, pasižadėjo, 
kad jis ateinančioje Valstijos 
Seimelio sesijoje kovos už at
šaukimą to Transit Authority 
Akto su jo pakeltu fėru.

Tame atsišaukime į kitų 
partijų kandidatus, greta kit
ko, McAvoy primeną, kad :

“American Labo)1 Party yra 
vienatinė politinė partija, ku
ri neatlaidžiai kovojo prieš 
Transit Authority ir tą sekusį 
fėro pakėlimą. Buvęs kongr.es- 
manas Vito Marcantonio, 
ALP kandidatas į majorą 
1949 metų rinkimuose, tuomet 
įspėjo, kad iki 1953 metų fė- 
ras bus 15 centų, jeigu bus 
leista pakelti pirmuosius 5 
centus.”

Darbiečiai primena, kad jei
gu šis pakėlimas fėro nebus 
atmestas, seks kiti pakėlimai 
ii- nuolatinis važiuotės blogi
nimas, kaip tai atsitiko po 
pirmojo pakėlimo.

Levittown miestelio Long 
Islande policija aną dieną 
turėjo dvi problemas, su ku
riomis turėjo daug galvosū
kio. Bet kada tos dvi per po
rą naktų pagimdė trečią, 
“pavirto į traicę”, jie iš sykio 
nežinojo nei už ko griebtis.

Problemos susidarė vienos 
krautuvės paslams tikrinant, 
kad jie nunešė prie banko ir 
Įmetė naktiniams depozitams 
priimti .langiukai) $5,826.75. 
Banko tarnautojai lygiai užsi
spyrusiai tikrino, kad jie to 
paketo nerado. Daug žmonių 
tardyta, visur ieškota, bet pi
nigų nė “dūko.”

Trečioji problema prisidėjo, 
kai už dviejų dienų kas nors 
paskambino ir pasakė bankui, 
kad pinigai randasi laiškams 
dėželėje ties banku. Subėgo 
visoki valdininkai ii1 paketą 
ten rado. Bet sako, kad pake
tas pakeitęs ‘kailį’. Krautuvės 
paslai tikrino, kad įmetė ban- 
kan žaliame maišelyje. Paš
to dėžėje pinigus rado balta
me maišelyje. Dar sakoma, 
būk trūko $96.45 nuo skelb
tos sumos.

Privatiški busai 
veža už 10 centų

Daugelio miesto sričių gy- 
i ventojai tūlą laiką išvengs pa- 
i kėlimo fėro, jei valdžia ne
suskubs Įsakyti ir privatinių 
linijų kompanijoms savo fėrą 
kelti. Pagal dabartinę padėtį 
(ketvirtadienį) atrodo, kad 
valdžia leis kompanijoms pa
sigaudyti ekstra keleivių.

Pirmą pakelto fėro dieną, 
I 25-tą, miestinių busų, elevated 
Jr subways feras bus 15 centų. 
Bet privatinės kompanijos te- 
beims po 10 centų. Pavyzdis:

New Yorke Third ir Lex
ington Avenėmis išilgai mies
tą ii1 42nd ii- 59 th St. linijomis 
skersai miestą tebeveš už 10 
centų.

Brooklyne ir Queens priva- 
’ tinių busų fėras taipgi tebus 

10 c. Green Bus ii1 kai kurios 
kitos linijos yra privatinės.

Daugelis kompaniškų busų 
didelę dalį kelio eina tomis 
pat gatvėmis, o kitą dalį ke
lio po bloką ar du atokiau 
nuo miestinio buso. Taigi, ži
nantieji savo busus tūlą laiką 
dar galės kai km* nuvažiuoti 
už Jungtinių Valstijų pinigėlį, 
be tokeno.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

FLOOR GIRLS

Patylimas nereikalingas , i
TRIM IT KNITWEAR, IN<W

17 Monahan St., tarp Bushwicy; ir
Evergreen Aves., Brooklyn 

Tel. 5-2786

OPERATORES
Su pat yrimu prie sportswear. 

Nuolatinis dailias. Gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės;

TOWN BROOK C LOTHES CORP.
19 Hope St., Brooklyn 

(145-147)

HELP WANTED-MALE

Republikonai pastatė 
Riegelmaną

Prie 42nd St. ir Lexington 
Ave., New Yorke, statys visą 
bloką užimantį raštinėms pa
statą, 42 aukštų. Ten stovin
čius pastatus nugriaus.

Republikonai paskelbė savo 
kandidatu į majorą vykdan
tįjį pašto viršininką Harold
I. Riegelmaną. Kandidatu į 
Miesto Tarybos prezidentą 
stato Queens kongresmąną 
Henry J. Latham, o iždininku 
•—bronxietj kongresmąną Paul
J. Fine.

Mieste tarp pačių, republi- 
konų, kaip kad ir tarp demo
kratų, atvirai kalbama, kad 
Riegelmanas yra silpniausias 
iš galimų pastatyti republiko- 
nų. Kad jis statomas ne tiks
lu išrinkti, bet kad laimėtų 
Deweyaus republikonų pagei
daujamas Impellitteris.

Republikonai patys vieni sa
vo spėkomis nesitiki galėti 
miesto valdžią pasiimti į savo 
rankas. Impellitteris, kaip re
gistruotas demokratas, jie ti
kisi, gaus demokratų balsų.' 
Už jį pabalsuos ir republiko
nai.

Jeigu. Impellitteris būtų iš
rinktas, republikonai tikisi, 
kad jis viskame klausys re
publikonų, kaip kad klausė 
lig šiol, kada jis padėjo gu
bernatoriui užkarti miestui 
pakeltą fėrą. ,

REAL ESTATE7

Lietus prigirdė 
žmogų ant stogo

Liepos 23-čią laike didžiojo 
lietaus New Yorke ant stogo 
prigėrė darbininkas Daniel F. 
Sanzone, 30 metų.

Keista nelaimė ištiko van
deniui nuo stogo nuleisti ry- 
nai užsikimšus biznio reika
lams vartojamam pastato, 
530 W. 41st St. Grupė darbi
ninkų nuėjo išvalyti ryną. 
Vanduo ties ryna jau buvęs 
pakilęs iki 3 pėdų. Pribridęs 
ryną, Sanzone Įkišo ranką ry- 
non ir ten apčiupo įmestu ga
balą metalo, kuris užsispręn- 
gęs skersai sulaikė vandenį.

Sanzone stumtelėjo metalą. 
Paleistas vanduo tokiu smar
kumu patraukė žemyn, kad 
įtraukė rynon ir įkliudė jo 
ranką. Vanduo jį parvertė ir 
tuojau apsėmė aukščiau bur
nos. Didžiausios jo sandarbi- 
ninkų pastangos jį gelbėti bu
vo bejėgės, nes lietui tebepi- 
lant vanduo staiga daugėjo.

Pašaukė policiją. Kol jį iš 
ten ištraukė, praėjo 40 miliu
tų. Sanzone jau buvo miręs.

JEFFERSONVILLE, N. Y.
Parduodame vištų farmą, 23 akrų: 

7 kambarių namas; visi įtaisymai. 
Sutalpa 1200' dedamųjų vištų; au
tom. vanduo: 7000.—Ant išmokėji
mo. Kreipkitės pas: SCHEIDELL 
& SCHMIDT, Jeffersonville, N. Y.

UP-TO-DATE

. BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

Čia tokenai po du, 
ten penki tūkstančiai

Pradedant įvesti 15 cen
tų fėrą, valdininkai leido ke
leiviams iš sykio pirkti tiktai 
po du tokenvs. Esą, nėra už
tenkamai padirbtų.

Keleiviams gaišuojant pir- 
kiotis tų geležgalių po du, 
kaip gaisras pasklido žinia, 
kad Avenue U teatro savinin
kas, Brooklyne, parduoda 
vieną už dešimtuką, o tris už 
Kvpterį šeimos grupėms, žino
ma, parduoda tiems, kurie 
perka į teatrą tikietus.

Paaiškėjo, kad jis savo biz
niui garsinti gavęs net 5,000 
tų tokenų. Sakęsis, kad gavęs 
ne už dyką, bet nesakė, nuo 
ko juos gavęs, žmonės žino 
tiek, kad pats nepasiėmė, tu-« 
rėjo valdininkai duoti.

Apie Social Security
Klausimais: Baigiu 65-tus 

metus. Mūsų Sanoje tuo
jau atstato iš darbo pjalin- 

I eitis gauti pensiją. Bet ta 
: social security pensija to
kia mažutė, tad suku gal
vą, kaip išgyvensiu su žmo
na ir vaiku.

Atsakymas: Kol jūsų vai- 
i kas nesuėięs 18 metų, iam 
•' išlaikyti duos pusę tokios 
! sumos, kokią" duos jums. 
Jūsų žmona, jeigu ji lig šio] 
buvo jr dabar tebėra namie, 
kaip vaiko prižiūrovė, taip 
pat gaus pusę tokios su
mos, kokia duos jums. Bet 
per jus visus tris davinys 
nebus- didesnis $168.80 mė
nesiui, nežiūrint, kiek už
dirbai, nes valdžios yra 
taip nustatyta.

Vaikui suėjus 18 metu, 
arba apsivedus pirm suėji
mo 18 metų, sustabdys jo 
davinį. O kai sustabdys 
jam, kaip nebereikalingam 
prižiūravų, sustabdys ir jo 
motinai. Jai iš naujo pra
dės mokėti tiktai tuomet, 
kai sueis 65 metai am- 
žiąus.

SUERINTENDENT
36 šeimos. Gūras. 4 kambarių 

apartment as, ■ priskaitant $130 ir 
nemokamai visi patogumai.

GR. 5-4743 (Pirmadieni)

GAS STATION 
Aptarnautojas. Pilnam Laikui.

Patyrimas Pageidaujamas.
Kreipkitės Asmeniškai 

MARSHALL’S SERVICE STATION 
542 Riverdale Ave., prie 

C ity Line KI. 9-8063 
(146-147)

RANKINIAI PROSYTOJAli

Prie Koutų ' ’

SIMON-AC KERMAN

706 6th Avė., N. Y. C\ (3rd floor)

SUPERINTENDENT
Patyręs, 20 šeimų apartment inis 

ąamas Flatbush’e. Anglim šildo
mas: 3 kambarių apart meni as ir 
$50 i mėnesį. Rašykite tuojau: 

PAUL J. KIEFER 
1231 Flatbush Ave. 
Brooklyn 26, N. Y.

BU. 7-0101
(145-147)

BUILDING & MACHINE
Reikalingi Šaltkalvystės Mecha

nikai. Vakacijos. Sirgimų ir kitos 
pašalpos. Kreipkitės asmeniškai. 
8th floor, Personnel Office.

LEWYT CORP., 60 BROADWAY
Brooklyn 11. N. Y.

(144-146)

“ REAL 1£STATE ^
STEBĖTINA PROGA

OYSTER BAY COVE, L. I. J 
Du namai, 3’,^ akrai žeraės, 

karam garadžius (dėl trokų^ nie
žas budinkas 12x15; taipgi 1 karui 
garadžius; 60 karvių barn 37x121; 
ekstra budinkas 35x45, tinka
mas laikyti arklius. (Galime pri
statyti market ą išvežioti pieną.) 
OY. 6-2833. Rašykite: Byron D. 
Brush, Cove Road, Oyster Bay, L. I.

(144-146)

Penkiolikmetis vagis
New Yorke 3 valandą nak

tį tapo užtikti per stogą ban
dant įsibriauti į medžio sandė
lį du jauni vagiūkščiai. Vie
nas, 15 metų, pasidavė, kai 
policistas paleido šūvį į orą. 
Antrasis ištrūko. Firma buvu
si apvagiama jau kelintu kar
tu ir dėl to buvusi saugoma.

William E. White, 83 me
tų, Jamaica gyventojas, pri
trūkęs kantrybės mirties lauk
ti. Jį rado nusišovusį.

New Jersey

PIKN

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

ATITAISYMAS
Liepos 23 d. Laisvėje, 4-me 

puslapyje, rašaiit apie Jurgio 
Norkaus mirtį, pasakyta, jog 
jis užeidavo į Lietuvių Kul
tūrinį Centrą pabaliavoti. Tai 
k 1 a i d i p antis pasakymas. 
Turėjo būt pasakyta: — jis 
užeidavo čia paboVlinti. At
siprašome už tą nelemtą klai
dą. L. Kor.

Lietuviui i
[ K A S1

Paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią vasarą
bus sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September
Ant rytojaus Labor Day šventė, tai puikiausia 

proga pasilinksminti piknike ir 
ant rytojaus pasilsėti.

Tas Piknik<is Bus

MONTGOMERY PARK
123 Montgomery Ave., Irvington, N. J.

— . J ■
Visa New Jersey, Brooklynas ir Philadelphiajfxiri 

dalyvauti šiame puikiame sąskridyje. Visos koloni
jos privalo turėti savo grupes, piknike malonesniam 
laiko praleidimui.

6 pusI.—Laisvė (Liberty) —Šeštadienis, Eiepos-July 25, 1953
1




