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KRISLAI
Užmiršti žmonės.
Prie upės Oka. 
“Gamma globulin’’.
Dar apie šachmatistus.
Nauji “specialistai“.
Irgi logiška.

Rašo A. BIMBA

JUNGI . TAUTOS REMIA 
AMERIKOS PLANA DEL
POLIT. KONFERENCIJOS

Darbininkai sumoka 70 proeenUlGENERAL. PROKURORAS 
taksų, o kompanijos tik 30 proe. \ APŠAUKIA ADVOKATU

■ Ales miestiečiai labai mažai 
težinome apie farmas ir far- 
merius. Žinome tik tiek, kad 
federalinė valdžia kasmet iš
leidžia bilijonus doleriu palai- 

aukštu maisto kainu. 
Apie* farmas išgirstame ir ta
da, Kada pamatome praneši
mą. kad valdžia sunaikino 

, tiek ir tiek milijonu bušeliu 
bulvių, truktų bei grūdų.

Apie farmerių kasdieninį 
gyvenimą, apie jų darbus ir 
pasisekimus, mes nieko neži
nome. Jie mums- priklauso 
prie užmirštųiu žmonių kato- 
goi i jos.

★

Bet aš kasdien paskaitau 
Vilniaus Tiesą ir Maskvos 
Pravdą. Tie laikraščiai irgi 
miestuose išleidžiami. Tačiau 
juosi* žinių apie ūkius ir ūki
ninkus kasdien pilna.

Ir kodėl neturėtų būti? Ar
gi miestai gali apsieiti be 
n’.nisto? Argi farmeriai bei 
ūkininkai nesudaro beveik 

tautos, gal dar ir (lau
gh HJ ?

M ★

Aną dieną vienas draugas 
man sako: Nenoriu nė matyti 
žinių apie ūkius Lietuvoje. 
Kas kita žinios apie miestus 
ir fabrikus.

Man to draugo pagailo. Jis 
temato pusę tautos gyvenimo. 
Jam teapeina pusė gyvenimo.

Nežinau, kaip su kitais, bet 
man žinios iš socialistinės že
mės apie žemės ūkio pasise
kimus ir trūkumus dar įdo
mesnės, negu apie miestus ir 
fabrikus. Fabrikus ir Čia ma
tome. Jie dirba panašiai vi
sur.

Bet kaip su žemės ūkiu? Jis 
ten vystosi ir tvarkosi visai 
naujais pagrindais. Ten deda
mos pastangos ūkius paversti 
maisto fabrikais.

Procesas labai ilgas ir labai 
sunkus. Negali būti dviejų 
nuomonių apie tai.

Štai Pra'fe’ije daviniui apie 
kolektyvą Ssįtlino vardu prie 
Oka Jau tikras fabrikas. 
Moksliškai vedamas.

Ūkis turi 712 raguočių. Iš 
kiekvienos karvės per metus 
primelžiama vidutiniai po 4,- 
509 litrų, arba apie 4,770 
kvortų pieno. Yra karvių, ku
rios duoda net po 6 ir 7 tūks
tančius litrų pieno.

Ūkis turi arklių farmą, avių 
farmą, kiaulių farmą, paukš
čių farmą.

Visi darbai mechanizuoti. 
Mašina dirba, o farmerys tik / * 
ją prižiūri ir vairuoja.

Visai naujas dalykas, visai 
naujas gyvenimas. Visai nauja , 
ir kviesi ateitis.

Kas jos nemato ir kam ji 
neapeina, tas mažai tegalvoja.

★
“Gamma globulin” laikinai 

apsaugo nuo vaikiškojo para- 
lyžįauą. *

Y y\e ir New Jersey 
apsireiškė Y?»»mažai susirgimų 
ta baisia liga. Motinos ir tėvai 
kruvinomis ašaromis prašo 
valdžios duoti “gamma glo
bulin”. Bet negauna, nėra.

(Tąsa 5-tam pusi.)

i Indija gavo daugumą balsų, bet 
; atmesta nuo tos konferencijos

United Nations, N. Y.— 
i Politinis Jungtinių Tautų 
seimo komitetas 55 balsais 
prieš 2 užgyrė Amerikos 

, pasiūlymą, kad politinėje
■ konferencijoje taikai dary
ti Korėjoje dalyvautų tik-

i tai tie kraštai, kurie tiesio
giniai ten kariavo. Be to, 
amerikinis siūlymas sakė, 
jog konferencijoje galėtų 
dalyvauti ir Sovietų Sąjun
ga, jeigu ją pakviestų 

i šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublika ir komunistinė 
Kinija. Bet tuomet Sovietų 
atstovai turėtu sėdėti ant
roje pusėje stalo sykiu su 
“užpuolikais,” kaip kad 
Amerika vadina Šiaurinę 
Korėją ir Kinijos savano
rius, kariavusius prieš ame
rikonus ir jų talkininkus.

Sovietų delegatas And
rius Višinskis davė pataisy
mus: Laikyti Sovietų Są- 

I junga Jungtinių Tautų ats- 
I tovu toje konferencijoje ir 
i pakviesti Indiją bei kitus 
kraštus į konferenciją, a-

■ part tiesioginių Korėjos 
: karo dalyvių.
; Politinio komiteto daugu- 
i ma atmetė Višinskio patai
symus.

Pagaliau, ir Višinskis su 
sovietiniais draugais bal
savo už tokį politinės kon
ferencijos sąstatą, kaip 
kad Amerika pasiūlė.

Už Indijos priėmimą i 
konferenciją balsavo Ang
lija, Kanada, Sovietų Są
junga ir kt.—viso 27, o 
prieš Indijos pakvietimą 
balsavo Amerika , ir vadina
mas amerikinis blokas—vi
so 21. Nuo balsavimo susi
laikė pati Indija ir 10 kitų.

Amerika ir Anglija 
paneigia Morokką

United Nations, N. Y. — 
Amerikos ir Anglijos atsto
vai Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboje darbuojasi, 
kad taryba be svarstymo 
atmestų skundą keliolikos 
azijinių-arabiškų kraštų 
prieš Francijos politiką 
Morokkoje.

Skundas sako: Francija 
neteisėtai ištrėmė tautinį 
morokkiečių karalių-sulta- 
ną Youssefą ir jo vieton 
pasodino Francijos pa
stumdėlį. Kartu Francija 
žiauriai slopina morokkie
čių judėjimą dėl platesnės 
savivaldos bei nepriklauso
mybės.

(Rabat, Morokko. — 
Gyventojai vis plačiau de
monstruoja, reikalaudami 
sugrąžinti buvusįjį šaita
ną.)

Bet pats Jungtinių Tau
tų seimas penktadienį at
metė Indiją todėl, kad ji
nai negavo dviejų trečda
liu visu seimo balsu. C v

Politinio komiteto nariai 
tie patys, kaip ir viso sei
mo.

Politinis komitetas daro 
pradinius nutarimus pap
rasta dauguma balsų, bet 
visas seimas galutinai 
sprendžia dviem trečdaliais 
balsų. O Indijai stokavo 15 
balsų iki dviejų trečdalių.

Anglija panaujina 
prekybą su Vengrija

London.— Kad Vengrija 
paleido iš kalėjimo anglą 
biznierių Edgarą Sandersą, 
tai Anglija nutarė vėl ati
daryti prekybą su Vengri
ja.

Sanders 1949 metais buvo 
įkalintas kaip karinis ang
lų šnipas. Todėl Anglija 
nuo tada ir buvo visai už
darius prekybą su Vengri
jos Liaudies Respublika.

NUŠOVĖ PAČIĄ, 2 VAI
KUS ir NUSIŽUDĖ

New York.— Auksorius 
Jack Howard nušovė savo 
pačią, du sūnus ir pats nu
sišovė, keršydamas, kad 
žmona atsisakė su juo gy
venti.

Washington.— Taksų ko- 
misionierius T. Coleman 
Andrews raportavo, jog 
1952 metais valdžia surinko 
70 procentų visų taksų iš 
darbininkų algų bei kitų 
asmeninių uždarbių, o už
korporacijų pelnus gavo 
tiktai 30 procentų taksų.

Pernai suplaukė Ameri
kos valdžiai Viso 69 bilijo
nai, 687 milijonai dolerių 
taksu.

Taksai už korporacinius 
pelnus buvo padidinti tiktai 
apie puse vieno procento, 
bet taksai už asmenų al-

gas ir Į Social Security fon
dą pakelti daugiau kaip 10 
procentų.
70 procentų taksų eina 
karinėms lėšoms

70 centų iš kiekvieno tak-
sais sumokamo dolerio yra 
sunaudojama karinėms jė- 

<goms, ginklavimuisi namie 
ir užsienyje bei kitoms ka
rinėm išlaidoms.

Kiti 20 centų iš kiekvie
no dolerio išleidžiama pa
lūkanoms už valdžios sko
las, veteranams ir valstijų 
reikalams.

FBI suėmė 2 pasislėpusius
Komunistų Partijos vadus
San Francisco. — Slaptoji 

valdžios FBI policija suėmė 
Robertą G. Thompsoną, 
Komunistų Partijos komi
teto narį, ir Sidney Stein- 
bergą, komunistų veikėją, 
ateivi iš Lietuvos. Jiedu bu
vo užklupti vasarnamyje 
Sierra kalnuose, Calįforni- 
joj.

Thompsonas 1951 .metais 
pasislėpė, kuomet buvo pa
šauktas eiti 3 metams i ka
lėjimą. Jis buvo nuteistas 
sykiu su dešimčia kitų Ko
munistų Partijos vadovų, 
kuriems paskirta po 5 me
tus kalėti, pagal Smitho į- 
statymą,- kad visi vienuoli
ka suo.kalbiavę skelbti, jog 
reikėsią varu nuversti A-

me pasaulinianie kare ir 
už tai buvo apdovanotas 
medaliu Distinguished Ser
vice Cross už puikią karinę 
tarnybą.

Steinbergas, atvykęs iš 
Lietuvos kaip Ovsiejus 
šarfšteinas, buvo apkaltin
tas pagal tą patį Smitho į- 
statymą.

Sykiu FBI agentai areš
tavo Edwiną Rasi ir du ki
tus tariamus komunistų va
dovus už tai, kad jie slapsu 
te Thompsoną ir Steinber
gą kaip pabėgėlius nuo teis- 
da vystės.

Thompsonas tuojau tapo 
nugabentas Alčatraz salos 
kalėjimam

Jungtinių Valstijų komi-
merikos valdžią.

Thompsonas mažiau nu
teistas todėl, kad jis pasi
žymėjo kaip nepaprastai 
drąsus ir gabus Amerikos 
armijos saržentas Antraja-

sionierius Joseph Karesh į- 
metė Steinbergą ir tris ki
tus į San Francisco kalėji
mą, reikalaudamas $100,- 
000 užstato už Steinbergą 
ir po $35,000 už tris anuos.

GILDIJA ‘NEIŠTIKIMA”
Įsako jai užsiregistruot kaip 
“priešvaldiškai” organizacijai

BOSTON. — Generalis 
Jungtinių Valstijų proku- 
Yoras Herbertas Brownell 
ketvirtadienį pareiškė, kad 
jis liepia progresyvei Advo
katų Gildijai užsiregistruo
ti kaipo “priešvaldiškai” 
(su b versi ve) o rga n i zac i j a i.

Kalbėdamas suvažiavime 
dešiniųjų Amerikos Advo
katų Sąjungos, Brown-ell 
pasakojo, kad Advokatų 

i Gildija yra “komunistų va- 
1 dovaujama organizacija, 
I pilnai sekanti Komunistų
Partijos liniją.”

“Amerikos Balsas” 
paleidžia 2,000 
k r

Washington. — Valdžia 
paleido 2,000 tarnautojų iš 
“Amerikos Balso,” radijo 
ir spaudos propagandos 

’prieš komunizmą; taigi to
je tarnyboje palaikys tik 
6,200 propagandistų.

Pernai “Amerikos Bal
sui” buvo išleista’105 mili
jonai dolerių, o šiemet iš
leidžiama “tik” 75 milijo
nai dolerių per metus.

MOROKKIEČIAI 
SMERKIA AMERIKĄ

Pasak Brownell’o tai Ad
vokatų Gildija “visuomet 

i aiškino bei aiškina teises ir 
i įstatymus taip, kaip komu- 
■ nistai nori.”

_____
GILDIJA ATMETA GE- 

iNERALIO PROKURORO
PRIEKAIŠTUS
Advokatų Gildijos centras 

New'Yorke pareiškė, jog 
per teismus kovos prieš ge- 
neralio prokuroro įsakymą 

i jai užsiregistruoti kaip 
I priešvaldiškai organizaci- 
Įjai. •

Gildija griežtai atmeta 
Igen. prokuroro įtarimą, 
j kad ją “kontroliuoja komu- 
! nistai” arba kad Gildija lai
kosi “komunistinės linijos.”

Advokatų Gildija yra pa
sižymėjus kaip kovotoja už 
civilines amerikiečiu teises 
bei laisves. Ji gina svetur- 
gimius nuo deportavimų, 
atstovauja darbo unijų tei
ses, smerkia valdinius ir 
kongresinius ragangau- 
džius.

New York. — Čionaitinė 
Morokkos I n f o r m a c i jų 
{staiga smerkė Jungtines 
Valstijas, kad jos “padeda 
Francijaj laikyti morokkie- 
čius kaip pavergtą tautą.”

MALAJOS KARAS VARO ANGLIJĄ Į BANKROTĄ
London.— Jau 5 metai 

kai Anglija kariauja prieš 
Malajos partizanus ir vis 
sako, kad jau pradeda ‘pa
laipsniui laimėt’. Karas prieš 
tuos Malajos patrijotus lė- 
šuoja Anglijai po 100 mili
jonų dolerių per metus.

Šaukia mahometonus vieny- 
ben prieš imperialistus

Kairo, Egiptas. — Egip
to prezidentas Naguibas at
sišaukė į visus mahometo- 
niškus Azijofe ir Afrikos 
kraštus, kad stipriai susi
vienytų ir atremtų anglus, 
amerikonus, ir francūzus 
imperialistus.

Korėja. — Šiaurinė Korė
ja grąžina ir tūlus tokius 
amerikonus belaisvius, ku
rie buvo nuteisti kalėjiman 
už prasižengimus stovyklo
se.

New York. — žemyn pa
smuko Wall Stryto serai.

Anglų komanda vadina 
komunistais visus malajie- 
čius, kovojančius už savo 
šalies nepriklausomybę nuo 
Anglijos. Bet kiekvieno 
malajiėčio nužudymas atsi
eina Anglijai po 80 tūkstan
čių dolerių.

Amerika padeda anglam 
kariauti prieš Malajos pa
trijotus, bet Anglija sako, 
dar negana.

Malajiško anglų biznio 
nupuolimas.

Anglai gaudavo didžiu
lius pelnus, pardavinėdami 
Jungtinėms Valstijoms ir 
kitiems kraštams gumą 
(robą) ir ciną, svarbiausius 
Malajos produktus. Bet pa
liaubos Korėjoje labai nu- 
puldė anglam tą bizni.

Kol ėjo karo veiksmai 
Korėjoje, anglai gaudavo 
po 57 centus už svarą na
tūraliu malajiško gurno, o 
dabar tegauna tiktai 21 
centą. Tada Amerika mo
kėdavo anglams po $1.30 už

svarą cinos; dabar gi cinos 
svaras nupuolė iki 72 centų.
Prašo pabrangint 
amerikinį gumą

Anglija dejuoja, kad A- 
merika per daug pasigami
na pigaus dirbtinio, gurno, 
kuris ne tik namie plačiai 
naudojamas, bet ir sveti
miems kraštams pardavi
nėjamas, vieton f gamtinio 
Malajos gurno. Tatai pa
kerta... kainas ‘anglams už 
malajišką gUmą ir stumia 
Anglijos iždą linkui bank- 
rūto.
Amerika susirūpinus

Anglija todėl prašo Jung
tines Valstijas, .dikčiai pa
kelti kainas dirbtinio ame
rikinio gumo, kad padidin
tų anglams pelnus iš Mala
jos gumo.

Ir pranešimai iš Wash
ington sako, jog Amerikos 
valdžia “giliai susirūpinus” 
gelbėti Anglijį nuo bankrū- 
to. Matyt, svarsto Anglijos 
prašymą—pabrangint ame
rikiečiams giimą ir jo pro

duktus, kad padėtų anglam 
geriau pasipelnyti.
ANGLAI GALI PRAKIŠT 
MALAJOS KARĄ

New Yorkox World-Tele- 
gram dėl To rašo: Nors an
glai laimi Malajo je mūšius, 
bet Anglija gali nubankrū- 
tuoti taip kad, galų gale, 
prakištų karą.

Irano generolai medžioja 
Mossadegho šalininkus

Teheran, Iran. — Irano 
karaliaus-generolų policija 
ir kariuomenė per 24 va
landas kasdien karštai me
džioja buvusiojo premjero 
Mossadegho valdininkus 
bei šalininkus. Dabar, tarp 
kitko, suėmė Alamį, buvu
sį Mossadegho darbo minis
trą, ir Razavį, Mossadegho 
atstovų vadą Irano seime.

DEŠINIEJI ADVOKATAI 
VEIKIA KAIP 
RAGANGAUDŽIAI

BOSTON. — Dešiniųjų 
Amerikos Advokatų Sąjun
gos suvažiavimas rugp. 25 
d. nutarė išbraukt iš jos vi
sus nužiūrimus komunistus 
ir reikalauti, kad Kongreso 
komitetas Washingtone 
kvostu komunistinius ad
vokatus kaip “neištikimus” 
Amerikai.

Suvažiavimo priimtas ra
portas taipgi reikalauja už
draust komunistams ginti 
žmones federaliuose teis
muose.

Anglai grįšią į Irano 
naftos pramonę

London.— Iraniškoji ang
lų naftos kompanija tikisi 
atgriebt milžinišką aliejaus 
pramofię, kurią suvalstybi
no buvusioji Irano premje
ro Mossadegho valdžia.

Irano karaliaus generolai 
su anglų-amerikonų pagal
ba todėl ir nuvertė Mossa- 
deghą, kad anglai galėtų 
sugrįžt į Irano aliejaus — 
naftos pramūnę.

Anglų kapitalistai skai
čiuoja, kad reikės 100 mili
jonų dolerių pataisymams 
naftos fabriku. Sako, Mos- 
sadegho valdžia buvo leidus 
tiems’ fabrikams apsmukti.

Anglai taip pat kaltiną 
Mossadeghą, kad jis samdė 
30,000 “tinginių” iraniečių 
kaip naftos darbininkų.

NEW YORK.— Marion 
Hart’ienė, 61 metų, nuskri
do mažu lėktuvu į Airiją.

ORAS. — Vis giedra ir 
karšta.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA •9-1827—1828

Kas Ką Rašo ir Sako
AŠTRIAI KRITIKUOJA 

| AMERIKOS POLITIKĄ
Baltimorėje išeina gana 

' įtakingas negrų leidžiamas 
' laikraštis “Baltimore Afro- 
American.” Kai kada jame 

i pasirodo labai aštrios kri
tikos mūsų valdonų adre
su už jų atsinešimą linkui 
spalvuotų žmonių. Rug- 
piūčio 22 d. laidoje kores
pondentas William Worthy 

i vanoja kailį mūsų vyriausy- 
! bei už jos politiką Korėjo- 
i je ir abelnai Azijoje.

Šiuo tarpu Worthy ran
dasi Japonijoje ir iš ten ra
šo:

“Amerikos vyriausybė 
į pasmerkė mirtin baltųjų 
I žmonių prestižą šiame pa- 
| šaulio kampe ir veikiausia 
Afrikoje taip pat, įsikišda- 

! ma į Korėją, kuomet šiau
riečiai ten peržengė 38-tą 

puvjv I0VUUVC, Joniu ,

•inkiminiu potvarkiu pa- Į paraieię.
“ “i; “Iš kur šis naujas pasi- 

Jie davė proga parlamente arba “Bundestage’* ’ keitimas Azijoje pareina?” 
' į klausia William Worthy?

“Neišvengiamai tas par- 
; eina nuo amžiais senos bal- 
! tųjų įtakos išvargintoje Ki- 
! nijoje, ekstra - teritorinės 
| teisės ir nelygių sutarčių, 
1 Boxer 1901 metų pabau- 
I dos ir laikymo Amerikos 
armijos Kinijoje per pasku
tinius keturiasdešimt metu.

“Pareina iš priversto pa-, 
i siglemžimo Hong Kongo 
per Britaniją ir abelno 
stumdymo tų išdidžių, bet 
bejėgių žmonių.”

Worthy cituoja naujosios 
i Kinijos vado Mao Tse-tun- 
! go išsireiškimą ir pataria 
įuomi susidomėti. Mao Tse- 
tung pasakė:

“Mes pasipriešinome. Mes 
pakėlėme aukštyn savo gal
vas. Ateityje niekas dau
giau Chinijas žmonių nebe- 
pažemins. Mes niekuomet 
nebebūsime pasaulio laun- 

; drimenais.”
Worthy primena ir Indi

ją. Jis rašo: “Indijos Neh
ru yra mus persergėjęs, 
kad komunizmas ir anti- 

i komunizmas Azijoje yra ša- 
i lutinis dalykas, kur vieš
patauja universalinis reika- 

; lavimas pakelti gyvenimo 
; lygį ir be delsimo pasiekti 
žmogui pagarbos.”

Kalta netikusi, klaidinga 
politika. “Ta prasme,” jis 

I sako, “su Washingtono tei- 
: kiama parama kiekvienam 
reakcionieriui ir diskredi- 

i tuotam pastumdėliui, mūsų 
i politika Azijoje klaidinga 
I nuo A iki Z. Po despoto “ 
■ Syngman Rhee vėliava, ši- 
Į tokia yra mūsų politika, už 
i kurią negrai ir baltieji gal
vas paguldė,—paguldė vel
tui, visiškai veltui.
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VAKARINĖS VOKIETIJOS RINKIMAI
Niekas nenori nedakainuoti Vakarinės Vokietijos 

rinkimų, kurie Įvyks rugsėjo 6 dieną. Ypatingai Euro
poje jų laukiama didžiuliu nervų įtempimu. Nuo jų gali 
daug kas priklausyti ne tiktai Vakarinėje Vokietijoje, 
bet visoje Europoje. Žurnalo “News” kolumnistas Z. 
Savelin eina taip toli, jog Adenauerio klikos siekius šiuo
se rinkimuose lygina prie 1931 įlietais pasimojimu taip 
vadinamo Harzburger fronto, kurį sudarė Hitlerio par
tija, “Stahlhelm” ir nacionalistai. Ir šitie rinkimai galį 
pasibaigti panašiais rezultatais.

Visą padėtį jau seniai gerai permatė Adenauer 
ir prie rinkimų ruošėsi. Jis priėjo išvados, jog jokiu 
būdu negalės laimėti senųjų r 
matais. Tais potvarkiais buvo pravesti rinkimai 1949 
metais. < 
turėti atstovybę ir smulkiosioms partijoms. Adenauerio 
klika sugalvojo tuos potvarkius pataisyti,—ir pataisyti 
taip, kad Adenauerio partija—Krikščionių Demokratų 
Unija—išeitu laimėtoia. Senoji rinkimų sistema buvo 
proporcionališka. Kiekviena partija laimėjo1 tiek vietų, 
kiek surinko balsų.

Naujieji rinkiminiai nuostatai pagieda ką kitą. 
Rugsėjo 6 dienos rinkimuose bus renkama 484 parlamen
to nariai, vietoje esamojo 401. Iš to skaičiaus 242 bus 
išrinkti pagal rinkiminius distriktus. Daugiausia balsų 
gavęs kandidatas bus išrinktas.

Bet kiti 242 nariai bus faktinai paskirti. Balsuotojai 
balsuos ne už atskirus kandidatus kiekviename distrik- 
te, bet už ištisą partinį sąrašą. Kai bus suskaityti ši
tie balsai, paaiškės, kuris partinis sąrašas kiek balsų 
vra gavęs. . Ir pagal tą skaičių balsų bus partijoms iš- 

. dalintos minėtos 242 vietos.
Viskas atrodo gerai ir bešališka. Bet štai kur Ade

nauerio triksas. Jo naujieji rinkiminiai nuostatai sako, 
kad negalės gauti nė vieno atstovo ta partija, kurios 

.. ' sąrašas nebus gavęs mažiausia 5 procentus visų paduotų 
balsų! Gi reikia žinoti, kad tokių mažų partijų Vaka
rinėje Vokietijoje yra daug. 1949 metų rinkimuose buvo 
net dešimt. Nė viena jų negavo 5 proc. balsų, bet par
lamente kiekviena turėjo savo atstovybę. Dabar jos au
tomatiškai neteks atstovybės, jeigu nesurinks 5 proc. 
balsų.

Kam pateks ju vietos parlamente? Niekam kitam, 
kaip tik Adenauerio vadovaujamam trijų partijų fron
tui, o pirmoje vietoje—jojo partijai. Gal viena kita to
kia vieta pateks ir socialdemokratams, nors labai abe
jotina. Juk ši visai nauja rinkimų sistema buvo iškepta 
Adenauerio laimėjimui.

Tiktai tokiu suktu ir neteisingu būdu rugsėjo 6 d. 
rinkimuose Adenauerio klika tikisi laimėti milžinišką 
daugumą vietų parlamente. Paskui jau jam lengvai ir 
sklandžiai eis Vakarinės Vokietijos hitlerizacija. Ar jis 
pats pasistengs tapti “tautos vadu,” ar jo vieton atsi
stos kitas piktavalis sutvėrimas, ne tiek svarbu. Svarbu, 
kad to bus siekiama 'Šiais rinkimais.

PREKYBOS PLĖTIMAS
Beveik jokiai šaliai moderniškas gyvenimas neįma

nomas be prekybinių santykių su kitais kraštais. Net 
ir tųkios milžiniškos šalys, kaip Jungtinės Valstybės ir 
Tarybų Sąjunga, negali pilnutinai susitvarkyti taip, jog 
nereikėtų prekybos su užsieniu. O ką jau bekalbėti apie 

’** mažesnius kraštus.
Štai kodėl atrodė tokiu neišmintingu ir neapgalvotu 

mūsų šalies vyriausybės—tiek Truman, tiek Eisenho- 
werio -r pasimojimu prekybiniai užblokaduoti Kiniją 
arba liaudiškosios demokratijos kraštus. Tasai žygis, 
kaip jau dabar visiems turėtų būti aišku, pakenkė ne tik 
tiems kraštams, bet ir mūsų ekonomikai. Ilgainiui tas 
dar skaudžiau atsilieps.

Todėl sveikintini yra visi žygiai, kurie laužo tokias blo
kadas ir normalizuoja prekybinius santykius tarpe kraš
tų ir valstybių. Pasirodo', jog neseniai Europoje laiky
tos prekybinėS'konferencijos jau duoda neblogų rezulta
tų. Jas mūsų šalies valdžia ir biznis boikotavo, bet jų 
iškeltas šūkis praplėsti ir pagerinti prekybą tarpe Rytų 
ir Vakarų pradeda prigyti praktikoje. Šiomis dienomis, 
pavyzdžiui, tano pasirašyta plati prekybos sutartis tar
pe Vengrijos ir Argentinos. Kiek pirmiau padaryta 
panaši sutartis tarpe Argentinos ir Tarybų Sąjungos. 
Lenkija neseniai padarė prekybinę sutarti su Vakarine 
Vokietija. Ji plačiai bendradarbiauja su Rytine Vokie
tiją. Čechoslovakija, Rumtmija, Bulgarija platina pre
kybą su visais vakariniais kraštais, kurie tiktai sutinka 
tartis ir susikalbėti.

.Japonija veržėsi į prekybą su Kinija. Labai plačiai 
Kinijos prekyba šakojasi visoje Azijoje. Labai smarkiai 
prekyba vystosi tarpe Kinijos ir Didžiosios Britanijos.

Ar reikia dar abejoti, kad netolimoje ateityje turės 
būti pakeista ir mūsų šalies valdžios politika? Gyve
nimas sulaužys visas blokadas.

William Worthy aštriai 
pasmerkia tas negrų orga
nizacijas, kurios pataikau
ja reakcijai. Jis reikalauja 
nepasiduoti panikai ir gąs
dinimams komunizmo bau
bu.

KLAIDINGAS ŽYGIS
Kanadiškis Liaudies

rios kariavo Korėjoje Syng- 
man Rhee pusėje ir tuojau 
no pasirašymo paliaubų iš
leido bendrą pareiškimą. 
Tapie pareiškime jos paža
da diktatoriui Rhee vėl at
eiti talkon. Girdi, “tarimas 
padaryta labai skubotai,, 
tartum norint užbėgti kam 
už akiu.” v

L. Balsas mano, kad Rhee. 
“turėdamas už savo pečių 
tokią grupę šalių su pasi
žadėjimu ginti jo režimą, 
tyčia darys viską, kad iš
provokuoti naują susikirti
mą.” Kaip žinoma, jau da
bar Rhee grūmoja išmarša- 
vimu iš politinės konferen
cijos, jeigu joje nebus 'šo
kama pagal jo smuiką. Pa
vyzdžiui, jis griežtai prie
šingas Indijos įsileidimui į 
konferenciją.

Todėl, pasak Liaud. Bal
so, “ta sutartis, pasirašyta 
16 valstybių Washingtone, 
faktinai yra ir Jungtinių 
Tautų paneigimas ir Pietų 
Korėjos ■ skat i n i m a s prie 
naujo karo.”

Vaikij paralyžiaus (polio) 
vaistų paskirstymas

Su vasara atėjus polio ligos 
pavojui,, rūpestingi tėvai tei
raujasi geriausių priemonių ir 
vaistų nuo jos apsiginti. Gam
ma Globulin (GG) vaistas, ga
minamas iš kraujo, pasirodė 
esanti laikina ir dalina prie
monė bei vaistas nuo polio pa
ralyžiaus pasėkų apsaugoti, 
kaip buvo patirta praėjusią 
vasarą “The National Found
ation for Infantile Paralysis” 
mokslininkų bandymų metu.

privačiai.) Atatinkamai GG 
išteklius papildo savo turimu 
pertekliumi ir US kariuomenė.

Visuotinės Mobilizacijos Į- 
staiga numato, jog šiais metais 
buvo pagaminta apie 6—7,- 
000,000 kubinių centimetrų 
of Gamma Globulin (vidutinė 
doza ligoniui yra apie 10 ku- 

; binių centimetrų). Kovoje su 
į baisiąja liga šią vasarą turi- 
I ma išteklio apie 600,000— 
' 700,000 skiepų. Apskaičiuoja-

GG vaistas jau seniai žino- j ma, jog JAV-se yra apie 46,- 
mas medicinai kaip priemonė j 000,000 vaikų ir suaugusių, 
prieš tymus ir geltonligę. Pa
tyrus jos tinkamumą gydyti ir 
vaikų paralyžių, esami šio 
vaisto ištekliai tapo toli gra
žu nepakankamais. Todėl bu
vo nutarta Gamma Globulin 
“nacionalizuoti” ir skirstyt) 
pagal tam (tikrą planą.

Tai buvo pavesta “The Of
fice of Defense Mobilization”, 
kuri šiam darbe-turi patyrimo 
vykdydama taip vadinamą 
“National Blood Program”. Ji 
yra atsakominga už šio krašto 
kraujo, kaip gydymo priemo
nės, išteklius, kad juos pa
naudoti civiliniams ir kari
niams reikalams, šiai Įstaigai, 
taigi, buvo pavesta prižiūrėt) 
ir kontroliuoti ir kitas iš 
kraujo gaminamas preparatas 

! GG, kuris, kaip minėjome, 
i naudojamas vaikų paralyžiui, 
tymams ir geltonligei gydyti. 
Balandžio mėnesio viduryje 
ji paskelbė planą, kuriuo tik 
atskirų valstybių sveikatos į- 
staigos yra vienintelės šio 
svarbaus vaisto tiekėjos ligo
ninėms, ambulatorijoms, poli
klinikoms ir privatiems gydy
tojams.

Tėvams nutarus, jog jų vai
kas turi polio ligos simpto
mus, pirmiausia jie privalo iš
sikviesti gydytoją. Jis radęs, 
jog ligoniui būtinai reikalin
gas Gamma Globulin, išreika
laus šį /vaistą Iš vietinio svei
katos Įstaigos vedėjo. Už šiuo 
keliu gautą GG nereikės mo
kėti, tačiau privatus gydyto
jas gali pasiųsti sąskaitą už

NORI DABAR PRADĖTI 
UŽPUOLIMĄ

Klerikalai norėtu, kad be 
tolimesnio delsimo būtų 
pradėti jėgos žygiai prieš 
Sovietus. Tai verčias pa
daryti tarybinės vyriausv- 
bės paskelbimas, kad ir ji
nai moka pasigaminti van
denilio bombą.

Kunigų Draugas gąsdina: |savo patarnavimus. 
“Jei Vakarų demokratijos 
ir toliau taip lengvapėdiš
kai žais su Kremliumi, kaip 
ligšiol, sovietai tikrai gali 
iškilti į pačią didžiausią 
militarinę jėgą, prieš kuria 
jau bus sunku atsilaikyti.”

Draugas tiesiog šaukia: 
“tenepraleidžia skelbiamų 
žinių apie vandenilio bom
bą taip sau per pirštus, bet 
tesigriebia visų turimų jė
gų tai grėsmei už akių už
bėgti.”

Kodėl “jėgų,” o ne pote
rių? Nejaugi Draugas ne- 
bepasitikį poteriais?

Panmundžom, Korėja.— 
Pasakojama, kad tūli iš ne
laisvės grąžinami šiauriniai 
korėjiečiai a.pspjaudę Ame- 
•ikos oficierius.

Vietinėms sveikatos Įstai
goms šis vaistas prisiunčiamas 
remiantis statistikos daviniais. 
Nustatomas penkių metų lai
kotarpyje šioje apylinkėje į- 
vykusių susirgimų vidurkis, 
kuriam gydyti ir atsiunčiamas 
pirmasis vaistų siuntinys. Ta
čiau, jei liga tampa epidemi
ja, tuoj pat pristatomi .papil- 

' domi kiekiai ir ligos apylinkė- 
j jo, kiek ištekliai leidžia,' skie- 
į pijami visi spėjami ligoniai.

GG vaistas gaunamas per 
“The American National Red 
Cross Blood Collection Prog
ram” ir “The National Found
ation for Infantile Paralysis” 
draugiją. Pastaroji GG nega
mina, bet superka visą priva
čiai gaminamą šio vaisto iš
teklių $11,000,000 sumoje 
kasmet, pasinaudodama kraš- 
te rinkliavomis surinktais 
“The March of Dimes” fon
dais. (GG negalimas gauti

■ kuriems vaikų paralyžius yra 
labiausiai pavojingas. GG, 
panaudotas prieš pat ligai 
prasidedant arba tik jai pra
sidėjus, suteikia daliną apsau
gą maždaug penkių savaičių 

| laikotarpiui. Skaičiuojama, 
i jog ligos siautimo periodas 
tęsiasi apie 10 savaičių. Dėlto 
vyriausybė turėjo imtis pa
skirstymo darbo.

Visuomenė, tačiau, turi Įsi
sąmoninti vieną: pakankami 
šio vaisto ištekliai ateityje, 
kad juom būtų galima apsau
goti Amerikos vaikus nuo pa
ralyžiaus, priklausys nuo to, 
kaip gausiai Amerikos Raudo
najam Kryžiui bus duodamas 
kraujas. Amer. Raud. Kryžius 
yra pasiruošęs išplėsti savo 
priemones, kad tik daugiau 
kraujo galėtų būti surinkta. 
(Viena paaukota kraujo pus- 
kvortė Įgalina pagaminti be
veik vieną skiepą prieš polio,- 
gi atlikęs skystimas naudoja
mas paruošti kitam prepara
tui, kuris, kaip kraujo plazma, 
išgelbsti sužeistuosius fronte;.

Jei tėvai negali užsitikrinti 
iŠ anksto GG vaisto, kaip jie 
gali tikėtis laiku užtikrinti sa
vo vaikams reikalingą pagal
bą? “The National Fęunda-j 
tion for Infantile Paralysis” 
(uo reikalu pataria—

“Neleiskite vaikams maišy- : 
tis su nepažįstamais vaikais, ’ 
prižiūrėkite, kad jie liepa- į 
vargtų, neperšaltų. Užlaikyki- j 
te juos švariai. Tuoj pat krei
pkitės į savo gydytoją, jei pas 
vaikus randate šiuos simpto- į 
mus: galvos skaudėjimas,; 
karštis, skaudanti gerkle, ne- Į 
tvarkingi viduriai, pastebimas 
kaklo ar nugaros stangrumas, 
žinokite “The National Foun- , I
dation for Infantile Paralysis” i 
vietinį skyrių ir palaikykite su Į 
juom kontaktą.

Šiais metais minėta draugi
ja savo patarimus papildo 
dar vienu—GG skiepų reika
lu sekite vietinės sveikatos į- 
staigos ir pareigūnų nurody
mus.

Comm°n Council

Darbininkų
Sveikata

J. J. Kaškiaučius, M. I).
AR ILGAI GYVENSI’,!

Žmogaus gyvenini® ilgį 
nustato ^paveldėjimo' dės
niai ir visos jo gyvenimo 
sąlygos. Jei tavo tėvai ar 
seneliai gyveno ilgai, tai ir 
tu veikiausiai gyvensi ilgo
kai, žinoma, jei gyvenimo 
sąlygos tavęs pirma laiko 
nesuės.

Tavo užsiėmimas, darbas 
daug nusveria ton ar kiton 
pusėn. Statistikos duome
nys parodo, kad žemdirbiai, 
laukų darbininkai ir profe
siniai žmonės (dvasininkai, 
kunigai, mokytojai, advo
katai, inžinieriai, gydyto
jai) ilgiau pagyvena. Pra
monininkai ir raštinių dar
bininkai seka paskui. Dar 
toliau — trumpiau gyvena 
mechanikai ir jų padėjėjai. 
Užvis trumpiau gyvena ak
menų tašytojai, akmeninių 
paminklų gamintojai, skap
tuotojai, taipgi ir kalnaka
siai, angliakasiai. "4 \

o 
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kalėjimas, kur laikomiVaiždas artt graiku salos Ionian. Čia nutraukta Argotolion
sukimšti politiniai kaliniai. Kai ant sulos įvyko žemės drebėjimas, vietoje gelbėti 
žmones, Graikijos fašistinė valdžia pasiskubino pasiųsti armiją ir neleisti kaliniams 
pabėgti. Čia kareiviai, ginkluoti nuo kojų iki galvos, saugo kalėjimą.

Įkalintas riaušių vadas 
rytiniame Berlyno ruožte

Berlin. — Rytinės Demo- Į 
kratinės Vokiečių Respubli- į 
kos teismas nuteisė riaušių 
vadą Gerhardą Roemerį 
kalėjimam visam amžiui. 
Riaušininkai birželio mėne
sį padegtojo namus rytinė
je, sovietinėje Berlyno da
lyje, plėšė krautuves ir už
puldinėjo rytinės Vokieti
jos valdininkus bei sovieti
nius karius.

IRANO VALDOVAI 
BIJO STALINIŠKŲ 

ŪSŲ
Teheran, Iran. — Dauge

lis kom u n i s t i n ė s Tudeh 
partijos narių buvo užsižel
dinę didelius ūsus, pana
šius 'kaip Stalino. Taigi 
karališkieji Irano žandarai 
dabar gaudo vyrus su to
kiais ūsais, nuži ū r ė d a m i 
kaip komunistus; o jeigu 
neranda priekabės, tai tik 
nukerpa ar nuskilta “stali-

Bet koks persunkus dar
bas ir paskuba trumpina 
gyvenimą. Gerai, kieno ra
mus temperamentas, kas 
nuolaidžiai viską leidžia, 
nesigraužia, nesi v a r g i n a 
perdaug. Toks ilgiau ir gy
vena.

Aukštas kraujos p ū d i s 
dažnai esti susijęs su arte
rijų, širdies ir inkstų ligo
mis: visa tai trumpina gy
venimą.

Pergreita širdis, pertan- 
kus pulsas (100, 120 ir dau
giau) irgi gali neigiamai 
veikti. Bet žemas kraujo 
slėgimas paprastai yra ge
ras ženklas, jei nepercU^g 
jau žemas.

Vedę žmonės ilgiau 
na. Jie dažnai turi da/;- 
giau naminių pato^imų. 
Viengungiai labiau gauna 
nukentėt, bet kai kada jie 
ir neveda dėl kokiu sveika
tos trūkumų, tai trumpiau 
tokie ir gyvena.

Žmogaus kūno sudėjimas 
kai ką reiškia. Perdaug rie
būs, nusipenėję, nutukę 
žmonės neretai gauna cu
kraligę ar kitą kokią išsigi
mimo bei gedimo ligą, ir 
todėl trumpiau gyvena.

Atžagariai — liesi, lengvi 
žmonės antroj gyvenimo 
pusėj gali gyventi ilgiau, 
jei tas liesumas nepaeina 
nuo tuberkuliozės, vėžio ar 
kitos rimtos ligos.

Girtuokliavimas labai 
trumpina gyvenimą. Neil
gina gyvenimo ir šiai)) 
girkšnojimas, kad ir nuo
saikus.

Rūkymas s i s L e m ingai 
nuodija organizing ir pir
ma laiko marini žmones, 
ypač tuos, kurie pvrdaug 
rūko. Ir nuosaikesnis rū
kymas trumpina amžių.

Sunkieji žaismai, sportai, 
atletika dažniau sutrumpi
na gyvenimą. Gabūs mo
kiniai paprastai geresnių 
turi šansų ilgiau pagyventi. 
Gabumai reiškia gerėlesnę 
kūno organizaciją ir svei- 
kesnius organus.

Moterys persveria vyrus 
—ilgiau pagyvena. Tai jau 
tokie moters organizmo 
ypatumai. Ir jų gyvenimo 
sąlygos mažiau turi pavojų 
ir įtampų.

Mokslo, medicinos išradi
mai padeda pailgint bet 
kieno gyvenimą, — padeda 
vengti išsigimimo (degene
racijos) ligų arterijose, 
inkstuose, širdyjej liaupse, 
organuose. DaudR’eišrfa ir 
aplinkos pagerėjimai—ma
žiau rizikos, pavojų ir įtem-

niškus ūsus.” , pimų.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- šeštadien., Rugp.-August 29, 1953
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Juozas Ozarskis

Didysis teatrinio meno veikėjas
(K. S. Stanislavskio mirties 15-sioms 

metinėms paminėti)

Rašo J.

Prieš 15 metu, 1938 m. rugpjūčio 7d., mi
rė didysis rusų tarybinės kultūros veikėjas, 
genialus teatrinio meno teoretikas-reforma- 
torius, įžymiausias aktorius ir režisierius, 
Maskvos Dailės teatro Įkūrėjas ir vadovas 
Konstantinas Sergiejevičius Stanislavskis.

Savo veiklą pradėjęs šūkiu “už tiesą me
ne“, vystydamas rusų revoliucinių demo
kratų Bielinskio, černyševskio, Dobroliubovo 
estetines tradicijas, K. S. Stanislavskis visą 
savo gyvenimą pašventė kovai už sukūrimą 
ir išugdymą naujo teatrinio meno, kuris 
realistinėmis priemonėmis išreikštų pažan
giausias savo laiko idėjas, giliai atskleistų 
gyvenimo tikrovę, tarnautų liaudžiai. Ati
darant Maskvos Dailės teatrą, 1898 m. spa
lio 14 d. jis šiais žodžiais paskelbė savo pa
žiūrą j teatro uždavinius: “Neužmirškite, 
kad mes siekiame nušviesti tamsų neturtin
gos klasės gyvenimą. Mes siekiame sukurti 
naują, visiems prieinamą teatrą ir šiam tik
slui mes skiriame visą savo gyvenimą.’

K. S. Stanislavskis niekuomet nežiūrėjo Į 
teatrą, kaip j lengvą pramogą, bet visuo
met jam skyrė didžiulį vaidmenį auklėjant 
visuomenę, skleidžiant ir propaguojant 
pažangiausias savo laiko idėjas. Savo mo
kiniams jis dažnai primindavo Gogolio žo
džius, kad teatras tai yra katedra, iš kurios 
galima pasakyti žmonėms daug gero.

Stanislavskis vedė griežčiausią kovą prieš 
teoriją menas-menui, prieš beidejini teatro 
meną. Jis nurodė, kad teatras privalo tapti 
kovingu savo liaudies bendraamžiu, sugebė
ti meniniais paveikslais atskleisti jos didvy
riškus žygius. x

Jis kėlė didžiulius reikalavimus drama
turgams, kad jie kurtų teatrui veikalus, ku
rie tikrai taptų ši u olai i jnio didžiojo meno 
pagrindu.

Stanislavskis pasmerkė ir sutriuškino iki 
jo vyravusią formalįstinę pažiūrą teatrinia
me mene ir parengė teorinius pagrindus 
realistinio meno vystymuisi teatre.

Savo moksle apie teatro meną Stanislavs
kis pagrindinį dėmesį skyrė aktoriaus kūry
biniam darbui. Jis nurodė, kad svarbiausias 
idėjinio turinio nešiotojas scenoje—yra ak
torius. Todėl jis reikalavo, kad aktorius ati
tiktų didžiuosius idėjinius ir meninius reika
lavimus. Į tarybinį teatrą Stanislavskis įve
dė naujo tipo aktorių, aktorių—kūrėją. Tuo 
pat metu jis sudavė triuškinantį smūgį ža
lingai individualizmo teorijai scenoje. Jis 
mokė, kad visas spektaklis turi būti pajung
tas vienai idėjai, privalo turėti vieną tikslą 
— perduoti žiūrovams didžiulę, nepasaldin
tą gyvenimo tiesą. Tam tikslui turi būti pa
jungtos visos viso ansamblio pastangos.

Įžymiausias pasaulinio masto aktorius ir 
režisierius, teoretikas-reformatorius K. S. 
Stanislavskis išaugo rusų klasikinės Griboje- 
dovo, Puškino, Gogolio, Ostrovskio, Čechovo, 
Gorkio dramaturgijos įtakoje. Jis sukūrė iš
tisą eilę vaidmenų didžiųjų rusų klasikų pje
sėse. Tokie jo sukurti vaidmenys, kaip Fa- 
muso'l'> (“Vargas dėl proto“), Astrovo 
y“DėoU Vania“), Satino (“Dugne“) ir dau
gelis kitų 'liko įkvepiančiu tobulumo pavyz
džiu visiems scenos darbuotojams. Kurda
mas vaidmenis, K. S. Stanislavskis be palio
vos ieškojo naujų kelių ir priemonių, kaip 
teisingiau, giliau ir visapusiškiau atskleisti 
veikėjo charakterį, plačiai ir ryškiai parody
ti svarbiausius gyvenimo reiškinius.

Šiam tikslui jis pajungė visą savo teatri
nio darbo sistemą, parengė naujus teorinius 
pagrindus ir tuo pradėjo naują realistinjo 
teatrinio meno vystymosi etapą.

Dar iki Didžiosios Spalio socialistinės re- 
’ voliucijos K. S. Stanislavskio vardas buvo 

plačiai žinomas ne tik' Rusijoje, bet ir visa
me civilizuotame pasaulyje. Jo naujoji yea- 
listinio teatro mokykla turėjo žymią įtaką 
pažangiesiems viso pasaulio teatro darbuo
tojams jų kovoje prieš formalistinį, beidėji- 
nį teatro meną.

Tačiau visu pilnumu didžiulis ir įvairiapu
siškas Stanislavskio talentas atsiskleidė ypač 
po Didžiosios Spalio socialistinės revoliuci
jos. *' $

Iki šiol nepralenkta teatrinio meno viršū
ne tf&ėra K. S. Stanislavskiui vadovaujant 

r Mastuos Dailės Teatro pastatytas spektak
lis “Šarvuotis 14-69“, kuris su didžiule gyve
nimiška tijesa ir nepaprastu meniškumu api
bendrina tarybinės liaudies heroizmą jos ko
voje prieš revoliucijos priešus pilietinio ka
ro metu.

Tokį spektaklį tegali sukurti menininkas, 
' 'V i

Grybauskas ---- ...
turįs aiškų kūrybinį tikslą, aistringai mylįs 
savo šauniąją liaudį. Toks ir buvo K. S. Sta
nislavskis.

Labai žymų darbą K. S. Stanislavskis nu
dirbo auklėdamas jaunąsias teatrinio meno 
jėgas. Daugelyje mūsų plačiosios tėvynės 

• teatrų šiandieną dirba aktoriais, režisieriais, 
meno vadovais jo mokiniai, kuriems didysis 
teatrinio meno novatorius įdiegė savo idėjas, 
savo meilę teatrui, apginklavo juos savo te
oriniais teiginiais.

Milžinišką įnašą į tarybinio teatrinio me
no vystymąsi K. S. Stanislavskis įnešė savo 
veikalais. Nagrinėdamas teatrinį darbą, jis 
naujai išsprendė daugelį teatrinio darbo te
orijos ir praktikos klausimų, šie veikalai ta
po kasdieniniu vadovu ne tik tarybinio teat
ro darbuotojams, bet ir pažangiesiems teat
ro veikėjams kapitalistiniame pasaulyje.

Lietuviškojo, teatro augimas ir suklestėji
mas yra glaudžiai susijęs su K. S. Stanis
lavskio vardu, su jo novatoriška mintimi, 
nukreipusia teatrinio meno vystymąsi nauja 
kryptimi.

Dar buržuazijos valdymo metais, kai į te
atrą buvo žiūrima, kaip į lengvą pramogą, 
kai visokeriopai buvo remiamas ir skatina
mas reakcingas, beidėjinis teatrinio meno 
turinys ir formalistinės jo išraiškos priemo
nės, pažangieji lietuviškojo teatro darbuoto
jai gyvai jautė gaivinančią K. S. Stanislavs
kio teatrinės mokyklos įtaką. Skaitydami jo 
veikalus, jie sunkiausiomis sąlygomis vedė 
kovą už teatro idėjiškumą ir liaudiškumą, 
už realistinį gyvenimo tikrovės vaizdavimą.

Jų svajonės išsipildė, jų pastangos buvo 
apvainikuotos tik Tarybų Lietuvoje.

Artisto balsas ir 
pažadas

Nuo New Yorko labai toli, pačiame vaka
riniame Jungtinių-Valstijų kampe, Washing- 
tono valstijoje, Facifiko pakraštyje, ant 
Kanados—Jungt. Valstijų rubežiaus, yra 
parkas, pavadintas Peace Arch Park. Par
kas labai gražus. Jau kelintu kartu prie pat 
rubežiaus šiame parke yra suruošiamas 
tarptautinis koncertas, šiemet toks Koncer
tas įvyko rugpjūčio 16 *d. Jį suruošė pažan 
gios organizacijos. Jos pakvietė įžymųjį ar
tistą Paul Robesoną. Oras buvo lietingas, 
bet susirinko dvidešimt penki tūkstančiai a- 
me.rikiečių ir kanadiečių išgirsti šį artistą.

Robeson dainavo ir kalbėjo. Kalbėjo 
trumpai, bet reikšmingai. Minia entuziastiš 
kai sveikino jo kalbą ir dainas. Joks kitas 
Amerikos artistas neturi tiek daug entuzi
astiškų pasekėjų.

Čia paduodame ištrauką i$ minėtos Robe- 
sonb prakalbos. Artistas, tarp kitko, pasa
kė '

“Aš-tebesu tas pats Povilas, kokį jūs pa
žįstate per daugelį metų. Bet dabar laikai 
tokie, kad aš —- ir kiekvienas iš mūsų—turiu 
kovoti dėl išlaikymo pamatinių laisvių ir 
dėl laimėjimo tąikos.

“Amerikos šiaurvakariniame krašte šian
dien kai kurie geriausi žmonės randasi už 
grotų, o kiti laukia kalėjimo bausmės, tik už
tai, kad jie? kovoja už geresnę Ameriką ir 
už taiką. 4

“Korėjoje paskelbtos paliaubos. Dabar 
mes turime kovoti už amnestiją tiems drą
siems žmonėms, kurie pateko kalėjiman to
dėl, kad jie kovoja už taiką ir teisingumą.

“Kodėl Jungtinių Valstijų valdžia atėmė 
•iš manęs pasportą? Todėl, sako, kad iš ma
no lupų įsitikina, jog aš kovoju už Afrikos 
'spalvotų žmonių nepriklausomybę ir tuo bū
du kišuosi į užsienio valdžios reikalus. La
bai blogai, nes aš pažadu ir ateityje ‘kištis’ 
į tokius reikalus! > ■

“Kiti amerikiečiai gali pasirinkti Franco, 
jeigu jie nori. Aš gi ištiesiu savo ranką per 
jūras drąsiems Kubos žmonėms, tokiems 
žmonėms, kaip Pablo Neruda Čilėje, Naujo
sios Kinijos žmonėms.

“Kaip kad savo laikais Jeffersonas sveiki
no Francūzų revoliucijos didvyrius, taip aš 
sakau, kad aš ištiesiu savo ranką pasveiki
nimui Tarybinių žmonių ir Naujosios demo
kratijos žmonių. Tai mano teisė, kaipo ame
rikiečio.

“Aš kalbu kaipo vienas iš tų, kurio šak
inys yra jo šalies žemėje,—mano tėvas buvo 

vergas, mano tėvas ir tėvukas prakaitavo 
medvilnės ir tabako laukuose—prakaitavo

i

| 1943 metu birželio 23 d. 
I Maskvoje mirė vienas iš 
| seniausių Lietuvos darbi
ninkų judėjimo dalyvių, 
Juozas Ozarskis.

J. Ozarskis gimė' 1874 m. 
spalio 12 d. Pandėlio vals
čiuje, Šakalių dvare, maža
žemio valstiečio šeimoje. 
Pradėjęs nuo 8 metų pie
menauti, jis ištisus 16 me
tų dirbo įvairiems buožėms.

1897 m. nuvykęs į Rygą 
J. Ozarskis dirba stambiose 
miesto įmonėse (Rusų-Bal- 
tijos vagonų statybos fa
brike, kaliošu fabrike “Pro- 
vodnik” ir kt.), kur įsitrau
kia į vietinių darbininkų 
kovą prieš išnaudotojus. 
1905 metų sausio dienomis, 
kai Rygos darbininkai, pro
testuodami prieš Peterbur
go darbininkų sušaudymą 
prie Žiemos rūmų, išeina į 
gatves demonstruoti savo 
pasipiktinimą caro valdžios 
darbais, J. Ozarskis buvo 
demonstrantų ' tarpe. Jis 
aktyviai dalyvauja atkak
liame vagonų fabriko dar
bininkų streike 1905 m. va
sarą, užtrukusiame 15 sa
vaičių. Tomis streiko die
nomis, 1905 metų birželio 
mėn., J. Ozarskis stoja į 
Rusijos socialde m o k r a t ų 
darbininkų partijos eiles.

1905-1(907 m. revoliucijos 
metu J. Ozarskio butas bu
vo nelegalių socialdemokra
tų partijos Rygos organi
zacijos narių susirinkimų 
vieta, revoliucinės literatū
ros slėptuvė, čia susirinkę 
revoliucinio judėjimo daly
viai skaitydavo socialde
mokratinę spaudą, tarda
vosi del streikų ir demon
stracijų organizavimo. 1905 
m. J. Ozarskis vadovavo 
vienai iš darbininkų savi
gynos grupių, kurios sau
gojo darbininkų susirinku 
mus ir mitingus nuo pro
vokatorių, juodašimčių ir 
policijos an tiekių.

Už aktyvų revoliucinį dar
bą J. Ozarskis ne karta bu
vo atleidžiamas iš darbo, 
jis ir jo šeima kentė skur
dą, bet tai nesulaikė jo nuo 
tolimesnės kovos. J. Ozars
kis dirba profsąjungose, 
Rygos lietuvių darbininkų 
organizacijose, partijos pa
vedimu padėdamas organi
zuoti darbininkų streikus, 
mitingus, kultūrines pra
mogas. Kai 1913 m. pabai
goje Rygos lietuviai darbi
ninkai ir kairieji Ljetuvos 
socialdemokratai pradėjo 
leisti laikraštį “Vilnis,” J. 
Ozarskis buvo vienas iš ak
tyviausių jo rėfriėjų ir pla
tintojų .

Pirmojo pasaulinio karo 
metu evakuavęsis iš Rygos

kartu su kitais savo fabri
ko darbininkais į Sormovą, 
J. Ozarskis toliau tęsė savo 
revoliucinę veiklą. 1917 m. 
vasario revoliucijos metu J. 
Ozarskis draugę su kitais 
darbininkais dalyvavo Niž- 
nij-Novgorodo (dabar Gor
kio) miesto caro policijos 
nuginklavime, gubernato
riaus arešte, politkalinių 
išvadavime. Susikūrus bol
ševikų partijos Sormovo 
lietuvių sekcijai, J. Ozars
kis buvo išrinktas jos se
kretorium. Sormovo ir Niž- 
nij-Novgorodo darbininkai 
lietuviai dalyvavo Raudo
nosios gvardijos būriuose, 
kovoje už socialistinę revo
liuciją. Su ginklu rankoje 
dalyvavo kovoje už Spalio 
revoliucijos pergalę Nižnij- 
Novgorode drauge su kitais 
darbininkais ir J. Ozarskis. 
Raudonosios gvardijos bū
ryje jis gynė revoliucijos 
laimėjimus nuo įvairių 
k o n t r r evoliucinių grupių 
puolimų.

1918 m. pabaigoje, prasi
dėjus Lietuvos darbo žmo
nių kovai už Tarybų val
džią, ’ partija siunčia J. 
Ozarskį darbui į Lietuvą. 
Iš pradžių jis dirba Dūkšto 
valsčiaus revoliucinio komi
teto pirmininku, padeda 
suorganizuoti tarybų val
džios organus ir gretimų 
valsčių darbo' žmonėms. Są
žiningą darbuotoją J. 
Ozarskį netrukus paskiria 
Zarasų apskrities milicijos, 
viršininku, o paskui ir Za
rasų apskrities revoliucinio 
komiteto pirmininku. Jo va
dovaujamas Zarasų apskri
ties re.vkomas dirbo sunkio
mis pilietinio karo sąlygo
mis, kovodamas su kontr
revoliucionierių išpuoliais, 
padėdamas aprūpinti mais
to produktais kovojančius 
fronte Raudonosios Armi
jos dalinius, organizuoda
mas apskrities darbo žmo
nių gyvenimą naujais pa
grindais.

Užsienio interventai ir 
v i e tiniai kontrrevoliucio
nieriai 1919 m. pasmaugė 
Tarybų valdžią. Zarasai 
buvo paskutinis Tarybų 
Lietuvos miestas, kuri J.

Z v

Ozarskio vadova ujamas 
revkomas ir tarybiniai ka
riniai daliniai, spaudžiami 
viršijančių kontrrevoliuci
nių jėgų, paliko 1919 metų 
rugpiūčio 25 d.

Nuo šiol J. Ozarskis be
veik visą laiką gyveno 
Maskvoje, dirbdamas įvai
riose tarybinėse ir ūkinėse 
organizacijose bei . įmonėse. 
Už aktyvų dalyvavimą vi
suomeniniame darbe, už ge
rą socialistinių lenktynių

organizavimą, J. Ozarskis 
yra gavęs 1933-1936 metais 
iš Maskvos organizacijų 3 
viešos padėkos raštus.

Gyvendamas Maskvoje, J. 
Ozarskis ir jo šeima visada 
palaikė glaudžius ryšius su 
lietuvių veikėjais ir orga
nizacijomis. Jis buvo uo
lus Maskvos lietuviu klubo 
veikėjas, beveik nuolatinis 
jo valdybos narys.

J. Ozarskis yra vienas iš 
senosios kartos lietuviu re
voliuciniu darbininku bū
rio, davusio tokius veikė
jus' kaip Emilija Šimaitė, 
J. Vadilauskas, J. Povila- 
vičius, K. Požėlos bendra
darbiai Gegeckai ir dauge
lis kitų, kurie savo metu 
pasiaukojančiai kovojo, kad 
Lietuvos darbo žmonės ga
lėtų žengti progreso keliu.

R. šarmaitis

ir kūrė didžiuosius šios šalies turtus, tuo 
budu aš turiu teisę kalbėti jų vardu.

“Kadangi jie vargo ir kovojo, aš sakau, 
kad aš keliausiu aplinkui visą pasaulį, kal
bėdamas už taiką ir brolybę, nes geroka 
Amerikos žemės dalis priklauso man, mano 
vaikams ir anūkams (taip, aš jau turiu porą
anūkų).

“Mano žmonės yra pasiryžę nebebūti ant
rosios klasės piliečiais mūsų šalyje. Jie yra 
pasiryžę būti pirmosios klasės piliečiais, 
štai tas akmuo, ant kurio aš stoviu.,-

“Visi žmonės gali gyventi draugiškume ir 
taikoje. Aš tą žinau iš savo patyrimo. Atro
do, jog be galo lengva tatai suprasti—ir ka
da nors visi tatai supras, — supras, kad 
žmonės prįvalo gyventi pagarboje ir drau
giškume.

.“Mes artistai pareiname iš žmonių, mūsų 
z stiprybė pareina iš žmonių, ir todėl mes tu

rime tarnauti žmonėms. Turime būti ne virš 
žmonių, bet su žmonėmis,—ant tokios estra
dos kaip va ši (ant sunkvežimio), arba pi- 
kieto linijoje, kur tiktai eina kova už žmo
nes ir dėl žmonių. Tegu ’ kiekvienas čionai 
esąs (ir valdžios agentai, kurie čia randasi) 
pamena, kad šitoje kovoje nėra tokios jėgos 
ant viso žemes paviršio, kuri galėtų privers
ti mane pasitraukti atgal nors vieną tūks
tantinę vieno mažyčio colio dalelę. Aš ki
tais metais ir vėl čia pribūsiu jums dainuo-

Chicago, Ill.
Iš didžiojo dienraščio 
Vilnies pikniko, 
kuris įvyko rugp. 23 d.

“Šiemet dienraščio pikni
kas skaitlingiausias • sve
čiais negu buvo per daugeli 
metu... Šiemet žmonės i 
pikniką renkasi daug anks
čiau, negu kitais metais... 
Kiek daug svečių ir viešnių 
iš tolimų kolonijų.”

Reporteriui besisukinė
jant darže teko girdėti la
bai daug panašių išsireiš
kimų, kas pacituota viršu
je. Pagaliaus turėjau su
tikti su daugumos nuomo
ne: Tikrai šiemet dienraš
čio piknikas buvo skaitlin- 
gesnis ne tik chicagiške pu
blika, bet svečiais ir vieš
niomis iš tolimesnių. ir ar
timesnių apylinkių..

Sunku ir veik neįmanoma 
tokioje minioje vienam pa
stebėti ar susipažinti su to
kia daugybe svečių ir vieš.- 
nių iš toli. Didžiuliai bū
riai rockfordiečių, keno- 
sbiečių, waukeganieciu, iš 
pietinių Chicagos priemies
čių ir šiaurinės dalies Indi
ana. Norėčiau paminėti 
bent tolimesnius svečius ir 
viešnias, kurios teko susi
tikti ir pasikalbėti. Žinau, 
tik mažą dalį jų teteko su
tikti ir susipažinti. Vei
kiausiai kiti koresponden
tai papildys. '

Iš New Yorko svečiavo
si Miss Geraldine Wilson. 
Iš Detroito Daukai, Tvas- 
kienė, Mrs. Mitchell, John 
To toris, ‘ Miss' Anskaičiūtė, 
Vera Smalstienė, N. As
trauskienė, F. Gustaitis, M. 
Smalstienė ir keli kiti su 
kuriais nespėjau pasima
tyti.

Tolimiausią svečią suti
kau Mr. Thomas, iš Kali
fornijos. Kiek arčiau ne-

gu Kalifornija, Arkansas 
valstiją atstovavo Mr. ir 
Mrs. Sakalai. Iš St. Louis 
buvo T. S. Lacy, Jonaitie
nė, Mrs. Gudas, M. Oaks.

Clevelandiečius atstova
vo Julius Krasnickas ,Mary 
Niekas, Jonas Mailing, Be- 
kevičienė. Iš “Mažojo Egip
to” sutikau Miką Palevi- 
čių su jaunąja žmonele iš 
Herrino. Iš Zeiglerįp ma
čiau visą Sakevičių šeimą, 
Varkalį, Oną Narinkevičie- 
nę, Petronėlę Dindienę.

Tai tik dalinas listas sve
čių ir viešnių iš tolimų ko
lonijų, kuriuos Reporteriui 
teko matyti ir pasikalbėti. 
Ir tai nebūčiau atsiekęs, 
jei ne gerieji chicagiečiai, 
kurie supažindino kiekvie
nas su savo svečiais. Mat, 
tolimieji vilniečiai turi Chi- 
cagoje draugų, giminių, 
pažįstamų ir atvykdami pa
sisvečiuoti tiksliai taiko, 
kad. jų svečiavimasis supul- 
tų su didžiuoju Vilnies 
pikniku.

Pusė po penktos vakare 
pertraukta, šokiai ir asme
niški pokalbiai. Per Justo 
Misevičiaus garsiakalbį L. 
Jonikas pakvietė publiką 
susirinkti kiek tilps į salę, o 
kiti aplink. Prasidėjo' me
ninė programa. Garsiakal
biai išvedžioti darže taip, 
kad ir toliau stovėjusieji 
girdėjo chorų dainas ir kal
bėtojų kalbas.

Dainų programą patiekė / 
trys chorai — Eks-Mainie- 
rių, Ciceros Moterų Chorasj 
ir Roselando Aido Chorai 
Protarpiais trumpai kabė
jo svečias iš Cudahy,’ Wis?^ 
Mr. Neumann ir L. Prū- 
seika. Neumann kątik su
grįžo iš ilgos kelionės ryti
nėse valstijose ir parvežė 
pluoštus sveikinimų nuo 
vilniečių iš New' Yorko, 
Naujosios Anglijos, Wash
ington, D. Cff ir tt.

Po programos išdalinta 
dovanos, kurių vertė siekė 
$2,500. Jury komisiją prie 
dovanu išdalinimo sudarė: 
Geraldine Wilson, iš New 
Yorko, Alvina Lucas ir St. 
Šalty s, iš Rockfordo, Vera 
Smalstienė, iš Detroito ir 
chicagietė Mary Gregor. < 

Ilgai, ilgai po visų cere
monijų svečiai ir viešnios 
vaišinosi, kalbėjosi, sveiki
no dovanų gavėjus. Paga
liau maisto nebeliko nei 
plutos duonos, ir kada jū
sų Reporteris prie užbai
gos norėjo pasistiprinti vi
taminais, maisto atsargos 
jau buvo kaip iššluotos.

Rep.

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai kaltino 
amerikonus už dviejų be
laisvių nužudymą dujinė
mis bombomis.

Geraldo C-avagnaro, iš West Newbury, Mass., karš
tai sveikinasi su savo sesute, kuri ji pasitiko New 

Yorke lėktuvų stotyje. Cavagnaro buvo vienas iš 
pirmutinių karo belaisvių pribūti New Yorkan ir su

sitikti su savaisiais.
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Daile
Apsiniaukęs žiemos rytas.
Ant lygaus ir blizgančio u? 

pelės Bistrenkos paviršiaus, 
kur nekur nuberto sniegu, 
stovi du sodiečiai: striukas 
Seriožka ir cerkves sargas 
Matviejus. Seriožka, žaliūkas, 
metų trisdešimties, truni pako
jis,, apiplyšęs. visas susmukęs, 
piktai žiūri j ledą. Iš jo nudė
vėtų kailiniukų, tarytum besi
genančiam šuniui, kabo vil
nos kuokštai. Rankose jis lai
ko skriestuvą, padarytą iš 
dviejų ilgų stipinų. Matvie
jus, dailus senis naujais kaili
niais ir su tūbais, žiūri romio
mis, mėlynomis akimis į viršų, 
kur ant aukšto, nuolaidaus 
kranto vaizdingai prigludęs 
kaimas. Jo rankose — sunki 
dalba.

—Ką gi, ar mes iki vakaro 
taip stovėsime, sudėję rankas? 
—pertraukia tylą Seriožka, 
pakaldamas savo piktas akis 
į Matviejų. — Tu stovėti čia 
atėjai, senas juokdary, at
dirbti ?

—Tai tu šitąjį... rodyk...— 
niurna Matviejus, romiai mir 
ksėdamas akimis.

» —Rodyk... Vis aš ir aš: aš 
ir rodyk, aš ii- dirbk. Patys 
proto neturite! Matuoti cirke
liu, va kas reikia. Neišmata
vus, negalima ledo kirsti! 
Matuok! Imk cirkelį!

Matviejus ima iš Seriožkos 
skriestuvą ir negudriai, tryp
damas vienoje vietoje ir baks
nodamas į visas puses alkūnė’ 
mis, pradeda brėžti ant ledo 
apskritimą. Seriožka niekina
mai merkia akis ir, matyti, 
gėrisi jo drovumu ir nemokšiš
kumu.

— Ė-ė-ė! — širsta jis. — Ir 
to jau negali! Ne be reikalo 
sakoma, kvailas mužikas, tam
suolis! Tau žąsis ganyti, o ne 
Jordaną dirbti! Duok šen cir
kelį ! Duok šen, tau sakau!

Seriožka ištraukia iš supra
kaitavusio Matviejaus rankų 
skriestuvą ir vienu akimirks
niu, vikriai apsisukęs ant vie
nos kulnies, apveda ant ledo 
apskritimą. Ribos busimajam 
Jordanui jau yra; dabar belie
ka tik iškirsti ledą...

Bei prieš imdamasis darbo, 
Seriožka ilgai dar spyriuojasi, 
ožiuojasi, priekaištauja:

—- Aš neprivalau už jus 
dirbti! Tu prie cerkvės tar
nauji, tu ir dirbk.

Jis, matyt, gėrisi savo ypa
tingu padėjimu, į kurį pastatė 
jį likimas, davęs jam retą ta
lentą — stebinti kartą metuo
se visą pasaulį savo menu. 
Vargšui romiam Matviejų i 
tenka išklausyti iš jo daug 
kandžių, niekinamų žodžių. 
Seriožka imasi darbo su ap
maudu, su įtūžimu. Jam tingu. 
Nespėjo jis nubrėžti apskriti
mo, o jį jau traukia aukštyn, 
į kainją, gerti arbatos, slinki- 
nėti, tuščiažodžiauti.

— Aš tuojau ateisiu... — 
sako jis, užsirūkydamas. — O 
tu čia tuo tarpu, begu šiaip 
stovėjęs ir varnas skaičiavęs, 
atneštum ant ko atsisėsti, na 
ir pašluok.
i Matviejus lieka vienas. O- 

ras pilkas ir nemalonus, bet 
ramus. Tarp išmėtytų ant 
kranto trobų meiliai kyšo bal
ta cerkvė. Apie jos auksinius 
kryžius be perstojo skraido 
kuosos. I šalį nuo kaimo, kur 
krantas staiga leidžiasi ir da
rosi status, ant pačios pakriū
tės, stovi supančiotas arklys, 
nejudėdamas, lyg akmeninis: 
tur būt, miega ar susimąstė.

Matviejus stovi i?gi nejudė
damas, kaip'statula, ir kant
riai laukia. Miegūstai svajin
gas upės vaizdas, kuosų suki
masis ir arklys varo jam 
snaudulį. Praeina valanda, ki
ta, o Seriožkos vis nėra. Se
niai upė jau pašluota ir atneš
ta dėžė, ant kurios galima sė
dėti, o girtuoklėlis nesirodo. 
Matviejus laukia ir tik žio
vauja. Nuobodulio jausmas 
jam nežinomas. įsakys stovėti 
jam ant upės dieną, mėnesį,

metus—ir jis stovės.
Galų gale Seriožka pasirodo 

iš už trobų. Jis eina šlitiniuo
damas, vos bepavilkdamas ko
jas. Eiti toli, tingu, ir jis lei
džiasi ne. taku, o pasirenka 
trumpą kelią, nuo viršaus že
myn tiesia linija, ir todėl 
grimsta į sniegą, griebiasi už 
krūmų, čiuožia ant nugaros— 
ir vis iš lėto, protarpiais stab
teldamas.

— Tu ką gi čia? — užsi
puola jis Matviejų. — Ko be 
darbo stovi ? Kada gi ledą 
kirsi ?

Matviejus žegnojasi, ima į 
abi rankas dalbą ir pradeda 
kirsti ledą, griežtai laikyda
masis nubrėžto apskritimo. 
Seriožka atsisėda ant dėžės ir 
stebi sunkius, nevikrius savo 
padėjėjo judesius.

— Atsargiau prie kraštų ! 
A tsa rg i a ui! — k o m a n d u o j a 
jis. — Nemoki, tai nesiimk, o 
jei pasiėmei, tai iriĮdirbk I Tu!

Viršuje susirenka minia. 
Seriožka, pamatęš žiūrovus, 
dar labiau jaudinasi.

— Imsiu ir nedirbsiu... — 
sako jis, užsirūkydamas smir
danti papirosą ir nusispjauda
mas. — Pažiūrėsiu, kaip jūs 
čia be manęs. Pernai Kostiu- 
kove Stiopka Gulkovas apsi
ėmė manai p Jordaną padary
ti. Ir ką gi ? Vienas juokas išė
jo. Kostiukoviškiai kaip tik 
pas mus ir atėjo — neregėtai 
daug! Iš visų sodžių suplaukė 
žmonės!

— Todėl, kad be mūsų nie
kur tikro Jordano...

— Dirbk, nėr kada šnekėti... 
Taip, seni... Visoj gubernijoj 
tokio Jordano nerasi. Karei
viai pasakoja, girdi, miestuose 
net blogesni esą/ Atsargiau, 
atsargiau!

Matviejus krenkščia ir šno
puoja. Darbas nelengvas. Le
das kietas ir storas; reikia at
skelti ii- tuojau nunešti gaba
lus toli į šalį, kad neužsigrioz- 
dintų plotmė.

Bet. nors ir sunkus darbas, 
nors ir netikusi Seriožkos ko
manda, trečią valandą dienos 
Bistrenkoj jau juoduoja dide
lis vandens ratas.

— Pernai geresnis buvo...— 
širsta Seriožka. — Ir šito net 
tu negalėjai padaryti! Ė, tu 
galva! Ir laiko gi tokius kvai
lius prie dievnamių! Eik, len
tą atnešk kuoleliams daryti 1 
Nešk skritulį, varna! Ir... ši
tąjį... duonos gauk kur nors... 
agurkų, ar ką.

Matviejus išeina ir greit ant 
pečių atneša didžiulį medinį 
skritulį, dar pernai nudažytą 
įvairiaspalviais raštais. Skritu
lio centre raudonas kryžius, 
pakraščiais — skylutės kuo
liukams. Seriožka ima šį skri
tulį ir uždengia juo eketę.

— Kaip sykis... tinka... At
naujinsime tik dažus, ir bus 
pirmos rūšies... Na, ko stovi? 
Dirbk analojų! Arba... šitąjį 
anąjį... eik rąstus atnešk, kry
žiui dirbti...

Matviejus, nuo pat ryto 
nieko nevalgęs ir negėręs, vėl 
kiūtina į kalną. Nors ir tingus 
Seriožka, bet kuolelius jis dir
ba pats. Jis žino, kad šitie 
kuoleliai turi stebuklingą ga
lią: kam pateks kuolelis po 
vandens pašventinimo, tas vi
sus metus bus laimingas. Argi 
toks darbas nedėkingas?

Bet pats tikrasis darbas 
prasideda nuo rytdienos, čia 
Seriožka pasirodo prieš ne
mokšą Matviejų visa savo ta
lento didybe. Jo plepėjimui, 
priekaištams, kaprizams ir 
užgaidoms nėra galo. Sukala 
Matviejus iš dviejų didelių 
rąstų aukštą kryžių, jis nepa
tenkintas ir liepia perdirbti. 
Stovi Matviejus — Seriožka 
pyksta, kodėl jis neina; jis 
pina — Seriožka rėkia jam, 
kad jis neitų, o dirbtų. Nepa
tenkina jo nei instrumentai, 
nei oras, nei jo paties talen
tas; niekas jam nepatinka.

Matviejus piauna didelį le
do gabalą anąlojui.
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— Kam gi tu kampelį nu- 
mušei? ~ rėkia Seriožka ir 
piktai varto į jį akimis.—Kam 
gi tu, aš tave klausiu, kampe
lį numušei?

— Dovanok, dėl dievo mei
lės. -

— Daryk iš naujo!
Matviejus piauna iš naujo... 

ir nėra galo jo kančioms! Ša
lia eketės, uždengtos nudažy
tu skrituliu, turi stovėti aila- 
lojusj.ant analojaus reikia iš
tekinti kryžius ir atversta 
evangelija. Bet tai ne viskas. 
Už analojaus stovės aukštas 
kryžius, matomas visai miniai 
ir spindįs, kaip nusagstytas 
deimantais ir rubinais. /^Ant 
kryžiaus balandis, padarytas 
iš ledo. Kelias iš cerkvės iki 
Jordano bus nubarstytas egli
šakėmis ir kadugiais. Toks 
uždavinys.

Pirmų pirmiausia Seriožka 
imasi dirbti analojų. Dirba jis 
brūžpeiliu, kaltu ir yla., Kry
žius ant analojaus, evangelija 
ir epitrachilė, nusileidžianti 
nuo analojaus, pasiseka jam 
visiškai. Po to pradeda balan
dį. Kol jis stengiasi iškalti ba
landžio veide romybę ir nuo
lankią išmintį, Matviejus, su
kinėdamasis kaip lokys, baigia 
dirbti kryžių, sukaltą iš rąstų. 
Jis ima kryžių ir paneria jį 
eketėm Kiek palaukęs, kada 
vanduo užšąlą ant kryžiaus, 
jis paneria antrukart, ir taip 
daro tol, kol rąstai apsiden
gia storu ledo sluoksniu... 
Darbas nelengvas, reikalaująs 
ir jėgų pertekliaus, ir kantry
bės. «

‘ Bet štai dailydarbis baigtas. 
Seriožka laksto po bažnyt
kaimį, kaip akis išdegęs. Jis 
klupinėja, plūstasi, dievago
jasi, kad tuojau eisiąs prie 
upės ir sulaužysiąs visą darbą. 
Mat, jis ieško tinkamų dažų.

Kišenės jo pilnos ochros, 
mėlių, raudonojo švino ir va
rio žalesų; neužmokėjęs nei 
kapeikos, jis strimagalve iš
bėga iš vienos krautuvės ir 
bėga į kitą. Iš krautuvės^—čia 
pat į smuklę. Čia išgeria, nu
moja ranka ir, nesumokėjęs, 
lekia toliau. Vienoje troboje 
paima jis runkelių, kitoj svo
gūnų lukštų, iš kurių daro gel
tonus dažus. Jis plūstasi, stum
dosi, grasina ir ... kad nors 
viena gyva dvasia pasipriešin
tų ! Visi jam šypsosi, užjaučia 
jį, pagarbiai vadina jį Sergie-i 
jum Nikitičium, visi jaučia, 
kad menas yra ne jo asmeni
nis, o bendras visų reikalas. 
Vienas kuria, kiti jam pade
da. Seriožka pats savaime yra 
menkystė, tinginys, girtuoklis 
ir veltkleidis, bet kada jis su 
raudonuoju švinu ar skriestu
vu rankose, tai jis jau kažin 
kas aukštesnis, dievo tarnas.

Ateina trijų karalių rytas, 
šventorius ir abu krantai dide
liame plote knibžda žmonė
mis. Visa, kas sudaro Jorda
ną, rūpestingai paslėpta po 
nąujais plaušiniais. Seriožka 
lėtai vaikšto apie plaušinius 
ir stengiasi nugalėti sąjūdį. 
Jis mato tūkstančius žmonių: 
čia daug ir iš svetimų' parapi
jų, visi šitie žmonės per šaltį, 
sniegą ėjo nemaža varstų pės
ti tik dėl to, kad gautų pama-, 
tyt.i jo garsųjį Jordaną. Mat
viejus, kuris pabaigė savo 
juodąjį lokio darbą, jau vėl 
cerkvėje; jo nematyti, negir
dėti; apie jį jau užmiršo.!. O- 
ras puikus... Danguje nei de
besėlio. Saulė akinamai švie
čia.

Viršuje pasigirsta skambini
mas... Tūkstančiai nusiima ke
pures, juda tūkstančiai rankų, 
—tūkstančiai kryžiaus ženk
lų! i

Ir Seriožka nežino, kur dė
tis iš nekantrumo. Bot štai 
pagaliau skambina į “Pašlo
vintas0, paskui po pusvalan
džio varpinėje ir minioje ma
tyti kažin koks Sujudimas. Iš 
cerkvės vieną po kitos išneša 
vėliavas! pasigirsta jgdrtis, 
skubus skambinimas visais 
varpais. Seriožka drebančia 
ranka nutraukia plaušinį... ir 
žmonės regi kažką nepapraS-. 
ta. Analojus, medinis skritulys, 
kuoleliai ir kryžius . ant lodo

ŽINIOS Iš
Grįžo etnografinė 
ekspedicija

Šiomis dienomis į Vilnių 
grįžo Istorijos ir teisės insti
tuto bei Istorinio-etnografinio 
muziejaus mokslinė etnografi
nė ekspedicija, kuri birželio- 
liepos mėnesiais dirbo Dotnu
vos rajono “Aušros” kolūkyje.

Suinventorizuota nemaža 
lietuvių liaudies architektū
ros—gyvenamųjų namų, klė
čių, ūkinių pastatų, surinkta 
daugiau kaip 200 audinių pa
vyzdžių, padaryti 53 spalvoti 
tautinių rūbų piešiniai, apie 
2,500 fotonuotraukų.

A. Vyšniauskaitė
ekspedicijos vadovas

Klaipėdos žvejų laimėjimai
KLAIPĖDA, VIII. 14 d. -- 

Į jūrų žvejų uostą atvyko 
plaukiojanti žuvų bazė “Ulo- 
nec”. Ji atvežė apie 2 tūks
tančius tonų aukštos kokybės 
silkių, kurias Klaipėdos žve
jai sugavo Atlanto vandeny
ne. Prieš kelias dienas apie 
tiek pat silkių atvežė plaukio
janti bazė “Tambov”.

Naujos įmonės statyba
VILNIUS. — Iki šiol kiek

vienoje statybos aikštelėje bu
vo įrengiami betono ir skiedi
nio gamybos mazgai. Toks 
smulkus įrengimų išbarstymas 
po atskiras statybas apsunkin
davo jų aptarnavimą ir neleis
davo pilnai išnaudoti įrengi
mus. Vilniaus priemiestyje 
Vilkpėdėje pradėta stambios 
betono ir skiedinio gamyklos 
statyba. Naujoji įmonė aprū
pins visas Vilniaus miesto sta
tybas betonu ir skiediniu. Vi
si darbo procesai čia bus me
chanizuoti.

Šiuo metu jau užbaigti pa
grindinio gamybinio korpo pa
matai. Pastatyti pagalbiniai 
pastatai.

Be betono ir skiedinio įmo
nėje bus gaminamos ir statys 
binės gelžbetoninės detalės, 
kaip ''gelžbetoninių: perdengi
mų sudedamos dalys, betoni
nės palangių ir langų perden
gimų dalys ir kita. Paruoštos 
detalės bus pristatomos į sta
tybų aikšteles. Tai leis žy
miai paspartinti statybas ir at
pigins statybos darbų kainą.

Br. Balčiūnas

LIETUVOS
kytą pionierių kambarį kas
dien renkasi vaikai.

Pasiruošimas naujiems moks
lo metams tebevyksta. Moky
toja Stasionienė sutvarkė bib
lioteką, pasirūpino naujais 
vadovėliais. Mokyklos patal
pose vyksta konsultacijos mo
kiniams, kurie turi laikyti eg
zaminą rudenį. Įsigyta nema
ža pavaizdumo priemonių.

Etnografinė ekspedicija
Vilniaus universitetas suor

ganizavo etnografinę ekspedi
ciją į Druskininkų rajoną. 
Ekspedicijos dalyviai dirbo 
Marcinkonių, Druskininkų ir 
Kabelių apylinkėse. Vertinga 
medžiaga tiriant socialistinio 
kaimo gyventojų buitį ir kul
tūrą užfiksuota “Raudonosios 
vėliavos” kolūkyje. Čia pada
ryta eilė tematinių aprašymų, 
foto nuotraukų, brėžinių iš į- 
vairiausių kolūkiečių gyveni
mo sričių. Surinkta nemaža 
tautosakos.

P. Dundulienė
Ekspedicijos vadovas

Naujas aparatas kovai 
su svirnų kenkėjais

RADVILIŠKIS, VII. 22 d.— 
šiandien Radviliškio automo
bilių ir traktorių remonto ga
mykla pasiuntė žemės 'ūkio- 
tiekimo valdybos (“Selchoz- 
snab”) Maskvos centrinei ba
zei partiją aerozolinių purkš
tuvų. Tai nauja gamyklos 
produkcija. Iki šiol kovai su 
svirnų kenkėjais ir išoriniais 
žemės ūkio gyvulių parazitais 
buvo naudojamas aparatas, 
kurį aptarnaudavo trys-keturi 
žmonės. Naujasis aparatas 
yra tobulesnis, jį aptarnauja 
vienas žmogus, šis aparatas į- 
galina kelis kartus greičiau 
dezinfekuoti grūdų sandėlius 
bei gyvulininkystės patalpas. 
Jis dirba automašinos sunau
dotomis dujomis.

Mokslinė konferencija pievų 
sukultūrinimo klausimais

VILNIUS. — žemdirbystės 
ir dirvožemio institutas kartu 
su žemės ūkio ir paruošų mi
nisterijos Propagandos valdy

ba Panevėžio rajone surengė 
mokslinę konferenciją, skirtą 
aptarti šio rajono kolūkių pa
siekimams vystant visuomeni
nę gyvulininkystę ir sudarant 
tvirtą pašarų bazę. Konferen
cijoje dalyvavo rajono kolūk. 
pirmininkai, brigadininkai,

fermų vedėjai, nhsl&čjbs, že
mės ūkio specialistai.

Konferencijoje pranešimus 
padarė profesorius- akademi
kas Kriščiūnas, žemės ūkio
mokslų kandidatas ženauskas
ii’ kiti. J. Grigalauskas«4

PHILADELPHIA, I
Linksmai praleiskime Labor Day šventę. Važiuo
kime į newarkieciu rengiamą Laisvės para 
pikniką. Iš Philadelphijos busas važiuos į tą 
žų parengimą? Tuojau užsisakykite sau vietą bušb.

Piknikas įvyks sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 6 H/ 
Ant rytojaus po pikniko bus Labor Day Šventė. 
Tai puiki proga po pikniko pailsėti. Pasinaudoki- 
te tąja proga. ‘ ų

Busas išeis nuo Republikonų Kliubo, 1218 Wallace 
St., 9 vai. ryte. Busas taipgi sustos; 9:10 prie 
2nd St. ir Pierce St. Kelionė į abi pusi $3.25. Iš- 
anksto apsirūpinkite tikietais.

Bušo tikietai gaunami pas A. Žalner, 1009 Jack- 
son 
St., 
DE

St., HO 8-7226; ar H. Mettis, 6067 Upland 
S A 7-3496, ar H. Tureikienę, 143 Pierce St., 
4-4026.
Newarkieciu piknikas įvyks 123 Montgomery 

., Irvington, N. J.

(

Pasiruošimas naujiems 
mokslo metams

VILNIUS. —
Tuo metu, kai šimtai 24-toi^, 

septynmetės mokyklos moki
nių išvyko ilsėtis į pionierių 
stovyklas, kolūkius, gamtos 
prieglobstin, mokykloje pra
sidėjo pasiruošimas naujiems 
mokslo metams. Dabar čia 
remontas jau užbaigtas. Išda
žytos ir papuoštos visos kla
sės, sutvarkytas mokyklinis 
inventorius. Į gražiai sutvar- 

tviska tūkstančiais spalvų. 
Iš kryžiaus ir iš balandžio 
trykšta toki spinduliai, kad 
žiūrėti skaudu... Dieve malo
ningas, kaip gera! Per minią 
perbėga nustebimo ir pasigė
rėjimo banga; varpų skambi
nimas darosi dar garsesnis? 
diena dar skaistesnė. Vėliavos 
supasi ir juda virš minios, 
tarytum ant vilnių. Bažnytinė 
procesija, blizgėdama ikonų ir 
dvasiškių rūbais, iš lėto nusi
leidžia žemyn keliu ir pasuka 
prie Jordano. Mosuoja varpi
nei rankomis, kad ten nusto
tų skambinti, ir vandens šven
tinimas prasideda. Meldžiasi 
ilgai, lėtai, matyt, stengiasi 
prailginti iškilmes ir bendros 
žmonių maldos džiaugsmą. 
Tyla.

Bet štai paneria kryžių, ir 
orą suskardena nepaprastas 
gaudesys. Pyškalojimas iš 
Šautuvų, visų varpų skambini
mas, garsūs džiaugsmo.išreiš
kimai, riksmai ir spūstis, vie
nam per kitą stvarstant kuo
liukus. Seriožka klausosi šito 
gaudesio, regi tūkstančius į- 
smeigtų į jį akių, ir tinginio 
Siela prisipildo garbės ir 
triumfo jausmo. A. Čechovas.

LINKSMAI PRALEISKIT
t

Labor Day Šventę
Važiuokite į New Jersey

LIETUVIŲ PIKNIKĄ
Rengia LLD 5-toji Kuopa 

PARAMAI DIENRAŠČIO “LAISVES” ’,!

Tai bus paskutinis didelis vasarinis sąskridįs šią vasarą. 
Sekmadienį prieš Labor.Day

Rugsėjo 6 September
/ 1 S ’ ■

Ant rytojaus Labor Day šventė, tai puikiausia proga 
' pasilinksminti piknike ų* ant' rytojaus pasilsėti.

F*

Pikniko Vieta— |

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

Visa New Jersey privalo dalyvauti šiame puikiame sąskridyje/ 
v Visos kolonijos privalo turėti savo grupes piknike

malonesniam laiko praleidimui.

Brooklynas ir Philadelphia bosais važiuoja į šį pikniką.^,

Laukime Linksmo Pasimatymo Piknike
■Jr



PETRAS KRAPAS

UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ
~ • —-   Kalėjimo vaizdai. Poema— — ............ .-.■■■

New Yorko Žinios

< (Tąsa)
Štav ir tas antrasai sparnas,— įeina.
Bus čia nauja paskirta tau buveinė: 

“Narvas tau — šimtas trisdešimt šeši, 
Ten va aukštyn savo daiktus neši.”

Sargas atrodo į paprastą žmogų, —
Et, čia gyvenimas eis sau patogiai...

Lipa laipteliais vienais — ir jau štai,
Štai ir platforma siaurutė aukštai.

Pervilko visą platformą lig galo, 
Daiktus padėjo: net pirštai pabalo!

Štai ir jo narvas, mažutis toksai,—
Čia įsikurs ir tvarkysis patsai.

Grįžo atgal ir tą nešulį kitą
Vos vos atvilko — tikrai pasakyta!

Sėdo ir dairos: narvelis tikrai
Jaukiai atrodo, čia bus jam gerai...

Kiek atsidusęs, tuoj ruoštis jis ėmė,
Šluostė ir braukė dulkelę ar dėmę,

Viskas švaru jam — kad būtų tvarka,
Būt’ paranku ir netrūktų dar ko...

Lovą paklojo — išmaigė maigūną:
Miegas ramesnis čionai tegul būna.

kStalas, stalinė —čia vietos gana, 
*Wa lentynėlė švari, nesena.

Laikraščius tuoj ir knygas ant 
lentynos—

Dar parankiau čia sudėstyt ketina;
Mažmožius deda ant stalo,—ir jau 
Jam ant krūtinės pas’darė lengviau.

Mąstyt, galvot jis pradėjo galiau, 
Patį gyvenimą imti rimčiau.

Praeitą savo gyvenimą klaikų
Jau nebetolų romantišką laiko,— 

Umarą karštą jaunųjų dienų, 
Siausmą azartiškų žygių anų —

Leido dažnai jis per kritiką kietą, 
Saujom sijojo per protinį sietą.

Karšty tvankiam nemiegotų nakčių
Tramdė dygsnius atminimų karčių...

Kalinį kalbino vieną ar antrą,
Klausės istorijų domiai ir kantriai, 

Suvadus, išvadus darė savus — 
Pagrindas koks ar motyvas svarbus...

Daug tų tragedijų, dramų girdėjo: 
Sukto gyvenimo sūkurio vėjai

Draskė, sudraskė širdingas svajas, 
Sielų jautriųjų gyvąsias gijas...

Džionis manydavo—jojo nelaimė
Gal iš visų būt’ sunkiausia savaime,— 

Laikui beslenkant patyrė tačiau: 
Daugeliui tenka kentėt daug pikčiau!

Daug kieno nuotykiai tiek šiurpulingi!
Nuosprendžiai teismo tokie neteisingi!... 
, Džionio nelaimė tik pusė bėdos,—

Jam vis dar laisvė pražys kai kados.
Jis toks žvalus, energingas vaikinas: 
Kad ir veik dvidešimt metų, vadinas, 

Jam čia kalėjime tektų praleist,— 
Jis dar apyjaunis laisvėn išeis.

Rašomą popierių krauna ant stalo,
Dėl patogumo, apšluostė, apvalo:

Viskas dabar jam atrodo jauku, 
Viskas prie vietai, čia pat, paranku.

Na, iš bėdos čia gyvent bus nebloga,—
Nėr ko ir skųstis: ir maistą ir stogą,

Patalą, rūbą ir kitką turi,
Tau ir gūžtelė pačiam vidury,—

Antrojo sparno galinėje vietoj
Turi lovelę netokią jau kietą:

Džionis išsitiesė, — gera, ramu,—
' Jis ūkvedys šių mažyčių namų...

vakarienė? Privargęs išalko,—
Kažin gi kokią, padarė čia talką— 

‘ Kaipgi jie trys įsikūrė čionai?
Jis susieis, pas’kalbės būtinai.

Taip, susitiko valgykloj eilėje,
Valgė ir, žinoma, godžiai kalbėjo:

Bilis ir Čalis ir Edis gabus
Įrengė irgi naujus čia namus.

Antrojo sparno dabar jie piliečiai, — , 
Daug jiem ramiau, čia jų niekas

neliečia,—
Va kad bent darbus tuos gavus tiktai,
Būtų tada ir visai neprastai...

Darbo savaičių dar keletą laukė,—
Štai pagaliau mūsų Džionį ir šaukia

‘ Klasifikac’jų taryba — ir jau
Darbą jis gauna ir jaučias smagiau.

Į

Dirba jis raštinėj sandėlio tokio:
Šviniai, dailidės galų čia visokių

Gauna, kai reikia kai ką pataisyt,—
Džionis tat knygon turės užrašyt.

Darbas atrodo neblogas iš viso, —
Dirba Ramiai sau ir jam neįgriso:

Raštinėj viso tik sargas ir jis, 
, margas — seniokas, nelįs į akis,— 

priekabių jis jokių tau nepadaro,
• Knygšę sau skaito, užkniubęs už baro.

Džionis taipogi čia gali skaityt,
Protarpiais gali kai ką ir rašyt.

Dirbti rytais kaip aštuonios išeina,
Ant keturių jau į narvą pareina,

Valandą gauna pietums, kaip visi,
Taipgi laisvi vakarai ištisi.

Džionis pritapo, gražiai jau prigijo, — 
Jau nebetokią jis randa vergiją,

Kaip kad vaizdavos sparne tam
penktam —

Savo pradžios pragare nelemtam.
Čia ir sargai jau kitaip apsieina,
Daug patogesnė ir tavo buveinė,

Eina lygiau ir visa rutina,
Žinoma, visgi drausmė būtina.

Kartais Užeina ilgu ir namiškių,.
Pievų, pajūrio ir šurmulio miško,

Laisvo gyyenimo, siausmo dienų,
Prietykių, net ir pavojų anų...

----------
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Bet kažikaip prisijaukino Džionis,
Kitokesni jau atrodo ir žmonės,

Bet, kas čia dedas, baisu iš tikrųjų!
Kiek čia negyvėlių slanko gyvųjų!

Blankūs šešėliai blankios praeities!
Vien tik paklausius, šiurpu tau išties.

Štai va žmogelis sukumpęs kretena,— 
Jo jau labai, matyt, esama seno,. — 

Narvas jo taipgi antrajam sparne: 
Kažin, ilgai jis čia tupi ar ne?

Džionis jo klaust kažko neužsiviežia:
Kam čia sujaudinti žaizdą jam šviežią?

Džioniui paaiškino Samas tatai,—
Samas—jo draugas, jam irgi prastai.

Samas jau Džioniui pirmiau pasisakė,— 
Pusamžis jis,- dar guvus juodaakis,

Pats jau aštuonis kalėjime metus, 
Dar kita tiek čia kalėti jam klius:

Jis apiplėšė dirbtuvę saldainių,— 
Bausmę už tai čia apyilgę eina, — 

“Amatas” buvęs vienodos rūšies: 
Kits kitam ranką greičiau tat išties.

Tiesą pasakius, tą darbą rinktinį
Sandėly šitam daiktų industrinių

Samas padėjo mūs’ Džioniui surast: - 
Bosą senuką įprašė, suprask.

Nes ir patsai jis ten dirba daug metų— 
Skyriuj kitam, ir jau daug ką jis matė, 

Daug ką girdėjo, patyrė patsai, 
Taipgi senelį tą žino jisai.

*

Kelis—tai vardas ano žilagūrio, — 
Aštuoniasdešimt metelių jis turi.

Trisdešimt metų jau tupi čionai, 
O užu ką? ar tu, bra, išmanai?

Už žmogžudystę, — nužudė jis žmogų,—
Toj jo istorijoj nėr to jau blogo:

Skriaudė ir nuskriaudė jį kruvinai,— 
Tai ir atkeršijo jjs, tu žinai...

Kelis Amerikon tvirtas, diržingas
Dirbt atvažiavo, jis dirbti netingi.

Rado vietelę prie lauko darbų, 
Fermoj mažytėj, o tai ir svarbu.

Čia tik našlė su vaiku ir dukraite
Visą fermukę turėjo apeiti, —

Visko suruošt nesuspėjo viena,— 
Džiaugės — dabar bus šviesesnė 

diena.
Taip, ji šviesesnės dienos susilaukė:
Kelis kad dirbo tai dirbo — ir lauke 

ir, kur tik reikia, visur,— ir namus, 
Trobas sutaisė, — ant visko gabus...

Lėkė ir plušo, akis net išvertęs,—
Nei jam tas laikas nei pastangos

, ’ ' tvertos —
Nieko nereiškė: jis dirbo, kaip sau, 
Tiesą pasakius, tai dar ir labiau.

Menką karvelę apliuobė, atganė,
(Karvę gadino būk Laumė raganė...),— 

Milžtuvę pieno primelžia kasdien, 
Visai šeimelei pakanka užvien.

Porą paršelių ir porą avelių,
Gaidį uvėrų ir vištų pulkelį

Kelis įgijo, apėjo viską,— 
Matė visi, kad fermukėj tvarka.

(Bus daugiau)

Kriaušius praradęs 
$25,000 sutaupą

Kelnių prosytojas Nishan 
Alashaian sykiu su žmona 
dirbdamas savo krautuvėlėje 
129 E. 28th St., New Yorke, 
turėjęs gražaus turtelio. Savo 
sutaupąs laikydavęs prie sa
vęs: dieną šapoje, naktimis 
namie.

Viskas ėjosi normališkai iki 
gavęs akyvą pagelbininką. 
Tam užtekę savaitės pastebė
ti, kad jis kas rytą pasideda 
pinigus ir brangų žiedą kūdi
kio vežimėlyje. Aną dieną 
dingo pagelbininkas ir sykiu 
tos s u taupos.

Šimtai tėvų reikalavo 
vaikams apsaugos

Šimtai Far Rockaway ir tos 
apylinkės gyventojų paskiau
siomis dienomis yra susirūpinę 
ir reiškė nepasitenkinimą val
džios nepasistengimu jiems 
suteikti gamma globulino 
(GG) vaikų apsaugai nuo pa 
ralyžiaus. Neseniai ten susir
go paralyžiumi jauna motina.

Praėjusį antradienį tas ne
pasitenkinimas ir rūpestis jau 
pavirto į audrą. Vieniems pa
silikus namie prižiūrėti savo 
ir kitų vaikus, 40 asmenų nu
važiavo į Sveikatos Depart
ment© raštinę 125 Worth St., 
New Yorke, bet nieko negavo. 
Tada suėjo į City Hali ir pa 
reiškė, kad iš ten neis, kol 
nebus jiems suteikta pakanka- 
nai gamma globulino visų ko
lonijos vaikų apsaugai.

Budėti laukiant pagalbos 
vaikams yra mažesnis pasiau
kojimas, negu budėti vaikų 
šermenyse, sakė jie. Daugelis 
likosi sėdėti per naktį.

Darbo partija ragino 
skaitytis su Indija

Vito Marcantonio, AL P pir
mininkas šioje valstijoje, var
de savo organizacijos pasiun
tė prezidentui Eisenhoweriul 
paraginimą įleisti Indiją į Ko
rėjos taikos konferenciją. Pa
reiškime, apart kitko, jis rašo:

“Mes neišgalime prarasti 
branginamą draugingumą virš 
trijų šimtų milijonų Indijos 
žmonių dėl to menkučio ir 
sukto diktatoriaus kaip Syng- 
man Rhee.”

Worcester, Mass.
Antras Laisves piknikas

čia noriu dar kartą pasaky
ti mūsų plačiai apielinkei, kad 
antras Laisvės piknikas įvyks 
rugsėjo (September) 20 d. 
mūsų gražiame Olympia par
ke. Iš praeities mes visi atsi
menam, kad Olympia parke 
piknikai buna kaip gražūs 
banketai mylimiems svečiams.

Mes ir šiemet, 20 d. rugsė
jo, rengiame, kad svečiai Lais
vės pikniko neužmirštų per vi
sus metus. Mūsų draugės gas- 
padinės jau planuoja, kad 
svečiai rastų gardžius pietus. 
O jų prižadas visada buna iš
pildytas. Na, o gardžių gėri
mų pas mus niekad netrūksta.

Dainų programą pildys 
Worcester!© Aido Choras, va
dovybėje Jono Dirvelio. Taip
gi duos keletą duetų mūsų 
mylimi dainininkai Ona Dirve- 
lienė ir Jonas Sabaliauskas. 
Kas mylite girdėti gražų dai
navimą, tai čia turėsite progą 
paklausyti.

Rojus Mizara, Laisvės re
daktorius, pasakys prakalbą.

Gerbiami Worcester!© ir 
mūsų plačios apielinkės lie
tuviai! Mes, pikniko rengėjai, 
kviečiame jus 20 d. rugsėjo 
pas mus praleisti gražų laiką, 
ir bendrai užbaigti šios vasa
ros mūsų /didžiuosius parengi
mus su gražiomis dainomis.

Už pikniko komisiją, J. M.L.

Lyderiuky savitarpinis 
karas sustabdė darbą

NevV Yorko uoste 90-je 
prieplaukoje vėl buvo sustab
dytas darbas praėjusį trečia
dienį. Sakoma, lokalo 821 ly- 
deriukas Mickey Bowers norė
jęs laivakrovių “karaliui” Ry- 
anui, o taip pat ir kompanijai, 
parodyti savo galią. Parodyti, 
kad jis yra bosas, kurį reikia 
pažinti ir į svečius pavadinti.

Išplaukiantieji laivu Queen 
Mary 1,434 keleiviai turėjo 
patys susigabenti savo mantą 
į laivą. O 114 tonų prekių ii 
11 auto palikę neįgabenti Į 
laivą.

Pajūrio padėties stebėtojai 
sako, kad Bowerio toki veiks
mai esą ne be paakstinimo iš 
kompanijų. Darbininkai yra 
priešingi viską pavesti guber
natoriaus Dewey su kompani
jomis paskirtinių kontrolei. 
Bowerio tie strakčiojimai be
verčiais sustabdinėjimais dar
bo esą tikslu pastiprinti argu
mentą, kad darbininkams 
kontroliuoti yra reikalingai) 
d i k tator išk as b i z ū n as.

14 metu berniukas 
grojęs Anglijoje

Laivu Italia aną dieną su
grįžo iš Europos newjersietis 
14 metų berniukas Willard 
Stitzel, Jr.

Vaikas labai norėjęs pama
tyti Eui’opa, dėl to jau seniai 
uždarbiaudavęs- grojimu ar
monika ii- skambinimu pianu, 
o gautus dolerius ir centus 
taupęs kelionei. A,plaukęs 
Angliją, Škotiją ir Airiją, ten 
grojęs ir už tąi gavi nėjęs pi
nigų. Tad sugrįžęs dar su pi
nigais. Visai tai kelionei iš 
senųjų sutaupą pridėjęs tiktai 
šimtą dolerių.

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

Tragedija.
Kodėl to vaisto nėra?.Sako: 

gero, moderniško jo gamini
mui'fabriko pastatymas kaš
tuotų visą milijoną dolerių. 
Tik vieną milijoną dolerių'.

Girdi, nėra iš ko bei neap
simoka milijoną supijlti, kuo
met gal bus atrastas dar ge
resnis vaistas kovai su ta liga.

Ot ir pasiteisinimas. . Ne 
pasiteisinimas, bet pasityčio
jimas iš žmogaus teisės į 
sveikatą ir gyvenimą.

★
Naujas pakvietimas, ir tie

siai iš Maskvos. Tarybiniai 
šachmatistai kviečia amerikie
čius atvykti Maskvon ir persi
imti. Ten jie busią maloniai 
priimti.

Ar amerikiečiai priims už- 
kvietimą ?

★
Senatorius Humphrey, libe

ralas ir demokratas iš Minne- 
sotos, pataria valdžiai įsteigti 
visai naujos rūšies mokyklą. 
Joje būtų paruošiami specia
listai “atskyrimui kovingų 
u n ij i s t ų n u o k o m u n i st ų. ”

Bet niekas iš tokios mokyk
los ir iš tokių “specialistų” 
neišeitų, nes pamatinio skirtu
mo tarpe tų dviejų kategorijų 
nesiranda. Kiekvienas komu
nistas juk taip pat yra kovin
gas unijistas. Visi tai žino.

“The N. Y. Times” patiekia 
tokios logikos apie Korėjos 
politinę konferenciją. Jeigu, 
girdi, jai pavyks tas vienas 
dalykėlis išspręsti ir sutvar
kyti, tai paskui galės įvykti 
platesnė konferencija, kuri 
paims nagan visą Azijos rei
kalą.

Skamba gana logiškai. Bet 
taip' pat logiška samprotauti, 
kad Korėjos reikalas susietas 
su visos Azijos reikalu. Jo 
negalima mechaniškai atskirti 
nuo ano reikalo. Taip yra ne 
kartą pasakęs ir prezidentas 
Eisenhoweris.

Vien tik logikos, neužtenka. 
Reikia dar ir blaivaus proto.

Grasinusieji saužudyste 
atsidūrė ligoninėje

Trys asmenys praėjusį pir
madienį grasino žudytis nušo- 
kimu nuo pastatų, bet nenusi
žudė. Spėjama, kad jie norėjo 
pasigarsinti. Jie buvo pasigro
žėję tą dieną aprašytomis, 
buvusiomis iškilmėmis su\Hj'r- 
manu. Nežiūrint tikslo, jie vi
si pasiekė vieną—pamišusių 
skyrių ligoninėje.

Tačiau vienas asmuo rastas 
miręs dėl nukritimo ar išmoki
mo iš savo buto 4-mc aukšte, 
New Yorke. To niekas nematė 
nei negirdėjo grąstiintnt žu
dytis. Policija supratusi, kad 
jo mirtis įvyko po susipykimo 
su žmona.

Kačių turtas teko 
iy globėjai

Panelė Elsie Warts, buvusi 
mokytoja, mirdama buvo pali
kusi $41,000 turto savo pati
kintai moteriškeiAlice P. 
Walsh iš Oceanside, su sąlyga, 
kad ji užlaikys tris jos kates. 
Tačiau kates kas nors sunai
kino pirm atidarymo testa
mento.

Nelikus kačių, buvo pavesta 
teisėjui spręsti, ar įgaliotoj1, 
globėja liekasi teisėta pavel- 
dėja katėms palikto turto. 
Kadangi mirusios moters gimi
nės neginčijo testamento, tad 
teisėjas tirtą vis viena pripa
žino priklausančiu Walshic- 
nei.

Protestavo nebūvimi 
vaikams apsaugos

Įvykus susirgimui vieno vai
ko Far Rockaway bungaliukų 
kolonijoje, tos srities gyvento
jai prašė miestinio Sveikatos 
Department© duoti ten gyve
nantiems 80 vaikų apsaugo
moj© nuo vaikų paralyžiaus 
gamma globulino. . Val- 

< džia atsisakė duoti, sako kad 
» neturi.
j Tėvai protestuoja, kad vai- 
1 džia nesistengia apsaugoti 
vaikus ir jaunimą nuo tos bai
siai žalojančias  ̂ligos.

Pranešama, kad bent 25-se 
•jp-state kempėse pasireiškė 
ta liga. Tarpe paliestųjų yra 
ir Boy Scout kempė, esanti 
prie Ten Mile River, Narows- 
burg, N. Y. Kempėje randasi 
1,500 asmenų.

Kilo ginčas dėl radio 
laksikuose

Majoras Jmpellitteri piktai 
barėsi ant tų, kurie sako, kad 
jis leido į taksikus įvestį ra
dio politiniais sumetimais, pri
sigerinti vairuotojams pirm 
rinkimų. Kalbos kilo tuojau 
po to, kai po slapto taksikų 
atstovų posėdžio City Hali 
vairuotojai pradėjo pirkti 
taksikus su radio.

Industrijos savininkai sako, 
kad firmoms kainuosią apie 
$700,000 ar daugiau įvesti’ j 
taksikus radio, bet draiveria) 
to jau seniai reikalavę. Sako, 
kad antrajai s^dyiipF garsia
kalbio įvedimas kainuojąs iki 
$14 ir kad pigiausias radi© 
kainuos $49.95 iki $79.95 už 
geresnį. X

Žmogžudė išgabenta 
į Mass, kalėjimą

Po ilgo tardymo, ^Mildred 
McDonald prisipažinusi, kad 
ji nužudė buvusio savo suža
dėtinio jaunametę. sesutę. Iš 
Mass, atvyko pora policijos a- 
gentų ja parsivežti. Atvyko 
ir pora jos artimųjų pasam
dytų advokatų.

Brooklynietis Angel Duvcn© 
nubaustas pasimokėti $25 pa
baudos už tai, I: a d policisto 
liepiamas eiti šalin nuo gru
pės, nepaklausęs. Grupė bu
vusi susibūrusi ginčytis apie 
tojo apylinkėje įvykusias peš
tynes.
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE
HOUSEWORK. General. Lt. cook

ing. No ironing. Sleep in. Own room 
and bath. Must be fond of children. 
$35. Ref. and exp. req. Steady posi
tion for right woman. Phone MA. 
5-0965 anytime after 9. A. M.

(167-173)

BOOKKEEPER. Age 30-40. Exp. 
Gen. office wk, in Home Improve
ment or Building Line. Familiar with 
cr. and banking. St. wk. Good work
ing conditions. Good sal. Phone BA. 
3-6717 for Interview.

(165-171)

Immediaate Opening for WAIT
RESSES. Neat appearance, over 21. 
Good wages & tips. Room and Board 
furnished. Permanent position - for 
competent girls: KELLY’S RESTAU
RANT, Jessup, Md. Call Waterloo 
224J.

(166-172)

HOUSEWORK. General, Plain 
cooking. Fully experienced. • New 
home, all appliances. 1 child. Must 
have references. Top salary.

LI. 8-9495.
(170-172)

TYPIST CLERK. Exp. Knowledge 
of shorthand. Good starting salary. 
5 day week. Perm, position. Perio
dic increase. Apply in person or 
phone Mr. Dorfman. MAJESTIC 
STATIONERY CO., 260 N. 3rd St. 
MA. 7-6430.

(170-172)
COOK. Gen. housewk. Settled 

woman. Sleep in, own room. Must 
be fond of children. Steady position. 
Good home for right woman. Near 
Station. Call Midway 2-6097 for 
interview.

(170-172)

COOKING and downstairs work. 
Settled. Large family. Sleep in. 
Other day help kept. $35.00 wk. 
Steady posit ion. Good home for right 
woman. Phone Welsh Valley 4-0320 
for interview.

(170-172)

HELP WANTED —MaLE
AUTO MECHANICS. DeSoto-Ply

mouth Dealer. Must be experienced. 
Steady work; good pay, all benefits. 
Apply in person. See Mr. Bolin. 
BERGER BROS., MOTORS, INC., 
5621 Walnut Street.

(165-171)

BODY MAN. Experienced. Must , 
be 1st class. Top wages; steady 
work. Apply ready to work, 8 A.M. 
GRAY’S GARAGE, 2118 E. Dauphin 
Street. .
__________________________ (167-173) '

STENTON MOTORS. Now has im
mediate openings for Auto Mecha
nic—1st class Auto Body and Fen
der man—1st class. Steady work, 
excellent working conditions. High 
hourly rate, plus bonus for the right 
men. Apply in person. See Bert 
(Service Mgr.) 1515 N. 28th St.

(170-172)

BAKER. Good all ’round man. , 
Must be experienced. Steady work. 
Apply in person or phone. VILLAGE , 
PANTRY, 11 City Ave. Bala Cyn-i 
wyd,* Welsh Valley 4-0313.

(170-176) *

ROOFING, SHEET METAL MEN. 
Exp. Gutter and Spouts. Steady 
work. Apply in person or phone—* 
Sam. GR. 2-2106. DREXEL ROQF- • 
ING CO., 56th & Walton Ave.

(170-172)

Baltimore, Md. 
____________ 17 ; 

HELP WANTED—FEMALE

Immediate Opening for WAIT
RESSES. Neat appearance, over' 21. 
Good wages & tips. Room and Board 
furnished. Permanent position for 
competent girls. KELLY’S RESTAU
RANT, Jessup, Md. Call Waterloo 
2245

(166-172)

RANDAVOJIMAI
Patogus kambarys prie pavienio 

vyro, su privilegija naudotis virtu
vo, šaldytuvu, radio, televizija ir te
lefonu, Williamsburge, arti greitųjų 
važiuotos linijų. Informacijų gausi
te pas Mrs. Augulis, 358 So. 3rd St., 
Apt. 24. EVcrgrecn 8-4958.

(X)

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ateinantį trečiadienį, 2 d. rugsėjo 
(Sept.), 8 vai. vakare, Liberty Au
ditorijoj. Visi nariai dalyvaukite.

Valdyba.
(171-172)

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks an- 

trad., rugsėjo-Sept. 1 d., prasidės 8 
vai. vakare, Shapolo-Vaiginio salėje, 
147 Thames St. Visi nariai malonė
kite ' dalyvauti .šiame susirinkime, 
užsimokėkite duokles ir atsiveskite 
naujų narių.Į Komitetas.

Pranešimas
PITTSBURGH, PA.

Labor Social. • Parengimas įvyks 
rugsėjo 6 d., 7 v. v., Ukrainų salėje, 
6th ir Cabot Way, South Side. BUS. 
vaišinimų. Kviečiame dalyvauti, 

/ (169-171) 7

UžraAyklt Laisvę Savo Draugui*



» NewWto'^i^yZlnloi
Gražus piknikas Brook Kniečia i tikisi svečių

iš tolimos ChicagosLDS kuopų rengiamas Ir- ■ 
vingtone piknikas rugpjūčio j 
23-čią įvyko gražus (Irau gis- .
kūmo ir vaišingumo atžvilgiu. 
Kuopų atstovybes galėjo būti 
skaitlingesnės.

Didžiojo B r o o k 1 y n o - Q i; e e n s 
kuopų atstovybės garbę bene 
bus nusinešusi So. Brook lyno 
kuopa. O gal ir pirmoji, VVil- 
liamsburgo. So. brooklyniečiai 
savo grupę suskaitė ir rapor
tavo. Neteko sužinoti, ar wil- 
liamsliirgiečiai skaitė savuo
sius. Richmond Hill, iš Lo- 

' liausią, irgi turėjo po grupę.
Ridgevvoodiečiai taip pat.

V i eti n ės n e w j ers iečių kuo
pos davė daugiausia darbi
ninkų, įskaitant trejetą darbš
čių šeimininkių. Muzika sudė
tinė—Frank Balevičiaus iš 
New Yorko ir jaitiuolis Sten- 
sler, vietinis.

Meno programos nebuvo iš 
-anksto numatyta, tačiau dai

ningieji sietyniečiai ją sutei
kė. Susibūrę aplink muzikan
tus, vadovaujami chorvedės 
Mildred Stensler, jie tikrai 
meniškai vadovavo masiniam 
dainavimui.

—o—
Sietyniečiai tebeliūdi savo 

nario ir draugo Eduardo Sku
čo. Jie dar nepajėgia be aša
rų apie jį kalbėti.—lis mums 
buvo viskuo, — sako jie.— 
Ant jo galėjome atsiremti 
dainoje. Jis nepavaduojamas 
vaidyboje kaip aktorius ir 
kaip scenos artistas. Jam ga
lėjai patikėti bile kurį darbą 
choro ir bendrai lietuvių liau
dies meno gerovei. Jis sąži
ningiausiai atliko tokius dar
bus, kurių reikėjo. Jis nepri
pažino “permažų darbų,” jei
gu jie reikalingi veiklai.

Tą nuostolį taip pat giliai 
jaučia ir brooklynięčiai, ku
riems Edwardas taipgi buvo 
savu. Tačiau norisi abiejiems 
draugams priminti, kad būti
na tą draugo gailestį pasukti 
į konstruktyvį darbą, gauti į 
to draugo vietą kitus. Jei ne
gauname jam prilygstančio 
stipraus vieno, ieškokime jo 
vietai dviejų, trijų. Atsiminki
me, tiktai išlaikymu jo su mei
le dirbto darbo, jo organiza
cijų tegalime tinkamai pa
gerbti nuo mūsų atskirtą 
draugą. Rep.

Nutarta Coney Islande sta
tyti aquariumą-žuvų parodos 
namą. Vien tiktai plotas že
mės kainavo $1,000,000. Visas 
kainuosiąs apie 10 milijonų.

Daugiau Vietos Žinių rasite 
5-tame puslapyje

RADIO CITY MUSIC HALL
GREGORY PECK and AUDREY HEPBURN 

in WILLIAM WYLER'S production of 

“ROMAN HOLIDAY” 
with EDDIE ALBERT • A Paramount Picture 

end SPECTACULAR STAGE PRESENTATION

ffl

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

-0

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., N.Y.

Atostogų proga nusisprendę 
[atlankyti brooklyniečius prie- 
telius daugeliui čia pažįstami 
chicagiečiai, V. Andrulis ir J. 

jJokubka, o gal ir daugiau kas. 
Tačiau atostogos, kaip visiems 
žinoma, yra labai trumpos vi
siems. Juo trumpesnes jos tu- 

! pintiems plačių pažinčių.
Kad svečiai nepavargtų 

’ traukiami iš vienų namų į ki- 
j tus, taipgi kad tūliems nerei 
i ketų liktis su jais nesimačius, 
pirmieji apie jų atostogų su
žinojusieji pasiūlome visiems

Stoka ambulansų vos 
nepražudė gyvybę

Tolumas ligoninių ir sukiu
žę ambulansai vos nepražudė 
gimdyvę ir jos kūdikį. Pas
kiausias laukimosi kūdikio 
ant gatvės išbandymas teko 
Lorraine McNamara, 30 me
tų, trijų vaikų motinai, gyve
nančiai 96-03 58th Ave., Elm
hurst, Queens.

Ambulanso reikalas pasiju
to ir jam pašaukimas paduo
ta 5 valandą po pietų. St. 
Johns ligoninė ambulansą pa
siuntė ir po ilgoko laukimo ji
sai pribuvo. Bet tik už mylios 
nuio namų ambulansas sugedo. 
Policija pašaukė kitą ambu
lansą. Iš tos pat ligoninės iš
siuntė kitą, bet ir tas sustojo 
kelyje nepasiekęs ligonės, pa
danga trūko.

Policija savo radiju šaukė 
kito ambulanso. Bet La ligoni
nė neturėjo kito liueso am
bulanso ar visai neturėjo dau
giau ambulansų. Trečiasis am
bulansas atėjo iš Queens Ge
neral Hospital, Jamaica, mo
teriškei jau pagimdžius kūdikį 
ant Queens Blvd.

Jos laimė, kad pirmasis 
ambulansas sugedo tiktai po 
^o, kai jau buvo ją pasiekęs, 
tad ji gimdė ambulanso ii 
prigelbstima ambulanso aten- 
dento daktaro Lappas. Dakta
ras įspėjo, kad kūdikis nusil
pęs ir gali mirti, jeigu nebus 
skubiai suteikta oksigeno. Tad 
policija sustabdė ant kelio vi
są važiuotę ir savo auto nuve
žė kūdikį į ligoninę pirm nu
vežimo ten motinos.

Visuztuo laukimo ambulan
sų ir kelionės procesu su> ligo
ne buvo ir jos vyras. Neužvy- 
dėtinas pergyvenimas vyrui 
ar bile asmeniui, kuris turi 
žmoniškumo jausmų ir įsvar- 
bina kito žmogaus gyvybę.

jų prieteliams ir pažįstamiems 
tokį planą :

Susieikime į Liberty Audi
torijos Gym Hali rugsėjo 
(Sept.) 4-tos vakarą, 7 :30. Jei 
oras bus šiltas, pagaminsiu 
lemonade, o jei šaltas—karš
tos kavos (kas atneš gėlių 
stalams puošti?). Bus visiems 
smagus susitikimas. Ta pat 
proga gal mieli svečiai sutiks 
kai ką papasakoti apie Chica
gos lietuvius. Mes gi taipgi 
turime kai ką pasakyti ir 
jiems. Buvęs chicagietis.

Masinė delegacija 
pikietavo UN

Masinės organizacijų dele
gacijos 'lankėsi pas įvairius 
Jungtinių Tautų Komitetus 
rugpjūčio 25-tą O iš ten išėju
sios*; prievakarį, pikietavo 
priešais UN pastatą. .

Delegatų nešami didžiuliai 
plakatai ir šaukiami šūkiai 
atsikreipė į UN, kad suvaldy
tų Batista valdžios vykdomą 
prieš darbininkus ii' pažan
giuosius terorą Kuboje:

“Batista .atima teisę strei
kuoti.”

“Kubos teroras peržengia 
UN čarterį.”

“Neleiskite Kuboje vykdyti 
fašizmą ’”

Toki ii' panašūs šūkiai mir
gėjo gal virš trijų šimtų as
menų demonstracijoje. Ka
dangi maršavimas tęsėsi per 3 
valandas, vienoms delegaci
joms užbaigiant, kitoms atei
nant, tad sunku buvo spręsti, 
kiek per tas visas pakaitas 
maršuotojų dalyvavo.

Baigiant demonstraciją, de
legacijų vadovybė įvykdė 
trumpą susirinkimą, kuriame, 
žymiausių kelių delegacijų va
dai pranešė, kur jie lankėsi, 
kaip buvo priimti. Pateikė pa
siūlymus tolimesnei veiklai ne
leisti fašizmui įsitvirtinti čia 
pat mūsų šalies pašonėje, šis 
veiksmas yra tiktai pradžia 
didžio darbo, kuriame visi a- 
merikonai turime prievolę, 
sakė kalbėtojai.

Kuba randasi tiktai kelių 
valandų kelionės paprastu lai
vu k u atstume nuo Floridos 
smailagalio. Daugelis gyvenan
čiu ar atostogaujančių Flori
doje yra buvę ir Kuboje. Apie 
varganą toš šalies darbo žmo
nių gyvenimą yra jau ne kartą 
buvę rašyta ir Laisvėje.

Ieškodami išeities iš alkio 
ir skurdo tos šalies darbinin
kai ir inteligentija smarkiai 
nrogresyvėja. Progresui stab
dyti ponai stveriasi fašistinio 
teroro. >

Demonstraci  j o j e d alintu ose 
lapeliuose žymima, kad “virs

3

TONY’S 
up-To-date 

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas 
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai’ Patyręs Barberis

i.

I MATTHEW A J
; BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J

I LAIDOTUVIŲ 1

Į DIREKTORIUS !

» 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. «

Tėvai gavo vaikams 
gamma globulino*

Sėdėjusiems per dieną ir 
per naktį valdiniame Sveika
tos Department© bute Fai 
Rockaway gyventojams valdi
ninkai prižadėjo, kad jie gaus 
gamma globulino visiems tos 
srities vaikams. Srityje randa
si 80 vaikų.

‘J ?*Z.X 'T T1?<E!TO
Lungaliukų kolonija Do

nald Court pasijuto pavojuje 
susirgti vaikų paralyžiumi po 
to, kai ten s irs ii'g o ta liga 
Mrs. Kasmen, dviejų mažų 
vaikų motina.

Valdininkai argumentavo, 
kad gamma globulino neuž
tenka visiems, tad jo duoda
ma tiktai buvusiems artimame 
kontakte su susirgusiais.

“Kokio dar artimesnio kon
takto reikia,” sako brookly- 
nietė Mrs. Mildred Yasser. 
“Mes ėjome jai lovą kloti, ją 
perrengti, registravome jos 
temperatūrą, nešėme jai mais
tą, plovėme jos indus su sa
vais. Jos vaikus parsivedėme 
į savo bungaliukus, juos prau- 
sėme, savo rankšluosčiais 
šluostėme,

“Ką kitą galėjome daryti?” 
įterpė savo žodį kita sėdėtoją 
valdinės įstaigos raštinėje. 
“Niekas iš mūsų neišgali pir
mu sudejavimu bėgti į ligoni
nę ar samdyti specialių slau
gių patarnavimus. Vienos pa
gelbsti me kitoms. Tad pavo
jus vienai šeimai yra pavoju
mi visoms šeimoms.”

Aido Choras
Aidas statys operetę

Aido Choras, kuriame dai
nuoja dainas ir vaidybą my
lintis lietuvių jaunimas ir seni
mas, ruošiasi šį sezoną pasta
tyti operetę “Pepita”. Prakti
kas pradės rugsėjo 11-tą. Pra
šo visus pirmiau .dainavusius 
susirinkti. Kviečia ir naujus 
įstoti. Pradžioje sezono ge
riausias tam .laikas. N. D.

SCHOOLS
Torių Dokoracijos-Kepyklos ir Sal

dainių mokykla
Dabar Praneša Naujus Kursus.

1465 — 3rd Avė., N. Y. C.
RE. 4-5175

(x)

100 asmenų yra nužudyti” ii’ 
kad “tūkstančiai demokratų 
įkalinti.” Kaltina, kad mūsų 
šalies valdovai, kurie ten yra 
investavę milijonus dolerių ir 
darosi milijoninius pelnus, 
yra teroro kurstytojais ir 
spėka už teroristų nugaros. 
Sako, kad be amerikonų mili
jonierių pagalbos Kubos re
akcininkai nebūtų išdrįsę pa
kelti rankos prieš savo darbi
ninkus. Rep.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 Sputh 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

105 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte^ 
liai, ligohių kambariui reikmenys 

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

Receptu Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-62M

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

FRUIT 
& 

VEGETABLE STORE 
Gera proga. 

Parduodame iš priežasties ligos. 
Turite pamatyti, kad Įvertinti. 
Telefonuokite STerling 3-0367 

(169-173)

BAR & GRILL—BAYRIDGE

4524 81 Ii Ave., Brooklyn. 
$1100 Savaitinė leiga. 90% nuo baro. 

Lengvi išmokėjimai. Vien tik 
pirkėjai kreipkitės.

GE. 6-0425 (2—5 P. M.) 
(169-173)

348 W. 24th St.
3 Fornišiuotų Kambarių Namai 

28 raktai, 5 metų lysas. 
Geros jeigos.

Savininkas vietoje kiekvienų dienų 
po pietų. 

Tarp 3 ir 4
Ar šaukite tarp 9:30 ir 10 A. M.

YE. 2-3023.
x( 169-173)

GAS STATION
REPAIR SHOP

Ilgas Lysas
Turime Parduoti

1452 Westchester Ave.
Bronx

(170-174)

STATIONERY 
LUNCHEONETTE 
Prie didelio kelio.

$1,000 savaitinių jeigu.
Ilgas lysas.

Išeina militarinėn tarnybon. 
Parduoda su nuostoliais.

Tel. BAIdvvin 3-9756
•' (170-172)

___________________ L______________________________

CANDY —STATIONERY STORE

Tinkantis dėl Luncheonette
2 Užpakaliniai kambariai 
271 Prospect Park West 

Brooklyn .
Tel. STerling 8-8728

(171-175)

AUTO REPAIR SHOP

Pilnai jrengta —

Turi Parduoti

Uždara Sekmadieniais ir
Pirmadieniais

CL. 8-707G
(171-173)

---------------- 1------------------- ------------------------------ <
FRUIT & VEGETABLE STORE

Visi moderniniai įrengimai 
Walk In Refrigerator— 

Puiki Vieta 
Arti Project— 

Prieinama Kaina.
3360 White Plains Ave., 

Tel. OL. 4-7559
(171-17.3)

PUIKIAUSIAS PIRKINYS

Launderette
Flushing

20 Bendix — 2 Extractors.
2 Dryers. $225 Į savaitę.

Kaina $9,500
Šaukite LA. 7-1294

(171-175)

HELP WANTED FEMALE

REIKALINGA

JAUNA MOTERIŠKU: 
Lengvam fabriko darbui.

Turi būti greita.
Puikiausios darbo sųlygos.

šaukite:
AL. 4-3940

(171-173)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios.

Darbas prie suknelių.
Nuolatinis darbas.

Gera mokestis.
Unijinė dirbtuvė.

Kreipkitės:
STEIN—MODE DRESSES
315 West 36th St., N. Y. C.

Tel. LO. 3-4086
(171-177)

REAL ESTATE

BENSONHŲRS'ę—BROOKLYN
8714 — 20th Ave., kampas Benson

y Avenue.
3 šeimų — 2-5 rūmų apartmentai. 

1—4 rūmų apart., 2 garadžiai.
Šaukite CL. 9-1410

(171-175)

YONKERS
Arti City Line

3 šeimų, 13 kambarių, 2 lotai, $15,000 
Taipgi

Woodlawn—2 mūriniai namai, 
22 kambariai ir 1 šeimos namas.

Po $9,000 kiekvienas namas, 
šaukite tarp 11 A. M. ir 1 P. M.

KI. 7-6666

PARDAVIMAI
Dviejų šeimynų mūrinis namas, 

11 kambarių. Aliejum šildomas, kar
štas vanduo ir visi kiti patogumai. 
Arti transportacijų. Yra 6 tušti kam
bariai. Dėl daugiau ' informacijų, 
kreipkitės: 849 Hendrix St., Brook- 
lyne. Telefonuokite bile kada —

CL. 7-1481.
(170-175)

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED-MALE

HANDY MAN—CARETAKER

Pora, Vasarvietėj.
Bungalow—Colony.

' Puiki Alga.
Nuolatinis darbas apskritiem metam.

Tel. EVergreen 6-0400
(168-171)

CABINET MAKER
MAŠINŲ MECHANIKAS

Reikalingas seniai įsisteigusiam 
išdirbėjui Kitchen Cabinettes. Nuo
latinis darbas.

Kreipkitės: ES. 7-4600
i (167-173)

DARŽININKAS
Kiemui aptarnauti ir medelių prie

žiūroj darbas.
Su šiek-tiek patyrimo medelių 

priežiūrai. 
Kreipkitės asmeniškai 

Tarpe 8—10 A. M.
IRELAND’S NURSERY 

679 A Merrick Rd., 
(priešais Soper Ave.) 

Baldwin, L. I.
(169-171)

VYRAI
PRODUKCIJOS
DARBININKAI

Pasikeičiamais šiftais, naujas fab
rikas, darbininkų pašalpos. Puikiau
sios progos. Tinkamas kiekis virš
laikių.

Kreipkitės tik asmeniškai

KENTILE, INC.
Kentiie Rd., 

South Plainfield, N. J.
(167-173)

DELICATESSEN 
GROCERY CLERK

Vientik Su Patyrimu

Geras Darbas. Tuojaus Kreipkitės.
KINGSBRIDGE 9-7654

(171-173)

REAL ESTATE

BENSONHURST
2264 — 79th St.

2 šeimų mūrinis, stucco, atskiras. 
Tuojau galima užimti abu apart- 

meniu.
Arti mokyklų, krautuvių ir trans- 

portacijos..
Garadžius, aliejum šildomas.

Prašo $17,000.
Tel. CLoverdale 6-9277.

(170-174)

CORONA, L. I.

2 šeimų atskiras, tinkamas namas. 
3 šeimom. Naujai cementuotas, nau
jai dekoruotas. Parko pavydalo gat
vė, vienas blokas nuo mokyklos. Ar
ti krautuvės ir gera transportacija. 
Tuščias 7 rūmų apartmentas.

$16,000.
IL. 8-5973

(170-174)

FLATBUSH .

2 šeimų, 2 aukštų. 
Mūrinis—stucco, 17 kambarių 

namas
11 kambarių duplex ir 3 kam

bariai tušti.
1384 E. 10th St, 
Tel. DE. 9-2838 

(170-174)

LUNCHEONETTE-DELICATESSEN
ULTRA MODERNINE 

Alaus laisniai—Stationery 
Pilnai air conditioned. Turime par

duoti su nuostoliu dėl priežasties ki
tų interesų.

Puikiausia vieta — 
196-17 Northern Blvd., 

Flushing 
ar šaukite 
HA. 9-9711 

(169-173)

FLATBUSH
1137 E. 42nd St.

Puikiausias pirkinys, parduodamas 
privatiniai, vienos šeimos pilnai at
skirta. 2 karam garadžius. Turi 
parduoti su nuostoliu, nes turi ap
leisti valstiją. Daug nesuminėtų 
įrengimų.

$17,000. Lengvai pertaisomas ant 
2-jų Šeimų.

NA. 8-2811.
% Po 10 A. M.

(169-173)

FLATBUSH

1074 East 1st St. 
$17,500

2 šeimų detached, išrandavojamas 
skiepas,

<$120 randa priskaitant tuoj užėmi
mas 6 kambarių ir garadžių.

Šaukite savininką:
Dewey 9-5435

(168-172)

FLATBUSH

1 šeimos mūrinis su veidrodžiais 
sienose,

x 6V2 kambarių namas.
Taipgi

Išrandavojamas 2^ rūmų, ant pirmų 
• lubų apartmentas.

Refrigerator ir daug kitų įrengimų. 
Arti mokyklų, krautuvių ir trans- 

portacijos.
Šaukite savininką: 

ES. 7-5068
(168-172)
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HELP WANTED—FEMALE

MERROW OPERATORĖS 
and 

SINGER MACHINE OPERATORĖM 
Patyrusios. Darbas prie b^iusku- 

čių. Nuolatinis darbas. Gci'w mo
kestis. Puikios darbo sąlygosi 

Kreipkitės: '
TEXTILE BLOUSE 
778 Prospect Ave., 

Bronx
(167-171)

RHINESTONE 
and 

NAILHEAD SETTERS 
Patyrusios 

Nuolatinis Darbas. 
Gera mokestis. 

Kreipkitės: 
GAY CREATIONS 
315 West 36th St., 

N. Y. C.
(167-173)

FLOCKERS 
SILK SCREENERS 
Nuolatinis darbas. 

Gera mokestis. 
Geros darbo sąlygos. 

Kreipkitės: 
MONARCH EMBLEM CORP. 

808 Broadway, 
(arti 11th ST.) 

' N. Y. C.
(166-171)

AUKLĖTOJA 
Daktaro Namuose.

Pagelbėti su mokyklos vaiku ir 
mažyčiu. Lengvas namų darbas. 
Nuosavas kambarys.

Turi būt gero charaktoriaus ir 
kalbėti angliškai. Kreipkitės’ Sekmia* 
dieniais ir pirmadieniais. Mį

ES. 7-8861. (
(169-171)

REIKALINGOS OPERATORES
Darbas prie pirštinių. Nuolatinis 

darbas, 35 valandos, pilnam ar daliai 
laiko, jeigu norėsite.

Apmokamos ‘šventės.
Gera mokėsi is.

Kreipkitės: 
PENDLETON CO.

49-04 — 48rd Ave.
Sunnyside

(167-171)

REIKALINGA COUNTER GIRL 
Prie bar ir fountain. Patyrusi. 

Pilnam laikui.
Darbas dianom.

Nuolatinis darbas.
. Gera -mokestis.

Kreipkitės:
44-01 Kissena Blvd., 

Flushing
Tel. FL. 9-9265

(169-173)

NURSE, R. N. 't 
ar 1

LAISNIUOTA PRACTICAL
Patyrusi prie nusenusių, nesvčiį 

kiems įstaigos. A
• Naktinėm pareigom. • 'T

5 naktys, nuolat, alga. M... 
Kambarys ir valgis.

Tel. RE. 9-2523
(168-174)

OPERATORES
Patyrusios ant Singer sewing 

mašinos.
Nuolatinis darbas.

Gera mokestis.
Kreipkitės:

30 Prince St., 
Brooklyn 

Tel. UL. 2-7219
(167-171)

. OPERATORES
Patyrusios ant vaikų suknelių. 

Sekcijų darbas. Pilnam ar daliai lai
ko. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis. Kreipkitės:

PRINCE MARK
16 Weirfieid St., 

Brooklyn
(168-172)

OPERATORES—BARTACK
Išmokysime jei patyrusios ant ki

tų mašinų.
* Nuolatinis Darbas.

Gera Mokestis. Kreipkitės:
RHINE UNDERGARMENT 

508 Broadway 
(arti Spring St.) N. Y. C.

■ (169-171)
REIKALINGOS MERGINOS

Dėl book binding. Su ą<T be patyri
mo. Nuolatinis darbas. Geros tąarbo 

sąlygos.
Kreipkitės:

BREWER & CENTELLMO
116 East 27th St., N. Y. C. 

(9th floor)
(168-174)

NAMŲ DARBININKE
$45 I Savaitę. Guolis vietoje.
Yra ir kiti darbininkai. Du mo

kyklos amžiaus vaikai. Nuosavas 
kambarys ir vonia. Priimsime ir 
naujai atvykusias.

Tel. FRANKLIN 4-1605

VISIEMS DARBAMS 
OPERATORE

Pilnam laikui ar daliai. Vėsinga 
dirbtuvė.

Nėra naktinio darbo. Su alga 
susitarsime.

Uždara Pirmadieniais.
Skambinkite: MANHASSET 7-3383 

z (171-173)

REIKALINGA
JAUNA MOTERIŠKE

Dirbti kaipo feeder prie mangle 
mašinos. .

Nuolatinis darbasJ1
5 dienos, duodama ytdgis, ’ 

gera mokestis:
Šaukite:

Mrs. Beckman.
Tel. UL. 4-1600

(171-176)

i




