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Žmonių balsas — Dievo 
balsas, sakydavo senovės žmo
nės.

Kaip tik^žmonės sujhnda, 
apsivienija aplink kurį svar
besnį dalyką, 
kad būtų šitaip, 
jie ir laimi.

“Nužudymas 
kų komunistų; kuriuos milita- 
rinis teismas praėjusią savai
tę nusmerkė mirti ‘dėl išda
vystės’, premjero ..Nicholas 
Plastiras’o įsakymu tapo ati
dėtas,” praneša iš Athenų 
United Press.

Gi Associated Press iš to 
paties miesto skelbia:

“Tvirti žmonių reikalavi
mai, suplaukę iš įvairių pusių, 
privertė premjero Plastiras’o 
valdžią suspenduoti nužudy
mą astuonių asmenų...”

Per ištisą naktį minios 
įmonių buvo apsupusios Ave- 

Tovo kalėjimą, kur nusmerk- 
tieji patalpinti, reikalauda
mos juos išlaisvinti.

Viso pasaulio 
žmonės, 
lektualai 
siuntė telegramas, 
jant, kad nusmerktieji nebūtų 
nužudyti.

Amerikos žmonės taipgi 
prie to prisidėjo.

Tiesa, nusmerktieji dar nėra 
laisvi; jų reikalas yra paves
tas “Dovanojimo • tarybai” 
svarstyti.

Bet visvien, tai jau laimėji
mas, — didelis laimėjimas.

Reikalavimai .jiems išlais
vinti privalo nesulaikomai 
plaukti į Athenus, kol nu- 
Amerktieji bus laisvi.
V' —o—

Prieš keletą dienų Londone 
įvyko svarbi konferencija, ku
rioje dalyvavo 250 asmenų — 

> unijistų, mokslininkų, parla- 
: mento narių ii- visuomeniniu- 
• kų.:

Konferencija išstatė vyriau 
sybei tokius reikalavimus:

1. Baigti karą Korėjoje, o 
jei ne — ištraukti iš ten britų 
kariuomenės dalinius.

2. Atsisakyti nuo karo poli
tikos prieš Kiniją ir grąžinti 
Kinijos Liaudies Respublikai 
Formozos salą.

3. Atsisakyti nuo padaryto
sios taikos sutarties su Japoni
ja.

4. Priimti Kiniją j Jungti
nes Tautas.

5. Pradėti su Kinija plačią 
prekybą.

□r Tenka manyti, jog šitie rei- 
^kalavimai ras plataus prijau

timo Britanijos liaudyje. O tai 
reikš, kad vyriausybė bus pri
versta jų klausyti.

reikalaudami, 
q ne kitaip,—

štuonių grai-

laisvę mylį 
darbininkai, inte- 

profesionalai, — 
reikalau-

Amerikos žmones priešingi 
karui Korėjoje.

Deja, gera žmonių dalis tą 
pasipriešinimą kol kas reiškia 
tik pasyviai, — nesiimdama 
aktyvaus darbo, atsisakydama 
nuo pozityvių veiksmų.

Jei tik liaudis pradėtų tvir
tesnį judėjimą, aktyviai pa
reikalautų karą baigti, tai jis 
ir būtų baigtas, o mūsų sūnūs 
būtų ten, kur jie priklauso — 
namieje.

Taip, senasis p o s a,k i s, 
jog “žmonių balsas — Dievo 

. balsas,” yra geras posakis ir 
jo netenka užmiršti.

šeštadienį, kovo 8 dieną, 
LDS Centro patalpose, Rich
mond Hill, įvyksta Susivieniji
mo, Centro Valdybos suvažia
vimas.

Tai pirmas suvažiavimas 
Šiemet ir paskutinis prieš De
šimtąjį LDS seimą, įvyksiantį 

^►Detroite vasarą.
—o—

Tos pačios dienos vakarą, 
Lietuvių Piliečių Klubo salėje, 
Brooklyne, įvyksta LDS 1-mo- 
sios kuopos metinis bankietas.

Kadangi Centro Valdybos

Sovietų Sąjunga skiria 
civiliniams reikalams 
didžiąją daugumą pajamų
Apsigynimo tikslams planuoja 
išleisti apie 24 proc. pajamų

Maskva. — Sovietų vy
riausybė kovo 6 d. įteikė 
Aukščiausiajai Tarybai 
(sovietiniam seimui) lėšų 
ir pajamų sąmatą 1952 m.

Įvairioms išlaidoms ski
riama 476 bilijonai, 900 mi
lijonų rublių, tai yra virš 8 
procentais daugiau kaip 
1951 m.

Šalies iždas skaičiuoja, 
jog šiemet gaus 508 bilijo
nus, 800 milijonų rublių pa
jamų, taigi apie 9 procen
tais daugiau negu pernai.

(Oficialė rublio vertė lai
koma 25 amerikiniais cen
tais.)

Virš 76 procentai visų valdžios pajamų 
Sovietų valstybės pajamų tus.)

Amerikos generolas parinko -4-Į84 įžymūs amerikiečiai 
: bombom taikinius Sovietuose

skiriama statybos darbams, 
pramonei, apšvietai ir kul
tūriniams, reikalams. Ir 
tiktai 23 procentai ir 9 de
šimtadaliai bus panaudota 
kariniams apsigynimo tiks
lams, kaip raportavo Sovie
tų iždo ministras Zvere
vas. Jis pabrėžė, kad Jung
tinės Valstijos išleidžia gin
klavimuisi 80 procentų visų 
savo iždo įplaukų.

(Prezid. Trumanas savo 
raporte Kongresui sausio 
21 d. šiemet sakė, “tiktai 51 
bilijonas dolerių bus panau
dota kariniams reikalams 
iš 85 bilijonų dolerių visų 

per rne-

Francijos seimas 
užgyrė Pinay kaip 
naują premjerą

Trumanas reikalauja 
7,900,000,000 dolerių 
užsieniams ginkluoti

Washington. — Generolas anglų oficierius 
Robertas. Grow, Jungtinių 
Valstijų ambasados narys 
Maskvoje, surašė svarbiuo- 

į sius Sovietų Sąjungoj tai- 
i kinius, kuriuos Amerikos 
i lakūnai turėtų atominėmis 
bombomis sprogdinti.

Gen. Grow vedė užrašų 
knygą, kur diena dienon 
užrašinėjo patarimus Ame-

Richard 

 

Squire, bu^X Ąnglijos am
basados nakvs. _____  „

persikraustė\rytinėn Vokie

 

tijon, kuri yr\i Sovietų kon
trolėje.

Paskutinių 'laiku Squire 
išleido /rytiniame Berlyne 
knygą, pavardintą 
Keliu” (“An Dem

sako prezid. Trumanlii: 
Nemilitarizuot Vokietijos!
Balandžio 1 d. Įvyks Washingtone 
kon ferencija taikos reikalu

Paryžius.— Francijos sei
mas 324 balsais prieš 206 
užgyrė Antoną Pinay kaip 
naują premjerą.

Pinay yra dešinsparnis 
fabrikantas.

Už. Pinay balsavo ir 28 
šalininkai fašistu o j a n č i o 
generolo de Gaulle’o. Dau
guma de gaullistų sukėlė 
seime tokį ermyderį prieš 
juos, kad vos išvengta muš
tynių. De Gaulle buvo įsa
kęs visiems savo sekėjams 
balsuoti prieš Pinay.

Jeigu ne tie 28 de gan 11 is tų 
balsai, tai Pinay būtų 
mestas.

at-

Filipiną prezidentas 
persigandęs komunizmo

Washington.—Prez. Tru
manas karštai ragino Kon
gresą, kad būtinai paskirtų 
7 bilijonus, 900 milijonų do
leriu Amerikos talkinin
kams ginkluoti prieš Sovie
tus per 12 mėnesiu,; prade
dant nuo liepos 1 d. š. m.

Vakarinei Europai, taip 
pat ir vakarų Vokietijai 
ginkluoti, prezidentas rei
kalauja $5,900,000,000; ski
ria didžiules sumas pinigų 
ir Čiang. Kainšeko kinų tau
tininkų armijai Formozoje, 
francūzų karui prieš Viet
namo liaudininkus Indo-Ki- 
noje ir kitiems Amerikos 
“draugams.”

O’ Trūmano reikalaujami 
dabar pinigai užsieniams 
ginkluoti reiškia, kad dar

Manila. — Filipinų pre
zidentas Quirino pareiškė 
išgąstį, kad komunistinis 
judėjimas taip smarkiai 
plinta pietiniai - rytinėje 
Azijoje — Malajoje, Indo- 
Kinoje, Thailande, Burmoje 
ir Indonezijoje. O komu
nistams “užplūdus tas šalis, 
jie ir Filipinus apsuptų vi
somis pusėmis.”

Quirino todėl šaukė Jung
tines Valstijas ir kitus va
karinius kraštus nedelsiant 
sudaryti “apsigynimo sąry
šį” Pacifiko Vandenyno 
srityje, “kol dar ne per vė
lu.”

ORAS. — Giedra ir vidu
tiniai šalta.

suvažiavime dalyvaus Dr. M. 
D. Palevičius, LDS daktaras- 
k vote j as, tai mes jį pasiryžo- 
me visaip išnaudoti.

Ant rytojaus, kovo 9 dieną, 
sekmadienį, Lietuvių Kultūri
niame Centrę, Richmond Hill, 
ruošiama apie sveikatą pa
skaitą, kurią pateiks gerbia
mas svečias, Dr. M. D. Pale
vičius.

Kuriems rūpi sveikata, bū
kite.

suotas kiekvienas amerikie
tis, — vyras, moteris ir kū
dikis.

Amerika siūlosi Egiptui 
patarnauti prieš komunizmą

Kriegs-

rikos valdžiai — “negaišuo
jant smogti Sovietų Sąjun
gą,” “nepaisyti jokių tarp
tautinių karo taisyklių,” vi- 

i su pirma paleisti atomines 
j bombas į tam tikrus mies
tus, fabrikus, tiltus ir tt.

Tų generolo Grow užrašų 
fotografines kopijas išgavo

Toje knygoje jis ir per
spausdina generolo Grow 
užrašus.

Pasirodo, kad Grow pla
čiai keliavo po Sovietų Są
jungą, tėmydamas “naudin
giausius” atom-bombom tai
kinius.

Labai daug amerikonų nukentėja 
nuošaliai nuo karo fronto

Washington. — Senato
rius Knowland laišku už
klausė apsigynimo sekreto
rių Roberta Lovetta, kiek 
amerikonų nukentėjo Korė
joje nuošaliai nuo fronto 
mūšiu, c

Lovettas atsakė:' Nuo 
karo pradžios iki paskuti
nės pereitų metij die
nos amerikonai turėjo 
1,853,910 nuostoliu, skai- 
tant susirgimus, susižeidi-

mus bei mirtis užfrontėje.
401,628 iš to skaičiaus bu

vo gydomi ligoninėse, sako 
Loyett. 94 procentai ir 7 
dešimtadaliai paskui grįžo 
frontam

Pereitą menes.į apie 700 
amerikonų taip nušalo ran
kas, kojas bei kitas kūno 
dalis, kad buvo paguldyti 
ligoninėse. O viso per Ko
rėjos karą šalčiai* sužalojo 
9,900 amerikonu, z *

Amerikonai atsisako užtikrini, 
kad nebombarduos Kinijos

Korėja, kovo 7.-—Šiauri
niai korėjiečiai reikalavo 
už tikri n t, kad Amerika ne- 
blokuos ir nebombarduos 
Kinijos po to, kai bus pa
daryta paliaubos Korėjoje.

Amerikonai atsisakė 
svarstyt’ reikalavimą. Pa
reiškė, jog čia eina dery
bos tiktai dėl paliaubų pa-

čioje Korėjoje.
Karo fronte buvo tik vie

tinių susidūrimų tarp žval
gų.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie atmušihėjo amerikonų 
atakas ir nušovė 2 jų. lėk
tuvus.

Graikijos monarcho-fašistai 
protestuoja, kad Amerika jiem 
paskyrė italą komandierių

Athenai, Graikija.—Grai
kijos valdžia protestavo at-

rui prieš komunizmą. Jung
tinės Valstijos, be to, rei-

Kairo, Egiptas. — Jung
tinių Valstijų ir Anglijos 
ambasadoriai įkalbinėjo E- 
gipto premjerini Hilaliui 
prisiimti taip vadinamąją 
Vidurinių ■ Rytų komandą, 
esą, Suezo kanalui ginti nuo 
komunizmo.

Komandon dedasi Ameri
ka, Anglija, Francija ir 
Turkija. Anglai - ameriko
nai ragina ir Egiptą prisi
dėti.

Anglai šaudo ir kalina 
Hong Kong kinus

Hong Kong.— Anglai nu
teisė kalėj iman 16 Hong 
Kongo kinų, dalyvavusių 
demonstracijoje 'prieš an
glus pereitą savaitę. An
glai tada nušovė 3 demon
strantus.

silankiusiam generolui Ei- 
■ senhoweriui, kad Amerika 
paskyrė Italijos generolą 
Lazzarą de Castiglionę kaip 
vyriausią graikų kariuome
nės komandierių. Eisen- 
howeris nusileido protestui 
ir prižadėjo, kad Graikijos 
armija tarnaus % tiktai po 
tiesiogine Amerikos kari
ninko komanda.

Eisenhoweris yra vyriau
sias Atlanto kraštų armijų 
vadas. O italų generolas de 
Castiglione buvo paskirtas 
komandierium. pietinių At
lanto šalių armijų — Itali
jos, Graikijos ir Turkijos.

Graikų valdžia tebepyks
ta ant Italijos už tai, kad 
Mussolinis buvo užpuolęs' 
Graikiją. Graikai tada su
mušė italus.

Graikija turi 10 divizijų 
armijos. • Jos vadai skun
dėsi Eisenhoweriui, kad per 
daug lėšuoja išlaikyti tokią 
armiją, pilnai paruostu ka-

kalauja^kad Graikija padi
dintų karinį savo laivyną ir 
oro jėgas. O tai jau “tikra 
koronė,” sakė monarcho-fa- 
šis.tiniai Graikijos valdovai. 
Užtat Amerika “turi duoti” 
Graikijai juo daugiau pini
gų ir ginklų.

Nads tardomas už
1,500 žydą nužudymą

Nuremberg, Vokietija. — 
Vokiečių teismas tardo 
Franzą Rademacherį, buvu
sį nacių valdybos vadą žy
diškiems klausimams.. Ra- 
demacheris kaltinamas, kad 
jo įsakymu buvo sušaudyta 
1,500 Jugoslavijos žydų 1941 
metais.

Valdžios prokuroras už 
tai reikalauja nubausti Ra
demacherį amžinu kalėji
mu.

Teko patirti, jog 84 žy
mūs amerikiečiai, — moks
lininkai, visuomenininkai, 
darbo unijų vadovai, — pa
rašė prezidentui Trumanui 
laišką, kuriame reikalauja, 
kad jis neginkluotų Vokie
tijos, nes tai reikštų nelai
mę mūsų kraštui ir pasau
liui.

Laišką pasiuntė Ameri
can Peace Crusade, organi
zacija, besi rūpjfianti kova

aro.

, jog Vo- 
klavimas ir iš 

naujo sui šistinimas, suna- 
cinimas yra baisus dalykas, 
gi tai yra nutarta daryti 
Lisabono konferencijoje,

Kinai kaltina jankius 
už ligą bakteriją 
mėtymą Kinijon

osTokio, kovo 7.— 
radijas kaltino Amerikos 
lakūnus, kad jie per 23 pa
skutines dienas skraidę per 
Mandžūrijos pasieninį ruož
tą 6? sykius.; apšaudę, bom
bardavę gyvenamąsias vie
tas ir. mėtę blusas bei ki
tus vabzdžius, apkrėstus 
bakterijomis tokių pavojin
gų ligų, kaip cholera, tifas 
ir juodasis maras.

Kinijos radijas sakė, bak
terijomis apkrėstas brudas 
buvo mėtomas 
rios krisdamos 
prakiūra.

(Amerikonų
rius gen. Ridgway ir vals
tybės sekretorius Aches.o- 
nas atmetė tuos kaltinimus 
kaip “klaidingus bei mela
gingus.”)

kuriai vadovavo mūsų vals
tybės departmentas, Mr. A- 
chesonas.

Kiekvienam aišku, toliau 
nurodoma, jog Vokietijos 
apginklavimas tuojau po 
pirmojo pasaulinio karo 
privedė tą kraštą prie ge
nocido ir antrojo pasauli
nio

^Laiško siuntėjai sako, jog 
vienintelis ir teisingas ke
liai pasaulyj taikai išlaiky
ti yra penkių didžiųjų vals- • 
tybių konferencija, kurioje 
būtų galima išspręsti ne 
tik Vokietijos ateitis, o ir 
kiti visi nesusipratimai, ku
rie grąsina pasaulinei tai
kai.

Po laišku, kaip sakėme, 
pasirašė daugybė žymių 
amerikiečių, jų tarpe Dr. 
Robert Mors.s Lovett, bu
vęs valdinis . sekretorius 
Virgin Saloms; Dr. W. E. 
B. DuBois,' žymus moksli
ninkas, istorikas ir rašyto
jas; vyskupas Arthur W. 
Moulton; Dr. Clementina J. 
Paolone, ir kiti.

American Peace Crusade 
praneša, jog šių metų ba
landžio 1 d. Washingtone 
yra šaukiama viso krašto 
taika mylinčių žmonių kon
vencija - suvažiavimas, kur 
dalyvaus ne vienas ir po 
laišku pasirašiusiųjų.

10,000 nacių oficierių 
būsią kviečiami 

komanaJA“*™ la™tis
dėžėse, ku-
ant žemės

Phil Frankfeld išmestas 
iš komunistų partijos

Baltimore, Md. — Vietos 
Jungtinių Valstijų Komu- 
nistų Partijos organizacija 
praneša, kad iš Komunistų 
Partijos tapo 
Phil Frankfeld, 
nai atsakingas

pašalintas 
buvęs Čio- 

veikėjas, 
laiką ėjęs 

atsakingas pareigas Ohio 
valstijoje.

Phil Frankfeld išmestas 
dėl sektantiško nusistaty
mo, dėl nesiskaitymo su 
partine disciplina ir dėl kai 
kurių nemoralinių pasielgi
mu.

Kadangi Phil Frankfeld 
prieš keletą mėnesių buvo 
areštuotas, einant Smith 
aktu ir laukia teismo, tai 
Komunistų Partijos vado
vybė praneša, kad ji, jei 
Frankfeld bus teisiamas, 
visvien jį gins.

i ———

Manchester, Anglija. — 
Bušui atsimušus tvoron, 
užmušta 4 vaikai buse.

Roma. — Jungtinės Vals
tijos kvies 10,000 buvusių 
Hitlerio oficierių atvykti 
specialiai lavintis po Ame
rikos karininkų komanda, 
kaip rašo italų laikraščio II 

j Corriere della Sera kores- 
• pondentas iš Washingtono. •

Korespondentas sako taip
gi patyręs, jog John Mc- 
Cloy, aukštasis Amerikos 
komisionierius Vokietijai, 
tarėsi su vakarų Vokietijos 
premjeru Adenaueriu apie 
tų nacių siuntimą Ameri
kon lavintis.

Sako, numuš kainas
Maskva. — Čia yra spė

jama, jog neužilgo, šį mė
nesį, Tarybų Sąjungos vy
riausybė numuš naudoja
miems produktams kainas.

Jei taip bus, tai jau bus 
penktas (po karo) iš eilės 
kainų numuš,imas, žymiai 
lengvinąs šio krašto žmo
nėms pragyvenimą.

Toronto, Kanada. — Vy
riausybės organai skelbia, 
jog greitu laiku Kanadoje 
bus sunaikinta 850 karvių, 
190 kiaulių ir nemaža avių 
ryšium su pasireiškusią 
snukių ir kojų ligos epide
mija. /
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PgDETIS LAWRENCE MIESTE
LAWRENCE, MASS., plačiai žinomas Laisvės skaity

tojams miestas; plačiai jis žinomas dėl to, kad ten gy
vena nemaža lietuvių amerikiečių, kad mūsų uolus ko
respondentas nuolat apie tą miestą pateikia nemaža ir 
gerų žinių.

Lawrence miestas šiuo metu gyvena krizę; ten siau
tėja-nedarbas, žiauriai liečiąs darbininkus, žiauriai mu- 
šąsil* smulkiuosius biznierius.

Šiomis dienomis ten lankėsi žymus amerikietis, buvęs 
koftgresmanas Vito Marcantonio. Jis sakė kalbą masi
niame darbininkų mitinge; jis siūlė jiems, ką turi dary- > 
ti gyvenimui pagerintų depresijai pašalinti. i

Marcantonio pasiūlė programą,—tarp kitko:
Pašalinti karinę ekonomiją ir grįžti prie taikos eko-I 

nomijos,—gaminti taikai, o ne karui.
Pradėti prekybą su visais kraštais. j
Visi darbininkai privalo apsivieny ti tiems reikalavi- j 

mams gyvenimai! įvykdyti.
- Tuojau vyriausybė privalo parūpinti bedarbiams vi

suomeninių projektų darbus, taipgi kuogreičiausiai turi 
būti teikiama didesnė bedarbiams pašalpa.

Darbininkai jau dabar privalo pradėti galvoti apie 
turėjimą savo politinės partijos; jie privalo įsisąmonin
ti tuo, būtent, taktu: kol neturės savo partijos, stojan
čios už taiką, juos slopins partijos, stojančios už karą.

Įdomus, buvo šis Marcantonio pasakymas, liečiantis 
šiandieninę mūsų krašto vyriausybės politiką:
U“Mes esame karo stovy j su kiekvienu ir kiekvienas mūs 
neapkenčia. Kas yra mūsų draugai Azijoje? čiang Kai- 
šekas? Jis negalėtų duoti mums net nei čiūingumo. Bet 
ar galite įsivaizduoti, kas atsitiktu su tekstilių fabrikais 
jįįonai, jei mes gyventume taikoje su Kinija, turinčia 475 
milijonus gyventojų, kurie su mumis vestų prekybą? Jei 
taipjbūtų, tai jums šioje salėje nereikėtų sėdėti ir pro
testuoti prieš nepakenčiamas gyvenimo sąlygas.”
* Argi tai ne teisingas pasakymas? Argi tai ne faktas? 
■Anties t šiuo pasakymu neverta kiekvienam nustoti ir ge
rai, gerai pagalvoti?

TAME PAČIAME MIESTE neseniai lankėsi' nįūjor- 
kiaKie žurnalistas George Morris. Apsižvalgęs, patyrinė
jęs, susipažinęs su blogomis sąlygomis, Mr. Morris sako:

JT^iurenČiuje Jiandien yra busimosios depresijos vaiz- 
ders,— depresija karo ekonomijoje.”

Faktai: t ’ . <
Ayer audinyčia, priklausanti American Woolen kom- 

i Danijai, kuri seniau samdydavo apie 4,000 darbininkų, vi
siškai uždaryta' ir nėra žinių, kada ji atsidarys.

pačios American Woolen kompanijos Wood Wors- 
fted’Mill, kur gali dirbti 7,500 darbininkų, šiuo metu te- 
į^irba apie 2,000 ir jie dirba valdžios užsakymus.

Arlington Mill (nepriklausomą), kur seniau dirbdavo 
6,500 darbininkų, dabar vos biskį tejuda.
rrShawsheen dirbtuvė, priklausanti American Woolen 

i&Ytfpanijai, kur seniau dirbdavo 2,500 darbininkų, da- 
tepalaiko tik keletą šimtų.

Pacific Mill (nepriklausonfa) dirba silpnai su keletu 
ęimtų darbininkų.
‘"Biažesnėsės dirbtuvės, kurios*dar veikia, nežino, kas 

bus rytoj.
Nežiūrint to, praėjusiais metais American Woolen 

kompanijos pelnai viršijo 10 milijonų dolerių, dėka tam, 
->kad«ji buvo gavusi riebius valdžios užsakymus.. Minėtos 
‘'kompanijos prežidėntas, Francis W. White, su alga ir 
-kitokiais pridėčkais, praėjusiais metais gavo $132,582. 
-H;’Silver, vice-prezidėntas, gavo $80,015. Kiti kompani
jos viršininkai taipgi gavo riebias algas?

•* di • ■** * " i » _ • „ ' ' I

ŽURNALISTAS nuėjo į kino teatrą pamatyti filmos 
“Viva Zapata.” Buvo šeštadienio povakaris. Teatre bu- 

•-XQ:ma?iau, kaip 50 žmonių; apie 8 vai. susirinko biskelį 
..daugiau, bet visvien teatras apytuštis. .

-o < Jis vaikščiojo (ir stebėjo) Essex gatve, didžiausia to 
• miesto biznio gatve. Daug krautuvių tuščių; nemaža 
^krautuvių užsidariusių. Tas pats su restoranais.
^-“‘Biznieriai skundžiasi, klausdami, kas bus? Daug jų 
,y stovi ant bankrūto slenksčio.

‘ Žbdžiu, Lawrence miestas suparalyžiuotas, smaugia
mas-depresijos.

^IR TAI, ATSIMINKIME, yra ne tik viename Law- 
‘renee mieste. Yra ir kitų miestų, kurie nei kiek nege- 
"resnėje būklėje.
^••“'Tuomet, kai miestai, dirbą karinius užsakymus, di- 
"džiūojasi “gerbūviu,” tai miestai, kuriuose nėra karinių 
"‘užsakymų, raitosi ekonominėje krizėje.

Visuose depresijos paliestuose miestuose komercinė 
.spauda ir abiejų stambiųjų partijų politikieriai ramina 
’žmoties: bus geriau, bus geriau; mes padarysime tą, mes 
'atliksime kitą. Bet niekas nieko nedaro, o darbininkai 
kenčia,

-Taigi buvi?sibjo kongresmano Marcantonio pateikti

Kristina Stanislovaitienė
Turėjau laimes pažinti 

Kristiną per daugelį metų. 
Nuo pat jos jaunų dienų 
Kristina buvo rimta - rū
pestinga, mėgo knygą . ir 
blaivai žiūrė i o į gyvenimo 
eigą. Buvo linkusi siekti? 
aukštesnio mokslo ir tam 
turėjo pati rūpintis nuo 
pat pradžios elementarinės 
mokyklos. Pradinę ir vidu
rinę mokyklas Kristina bai
gė su gerais pasižymėji
mais. Gavo stipendiją lan
kyti universitetą. Baigė 
Cornell University Home 
Economics. Tąją mokslo 
šaką Kristina studijavo ne 
savo laisva valia, bet turėjo 
taip būti: mat, stipendan- 
tams profesijų šakos yra 
apribotos, o tėvai neišgalė
jo sumokėti mokslo išlaidų.

Į universitetą Kristina iš
vyko be pinigų, bet su dide
liu pasiryžimu: vakarais ir 
rytais užsidirbo pragyveni
mą fakulteto narių butuose, 
o dienomis lankė klases. 
Nors ir sunkiose sąlygos# 
mokėsi, bet ir ten jos pasi
žymėjimai buvo aukšti ir 
Kristina likosi išrinkta į 
garbės, narių sąrašą — O- 
micron Nu.

Studijų metu Cornell Uhi- 
versitetete Kristina susipa
žino su to pat universiteto 
medicinos skyriaus studen
tu Jonu Stanislovaičiu, ir 
jiedu susituokė. Jaunuoliai 
šeimyninį gyvenimą pradė
jo abu be pinigo, be dides
nės iš tėvų pusės materia
lūs paramos. Baigus uni
versitetą, Kristina dar stu
dijavo mitybą Presbyteri
an ligoninėje, vėliaus dirbo 
New Yorke ir Rochestery- 
je, kol vyras galutinai pa
siruošė medicinos prakti
kai.

Nauja gyveninio epocha
Tapusios daktarų žmono

mis. ir namų šeimininkėmis, 
daugelis moterų liekasi vien 
tiktai, gaspadinėmis; visuo
meninis gyvenimas dažnai 
joms nesvarbus, bile tiktai 
ekonominiai jos save skai
to aprūpintomis. Kristina 
į savo, kaipo.daktaro žmo
nos, padėtį kitaip žiūrėjo, 
ypač aplinkumoje, kur ma
tėsi visokie trūkumai, o jų 
prašalinimu niekas nesirū
pino. Stanislovaičiai apsi
gyveno Waterburio prie-- 
miestyj Prospect ir pir-

Kas Ką Rašo ir Sako Žinios Laisves Reikalais

Bal-

traukiama. Ir šiandien mes 
tesugebame domėtis vienu ki
tu mūsų tautos gyvenimo lai
kotarpiu. Mes gerai pažįsta
me Vytauto Didžiojo laikus:' 
mes domimės ta mūsų tautos 
istorija,, kuri prasidėjo nuo 
Valančiaus laikų. Pereitais 
metais mes atradome dar vie
ną mūsų istorijos . epopėją, 
būtent: Mindaugo laikus. Tai 

KANADOS PLIENAS 
IR VYRIAUSYBE

' Krnadiškis Liaudies 
sas rašo:

Kvebeko seimelyje' buvo iš
kelta viršun, kad Kvebeko 
provincijos valdžia su premje
ru Duplessiu priešakyje par
davė’ Amerikos plieno baro
nams Kvebeko geležies rūdą 
po 1 centą už toną. — 
metų Kvebekas gaus po $100,- 
000 į metus, nors geležies rū
dos iškasama po 20,000,000 
tonų. Reiškia, išpuls tik po 14 
cento už toną, jeigu iškasimas 
padvigubės.

Kaip žinia, perkant geležį 
iš Jungtinių Valstijų, reikia 
mokėti jau po $80 už toną, j 
Daleiskime, kad iškasimas, 
nuvežimas ir perliejimas kai-; 
nuoja, vrstik ne tiek <

Per 20 bemaž ko ir viskas. Didele ne-
žinia supa mūsų tautos praei
tį per visą pirmąjį krikščioniš
kosios eros tūkstantmetį. Ne
daug žinome apie mūsų praei
tį ir po Liublino unijos. Ir jei 

i ue galingas lietuvių kalbos se
numo faktas, meš net nedrįs
tume galvoti apie senąją mū- 

. su tautos praeitį. Galingasis 
į mūsų kalbos senumo faktas 
! sujungia sutrūkinėjusią mūsų 

daug Į *'aut°s tolydinio gyvenimo są- 
Mcs negalime pasakyti, kiek mon^- giesmė yra perdaug 
pagaminimas tonos geležies 
atsieina, bet esame tikri, kati 
nei pusės nekainuoja, 
plieno baronai kraunasi dide
lius pelnus.

Lavai io universiteto profe
soriai turi planą, kurs parodoj 
kad geležies liejykla galėtų 
būti pastatyta Kvebeko pro
vincijoj. Ji galėtų pagaminti 
po 5,000,000 tonų geležies 
per metus. Provincija galėtų 
gauti už tą geležį $400,000,- 
000, parūpintų darbo dešim
tims tūkstančių darbininkų. 
Dabar ji gaus tik $100,000 į 
metus.

nuolatine lietuvių tautai.
Mes galime pridėti tiek: 

Taigi, Vytauto laikai nėra lietu
viui gerai pažįstami, nes jie 
ligišiolinėse, ypatingai “ofi- 
cialinėse” istorijose buvo 
šališkai parašyti. Mindau
go laikai taipgi yra užvilk
ti ant klerikalinio kurpalio; 
ne objektyvūs, jie iškraipy
ti.

Apskritai, geros pilnos 
lietuvių tautos istorijos 
mes neturime. Jos nepara
šys7 dipukai, neparašys ir 
ju - “Lituanistikos, institu
tas.” Ją tegalės parašyti 
ir išleisti tik dabartinės 
Lietuvos mokslininkai - is
torikai.

Prjsiminkime tokius isto
rinius etapus, kaip kryžiaus 
karus prieš Lietuvą ir po
piežių rolę juose. Kas tai 
geriau nušvietė, jei1 ne šių 
dienų Lietuvos istorikas, 
prof. Povilas Pakarklis? Jo 
knyga, “Popiežiai ir lietu
vių tautai r— nepavaduoja
mas faktų šaltinis apie aną
jį, svarbųjį lietuvių tautai 
laikotarpį*

Tikėkime, jog ir lietuvių 
tautos istorija pasirodys 
Lietuvoje neužilgo ir ji pa
dengs tas visas spragas, 
kurias mini Draugo rašyto
jas*

Lituanistikos insti t u t e, 
kiek mums žinoma, yra to
kių “istorikų,” kurie nei 
vieno sakinio negalėtų pa
sakyti objektyviai., Tai ko 
gero kas gali iš jų tikėtis?

Tas parodo, kad ir mūsų 
valdonai nedaug skiriasi nuo 
Irano, Saudi Arabijos ir kitų 
pusiau kolojininių šalių valdo
nų, kurie pusdykiai parduoda 
aliejų kitoms šalims.

ISTORIJA IR ISTORIKAI
Chics.gos kunigų Drauge 

tūlas V. Bgd. susidomėjo 
lietuvių tautos istorija. Jis 
mano, jog Lietuvos istori
jos reikalas yra skylėtas, 
vadinas, nepilnas. To rašy
tojo žodžiais:

Jeigu lietuvių kalba yra už
kariavusi sau deramą vietą 
tarptautiniame mokslo pasau
lyje, tai to negalima pasakyti 
apie lietuvių tautos praeitį. 
Net priešingai: jeigu lietuvių 
kalba iš amžių glūdumos atei
na iki šiai dienai kaip gyvas, 
nepertrauktas ir tiesiog galin
gas faktas, tai lietuvių tautos 
istorija yra daugiau negu sky
lėta. Mūsų istorinė sąmone 
yra vis kažkokių jėgų per-

Lawrenco žmonėms punktai yra pateikti laiku ir dėl jų 
viso krašto žmonės privalo kovoti, jei nenori, kad visoje 
šalyjŪ būtų taip, khip'TWbaP yfa'jLwMni^?' .....

miausiai jiems į akį krito 
sena, laikus atgyvenusi mo
kykla. ' Gavus kaimyno pri
tarimą,’Kristina energin
gai ėmėsi rūpintis pastaty
mu moderniškos mokyklos, 
kuria vėliau didžiavosi visa 
apylinkė. Pabudavojus mo
kyklą, Kristina per eilę me
tų buvo tampriai surišta su 
tos mokyklos tobulinimu ir 
jos tvarkymu, eidama P. T. 
A. pirmininkės pareigas, ir 
nejučiomis Kristina susiri
šo su įvairia vietos visuo
menine veikla.

Man neįmanoma rankas su
sidėjus ramiai namie sėdė
ti. Įsirašiau į Waterbury 
Art School, pradėjau domė
tis menu-tapyba; pasirodo, 
turiu palinkimo.”

Laiškas Redakcijai
Draugai:

t

Vasario 17 d., rodos, bu-

Kristina Stanislovaitienė
Įgyventoji tradicija, kad 

moteris, ypač daktaro žmo
na, apart šeimos židinio, 
svetur kojos neprivalo iš
kelti, subyrėjo į šmotelius. 
Kristina, augindama tris 
sūnus (ketvirtas mirė vos 
gimęs), kaipo gaspadinė, 
vasaros m etų iš savo 
daržo sudeda šimtus bon- 
k ų visokių p r e^z c r v ų, 
kas taipgi pajma daug 
energijos ir lai^o, ką da
bartinėse sąlygose nedaug 
moterų daro. Kita geroji 
Kristinos ypatybė, tai, rei
kalui prisiėjus,' jinai turi 
pokalbius su valstijos bei 
miesto aukštais pareigū
nais, bet taip pat, reikalui 
prisiėjus, jinai nesidrovi, 
atėjus į lietuvių bei kitų 
tautų pobūvį, prisikišus 
.priejuostę, virtuvėje pagel
bėt suruošti gan puošnų ar 
paprastą banketą. Jos 
žvilgsniu, negali būt “iš
rinktųjų” linijos, kožnas 
sulig išgalės, bile tiktai ge
ram - kiltam tikslui.

Kilus antrajam pasauli
niam karui, ypač po atakos 
ant Perlų Uosto, kožnas 
blaivai mąstąs ž m o g u s 
kaupė energiją kovai su fa
šizmu. Kristina, savame 
mieste plačiai žinoma kaipo 
sąžininga ir gabi veikėja, 
neišvengiamai įsitraukia į 
Harbą už karo laimėjimą. 
Maži vaikai dar reikalauja 
motinos atydos, reikia lai
ką taupyti patiems būti- 
niausiems darbams. Būda
ma mitybos specialiste, 
Kristina paskirta Waterbu
rio miesto maisto skirsty
mo (food rationing) pirfni- 
ninke. Vadovauja kelioms 
mitybos klasėms ir vienu 
tarpu vadovavo 6 Raudono
jo Kryžiaus pirmosios pa
galbos. teikimo klasėms.

Tapyha-paišyba
Mokslo motu, vėliau pra

dėjus šeimą auklėti ir viso- 
meniniai darbai Kristinai 
neleido bent kiek plačiau 
gilintis į meno-tapybos. bei 
paišybos šaką, nors tam pa
linkimų turėjo ir buvo pa
stebėta pirmiau. Tiktai rei
kalo verčiama, bijodama 
likti, taip sakant, kitiems 
našta, Kristina pasinio ja 
daugiau specializuotis me
no šakoje. Asmeniniai Sa
vo laiške kartą rašė:

“Nuo įtempto per tiek 
daug metu darbo prižiūrint 
namus, vaikus ir, tarnau
jant Amerikos lietuviškai ir 
kitų tautų visuomenei, su
ardžiau sveikatą. Negaliu 
daugiau taip veikti; turiu 
ieškot užsiėmimo, kuris 
leistų ramiau, be tokio ner
vų įtempimo darbuotas.

vau gana sveikas ir geram 
I ūpe. Buvau užėjęs kluban, 
bet, grįžtant namo, labai su
sirgau.

Taip, palinkimo būta sti
praus. Bėgyje tiktai poros 
metų Kristina pajėgė su
kurti gražų kiekį kūrinių—
gamtovaizdžių, portretų ir 
kitokių vaizdų. Ypač jos 
vaizduojamos gėlės, vaisiai 
ir daržovės žiūrovu akį 
traukia. Connecticut vals
tijos Artists and Writers 
parodoje,UBethlehem mies
te, Kristinos net du kūri
niai buvo premijuoti. Ke
liose lietuvių kolonijose da
lyviai jau turėjo progos pa
sigrožėti jos kūriniais ir iš 
jos lūpų kiek plačiau susi
pažinti su tapyba. Kas jau 
matė Stanislovaitienės kū
rinius, jai linki ir tikisi gra
žios ateities..

Waterburio pažangūs lie
tuviai, giliai vertindami jos 
visuomeninį darbą, Kristi
nai ruošia ^šaunų gimtadie
nio banketą, kuriame su 
dainomis ir linkėjimais pa
gerbs savo užsitarnavusią 
bendradarbę.

Banketas įvyks kovo 15 
d., 8 vai. vak., 103 Green 
St. K. Petrikienė

Vasario 18-tą dieną, 
pas mane į stubą pašaukė 
daktarą, kuris pripažino, 
kad sergu pneumonia. Vė
liau, už savaitės laiko, su
sidarė kitos komplikacijos, 
netekau kalbos ant poros 
dienų, negalėjau ištart žo
džius, kaip reikėjo.

Šiandien, kovo 2 d., rodo
si, pradėjau geriau jaustis. 
Atlankė tą pačią' dieną 
draugai Adomas Lukoševi
čius, A. Skairus, k Adomai 
Gudaitis- ir B. Makutėnie- 
nė.

Iš mano brolio sužinojau, 
kad susirgo draugas Petras 
Vaičionis, Cranford, N. J.

Na, tai laikinai negalėsiu 
rašinėt mano mylimam laik- . 
raščiui. Viso labo visiems J 
laisviečiams ir iki linksmo^^ 
pasimatymo.

Jūsų Dom. Krūtis

Ne tik vyrai, bet ir moterys brangina savo dienraštį 
ir gina jį nuo kryžiuočių užpuolimo. Gerb. C. Anskis 
LDS 1 kuopos susirinkime įteikė penkinę ir sako: “Aš 
sirgau laike Laisvės banketo, tai man dovanotina, kad 
jame rtebuvąu. Bet mano žmona buvo sveika, o bankete 
nebuvo, tai ji už tą apsileidimą užsimoka $5.00.” Ir dar 
Anskis pareiškė: “Prasidėjus dešimties tūkstančių va
jui, duosime ir vėl,”

Tame pačiame susirinkime ir Mrs. K. Sukackienė, 
williamsburgiete, įteikė penkinę Laisvės reikalams, nusi- 
skųsdama: “Nebuvau Laisvės bankete, tai. jaučiuosi 
prasikaltusi, dabar atsiteisiu.”

Teisingi žmonės savo nusidėjimus atpildo be išpažiu* 
čių. Ne visada galima būti, kur reikia ir kur norėtum! 
Tačiau gražu, kad mokama visuomeninius reikalus sta
tyti taip lygiai svarbiais, kaip ir būtiniausius savo gy* 
veninio reikalus. Aukščiau paduoti žodžiai gerų Lais
vės patrijotų liudija jų aiškų supratimą visuomeninių’ 
reikalų ir branginimą apšvietos. . .'

Jau dauguma Laisvės skaitytojų atsinaujindami pre
numeratą prisiunčia dešimtine, pabrėždami: -$7.00 už 
Laisvės prenumeratą ir $3.00 auka Laisvei.. Kai kurie 
išmeta ir stambesnių dovanų, šiuom kartu tais gera
dariais yra:
Alfonsas Skirmontas, Montello, Mass............. $10.00
Julė Anskienė, Brooklyn, N. Y.  ...................... 5.00
K. Sukackienė, Brooklyn, N. Y........................... 5.00
I? Klevinskas, Scranton, Pa......................... . ....... 3.00
J. Aleksaitis, Essex, Conn........................... 3.00
M. Dobinis, Brooklyn, N. Y. ................................3.00
Chas. Brown, Brooklyn, N. Y............................ 3.00
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.............................. 3.00
Mike Puskus, Philadelphia, Pa............. ..............  3.00
Ig. Krivickas, Baltimore, Md............ .................. 3.00
J. Pakutka, Waterville, Conn...........j.................. 3.00
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y.................. . 1,00'p**

Reikšdami širdingą padėką už taip gražią finansine
paramą tiems, kurių vardai aukščiau išspausdinti, no
rime priminti ir kitiems, kad infliacija labai spaudžia 
dienraštį ir finansinė parama labai yra reikalinga.

Vis norisi priminti, kad gavimas naujų skaitytojų yra

Naujai paskirtas kainu stabilizatorius Ellis G. Arnall. 
Jis aiškina spaudos korespondentams, ką jis mano 
veikti dėl kainą stabilizacijos. Bet'tuo tarpu kainos ir 
vėl pašoko aukštyn.

2 pusl.—Laisve (Liberty)-šeštadien., . Kovo-March 8, 1952



GYVENIMAS EINA TOLIAU
1951 metai buvo labai reikšmingi lie

tuvių tautos tolesnio ’gyvenimo vystyme
si, jos ekonominių ir kultūrinių jėgų au
gime.

- Lietuvių tautos, gyvenančios tarybinį z 
gyvenimą, kultūra reiškiasi labai pla
čiai. Mūsų mokslininkų darbai, rašyto
jų, dailininkų, kompozitorių nauji kūri
niai, milžiniškas švietimo tinklas, labai 
gausi spauda, platus kino, teatrų ir ra
dio transliacijos tinklas respublikoje, vis 
didėjanti krašto elektrifikacija — visa 
tai kelia ir ugdo mūsų tautos kultūrą, į 
aukštesnį lygį stato visą mūsų visuome
nę.

Štai pernai prie Šešupės, prie Dovines, . 
nrie Virvytės, pri-e Aukštaičių švento
sios, prie Anykštos buvo pastatyta kelio
lika hidroelektros stočių, kurios nušvietė 
mūsų kolūkius. Elektros šviesa ne tik
kaimiečių namuose, bet su jos pagalba 
melžiamos karvės, kerpamos avvs, pa
ruošiamas gyvuliams pašaras. Ne tik 
jaunimas, bet ir senieji žmonės mielai 
vakarais susirenka skaityklose, klausosi 
radijo, skaito knygas ii>žtirnalus. Tai di
džiausios reikšmės šuolis pirmyn keliant 
lietuvių tautos kultūrą.

Pernai įvairiose Lietuvos vietose įvy
ko nemažai tokių dalykų kaip knygų 
skaitytojų konferencijos, Seniau niekas 
apie tokias konferencijas ir negalvojo, 
nes knyga buvo iš viso labai retas sve
čias kaime. Kaip žinia, net mūsų inteli
gentai ir tie retai naujas knygas isigy- 

diavo. Dabar lietuviška knyga lygiai gau
siai paplitusi mieste kaip ir kaime. Štai 

/ 1951 m. rudenį Mokslų akademijos Lie
tuvių literatūros institutas Joniškio ra

-jone surengė net savo išvažiuojamąją 
sesija, kurios metu buvo išnagrinėti T. 
Tilvyčio ir A. Guzevičiaus naujieji kū
riniai. įdomiausia buvo.tai, kad šioje 
mokslinėje sesijoje dalyvavo keliolika 
Joniškio rajono kolūkiečiu su savo pra
nešimais apie mūsų literatūros’pažangą, 
o taip pat ir apie kai kuriuos trūkumus.

1951 m. gruodžio mėnesio antroje pu- 
. sėje įvyko Lietuvos TSR Aukščiausiosios 

Tarybos sesija, kuri svarstė kultūros 
vystymosi respublikoje klausirpą. Minis
trų Tarybos Pirmininko pavaduotojas 
K. Preikšas savo pranešime ir visa eilė 
deputatų savo pasisakymuose pabrėžė 
nepaprastai išaugusį' lietuvių tautos kul
tūrinį pakilimą. Ypatingai gausiai nau
jajame kaime išbujojo meninė saviveik
la: liaudės chorai, tautinių šokių rate- 

f liai, saviveikliniai teatrai, kanklių ir ki- 
* tokie orkestrai, sporto rateliai.

Jeigu buržuazijai valdant Lietuvą bu
vo bandoma kultūrą matuoti pagal priė
mimus damų salonuose, tai šiandien mes 
kultūrą matuojame pagal tai, kiek kultū
riniu atžvilgiu pakilo visa mūsų liaudis: 
valstiečiai, darbininkai, jau nekalbant, 
žinoma, apie inteligentiją; kuri šiuo me
tu Lietuvoje tapo gausesnė, negu bet ka
da aukščiau.

Žymų žingsnį pirmyn nuėjo mūsų ra
šytojai. Kaip žinoma, 1951 m. buvo pa
skirtos stalininės premijos T. Tilvyčiui 
už poemą “Usnyne” ir A. Guzevičiui už 
romana “Kalvio Ignoto teisybė.” Tai bu
vo didžiausios reikšmės lietuvių literatū
ros pripažinimas.

A. GuzeviČius įtemptai dirba ir to- 
„ liau, rašydamas romaną “Broliai.” Ir 

štai prieš pat 1951 m. pabaigą pasirodė 
šio romano pirmosios dalys, maždaug 
570 puslapių dydžio. Trečioji romano 
dalis tebebaigiama rašyti ir išeis šių me
tų pradžioje. Teofilis Tilvytis 1951 m. 
išleido savo naujų kūrinių rinkinį “So
netai apie laimę,” kurie sudomino sk’ai- 
tančiąją visuomenę.

Lietuvių literatūroje pasirodė tokie 
reikšmingi kūriniai, kaip Tarybų Sąjun
gos didvyrio B. Urbonavičiaus meniškai 
parašytų atsiminimų knyga apie lietu
3 pus!.—Laisvė (Liberty) — Šeštadien., Kovo-March 8, 1952

vių kovas Didžiojo Tėvynės kai'o fron
tuose.

Visa eilė rašytojų nemaža sukūrė vai
kams ir jaunimui. L. Janušytė parašė 
apysaką iš moksleivių gyvenimo “Žalioji 
šeima” ir dvi pjeses jaunimui: “Mes ne 
du ir ne trys” ir “Būk pasiruošęs.” Poe
tas V. Mozūriūnas, kuris neseniai ėmė 
domėtis ir proza, parašė ir išleido vai
kams apsakymų rinkinį “Laužai prie 
upės.” H. Korsakiene išleido vaikams ap
sakymų rinkinį “Dovana.” Jaunas rašy
tojas P. Baltrūnas išleido vaikams apsa
kymai rinkinį “Berniukai iš mėlynojo va
sarnamio” ir kt. Be to, Valstybinė gro
žinės literatūros leidykla išleido puošnią 
ii’ turiningą rinktinės literatūros knygą 
jaunimui. Su naujais poezijos rinkiniais 
jauniesiems skaitytojams 1951 m. pasi
rodė E. Mieželaitis, V. Peimeris, A. Ma
tutis, K. Kubilinskas.

I lietuvių tarybinę literatūrą ateina 
didelis būrys jaunų pradedančiu rašyto
ju, kuriems sparčiau augti padeda tiek 
Rašytoju sąjunga, tiek ir kitos organiza
cijos. 1951 m. pavasarį Vilniuje buvo 
suruoštas antrasis respublikinis jaunų
jų rašytoju pasitarimas, kuriame daly
vavo apie 80 jaunų rašytojų. 1951 m. iš 
tų rašytojų į Rašytojų sąjungą nariais 
jau priimta V. Rudaitis, Į A. Baltrūnas, 
Alf. Bieliauskas ir V. Lukinskas.

Lietuviu rašytoju 1951 m. dirbo prie 
tokių kūrinių, kurie pasirodys 1952 m. 
štai, rašytojai A. Gricius,! J. Baltušis ir 
J. Marcinkevičius rašo naujas pjeses, 
kurios \bus pastatytos teatruose šiais 
metais. į>e to, šių trijų ! rašytojų išeis 
naujų prozos kūrinių knygos. Mūsų kla
sikas A. Vienuolis ruošiasi parašyti nau
ja prozos knygą, vaizduojančią praeitį. 
Rašytoja J. Simonaitytė, kuri neseniai 
baigė galutinai suredaguoti savo naują 
romaną ■ “Pikčiurnienė,” dabar ėmėsi 
naujo ‘romano rašymo iš kolūkiečių ir 
žvejų gyvenimo. J. Paukštelis, kurio 
nauja pjesė “Audra ateina” turėjo pui
kų pasisekimą, dabar rašų stambią apy
saką apie tarybinių tautų draugystę.

Naujų ir reikšmingų kūrybos laimėji
mų yra pasiekę dailininkai ir kon^pozito
riai/ Kompozitoriai Račiūnas ir Klcnic- 
kis parašė muziką naujoms lietuviškoms 
operoms, o kompozitorius pielazaras pa
rašė pirmąMietuvišką tarybinę operetę 
“Auksinės marios” (pagal L. Janušytės 
libretto). Kompozitorius Juzeliūnas ra
šo naują lietuvišką baletą. Visa eilė 
kompozitorių, jų tarpe Karosas, Vainiū
nas, Kaveckas, parašė stambesnius sim
foninius kūrinius. B-e to, mūsų kompozi
toriai parašė didelį skaičių masinių 
dainų liaudies chorams, kurios išleidžia- 
mos atskirais rinkiniais.'

Tarybų Lietuvos dailininkų darbuose 
žymią vietą užima skulptūra. Kaip žino
ma, skulptoriui Aleksandravičiui buvo 
suteikta stalininė premija už Žemaitės 
skulptūrą. Nuostabiai puikias, skulptū
ras mūsų dailininkai padarė tiltui per 
Nerį Vilniuje. Tai — monumentalinės 
grupės vaizduojančios kovą ir pokarinio 
atstatymo darbus. !

Vienas iš seniausių Lietuvos dailinin
kų Žmuidzinavičius savo kūrinių indi
vidualinę parodą suruošė Maskvoje. Dai
lininko realistiniai paveikslai susilaukė 
didelio maskviečių susidomėjimo.

Daug, labai daug lietuvių tauta pasie
kė 1951 m. visose gyvenimo srityse, jų 
tarpe ir kultūros srityje. Bet yra viena 
sritis, kurioje visa mūsų tauta alsuoja 
vienu alsavimu, gyvena vienu troškimu, 
tai — taika. Troškimas išsaugoti taiką, 
atiduoti savo darbą, savo kūrybą taikos 
gyvenimo reikalui plaka kiėkvi-eno mūsų 
tautos žmogaus širdyje. Kai vyko kam
panija dėl pasirašymo po kreipimusi dėl 
Taikos Pakto sudarymo tarp penkių di
džiųjų valstybių, Lietuvoje neatsirado 
tokio žmogaus, kuris nebūtų padėjęs sa
vo parašo. • J. Šimkus.

Meiliškos žineles
OPERA “RIGOLETTO”

Kovo 16 dieną Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y., bus perstatyta 
šauni opera “Rigoletto.”

Tenka manyti, jog ši opera turės ne
mažesni© pasisekimo, kaip praėjusiais 
metais šioje pačioje auditorijoje turėjo 
‘(La Traviata.” Tuomet buvo daug žmo
nių ir visi didžiai gėrėjosi gražia opera, 
gerais aktoriais, puikiais dainininkais, 
—pasidžiaugs ir tie, kurie atvyks pama
tyti “Rigoletto,” kurią sukūrė tas p’ats 
kompozitorius Verdi.

Didžiojo Niujorko apylinkės lietuvių 
visuomenė prašoma atsilankyti.

BROOKLYNO LIAUDIES TEATRE
Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatras 

buvo manęs suvaidinti pavasarį kokį 
nors veikalą. Išrinkta veikalui surasti 
komisija iš E. Mizarienės, N. Buknienės 
ir L. Kavaliauskaitės. Komisija parinko 
A. Čechovo “Dėdę Vania,” — gražią, 
klasikinę dramą.

Kovo 4 dieną susirinko apie desėtkas 
Liaudies Teatro narių ir čia išklausė 
komisijos pranešimą. Čia pat buv6 “Dė
dė Vania” perskaitytas; daugumai dra
ma labai patiko. Visi sutiko, jog Liau
dies Teatras turi užtenkamai gerų ak
torių, kurie galėtų veikalą suvaidinti. 
Deja, nėra režisieriaus. Taigi dalykas 
paliktas komisijai: jei suras režisierių, 
lai ji tuojau verbuoja aktorius ir lai vei
kalą stato. Jei ne ...

Veikalas galėtu būti pastatytas gegu
žės mėn. pabaigoje.

REFERATAS APIE LEONARDĄ 
da VINČĮ

Kovo 23 d. Lietuvių Kultūrinio Cen- • 
tro patalpose, Richmond Hill, N. Y., 
LMS IH-čioji apskritis ruošia paskaitą 
apie Leonardą da Vikčį, nuo kurio gi
mimo šiemet sukanka pOO metų.

Referatą skaitys Rojus Mizara.
Leonardas da Vinči — vienas žymiau

siųjų pasaulio mokslininkų ir meninin
kų.

Su jo gyvenimu ir darbais turėtų su
sipažinti kiekvienas.

Kritika kritikams
Jau yra žinoma, kad kiekvienas mūsų 

vaidinimas, kiekvienas pasirodymas sce
noje yra kritikuojamas per spaudą. Po 
kiekvieno vaidinimo tilpsta dideli straip
sniai su kritikomis mūsų dienraščiuose 
“Laisvėje” ir “Vilnyje.” Tokias kritikąs 
rašo vieni iš pavydo, kad ne jų grupė 
vaidina, antri keršindami už kokius nors 
susipykimus, treti, norėdami pasirodyt, 
kad jie daugiau žino už vaidintojus, ket
virti gal ir su gerais norais, ir taip to
liau. Bet, ot, kokiais jie sumetimais ne
rašytų, jiems visiems prisieina pasakyti, 
kad jie per spaudą kritikas rašydami la
bai daug kenkia mūsų teatrališkai savi
veiklai. Jie tiesiog smaugte smaugia mū
sų teatrininkų veikimą. Ir štai kodėl: 
Kada kritikas pakritikuoja aktorių per 
spaudą, tai aktorius neina kitą sykį vai
dint. Ir nors jam ir sakai, kad kritika, 
buvo gera, draugiška, bet jis vis tiek 
neima daugiau rolės ir gana, sakyda
mas, kad jis nenori, kad kas jo vardą 
žemintų per spaudą. O jeigu gi būna ak
torius ne visai teisingai pakritikuotas, 
tai jau neprisileidžia nei kalbėt. Ir dar 
kritikai dažnai kritikuoja ir režisierių, 
patį teatro organizatorių. Tai, kai reži
sieriui reikia verbuot aktorius veikalo 
vaidinimui, tai būna tikra bėda. Nes ta
da aktoriai sako: “Kam tu čia prašinėji 
mus? Žiūrėk, ką “Laisvė” ant tavęs ra
šo!” Ir, žinoma^ jiems pritaria jų pačios, 
vaikai, broliai ,draugai ir kiti. Ir, ot, 
dėl to trukdosi ir labai daug nukenčia 
įpūsų teatro veikla.

- Kalbant apie kritikas, kyla šitas klau
simas. Ar yra reikalas kritikuot mūsų 
savanorius aktorius per spaudą, ar ne? 
Atsakymas — ne. Ir koks čia dabar per 
reikalas pasisakyt, paskelbt laikraščio 
skaitytojams arba kitų miestų meninin
kams, kad, ot, pavyzdžiui, mes, brookly- 
niečiai, darom klaidas vaidindami veika
lus? Juk mes galim išsikritikuot, ištai- 
syt tas klaidas savo teatrų susirinkimuo
se arba praktikose. Kritikuot per spau
dą galima tokius aktorius, kurie dirba 
už algą, kurie vaidina kasdien, kuriemsč 
yra visi palankumai, visi įtaisymai, 
sas laikas ir tt/ Tokie gi ■ turLgyveht 
veikalų charakteriuose.-Ir kurik to ne

padaro, būna kritikuojami per spaudą 
be baimės, nes jie negali pabėgt, jų pra
gyvenimas prie to verčia. Bet ką kalbėt 
apie mūsų saviveiklos aktorius, kurie 
užsidirba sau duoną dirbtuvėse ir kurie 
vargais negalais priprašyti ateina kele
tą sykių j praktikas ir vaidina, klausy
dami, ką jiems suflioris’sako. O po vai
dinimo, tai jau, žiūrėk, kritikas juos ir 
“akėja.” Tokių aktorių kritikavimas, tai 
išeina taip/kaip kad kritikuotum kūdi
kius, kurie dar nemoka kalbėt, kodėl jie 
nekalba.

• Beje, mūsų kritikai, kritikuodami 
mūsų vadinimus, nori kad mūsų vaidi
nimai išeitų taip, kaip Hollywoodo. Bet 
jie nepagalvoja, kad pas mus nėra nei 
aktorių, kokių reikia, nei kostiumų, nei 
scenerijų, nei. pinigų, nei laiko, o pas 
Hdllywpodo vaidintojus visko pilna. Ir 
dar reikia suprast, kad vaidinimai tada 
išeina gerai, kada vaidina juos, kasdieną, 
kada aktoriai gerai pripranta, o ne taip, 
kaip kad pas mus — suvaidinai sykį ir 
nebėr. Antra, gi mūsų didžiuma teatri
ninkų supranta mūsų teatrų reikalingu
mą, kad su jais prisidėt prie mūsų dar
bininkiško judėjimo, o ne kad pasivyt 
Hollywooda. Taigi ir čia vaidintojų tie
sa, o ne kritikų. Nors, žinoma, nereikia 
suprast, kad mokytis nereikia. Mokytis 
reikia ir stengtis atlikt kuogeri'ausia.

Automobilistų unijos 
prezidentas Walter P. 
Reuter. Jis kalba Senato ,, 
finansinėje komisijoje, „ 
kuri svarsto senatoriaus 
Moody bilių už suteikimą , 
iš darbo išmestiems dar
bininkams pridedamų pa- > + 
šalpų.

šitą straipsnelį po antgalviu “Kritika 
kritikams” rašau iš savo paties ilgų me
tų patyrimo. Man, mat, kasmet režisuo
jant veikalus, prisiėjo daug sykių ver
buot, mokyt aktorius vaidinimams ir kD 
tokius reikalus turėt su Jais. Ir aš tikiu, 
jei kritikai būtų turėję tiek reikalų su 
vaidintojais, kaip kad aš, tai jie, vieton 
juos kritikuoti, tik džiaugtųsi jų atlik
tu darbu.

Beje, mūsų šių dienų kritikai, pirm 
negu jie paima' plunksną kritikos rašy
mui, turėtų gerai pagalvot, kokios spė-. 
kos randasi mūsų teatrališkam darbui, 
koks padėjimas apylinkėje, koks turtas 
tos grupės, kuri vaidina, koks padėjimas 
arba politika pasaulyje ir taip toliau. Ir 
jeigu tą viską kritikas apsvarstytų, tai 
jis nedrįstų rašyti aštrią kritiką, bet pa
rašytų švelnų, draugišką straipsnelį, 
simpatizuodamas vaidintojams.

Jonas Juška.
LAISVĖS REDAKCIJOS PASTABA.— 
Negalima sutikti su J. Juškos sariiprota- 
vimais. Kritika, draugiška kritika, be
šališka kritika bei pastabos aktoriams, 
kaip ir kiekvienam kitam veikėjui, tega
li tik padėti žengti pirmyn, daugiau mo
kytis, toliau siektis, lavintis. Per virš 
60 metų, kai Amerikos lietuvių scenoje 
buvo pradėti ruošti spektakliai, koncer
tai, spaudoje nuolat buvo daromos pas
tabos apie tai, kas atlikta geriau,. kas 
blogiau. Tai padėjo scenos mėgėjams 
progresuoti. Kiekvienas juk mokosi iš 
paklaidų, nežiūrintį ar jis vaidina, ar 
jis sako prakalbas, ar jis dainuoja. 
Spaudos pareiga tai aprašyti: kas gera, 
—pagirti, kas bloga — draugiškai, gra
žiai pakritikuoti, kad ateityj būtų atlik
ta geriau. Ligi šiol mums niekur nete
ko matyti išstojimo prieš kritiką.

J. Juška sako, jog tie aktoriai, kurie 
tampa pakritikuoti spaudoje, “nenori,

Hartford, Conn.
Aplankiau O. šilkienę, kuri 

sirguliuoja, bet jaut povaliai 
eina geryn. Ji skundėsi, I jog 
iąL tekę sirguliavimo laike a- 
titrūkti nuo Laisvės Choro pa
mokų. Ir net buvo susirūpinu
si, kaip reikės jai vaidinti 
“Tetos Turtai” 9 d. kovo New 
Ilavene.

Ji labai mylėtų dalyvauti ir 
pagerbimui d. K. Stanislovai- 
tienės bankete Waterbury 15 
d. kovo. Linkime Onai greitai 
su sveikti.

Pasijuos dažinota, kaip rū
pestingai Laisvės Choro due- 
• istai ruošiasi bankete melo
dingai padainuoti, t.y; Wilmh 
Hollis, Grace Gailen ir, John 
Kiškūnas. Daug esą žadančių 
vykti į Waterbury pabaliavoti 
ir tai nenuilstančiai artistei, 
menininkei palinkėti laimės 
josios darbuotėje.

Laisvės Koresp.

Waterbury, Conn.

kad kas jo vardą žemintų per spaudą.” 
Jeigu yra tokių, .tai jie neverti akto
riaus pavadinimo, ųes padarymas pasta
bos apie tą ar kitą veiksmą, asmens ne- 
pažemin'a ir nepažemins. Be to, galima 
aktoriui padaryti pastabų, net neminint 
jo vardo ir pavardės.

Kas gi iš mūsų meninės veiklos pasi
liktų, jei mūsų spauda, vadovaudamasi 
J. Juškos patarimais, nieko daugiau ne
darytų, kaip tik > viską girtų, — girtų 
prieš vaidinimą, girtų po vaidinimo? 
Tuomet nieko neišeitų. Mūsų spauda pa
siliktų tuščia, bevertė, beprasmė. Tad 
mes manome, jog kritiškos pastabos — 
draugiškos, konstruktyvės pastabos, —• 
turėtų būti dažnai padarytos mūsų spek
takliams, mūsų koncertams, mūsų viso
kioms pramogoms, reikalingoms pasta- 
bų; ’

Symbol oF Maty 

Vfar it Pfaidly
To ženklelio pasirodymas spaudoje liu

dija, kad jau prasidėjo Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus kampanija sukelti po visą 
šalį — 85 milijonus dolerių. Iš New Yor- 
ko miesto gyventojų tikisi gauti $6,700,- 
000. „

ĮVAIRIOS žinios

LLD 28 kuopos susirinki
mas įvyko vasario 13 d. Buvo 
rinkimas kuopos valdybos. 
Valdyba pasiliko ta pati, 'tik 
užrašų raštininkas atsisakė 
toliau eiti pareigas, tai jo vie
ton išrinktas V. Krasnickas.

Finansų sekretorius rapor
tavo, kad dar keli draugai 
yra nepasimokėję duoklių. 
Malonėkite pasimokėti.

Skaitytas laiškas nuo Civili
nių Teisių Gynimo Komiteto. 
Draugai tam reikalui paauka
vo $11.

Nutarta paminėti Tarptau
tinę Moterų Dieną, kuri įvyks 
kovo 12 d., 103 Svetainėje, 8 
vaf. vakare. Draugės ir drau
gai, nepamirškite' to vakaro. 
Turėsime užkandžių. Taipgi 
bus gera kalbėtoja. Įžanga 
veltui.

/

Kovo 15 d. įvyks Kristinos 
Stanislovaitienės gimtadienio 
vakarienė. Taipgi atsibus 103 
Svetainėje. Apie šitą parengi
mą buvo daug"’rašyta. Komish 
ja deda visas pastangas, kad 
parengimas būtų pasekmim 
gas. Kurie dalyvausite, būsite 
patenkinti, nes bus ir meninė 
programa ir kiti įvairumai.

—o---
Balandžio 27 d. Hartfordo 

menininkai suvaidins veikalą 
“Tetos Turtai.” _ Toje pačioje 
103 Svetainėje. Lošimas bus 
po piėtų, todėl bus gera proga 
iš toliau atvažiuoti ir persta
tymą pamatyti.

Veikalas juokingas, lošėjai 
geri. Kurie matėte kartą, ti
kiu, kad norėsite pamatyti ir 
antrą sykį Waterburyje.

28 Kuop. Koreap.



HAVANA, CUBA

I

iai lekia į pietus 
rudenį, o aš tai nors su 
varnomis atklydau vidur
žiemį.

Į Cubą atvykau vasario 
pradžioje pažiūrėti, ar daug 
kas pasikeitė nuo 1942 me
tų, kuomet aš čia gyvenau 
keletą mėnesių.

Skrendant iš Miami, Fla., 
pietvakarių link, Atlantas 
atrodo, lyg mėlynas petel- 
nios (skaurados) dugnas, 
primėtytas mažų blynelių, 
paliekant mažus tarpus tar
pe* vienos kito. Tai Key 
West salynas, kuriame py
limais ir tiltais tarpsaliuo- 
se driekiasi U. S. No. 1 ke
lias iki Key West salukės, 
bent 160 mylių nuo Miami.

Palikęs Key West, orlai
vis ant pusvalandžio pa
skęsta skaidrioje dangaus 
mėlynėje. Atlantas apa
čioje tamsiai mėlynas, ku
rio paviršium rėplioja pal
ši debesėliai. Jau ir šiau
rinis Cubos pakraštys—Ha
vanos miestas.

Viskas toje pačioje vie
toje, kur aš palikau dešimt 
metų atgal.

Iš oro žiūrint, Havana 
atrodo taip pat, kaip ji at
rodė paskutinį kartą ją pa
liekant, jei bent išskiriant

Havanos senmiestyje da-

Jų visu 
skurdo, 

betikslio 
jų

miau, matosi tie patys 
raukšlėti pageltę veidai. 
Jie niūrūs, lyg suakmenėję. 
Juose nesimato jokio entu
ziazmo ar vilties, 
akyse 'atspind is 
melancholijos ir
gyvenimo. Bet dabar 
daug daugiau yra, nei jų 
matėsi dešimt metų atgal.

Gyvenimo reikmenys Ha
vanoje dabar dvigubai kai
nuoja, nei dešimt metu at
gal, o aš nuo vieno lietu-1- 
vio siuvėjo, su kuriuo susi
pažinau Guboje Antrojo pa
saulinio karo metu, paty
riau, kad žmonių uždarbis 
pakilo tik 40 nuošimčių.

dalis Havanos, Vidado, ką 
reiškia rezidencijos sekciją, 
randasi garsusis Nacional 
viešbutis. Ten gyvena tur
tuoliai ir įvairių šalių di
plomatai. Pigiausias vienam 
žmogui 
diena, 
tūs $8 
resni, 
būriai.
karpetais nuklotos grindys 
svečių salėse. Paauksuoti 
liktoriai, didžiausios gėlių 
vazos ir stikluose - veidro

di šauniais 
gėrimais nukloti barai ir 
restoranai.

Nacional viešbutis su pai
mu gojais ir gėlynais uži
ma bent penketą akrų 
Meksikos. Įlankos pajūrio.

kambarys $1'8 į 
Siekia iki $30, Pie-

Uniformuotų tarnų 
Marmuro pilioriai,

tai, kad gatvės ir pastatai ; ^^iuose paskendę 
naujamiesčio nusi driekę! 
daug toliau į laukus ir to-1 
limesnes pajūrio sritis. Da
bar miestas giriasi turis 
virš milijoną gyventojų. 
Dešimt metų atgal teturė
jęs tik 600,000.

Vaikščiojant ar važinė
jant Havanos gatvėmis, jau j 
vaizdai kitokį, negu buvo 
pirmiau. Naujamiesčio ilgi 
bulvarai, platūs šaligatviai, 
puošnūs namai sudaro pui
kų reginį. Žmonių čia. ma
žai vaikšto. Jie puikiai pa
sirėdę. 'Amerikos automo-

• biliai, daugumoje Cadillacs, • 
gatvėmis varsto, lyg lydė-Į 
kos. c

Rytinėje dalyje Havana, 
senmiestyje, jau kitokį vaiz
dai. Gatvelės siauros. Var- 
giai jose išsitenka viena, ei
lė automobilių. Šaligatviai 
tik dviejų pėdų pločio. Pa
statai nuolatiniai vienas 
prie kito sukimšti. Išski
riant priekines duris bei 
langus, nei šviesa nei oras 
per niekur' kitur neįeina. 
Tose mizernose senmiesčio 
landynėse sukimšta Hava
nos darbo žmonija.

Einant siaurais šaligat
viais, susitikęs praeivį, tu
ri į tarpdurį skverbtis, kad 
prasilenkus’. Į gatvę pavo
jinga nužengti nuo šaligat
vio, kadangi nuolatinė sro
vė automobilių, trokų i 
autobusų , be pertraukos

Vienas iš tavorinių laivų Philadelphijos'uoste. Orga
nizuoti laivakroviai atsisakė laivus iškrauti, kuomet lai
vų kompanijos atmetė jų reikalavimų dėl algų pakėlimo.

Laisvė —visų, mūsų gyvas 
reikalas

voj kažin dėl ko apleistas. 
Jis reikia išjudinti.

Tas veikimas, gerai išvys
tytas, apima daugiau kaip 
kovą prieš deportavimus..

ir mano laisvei, ir

KEARNY, NEW JERSEY

8

šį jų vieta nevisai 
geras galas kelio 

Atlantic City, 
Newarko, N. J.

sim, daugiausia tūkstantį 
svečių, kadangi jame tėra 
tik šeši šimtai kambarių. 
Bet tie milijonai turto,.ku
rie ten sukrauti, atsvers 
bent dešimties blokų turtą 
senmiesčio dalyje, kur gy
vena apie 50,000 darbo žmo
nių, v

Nuo Nacional viešbučio 
einant į rytus pajūriu, I 
garsiuoju Melicon bulvaru, i 
daeini į aikštę, kuri susi
lieja su garsiuoju Prado. 
Čia randasi daug garsių is
paniškos architektūros pa
statų. Čia gražus pastatas 
kadaise buvo opera, dabar 
gelžkelių kompanijos rašti
nės. Rytinėje pusėje Pra
dos maurų (Moors) archi
tektūros didelis pastatas, 
kitados buvęs sociologijos 
institutas, dabar vartoja
mas banko patalpai. Čia 
randasi it’ Cubos preziden
to palocius, ' ir Cubos val
diškieji atstotų rūmai.

Nuo čia ir prasideda 
skurdo, uždanga, per kurią 
niekas* negali matyti min-

KAM DABAR 
SKAMBINA’ VARPAI

“Aš verkiu, nes garsiai 
gaudžianti varpai skambi
na pomirtinę laisvei žodžio, 
laisvei minties. laisvei orga
nizacijos — skambina ne 
vien komunistams, bet jūsų 
laisvei
visų mūsų laisvei.

Rytoj jau gal užteks vied 
to, kad jūs ar aš protestuo
jame prieš Teisių Biliaus 
paneigimą. . .”

’ Ted Tackrey
Tackrey nėra net ir ra

dikalas. Jis redaguoja New 
Yorke dienrašti “The Com
pass.” Jis betgi toliau per
mato už daugelį savo kole
gų, už daugelį kitų žmonių.

Jis tai}) lįašė, kada New 
Yorke tapo’pasmerkti kalė- 
jiman darbininkų vadai ne
va už suokalbį prieš val
džią, kuris tačiau ne vien 
neįrodyta, bet ir nesisteng
ta įrodyti?

Deportavimai yra nuož
miausias būdas žmonių per
sekiojimo, nes atplėšiami 
tėvai nuo vaikų, ardomos 
šeimos, baudžiami ne vien 
tėvai, bet ir jų vaikai.

Taip sakė Aukščiausiojo 
nkrys

Daugelis žmonių labai 
“užjaučia” persekiojamus; 
žinant, kad jie persekioja
mi už veikimą kitų, kaip ir 
savo labui.

Užjausti, simpatizuoti yra 
lengviausias dalykas, bet 
vaizduokitės sau, kad visi, 
kurie veikia, kovoja, tik 
užjaustų. Jokio veikimo, 
jokių kovų prieš išnaudoji
mą, prieš beteisę nebūtų.

■ Berods Maksimas Gorkis 
yra pasakęs: “Simpatijų ir 
dvarponis samdiniui nesi
gaili, jei jos veltui atsiei
na.”

Frank Mur-

viena puse pasaulio neži

Teismo 
phy.

Kova
isterija

prieš 
yra

n
’’Klajūnas

n' ties akimis; kaip .sakoma, 
- J “viena puse pasaulio neži- 

plaukia. Be perstojimo jie no, kaip antroji pusė pa
ilgais birbina,, gadindami i šaulio gyvena, 
nervus ten esančių "žmonių, j

San Francisco, Cal

u

v

''

B
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deportavimų 
reikalas visų 

mūs, kaip ir kova abelnai 
prieš politinius persekioji
mus.

Ir neužtenka vien finan
siniai paremti tą kovą.

Reikalinga veikti už at
šaukimą Smith o ir McCar- 
ran aktų, už išlaikymą Tei
sių Biliaus.

“Aš veikčiau prieš perse
kiojimus, bet bijau: mano 
vaikai gali darbo netekti,” 
dažnai tenka girdėti pasi
teisinimus.

Negerai, kad bent kieno 
vaikai darbo neteks, bet 
reikia neužmiršti, kad var
pai gal skambina ir jūsų 
vaikų laisvei mirtį.

Pagalios, jei priimsime tą 
pasiteisinimą, bus galima 
pateisinti visokis neveiklu
mas, apsileidimas, kas yra 
pavojinga visiems lygiai..

U

San Francisco gatvekariy darbininkai laimėjo trijų 
dienų streiką. Kai streikas ėjo, žmones automobilius na-

New. Yorke įsikūrė mote
rų organizacija The Na
tional Women’s Appeal for 
the Rights of Foreign Born. 
Jos mitinge už sveturgimių 
teises kalbėjo įžymios mo
terys — prof.. Louise Petti
bone Smith, advokatė 
Blanch Freedman ir Char- 
lotta Bass, nacionale pirmi
ninkė Sojourners of Truth 
and Justice.

New Yorke stropiai vei
kia sveturgimių gynimui eL 
lo organizacijų. ■

Lietuvių veikimas toj dir-.

Bekamp'ai 
turi fiusi- 

paj Oryje ir

r. atvės dienas, pridūrė Bekam
pis. O jei mūsų geri pažįsta
mi ir draugai norės vakaci- 
jom bei vasarojimui gauti 
kambarį, tai galės gauti be 
apl upinio.

čia paduodu Bekampių nau
jos vietos antrašą:

Jos. A. Bekampis, 147 13th 
St., Avalon, N. J.

Tiesa, 
arti, dar
pravažiavus 
N. J., nuo 
apie 150 mylių, bet visi einan
ti keliai linkui Atlantic CJy 
7ra geri, gali nuvažiuoti į 4 
valandas. Į tą kraštą eina ke
li keliai, bet pro Avalon, N. J., 
eina 9-4 kelias, ten pasukti į 
Kairę ir važiuoti apie 3 my
lias, ir čia bus tas minėtas pa
jūrinis miestelis.

Taigi, kai vasara 
lankysime draugus 
pius. Jie negali būti

Parvažiavus į Newarka, nu-1 
ėjome 'į Sietyno Choro paren- i 
girną, kur radome jau pilną | 
Dkrainų svetainę žmonių.

Sietyno Choro parengim 
reikia skaityti gražiai pavykti- i 
siu, nes buvo daug vietinių ir ' 
iš Brybklyno svečių.

1

Tai tik tokie chorų vadai ir 
tegali būti pasekmingi. Reikia \ 
dar priminti, kad Januš mių 
šeimyna yra muzikos ir meno 
mylėtojai. Taigi ir jų duktė 
Mildred yra žymi muzikė, ir 
jos vaikučiai jau rišasi prie 
muzikos ir meno. Va, kai ir 
Mildos sūnukas, dar tik apie 
6-7 metų, kaip tik gali pakol- • 
ti muzikali instrumentą, o j?uK 
kelis .muzikos kavalkus, pagal 
jo metus ir didumą, gana gra
žiai išpildo; *

Taigi minėtos šeimos jau 
tremai kartai priklauso garbė 
ir kreditas. V. Žilinskas

ateis, ap- 
Bekam- 

u<ž miršti.

ŠYPSENOS. t

Kunigas, pamokslą saky
damas: “Ar daug iš jūs 
turite geras knygas namuo
se?” Daugybė rankų iš,-?-* 
kilo aukštyn.

“Ar daug jūsų turite baž
nytinių himnų knygas?M 

f Vėl didelis rankų pakilimas.
“Aš tikiu, kad jūs jas sų- 

grąžinsit į bažnyčią,” sako 
j kunigas, “nes nėra . pinigų 
nupirkt daugiau tokių kny- 

Į gų ” —
i •

Veikimas bendrai su ki
tais, ypatingai šioj dirvoj, 
yra naudingas ir abelnai 
mūsų pažangia j am j udė j i- 
mui. Kada mes tik vieni 
susirenkame, mūs mažiau, 
dauguma mūs apsenę, ūpas 
dėl to nesusidaro labai ge
ras.

Kas" kita veikiant ben
drai — skaičius didelis, yra 
daug jaunimo, entuziazmas 
didesnis.

Veikianti su kitais ir sa
vo organizacijose yra ge
resni.

Mums būtina rištis dar
be. su kitais, kurie kovoja 
už laisvę, už civiles teises, 
prieš deportavimų isteriją.

žvalgas

Atsisveikinant su San Francis
co ir Oaklando draugais

Kovo 3 d. grįžti į Brockton, 
Mass. Didžiai dėkinga esu vi
siems, su kuriais teko susitik
ti : draugams Taraškams, Al- 
vinams, Karosams, Sutkams, 
M. Baltulioniutei, už jūsų 
draugiškumą ir malonų vai
šingumą. Pasimatymas vien 
tik su dukrelėmis nebūtų bu
vęs toks atmintinas. Bet susi- labai 
draugavimas su jumis 
minčiai draugai, padarė mano 
atostogas pilnai pavykusio- 
mis. Laikas, kuri su jumis pra
leidau, ir įspūdžiai, kuriuos 
patyriau, pasiliks mano atmin
tyje ant visados.

Plačiau apie mano patyri
mus parašysiu vėliau. .Dar 
kartą tariu dėkui už jūsų 
draugiškumą . Julija Stigienė

Vasario 23 d., atsikėlus apie 
vai. ryto, pasidairius per 

langus, pasirodė, kad diena 
btis graži. Mano žmona Ona, 
dar tebežiovaudama, taipgi 
sako: šiandien bus graži die
na, tai gal važiuosime kur to
liau šviežio oro pasigaudyti ? 
Na, ir bepusryčiaudami susi
tarėme važiuoti į Merchants- 
villę, N. J., pas draugus Be
kampius, ' nes jau seniai matė- 
mėsi.

Išvažiavome apie 10 vai. , o 
apie 12 jau buvome Bekam
pių įstaigoje. Kadangi pietų 
laikas buvo, tai valandai įstai
ga buvo uždaryta. Kaip visuo
met, draugai Bekampiai šiltai 
mus pasveikino ir tuojau pa
kvietė ant pietų. Geriahi, val
gom ir linksmai šnekučiuoja
mės. Tik kiek vėliau draugė 
Bekampienė pradėjo/ skustis 
apie savo blogą sveikatą, kad 
ji krautuvėj tuo tarpu nieko 
negali padėti ir tt. Bet drg. 
Bekampis, ją ramindamas, 
sako: Ko čia bėdavoti, aš da
bar turiu tris getus darbinin
kus ir biznis eina kuogeriau- 
siai.'o tu būk saw rami ir nie
kuo nesirūpink.

Toliau, draugai 
paaiškino, kad jie 
pirkę gražų namą
čia pat mums pareiškė, kad šį 
vaki.rą jūs nevažiuosite na
mo; aš biznį uždarysiu kaip 
šešios ir tuomet važiuosime j 
mūsų naują vietą; ten pava
karieniausime ir čia pat nak
vosi! e. A

Ačiū 'jums širdingai!—sako
mo, bet rytoj mes turime bū
ti Sietyno Choro parengime, 
tai gal negalėsime nakvoti.

Mes jūsų ir nelaikysime: 
ant rytojaus\Ąprodysime mūsų 
naują apylinkę, papusryčiau
sime ir tuomet jūs galėsite 
važiuoti į Sietyno parengimą, 
laiko bus įvalias, atrėžė Be
kampis.

Na, ant šio plano tai jau 
negalima nesutikti, atsakėme 
mes.

Taip ir buvo. Bet nuo Be
kampių senosios vietos i nau
jąją dar 70 mylių, ir ėmė 2 
vai. laiko nuvažiuoti. Kadan
gi buvo nakties laikas, tai nie
ko nesimatė, o tik jūrų ošimas 
girdėjosi.

Pavakarieni avę, p asi kai be - 
ję, nuėjome gulti jau vėlokai. 
Ant rytojaus, apie 7-tą vai. 
ryto, karvelių burkavimų įmi
ginami, sukilome, nes rūpėjo 
apžiūrėti Bekampių pirkini ir 
jo apylinkę. Na, tai gerai, Be
kampis sako: Dabar apsireng
sime, sėsime į mano vežimą ir 
važiuosime pasidairyti aplink 
mūsų naują apylinkę.

Pirmiausia apžiūrėjome pa
tį pirkinį, kuriame nakvojome. 
Ir reikia pasakyti, kad čia 
ne koksai paprastas vasarna- 
miukas (bungalo), bet drūtai,- 
gražiai 1929 metais budavotas I 
namas; su šešiais dideliais 
•kambariais, “sun parlor” ir 
porčiais ir dviejų karų gara- 
džiuini ir šone dar tuščiu lotu.

Dar daugiau, šis namas pa
statytas gyvenimui žiemą Sr 
vasarą, nes yra įtaisyta puiki 
centrinė šiluma ir vasarinė 
‘cool system’, ir visi kiti pato
gumai. Paskui drg. Bekampis 
apvežtojo mus ir parodė visą 
apylinkę. Pasirodo, kad jų na
mas iik 3 blokai nuo pajūrio.

didelio ir gražaus by- 
vien-' čiaus, kur vasarai'atėjus gak

art gėrimų ir užkandžių, 
buvo ir visokią dovanų, kurios, 
be, abejonės, davė ir gražaus’ 
pelno.

Taip pat buvo ir programa, | 
kurią pildė Sietyno Choras, 
vadovaujant Mildred Stensler.

Įsitėmijau, kad Mildutė mo
ka vadovauti Chorą puikiai, 
kad su choristais ji gražiai 
moka apsieiti, ir, kad choris
tai ją myli ir įvertina.

Mildred, reikia pasakyti, 
Chore užaugus. Jos tėveliai 
Janušoniai ją prirašė į chorą i 
gal apie 6-7 metų amžiaus, ir Į

Gydytojas: “Kaip tas Ii- 
r' gonis 53 - čiam kambaryj, W 

i kuris nurijo sidabrinį dole-J pį?” : A
Slaugė: “Kol kas dar ne

išdavė čenčiaus.”

Newyorkietis Detroite: 
“Aš turėjau žalią šviesą; 
jis įvažiavo į mane, o'po
licistas' kaltina mane.” .

Policistas: “Suprantama, 
tu kaltas.”

“Kaip tai?” klausia new- 
yoi’kietis.

“Todėl, kad jo tėvas yra 
miesto majoru, brolis poli- 

ieijos viršininku, o aš ženo- 
]i chore tebebūna be pertrau-) tas SU jo sesere,” pareiškė 
kos, net iki jai pačiai prisiėjo ! policistas.
chorą vadovauti. i Spartakas

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje. t

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

&

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A I C If f> 110-12 ATLANTIC AVENUE, L A I J V t RICHMOND HILL 19, N. Y. '

* t

Jei dar Beturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

Jei jūsų draugijai, klubui 
ar chorui reikia kokių stam
besnių spausdintų: konsti
tucijų, mokesčių knygelių 
ar kitko, — nesibaidykite, 
kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
SMMStuve..,, _ .. .......

ma puikiai pasimaudyti. Apy
linkė labai graži ir patogi gy
venimui. Nes čia užvesta inies- 
tava sistema. Gatves plačios 
ir daugumoj jau išcementuo- 
tos; vandentiekio sistema kaip 
ir didmiestyje, reikalingų 

! krautuvių, užeigų ir nedide
lių hotelių taip pat čia yra, 
nameliai, kurie čia seniau bu- 
davoti ir ką dabar budavo.ja- 
mi, visi gražūs. Man rodosi, 

(kad vasarą gaunantiems va- 
i Racijų čia gali būti patogi 
vieta poilsiui.

Man z užklausus Bekampių, 
ką jie mano daryti su tiek 
daug kambarių^ jie atsakė: 
Mes patys juose gyvensime. 
Nes manau tuojau gyventi ant 
pensijos ir čia užbaigti se-

r 1 LIAS
Į LAlHf

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus) išgy? 
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti j šalį, kol užbaigsite! , «

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus' jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

110-12 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. Y

Kovo-March i>, 19524 pusi.—Laisve (Liberty) — šeštadien
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(Tąsa)
*-Duos jums dabar sprandų!
Praeiviai Sevastopolio bulvare, prita

riamai šypsodamiesi, grįžčioja į ber
niūkštį su visomis suaugusio maniero
mis, kuris paleido šią pastabą dviejų vo
kiečių kareivių adresu.

—Įkrės jums kaip pridera... Ech, 
įkrės!—kartoja vaikezas, kreipdamasis į 
bičiulį.

Praeiviai šypsosi. Šiandien paryžie- 
čiams lengvesnė širdis.

Rytą aš susitikau su dviem savo tri- 
tfampio draugais esplanadoje priešą is 
Pale-de-'Šajo. Čia mes susitinkame tik 
nepaprastais atvejais.

—Reikia sukelti ant kojų visus mūsų 
žmones įmonėse ir sustiprinti sabotažą, 
— pasakė Silvestras, kuris vadovavo 
darbui fabrikuose.

—Reikia kreiptis į visus gyventoj te
patiksimo Ramje, vadovaująs propagan
dai.—Visur didžiulis pakilimas.

SMes nubrėžėme veikimo planą ir su- 
cįtarėme susitikti pavakary.

ties “Šatle” teatru prie manęs priėjo 
Alberas. Jau devynios. Aš bijojau pa
vėluoti.

—Matei savo vyrus?
—Mačiau du iš savo trikampio. Mes 

ką tik išsiskyrėme, bet šiandien pama
tysiu. visus atsakinguosius. -

Aš pranešiau jam apie numatomas 
priemones: lapelius, viešas kalbas ce
chuose...

—Dabar to jau nebepakanka. Viltys, 
kurias sukėlė Tarybų Sąjungos įstoji
mas į karą, duoda mums naujų galimu
mų. Koyoti mums bus lengviau ir veikti 
galime ryžtingiau.

• . ■ • ' ’ •

Emilį sutikome kavinėje, Monžo aikš-

—Čia pasilikti negalima,—tarė jis,— 
sekami visi bistro.

.Mes nuėjome į Botanikos sodą, pirma 
įsitikinę, kad mūsų neseka.

Emilis stengėsi atrodyti ramus, bet 
męs matėme, kad jis nervinasi. Jis api
bėrė mus klausimais:

—Ką kalba? Kas girdėti? O darbi
ninkai? O mūsų vyrai? Yra suimtų?

Jis tęsė, nelaukdamas atsakymų:
—Aš mačiausi su mūsų draugais. Par

tijos sekretoriatas buvo susiriiAęs šią
nakt ir apsvarstė padėtį. \

Alberas tarė: į
— Vakar vakare aš gavau laišką iš 

'Frederiko (Žako Diuklo partinė pravar
dė).
—Taip, bet nuo to laiko daug kas įvyko. 
Dalykų padėtis dabar tokia: ligi šiol mes 
sabotavome ir varėme propagandą prieš 
vokiečius. Dabar galima daryti daugiau.

^įteikia pradėti ginkluotą kovą. Vokie- 
nusiųs į’Rytų frontą geriausias di

vizijas ir žymiai sumažins okupacinę ka
riuomenę čia pas mus. Vadinasi, atėjo 
metas paskelbti jiems negailestingą ka
rą. Kas prieš savaitę galėjo atrodyti be
protybė, dabar pasidarė realybė. Karpy
ti telefono laidus, gadinti mašinas ir sa
botuoti darbą gamyklose jau nebepakan
ka, reikia ‘nesvyruojant naikinti viską, 
kas gali būti priešo panaudota. Sprog
dinti tiltus, versti nuo bėgių traukinius, 
deginti gamyklas, visur naikinti vokie
čius. , Reikia pasiekti, kad po kelių sa
vaičių joks vokietis nedrįstų vienas 
vaikščioti po Paryžių arba slankioti 
Prancūzijos keliais.

Emilis iš mūsų veidų išraiškos stengė
si įspėti, kokį įspūdį padarė jo žodžiai.

—Tai sakau, ne aš, bet partijos vado
vybe. Suprantate ?

—Kurgi ne! Suprantame!
Jis peržvelgė mus n^ylinčiu žvilgsniu.
—O svarbiausia — reikia budėti, prie

šas paskelbė ir mums negailestingą ka
rą ir kovos, ligi paskutiniųjų. Kelias bus 
sunkus.

,IV

Mūsų valstijos jaunimo1 vy
čiai užsigeidė būti smetoninės 
Lietuvos generolais — genero

lais be valstybės ir kariuome
nės. Jie sako, kad geras ir 
prakilnus yra darbas senų ge
nerolų be armijos, kurie buvo 
nuvykę į Washingtona 16-tą 
diena vasario ir matėsi su šios 
šalies prezidentu, kad Truma- 
nas jiems pažadėtų Lietuvą.

Bet jie nesą pasitenkinę, 
kad seni generolai nepriima 
jaunų generolų talkos, ir jie 
negali praleisti kelionėn ir 
viešbučiams surinktų pinigų iš 
Amerikos lietuvių. Jie sakosi 
esą Ai prus Lietuvos pilioriai 
ir jų žodis gali daugiau reikš
ti ir prezidentą paveikti Lie
tuvos laisvinimo darbe.

. Bet tie jauni vyčių čyfai 
nėra matę, neigi jie matys 
Lietuvą. Jų šalis yra Amerika 
ir jie turėtų rūpintis Ameri
kos gyvenimu'.

—o—
. Keista ir ta įdomybė, - kad 
mūsų radijušas įsigijo plokš
telę ir savoms avelėms, ar tai 
kad įtikus klebonams, svietui 
garsiną, jog tūlas dipukas, 
gyvenantis Clevelande ir ka
riavęs Korėjoje, išlikęs gyvas 
lik todėl, kad kiseniuje nešio
jo rąžančių ir jį tankiai kal
bėjo. Ar tik, kunigija šį dipu
ką nepadarys šventuoju?

—o—
Vitold F. Kukaitis, bayon- 

nietis, kuris dirba Texas Oil 
Co., likosi pagerbtas bankie- 
te už gerą darbą 1951 metais 
Junior Chamber of Commer
ce. Bankietas įvyko 22-rą va
sario.

Nežinau, ar yra daugiau 
Bayonnės lietuvių tarpe Ku
kaičiu, tik žinau viena A. Ku
kaitį, progresyvės lietuvių vi
suomenės veikėją ir LDS 26 - 
tos kuopos sekr. per daugelį 
metų, šie Linkaičiai turi vieną 
sūnų, kuris kariavo antrame 
pasauliniame kare, ir spėju, 
kad buvo pagerbtas jų sūnus.

—o—
Sutikęs A. Matulį žiūriu,- 

kad rankos pirštas subanda- 
žuotas, ir iš pasikalbėjimo su
žinojau, kad darbe ištiko ne
laimė ir smarkiai buvo pirštą 
sužeidę. Sakosi dvi savaites 
nedirbęs, bet dabar jau pra
dėjo dirbti. Linkiu jam pilnai 
pasveikti.

Drg. Krūtis buvo sunkiai 
susirgęs, gavo pneumoniją ir 
turėjo būti namie po daktaro 
priežiūra. Drg. Krūtis trys 
metai atgal sunkiai sirgo šir
dies liga ir negalėjo dirbti 
per ilgą laiką. Dabar gi vėl 
jį ištiko nelaimė. Drg. Krūtis 
yra vienas iš progresyvių eli- 
'zabethiečių ir veiklus mūsų 
judėjime žmogus.

ne veikla, gali būti baudžiamas mirties 
bausme.

Šį rytą dirbau namie, rengiau išausti 
korespondenciją. Po pusryčių išėjau su 
reikalais. Man reikia nueiti -į aštuonik' 
ar dešimt susitikimų. y
\ Ant paskutinės pakopos, išeidamas iš 
“Bocaris” metro, užsirūkiau cigaretę ir. 
sustojau pažiūrėti, ar neatsigręš kas iš. 
keleivių, prieš mane išlipusių į viršų. 
Viskas gerai. Perkaršusi senutė su 
dviem vaikučiais eina į Biut - Šomono 
parką. Oras puikus. .

Kitapus gatvės ką* tik prilipdė baltą 
skelbimą. Ant šaligatvio nejudėdamas 
stovi policininkas. Aš pasidomėjau ir 
priėjau arčiau. Afišoje buvo tas pats 
tekstas kaip ir laikraštyje. Nors išore 
aš ir nieku neišreiškiau savo jaudini
mosi, vis dėlto širdį man suspaudė.

Parko alėjose žaidė ir juokėsi vaikai. 
Belvederyje, kur aš įkopiau, bučiavosi 
įsimylėjusių porelė. Atsirėmęs į turė
klus, mechaniškai sekiau, kaip skrai
do karveliai šioje žalioje ir vėsioje oa-- 
zėje, nutįsusioje po manimi. Vidury 
tvenkinio didingai plaukė gulbė. Ryš
kioje lapijoje paukščiai choru pritarė 
gamtai, kuri iš žmogaus rankų išėjo dar 
puikesnė. Koks gražus gyvenimas!

Niekad aš taip labai nebuvau jutęs, kad 
myliu gyvenimą. Tur būt, todėl, kad ligi 
šiol jis ėjo ir, rodėsi, visada eis savo na
tūraliu keliu. Tiesa, aš nuolat rizikavau 
patekti į priešo nagus, bet tas dar ne
reiškė, jog mano būtybė gali staiga iš
nykti. Šiandien kažkas pasikeitė. Ri
zikuoji ne tik laisve, bet ir galva. Loši
mas. dabar jau nebe tas. Pakanka tik 
rasti mano kišenėje raštelį, pakanka tik 
kam nors mane įskųsti, ir rytoj saulė, 
puikioji saulė, švies nebe man. Rytojaus 
diena, ūmai gali tapti nebūties bedugne.

Paprastame kare, kada pavojus vienu 
metu gresia tūkstančiams žmonių gyvy- 

* bių, mirtis, pasidaro atsitiktinis dalykas; 
į ją pradedi žiūrėti taip pat kaip į ne
laimingą atsitikimą, kuris visuomet ga
limas ir ramiame gyvenime. Apie ją ne- ‘ 
galvoji. Na, o dabar? Visai ne tas. 
Reikia be paliovos kojoti su visur esan
čiu negailestingu priešu. Tokiai kovai 
reikia laisva valia ryžtis kas valandą ri
zikuoti gyvybe. Tai riba, kurią reikia 
peržengti.

Ar pajėgsiu aš? Gyvenimas -gražus, 
tai tiesa, bet gyventi — nereiškia tik 
kvėpuoti. Gyventi — reiškia veikti, kal
bėti, matyti, būti žmogum, būti laisvam. 
Gyveni tik tada, kai nenutraukta bam
bagyslė, jungianti tave su tikruoju gy
venimu. Pačioje “gyvenimo” sąvokoje 
jau slypi laisvės sąvoka. Gyventi be tos 
laisvės, gyventi vergu, — ne, geriau vi
sai negyventi. Negalima rinktis tarp 
vergijos ir mirties — tai viena ir tas 
pat. Vienintelė dilema, kuri gali iškilti 
mąstančiam žmogui, tai — gyventi pil
nutinį gyvenimą, apimantį viską, kas su
prantama kaip gyvenimo sąvoka, arba 
visai negyventi — “būti ar nebūti.”

Taigi, tenka sutikti su mirties galimy
be, bet tai anaiptol nereiškia, kad tu iš 
anksto turi laikyti save pasmerktu. Gali
ma priversti pasitraukti- tą mirtį, kuri 
dabar mums jau nebėra atsitiktinis daly
kas, bet tų, kurie nori- mus paklupdyti, 
apgalvotų veiksmų rezultatas. Ją galima 
įveikti, kovojant su tais, kurie nori mū
sų mirties. Tam reikia kovoti ir kovoti...

Atėjo pirmo susitikimo laikas. Aš nu
sileidau nuo belvederio, perėjau per til
telį ir pasukau į parko vartus. Ant til
telio per geležinkelio, liniją, prie Mane- 
no gatvės kampo, aš susitikau su Romė
nu. Kresnas, stiprus, jis stovėjo plačiai 
išsižergęs ir žiūrėjo į pash.ro vagonus.

— Į Vokietiją gabena, — pareiškė jis, 
man priėjus. — Reikia tik mesti uždeg
tą popiergalį, ir tunelyje viskas sudegs.

— Tai ne taip jau sunku. Traukiniai 
išeina kas vakaras.

— Aš imčiausi to, žinoma, tau leidus, 
juk čia ne mano rajonas.

— Veik.
Romėnas įdomus vyras. Dukart per 

savaitę jis praneša man apie vieną ar 
kelis >jiegirdėto įžūlumo žygius. Jis — 
darbininkas, nepaprastai protingas, drą
sus ir kartu be galo kuklus žmogus.

(Bus daugiau)

4 jut BAN,)YMAS UGNIMI
Vasara. Vokiečių radijas kasdien 

skelbia pranešimus, prieš kuriuos groja
mas pergalės maršas.

Vakar laikraščiuose pasirodė praneši
mas, kad kiekvienas, įtartas komunisti

M

‘‘Nesikalbėkime garsiai, nes dar gali išgirsti tas Ne- 
amerikinės Veiklos -Korąitetas.”

Turėjau laimę dirbti bend-1 
rai per kelis metus paeiliui 
vienam Mūsų apskrityje su 
drg. Kručiu. Tai yra rimtas, 
draugiškas ir sumanus žmo
gus. Drg. Krūtis, po sunkios ir 
ilgos širdies ligos, kiek pa
sveikęs visuomet dalyvavo ir 
veikė progresyvių lietuvių tar
pe. Jisai dažnai parašydavo 
ir mūsų spaudai iš Elizabetho 
lietuvių judėjimo.

Tad linkiu nuo savęs drau
gui Krūčiui pilnai pasveikti ir 
vėl dalyvauti mūsų progresy
vių judėjime. Elizabetho lie
tuvių kolonija didelė, skaitlin
ga ir progresyvjo judėjimo 
veikėjai turi atlaikyt savo tra
dicinį praeities veikimą...

—o—
1910 metais ■ balandžio 8-tą 

Warner Sugar Refinery Edge
water, N, J., darbininkai buvo 
išėję į streiką. Streikas buvo 
sunkus ir žiaurus. Dirbantieji 
toje įmonėje darbininkai gavo 
po 15-16 ir 17 centų į valan
da. Streikieriai reikalavo 18- I kos centų valandai. Kompani
ja šaukė, kad tai nėra žmo
niškas darbininkų reikalavi
mas.

Ir kuomet prisimeni ilgas 
valandas, mažą mokestį ir 
žiaurų darbdavių elgėsi, pa
matai, kad šioje gadynėje dar

bininkai yra iškovoję nevisai 
blogai.

— o—
Pagaliau galutinai nustaty

ta planai statyti tiltą per Ne
wark Bay. Tiltas lėšuos $80,- 
000,000. Pastačius tiltą, bus 
tiesioginis susisiekimas tarpe 
Newarko ir Bayonnės miestų. 
Bus tiesioginis susisiekimas 
iki New Jersey Turnpike.

— o—
Cliffsidiečiai gražiai pasiro

dė ir pralenkė visas New Jer
sey valstijos lietuvių kolonijas 
su parama L. Prūseikos bylos 
vedimui. Ir stebėtina, kad 
trumpu laiku jie surinko $100.

Pilietis

Lowell, Mass,
Dar vienas gražus 
parengimas Lowell’yje

Taip, draugės ir draugai, 
mes turėsime vieną labai gra
žų parengimą dar šią žiemą, 
jei mes pridėsime savo ge
riausias pastangas prią to mū
sų parengimo. Nedidelis būre
lis lietuvių yra šioje kolonijo
je, bet, kad ir ne su didelė 
mis spėkomis, bet su dideliu 
širdingumu galima nuveikti 
gana didelius darbus. Štai, 

Lietuvių Literatūros Draugijos 
44-ta kuopa rengia banketą— 
gražų pažmonį kovo 16 dieną, 
3 vai. po pietų, 14 Tyler St. 
Kaina tik $1.25, bet pats pa
rengimo turinys bus dvigubai 
vertingesnis tiems, kurie ja
me dalyvaus ir viskuomi pasi
naudos.

Bus pagaminta skanių val
gių, ka’ip tai ir “Lowell Style 
Chapsuey” ir .kitokių priesko
nių ten rasis gausiai.

Bus graži muzika ir dainos, 
kur bus atlikta dar pirmu kart 
mūsų kolonijoje.

Į šį gražų parengimą mes 
kviečiame ne tik vietinius kai
mynus, bet ir tolimesnius sve
čius.

Visi atsilankę bus širdingai 
priimti ir pagerbti už jų da
lyvavimą šiame kultūringame 
parengime. ,

Lietuvių Literatūros Draugi
ja yra mums visuomet bran
gi, ir mes ją remiame visur ir 
visaip. Mes ją ir šį kartą pa1 
gerbsime savo skaitlingu daly
vavimu jos parengime, 

z
Būdami sveiki visi susitiksi

me kovo 16 d. J. M. Karsonas

BINGHAMTON, N. Y.
Iš LDLD 20-tos kuopos 
moterų skyriaus susirinkimo " *•

Vasario 21 dieną atsibuvo 
LDLD 20 kuopos Motorų Sky
riaus susirinkimas pas d. Nel
lie Strolieilę. Susirinkime da
lyvavo nemažai, taip ir reikia.

Iš raportų pasirodė, kad 
Moterų Skyrius metinių įplau
kų turėjo $93.29. Iš tos sumos 
paaukota sekamai: Laisvei 
$55.00, Vilnies bazarui $3.00 
ir d. L. Prūseikos bylos vedi
mui $5.00.

Prie to dar reikia pasakyti, 
kad per draugių pasidarbavi
mą Įvairiose sueigose ir pasi
kalbėjimuose, likosi surinkta 
aukų šiems tikslams: Laisvei 

! $99.00, Vilniai $32.00, Seno 
Vinco pagerbimui $20.00 ir 
dd. V. Andrulio ir L. Prūsei- 

į kos bylų vedimui $57.00. Pa
lyginus su reikalo svarbumu, 
tai minėtos aukos nėra taip 
jau didelės, bet geriau negu 
nieko. Ir toms draugėms, ku
rios prie kiekvienos . progos 
prisimena tokius svarbius rei
kalus, priklauso didelis ačiū.

Taip gi priklauso didelis 
ačiū ii’ tiems draugams-ėmš, 
kurie paaukojo minėtiems tik
slams. Tai yra labai gražus 
pasidarbavimas. Aš jaučiuosi 
padarius klaidą, kad nepasi
žymėjau tų draugių vardų, 
kurios pasidarbavo aukų rin
kime, tai čia nei negaliu jų 
vardų paminėti. Labai atsipra
šau už tai. A. Wellus

Detroit, Mich.
I

Taip vadinamas “Three'Ring 
Circus” N,e-Amerikinis 
Komitetas

Garsinta net per mėnesį 
laiko visoje geltonojoje spau
doje, kad Ne-Amerikinis Ko
mitetas sulaužys nugarkaulį 
ant visado komunistų judėji
mui Jungtinėse Valstijose, už
puolant kuo veikliausią vietą 
— “arsenalo centrą,” — Det
roitą ir Michigan Valstiją.

v Vasario 25 dieną, po tų visų 
garsinimų, prasidėjo tas cir

kas, fedėralio teisėjo Koscins- 
ki kambariuose.

Bet tą dieną, tą komitetą 
sutiko masinė Skieto linija, 
reikalaujant jiems grįžti at
gal, iš kur atkeliavo, su įvai
raus turinio iškabomis, nuro
dant dabartinę padėtį JAV.

*•
Labai daug publikos inte

resavosi Šiuo klausimu. Buvo 
šaukta apie 40 asmenų išklau
sinėjimui, kurių tarpe buvo Ži
noma ir 3 valdžios šnipai arba 
“stool pigeons” — kaip čiagi- 
miai juos vadina.

Daugelis iš pašauktųjų buvo 
žinomi kaip komunistų parti
jos nariai, nės jie niekados 
neslėpė savęs ir» žinoma, ne
galėjo slėpti, nes pagal Michi- 
gan Valstijos įstatų ko
deksą, komunistų partija skai
tosi legalė partija, ir pasto
viai dalyvauja valstybiniuose 
rinkimuose visokioms parei
goms renkant valdihinkUs.

Tą turėjo pripažinti Valsti
jos policijos viršininkas Leo
nard, pasakydamas, kad 
“mums rankos C surištos, nes 
komunistų - partija legali, ir 
mes ni^ko negalime daryti.” 

i
Priežastis, dėlei kurios čia 

atidūmė tas Neamerikinis Ko
mitetas, tai kad -sukliudyti be
darbių judėjimą prieš kylan
čią bedarbę.

Nors mūsų gerbiamieji pi- 1 
liečiai pešasi kaip katės su 
šunimis per geltonąją spaudą 
tik savęs išgarsinimui. O dau
gelis iš jų jaučia ir tą, kad 
tai yra rinkimų metai, nenori 
netekti balsuotojų, tai turi pa
sirodyti, kad ir jiems rūpi be
darbių reikalai.

Bet tai tik tuščias burbulas 
tas jų pasimojimas.

Pasirodo, kad to Neameri- 
kinio Komiteto užduotis yra 
ta, kad apšaukti visus komu
nistais, kurie tik išeina prieš 
tą bedarbę. Komitetas tikisi, 
kad pašaukdamas komunistus 
tyrinėjimams įvarys baimės 
įr kitiems, ir visi turės nutilti.

Bet šis tyrinėjimas parodė 
ką kitą. /

Būtent kad negrų vadas už-, 
lygias teises, Coleman Young, 
tame tyrinėjime klausinėjo tą 
Ncamerikinį Komitetą. Vėl 
kitas negras veikėjas McFoul 
įteikė tam komitetui rekordą 
tų tyrinėjimų “We Charge 
Genocide.”

Vienos negrų bažnyčios ba
ptistų kunigas Chas A. Hill 
taipgi jiems skaudžiai užva-. • 
žiavo per nosį.

Tardomieji šnipų neišsigan
do. Lietuviai tardomieji ir ge
rai žino, kad nėra ko jų išsi
gąsti.

Taip, šis Neamerikinis Ko
mitetas užbaigė savo šį pir
mutinį aktą.Kai p pasirodo, iš 
šalies žiūrint, tai neatsiekė sa
vo tikslo.

JO'tikslas įvaryti baimės 
nepasisekė.

J. Danta

X , Tel. A V. 2-4O2S g

DR. JOHN REPSHB
3 (REPSYS) g
g LIETUVIS GYDYTOJAS g 
g Valandos: 2-4 ir 6-8 ę 
5 Nedaliomis ii* <Eventadieniėii: | 
8 nUb 10 iki 12 ryto. g 
g \495 Columbia Rd. » |
2 DORCHESTER, MASS. |
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Smagiai praleidome su 
bolininkais vakarą

Išgirskite svečią dakta
rą šį sekmadienį, 9-tą Opera "Rigoletto” Baraniko kūriniai 

išstatyti parodai

įvyko
ir jų

Ar žinote, kad ši sekmadie
nį, kovo 9-tą, brooklynię- 
čiams ir apylinkei pasitaiko ta 
auksinė proga pasitarnauti sa
vo sveikatai?

Dr. M. I). Palevičius
Tą progą suteiks daktaras' 

M. D, PaleviČius iš Detroit, Į 
Mich. Atvykęs čionai LDS į 
Centro Valdybos posėdi n, kai-! 
po tos organizaci jos daktaras- i 
kvotėjas, jis sutiko teikti pre- 
lekciją apie sveikatą.

Prelekcija įvyks 
(March) 9-tą (rytoj), 
Auditorijoje, Atlantic 
ir 110th St.,

kovo i 
Liberty Į 
Avenue ;

Richmond Hill,'
> lygiai 3 vai. i 

{ėjimas nemokamas. Rengia 
ir kviečia visus LDS 13-ta 
kuopa.

Apie mūsą ligonius
Mataušui Dobjniui prasta 

buvo pradžia Šių metų, skun
dėsi sirgęs ištisas šešias savai
tes. Gaila, kad apie jo ligą 
mūsų dienraštis negavo žinios. 
Dobinis skundėsi, labai nuo- 
bodavęs sirgdamas, nes iš 
draugų niekas jo neaplankė, 
nes nežinojo apie jo 
kadangi per Laisvę 
pranešta.

Dabar Mataušas 
jau pasveikęs, dirba, 
nestiprus, jam išimti
niai, priekiniai dantys, sunku 
maitintis, darbe greit pavarg
sta. Tačiau pavasariui 
tinant tikisi sustiprėti. 

—o—
Ilgoką laiką vidurių 

kavimai vargino Joną
ną. Prisidėjo dar ir kita bėda, 
sugedo dantys, turėjo ištrauk
ti visus priekinius dantis. Jo
nas Vitkūnas smarkiai ligų 
s u v a r gintas. Svoryje nu
puolęs net 100 svarų. Tačiau 
jis turėjo iš ko numesti |ą sVo- 
rj. Dabar, kada menkesnis, sa
kosi

sirgimą, 
nebuvo į

Dobinis; 
bet dar 
viršuti-

besiar-

nesvei-

esąs našesniu.

C.
mų 
linksmas, vikrus. Pavasaris ir 
jam teikia gerų vilčių.

Anskis taipgi nesveikavi- 
suvargintas. Tačiau jis

answer 
the call

1952 RED CROSS FUND

Order No. 20

Opęrą girdėsite-inatysite scenoje kovo 16-tą, 
Liberty Auditorijoje, Atlantic Avė. ir 

HO St., Richmond Hill, N. Y.
Aktas ketvirtas: Rigoletto i 

galutinai suplanavo savo kerš
tą. Tamsią naktį atėjo prie 
apleistame priemiesčio už
kampyje esančios žmogžudžio j 
Sparafucilės karčiamos. Tai 
ten Sparafucilė atsiunčia arba 
jo sesuo jam atvilioja turimas 
nužudyti aukas.

Rigoletto ten atsivedė ii' 
dukterį. Jisai prispiria ją žiū
rėti, kas dedasi viduje. Gildą 
vis dar tebemyli kunigaikštį, 
nežiūrint nedoro, apgavingo 
su ja elgesio. Ji pamato, kad 
karčiamop atėjo kunigaikštis 
persirengęs i nepažįstamą. 
Girdi, kad jis reikalauja vyno 
ir lovos. To visko laukdamas 
jis žaismingai, šaipiai dainuo

Išeina iš kambario Sparafu- 
cilės sesuo Maddalena, pa
traukli brunetė. Paskui ją 
kunigaikštis atsekė šion kar- 
eiamon visai nenumanydamas 
jam užstatytų spąstų. Kuni
gaikštis smarkiai meilinasi 
prie Maddalenos. O ji, lošda- 
ma nekaltą mergelę, nuo jo 
neva išsisukinėja. K.unigaikš-. 
či.ui jos reikia tuojau. Jis jai 
pagyrų negaili, vadina “skais\ 
čiausiaja, meiliausiąja merge-

“širdys mergelių, linkę vilioti 
Ir suvedžioti, kaip vėjas ryto.

Grakščiai šypsodamos, 
Jos glaudžia meiliai.
Nors verkia gailiai, 
Bet ilgis kito.
Visuomet juokias
Ir mus vilioja, 
Apgaudinėja
Vien tik juokais...”

Gilda visa tai girdi ir mato. 
Geliama širdimi, ji graudžiai 
pasakoja pati sau ir tėvui apie 
savo jauną nekaltą meilę, 
apie tikrosios meilės grožį, 
apie nusivylimo skausmą. Ri
goletto ją 
džiaugiasi, 
kankintoją 
mirtis.

St., New Yorke, per porą sa
vaičių bus rodomi kelių daili
ninkų kūriniai. Tarpe tų daly
vaus ir lietuviams jau gerai 
žinomasis R. Baranikas. Jis 
ten išstato keturis aliejumi 
tapytus paveikslus.

Taip pat porą aliejinių iš
stato Sarai Sherman. M. Soy- 
or dalyvauja su penkiais van
deninių (akvarel) dažų pa
veikslais. Gregorio Prestopino 
parodys penkis braižinius. 
Harry Sternberg išstatys kelis 
j) a v y z d ž i u s kerą m i k os.

Parodos pradžia kovo 10-tą, 
baigsis 22-rą.

Kovo 1-mos vakarą 
Richmond Hill LDSerių 
prietolių bolininkų spaghetti 
vakarienė Liberty Auditorijos 
Brown Room. Susirinko, dau
gumoje, jaunim'as. Atvyko ir 
senimo. Abiejų galėjo būti 
daugiau. Būtų nesigailėję at
vykę. Gerų vjtišių buvo užten
kamai visiems ir gražiai, 
draugingai praleido vakarą.

K.'Jankaičiui pirmininkau
jant Įvykdyta trumpa kalbų 
programa. Kalbėjo John Ka
tinas, Jonas Ormanas, Plona 
Joskevičiūtė, Walter Brazaus- 
kas. Vieni pagyrė sportinin
kus už pastovumą. Kiti linkė
jo jiems dar smarkiau imtis, 
kad nuvykus i visašališkąjį 
LDS bolininkų turnarrtentą ge
rai atsižymėtų.

ramina. C 
kad jo 

šia nakti v v
dukters 
nutildys

pasipa-ju visų keturių tie 
sakojimai dainomis susilieja Į 
plačiai pažįstamąjį neužmirš
tamo grožio kvartetą “Bella 
figlia del’ amore.”

Ar kunigaikštis mirs? Ar 
\n-a kas galingesnis už kerštą? 
Tai matysite užbaigoje šio ak
to. Ar.

Dariaus-Girėno paminklo statymo žinios
.Laikas, kaip ir tas vanduo 

po Williamsburgo tiltu, kuris 
prabėgo, daugiau nebegrįš, 
tačiau Dariaus-Girėno pamin
klo kaip nėra, taip nėra. O 
to laiko, nuo tų dviejų žuvimo, 
jau prabėgo ar tik ne devy
niolika metų. Vienok taip jau 
yra ir tu nieko nepadarysi, 
prieš vėją nepapūsi...

Kieno ta kaltė paminklo
nestojimosi, tai beveik negali
ma nei pasakyti. Kiek tai
liečia progresyvių organizaci
jų atstovus, Stakovą, Petkie- 

Jnę, ir šių žodžių rašytoją, tai 
tas paminklas būt jau stoję- 
sis keli metai atgal. Būtų sto- 
jęsis tokiu, kokiu jis yra jau 
nutartas statyti. Bet tas daly
kas ne vien nuo progresyvių 
atstovų priklauso, tai jis ir tu
ri eiti savo nebaigtu keliu.

Visa komiteto valdyba vien
balsiai sutinka statyti pamink
lą, kokiu jis yra nutartas, 
tuojau. Valdybon įeina, se
kant pagal titulą, šie asme
nys: šaltis, Spudienė, Kundro
tas, Gilmanas, Briedis, Mont
vila, Kairys. Dar yra ir kitas 
asmuo, bet pamiršau jo pa
vardę. O visas komitetas susi
deda iš apie 30 žmonių nuo į- 
vairių organizacijų.

Kiek dabar galima matyti, 
tai paminklo nepradėjimas 

įstatyti tuojaus krinta ant to 
I visuotino komiteto. Mat, rei- 
I kia, idant didžiuma komiteto

daujama daugelio komiteto 
narių ir parkų department©. 
Tačiau, nebūnant virš pusės 
komiteto narių, šis balsavimas 
negali būti galutinas, taip sa
kant, nebuvo kvorumo.

Dabar ižde yra apie $5,- 
700. Tiek pinigų kaip ir už
tenka dėl tokio paminklo.

Neseniai, buvo pažymėta 
Laisvėje, būk tūli nori Da- į 
riaus-Girėno paminklo staty
mo pinigus pavesti kokiems 
ten kitiems reikalams, kokį 
ten namą statyti, ar ką. Tokie 
tūlų žmonių norėjimai jau se
niai pasireiškia, bet kadangi 
didžiuma komiteto narių pil
nai nusistatę statyti D ariu i-
Girėnui paminklą Lituanikos 
skvere, tai kitokie norai da
bartiniu laiku nieko nereiškia. 
Kol kas, rodosi, tam fondui ir 
pavojaus šiuo laiku nėra iš 
tokių pašalinių norų.

šių žodžių rašytojui be galo 
ir krašto nusibodo tame ko
mitete būti, nes ten esu jau 
keli metai, o rezultato jokio, 
taip sakant, nesimato, kiek tai 
liečia galutiną statymą paties 
paminklo. Tiesa, galėčiau iš 
komiteto pasitraukti bile ka
da, niekas nelaiko manęs ten 
pririšęs. Bet, mat, esu 
rinktas visuomeninio 
kimo, tai visuomenės 
klausus nesinori to

ten iš- 
susirin- 
neatsi- 
daryti.

Visgi norisi ten išbūti, kol vi-
i nariu susirinktų ir nubalsuotų, suomenS neišrinko kita mano

A. Gilnianas.

Mėgstantiems smagiai 
ir linksmai pabaliavoti

susirinkime buvo 
kad jau gražus 

bilietų parduota iš

Bill Malin tapo pakviestas 
įteikti prizus geriausia atsižy
mėjusiems praėjusių metų žai
dime. Pirmasis įteikta Jur
giui Kazakevičiui. Jisai dėko
jo visam tymui už gerą koope- 
ravima ii' kvietė siekti aukš
tesnių rekordų. Antrasis pri
zas įteikta Jonui Siurbąi. Ta
sai savo žodyje sakė, jog jam 
pavyko dėl to, kad jis randasi 
geram 
tyme.

Kiti 
duoti, 
atvykę

Gerą vakarienę pagamino 
R'uth Boll, Anne Yakštis, Syl
via Pužauskas, llsa Bimba, 
John Katinas. Gėrimais aprū
pino Wm. Skodis. Rep.

Amerikos Darbo Partijos 
sumobilizuota masine delega
cija kovo 4-tą keliavo į Alba
ny protestuoti prieš kėlimą 
fėro. Delegacijos vadovybėje 
buvo Paul Ross, buvęs tos par
tijos kandidatas j majorą pra- 
e j u si uose rinkimuose.

Pašauktas armijon 
vaikinais mirė <

Pašauktas išegzaminuoti ar 
jis tinkamas draftin', stovėda
mas eilėje nurengtas, vaikinė
ms krito ant grindų be sąmo
nės. Bandymas jo sąmonę at
gauti nepavyko. Ji nuvežė j 
Beekman ligoninę, įdėjo į 
metalinius plaučius. Tačiau už 
ketverto valandų jis mirė ne- 
beatgavęs sąmonės.

Dr. Samuel Pernice, dirbąs 
.naujokams egzaminuoti cent
re, 39 Whitehall St./ New 
Yorke, sako, kad jaunuolį ga-( 
įėjo pertrenkti staigi išgąstis- 
baimė. Tačiau jo kūną paėmė 
tyrinėti.

Jaunuolis Franklin James 
Morrison buvo 20 metų, jau 
lankė New Yorko Universite
tą. Jo tėvai gyvena 92-45 
245th St., Bellerose, L. 1.

Berniukas pasisakęs 
nužudęs mergaitę

Trylikos metų berniukas 
prisipažinęs, kad jis pernai 
pasmaugęs 12 metų mergaitę 
Lydė KitchneV. Ar jis ištiesų 
Lai padarė, sunku spręsti, n^s 
jis jau du kartu prisipažinęHS* 
tiek pat kartų vėl užsigynęs.

Anot pranešimų, vaikai pir
mu kartu ėję sykiu iš mokyk
los. Jam užėjęs ūpas pasirody
ti vyru. Mergaitė nesutiko. Ji
sai panaudojęs spėką ir besi
grumiant netyčia užsmaugęs.

New Yorko Valstybės Sei
melio žemesnysis butas (As
sembly) 90 balsų prieš 52 nu
tarė leisti dažyti margariną. 
Bet tai dar svarstys Senatas.

tyme— Kazakevičiaus

du prizai likosi neati- 
jų laimėtojai nebuvo

Roslyn Heights, L. I., moti
na nužudė 3 vaikučius ir pati 
nusižudė.

Aido Choras
Choro reguliarė pamoka į- 

vyks šio penktadienio vakaro 
8 valandą, Liberty Auditorijos 
Music Room. Visi choristai 
prašomi dalyvauti.

Choro Prezid.

RANDAVOJIMĄ/pn
Pasiranduoja fomišiuotas kamba

rys, garu apšildomas ir šiltas van
duo. Kreipkitės: 105 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. (48-49)

To ženklelio pasirodymas 
spaudoje liudija, kad jau 
prasidėjo Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus kampanija 
sukelti po visą šalį — 85 
bilijonus dolerių. IŠ New 

srko miesto gyventojų ti- 
gaUti $6,700,000.

jog tokį paminklą reikia pra-] vie^oje‘ 
dėti statyti tuojaus; taipgi tas

| pats komitetas turi ir statymo n *1 1 ♦ i •! 1
komisiją išrinkti, arba valdy- KeikalaUja atpildo 
bą įgalinti. į 1 v v*

Tai ve, kur ir bėda. Nežiū- Į1Z mUSlHllį VaiKO 
rint, kada tu šauksi susirinki-;  
mą, niekados ir niekados ne
susirenka didžiuma komiteto 
narių. Iš 30 daugiausia yra 
susirinkę, tai 15. Tai ne di
džiuma. Ot, kame ir bėda.

Kaip tuos neateinančius į 
susirinkimą būt galima at
kviesti — nežinau. Valdyba 
deda visokeriopas pastangas 
juos atkviesti, bet jie nesiduo
du ir gana.

Vasario 29 d. buvo šauktas 
visuotino komiteto susirinki
mas; atėjo 15. Idant patyrus, 
kaip šie susirinkę žiūri į pa
minklo reikalą, leista balsavi
mas. Du reikalavo šaukti vi
suotiną suvažiavimą rinkimui 
naujo komiteto, o 11-ka, kad 
būt statomas vėliavos {stulpas 
(flagpole), kaip, yra pagei-

Verta prisiminti, jog šio šeš
tadienio vakarą (šiandien), 
kovo 8-tą įvyks LDS pirmosios 
kuopos metinis bankietas Lie
tuviu Amerikos Piliečių Klu
bo salėse.

Kuopos 
pranešta, 
pluoštas
anksto. Ir tikimasi buvo par
duoti dar daugiau paskiausio
mis dienomis. Tačiau komisija 
sako, jog tikisi dar turėti bi
lietų ir prie durų tiems, kurie 
iš anksto nežinojo savo išga
lės dalyvauti. Bilietas tik $3.

Valgių ir gėrimų bus pa
kankamai, sako komisija. Tad 
visi prašomi atvykti ir sma
giai pabaliavoti. N. K.

PRANEŠIMAI

Protestai dėl pakvietimo 
fašistinio majoro auga

Hotel Caprtol Įvykusiame 
mitinge kovo 5-tos vakarą 
tūkstantinė publika pareiškė 
protestą prieš pakvietimą fa
šisto Madrido majoro į New 
Yorką.

Fašistas majoras pakviestas 
ne kieno nors privatiškai, bot 
būti mūsų miesto garbės sve
čiu. Mitingas reikalavo tą 
kvietimą atšaukti.

Mitinge kalbėjo. žymūs 
Amerikos profesionalai, unijų 
vadai. Ir rodyta filmą “Taika 
Laimės.” Dalyviai pareiškė, 
kad Amerika nebus fašistinei 
Ispanijai talkininke karo 
demokratijas.

Richmond Hill gyventojai 
Mr. ir Mrs. Wong patraukė 
teisman miestą. Reikalauja 
$150,000 atpildo. Jų skunde, 
įteiktaihe per advokatą Al
bert Mishkin, newyorkietį, 
sakoma, kad policistas Gustav 
Roniger taip apdaužęs jų sū-1 

i nelį, kad jam buvo perkirsta 
lūpa. Ir kad jam pažeidė n,u-' 
garą. Kad dėl to sužeidimo 
vaikas negalėjęs lankyti mo
kyklos per penkias savaites. 
Vaikas yra 10 metų.

Policistas sakosi vaiko ne
mušęs tik sudraudęs nuo er- ’ 
zinimo mažesnių vaikų.

Jis tiktai parvedęs vaiką 
namo, kuomet kiti mažesni ; 
vaikai skumdėši prieš j j. I

prieš

Plėšikai . pagrobę 
rendu pinigus

veiKaukėmis usžsidengę 
dą du plėšikai atvyko į Beach 
Hąven, , privatišką namų pro
jektą Coney Islande. Atrodo, 
gerai žinoję projekte padėtį, 
nes pataikę pirm pat išne
šant rendomis surinktus "pini
gus į banką. Pagrobę .$15,000 
pinigais ir apie $5/)00 čekiais.

Apiplėšimo metu Įstaigoje 
buvo 4 darbininkes ir 4 ren
du mokėtojos. Viena apalpo 
iš išgąsties.

Prasėdėjo valandą 
traukinyje ant tilto

WORCESTER, MASS.
Ko reikia iš vaistinės, pirkite iš 

Idea! Pharmacy, 29 Kelly Square. 
Čia galite nusipirkti ir dienraštį 
Laisve paskiromis kopijomis.

(44-54)

Sugedus elektros laidui 
ėjusio antradienio vakarą 
iš Brooklyn© einantieji į Man
hattan traukiniai tapo sustab
dyti ant Manhattan Bridge I 
virš valandą laiko. Daug kitų | 
keleivių tapo sutrukdyti dėl 
turėjimo pasirinkti kitus ke
lius. ’

Atvykusi policija padėjo 
keleivius išvesti iš traukinių 
ir nuvesti nuo tilto kopėčio
mis ir lieptais.

Dėl tokios pat 
praėjusį šeštadienį 
sustabdyti septyni
3ir apie 3,000 keleivių. Sako
ma, kad užbarstyta sniegui ir 
ledui tirpdyti druska buvusi 
priežastimi nutraukimo pajė
gos.

pra- 
trys

priežasties 
ten b/ivo 
traukiniai

Majoras kalba prieš 
kėlimą fėro, bet 
ruošia kėlimą

kad
va-
Jie

Darbininkų ir progresyvių 
daugelis vadų ir spauda įspė
ja visuomenę nesitikėti, 
Impellitteri apsaugotų 
žiuotės fėrą nuo kėlimo,
sako, jog Impellitteri visiškai 
seka savo pirmtakūną O’Dwy- 
erį, kuris vienaip kalbėjo, ki
taip darė.

Jeigu f eras bus apsaugotas, 
tai jis bus apsaugotas tiktai 
dėka masiniams veiksmams 
prieš kėlimą fėro. Jeigu nebus 
pakankamai veiksmų, fėrą 
kels iki 15, o gal ir iki 25c.

VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
Į Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 

ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsųį apdrauda 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudps, kokios 
jums reikia tinkamui apsaugojimui jūsų nuosavybes, namo, 
biznio, automobilio, ir tt... Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusią apdrauda. Pildome income tax blankas.

Parduodame visokius namus Visose miesto dalyse
111-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL, N. Y. 

Telefonai; Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

{ —už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

PARDAVIMAI
EKSTRA PARSIDUODA

Gera proga, kas norėtų Įsigyti 
kamerą krutamu paveikslų, kuri 
nutraukia paveikslus ir garsus užre- 
korduoja tuo pačiu kartu, — vadi
nasi sound camera 16 mm, auricon 
single system camera, gerame sto- 

! vyje. Nauja kainavo $1,600. Dabar 
parsiduos už prieinamą kainą, nes 
reikia greit parduoti. Taipgi parsi
duoda ir fcitoki Įrengimai, gražiai 
spalvuotų filmų scenos, arba ištisi 
veikalai, kaip tai, “Kuprotas Ože
lis,” “Paparčio Žiedas,” “Birutė” ir 
taip iš viršui minėtų veikalų aiški- 

1 romis scenomis. Prašau greit atsi- 
šaukt: G. Klimas, 271 Ridgewood 
Ave., Brooklyn 8, N. (X- 54T-49)

SUSIRINKIMAI
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susiv. 33 kuopos su
sirinkimas jvyks trečiadieni, ,12 d. 
Kovo (March), 8 v. va k., 408 Court 
St. Nariai, dalyvaukite; bus svarbių 
reikalų -aptarknui. — Kviečia Val
dyba. (47-48)

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal ■

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-6868 ,
* VALANDOS: *

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

6 pusi.—Laisve (Liberty)--šeštadien., Kovo-March 8f 1952




