
Be vaistu ir be vilties. 
Turės tarnauti žmogui. 
Nevalytas valytojas. 
Mokyti nemokšos, 
jfcziaus mūsų kaštais. 
' Rašo A. BIMBA

New Yorke susirinko pora 
šimtų smarkių specialistų. Jie 
kalbėjosi ir tarėsi apie alko
holikų likimą. Jų likimas esąs 
be galo liūdnas. Jų išgydymui 
jokių vaistų nesą. Alkoholiz
mas lygus džiovai ir vėžiui.

Kitas “išradimas.” Jie sako, 
kad tapti alkoholiku labai 
lengva. Tą tai visi seniai žino
jo.

Mano patarimas: netapkite 
alkoholikais. Vieną kitą snap
są išsimesti prie geros progos 
nėra taip jau sunkus nusidėji
mas, ale svaigaluose' maudy
tis ypač pažangiam 
labai nepritinka.

žmogui

Sovietinis mokslas užsispy
rė pakeisti visos eilės didžių
jų Ujyjų tekėjimo linkmę. Jos 
ilabar susilieja į šiaurės van
denynus ir pasislepia po amži
naisiais ledais. O su laiku jos 
tekės į pietus, kur saulė turi 
viską iškepinus ir kur taip la
bai reikia vandens.

Didelės ir 
gos pataisyti

svarbios pastan- 
gamtą.

dalykas apie u-Štai kitas 
peš. Jų vanduo iki šiol buvo 
labai reikalingas elektros ga
mybai. Ateitis pagiedos ką ki
tą. Atominė energija 
duos elektrą! Upėms 
liks darbo.

pava-
nebe-

Prezidento Trumano pa
skirtas valdžios aparato apva- 
jymi>ų nuo korupcijos žmogus 

^pasirodo pats reikalingas di- 
nŲlio valymo. Newbold Mor
ris ir bažijasi ir teisinasi, bet 
negali įrodyti, kad jis pratur
tėjo iš dvasios šventos, arba 
Iš savo rankų darbo. Jo “lab
daringi” darbai jam neblogai 
apsimoka.

Be galo sunku surasti tik
rai nekaltą ir švarų kapitalis
tinį politikierių. Ponas Morris 
gali lengvai praeiti aniuolu 
arba šventuoju, palyginus su 
kitais senųjų partijų apašta
lais.

Trečiadienio komerciniuose 
laikraščiuose skaitau ilgą li- 

. taniją didelių vardų. Daug 
profesorių, daug kunigų, daug 
politikierių, daug unijų lyde
rių. Jie parašė ir išleido ilgą 
manifestą į Rusijos žmones.

jPer ašaras jie prašo: nu- 
Averskite savo vadus ir valdžią, 
o mes jus iki paskutinio kojos 
piršto išbučiuosime.

Kur tų mokytų nemokšų 
protas? Jie nė to nesupranta, 
kad žmonės, ištrūkę iš kapita
listinės vergijos ir paragavę 
socialistinės laisves ir gerovės, 
niekados nebesutiks grįžti ton 

f vergijon, net nei tada, jeigu- 
ir visi mūsų hūveriai, truma- 
nai, grynai juos prašytų.

Magaryčioms dar aš galiu 
• pridėti ir mūsiškius grigai- 

čius, šimučius, balkūnus, Kru
pavičius, kurie irgi seniai 
meldžiasi už smetoninės “sau
lės” sugrįžimą ant mūsų varg
šės Lietuvėlės. Bet kas iš to ?

Galima užtikrinti: anie 
amerikoniški maižiešiai lai
mės ne daugiau už lietuviš
kuosius “laisvintojus.”

ne-Prancūzai sako, kad jie 
paleis Indo-Kinijos. Jie 
riaus ir kariaus. Bet jų karą 

f turi finansuoti amerikonai!
Gudrybė nesvietiška. Mes 

tuaėsime užmokėti. Jie plėši- 
\kaVs mūsų kaštais.

’ Kas, žinoma, pikčiausia, tai 
kad jų balsas nepasiliks balsu 
tyruose. Iš tų astuonių bilijo
nų dolerių, kurių reikalauja 
Trumanas iš Kongreso, didelė 
suma eis tam francūzų impe
rialistų karui Indo-Kinijoje.
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VALDŽIA REIKALAUJA 
PINIGŲ BŪSIMAJAI 

| VOKIEČIŲ ARMIJAI
Skiria 7,900,000,000 dolerių 
užsieniam ginkluot per metus

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dean Acheson, 
apsigynimo sekretorius Lo- 
vett’as ir kiti aukštieji Tru- 
mano valdininkai reikalavo 
ir maldavo, kad Kongresas 
būtinai paskirtų 7 bilijonus, 
900 milijonų dolerių sveti
miems kraštams ginkluoti 
per metus.

Jie, kalbėdami susirinki
me Senato užsieninių ir 
ginklinių komitetų, pabrė
žė, kaip reikės Amerikos 
lėšomis, ginkluoti ir busi
mąją vokiečių armiją vaka
rinėje Vokietijoje.

Tie ir kiti aukštieji po
litikieriai su graudenimais 
šaukė senatorius būtinai 
užgirti visus tuos Trumano 
reikalaujamus pinigus už-;

visus kitus.” Taip jis sakė | 
atsilankiusiam Paului Gins- j

- . . I burgui, Amerikos žydų ve-r ______ ____
Slėniams ginkluoti pnes ko- teranų vadui. Cohen, taksu biuro valdi-

M Į ninkas New Yorke, gavo vi-
bai- Nuverstas Kubos prezidentas ’ so ■$35,300 algos per 5 me- 

‘ tus nuo 1946 iki 1950 m., bet 
per tą laikotarpį “pasidarė” 
dar $25,200 pašalinių pa
jamų ir nepranešė valdžiai 
apie jas, kaip kad įstaty
mas reikalauja. Už tai bu
vo suspenduotas iš tarny
bos.

Kongreso Atstovų Rūmo

munizmą. Jie gąsdino, kad . ‘_________
jeigu būtų bent kiek nu
mušta nuo tų lėšų, tai “I 
šiai grūmotų pačioms7 i—•! - ra i n
Jungtinėms Valstijoms, “so- perleke MeksiKOH 
vietinis užpuolimas ir bar-; 

taksų biure

Mexico City. — Meksi-
Senatas užsyrė pakeitimus }wp- įtiekė nuverstas kū- 

. bos prezidentas Carlos Prio
Socarras.

Nuvertęs 'jį g e n e r o 1 a s 
Fuig. Batista leido Socar-. 
rasui išsikraustyt iš Kubos.! komisija dabar kvočia CoWashington. — Senatas 

53 balsais prieš 37 užgyrė 
prezidento Trumano siūlo
mus pakeitimus taksų biu
re. būtent:

, Valdžia skirs tik vieną 
vyriausią taksų komisionie- 
riu.

Visi taksų kolektoriai 
įvairioms vietoms bus pa
renkami pagal jų išlaiky
tus civilinės tarnybos, kvo
timus.

Bus sumažintas 
raktinių skaičius.

Tokie pakeitimai 
kolektavtmo maši nerijoj 
“pašalins” sukčius- kyšinin
kus ir sumažins valdžiai iš
laidas,” s&kė Trumanas.

To plano priešininkai nu
rodinėjo, kad valdžia galės 
“sufiksyti” civilinės tarny- Surastas juodasis bulvių 
bos kvotimus saviškiams | 
politikieriams, o tie kvoti
mai suteiks jiems tik ną'u- 
ją “užuvėją.”

Peršami pakeitimai dar 
padidins išlaidas. Pavyz
džiui, bus samdoma 99 tak
sų valdininkai su $12,000 iki 
$14,800 algos per metus, ne
skaitant daugybės žemes
niųjų valdininkėlių, ku
riems bus mokama nuo 7 
iki 11 tūkstančių dolerių 
per metus.

taksu v

taksų

Syrijos karininkai 
uždarė 19 laikraščių

Damaskas, Syrija. — Sy
rijos karininku valdžia už
darė 19 laikraščių.

Tie laikraščiai kritikavo 
kaline diktatūrą ir reika
lavo sugrąžint konstitucinę 
demokratiją.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY
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bariška komunistinė tironi
ja.”

Bet iš pačių Achesono ir 
kitų valdininkų kalbų buvo 
aiškiai matyt, jog labai 
daug amerikiečių priešinasi 
milžiniškoms išlaidoms, ski
riamoms svetimiem kraš
tam ginkluoti.

Tito giriasi savo 
armijos “galybe”

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdovas Tito gyrėsi, kad jo ■ 
armija dabar “galėtų be jo
kios pašalinės paspirties at-

Taksų vaidininkas paėmė 
bent $25,200 kyšių

Washington. — Albertas 1 box) banke.

Gryno sirloino kaina 
-$3.90 svarui

loin stoikas būtųzpardavi
nėjamas, nupjausčius tau
kus ir nevalgomus, drebėz- 
gus, tai jo svaras lėšuotų 
vartotojui $3.90, kaip liu
dijo senatinei komisijai 
Stanton W. Davis, atstovas 
Super Market mėsos insti
tuto.

Tiek krautuvė galėtų, 
pagal valdžios nustatytas 
kainas, imti už svarą gry
no sirloino.

turgus N. Yorke, Brooklyne
New York. — Kainu val

dybos agentai surado, jog 
89 didieji bulviniai biznie
riai New Yorke, Brooklvne 
ir Bromxe per brangiai par
davinėja Long Island ir 
Idaho bulves — ima 2 iki 
5 centų daugiau už svarą, 
negu valdžios nustatyta 
kaina.

Už tai jau areštuota 15 
bulvinių juodojo turgaus 
biznierių.

Prancūzai giriasi 
“sumuša koadaistus”

Saigon, Indo - Kiną. — 
Prancūzai skelbia, kad 
nušlavę “koadaistų” suki
lėlių tvirtovę pietiniame 
Vietname. Sakoma, koada- 
istai kovoja ne tik prieš 
franeuzus, bet ir prieš Viet
namo liaudininkus.

$500,000 grafteris, gaisragesių 
komisionierius Moranas galėtų 
tuojaus išeiti iš kalėjimo

New York.—Buvęs gaiš- riti ir parodys, kur dėjo tą 
rininkų komisi o n i e r i u s! pusę milijono dolerių, tai jis 
James J. Moran tapo nu-‘galės būti paleistas iš ka

lėjimo po 10 mėnesių arba 
net tuojau.

Moranas bičiuliavo su bu
vusiuoju Nęw Yorko miesto 
majoru O’Dwyeriu. Kada 
tyrinėjančioji Senato komi
sija aikštėn iškėlė O’Dwy- 
erio ryšius su rake tier iais- 
gengsteriais, tai preziden
tas Trumanas, paskyrė O’- 
Dwyeri Jungtinių Valstijų 
a mb a sa d o r i u m IM e k sik a i.

O’Dwyeris gi prieš pat iš
vykstant į Meksiką paskyrė 
Moraną vandens biuro di
rektorium su $15,000 kas
metinės algos visam amžiui.

Jis nuteistas, kad su savo 
inspektoriais išveržė pusę 
milijono dolerių iš namų 
savininku už davimą leidi
mų pakeisti anglinius pe
čius aliejiniais. Moranas 
su šaika taipgi ėmė kyšius 
iš kūrenamojo aliejaus kom
panijų.

Teisėjas John A. Mullen 
nusprendė, kad Moranas 
galėtų už tai būti nubaus
tas 12 ir .puse metų iki 28 
metų kalėjimo, bet su šito
kiu palengvinimu: Jeigu 
Moranas sutiks pasakyti 
vardus savo sėbrų - grafte- 

heną, kas jam davė (ky
šiais) “uždirbti” tuos $25,- 
200. Jau surado, kad Co- 
henas slėpė $12,000 saugu
mo spintoj (safety deposit

Demonstravo 20,000 
Egipto studentu

Kairo, Egiptas. — Apie 
20,000 egiptėnų studentų 
demonstravo, reikalaudami, 
kad valdžia paleistų areš
tuotus studentus ir kad pa
naikintu karo stovi, c- c

Egipto vąldžia yra baus
tinai uždraudus demonstra
cijas prieš anglus ir prieš 
ją pačią. Nepaisant val
džios grūmojimų, studentai 
suruošė audringą demons
traciją. Policija ir kariuo
menė blaškė demonstran
tus.

Studentai šaukė išvyt an
glus iš Suezo kanalo ruožto 
ir iš Egiptinio Sudano.

Italą komunistai nekliudys * 
religijos per rinkimus

Roma. — Italijos komu
nistu vadovas Palmiro Tog
liatti perspėjo juos, kad su
silaikytų nuo kovos skelbi-* 
mo prieš religiją per rin
kimų vajų šį pavasari.

Togliatti sako, - pats po
piežius nori, kad rinkimuo
se būtų keliamas religinis 
klausimas. Popiežius tiki
si, kad tatai atstumtų daug 
italų ’nuo balsavimo už ko
munistus ir jų draugus.

Kongresmanų komisija 
taip pat klausinėjo brookly- 
nieti G. Kleinmana, kita

V C Z V

taksų valdininką, ar jis pa
ėmė kyšį iš vieno biznie
riaus. Kleinmanas nedavė 
atsakymo į klausimus, pa-, 
reiškė, kad naudojasi kon-1 
stitucine teise neliudyti

Kongresinė komisija da
bar rengiasi slaptai kvosti 
buvusį vyriausią taksų ko- 
misionierių Josephą D. Nu
mina ir kelis kitus taksu 
valdininkus iš New Yorko. 
Jie jau suspenduoti kaip 
kyšių ėmėjai ir taksų ma-

Valdžia nustatė 
arklienos kainas

Washington.— Kainu val
dyba nustatė arklienos kai
nas '— ne daugiau kaip 23 
tentai svarui už susmul
kintą, hamburginę arklieną 
ir 45 centai už arklini stei- 
ką.

Apskaičiuota, jog ameri
kiečiai sunaudoja arklienos 
už 100 milijonų dolerių per 
metus. .

Valdžia surado, kad ra- 
ketieriai apgavingai par
duoda daug arklienos kaip 
“jautienos steiką.”

Ypač Illinois valstijoj pa
plito arklienos pardavinėji
mas 'vieton jautienos. Vals- 
tijiniai inspektoriai, imda
mi kyšius iš raketierių, už
gerdavo savo antspaudomis 
arklieną kaip jautieną.

REUTHER EINA SU 
RAGANGAUDŽIAIS

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos pir
mininkas Walter Reuther 
žada išmest iš unijos tokius 
narius, kuriuos Kongres- 
manu Neamerikinis Komi
tetas pripažins komunis
tais.

Korėja. — Derybose dėl 
paliaubų vis dar nepadaryr 
ta nė žingsnio pirmyn.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejt

SOVIETŲ MOKSLININKAI
GAUNA 6,975,000
RUBLIŲ DOVANŲ
95 stalinines dovanos suteiktos 
už naujus mokslinius atradimus

Maskva. — Sovietų vy
riausybė paskyrė Stalinines 
dovanas 95-kiems sovieti
niams mokslininkams už 
naujus atradimus 1951 me
tais fizikoj, chemijoj, medi
cinoj bei kitose mokslo ša
kose. Viso už tai suteikta 
6 milijonai, i975 tūkstančiai

Auga Francijos 
iždo skolos

Paryžius. — Francijos iž
das pernai įsiskolino 100 
milijonų dolerių už įgaben
tus reikmenis iš įvairių va
karinės Europos kraštų.

Naujojo Francijos prem- 
‘ jero Pinay valdžia įprašė 
Europine Atmokėjimų Są
jungą dar metus palaukti 
skolos atmokėjimo.

Užgirta pensija 1,300 
darbininkų Elizabethe

Elizaheth, N. J. — Algų 
nustatymo valdyba užgyrė 
pensijų planą, kurį pernai 
CIO unija išsiderėjo 13-kai 
šimtų savo narių iš Phelps 
Dodge Copper Products 
korporacijos.

$488,000,000 Belgijai 
i ginkluotis per metus

Brussels, Belgija. — Bel
gijos senatas užgyrė $4 88 
milijonus karinių lėšų per 
metus, tai daugiau, negu 
bet kada taikos metų visoj 

liepia ginkluotis anglai - 
amerikonai, pagal Atlanto 
kraštų sąryšio planus.

Belgija mažesnė kaip pu
sė Lietuvos, bet turi pusde- 
vinto milijono gyventojų ir 
valdo didelę afrikinę Kongo 
koloniją.

Badu protestuoja prieš 
indusy skriaudikus

Durban, Piet.į Afrika. — 
Jau savaitę išbadavo Mani
lai Gandhi, protestuodamas, 
kad angliškoji Pietų AfrL 
kos valdžia išskiria indu su 
kilmės žmones, niekina juos 
ir visaip skriaudžia kaip 
“raudonskūrius.”

M. Gandhi, sūnus velio
nio tautinio Indijos 
ketina dar dvi savaites dėl 
to badauti.

vado,

Brazilijos šaržentas nuteig
tas už komunistinius 

lapelius
Rio de Janeiro, Brazili

ja. — Lakūnų saržentas A- 
dolfas Conceicao tapo nu
teistas 3 mėnesius kalėti už 
komunistinių lapelių sklei
dimą tarp Brazilijos ka
riuomenės.
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Akade-

naujų 
krikš-

rublių dovanų.
(Rublio vertė yra ameri

kinis “kvoderis.”)
Dvi pirmosios dovanos 

paskirtos. — po 200,000 ru
blių — profesoriams Niko
lajui V. Bielovui ir Sergiui 
Vavilovui, Mokslų . 
mijos prezidentui 
jau mirė).

Bielovas atrado 
dalykų apie vidujinę 
tolinę mineralų sudėti. Va
vilovas giliai ištyrė, iš ko
kių medžiagos dalelių susi* 
daro šviesos spinduliai.

100,000 rublių dovana te
ko profesoriui Elp. Kirilo- 
vui už atradimus, kai}) vei
kia fotografiniai spinduliai.

Prof. Vadimas Levsinas 
apdovanotas 100,000 rublių 
už ištyrimą cheminių me
džiagų, kurios šviečia pa- •. 
čios savaime.

Prof. Vladimiras Nagovs- 
kis gavo 100,000 rublių do
vaną už atgaivinimą žmo
nių, kurių širdis buvo su
stojus per 5 iki 6 minučių, 
ir už išradimą dirbtinių 
plaučių, kurie vartojami, 
iki atgaivinamas, apalpu- 
siems kvėpavimas.

Kai kurios dovanos su
teiktos už atominius tyrinė
jimus. 1

Svarbiausieji Sovietu

Pravda pabrėžė, jog šie ir 
kiti sovietiniu mokslininku 
atradimai 1951 metais visu- 
pirm tarnauja civiliniams 
žmonių reikalams, bet taip
gi ir šalies apsigynimui. 
Tie laikraščiai teigia, jog 
Sovietų mokslininkai uži
ma jau pirmąją vietą pa- 
sauhje tam tikrose moks-

Teismas patvirtino negrų 
mokinių išskyrimą

Charleston, S. C. — Fe- 
deralis., apskrities teismas 
nusprendė, kad uždraudi
mas negrų vaikams lankyti 
mokyklas sykiu šuo baltai
siais “sutinka su Jungtinių 
Valstijų Konstitucija.”

Kartu teismas patvarkė, 
jog turi būti pagerintos at
skiros negrams, mokyklos.

Apkaltintas už arklieną 
Chicagos valdininkas

•Chicago. — Miesto svei
katos tarybos pirmininkas 
dr. Herman N. Bundsėn ta
po apkaltintas, kad klastin
gai užgyrė arklienos parda
vinėjimą vieton jautienos.

Grand džiūrė įtarė, kad 
dr Bundsen imdavo kyšius 
iš juodojo arklienos tur
gaus. ‘ •

Bundsen paleistas už $5,- 
000 užstatą iki teismo.

ORAS.—Giedra ir šalčiau.
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PEŠASI IR LENKIŠKIEJI 
DIPUKAI

O jei kuriam pra- 
katalikui kunigėlis 
žmoną, tai tegul jis 
apsileidęs ir tegul

Korespondentai ir 
Kor espondenci j os

ALGER HISS REIKALAUJA 
NAUJO TEISMO t • ‘ ' »

“BUVUS VALSTYBĖS department© pareigūnas, Alger 
Hišs tapo nuteistas penkeriems metams kalėjimo ir nuo 
1951 metų kovo 22 dienos jis tebesėdi Lewisburg kalėji
me, Pennsylvanijos valstijoje.

Nesigilinsime čia į jo bylos reikalą, nes apie ją savu 
laiku pas mus buvo plačiai rašyta. Užtenka priminti, 
jog vyriausias prieš Hiss’ą liudininkas buvo tūlas dege
neratas Chambers, kuris šiuo metu parašė knygą apie 
tai, kaip jis buvo “komunistas,” ir už ją gaus apie mili
joną dolerių!
jHissui buvo primestas kaltinimas, būk jis melavęs, sa

kydamas, kad nepriklausęs komunistų partijai, o vyriau
siu “dokumentu,” kad jis melavęs, buvo sena rašomoji 
mrAinėlė.

• Valdžia su Chambers pagalba sakė, jog Hiss ta maši
nėle tam tikru laikotarpiu rašė laiškus’ o kaltinamasis 
sakė ne.

vĖsant Hissui kalėjime, jo gynėjas dirba, naujam teis- 
njūi. Advokatas Chester C. Lane, su pagalba ekspertų, 
sūrado, jog Chambers ir kiti, pasiryžę Hissą pasiųsti 
kalėjiman, padirbo mašinėlės raides tokias, kokias tu
rėjo mašinėlė, priklausiusi Hissui.

Dabar Hiss, ’per savo advokatą, reikalauja, kad jo 
byla būtų iš naujo pernagrinėta. Jis žada teisme įro- 
dj$į,kad prieš jį “įrodymai” buvo sufalsifikuoti, pa
dirbti. * ••

.-^Nežinia, ką tuo reikalu pasakys, teismas. Nežinia, ar 
teisnias, atsižiūrint į šiuos laikus, turės drąsos pradėti 
Hisso bylą iš naujo. Jei taip bus, jei teisėjas suteiks 
progą Hissui stoti teisman su naujais parodymais; jei 
Chambers bus numaškuotas, kaip falsifikuotojas, tai bus 
atliktas didelis darbas prieš provokatorius.

Tačiau mes, kaip sakėme, abejojame, ar teismas Hisso 
bklso. pakląusys. Tenka atsiminti; Hissas buvo gan 
progresyvus žmogus, o šiandien iems surasti tiesą 
tglsmuose be galo sunku. .. \

NEW' HAMPSHIRE BALSAVIMAI
jHDžfŲJŲ KAPITALO partijų, republikonų ir demo

kratų, manevrai pirminiuose New Hampshire balsavi- 
ųiuosę parode, jog ten Eisenhoweris populiariškesnis už 
'M P, o Kefauveris — už Trumaną.
„Ir .šitie politiniai manevrai parodė, kaip žmonės pri- 

ver-sti paduoti balsus ne už savo kandidatus, o už tuos, 
kuriuos jiems pastato abiejų politinių partijų politikie
riai;
taftas ir Eisenhoweris, Trumanas ir Kefauveris—visi 

keturi stoja už vieną ir tą patį dalyką: visi remia kari- 
r^politiką, visi keturi yra, stambiojo kapitalo statomi ir 
jam žada tarnauti.

Antra vertus: šitie balsavimai nepasakė, kurie iš su
minėtųjų kandidatų bus oficialiai nominuoti prezidento 
vietoms tų partijų suvažiavimuose. Iš jų gali nei vienas 
nebūti nominuotas. Kaip vienos, taip kitos partijos su
važiavime gali išlysti koks nors “tamsus arklys,” koks 
nors. MacArthuras ar jam panašus, ir būti pastatytas 
kandidatu.
'’Darbo žmonės turėtų dėti pastangų, kad sekamuose 

rnfklmuose daug balsų gautų taikos šalininkai, taikos 
kandidatai. Kaip dabar atrodo, už taiką stojančius kan- 
dlęlątus prezidento ir vice-prezidento vietai turės tik 
Pfbgresyvių partija.

fel IŠVIEN- " ~ .
^'AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ unijos prezidentas 

Ž£u|her; ’kaip praneša spauda, žada imtis “rimtų prie- 
i&nių” vienam unijos lokalui “suvaldyti.”

lokalu yra Fordo darbininkų lokalas 600, kuriam 
priklauso virš pusė šimto tūkstančių narių, — tai di
džiausias lokalas visoje unijoje.

.Šis lokalas turi gerą vadovybę, prezidentą, sekreto- 
riygjr kitą. Vadovybė atkakliai kovoja už savo narių 
ir visų automobilių pramonės darbininkų reikalus.

Šiuo metu, kai Detroite prasiplėtė nedarbas, šio lokalo 
vadovybė pradėjo rimtą kovą už tai, kad bedarbiams bū- 
tirpadidintos nedarbo pašalpos.
•pVdša tai nepatinka Fordui, visa tai nepatinką kitiems 
ailtdmobilių pramonės magnatams, visai nepatinka ir 
kčfig'resiniam ne-amerikiniam komitetui. Pastarasis at
vyko Detroitan specialiai inkvizuoti šio lokalo vadovybę 
t^^iklesnius narius.

'Kai kurie manė, jog automobilių darbininkų unijos 
nacionalė vadovybė stos šiam lokalui talkon. Jie klydo! 
ŠtaVprezidentas Reuther paskelbia, kad ir jis prisidedą 
prie tų, kurie ryžtasi veiklesnius 600 lokalo veikėjus nu- 
kęyjįiavoti. Reuther skelbia, jog jis ^suspenduosiąs lo- 
kąid/vadovybę ir padarysiąs ten tokią tvarką, kad nieks 
ne'di'is žodžio ištarti nei prieš automobilių pramonės 
rffaghatus, nei prieš ne-amerikinį komitetą, nei 
jo paties politiką.

gi tai nėra baisu.!

JĖZUITAI PIETŲ 
AMERIKOJE NEMIEGA

Urugvajiečių Darbas ra
šo:

Kol mus pasiekdavo žinios 
tiktai apie “tėvų” jėzuitų iš
daigas su gražiąja lytimi, ne
kreipėme į tai didelio dėme
sio, nes kunigas, kaip ir kiek
vienas gyvis, į tai turi gamti
nę teisę, 
bažnam 
paveržta 
nebūna
pats savo garbę gina.

Bet tų dramų ir komedijų 
nebepakako. Kunigėliai dabar 
ėmė girtis, kad jie Urugvaju
je statysią dievui namus. Die
vui ar velniui — ne taip jau 
svarbu, jei neturėtume iš pra
eities liūdnų patyrimų su to- 
kiomis statybomis. Prisiminki- 
me kad ir kunigo Janilionio 
apgavystę Argentinoje. Tiesa, 
tam kunigui teko skubiai pa
bėgti į Rio de žaneirą, bet ko
kią naudą iš to turėjo tikin
tieji žmonės, sudėję savo cen
tus ?

Kitas pavyzdys: kunigas Su
gintas statė bažnyčią San 
Paulyje. Iždą tvarkė pats vie
nas. Pasipiktinę katalikai ėmė 
reikalauti pateikti atskaitas. 
Buvo kumščių ir ristynių... Po 
tų įvykių Sugintas pabėgo at- 

j gal į Lietuvą. Kiek vėliau nu- 
, bėgo pas Hitlerį. Karui pasi- 
' baigus, Sugintas vėl kreipėsi 

i į San Paulo katalikus,, kad
: pastarieji sudarytų lėšas jo 
atvažiavimui į Braziliją. Su
gintas ne Brazilijon važiavo, 

| o atsidūrė JAV-ėse.

Mūsų “tėvai” jėzuitai pa- 
1 stebėję, kad tūliems tikintie- 
‘ siems labai sunku praregėti 
1 net ir faktus matant, pradėjo 
; “darbą” tarp Montevidėjaus 
j tikinčiųjų, štai dabar jiems 
prireikė 15 tūkstančių pozų 
sklypo užpirkimui, ir tu varg
šeli, jęi nenori kaip “euras- 
kas” pekloje ant velnio šakės 
iškepti, turi savo kišenius iš- 

' versti. Iš to bus džiaugsmo 
i “tėvams”, gaspadinėms ir ki
toms šventoms asaboms.

Patį statybos darbą ir rink
liavą jėzuitai jau iš pat pra
džių ima stipriai į savo ran
kas. Kam čia tie komitetai, 
viešos atskaitos! Juk vistiek

Sandaroje skaitome:
Lenkų valdžia tremtyje 

pergyvena naują krizį. šį kar
tą ji atsidūrė akivaizdoje vi
dujinio konflikto, kai patys 
ministerial ėmė vienas kitą 
vanoti. Finansų ministeris St. 
Sopicki tapo’ išstumtas iš savo 
vietos už tai, kad jis paskyręs 
iš “tautos iždo” $1,700 parė
mimui nuosavojo savaitraščio 
“Tygodnik Iliustravany.”

Bet tai buvo tik priedanga. 
Tikroji priežastis del kurios 
buvo prašalintas St. Sopicki 

.glūdi kitur, būtent — jo pik- 
tažodžiavime prieš ministerių 
pirmininką SI a w o j -Sk 1 ad k o w s- 
ki. Apie pastarąjį Sopicki taip 
išsitaręs: “Savo kvalifikaci
jom jis kažin ar tiktų būti po
licijos viršininku mažame aps
kričio miestelyje.”

Prašalintasai finansų minis
teris Sopicki surado užtarėjų, 
kurie dabar atakuoja premje
rą už jo drastišką pasielgimą 
su jų kolega. Galimas daiktas, 
jog lenkų valdžioje įvyks 
greitu laiku ir daugiau pasi
keitimų.

Kaip matome, pešasi ir 
lenkiški dipukai. Bet žiūrė
kit, kaip su jais rimtai 
skaitosi lietuviškieji šala- 
putriai. Jie pripažįsta len
kų dipukų Londone kvailą 
padarą tikra valdžia. Jie 
nuduoda nežiną, jog lenkų 
valdžia, Lenkijos valdžia 
yra Varšavoje,—ten, kur ji 
turi būti.

Pešasi lenkiškieji dipu
kai, pešasi ir lietuviškieji. 
Pastarieji taipgi turi savo 
’’valdžią,” bet jos neklauso 
net ir patys dipukai. Nese
niai toje “valdžioje” (Vli- 
ke) įvyko “perversmas,” 
tačiau apie tą kačių kon
certą kol kas niekas (iš tų, 
kurie žino) nedrįsta plačiau 
rašyti. O visgi išeis aikš
tėn ir tos komedijos, ku
rias vaidina menševikai 
klerikalai ir tautininkai.

Neseniai’ skaičiau Seno 
Vinco pastabą Laisvės re
daktoriui dėl koresponden
tų. Noriai perskaičiau tą 
pastabą, manydamas surast 
patarimų korespondentams 
ir pąskatinimo ■ rašymui. 
Bet šiuom sykiu Senas Vin
cas patarimų koresponden
tams paskūpėjo. Na>, o jis> 
kaipo talentingas rašyto
jas, galėtų daug ko patart 
ir paskatint koresponden
tus rašyt.

Ta mūs.ų senėjantį pro
gresyvių šeima dabar pri
valėtų būt sutartingesnė, 
negu kitados. Bet atrodo, 
kad senstelėję žmonės to 
pasipūtimo “kas aš” dau
giau turi, negu jo turėjo 
jaunesnėse dienose.

Man teko dalyvauti pro- 
gresyvės šeimos suruoštoje 
viešnagėje, ir čia susipaži
nau su keletu koresponden
tų. Susėdę prie stalo, pra
dėjom kalbą apie laikraš
čius ir korespondenc i j a s. 
Vienas senas Pennsylvani
jos valstijos mainierys, mū
sų laikraščių koresponden
tas, nurodinėjo, kad skaity
tojai labiausia mėgsta kris
lus, korespondencijas ir 
trumpus straipsnelius. Jis 
pareiškė:

“Aš gyvenau Detroite, 
Clevelande ir L a w r e n ce. 
Kai tik gaunu laikraštį, 
tuoj ieškau korespondenci
jų iš tų miestų. Ten dar ir 
dabar yra -mano pažįstamų 
ir ž i n g e i d u žinot, kas 
ten veikiama. Taip, ir kiti 
skaitytojai daro, žingeidau- 
dami sužinot, kas kitose 
kolonijose progresyvių, 
žmonių veikiama. Mes tu-■ 
rime progresyvių žmonių 
daugelyje kolonijų, bet ko
respondencijų nedaug.”

kai mano raštą patalpina 
su mažu pataisymu*

Tinkamai prirengi spau
dai raštą, reikia pašvęst 
daug laiko, ir net vieną, bet 
du ar- tris kartus 
perrašyk

Prisimena man, 
iresniuose laikuose
vau dirbtuvėje po 12 va
landų į parą, o parėjęs iš

ra-

prisieina

kai se-
dirbda-

darbo, būdavo, imuosi 
šyt korespondenciją, 
kol ją parašai,’ tai po ke
lis kartus užmiegi ir vėl 
pabundi. Pagaliau pabaigo
je parašai pseudonimą ir 
visai neperžiūrėjęs pasiun
ti redakcijai. Tą raštą re
dakcija 4 ne tik taiso, bet 
dažnai ištisai perrašo.

Su diskusiniais raštais 
dar blogiau. Jei mums yra 
proga kurį pakritikuoti, tai 
ne tik iškritikuojam, bet ir 
išpeizuojam. Tada prasi
deda nesustabdomi barniai 
ir prieš vieni kitus kerši
ui mai. Nuo to nukenčia 
draugijinė apšvietos veikla. 
Nėra mažiausio argumento 
nustot rašius laikraščiam 
tik dėl to, kad raštas per
taisytas ir kitaip skamba, 
ar antraštė pakeista; Pa
imkime didelio f o r m a t o 
laikraštį, pavyzdžiui, kaip 
New York Times. Jei jame 
nebūtų straipsniam ir pra
nešimam pritaikyto^ ant
raštės, tai nesusigraba] lo
tum tame laikraštyje. Da
bar, pagal antraštes, pasi- i 
renki raštus ir

So. Boston, Mass.
Šių metų balandžio mėn.. 

6 dieną pas mus įvyks pie
šinių paroda; įvyks salėje 
po num. 318 Broadway.

Pirmą kartą čia lankysis 
su savo kūryba Kristina 
Stanislovaitienė iš Wa*er- 
būrio, Conn. Ji rodys sSvo 
paišybą, taipgi skaitys pa
skaitą apie meną.

Dalyvaus ir gerbiamas 
daktaras Stanislovaitis, ku
ris kalbės apie proto ligas, 
taipgi aiškins kitus klausi
mus, susijusius su sveikata, 
kaip ją apsaugoti.

Todėl nepraleiskite pro
gos neatsilankę į šį paren
gimą.

40-

panašu į karą, oi 
taika ir ramų?

aš būsiu ramus 
už praeitį, bet 

apgailestauju, 
y j e neįvyko 

4)4-tos

Lowell, Mass,
Šaukiamas Susirinkimas

Kovo 23 d. saukiamas susi
rinkimas. Pasimokėkite duok
les dabar už 1952 metus. Sa
koma, kad bartis yra bl^as 
dalykas, gi muštis, dar 
giau, nes tai 
žmonės myli 
gyvenimą.

Tai gerai, 
ir nesibarsiu 
vistiek laba
kad vasario menes 
Literatūros Draugijos 
kuopos susirinkimas!

Tai labai gaila, kad po to
kio gražaus susirinkimo sau-< 
šio 27 dieną, kur pasisakyta' 
geriau rūpintis ir veikti ALD- 
LD reikalais, vasario mėn. su
sirinkimas negalėjo įvykti, 

, vien dėl to, kad tik keli na- 
... JUOS pel- . (.jaj |eaįsj]anj{ė paskirtu laiku,

skaitai, vv. . Kiti atėjo per vėlai — nebe-
Mūsų laikraščiai, ypuc I tinkiimu laiku dėl susirinkimo.

Laisvė, gal bijodama su
pykdyt korespondentus, kai i 
kada talpina raštus snažai ’ 
pataisytus. Kartak/phtė- 
mijama- k o r e s p ordencijų 
skyriuje iš tos ar kitos 
valstijos.,“naujienos.” Skai- 

Po jo kalbos visi apie tą l tydamas'tos valstijos “nau-
stalą sėdėjusieji buvo 'pri
versti pareikšt savo mintį 
kalbamoje temoje. Taip pa-

priee

Argi nevalia bus dainuoti?
Californijos byloje prieš 

penkioliką komunistų reak
cija bus pasiekusi kraštu ti- 
niausį idiotizmą. Valdžios 
prokuroras pakišo jau labai 
seniai Komunistų Partijos 
distrikto išleistą brošiūrą, 
susidedančią iš dainų. Jis 
reikalauja, kad teismas tą 
brošiūrą pripažintų šubver- 
syviška ir priimtų dar .įro
dymu prieš komunistus, 
“paneigusius ir sulaužiusius 
Smitho aktą.”

Prasižengė jie, kad dai
navo. Prasižengė jie, kad 
išleido dainas brošiūros 
formoje. Tuomi jie, ma
tote, “planavo jėga nuvers
ti Californijos valdžią!”
‘ Brošiūroje atspausdinta 
trylika dainų, tūlos kurių 
ir šiandien tebėra labai po-, 
puliariškos. Brošiūra pa
vadinta “Let’s All Sing.” 
Štai tos dainos:

“Joe Hill” — labai sena 
IWW daina apie nužudytą 
unijos organizatorių.

“They Go Wild, Simply 
Wild, Over Me!” — šioje 
dainoje pajuokiama polici
ja, kuri streiko metu dar
bininkams. galvas skaldo.

“Put It on the Ground”— 
labai populiari daina tarpe 
kareivių Antrojo pasaulinio 
karo laikais.

“Union Card” — ir šian
dien ji labai populiari tar
pe organizuotų darbininkų. 
Kiekvienas kiek veiklesnis

unijistasją moka ir dainuo
ja.

“Let My People Go”—la
bai populiari negrų religinė 
daina.

“Solidarity Forever 
“Hold the Fort” — 
nos, kurias 
nuoja streikieriai.

“International” ir “May 
Day” — dvi darbininkiškos 
dainos.

“Kevin Barry” —■ daina 
apie 18 metų airių tautos 
patriotą, kurį anais metais 
anglai pakorė už atsisaky- 

, mą tapti išdaviku.
“The Working Class Is 

Getting Sore.” — Šioje dai
noje išreiškiamas darbinin
ku nepasitenkinimas.

“Peat Bog Soldier” — ši 
daina sukurta Hitlerio kon
centracijos stovykloje poe
tų. Ją dažnai dainuoja Paul 
Robesonas.

“Abe Lincoln Song” — 
daina apie didįjį preziden
tą, vedusį civilinį karą prieš 
vergiją.

•Nė vienoje šių dainų nė 
žodeliu nesakoma apie jokį 
Amerikos valdžios nuverti
mą. Salietis

tai dai-
visuomet dai-

tvarkė tas korespondentas 
mainierys.

Antras kalbėjo, buvęs ko
respondentu. Jis pasakė:

“Aš irgi rašydavau ko
respondencijas, bet redak
toriai taip įpykdė, kad dau
giau neberašau. Parašyk 
korespondenciją, tai jie ta
vo tą raštą taip supeizoja, 
jog ir pažint negali.

“Kartą pas mus iškilo ki
virčai. Parašiau korespon
denciją, išbardamas kai ku
riuos draugus. Laukiu sa
vaitę, laukiu mėnesį, bet ta 
mano korespondencija ne
pasirodo. Parašiau laišką, 
paklausdamas r e d a kci jos, 
kame dalykas, kad nepatal
pina mano korespondenci
jos.. Gavau atsakymą, kad 
jau seniai tilpo, Susiradau 
tą numerį, ir, tiesa, kores
pondencija patalpinta, bet 
visai netokia, kokią aš bu
vau parašęs. Pavardės ir 
kritika tiems sukėlusiems 
čia kivirčą visai išbraukta. 
Nuo tada nustojau rašyt 
korespondencijas.”

Po jo kalbos buvo mano 
kaleina kalbėt. Paaiškinau, 
kad korespondencijas rašau 
jau arti 45 metai', ir visa
dos, parašęs koresponden
ciją,- pridedu pastabą, kad 
redakcija pataisytų, o kas 
netinką, — išbrauktų. Aš 
pykstu ant redakcijos tada,

jienas,” nieko panašaus ne
surandi. Ten aprašoma ka
lendorių, žurnalų peržval
gos ir įvairios statistikos, 
bet' apie tos valstijos lietu
vių veikimą naujienų ma
žai, o apie darbininkų eko
nomines kovas dar mažiau. 
Skirtingom temom raštam 
reikalinga tinkamos ant
raštės.

Senas Vincas galėtų ir 
privalėtų suteikt korespon
dentam patarimų ir juos 
paskatint rašyt. Jei tavo. 
Dėde Vincai, patarimai šlu
buos, tai ir tave pakritikuo- 
sim. žmonės myli disku
sinius raštus ir juos noriai 
skaito.

Senas Korespondentas

Sekantis LLD 44rtos kuppos 
į susirinkimas yra šaukiamas 
. kovo 23 d., 4 vai. po pietų,® 
Į 14 Tyler St. Tai bus mėnesi- 
' nis susirinkimas ir jame rei- 
: kia visiems dalyvauti ir rei
kia žiūrėti, kad visi pasirnokė- 
tų savo metines duokles už 
1952 metus.

Draugai ir d ra ilgės, kaip 
yra žinoma, jau atspausdinta 
Literatūros Draugijos nauja 
knyga “Sveikatos šaltinis,” 
daktaro Kaškiaučiaus parašy
ta. Tai puiki ir didelė knyga. 
Reikia šių metu duokles pasi- 
mokėti, kad tą knygą gauti. 
Ją, knygą,,gali gauti ir nauji 
nariai, šiais metais įstoję į 
kuopą. Todėl reikia paraginti 
gerus žmones, kad jie prisira
šytų prie Draugijos ir naudo
tųsi išleistais draugijos gerais 
raštais. '

Beje, ateinančiam kuopfts 
susirinkime bus išduoti ke!L 
geri raportai.

Dalyvaukite susirinkime 
kovo 23 d. Už komitetą,

J. M. Karsonas.

k

Kongresmanas Sutton iš Tennessee apkaltino armijos k 
generolus, kad šitą namą jie vartoja medžioklės klu- j 
bui. O namą užlaiko valdžia iš žmonių surinktais pini
gais. Jis čia dabar tą narna apžiūrinėja. Generolai sa
ko, kad Icongresinanas juos apkaltino netėisingai. Na
mas randasi Virginijoje.

Naujosios Anglijos moterų atidai
Šiuomi pranešu, kad Moterų Sąryšio metinis suva

žiavimas nukeltas į balandžio 20 d. šių metų. Įvyks toje 
’pačioje vietoje, kaip buvo skelbta,, būtent: So. Bostone, 
<318 Broadway. Prasidės 10 .vai. ryte.
: Užrašų rašt. K. Valangevičienė 2 pusi.-Laisve (Liberty)-šeštadien., ' Kovo-M arch 15, 1952
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KODĖL KRITIKA YRA NE VIEN
PAGEIDAUJAMA, BET BŪTINA?

Kritikuoti ar nekritikuoti? Rašyti 
recenziją ar nerašyti? Įvertinti spaudo
je naujai išleistą knygą, naujai parašytą 
dramą, naujai perstatytą veikalą arba 
pagamintą filmą? Tas klausimas daž
nai keliamas mūsii pažangiojoje Ameri
kos lietuvių spaudoje. Jau tam tikra 
tradicija išsidirbo: kas nors sukuriama, 
kritikas .atsiliepia mažesniu ar didesniu 
laipsniu neigiamai, — ir netrukus at
siliepia pats autorius arba koks nors už
tarėjas, kuris pasmerkia kritiką. Daž
niausiai kritikas nekritikuojamas už iš
reikštas nuomones, bet bendrai už tai, 
kodą! jis drįso neigiamai atsiliepti. Ir 
dažnai net keliama mintis, kad kritika 
spaudoje yra visai nereikalinga. Taip, 
Kartais ji net pažymima kaip žalinga.

Paskutinis tokios rūšies epizodas buvo 
tipiškas tai schemai: filmininkas Klimas 
ir aktorių ansamblis pagamino filmą 
apie legendarinę lietuvių vaidilutę kuni
gaikštienę Birutę. To filmo kritiškas 

. įvertinimas, parašytas R. M., tilpo “Lais
vėje.” Pats filmo režisierius Klimas at
siliepė pažymėdamas, kad R. M. filmą 
“sumozojo,” ar kaip tai panašiai. Po to 
režisierius Jonas Juška (kuris tame fil
me turėio role) parašė kitą straipsnį, 
kuris tilpo “Laisvėje” ir “Vilnvie,” 
strainsni, kurį jis antgalviuoja “Kritika 
Kritikams.”

Mes nenorime mūsii straipsnio pava
dinti “Kritika Kritikų Kritikams,” nes 
tadft galima pradėti nesulaikomą ant- 
gaVvio liginimo virtine vis pridedant vie- 

žodi, bet prie Juškos straipsnio čia la
biausiai apsistosime. Prie jo verta ap
sistoti, nes jis išreiškia mintis, kurios 
dažnai pasirodo ar pasigirsta mūsų ra
teliuose. Eikime prie reikalo.

Teigimas be įrodymu yra 
neatsakomingumo požymis

Jonas Juška štai ką sako anie kriti
kas. kurios pasirodo “Laisvėje” arba 
“Vilnyje”:

“Tokias, kritikas rašo vieni iš pa- 
vvdn. kad ne iii grime vaidina, antri 
keršvd«mi už kokius nors susinvki- 
mus. treti norėdami pasirodyti, kad jie 
geriau žino už vaidintojus, ketvirti gal 
ir su gerais norais, ir taip toliau.” 
Reikia nasakvti, kad čia nukalbėta vi

sai neatsakomingai. Atrodo, kad siu ei- 
luęiu autorius skaito daugumą mūsų, 
saidoje telpančios kritikos pavydo, su- 
jsipvkimo, keršijimo ir “norėjimo pasi- 
Andvti” vaisiais, nes jis kalba anie na- 

» doria kritika tik ketvirtoje eilėje ir dar
gi su “gal ir gerais norais.” Tai yra 
rimtas kaltinimas, mestas prieš mūsų 
snaudos bendradarbius, ir jis negali bū
ti tain praleistas. Autorius Jonas Juš-

• ka turėtu turėti pakankamai atsakomin- 
gumo, kad nrieš metant tokias plačias 
frazes reikia turėti tvirtesni pamata.

Čia nesustosime plačiau prie R. M. 
strainsnio anie Klimo filmą “Birute.” 
Ne mūsų reikalas kokiu motyvu vado
vaudamasis kritikas R. M. rašė. Bet 
žurnalistinėje etikoje yra nuostatas, kad 
kiekvienas raštas skaitomas nuoširdžiu 
ir nadoriu. nebent rendami konkretiški 
įrodymai, kurie teigia ka kita. Kiekvie
na kritika pirmoie eilėje turi būti su
prastą jos nrasmėie, o tik diskusavus 
prasme galima eiti (jei yra reikalo) 
prie motyvų.

Ar mes sutinkame su R. M. kritikos 
tonu ar ne. čia nesvarbu. Svarbu, kad 
R. M. iškėlė tam tikras mintis apie tą 

. filmą, vnatingai tam tikrus trūkumus. 
Jeigu Jonas Juška su tomis išvadomis 

•, nesutiko, jis turėio bandyti parodyti, 
kodėl jos, klaidingos. Bet daryti tokį 
pdolima. nrieš kritiką bendrai yra ne- 

\atVakominga.
Klaidinga nuomone apie 
kritikos nereikalingumą

Jonas Juška sako:
“Bet ot kokiais jie sumetimais ne- 

. rašytų* jiems ‘yįsiems prisieina pasa

kyti, kad jie per spaudą kritikas ra^ 
šydami labai kenkia mūs teatrališkai 
saviveiklai. Jie tiesiog smaugte smau
gia mūsų teatrininkų veikimą.”
Kaip tai? Kodėl? be abejo nustebs 

skaitytojas. Juška turi tam tikrą aiš
kinimą, aiškinimą, kuris kartais pasi
girsta ir iš kitų lūpų. Esą, kritika per 
spaudą dažnai nugąsdina arba, bent nu- 
drąsina aktorių vėl vaidinti. Esą, ak
toriai nenori vėl vaidinti, kuomet jų var
das spaudoje “žeminamas.”

Mums rodosi, kad tame supratime ir 
glūdi to viso klaidingo atsinešimo prie
žastis, kitaip sakant, tame “šuo užkas
tas.”

Laikas suprasti, kad bent koks įver
tinimas spaudoje, teigiamas ar neigia
mas, yra pagarbos parodymo ženklas. 
Ignoravimai, užtylėjimas yra ženklas 
nepaisymo, svarbos nepridavimo. Taip 

, jau dalykai suprantami visame meniš
kame pasaulyje. Kiekvienas aktorius, 
autorius, menininkas, muzikas ar kitas 
kūrėjas, arba perstatytoj as jums pasa
kys, kad jis verčiau matytų neigiamą 
kritiką negu užtylėjima. Iš kritiku mes 
mokomės. Tas nereiškia', kad meninin
kas automatiškai priima kritiko nuomo
nę. Ne, ji'jam kartais gali atrodyti vi
sai nepataikanti į tašką. Dažnai me
nininkas gali jausti, kad kritikas “nesu
prato, ko mes siekėme.” Bet dažnai me
nininkas kritiko pastabose taipgi suran
da ir mintis, kurios jam atrodo gelbs.tin- 
čios. nes iškelia klaidas, kurias ir i is pats 
pradeda matyti kaip klaidas. Kad rim
tas menininkas nori kritikos, bet kokios 
kritikos verčiau negu jokias, niekas ne
gali paneigti.

Kodėl kritika turi tilpti 
mūsų spaudos organuose?

Jonas Juška turi kitą argument^: 
kritika gali būti keliama per teatrininkų 
susirinkimus ir praktikas, bet ne spau
doje. Bet kodėl? Dėl tos anksčiau mi
nėtos jo paduotos priežasties, dėl akto
rių “įsižeidimo.” Bet mūsų darbininkiš
ki spaudos organai yra gyvai susidomė
ję kultūra ir net turi specialius literatū
rinius skyrius. Kas būtų, jeigu būtų 
laikytasi J. Juškos pasiūlymo? Vaidini
mai niekad nebūtų įvertinami, apart 
bendro pasakymo, kad “visi gerai suvai
dinai.” Bet kodėl tik apie vaidinimus 
taip laikytis nerašymo' tabu? Jeigu bū
ti logiškam, tada negalima vertinti kri
tiškai naujus kūrinius literatūros lauke 
(“rašytojas įsižeis ir daugiau nerašys”), 
negali rašyti jokias romanų ar eilėraščiu 
rinkinių recenzijas, negalima kalbėti 
apie meno parodas (“tapytojas isižeis 
ir daugiau nekurs” ir taip toliau). Mū
sų lietuvišku laikraščių meno - litera
tūros skyriai turėtu pasidaryti nebyliai, 
kurie priimtų pilną burna vandens, kuo
met kas nors naujo sukuriama ar pasiro
do. Ar Juška to nori? Ar jis ir tie, 
kurie panašiai galvoja, įsivaizduoja, ko
kia tuštuma pasidarvtų? Mes iam už
tikriname, kad no kelių metu tokia tak
tika privestu prie kaip tik atvirkščio da
lyko: daug mažiau aktorių būtu, mažiau 
susidomėjimo, mažiau “stimuliavimo.”

Tiesa, yra gal vienas kitas aktorius, 
režisierius, kompozitorius ar kitas kūrė
jas, kuris negali pakelti neigiamos kri
tikos. Bet jie tik išimtys. Dauguma 
kūrėju yra suaugę žmonės, kurie turi su
augusį priėjimą prie tokių reikalų.

Nupieštas tamsus vaizdas 
visai neatitinka faktams

Juškos. nupieštas vaizdas yra labai 
tamsus. Tik pagalvokime, ką jis. sako: 
aktoriai vaidina tik dėl savo ego paten
kinimo (kitaip jie tuoj neįsižeistų, kai 
pakritikuojami), o kritikai rašo tik iš pa
vydo ar asmeniško keršto. Reiškia, ir 
viena ir kita, pusė savanaudiška, vaikiš
ka. nepadori. Pagal ką jis taip spren
džia? Pats Juška yra rašęs nemažai re
cenzijų ir kritikų. Ar jis nori pasakyti, 

kad tai iš jo paduotų sumetimų? Ne
tikime. Tad, kodėl tos išvados? Mūsų 
meno gyvenime yra sveikas kanįienas, 
kuriam nerūpi intrigos, ’ machinacijos, 
pavydas ir panašūs reiškiniai. Jono Juš
kos nupieštas tamsus vaizdas faktams 
visai neatitinka.

Beje, norėtųsi pridėti pastabą apie mė
gėjus. ir profesionalius aktorius. Juška 
sako, kad profesionaliai aktoriai gali bū
ti spaudoje kritikuojami, o ne mėgėjai, 
nes profesionaliai “nepabėgs.” Mes jau 
pasakėme, kodėl, mūsų nuomone, tikras 
aktorius, būtų jis profesionalas ar mė
gėjas, nepabėgs. Tikras aktorius yra 
tas, kuriam pats vaidinimas yra bran
gesnis., negu tuščia savigarba. O tie, 
kurie “pabėga,” be abejo, vis vien ne
buvo pakankamai įsimylėję į savo mūzą.

Dar kas pasakyta: mes nenorime pa
vyti Hollywoodo, todėl vaidinimo koky
bė ne tokia jau svarbi. Taip, drauge 
Juška, mes nenorime pavyti Hollywoo
do. Bet ne todėl, kad tas mums atro
do toks tolimas, nepasiekiamas tikslas.. 
Mes manome, kad tam tikrais atžvilgiais 
mūsų pažangi meninė veikla yra ne tik 
“pavijusi,” bet žymiai pralenkusi Holly- 
woodą ir viską, ką jis simbolizuoja. Mes 
turime sveikesnį ideologini pagrindą, 
jeigu ir neturime tokių ištaigingų tech
niškų priemonių.

Tarybų Sąjungoje, įskaitant Lietuvą, 
kiekvieno kolūkio dramos saviveiklos ra
telio vaidinimas kritikuojamas taip pat 
rimtai ir nuodugniai, fedp Kauno ar Vil
niaus valstybinių teatrų. Tuomi akto- 
riams-mėgėjams parodoma, kad ir jų 
Pastangos įvertinamos, kad iie trak
tuojami rimtai, o ne s.u tam tikra “sim
patija? kas faktinai reiškia. — apgaila. 
Siūlydamas simpatijos aktoriams. Juška 
in neįvertina, bet įžeidžia, kaip jis įžei
džia kritikus. Ko abiems pusėms reikia, 
tai didesnio nasitikėiimo savo jėgomis, 
mokėjimo stovėti ?.nt savo locnų kojų 
ir snnratimo. kad tuščias gyrimas yra 
įžeidimas, o rimta kritika, kad ir nei
giama, yra pagarbos parodymas.

A. šilėnas

Nedrįskit...
Niekingos sn’ėkos natamsvi veikia 
Tuomet, kai tiesa sunku matyti, 
Už tai dar, daug kas pažangą peikia, 
Kai jie negali jos įmatyti.

O vis tik dausos kiek nrasiblaivo, 
Debesiu gauba audros išvaiko, 
Milžinas darbo tain nasiraivo.
Kad’jo žygiuotos nieks nesulaiko.

Laisvės troškimas tarn vergu nlinta, 
Nors ja melagiai visaip nuneikia, 
Veikti už taika per . juos užginta — 
Vampirams kraujo nuolatos reikia.

Dėl to draskūnu net varva seilė, 
Kad 'atominį kara pradėti, 
Tik tokia liaudžiai ju yra meilė:
Ji-a .gaisrus karo nori regėti.

*
Už tai ir šūkis mūs sutartinis
Turi iškilęs taip nuskambėti
Per visa žemę tarsi griaustinis: 
Nedrįskit, ponai, karą pradėti . ..

V. Žilvitis.

Biskis apie redakcijos 
prierašą

Pereitą šeštadieni, kovo 8 dieną, šita
me pačiame skvriuie tilno mano straips
nis “Kritika Kritikams” ir Laisvės re
dakcijos prikergtas prie jo ilgas priera
šas.

Žinant, kiek rašomos kritikos išveja iš 
mūsų meno veikimo aktorių ir kitokių 
veikėjų ir kiek jos trukdo meno darbą, 
tai plaukai pasistoja ant galvos. Tai aš 
manau, kad ir Laisves redakcijai nerei
kėjo agituot už kritikas, bet sakyt, kad 
aprašyto jai vaidinimų bei aktorių duotų 
lengvas pastabėles su pamokinančiais 
patarimais. Kritiką gi rašant, tai reikia 
būtinai nurodyt kiek vaidinime nuošim
čių gerų ir kiek blogų. Tai bus aprašy
tos abi pusės. O jeigu ne, tąi išeis peiki
mas ar gyrimas. Mūsų vaidinimų kriti
kai dažnai paima tik tas vietas iš vaidi
nimo, kurios yra silpnos ir kritikuoja 
jas. Ir, žinoma, skaitytojams ir atrodo, 
kad visas vaidinimas negeras, nors jame 
ir tebūtų tik kokia penkta dalis silpnes
nė. Ir štai pavyzdis tokių raštų:

Filmininkas J. Klimas, vasario 17-tą 
dieną, Liberty Audi tori jo j-e rodė tik ką 
pagamintą filmą “Birutę.” Ir tuoj po to, 
krftįkas R. M. parašė kritiką, paimda
mas iš jos tik blogąsias puses. Ir iš tos

LMS News and Views Philadelphia, Pa.
By MILDRED STEEPLER

“TETOS TURTAI”
COMES TO NEW YORK.

It seems only yesterday that I oiled 
up the antique LMS mimeograph ma
chine and ran off the first copy of the 
brand new comedy entitled, “TETOS 
TURTAI.”

But, here already, this sparkling co
medy has delighted audiences clear 
across the country, from California, to 
Chicago, to Connecticut. A new play 
grabbed up so quickly should prove one 
thing anyway — that'there is a great 
need and demand for modern plays and 
playlets. (I hope that a certain young 
wonderful writer of the “Tiesa” English 
Section tries his hand at writing a 
play.)

Well, “TETOS TURTAI” is a new 
twist on the old favorite “Charlie’s 
Aunt” — a riotous mixed up affair of 
misunderstandings that somehow get 
happily straightened out before the 
third act curtain falls.

The Hartford Chorus Drama Group 
will bring this wealthy aunt (teta) to the 
Liberty Auditorium, Sunday afternoon, 
March 30. Let’s all of us New Yorkers 
bring along our Sunday good humor and 
join in the fun.

* # ❖

Nuteisti Jauni naciai
Trečią kovo buvo teisiami 

Olney aukštosios mokyklos 
mokiniai naciai. Keturi aršiau
si naciukai prisipažino prie 
kaltės, kad jie uždegė kino 
teatrą ant N 5th St ir su 
“Molotovo bomba’’ uždegė žy
dų sinagogą ant Tabor Road, 
čia paminėta tiktai dvi dide^-’ 
lės nacių šelmystės, o ių buvo/, 
daug papildyta įvairio/e mies-L 
to dalyse. Teisėjas Jk>hn A. 
Boyle nuteisė neribotam lai- ‘ 
kui 4-ris naciukus ( įvairius. 
pataisų namus. Kitus 12-ka 
teisėjas dar klausinės, o. 16. 
padėjo po policijos priežiūra.'

Visų teisiamųjų pavardžių 
neišdavė. Sakoma, dėl to, kad 
jie esą per jauni — nuo 15l,‘ 
iki 17 metų.

Teisėjas klausinėjo naciu*,, 
kų, dėl ko jie papildė tokias 
dideles kriminališkas pikta
darystes. Jie atsakė, kad neži
no dėl ko. Bet vėliau prisipa- ’ 
žino, kad jie planavo pirmiau“; 
išnaikinti žydų sinagogas, O“ 
paskui katalikų bažnyčias. Jie- 
teisinosi, kad tas visas pikta*- 
darystės inspiracijas jie gavo, - 
skaitydami Hitlerio atsimini- . 
mų knygą “Mein Kampf,” ku*. 
ri randasi mokyklos knygyne.

Tai mat, ko susilaukėme!.. 
Hitlerio knygos randa sau šiL 
tą vietą Amerikos aukštųjų 
mokyklų knygynuose. Mokyk* 
loję naciukai prisisiuvę ant 
rankovių svastikas sėdėjo pd 

| mokytojo nosimi, bet mokyto-

Another year has gone by since the 
death of one of Connecticut’s most be
loved people, Vincas Visockis — musi
cian, teacher and organizer of many mu
sical groups-in his home state and neigh
boring Mass.

This year, as every year in the past, jas jų visiškai nematė...
his wife Ona, commemorates the date of 
the passing of Vincas, March 16, 1946, 
by sending a donation of $5 to the LMS 
and expressing her faith in the concepts 
of the Lithuanian- Art movement that 
was so much a part of the active life of 
her departed husband.* . * * • •

From music to painting is a very 
short step, academically speaking. How- 
•ever, since this writer can’t even draw a 
four-sided box, much, less wield a paint 
brush, the art of painting and drawing 
has not come up very frequently in these 
columns.

But, when one of our own Lithuanian 
artists makes a. marked imprint in this 
mysterious realm of the fine arts, this 
writer isn’t going to miss crowing about 
it; and, especially so since the artist, 
Rudolph Baranik, has already distin
guished himself as a first-rate journa
list and poet.

Rudolph left the United States in 
1948 to study art in Paris under the 
G. I. Educational Program. While he 
was studying at the Julian Academy, he 
kept up his journalistic career by con
tributing to the “Vilnis” daily paper 
and other Lithuanian periodicals.

He had his first one-man show of 
paintings at the Galerie Huit in Paris. 
Just recently returned to America he 
has had one New York gallery show of 
several of his pictures, and currently he 
is listed in a very important show with 
four other prominent contemporary 'ar
tists, including the renown Harry Stern
berg.

I urge all, who are able, to visit the 
A. C. A. Galleries, 6’3 E. 57th St., New 
York City, between the dates of March 
10 and 22 to view the exhibit.

Very soon now, Rudolph will lecture 
at the Liberty Auditorium about the art 
of painting and drawing, so a visit to a 
very good exhibit as this one iš going 
to be will be in preparation for better 
understanding at the lecture.

Arba nenorėjo matyti.
Teismui dar visiškai neuž-y 

sibaigus, kita gauja nacių ap*-- 
tepliojo mokyklos sienas svas
tikomis. Sakoma, kad ir teig

ime ne viskas pasisekė ištirti 
.apie didelį nacių lizdą. Teisė-’. 
J jas, ir majoras J. S. Clark rei*., 
kalauna tolimesnio tyrinėjimo;..

Kada apšvietos komisija ty
rinėjo, tai viską norėjo nubal
tinti, ir visas svarbiausias Ži-y 

! nias cenzūravo. Apie cenzūrų 
skundėsi ir Daily News repor* 
teris. Jeigu' būtų buvę susekta 
jaunųjų komunistų organiza-r 
cija, tai seniai būtų atskubė
jęs ragangaudžių kongreginįs 
komitetas ir visus sukišęs į ka-. 
Įėjimą.

Buvo pareikalauta, kad visi 
municipaliniai miesto darbi-- 
ninkai pareikštų ištikimybės 
priesaiką. Bet miesto majoras 
J. S. Clark tam pasipriešino/ 
Jis sakė, kad su ištikimybės 
galima sustabdyti... Sakė: 
priesaikomis komunizmo ne
it is nonsense, and lot of red 
tape. Vietiniai laikraščiai kri
tikuoja majorą už tokį jo iš
sireiškimą. Pregresas.

Baltimore, Md.
Vasario 22 d. mirė A. Yen- 

kūnas, plačiai žinomas Balt£ 
morės lietuviams. Buvo žy- \ 
mus veikėjas Lietuvių Svetai
nės Bendrovėje nuo pirmuti- , 
nių dienų šios įstaigos organi-, 
zavimosi. Vėliau buvo svetai-, 
nės šeimininku — manadže- 
riumi. Buvo narys ALDLD 25 
kuopos. Jam numirus, kuopa 
nupirko gyvų gėlių puokštę. 
Buvo pašarvotas Wm. Cook> 
laidotuvių koplyčioje, St. Paul 
ir Preston St. Buvo palaidotas 
vasario 25 d. su bažnytinėmis 
apeigomis IToly Redeemer ka-’ 
pinėse.

Paliko nuliūdime žmoną, 
sūnų, dukterį ir kitus artimus’

jo kritikos išėjo tokia mintis, kad filmą 
būk tai bevertė. Žinoma, filmą tamsoka 
ir turi trūkumų, bet visgi joje yra ir 
gražių scenų ir taipgi ir gražaus vaidi
nimo. Ir ot jai reikia duoti apie 70 nuo
šimčių gerumo. Kai ji buvo rodoma, tai 
galima sakyt, kad ji daugiau kai pusei 
publikos patiko, o kitiems gal ir ne. Ir, 
ot, jei R. M. aprašydamas ją būtų pasa
kęs, kad ji nors kiek verta, tai šiandien 
J. Klimas važinėtų po kolonijas ir rody
tų “Birutės” filmą ir filmą “Taika Lai
mės.” Ir, žinoma, kolonijos turėtų gra
žius parengimėlius,* nes lietuviai nori 
matyt lietuvišką filmą. O dabar už to
kios kritikos filmą liko kaip.ir sulaiky-

(Tąsa 4-tam puslap.)

gimines ir draugus.
—o—

Wm. F. Laukaitis kandida* 
tuoja į Kongresą republikonų' 
partijos tikietu nuo naujo 7- 
to distrikto. Jo kampanijos iž
dininku bus Wm. F. Broening, 
Jr., sūnus lietuviams gerai ži
nomo buvusio miesto majoro 
Broening, Sr., Laukaičių šei
mos gero bičiulio.

P. Paserskis

Hong Kong. — Anglų ar-; 
mija daro karinius prati
mus Lantao saloje ir aplink 
ją, už 5 mylių nuo Horig 
Kongo.

... ' , .....
3 pusi .—Laisve (Liberty)-šeštadien., Kovo-March 1952



S, Paškoviene

Fabrikinio komiteto 
pirmininkas Pranas Žalalis

Fabrikinio komiteto pir
mininkas Pranas Žalalis 
dažnai lankosi cechuose. Jis 
sustoja prie darbininkų, 
šnekasi su jais. Kazio Jo
nio jis. klausia, kada jis ma
no eiti atostogų, ar jam ne
reikia atilsinės i kurortą? 
Sveikindamasis su Ona 
Verbalaite, jis domisi, kaip 
jos reikalai moksle—ji lan
ko vakarinę darbininkų 
jaunimo mokyklą — ar ji 
nėra reikalinga pagalbos?

Odinių pakinktų ceche 
prie Prano Žalalio priėjo 
visų gerbiamas odinių pa
kinktų dirbėjas Pranas Za- 
barauskas. Pasisveiki n ę s, 
Zabarauskas pasakė:

Kaip gi tai išeina, pirmi
ninke? Juk fabrikiniam ko
mitetui derėtų pagalvoti 
apie tai, kad mūsų ceche 
greičiau būtų pataisyta ven-

ko ožiuojasi. Toliau nebe 
galima to dalyko' palikti...

Iš tikrųjų odinių pakink
tų ceche su ventiliacija ne 
viskas buvo tvarkoje. Fa
brikinio komiteto darbo ap
saugos bei saugumo techni
kos komisijos nariai jau su
rašė aktą dėl ventiliacijos 
įrengimų netinkamo veiki
mo. Iškvietė čionai ir fa-, 
briko direktorių Mykolą 
Pirmaitį. I ; nesi.

. Sugilčiau
—Jei per tris dienas ven- staloma.

tiliacija nebus sutvarkyt

kė tada tėvas Pranui, glos
tydamas berniuko galvą 
nuo sunkaus darbo sukietė
jusią, nepratusią glamonėti 
ranka, — mažas esi, bet 
nieko nepadarysi. Pats ma
tai, išmaitinti jūsų aš ne
pajėgiu. Eisi bernauti...

Tik kai jau visai negali
ma buvo iškentėti, Pranas 
atbėgdavo namo ir, išsiver
kęs motinos keliuose, vėl 
grįždavo pas šeimininką. 
Dešimt gyvenimo. metų 
Pranas Žalalis’atidavė var
ginančiam ' ir neapkenčia
mam kumečio darbui. Dar 
blogiau pasidarė, kai Lietu
vą užplūdo fašistai.

—Taip, vaikystė ir jau
nystė pavogtos, jų nebe- 
grąžinsi, — galvoja Pranas 
Žalalis, žiūrėdamas į links
mai bežaidžiančius pionie
rius, į šviesiaplaukį Joną, 
kuris jam ypatingai patiko.

Ir Pranui ateina į galvą 
kiti, laimingieji laikai, kai 
jo gyvenimas nuėjo nauju 
keliu.

Pranas Žalalis atėjo į Vil
nių. Jis tvirtai nutarė tap
ti darbininku. Netrukus 
Pranas stojo dirbti į “Rau
donosios žvaigždės” odos -, 
galanterijos kombinatą. Tai 
buvo 1946 metų birželio mė-

Fašistinių okupantų 
sugriautoji įmonė buvo at- 
______  Atstatinėjo ce
chus, montavo naujus įren-

mes ūždrausinie dirbti ce- jrjrnus. Į kombinatą ėjo de-
che, — pareiškė direktoriui 
fabrikinio komiteto nariai.

Po trijų dienų Pranas Ža
lalis, fabrikinio komiteto Y 
darbo apsaugos bei saugu- 
mo technikos komisijos pir
mininkė Ana Kovaliova ir 
kiti fabrikinio komiteto na
riai patikrino ir nustatė, 
kad, trūkumai pašalinti. A:.

Plačios ir daugiašališkos 
yra fabrikinio komiteto 
pirmininko pareigos.? Kom
binato kolektyvas, išrinkęs 
jį į tą vietą, įtikėjo jam di
delį ir garbingą reikalą. 
Fabrikinis komitetas vado
vauja socialistiniam lenkty
niavimui įmonėje, organi
zuoja kolektyvo kovą dėl 
metinio plano įvykdymo 
pirma laiko, dėl įmonės 
techninių - ekonominių dar
bo rodiklių pakėlimo, orga
nizuoja darbininkų bei jų 
vaikų poilsį, rūpinasi įmo
nėje dirbančių žmonių bui
tinių poreikių patenkinimu, 
jų apmokymu.

Valakumpių' miestelyje 
pernai buvo atidaryta pio- 

/ nierių stovykla kombinato 
darbininkų ir tarnautojų 
vaikams. Ši stovykla įsteig 
ta lėšomis, kurias išskyrė 
odos - avalynės pramonės 

. profsąjungos respublikinis 
komitetas, įmonės direkci
ja ir -respublikos Lengvo
sios pramonės ministerija.

Kai dvylikmetis pionie
rius Jonas — pirštinių dir
bėjos Aldonos šilaikytės 
sūnus—berniukas su links
momis mėlynomis akimis ir

šimtys žmonių, lygiai kaip 
Pranas neturėjusieji speci
alybės, bet pagauti karšto 
noro dirbti, atkurti įmonę.

Pranas tapo mokiniu odi
nių pakinktų ceche. Jis pa
sižymėjo ypatingu darbo 
pamėgimu, nesu ra m d o m u

kumpiuose turi savo nakti
nį profilaktorijų, kur dar
bininkai ilsisi prižiūrint 
kvalifikuotiems gydyto
jams. Į visa tai Pranas Ža
lalis įdėjo nemaža savo 
triūso.

Bet būtų neteisinga ma
nyti, kad visą darbą jis at
lieka vienas. Ne. Ji išrinko 
kolektyvas ir jis vykdo jo 
valią, remdamasis savo vei
kloje profsąjunginiu akty
vu. Visus klausimus—di
delius ir mažus — Žalalis 
nesprendžia vienas. Jie pa
teikiami svarstyti fabriki
niam komitetui, į kurį, be 
Žalalio, išrinkti dar 10 
žmonių; čia ir Liuda Sime- 
lytė — planavimo darbuo
toja, ir Janina Karvelytė— 
lagaminų cecho brigadinin
ke, ir Henrikas Vostokas— 
paruošinio cecho darbinin
kas, ir Kostas Čeponis — 
odinių pakinktų cecho virši
ninkas, ir kiti. Bendromis 
jėgomis jie sprendžia visus 
profsąjunginio darbo klau
simus. Jie svarsto pareiš
kimus dėl (suteikimo atilsi
mų į sanatorijas, poilsio 
namus ir pionierių stovy
klas; jei kas iš darbininkų 
yra reikalingas vienkarti
nės piniginės pašalpos, pri
ima nutarimą — išduoti pi
nigus, — fabrikinio komite
to biudžete tiems tikslams 
yra specialių asignavimų; 
fabrikinis komitetas rūpi
nasi, kad darbininkai turė
tų kurą žiemos metu, butų 
remontu ir “daugeliu kita; 
didelį ir vaisingą darbą at
lieka fabrikinio komiteto 
nariai, vadovaudami socia
listiniam lenktyn i a v i m u i 
įmonėje. Kartą per mėnesį 
fabrikinio komiteto posė
dyje svarstomi tarp cechų 
vykstančio lenktyn! avimo 
rezultatai.

1951 metais daugiau kaip 
170 kombinato darbininkų 
praleido savo atostogas sa,-

manau, kad bus^ 'buvę iš viso 
75- parengimai ar daugiau. 
Butų gerai, kad kas nors pa
rašytų mūsų choro istoriją.
Dar kitas dalykas

Prieš pat koncertą, tai yra, 
iš, vakaro, balandžio 19 d., čia 
pat Hartforde Laisves Choro 
kambariose (155 Hungerford 
St.) įvyks Lietuvių Meno Są
jungos 3-čios apskrities suva
žiavimas. Prasidės 7 vai. va
kare. Turėsime daug svečių.

Svečius reikės gražiai pri
imti ir nakvyne aprūpinti. To
dėl, draugai, kurie turite kam
barių, meldžiame «pranešti 
Laisvės Choro nariams arba 
Laisvės Klube.

Dar ir kitas dalykas. Ba
landžio 20 d. Laisvės Choro 
Klubas turės visokių užkan
džių ir gėrimų, nes tą dieną 
bus taip vadinama “Open 
House.”

Taigi, gerbiamieji, meldžia
me pasižymėti tas dienas ant 
savo kalendoriaus.

A. Kiškiūnas.

BISKIS APIE REDAKCIJOS 
PRIERAŠĄ

(Tąsa nuo 3-čio nūs.)
ta. Kolonijų rengėjai abejoja ar ją 
kviest ar ne.

Mano straipsnio “Kritika Kritikams” 
išvada buvo, kad rašyt švelnias pastabė
les su gerais patarimais, vieton kritikų, 
o Laisvės redakcija bara mane, kad išė
jau prieš kritikas.

Beje, prie progos reikia ir dabar pa
čiai Laisvės' redakcijai pastebėt, kad ji 
ir šiuo sykiu, savo prieraše, kirto man 
kaip kirviu, vieton švelnaus nurodymo. 
Tai, ot, tokiems kritikams aš ir priešin
gas.

Bet tiek to, aš vistiek manau, kad ma
no straipsnis ir Laisvės redakcijos prie
rašas duos šiek-tiek ir naudos. Nes, mat, 
kai būna kokie nors susikirtimai, tai vi
si kreipia daugiau domės. Tai gal ir kri
tikai atkreips daugiau domės ir pradės 
rašyt lengvas pastebėles, vieton stačiai 
kertamų kritikų.

Jonas Juška.
REDAKCIJOS PASTABA. — Dėl 

klausimo ,ar mūsų spaudoje privalo tilp

ti kritikos ar ne, neturėtų, rodosi, būti 
net diskusuojama. Kiekvienam turėtų 
būti aišku, jog draugiška kritika bei 
pastabos yra būtinos. Deja, mūsų laik
raštyj kritiškų pastabų telpa labai mažai.

. Kiek liečia draminį meną, išsamesnių 
pastabų buvo padaryta tik Šilerio dra
mos “Klasta ir meilė,” vaidintojams, ne
seniai tą veikalą vaidinusiems Richmond 
Hill, N. Y. Tačiau nei vienas jų nteužsi.J* 
gavo, — tai parodo, kad jiems, kanp h* 
pastabų darytojui, rūpi sceninis rrfenas, 
jo puoselėjimas, kėlimas aukštyn. Pas
tabose apie “Birutės” nufilmavimą ne
buvo suminėtas nei vienas ten dalyvis— 
tai kodėl ir kas galėjo įsižeisti.

Skaičiuoti, kiek procentų tas ar kitas 
pastatymas yra geras, o kiek procentų 

' blogas, rimta spauda neskaičiuoja.
Šiame L. ir Menas skyriuje telpa dėl 

kritikos bei kritiškų pastabų reikalingu
mo A. Šilėno straipsnis, o kitame nume
ryje tilps J. N. straipsnis. Manome, jog 
ir užteks.

Tenka dėti daugiau pastangų dirbti, 
geriau dirbti, — vaidinti, veikti organi
zacijose, rašyti, dainuoti, — tai visokia 
kritikos baimė,savaime pranyks.

Lawrence. Mass.

ra-

kuodu, iškėlė viršum stovy
klos raudonąją vėliavą — 
pionierių stovyklos ženklą, 
Pranas Žalalis, žiūrėdamas 
į tą laimingą tarybinį ber
niūkštį, prisiminė savo be- 

.. džiaugsmę vaikystę.
Kazimieras Žalalis.—

no tėvas—Utenos apskrities 
Podvornių kaime turėjo 
menką žemės sklypelį, iš 

< kurio gausi Žalaiių šeima 
" niekaip negalėjo pramisti.

Ir todėl, vos Pranui sukako 
; septyneri metai, jam, lygiai 

kaip ir jo aštuonetui bro- 
Ž lių ir seserų, teko eiti pas 
v žmones dirbti.
B H;?*- Sūneli>asa-

siekimu kuo sparčiausiai iš- natorijose bei poilsio na- 
mokti parinktąją profesiją, muose; 70% kiekvienos at- 
Ir netrukus Pranas buvo 
perkeltas. į savara n k i š k ą 
darbą, o nepraėjo nė me
tai — ir jį paskyrė briga
dininku. Praslinko dar me
tai ir Pranas, tampa cecho 
produkcijos kokybės 
trolieriumi.

Visokios žinios

Kovo 23 cl. čionai bus rodo
ma sovietinė filmą “Kazokai”. 
Prasidės 3 vai. po pietų. Į- 
vyks rusų svetainėje. Įžanga 
tik 50 centų. Filmą puiki-, ne
sigailėsite pamatę. Sužinosite, 
kaip kazokai gyvena ir užsi
laiko. Savo akimis pamatysi
te teisybę.

Miesto majoras Buckley su 
industrinio komiteto pirminin
ku Morganu parvažiavo iš 
Washingtono. Jie ten buvo 
nuvykę prašyti, kad federali
nė valdžia duotų pagalbos 
Lawrence gyventojams;, nes 
čia labai bloga padėtis su dar
bais. Kalbėjosi su prezidento 
Trumano kabinetu, su darbo 
sekretoriumi Tobinu ir Mass, 
valstijos kongresmanais. Ma
joras pareiškė, kad jis parsi
vežė gerus įspūdžius. Atrodo, 
kad gaus valdžios užsakymų

dėl tekstilės fabrikų. Pamaty
sime...

—o—
American Woolen kompani

ja ir AFL unijos lyderiai suti
ko palaukti iki kovo 10 d. dėl 
pasirašymo kontrakto. Sako, 
kad jie susitarę, bet dar ne
galį pasirašyti.

Amerikos Darbo Federaci
jos unija čia turi tik tris Woo
len kompanijos dirbtuves po 
kontraktu. Atrodo, kad lau
kia, ką pasakys CIO unija, 
kuri turi 21 dirbtuvę po kont
raktu. Kompanija mažai te
kreipia atidos į Federacijos 
mažą uniją. Kasmet laukia, 
kaip kontraktą pasirašys CIO 
unija. Gi CIO unija nutarė ne
pasiduoti kompanijai, net jei
gu prisieitų streikuoti už savo 
reikalavimus.

—o—
Mažų miestelių “selekt- 

menai” protestuoja prieš busų

kompaniją, kad sumažino 
busų skaičių. Kai. kuriomis 
gatvėmis busai visiškai nebe- 
kursuos, o kai kuriomis kur
suos tiktai po vieną per va
landą. Busų kompanija daug 
darbininkų išmes iš darbo.

Arlington Top Mill atpirko 
iš Bostono Wool firmos di
džiausią korporaciją Ameri
can Marriner, bet nepasako, 
kada pradės dirbti. Tik pa
reiškė, kad jeigu bus prieina
mos sąlygos, tai paleis darban 
... Suprask, kokių sąlygų jie 
laukia: kad unijos neturėtų 
būti, kad darbininkams galė
tų mokėti tokias algas, kokias 
savininkai nori, kad miestui 
nereikėtu taksu mokėti. Tada 
jiems bus ir sąlygos geros...

—o—
Charles W. McNeil, Jr., 29 

metų amžiaus, 'kuris pernai 
nužudė apdraudos agentą

• ■ w ■■ ..r *
Leo F. Monfet rastas kaltu 
žmogžudystėje ir laukia bau
smės paskyrimo, Manoma, 
kad teisėjas paskirs mirties 
bausmę. Bausmė bus pabirta 
savaitė vėliau.

_°_ L
Kongresmanai ir senatoriai 

susirūpino su Naujosios Ang
lijos darbais. Thomas Lane, 
L a w r e n.c e kongresmanas, 
šauks visų kongresmanų, se
natorių, unijų ir kompanij 
lyderių susirinkimą ir svar^ 
tys, kaip pagerinti Naujosios 
Anglijos darbų padėtį. Nes 
diena iš dienos vis didėja ne
darbas. šitą užmanymą ar tik 
nebus paskatinę šių metų rin
kimai. Mat, senieji politikier 
riai nori vėl būti išrinkti, tai 
bando gerintis žmonėms. Juk

(Tąsa 5-tam pusi.)

kon- 
0 1949 metų 

sausio mėnesį Praną Žala- 
lį paskyrė cecho viršininku. 
Jis buvo veiklus ir jautrus 
vadovas, mokėjo laiku pa
stebėti vertingą žygį, pa
remti priešakinių darbinin
kų iniciatyvą ir ją paskleis
ti. .Pranas įdėmiai stebėjo 
kiekvieno darbininko dar
bą — mažai prityrusi ems 
padėdavo, aiškindavo, nere
tai atsistodavo prie staklių 
ir pats parodydavo, kaip ir 
ką reikia daryti.

Jaunąjį darbininką, per 
trumpą laiką tapusį cecho 
viršininku, įvertino ir įmo
nės administracija ir visas 
kolektyvas..

Nuol947 metų — trejus 
metus iš eilės — visuoti
niuose, profsąjungini u o s e 
atskaitiniuose - rinkimi-' 
niuose susirinkimuose Pra
nas Žalalis kas kartą buvo 
išrenkamas į profsąjungos 
fabrikinį komitetu. Pra
nas labai brangino jam pa
reikštą pasitikėjimą ir daug 
jėgų atidavė profsąjungi
niam darbui. Pereitu me
tu žiema Pranas Žalalis bu2 
vo išrinktas fabrikinio ko
miteto pirmininku.

Pagal Tarybų Sąjungoj 
veikiančius įstatymus Pra
nas Žalalis buvo atleistas iš 
cecho viršininko pareigų. 
Nuo to laiko jis visą savo 
laiką skiria profsąjungi
niam darbui. . Kombinate 
dabar yra puikus 300 vietų 
klubas, yra savo biblioteka, 
kur šimtai darbininkų ne
mokamai naudojasi knygo
mis. Be pionierių stovyklos 
kombiųąįą^, ;t,en . pat, Vąla-

ilsinės kainos apmokėjo, 
profesinė sąjunga, o dauge
lis darbininkų atilsinės ga
vo nemokamai. Apie šim
tą darbininkų vaikų ilsėjo
si pionierių stovyklose. 
Daugiau kaip 135 tūkstan
čiai rublių išleista kombi
nato klubui patogiai įreng
ti. Daugeliui darbininkų 
atremontavo butus. Spren
džiant tuos visus klausimus1 
gyvai dalyvavo fabrikinis 
komitetas.
... . Vilniaus “Raudonosios 

žvaigždės” kombinato ce
chuose šimtai žmonių dirba 
vardan taikos. Tame vie
ningame, sucementuotame 
kolektyve savo garbingas 
pareigas vykdo fabrikinio 
komiteto pirmininkas Pra
nas Žalalis —■ buvęs kume
tis, dabar profsąjunginis 
veikėjas, kuriam tarnavi
mas tėvynei, liaudies inte
resai — aukščiau už viską.

Hartford, Conn
Mūsų Laisvės Choras smar

kiai rengiasi prie paminėjimo 
savo gyvavimo 25 metų su
kakties. Bus puikus koncertas 
su daug visokių pamarginimų. 
Choras dainuos naujas ir sen
nas dainas. Bus kvartetų, du
etų, solo ir “tap dance.” Taip
gi bus dainininkų ir iš kitų 
miestų, iš New Yorko, Worces- 

terio ir kitų, 
daug svečių iš 

šis šaunus 
vyks balandžio
Piliečių Klubo salėje ant Law
rence St. Pradžia 1:30 vai. 
po pietų. Įžanga tik 75 centai. 
Tikietai ir garsinimai bus ne
užilgo gatavi. Tikietus galėsi
te gauti pas choro narius ir 
Laisvės Choro Klube.

Laisvės Choras per 25 me
tus savo gyvavimo yra suren
gus daug .gražių parengimų, 
koncertų, teatrų, operečių, va
karienių, balių ir šokių. Aš

Tikimės tureli 
kitų miestų, 
parengimas į- 
20 d. Lietuvių

įsigykite 
JONO KAŠKAIČIO 

/ eilių rinkinį

BRIDGEWATER, MASS.

Lietuvių susirinkimas ir

PRAKALBOS
Prezidentiniais rinkiniais ir kitais svarbiais 

šių dienų klausimais

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

Rengia ALDLD 71 kuopa 

Šeštadienį, kovo 22 d., 1952 
PRADŽIA 7 VAL. VAKARE

Piliečių Klubo Svetainėje
Bridge water, Mass.

MONTELLO, . MASS
Rengia ALDLD 6 kuopa 

Sekmadienį, kovo 23 d. 1952 
PRADŽIA 2 VAL. PO PIETŲ

Lietuvių Tautiško Namo Svetainėj
8 Vine Street Montello, Mass.

Kalbės

■ • ANTANAS BIMBA
Laisyes redaktorius, iš Brooklyn, N. Y.

Gerbiami vietos ir apylinkės lietuviai: Šiandien 1 
kiekvienas protaujantis amerikietis jau stato klausimą: 
Kas bus šiemet kandidatais į Amerikos prezidentus? 
Ką siūlo demokratai, republikonai ir progresistai? Ko
dėl busimaisiais prezidentiniais rinkimais jau dabar rei
kia visiems susirūpinti?

Taip pat kiekvienas protaujantis žmogus stato klau
simus: Kodėl pasaulyje siaučia begaliniai karai? Argi 
jau nebėra pamato pastoviai taikai ir ramybei?

Mums, lietuviams, taipgi labai ■ apeina mūsų organi
zacijos, mūsų spauda, mūsų apšvieta ir kultūra.

Visais šiais ir kitais klausimais bus kalbama ir dis
kusuojama šiame susirinkime. Kalbėtojas pasiruošęs 
viską plačiai nušvjesti-išaiškinti. '

Visi dalyvaukite.—Įžanga visiems veltui.
Kviečia RENGĖJAI

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

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

LAISVE 110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y.

k ----- --— A
Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 

Rojaus Mizaros vėliausių apysaką

MIAS
Į LAI44F

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 tyus jam gražiausia dovana. .

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

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

I pusi.—Laisvė (Liberty) - šeštadien., Kovo-March |5, |952



GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

šešių Metų Sukakčiai

Vincas Visockis

į (Tąsa)
Aibėms neatėjo į atsarginį susitiki

mą de Bersi krantinėje. Užtat visi kiti 
šios dienos susitikimai įvyko. Polis visą 
dieną sekė paskui mane kiek atsilikęs. 
Draugai, su kuriais aš buvau susitikęs, 
jo nepastebėjo. Tas sako, kad Polis ge
rai ėjo savo pareigas, bet tas taip pat 
įrodo, kad mes nepakankamai budrūs. 
Reikia imtis priemonių.

Šiaip ar taip, tas aparatas, kuris bu
vo mano žinioje, nenukentėjo. Tur būt, 
nepasisekimas ištiko kažkur aukščiau. 
Tai man kelia didelį nerimą. Kol kas aš 
dar nieko nesužinojau.

šeštą valandą aš susitikau su Breto
nu didelėje kavinėje pri-e Biržos. Mes 
matomės kasdien. Bretonas dirba betar
piškai Emilio vadovaujamas, ir jam pri
klauso viso Paryžiaus rajono kadrai. 
Prieš keturis mėnesius buvo suimta jo 
žmona ir pasodinta Sante kalėjimo vo
kiečių skyriaus vienutėje. Kelias dienas 
prieš kalėdas mes patyrėme, kad ji pa
smerkt^ mirti. Pirmoji moteris, pa
smerkta mirti. Bretonas, aistringai my
lėjus žmoną, prisiekė keršyti ir nutarė 
mušti iš eilės visus vokiečius, kuriuos 
tik jis sutiks. Šiaip taip mes atkalbėjo
me jį nuo šio didvyriško, Bet beprotiško 
sumanymo, atitinkančio jo egzaltuotą 
prigimtį. Mes sukėlėme plačią kampani
ją jo žmonai išvaduoti. Šimtai laiškų, 
nusiųstų de Brinonui, užrašai Paryžiaus 
ir provincijos miestų sienose, lapelių lie
tus padarė Mari Diubua vardą žinomą 
dešimtims tūkstančių prancūzų. Kampa
nija dar nepasibaigė, bet mes taip ir ne
žinojome; kas atsitiko jo žmonai.

Bretonas, gyvenęs atskirai nuo senu
tės motinos ir dviejų vaikų, dirbo su 
kažkokiu įniršimu.

Dabar jis atsisėdo priešais mane, iš
tiesęs po stalu savo ilgas kojas, jo veidas 
spindi ^džiaugsmu.

Na, brangusis, ir prisikentėme bai- 
,mė£ dėl tavęs. Manėme, kad tave dar va
kar suėmė. .

—Suėmė ne mane, o žmoną.
— Žinau, bet manėme, kad ir tave 

taip pat.
— O Alberas?
— Kadra suimtas * užvakar. Suimti 

Daųielė Kazanova, Policeras, Mari-Klod, 
profesorius Solomonas, Žakas Dekuras 
ir daug kitų. Smūgis sunkus. Tuojau at
eis Emilis. Ogi štai ir jis.

Emilis įėjo į salę ir, pamatęs mane, 
sustojo. Jo veidas nušvito. Jis lengviau 
atsiduso.

Iki skausmo spausdamas man ranką, 
jis kartojo su ašaromis akyse:

—Kaip aš džiaugiuosi tave pamatęs! 
Kaip aš džiaugiuosi!

Paikiau jis staiga paniūra:
—V Ak tu, vargšeli! Nepasisekė ju- 

d\iįem su Bretonu. Moteris mes išvaduo
sime, esu įsitikinęs. Bet vyrus jie sušau
dys. Matai, koks aš buvau teisus, • kai 
patariau būti atsargesniems. Nieko ne
padarysi, kova. Vakare aš nuvesiu tave 
pas mūsų bičiulius. Papasakok man, kas 
atsitil^o.

Aš papasakojau Emiliui viską, ką ži- 
; nojau.

Jis labai atidžiai išklausė mane, ap
klausinėje apie mano padėtį, pasiteira
vo, ar saugus naujasis mano butas.

—Tai dar ne viskas, — tarė jis, — 
reikia surasti draugą, kad saugotų ta
ve per susitikimus. Numatyk pats ką 
nors, dėl kurio tu esi tikras, tik išsirink 
atsidavusį draugą.

— Turiu tokį.
, — Seniai jis partijoje?

-—Nuo šio ryto.
Emilis pažiūrėjo į mane lyg ir netik

ras:
—O ar tu jį gerai pažįsti?

— Aš už jį atsakau. O tokiais reika
lais aš labai atsargus.

— Na,z suprantama. Galima jį pama-

—į Žinoma, jis laukia čia netoli.
palydėjau jį pas Polį ir palikau 

jwodu vienus.
Emilis netrukus priėjo prie manęs.
—Jis geras vyras. Tegu dirba. Geres

nio mes tau neparinksime.
Vakare Emilis nusivedė mane su sa- 

.vim. e •
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Polis pernakvojo mano kambaryje.
— Jūsų giminaitis labai jau panašus 

į jus, — pasakė man rytą konsj-eržė.
—Nieko nuostabaus, pusbrolis.

* * *

— Tai jau ne ėjimas, tai kažkoks kro
sas, — pasakė Bretonas, kai mes atsidū
rėme prie mažo namelio, aptverto neauk
šta tvora.

Mūsų palydovas be garso atkėlė varte
lius. Geras dvi valandas mes žingsniavo
me tamsoje gatvėmis, keliais, takais, 
priemiesčio sodais. Galimas daiktas, bu
vo daugiau kaip dešimt valandų vakaro. 
Prieš keturias dienas mes su Emiliu jau 
buvome šiame name, bet tada ėjome ki
tu keliu. Aš nežinojau, kur esu — de
šimt kilometrų ar šimtas metrų nuo Pa
ryžiaus, bet tai ir nesvarbu.

Mūsų palydovas nuėjo pirma. Mes 
įkopėme į priebutėlį. Iš anksto pravertos 
durys be garso užsidarė mums iš paskos.

—Nusirenkit, — pasakė mums žilutis 
senukas darbininkas, kuris atvedė mus 
čia.

Mes pasikabinome apsiaustus ant ka
byklos.

— Einame. 1
Jis atidarė duris koridoriaus gale. Mes 

įėjome į ryškiai apšviestą valgomąjį, 
kambaryje sėdėjo du: Frederikas ir Žo- 
zefas. (Žakas Diuklo ir Benua Frašo- 
nas.)

Frederiko beveik negalima pažinti — 
jis užsiauginęs juodą barzdą. Žozefas 
rūko savo amžiną pypkę. Mums visiems 
jis — Tontonas, dėdė.

Bretonas net paraudo iš susijaudini
mo.

— Žakas! Benua!
—Sėskite už stalo, jūs, žinoma, išal

kę, — išgirdau aš balsą už savo nugaros.
— Ak, atleisk, aš tavęs nepastebėjau.
Tai buvo Žilberta,. Frederiko žmona. 

Ji taip pat yra jo sekretorė ir viena iš 
geriausių ryšių agentų. Aš švelniai ap
kabinau ją.

— Na, sėskis ten,, kur praeitą kartą 
sėdėjai, — tarė ji, — šalia Frederiko, 
Albero vietoje.

Bretonas atsisėdo gale stalo, šalia Žo- 
zefo, į Emilio vietą. Emilis nebeateis. 
Užvakar jį suėmė netoli Lijono stoties, 
kavinėje, kur jį apsupo koks dvidešimt 
policininkų.

Kaip praretėjo mūsų gretos!
Alberas, Emilis. Ir vis dėlto jie su 

mumis, mūsų širdyse.
Dėdei ir Žilbertai akyse ašaros.
— Reikės pasirūpinti Albero žmona, 

— pasakė Frederikas Bretonui. — Aš 
sužinojau, kad vakar ji pagimdė mer
gaitę. Emilis turi berniuką, dabar jis 
liko vienas. Apie jį teks pagalvoti.

Valgėme tylėdami, mums nėjo iš gal
vos tie vaikai, kurie, labai galimas daik
tas, greitai liks našlaičiai. Aš prisimi
niau Albero žodžius, pasakytus kartą, 
kai mes žiūrėjome į skvere žaidžiančius 
vaikus.

— Mes kovojame dėl jų laimės.
Alberui nebuvo lemta pamatyti savo 

dukrelės.
— Tiesa, mums kerta smūgius, — tę

sė Frederikas, — bet mes taip pat ne
liekame skolingi. Fernanas pranešė man 
paskutines naujienas. Šią savaitę Nor
mandijoje nuverstas nuo bėgių vokiečių 
karinis ešelonas. Mūsų partizanai užpuo
lė vokiečius su rankiniais kulkosvydžiais 
ir visai tvarkingai pasitraukė. Breta
nėje išsprogdintas šaudmenų sandėlis. 
Šiaurėje apmėtytas granatomis vokiečių 
patrulis. Rytuose užverstas geležinkelis. 
Paryžiuje užmušti du gestapo karinin
kai.

—Mūsiškiai išsprogdino fašistų kny
gyną kairiajame Senos krante* — tarė 
Bretonas. — Sudaužytoje vitrinoje tarp 
kito šlamšto dar matyti pusiau sudegęs 
Trockio portretas.

Mes nusišypsojome.
— Man atrodo, kad dabai; mes sunai

kiname fašistų ne mažiau negu jie mū
siškių, — pastebėjo žozefas.—Tai nau
jas etapas, bet to nepakanka. Šalies vi
duje mes vieni su ginklu kovojame. Il
giau taip būti negali, mus visus išmuš. 
Reikia vesti paskui save liaudį, įtraukti 
ją į bendrą mūsų kovą.

(Bus daugiau)

Mirė kovo 16 1946 m.
Šeši metai jau bus, 
kai tu, Vincai, kapuos.
Tavo muzikos ir gitaros 
negirdžiu, bet tave aš 
nepamirštu.

ONA VISOCKIENĖ.

DETROITO ŽINIOS
Stenografe atsisakė 
nuo darbo

Detroito miesto darbininke 
stenografe Mrs. Mildred M. 
Franklyn atsisakė nuo. darbo 
tik todėl, kad ją kita moteris 
Įtarė komuniste.

Ji pridavė rezignaciją Mr. 
Hazer L. Funk, jos buvusiam 
vyriausiam komįsionieriui. Pa
starasis, pasikalbėjęs su tū
lais valdininkais ir su Ištiki
mybės Tyrinėjimo Komisija, 
pasakė, kad jos rezignacija 
esanti priimta “su nesurastu 
palinkimu.”

N esuprantama

Pagal FBI pranešimą, Det
roite esą virš 700 komunistų. 
Visi miesto valdiiiinkai gavo 
kinkų drebėjimą su visa dva- 
siškija, bijodami, kad tie 700 
laisvų, neginkluotų komunistų 
nenuverstų miesto valdžios, 
kuri turi 4,309 ginkluotus po- 
Įleistus, žinoma, įskaitant ir 
75 moteriškos lyties. O kur 
miesto armija su tankais, kuri 
paraduose dalyvauja ?

Man atrodo, kad tūli valdo
vai serga melancholijos liga...
Išvogė 5,000 laikraščio kopijų

Lawrence, Mass.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

čia bedarbė jau seniai siautė
ja, o jie tik dabar ją pamatė.

—o—
Namų inspektorius Calla

han surado, kad Tarbox mo
kyklos pastatas randasi pavo
jingoje padėtyje. Sako, kad 
plytos iš sienų krinta. Gerai, 
kad apsižiūrėjo, nes galėjo 
ištikti nelaimė, galėjo daug 
vaikučiu , prarasti gyvybę.

— o—
Pasimirė Petras Yanukonis, 

trumpai pasirgęs. Tai buvo 
švarus biznierius. Biznyje iš
buvo 40 metų. Kelis metus 
skaitė Laisvę, duodavo apgar
sinimus į Laisvės jubiliejinius 
numerius, remdavo Gintarų 
žemės Radijo pusvalandį, pri
klausė prie pašaipiųjų organi

zacijų ir Klubo. Dažnai tek
davo su juomi pasišnekėti.

Apgailestaujame Petro Ya- 
nukonio mirties. O jo likusiai 
šeimai, žmonai ir seserims, 
mūsų didžiausia užuojauta.

Petras Yanukonis paliko ke
turias dukteris ir 10 anūkų. 
Lietuvoje paėjo iš Panaros 
kaimo. Amerikon atvyko 1905 
metais. Viena jo sesuo gyve
na Lietuvoje.

— o—
Laisvėje tilpo (lidelė klaida 

apie apskričių pikniką. Ten 
buvo padėta, kad piknikas |- 
vyks kovo 15 d. žinoma, kad 
žiemą piknikas negali įvykti. 
Dabar klaidą pataisau. Pikni
kas įvyks birželio (June) 15 
d. Vieta bus paskelbta vėliau, 
kai viskas bus sutvarkyta.

S. Penkauskas

GARSINKITĖS LAISVĖJ'
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

BIRUTE
Liaudies Opera Filmoje 

Bus rodoma Elizabeth, N. J. 
šeštadieno vakare

Kai ją paklausė, ar ji esan
ti komunistė, Mrs. Franklyn 
atsakė:

“Ne vienas neturi teisės 
reikalauti atsakymo Į tą klau
simą ir aš netikiu, kad miestas 
turi teisę versti pasirašyti iš
tikimybės įstatą. Tačiau aš 
pasirašiau vieną 1949 m.”

“Ar jūs girdėjote Mrs. 
Baldwin liudijimą, ir gal tu
rite ką nors pasakyti?”

“Negirdėjau. Pirmą kartą 
sužinojau skaitydama laikraš
tį, kur mano vardas paminėta.' 
Aš negavau pakvietimo liudy
ti iš Neamerikinio Veikimo 
Komiteto.”

“Ar jūs turite pažintį su 
Mrs. Baldwin?” klausė repor
teris.

“Aš neturiu pažinties su ja. 
Ir jei ką sakyčiau apie ją, 
būtų nemalonu,” atsakė Mrs. 
Franklyn.

Ji savo rezignacijoje pasa
ko, kad ji atsisakius nuo dar
bo protestui prieš miesto val
dovų vedamus varžymus 
prieš miesto darbininkus.

“Konstitucija uždraudžia 
Kongresui varžyti žodžio ir 
spaudos laisvę”, ji rašo savo 
rezignacijoje. “Aš nesuprantu, 
kaip miesto taryba gali pasi
savinti sau galią, kuri yra už
drausta Kongresui.”

'Ji pareiškia esanti “ištiki
ma Amerikos Konstitucijai, 
Teisių Biliui ir Amerikos žmo
nėms.”

“B’et kuomet aš matau,” ji 
sako, “kad mūsų branginama 
laisvė yra panaikinama per 
pigių politikierių užsispyri
mą, aš nejaučiu, kad tie ‘at-* 
stovai’ yra užsitarnavę žmo
nių ištikimybės, kurios jie 
verstinai reikalauja.”
“Dumpoje” turtingųjų klubas

Manau, kad visi eSato pa
stebėję medinę stubą, važiuo
jant į Bell Isle Park, penk
tam bloke nuo Woodward ant 
E. Jefferson.

Toje medinėje “dumpoje,” 
kaip tūli sako, yra klubas var
du “Yondotega Club.” Jame 
priklauso šimtas narių ne dau
giau. Kai vienas numiršta, į 
jo vietą priima naują narį. 
Moterų neįsileidžia.

Ir labai didelė retenybė 
yra ten patekti svečiui, ir tik 
tokiam, kuris turi milijonus 
turto. Tame klube priklauso 
štai kokie magnatai: , Alger, 
McLucas’, Briggs, Buhl, Bar- 
bon, Fisher, Ford, Kanglcr, 
Anderson, Palms, Remick, 
Webber ir kiti turčiai.

Jie turi televiziją. Visi klu- 
biečiai prisilaiko obalsio 
“Keep your bazvo shut.” Jie 
ten iškelia taip vadinamus 
“dovine” pietus ir lošia kazy- 
romis.

Jie turi įprotį turėti čystas 
kazyres: sykį padalinę, jas 
atiduoda “labdaringoms į- 
staigortis.^

Flint, Mich., Chevrolet lo- 
kalas 659, U. A. W. — CIO, 
leidžia dusyk per mėnesį laik
raštuką “Searchlight”, kuris 
dažnai pasireiškia prieš Reu
ther politiką ii- Reutherio raš
tus sumažino nuo dviejų 
špaltų iki vienos.

Coburn Walker, minėto lo- 
kalo prezidentas sako, kad 
tam laikraštyje nebuvo nieko 
daug, kuomi vagys galėtų pa
sinaudoti. Jis .sako, kad 5,000 
kopijų išvogta iš unijos sve
taines, kai jis buvęs susirinki- 1 
me. 1,800 kopijų buvę užra
kinta, tai vagys jų nesurado.

U. A. W. prezidentas Reu
ther ir su Vykdomąją Taryba 
bandė šitą laikraštuką panai
kinti 1950 metais už tai, kadi 
jame išsireiškiamą prieš reu- 
therinį nusistatymą unijose.

Spartakas

Anekdotai
Laikosi patvarkymo

Vieną ankstyvą popietį i 
prie Roxy teatro, Flew Yor-I 
ke, atėjo jaunuolis ir nori1 
pirktis tikietą. Pardavėjai 
pasirodė nuožiūringa ir ji 
aštriai vaiko užklausė: “Ko
dėl tu dabar nesi randi mo
kykloje?”

“Viskas gerai, leide,” vai
kas suramino pardavėją. 
“Aš sergu iedra (measles) 
ir man mokyklon eit nega
lima.”

Praktiškas atsakymas
Vienoje mokykloje anglų į 

kalbos mokytoja parašė 
kreida ant juodlentės saki
nį. “Aš neturėjau jokios 
linksmybės per savaitgalį.” 
Peržvelgusi klasę, jinai 
kreipėsi į 'stambų mokinį: 
“Rokai, kaip galima šį sa
kini pataisyti?”

“Susiraskit vaikiną,— tai 
lengviausias p a t a isymas,” 
atsakė Rokutis.

Sutaisė žemaitis

DRAMBLYS UŽMUŠĖ 
27 ŽMONES .

Karachi, Pakistan. — Pa
šėlęs dramblys (slonius) 
užmušė 27 kaimiečius, bėg
damas iš vieno kaimo į ki
ta, rytiniame Pakistane. . v/ v

X Tel. A V. 2-4026 8

| DR. JOHN REPSH1S
g (REPŠYS) 8
I LIETUVIS GYDYTOJAS g
8 Valandos: 2-4 ir 6-8 8
« Nedėliomis ir šventadieniais: g 
g nuo 10 iki 12 ryto. g
8 495 Columbia Rd, 8
| DORCHESTER, MASS, g

KOVO 22 MARCH, 1952 
Klubo Svetainėje, 408 Court St.

Rengia LDS 33 kuopa
PRADŽIA 8 VAL. VAK.. ĮĖJIMAS NEMOKAMAI.

ALDONA ALEKNIENE, 
III vaidylutėš rolėje.

NELLIE VENTIENft,
Birutės rolėje

Birutė—tai grožinis-istorinis-legendarinis iš senovės 
lietuvių gyvenimo vaizdai ir kovos su kryžiuočiais.

Taipgi bus rodoma “PAPARČIO ŽIEDAS.” Abi fil- 
mos vertos pamatyti, abi gražiai spalvuotos. Todėl ne
praleiskite progos. Rodys. Jurgis Klimas.

Visus ir visas užkviečia Rengimo Komisija.

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau daugu

ma pamiršta Švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

Švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis 
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant rądio. Apgailiu tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, » 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus • kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

• Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25,

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. Šita 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief, 
šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga?

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 78, STA. A., HARTFORD, CONN.

5 pusi.-Laisve (Liberty) — šeštadien., Kovo-March 15, 1952
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NewYorto^M^afellnkw Ligoninių darbininkai, 
medikai reikalauja 
algų pakėlimo

Taksai, raidos ir 
vertybė pastatų

real

metų sumokėta ren domis 
$805,984.

LDS 200-tosios 
kuopos veikla

Liberty Auditorijos patal
pose 6 d. kow>. 8 vai. vakare, 
įvyko LDS^200 kp. susirinki
mai. Pirmininkas Katinas ati
darė susirinkimą, ir visi svar
stėme senus bei naujus suma
nymus.

Nutarta vaikams iškelti Ve
lykų progai p arę, žinoma, su 
margučiais ir kitais skanumy
nais. Diena.paskirta balandžio 
6, 3-čia vai. p. p. Visi vaiku
čiai kviečiami dalyvauti, ir 
kaip kas net prisiruošti prie! 
programos. ‘ »l

Visiems gerai žinoma, kaip 
šauniai LDS 200 kp. baliai į- 
vyksta, nes 200 kuopa gerai, 
energingai darbuojasi, ne tik 
patenkina senuosius, bet sten
giasi kuo įvairiau jaunesniems 
dėmesio atkreipti. Tokiu bū
du mūsų mažieji rengiasi iš 
anksto kuo nors atsižymėti, ai
tai dainomis ar eilėraščiais, 
ar muzikos instrumentais. Ir

Opera "Rigoletto”
Operą girdesite-matysite scenoje kovo 16-tą, 

Liberty Auditorijoje, Atlantic Avė. ir 
110 St, Richmond Hill. N. Y.

Paskutiniu kartu primena
mo, jog ta didžioji diena jau 

i šį sekmadienį (rytoj), kovo 
16-tą. Pradžia lygiai 3 vai. 
Po operos įvyks šokiai.

Operą suvaidins Manhattan 
La Scala Opera Company, va
dovaujama žymaus orkestrų, 
chorų ir vaidybos vado Oddo- 
ne Sommovigo. Greta žvaigž
džių aktorių, operos pastaty
me dalyvaus choras, baletas, 
orkestras.

Operą stato Lietuvių Na’mo 
Bendrovės direktoriai ir kvie
čia visus atvykti pasigrožėti 
aukštuoju menu už žemą kai
ną, prieinamą eiliniams darbo

žmonėms. Bilietai tiktai $2.25 
ir $1.75 (abiejų taksai įskai
tyti). šiuos žodžius rašant, 
ketvirtadienį, bilietų dar turė
jo abiejų — rezervuotoms ir 
nerezervuotoms vietoms.

Operos turinys jau buvo 
plačiai aprašytas Laisvėje, 
tad čia kartoti netenka. Tiems, 
kurie tuo pasinaudojo, opertn 
ie bus aiškūs visi veiksmai, ne 
vien tiktai dainos ir muzika.

Operos dieną Liberty Audi
torijos Restauranas vbiks pra
dedant ankstybais pietumis ir
baigiant vėlyba vakariene. 
Kviečia ateiti pietauti ir va
karienės. Ar.

Teisių konferencijoje
bus plati atstovybe

Bloga nekalbėti 
ir bloga kalbėti

Bronxe nuteistas metus iki 
dvejų metų kalėti Joseph 
Barra, 23 metų. Jį kaltina, 
kad jis nepasakęs džiūrei vis
ko, ką žino. Jis sakosi nieko 
daugiau nežinąs. Pirm to kiti 
du asmenys buvo nuteisti iki 
penkerių metų tuo pat kalti
nimu.

žmonės pajuokaudami pri
mena, kad dabai’ yra teisiamų 
už norėjimą kalbėti.

Tų trijų kaltinimas gavosi 
iš to, kad jie buvo restaurane, 
kur prieš porą metų buvo už
muštas Michael Grillo. Tebe- 
pasilieka neišaiškinta, kas jį 
nužudė ir kur padėjo jo kūną, 
kurio iki šiol neranda.

Filmos-Teatrai

Unijistai ligoninių darbi
ninkai pasipiktino majoro Im- 
pellitteri paskelbimu, kad li
goninių darbininkų algų prie
dams miestas neturįs pinigų.

Hospital and Medical Emp
loyees Unijos Bokalas 444, 
esąs dalimi United Public 
Workers, šaukia savo narius į 
masinį mitingą. Jisai įvyks ko
vo 25-tą, Hotel Theresa, 7th j 
Ave. ir 125th St., New Yorke.

Elliot Godoff, vienas unijos 
viršininkų, sako, jog mitingas 
šaukiamas apsvarstyti, kokių 
žygių imsis unija gauti algos 
priedus to lokalo nariams ir 
visiems 30,000 '• dirbančiųjų 
miesto ligoninėse.

Godoff pareiškė, kad dar
bininkai turėtų gauti po $1,000 
metinio priedo. Dabartinėmis 
a Igomis daugelis darbininkų 
parsineša namo tiktai po $35 
iki $4 5 per savaitę. Ir už tą 
varganą algą turi dirbti ilgas 
valandas ir šešių dienų savai
tę. Darbininkai reikalauja 
penkių dienų savaitės.

New York o stambiųjų 
estate savininkų turto vertybė 
vienokia jnokė.jimui taksų, o 
kitokia, kada-tas nuosavybes 
išrenduoja valdžiai. ,

SUSIRINKIMAI
ALDLD 185 kp. susirinkimas 

įvyks March 19 dieną, 8 vai. vaka
ro, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, Liberty Auditorijoj. Kurie dar 
nepasimokėję duoklių už 1952 rAe. 
tus, malonėkite ateiti į ssusirin^. 
mą ir užsimokėti. Mitingas^ s various 
tuomi, kad knyga jau gataya ir vi
si galėsite pasiimti. Atsiveskite 
naujų narių — Valdyba

tebuvo tiktai 
milijonų dole-

kad ir taksus
tie 
už

k a 
lis. 
rie 
nių 
tu s

LIETUVIŲ TAIKOS KOMITETO 
IR ATSTOVU SUSIRINKIMAS
Sekmadieni, kovo 23, Liberty Au

ditorijoje, Richmond Hill, N. Y., 
įvyksta Lietuvių Taikos Komiteto 
ir draugijų atstovų ir visų tų, ku
riems taika rūpi, susirinkimas. Pra
džia 1 vai.' po pietų. Bus rinkimas 
delegatų i Washingtonb suvažiavi
mą. Malonėkite visi laiku pribūti, 
nes susirinkimas bus trumpas, tik 
iki 2:30 vai. po pietų. LTK. Val
dyba. (52-57)

tai gražu, labai gražu į juos 
žiūrėti bei gėrėtis.

Vaikučiams taipgi pasilieka 
įspūdis iš jų surengtos pro
gramos.

• *
Iki šiol mūsų kuopos dai

nininku buvo mažiausias, tai 
Konradukas Venta, šiemet 
tikimės daugiau mums padai
nuos, nes jau paaugo.

Taip pat visų kitų jaunuo
lių prašome parodyti savo ta-

Iki galo praėjusios savaitės 
atsiųstais mandatais buvo ap
robuota, kad teisių konferen
cijoje bus atstovauti virš 500,- 
000 organizuotų žmonių.

V yriausiais konferencijos
darbuotei pasiūlymais yrą su
planuoti apgynimą 16 darbi-

centus.
Ruth Bell pranešė, kad tu

rinti bilietų į Henry Miller’s 
Teatrą. * Komedija vadinasi

ninku vadų, kurių teismas 
prasidės Foley Square, New 
Yorke, gale šio mėnesio. Juos 
teis vadovaujantis Smith įsta
tu.

Susidomėjimas ta byla yra 
toks didelis dėl to, kad Smith 
įstatas gali paliesti kiekvieną

unijistą, kiekvieną žmogų. 
Dėl to daug kitų organizacijų, 
kurios oficialiai nedalyvauja 
konferencijoje, siunčia savo 

♦atstovus stebėtojais. Nori, kad 
jų organizacija būtų infor
muota apie tai, koki būdai 
vartojami persekiojamiesiems 
apginti. .

Konferencija įvyks jau šį 
sekmadienį, kovo 16-tą, City 
Cente)’, 135 West 55th St., 
New York. Pirmoji sesija pra
sidės 1 :30. Antroji sesija, ma
sinis mitingas — 7:30. Jin į- 
žanga $1. T-as.

“The moon is blue.” Balandžio j
11 i bus vaidinama. Bilietai poApI ir Cnln^inhnlni y.80 ir nuo kiekvieno bilieto į ** wieZinKCllU 
imama- .JO c. 200 kp. iždui.
Kas/domisi ( komedija ir nori 
palaikyti- mūsų grupę, prašo
me* kreiptis pas Ruth Bell,

Mirė

Tekt IIY 3+0475.
■ 'Dar kitą Jabai svarbią pra
mogą ruošia LDS 200 k p. Tai 
bus tikras balius, kuriame ne
nuobodžiausite nei jauni, nei 
seni, nei maži.

Tik nesupraskite, kad aš va
dinu šenais tuos, kurie turite 
50-60 metų, ne. Kuriems arti
nas aštuoniasdešimtieji, tai 
tuos galima pavadinti sene
liais.

Balius bus balandžio 19, 8 
vai. vakare, Liberty Auditori
jos Rudojoj salėj. Su muzika. 
Dalyvavę nesigailėsite.

Sočiai jus pavaišins 200 kp. 
jaunuoliai.

Taigi, apsirūpinkite pakvie? 
timais.

Pakvietimus galima gauti 
pas kiekvieną 200 kp. narį ir 
pas mūsų namo-centro vedėją 
Walter}. Kainuoja, jeigu imsi
te 2, tai 3 doleriai, o jei 1, tai 
$1.75. Geriau eiti poromis, tai 
jums bus pigiau.

LDS 200 kuopa tikisi, kad 
gerbiamieji skaitytojai nepra- 
leisite tų visų pramogų.

Po susirinkimo, restorane 
turėjome gardžios stiprios ka
vos ir skanių tortų. Viską pa
rūpino Juozas Nevinskas.

Amelia, išrinktoji padėjėja, 
kur tą vakarą buvai ?

Po vaišių išsiskirstėme ge
roje nuotaikoje.

Kitas mėnesinis mitingas į- 
vyks balandžio 5 d.

Narė E. B.

unijos protestuoja 
prieš diktavimą

I •---------
1 Visos unijos sujudo į pro
testą prieš Travia-ErWin bi
lius, kurie gręsia atimti uni
joms teisę dalyvauti rinkimuo
se. O tai reiškia atėmimą rin
kimų teisės visiems darbinin
kams.

Protestui prieš tą pasimoji- 
I mą Į Albany buvo nuvykusi 
CIO unijų masinė delegacija. 
Buvo nuvykę protestuoti ir 
AFL unijų (šios valstybės) 
viršininkai.

Paskiausia prie protesto 
prisidėjo septynios geležinke
liečių brolijos.

Jau seniau, yra pareiškusios 
protestus dauguma nepriklau
somų unijų.

Prieš tuos aršius bilius yra 
pasisakę veikliausi unijistai ir 
iš tų unijų, kurias valdo re
akcininkai, padedantieji mili
jonierių interesams darbinin
kų balsą užgniaužti. Tokių 
unijų eiliniai nariai veikia pei 
savo iš šapų ir komitetų iš
rinktus atstovus į United La
bor Action Komitetą.

Komitetą sudaro daugelio 
žymių unijų oficialiai išrinkti 
atstovai. Bet per jį ir su juo 
gali veikti, yra priimami, ir 
eilinių narių atstovai iš tų uni
jų, kurios oficialiai nepriside
da. Kurių reakcingi viršinin
kai pastoja nariams kelią pa
sireikšti svarbiais klausimais.

Bladas Kasakaitis, gyvenęs 
149 Starr St., Ridgewoode, 
mire kovo 13-tos rytą, Kings 
County ligoninėje. Pašarvotas j 
Shalins (Šulinsko) Funeral I 
Home, Woodhaven (prie pat 
BMT Jamaica linijos Forest 
Parkway stoties). Laidos pir
madienį, kovo 17-tą, Alyvų 
Kalnelio kapinėse, Maspethe.

Liko liūdesyje žmona Mari
jona, dukterys Mary ir Anna, 
sūnus Vincas, taipgi dėdė 
Petras Mikniaus, gyvenantis 
East New Yorke. Jiems ir ki
tiems velionio artimiesiems 
reiškiame užuojautą.

Kasakaitis paėjo iš Suval
kijos, Skriaudžių parapijos, 
Cinotėvių kaimo. Amerikon 
atvyko apie 1906 ai1 7 metais. 
Gyveno Brooklyne. Dirbo pas 
kriaučius, b'uvo unijos nariu.

Jo mėgiamiausiu liuoslai- 
kiąis užsiėmimu buvo žaidi
mas čekeriais. Kriaučiai jį ir 
vadindavo čekerių čampijonu. 
Jį dažnai galėdavai rasti Rid
ge woodo “lietuvių parkutyje” 
žaidžiant čekeriais su grupe 
draugų.’ Pastaraisiais keleriais 
metais rečiau kur matydavosi, 
nes zjau buvo jigos nuvargin
tas. Sirgo cukralige (diabe
tes).

Robert Jacobs, 11 metų, ta
po sužeistas automobiliaus 
prie Eastern Parkway ir Sa* 
ratoga Avė., Brooklyne.

Religinių grupių labdarybės 
susirūpino, kas daryti su mi
niomis senstančių žmonių. 
Jiems mūsų visuomenėje nėra 
galimybių žmoniškai gyventi 
sulaukus senatvės.

Brooklyniečių Graberių bet
veriu kai kūdikiai kovo 7-tą 
minėjo 2 mėnesių sukaktį sa- 
Vo amžiaus. Jie jau gyvena 
namie, 861 Gates Ave. Ten 
jie spardėsi ir klykavo taip, 
kaip ir visi to amžiaus vaik- 
kai, kurie pasiruošę gyventi. 
Mažiausias jau sveria 6 sva
rus ir 6 uncijas.

Astor Teatre

Penktas mėnuo teberodoma 
technispalvė didžioji filmą. 
“Quo Vadis,” iš senybinės Ro
mos laikų. Sakoma, kad ne už 
ilgo filmą New Yorke jau bus 
matę milijonas asmenų.

Roxy Teatre
Kovo 13-tos vakarą pradėjo 

naują, 20th Century-Fox fil
mą. “Deadline — USA” Vaidi
na Humphrey Bogart, Ethel 
Barrymore, Kim Hunter ir ki
ti. Scenoje asmeniškai filmų 
dainininkė Gloria De Haven 
ir kiti dainininkai, taipgi ba
letas, komikai. ' ■
Stanley Teatre

Didžiu susidomėjimu lanko
mas teatras šią visą savaitę, 
nes rodoma filmą “The New 
China,” pirmoji filmą apie 
naująją Kiniją. Tai nėra ko
kia įvaidinta, bet tikrieji ša
lies gamtos vaizdai, žmonių 
gyvenimas, darbai, sunkumai 
ir laimėjimai. Kiekvienas ten 
buvęs pataria ir kitiems ją 
matyti.
Victoria Teatre filmą 
“The Marrying Kind”

žvaigždžiuoja Judy Holliday, 
ii-, pirmu kartu, Aldo Ray.

Filmą vaizduoja Jauną po
relę pirmaisiais jos vedybinio 
gyvenimo metais; jų sąjū
džius, romansą. Pasitaiko ke
letas pirmųjų nepasisekimų, 
kurią sutrikdo jų kasdieninio 
gyvenimo eigą ir šeimyninę 
laimę. Įvyksta, tragedija, ne
susipratimas seka nesusiprati
mą, barnis barnį. Pagaliau 
jie nusprendžia, jog jau ne
begalima sugyventi poroje. 
Bet kuomet jie nuėjo pasitar
ti pas teisėją dėl savo vedybi
nių problemų, jisai juos įtiki
na, kaip svarbu jie vienas ki
tam. Jie nusprendžia, kad 
jiems verta išsaugoti savo po
rinį gyvenimą.

Filmą verta pamatyti tuo- 
mi, kad ji vaizduoja poros 
gyvenimą tikroviškai, be dide
lių ,pagaržinimų ar garbini
mo. Stebėtojui filmą palieka 
supratimą, kokį mes girdime 
priimtame posakyje, “jog 
kožnoje istorijoje yra trys pu
sės — tavoji, jo ir tiesos.”

Birutė.

Motery atydai

šiomis dienomis Washingto
ne iškelta aikštėn faktai, kad 
visašališkoji pašto viršenybė 
sumokėjo mūsų mieste rendo- 
mis virš 23 ir pusę milijonų 
dolerių už nuosavybes, kurių 
visa vertybė 
biskelį virš 15 
rių.

Neabejotina,
savininkai temokėjo tiktai 
15 milijonų vertybės. O 
nedamokėjo jie, tą damo- 
mažojo namelio savininkė- 
Ir damokame visi tie, ku- 
mokamę: .taksus ant jiii’ki- 
ir kurie mokėsime pakel- 
fėrus.

Aukščiausia tokia permokė
ta renda esanti sumokėta už 
Times Square stotį. Vieta į- 
kainuota $855,825. O rendo- 
mis už tą vietą nuo 1921 me
tų pašto viršenybė sumokėjo 
$3,671,334.

Kitos stoties vieta 25 W. 
43rd St. esanti įkainuota 
$252,910, o už ją nuo 1921

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

MALE
REIKALINGAS ALAUS 

SALESMAN
Reikalingas lietuvis wholesale 

alaus seismanas, pardavinėti plačiai 
ž.inofnų Fra vorų alų Brooklyne. Ge
ras uždarbis ir pastovus dw^as.

Šaukite: GEdney 8-750Q^(^<laus- 
kite Mr. Balsamo, Manager.

(52-53) V-
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(Milete show. N« reserved seats. Fl Bwoy at 45th St. x.vw

Kaip drąsus N. Y. dienraščio 
redaktorius nepaiso 
gengsterių grūmojimų!

“DEADLINE
U. S.A.” 

žvaigždžiuoja 
HUMPHREY BOGART 
ETHEL BARRYMORE 

KIM HUNTER 
ir scenoj asmeniškai 

GLORIA DE HAVEN 
NOONAN & MARSHALL 

NORMA MILLER ŠOKIKEI 
ir daug kitų.

ROXY - 7th Ave. ir ,50th Street.
Iš 'Henryko Sienkiewitz Garsiosios Apysakos

Moterų Klubo susirinkimas 
įvyks kovo 20 d., 8 vai. vaka
ro, Kultūriniame Centre.

Draugės, susieikime visos, 
kurioms tik laikas pavėlina. 
Taipgi nepamirškime pakal
binti naujų draugių. Mažu jos 

mylėtų sykiu su mumis links
mai vakarą praleisti, nes mū
sų susirinkimai būna įdomūs, 
draugiški. Mes ne tik apsvars- 
tome svarbius visuomeninius 
reikalus, bet dar ir apvaikš
čiojamo gimtadienius, vardu
ves. Abelnai, turime gerus 
laikus, kurių niekur kitur ne
galėtumėme turėti, jeigu ne 
tie susirinkimai. Klubietč.

Jaunuoliai aiškina 
militarini muštrą 

♦ 

• ». ■■■. — I ■— ■■

Ką. tik išėjusiame iš spau
dos progresyvio jaunimo lei
džiamame laikraštyje New 
Challenge plačiai ir įdomiai 
aiškinama reikšmė verstino 
militariško muštro visam Ame
rikos jaunimui.

Aprašo, kaip tas klausimas 
buvo sva'rstomas Senato ko
misijose ir kuo jaunimas pri
sidėjo, kad tas bilius taptų at
mestas. Rašoma ir daugeliu ki
tų bėgamų klausimų.

Laikraštuką leidžia New 
Challenge Publishers, 673 
Y. Atskiras kopijas parduoda 
Broadway, New York 12, N. 
po 10 c., metinė prenumerata 
$1. J. D.

/

Atidėjo sprendimą 
aršaus biliaus
, .Darbininkų organizacijoms 
masėmis suvažiavus į Albany 
protestuoti prieš Travia-Erwin 
bilius, tų bilių sprendimas ta
po atidėtas į pirmadienį, kovo 
17-tą. Pirm tų protestų buvo 
tikimasi, kad biliai bus svars
tomi ir priimti kovo mėnesio 
pradžioje. ęO

MARMURO MECHANIKAS
-Patyręs kirtėjas ir polišiuotojas. 

Nuolatinis darbas, šapa randasi 
Long Island City, šaukite: PLaza 
8-3263. (49-53)

Vi- 
nė-

HELP WANTED—FEMALE

RANDAVOJIMAI
PARDAVIMAI

Pasirenduoja 3 kambariai su 
sais reikalingais rakandais, tik
ra lovos, po $15 už kambarį. Kreip
kitės: Mrs. Katherine Bayer, 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(52-53)

21

15

PARSIDUODA ARBA 
IŠSIRANDAVOJA

Cabins ir Trailer Park,

Reikalinga' namų aptarnautoja, 
nusimananti apie valgių gaminimą, 
lengvi skalbiniai, vienas vaikas 14 
metų, atatinkamai liuoslaikių. Rei
kalingas paliudijimas; mokestis $40 
j savaitę. Tel. TE. 6-9005.

(50-54)

taipgi 
Grocery Store ir 3 gyvenimui kam
bariai, visi įrengti ir išfornišiuoti. 
Gerai eina biznis. 5 akrai žemės, 2 
karam garadžius. Viską išrendavoja- 
me visiems metams, nes savininkas 
atsitraukia nuo biznio poilsiui. Atda
ras biznis apskritus metus.-

Kreipkitės: ‘ ,
FRIENDLY INN CABINS 

Box 72, North Branch, N. J. ' 
Tel. Somerville 8-7251 

(50-54)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Ko reikia iš vaistinės, pirkite iš 
Ideal Pharmacy, 29 Kelly Square, 
čia galite nusipirkti ir dienraštį 
Laisvę paskiromis kopijomis.

(44-54)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4tJ» Street
Cor. -Hewes St.

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

—už griežtai žęmas kainas.
Receptų Specialistai:

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

'Tel. EV. 7-6233

4>
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<♦>

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
I

Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

<f>

<!

<i>

<♦>

r

VISOKIAIS
APDRAUDOS REIKALAIS

Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
i Gausite pilniąusį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 

ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamu i apsaugojimui jūsų nuosavybės, 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

<♦>

•
EGZAMINUOJAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS
Matthew A.

BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS •

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
•

■TONY’S (T
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyr’e Barberial

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. ¥. i

Tel. EVergreen 7-6868

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

6 pu#l.-Laisve (Liberty)-Šeštądien., Kovo-March 15, 1953




