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Apetitai.
Broliai Kristuje.
Kaimietis ir bažnyčia.
Prakeiktas džiaugsmas.
PaXiršta» tema...

I Rašo A. BIMBA

Plieno pramonės savininkų 
pelnai nesvietiški. Tai pripaži
no ir prez. Trumanas. Nuo 
kiekvienos tonos jie kišenėn į- 
sideda po devyniolika dolerių. 
Dai“ gali prisidėti po tins dole 
rius ant tonos. Bet vis neuž
tenka. Norėtų. kad valdžia 
leistų pakelti plieno kainą 
dvidešimčia dolerių ant tonos!

Tai bent apetitai. O darbi
ninkams nenori pridėti nė po
ros desėtkų centų i valandą.

štai kodėl buvo susidariu
sios streiko sąlygos. Bet tas 
valdžios neva fabrikų “už
grobimas’’ yra didelė apga
vystė. Fabrikai pasilieka kor
poracijų nuosavybė. Laikinai 
valdžia juos “operuos” ir joms 
tuos nesvietiškus pelnus už
tikrins.

Tašų žygis padaryta tik tam, 
kad neleisti darbininkams 
Streikuoti.
T ★

Draugas sako, kad C leve- 
lando lenkų dienraštis “\Via- 
domosci Codzienne” pasakęs: 
“Mes lenkai vieni nebijome 
karo ir tai. visų pirma dėl to, 
jog karas tegali grąžinti 
mums tėvynę.”

Tai labai patinka Draugui 
ir visai mūsų klerikalijadai. 
Jie irgi nebijo karo, net mel
džiasi už jo atėjimą.

Štai turime brolius Kristuje 
— sugedusius, išsigimusius su
tvėrimus.

★
Negalima sakyti, kad po

piežius yra didžiausias pasau
lyje galvočius. Kartais jis ima 
ir Užgieda neapgalvotai. Štai 

dieną jis barė Italijos kai
miečius ir pasakė, kad su kai
miečiu bėda tame, kad jis 
“yra per lėto galvojimo.”

Bet kaip tik d£l to iki šiol 
tie kaimiečiai ir sudarė beveik 
visą katalikų bažnyčios Įplau
kų ir pasilaikymo -šaltinį. Per 
daug lėtai jie galvoja ir nepa
jėgia Įmatyti dvasininkijos šu
nybių. Juk tai labai sveika pa-1 
čiam popiežiui. Todėl jis save 
muša, už tą lėtumą bardamas 
kaimiečius. .

★
Poros colių aukštumo raidė

mis per visą pirmą puslapi či- 
kagiškis menševikų popiežius 
suriko: “Vokiečių armijos 
branduolys jau paruoštas.”

Džiaugsmas nesvietiškas. 
Tai reiškia, kad Europa stu
miama iš naujo prie fašizmo 
ir karo. Tokia to vokiečių ar- 

^ftijos branduolio prasmė šiau- 
rinio Atlanto Sąjungoje. To 
žygio autoriai tos misijos ne
slepia.

Iš vienos pusės, žinoma, la
bai gerai, kad Darbininke, 
Drauge arba Garse beveik su 
žiburiu reikia ieškoti 
maldų ir dievo. Ta kadaise' 
buvusi gana pamėgta tema 
dabar “sužiba” tiktai didžių
jų katalikiškų švenčių proga.

Iš kito^ pusės, tai reiškia 
klerikalinės spaudos nutolimą' 
nuo savo pašaukimo. Kunigė
liai įsivėlę į visokius politinius 
zbitkus ir ra k e tu s. Jų laikraš
čių redaktoriai ir bendradar
biai katekizmą yra pamiršę. 
Jiems daug lengviau ir pato
giau plūsti komunistus ir pūs
ti į naujo karo kurstytojų dū
dą, negu parapijonus ruošti 
dangaus karalystei, kuria jie 
patys netiki.

Čia dalykas greįtas, ūmūs, 
kartais dar galima “didvyriu”/ 
patapti. O kas paiso, kas su 
tavim atsitiks, kai tu ‘“kojas 
aukštyn iškelsi?” Taip galvo

ja Ue tik' Šimutis, bet ir Bal- 
Vkunhs.

Washington.— Karinė val
dyba draftuoja dar 232 
daktarus ir 25 dentistus iš 
rezervistų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

No. 73

Trumanas paveda plieno 
fabrikantams ir unijai 
derėtis dėl algų priedo
Valdžia, užimdama fabrikus, tuo 
tarpu užsaldo darbininkų algą

Washington. — Preziden
tas Trumanas pareiškė laik
raštininkams, kad pati Plie
no Darbininkų Unija ir 
kompanijos turės derėtis 
dėl reikalaujamo algos pa
kėlimo jiecns. Prezidentas 
nesikiš i derybas, bet kiti 
valdininkai tarpininkaus.

Trumanas, formaliai per
imdamas (plieno pramonę į 
valdžios rankas, įpareigojo 
darbininkus dirbti už seną
sias algas per neribotą lai
kotarpi. Jis. jau nežada da

30,000 žmonių darbuojasi 
pragarinei bombai

Washington. — Atominė 
vyriausybė „ praneša, kad 
apie 30,000 darbininkų, me
chanikų bei inžinierių dir
ba, statydami hydrogeni- 
nės bombos fabrikus prie 
Savannah upės, South Ca- 
yolinos valstijoje.

Hydrogenine - pragarinė 
bomba būsianti bent kelis 
kartus pražūtingesnė už pa
prastąją atom-bombą.

Bet dar klausimas, ar pa
vyks hydrogenine bombą 
padaryti.

Karininkai sauvališkai 
areštuoja egiptėnus

Kairo, Egiptas. — Karinė 
Egipto ministerija išleido 
Įsakymą areštuoti, ir be 
teismo laikyti kalėjime vi
sus tokius gyventojus, ku
rie atrodys neištikimi val
džiai ar priešingi jos poli
tikai.

Taip jau šimtai egiptėnų 
suimta ir neribotam lai
kui įkalinta už demonstra
cijas prieš Angliją, kuriai 
pataikauja dabartinė Egip
to valdžia.

Bavarijos socialistai gavo 
beveik tiek balsų kaip 

ir klerikalai
Bonn, Vokietija. — Mies

tų rinkimuose' Bavarijoje 
socialistai gavo 26 procen
tus su.,vienu dešimtadaliu 
visų balsų, o krikščionys de
mokratai—26 procentus su 
keturiais dešimtadaliais. 
Likusieji balsai pasiskirtė 
tarp mažesniųjų partijų.

Krikščionys demokratai 
remia vakarinės Vokietijos 
premjerą AdenauerĮ.

Bavarija; amerikonų ‘už
imta, yra didžiausia vaka
rų Vokietijos valstija - pro
vincija.

Stockholm. — Sakoma, 
Čechoslovakija siunčia daug 
ginklų Kinijos Liaudies Res
publikai.

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sakė per 
radiją, kad nušovė dar 3 
amerikinius lėktuvus.
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ryti kompanijoms spaudi
mą, kad pakeltų darbinin
kams algas apie 18 centų 
per valandą, kaip buvo nu
tarus valdinė algų nustaty- 

Kompanijos antrą kartą 
kreipėsi į federal] apskri
ties teismą, kad tuojau pa
naikintu valdiška “užėmi
mą” plienb fabrikų. Teisė
jas David Pine atmetė jų 
prašymą. Sako, turite pa
laukti 60 dienu, kad valdžia 
mo komisija.
galėtų paruošti savo atsa
kymą į jūsų skundą.

Sen. Taftas ir kiti politi
kieriai kelia lerma, kad 
prezidentas sauvališkai už
ėmė plieno fabrikus. Sako, 
jis turėjo naudoti Tafto- 
Hartley’o įstatymą dėl fa
brikų užėmimo. Tik pagal 
tą įstatymą jis būtų galėjęs 
teisėtai užimti fabrikus.

Bolivijos sukilime 
užmušta 200 žmonių

La Paz,Bolivija.—Karinė 
generolo Baili vi a no val
džia skelbia, kad ima viršų 
prieš sukilėlius. Bet cen
zūra slepia tikrąsias žinias.

Skaičiuojama, kad kauty
nėse tąrp sukilėlių ir val
džios šalininkų užmušta 
200 žmonių, t

Amerikos ginklai Titui 
“kaip upė plaukia”

Belgrad, Jugoslavija. — 
Generolas John Harmony, 
karinės amerikonu pasiun
tinybės vadas, džiaugėsi, 
kad Jungtinės Valstijos taip 
smarkiai ginkluoja Jugo
slavijos Tito valdžią prieš 
komunizmą. Sako, dabar 
“amerikiniai ginklai plau
kia Titui kaip nuolatine 
upe.”

Sugrįžo būrys, jugoslavų 
lakūnų, kuriuos - Amerikos 
oficieriai išlavino.

Bedarbiai audėjai 
Naujoje Anglijoje

New York. — Wall Stry- 
to Journal apskaičiavo, kad 
Naujosios Anglijos valsti
jose dabar neturi darbo 62,- 
000 audėjų - verpėjų iš vi
so 140,000 audėjų skaičiaus.

Anglijoj didėja nedarbas

London. — Valdžia rapor
tuoja, kad Anglijoje dabar 
yra 433,000 bedarbių. Per 
vieną pastarąjį mėnesį jų 
skaičius padidėjo 39,000.

Ypač kriziuoja audyklų 
darbai.

Korėja. — Korėjos liaudi
ninkai sako, atmuša ameri
konu atakas. . v

SUKEIKIME $10,000 
Dienraščio Laisvės paramai 
Šio fondo sukėlimui vajus prasidėjo balandžio 1 
ir eis per 3 mėnesius, iki birželio 30 d., 1952.

t

Nėra per mažos lietuvių kolonijos, kur nebūtų galima 
sukelti kiek nors finansinės paramos dienraščiui Lais
vei. Tik reikia iniciatyvos, apsukrių sumanymų, o no
rinčių paremti apšvietą atsiras, visur.

Štai pavyzdis: maža lietuvių kolonija Harrison, N. J., 
kur atsirado sumanytojų ii* atsirado norinčiu padirbė
ti savo dienraščio paramai. Pasiskaitykite, ką jie at
siekė. Paduodame jų pačių žodžiais:

Draugo Jono Marcinkevičiaus varduvių banknote, 
Laisvės fųndui aukavusių vardai:

J. Marcinkevičius 20 doleriu. Po 10 dolerių: A. Globi- 
ičius ii’ G. Kairis (kuri aš aplankiau stuboje). Po 5 do
lerius: M. Z. Newarkietis. Laisvės Pabijotas. P. Maršo
mis, A. B. Kushli-ai, V. O. Žilinskai ir F. O. Brinkai. 
Po. 3 dolerius: F. N. Josmantai, M.... Pakštiene, ‘P. 
Ramoška, G. K. Žukauskai,ir F. F. Shimkai. Po 2 do
leriu: M. Kisielienė, Mik. Rėmėjas, J. Stanionis ir Char- 
lis. Po 1 doleri: A. Janušonis ir J. T. Stočkai.

' Aukomis surinkta nuo draugų $95.
(Tąsa 4-tam puslap.)

Prasad vėl kandidatuos i Plinta streikai ir 
Į Indijos prezidentus I nedarbas Italijoj

New Delhi, Indija.—Indi
jos. premjeras Jawaharlal 
Nehru nominavo esamai) 
nrezidenta dr. R a j e n d r ą 
Prasada kandidatuot min
iai prezidento t a r n y b a i. 
Prasad yra Kongresinės

Indijos prezidentą renka
šalies seimas ir valstijų - i kelti algas, kiek pabrangsta 

i provineijų seimeliai.
Kongresinė Partiia nomi-

i navo dr. Savernallį Rada- 
' krišnaną kandidatu i vice-
i prezidentus. Jis iki šiol bu- 
! vo Indijos ambasadorius
' Maskvoje. '

Neseniai R a d a kris nan 
aplankė Staliną, su kuriuo 
ilgokai’kalbėjosi. Po pokal
bio jisai sake koresponden
tams, reikėtų surengti di
džių ių valstybių vadovų

i konferenciją, kaip kad So- 
i vietai siūlo. Per ramias, jų 
Į derybas galima būtų taikiai 
. išspręsti opiausius ginčija- 
! mus klausimus.

Lėktuvų korporacijos 
pelnai pakilo 31 proc.

Į tuvų korporacija 119-51 me- 

i giau kaip 1950 metais.
Ta korporacija daugiau- 

j šiai stato karinius lėktu- 
• vus, robot - bombas ir mo- 
i torus rakietiniams lėktu- 
j vams. Valdžios užsakymai 
j sudaro 95 t iirocentus viso 
korporacijos biznio.

Mokinys pašovė viršininką, 
liepusi pašalint paleistu- 

viškus paveikslus
Clayton; Georgia.-Moki- 

nys Red R. McCall, 15 me
tų amžiaus, pašovė dviem 
kulkom J. T. Stukesą, mo
kyklos viršininką, už tai, 
kad viršininkas liepė iš
mest beveik nuogų .merginų 
fotografijas iš to mokinio 
kambario. Stūkes žaizdos 
gyja.

Acapulco, Mexico.— “Ne
suvaldomas“ busas užmušė 
20 žmonių.

Roma. — Kartojasi ir 
plinta streikai aliejaus (naf
tos) darbininku, metalistu, 
automobilių statytoju ir ki
tu. ’Išvien streikuoia komu
nistinės, . Jęątalįk i š k o s ir 
prieškomunistinės u n i j o s. 
Reikalauja nridėti 15 pro- > 
centų uždarbio ir tiek pa-1

pragyvenimas.
Maisto ii1 kitu reikmenų 

kainos šiemet pakilo dar 14 
su puse procentų.

Dabar Italijoj yra 2,094,- 
000 bedarbių, tai 123,000 
daugiau negu 1951 metų ■ 
pabaigoje.

'Kansas republikonai 
nominavo Eisenhowerj i J™

Washington. — Paskiros 
valstijos pernai iškolektavo 
apie 13 procentų daugiau 
taksų iš savo gyventojų, 
negu 1950 metais.. Taksai

PADIDĖJO VALSTTJI- 
NIAI TAKSAI

Trumanas jokiu būdu 
nekandidatuosias

Washington.—Prez. Tini 
manas už reiškė 1 
dentams, J 
nekandidatuos naujam, pre-, įa /
zidentvstės terminui. Net! ‘ 
jeigu nacionalis Demokratų i
Partijos suvažiavimas nu-' Ispanijos fašistai plėšia, 
tartų jį draftuoti kandida- . . v v.
tu į prezidentus, ateinam- ardo protestantų bažnyčias 
tiems rinkimams, vis tiek i 
Trumanas atmestu kandi- i 
datūra.

korespon- erj0 kandidatūrą ir tiktai 2 
kad jokiu budu ' pas.isakė už senatorių Taf-

Bus slepiami atominiai 
Anglijos bandymai

i čia Bajadoz mieste; suenu- v v.
šė jos kunigą, sunaikino Kalnan sudužo bombonešis 
biblijas ir išplėšė pinigus.

Tai jau trečias fašistų už-i 
puolimas prieš protestantų 

dys pirmąją atomine savo i b.až“s Per W'V m®ne ' 
bombą Australijoj kada 
nors šiemet.

Nė vienam koresponden
tui nebus leista to bandymo 
matyti, sakė p r e m j e r a s 
Churchillas seime.

London. — Anglija išban-

ORAS. — Giedra ir vešu

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

Sovietai reikalauja 
greit surengi visos 
Vokietijos rinkinius
Sako, 4 Didieji, o ne Jungtinės 
■Tautos turi prižiūrėt rinkimus

Maskva, bal. 11.—Sovie
tu vyriausybė pasiuntė no
tą (pareiškimą) Jungti
nėms Valstijoms, Anglijai 
ir Francijai, kad negaišuo- 
jant privalo būti suruošta 
laisvi balsavimai visoje Vo
kietijoje. Per tuos balsavi
mus vokiečiai galėtų nu
spręsti sujungt lytinę ir va
karine Vokietiją i vieną 
valstybę ir sudaryti bendra 
demokratinę valdžią ištisai 
Vokietijai.

i Sovietinė nota tai]) pat 
I duoda sekančius pasiūly- 
1 mus:

Keturi buvusieji kariniai 
talkininkai — Amerika, So
vietų Sąjunga, Anglija ir 
F]‘a nei ja — privalo sureng
ti savo konferencija, kuri 
reikalinga tokiem dalykam:

Aptarti, kaip įvykdyt lais
vus rinkimus ištisoje Vo
kietijoje; apsvarstyti pla- 

Reikalauja nemokamų 
ligoninių seniems

Washington, — Yra įteik
ta sumanymai Senatui ir 

i Kongreso Atstovų Rūmui, 
kad valdžia duotų nemoka- 

- mą gydymą ligoninėse per 
į du menesius žmonėms, gau- 
l nantiems valdinę senatvės 
i apdraudą (Social Security).

Topeka, Kansas. — $ios

žiavimas nominavo genero-
■ lą Eisenhowerj kai]) savo 
kandidata i Jungtinių Vals-

■ tijų prezidentus.
Jie išrinko 22 delegatus į

i nacionalį Republikonų Par-i “VAKARAI” VĖL ATME- 
: tijos suvažiavimą, kuris ga- ŠIĄ SOVIETŲ PLANĄ 
i Įritinai skirs kandidatą i 1 
i prezidentus. :
, pasižadėjo remti. Eisenhow-. VokietijoR ; yra panasus į 

pirmesni jų pasiūlymą, kurį 
atmetė Jungtinės Valstijos, 
Anglija ir Francija. Teigia- 

; ma, kad jos atmes ir nau
dąjį Sovietų pasiūlymą.

on ii ’V' Washington. — Dabarti- 
į. delegatų n-s Sovietų pasiūlymas dėl

London.—Pranešama, kad 
Anglijos valdžia yra linku- 

■ si tartis su Amerika ir 
Madrid, Ispanija. — Go- Eranciia kas liečia sovietinį 

; veda fašistinių jaunuolių piana Vokietijai.

Golden, Colorado. — Kal- 
; nan atsimušė ir į šipulius 
, sudužo bombonešis B-25, 

gėjo po to, kai kardinolas ■ ^mušant visus 11 lakūnų. 
Sefura v Saenz atsišaukė į TTv . . . . .
katalikus., kad sulaikytų I Užmuštas boksininkas 
protestantizmo plitimą.

Anglija neseniai protesta
vo, kad fanatikų gauja ap
daužė ir padegė anglų pro
testantų bažnyčią.
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nūs būsimajai taikos sutar
čiai su Vokietija ir pasi
tarti kitais paliečiančiais ją 
klausimais.

Sovietų Sąjunga atmeta 
Jungtiniu Valstijų, Angli
jos. ir Franci jos siūlymus, 
kad Jungtinių Tautų komi
sija ištirtų, ar galima būtų 
įvykdyt laisvus balsavimus 
lytinėje Vokietijoje (kuri 
yra Sovietų kontrolėje.)

Pati Jungtinių Tautų 
konstitucija sako, kad jos. 
neturi teisės kištis i vidu
jinius Vokietijos reikalus.

Taigi tiktai Amerika, So
vietų Sąjunga, 
Francija galėtų 
tuos rinkimus per savo su
dalytą bendrąją komisiją.

Taikos daryme su Vokie
tija turėtų dalyvauti ir bu
simoji suvienytos Vokieti
jos valdžia.

Po taikos pasirašymo Vo
kietija taptų visai laisva, 
nepriklausoma valstybe. Jai 
būtų leista įsteigti ir pa

laikyti reikalingas pačiam 
savo apsigynimui karines 
ioeas. Juk Amerika ir jos 
šalininkai, darydami taikos 
sutartį su Japonija, jau lei
do Japonijai atkurti gin
kluotas jėgas.

Vokietijai, tačiau, būtų 
užginta dėtis i karini sąry
šį prieš bet kuri talkinin
ką, dalyvavusį Antrajame 
pasauliniame kare prieš 

( Hitlerį.
igi privalo jai būti už

drausta prisidėti ir prie At
lanto kraštų sąryšio prieš

Sovietų Sąjunga laiko pa
stoviais tuos rubežius, ku
riuos* pokarinė Potsdamo 

■ konferencija nustatė tarp 
i Lenkijos ii- Vokietijos.

■T

l

Cordoba, Argentina. — 
Per sporto kumštynes tapo 
užmuštas įžymus boksinin
kas Manuel Torres, atvykęs 
iš Čilės.
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JIE ĮMOKA GINTI SAVO INTERESUS
TUOJAU PO TO, kai prezidentas Trumanas paėmė 

valdžios žinion plieno pramonę ir federalinis teisėjas 
Alexander Holtzoff užgyrė prezidento žygį, plieno pra
monės savininkai stojo darban. Jie pradėjo prieš Tru- 
maną kovą.'

Inland Steel Kompanijos prezidentas, Clarence R. 
Randall, visų stambiųjų plieno korporacijų vardu, pa
sakė kalbą per radiją, 'kuri vėliau buvo išspausdinta 
komercinėje spaudoje. Kalba kovinga, aštriai puolanti 
Trumano žygį. Girdi, šalies konstitucija Trumano ran
kose “patapo įnagiu laisvei sunaikinti.”

Ar matote, kaip ir kur kapitalistai supranta “laisvę”? 
Darbo žmonių veikėjų areštai, persekiojimai, trėmimai, 
kalinimai, progresyvių organizacijų puolimai, negrų žu
dymas Mr. Randall’ui nėra laisvės trempimu, jos naiki
nimu. Bet kai Trumanas paėmė plieno pramonę į val
džios rankas, tada jam ir kompanijai yra “laisvės nai
kinimas” !

Jiems “laisvės naikinimas” ir tas, kad darbininkai yra 
organizuojami į darbo uniją.

Reikia manyti, jog dabar plieno pramonės magnatai 
pradės griežtesnę kovą prieš Trumano administraciją. 
Jiems padės kiti turčiai. Jiems padeda tokie laikraš
čiai, kaip Niujorko “Times.”

Jiems lengvins kovą tas faktas, kad Trumano admi
nistracija yra smarkiai susikompromitavusi žmonių 
akyse.

Nežiūrint, kaip viskas bus, plieno pramonės darbinin
kai privalo reikalauti, kad jiems būtų pakeltos algos,— 
pakeltos tiek, kiek buvo siūliusi pakelti Algų stabiliza
vimo taryba. 1 '

“NIEKO NEPAPRASTO”
TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybė įteikė mūsų kraštui, 

Anglijai ir Francūzijai notą. Kas toje notoje pasakyta, 
šiuos žodžius rašant (ketvirtadienį), mes nežinome.

Tačiau yra rimtų spėjimų, kad šioje notoje tarybinė 
vyriausybė atsako į mūsų krašto vyriausybės, taipgi 
Prancūzijos ir Anglijos vyriausybių notas reikale Vo
kietijos apvienijimo.

Radijo komentatoriai ir spaudos korespondentai, kal
bėdami apie šį notos įteikimą, skelbia: “joje nebus nieko 
naujo.”

Mes taip nemanome. Mes manome, jog notoje bus 
y daug kas naujo, daug kas tokio, kuris stums Vokietijos 
ž»mones į apvienijimą savo tautos ir savo valstybės. Mes 
manome, jog Vokietijos apvienijimo klausimas, iškeltas 
Tarybų Sąjungoje, yra labai didelis,' labai svarbus da
lykas, į kurį nieks nedrįso ir nedrįs lengva\ pamoti 
ranka.

Gal kai šitie žodžiai skaitytoją pasieks, pasaulis jau 
■ žinos, kas toje notoje buvo naujo, kas seno.

Kaip lengva tapti milijonierium!
ŽIŪRĖKITE KAIP GREIT pas mus žmonės tampa 

milijonieriais. Štai, 1947 metais į Niujorką atvyko iš 
Lenkijos dipukas Leon Jolson su žmona. Atvyko jie čia 
be cento. Pasiskolinęs $2,000, Jolson pradėjo biznį. ’ Jis 
pradėjo pardavinėti Italijoje gaminamas Necchi siuva
mąsias mašinas.

Na, ir šiandien Jolson jau darąs $10,000,000 metinės 
biznio apyvartos!

Šiomis dienomis Jolson gavo Amerikos pilietybę ir ta 
proga jis paskyrė $10,000 Columbia universiteto mo
kytojų kolegijai.

Jolsono vardas nuskambėjo per visą kraštą, kaip di
džio .labdario, kaip pavyzdingo talentų. Apie jį rašo il
gus straipsnius komercinė spauda, gi Voice of America 
skelbia pasauliui: žiūrėkite, kokie laimingi pas mus di
pukai—jie patampa milijonieriais per penkeris metus!

Nežinome, iš tikrųjų, tu priemonių, kurios padarė Jol- 
soną mili jonierium. Bet žinome tai, kad daug dipukų— 
mokytų žmonių, sugabių žmonių, ne laidokų, o darbščių 
žmonių, — kurie atvyko 1947-1948 metais, tebegyvena 
skurde, kaip gyveno, nežiūrint to, kad tūli jų sunkiai 
dirba. Yra nemaža ir tokių dipukų, kurie stovį bedarbių 
eilėse. Yra ir tokių, kurie grįžtų atgal, iš kur atvyko^ 
jei tik galėtų.

Beje, mūsų krašte gyvena milijonai žmonių,—jie čia 
gimė, čia augo, čia mokslus ėjo ir čia per visą amžių 
dirba, tačiau milijonieriais nepatapo. Atžagariai: nema
žėju šiandien gyvena dideliuose trūkumuose.
<Jaip, iš milijonų gyventojų, atsiranda vienas kitas, 
kuris, “ypatingomis” priemonėmis, patampa milijonie
riumi. Taip yra ne tik pas mus, taip yra ir kituose 
“laisvojo verslo” kraštuose. Bet ar iš to galima daryti 
taisyklę? .......... .... .

jie čia

Tik ką peržiūrėjau 
kandidatų į Lietuvių 
ninku Susivienijimo centralinę 
valdybą. Gavau labai gerą į- 
spūdį. LDS nariai turėsime 
puikų pasirinkimą. Beveik 

po
du kandidatu. Daug geriau, 
negu praėjusiais rinkimais, 
kuomet svarbiausioms vietoms 
turėjome tiktai po vieną kan
didatą. Džiugu, kad šiemet 
šios didžiulės organizacijos 
veikėjai apsiėmė kandidatuoti.

Dabar tiktai reikia turėti 
gerus, skaitlingus kuopų susi
rinkimus, kad didelė narių da
lis galėtų balsavimais pareikš
ti savo nuomonę, kuriuos vei
kėjus jie nori matyti savo or
ganizacijos valdyboje.

O kad valdyba-vadovybė to
kioje savišalpos organizacijo
je turi nešti didelę atsakomy
bę ir kad tuo būdu reikalinga 
joje turėti organizacijai atsi
davusius ir organizaciją su
prantančius žmones, tai čia 
nereikia aiškinti. Tai aišku 
kiekvienam nariui. Galime 
tikrai pasidžiaugti, kad iki 
Šiol mūsų Susivienijimas buvo 
laimingas tuo reikalu. Per vi
sa savo gyvenimą jisai nėra 
turėjęs jokio nesusipratimo su 
jokiu išrinktu viršininku. Tai 
išėjo organizacijos sveikatom 
Už tai šiandien Susivienijimas 
stovi ant tvirtų finansinių ko
jų.
Žodis kitas apie kandidatus

Pradėkime nuo pat viršaus, 
nuo prezidento. Gaila, kad 
ton vieton' nebekandidatuoja, 
dėl užsiėmimo kitais reika
lais, Rojus Mizara, dabartinis 
labai įgudęs ir patyręs prezi
dentas. Bet mes turime du la
bai geru kandidatu. Nariai 
nepadarys klaidos, pasirink
dami bile vieną iš jų.

štai* Jėnas .Gasiunas, kadai
se dirbos ' Vilnies redakcijoje, 

1 paskūm kelbtą metų buvęs 
Aukščiausios Prieglaudos sek
retoriumi, paskum LDS orga
no Tiesos redaktorium, pas
kum LDS centro sekretorium, 
vėliau prezidentu. Jam šios 
organizacijos reikalai žinomi, 
taip sakant, kaip rankos pen
ki pirštai. Dabar jis vėl kan
didatuoja į prezidentus.

Kitas kandidatas tai aukš
tai ir labai atsakingai vietai 
yra Antanas Matulis iš New 
Jersey, labai veiklus, nuošir
dus ir atsidavęs LDS Trečios 
apskrities ilgų metų pirminin
kas. Jis berods dar yra buvęs 
ir centre iždo globėju. Visus 
organizacijos reikalus jis ži
no ir supranta. Nariai, kurie 
balsuos už jį, nepadarys klai
dos.
Sekretoriaus vietai kandidatai

Kita be galo svarbi vįeta, 
gal tūlais požiūriais net pati 
svarbiausia, yra centro sekre
toriaus. Ir šiai vietai turime 
du kandidatu. Kandidatuoja 
dabartinis sekretorius, jau 
daug metų toje vietoje ištar
navęs, Jonas Siurba. Negirdė
jau, kad kks nors jam būtų 
galėjęs pripiešti rimtą kaltini-, 
mą neatlikime jo pareigų. Ge
rai ir nuoširdžiai jisai toje at-'
sakomingoje vietoje darbavosi ’ globėjus. Turime išrinkti tris, 
per visą laiką. Puikiai supran
ta savo atsakomybę ir organi
zacijos reikalus.

Bet tai vietai turime ir kitą 
puikų karididatą. Kandidatuo
ja centro knygvedė Ona Yakš- 
tis (Jakštienė), čia gimus ir 
augus maloni, gyva, darbšti 
veikėja. Jeigu neklystu; tai 
jau bus beveik visi penkioli
ka metų, kaip Ona dirba LDS . tiene iš Philadelphijos ir Wil- 
centrc. Jos pareigos svarbios 
ir atsakomingos. Kiekvienas, 
kurias yra turėjęs su ja orga
nizacinį reikalą, įvertina jos 
gabumus. Jai irgi LĘS reika
lai yra žinomi nuo a iki. z.

■ z Ona Yakštis yra viena iš 
to nedidelio skaičiaus Ameri
koje gimusių ir augusių lie
tuvaičių, kurios puikiai išmo
ko lietuviškai kalbėti ir rašy
ti, ir giliai įsitraukė į mūsų 
lietuvįškas organįząęijas ir į-

(Ištrauka iš tuo pačiu pavadinimu Dr. A. Petrikus bro
šiūros, kurią 1943 m. išleido Vilnis.)

staigas. Todėl aš ir sakau, 
kad nariai, kurie balsuos už 
ją į sekretorius, galės jaustis 
balsavę už LDS veikėją, kuri 
turi visas kvalifikacijas, reika
lingas tai labai svarbiai cent
re vietai.
Kandidatai iždininko vietai

Šį sykį turime du kandida
tu ir iždininko vietai. Abudu 
kandidatai pilnai kvalifikuoti | 
toms pareigoms.

Kandidatuoja dabartinis iž
dininkas ir darbininkiško ju
dėjimo veteranas Juozas 
Weiss. Juozą aš pažįsta la
bai, labai 'daug metų. .Neži
nau kito tokio asmens, kuris 
paėmęs bile kokią organizaci
joje atsakomybę, savo parei
gas geriau ir ištikimiau atlik
tų. Labai džiugu, kad jis pas
kutiniais keleriais metais dar- žinti gyvenimą tokiu, kokiu 

iždininko jis iš tikrųjų buvo. Jis ta
po socialistu, agitatorium, 
kovotoju. “Turėjau progos 
gyvenimą ne tik pavaizduo
ti, bet ir geriau jį supras
ti,” vėliau pats, sakydavo 
prisiminęs savo bastūno 
metus. Tėviškėj jam nebu
vo kas. veikti, todėl išvyko 
į Šiaulius ir stojo dirbti 
mokiniu Laucevičiaus vais
tinėje. Liuoslaikiu bandė 
rašinėti, žinoma, rusiškai. 
Tačiau, ar spausdino ką 
nors iš savo pirmųjų raši
nių, tikrai nežinoma. Vei
kiausia, tie visi jo raštai- 
rašteliai rankraščiuose ir li
ko.

1905 metų Rusijoš revo
liucija susižavėjo ir jaunas 
Bronius. Su keliais kitais 
savo draugais jis organiza
vo jaunimo ratelius ir dar
bininkų streikus. Dėl to bu- 

1 vo areštuotas, bet, drau
gų pastangomis, iš galėjimo 
jam’pavyko išsisukti.L Vis-? 
tik po to 'Lietuvoj gyventi 
jau nebegalėjo: caro žan
darui perdaug uoliai pradė
jo jį sekti. , Teko išvažiuo- Į 
ti į užsienius.
pabaigoj jis jau buvo Chi- 
cagoj. Dvidešimties metų 
jaunikaitis, o jau išeivis! 
Atvažiavęs į Chicagą dirbo 
vaistinėje. Tačiau tas dar
bas jam nepatiko, nes rei
kėjo dirbti nesuskaitomas 
valandas. Bronius gi norėjo 
rašinėti, jam rūpėjo drama 
ir scenos meno horizontai...

Palikęs vaistinę, dirbo 
“Kataliko” spaustuvėje ir 
dažų fabrikuose. Liuoslai
kiu kiek pajėgdamas rašė. 
1908 m. jis vedė našlę Eu
geniją Barkauskienę (01- 
šauskaitę). Br. Vargšui te
ko auklėti posūnį Broniuką 
ir savo dukrelę Eugeniją 
(Genocę).

Skurdas buvo jo nuolati
niu draugu. Dainos žo
džiai.: “Vargai šakbja, var
gai lapoja, vargai vartuose 
žydi,” jam buvo labai ge
rai pažįstami. Medžiagi
niai nepasisekimai, nedalia, 
palengva įstūmė- Bronių į 
girtuoklių eiles. Dėl tokio 
lengvo jo būdo — ekono
minė šeimos būklė dar pa
sunkėjo. Dėl girtavimo ne
maža nukentė ir jo literatū
rinis darbas. Žmona ir 
draugai buvo visai rimtai 
Bronium susirūpinę, manė 
jį nepataisomu alkoholiku 
liksiant. Tačiau paskuti
niais. savo gyvenimo metais 
jis parodė nepaprastą va
lios tvirtumą — metė gė
ręs! Bet jau buvo pervėlu: 
jėgos išsisėmė', sveikata pa
šlijusi. Gavo, kaip spėjama, 
vidurių tuberkuliozę (džio
vą) ir apie metus pasikan
kinęs, pačioje jaunystėje 
turėjo skirtis, su gyvenimu. 

Br. Vargšas mirė 1916 m. 
kovo 31 dieną, t. y., neišgy- 
venęs-'-pilnai nei -31 metų!

bavosi LDS centre 
pareigose.

Bet į iždininkus kandida
tuoja dabartine iždo globė
ja mūsų visų pažįstama ir my
lima veikėja K. Petrikienė.
Ar reikia dar ir jai introdukci

jos? Nereikia jokios: Nežinau 
Lokio pažangaus lietuvio, arba 
LDS nario, kuris nepažintų 
šios veikėjos, arba asmeniškai 
arba iš jos darbų. Ji irgi pil
nai kvalifikuota LDS iždinin
ko vietai. Nepadarys klaidos 
nariai už ją balsuodami.
Kitos vietos ir kiti kandidatai

Į centro daktaro kvotėjo 
vietą turime tik vieną kandi
datą, būtent, detroitietį Dr. 
Motiejų Palevičių, tas parei
gas einantį nuo pat Susivieni
jimo susiorganizavimo.

Mes turime’LDS centre vi- 
ce-prezidentų vietas — pirmo
jo ir antrojo. Į pirmojo vice
prezidento vietą kandidatuoja 
dabartinis viėe-prezidentas J.( 
J. Mockaitis, iš Bridgeport, 
Conn., ir J. Neuman is Węst 
Allis, Wis. Mockaitį pažįstu 
labai seniai. Šiuo veikėju di
džiuojasi visa mūsų pažan
gioji visuomenė: Tai jo pas- , 
bangomis Bridgeporte taip 
aukštai iškilo LDS jaunimo 
kuopa.

J. Neumano nepažįstu, to
dėl nieko apie jį negaliu pasa
kyti. Veikiausia jis daugiau 
yra žinomas Chicagos apylin
kės LDS nariams ir veikėjams. 
Tik vienas dalykas man rūpi: 
Iš Wisconsino pasiekti New 
Yorką gana toli. Gi į ceitro 
valdybos posėdžius reikia pri
būti. Pasidaro didelės išlai
dos. Mes gi norime LDS lėšų 
fondą taupyti.

į antrojo vice-prezidento 
vietą irgi turime du kandida
tu — dabartinį vice-preziden- 
tą F. P. Olson iš už Chicagos 
(Mundelein, 111.) ir J. žebrį, 
labai seną, nuoširdų 
visų lietuviškų organizacijų 
veikėją iš Cleveland, Ohio. 
Mano asmeniška nuomonė yra 
tokia, kad reikėtų balsuoti už 
žebrį. Gerai būtų bent sykį 
Clevelandui turėti atstovybę 
centre. Ypač-tai galima, kuo
met turime tokį' kvalifikuotą 
kandidatą J. žebrio asmenyje* 
Nepaprastai gerus, kvalifik. 

kandidatus turime į iždo

LDS ir

o turime net penkis kandida
tus. Apart dabartinių iždo glo
bėjų Alda Orman ir II. Jeskc- 
vičiutės iš Brooklyno, kandi
datuoja seniau keletą metų 
buvęs iždo globėju, žinomas 
veikėjas ir dainininkas Stasys 
Kuzmickas iš Shenandoah, vie
šai pažangiajai lietuvių visuo
menei žinoma veikėja J. Smi-

liam Malin (Malinauskas), 
veiklus, nuoširdus, čia augęs 
ir gimęs darbuotojas, iš Broo
klyno.

Tai štai jums ir visi kandu 
datai visoms vietoms. Kaip 
malonu, kad mūsų Susivieniji
me nėra jokių frakcijų ir pasi
dalinimų. Balsuosime į centro 
valdybą už tuos žmones, ku
rie, mūsų supratimu, geriau
sia padės Susivienijimui augti 
ir stiprėtįv' /LDS« <Nary» "

Br. Vargšas gimė 1885 m. 
rugsėjo 20 d., Kelmės mies
telyje, Raseinių apskrityje, 
Kauno srity. Ten jis lankė 
ir pradžios mokyklą. Ją 
baigęs, stojo į Lomžos gim
naziją, kurią tačiau nebai
gė: po penkių metų moky
mosi, būdamas 18-koS me
tų amžiaus, ją metė ir iš
važiavo su vaidilų - mėgėjų 
grupe į Rusiją gastroliuoti. 
Teatrą ir vaidybą Vargšas 
iš pat jaunystės aistringai 
mylėjo. Po metų bastymo- 
si, grupė subūnkrotavo ir 
jaunam Broniui teko grįžti 
į tėviškę be skatiko kišeniu- 
je, bet pilna galva prityri
mo. Begastroli u o daon a s 
Bronius turėjo laimės pa-

1905 metų letaras,

lengva. Tik kasžin ar patys | 
svaidytojai yra 
skaistūs, be dėmės?
nius Vargšas tapo ahtoho- 1 
liku ne iš pamėgimo/ bet ® 
dėl skurdo ir nerimo:

“Vaistinės, užsiėmimas t 
ja«m senai nepatiko, kadan
gi darbas per ilgas valan
das suėsdavo daug energi
jos. Pagaliau, tą užsiėmi
mą metė. Prasidėjo jo blaš
kymąsi. Gyvenimo bangos 
jį buvo įbloškusios ir į al- 
koholiaus. verpetą, ir tai tu
rėjo į jį labai blogos įta
kos. Bet f-aktai liudija, kad 
B r. Vargšui da liko tiek 
energijos, kad jis galėjo 
vieną sykį ant visados 
spiauti ant alkoholiaus ir 
daugiau nebegerti. Taip jis 
padarė paskutiniais savo 
gyvenimo metais.” (Prole
taras/ “Naujoji Gadynė,” 
1917 m., 4 nr.)

V. Kapšukas-MickevūGus 
dar nuoširdžiau gina 7 Br. 
Vargšą, dar aštriau smer-£ 
kia jo niekintojus: T

“Jo mirtis buvo pažymė
ta bene visų Amerikos lie
tuvių laikraščių, vienok iki 
šiol niekas nuodugniau ne- 
apvertino jo raštų ir visuo
meninio veikimo, niekas ne
pažiūrėjo giliau į audringą 
jo sielą, nepasistengė jos • 
pažinti* ir suprasti. Užtat 
netrūksta < tokių, kurie ak
menis į jį svaido, juokiasi ir 
tyčiojasi iš jo atminimo.” 
(“Naujoji Gadynė,” 1916 
m., .4 nr.) / . •
(Padai;ęs ten pat trumpą, 

jo darbų ąpžvalgą; }V. Kap-, 
sukas, klausią; tuos, “kūne, 
į nįeką. neatsižv e 1 g d a i
taip niekina Br.; Vargšo atA 
minimą.... ap. . galimę tad 
mes ramia sąžinę ipęsti į jį • 
akmenį, . nepasirūpinu nė , 
pažint, kas atvedė jį* ant 
kranto prapulties,(visai ne-, ' 
sigilindami ,į jo gilią sielą? 
Taip gali daryti tik tie žmo-

Traginga ir liūdna, kad taip 
anksti, dar nei talentui kaip 
reikiant nepražydus, nei jė
goms neišbujojus, — žuvo 
gabus, daug žadantis žmo
gus. Jeigu jam būtų buvę 
leista išgyventi iki šiol, gal 
tikrų literatūros šedevrų 
jis būtų sukūręs.

Kad velionis buvo labai 
populiarus žmogus, tai liu
dija ir ta didžiulė lietuvių 
minia, susirinkusi jo palai
doti, ir sunešti glėbiai gė
lių! Bridgeportiečiai (Chi- 
cagos dalis) tokių didelių 
laidotuvių dar nebuvo ma
tę. Nuo pat Br. Vargšo bu
to iki Tautiškų Kapinių — 
gatvės buvo pilnos žmonių.

Bronius Vargšas visuo
met skurdžiai gyVeno. Tas 
nedateklius, neabejotinai, ir 
jo amžių sutrumpino.” Nau
jienų” korespondentas tuoj 
po laidotuvių rašė:

“Kad būtų turėjęs turto, 
jo gyvastis, be abejonės, bū
tų buvus išgelbėta ir jis bū
tų buvęs išgydytas, bet jis 
buvo tik darbininkas... O- 
peracijos buvo daromos ne
atsargiai — trečią operaci
ją darydami daktarai pra
plovė žarną; priežiūra li- 
gonbutyje irgi buvo netiku
si. Kiek jis prikentėjo sirg
damas — to niekas neapra
šys, niekas neapsakys.”

Skurstančios šeimos para
mai laidotuvių dalyviai vie
toje sudėjo $150.00. Kitas 
chicagietis tuo pat reikalu 
vėliau rašė:

“Gerų drąugų • parama, iš 
pradžios būtų jį išgelbėjusi,' 
bet jos nebuvo, kokia buvo 
reikalinga. Tiesa,, palydėjo, 
jį į kapus gražiai, kad tąj‘ 
butų taip graįžiai pa susten
gę laikyti nuo kapų, neabe
joju, kad man, šisai šiandie
ną mirties paminėjimas ne
būtų reikėję rašyti.” (Pro-

, “Naujoji Gadynė,” 
1917 m., 4 nr.)

O gyventi B r. Vargšas .nes, kurie patys visa galva 
neapsakomai norėjo. Vie-1 žemiau stovi, 
nam savo lankytojų jis taip 
išsireiškęs:

“Aš nieko nebenorėčiau 
daugiau, kad tik galėčiau 
nors šešius mėnesius be ši
tų skausmų pasirgti. Ta
da aš pabaigčiau rašyti pra
dėtuosius raštus. Po to bū
čiau laimingas mirdamas. 
Dabar slegia mano krūtine 
tie raštai, tos knygos!”

visiškai# 
ro- ]

Gadynė,”

BRONIUS VARGŠAS— 
ŽMOGUS

Nemaža buvo tokių, ku
rie Br. Vargšą, kaip žmo- 
gų, aštriai smerkė. Buvo 

I net ir tokių, kurie stačiai 
akmenimis jį svaidė, laikė 
žemiausios rūšies girtuo
kliu, niekam vertu valkata. 
Visai dar neseniai, vienas 
chicagietis, gerai jį pažino
jęs, man rašė, kad “ant ne
laimės, tik.ant galvos plau
kais Gorkį imitavo, o minkš
tas būdas ir alkoholis jį 
įveikė. Apie Br. Vargšą 
nei pusiau žodžiu gero ne
galiu pasakyti, o tą, ką ži
nau — neverta, kad pasau
lis žinotų, geriau lai grabo 
tyla užmigdo praeitį. Tai 
buvo kitas kun. Mockaus 
tipas.” (Chicago je miręs 
M. X. Mockus, laisvamanių 
prakalbininkas.) ,

Šitokia pažiūra, tačiau, 
yra labai sekli, lėkšta. Ji 
suvis nebando pasigilinti į 
žmogaus psichiką, paieškoti 
priežasčių, nustūmusių jį į 
alkoholizmo liūgyną. Vienu 
tik smerkimu jo nuopolio 
neišaiškinsim., Svaidyti ak
menimis savo artimą labai

negu tas 
Vargšas stovėjo.”

Lyg ir nujausdamas sa
vo silpnybę, pats Vargšas 
savo monologe “Pražuvusi 
Viltis” rašė:

“Šiandien aš girtuoklis, 
aš geriu ir tie patys mano 
brangūs draugai praneša 
man, kad jau .neapkenčia 
manęs, kad aš jau nebetin
ku prie jų draugijos. Kuoiii 
aš kaltas?! Aš jaučiurOr 
baisiai viską atjaučiu... 
Kodėl jūs kalbat apie tą, 
kas jums nerūpi?... Taip, ’ 
aš tinginys, aš nenoriu 
dirbti, iš mano burnos 'atsi
duoda degtinė, aš jau iš
mestas iš jūsų teisingos 
draugijos... Visi šiandien 
stumia mane nuo savęs.; tik 
tas prakeiktas gėralas duo
da man nors ant minutos 
rr.mybę. Jis tiktai svaigina 
mane lygiai su visais; o to
liau aš esu vienas, ’aš nie
kam n e b ei e ikalingas.., ” 
(“Kova,” 1906 m., 9 nr.)

B r. Vargšo liga buvo il
ga ir skausminga; įkirėjo 
jam per pusantrų metų 
ant strėnų gulėti. Kai skaus
mai kiek atleisdavo, jis ra
šė, lentą ant krūtinės užsi
dėjęs. Iš lovos išlipti jau 
nebepajėgė. Galima įsivaiz
duoti, kokia yra kančia 
žmogui gulinčiam rašyti, 
kiek reikią ryžtingumo to
kiam darbui, kiek kantry
bės! Ne stebėtina tod<Įl, 
kad jis taip bodėjosi tars « 
įkirtais skausmais, truk- ’ 
dančiais jam djrbti, kad jis 
taip ilgėjosi draugų ir bai-

(Tąsa 4-tam pusi.)
&

2 pus!.—Laisve (Liberty)--šeštadien., Baland.-April 12* 1952
1
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Sukako 50 m., kai gimė Vytautas Montvila

STASYS ŽAEDOKAS.

Literatūrine konferencija Joniškyje

Kovo 4 d. sukako 50 metų, kai gimė 
Vytautas Montvila, žymus lietuvių ta
rybinis poetas.

V. Montvilos gyvenimo kelias, jo poeti
nis talentas ir kūrybos pobūdis jį iške
lia į pirmąsias tarybinės lietuviu poezi
jos kūrėjų eiles. V. Montvila gimė 1902 
m. Čikagos darbininkų kvartale. Prieš 
pirmąjį pasaulinį karą jis grįžo į tą pa
čią carizmo pavergtą Lietuvą, iš kurios 
jo tėvai dėl neturto ir skurdo buvo pabė
gę į užjūrį. Busimasis poetas bernavo 
pas Suvalkijos, buožes už juodos duonos 
plutą, vėliau sunkiai dirbdamas siekė 
įgyti mokslo žinių. Už savo veiklą prieš 
išnaudotojišką santvarką poetas buvo 
suimt&s. ir ilgą laiką išbuvo smetoniniame kalėjime. 1940 metais, susilaukęs 
v/audies išsivadavimo, V. Montvila išau
go į pirmaeilius tarybinius poetus. Pir
momis žiauriosios hitlerinės, okupacijos 
dienomis už tai, kad jis džiaugėsi dar
bininkų laisvės pavasariu ir jį apdaina
vo, buvo hitlerininkų ir jų samdinių su
šaudytas Neries pakrantėje.

Neilgas, bet sąmoningas V. Montvilos 
gyvenimas yra skurdo, kančių, laisvės 
siekimo, kovos ir liaudies pergalės isto
rija. Visoje eilėje savo eilėraščių jis 
atskleidžia vargingą darbo žmonių gy
venimą buržuazijai valdant Lietuvą.

1923 metais., kai klerikaliniai ir fašis
tiniai Lietuvos vadeivos riejosi dėl vie
tos prie valstybės lovio, būdamas dvi
dešimt metų jaunuolis, Vytautas Mont
vilą savo pirmame eilėraštyje “Prisikė- 

jau išreiškė tvirtą vilti pasiekti 
Žvaigždžių sali, šaukė niūrią žemę pra- * 
stverti, ir žvėriškus valdovus praryti. 
Toji žvaigždžių šalis, apie kurią įkvėp
tai dainavo V*. Montvila, ir buvo Tarybų 
Sąjunga, kurią fašistiniai vadeivos, ame
rikinių interventų vadovaujami, geleži
ne Mena atskyrė nuo Lietuvos liaudies.

Tuo metu, kai buržuazinė lietuvių li
teratūra klampojo formalizmo baloje, 
kai įvairaus plauko simbolistai pešėsi su 
formalistais dėl pirmųjų vietų prie pa
ties smetoninio stalo, Vytautas Montvi
la liepsningai šaukė į kovą prieš išnau
dotojus. Kiekviena jo eilutė gimė iš 
troškimo, iš reikalo įsikišti į patį gy
venimą, pakreipti jį reikiama vaga, tei
singai ir kovingai pavaizduoti būklę, ku
rioje atsidūrė Lietuvos liaudis.

Giliai susisielojęs dėl darbo žmogaus 
išnjaudojimo, dėl jo teisių paniekinimo, 
dėr^valdančiųjų savivaliavimo, to laiko 

^.rpio Lietuvą poetas palygina su gim
tąją Šešupe drėgno ir tamsaus rudens 
metu. Aštrūs lietaus lašai jam. primena 
vargdienių ašaras.
Ruduo... toks drėgnas ir tamsus ruduo!
Šešupei lemta sujudėti,
nes jau dabar tyliam bangų pliuškenime 
audra ateinanti girdėti.

Taip rašė V. Montvila žiauriaisiais 
1926 metais, kai Kauno gatvėse pasilie
jo darbininkų kraujas, kai buvo sušauj 
dyti keturi komunistai. Poetas atvirai 
reiškė griežtą protestą ir gilų įsitikini
mą, kad tas kruvinasis kalėdų rytas tik 
priartina galutinę darbo žmonių pergalę.

Kartu su darbo žmogumi Vytautas 
Montvila išėjo iš tamsių buržuazinės sos
tinės priemiesčių skersgatvių į tikrąją 
laisvės alėją: jis lankosi mitinguose, nau
jai besikuriančiose tarybinėse įstaigose, 
mokyklose, fabrikuose, pas išvaduotus 
kumečius. Jis jaučiasi pilnateisiu tary
bines šalies piliečiu, pažangiausios pa
saulyje tarybinių rašytojų šeimos nariu. 
Savo eilėraščiais jis kviečia tarybinius 
piliečius džiaugtis ir dainuoti, kai visa 
liaudis išeina prie rinkiminių urnų.

Vytauto Montvilos eilėraščiai tebėra 
l^gyVi šiandien, jie plačiai deklamuojami 
VmoKyklose ir saviveiklos scenoje, jie ilgai 

gyvens darbo žmonių širdyse. Ugningas 
poetas - patriotas paliko mums,puikius 
kūrybinio darbo pavyzdžius. V. Mont
vilos geriausieji eilėraščiai rodo, kaip 
poetas degė noru padrąsinti varguolį, 
parodyti jam išsivadavimo kelią, talen

tingai reikšdamas liaudies mintis ir 
jausmus, darbo žmonių neapykantą bur
žuaziniams nacionalistams, reakcingaiai 
dvasininkijai. Jis ėmėsi rašyti eilėraštį,- 
jausdamas būtiną reikalą įsikišti į patį 
gyvenimą, pertvarkyti jį, ' kad padėtų 
darbo žmonėms greičiau nusikratyti iš
naudotojų vergove. V. Montvila nesi- 
griebė pigios frazės, įmantrios, formos. 
Jis kūrė vaizdus iš gyvenimo tikrovės, 
kalbėjo vaizdais, jausmais. Todėl jo kū
riniuose vyrauja konkretūs faktai, per 
sonažai, siužetas, dialogas.. Poetas kar
tais nusikalsdavo poetikos nuostatams, 
bet jis niekada nenusikalsdavo savo są
žinei, jausmui, savo tikėjimui liaudies 
jėga ir komunizmo pergale. Jis nenusi
kalsdavo savo tvirtam, nesugriaunamam 
įsitikinimui apdainuoti tik visų svarbiau
sius faktus, dainuoti tiesiai į širdis darbo 
žmonėms, kurie giliai supranta ir moka 
vertinti tiesą.

Vytautas Montvila yra sukūręs visą 
eilę siužetinių eilėraščių, kurie atsklei
džia daugelį literatūrinių, gyvų persona
žų iš buržuazinio laikotarpio. Dėl to 
juos galima vadinti poemomis. Mūsų 
akyse tebestovi 'buvusi kumetė Ania, il
gai sėdėjusi darbo biržoj be darbo, pa
galiau parsidavusi už duonos kąsnį sto
rai poniai. Stipriai pavaizduotas, gat
vių grindikas, iš pirmojo pasaulinio ka
ro grįžęs be kojų ir akių, tačiau matąs 
ateinant naują, kitokį gyvenimą. Be
dievis Kuzma, kritęs kovoj su jėzuitais, 
dievobaiminga grindų plovėja Darulie- 
nė, senatvėje pavaryta net nuo bažny
čios durų. Pinigienės šilkų krautuvės 
pardavėja, išmesta už laisvas mintis iš 
darbo — vis tai reljefiški personažai, pa

vaizduojantieji Lietuvą buržuazijos val
domą. 1940-1941 metais parašyta saty
rinė poema apie buvusio socialisto Vin
co Grabinio sielvartą dėl sugriuvusios 
buržuazijos., pagaliau didelė epinė poe
ma apie kleboną ir jo berną revoliucio
nierių aiškiai byloja, kad V. Montvila 
tvirtai suko į poemos žanrą, tačiau 
ankstyva mirtis jam to išvystyti neleido.

Iš V. Montvilos literatūrinio palikimo 
mes galime pasimokyti ir tematikos pla
tumo ir jos įvairumo.. Tarybinio patrio
tizmo, tautų draugystės tema apima di
džiąją daugumą jo eilėraščių.

Kovinga, paprasta, gyvenimiška V. 
Montvilos poezija yra didžiai pamokan
ti mūsų poetams, literatūros darbuoto
jams. Mūsų poezija turi dar labiau pri-i 
artėti prie mūsų tikrovės, reikia į ją 
įlieti daugiau karštų, žmogiškų jausmų, 
reikia vaizduoti visa tai, kas kelia mū
sų darbo džiaugsmą, stiprina mūsų 
draugystę ir laimę taip, kaip ją apdai
navo Vytautas Montvila.

Apie Nikalojų Gogolį
Šių metų kovo 4 dieną sukako 100 me

tų, kai mirė didis rusų rašytojas Nikar 
lojus Gogelis. Sukaktis buvo ryškiai at
žymėta ypatingai Tarybų Sąjungoje.

Sekamame žurnalo “Šviesos” numery
je tilps išsamesnis apie Gogolį straips
nis. Čia paduodame tik dviejų žymių so
vietinių literatūros kritikų apie tą ra
šytoją trumpas nuomonės:

“Gogolio satyra ne tik iškėlė viešu
mon aną metą veikusios santvarkos blo
gumus, sugedimus, bet ir sunaikino tos 
sistemos nepakeičiamumo mitą. Ji parodė 
žmonėms nuduotos galybės tuštumą, 
pasmerkė ją ir tuo būdu davė žmonėms 
viltį, jog yra galima pasiekti kitokis, ge
resnis gyvenimas,” rašo S. Mašinskis.

Gi ukrainietis M. Rylskis sako:
“Kai sumini Gogolio vardą, žmonės 

paprastai šypsosi, prisimindami tipus iš 
jo knygų. Aristofano nusišypsojimas 
padarė graikų komedijas nemirštamas. 
Gogolio šypsena purtė jo laikų Rusiją. 
Tai buvo galingas nusijuokimas, iškėlęs 
viešumon' blogybes, kurios apiplėšė žmo
gų, atimdamos iš jo gyvenimą, laisvę ir 
laimės šiekimąsi.”

Savo kūryboje tarybiniai rašytojai 
gyvybiškais saitais yra susiję su liaudi
mi. Visa jų — žmoųių sielų inžinierių— 
veikla, visas jų rašyto j iškas darbas skir
ti vienam tikslui — tarnauti savo liau
džiai.

Tarybų šalies ekonomikos ir kultūros 
didžiulis pakilimas, naujas tarybinis 
žmogus — štai kas duoda rašytojams į 
rankas neišsemiamos gyvos medžiagos, 
daugybę naujų temų. Daug ir plačiai 
tarybiniai rašytojai rašo apie kolūkinį 
kaimą, apie jo žmones, įsisavinusius 
priešakinius žemės dirbimo būdus, gau
nančius neregėtus derlius, besinaudojan
čius visomis kultūros gėrybėmis. Tary
binio kaimo žmonės patraukia rašytojų 
dėmesį, įkvepia juos parašyti puikius 
kūrinius.

Kaip ryškų tarybinių literatų ir kolū
kiečių kūrybinio bendradarbiavimo pa
vyzdį galima paminėti 1951 metų pa
baigoje įvykusią literatūrinę konferen
ciją, kurią Lietuvos Mokslų akademijos 
Literatūros institutas suruošė rajono 
centre — Joniškyje. Konferencijoje da
lyvavo apie 400 kolūkiečių, kaimo inteli
gentų bei moksleivių. Dalyvauti konfe
rencijos darbuose į Joniškį atvyko lau
reatas poetas T. Tilvytis, poetas K. Kor
sakas, V. Reim-eris, rašytojas J.' Avy
žius ir kiti. Konf. buvo apsvarstyti ta
rybinės lietuvių literatūros uždaviniai, 
kolūkinį kaimą vaizduoją lietuvių rašy
tojų bei poetų kūriniai. Kolūkinis skai
tytojas išreiškė savo įvertinimą, išdėstė 
savo nuomonę apie knygas, vaizduojan
čias jo gyvenimą.

Atidarydamas konferenciją, Literatū
ros instituto direktorius profesorius K. 
Korsakas pabrėžė tarybinių rašytojų, li
teratūros kritikų ir skaitytojų glaudų 
ryšį, jų vaisingą kūrybinį bendradar
biavimą. Rašytojai įdėmiai klausosi 
skaitytojų balso, jų nuomonės, brangina 
savo kūrinių pasisekimą liaudyje.

Po pranešimų, kuriuos padarė Litera
tūros instituto moksliniai bendradarbiai 
O. Petrėnaitė, V. Galinis ir K. Umbra- 
sas, išsivystė gyvos diskusijos. Jose kuo 
aktyviausiai dalyvavo kolūkių skaityto
jai. Savo pasisakymuose kolūkiečiai 
kalbėjo apie tą pagalbą, kurią jiems tei
kia literatūra kovoje dėl naujų laimėji
mų žemės ūkyje, apie tai, kaip teisingai 
pavaizduojamas grožinės literatūros kū
riniuose kolūkinio kaimo gyvenimas. Jie 
kritikavo atskirus lietuvių rašytojų ne
pasisekimus.

Iš kolūkiečių pasisakymų buvo maty
ti kaip plačiai pasklido kaime tarybinė 
knyga, kaip išaugo tarybinio skaitytojo 
literatūriniai reikalavimai.

“Mūsų kolūkyje nėra tokios pirkios, 
kurioje nebūtų skaitomos knygos, jau 
nekalbant apie laikraščius. Kiekvienoje 
šeimoje nekantriai laukiama pasirodant 
kiekvienam naujam literatūros kūriniui, 
— kalbėjo nuo tribūnos kolūkietė S. Ta
mošiūnaitė iš Juliaus Janonio vardo ko
lūkio, — įdomias, gyvenimiškas ir įkve
piančias ryžtingai kovoti dėl bendros

“Kryžius” drama 
suvaidinta pagirtinai

CHICAGO, ILL. — Tinkamu momen
tu menininkai subruzdo tokį sunkų in
teresingą ir pamokinantį veikalą susi- 
mokinti ir pavaizduoti publikai. Viena, 
36 metų sukakties minėjimas nuo Bro
niaus Vąrgšo-Laucevičiaus mirties. An
tra, tai kuomet militaristinės šalys gal
votrūkčiais ginkluojasi ir provokuoja 
naują pasaulinį karą. Suvaidinta drama 
vaizdžiai nupiešė karų pasekmes — jų 
baisenybes ir žiaurumus. Reikia pagirti 
be jokios išimties visus aktorius ir ak- 
torkas. O juo daugiau pagerbti tuos, ku
rie pirmų, kartu įstojo į vaidylų eiles ir 
savų roles vaidina, kaip seni aktoriai. 
“Kryžius” buvo suvaidintas kovo 30 d. 
Lietuvių Auditorijoje.

Ar daug kas pagalvoja, kiek reikia 
/darbo energijos įdėti į tokius didelio 
masto veikalus, kaip “Kryžius,” ir ki
tus gerus veikalus. Čia reikia suprasti, 
kad nedaug tokių energingai žmonių mū
sų tarpe yra.

Labai džiugu, kad pastaraisiais lai
kais jaunų jėgų pradeda dažniau ir dau
giau pasirodyti. Ir mus senius turi di
delei ta nauja viltis džiuginti.

Pagirtina ir’tas, kad aktoriai savo ro
les mokėjo atmintinai, kas sudaro vei- 
kalą tinkamai suVaidintą. ” -• •* ”

Sasnaviskis.

laimės apysakas, poemas, apsakymus ar 
romanus skaito su susižavėjimu.” Ypač 
šiltai kolūkiečiai pasisakė dėl poeto T. 
Tilvyčio poemos “Usnyne.”

Gyvais savo apylinkės pavyzdžiais ko
lūkiečiai patvirtino šio kūrinio gyveni- 
miškumą ir teisingumą.

“Tarybinis poetas ryškiai ir teisingai 
atvaizdavo gyvenimą, kurį mes visi ge
rai pažįstame, — kalbėjo Čapajevo var
do kolūkio kolūkietė Baltaitė. — Tokių 
kaimų, kaip Usnyne, yra ir mūsų apy
linkėje.”

Daugelis pasisakiusių pabrėžė tą min
tį, jog T. Tilvyčio poema “Usnyne” pa
deda jiems kurti dar turtingesnį ir lai
mingesnį naują gyvenimą,

Daug vertingų pastabų kolūkiečių bu
vo pasakyta apie J. Avyžiaus bei kitų 
rašytojų apysakas kolūkinėmis temomis.

Konferencijoje dalyvavę rašytojai: pa
dėkojo valstiečiams už tą didelę dėmesį 
jų kūriniams, kartu papasakodami ir. 
apie savo tolimesnius kūrybinius planus. |

Konferencija parodė, kiek išsiplėtė 
akiratis Lietuvos valstiečio, seniau sto
vėjusio nuošalyje nuo kultūrinio gyve
nimo, kiek išaugo jo kultūriniai ir lite
ratūriniai poreiškiai, su kokiu susidomė
jimu jis žiūri į gimtosios literatūros vys
tymosi problemas. Nieko panašaus nebu
vo ir negalėjo būti buržuazinėje Lietu-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Bibliotekos iniciatyva

'VILNIUS, 1-17 d. — Nie
kur kitur pasaulyje neleidžia
ma tiek daug mokslinės ir 
techninės literatūros, niekur ji 
nėra tokia plati ir įvairi savo j 
tu r i n iii, k a i p mūsų ša 1 y j e. ę

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos biblioteka gauna 
kiekvieną šalyje išleistą kny- 
gą ar brošiūrą, gauna ją dažr.y 
nai anksčiau, negu leidinys * 
pasirodo knygynuose. Iš bro-" 
liškųjų respublikų gaunama 
vis daugiam mokslinės ir tech-* 
nines literatūros, skirtos ko
munizmo statybų dalyviapjg, 
o taip pat kolektyvams, teL 
kiantiems savo produkciją mi
nėtoms statyboms. ’ljr-

šiomis dienomis biblioteka
* . f I

pasiūlė eilei Tarybų Lietuvos 
įmonių, vykdančių didžiųjų 
komunizmo statybų užsaky-” 
mus, plačiai naudotis bibliote-/, 
kos fondais. Kreiptasi į Vii* 4 
niaus mechaninę gamyklą, 
Naujosios Vilnios “Žalgirio” w 
staklių gamyklą, namų staty
bos kombinatą ir dažymo apa
ratūros, Klaipėdos “Gulbes”' • 
audinių fabriką, Kauno meta--* 
lo apdirbimo - įmones “Meta-.L 
lą”, “Nerį”. T šias įmones bus., 
siunčiamos mokslinės-technL,,

voje.
Plačiųjų kolūkinės valstietijos masių 

dalyvavimas šalies literatūriniame gyve
nime — didžiulės svarbos reiškinys, ku
rio reikšmę sunku pervertinti.

Mirė dramaturgas 
Ferenc Molnar

nes literatūros naujienos, spę-z; 
dalios bibliotekėlės ir tt.

M. Baronas
------------J_____

Prieš arti porą savaičių Niujorke mi
rė žymus dramaturgas, Ferenc Molnar, 
sulaukęs 74 metų amžiaus. , . •

Jis gimė 1878 m. sausio 12 d. Buda
pešte, Vengrijoje.

Savo jaunystėje Molnar mokėsi advo
katūros; vėliau buvo žurnalistas, dar vė
liau pradėjo kūrybinį literatūros darbą. 
Jo žymiausias veikalas — “Lilliom,” 
susilaukė didėlio pasisekimo amerikinė
je scenoje. Iš viso Molnar parašė keletą 
dešimtų sceninių veikalų,, bet ne visi jie 
buvo sėkmingi.

Dramaturgas šiame krašte gyveno 12 
metų, —**■ iš Vengrijos jis pabėgo, kai ten 
įsivyravo naciai. Jis gyveno turtingai, 
Plaza hotelyj, bet jo sveikata per ilgą 
laiką buvo pašlijusi. .

Paliko jis žmoną ir dukterį, gyvenan
čią Vengrijoje. Paliko, sakoma, ir apie 
$100,000 turto.

Už Taikę
Godūs žudikai, nuduodą teisingais, 

Plėtoja fašizmo režimą
Su uždarbiais iš karo vaisingais: 

Skendėja į išsigimimą.
Įgudę liaudies brangų kraują lakti, 

Kerštu;“ apsvaigusios būtybės,
Prieš didžią tiesą spėjusios apakti — 

Praradę net reikšmę teisybės.
Visai lygsvaros netekę jie šmaižo

Kruvino maisto ieškodami, 
Jų pastumdėliai net skvernus aplaižo

Ir staugia apsiputodami.
Bet laisvės grūdas reikšmingai pasėtas 

Į paneigtą liaudį' prigijęs,
Lūžta, atkrinta sunkumas uždėtas

Ir kovoj jos žaizdos užgyja.
Beplintantis nuo laisvųjų sodybų

Tikrosios laisvės sutelkimas, 
Pavergtos liaudies ir liaudies Tarybų, 
' Susijungia širdžių plakimas.
Link laisvės žengia žmonės pavergtieji,

Tie, kurių triūsu kiti minta, 
Atbudę kyla visi nusmerktieji

Ir jų stiprūs veržlai nukrinta.
Pajėga jųjų susicementuoja

Ir ardo galią prispaudėjų.
Liuosybės žygis vis tvirčiau alsuoja, — 

Jis nežus nuo kirčių smogė jų.
Jėgos stiprėja priešais kaho dėmę 

Su tikslu, kad jį sulaikyti.
Visi, kaip vienas, pajėgas surėmę 

Pareiškim: Gana jau žudyti.
Tegul tas šūkis būna daug stipresnis 

Už darbus skerdynės troškėjų, 
Tuomet ir žygis bus pasekmingesnis

Taikingos vėliavos nešėjų.
V. Žilvitis.

Dienos šviesos lempos 
lengvosios pramones įmonėse *j

VILNIUS, 1-16 d. — Da'u-*.. 
gelis lengvosios pramonės f-' ’ 
monių gamybinėms patalpomis 
apšviesti pradėjo plačiai nąu-: ■ 
dotis liuminescentines lempas,

įtaisius dienos šviesos lem
pas, pasižyminčias dideliu ę- „ 
konomiškumu, du-tris kartus . 
sustiprinamas darbo vielos* 
apšvietimo laipsnis nedidinant 
elektros energijos sunaudoji
mo., Pagerbdamas darbę s^*** 
lygas, ' naujasis apšvietimas 
pąded.a kelti, produkcijos ko
kybę. Dienos šviesos lempos/ 
labai sėkmingai .naudojamos.^ 
medvilnės ir šilko pramonės 
fabrikų spausdinimo cechuo
se, įgalina greitai ‘pastebėti ' 
broką audinių raštavimo pro* i 
cese ir laiku imtis reikalingų*'’ 
priemonių.

• • I

Liuminescentines lempos, ■ 
taisytos eilės • siuvimo fabrikų,, 
sukirpimo cechuose, įgalina 
teisingai parinkti dirbinių de
tales pagal audinių atspalvius 
ir spalvą, šios lempos sėk- : 
mingai naudojamos parert- 
kant kailius kailių įmonėse;* 
Anksčiau vilna buvo rūšiuoja- ' 
ma tik dienos metu,, o naudo-.: 
j ant liuminescentinį apšvieti
mą toks darbas atliekamas.^ 
bet kuriuo paros laiku.-

šiais-metais bus toliau dir-(, 
bama diegiant liuminescentinj' 
apšvietimą lengvosios pramo
nės įmonėse. Dienos šviesos 
lempų kiekis palyginti su pra
eitais motais žymiai padidi- ' 
namas.

Keliamas gyvulių 
produktyvumas t

RAMYGALA, 11-28 d. —Di
delius laimėjimus vystant.yL. 
suomeninę gyvulininkystę pa- ., 
siekė “Vienybės” kolūkis. An
telė pirmoji rajone įvykdė ir,., 
viršijo trimečio planą visuo
meninei gyvulininkystei isvyš-/' 
tyti. Kolūkyje išvystytas lenk*-4. 
tyniavimas gyvulių produktu- '* 
vumui pakelti. Praėjusiais me
tais veršelių augintojas Libe^"* 
ris išaugino 54 • veršelius,« o • 
kiaulių šėrėją Marozienė iš'tfu. 
jos prižiūrimų kiaulių gavo;.irL 
išaugino 138 paršelius. Kartu, 
vių melžėja Pribušauskienė, $ , 
kiekvienos jos prižiūrimų. 7/ 
karvių primelžė po 4,000 kg. 
pieno.

Gyvulininkystės darbuotu* 
jai įsipareigojo šiais mej,ąi8* 
primelžti iš kiekvienos karvės" 
po 4,300 kg. pieno, iš kiekvie- , 
nos motininės kiaulės išaugitlV* 
ti po 25 paršelius ir tt. 'L*

V. Pranauskas
;...................... ............................................................ ...... ..........
3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Šestadien., Baland.-April 12, 1952



ALDLD Reikalai Bronius Vargšas-Laųcevičius
Finansinė Atskaita už Sausį, Vasarį 

ir Kovą, 1952 M.

Sausio Mėn. Įplaukos:

Kp. Kas prisiuntė Miestas Suma 
57 F. Skleris, Cleveland ... 810.00 Į
81 O. Višniauskiene,'Brooklyn 10.00 j 
66 P. Rinkevich. Gr. Rapids 21.75
4 J. S.. Portland. Oregon .... 59.50I 

52 S. Rusaitis, Detroit ......... 27.001
20 E. Žemaitis. Binghamton 11.50 Į 
50 P. Anderson, Rochester ... 10.00 i 
13 K. Abakan, Easton ......... 2.30
54 C. Andrunas, Elizabeth .... 4.23 
74 K. Thamas, New Kensing. 18 50 
19 P. šolomskas. Chicago .. 20.50! 
79 J. Urman, Chicago ......  27.40 į

136 V. Žilinskas, Kearny ......  5.00 j
— A. VVellus, Binghamton .... 1.001 

Pav. J. Gataveckas, Carnegie 5.00 Į 
41 P. P. Grybas. Grayland 7.00 Į 
28 Ch. Krasnickas, Waterbury 43.50 I

Kartu .................. $2,458.84
Išmokėta . ............................ 1,172.16

Balansas .............. $1,286.68

Viso .... .'......................... $623:45-

185 A. Linkus, Rich. Hill ..... 4.50
Pav. J. Daubai-, Athol ........... 4.00 I
74 K. Thamas, New Kensing. 4.25 1

145 M. Lewis, Los Angeles .. . 40.50
25 S. Raubickas, Washington 1.00

Pav. J .A. Dambrauskas,
Springfield ........... 2.00

Pav. J. Venckus, Mexico ....... 5.50
32 J. Didjun, New Haven .... 18.25

1 J. Gužas, Brooklyn ......... 18.50
38 J. Gotautas, Stevensville 28.25

110 D. Veltas, Rochester ..... 35.25
19 P. Šolomskas, Chicago 1 27.75

188 C. Stepankcvičius, Detroit 46.50

Sauslo Mėn. Išmokėjimai:

Sekr. ir kn. alga už sausio m. $50.00 
Už org. spaudos darbus ........ 8.85;
Už knygų pasiuntimą į užs. . .. 44.001 
Aukos taikos reikalams ...... 58.00
Renda už 3 mėn. laiko .......... 60.00 i
Atmokėta "L.” aukų ir pren. 123.75 
Už knygos spausdinimą ..... 500.00!
Už anglų kalba kn. jaunuol. 35.03 . f

Viso išmokėta $879.63 
i

Sutrauka:

Balansas nuo 1951 m........ $1,669.31
Įplaukų buvo .......................... 623.45 j

Balansas ................. $1.413.13 j

Vasario Mėn. Įplaukos.:

Kovo Mėn. Įplaukos:
212 P. Janiūnas, Bayonne .... 27.50 
Pav. J. Graušis, Rumford ....... 2.00
Pav. N. Buck, Waterbury ....... 3.00
Pav. J. Ambrose, Girardville .... 5.00 
Pav. T. Presser, E. Pittsburgh 3.00 
79 J. Urman, Chicago ....... 55.75
52 S. Rusaitis, Detroit ....... '40.50

Dipukas, Brooklyn ........... 25.00
24 C. Bender, Brooklyn .... 20.50

Pav. 'P. Brodsky, Elm Grove 3.00 
50 J. Stanley, Rochester 44.00

Paw A. Žaliaduonis, Cuba .... 12.50 
K. V. K. P. Gut., Toronto .... 231.50 
68 B. Muleranka. Hartford .... 29.-50

l J. Gužas, Brooklyn ........... 26.50
Pav. F. Valaitis, Carlingville 2.00 
216 H Kazelionis, Brooklyn .. 6.00 
153 M. Alvinienė, S. Francisco 21.75
82 F. Lucas, Peoria ............  26.30

101 K. Guzevich, Chicago ...... 35.00
6 Geo. Shimaitis, Montello .. 12.20 

81 O. Višniauskienė, Brooklyn 14.00 
31 A. Apšoigicnė, Auburn .... 9.00 

131 St. M. Leesis, Saginaw .... 11.55 
11 J. Davidonis, Worcester .. 18.00 

Apsk. 15 J. N. Simans, Clcve. 50.00 
148 M. Dranginis, W. Frankf. 12.75 
86 M. Chesna, Chicago ....... 21.25

Pav. Ch. Vaicbunas, Harrisburg 5.00 
Pav. P. Sidaris, Canal Fulton 5.00
83 P. B. Kaupas, Muskegon .. 7.50
35 K. Bagdonas, So. Bend .. 19.25 

Apskr. 7 S. Penkauskas, Lawr. 25.00
37 S. Penkauskas, Lawrence 5.00 

219 P. P. Thompson, Simpson 5.00 
Pav. A. K. Meškauskas, Palm. 3.00
136 V. Žilinskas, Kearny ......... 10.50
106 P. Kavaliauskas, Aliquippa 12.00

14 C). Shember, Minersville 12.00
13 K. Abakan, Easton ......... 24.15

Pav. A. Mikna, Bulpit .......... 3.00
Pav. V. W. Smith, Canada .... 3.00
Pav. T). Groben, Richmond .. . 3.00
Pav. A. Butrimas, Merrill ....  4.00
209 A. Yakštonis, Trenton ..... 8.40
40 M. Paulauskas, Pittsburgh 30.75 
10 A. J. Smitas. Philadelphia 47.25 
20 E. Žemaitis, Binghamton 54.50 
22 J. Stripeika, Cleveland ..... 58.25
68 A. Krasnickas, Coventry .... 2.00 

'145 J. Sekus, Los Angeles ..... 5.00
Pav. 'P. Romakaitis, Canton .... 6.00

9 A. Gudzin, Scotia ........... 11.00
36 M. Baccvich, La Porte .... 17.25
76 A., Kaunas, St. Clair ....... 8.50

188 N. Belunas, Detroit   12.00 
67 M. Grayson, Summit   10.00 
52 S. Rusaitis, Detroit .... 49.75
92 M. But vili, Cicero .......... 25.75

Viso .... .................. $1,261.85
Kovo Mėn. Išeigos:

Knyg. ir sekr. alga ..............  $50.00
Bankui už čekius .......................... 90
Atmokėta dienr. pren. ir aukų 63.50 
Už i.šsiunt!. kn. j Kan. ir užs. 146.00 
Raštinės išeigos ........................ 5.00
Naujų narių vajaus išeigos .... 95.00 
Už knygos spausdinimą ......  500.00
Už atspaudinimą "Šv.” ir tt. 527.36 
Už svetimos laidos knygas .... 9.55 
Už atspausd. paliud. rasyčių 25.75

Viso ........... '.........  $1,423.06

2 Kartu ....'...................... $2.292.76 |
Išmokėti .... .............................. 879.631

S. Malialis, Sommerville . 2.00
185 J. White, S. Ozone Park 4.25
Pav J. Mažeika, Pittsburgh 22.00
137 v. Žilinskas. Kearny ...... 23.50
79 J. Urmon, Chicago ......... 33.75
52 J. Liminskas, Detroit .... 40.25

14$ B. Gelgotas, Chicago ..... 46.00
1 J.' Guigas, Brooklyn ........ 30.75

Pdv. S. Vrubliauskas, DeKalb 5.00
68 B. Muleranka, Hartford .. 47.00

6 Geo. Shimaitis, Montello 51.50
190 P.‘ Nemura, Cleveland .... 56.50
86 M. Chesna, Chicago ....... 40.75
31 A. Apšoigicnė. Auburn .... 30.00

1&7 J. Stulgis, Chicago ........... 27.25
25 A. Žemaitis. Baltimore 22.00
10 A. J. Smiths, Philadelphia. 27.95 1
29 G. LiaUdanskas, Rockford 21.751
45 J. Greblik, S. Petersburg 25.75

Pav. J. Gataveckas, Carnegie 2.541 
Pav. J. Naudžius, Pearl River 2.(MJ j
44 J. Blažonis, Lowell ............  5.00

Pav. U. Gvargždis, Benton 5.001
27 Eva Valley, New Britain 30.00
10 J. Šmitienė, Phila.............. 20.50

133 A .J. Pranaitis, Camden 16.50
94 K. Pakšiepė, Kenosha ..... 24.50
11 J. Davidonis, Worcester 34.75

198 K. B. Kaross, Oakland . .. 54.50 
Pav. F. Naginė, Keene ............  3.00
58 J. Skerstom St. Louis ..... 12.25

185 Ch. Balčiūnas. Rich. Hill 35.25
16 A. Matulis, Jersey City .... 23.00
65 Ch. Kisielis, Racine ..........  6.00

205 K. P. Yokubaitis, Westville 9.00
200 J. Gasparaitis, Hillside .... 12.00
155 H. Janulienė, Worcester 13.75
73 J. Stanevich, Summerlee 14.20

136 V. Žilinskas, ..... Kearny 20.00
Pav. G. Murnikas, Eitchburg 10.00
147 Ch. Milen, Brooklyn ..... 21.00
188 N. Belunas, Detroit ..... 42.00
161-K. A. Žūk, Seattle ..........  29.00
19 P. šolomskas, Chicago .... 27.75
25 A. Žemaitis, Baltimore .... 14.75

Viso ................:........ $1,045.71

I). M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

Paul Bęchis, 
ALDLD CK Iždininkas.

Vasario Mėn. Išeigos:

Kn. ir sekr. alga už vasarį $50.00 
Už svetimos laidos knygas 28.46 
Už LLD garsinimą "V.” Kai. 25.00 
Už popierą knygai ....... 500.00
Atmokėta pren. ir aukų 177.70 
Už išsiuntimą knygų .............. 45.00

Senato sekretorius Leslie Biffle pasirašo Senato rati
fikuotą Amerikos sutarti su Japonija, Kairėje stovi Sc- 

a. riją to U^fįftęijo Komisijos
o dešinėje — senatorius Willey iš Wisconsin©.

Už "Šviesos” eksp........... ;....... 48.00
Knygos išsiunt. pirmoji eksp, 298.00

Viso ...................... $1,172.16
Sutrauka:

Balansas buvo .................. $1,413.13
Įplaukė .................................. 1,045.71

Sutrauka:
Balansas buvo ...............  $1,286.68
Įplaukė ................................. 1,261.85

Kartu .................... $2,548.53
Išmokėjimų buvo ................ 1,423.06

Balansas ...................... $1,125.47

KNYGŲ PERŽIŪRĖJIMO KOMISI
JOS RAPORTAS

Vasario 23 d., 1952 metais, ALDLD 
2-ros Apskrities ir 212 kuopos ko
misija peržiūrėjome Centro Komite
to knygas ir radome viską tvarko
je.

Balansas nuo 1951 metų yra ant 
1952 metų $1,669.31.

Komisija:
P. Janiūnas,
A. bukaitis,
M. F. Trakimas.

(Tąsa nuo 2 pusi.)

šiai krimtosi nelankomas. 
Ypatingai sekmadieniais jis 
kiekvieną praeivį vaizdavo
si esant draugu, jį lankyti 
ateinant! Nesulaukdamas, 
nusivylęs., sakydavo: “Pir
miau, kada buvau sveikas, 
būdavo ir draugų daugybe; 
dabar — lyg būtų jie visi 
išmirę pirma manęs!”

Vaizdelyje “Purvynas” 
(rašytame prieš pat mirti 
(“Naujojoj Gadynėj,” 1916 
m., 7 nr.), lyg pats savo ne
laimingą bylą bylodamas, 
Br. Vargšas sako:

“Diena iš dienos gyveni
mas darėsi vis sunkesnis, 
liga vis gilyn leido savo 
šaknis ir būdavo dienų, kad 
reikėjo valgyti, būdavo die
nų, kad ligonis šaukdavo 
daktaro, ir vistik reikėjo 
apsieiti be to visa, reikėjo 
kantriai laukti, kol pereis 
alkis, kol pereis surėmę kū
ną ^skausmai.

“Atbosta sveikas žmogus, 
o ligonis da greičiau. Pasi
traukė ir tie, ką ligšiol pa
skutiniu skatiku dalinosi,.”

Tuščiaviduriai, besieliai, 
“inteligentais” besiofišuo- 
janti beprincipiai frantai— 
užsipelnė ypatingos jo pa
niekos. Jų pasipūtimą ir 
menam ą 1 abdari n g u m ą 
Vargšas gana vykusiai pa
šiepia tik ką minėtame au
tobiografiniam vaizdely j e. 
Ten skaitome:

“Kartą, visai netikėtai, 
atlankė ligonį vienas iš tar
po inteligentijos, iš pažiū
ros gana rimtas, jautrus ir 
doras žmogus. Teiravosi, 
klausinėjo, patarė turėti 
viltį, žadėjo.

“Nors ligonis ir turėjo 
savo įsitikinimus apie gera
širdžius, doruosius'ir teisin
guosius, bet tiesiog gyveni
mo priverstas, užsimiršęs 
pradėjo skųstis. Skundėsi, 
kad susirgus jam visi jo 
draugai ir pažįstami užmir
šo apie jį, tiesiog paspyrė 
jį, kad ligoje esant nieks, 
nenori matyti ir pažinti.

“Svečias, su atyda visa 
tai išklausęs, pakilo ir išei
damas padėjo ant stalelio 
25 centus.

“Dvidešimt penki centai 
taipgi pinigai. Tegul tūks
tantis duoda po 25 centus— 
juk tai pinigas!

“Ligonis, pažiūrėjęs į gu
lintį ant stalelio pinigą, ap
siašarojo, o jo žmona, pa
griebusi jį, pasiuntė vaiką 
valgomųjų daiktų sankro
vom

“Ųž valandėlės sugrįžo 
vaikas su tuo pačiu pinigu 
rankutėje, paaiškindamas 
kad buce r is jo pinigo 
nepriėmė, kadangi jis ne
skamba. Apžiūrėjus pasi
rodė, kad pinigas iš tikro 
yra ‘falšyvas’ — atlietas iš 
cino.”

' Ligos , ir nedarbo metu 
baisiai skurdo B r. Vargšo 
šeima. Ligonį Ilginti ir var
gą vargti, tai ne šventę 
švęsti! Tokia jo šeimos pa
dėtis nemaža jį kankino. 
Dėl to jis prieš mirtį, lyg 
ir atsidėkodamas savo žmo
nai už jos vargų naštą ir 
neišsemiamą kantrybę, pa
skutinį savo kūrinį “Kry
žių,” rašytą mirties patale, 
—jai aukoja:

“Šį savo darbelį, kaip ma
žą atlyginimą už pakeltą 
vargą, nemiegotas naktis 
ir išlietas ašaras, pašvenčiu 
savo žmonai ’Eugenijai.”

Kitaip jai atsidėkoti jis 
juk nei negalėjo; atsimokėjo 
bent savo sielos dalimi, sa
vo širdies jausmu!
RAŠYTOJAS
IR KOVOTOJAS

Br. Vargšas, kaip dramos 
mylėtojas, atvą?jąyęs, ^-ądp 
amerikiečių lietuvių sceną

apytuštę. Noro vaidinti pas 
aktorius - mėgėjus buvo. 
Taleptų irgi nestigo.. Spek
taklius visuomenė rėmė. 
Todėl ir vaidinti amerikie
čiai pradėjo 15 metų ankš
čiau, negu • pirmoji ,Br. 
Vargšo drama pasirodė — 
1889 m. Tačiau didžiausia 
bėda buvo su sceno litera
tūra, dramomis. Jų stoka 
matėsi kiekviename žings
nyje. Amerikiečių drama
turgų veik nebuvo, o iš 
Lietuvos tuo metu irgi ma
ža ką buvo galima tikėtis. 
Caristinis režimas ten slo
pino bet kokį lietuvių sce
nos darbą. Veikiausiai dra
mos bado skatinamas B r. 
Vargšas ir pradėjo rašyti, 
kol tapo žymiausiu to meto 
lietuvių dramaturgu.

Vargšas parašė. apie tu
ziną dramų ir apie tris tu
zinus truiripų vaizdėlių-apy- 
sakaičių. Didžiausia jo apy
saka, “Antras Krikštas,” 
turi 83 puslapius. Pirmoji 
jo drama, “Paskutinė Ban
ga,” išleista (J. O. Sirvydo) 
1906 m., o paskutinė, “Kry
žius,” išleista (Dramatiško 
Ratelio) 1916 m. Didelės 
pažangos tarp pirmosios ir 
paskutiniosios nepastebima. 
Literatūrinė B r. Vargšo 
dramų vertė nedidelė. Men
kas jo literatūrinis išsilavi
nimas, stoka akademinio 
pasiruošimo, kliudė jam 
orientuotis painioje dramos 
technikoje, nors talento jam 
ir nestigo. Vaidybiniai tos 
dramos irgi ne kažkokios: 
kai kurios jų dabar jau veik 
nevaidintinos. Kažkodėl Br. 
Vargšas nepajėgė natūra
liai tęsti dramos eigą, su
rišti dialogus įtikinamai, ti
kroviniai. Pas jį pilna ne- 
lauktinų staigmenų, nena
tūralumų. PaV., pasišalina 
vaidila nuo scenos vienai 
minutei ir sugrįžta jau gir
tutėlis.; per tiek pat laiko 
kitas vaidila (buvęs girtas) 
išsipagirioja (“Žmonė s ”). 
Toj pačioj dramoj, Ona iš
eina už kulisų ir už poros 
minučių kaimynas praneša, 
kad vaikai matė Oną einant 
link upės, rado ją prigėru
sią ir ląvoną jau išgriebė. 
Rodos, tokiarm įvykiui ma
terializuotis reikėtų bent 
kelių valandų, o čia, kaip ki
nematografe, viskas įvyks
ta per porą minučių! Arba 
ir vėl: į išsiųstą telegramą 
siuntėjas už minutės jau 
gauna atsakymą laišku. To
kiomis staigmenomis žiūro
vo neįtikinsi dramos gyve-
nimiškuenu .

Vaizdelių gi, ypatingai 
paskutiniais savo gyveni
mo metais, Br. Vargšas pa
rašė gana vykusių. Regi
mai, šį lengvesnį žanrą jis 
geriau suprato.

Br. Vargšas, kaip dra
maturgas, buvo stiprių 
efektų mėgėjas. Supertra- 
gedijos, tai buvo jo pamėgi
mas. Veik kiekviena jo dra
ma užbaigiama keliom 
žmogžudystėm ar saužu- 
dystėm. Kai kada išžudo
ma beveik visi dramos da
lyviai, o tiems, kurių nie
kas nenužudo, —- širdis iš 
skausmo sprogsta ir jie 
krinta negyvi (“Lizdas Na
minio Liūto;” '“Kryžius,” 
“Penktas Prisakymas,” 
“žmonės,” ętc.).

Br. Vargšas, per 10 jo 
kūrybos metų, parašė gana 
daug. Tačiau, ryšium su jo 
kūryba, iškylą va koks ypa
tingas kurjožaš: jis nepa
rašė nei vienos dramos iš 
Amerikos gyvenimo! Vaiz
deliai gi, be dviejų ar tri
jų, taip jau įrnti iš Lietu
vos gyvenimo. Visi jo kū
riniai, tai Lietuvos 1904-05 
metų revoliucinės dvasios 

, Šįęjj šalies gyve- 
irimas, kiek tai liečia jo ras

tus, regimai, praūžė pro jį; 
lyg audra, visai jo nepalie
tęs. O juk ir Amerikoje 
per tą dešimtmetį buvo 
streikų, buvo politinių bei 
ekonominių kovų. Kodėl jis 
to nematė, kodėl apie tai 
nerašė?

B r. Vargšas, kaip ir dau
gelis to laiko lietuvių so
cialistų, Amerikon atvyko 
ištrūkęs iš" caro valdžios 
nagų. Ir čia, laisvę pa j m 
tęs, — stengėsi kiek galėda-į 
mas padėti Lietuvoj liku
siems kovotojams. Čia jis 
rašė jr rinko aukas litera
tūrai bei ginklams. Dėl to 
ir visi Br. Vargšo raštai 
nudažyti ryškia propagan; 
da prieš carizmą bei carą 
valdininkus. Tie raštai vaiz* 
duoja vargingą tuometinę 
Lietuvos žmonių b ū 1$ 1 ę, 
streikus ir kovą su jų en
gėjais. Revoliucijos pasise
kimu Br. Vargšas tvirtai ti- - 
bėjo:

“Tai bus paskutinė ban
ga, kuri padės išgriauti Ru
sijos bastilijas!... Kad sos
tas jau griūna, nemanau, 
kad katras iš mūsų abejotų, 
ir kad jau mūsų pusėje iš- 
laimėjimas — rodo faktai 
praėjusio” (“Paskutinė 
Banga”).

Broniui Vargšui, mato
mai, labiau patiko roman
tiškoji kovos pusė. Jo sie
la ten, kur poška revolve
rių šūviai, kur krinta či- 
novninkai ir caro šnipai. Jis 
pilnas jaunuoliško užsidegi
mo. Ramus klasinis švieti
mas bei ruošimas minių pa
stoviam perversmui — ne
daug jį domino. Kazio lū
pomis, “Paskutinėj Ban
goj,” jis sako:

“Vyrai! Mums, apart at
sišaukimų, reikia ginklų; 
muons reikia skambančios 
spėkos, o jos pas mus visai 
nėra... Nėra jos,'nėra ir 
ginklo, o be ginklo kova 
sunki. Toks ginklas, kaip 
apšvieta, yra taipgi geras; 
bet kol kas, jisai nuo mū
sų dar toli.”

Ir konspiratorių būrelis 
džiaugiasi, kai Petras jiems 
praneša linksmą naujieną,, 
kad jau “visur prasidėjo 
rinkimai aukų, ir gal būt 
šiandien ar rytoj mes turė
sime už ką apginkluoti dar
bininkus.”

Klasinė linija, kaip socia
listo, jo raštuose irgi ne vi
sur ištaikyta. Br. Vargšas 
remiasi daugiau revoliuci
niu azartu, ne kaip klasi
niu pagrindu. Dėl to jo 
“karingieji” per s o n a ž a i 
dažnokai būna kokie be sai
ko suidealizuoti romanti
kai, o ne sąmoningi kovoto
jai (“Saliamono Sapnas,” 
etc.). Sprendžiamam . mo
mente jie ne kovoja su blo
gu, bet patys žudosi. To
kiu aktu, jo supratimu, jie 
“keršija” savo priešams! 
(“Žmonės,” “Kry ž i u s, ” 
“'Penktas Prisakymas,” 
etc.). Skirtumai tarp dva
rininkų ir kumečių, s.ulyg 
autoriaus, dažniausia, ne 
ekonominiai, bet sentimen
taliniai. Dvarininkai iš
naudoja savo kumečius to
dėl, kad jie (dvarininkai) 
yra blogi žmones. Tačiau 
pasitaiko kai kada dvari
ninkų ir gerų žmonių, ku
rie su kumečiais net ben
drauja. Pav., dvarininko 
sūnus Enrikas, Paryžiaus 
studentas, atostogų metu 
moko rašyti bei skaityti sa
vo tėvo dvare piemenuką 
ir tarnaitę Oną. Čia jau 
kiek panašu Šatrijos Raga
nos dvaro idealizavimui. 
Bet B r. Vargšas eina dar 
toliau: ponaitis Enrikas net 
pamyli tarnaitę Oną ir ją 
veda prieš savo tėvų norą. 
Koks pasiaukojimas! To
kios giminystės net Šatrijos 
Rągana neleido; tai būtų 
aristokratiško kraujo terši-

SUKEIKIME $10,000
V•

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Bankieto pelnas, kuopos Laisvei, skirtas—$37.69. Ir 

Laisvės vajaus čekis, kurį Žukauskienė LLD 136 kuopai 
perdavė, o kuopa grąžina—$10. Viso $142.69.

Korespondentas
Stambi ir širdinga paramai Sveikiname sumaitojus' 

surengimo pramogos ir sveikiname dirbusiuosius' toje 
pramogoje. Dėkojame visiems, dirbusiems bankiete, vi
siems buvusiems jame ir visiems aukojusiems dienraščio 
paramai. Linkime, kad visos kolonijos pasektų harriso- 
niečius. . . .

Prašome toliau pasiskaityti:
Velykinis paklonas

Laisvės balsas suskambėjo,
Pirmosios pagalbos prireikėjo! ,

Ką darysi, tai darysi, 
Nuo reikalo neatsisakysi.

Kad už laisvę daina skambėtų,
Ir nenaudėliai... drebėtų!
Reikia paramos... nemažos
Ir skaitlingos visados.

. Siekiui už taiką ir liuosybę 
Prisiunčiu Laisvės fondui. dešimtinę.

■ , F. K, Ignis
Dėkojame F. K. Igniui už eiles ir už dovaną dienraš

čiui.
Daugiau finansinės paramos suteikė šie. prieteliai:
Kazys Dzevečka, New Jersey .... .............'... $£00
S. A. Prenis, Earlville, N. J. 7,.. . . .................... 3.00 .
John P. Koch, Detroit, Mich.......... _■..........  3.00 /
Helen Armin, Baltimore, Md........ ...................... 1.00

Iš anksčiau dovanų yra įplaukusių $633.25; šiuo kar
tu gauta $154.69; viso $787.94. Dar turime sukelti $9,- 
212.06.

Dėkojame visiems, aukojusiems į fondą, ir prašome 
kitų apšvieta branginančių žmonių nesivėlinti su para
ma. Laisvės Administracija

mas. Dar daugiau: ponaitis 
Enrikas, parvažiavęs iš Pa-r 
ryžiaus, randa savo tėvo 
dvare darbininkus streikuo
jant ir stoja jų pusėn. Jis 
orašo savo motiną, kad ji 
“perkalbėtų tėvą, duotų jam 
suprasti, ką jis. daro,” t. y., 
kad jis patenkintų streiki
ninkų reikalavimus. Strei
kininkams malšinti dvari
ninkai parsikviečia kazo
kus. Pastarieji gi muša ne 
darbininkus, ‘bet... dvari
ninkus, jų turtą naikina, jų 
vyną gerįa,. jų trobas degi
na (“Pirmi Žingsniai”)'. 
Koks naivus teorizaviams!

Arba ir vėl: Žiaurus 
žandarų viršininkus viso
kiais būdais persekioja re
voliucionierius — juos areš
tuoja, kankina, muša, žudo. 
Tačiau, kokiu tai stebuklu, 
jo duktė pro langą pama
to .tėvo persekiojamą trem
tinį Vitoldą ir pamyli jį. 
Galiau ji ir jos broliai tam
pa revoliucionieriais, o dėl 
jų ir tėvas lieka kovoto
jams simpatingu (“Antras 
Krikštas”). Tokį “gerašir
dį” žandarų viršininką var
gu kas nors yra matęs! 
(Atsiminkime Suv a 1 k i j o j 
siautėjusį Vonsiackį?)

Br. Vargšas buvo darbo 
ir pareigos žmogus. Jis ne
dviprasmiškai 'smerkė tuš
čiažodžiavimą, be naudos 
plepėjimą, kad ir “kilniais 
siekiais” pridengtą. Jis ra
gino daugiau dirbti, o ma
žiau liežuviu malti (“Idea
listai” — rankraštyje).

B r. Vargšas buvo nuošir
dus scenės mylėtojas. Jis 
dramas rašė, jas vaidino ir 
režisavo. Jis labai troško 
lietuvių mėgėjų teatrą pa
kelti į aukštesnį lygį, pa
tobulinti jį meno atžvilgiu. 
Jis matė, kad visa to nepa
sieksi be dramos organiza*- 
cijos ir specialiai tam skir
to spaudos organo. Dėl to, 
jo pastangomis, 1908 m. 
Chicago j buvo įkurta (prie 
Liet. Soc. Sąjungos VIĮI-to 
Rajono) Dramatiškas Rate
lis, vėliau pastatęs nema
ža scenos darbų. Pats Br. i 
Vargšas buvo Ratelio gene
raliniu režisierium. Geres
niam pasibrėžto' darbo ve- ( 
dimui, 1913 m. jis suorga- ( 
nizavo teatro rėmėjų gru- ( 
pę, pavadinęs ją Veidro
...........  •— ■■ ........- .................................... ...... ■ K .... H 1 .. ................ Į, . . "y ■ •

*4 pųsI.-LaUvė (Liberty)-Seštadięn., ęąlanį.-ĄBril 1?, 1952

džio . Bendrove, ir pradėjo 
leisti teatro reikalams skir
tą mėnesinį žurnalą “Veid
rodį.” Pirmas žurnalo nu
meris pasirodė 1914 m. sau
sio mėnesį. z Pats B r. Varg
šas jį redagavo irz daugiau
sia jame rašė., Jam pačiam 
teko rūpintis, ir- medžiagi
niais žurnalo. reikalais. -*JBe 
jau žinomo, slapyvardw 
(Br. Vargąo), jis ten dar 
pasirašinėjo fPągrindų Kur
miu, Svirpliu, L. B-nium, 
Bęel ir kitais pramanytais 
vardais. , Pradėjus jam ne- 
galauti, turėjo sustoti ėjęs 
ir “Veidrodis/* kurio išėjo 
apie 9 nume.rjai. . Paskuti-/ 
nis num. išėjo, rodos,. 1915 
m. sausio mėn. (Pirmieji 
Br. Vargšo ligos ženklai pa
sirodė 1914 m. gegužės mėn., 
o sekamų metų kovo 15 d. 
jau teko jam gulti ant ope
racijos stalo.)

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Vilnies bazaruį dovanos y- 
ir aukos

Ona Paulukaitienė aukoftr 
numegstą “ęhair back set”; 
H. Plietienė — numegstą stal
tiesę; J. Sapranauskienė — 
“plastik” staltiesę, “Hand 
bag,” 3 žiurkštus, 4 “pot hol
ders,” porą “kortinų”; A. žal- 
nieraitienė — dvi lėles rankų 
darbo ir metalinį saldainėm 
dubenėlį; H;. Mattis — du 
grąžius užvalkalus; Mrs. Tu- 
rauskienė — “plastik” žiurkš- 
tą; Šmitienė 4 “pot hol
ders” ir. 4. “dales.”

Pinigais aukojo:
M. J. M. $2.50; po du dole

riu : F. P. Walant, M. Abraų- 
tienė, K. Buinauskas; Vasilos- 
ki $1.50. Po dolerį: B. Bara
nauskas, S. B. Kovalchuk, J. 
Mataitis. Viso $13. Taipgi M. 
J. M. aukojo $2.50 gynimui 
drg. L. Pruseikos.

Per Šmitienę

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdovas Tito užprotestavo 
Amerikai ir Anglijai, kad 
ios tariasi, priimt Italiją į 
Triesto valdybą. A

Paryžius.—Naujasis Frail- 
cijos premjeras Pinay sakė 
seimui, kad valdžia mažins 
visas civilities išlaidas, bet 
nesiaurins karinių lėšų.
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DETROIT, MICH
teismai

kas, kiek
teismai

žinoma, 
vadinasi 

Pamatas

> (Tąsa)
' Sirena. Jau! Pertrauka truko tik pus- 

valąndf. Mes išsiskirstome į vietas.
* * *

— Franzose! Franzose! (Prancūze, 
prancūze!)

Augalotas bernas šiurkščiai tempia 
mane už rarikoyės. Aišku, kapo. Jo ran
koje lazda.

— Kesseltrager, Kesseltrager! (Bido
nų nešėjas, bidonų nešėjas!)

Aš matau, kad nuo jo nepabėgsi, ir 
pasuku atgal.

Prie tuščių, uoliai išvalytų bidonų 
susirinko beveik visa prancūzų koman
da. Mūsų daliai teko pareiga nunešti 
juos į stovyklos virtuvę.

Kiekvienas bidonas sveria apie 35 ki
logramus. Mes sunkiai užsiverčiame 
juos ant pečių ir leidžiamės į kelionę, ka
po lydimi, Ši prievolė nepaprastai sun
ki. Iki laiptų ne mažiau kaip penki šim
tam metrų, o mes jau ir taip pavargę.

O raiškiau šimtas aštuoniasdešimt še
šios pakopos. Garsiai šniokšdami mes 
jdname lėtai, sulinkę nuo sunkios naštos, 
©/jodami paslįsti. Mano vieta — koman
dos viduryje. Greta manęs Luji Mažasis; 
jį visai prislėgė didžiulis bidonas. Su
kandę dantis mes kopiame laiptais, ste
bėdamiesi savo pačių ištverme. Prieš 
save aš matau tik tris poras kojų, viena 
iš jų yra Šarlo. Užpakaly girdėti riks
mai. Bet atsigręžti nėra ko nė manyti. 
Vėliau mes sužinojome, kad Raimonas 
negalėjo suspėti paskui kitus ir atsiliko; ' 
tada vienas esesininkas keletą kartų 
bakstelėjo jam peiliu į užpakalį, kad jis 
paskubėtų.

O laiptai vis kyla. Aš buvau beprade
dąs skaičiuoti pakopas, bet paskiau su
pratau; /kad tai tik vargina. Priekiniai 
ėmė sparčiau eiti, ir dabar kapo visą 
laiką, ragina mus diržu.

’ -^.Schnell, - schnėll!
•^hgaliau; mes viršuje, bet mums dar 

reikia užkopti kalvos šlaitu ligi stovyk
los; iF meš vėl einame, bet jau atgal, sa
vo Vytinį kelią. Sustoti negalima. Pečius 
gelia; nutirpusiais pirštais mes mėšlun
giškai gniaužiame bidonų rankenas.

Mes einame iš inercijos, bet jei kuris 
iš mūsų suklups ir pargrius, vargu ar 
jis jau beatsikels.

Pagaliau mes pasiekiame vartus. An
goje mus suskaičiuoja. Stovyklos kie
mas. Kad greičiau atsikratytume našta, 
mes leidžiamės tekini. Štai mes jau prie 
virtuvės durų.

Kokia laimė! Bidonai numesti ant že
mės. Mes atgauname dvasią ir ištiesia
me sustyrusius pečius. Raimonas baisiai 
išblyškęs, rodos, jis tučtuojau neteks są
monės. Mes ėmėme pąmažėli tekšnoti 
jam per veidą. - Nepaprasta valios jėga 
padeda jam perslveikti, kad neimtų 
vermįi.
v M-etas eiti atgal. Grįžtame šuoliais už 
Bausmę, kad kopėme čia per lėtai. Kapo 
kliuvo nuo esesininko, ir jis dabar ne
riasi iš kailio, bijodamas netekti vietos. 
Štai jis ir ragina mus diržu.
’.Nenutylant keiksmams ir grasini

mams, mes vos ne kūlvirsčiais nusirita- 
me nuo laiptų. Dabar vėl prie darbo. 
Greitai pirma valanda.

Aš matau, kaip daubos kraštu eina 
virtinė žmonių, taip pat grįžtančių į sto
vyklą. Tai kaliniai, nesantieji “para
šęs.” “Parašęs” — medinės kubinės dė
žės, neša jas keturiese, prakišę lazdas 
pro geležines ąsas. Kasdien po pietų 
specialiai paskirta komanda išneša dė-. 
žes, pilnas ekskrementų, į esesininkų so
dus dirvai patręšti. Šiandien Simonui 
teko Ši sunki pareiga, ir jis turėjo pa
tirti maždaug tą pat, ką patyrėme mes.

* * *
Darbas akmenų skaldykloje eina savo 

ruožtu. Andre, Simonui ir man pavyko 
slapta surūkyti pusę cigaretės trim. Sar
to taip pat pribėgo bent “dūmelio už
traukti.” Vienas ispanas davė m urns ug
nies antrai pusei.

— Mes jau čia seni kaliniai, seneliai,
-—jjAre.iškė Šarlo ne be išdidumo.

x pasakė, — atkirto Simonas, 
Mtris dar nebuvo pamiršęs kartaus ryti
nio mokslo.

Ir vis antroji pusė dienos mums buvo 
lengvesnė nei pirmoji. Atidžiai sekdami 
savo sargus, mes įsigudrinome ne pei- 
daug smarkiai įdirbti. %

Pusė šešių. Rusų jaunimo komanda 
kopia laiptais/ (Ši komanda buvo suda
ryta vien tik iš 14-18 metų amžiaus ru
sų.) Greit ateis ir mūsų eilė. Minutės 
trunka be galo.

Ketvirtis septintos .Sirenos staugimas. 
Iš visur renkasi žmonės. Vėl stumdyma
sis ir antausiai. Patikrinimas. Visi yra, 
įskaitant ir tris ant žemės gulinčius la
vonus, kurie ten, stovykloje, vis dar' te
bėra gyvųjų sąraše.

Ir vėl reikia įveikti nelemtuosius laip
tus. Priekiniai pasijudina, o paskui juos 
ima judėti šimtinė po šimtinės.

Tarp daugelio tūkstančių, kurie kas
dien atlieka šį kryžiaus kelią, kiekvieną 
kartą eina žmonės, kuriems nelemta 
daugiau eiti šiuo keliu.. Kiekvienas ma
tuoja savo jėgas nuovargio laipsniu. Šis 
temometras niekad neapgaus. Vargas 

’ tam, kuris negali užkopti laiptais be ki
to pagalbos: jis neilgai begyvens.

Mes pastveriame už parankių Raimo- 
ną, bet jis spiriasi, nenori, kad jį palai
kytume.

—Bet liaukitės, liaukitės, pats įsteng
siu.

Simonas raudosi. Jam, tur būt, labai 
skauda, bet ir jis atsisako pagalbos. 
Prieš mane eina senis, jo lūpos putotos, 
jis apsikabino išdžiūvusiomis rankomis 
dviejų augalotų

Viršuje, jau 
man:

“Probate”

Pakol
“Probate”
“poor man’s court.”
jų stovi būk ant to, kad kiek
vienas gali kreiptis į tą teismą 
be jokio advokato.

Bet taip nėra. Gyvenime 
pasirodo kaip tik priešingai. 
Jeigu nueisi į tą teismą be ad
vokato, tai tau teisėjas pasa
kys, kad “get an attorney”, 
nes jis nenori su paprastu 
žmogum skaitytis. O tie advo
katai pasiima sau po 10 proc. 
iš to visko, kas eina per “Pro
bate Court.” Mat, advokatai 
turi tvirtą uniją ir teisėjai, bū
dami advokatais, nori gerai 
uždirbti iš to “poor man.”

Pastaruoju laiku betgi kul
tai kyla neužsiganėdinimas su 
tais visais teismais. Sako, būk 
nekurie teisėjai sudeda visus 
savo gimines ir politinius pa
stumdėlius į tokias vietas, kur 
jie gali iš tų “Probate” teis
mų pasipelnyti. Tad kitiems 
teisėjams dėl to dantį skauda, 
nes jie negauna dėl savęs nie
ko.
“Trucks Bill”

Trečia, bilius atidaro duris; 
persekiojimui unijistų ir kitų,1 
kuriuos lengvai galima apkal
tinti “sabotaže”, einant kari
nei isterijai.

Ketvirta, bilius įgalina ne
leisti ant baloto bile rinki
muose bile oponento arba bile 
politinės partijos, apšaukiant 
jį arba ją “komunistine.”

Vių dalyvius užkvietė į LDS 
142 kp. namus ir gražiai pa
vaišino. Dabar per spaudą V. 
Sherbinienė ačiuoja visiems, 
kurie suteikė mašinas ir pa
lys dalyvavo laidotuvėse.

. Iš Al. Sherbino gyvenimo 
galima butų parašyti plačiau. 
Šiuo kartu pažymėsiu, kad jis 
atvažiavo į šią šalį visai jau
nas būdamas. Dirbo angliaka- 
syklose, daugiausia W. Va. Į 

" Pittsburghą atvažiavo apie 30 
metų atgal. J/ėliatis čion ^apsi- 

Čion dirbo visą laiką 
prie- “pento”

Penkta, bilius. praplečia ir vedė.
padidina “raganų gaudymą” į “pentaunėje,
prieš visus valstijos ir miestų ’ maišymo. Iš jaunystės jis buvo 
tarnautojus, arba ir net tuos,1 sugabus, energingas-veikėjas 
kurie vienaip ar kitaip gauna ( pažangiose organizacijose.

darbininkiš-dalį pinigų iš valstijos.
(šešto punkto aiškinimo, ne

galime suprasti.—Red.)
šį aktą iš tikro turėtų pa

siųsti oro bangomis po visą 
pasaulį per “Voice of Ameri
ca'’ parodymui, kokią “demo
kratiją” mes skelbiame dėl 
visų.

jugoslavų kaklus.
atsipūtęs, Žiulis sako

— Pažvelgk į šiuos akmenis. Kiekvie
nas grindinio akmuo čia aplaistytas 
žmogaus krauju. Tai ir yra Mauthau- 

' zeno akmenys.

VI 
MOKYMASIS

Mes keturiese velkame neštuvus.
Mūsų pareiga prikrauti akmenų me

dinį lovį, kurį paskiau iškelia transpor
teris.

Mes esame ant dugno didelėje apva
lioje dešimties metrų gylio duobėje, ku
ri išrausta papėdėje uolos, stūksančios 
viršum akmenų skaldyklos. Didžiuliai 
akmeniniai luitai, sprogdinimų atplėšti, 
nuožulniai leidžiasi ligi pusės mūsų 
duobės ir atrodo kaip antikinio teatro 
pakopos. Luitai kasdiem pašalinami, bet 
rytojaus dieną jų vietoje atsiranda nau-.

Kapo, sekąs mus iš viršaus, kažkur 
pasišalino. Mes budime, ir kiekvienas 
stovi tokia poza, kad sulig pirmu pavo
jaus ženklu iš karto imsųsi darbo. Tai 
mes vadiname “dirbti akimis.” Per per
traukas mes, kiek galėdami, linksmina
mės.

Vienas kalinys, pramintas žiži dėl sa
vo mažo ūgio, šaukia man:

— Hugo!
Aš negalvodamas atsakau:
— Helveėijus!
— Halevi! — šūktelėjo vienas iš jo 

draugų, z
Mūsų brigada neranda ką atsakyti.
— Atsargiai, vyrai!
Sugrįžo kapo. Mes sukrutome. Simo

nas praeidamas pakuždėjo man dar vie
ną vardą. Aš garsiai sušunku per ben
drą triukšmą:

— Hiuismansas! Dabar jums, ponai!
Nežinantis nieko nesuprastų iš mūsų 

pasikalbėjimo, o tuo tarpu tai labai pa
prastas žaidimas. Kiekvienai abėcėlės 
raidei reikia rasti eilę vardų, kurie pra
sideda šia raide ir kuriuos jungia koks 
nors bendras pažymys.

Šį kartą mes Ieškome prancūzų rašy
tojų. Brigada, suradusi daugiausia var
dų vienai ir tai pačiai raidei, gauna taš
ką, Pasitaikydavo,’ kad per dieną mes 
nesuspėdavome išvaryti visos abėcėlės, 
juk aplinkybės ne visada mums palan
kios.

Šiandien kaip tik mums nesiseka. Ko- 
mandofiureris, oberkapo ir kapo nuolat 
čia lankosi. Kapo padėjėjas, kuris, pa
prastai nekamuodavo žmonių, šiandien 
kaip tyčia užsisėdo ant mūsų ir nelei
džia nė minutės atsikvėpti. Be to, taisosi 
lyti. O lietus mūsų sąlygomis — tikra 
nelaimė.

Domėjimasis žaidimu mažėja. Žanui, 
jaunam vyrukui, auklėjimo namų au
gintiniui, jis atsipyko. Morisas, darbi
ninkas iš Bordo, siūlo vietoj rašytojų 
iruti dar ką nors.

(Bus daugiau) ' - ,

tai mažai tereikia

bilius reiškia?
jis uždraudžia sta- 
partiją ant baloto

Michigan valstijos legislatū- 
ra buvo priėmus “Trucks” bi- 
lių, kuris paskelbia Komunis
tų Partiją nelegale organiza
cija Michigano valstijoje. Da
bar ir Michigano valstijos se-' 
natas tą bilių priėmė vienbal
siai. Dabar tik lieka bilių gu
bernatoriui pasirašyti, kad jis 
taptų įstatymu. O kad jį gu
bernatorius “Soapy” Williams 
pasirašys, 
abejoti.

Ką tas
Pirmas, 

tyti bile
laike rinkimų, kuri apšaukia- 

‘ ma, pagal jo nuožiūra, “sub- 
versyve”, ir atima pilietines 
teises politiniams išsireiški
mams bile grupei, organizaci
jų. -

Antra, šis bilius yra patvir
tinta kopija diskredituoto Cal
lahan akto, kuris reikalauja 
“komunistų” ir “komunistų 
fronto” organizacijas ir jų 
narius užsiregistruoti valstijos 
policijoje. Didelės piniginės 
bausmės su iki dešimties me
tų kalėjimo skiriamos tiems, 
kurie neišpildo tų registraci
jos taisyklių.

Michigan valstijos konferenc.

Gegužės 10 ir 11 dienomis 
atsibus Michigano valstijos 
ferencijoje, raginami tomis 
pavieniai žmonės, kurie nori 
dalyvauti taip svarbioje kon
ferencijos, raginami tomis 
dienomis niekur kitur neapsi- 
imti. Greitu laiku bus išsiunti
nėta oficialūs konferencijos 
šaukimas.

“Iš širdingų piliečių tikimės 
gauti pilnos paramos,” sako 
veikiantysis sekretorius Art. 
McShall.
Švęs pirmosios gegužės 
šventę

Detroite susidarė didelis ko
mitetas šventimui pirmosios 
Gegužės. Tai bus kultūrinis 
festivalis gegužės 4 d., 2:30 v. 
po pietų, nedėldienyje, Madi
son Ballroom, Woodward ir 
Forest St.
Gera brošiūraitė
Advokatas Geo. W. Crocket, 

Jr., parašė brošiūrą, surištą su

Daug prisidėjo 
kam veikime ir su savo centu 
ir darbu. Dirbo LDS 142 *kp. 
ir LDLD 40 kp., kurių nariu 
pasiliko ligi mities.

žinoma, pirmiau darbavosi 
ir kitose organizacijose ir ra
šinėjo į spaudą, — daugiau
sia į Vilnį. Buvo Vilnies ir 
Laisvės skaitytojas.

Apgailėtinas dalykas, kad 
tas buvęs gabus, energingas 
veikėjas, paskutiniu laiku 
mažai kur veikė, mažai kur 
dalyvavo. Gal priežastis buvo 
alkoholis, prie kurio jis' pas
kutiniu laiku perdaug palin
ko. Gal kenkė tas jo sveika
tai pavojingas darbas, ar kas 
kitas...

Ilsėkis, Aleksandrai, ramiai 
šioje Amerikos šaltoj žemelėj. 
Tu vistiek čion gyvendamas 
daug gerų darbų atlikai. Už 
tavo gerus darbus mes gerbia
me tave.’Tavo pasilikusiai mo
teriai didžiausia užuojauta.

J. Miliauskas

BINGHAMTON, N. Y
Iš moterų susirinkimo

LLD 20 kuopos Moterų 
Klubo susirinkimas įvyko ko
vo 20 d. pas "M. Kulbienę. Na
rių dalyvavo mažai. Daugelis--------- -------- --- | 

sveturgimių amerikiečių teisė
mis. Patartina ją kiekvienam 
piliečiui ir mepiliečiui įsigyti 
ir perskaityti. Kaina labai ma
ža, — šimtą kopijų galima 
gauti už penkis dolerius. Or
ganizacijos gali jų užsisakyti 
dėl platinimo bei dėl savo 
narių. '

Labai svarbi, brošiūraitė šiuo 
laiku. Politicus

Washington, D. C.
Apsilankymas pas 
baltimoriečius

Apteikiau laišką nuo Stan
kevičiaus iš Bąltimorės, kuria
me rašoma, kad kovo 23 d. 
nuo pirmos valandos po pus
dienio yra rengiama pare. 
LLD 25 kuopa susirinkime nu
tarė pagerbti vieną labai 
darbštų seną veikėją, Juozą 
Deltuvą. .Tai Stankevičius 
kviečia ir mumis pas juos at
silankyti ir su jais dalyvauti.

Kadangi tą sekmadienį pas 
mus turėjo atvykti mano žmo
nos Cecilijos brolis iš Rich
mond, Va., tai man vienam te
ko vykti pas baltimoriečius. 
Pasitaikė lietinga diena. Sau
lutė nepasirodė per visą die
ną. Parė įvyko pas Juozo Del
tuvos žentą namuose.

Svečių dar mažai. Gaspadi
nės nusiminusios, dvasioje nu
puolusios. Sako, prirengėme 
skanius pietus ir vakarienę, 
manydamos, kad pribus daug 
laisviečių pasilinksminti ir pa
sveikinti -tokį 
tį veikėją.

Palauksime 
gal daugiau
svečių daugiau 
Blogas oras, matyt, pakenkė, 
nors, tiesa, po piėtų lytį sus
tojo, tik buvo ūkanota. Į

Susėdome už stalų. Tai bu-1 j

smagD jame dalyvauti. Rodo
si, visi buvome kaip viena tik
ra broliška šeima. Maloniai 
pasveikinome Juozą Deltuvą 
su vardadieniu, palinkėdami 
jam ilgų metų ir geros sveika
tos ir laimingos, pasekmingos 
ateities. i

Po pietų susėdome į rate
lius. Vienį vedė diskusijas 
apie vėliausius pasaulyje įvy
kius, kiti susėdo prie stalo ir 
lošė čekerius. Nė nepasijuto
me, kaip laikas prabėgo. Lau
ke pradėjo temti. Patėmijome, 
kad gaspadinės vėl subruzdo, 
pradėjo ant stalų dėstyti už
kandžius ir kviesti svečius 
prie vakarienės. Po vakarienės 
išsiskirstėme kas sau.

Įžanga į tą šaunų pokylį 
buvo tiktai doleris ir pusė. 
Man atrodo, kad baltimorie- 
čiai padarė klaidą,’ nepasiro- 
clydami daug skaitlingiau.

Steponas Joniškietis

darbštų ilgame- Pittsburgh, Pa
Mirė Aleksandras Sherbinas

Kovo 28 dieną, šių metų, 
mirė Al. Sherbinas, sulaukęs 
64 m. amžiaus. Palaidotas ko- 

,'vo 30 d. Lietuvių Tautiškose 
. -kapinėse. Laidojimu rūpinosi 

__ - jo moteris Vinccntin-a Sherbi- 
vo jau beveik trečia valanda t nienė. Į kapus palydėjo paly- 
po pusdienio. Pietūs buvo tik-' (tavai su 17 automobilių. LDS 
rąi skanūs. .Turėjome lietuvis-’ 142 kuopa suteikė $20 vertės 
kų dešrų su kopūstais, keptos gėlių prie grabo ir grabnešius^ 
paukštienos ir . daug kitų gar- Prie kapo pasakė 
durnynų, '

Nors piū^ų būreliu buvo ne
skaitlingas, 1

dar kiek laiko 
susirinks.

nebe pribuvo.

• prakalbą
Jonas Urbonas.

I ■ •

' 'Palaidojus mirusį, jo motę- 
bęt buvo labai ris Sherbinienė visus ląidotu-

buvo užimtos savo privatiškais 
reikalais, o kaip kurios sirgo 
šalčiais ir t.p. Ateinantis susi
rinkimas turėtų būti svarbes
nis. Mat, motinų diena. Ture-. 
tumėme ją paminėti. Ką ma
note, draugutės?

štai draugės, kurios daug 
darbavosi peraitais metais. 
Tai mūsų komiteto narės, ku
rios eina pareigas jau kelinti 
metai, lanko susirinkimus. Jo
mis yra A. Maldaikienė’, M.. 
Kulbienė, Ona Willius, J. K. 
Navalinskienė, A. Žemaitienė, 
kuri iškolektuoja mokesčius iš 
tų narių, kurios nelanko susi
rinkimų.

Daug darbavosi rinkime, 
aukų apšvietos reikalams K. 
Jozapaitienė ir J. K. Nava
linskienė. Į Laisvės įstaigą su 
prenumeratomis ir aukomis, 
kaip tai, nuo gimtadienių ir 
mirusių užuojautos giminėms, ’ 
ir nuo M. Klubo # parengimo 
pasiųsta $291.75, o į Vilnies į- 
staigą —• $104 (iš kurių $5 
buvo iš iždo aukota), viso la- 

•bo $395.75.
I , , v.Dar manau, kad čia ne vis
kas. Ir kitos draugės yra su
rinkusios aukų ir pasiuntusios. 
Tik kaip kada pamirštama 
susirinkimuose raportuoti. Bū
tų gerai, kad ateinančiame su
sirinkime visos raportuotų.

Kitas mūsų Klubo susirinki
mas įvyks balandžio 17 d. 
pas A. Maldaikienę, 16 Cor
ner St., 7:30 vai. vak. Visos 
esate kviečiamos dalyvauti.

Korespondentė J. K. N.

8 Tel. A V. 2-4026 X

DR. JOHN REPSH1S |
g (REPSYS) 5
g LIETUVIS GYDYTOJAS |
S Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
g Nedėliomis ir šventadieniais: g 
g nuo” 10 iki 12 ryto. »

g 495 Columbia Rd. 5 
§ DORCHESTER, MASS. |

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGŪNAS
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Taipgi puikus pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: HYacinth 7-9677

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 radio. 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. Juostis 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. ŠVILPĄ, F. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

5 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštadien., Baland.-April 12,-4952



.New Yorko^zW/zfciZliiloi
Pakvietimas visiems 
paritj mėgėjams

LDS 200-toji kuopa kviečia 
visus ir visas atsilankyti į jų 
rengiamą balių, kuris įvyks 19 
balandžio. B vai. vakare, Li
berty Auditorijos Rudojoje 
Salėje.

Šis balius bus nepaprastas 
tuo, kad galėsite skaniai pa
valgyti, bet ‘dar ir prie val
gio gausite surprizą. Neži
nau kokį, tik rengėjai sakė, 
kad surprizas.

Bet vien tik žinau, kad ža
da būti daug jaunimo ir seni
mo. Visi bendrai pasilinksmin
site, pašoksite bei padainuosi
te. Tokiu būdu paremsite jau
nuolių kuopos iždą svarbiam 
reikalui. Rodos, pinigai bus 
skirti delegatams važiuoti į 
Detroitą dėl susivienijimo rei
kalų.

Taigi, gerbiamieji, jeigu 
kurie dar neturite bilietų, tai 
galite gauti pas Walter}, ku
riuo tik norite laiku. Jis visuo
met randasi restaurane.

Taipgi, kiekvienas narys 
gali jums suteikti tą garbę ii 
tą patį vakaro prie langelio.

Dar kartą 200 kuopa nuo 
Širdžiai prašo jus atvykti ir 
smagiai praleisti vakarą kar
tu su jaunuoliais, kuriame vi
sais atvejais būsite patenkinti.

Taigi, nepamirškite 19 d. 
balandžio dalyvauti LDS 200 
kuopos baliuje. E. B.

Liet. Moterų Klubo<• 
susirinkimas baE 17 d.

Lietuvių. Motorų Apšvietus 
Klubo susirinkimas įvyks ket
virtadieni, balandžio 17. Uo
tu vi ų ' Kultūriniame Centre. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Draugės, ateikime visos, 
kurioms tik laikas javelius, ii 
atsiveskime savo drauges prie 
Klubo prirašyti.

Šis susirinkimas bus labai 
Svarbus ir įdomus. Tokio dar 
niekad neturėjome. Turėsime 
daug ko naujo, nepaprasto ir 
kultūriško.
, Be to, turėsime ir armonis- 
tą, kuris mums gražiai pagros 
tikrų lietuviškų polkų, dainų 
ir kitokios muzikos.

Taigi, mėginkime visos da
lyvauti ir praleisti vakarą kul
tūriškai ir linksmai.

Klubietė.

R. Baranikas mokins 
tapybos Auditorijoje

R. Baranikas sutinka sutei
kti lekcijas apie tapybą Li 
berty Auditorijoje vieną kurį 
vakarą į savaite, jeigu atsiras
tų tokių, kurie norėtų pasimo
kinti tapybos.

Norintieji mokintis tapybos 
pašaukite telefonu VI. 9-1827. 
Gausite daugiau informacijų.

Birutė

Plėšikai apvalė namus

Trys vyrai įsiveržė į brook- 
lyniečio Murray Herman na
mus, atėmė iš .jo $10,200 ver
tės auksinių dalykų ir kitų 
brangių daiktų, ir prasišalino.

Negalįs pakęsti 
žmonos smūgių

Moteriškų drapanų fabri
kantas Ben tylargoles reikti 
lauja teismo suteigti jam per
skyras nuo savo žmonos.

Margeles liudija teismui, 
kad jis nebegalįs daugiau pa
kęsti nuolatinių jo žmonos 
smūgių. Jis gaunąs nuo jos 
visokiais būdais mušti.

Teisme visi stebisi, kaip toji 
smulkutė jo žmona gali su
mušti tokį šešių pėdų ir 225 
svaru milžiną.

Tie, kurie palaiko jo žmo
nos pusę, liudija, kad jis, pa
likdamas ją namuose su 
dviem vaikais, ją nuskriaudė, 
nes visus pinigus ir net jai 
priklausomus $28,000 vertes 
auksinius dalykus išsinešęs.

Ben Margeles - teismo pa
kliuvo kiton bėdon. Vieno 
laikraščio reporteris nutraukė 
abiejų paveikslus. Margeles 
šoko sudaužyti kamerą ir ap
mušė reporterį, kuris patrau
kė jį teisman.

Remia civiliniu 
■eisią gynimą

Niekados nereikia pamiršti 
civilinių teisių gynimo reika
lo. Tos dabar einančios politi
nes bylos įvairiuose Amerikos 
kampuose paręikalauja iš pa
žangiosios visuomenės tvirtos 
paramos. Be visuomeniškos 
paramos apsigynimas neįma
nomas.

Todėl geros valios brūkly- 
niečiai laikas nuo laiko atsi
mena savo pareigas ir tam rei- 
«alui paaukoja, štai ši kartą 
’am reikalui paaukojo: A. 
Bimba penkis dolerius, D. M. 
šolomskas penkis dolerius, J. 
S. penkis dolerius, M. Liepus 
'ris dolerius, Mike Grigas pen
kis dolerius ir V. Rudaitis 
penkis dolerius.

širdingai ačiū už aukas.
A. B.

Negalėjo susieiti 
su savo vyrais

Kareivių Leo E. Hrdlicka 
ir Richard C. Brooks žmonos 
atvyko į New Y orką iš Ohio, 
kad čia pasitikti savo vyrus 
kareivius, kurie paliuosuoja- 
mi iš tarnybos. Bet kai laivas 
juos čia atvežė, tai jos tik iš
tolo tegalėjo savo vyrus pa
sveikinti, bet prie jų prieiti 
negalėjo.

Mat tokios yra reguliaci
jos: kareiviai turi vykti trans
portiniu traukinių į savo kem
pę ir tik iš ten gauna paleidi
mą.

Pradėjo statyti 
naują ligoninę

X

šią savaitę pradėta statyti 
$5,500,000 Long Island Je
wish Hospital, Glen Oaks, 
Queens.-

Nauja ligoninė turės 205 lo
vas, bet ateityje bus galima 
turėti net . iki 500 lovų. Tai 
bus 6 aukštų budinkas.

Leo Me Carey's
My
Son
John5

Stirring
HELEN VAN

HAYES • HEFLIN
ROBERT BEAN

WALKER. ■ JAGGER
A Paramount Picture

Progresyvė unija 
laimėjo rinkimus

New Yorko Western Union 
darbininkai, 2,275 balsais 
prieš 1,827, pasisakė už prog
resyvų uniją, American Com
munications Association.

Atnerikos Darbo Federaci
jos Commercial Telegraphs 
Unija viską darė, raudonai 
maliavoje progresyvę uniją, 
bet rinkimus pralaimėjo.

Dabar laimėjusi rinkimus 
unija ruošiasi deryboms su 
kompanija reikalaujant pakel
ti algas ir suteikti kitus page
rinimus. Unija kalba už 5,000 
darbininkų.v

Veteranas keršintojas« »v p j h T savižudis .___ w
31 metų amžiaus William 

Roth, oro jėgų veteranas, gy
venąs 124-18 85 Ave., Rich
mond Hill, N. Y., šiandien 
jau pas graborių.

Ketvirtadienio vakare jis 
nuvyko į Yonkers Ford gara- 
džių, paleido Šūvius į Walter 
Ward, kuris ligoninėje mirė.

Wm. Roth nuvyko į Delbi, 
N. Y., kidnapino Charles Sto
kes ir atsivežęs Į Yonkers 
Ford garadžių jį sušaudė. Ta
da jis pats nusižudė.

Roth tai padaręs todėl, kad 
jis buvęs finansiniai nuskriaus
tas. Jis paskolinęs Ward. $4,- 
000 ir gavęs teisę Ward gara- 
džiuje taisyti automobilius. 
Vėliau Ward pareikalavo iš 
Roth dar $4,250 ir teisme jis 

'.laimėjo. O Ward liudininku 
buvo Charles Stokos.

Taksų kolektoriai 
apsuko farmed

Long Island bulvių auginto
jas, kurio vardas dabar ne
skelbiamas, per pereitus 14 
mėnesių sumokėjo taksų ko
lektoriams $7,000 neva užsili
kusiu taksu.

Penki taksų kolektoriai jį 
aplankė ir pasakė, kad jis yra 
skolingas $14,000 užsilikusių 
taksų. Jeigu jis nesumokės, 
tai paklius kalėjimai!, jie sa
kė.

Jis sutiko ir sumokėjo jiem 
$7,000 ir jie daugiau jo nebe
lankė. Dabar pasirodo, kad 
tie taksų kolektoriai pasilai
kė tuos pinigus. Dabar jų 
laukia teismas.

Deimantiniai žiedai 
dingo ligoninėje

Mrs. Ann Pakas Waldorf- 
Astoria susirinkime apalpo ir 
buvo nuvešta Roosevelt ligo
ninėn.

Kai jos duktė atvyko savo 
sergančią motiną aplankyti, 
tai jinai pastebėjb, kad ketu
ri žiedai $8,700 vertės pradin
go nuo jos pirštų.

Netrukus jinai mirė ligoni
nėje.

Sukčius detektyvas 
pakliuvo bėdon

Detektyvas James J. Fox 
suspenduotas ir kaltinamas 
apiplėšimu ir suktybėmis.

Jis su penkiais kitais savo 
pagelbininkais andai įsiveržė' 
į turtingo Mal Reifo apart- 
mentą, padėjo ten narkotikų 
ir tada planavo pagrąsinti 
Mal Reifą, jeigu jis nesumo
kės jiems $20,000, tai bus ap
skustas policijai. ,

Bet jiems tas darnas nenu
sisekė.' Tai dabar jie) tuvi tei
sintis prieš teisėją. Mal Reifas 
yra vyriausiu liudininku ir pa
dėtas po $10,000 .kaucijos.

GARSINKITES LAISVĖJ tį

Kaip sudaromas
Džiurės sąrašas

Penktoje 16, komunistų teis
mo dienoj, džfu'rės sąrašą na
grinėjant, komunistų advoka
tas John McTernan vėl pašau
kė liudyti džiurės klerką. Bor
maną. x

Klerkas Bormanas prisipa
žino klausiamas, kad jis at
mesdavo tokius žmones, kurių 
pasirodymas ar būdas jam ne
patikdavo.

Buvo priduota teisėjui Di
mock visa eilė vardų, kurie 
prašalinti iš džiurės sąrašo. 
Pasirodė, kąd prašalintieji 
daugiausia yra negrai, porto- 
rikiečiai, paprasti darbininkai, 
kurių apsiėjimas ir būdas 
klerkui Bormanui, matomai, 
nepatiko. Kiti nepriimti į 
(įžiurę tik todėl, kad vieną ki
tą žodį, į klausimus atsakyda
mi, ne taip parašė, kaip mo
kyklose rašosi.-

šį pirmadienį vėl tęsis džiu
rės sąrašo nagrinėjimas.

Mieste darbininkai 
susidomėję budžetu

1 . i

Per visą laiką,. kai buvo 
svarstomas Miesto Rotušėje 
sutartas gub. Dewey ii- majo
ro Impellitteri budžetas, mies
to darbininkų buvo daug, pri
sirinkę ir jie visi parodė nepa
sitenkinimą siūlomu tik mažu 
algų pakėlimu. Jie sako nega
lį gyventi “pašalpos” alga, 
kokią dabar jie gauna.

Miesto darbininkų atstovai 
nurodo, jog tokia padėtis, 
kuomet darbininkai skriau
džiami, o didieji namų savi
ninkai gauna taksus numažin
ti, visai negalima toleruoti.

Pasiūlyto budžeto tyrinėji
mas tęsis pirmadienį. Siūloma 
palaikyti 3 procentų . taksai 
ant visokių pirkinių, vienas 
centas uždėti ant cigaretų, 
$60 į metus už ant, gatvių au
tomobilių parkinimą. Taipgi 
planuojama Ksubvių ir b ūsų 
fėrą pakelti iki 15 centų.

Dėl baimės prisiėmęs 
moters užmušimą

John Cacopardo, pasodin- 
' tas kalėjimai! ant 30 metų už 
'moters užmušimą, dabar-teis- 
' me įrodinėjo, jog ne jis, bet 

jo dėdė Paul Petrillo nušovė 
1936 m. Molly Starace.

Cacopardo sako prisiėmęs 
ant savęs visą bėdą todėl, kad 
jo dėdė Petrulio grasinęs ir jį 

I užmušti.
Teisme Petrillo liudijo, kad 

John Cacopardo užmušęs tą 
moterį. Paskui Petrillo buvo 
kaip gengsteris nužudytas

Į Philadelphijoje.

Teisėjas apskundė 
viešbutį
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Teisėjas Meier Steinbrink,' 
buvęs New Yorko Aukščiausio 
Teismo nariu, apskundė Chal- 
.fonde-11 addon Hall Hotel, At
lantic City.
Steinbrink teigia, jog minimo 

viešbučio patarnautojai neno-
rėjo jam suteikti patarnavimo 
ir vietos tik todėl, kad jo var
das yra žydiškas.

Rosenbergu apeliaciją 
teisinas atmetė

Ethel ir Julius Rosenbergu 
apeliaciją teismas atmetė. 
Dabar jų byla bus perduota 
J. V. Aukščiausiam Teismui.

Rosenbergai - buvo nuteisti 
mirtimi už tai, kad jie išdavę 
kokius tai slaptus dokumentus 
Sovietų Sąjungai pereitojo ka
ro laiku, kai Sovietai bendrai 
su Amerika kariavo prieš hit
lerinę Vokietiją.

Nauja karinės 
isterijos filmą

New Yorko teatruose pra
dėta rodyti nauja filmą “My 
Son John.” Tai dar viena 
raudonbaubiška. filmą, persi- 
gėrusi karino isterija.

Joje rodoma, kaip vienas 
trijų brolių buvo nužiūrėtas 
esąs komunistu'. Nors jis vi
saip sukinėjosi ir užsigynė 
esąs komunistu, vis tiek jis 
buvo tyrinėjamas ir surastas 
turint ryšius su šnipe mergi
na.

žinoma, tai sugalvota rau
donbaubiška pasakaitė, nieko 
bendro su gyvenimu neturinti. 
Tai naudinga karo kurstyto
jams, kurie šiuo metu vis la
biau ir labiau įsigali ii- Holly- 
woode. M. B.

Padidino konsulate 
pikieto liniją

New Yorko Negrų Darbo 
Taryba laimėjo padidinimą 
pikieto tieš Pietų Afrikos kon
sulatu, 69 St. ir Madison Ave.

Dabar galės pikietuoti tarp 
12 ir 1 vai., taipgi tarp 5 ir 6 

j vai. po šimtą žmonių kasdien. 
’Pirmiau būvą leista tik po du 
prie kiekvienų durų. -

Minimą konsulatą pikietuo- 
ja protestuodami prieš Pietų 

'Afrikos valdžios fašistinį el
gėsi su negrais ir kitomis ra
sėmis.

Grąsina atimti 
advokato teisę

Harry Sacher, kuris gynė 
JI komunistų vadų, dabai' tą
somas po teismus ir skiriama 
jam kalėjimo bausmė neva už 
“teismo paniekinimą.” •

Bet dabar jis gavo praneši
mą stoti balandžio 22 d., 
Appellate Division teisman, 
kuriame bus svarstomas pa
siūlymas atimti jo advokatū
ros laisni.
—

Western Electric Co. 
pikietuoįama

1 .
CIO Communications Wor- 

i kers of America pradėjo pi-
■ kietuoti Western Electric Co., 
! 32 'Sixth Ave., Manhattane.

Toji kompanija skaitoma 
i nervų centru American Tele- 
! phone & Telegraph Co., ku-

■ rios darbininkai dabar strei- 
j kuoja.

LLD 55 kuopos
i susirinkimas

LLD 55 kp. susirinkimas 
į įvyks balandžio 15 d., antra
dienį 8 v. v. Shapolo-Vaiginio 
salėje 147 Thames St., Brook
lyn, N. Y. Komitetas

| -----““---

[ Rastas mirtinai 
peršautas studentas 4 . i 

i
.Brooklyn© spartmento sjcle- 

pe, 961 Eastern Parkway, bu
vo rastas New Yorko universi
teto studentas Richard D. 
Korse peršautas ir miręs.

Jo motina stebisi, kaip jis 
ten atsirado ir kas Jį galėjo 
peršauti.

PETST LANE
DRUGS, Inc.

105 So. 4th Street.
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tęl. EV. 7-6238

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės metinis 
piknikas įvyks birželio (June) 28 
d., Dexter Park. Todėl prašom kitų 
draugijų ar klubu nerengt piknikų 
viršminėtą diena, kad nepasidaryti 
vieniems ar kitiems nesmagumų.
J. Kairys. (73-74)

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.10
Pusgalionis $2.00 ,

RANDAVOJ1MAI
Pasirandavoja kambariai senyviem 

žmonėm: dviem vedusiom arba vie
nai ypatai prie šeimos. Yra visi ra
kandai, fik norėtų, kad padėtų pri
žiūrėti kambarius ir šięk tiek da- 
mokėtų nuomos. Kreipkitės šiuo 
adresu: Pranas, černevičius (Cher- 
nius), 571-23 63rd St, Maspeth, 
L. I., N. Y:, arba (elefonuokite: 
TW 4-8.130. ' ’ (73-75)

VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
i Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime w 
, ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 

galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamui 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

Kai Būnate Liberty Auditorijoj
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo f •

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.
Telefonas Virginia 3-9700
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PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE '

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

.. it' , Savininkas

30fi UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

6 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštadien., Baland«-April 12, 1952

I REIKALAVIMAI
Reikalingas superintendentas, vi

dutinio amžiaus pora. Naujas 6 šei
mų namas, eleveitorius, aliejum šil
domas, incinialors, 3 kambarių apart
ment as. gera alga tinkamam žmof 
gui. Turi mokėti naudoti įrankius, 

I reikalui esant prie pataisymų.
Kreipkitės: 69-40 1081 h St., 

Forest Hill, L. I., N. Y. t
(72-75) 1 f

SUSIRINKIMAI
BALTIMORE, Ml),

ALDLD 25 kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio (April) 14. pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Svetainė
je, ant 3-čių lubų, 851 Hollins St. 
Visi kuopos nariai malonėkite atsi
lankyti į susirinkimų ir atsiimti 
1951 motų knygą apie sveikatą, pa
rašytą Dr. J. J. Kaškiaučrfaus. Taip
gi pasirūpinkite užsimokėti duokles 
už 1952 metus. Yra ir daugiau svar
bių reikalų aptarimui: artinasi 
Laisvės piknikas, kuris įvyks bir
želio (June) 1 d., turime jam prisi-

* rengti. Tad visi būkite susirinkime. 
-- A. Žemaitis. (71-73)
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Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Streejt
BROOKLYN, N. Y. V

Te!., EVergreen 7-6863

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare 
l*enktadlenlals atdaryta




