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Upės.
Kai jos Įtūžta.
Ar galima jas suvaldyti?
Panelė, kuriai galvoje 
gakfukai gieda.
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o ir teikia 
to, upės — 
susisiekimo

mūsų

Ūpingas mūsų kraštas!
Tankus upių tinklas aprė

pia visą mūsų šalį, visas Jung
tines Valstijas.

Laiminga šalis, turinti daug 
upių, vandens kelių. Upės ne 
tik puošia žemę, 
lai vandens;
praktiškiausios 
priemonės.

Pažvelkite i 
žemėlapi ir stebėkite, kaip 
susidaro stebuklingas upynas, 
kaip didžiojon Mississippi įsi
jungia kitos —Missouri, Ohio, 
ir mažesnėsės; kaip didžiulė 
krašto vandens srovė per am
žius be paliovos plaukia ir 
plaukia į Atlantą!...

Deji* *i gausi gamtos dova
na nuolat kelia baimę tuose, 
'Jurie arti upių gyvena.
T Dažnai upės ima ir įdūksta: 
pritvinksta jos perdaug van
dens; jis veržiasi pro krantus, 
naikindamas visa, kas pasi
maišo jam “po kojų”.

Vanduo naikina derlingus 
laukus, kuriuos neseniai girdė, 

- griauja pastatus, imasi gyvu
lių ir

Vakar 
geriausia 
aršiausia

Vakar
dėjo, talkininkavo, nūnai 
ardo, žlugdo 
pastatyta!

žiūrėkime, 
rosi Missouri 
k Paščiuose.

imasi
žmonių gyvybes.

upė buvo žmogaus 
draugė, šiandien — 
jo priešininkė!
vanduo žmogui pa- 

jis 
tai, kas buvo

kas šiandien 
ir Mississippi pa-

san tvarkoje to
nebūtų!

Upių vanduo galima leng
vai suvaldyti, jei tik būtų ryž
tamasi. Bet vanduo suvaldyti 
galima tik su talka.

Tegu bus paaukota tam rei
kalui bilijonas—kitas dolerių 
ir mūsų gražiosios, didžiosios 
upės bus suvaldytos.

Nėra pinigų ?
. Šiuo metu Kongresas svars

to prezidento siūlymą, kad 
būtų paskirta Vakarų Euro
pai ginkluoti, karui ruošti virš 
7 bilijonai dolerių.

Užuot skyręs karo reika
lams, tegu Kongresas paski
ria tą sumą upėms suvaldyti, 
— tikslas bus pasiektas, pot
vynių pavojus bus pašalintas 
ir jis niekad žmonėms dau- 
giąjr nebegrės!

Zrflau, šitas mintis karinę 
isterija apjakinti politikieriai 
kaitys “subversyvėmis”, bet 
tai nieko.’...

United Press skelbia tokią 
“svarbią žinią”: Tūlame Ohio 
valstijos miestelyj (Ironton) 
Miss Helen Cloran, preziden
tė kompanijos, gaminančios 
paminklus, padirbo “antkapį 
Stalinui”, su pažymėjimu: 
Stalinas “mirė 1952 metais”.

Ką tai panelei Stalinas pa
darė, kad ji taip laukia jo 
mirties

Nieko blogo.
Miss Cloran, iš visko atro

do, yra auka baisios fašistinės 
propagandos, vedamos ko
mercinėje spaudoje ir per te
leviziją. Na, ir‘ji pabliuro. Ji 
imasi darbo, kurio niekas ne
prašė atlikti.

Tai sakyte sako, jog tai pa
nelei reikėtų eiti Į gerą ligo
ninę, kad 
biednoje 
gieda.’

,ištirtų, kiek jos 
galvelėje gaidukų

Sejcmadienį, balandžio 20 
d., Wart f or de įvyks LMS III- 
čiosjos apskrities konferenci-

Ši apskritis — veikliausia 
apskritis visoje Lietuvių Me
no Sąjungoje. Svarbu, kad 
konferencija gerai pavyktų.

Tą pačią dieną Hartfordo 
Laisvės Choras minės savo 25-
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VAKARŲ POLITIKIERIAI 
MATO, KAD SOVIETAI 
NEPRADĖS KARO

London. — Generolas J. 
F. C. Fuller, karinis anglų 
s. p e c i a L i s tas ir istorikas, 
tvirtina, kad:

“Sovietų Rusija, matyt, 
nepradės karo. Jinai sten
giasi dvasiniai užvaldyti 
žmonių protus vakariniuose 
kraštuose, o ne ginklais už- 

tikisi, kad paveikus protus, 
tai ir kūnai bus užvaldyti.

•“Užtat vakariniai kraštai 
privalo sudaryti generalį 
štaba dvasiniam karui — 
propagandai prieš Sovietus 
ir smarkiau ginkluotis,”

Visuotinas streikas 
gresia Italijai

Roma. — Per dvi valan
das streikavo 200,000 meta
lų darbininkų šiaurinėje 
Italijoje, reikalaudami pa
kelt algą 15 procentų.

Generalė Darbo Konfede
racija (unijų sąjunga) grū
moja iššaukti visuotiną dar
bininku ir valdiniu tarnau
tojų streiką, jeigu valdžia 
neišpildys to reikalavimo.

Atmetą negrus nuo 
H-bombos darby

Washington. — Naciona- 
lė Draugija dėl Negrų Pra
žangos kaltino atominių 
darbų viršininkus, kad jie 
atmeta išsilavinusius ne
grus, mechanikus, nuo atsa
kingu darbų, kui’ statoma 
fabrikai pragarinei - hydro- 
geninei bombai gaminti.

Jeigu kurie negrai pri
imami, tai tik. i paprasčiau
sius statybos darbus, bet ii* 
tie turi atskirai nuo baltų
jų dirbti.

Sukilo dar 250
N. Jersey kaliniu

Rahway, N. J. — Sukėlė 
maišta 250 kaliniu, laikomu 
kalėjimo farmoje. Maišti
ninkai suėmė 9 kalėjimo 
sargus bei viršininkus ir 
laiko juos, kaip belaisvius.

Maištininkai pareiškė už
uojautą sukilusiems 5 8- 
niems kaliniais Trentone, 
kurie jau 4 dienas badau
dami atsilaikė. Sukilėliai 
reikalauja pašalint žiaurius 
viršininkus, pagerint mais
tą ir kitas sąlygas.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir nešalta.

rių metų gyvavimo sukaktį^ 
apvainikuodamas ją gražiu 
koncertu. '■

šis Choras savo gražiais 
darbais skaidrina padangę vi
soje Connecticut valstijoje.

Tegyvuoja jis dar ilgiausius 
metus!

karui
kovą”

generolas Full-

Bet ragina ginkluotis 
prieš Sovietų “dvasinę 

__________ f'

kaip perša 
er.

Panašios nuomonės laiko
si įvairūs vakariniu kraštu 
politikieriai Londone, sako 
N. Y. World - Telegram ir 
keliolika kitų Scripps-How
ard laikraščiu.

Kaip gen. Fuller, taip ir 
kiti vakarų diplomatai le- 

todėl ragina vakarines ša
lis neatlaidžiai ginkluotis 
prieš Sovietų Sąjungą. Esą, 
“norint laimėti dvasinę ko
vą prieš Sovietus, tai ta 
kova turi būti paremta gin- 
kluo\omis vakarų jėgomis.”

Phila. ligonine pavarė 
daktarus, atsisakiusius 
pasmerkt komunizmą

Philadelphia. — General 
Hospital’io vyriausybe pa
šalino 6 jaunus, daktarus ii- 
vieną slaugę už tai, kad jie 
atsisakė prisiekti valdžiai 
ištikimybę prieš komuniz
mą.

N a u j asi s P enn sylvan i j o s 
Pechen įstatymas reikalau
ja tokios priesaikos iš vi
sų darbininkų - tarnautą
ją valdinėse Įstaigose vals
tijoje.

Tarptautiniai advokatai 
ragina teist amerikonus 
kaip “karo kriminalistus”

Viena, Austrija. — Tarp
tautinė Demokratiniu Ad
vokatų Sąjunga viešame su
sirinkime reikalavo teisti 
acnerikonus kaip “karinius 
kriminalistus” Korėjoj. Kal
tino juos už ligų bakterijų 
skleidimą, už nuodingų du
jų vartojimą ir kitus žiau
rumus.

Apie tai raportavo astuo
nių advokatų komisija, ku
ri lankėsi Korėjoje ir, sa- ' 
ko, ištyrė tokius amerikonų 
veiksmus kare prieš Šiauri
nės Korėjos, liaudininkus.

Tyrinėjančios komisijos 
raportą pasirašė jos pirmi
ninkas austras “Heinrich 
Brandweiner, Graz Univer
siteto tarptautinių teisių 
profesorius; 'anglų advoka
tas Jack Gas.ter ir šeši įvai
rių kitų tautų advokatai.

Austrijos valdžia už tai 
pavarė B r a n d w e i nerį iš 
profesoriaus vietos.

Gub. Stevenson atsisako
%

kandidatnot Į prezidentus
Springfield, Ill. — Illiho- 

jaus valstijos gubernato- 
Hus. Adlai E. StevensoYi, de
mokratas, stipriai atsisakė, 
kandidatuoti į prezidentus.

Buvo pranešimų, jog pats 
prez. Trumanas norėjo, kad 
Stevensonas kandidatuotų. /

SUKEIKIME $10,000 t *

Dienraščio Laisves paramai 
11.'. . 1Šio rondo sukėlimui vajus prasidėjo balandžio 1 

ir eis per 3 mėnesius, iki birželio 30 d., 1952 . ‘ .
Skambiai prabilo Worcesteris Laisvės vajaus reikalu. 

Aišku, kiekvienas norite žinoti, ką jie kalba jų pačių 
žodžiais. Prašome pasis.kaityti:

“Gerbiami Laisviečiai! y
čia randate čeki už $150. Tai yra nuo Worcesterio 

progresyvių lietuvių pirmas siuntinys pradžiai sukė
limo mūsų nusistatytos kvotos $500 į Laisves $10,00(1 
fondą. Aš manau, kad mes sukelsime savo kvotą.

Su geriausiais linkėjimais,
J. Skliutas”

Tą stambią sumą sudėjo sekanti asmenys:
J. Skliutas ..................        $15.00
Tony Dolly ............................................................... 10.00 -
J. M. Lukas................................................................ 10.00

.. 10.00 
.. 10.00 
... 10.00 
.. 10.00 
. . 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00

V. Jenčius .............
P. Bačiavičius . . .
J. Davidonis........
B. Mizara /..........

A. Vosilienė .. • 
J. Gerdauskas . 
Ausiejienė ........
Žukai '.......... ..
L. Skaitytoja ...

(Tąsa 2-rame puslapyj)

Valdžia pigiai parsamdė savo sandėlius 
kompanijoms, bet brangiai užmoka, 

samdant juos atgal iš kompanijų
turi savo sandelius grū
dams supilti įvairiose vals
tijose. šešis, sandėlius jinai 
parsamdė privačioms kom
panijoms už 231 tūkstantį 
dolerių. Paskui valdžia sam
dė tuos savo sandelius iš 
kompanijų ir sumokėjo joms 
945 tūkstančius dolerių ren- 
dos už valdžios grūdų laiky
mą juose 1949-51 metais.

Valdžios grūdai užėmė 
tiktai viena trečdali vietos 
sandeliuose. Tad kompani
jos parsamdė privačiams 
bizniams bei pačios naudojo

Jankiai gal jau savo pinigais 
samdys vokietes tarnaites

Bonn, Vokietija. — Ame
rikonų komanda vakarinėje 
Vokietijoje, pagaliau, ‘suti
ko, kad jankių oficieriaP ir 
saržentai turėtų savo lėšo
mis samdyti vokietes tar
naites.

Iki šiol vakaru Vokieti
jos valdžia buvo priversta 
apmokėti už amerikonų tar
naites. O jie laikė 50 tūkstan
čiu vokiečiu tarnu - tarnai- v t. ,

čių, už kuriuos vakarinės 
Vokietijos valdžia turėdavo 
sumokėti po kelis šimtus 
milijonų dolerių per metus. 
Prieš tai ji kartotinai pro
testavo.

Amerikonų komanda jau 
taipgi nutarė, kad jos ^ka
reiviai mokės lygiai už va
žinėjimą vakarinės Vokie
tijos geležinkeliais, kaip ir 
vokiečiai gyventojai.

Iki šiol amerikonai važi
nėjo nupigintomis kaino
mis. Vokiečių valdžia,, bu
vo priversta duoti jiems ii' 
specialius traukinius kelio
nėms į pasilinksminimus.

du trečdalius liekamos 
tos. O ta vieta buvo

vie-

Pa rs.amdy damos valdinius 
sandėlius valdžiai atgal, 
kompanijos pelnė 714 tūks
tančių dolerių. Be to, gavo 
didelio pelno už didžiumą 
vietos, liekamos sandėliuose 
nuo valdžios grūdų.'

Tokius faktus surado re- 
publikonas senatorius. John 
Williams ir įrodė juos pa
čiomis valdžios . apyskaito
mis, gautomis iš žemdirbys 
tės departmento.

Jungtinės Valstijos 
bar stengiasi užgerinti 
karų Vokietijos valdžia, 
kad jinai greičiau organi
zuotų savo armiją prieš So
vietus. Todėl žada panai
kinti tūlas amerikonų leng
vatas, kurios labai apsun
kindavo vokiečių valdžią .

va-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Ogden, Utah. — Nukrito 

bombonešis į Great Salt E- 
žerą. Žuvo 3 lakūnai.

Bonn, Vokietija.—Anglai- 
amerikonai stengiasi pri
verst . vakarinę Vokietiją, 
kad jau kitą mėnesi rekru
tuotų vokiečių armiją.

Tokio, Japonija.—Tottori 
mieste sudegė 4,500 namų, 
paliekant 15,000 japonų be

Tokio, Japonija. — Jau 
60 procentų, atgijo užjūri- 
nė Japonijos prekyba.

EKONOMINE SUEIGA MASKVOJ 
BUVO LABAI PASEKMINGA, SAKO 

WALL STRYTO REDAKTORIUS
Sovietą Sąjunga daug laimėjus 
per tą tarptautinę konferenciją

New York. — Iš Maskvos 
ekonominės tarpta utinės 
konferencijos sugrįžo Wil- 
fredas Mav, , redaktorius 
Commercial and Financial 
Chronicle, ir užrėiškė ko
respondentams:

“Ta konferencija buvo di
džiai pasekminga politiniai 
ir medžiaginiai.”

Commercial and 
cial Chronicle yra 
sias ir svarbiausias
rastis stambiųjų Wall Stry- 
to biznierių. 
į *•

Amerikos valstybės se
kretorius Dean. Achesonas 
“įsmuko skylėn, kuomet jis

Finan- 
seniau- 
savait-

Milijonas japonu grasina 
streikuot prieš valdžios 
ragangaudišką planą

Tokio, Japonija.—- Japonų 
unijos su milijonu narių 
grasino streikuoti, kad pri
versti valdžią ištraukti jos 
pasiūlymą seimui prieš uni-

Valdžia, siūlė išleisti įsta
tymą, kad galėtų uždaryti 
ir išsklaidyti visas tokias 
organizacijas, kurias val
džia nužiūrės kaip neištiki
mas jai arba “raudonąsias.”

Ispanijos fašistu? majoras 
priverstas atsisakyt nuo 
kelionės i New Yorką

Madrid, Ispanija. — New 
Yorko miesto majoras Im- 

šistinį Ispanijos sostinės 
Madrido majorą J. M. Tor- 
resą į svečius gegužės mė
nesi.

Dabar’ Impellittęri atsiun
tė kablegramą, kad Madri
do majoras nekeliautų i 
New Yorką. Nes darbo 
unijos New Yorke grasina 
streikuoti .prieš to . fašistų 
majoro atsilankymą.

Madrido majoras todėl ir 
atšaukė savo planuotą 
lionęų New Yorką.

ke-

979 kariniai lakūnai 
atsisakę skraidyti

Washington. — Praneša- 
ma, jog nuo Korėjos karo 
pradžios, jau 979 kariniai 
Amerikos lakūnai atsisakė 
skraidyti. Daugiausia atsi
sakiusių yra atsargos lakū
nai - rezervistai.

Oro jėgų generolas Lloyd 
P. Hopwood parodė, jog 
vienu žygiu 306 lakūnai pa
rašė jam laiškučius: “Aš 
noriu pasitraukt iš tarny
bos.”

Lcaksville, N. Carolina.— 
Du plėšikai pagrobę $56,000 
iš banko ir paspruko.

> / ■

pasakojo, būk ta konferen
cija neturi jokios reikš* 
mes,” sakė May.

“Sovietų prekyba daug 
laimėjo per šią konferenci
ją, — tęsė May. — Ji taip 
pat pagerino biznio progas 
anglams, italams ir kitiems. 
K o n f e rencija Įsteigė ir 
tarptautinį komitetą, kuris 
darbuosis, toliau platinant 
prekybos ryšius tarp vaka- 

jungos.”
May taipgi pranešė, jog 

Sovietų vyriausybė leido 
jam laisvai keliauti į Kije
vą, Stalingradą bei kitus- 
miestus, bet jis neturėjęs 
tam laiko.

New Yorko World-Tele- 
j grain rašo, kad per ekono
minę konferenciją Maskvoj 
buvo padaryta 500 .milijonų 
dolerių vertės prekybos su
tarčių tarp Sovietų Sąjun
gos ir įvairių kraštų biznie
rių, dalyvavusių toj konfe
rencijoj.

Taftas perša pašalint 
prez. Trumaną

Boston.—Senatorius Taf
tas., vienas republikonų kan
didatų į prezidentus, sakė 
korespondentams, jog Kon
gresas turėtu pasmerkti ir 
pašalinti prezidentą Tru- 
maną už tai, kad Truma- 
nas sauvališkai pervedė 
plieno fabrikus Į valdžios 
rankas. (Tuom prezidentas 
sulaikė plieno * darbininkų

Pasak -Tafto, Trumanas 
tiktai pagal Tafto - Hart- 
ley’o Įstatymą būtų galėjęs 
teisėtai užimti fabrikus.

Graikijos valdžia 
suėmė 18 oficieriy

Athenai, Graikija.— Mo
narcho fašistinė Graikijos 
valdžia areštavo 18 oficie- 
rių kaip įtariamus komu
nistus.

Vienas lakūnų oficierįus, 
vengdamas arešto, “pasi
skolino” valdžios lėktuvą ir 
perskrido į Albanijos Liau- k 
dies Respubliką, kaip rašo 
laikraštis Ęathrimerini.

V aidžia trauks laikraštį 
teisman už tokių uždraustų 
žinių spausdinimą.

Išsprogdintas francūzy 
bombų sandėlis

Saigon, Indo - Kiną. — 
Sprogo -300 bombų požemi
niame sandėlyje, po karine 
francūzų lėktuvų stovykla. 
Bombos, beveik suardė sto-

Suprantama, kad fran- 
cūzų priešai padegė bom
bas.
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PIETŲ. AFRIKOJE
; STRAIPSNIS PIRMAS

AFRIKOS KONTINENTE gyvena virš 100 milijonų 
žmonių, daugiausiai negrų. Su maža išimtimi, šį kon
tinentą valdo Europos imperialistai, jau seniai pasidali
nę visą Afriką.

Tegu skaitytojas pažvelgia į tą didžiulį žemyną, o jis 
• pamatys, kad ten šiuo metu prasideda rimtas pavergtų 

žmonių judėjimas už laisvę,—judėjimas, kuris anksčiau 
ar vėliau palies visą kontinentą ir, žinoma, visą pasaulį.

Šiaurės Afrikoje yra nedidelė šalis Tunisija, kurią 
engia francūzai imperialistai, mūsų vyriausybei prita
riant, bet kurios žmonės pradėjo rimtą kovą už nepri
klausomą gyvenimą.

Pačiame pietiniame Afrikos žemyno kampe yra vals
tybė, Union of .South Africa,—Pietų Afrikos Sąjunga,— 
kurioje prasideda žmonių judėjimas, turįs milžiniškų 
potencialumų, — judėjimas, galįs didžiai paveikti visos 
Afrikos gyventojus.

Susipažinkime nors paviršium su tuo, kas šiandien da
rosi Pietų Afrikoje.

PIETŲ AFRIKA užima 475,550 ketvirtainių mylių že
mės plotą su 12,111,800 gyventojų. Ją sudaro keturios 
provincijos: Cape of Good Hope, Transvaalija, Natal ir 
Qrange Free State. Be to, ji valdo Piet-Vakarinę Afri
ką, kuri kadaise priklausė Vokietijai, bet 1920 metais 
Tautų Sąjunga pervedė Pietų Afrikos globon. Ši buvu
sioji vokiečių kolonija užima 317,725 ketvirtaines my
lias su apie 345,000 gyventojų.

Kaip matome, Pietų Afrikos Sąjunga užima milžiniš-1 
ką derlingos žemės—turtingos auksu ir kitokiais mine
ralais,—plotą.

Pietų Afrikos Sąjunga dar vis tebėra Britų dominija, 
tačiau ji ryžtasi išsilaisvinti iš britų “įtakų.” Krašto 
sostinė — Pretoria mies.tas, bet krašto parlamentas ren
kasi Cape Town mieste.

Oficialės kalbos yra dvi: afrikaanų ir anglų. Pirmoji 
kalba yra “suafrikaninta” hollandų kalba, — privalome 
atsiminti,-jog kadaise P. Afrikos, plotus valdė hollandai 
kolonistai, būrais vadinami, kuriuos Anglijos, imperialis- Į 
tai šio šimtmečio pradžioje nugalėjo kare. Afrikaanų 
yra daugiau, kaip anglų ir pirmieji ryžtasi anglų kalbą 
ir Anglijai priklausomybę visiškai eliminuoti iš viso 
krašto, padarant jį pilnai afrikaanišku.'

Šiuo metu Pietų Afrikos Sąjungą valdo nacionalistų 
partija; valdžios priešakyj stovi žiaurus nacionalistas- 
fašis.tas Daniel F. Mala n. Nacionalistų partijos opozi
cijoje yra United (apvienytoji) partija, pro-angliškoji 
partija su J. G. N. Strauss priešakyj.

Tokie yra oficialiniai kalendoriški daviniai apie Pietų 
Afrikos Sąjungą.
' Bet jie labai mažai ką pasako. Jie nepasako, kodėl, dėl 
ko šiandien Pietų Afrikoje vyksta didžiulis žmonių ju
dėjimas, kuris gali virsti ginkluotu susirėmimu?

VIRŠ 12,000,000 Pietų Afrikos gyventojų dalomi ši
taip, pagal skaičius:

Apie 8,500,000 negrų/
* Apie 2,600,000 baltųjųį vadinamų “europiečiais.”

Virš 1,000,000 “spalvuotų,” maišyto kraujo žmonių.
Apie 365,000 indusų. "
Apie 63,000 malaj iečių.
Pustrečio milijono baltųjų yra krašto valdovai, spal

vuotieji (coloreds) teturi tik mažą teisę prie išrinkimo 
krašto parlamento, gi negrai, indusai ir malajiečiai ne-' 
turi ten jokių pilietinių teisių!

Pustrečio milijono baltųjų valdo apie 87 procentus vi
sos Pietų Afrikos žemės., gi virš 8 milijonai negrų teturi 
tik 13 procentų žemės!

Krašto parlamentą sudaro 159 deputatai; visi jie yra 
baltveidžiai. Tik du deputatai,—abudu korūunistai, — 
taria žodį už milijonus tų, kurie neturi teisės balsuoti, už 
negrus, indusus, malajiečius.

Tiek nacionalistų partija—afrikaanų, — tiek pro-an- 
gliškojt jungtinė partija yra aiškiai ir nedvejojančiai 
nusistačiusios už nedavimą negrams balsąvimo teisių, 
už jų izoliaciją, už jų palaikymą vergijoje.

Juodas žmogus Pietų Afrikoje yra pavergtas,- yra s.e- 
greguotas, yra laikomas gyvulio vietoje.

-Ligi šiol buvo suteikta teisė balsuoti 55,000 spalvuo
tųjų, “mokytu” ir turinčių tam tikrą nuosavybę. Ta
čiau fašistas Mala n kadaise pravarė parlamente (nacio
nalistų partija turi apie pusę tuzino deputatų daugumą) 
įstatymą, pagal kurį ir ši teisė tapo aprėžta. Pirmiau 
jie galėjo balsuoti už 55 kandidatus {'deputatų vietas, bet 
einant naujuoju įstatymu, spalvuotieji tegalį balsuoti tik 
už'keturis kandidatus ir visi, aišku, turį būti balti.

Malan tai padarė.dėl to, kad spalvuotieji balsuodavo 
už jo oponentus, už jungtinės partijos kandidatus.
• Šis parlamento nutarimas atsidūrė aukščiausiame ša
lies teisme. Pastarasis naują įstatymą atmetė, nuįsta- 
tymino, pareikšdamas, jog parlamentas neturįs teisės

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
PRIEŠSEIMINĖS DISKU- -

SIJOS DARBININKU 
SUSIVIENIJIME ~

Bėartėjant Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo X-ta- 
jam seimui (jis įvyks š. m. 
rugpiūčio 4-5-6 ii’ 7 dd., De
troit, Mich.), iškilo jo orga
ne Tiesoje diskusijos. Dis
kusijos eina ne dėl šiltų vie
tų, ne dėl kbkių mažmožė- 

; (in-

Už ką žada kovot progresyvių 
partijos kandidatai?

moka aukštesnę mokestį 
už tokios pat sumos apdrau- 
dą. Kaip komercinės apdrau
dos (insurance) kompanijos, 
taip ir fraternalės organizaci
jos (tokios kaip mūsų LDŠ) i- 

ma apdraudos mokestį pagal 
moksliniai išdirbtas mokesčių 
lenteles.

Kadangi 'mokestis už ap- 
draudą . imama pagal amžių, 
todėl organizacija (ar ap
draudos kompanija) gali ap
drausti žmones visokių amžių. 
Iš apdraudos atžvilgio nėra 
skirtumo, ar į organizacija įsL 
rašo 20 metų amžiaus asmuo, 
ar 60 metų amžiaus, ant to
kios pat sumos. Ko svarbiau-

v z t

lių, o dėl apdraudos 
su rance) praplėtimo.

šiuo metu Lietuviu 
bininkų Susivienijime 
apsidrausti tarp 50 ir 
metų amžiaus nariai tik ant 
$150-300 apdraudos • sumų, šia kiekviena organizacija tu- 
Tokia suma, atsižiūrint į jri žiūrėti, tai kad įsirašantis 
infliacijos pakilimą, yra tU() bhku būtą sveikas, 
permaža, nes narys, turėda- Nurodęs į įvairius apdrau- 
mas, sakysime, 300 dolerių cios kompanijų įgytus žmo- 

f vargiai gab nįu mirtingume prityrimus

Dar- 
gali 

60

Nurodęs j įvairius apdrau-

apdraudos, 
žmoniškai už- tokią sumą 
būti palaidotas, jam mirus.

Dėl to kilo sumanymas,—

ir į tai, kad apdraudos kom
panijos nesibijo priimti se
nesnio amžiaus narių ant

aktuarams patariant,— kad aukštesnių apd raudų, J.
LDS gali priimti iki 50 me
tų amžiaus narius ant $2,- 
000 sumos, gi 60 metų am
žiaus — ant $1,000 apdrau
dos.

‘Šį sumanymą svarstė LDS 
Įstatų Komitetas ir nutarė 
pasiūlyti jį X-tajam Seimui 
apsvarstyti. Jei Seimo de
legatai matys reikalo, su
manymą priims ir įdės į 
LDS konstituciją. Tuomet 
į LDS eiles bus galima įsto
ti senesnio amžiaus žmo
nėms ant didesnių apdrau
dos sumų.

Prieš šį sumanymą per 
Tiesą išstojo jau keletas 
LDS veikėjų. Jie argumen
tuoja, kad šio sumanymo 
užgynimas, senesnio j o am
žiaus (60 metų) asmenų 
priėmimas ant $1,000 ap
draudos Susivienijimui neš
tų nuostolių, kadangi 60 
metų amžiaus, sakysimo, 
žmogus negali gyventi il
gai, tai jis nesumokės Su
sivienijimui tos sumos, ko
kią, jam mirus, jo pašalp- 
gaviai iš Susivie n i j i m o 
gaus.

LDS sekretorius J. Siur- 
ba tą dalyką supranta 
aiškina) kitaip. Jis, 
kitko, sako:

Pfrmiausia reikia žinoti, 
moksliniais (aktuariškais)
rokavimais (vaduojantis ilgų 
metų patyrimais) yra nustaty
ta apdraudos mokestis: nus
tatyta, kiek kokio amžiaus 
žmogus turi mokėti už tam 
tikros sumos apdraudą. Jau
nesnio amžiaus moka žemes-j yra ilgas 
nę mokestį, senesnio amžiaus (kokia nelaimė žmogų gali iš-

be

jog 
ap-

Siurba toliau rašo:
Bet dabar klausimas yra: 

ar nebūtų mūsų Susivieniji
mui nuostolių, jeigu priimtu
me narius iki 60 metų am
žiaus ant $1,000 apdraudos? 
Reikia pasakyti, jog nebūtų 
jokių nuostolių. Kodėl ? štai 
kodėl.

Įrašykime 20 motų-amžiaus 
narį i LDS ant $1,000 apdrau
dos. Jis mokės $14.73 į me
tus. Daleiskime, kad jis gy
vens dar 42 metus (kaip mi
nėta lentelė parodo) ir per 
tą laiką jis sumokės viso 
$61 8.66a

Įrašykime 60 metų amžiaus 
narį į LDS ant $1,000 ap
draudos. Jis mokės $63.29 į 
metus. Paleiskim, kad jis gy
vens dar 12 metų (kaip mini
ma lentelė parodo) ir pęr tą 
laiką jis sumokės viso $75'9.- 
48. Reiškia, šis. narys per j tą 
laiką (kiek dar jam skirta gy
venti sumokės net $140.82 
daugiau, negu 20 metų am
žiaus narys.

IŠ to mes aiškiai galime ma
tyti, jog Susivienijimui negali 
būt jokių nuostolių priimant 
senesnio amžiaus narius ant I 
aukštesnių apdraudos sumų.

Bet kai- kas gali pasakyt, 
jog 60 metų amžiaus narys 
gali neišgyventi dar 12 metų. 
Taip, jis gali numirti už ke
lių metų po įsirašymo į LDS.

Bet 20 metų amžiaus narys 
taipgi mums nėra geresnė ri
zika iš apdraudos atžvilgio. 
Niekas negali užtikrinti, jog 
kiekvienas įrašytas 20 metų 
amžiaus narys gyvens dar 42 
metus ir sumokės minėtą su
mą už apdraudą. 42 metai 

laikotarpis ir bile

tikti.
Aišku, jeigu 20 ij- 60 metų 

amžiaus narius mes priimtu- 
me ant tokios pat apdraudos 
už tokią pat mokestį, tai būtų 
organizacijai nuostolių.

Bot kuomet nariai turi mo
kėti už apdraudą mokestį pa
gal amžių, tai organizacijai 
negali būt jokių nuostolių pri
imti senesnio amžiaus, narius 
ant aukštesnių apdraudos su
mų.

Dar toliau:
Įsirašo į LDS 1,000 narių 60 

metų amžiaus, ant $1,000 ap
draudos kiekvienas. Per me
tus jie viso sumoka $63,290. 
Minėta mirtingumo lentelė 
parodo, jog 36 iš jų gali nu
mirti per metus laiko. Tokiu 
būdu pomirtinėmis reiktų iš
mokėti viso $36,000. Reiškia, 
tas 1,000 narių sumokėjo 
$27,290 daugiau per metus 
laiko, negu reikėtų išmokėti 
pomirtinėmis. Ir ta grupė na
rių per keletą metų vis sumo
ka daugiau; negu išmokama 
pomirtinėmis, kol pagalios su
sidaro tai grupei reikalingas 
rezervas. Vėliau gyvenantieji 
tos grupės nariai (jeigu tęsi
me su tuo pačiu 1,000 narių 
ant toliaus) jau į metus nebe- 
sumoka tiek, kiek reikia iš
mokėti pomirtinėmis. Bet tuo-; 
met jau būna susidaręs reika
lingas rezervas (iš to, ką jie 
sumokėjo perviršiu, taipgi 
skaitant uždirbtą nuošimtį 
ant jų sumokėtų pinigų), ir 
jau tas rezervas naudojamas 
išmokėjimui dalies pomirtinių. 
Aprokuojama, kad to rezervo 
turi užtekti apmokėjimui pas
kutinės 
numirs
minimo tūkstančio narių.
. Taigi, iš to mes matome, 
kodėl aktuarai nustato už ap
draudą mokestį pagal amžių. 
Nustato mokestį taip, kad tam 
tikro amžiaus grupė (koks 
1,000 žmonių) sumokėtų tiek, 
kad užtektų išmokėti pomir
tines kiekvienam mirusiam iš 
tos grupės.

Kadangi taip mokestis ima
ma už apdraudą, tai nėra 
skirtumo, ar ant $1,000 įsira
šys 20 metų amžiaus nariai, 
ar 60 metų amžiaus nariai — 
kiekvieno amžiaus grupė turi 
sumokėti reikalingą mokestį 
už apdraudą.

Viena fraternal i ų organi
zacijų, Workmen’s Circle, įra
šo narius iki 60 metų amžiaus 
net ant $5,000 apdraudos. 
Kitos fraternalės organizaci
jos taip pat įrašo senesnio 
amžiaus asmenis ant aukštų 
apdraudos sumų, jau nekal
bant apie apdraudos kompa
nijas.

Jeigu kitoms fraternal ėms 
organizacijoms nėra iš to 
nuostolių, tai kaip galėtų būt 
nuostoliai mūsų Susivieniji
mui ?

pomirtinės, kuomet 
•paskutinis narys iš

IS&W’•'Ay.'' ’Z W■ A;

Charles E. Wilson (dešinėje), kuris rezignavo kaipo 
apsigynimo mobilizacijos direktorius, kalbasi su- John 
R. Steelmanu, kurį prezidentas paskyrė užimti jo vie

tą. Wilson pasitratlkė, kai prieš jį išėjo algų stabiliza
cijos taryba dėl pakėlimo plieno, darbininkams algų.'

1

Diskusijos įdomios. Jose 
dalyvauja tokie LDS vete-

tūlis, J. Žebrys, LDS Narys 
Apysenis ir kt.

Būtų gerai, kad ir dau
giau LDS nariu “pasuktų 
galvas” ir pagalvotų, o pa
galvoję, pasisakytų tuo rei
kalu per savo organą.

Geros, esminės prieš-sei- 
minės diskusijos padės Sei
mo dalyviams r delegatams 
geriau orijentuotis.

Mums rodosi, jog nebūtų 
LDS. jokios rizikos, jei jis 
priimtų senesnio ' amžiaus 
narius ant didesnės apdrau
dos. Jeigu jau 60 metų am
žiaus nariui $1,000 apdrau
dos atrodo per daug, tai gal 
būtų galima tą sumą tru
putį sumažinti.

Mes nenorime kištis į šį 
grynai LDS biznį, nes patys' 
Susivienijimo nariai, patys 
veikėjai, pats Seimas, ma
nome, išspręs jį kompete- 
tįngai. tinkamai, kaip turi

tokį įstatymą pravesti paprasta "^parlamento deputatų 
dauguma; tam reikią, sakė teismai, dviejų trečdalių par
lamento narių.

Malan pareiškė, jog jis nesiskaitysiąs s.u teismo spren
dimu, nes tai esą žmonių valios pažeidimas.

Šiuo metu parlamentas susirinko į sesiją. Manoma, 
jog nuo šios sesijos tarimų daug kas priklausys.

Pietų Afrikoje yra ir kitas parlamentas, neseniai,^u- t, 
siformavęs, apie kurį pakalbėsime antrajame straipsny j. ' būti išspręstas.

mus dėlei laisvės visiems žmo
nėms visur — Afrikoj, Azijoj, 
Artimuose Rytuose ii- virš vis
ko, čia pat mūsų šalyje, H 
mTs nenutildys nei viUjJe neiy 
šautuvas nei linčo gauyps ar 
linČo teisėjai. Mus nesustab
dys teroras paleistas prieš 
mus ir prieš visus, kurie kalba 
už taiką ii’ laisvę ir už savo 
dalį pasaulio gerybių...”

Bendram pareiškime Vin
cent Hallinan ir Charlotta 
Bass šakė, kad vyriausis klau
simas 1952 rinkimuose yra 
“ar milionai brangių amerikie
čių gyvasčių žus atominiam 
sunaikinimo kare, ar mūsų 
vaikai džiaugsis taikaus ger
būvio laikais.”

Pareiškime jie atsišaukė į 
šalies balsuotojus “baigti A- 
merikos neužbaigtus darbus: 
pilna pilietybė moterim, taip
gi negrų liaudžiai ir abelnai 
visai darbo klasei; moterim 
darbininkėm ir visiems darbi
ninkam, kaip miestų taip ir 
ant ūkių — pilnos pilietybes 
visiem tikrai gerbuvišk(|) de
mokratijoj ir tikrai 
pasaulyje.”

Prog. Partijos 
tikrai buvo Įdomūs, 
bėtojai (ir čia rodos 
geriausi) karštai 
mestis į darbą Prog.
rinkiminėj kampanijoj viena
tinės

CHICAGO, ILL. — Rinki
minę kampaniją pradedant, 
užtvirtinimui kandidatų į pre
zidentus ir vice-prezidentus, 
Prog. Partija kovo 29-30 die
nomis zChicagoje laikė nacio- 
nalio komiteto posėdžius. Da
lyvavo 115 delegatų ir 115 
užkviestų / svečių nuo darbo 
unijų* ir negrų liaudies atsto
vų. •

Vincent Hallinan, kandida
tas prezidento vietai, tarp kit
ko pasakė:

“Vienatinė viltis išgelbėti 
mūsų ekonomiją ir atsteigti 
apsaugą ir gyvenimo lygmalą 
yra sykį ant visados, dabar, 
užbaigti apsiginklavimo pro
gramą, užbaigti šaltą karą 
prieš* Sovietų Sąjungą- ir kaštą 
karą su Korėja, ir grąžinti 
mūsų vyrus namon naudin
goms pareigoms.”

Prezidentas Trumanas da
bar atsisako kandidatuoti už
tai, kad jis žino, jog “nebega
li ilgiau apgaudinėti Amerikos 
žmones,” sakė Hallinan.

Charlotta Bass, Prog. Parti
jos kandidatė vice-prezidento 
vietai, prisiimdama kandida
tūrą, priminė tą faktą, kad 
pirmą kartą Amerikos istori
joj politinė partija pasirinko 
negrę moterį į tokią aukštą 
vietą kaip vice-prezidento.

Redagavusi negrų laikraštį 
per 40 metų, Charlotta-Bass 
jau žadėjo rengtis poilsiui, 
bet pakviesta būti Prog. Par
tijos kandidatė, ji matė progą I 
pasidarbuoti savo rasės žmo
nėms ir pasižadėjo mestis į 
darbą su visom pajėgom.

Prisiminus apie priespaudą 
prieš kurią kovoja Afrikoj ir 
kitur juodosios spalvos žmo
nės, Mrs. Bass sakė:

“Taip, tai yra mano val
džia, kuri remia segregaciją 
per spėką praktikuojamą Ma- 
lano Pietinėj Afrikoj, siuųčia 
šautuvus, kad palaikius krau
gerišką francūzų valdžią In- 
do-Kinijoj, siunčia pinigus, 
kad padėjus Holandijai nu
slopinti liaudį Indonezijoj, re
mia Churchillo valdžia Arti- I
muose Rytuose ir ant juoda- į laukus “Birutės 
spalvių masių Afrikoj ii’ Ma
la jo j.”

Toliau Mrs. Bass klausė:
“Ar mano žmonės turi rem

ti naują karą, kad užsidėjus 
naujas priespaudas? Mes no
rime taikos ir mes turėsime 
laisvę. Mes remiame Judėji-

taikiam

posėdžiai 
visi kal
bu vo visi
pasisakė 
Partijos

taikos partijos. Rep.

IŠ LIETUVOS
Durpės laukams tręšti

PLUNGĖ, 11-29 d. — įsitiki
nę durpių panaudojimo laukų 
tręšimui naudingumu, rajono 
kolūkiai stengiasi kaip galima 
daugiau pasigaminti ir išvežti 
Į laukus durpių žiemos metu. 
Pernai Karolio Požėlos vardo 
kolūkis pagamino ir išvežū j 
laukus daugiau kaip 900 Urnju 
durpių. Nesustojo durpių gir- 
mylia ir žiemą, žiemos metu 
išvežta į laukus apie 250 tonų 
durpių.

Daugiau kaip 1,000 tonų 
durpių pagamino ir išvežė į 

kolūkio na
riai, apie 700 tonų durpių pa
gamino ir išvežė “Aušros” že
mės ūkio artelė.

šiuo metu eilėje rajono kol
ūkių dirba sudarytos specia
lios kolūkiečių brigados, ku
rios paruoš nemažus kiekius 
durpių laukams tręšti.

SUKEIKIME $10,000
5.0(> 
5.00 
5.00 
3.00
2.00

(Tąsa nuo 1-mo psi.) 
J. Rudničkas .............................

F. Petkunas ..................
H. Kalakauskienė ............ .........
B. Bernotiene .. •. /..................
H. Janulienė .. . . .......................

Stipriu ir skambiu balsu prabilo Jonas Skliutas 
Worcesterio pažangiųjų lietuvių vardu. Puikus wor- 
cesteriečių nusistatymas linkui savo dienraščio. Jų žo
dis yra 'aukso valiuta. 'Savo tarimus jie visuomet lydi 
darbais.. Širdingiausiai dėkojame drg. Skliutui ir vi
siems, kurie prisidėjo prie sukėlimo šios stambios dova
nos.. Linkime jums, draugai worcesterieciai, kuo ge
riausio pasisekimo atsiekti savo gražią kvotą. Neabejo
jame, jog visos Amerikos pažangioji lietuvių visuomenė 
pasidžiaugs jūsų stambia parama dienraščiui Laisvei, 
sveikins jūs*ir seks jūsų darbus.

k Iš anksčiau į fondą įplaukė $906.72. Worcesterieciai 
dadėjo $150.00. Viso įplaukė $1,056.72. Dar turime su- 1 
kelti $8,943.28. ‘ '

Per tfis. upes oro bangos atnešė mums žinių iš ma
žo miestuko, Paterson, N. J., kad ten Laisvės patriotai 
dirba, prakaitą braukdami, kad pralenkti visas kolonijas 
fondo sukėlimo reikalu. Kas nepažįsta patersoniečių, 
gal nusišypsos, pagalvojęs apie tokias kolonijas kaip 
Brooklynas, Philadelphia, Worceąteris, Bostonas ir tt. 
Tačiau gerai pažįstant juos, tenka pasakyti, kad paters.o- 
-hiečiai tuščiais žodžiais nežaidžia. Jie, kaip irv worces
terieciai, pasakė ir išpildys.. Jei dar kas nėra tuo įtikin
tas, tai prašome pasekti fondo reikalu ‘pranešimus se
kamose dienraščio laidose ir įsitikinsite. T

Kur'yra renkama Jukos fondui ant blankų, nesiskuliįn- 
Rite užbaigti rinkliavą, bet rūpinkitės kuo plačiau pa-X 
siekti visuomenę, kuo daugiau žmonių paprašyti, kad 
paaukotų. Darbuokimės kaip tik sugalvodami, kad pra
plėsti savo veiklą, kad atsiekti savo pasibrėžtą tikslą.

Laisvės Administracija

2 pusi.—Laisvė (Liberty)«šeštddien., Baland.-April 19, 1952
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N. V. GOGOLIS - PAVYZDYS
MUSU LAIKU

Kaip žinia, š. m. kovo 4 d. sukako 
100 metų, kai mirė didis rusų tau
tos rašytojas-dramaturgas Mikalo
jus V. Gogolis. Žemiau talpiname 
Lietuvos literatūros kritiko J. Um
braso straipsnį apie Gogolj, kaip 
dramaturgą, ir tikimės, kad jis pasi
tarnaus ne vienam mūsų pradedan
čiam rašytojui įkvėpimu ir rodykle, 
kaip kurti scenai veikalus.

—Laisvės Redakcija.
Per visą savo gyvenimą teatro menui 

Gogolis, skyrė ypatingą reikšmę. Teatro 
menasi jam buvo viena svarbiausių jėgų, 
padedančių griauti gyvenime visą, kas 

\ ^Pga, kas atgyvenę, kas kliudo tolesnei 
y raidai. Į teatro metą jis žiūrėjo kaip į 

priemonę įkuria labiausiai galima pa- 
į r veikti plačiausius visuomenės sluoks
nį nius.

■ Gogolis 'negailestingai, kritikavo be- 
\ idėjišką, tuščią, pramoginį teatro meną, 
' protestavo prieš visokius tuščius vodevi

lius, melodramas.
Didysis rusų tautos rašytojas kovojo už 

realistinį teatro meną, už tikrovišką gy
vensimo pavaizdavimą, scenoje. Jis reika
lavo, kad teatre būtų statoma tik “aukš
ta drama” ir “aukšta komedija.” Sceno
je jis nori matyti pasaulinių klasikų 
Moljero, Šekspyro, Šilerio, Bomarše kū
rinius.

Gogolis sielojosi rusiškos nacionali- 
nės^dramaturgijos vystymu. Jis reikala- 

$kl toji dramaturgija būtų giliai re
alistinė, vaizduotų savo meto gyvenimą, 
keltų visiems rūpimas ir visus jaudi
nančias problemas, kad scenoje būtų 
vaizduojami giliai tipiški rusiški cha
rakteriai su visomis jiems priklausan
čiomis savybėmis. “Kur gi mūsų gyveni
mas? Kur mes, su mūsų pačių aistromis 
ir savotiškumais?” — sušunka Gogolis. 
— “Duokite mums rusiškus charakte
rius, mus pačius duokite mums!”

Jis reikalavo, kad dramaturgija įsi
skverbtų į giliausius socialinius visuo
menės reiškinius, mokėtų atskleisti jų 
esmę. Dramaturgija privalo vaizduoti 
esmingiausius, būdingiausius visuome
nės bruožus. Vaizduodamas realią tik
rovę, atsldeisdamas vienokius ar kito
kius jos reiškinius, dramaturgas priva
lo rūpintis savo kūrinio visuomenine 
reikšme, būtent, — negailestingai kovo
ti '«u visomis esamomis socialinėmis ne
gerovėmis ir palaikyti, iškelti teigiamus 

'Miškinius. Gogolis kovojo už aukštos 
visuomeninės reikšmės dramaturgiją, 
nes tik tokia dramaturgija turi didelę 
poveikio galią ir visuomenės vystymesi 
įgauna varomosios jėgos reikšmę.

Su ne mažesniu užsidegimu Gogolis 
kovojo už teatro meno liaudiškumą. Jis 

' protestuoja prieš teatro pavertimą į vi
suomenės viršūnių pramogą, prieš mėgi
nimus pajungti jį tarnauti visokiau
sioms valdančiųjų sluoksnių užgaidoms. 
Teatras — tai visuomenės turtas, ir jis 
turi tarnauti tik jos kultūriniams po
reikiams.

Visi šie teatrinio meno klausimai Go
goliui nebuvo vien1 tik teorinės proble
mos; jis jas stengėsi įkūnyti savo prakti
nėje ir kūrybinėje veikloje. Teatru Go
golis domėjosi beveik visą savo gyveni
mą. Vaikystėje jam teko stebėti didiko 
Troščinskio dvaro meninius spektaklius, 
kuriuose tiesiogiai dalyvaudavo jo tė
vas, kaip dramaturgas ar pastatymų or
ganizatorius. Gogolio palinkimas prie 
teatro buvo toks stiprus, kad jis vėliau, 
atvykęs į Peterburgą, net bando patekti 
j profesionalinę sceną. Nepavykus mėgi
nimai, visam laikui atsisako nuo minties 
tapUi profesionaliu aktoriumi. Tačiau jo 

'^rysi\ i su teatru niekuomet nebuvo nu
trūkę. Ir ypač jie sustiprėjo, kai Gogolis 
ėmė reikštis kaip dramaturgas.

Savo dramaturginėje kūryboje, tęsda
mas ‘Fonvizino, Gribojedovo, Puškino re
alistines tradicijas, Gogolis genialiai at
vaizdavo to meto baudžiavinės Rūsijos 
santvarką, negailestingai iškeldamas pa-

DRAMATURGAMS
juokai visas jos blogybes. Jis parodė bū
dingiausius visos c'arinės sistemos bruo
žus, atskleidė galutinį jos supuvimą, 
merdėjimą. Jo genialiosios komedijos 
“Revizorius,” “Vedybos”; ir kitos suda
rė ištisą epochą teatro istorijoje, atvėrė 
dramaturgijai naujus — socialinės ko
medijos vystymosi kelius. Gogolis išvarė 
pirmąją kriti.kinio realizmo vagą rusų 
dramaturgijoje, susilaukusią tokių tęsė- 
jų-milžinų, kaip Turgenevas, Saltyko- 
vas-Ščedrinas, Suchovo-Kobylinas, Os
trovskis, Tolstojus, Čechovas.

Didaktinės ir lengvos komedijos kano
nams Gogolis priešpastatė naujus rea
listinės, socialinės komedijos prin
cipus. Jis - drąsiai pralaužė šeimy- 
niškų-buitinių ar lyriškų-sentimentalių 
santykių rėmus ir savo komedijų pa- 
grindan padėjo aštrius socialinius kon
fliktus, gilų visuomeninės reikšmės turi
nį. Jo pavaizduotieji gyvenimo reiškiniai 
ir tipai buvo giliai teisingi socialiniu ir 
istoriniu atžvilgiais. Tuo ir pasireiškė jo 
dramaturgijos demaskuojanti reikšmė. 
Gorodničius, Chlestakovas ir visi kiti 
“Revizoriaus” herojai — ne, atsitiktinai 
kažkuriame provincijos mieste susida
riusių kyšininkų ir išnaudotojų gauja, 
o būdingiausi to meto carinės Rusijos 
atstovai...

Skleisdamas pažangiausias idėjas, - ko
vodamas su visokiausiomis savo meto 
blogybėmis, savo veikaluose jis stengiasi 
parodyti visas dvokiančias to meto vi
suomenės žaizdas, atkreipti į jas pl'ačiau- 
siųjų masių dėmesį ir paraginti jas į ko
vą su tomis negerovėmis. Gogolio gili 
neapykanta nikolajeviniam režimui, ne
sutaikomas prieštaravimas jo pagimdo- 
mam blogiui išplaukė iš gilios jo meilės 
savo nuostabiajam kraštui, savo didžia
jai liaudžiai. Kovos ginklu jis pasirinko 
juoką. Baisus, piktas Gogolio juokas — 
tai skausmo ir neapykantos pagimdytas 
juokas. Už šio juoko slėpėsi didelis tei
giamas turinys. Kai “Revizorius” pirmą 
kartą išvydo rampos Šviesą, iš biurokra
tijos viršūnių ir jos tarnų Gogolio adre
su pasipylė ištisa keiksmų, užsipuolimų 
kruša.

Kovodamas už realistinį teatro Meną, 
už jo idėjiškumą, liaudiškumą, siekdamas 
paversti jį didele visuomenine jėga, Go
golis lygiai taip pat didelį dėmesį krei
pė ir į aktoriaus kūrybą. Jis protestavo 
ne tik prieš tuometinį teatrų repertua
rą, bet ir prieš bufonadinį aktorių, kū
rybos pobūdį. Tiesos ir natūralumo! — 
reikalavo iš aktorių Gogolis: Jis kovojo 
už realistinę aktorių vaidybą, už gilų 
dramaturginio kūrinio įkūnijimą sceno
je.

Gogolis beveik pirmasis rusų teatro 
istorijoj iškėlė režisūros klausimą tikrą
ja to žodžio prasme. Pasirodžius “Revi
zoriaus,” “Vedybų” ir kitų komedijų 
pastatymams, jis suteikė vertingų nu- 

. rodymų aktoriams, kovodamas už realis
tinį savo veikalų atlikimą. Patarimai di
džiajam rusų artistui Ščepkinui, kuris 
buvo vienas iš artimiausių jo draugų, jo 
režisūriniai nurodymai’ “Revizoriaus” 
atlikėjams ir visa eilė jo pasisakymų liu
dija, kad Gogolis kovojo už idėjinę, rea
listinę aktoriaus kūrybą.

Gogolis savo praktine ir kūrybine 
veikla dramaturgijos ir teatro srityje 
sukūrė ištisą epochą teatro istorijoje. Jo 
teatrinė veikla, ir ypač dramaturgija, 
veikė ir veikia ne tik Rusijos, bet ir vi
so pasaulio teatrinį meną. Pilniausiai 
šio poveikio galia pasireiškė susikūrus 
Tarybų Sąjungai. Tarybinis teatras la
biausiai sugebėjo išplėtoti ir įgyvendinti 
Gogolio kūrybinius teiginius. Tik tarybi
niame teatre Gogolio dramaturgija su
silaukė gilaus, realistinio, kovingo įkū
nijimo. O jo režisūrinio darbo pagrin
dus Stanislavskio genijus iškėlė į tokias 
aukštumas, kurios rusų teatrą pastatė į 
pirmąją vietą pas’aulyje. Didžiojo rašy
tojo teatriniai kūriniai giliai ir teisingai 
nunuogina visą valdančiųjų Rusijos kla
sių veidą. Revoliuciniai demokratai Bie- 

linskis ir Gercenas aukštai vertino Gogo
lio veikalus, kaip griaunančius baudžia- 
vines santvarkos pamatus.

Gogolio dramaturgijos įtaka- nemažą 
reikšmę turėjo ir lietuviškajam teatrui.

Pirmieji Gogolio komedijų pastatymai 
Lietuvoje pasirodo jau 1846 m. Jie buvo 
vaidinami rusų ir lenkų kalba.
• Lietuviškajame teatre Gogolio dra- - 
maturgija pasirodo beveik nuo pat pir
mųjų jo gyvenimo dienų. Vienas iš pir
mųjų slaptųjų vaidinimų, kuriais lietu
viškasis teatras pradėjo savo kelią, buvo 
Gogolio “Vaito piršlystė” (“Vedybos”), 
pastatytas 1900. m. 'Šiauliuose. Šis vei
kalas susilaukė pasisekimo, ir 1900— 
1910 m. m. laikotarpiu įvairiose vietose 
buvo suvaidintas 22 kartus. Tai rodo 
Gogolio dramaturgijos poveikį lietuviš
kosios dramaturgijos vystymuisi. Iš jo 
veikalų mokėsi taip pat pirmieji mūsų 
dramaturgai — Žemaitė, Vargšas ir ki
ti dramaturginės kūrybos atstovai.

Mėgėjišku lietuviškojo teatro periodu 
“Revizorius” pirmą kartą buvo pastaty
tas 1908 m. Rygoje.

Buržuazijos valdymo metais Lietuvoje 
Gogolio teatrinis menas negalėjo pasi
reikšti. Štai ką rodo vienas pavyzdys,

KRITIKA PRIEŠ ATAKĄ
REIKALAS APIE KOMEDIJĄ 

“TETOS TURTAI” 
tr

Kovo 30 d., Richmond Hille (Brookly- 
no dalyje), LMS 3 apskritis suruošė vai
dinimą komedijos “Tetos Turtai.” Vei
kalą perstatė Laisvės Choro vaidintojai 
iš Hartfordo: Balandžio 5 d., Laisvės li- 
teratiniam skyriuje R. M. davė pirmą 
šio veikalo įvertinimą.

Kam ir kaip “Tetos Turtai”? Pirma, 
“Tetos Turtai” atsirado, kad papildyti 
taip verktiną stoką scenos veikalų, ypač 
tokių, kuriuos galėtų pastatyti Hartfor
do ir kitų nedidelių kolonijų vaidintojai. 
Paieškota medžiagos, padaryta bandy
mas ir taip atsirado “Tetos Turtai.” 
Hartfordo vaidintojai su “Tetos Tur
tais” aplanko apie 7 kolonijas. Veikalą 
vaidino Chicagoje, Los Angeles ir kitur. 
Dėka veikalo ir Hartfordo vaidintojų, , 
“Tetos Turtai” ir Liberty Auditorijoj 
davė jaukų popietį ir LMS apskričiui, 
paliko pelno. Tad tikslas pasiektas.,

Antra, veikalas yra lengvas, jo pa
ruoša ir išleidimas nestatoma greta di
džiųjų ir rimtųjų veikalų. Kuomet , iš
leistas ne spausdintoj knygoj, bet mi- 
miogr’afu, tad ir literatinių klaidų jame 
yra. Apart to, kai kurios tarmės tiks
liai paliktos, atsižvelgiant į didžiumos 
vaidintojų ir publikos kalbą. Jo rašėjas 
žiūrėjo daugiau ne į literatinį, bet pa
ties veikalo grožį. Sakysime, žodis “but
ler” nerašomas angliškai, bet fonetiškai 
— batleris. Su raide “u”, vaidintojai 
tartų “butleris.” Taip pat ir kiti žo
džiai, nepaisant, kaip juos parašysi, bet 
žmonės sako “apsiveda,” “ženijasi.”

Savo recenzijoj R. M. duoda keletą pa
tarimų taisyti veikalą. Tas ir verčia šį 
rašėją prabilti, nes jei toki “taisymai” 
būtų priimti, tai jie reikėtų’ atitaisyti. 
Antra, R. M. recenzijos tendencija ne 
kritikuoti, bet veikalą atakuoti.

FARSAS AR KOMEDIJA?
R. M. rašo, kad “Tetos Turtų” žanras 

nėra komedijos, bet farso. Šio rašėjo 
manymu, pavadinimas turi labai mažos
reikšmės. Jei šį ar kitą panašų veikalą 'kuriuose tas incidentas įvyksta.; Todėl I tyki ams. tarp jnūsų sali})
pavadinsime komedija ar farsu, tai vei
kalo turinys nepasikeis. Antra, drami
nės literatūros teorijoj nėra griežtos li
nijos, kur baigiasi komedija,, o prasideda 
farsas. Mes pavadinome “Tetos Tur
tus” komedija todėl, kad mūsų vaidinto- 

. jams ir publikai daugiau suprantama ir 
priprasta vardas komedija, megu farsas. 
Žinoma, šis veikalas galima pavadinti ir 
farsu.

Kas keista, tai kad R. M. šį mažą da
lykėlį stato kaipo pagrindinį veikalo 
formos klausimą. Jis argumentuoja, kad 
komedija “yra susijusi su gyvenimu, su 
realybe,” o farsas “gali būti paremtas 
netikrove.” Ir dar todėl, kad farso už
daviniu yra ištraukti juoką, o komedijos 
—parodyti realumą. Bet iš kokios dra

minės mokyklos įsi teorija? Štai, R. M. 
rašo, kad mus taip ‘1‘moko Aristofanas, 
Šekspyras, Molieris, Gogolis, Bernardas 
Shaw ir kiti.” Vąizduokitės ,kad pava
dinti savo veikalėlį komedija ar farsu, 
mes turime kreiptis į graikų rašytoją 
Aristofaną, kuris gyveno ir rašė apie 
2,400 metų prieš mūs erą (prieš Kris- 
tų) ? . .' . "

Tai ne. Nauja, socialistiniai realistinė

buržuazinės santvarkos metu Lietuvoje 
statant Gogolio veikalus, kurie fašisti
niams Lietuvos vadeivoms buvo rakštis 
akyse. “Revizorius” buvo pastatytas 
Kauno teatre 1933 m. Spektaklį režisavo 
buvęs Maskvos Dailės teatro aktorius 
M. Čechovas. M. Čechovo kūrybos deka
dentiniai bruožai, kurie savo metu pri
vertė jį pasišalinti iš Mchat’o, pasireiš
kė ir šiame pastatyme. Spektaklis buvo 
įvairiausių dekadentinių, anti realistinių 
ieškojimų, mišinys. Iškraipydami de
maskuojantį Gogolio veikalų turinį, bur
žuaziniai nacionalistai' stengėsi nuslėpti 
didžiojo rašytojo kūrybos griaunančią 
jėgą, jausdami, jog jos smaigalys nu
kreiptas prieš juos pačius.

Tarybinė santvarka lietuviškajam .te
atrui atvėrė visus galimumus naudotis 
savo darbe didžiausiais rusų meno loby
nais. Tarybų Lietuvos teatrų darbuoto
jai, pažymėdami didžiojo rusų rašytojo 
ir dramaturgo 100-ąsias metines, pasta
tė eilę Gogolio veikalų. Negailėdami kū
rybinės energijos, tarybinio lieutviškojo 
teatro darbuotojai, skirdami savo reper
tuare svarbią vietą N. V. Gogolio drami
niams veikalams, praturtins Tarybų Į bus, dažnai priklauso 
Lietuvos teatro meną naujais žymiais! jų noru. A* 
pasiekimais. J. Umbrasas.

dramos mokykla mus moko, kad kaip ko
medija, taip ir faršas gali būti susiję su 
realybe ir su tikrove. Bet, žinoma, rei
kia žinoti, kur realumo ir tikrovės reikia 
ieškoti — veikalo turinyje ar formoje. 
Prie to, graikų senovės rašytojų veikalų 
forma nėra tobula, jų teųdencija — di
džiumoje religinė. Taip yra ir su di
džiuma renesanso rašytojais. - Ir dar vie
nas netikslumas. Iš senovės graikų ra
šytojų ką mes randame dramos teorijai, 
tai ne Aristofano, bet Aristotelio veikale 
poetičs. Kaip matome, tai R. M. kritika 
mus veda atgal, o ne pirmyn.

PAVARDĖS. LIETUVIŠKUMAS 4 
IR KITI GALAI

Ar ne keista, kad rimtas kritikas 
pavardžių-klausimą stato. Aktorių 

. vardės, rodos, veikalą nevaidina, į 
g vardes i niekas nežiūri. Kitaip sakant, 

pavardės prie veikalo nieko neprideda 
ir nieko neatima. Bet R. M. rašo, kad 
“veikale nėra Jokio lietuviško atspalvio, 
apart pavardžių,”'todėl pataria, kad ir 
pavardės reikėtų “sujankinti” ir “tai 
būtu realiau.” c

. . Prisipažinsiu, kad pavardes ne “jau
kinau,” bet lietuvinau. Sulietuvintos 
geriau tinka lietuviškam veikalui. ’Pa
vyzdžiui, Bastienės pavardė galėjo būti 
jankiška —Mrs. Bass. Kalbėkime apie 
tikrovę. Kas norėta pavaizduoti “Tetos 
Turtuose”? Ar tautiniai charakteriai? 
—ne. O gal lietuviškumas ar kuri kita 
tautybė?—irgi ne.

“Tetos Turtuose” paimta pavaizduoti 
vienas amerikinio gyvenimo incidentas, 
arba, galima pavadinti ir situacija, — 
kaip gauti tetos turtas. O Amerikoj gy
vena ne tik jankiai. Čia yra įvairių 
tautybių žmonių, tarpe jų ir nemažai lie
tuvių. Tad toks incidentas, toks reketas, 
kad gauti tetos turtą, gali ir būna ne 
tik jankių, bet italų, ispanų, lenkų arba 
lietuvių tarpe. Kaip 'matote, tas inci
dentas gali būti tikrų lietuvių šeimoje. 
Bet rašė jo tikslas čia yra parodyti, iškel
ti patį incidentą, o ne tautybę žmonių-
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
SUOMIJOS MINISTRO 
PIRMININKO
KEKONENO KALBA

HELSINKIS, sausio 25 d. 
Laikraštis “Maakansa” iš- . 
spausdino Suomijos minis
tro pirmininko Kekoneno 
kalbą, kurią jis turėjo pa-, 
sakyti savo kelionės po pro*, 
vinciją metu. Tačiau tai y: 
nepavyko, nes Kekonenaš "* 
staiga susirgo. Žymi Kekoy 
neno kalbos dalis yra skir
ta tarptautinei padėčiai.

“'Tarptautinė padėtis, ~ 
sako Kekonenas, — yra itin 
įtempta, ir, nors dedamos 
nuoširdžios . pastangos tai
kai išsaugoti bei užtikrinti,;; 
niekas negali būti pilnuti<, 
nai įsitikinęs, kad šios pa-; 
stangos bus sėkmingos. As
meninė žmonių pažiūra į 
klausima, bus karas ar ne-f

i nuo 
Aš dristu užti

krinti, kad mes, suomiai,, 
priklausome prie tų, kuriė 
iš visos širdies nori taikos. 
Tačiau kartais piliečių tar-' 
pe galima išgirsti kalbant, 
kad naujas pasaulinis karas 
esąs būtinas. Vis dėlto net’ 
tie. kurie skleidžia tokiiį- 
pažiūrą, vargu ar nori ka-* 
ro. Jeigu, nepaisant visko, • 
pas mus yra tokių žmonių 
—daug jų negali būti,—tai . 
jie negalvoja apie tai, ko
kias baisias kančias atneštų- 
suomių tautai trečias pa-. 
saulinis karas. Norėdama 
išsaugoti taiką, suomių tau- 
ta tiki ja ir dirba taikos- 
labui, kartu ji smerkia gal-M 
voseną tų negausių asme
nų, kurie laukia karo ir 
skleidžia gandus, kad nau
jas pasaulinis karas esąs 
neišvengiamas.”

“Jeigu mos i šn. ag r i nešime 
bendrąjį pasaulio vystymą
si per kelerius paskutinius 
metus, —toliau sako Keko- 
nenaš,:— tai būsime ;pri- 
versti pripažinti, kad šis 
vvstymasis sukelia rimčiau*? 
šią susirūpinimą. Apsigin?-. 
klavimas pasiekė anksčiau 
neregėtą milžinišką mastą, 
ir kruvinas karas siaučia 
Azijoje net dviejuose fron
tuose...”

“Suomijos padėtis dabar/- 
tinėje tarptautinėje situaci
joje yra neginčijamai aiš
ki, — sako baigdamas Ke
konenas. — Mes savo valia, 
siekdami užtikrinti taiką 
mūsų šalyje ir išvystyti tai-, 
kos politiką Šiaurės. Euro-:, 
poje, esame sudarę su Ta
rybų Sąjunga draugystes, 
bendradarbiavimo ir savi-, 
tarpio pagalbos sutartį. Sa- . 
vitarpio pagarba ir taikos 
sutarties bei draugystės, 
bendradarbiavimo ir savi
tarpio pagalbos sutarties 
vykdymas sudaro bazę pa
sitikėjimu pagrįstiems san-

čia labai logiškai gali būti lietuviai, bet 
nėra lietuviško atspalvio.

Šios formos veikale draminė teorija 
yra tokia, kad rašėjas naudoja aktorių 
parodymui incidento, kuomet kitame 
veikale (kaip kad Čechovo, Gogolio), in
cidentai naudojami aktoriaus charakte
rio išryškinimui. Taip vadinami situaci
jos veikalai, kaip .kad “Tetos Turtai,” 
yra vientysiai, jų visa veikla įvyksta vie
nu vakaru. Jų tarpakciai praeina minu
tėmis, o ne dienomis, savaitėmis, o kai- 
kurių mėnesiais ir metais. Todėl čia ir 
vakarienė gali viename veiksme prasidė
ti, o kitame baigtis.

Taip pat ir su logika, kas dramoje ar
ba žurnalistikoje nelogiška, tai komedi
joj, farse labai logiška. Mūs kritikas čia 
surinka: “Stoka pagrindinės logikos” tik 
todėl, kad Marė ne tuč tuojaus “pakuž
da” Meiluciui, kokiam “reikalui ’atlikti”, 
jis kviestas, o pasako tik vėliau. Meilu
tis1 “Tetos Turtuose” įvestas vaidinti ko
miko, k.launo rolę. Kas su juo atsitiktų, 
jei Marę jam “pakuždėtų”? Medučiui

(Tąsa ketvirtame pusi.)

palaikyti, Suomijos politi 
kai vykdyti,”

Į kolūkinę gyvenvietę

JURBARKAS, 11-29 d.
“Gegužės Pirmosios” žemės Q- 
kio artelėje vyksta kolūkinės, 
gyvenvietės kūrimo darbai. Į., 
išplanuotą gyvenvietę perei
tais metais buvo perkelti 3 
kolūkiečių namai. Pastaruoju* 
metu dar perkeliama 12 gy
venamųjų namų.- čia taip pat 
vyksta ir naujų kolūkinių tro
besių statyba. Pereitais metais 
pastatyta 300 tonų talpos san
dėlis ir kiti ūkiniai pastatai; 
šiais metais kolūkio gjwenvie*' 
tėję be visiromeninių pastatų., 
dar numatoma pastatyti 
naujus gyvenamuosius nartius: 
kolūkiečiams.

L. Stasiūnaitis

Chicago. — Mirė pagarsės 
jęs mokytojas W. H. Camp
bell, 100 metų amžiaus. •

r
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’ KAI AŠ BUVAU 
ZIBURIETIS

(Iš atsiminimų)

(Pabaiga)
Ganęs penkias vasaras, 

užtektinai prisižiūrėjau, ką 
gyvuliai daro veisimos.! lai
ku.

Tame knygynėlyje buvo 
ir “Žemės Istorija,” bet 
man Karalius jos nedavė 
škaityti. Jis tur būt manė, 
jog aš dar esu per jaunas 
ir nesuprasiu, kas ten yra 
parašyta, arba, supratęs, 
daugiau jau netikėsiu, kad 
žemė tik šešių tūkstančių 
metų senumo. Taip ir bai
gėsi knygų skaitymas.

Beje, Žiburėlio vadovybė
je buvo suvaidinta “Geno
vaitė,” vasaros laiku, dide
liame kluone; svetainės ta
da nebuvo. Kitas, tur būt, 
“Ponai ir Mužikai” buvo 
suvaidintas Kabakerio na
me. “Genovaitės” suvaidi- 
nimas buvo pirmas pasiro
dymas tame kampe.

Ubagnamis
Kunigo Tautkevičiaus va

dovybėje, pritariant vals
čiaus sekretoriui Stankevi
čiui ir viršaičiui Saveikiui, 
Žiburėlio priežiūroje buvo 
įsteigtas ubagnamis.

Buvo įsakyta visiems kai
mų šaltyšiams vieną dieną 
atsivesti savo ubagus, jeigu 
kuris iš ju turėjo bent vie
nų, ir suregistruot juos. 
Kuris ubagas bei ubage dar 
galėjo eiti per kaimus su 
krepšiais, nutarta išduoti 
bilietus. Be bilietų neduotij 
poterių kalbėti ir almuž- 
nos. Silpnesnius priimti i 
ubagnamin.

Byzgys (jį taip pravar-: 
džiuodavo) norėjo gauti bi
lietų, bet kun. Tautkevičius 
jam nedavė, pamatuodamas: 
tuo, kad jis gimęs Metelių 
parapijoj, o ne Seirijų.

Byzgys nuolankiai prašė 
bilieto, sakydamas: “Tris 
dešimtis metų išubagavau 
šitoj parapijoj, mane pa
žįsta seni, jauni ir net vai
kai, duok man, kunigėli, bi
lietą ir leisk man užbaig
ti mano amžių čia.”

Kuomet bilieto davimas 
buvo griežtai atmestas, tai 
jis paklausė: “Kas man da
bar liko daryti? Nusižu- 
dyt?”

—Valios darbas, — buvo 
atsakymas.

Pagal miestiečių pasako
jimus, Byzgys vaikščiojo 
kelias dienas nusiminęs. 
Pagaliau nuėjęs monopolin 
nusipirko bonkutę vodkos 
už 20 kapeikų ir nuėjęs 
Lapšiaus ežere prisigirdė. I 
Rado ant kranto tik jo rū
bus ir tuščią bonkutę.

Tas ežeras yra labai sta
tus, kai kastinis. Jame tur i 
but nėra niekur nuolai- > 
džios vietos žmonių pasi
maudymui.

Kaimiečiai ar policija už
metę tinklą ištraukė jo kū
ną. Kas jį palaidojo—neži
nau. Tik tiek žinau, kad 
jis buvo užkastas tarpe ar 
šalia pakaruoklių, užmuštų 
vagių, skenduolių ir kito-

•

; Vieną rytmetį buvau na
mie ir atėjo sena ubagė. Jai 
pasakiau, kad pirmiau, ne
gu pradėsi poterius kalbėti, 
turi ,parodyt bilietą.

—Man ponas Dievas da
vė bilietą, aš tau parodysiu, 
bet ar tu žiūrėsi?

Motina, išgirdus, kokį bi
lietą ji nori man parodyti, 
išvertė akis į mane ir žiū
ri, pečius traukydama.
,—Žinau, kokį bilietą nori 

parodyti, bet jis man nerei
kalingas, — ir eidamas prie 
jos,, surikau: Laukan!, Ji 
išėjo? duris užtrenkdama.

Jeigu kas nors būtų ban
dęs parodyti jauną “pono 
Dievo bilietą,” gal būčiau ir 
leidęs poterius kalbėti... 
Dabar seną... Fe!

Jai išėjus laukan, motina 
man pasakė: “Daugiau ne
prašyk bilieto parodymo; 
geriau tegul poterius kal
ba. Namuose duonos dar 
yra.” .Aš gi motinai atsa
kiau, jog pildau draugijos 
tarimą.

Nors apielinkės ubagai 
žinojo, jog Seirijų parapi
joj yra sunku be bilieto 
ubagauti, bet jie į tai ne
kreipė domės. Tiesa , kiti 
kaimiečiai nepaisė bilietų 
sistemos, leido poterius kal
bėti ir davė jiems almužną.

Vasaros popietį buvau 
namie, tai atėjo vaiko ve
damas ubagas. Jo gymis 
bjauriai rauplių suknistas, 
akys kreivos ir kažin kaip 
viršun užriestos. Atrodo, 
jog rauplės ir akis jam su
gadino.

Prisilaikydamas draugi
jos patvarkymo, ir pas jį 
paprašiau bilieto. Jis ant 
manęs žiauriai suriko: “Ar 
esi aklas ir nematai, kokį 
aš turiu bilietą?!”

Ir vaiko vedamas išėjo 
pro duris, linkėdamas ir 
man tokio pat bilieto, kokį 
jis pats turi.

Pačiam ubagnamyj suva
ryti tie vargšai nebuvo dy
kai laikomi. Moterys ver
pė linus, vilnas, pašukas ir 
maišines pakulas. Vienai 
kaimietei, nunešusiai verpi
mui medžiagą, įnamė ašaro
dama rodė nuo verpimo nu
plyšusius pirštus.

Vyrai suko pančius, vir
ves, net mezgė tinklus, da
rė šaukštus, samčius. Už 
jųjų darbą gauti pinigai ėjo 
namo iždan, užmokėti ren- 
dą, kurą, šviesą ir kitus 
reikalus. Kaip dabar su
prantu, tai ten buvo nusi
kaltėlių namas, o ne prie
glauda.

Maistą jiems randavo ši
tokiu būdu: Įsakydavo šal- 
tyšiui duoti vežimą ir iš
rinkti iš kaimiečių negen
dantį maistą; žalią mėsą, 
kietus sūrius, kiaušinius, 
sviestą, žirnius, miežius, 
bulves, svogūnus, — kas ką 
duodavo. Namie keptos duo
nos priimdavo tik čielą ba- 
kaną.

Vadinama diedaduonė, 
kurią duodavo prieš šventes 
ubagams prie bažnyčios, bu
vo panaikinta.

Viena miestelio ubagė tu
rėjo susitaupiusi 300 rublių, 
bet jos prieglaudon nepri
ėmė, nes ji atsisakė duoti 
pinigus jos iždan.

Vadinami šlėktos tai įstai
gai nepritarė, iš jos krėtė 
juokus. Prieš šventes al
mužną atiduodavo tai uba
gei, tik jau ne prie bažny
čios, bet įvažiuojant mieste
lin. Vėliau su savo pinigais 
ji prasišalino, ir šlėktoms, 
nereikėjo jai vežti almuž- 
nos.

Beje, Žiburėlio priežiū
roje miestelyje buvo įsteig
tas ir arbatnamis. žodžiu, 
jis, Žiburėlis, buvo užėmęs 
platų veikimą.

baigus laikyti mišias, sumą, 
klebonas Sakalauskas, įlipęs 
sakyklon, perskaitė evange
liją ir pasakė:

“Šiandien pamokslo ir 
mišparo nebus. Lazdijuose 
tuojaus įvyks svarbus Žibu
rėlio susirinkimas ir aš tu
riu jame būti.”

Tą pasakęs, nulipo suk
tais laipteliais žemyn. Žmo
nės viens į kitą dirst, 
krypt ir apsisukę visi lau
kan.

Išėjus iš bažnyčios, Mo- 
cejūnas man sako: “Jurgi, 
važiuosime ir mes į Lazdi
jus pažiūrėti, kas ten bus 
daroma tame susirinkime.”

Neilgai laukus, pasikinkė
me arklius ir važiuoja
me. Nespėjus išvažiuoti iš. 
Šventežerio laukų,— šmėkšt 
pro mus gerų arklių trau
kiama brička ir joje sėdin
tis pasipūtęs klebonas. Ir 
nupyškėjo, lenkdamas vi
sus.

Susirinkimo svarba buvo 
tame: Pavasarį kaimie
čiai buvo susidėję pinigų ir 
nusipirko vagoną tomamil
čių, idant gavus trąšų ru
giams ir kviečiams.

Nuo to pirkinio atliko 
daug pinigų. Juozas Moce- 
jūnas būtų gavęs atgal du 
rubliu ir pusę. Tačiau, su
sirinkimui prasidėjus, kle
bonas veik vienas nubalsa
vo, kad tie pinigai pasiliktų 
ižde, remiantis tuo, jog bus 
gera pradžia kitų metų trą
šos pirkimui.

Mat, klebonas buvo iždi
ninkas pirkimo tomamil
čių. Už tat jam nebuvo 
svarbus nei pamokslas, nei 
mišparas. Jei turėsi pini
gų, ir dangaus vartai bus 
atidaryti; be jų—į peklą. 
Tad klebonas, kaip pamo
kytas žmogus, tinkamai ap
sirūpino.

Kaip pasibaigė su tais 
tomamilčiais— nežinau, nes 
1913 metais išvažiavau į 
Ameriką.

NORWOOD, MASS

Tetos Turtai”
Balandžio 5 d. hartfordiė- 

čiai Norvvoode sulošė komedi
ją “Tetos Turtai”. Publikos 
prisirinko pilna salė ir visi 
bendrai juokėsi iki sužinojo, 
ant kiek teta yra “turtinga”,

Veikaliukas, arba komedija 
pavadinta, visai be jokios li
nijos. Matomai, autorius turė
jo omenyje vien tik tą, kad 
kuo daugiausia pa juokinti pu
bliką. Na, hartfordiečiai ir at
liko savo užduotį, ypatingai ta 
akiplėša Marė. Iš karto Marei 
sekėsi intrigos kombinuoti, bet 
tetai atvažiavus, vargšė Marė 
nepajėgė, anot jos vyro Petro, 
suvalgyti tą košę, kiek ji jos 
prigamino. Ištiesų, publikoj 
sėdint ir žiūrint į Marę, juo
kas ir net gaila, kaip žmogui 
nesiseka gyventi. Deja, tai pa
moka, kad gyvenime taip yra: 
juk kiekviena tragedija, pir
ma negu ji pasireiškia, turi 
but sukombinuota, o vėliau 
vykdoma gyvenime. Vienos 
kombinacijos žmogų iškelia į 
padanges, o kitos elektros kė
dėn pasodina. Bendrai kal
bant, visi aktoriai atliko savo 
užduotis labai gerai!

šį kartą drįstu visos Bosto
no apylinkės pažangių lietu
vių vardu tarti didelį ačiū 
hartfordiečiams, kad nesigai
lėjo tiek daug pasiaukoti ir 
atvažiuoti mumis palinksminti. 
Daug, daug laiko prabėgs iki 
jūsų lošimas išnyks iš mūsų 
atminties! Kada mes atsily
ginsime jums, sunku pasakyti. 
Pasibaigus lošimui, nusileido
me į “skiepą”, o ten buvo pro
ga paspausti vienas kitam ran
ką ir palinkėti ateityj pasima
tyti. Kuomet žmogus juokiesi, 
tai pilvas lamatojasi ir.palieka 
tuščias, o kuomet pilvas tuš
čias, tai žmogų veda prie des
peracijos. Tačiau Norvvoode 
neliko nė vienas desperatu, 
nes norvvoodietės turėjo priga
minę įvairių užkandžių ir ga
lėjo patenkinti tą piąigų eik
votoją. Jaunutis.

P. S. Kuomet ši korespon
dencija buvo parašyta, gavau 
Laisvės No. 68, kuriame telpa 
ir Mizaros kritika apie minė
ta veikalą. Perskaičius kriti
ką, taip mane paveikė ir su
jaudino, jog buvau pasiruošęs 
sudraskyti, kas aukščiau para
šyta, bet protas nugalėjo silp
numą. Tik įsivaizduokime: 
mes Bostono apylinkėje turė
jome apie tuziną chorų, o da
bar turime tik vieną Montellos 
Chorą ir Norvvoodo vyrų gru
pę, ir tos taip žiauriai išravė
tos, jog vos balsas pagauna 
balsą. Jeigu prisieitų Bostono 
apylinkei pastatyti kad ir silp
nas veikaliukas, tai abejoju, 
ar būtų įmanoma vienai kolo
nijai tai atlikti.

Perskaitęs draugo Mizaros 
kritiką, aš, haiTfordiecial ir 
kiti suprantame ve ką: “Jeigu 
negalite pasisamdyti už kelis 
tūkstančius kostiumų ir negali

te sulošti tokių veikalų kaip 
Artistofano, Šekspyro^ Molie- 
ro, Gogolio, Bernardo Shaw, 
tai kam da ir baderiuoti kitas 
kolonijas. Sėdėkite prie pe
čiaus ir šaukite : “vietoj de
šimt tūkstančių sukelti, mes 
sukelsime dvidešimt tūkstan
čių Laisvės sustiprinimui.”

Mizara sakosi, kad jis žino
jo “Tetos Turtus”, dar rank
raštyje ir žinojo, kuomet Me
no Sąjunga išleido tą veika- 
liuką. Tai dabar kyla klausi
mas: Kas yra ta Meno Sąjun
ga Ir koki žmones joje cen
zūruoja veikalus, neištaisyda
mi net gramatikos klaidų, 
parduoda hartfordiečiams, 
kad būtų proga Mizarai kri
tikuoti ? Jeigu Meno Sąjunga 
išleido tokį “šlamštą”, tai kur 
buvo draugas Mizara? Kodėl 
tik užgimusį nenumarino ? Ko
medija pavirto tragedija...” J.

Jaunuoli, tu nerimausi, 
kol susituoksi, susituokęs gi 
ramybės jau niekuomet ne
beturėsi.

Airių patarle

Klebonas Sakalauskas 
/ir Tomamilčiai

Rudens pradžioje, 1912- 
tais metais, kasiau šulinį su 
Juozu Macejūnų Mikyčių 
kaime. Sulaukę sekmadie
nio, nuvažiavom Šventeže- 
rin, idant pasimeldus jo 
bažnyčioj.

Kunigui Šmulkščiui pa-

Kritika prieš ataką
(Tąsa nuo 3-čio dus.) 

būtų atimtas jo rolės pagrindas, jis ne-, 
būtų tuo, kas jis yra. Ta jo paslaptis, 
rodos, yra paprasta draminė taisyklė, 
komedijose ir kituose veikaluose naudo
jama.
DAR APIE “ATBULĄ” TENDENCIJĄ

Dabar mes einame prie kritikos 
“pliusų” ir veikalo “minusų.” Mūs kriti
kas, R. M., stipriai pabrėžia, kad “Tetos 
Turtai” rašyta “netendencingai,” bet 
parašyta tendencingai “tik į atbulą pu
sę.” Mat, lengviausia veikalas “sukriti
kuoti,” tai reikia gerai užakcentuoti, 
kad veikalas “priešdarbininkiškas.” Pa
rėmimui savo posakio R. M. pastato En
gelsą ir vėl visą istorinę procesiją klasi
kų. Čia vėl graikų Aischilus ir Aristo- 
fanas, anglų Byronas ir Šekspyras, frhn- 
cūzų Moljeris ir vokiečių Šileris. Visi jie 
iš senovės, iš renesanso laikų. Stoka tik 
bent vieno gyvo! Gal būt tai išdidų para
šyti, pakalbėti apie tai, kad mes žinome 
iš istorijos lapų dramaturgus, kurie ra
šė prieš 2,000 metų. Bet, drauge R. M., 
kaip mes galime pritaikyti šią istorinę 
parodą prie savo diskusuojamo reikalo? 
Argi nežinote, kad anų laikų dramatur
gų parašyti veikalai, jų tendencijos, jų 
ideologija nėra susijus nei su mūsų gy
venimu, nei su mūs idėjomis. Jų drami
nė teorija ir forma daug žemiau stovi, 
negu mūs dabartinė.

Kitas R. M. argumentas. Jis rašo, 
žiūrėkite, ką Gogolis rašė! Jo “Revizo
riuje,” “Vedybose,” “Lošėjuose” taip 
pat “nėra išmintingų charakterių: tik 
sukčiai, silpnavaliai,” bet jie reprezen
tuoja “caristinius valdininkus” ir “supu
vusią visuomeninę santvarką.”

Gerai, bet ar R. M. pamiršo, kad čia 
jau ne Engelso mokslas? Kas būtų, kad 
šiandien pažangūs dramaturgai rašytų 
pasimokinę iš Gogolio, Čechovo ir sceno
je parodytų tik bloguosius charakterius 
—neurotikus, betikslius, išgverusius? 
Antra, ar caristinėje, kad ir supuvusio
je, visuomenėje nebuvo gerų žmonių, 
kovotojų? Jų buvo. Drama apima ne tik 
visuomenės vienutes, individualius cha
rakterius, bet visą gyvenimą ir jo idė

jas. įTįesa, mes mokomės iš laikų, apie 
kuriūb'š R. M. rašo, bet iš jų pZiusą, o ne 
minusų.

Taip lygiai negalima suderinti su 
mokslinės dramaturgijos principais ^R. 
M. tokį pareiškimą, kur jis pabrėžia, 
kad “Tetos Turtuose” “neišmintingais, 
suktais žmonėmis padaromi” darbinin
kai. Čia kritikas pamiršo, kad visai ne
reikia daryti darbininkus “suktais.” 
Darbo žmonėse, kaip ir Čechovo vaizduo
jamoje inteligentijoje, pakankamai yra 
suktų, lengyavalių, parsidavėlių ir tur- 
tagrobių. Antra, ar galima, ar reikia 
scenoje jie iškelti, parodyti? Taip, gali
ma ir reikia.

Na, tai ir užteks apie kritikos “pliu
sus” ir veikalo “minusus.” Dabar apie 
“Tetos Turtus.” Ar šiame veikale bandy
ta išjuokti, žeminti Marė6, kaipo darbi
ninko moteris, kaipo motina? Nieko pa
našaus. Marė, Petras, Meilutis ir kiti 
aktoriai čia panaudota išjuokimui nege
ro tikslo — grobimo tetos turto. Ir kiek 
stebėjau vaidinimą, tai niekas nesijuokė 
iš to, kad Marė darbininko žmona, bet 
juokėsi iš jos darbų, iš negero reketo.

Stelos role taip pat, kiek tai galima, 
pašiepiama puošimąsis svetimomis 
plunksnomis. Petras ištisai laikosi tei
sybės. Ir ne Marės reketas gauti turtą, 
bet Petro teisybe laimi. Marė prižada 
daugiau tokių klaidų nedaryti. Teta 
Bastione, kuri buvusi turtinga, bet pra
radusi turtus, sužinojus teisybę, pasisa
ko, kad visi būsime lygūs ponai, kas 
reiškia — darbininkai.

Tokioj amerikoniškoj situacijoj, kur 
eina turto grobimo reketas, įvesta ir po- 
licmanas. Pažangiųjų judėjime nėra nu
sistatymo prieš policiją, kaipo tokią. 
Kaip kitose darbo žmonių šakose, taip ir 
policijoje yra ir gerų žmonių.

Kaip matome, visi socialiai veikalo 
elementai yra realūs ir tikroviški, bet 
veikalo forma yra farso, komedijos. Pa- 

r mokos iš tokio veikalo randama ne pra- 
’ kalboje, bet veikalo vaizduotėje. Kiek 
tai atsiekta, kritika turėtų pasakyti. 
Kritika taip pat turėtų pasakyti, ar 
verta, naudinga šios formos rašyti ir 
vaidinti veikalai mūsų scenoje. Šio r'a- 

>šėjo nuomone, mums tokių ir panašių 
veikalų reikia. Artojas.

Mrs. Franklin D. Rooseveltienė (dešinėje) sveikinasi 
su Holandijos karaliene Juliana. Susitikimas įvyko 
New Yorke.

Įvairios Žinios
Kinijos Liaud. Respublikos 
jaunimo meninio ansamblio 
koncertai Bukarešte

BUKAREŠTAS, vasario 
25 d.—Bukarešte labai sėk
mingai koncertuoja jauni
mo ir studentų pasaulinio 
festivalio laureatas — Ki
nijos Liaudies Respublikos 
jaunimo meninis ansamblis. 
Tūkstančiai darbininkų at
silankė į ansamblio koncer
tus, įvykusius Bukarešto 
Rugpiūčio 23-osios vardo 
sunkiųjų mašinų gamyklo
je ir Grivicos Rošijės ge
ležinkelių dirbtuvių klube. 
Žiūrovai . karštai sveikino 
didžiosios kinu tautos at
stovus. Koncertai pavirto

Kinijos ir Rumunijos tautų 
draugystės demonstracija.
IŠKILMINGAS POSĖDIS.

VARŠAVOJE <
VARŠAVA, sausio 28 d.- 

Varšavos radijo pranešimu, 
šiandien Lenkijos sostinėje 
įvyko iškilmingas posėdis, 
skirtas dešimtosioms meti
nėms nuo tos dienos, ka: 
įsikūrė Lenkijos Darbinin
kų partija (PPR).

Posėdį atidarė Lenkijos 
Jungtinės darbininkų parti
jos Centro komiteto pirmi
ninkas Boleslavas Bierutas.

Pranešimą, skirtą PPR 
dešimtosioms metinėms, pa
darė PZPR CK Politinio 
biuro narys Francišekas 
Južviakas (“Vitoldas”).

JONO KAŠKAIČIO
Įsigykite 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

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

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

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į LAI/HE

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

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

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite: 1

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

V—-............. ................... —
4 pusl.--Laisvė (Liberty)-šeštadien., Baland.-April .19, 1952
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dau-

, (Tąsa)

Alėja,T kuri atitverta nuo mūsų spyg
liuota viela, artėja grupė karininkų pa
rado uniforma. Vienas raitas.

— Mūtz-en ... ab!
Mes nusiimame kepures.
— Tai aš 

šnabžda man 
monas.

Esesininkai 
praeina, netgi 
Jie pasuka į kairę, į kelią, kurį nuo mū
sų užstoja barakas.

— Mūtzen ... auf!
Mes užsidedame kepures ir vėl pusiau 

pasisukame. Ir vėl laukiame. Kas yra?
Staiga anapus pastatų supyška šau

tuvų salvė. Po jos — sausas spynų tarš
kėjimas. Aš supratau viską. Antra sal
vė — ir vėl sausas tarškėjimas, ir dar 
kartą, ir dar. Žiulis, stovėdamas prieš 
mane, sušvogždė pro dantis:

— Niekšai!
Salvėp eina viena po kitos, be galo. Vi

liau šaudymas liovėsi.
^Sunkūs kareiviški' batai ryškiai muša 

žingsnį. Akies kraštu mes matome, kaip 
keliu praeina dvylika kareivių su skyri
ninku. Šalmai žemai užmaukšlinti ant 
kaktų, už pečių šautuvai.

t — Los carniceros! (Mėsininkai!) — 
f kužda vienas ispanas.

Vėl pusė posūkio. Grupė karininkų ta 
pat įžūlia išvaizda praeina pro šalį. Jie 
rūko kaip rūkę cigarus. Jiems iš paskos 
esesininkų saugomas, basas, vienais bal
tiniais eina žmogus. Jo žvilgsnis pami
šęs.

Baigta. Rikiuotė išsisklaido, ir kali
niai triukšmaudami lyg kareiviai ka
reivinių kieme bėga pietų.

Barako seniūnas pila sriubą. Kiekvie
nas skuba pakišti katiluką.

Mes valgome neskubėdami, norėdami 
pratęsti malonumą. Niekas neištaria nė 
žodžflį/tartum nieko neatsitiko.

naštai kelio posūkyje pasirodo vežė
čios.; vežimo netepti ratai spiegiamai 
girgžda. Tai stovyklos laidotuvių ve
žimas. Jį sunkiai traukia du nuskusti 
žmonės, nuogi iki juostos, su ilgomis gu
minėmis kruvinomis prijuostėmis.. Jų 
rankos raudonos. Vežėčiose vienas ant 
kito suversti šeši nuogi lavonai. Abi
pus vežimo karo galvos, rankos, kojos, 
nuo kurių laša kraujas kaip nuo skerde
nų skerdykloje.

Vežimas, sustoja visai arti mūsų, prie
šais krematorijų. Vežėjai ima lavonus 
po vieną ir išsiūbavę meta į rūsį. Gir
dėti, kaip jie dusliai žlegtelia ant cemen
tinių grindų. Iškrovę ratelius., vežėjai 
traukia atgal.

Ši scena nesutrukdė mums pietauti. 
Mes-buvome alkani. Per tą laiką ve
žimas dvylika kartų pravažiavo pro ša
lį, kiekvieną kartą gabendamas naują 
sudarkytįJUkūnų krūvį. (Kaip mes vė- 

sušaudyta 
patriotų.)

jo arkliui lenkiuosi, — 
kaimynas iš dešinės, Ši

rūko cigarus, kalbasi, ir 
nepažvelgę į mūsų pusę.

halves eina vien 
si sukrėsti. Pagal

sužmbjome, tada buvo 
septyniasdešimt Jugoslavijos

metų mė-Geguže. Puikiausias visų 
nuo.. Komanda, paskirta išnešti para- 
šėms, kaip? ir, kasdien virtine grįžta iš 
esesninkų sodų. Mes su Andre, užsidčr 
jų ant pečių neštuvų rankenąs, einame 
priekyje. Užpakalinės neštuvų rankenos 
guli ant Šarlo ir Žano pečių. Ištuštinta 
dėžė nesunki, ir mes, naudodamieši pro
ga, gėrimės žole ir gėlėmis griovyje. 
Ech, gera būtų pasivartyti žolėje!

—Pasitrauk!
Užpakalyje girdėti pragariškas bilde

sys. Jis auga ekspreso greičiu. Mes 
skubame pasitraukti nuo siaurojo gele
žinkelio pylimo, kuris eina kaire kelio 
puse. .

Detroit, Mich
X

Jeigu turi krautuvę—saugok

Detroite taip vadinami 
“shop lifteriai” išvogė iš krau
tuvių virš milijono dolerių 
vertės | visokių daiktų. Didžių 

kr&utuvių savininkai pra- 
d*o sAijstis. Policija pradėjo 
medžioti vagišius. Suėmė
ypatas grobstant visokius pro
duktus. Vieną moteriškę su- • 
gavo su vogtais dažais dėl ve
lykinių kiaušinių, vertės 45 c.

Taigi, jeigu turi kokią

52

pa
si

ra-

šimtas žingsnių 
vagonėlis nušoka

krūvą akmenų.

Tušti vagonai pasiutusiu greičiu lekia 
truputį nuolaidžiais bėgiais. Kiekvieną 
vagoną stumia du kaliniai su dryžuotais 
drabužiais. • Pylimu pasišiaušę, atsirai
toję rankoves., bėga jauni ęsesninkai. Jie 
sunkių lazdų smūgiais ragina kalinius, 
lekiančius kažkokiais padūkusiais šuo
liais. Mes kaip košmare, kurio nutrauk
ti negalime, laukiame neišvengiamos ka
tastrofos.

Posūkyje, koks 
nuo mūsų, pirmasis
nuo bėgių ir įlekia į 
Kitų vagonėlių, kurie rieda vienas pas
kui kitą per penkis metrus, jau nebesu
stabdysi, ir jie žvangėdami užlekia ant 
priekinio. Trys žmonės suspausti tarp 
buferių, jie baisiai klykia. Du esesnin- 
kai, pamišę nuo įniršimo, velka juos už 
sutrupintų rankų ir kojų, trypia jiems 
krūtines kulnimis. Kiti esesninkai, ne 
mažiau įtūžę, tuo metu užpuola likusius 
gyvus, ragindami juos pastatyti vagonė
lius ant bėgių. Dešimt iškankintų, krau
ju apsipylusių žmonių, pakėlę vagonė
lius tekini tęsia savo mirties kelią, prieš 
mums suspėjant į įvykio vietą. Visa sce
na užtruko keliolika sekundžių. Man ne
pavyko, einant prei .tris kūnus, nustatyti 
jų tautybės, bet trikampiai ant jų dra
bužių raudonuoja kaip . kraujas, kuris 
teka keliu. Jų draugus dar ligi vakaro 
ištiks tas pats likimas.

SS-Komandos.

Teisybę sakant, mes “pa
nes šiame darbe nereikia

Birželis. Popietinės valandos akmenų 
skaldykloje. Kaitra. Kapo pasislėpė 
pašiūrių pavėsyje. Oberkapo ir koman- 
dofiureris nuėjo į ligoninę—spirito iš
maukti. Mudu su Žanu verčiame akme
nis į krūvą, 
gudravome,”
daug judėti. Šiuo momentu galima net 
nedirbti, vien reikia pasislėpti už akme
nų krūvos ir nelįsti į akis..< Kaip gaila, 
kad nėra dūmo užtraukti. Staiga Fran- 
sua pašaukia mane. -Gal jis turi kokią 
nuorūką.

Šiandien Fransua kerta kvadratinius 
‘ luitus iš uolos šalia didelės duobės, į ku
rią aš jau buvau ne- kartą nusileidęs su i 
neštuvais. Apsiginklavęs atskeliamuoju 
kūju, jis nespaudžia rankenos ir, leisda
mas įrankiui veikti tuščiai, stebi sceną, 
kuri vyksta apačioje. Aš užsiverčiu 
ant peties akmenį, kad pateisinčiau savo 
buvimą čionai ir, pasislėpęs už uolos, 
taip pat stebiu.

Duobės dugne, po pašiūre, kur yra 
vandens siurblys, ant cementinio pama
to, prie kurio pritvirtintas motoras, sto
vi žmogus. Galva jis siekia stogą. Lė
tais judesiais jis riša virvę prie sijos, 
prižiūrimas, kapo Bertelio, kuris visaip 
reiškia nekantrumą. Ant tralo virvės — 
mirties kilpa. Žmogus išplečia kilpą 
abiem rankom ir lenda į ją. Jis rūpes
tingai ją užsineria. Jis niekaip negali 
ryžtis. Kapo prieina prie jo grasinda
mas. Jo nuoga, visa ištatuiruota raume
ninga krūtinė dar ryškiau pabrėžia mir
ti besiruošiančio žmogaus silpnumą ir 
pasigailėtiną liesumą.

Staiga, tarsi mirtį išvaduotoją pasi
tikdamas, žmogus šoka į priekį ir krin
ta ant kelių. Virvė nutrūko.

Jis sunkiai atsistoja ir grįžta į senąją 
vietą. Matyti, jis visiškai nusilpo. Ka
po meta jam naują virvę, pirma pati
krinęs jos tvirtumą. Taip pat lėtai žmo
gus pradeda viską iš naujo. Metas. Jis 
svyruoja. Ką jis. galvoja? Štai jis sun
kiai pasvyra į priekį, bejėgiškai nulei
dęs rankas, bet. kūnas negakibo kilpoje, 
—kojos vis dar remiasi į išganingąjį pa
matą.' Kapo lazda stumia jas į priekį. 
Ant virvės siūbuoja nebe gyvas kūnas.

(Bus daugiau)

Geras ir smarkus 
atsakymas dipukams

šio miesto atžagareiviškieji 
dipukai norėjo dar sykį 
triukšmauti prieš Tarybų 
jungą, bet nepasisekė.

Liaudies Balse jau buvo
Šyta, kad šio miesto krikščio
niškieji dipukų lyderiai po 
kokios tai bendruomenės sky
riaus skraiste buvo susikvietę 
Lietuvių klube net 8 tautų di
pukus ir karo kurstytojus 
prieš Tarybų Sąjungą' neva są- 
rišyje su paminėjimu 16 va
sario. Nors liejo tulžį ant Ta
rybų Sąjungos, bet iš to nie
kas neišėjo. Jų rėkavimais 
padoresni žmonės tiktai pasi
piktino.

Dabar vėl tie patys dipukai 
(kovo 23 d.) susirinko Lie
tuvių klube. Prieš susirinkimą 
išsiuntinėjo visiems dipukams 
ir seniems lietuviams laiškus, 

(kuriuose kvietė ateiti į susi
rinkimą ir pasirašyti po ko
kiu tai prašymu. Būk tai gy
vybinis lietuvių tautos reika
las.

Ant dienotvarkės buvo: 1) 
Susirinkimo atidkrymas, 2) 
Prezidiumo rinkimas, 3) Re
zoliucijos Kanados vyriausy
bei dėl genocido konvenėijos 
ratifikavimo pasirašymas.

Atidarius susirinkimą ir iš
rinkus pirmininką, ponas 
Cinga tuoj pakišo savo rezo
liuciją, Reikalaujančią nubau
sti Tarybų Sąjungą. Kilo ilgi 
ginčai dėl pasirašymo. K. Be- 
niušis prašė balso, bet kiek 
buvo pastebėta, tai pirminin
kas nenori duoti jam balso. 
O jis vis prašo. Nekuria dipu
kai pastebėjo, kad jis negau
na balso. Pirmininkas pasitei
sina, kad jis “nematęs”. Vis- 
tik leido Beniušiui kalbėti:

K. Beniušis, atsistojęs, pa
reiškė taip: “Gerbiamieji. Aš 
esu čia kaip svetimam pasau
lyje. Jeigu norite, gerbiamie
ji, kad aš kalbėčiau, tai mel
džiu netrypti kojomis ir. nesi- 
vaipyti, kaip pirmiau darėt.” i

Visi sutiko tylėti. Beniušis 
pasakė maždaug sekančiai:

“Man labai įdomu, kad jūs j 
pamiršote nacius ir kitus. Jūs 
norite nukreipti visą kaltę ant 
Sovietų, o kiti jums labai ge
ri. Jūs pamirštate Ispaniją, 
Graikiją, Korėją ir kitas tau
tas, kur šiandien žmones kan
kina ir šaudo. Jums daugiau 
niekas nerūpi, til$ Sovietai. 
Nors ponas Cinga per pusę lū
pų prisiminė nacius, bet ir 
vėl tuoj užmiršo. Jūs čia su
bėgote ir dabar norite savo 
nešvarias rankas nusiplauti— 
tie, kurie žudėt žydus ir kitus 
Lietuvoje.”

Iš senųjų lietuvių' ir 
giau tą patį pasakė.

Dipukai aiškinąs, kad 
kestras negeras, , negalima 
Šokti.

Vargais negalais jie sulipdė 
šiokią, tokią valdybą.

Taip tai praėjo tas susirim 
Rimas.

Nereikia, tačiau, įsivaizduo
ti, kad visi dipukai visai nesu
kalbami. Su dauguma galima1'

or-

susikalbėti. Jau ne taip, kaip 
pirmiau. Aš manau, kad juos 
veikia Kanados gyvenimas. 
Jie jau mato, kad valdžia jau 
ne taip šiltai žiūri j juos, kaip 
pirmiau. Taip pat ir bedarbių 
įstaigose apsiprato su jais. 
Jau nesiūlo darbo taip grei
tai, kaip būdavo, žingsnis po 
žingsnio jie pamato, kad rei
kės pamiršti ponystę ir par
tenki nti darbo žmogaus titu
lu. A. Diksonas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS U

b.aigus kalbėti,
nesavu bal-

atsiimk sa- 
neatsiimsi,

lietuviai, 
vieno ne
iš Ameri- 
Budginas

kaip ir jūs, 
Jis mums

Visi dipukai, klausėsi, bet 
buvo patėmytą, kad niršta. 
Beniušis tęsė :

“Mes Kanados. 
kol jūs dar čia nei 
buvo, parsikvietėm 
kos poną Budginą. 
irgi buvo toks, 
bolševikų priešas,
pasakė, kad vokiečiai nugir
dydavo jaunus vyrus, o tie 
šaudydavo žydus ii- kitus. 
Budginas papasakojo mums 
daug, bet jis nekaltino bolše
vikų, tik nacius.

“Jūs, gerbiamieji, neatsi
menate, kaip naciai išžudė 
20,000 lenkų kareivių, suver-

tė į griovius ir užkasė. Kada 
jų lavonus atkasė, rado laiškų, 
iš kurių pasirodė, kad tada te
nai bolševikų nebuvo, tik na
ciai. Bet jūs tą pamiršote. 
Dėl ko jūs pamiršot? Supran
tama, kad jums- naciai buvo 
geri draugai, taiędėl to jūs ir 
užmiršot, ar ne taip?”

Beniušis priminė, kad čia 
yra tokių, kurie žudė žydus 
ir kitus. Vienas dipukas pa
šokęs sako: “Parodyk su pirš
tu, kuris šaudė!” K. Beniušis 
atsakė: “Jeigu norite manęs 
pasiklausyti, tai klausykite.” 
Ir vėl tyla.

Beniušiui
ponas pirmininkas 
su suriko:

“Ponas Beniuli, 
vo žodžius! Jeigu
tai teks publikai spręsti.”

Beniušis atsakė:
“Ką aš sakiau, tai yra vis

kas teisybė, nes ir iš jūsų, 
dipukų, yra čia tokių, kurie 
kada nors užmokės už savo 
biaūrius darbus. Paklauskite 
pono Matulionio, jisai sakė 
per pašalpinės vakarienę,, ko
kių čia paukščių yra.”

Ir vėl tyla, nes žino, 
Matulionis, buvęs prie Šmoto-į 
nos režimo 
žino apie dipukus.

Po visų ergelių 
prie rezoliucijos, 
pasirašyti. Ponas 
reiškė, kad turi 
kiekvienas atskirai, 
daugiau balsų. Girdi, 
parodyt Kanados 
kad ją remia daug žmonių. Ir 
vėl kilo ergelis. Susirinkimas* 
.šauktas bendruomenės, o čia 
pasirašys tik keli. Tai ir vėl 
bus negražu.

Ponas • Matulionis atsistojęs 
pareiškė: Ar piemenys esate, 
kad nežinote, kaip ant rezo
liucijos pasirašyti? Juk čia 
ne peticija. Ant peticijos tai 
reikia kuo daugiau balsų su
rinkti, bet ne ant rezoliucijos. 
Turi valdyba pasirašyt.

Ponui Cingai. nepatiko. Jis 
nori, kad daugiau balsų su
rinkti. Kunigas J. Bartašius 
sėdi tik du suolai nuo Cingos. 
Cinga yra geras katalikas, tai 
nenori apvilti kunigą. Jis ne- ; 
nusileidžia publikai. Bet 
zoliuciją liko nei šiaip, 
tai]). Vieni rašėsi, kiti ne. Ar 
neliko ji tiktai Cingos kiše
nėj ?

.Valdybos rinkimas. O čia 
ta “bendruomenė” tokia “di
delė”, kad nėra iš ko rinkti 
valdybą. Nominavo kas pa
puolė, narys ar ne. Nominuo
tas K. Beniušis, kurį taip 
smerkė. Tas rankas pakratė 
ir pasakė, kad jis ne narys ir 
niekad nebus, kaip jie gali 
rinkti jį į__valdybą? Nominuo
tas Steponavičius. Tas kai pa
matė savo vardą ant lentos, 
tai nesavu balsu suriko: “Nu
imk mano vardą nuo tos len
tos kuo greičiausia!”

P. Jauniškis, geras katali
kas ir teisingas žmogus, atsi
stoja ir sako: Kai reikia dipu
kams svetainės, tai jie ateina 
pas mus, o kada mes turime 
parengimą, tai ,jų nematyt 
nei vieno, tik kai kada vienas 
ar du ..dj nu kai ateina.

11 kolektyvų meninės 
saviveiklos vakaras

ANYKŠČIAI, 11-29 d.—Ra
jono kultūros namų salėje į- 
vyko literatūros ir meno vaka
ras, kuriame dalyvavo dau-. 
giau kaip 400 moksleivių iš 11 
mokyklinių meninės saviveik
los ratelių. Anykščių, Svėdasų 
ir kitų vidurinių mokyklų me
ninės saviveiklos ratelių daly
viai atliko turiningą progra
mą, skirtą kovai už taiką.

Literatūros iv meno vakare 
dalyvavo anykštietis rašytojas 
Antanas Žukauskas, kuris per
skaitė savo naujausių kūrinių

kad I ištraukas. F. Jon»uskas

nors pardavimo įvairybių 
krautuvę, saugok ilgapirščius, 
kurie graibsto viską, kas pa
sitaiko po ranka.
Ar tas naudinga?

Tūli senesnieji lietuviai a- 
merikiečiai susitikę su4 dipu
kais vienoje ar kitoje vietoje, 
ypatingai karčiamoje, klau
sia :

“Ar tu daug išpjovei žy
dų?” arba, “Ar jūs daug iš- 
žudėte lietuvių raudonųjų?” 
ir tt. * ’

Tas priveda ' prie piktybių 
Ir kai kuomet) iškelia mušty
nes.

tas, ko tu negali

kalbama ir gal 
tūli pabėgėliai 

bet 
kas 
kal
vio-

Ar tas yra naudinga? Ne. 
Nėra geras dalykas kišti y pa
tai po fiosia 
įrodyti.

Nors yra 
žinoma, kad
y fa tas žudynes papildę, 
kuomet negalima įrodyti, 
tą padarė, negalima nė 
bėti ir daryti užmetimus 
nam bei kitam dipukui.'

Kurie neturi supratimo kaip 
kalbėtis su dipukais įvairiais 
dalykais, neturi kabinėtis 
prie jų su žydų plovimu ir ki
tais pjaustymais, nes tas neve
da prie gero pasikalbėjimo.

Tūli dipukai yra geri žmo
nės, nėra padarę nieko blogo. 
Neturint žinių, kuris kokis yra 
ir primetant blogus darbus, 
Įžeidžiame ypatą. Ir tas daž
nai sukelia suirutę sueigoje.

žinoma, nėra tokių daug 
“galvočių”, kurie kabinėjasi 
prie dipukų. Bet kartais maža 
kibirkštėlė sukelia didžiausį 
gaisrą... Patartina nepilti a1 
liejaus ant ugnies. Ta ugnis 
yra tie piovimo užmetimai.

Tūli dipukai labai gražiai 
apsieina, jei prie jų niekas 
nesikabina. Kiti, žinoma, ir iš 
jų ieško priekabių.

Patarimas yra kaip senie
siems lietuviams ateiviams, 
taip ir jauniesiems — dipu
kams, būti pavyzdingais lietu
viais, o ne pusgalviais triukš- ... J''”."." ' H »--- y ‘ madariais. Spartakas

po 280—300 centnerių cukri
nių runkelių.

Sėkmingai rengiasi sėjai • 
“Tarybinės žemės” kolūkis. ' 
Vietos deputatų iniciatyva „ 
kolūkyje lenktyniaujama už 2 
greitesnį šių darbų užbaigimą. .. 
žemės ūkio artelė supylė sėk- „ 
lą, ją išvalė, patikrino ir rei- "" 
kiamai saugoja. Kolūkio kal
viai JaŠinskas ir Tamošauskas 
jau atremontavo 65 plūgus, ’ 
85 akėčias, 9 sėjamąsias, 38 
spyruoklines akėčias ir daug ” 
kitų žemės dirbimo įrankių. > 
Turimomis automašinomis ga
benamos mineralinės- trąšos. * 
Šių trąšų parvežta 80 tonų. ‘ •

Gerai ruošiasi pavasario sė- - 
jai “Tarybinio artojo”, “Vii- . 
ties”, “Kirdonių” ir kiti kol
ūkiai. šios žemės ūkio artelės 
taip pat baigia žemės ūkio in- f 
ventoriaus remontą, gabenasi 
mineralines trąšas.

. Rajono kolūkiai, siekdami 
pavasario sėją atlikti trum
piausiais ir geriausiais agro- 
techniniais terminais, sudaro

R. Lukšas, su Pabiržės ir Parovejos MTS

kapitonu, daug ! Teatro ir rašytojo
• bendradarbiavimas

KLAIPĖDA, 11-29 d. —Vie
tos dramos teatras ruošiasi 
vo scenoje pastatyti latvių 
šytojo, premijos laureato, 
Lacio “žvejo sūnus” pjesę.

Neseniai Rygoje lankėsi pa
statymo režisierius A. žadei- 
kis ir dailininkas
Jie susitiko su rašytoju, tarėsi sutartis lauko darbams atlikti, 
su juo dėl pjesės pastatymo,, Tokias sutartis jau 
susipažino su žvejais ir jų gy 
venvietėm, kurias lankė V. La- ( Čia MTS darbų 
eis, .kurdamas “žvejo sūnų.” 

Autoriui pasiūlius, kiek pa
keičiamas pastatymo finalas.

M; Jončaitė

kai p po ja 
C i nga pa
pas i rašyti 

nes bus 
reikia

premjerui,

re- 
ne i

sa-
ra-

Už ęausu derliu
BIRŽAI, 11-29 d. — Suvedę 

1951 gamybinių metų rezul
tatus, numatę tolesnio darbo 
gaires, rajono kolūkiai vysto j 
kovą už gausų derlių. “Medei- 
kių” žemės ūkio artelėje vis 
labiau plečiasi socialistinis 
lenktyniavimas už tinkamą 
pasiruošimą artėjančiai pava
sario sėjai.

“Medeikių” kolūkio nariai 
įsipareigojo šiais met. išplėsti 
pasėlių plotus, pakelti visų že
mės ūkio kultūrų derlingumą. 
Iš 'kiekvieno pasėlių ha numa
tyta išauginti vidutiniškai dau
giau kaip 18 centnerių grūdų,

pastatymo, (Tokias sutartis jau sudarė 
! “Rovėjos” žemės ūkio artelė.

kiekis šiais
I metais žymiai padidėja. Sto- 
. ties mechanizatoriai kolūkiui 
atliks apie 1,700 hektarų 
minkšto arimo. Sutartis su 
MTS sėjos darbams atlikti su
darė “Vienybės”, “Vilties”, 
“Aušros” kolūkiai. Juose šiais 
metais MTS mechanizatoriai 
atliks apie 80 procentų visų ■ 
lauko darbų’

I DORCHESTER, MASS.

Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSHIS 
(REPAYS) * 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

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 6 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 lig”: nušašimų, išbėrimų (Rash), Saintis, Athletes feet, 

nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik he vėžio). Kvepianti 
Mostis, Visada pagelbsti. Kaina tik $1.25. *

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

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

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. Šita 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.
• Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

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

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

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

5 pusi.—Laisvė ( Liberty)-šeštadifen., Bąland.-Aprii 19, 1952

James • P. McGranery, 
naujai prezidento Trumą- 
no paskirtas valstybės 
prokuroru. Jis esąs tokių 
pat reakcinių .pažiūrų, 
kaip buvęs prokuroras

W^atK. '

*

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų -patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110



New Rando universitete 
streiką sulaužyti

Aido Choras REIKALAVIMAI

Artinasi Aido 
Choro Koncertas

Jau vos keliolika dienų be
liko ligi Aido Choro koncerto. 
Jis įvyks šių metų gegužės 
4-tą dieną, Liberty Auditori
joje, 110-06 Richmond Hill, 
N. Y., Aido Choro keturiasde- 

metų su kak-

šypsosi už 
mūsų tėvynė

šimt gyvavimo 
čiai paminėti.

Pavasaris jau 
langų. Tolimoje
je dabar jau skamba dainos. 
Ten jaunimas irgi ruošiasi su
tikti pavasarį su gėlėmis ir 
su dainomis. Amerikos lietu
viams tokie dalykai yra tik 
atmintyje, kai kuriems, jau 
aptemdytoje daug metų pra
leistų čia už jūrų marių, kur 
kasdien girdėti daugiausia 
svetima kalba ir dainos. No 
be reikalo vienas senosios kar
tos Amerikos lietuvis dainavo:

Bus Lietuva iki mūsų 
Dainos sraujai teka, 
Iki mūsų karšta širdis 
Už mūs tautą plaka.

KRIAUČIŲ ATYDAI
• Bal. (April) 23 d. Į 
lietuvių kriaučių 54-tc 
riaus susirinkimas 1 1-27 
PI., unijos svetainėje, 
7 :30 vakare.

Gerbemicji 
k ria učkos, 
ir visos, 
svarbus, 
kadangi 
pi u pas

kriaučiai 
dalyvaukite 

nes susirinkimas 
Tuomi bus svarbus,
dabartiniu laikotar- 
kriaučius siaučia di-

visi 
bus

mi raportai iš unijos aukštes
nių įstaigų, kaip dalykai sto
vi su ta bedarbe, ar ilgai dar 
kriaučius kočios toji bedarbė.

Bus pranešimas ir iš lietu
viškų dirbtuvių. Taigi, turi 
būti visiems svarbu išgirsti

Šį vakarą įvyksta 
LDS jaunuolių balius

• LDS nariai ši 
landžio 19, galės 
LDS 200 jaunuolių 
rengime, Liberty Auditorijoje.
Prasidės 8 vai. vakare.

pabaliavoti 
kuopos pa-

^LDS 200 kuopos komisija 
kviečia visus ir visas šiame 
parengime dalyvauti ir kartu 
gražiai vakarą praleisti.

Komisija

Kelios dienos kaip : 
Liberty

serga
Au-

Aido Chore jau yra nema
žai čia augusių lietuvių ir lie
tuvaičių. Jei jie nenori leisti 
lietuviškoms dainoms čia A- 
merikoje nutilti, tai iš Lietu
vos „atvykę lietuviai, senai ar 
tik porą metų atgal, turėtų 
bent į koncertą atsilankyti. 
Visiems bus smagu pasiklau
syti savo šalies dainų ir susi
tikti su kitais lietuviais.

Po koncerto bus Ir šokiai. Ona Globičienė,
Kas norės galės padais į grin-! ditorijos valgyklos buvusi gas- 
dis papliauškinti pasiutpolkę 
bešokdamas. Juk per lietuviš
kas vakaruškas tai už pusės 
kilometro būdavo galima gir
dėti, kada vakarušnika? su 
padais per klėties grindis už
duodavo. Amerika yra laisvas 
kraštas! Parodykime jan
kiams, kad lietuviai ne iš kel
mo išspirti. Tegu jie žino, jog 
kai lietuviai susirenka, tai 
langai nuo dainų dreba 
anot Antano Strazdelio:

pad in ė ir mūsų organizacijų 
parengimų veikėja, šaltis, sa
koma, ją smarkiai kamuoja.

Ona dabar randasi savo na
muose, 87-24 112 St., Rich
mond Hill, N. Y., netoli Liber
ty Auditorijos. Galima ją 
lankyti.

ap-

n
Taikos atvirlaiškiai 
motiną dienai

Diodai seni ir kuproti 
Visi eina tancavoti...
Nors lazdomis pasirėmę, 
Krato barzdas įsirėmę.

žodžiu, į bet koką suėjimą 
lietuvių ir lietuvaičių papras
tai du kartus prašyti nereikia. 
Tikimės, jog tokia mūsų žmo
nių dvasia dar neužgeso ir 
užges. Jonas Gray

Brooklyno Moterų Taikos 
Taryba ruošiasi pasigaminti 
motinu dienai taikos atvirlaiš
kių, kurie su piliečių parašais 
galima bus siusti prezidentu’ 

f

Trumanui.

ne-1

Motinų diena bus gegužės 
11-tą, kurioje ruošiamasi tu
rėti daug įvairių susirinkimų 
ir surinkti nemažai už taiką 
parašų.

Organizuoja mišrų 
chorą Harleme

Drąsus plėšikas

. Harleme organizuojamas 
naujas mišrus choras, kuris 
susidės iš negrų, portori k ie
čių ir baltųjų dainininkų.

Šį chorą mokins Alan Booth, 
įžymus chorų vedėjas ir pia
nistas.

Prisiartinęs prie Rockefel
ler Center kasierkoš Miss 
McKeever plėšikas pareikala
vo pinigų, tuo laiku, kai daug 
žmonių ten vaikščiojo ir dai
rėsi.

McKeever atidavė jam $300 
ir kai jis publikoje dingo, tai 
policija pribuvo jo ieškoti.

Streikierių kova su skobais Whippany, N. J. Čia strei
kuoja Whippany Paper kompanijos darbininkai. Kom
panija bando sulaužyti streike}. Vienam susikirtime su 
skebais buvo sužeista dvyliką žmonių.

Į Minėjo Varšuvos 
žydą sukilimą

i susirinki-

bus vienas 
todėl, kad 

iš lauko pusės
• pasiūlymai, kurie 

gero n e su
dauginu nesusipra- 

i virei u sukeltų.’ 4- *

Pereito pirmadienio vakaro 
New Yorko rytinė dalis, kur 
gyvena daug žydų, paminėjo 
‘'Varšuvos Ghetto” žydų suki
limą prieš nacius.

Apie 7 :45 beveik visos neo
ninės ir kitokios garsinimų 
šviesos ant Delancey gatvės

Ant Norfolk ir Delancey 
kampo pasirodė su garsiakal
biu trokas su šūkiais “Neap
ginkluokite 6 milijonų žydų 
skerdikus”, '“Nauja nacių ar
mija veda į kitą karą”.

Susirinko nemažai žmonių 
klausytis kalbėtojų, kurie aiš
kino, kaip 1943 metų žydų 
Velykų dieną sukilo Varšuvos 
ghetto žydai ir kovojo su na
ciais per 42 dienas. Priminė, 
kaip naciai išskerdė 6 milio- 
nus žydų, o dabar Amerikos 
vadovybėje nacių 'armija at
kuriama.

Išreikšta Jungtinių Valstijų 
valdžiai protestas dėl Vokieti- Į bausmę, 

tedalyvavo, bet jos armijos atkūrimo.

apie saVo darbavietes.
Turėkite, su savimi unijos 

ir social security korteles, ki
taip nebūsite Įleisti 
mą.

Šis susirinkimas 
iš svarbiausių, ir 
teks svarstyti 
atnešti
kriaučiams nieko 
teiktų, tij< 
t imu ir

Vis kas nors atsiranda su
kokiais nors kivirčius kelian
čiais pasiūlymais. Todėl kriąu- 
čiai turėtų būt<» savo reikalų 
sargyboje ir vieningai veikti.

Visi ir visos dalyvaukite šia
me susirinkime. J. S.

LLD 185 kuopa parėmė 
Laisvę ir Vilnį

LT J) 185 kuopos susirinki- , 
rnas Įvyko balandžio 16, Li
berty Auditorijoje. Nors na
rių nedaug 
gražių nutarimų padarė.

Prisiminus apie besiartinan
tį dienraščio Vilnies šėrininkų 
suvažiavimą, nutarta iš iždo 
paskirti penkinę to . suvažiavi
mo pasveikinimui. Taipgi šia
me susirinkime dalyvavę pri
sidėjo po dolerį kitą. Vardai 
vėliau bus paskelbti.

Kadangi šiūo metu 
dienraščio Laisvės finansinis 
vajus, tai nutarta iš iždo tam 
ti ksl u i pask irti $10.

Plačiai kalbėta apie vasari
nius parengimus. Nutarta 
ruošti išvažiavimą Į gražiąją 
rusų farmą, Monroe, N. Y., 
apie 60 mylių tolio. Kadangi 
mažas narių skaičius tėra šią 
farmą matę, tai tikimasi turė
ti skaitlingą išvažiavimą kada 
nors vasarą. Nusitarta gauti 
keli automobiliai. Kelionės 1.1 
kaina bus $3. Išrinkta tam 
darbui komisija — A. Bimba, 
V. Globičius ir J. Gasiūnas, 
kurie to išvažiavimo suruoši
mu rūpinsis.' Norį i tą' farmą 
važiuoti, jau dabar gali pas 
komisijos narius registruotis.

Sekretorius Ch. Balčiūnas 
raportavo, kad už šiuos metus 
jau turi 45 užsimokėjusius na
rius. Naujas narys prisirašė— 
Stasys Paleckas.

LLD narys

Pirmadienį forumas 
Vokietijos klausimu

eina

3,500 N. Y. studentą 
reikalauja taikos

New York City Intercolle
giate Peace Council paskelbė, 
kad tarp šio miesto studentų 
yra surinkta 3,500 parašų 
reikalaujant penkių didžiųjų 
valstybių susitarimo taikos 
reikalais.

1,500 Brooklyno Kolegijos 
studentų pasirašė ant petici
jų/ Manoma, kad bus galima 
surinkti iki 5,000 parašų.

Nemažas . skaičius Queens 
Kolegijos studentų taipgi pa
sirašė.* Studentai, kuriuos pir
miausia karas paliečia, labai 
susidomėję taikos reikalais.

Nuoga vaikštinėjo
svo-Mrs. Blanche Margeles 

gerka Mrs. Lana Sobel teisme 
liudijo, jog Blanche mylėda
vusi savo, namuose ir net ki
tose vietose vaikštinėti visai 
nuoga. Ji sakydavo, kad. tai 
moderniška taip daryti. x

Sobel liudijo, jog Blanche 
kartą supykusi pareiškė, jog 
neturinti vyro, su kuriuo galė
tų lovoje gulėti.

. ’ Toliau aiškinta, kad jinai 
susidraugavusi su akrobatiškų 
šokių mokytoju ir pykdavo, 
kai su juo nesueidavo.

Fabrikantas Margoles teis
mo reikalauja su ja perskirų, 
nes jis negalįs Jos žiaurumų ir 
mušimų pakęsti.

CIO Transporto Darbininkų 
Unijos prezidentas Mike Quill 
atsišaukė Į gen. Eisonhowcrj, 
kad jis, kaip tebesantis Co
lumbia Universiteto preziden
tas, darytų viską, kad sulai
kyti universiteto administraci
jos streiklaužišką darbą.

Minimo universiteto katete
ri jos ir kiti patarnautojai su
streikavo reikalaudami pripa
žinti jų uniją. Universiteto 
administracija ne tik atsisakė 
uniją pripažinti, bet dar pra
dėjo tarp studentų ieškoti 
streiklaužių, kad ši streiką su-

Choro reguliarė pamoka į- 
vyks šio penktadienįo vakaro 
8 valandą, Liberty Auditorijos 
Music Room. Visi choristai 
prašomi dalyvauti.

Choro Prezid.

HELP WANTED
Reikalingas superintendentas, 

tyręs, 70 šeimų namas, elevator 
einerator, aliejum šildomas,
lobby. Kreipkitės nuo 2 iki 4 P. M., 
room 2108, 16 Court St., Brooklyn, 
N. Y. (77-80)

pa- 
in- 
off

Užmušė vaika
Reikalinga Namu Dar

Te!.: OLympia 8-6766

2,000 
rių 
me 
ti.

> studentu ir streikie- 
dalyvavo unijos susirmki- 

rom-ii' pasižadėjo streiką

METŲ- IŠKALĖJĘS20
LAIMĖJO BYLA&

iu-Pat Langan 1-932 metais 
v o pasodintas kalėjiman 
vagystę ant 30 metų. K a 
me būdamas .jis studijavo Įsta
tymų knygas ir surado, kad 
teismas jam davė per didelę

Dabar jis apeliavo į teismą, 
kuris išklausęs jo apeliaciją 

! pripažino jam bausmę nuo 15 
. iki 18 motų kalėjimo.

Kadangi jis
20 metų, tai iš 
buvo paleistas 
senutę motiną.

buvo iškalėjęs 
teismai)ūčio jis 
namo pas savo

Nicholas Parman, 4 motų 
amžiaus brooklynietis vaikas, 
bėgdamas nuo vieno atvažiuo
jančio automobilio, pakliuvo 
po kitu ir buvo vietoje užmuš
tas.

Užmušė jauną vyrą
Dviem automobiliam susi

dūrus. ant Grand Central 
Parkway, Carona, 35 metų 
amžiaus -vairuotojas Costas 
Grangoš- buvo vietoje : užmuš
tas ir Robert Vasquez buvo 
sunkiai sužeistas.

GARSINKITĖS LAISVE J!
UžraSyklt Laisvę Savo Draugui.

(78-83)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4 th 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.

Tel. EV# 7-628S

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGŪNAS
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y.

ral Palace, 90 Clinton St., 
Manhattane, įvyksta forumas 
Vokietijos klausimu. Pradžia 
8 vai. vakare.

Kalbės “Daily Workerio” 
redaktorius Alan Max ir žydų 
dienraščio “Freiheit” redak
torius. *

Bus diskusuotas Sovietų pa
siūlymas suvienyti Vokietiją ir 
Amerikos nūs is t A ty m a s 
kląusimų. ... ...

Apsvaigęs susižeidė

3J.

Ligonis numovė 
daktarui kelnes

tuo

Nusidavęs smarkiai sergan
čiu vyras Įėjo Į Dr. Aaron 
Goodman raštinę, 440 E. 6 
St., Manhattane, ir pareika
lavo daktaro nusimauti keli
nes.

Plėšikas iškraustė kelinių 
• kišenes, pasiėmė $125 pinigais 
ir rankinį laikrodėlį. Tada pa
dėkojęs daktarui už pagydy
mą išėjo savais keliais.

Žiaurus daktaras
Buvusi dainininkė

vyro Dr. Thomas W. 
Jinai liudija teismui, 
daktaru nebegalinti 
gyventi, nes jis esąs 
ir skūpus.

1949 metaiš.

Taipgi puikus pasirinkimas
LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS

Telefonas: HYacinth 7-9677

R i c h m o n d 11 i 11 gyventoj as 
John Mattingly, laukdamas 
IRT traukinio Winthrop ir 
Nostrand stotyje, apsvaigo ir 
nukrito ant traukinio bėgių.

Pirma, negu jis buvo išim-' t 
tas iš- po traukinio, trys vago
nai virš jo pravažiavo, bet jo 
nesužeidė. Tik krisdamas jis 
susilaužė kairiąją koją.

Ragina sudaryti 
trafikui planą

Brooklynietis architektas 
Vito P. Battista ragina majo
rą Impellittcri tartis su archi
tektais, kad sudaryti 25 metų 
planą, kuris galėsiąs išrišti 
New Yorko trafiko problemą.

Jis siūlo studijuoti Brookly
no vandens pakraštį ir tinka
mai ištaisyti, naujus kelius 
pravesti, |iostą padidinti ir 
modernizuoti, ir tokiu 
palengvinti Manhattan© 
kimšimą.

Gina Barcelonos 
streikierius

būdu 
susi-

Jungtinis Antifašistinis 
Tremtinių Komitetas, kuris 
rūpinasi gynimu Ispanijos dik
tatoriaus Franco persekioja
mų žmonių, dabar atsišaukia į 
šio krašto valdžią ir žmones 
ragindamas ginti 27 Barcelo
nos streikierius.

Nan 
Winn reikalauja teisme pers
kirų ir $22,000 alimonijos nuo 
savo
Baylek. 
kad su 
kartu 
žiaurus

Jie apsivedė 
1950 metais jinai turėjo vėžio 
operaciją ant veido. Tada jos 
vyras iš jos tyčiojosi ir opera
cijai priešinosi, o po operaci
jos visąip gązdino, kad ji .bū
sianti suparalyžiuota. Bet nie-Į Tie streikieriai dabar yra 
kas neatsitikę. į fašistiniame teisme teisiami.

Jinai esanti įsitikinusi, jog Jiems gręsia mirties bausmė, 
jos turtingas vyras jos nepai- į jeigu nebus sukeltas prieš dik- 
sąs. ■ i tatortų didelis protestas.

VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
Kreipkitės pas lietuvius

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

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

JOHN BALEŽENTTS \
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N; Y. 4

- —■ _ . » ■ Y « J » *Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Matthew A., 
BUYUS 

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S <
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UljilON AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Stręįt 
BROOKLYN, N. Y. '

Tel. EVergreen 7-686^

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

6 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštadien., Baland.-April 19, 1952




