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Praėjusį ketvirtadieni Niū- 
joj’ke susirinko penki žymūs 
amerikiniai advokatai j fede
ralinio teismo salę.

Jais buvo: Harry Sacher, 
Richard Goldstein, George W. 
Crockett, Jr., Abraham J. Is- 
serman ir Louis F. McCabe.

Neužilgo jie, tarytum kri-, 
minalistai, buvo surakinti ir 
išvežti į kalėjimus.

Advokatai protestavo prieš 
jų rakinimą, — juk jie’ ne
bėgs, jie nėra jokie krimina
listai, nieko bloga niekam nė
ra padarę, — bet tai nieko 
nepadėjo.

Tvarka, tradicija privalo 
būti palaikyta!

Už ką gi šitie juristai buvo 
įkalinti?

Už? tai, kad jie ištikimai, 
ryžtingai teismo salėje kadai- 

Ą se gynė vienuolika komunistu 
vadovu.

Teisėjas Medina, kuris ta
me teisme ėjo ir neoficialaus 
prokuroro pareigas, atmokėjo 
advokatams, išliejo ant jų tul
žį nubausdamas kalėjimu, už 
tai, kad jie drįso ištikimai gin
ti teisiamuosius.

Panašiai vienas teisėjas pa
darė Vincent Hallinan’ui, Pro
gresyvių partijos kandidatui 
prezidento vietai, už ryžtingą 
teismo salėje gynimą Harry 
Bridges’©. .

V. Hallinan jau sėdi kalėji
me.

^Niūjork Times, rašydamas 
-įrfzae šią dramą, žymi, jog 

Harry Sacher “buvo vienas 
geriausiųjų teismuose advoka
tų mūsų krašte.”

Taip, Mr. Sacher genijalus 
gynėjas. Man teko matyti jį 
teismo salėse argumentuojant, 
teko matyti jo plieninę valią, 
didį apsukrumą ir logišką iš 
priešiško liudytojo suklupimų 
ištraukimą bei sūvadą.

Sacher padėjo suorganizuo
ti Niujorko važiuotės tarnau
tojų uniją; per ilgą metą jis 
buvo patsai žymiausias unijų 
advokatas mūsų mieste.

Na, ir šiandien Mr. Sacher 
jau yra “už grotų“; ten pat 
sėdi ir jo keturi kolegos, ku
rių kiekvienas yra atsižymė
jęs įvairiose darbininkų gyni
mo bylose.

Ur šitie vyrai šiandien kale- 
jiSne tik tam, kad reakcija 
galėtų parodyti kitiems advo- 

^'katams: nęapsiimkite ginti 
darbininkų judėjimo veikėjų, 

> nes ir jūs,laukia tas pats.
O vis gi reakcijai nepavyks!

•
Čikagos Drauge skaitau:
“Katalikam nėra skirtumo 

tarp Voltaire’o ir K. Marx 
ateizmo, nors pirmasis repre
zentavo buržuazijos, o antra
sis proletariato ateizmą, tad 
nereikėtų užsigauti, jei kas iš 
katalikų sujaukia prancūzų 
racionalizmą su rusų komuniz
mu, nes tų dviejų srovių nusi
statymas katalikybės atžvil
giu yra iš esmės tas pats, bet 

• tai nereiškia, kad p. Railą jo 
darbovietės viršininkui skun
dęs klebonas kun. J. Kučins
kas, kaip kad p. R. daro aiš
kią aliuziją...“

Sakinys toks ilgas, toks su- 
, dėtingas, kad ne kiekvienas 
skaitytojas jį galės atnarplio- 
ti.

Paaiškinti galima tiek: Los 
Angeles dipukai suorganizavo 
cMorą; klerikalai pradėjo rėk
ti! kad tas choras — bedie- 

*4^ viekas. Dipukas Raila teisina, 
jo£ choras nesąs bedieviškas, 
nes dainuojąs “Kur bėga Še
šupė“. Bet tai klerikalų nepa
tenkina. Dipukas B. Raila sa
ko, kad jį kunigas Kučinskas 
skundė jo samdytojams, —
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PROGRESYVIŲ PARTIJA l JAPONIJA PASKELBTA JAU VAKARINIAI VOKIEČIAI
REIKALAUJA TUOJAU ‘ I AIsn' " PRIEŠINASI KARINIAM
BAIGT KORĖJOS KARĄ
Taika — vyriausias Progresyvių 
Partijos rinkiminis obalsis

New York. — Progresy- 
i viii Partijos nacionalio kp- 
• miteto susirinkimas nutarė 
! pasmarkinti vajų, reikalau- 
j jant tuoj užbaigti karą Ko- 
Į rėjoje.

Susirinkimo pirminiu- 
kas, buvęs kongresmanas 
Vito Marcantonio, pabrėžė, 
kad “milžiniška dauguma 
amerikiečių yra pasipiktinę 
tomis besmegeniškomis žu
dynėmis ir reikalauja tai-

kos.”
Taika yra svarbiausias 

Progresyvių Partijos obal
sis šiemetinėje prezidenti- 
riių rinkimų kampanijoje.

N aci o n ai i s p r o g re šyvių 
suvažiavimas rink i m i n e i 
kampanijai įvyks Chicago j, 
pradedant liepos 4 d. Pir
mininkaus Marcantonio. 
Įvedamąją* kalbą pasakys 
pasauliniai garsus moksli
ninkas W. E. B. DuBois.

Jungt. Valstijos vėl 
ginkluos Iraną

Washington. — Jungtinės 
Valstijos padarė sutartį su 
Iranu. Pasižadėjo vėl gin
kluoti Iraną.

Amerika duos Tranui ir 
apie 24 milijonų dolerių pi
niginės paspirties pagal 
prez. Trumano Ketvirto 
Punkto programą įvairiems 
kraštams stiprinti prieš So
vietų Sąjungą.

Irano premjeras Mossa
degh už tai ketina “ginti 
Jungtinių Tautų principus.”

Šiaurinės Korėjos ir 
jankių nuostoliai ore

Seoul, Korėja. — Ameri
konai praneša, kad jų la
kūnai pereitą savaitę su
naikino 11 Šiaurinės Korė
jos lėktuvų; o amerikonai 
prarado 12 lėktuvų; sako:

Šiaurinių korėjiečių pa
trankos numušė 8 ameriki
nius lėktuvus; 3 kiti žuvo 
“per nežinomas priežastis,” 
o vienas buvo nukirstas per 
oro kautynes su Šiaurinės 
Korėjos rakietiniais lėktu
vais.

Liaudininkų pranešimai
Šiaurinės Korėjos liaudi

ninkų radijas s.akė, kad per 
dvi paskutines dienas jie 
sunaikino 19 amerikinių 
lėktuvu, v

Tito valdžia kaip 
kiauras maišas

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jungtinės Valstijos, Ang
lija ir Francija žadėjo Ju
goslavijai dar 100 milijonų 
dolerių karinės ir medžiagi
nės paramos per 12 mėnesių 
nuo ateinančios liepos 1 d.

Jugoslavijos Tito valdžia 
protestuoja, kad tai per 
mažai; reikalauja bent 
$150,000,000. Skaičiuoja, kad 
Jugoslavijos iždas per tą 
laikotarpį turės $180,000,- 
000 nuostolių.

Tito jau pirmiau gavo 
daug milijonų dolerių iš A- 
merikos.

Laikraštininkas įtaria sen.
McCarthy kaip sukčių

Washington. — Skanda
listas republikonas senato
rius McCarthy andai apšau
kė Drew Pearsoną, laikraš
čiu kolumnista, “komunis-i 
tu?”

Pearsonas už tai patrau
kė teisman McCarthy kaip 
šmeižiką; reikalauja $5,- 
100,000 atlyginimo.
- Pears.onas dabar prašo fe
deral} apskrities teismą pri
verst McCarthy atsakyt 
klausimus, kaip McCarthy 
suko nuo valdžios taksus ir 
kaip jis pelnėsi iš kreivų 
biznių, kurie paskui ban-' 
krūtavo.

KAS PADEDA SOVIETI
NEI PROPAGANDAI
New York. — Politinis 

sugedimas ir parsidavimas 
šioje šalyje “padeda Sovie
tams skleisti propagandą” 
prieš Jungtines Valstijas, 
sakė Columbijos Universi
teto profesorius George S. 
Counts.

Jis kalbėjo Industrinės 
Demokratijos Sąjungos su
sirinkime Commodore Ko
telyje.

Sovietam skirtus garvežius
Amerika į laužus parduoda

skundė kaip bedievį ir, atsieit, 
komunistą...

Gi Raila — smetonines 
žvalgybos žvaigždė.

Mes pasakysime: darbinin
kų skundimas jų samdytojams 
— šlykštus darbas, nežiūrint, 
jei tai atlieka ir dvasiškis ir 
nežiūrint, kas buvo ir kas yra 
p. Raila.

Washington. — Amerika 
1944 metais pastatė Sovie
tams 44 garvežius (lokomo
tyvus) į karinę paskolą 
(lend-lease) už $3,910,000. 
Bet prez. Trumanas 1945 
m. rugpjūtyje uždraudė 
tuos garvežius išgabenti.

Dabar valdžia parduoda 
juos per varžytines ir taip 
pat užgina iš šios šalies iš
siųsti.

Tie garvežiai buvo pasta
tyti platesniems sovieti
niams geležinkelių bėgiams. 
Jie netinka Šiauresniems A- 
merikos geležinkeliams. To
dėl šie garvežiai arba dau
guma jų įrengimų bus su
daužyti į laužus ir varto ja-

Washington. —Jungtinės
Valstijos ir Japonija galu
tinai užgyrė savo taikos ir 
apsigynimo sutartis. Taigi 
Japonija paskelbta jau “vi
siškai laisva, nepriklauso
ma valstybe.”

Bet Amerika per neribotą 
laikotarpį laikys savo ka-

Vienas Amerikos laivas 
1 • 

nuskandino kita; žuvo C ' 

176 jūreiviai
Washington.-Didžiulis A- 

merikos lėktuvnešis (plane 
carrier) Wasp netyčia su
daužė saviški karini laiva 

, naikintuvą Hobsoną Atlan
to Vandenyne, už 1,500 my
lių į rytus nuo New Yorko. 
Nuskendo bent 176 jūrei
viai ir 7 oficieriai, pagal 
dar nepilnas žinias. Išgel 
beta 61.

Tiedu laivai darė karinius 
pratimus.

Braziliečiai šturmavo 
valdžios rūmus

Rio de Janeiro, Brazilija.
— Tūkstančiai braziliečių 
Šturmavo valdžios rūmus 
Uberatos mieste, demon
struodami prieš taksų pa
kėlimą.

Demonstrantai degino ir 
daužė valdinius pastatus ir 
padarė apie 6 milijonus do
leriu nuostoliu. I V

Teisėjas suranda, kad 19 
mylių -- tai “gana arti” 
negram keliaut mokyklon

Knoxville, Tenn.—Negrai 
prašė federal} teismą, kad 
leistų penkiems jų vaikams 
lankyti vietinę vidurinę 
mokyklą sykiu su baltai
siais. Teisėjas Robertas L. 
Taylor atmetė prašymą; 
pareiškė, kad jie gali važi
nėti į negrišką mokyklą už 
19 mylių. Sako, tai “ne per 
toli,” nes ir kai kurie bal
tieji tiek keliauja į savo 
mokyklas.

Kai Tennessee, taip ir ki
tų pietinių valstijų įstaty
mai užgina negrus priimti į 
mokyklas kartu su baltai
siais.

Prasideda teismas prieš 
kukluksus plakikus

Whiteville, N. Carolina.— 
Apskrities teismas pradeda 
tardyti 25 kukluksus. Jie 
grobė iš namų ne tik ne
grus, bet ir priešingus jiems 
baltuosius ir išsiveždami 
plakė.

Santiago, Čilė.—Streikuo
ja 12,000 vario mainierių.

mi kaip sena geležis.
Sovietų Sąjunga norėjo 

juos pirkti, užmokant ame
rikiniais pinigais, bet Tru
mano valdžia atsisakė par
duoti.

riuomenę, oro jėgas ir lai
vyną Japonijoj, esą, apsau
gai nuo Sovietų Sąjungos 
bei Kinijos.

Sovietų Sąjunga kartoti
nai protestavo, kad Jungti
nės Valstijos tokiomis su
tartimis su Japonija laužo 
pokarinius talkininkų susi
tarimus.

Fašistai Romoje 
atvirai, smarkiai 
mobilizuojasi

Roma. — Daugiau kaip 
50,000 fašistų demonstravo 
Romos vidurmies.tyje, šauk
dami: “Šalin demokrati
ją!” “Šalin komunizmą!!” 
Jiems vadovavo Augustas 
de Marsanich, kuris 1922 m. 
atvedė Mussolinio juod- 
marškinius į Romą.

Valdžia susideda su fa
šistais miestų rinkimam 
prieš komunistus.

Amerikos šarvuotis 
“pats sprogęs”.

Tokio. — Amerikonų ko
manda teigia, kad “pats 
sprogo” jų šarvuotlaivis St. 
Paul, kuris bombardavo 
Šiaurinę Korėją. Parako 
sprogimas užmušė 30 jūrei
vių.

Iš pradžios manyta, kad 
sprogimą padarė Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų artile
rija, šaudžiusi į St. Paul.

Daugiau kaip pusė šilko 
audėjų Patersone*
yra bedarbiai

Paterson, N. J.—Be dar
bo vaikščioja 54 procentai 
čionaitinių šilko audėjų ir 
dažytojų.

Fabrikantai ir audėjų 
unija prašo valdžią duoti 
daugiau karinių užsakymų. 
Skundžiasi, kad iš Japoni
jos įgabenami pigesni, šilki
niai audiniai nupuldė ame
rikinį.šilko biznį. O ir pa
ti Amerikos valdžia remia 
japonų šilko pramone. ,

Kai kurie patersoniečiai 
važiuoja kitur darbo ieško
ti. Jaunesnieji gauna dar
bo, bet senesniųjų niekas 
nenori samdyti. O 75 pro
centai šilkinės pramonės 
bedarbių. Patersone yra 40 
metų amžiaus bei senesni.

amerikinis lėktu
vas KRISDAMAS 
UŽMUŠĖ DU ANGLUS

London. — Nukrito ra- 
kietinis Amerikos lėktuvas 
į St. Peter’s kaimą. Užmu
šė du gyventojus. Žuvo ir 
lėktuvo vairuotojas.

Tel Aviv. — Izraelis už
grobė švedų laivo krovinius 
Haifos uoste. Tai buvę ka
rui naudingi kroviniai, ga
benami SyrijaW

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir Šilčiau.

AMERIKOS PLANUI
Jau ir jų premjeras priverstai 
kalbėt už 4 Didžiųjų sueigų

Bonn, Vokietija.-WDidžio-
ji žmonių dauguomenė va
karinėje Vokietijoje užgi
na Sovietų pasiūlymą:

Sušaukt Amerikos, Angli- 
jos, Sovietų Sąjungos ir 
Francijos konferenciją ir 
aptart sovietinį planą dėl 

'lytinės ir vakarines Vokie
tijos sujungimo į vieną vals- 
tybę.

Gyventojai taip plačiai 
remia Sovietų pasiūlymą,

Kimball šaukia, daugiau 
Čiangui ginklu!

Detroit.—Jungti n i ų Va 1 s- 
ti jų laivyno sekretorius Dan 
Kimball ragino vis smar
kiau ginkluoti čiang Kai- 
šeko kinus tautininkus For- 
mozos saloje.

Kalbėdamas Lakūnų Klu
be, Kimball pareiškė:

“Aš negalėčiau pasakyti, 
kur ir kada jie kariaus, bet 
jie nori kariauti.”

Kimball, neseniai nuvy
kęs Japonijo.n, sakė:

i “Mes šiltai sveikintume 
Į čiangininkus, kai jie darytų 
Įsiveržimą Kinijon” (į Kinų 
Liaudies Respubliką).

Kaip amerikonai skaičiuoja 
Šiaur. Korėjos nuostolius

Washington—Karinė A- 
merikos valdyba skelbia, 
kad Korėjos kare ameriko
nai ir jų talkininkai iki šiol 
užmušė, sužeidė bei suėmė 
1,666,069 Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus ir jų padėjė
jus kinus. Sako, tik per 
dvi paskutines savaites taip 
nušlavė 17,613 šiauriniu ko- 
rejiečių ir kinų.

Amerikonai paprastai 
skaičiuoja, kad jie 10 sykių 
daugiau nuostolių padaro 
liaudininkams, negu patys 
nukenčia.

Protestas prieš Filipinų 
unijų vadovo įkalinimą

New York. — Civilinių 
Teisių Kongresas pasiuntė 
protestą Filipinų preziden
tui Quirinui. Protestuoja, 
kad Quirino teismas, nu- 
smerkė amžinam kalėjimui 
Amadą Hernandejzą, pirmi
ninką Filipinų Darbininkų 
Organizacijų Kongreso. /

Hernandez nusmerktas 
kaip “sukilėlis” už tai, kad 
kovojo prieš algų kapoji
mus darbininkams, reikala
vo taikiai užbaigti Korėjos 
karą ir sušaukti penkių di
džiųjų konferenciją dėl san
taikos.

Cali, Colombia. — Poli
cija suėmė dar 12 įžymių 
konitihistu. v

kad net vakarinės Vokieti
jos premjeras Adenauerio 
jau priverstas pasisakytu ' 
kad ir jis stoja už Keturių 
Didžiųjų sueigą. Iki šiol 
jis buvo tam priešingas. ■

Aukštajame vakarinės 
Vokietijos, seimo rūme (se
nate) atsimetė laisvieji 'de
mokratai nuo Adenauerio 
krikščionių demokratų. 
Taip jis ir prarado savo rė
mėjų daugumą tame seimo 
skyriuje.

Socialistų vadas Kurt Šu
macheris jau kelis kartus 
reikalavo suruošt Keturių 
Didžiųjų konferenciją, kaip, 
kad Sovietai ragina.

Jungtinės Valstijos, bijo, 
kad tokie skaitlingi vakari
nių vokiečių pritarimai So
vietų planui gresia suardyti 
ar bent sutrukdyti amerįki- 
nį planą.

Amerikos planas reika
lauja palaikyt vakarų Vo
kietiją kaip atskirą valsty
bę, rekrutuot jos armiją ir 
įtraukt į tarptautinę Atlan
to kraštų .armiją prieš So- 

j vietų Sąjungą.

Italy jėzuitų kunigas 
tapo komunistu <

Roma. — Jėzuitų kunigas 
Alighiero Tondi atvirto į 
komunizmą. Pareiškė, jog 
“katalikų religijos filosofi
ja nusenus ir nutolus nuo 
gyvenimo reikalu, o komu
nizmas—tai didžiausias ci
vilizacijos laimėjimas.”

Kun. Tondi iki šiol buvo 
Aukštesnės Religinės Kul
tūros direktoriaus pava
duotojas popiežiškame Gre- 
goriaus Universitete.

Jis yra 44 metų amžiaus, 
gabūs kalbėtojas ir rašyto
jas.

Sumažėjo farmu skaičius, 
bet fanuos padidėjo

Washington. — 1920 me
tais Jungtinėse Valstijose 
buvo 6 milijonai, 400 tūks
tančiu farmu, o 1950 metais 
jau tik 5 milijonai, 382 tūks
tančiai.

Farmos 1920 metais, vi
dutiniai skaičiuojant, turė
jo po 148 akrus žemės, o 
1950 metais jau po 215 
akrų, kaip parodo valdinis 
Cenzo Biuras.

Visa farmu ir jų įrengi
mų vertė 1950 metais buvo 
skaičiuojama 75 bilijonais 
dolerių, o 1949 metais jos 
pagamino 22 bilijonus dole
rių vertės. įvairių produktų.

Paryžius.—Amerika sta
tydinasi naują karinį san
dėlį Francijoj už $30,000,- 
000.

New York. — Areštuotas 
paštininkas P. Pecsiman UŽ 
50 laiškų pavogimą.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisvė, Inc.
Established April 5, 1911

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

TEL. VIRGINLV 9-1827-1828

President, GEORGE WARES; Sepr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES 
.......  $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00 ĮUnited States, per year .......

United States, per 6 months
Queens Co.............. 4.00 per six mos. Foreign countries, per year
Queens Co.................. $8-00 per year Foreign countries, 6 months

KLAIPEDA ŠIANDIEN*
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Adenauer keičia nusistatymą?1
VAKARŲ VOKIETIJOS kancleris, pasak berlyniškio 

Niujorko Timeso korespondento Mr. Middleton praneši
mą, jau pasisako už tai, kad įvyktų keturių didžiųjų 
ko/iferencija Vokietijos apvienijimo reikalu.

Tiesa, Adenauer norįs, idant Tarybų Sąjunga pakeistų 
savo siūlymo du punktus: (1) busimosios apvienytos Vo
kietijos neutralumo reikale, ir (2) Vokietijos rytines 
sienos reikale. >

Kaip bebūtų, bet jau aišku kiekvienam, jog Adenauer 
yra priverstas keisti savo nusistatymą. Pirmiau jis ne
norėjo apie sovietinius siūlymus nei kalbėti, o šiandien 
jau sakosi, kad jie būtų diskusuojami.

Kodėl taip?
Todėl, kad Tarybų Sąjungos' siūlymai, pagal kuriuos 

Vokietija turėtų būti apvienyta, padarė tokios didžiulės 
įtakos Vokietijoje, kad jau net ir Adenauer mato reikalo 
keistis. Mr. Middleton rašė:

“Yra ženklų, rodančių, jog gali įvykti sukilimas pa
čioje konclerio partijoje. Pirmiau negu šis konclerio pa
reiškimas buvo paskelbtas, Heinrich von 
krikščionių demokratų partijos lyderis Bundestage, pa
sisakė už keturių didžiųjų pasitarimus dėl Vokietijos 
apvienijimo.”

Taip, Adenauer ne veltui keičia kailį. Jį verčia tai da
ryti Vokietijos žmonės, verčia tai daryti net jo paties 
klerikalų partija.

Lietuvos 
pergalės 

Sąjungos 
seseriai

(Rašo A. Barauskas)

Brentano,

Keistas patvarkymas.
TEISĖJAS DIMOCK, kuris pirmininkauja 16-kos 

darbininkų judėjimo veikėjų teisme, praėjusį ketvirta
dienį padarė keistą patvarkymą.

Jis įsakė, kad teismo metu, nei vienas teisiamasis ne-
i pr.j.’'"’' sr.kvti v.;eš;v< k-;11, ■>; nei

Taip pat įsakyta, kati nei vienas teisiamųjų gynėjas 
(žinomu, tai paliečia ir valdžios prokurorą) neturįs tei
ses, kol teismas tęsiasi, duoti spaudos atstovams forma
lius pareiškimus.
Teisėjas įsakė, kad Elizabeth purley Flynn liautųsi ra

šiusi Daily Workeriui, kur nuolat telpa jos speciali ko
lų m na.

Ką tuo teisėjas Dimock nori pasiekti, mums dar ne
aišku. Bet jo šis patvarkymas atrodo keistas ir jis labai 
kenkia teisiamiesiems.

Pastarieji, atsiminkime, turi gintis; jie turi savo by
los vedimui surinkti pinigų iš visuomenės. Kaip gi jie 
gaus pagalbos, jei jiems užginta viešai kalbėti ar viešai 

' apie savo bylą rašyti ?
Teisiamųjų gynėjai žada prieš tai kovoti.

Kas Ką Rašo ir Sako
KUN. NIEMOELLERIO 

ĮSPŪDŽIAI, ĮGYTI 
AMERIKOJE

Amerikinis žurnalistas 
Albert Kahn, padarė inter
viu su vokiečių evangelikų 
bažnyčios galva, kun. Mar
tinu Niemoeller’iu, kai pa
starasis neseniai baigė savo 
maršrutą Jungtinėse Vals
tijose ir grįžo atgal Vokie
tijon. Evangelikų dvasiš
kis sakė amerikiniam žur
nalistui (lietuvių kalbon 
vertimas Vilnies):

Grįstu su didele viltimi. 
Mano didžiausiu rūpesčiu yra 
taika, taika visame sviete, tai
ka visoje žmonijoje. Ir išva
žiuodamas jaučiu, jog šioje 
Šalyje vystosi viltingas judėji
mas. Esu buvęs čia metus lai
ko atgal, 1951 metais.

atrodė
skirtinga. Tada man 
vyravo manymas, jog nesuti 
kimai tarpe tautų negalimi su
derinti Ir karas 
mas. Taipjau buvo 
plitęs supratimas, 
shingtono užsienio 
negalima pakeisti,
pagerinti... Dabar tačiau jau 
nėra to manymo, 
mo. Amerikiečiai 
ko *Mūsų po liti';;’.

. keit’s, l ’!/»; n;.

užsienio politikoj, ir kad tai 
turi būti daroma, taipgi, turi 
būti surastas būdas Jungtinių 
Valstijų su Tarybų 
susitarimui.

Sąjunga

mot situacija
Tuo- 
visai 

rodėsi

neišvengia- 
plačiai pa-

jog Wa- 
politikos 

negalima

to įsitikini- 
dabar nesa- 
yra vUnati

Dėl susitarimo 
bų Sąjunga, dėl 
mo ir kapitalizmo 
ler sakė:

Jei atmesime susitarimo ga
limybes, negalėsime tikėtis 
pastovios taikos. Nonsensas 
kalbėti, jog visas pasaulis tu
ri būti valdomas vienu princi
pu — kapitalistiniu ar komu
nistiniu'. Aš pats esu nei kapi
talistas nei komunistas. Neigi 
aš esu rytietis ir vakarietis. Ir 
jei vokiečiai nori taikoj gyven
ti, jie turi susikalbėti ir su 
Rytų ir Vakarų kaimynais. Nė 
jokiam atsitikime Vokietija 
negali būti neprielanki Ry
tams...

Kalbu apie taiką iš gilumos 
širdies. Mes europiečiai jau 
perdaug matėme karo. Milio- 
nai žmonių žuvo pirmesniam 
kare, o dar daugiau milionų— 
paskesniame. Niekas nežino 
kiek žūtų naujame pasauli
niame kare. Ir ką galima at 
siekti karu, apart mirties ii 
sunaikinimo? Ne, mes norime, 
kad mūsų vaikai gyventų ra
miai, išaugtų taikiam pasau- 
’v.ie ir darbuotųsi to pasaulio

r* •, Alingas n

su Tary- 
komuniz- 
Niemoel-

išmušti iš Klaipėdos, iš pajū
rio. Viršum senojo 
uosto suplevėsavo 
vėliava. Tarybų 
tautos grąžino savo
Lietuvai Klaipėdos miestą ir 
uostą, kuriuos nuo Lietuvos 
buvo atplėšę Vakarų imperia
listai. Tarybų Lietuvos darbo 
žmonių širdys yra kupinos 
karšto dėkingumo rusų tautai 
ii* visoms tarbinėms tau
toms, kurių sūnūs didvyriškai 
kovėsi už mūsų respublikos 
išvadavimą iš fašistų jungo. 
Šioje kovoje aktyviai dalyva
vo ir lietuvių tauta, susirišusi 
su mūsų Tėvynės tautomis ne
atskiriamais brolybės ryšiais.
Palyginimas su praeitimi

Laimėjimai, kuriuos pokari
niais metais pasiekė Klaipė
dos miesto darbo žmonės, su 
didžia jėga demonstruoja ta
rybinės santvarkos , pranašu
mus, mūsų šalies galios augi
mą, tarybinių tautų brolybę. 
Klaipėda, kaip ir visi Tarybų 
Lietuvos m į estą i, galėjo pakil
ti iš karo griuvėsių ir sukles
tėti tik dėka nepaliaujamo 
Tarybinės vyriausybės rūpini
mosi, tik broliškosioms tary
binėms respublikoms teikiant 
milžinišką paramą. Respubli
kos uostamiesčio išsivystymas 
ryškiausiai matosi, palyginus 
šiandieninę Klaipėdą su ta, 
kokia ji buvo prieš septyne
rius metus.

1945 metais, tuoj po miesto 
išvadavimo, jame nebuvo n| 
vienos sveikos įmonėj. Bėgda
mi nuo Tarybines Armijos 
rmūgių, hitleriniai okupantai 
išsivežė fabrikų ir gamyklų 
įrengimus, jo ko nespėjo išsi
vežti — sunaikino. Atsitrauk
dami grobikai išsprogdino į- 
mones, elektros stotį, geležin
kelio mazgą, uosto įrengimus. 
Milžiniškus nuostolius fašistai 
padarė ne tiktai Klaipėdos 
pramonei — užtenka nurodyti 
faktą, kad buvo paversta griu
vėsiais daugiau kaip du treč
daliai gyvenamųjų namų, ne
liko nė vienos sveikos mokyk
los, ligoninės. Miestas atrodė 
miręs.
Gyvenimas virte verda

Pažiūrėkime į Klaipėdą da
bar, % prabėgus septyneriems 
metams, ir nebe pažinsime 
miesto. Gyvenimas jame virte 
verda. Ir pramonė, ir kultūri
nio gyvenimo užmojis toli 
pralenkė prieškarinių metų 
lygi-

Klaipėdoje Tarybų valdžios 
metais iš naujo sukurta ga
linga pramonė, toli pralen
kianti savo pajėgumu, miesto 
pramonę buržuazijos valdymo 
metais. Įmonės, kurios anks
čiau priklausė užsienio kapi
talistams ir dirbo su sena, at-

silikusia technika, dabar iš 
pagrindų pertvarkytos, išplės
tos, apginkluotos puikiomis 
aukšto našumo tėvyninėmis 
mašinomis ir įrengimais. Klai
pėdos darbo žmonėms padėjo 
Išvystyti pramonę visos mūsų 
šalies darbo žmonės. Iš Mask
vos, Ivanovo, Gorkio, Penzos, 
Iš Vidujinės Azijos respubli
kų buvo gauta daugybė įvai
riausių tobulos konstrukcijos 
mašinų, medžiagų ir žaliavos. 
Nesustoja broliškųjų respubli
kų siuntos į Klaipėdą ir da
bar. Apie miesto pramonės iš
augimą* liudija kad ir šie fak
tai : dabar “Trinyčių” fabriko 
verpalais aprūpinamos visos 
mūsų respublikos įmonės, 
vien “Gulbės” fabrikas išlei- 
d ž i a žymiai d a u g i au 
medvilninių a u d i n ių, 
negu buržuazijos valdy
mo metais pagamindavo teks
tilės visa Lietuvos pramonė. 
Tačiau ne vien verpalais ir 
medvilniniais audiniais šian
dien garsi Klaipėdos pramo
nė: ji tiekia dabar automobin 
linitis kranus, uosto įrengimus, 
mineralines trąšas ir eilę kitų 

tokią 
nebu- 
praei-

te m-

vertingų gaminių — 
produkciją, apie kurią 
vo .įmanoma nė galvoti 
,tyje.
Uosto vystymasis

Neregėtais anksčiau
pais vystosi jūrų prekybos 
uostas. Jis gausiai aprūpintas 
aukšto našumo įrengimais, vi
si sunkieji darbai mechani
zuoti. Uosto mechanizacijos 
lygį rodo tai, kad 90 procentų 
pakrovimo-iškrovimo darbų 
atlieka mašinos.

Klaipėdos įmonių darbo 
žmonės sėkmingai. kovoja už 
gamybos planų 
anksčiau laiko, už 
siekimus taupant 
žaliavas ir elektros

sako, ieiKaiiij&i
Vitymas 

ir tai nusistatymas1-ne vie

no Niemoellerio, o ir dau
gybės kitų padorių dvasiš
kių, tiek Vokietijoje, tiek 
ir Amerikoje. Nemaža dva
siškių, tačiau, nedrįsta sa
vo nuomonės viešai pa
reikšti, nes prieš juos tuo
jau gali būti (ypatingai A- 
merikoje) atsuktos reakci
nės šmeižto patrankos. Pats 
Niemoeller tūlos ameriki
nės spaudos buvo apšauk
tas “Maskvos agentu,” bet 
šis dvasiškis to nepaiso, jis 
dirba savo ir už tai vertas 
žmonių pagarbos.

PAKLAIDOS
PATAISYMAS

Balandžio 25 d. Laisvėje, 
“Kas ką rašo ir sako” sky
riuje, straipsnelyje apie 
Jaltos konferenciją pasaky
ta, kad joje dalyvavo Trii- 
maaias,— turėjo būti prezi
dentas Roosey eitas.'

rengta ir šiemet bus dar la
biau išplėsti darbai įrengiant 
naujus parkus, skverus, poil
sio aikšteles. Ypač dideli dar
bai šia kryptimi išsivystė deši
niajame Dangės krante. Klai
pėdiečiai kasdien jaučia Tary
bų valdžios rūpinimąsi jų bui
timi, gyvenimo sąlygų pageri
nimu. šis rūpinimasis atsispin

di taip pat priemonėse,, skirtose 
išplėsti mokyklų tinklui, svei
katos apsaugos įstaigoms, ge
rinti jų darbui.
Mokyklos ir mokymasis

Gausu dabar yra Klaipėdo
je mokyklų: veikia mokytojų 
institutas, mokytojų seminari
ja, žemės ūkio techniku(nas, 
muzikos mokyklos, dešimtys 
pradinių ir vidurinių mbkyklų. 
Užtenka nurodyti 
Klaipėdoje šiandien 
čias žmogus mokosi, 
inteligentija aktyviai
ja visuomeniniame gyvenime.’

Puikus tarybinis miestas, 
srities pramonės ir kultūros 
centras — tokia yra šiandien 
Klaipėda, kurią prieš kelis 
metus buvo sunaikinę hitleri
niai barbarai. Tarbinėje Sant
varkoje respublikos uosta
miesčiui atsiveria vis naujos 
suklestėjimo perspektyvos. 
Auga miestas, auga jo žmo
nės. Klaipėdiečiai, kaip itv vi
sos Tarybų Sąjungos dkrbo 
žmonės, jaučia gilią 
kantą imperialistams,
vėl kėsinasi sukurstyti pasau
linį karą, vėl paversti griuvė
siais taikingų žmonių miestus. 
Tačiau nelemta išsipildyti ka
ro kurstytojų niekšiškiems 
kėslams. Taikos jėgos yra pa
kankamai galingos, kad su
žlugdytų visus karo kurstyto
jų planus.

tai,
kas

M ji esto 
daly

kad 
tre-

vau-

neapy-
kurie

Amerikos jūrininko

Prezidentas Trumanas pareiškia spaudos korespon
dentams, kad jis visomis jėgomis ir išgalėmis darbuosis 
už demokratų partijos kandidato išrinkimą.į preziden
tus. Šalia jo stovi Mrs. Truman, kuri sakosi esanti pil
nai patenkinta, kad jos Harry nebebus kandidatu.

įvykdymą 
naujus pa- 
medžiagą, 

energiją, 
už viršumplanines sankaupas,
už puikią produkcijos koky
bę. Socialistiniame lenktynia
vime dalyvauja daugiau’ kaip 
95 procentai miesto darbinin
kų. Darbe jie vadovaujasi į- 
žymiųjų šalies gamybos nova
torių darbo metodais. Kiekvie
na nauja patriotinė iniciatyva 
įmonėse ir gamyklose suran
da karštą pritarimą. Dėka so
cialistinio lenktyniavimo, dau
gelis įmonių žymiai anksčiau 
laiko įvykdė praeitų metų ga
mybos planus, davė valstybei 
dešimtis milijonų rublių vir- 
šumplaninio pelno. Nemažėja 
patriotinio darbo užmojis ir 
šiais metais. Celiniiozės-popie- 
riaus kombinato kolektyvas 
šiemet prisiėmė naujus įsipa
reigojimus ir kreipėsi į visų 
srities įmonių, transporto ir 
statybinių organizacijų kolek
tyvus, ragindamas kovoti už 
1952 metų I ketvirčio 
įvykdymą pirma laiko.
Liaudies švietimas ir 
sveikatos apsauga

Dideli yra Klaipėdos darbo 
žmonių pasiekimai atstatant 
miestą, jį sutvarkant ir puo
šiant, vystant liaudies švieti
mą, sveikatos apsaugą. Per 
laikotarpį, praėjusį nuo išva
davimo, miesto darbo žmonės 
talkų būdu atidirbo kelis mi-' 
lijonus valandų pašalinant 
griuvėsius, įrengiant skverus, 
parkus. Tarybinė vyriausybė 
kasmet didesnes lėšas skiria 
kultūros įstaigų ir gyvenamų
jų namų statybai, darbo žmo
nių buitiniams reikalams pa^ 
tenkinti.
Naujoji statyba

Klaipėdos statybos valdyba, 
1951 metų planą įvykdžiusi 
iki lapkričio 1 dienos, šiemet 
turės atlikti dvigubai daugiau 
statybos darbų, negu pernai. 
Stambesniųjų objektų tarpe— 
naujas - duonos kombinatas, 
mokomasis kombinatas žemės 
ūkio kadrams paruošti, de
šimtys namų tralerių laivyno, 
žvejybos uosto, duonos kombi
nato ir kitų įmonių darbinin
kams. žymiai išplečiami “Gul
bės”., “Trinyčių” fabrikai ir 
eilė kitų įmonių. Bus pastaty
tos 2 naujos vidurinės mokyk
los 800 mokinių'.’ Mieste jau į-.

nuomone

piano

Balandžio 22 d. “Daily 
Workerio” laidoje skaičiau 
laišką iš miesto Tunis, Tu
nis! jos sostinės. įdomus jis 
tuom, kad jame patiekta 
vieno jūrininko įdomi nuo
monė. Laiške kalbama apie 
Amerikos karinius laivus, 
kurie pribuvo į Vidurže
mio jūrą kariniams manev
rams. Ten suplauks kitų 
kapitalistinių kraštų laivai. 
Vieni bus. “draugai,” o kiti 
“priešai.” Eis “susikirti
mas.” Priešais, žinoma, 
skaitomi rusai.

Kaip į tai žiūri Amerikos, 
jūrininkai? Laikraščio ko
respondentas sako, kad jis 
pasikalbėjo su keletu iš jų. 
Vienas, pasakė: “Kur nors 
ten yra Rusija-, bet mes 
manome, kad Joe Stalinas 
gal miega namie, o mes tuo 
tarpu būname be miego.’

Kuo švelniausia pasakius, 
šis jūrininkas neparodo jo
kio entuziazmo del karinių 
manevrų. Antra, jis tuomi 
pasakė, kad rusai ramiai 
sau “miega,” tai yra, nepa
siduoda jokiai karo isteri
jai, nesibijo gąsdinimų, tuo 
tarpu mes, Amerikos žmo
nės, taip paveikti karo kurs
tytojų propagandos, jog nė 
naktimis n e b e u žmiegame. 
Panašiai samprotauja ir 
ir mūsų jūrininkai tuose 
laivuose, kurie Viduržemio 
jūroje šturmuoja, “priešą.”

Frontas
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Raštą “Prisimenant ligoni
nę” gavome. Dėkojame. Iš
spausdinsime vėliau, nes jis 
nepasens.

Motinos teisė 
į vaiką • •

Amerikoje teisėjų galia 
labai didelė. Dažnai čia tei
sėjai gali daryti su papras
to žmogaus gyvenimu taip, 
kaip jie nori. Tokį pavyzdį 
užeiname Detroite.

Detroite darbininkų bal
sais išrinktas teisėjas Frank 
Fitzgerald pasirodė di
džiausiu šovinistu, didžiau
siu negrų neapkentė j u. Jam 
nepatinka, kad balta moti
na, gyvanašlė, Mrs. Rig
gins, apsivedė su negru vy
ru. Jis sąuvališkai nuspren
dė, kad jinai nebeturi tei
sės į savo penkių metų sū
nų. Ji neturi teisės vaika 
net susitikti. Kas bjau
riausia, tai kad prieš porą 
metų, kai Mrs. Riggins sky
rėsi su savo vyru, tas pats 
teisėjas sūnų Eric priskyrė 
jai. O dabar, kai motina 
apsivedė su kitos rasės 
žmogumi, tas pats teisėjas 
panaikino savo pirmesni nu
tarimą ir atėmė iš jos sūnų.

Reiškia, teisėjas turi ga
lią patvarkyti, su kuo mo
tina turi teisę tuoktis, o su 
kuo neturi teisės, šiuo sa
vo patvarkymu jis nustato, 
kad rasiniai barjerai turi 
būti amžini, kad jeigu balta 
moteriškė išteka už juodo 
vyro, jinai nebetenka lygių 
teisių prieš įstatymus, ji 
jau nebeturi teisės nė į sa
vo kūdikius.

Nesinori tikėti, kad šis 
teisėjo Fitzgerald nuospren
dis praeitų be rimto pasi
priešinimo. Turės atsiras
ti žmonių, kurie tuo reikalu 
susirūpins ir padės Mrs. 
Riggins atgauti pilnas mo
tinystės teises.

Amerikonas

atliekus ir gamino tik pirmos 
rūšies produkciją.

Naujais darbo laimėjimais 
pasitinka Tarptautinę moters 
dieną “Verpsto” trikotažo 
fabriko, linų apdirbimo fabri
ko ir daugelio kitų miesto į- 
monių stachanovininkės.

šalią^ 
būre-
sava-

Jaunieji fizikai

KAUNAS, III-6 d. — 
daugelio kitų dalykinių 
lių, ugdančių moksleivių
rankiškumą darbe ir gilinan
čių klasėje įgytas žinias, Kau
no II-oje vidurinėje mokyklom 
j e sėkmingai dirba fizikos bū
relis, kurio veikloje 
ja daugiau kaip 100 
Būrelis turi keturias 
mokslo . priemonių, 
projekcinės aparatūros ir fo
to. Būrelio susirinkimuose 
skaitomi pranešimai apie di
džiuosius rusų mokslininkus, 
apie rusų mokslininkų atras
tus didelę reikšmę turinčius 
fizikos dėsnius, demonstruoja
mi mokinių jėgomis pagamin- 

i ti pirmojo lėktuvo išradėjo 
Možaiskio lėktuvo, Ciolkoiys- 
kio tarpplanetinės raktyjjs, 
Polzunovo garo mašinos mo
deliai ir eilė kitų modelių.

Fizikos būrelio nariai paga
mino kalorimetrus, elektro- 
skopus, statyvus optiniams 
stiklams ir kitus įvairius ma
tavimo prietaisus bei įrankius, 
o taip pat telefoną, elektrinį 
skambutį, elektrinį telegrafą 
ir mikrofoną. Visi šie moki
nių pagaminti daiktai panau
dojami, kaip vaizdinės moky
mo priemonės.

T. Balkevičius

dalyvau- 
mokinių 
sekcijas

radijo

111-2 d. — 
metų rezul-

Agronomai — kolūkių 
pirmininkai

NAUMIESTIS, 
Svarstant ūkinių
tatus paaiškėjo, jog ten, kur 
kolūkių vadovais dirba paty
rę, sąžiningi, kolūkiniam Rei
kalui atsidavę žmonės, pasiek
ti gausūs organizaciniai ir g«dk 
mybiniai laimėjimai. Ryšium 
su tuo ataskaitjnių-rinkiminių 
susirinkimų metu kolūkiečiai 
rinko kolūkių vadovais tinka
miausius žmones. “Šešupės” 
kolūkio pirmininku buvo iš
rinktas agronomas Matiukas, 
Spalio 30-čio vardo kolūkio 
pirmininku — agronomas Ja- 
nušaitis, “Arminų” kolūkio 
pirmininku , — agronomas 
Steponavičius ii’ kiti. Dabarti
niu metu rajono kolūkiuose 
pirmininkais dirba naujai iš
rinkti 4 agronomai ir eilė ki
tų patyrusių darbuotojų.

V. Plaušinaitis

Saigon, Indo-Kina.—Fwan- 
cūzai sakosi naikiną du 
Vietnamo liaudininkų pul
kus Raudonosios upės žio
tyse.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Tarptautinės moters 
diepos garbei

ŠIAULIAI, 111-6 (1. —Dau
giau kaip šimtas pranešėjų ir 
agitatorių skaito paskaitas ir 
rengia ^pašnekesius, skirtus 
Tarptautinei moterų dienai.

“Tarybinės moterys Didžio
jo. Tėvynės karo metais ir 
taikaus darbo fronte” — to
kia tema suorganizuotos pa
rodos miesto partiniame kabi
nete, sritinėje bibliotekoje ir 
kitose kultūros-švietimo įstai
gose. Odininkų, trikotažinin
kų, geležinkelininkų, statybi
ninkų meninės saviveiklos ko
lektyvai paruošė naujas kon
certų programas, kurias jie 
atliks iškilminguose vakaruo
se-. •

Darbo pakilimas jaučiamas 
Šiaulių pramonės įmonėse ir 
statybose. “Rūtos” konditeri
jos 
tės, 
z ės 
mos 
antros pamainos normos. Va
sario .mėnesį šios brigados vi
siškai likvidavo planuojamus 
■ i,, ..........
2 pusi.--Laisvė (Liberty)-Antrad., Ba!and.*Aprii 29, 1952

“Rūtos
fabrike Elenos Strazdai- 
Stasės šemetienės ir Ka- 
Lukavičiūtės . vadovauja- 
brigados įvykdo po pus-

Jubiliejiniai leidiniai

Lietuvos TSR Valstybinė 
grožinės literatūros leidykla 
išleido lietuvių kalba N. V. 
Gogolio kūrinių vienatomį, 
skirtą ši m tosioms didžiojo ra
šytojo mirties metinėms. Rin
kinyje įdėta 12 kūrinių. Rinki
nyje išspausdintas taip pat į- 
žanginis straipsnis apie N. V. 
Gogolio gyvenimą bei kūvybą 
ir pastabos prie isspausdinWMUj 
kūrinių. r

Knyga išleista 6 tūkstančių 
egzempliorių tiražu, išspaus
dinta aukštos kokybės popie
riuje, meniškai apipavidalinta.
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GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

i (Tąsa)

' — A$ grįžtu prie savo minties, — sa
ko Serbe ras. — Jei dabar mums tektų 
grumtis su fašistais ir jų talkininkais, 
mes grumtumės kaip liūtai. Žinodami, 
kas mūsų laukia, jei pralaimėsime, mes 
į dantis nežiūrėtume.

Polis kažką galvoja, paskui pasilenkia 
prie manęs ir sako tuo metu, kada kiti 
toliau ginčijasi:

— Gal ir taip. Ir aš taip pat prade
du manyti, jog esti minučių, kada smur
tas yra gėris. Iš esmės gyvenimas — ko
va. Pažanga — kova.

—Taip, Poli, tai kelias, vedąs į di
džiąją dieną, kada žmonės pagaliau taps 
broliais.

XI
MIRTIES PRIEANGIS

Ryškiai nušviesta patalpa maždaug 
astuonių iš keturių metrų ploto. Tai 
Mauthauzeno ligoninės priimamasis. Čia 
taip p$t operacinė ir tvarstomoji.

Aš įėjau su devyniais kitais man ne- 
yjpžįstamais kaliniais. Mes visi nuogai 
nusirengę, bet kambarys pakūrentas. 
Patekau i ligoninę vieno stovyklos gydy
tojo — prancūzo — dėka, kad’flegmoną 
kairėje. rankoje prapjautų.

Aplinka vargu ar gali padrąsinti žmo
gų. Šalia manęs daktaras kažkokiam ne
laimingam, išgąsdintam seniui stato 
zondą į žaizdą šlaunyje. Senis abiem 
rankom, įsikibęs į stalo kraštą ir inkščia 
kaip šunytis.

Ant stalo chirurgas rausiasi blauzdo- ’ 
je paciento, kuris klaikiai rėkia. Viena
me kampe tvarstoma, kitame praplau
namos pūlingos žaizdos, o trečiame iš
klausomi. ligonys.

Kibire, kraujuje ir pūliuose, guli ga
balai mėsos, amputuotos galūnės.

Baskui, mus įeina nauja dešimties 
žįfVTnų partija, kiti, išeina. Du naujai 
atvykusieji šlubuoja. Įspūdis toks, tarsi 
būtum patekęs į anatominį muziejų. 
Koks dešimt daktarų, chirurgų ir sani
tarų bėgioja tar}5 ligonių ir luošųjų.

Ateina mano eilė. Ą’ieš mane ant 
operacinio stalo gulėjo jugoslavas, ku
riam piovė ranką. Jis taip gynėsi ir rė
kė, kad netekęs kantrybės chirurgas lie
pė duoti jam kaukę su eteriu.

Aš atsiguliau į jo vietą. Drąsinuos ir 
visaip stengiuos, kad atrodyčiau ramus. 
Asistuojantis gydytojas'1 — prancūzas. 
Neklausdamas leidimo, jis ima tampo
ną su eteriu ir kiša man panosėn. Aš iš 
karto užmigau ir net nesuspėjau pajus
ti, kaip prisilietė peilis, L

Kai po kelių minučių pabudau, opera
cija jau buvo baigta. Ranka daugeliu 
sluoksnių apsukta popieriniu tvarsčiu. 
Gydytojas pasakė:

— Tau pasisekė: pirmą kartą per dvi 
savaites man leido užmigdyti prancūzą.

Aš padėkojau jam už dėmesį ir nesi- 
gailėdarąas palikau smirdančią patalpą, 
į kurią nenutrūkstama srove liejosi vis
nauji ligoniai. į

Koridoriuje mes greit velkamės marš
kinius, maunamės / kelnes,. įsispiriame 
prastas medines klumpes įr einame pas
kui' savo naująjį barako Seniūną. Sausio 
mėnuo. Ligi barako Nr. fc, kur mus pas
kyrė, reikia šitaip apsirengus nueiti per 
sniegą apie šimtą metrtį. Bet tokios 
smulkmenos mūsų jau nebe jaudina.

Barake visos procedūros prasideda iš 
naujo: kirpimas, skutimas, “utėlių tik
rinimas.” Buvo apie vidurdienį, kada 
man pagaliau nurodė lovą, kurią man 
teks dalytis su jau gulinčiu ten ligoniu. 
Laimei, mūsų tik. du, aš ir mano kaimy
nas ----prancūzas. Šiandien man tikrai
sekasi.

Palatoje, kuri eina per visą baraką, 
yra apie du šimtus lovų dviem aukštais. 
Kiekviena 80 centimetrų pločio ir 1 met
ro 80 centimetrų ilgio. Lovos stovi vie
na prie kitos keturiomis eilėmis. Tarp 
trečios ir ketvirtos eilės paliktas takas. 
Ligonių skaičius čia svyruoja nuo as
tuonių šimtų ligi tūkstančio šešių šimtų,
žiūrint, kiek žmonių tenka vienai lovai 
— du ar keturi. Sklype, skirtame ligo
ninei, yra astuoni tokie pastatai.
stovykla.

(Bus daugiau)

Iš San Paulo lietuvių kronikos
MIRĖ SANPAULIŠKĖS

■ . -^‘ŽINIOS”
Rašo Į^eonas Audickas .
Nespejusios sulaukti nei 

pereitų metų, pabaigos, stai
gia mirtimi pabaigė savo 
nelaimingas dienas sanpau- 
liškės Bumblio leidžiamos 
ir paskutiniu laiku dipuko 
Gintauto redaguojamos 
“žinios.”

Kadangi .“Žinių” leidėjų— 
A. Dumblio, Meilūno ir pir- 
įftojo jų redaktoriaus Simo 
Bakšio praeitis nebuvo 
smarkiai sukompromi t u o - 
ta, tai pirmosiomis laikraš
čio ėjimo: dienomis buvo 
manoma prisidėti ir demo
kratiniams > San Paulo lie
tuviams. Tuo reikalu buvo 
paskirta keletas asmenų 
padaryti su jais pasitarimų 
ir ieškoti būdų dėl laikraš
čio leidimo bendromis jėgo
mis. Tas neįvyko, nes jau 
pirmomis “Žinių” gyvenimo 
dienomis laikraštis pradėjo 
sukti į mūsų tėvynės priešų 
pusę. Kaip pradžioje jų lei
dėjai buvo pasimoję nepra- 

‘ leisti nė vieno straipsnio 
“necenzūravę” prieš jam 
pateksiant į laikraštį, kad 
neįvyktų kokių nors “fašis
tinių” minčių, taip vėliau 
pradėjo “cenzūruoti” tuos 
straipsnius, kurie kiek nors 
tiesos pasakė apie tėvynę i 
bei apie dėme kratinius įvy 
kius S. Paulo lietuvių kolo
nijoje. )

Pasitraukus Bakšiui iš 
/redaktoriaus vietos ir ją 

užėmus dipukui Gintautui, 
“Žinios“ visai nudardėjo lo
kių keliais — atsistojo at
viroje mūsų tautos priešų 
pusėje. O didelei daugu

mai mūsų tėvynainių esant 
demokratinių įsitikinimų, 
aišku, toks “Žinių” nukrypi
mas į šmeižikų pusę, suda
rė staigų skaitytojų atšali
mą, kas žymiai sumažino jų 
pajamas ir privedė prie su
stojimo. Ryšium su “Žinių” 
mirtimi demokratiniai Bra
zilijos, o ypač S .Paulo lie
tuviai, nieko nenustojo, ne
bent melų ir šmeižtų neva 
laikraščio, kurio vietą, kol 
kas pavaduoja “Mūsų Lie
tuva” — kunigo RagaŽrins- 
ko ir brolių Metelionių or
ganas.

"" •

Ryšiai su Tėvynė
Tankiai tenka pastebėti 

buržuazinėje spaudoje, kad 
“su Lietuva (ir su kitomis 
socialistinėmis respubliko
mis) nesusisiekiame todėl, 
kad ten laiškai neįsileidžia- 
mi.” Tai grynų gryniau
sias melas, kuriuo užsiima 
mūsų tautos priešų apmo
kami agentai. Jei mes iš 
ten žinių negauname, arba 
mažai tegauname, tai, tam 
kaltos tos šalys, arba tos 
pašto įstaigos, nuo kurių 
mes priklausome. Budresnis 
adresatas gali greit paste
bėti, kur ir kiek laiko laiš
kas išlaikomas. Tai galiiha 
sužinoti iš antspaudų ant 
voko.

Antai, mano kaimynas 
(panevėžietis.) gauna laišką 
nuo savųjų iš Tėvynės, ir 
kaip nustembame pažiūrė
ję į jo išsiuntimo datą: laiš
kas Išsiųstas iš Vilniaus 
daugiau kaip prieš metus 
laiko ir, sulig kitų antspau
dų datomis, jis pasiekė Bra
ziliją oro paštu po 8 die

Ištisa

mi, tai tebevargonininkau- 
ja, tebamokytojauja, tebe- 
susisiekia su savo šeimos 
nariais, gyvenančiais užsie
nyje. Ir ne tik jis vienas. 
Ne su vienu tenka susira
šyti ir kurie tik gyvena 
kiek laisvesnėse šalyse, visi 
turi tankesnius ar retesnius 
ryšius su savaisiais, jei su 
jais nori juos palaikyti.

Nekviestas svetys
Vasario 9 d. aplankęs li

goninėje gulintį artimiau
sią gyvenimo draugą ir 
jausdamas kiek dvasiniai 
išsiblaškęs, vienišas, nuta
riau nuvykti į vieno gero 
bičiulio varduves, nors tie
sioginiai ir nebuvau kvies
tas. Mano apsilankymo 
tikslas buvo išblaškyti ne
ramias mintis, susijusias su 
artimo žmogaus liga ir pa
mėginti parinkti prenume
ratų dėl mano bendradar
biaujamo laikraščio. Neap
sirikau. Svečių buvo gau
sūs būrys, kurie malonių 
šeimininkų priimami vaiši
nosi ir linksminosi. Aš taip
gi turėjau pusėtino pasise
kimo: suradau ten lietuviš
kai skaitančių asmenų ir 
įkalbėjau jiccns gero laik
raščio prenumeratą. Nors 
tas laimikis ir nebuvo di
džiausias, nes daugumoje 
svečiai buvo jaunuoliai, — 
kaip jaunuolis ir pats po ki
lio ruošėjas, — bet, visgi 
mano žygis nebuvo veltui. 
Šis mano atsiliepimas per 
s.paudą apie minimą žygį 
tebūnie palinkėjimu ilgo 
amžiaus Vaitiekui ir atsi
prašymas už “intrussą.”

(Iš Darbo)

nų, kai tuo tarpu pats adre
satas jį gavo tik po metų! 
Kas tame kaltas? Tarybi
nis paštas, ar “laisvųjų” de
mokratijų pareigūnai?

Susirašau su keletu prie- 
telių bei giminaičių, gyve
nančių įvairiose šalyse. Ka
dangi es.u suinteresuotas ži
niomis apie Tėvynę,- veik vi
suomet rašydamas jiems 
laiškus, užklausiu apie jų 
ryšius su Lietuva. Ir daž
nai per juos susisiekiu su 
savaisiais,. gaunu žinių iš 
Tėvynės.

Kame gi tai paslaptis? 
Tame, kad keletas iš jų gy
vena tokiose, šalyse, kurios 
netaip jau daug priklauso 
nuo Trumano “demokrati
jos.” Pavyzdžiui, Argenti
noje gyvenanti giminaitė 
rašo: “Su Lietuva aš su
sirašinėju gerai. Gaunu 
daug laiškų, fotografijų. 
Mano sesutė Genė jau antri 
metai mokytojauja; Alma 
atsiuntė- jos nuotrauką su 
tokiu pat instrumentu, kur 
jūsų sūnus mokos (mano 
sūnus mokosi, ant akordio- 
no. L. A.); tėvelis vis. dar 
vargonininkauja ir dėsto 
muzikos pamokas net tri
jose gimnazijose.”

Reiškia, Lietuvoje tebėra 
ir bažnyčios, ir vargonai su 
vargonininkais, tebėra ir 
naujai statomos gimnazijos 
ir kitos apšvietos bei moks
lo įstaigos. Gal kas pasa
kys, kad tas mano giminai
tis buvo bolševikas. Kiek 
aš žinau, anais smetoniniais 
laikais jis buvo geras kata
likas, katalikų organizacijų 
narys ir net organizatorius. 
,0 kadangi jis buvo ir pasili
ko tokiu pat geru žmogu

Newark, N J.
Sietyno ir rusų koncertas

Sietyno Choro, bendrai su 
rusų, iškilmingas koncertas su 
šokiais įvyks šeštadienio va
kare, gegužės 3 dieną, rusų 
salėje, 53 Broome St. Pradžia 
lygiai 7 :30 vai. Įžanga vienas 
doleris. Programoje dalyvau
ja šios meno grupės: Sietyno 
Choras, vadovaujant Mildred 
Stensler, Moterų trio; Anna 
Stelmokaitė-Eickie, Lesie Stoč- 
kus ir Madeline Knorr; Vyrų 
trio; Ed. Skučas, Tadas Kaš- 
kiaučius, ir St. Mikionis; klasi
nių šokių šokėja Sonia Star, 
rusų Choras, jų solistai, due
tai, “Volga” ansamblis, šokė
jai ir kt. »

šis koncertas bus ne tik su 
daug dainų-dainelių keliomis 
kalbomis, bet ir aukštos rū
šies šokių-muzikoš, o taip jau 
ir paskutinis šios žiemužės sa
lėje parengimas.

Mes ne tik tikimės svečių 
iš arti ir toli, bet tuom pat 
kartu ir kviečiame pasigrožė
ti, pasigėrėti turininga prog
rama, kokios jūs seniai nema
tėte. Tikimės, kad apsilankę 
pilniausiai būsite pasitenkinę. 
Po programos, šokiai iki kojų 
skaudėjimo. Sietyno Report.

Dailus veidelis — tai jau 
pusė kraičio.

Vokiečių priežodis

ORLANDO, FLA.
Į

VELYKOS

Gal niekur kitur taip nėra 
švenčiamos Velykos, kaip Or
lando, Fla. čia prieš saulėtekį, 
įvairūs protestoniško tikėjimo 
maldininkai, jų tūkstančiai,
jau buvo susirinkę miesto cen
tre gražiame Lake' Eolą parko 
prie ežero. Saulei tekant, me
todistų pastoriaus. Dr. John 
Branscomb, vadovybėje atlik
tos masinės ceremonijos bei 
pamaldos...

Tą velykų rytą aš irgi ne, 
galėjau ramiai ilsėtis, nes 
auštant rytui, per atdarus 
langus iš kitų kambarių veržė
si iš radijų visokių pryčerių, 
ministerių ir pastorių pamoks
lai apie Kristaus prisikėlimą 
ir tas terškėjimas ardė man 
ramybę.

Po pusryčių toks pat pa
mokslų ir vargonų bažnytinių 
meliodijų terškėjimas. Man 
pradėjo darytis pikta. Juk aš 
tas pasakas apie Kristaus pri
sikėlimą ne tik girdėjau, bet 
ir mokinausi suprasti pirmiau, 
negu nckurie iš šių pryčerių. 
Tai kam jie dabar ardo man 
nervus su tomis senomis pasa
komis?’

Pradėjau rašyti straipsnį 
apie religijas, bet nesiseka, 
nors tam medžiagos turiu 
daug. Mat. rašymui reikalin
ga ramybės, kad galima būtų 
sukoncentruoti mintis. Sėdžiu 
nusiminęs ir pykstu, kad netu
riu ramybės.

Mano laimei, atvažiuoja pas 
mano mano' geras draugas 
Jonas Juraitis ir užklausia ar 
aš galiu ir ar noriu išvažiuoti. 
Neėmė daug laiko, kai mudu 
jau važiavome pro žaliuojan
čius orąndžių laukus. Gran
džių medžiai jau visur peržy
dėję ir užsimezgę žirnio didu
mo žali' orandžio pumpurai.

Už kelių mylių nuo Orlan
de, Taft miestelyj, neseniai 
persikėlę iš Gulfport, Fla., 
gyvena geri draugai, “Lais
vės” skaitytojai Petras ir Ona 
Navickai. Sustojome pas juos. 
Bet... draugę Navickienę rado
me su sugipsuota koja. Mat, 
draugei Navickienei pasitaikė 
nelaimė ir palei riešelį nulau
žė koją. Turėjo išbūt tūlą lai
ką ligoninėje. Aš tik dabar 
tą draugės nelaimę sužinojau. 
Draugai Navickai čia nusipim 
ko namą ir persikėlė gyvent, 
nes Petras Navickas Orlandoj 
gavo gerą darbą, — barbe- 
riauja.

Kadangi draugės Navickie
nės koja randasi gipse “su
kaustyta”, tai Martinkai, nuo 
kurių pirko namą, dar gyve
na sykiu su Navickais. Mar- 
tinkienė padeda ligonei... 
Martinkai taipgi labai malo
nūs ir draugiški žmonės. Aš 
su jais pirmu kart susipaži
nau. Draugas Navickas už- 
fundino mums Floridos snap
so (šviežių orąndžių saldžios 
sunkos) ir vyno.

Draugiškai pasikalbėję, ap
leidome gerus ir draugiškus 
Navickus ir Martinkus. Linkiu 
draugei Navickienei greitai 
pasveikti.

Pakeliui staptelėjome pas 
kitą “Laisvės” skaitytoją, drg. 
F. Shulz (Labanauską). Drg. 
Shulz radome vienmarškinį 
beskaitantį ant “p orei ų”

Walter R. Schaar (centre) kalbasi su laikraščių re
porteriais. Jis praneša, kad jau pavyko susitarti su 
Michigan© Bell Telephone Co. Darbininkai laimėjo nuo 
$4 iki $7 algų pakėlimą. Ten streikas užbaigtas.

knygą, tik ne maldaknygę, o 
mokslišką knygą O 
draugė Labanauskienė ką 
taf trūsėsi viduje. Labanaus
kai irgi sakė, kad rengiasi at
lankyt ligonę, Onutę Navic
kiene.

Besikalbant, drg. Shulz nu
siskundė, kad “Laisvė” neat
lanko jo reguliariai; keli nu
meriai dingo nepasiekę jo.

i Trumpai pasikalbėję ir pasi
dalinę mintimis, atsisveikinom 
Shulzus ir parvažiavome pas 
drg. Juraitį.

Su drg. Juraičių kalbėjo
mės daug ir apie viską. Nors 
drg. Juraitis nėra jaunuolis, 
bet jo mintys yra jaunuoliš
kos, progresyviškos; jis seka 
ir pilnai supranta šių dienų 
naminę ir pasaulinę politiką... 
Malonu su tokiu drg. turėt' 
pasikalbėjimą, -i (

Jo marti (sūnaus moteris) | 
atnešė mums tik ką ant ug
nies (ne ant skarvados) iš
keptos šviežios “barbikiu”. O 
Juraičio užkaista višta irgi 
jau buvo išvirus. Prieš valgį; 
dargi išsimetėm keturių rožių 
“medicinos“ dėl geresnio ape
tito. Turėjome . tikrai dide
lius ir gerus velykų pietus. 
Dar kiek pasikalbėję su Jurai
čių, jo sūnum Leonardu ir 
jauna Juraitiene, leidomės at
gal linkui mano “palociaus”.

Parvažiavęs radau jau ra
mią tylą. Pamokslininkai ir 
vargonai per radijų priimtu
vus-jau netarškėjp ir neardė 
ramybės.

Didele, raudona saulė slin
ko žemyn- ir pasislėpė už ho
rizonto.

Tai taip praleidau velykų 
dieną. Labai didelis ačiū drg. 
Juraičių i už suteikimą man 
malonaus įvairumo. J. V;

IŠ LIETUVOS
MTS sutartys su kolūkiais

VILNIUS, IILlg d. — Ru
daminos MTS baigė sudaryti 
su kolūkiais sutartis 1952 me
tams. Sutartyse ir agrotechni- 
nio aptarnavimo planuose 
MTS numatė žymiai padidinti“ 
traktorinių darbų apimtį, į- 
diegti į gamybą eilę naujų 
agrotechninių priemonių. Ben
dra traktorinių darbų apimtis 
viršys pernykštę 3,000 hekta
ru.

Lenino vardo, “Auroros”, 
“Spalio”, “Naujojo gyveni

mo”, ždanovo vardo sustam
bintuose kolūkiuose numato
ma sėti kryžminiu būdu, kuris 
pernai nebuvo taikomas. Vien 
“Auroros” kolūkyje kryžmi
niu būdu bus pasėta apie 150 
ha grūdinių kultūrų, ždanovo 
vardo kolūkyje — daugiau 
kaip 100 hektarų. Beveik dvi
gubai padidės palyginti su 
pernykščiais metais plotas, ku
riame javai bus nuimami kom
bainais. (ELTA).

“Gogolis ir lietuvių literatūra”

VILNIUS, 111-1 d. — Moks
lų akademijos posėdžių salė
je įvyko akademijos visuome
ninių mokslų skyriaus sesija, 
skirta didžiojo rusų rašytojo 
N. V. Gogolio 100-osioms mir
ties metinėms pažymėti.

Po Mokslų akademijos tik«- 
rojo nario rašytojo K. Korsa
ko įžanginio žodžio praneši
mą tema “Didysis rusų rašy
tojas N. V. Gogolis ir lietuvių 
literatūra” padarė Mokslų 
akademijos tikrasis narys ra
šytojas V. Mykolaitis.

Lietuvos istorijos instituto 
poskyrio vedėjas Z. Kutorgie- 
nė padarė pranešimą “N. V. 
Gogolio dramaturgija ir lie
tuvių teatras”, Lietuvių litera
tūros instituto mokslinis bend
radarbis A. šešelgis — “N. V. 
Gogolio poveikis Petro Cvir- . 
kos kūrybai”.

Mokslų akademijos tikrasis 
narys J. Balčikonis padarė 
pranešimą apie didžiojo rusų 
rašytojo Gogolio raštų verti
mus į lietuvių kalbą.

Paroda Vilniaus 
valstybiniame universitete

VILNIUS. — Kovo 1 d. Vil
niaus valstybinio universiteto 
kolonų salėje buvo iškilmingai 
atidaryta' universiteto moksli
nės bibliotekos paruoštoji di
delė paroda, skirta N. V. Go
golio 100-osioms mirties meti
nėms. Apie 1,000 knygų, žur
nalų, reprodukcijų ir kitų eks
ponatų išdėstyta 23-uose sten
duose,

★ Kino filmų festivalis 
“Tautų draugystė” įvyko Rad
viliškyje. Festivalis buvo skir
tas supažindinti gyventojus su 
broliškomis respublikomis.

T. Onaitis

★ Dauguviečio pjesę “Žal
dokynę” pastatė Kazlų Rūdos 
rajono Veiverių kultūros na
mų meninės saviveiklos kolek
tyvas. V. Jankauskas

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

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

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

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

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

Nr. 2. 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 prašalipa skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. Sita 
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 dr gera, banko čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto Štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite: j

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD,XčONN.
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki tęs prie. manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai Įruošta 
mūšų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 M t. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

J



Suplanavo kovoti 
prieš aukštas kainas

Brooklyno Nuomininkų ir 
Gerovės Taryba turėjo balan
džio 20 d. sėkmingą konferen
ciją kovai prieš aukštas gyve
nimo kainas.

Šioje konferencijoje dau
giausia šeimininkės dominavo. 
Jos nurodinėjo, kaip neturtin
gas šeimas vargina aukštos 
kainos.

Taipgi kalbėta apie gyveni
mui namų trukumus ir nepa
kankamą nuomų kontrolę, 
kurią turtingieji namų savi
ninkai moka apeiti ir nuomi
ninkus nuskriausti.

Nutarta išvystyti kovą prieš 
aukštas reikmenų kainas, 
taipgi reikalauti miesto, vals
tijos ir federalės valdžios rū
pintis naujų namų statymu.

Amterią pagarbai 
mitingas bal. 29

šį antradienį, balandžio 29, 
the Great Central Palace, 90 
Clinton St., Manhattan©, yra 
šaukiamas masinis mitingas 
tam, kad pagerbti Israeli Am- 
terj ir jo žmoną, kurie, yra į- 
žymūs darbininkų klasės ko
votojai.

Mitingas prasidės 8 vai. va
kare. Įžanga 25 c. Bus įvairi 
programa, kurioje ir jie pasi
rodys.

Du unijistus kaltina 
streiklaužių apmušimu

AFL International Ladies’ 
Garment Workers unijos du 
organizatoriai areštuoti ir kal
tinami sumušimu d v i e j ų 
streiklaužių, kurie bandė per 
pikieto liniją pereiti į Bonnie 
Babe Togs dirbtuvę. 1

Teisėjas paskyrė abiem per 
$500 kaucijos. Teismas nu
skirtas gegužės 5 d.

AIDO CHORO 
40-METINIŲ SUKAKTUVIŲ

X

Sekmadienį, Gegužės 4 May, 1952
PRADŽIA 3:30 P. M.

Įžanga $1.50 (taksai įskaityti)

LIBERTY AUDITORIUM
Richmond Hill, N. Y.110-06 Atlantic Avė.

LEO. YONIK 
Baritonas

SUZANA KAZOKYTft
Mezzo-Sopranas

AMILIA YOUNG
Sopranas

Programa bus iš populiariškiausių dainų ir ištraukos iš operečių, kurias 
Aido Choras" yra vaidinęs bėgyje savo 40 metų gyvavimo. Aido Choras, vad. 
Mildred Stensler dainuos 16 dainų. Svečiai artistai įeina: AMELIA YOUNG, 
sopranas; LEO YONIK, baritonas; SUE KAZOKYTĖ, mezzo-sopranas.

Geo. Kazakevich orkestrą šokiams
ŠOKIAI PRASIDĖS TUOJAU PO PROGRAMOS.

7

Lietuviai kartu su kitomis, 
tautomis žygiuos • gegužinėje 
demonstracijoje

Tikimasi nemažai lietuvių dalyvaujant demonstraci- 
1 joje. Visiems tiems, kurie trokšta taiką išlaikyti, labai 
svarbu savo troškimą darbu paremti, demonstracijoje 
dalyvauti.

Aido Choro praeities šešėliai

šį ketvirtadienį, gegužes 1, dešimtys tūkstančių dar
bininkų susirinks į paskirtas vietas dalyvauti gegužinėje 
demonstracijoje.

Vieni žygiuos su savo unijomis, kiti su savo organiza
cijomis, o tautines grupės turės savo žygiuotųjų būrius.

Visi kartu maršuos ir maršuos. Visi kartu minės 
tarptautinę darbo žmonių šventę.

Gegužės Pirmos minėtajai pradės rinktis tuoj po pie
tų. Kiekviena unija, kiekviena organizacija, kiekviena 
grupe turės savo vietą ir savo laiką.

Pakils į padanges galybe vėliavų, iškabų, plakatų su 
įvairiais šūkiais, šūkis už taiką užims pirmą demonstra
cijoje vietą. , : ' 1

Lietuvių grupė taipgi turi savo vietą ir laiką. Lie
tuviai susirinks ant 37 gatvės, tarp 8 Avė. ir 10 Avė. 
(beveik kasmet jie toje vietoje susirenka). Pradės rink
tis apie 2:15 vai. po pietų ir pradės maršuoti apie 3:15 
vai. Jie maršuos paskui jugoslavų grupę. .

Per paskutinę Aido Choro Į 
repeticiją, kuri įvyko neįpras-! 
toje dienoje — trečiadieni, i 
buvo atneštas ir senas, 191G ■ 
metų choro paveikslas. Ka
dangi Aido Choras buvo suor
ganizuotas 29 d. rugpjūčio 
rnėn. 1912 metais, tai visiems 
buvo gana įdomu pamatyti 
choristų grupę. kurie tikru
moje buvo lyg ir mūsų pionie
riai.

Nereikia nei sakyti, jog 
choro narių veidai jau labai 
pasikeitę. Paveiksle matyti 
rimti vyrai su ūsais ir moterys 
bei merginos su kietais, iš
krakmolytais kalnieriukais.

Barzdotas chorvedys tai 
;au primena mokslininką.,. 
Atrodo, jog kiekvienas diri
gento lazdeles mostas buvo 
moksliškai apskaičiuotas ir 
daromas su visu rimtumu.

18 policistų vėl 
šaukiama teisman

Gemblerių karalius Harry 
Gross, pabuvęs kiek uždary
tas kalėjime, dabar sakosi ga
lėsiąs liudyti prieš 18 policis
tų, kurie suteikę jo gemble- 
rystės bizniui protekciją. Tai 
dabar tie 18 policistų vėl pa
šaukti teisman stoti.

Kiek laiko atgal tų policis
tų teismas buvo paleistas be 
pasekmių, kai Harry Gross 
atsisakė prieš juos liudyti. 
Dabai* jis pamainąs savo nuo
monę. .

Prisidėkite prie pasveikinimo 
Vilnies suvažiavimo

Mūsų draugų Chicagos vil
niečių suvažiavimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, geg. 4 
d. Mes turime pasiųsti jiems 
sveikinimų ir finansinės para
mos. Kasmet taip padaryda
vome, padarysimo ir šiemet.

Kurie dar nesate tam grei
tam reikalui paaukoję, tuo
jau prisidėkite.

Apart pirmiau1 paskelbtų, 
dar šie sveikina suvažiavimą:

Dabartine mūsų chorvedė, 
Mildred Stensler, toli gražu 
ne moksliškai nusiteikusi, bet 
jos vadovaujamas choras iš
moksta ir senoviškas ir nau
jas dainas. Nėra abejones, 
kad sukaktuvių koncertas, ku
ris įvyks š. m. gegužio mėn. 4 
d., Liberty Auditorijoje, 110- 
06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y., paminėjimui Aido 
Choro keturiasdešimt gyvavi
mo metų, bus gražus ir įdo
mus.

Visi choristai yra susidomč-1 
ię choro praeitimi. Neblogai 
būtų, jei kai kurie senesni 
choristai, nors ir kitur dabai* 
begyvenantieji, parašytų ką 
nors įdomesnio iš jų prisimini
mų. Tai būtų įdomu visiems.

Gegužės 4-ta jau netoli. 
Laukiame tą dieną pažangių-1 
jų lietuviu iš arti ir iš toli.

J. Gray.

Vincas Rudaitis ..........$5.00
Rojus Mizara ................ 2.00
S. J.....................................5.00
A. P................................ 5.00
Sophie Petkus ..............1.00
Laukiame kitų. Rep.

Kovoja prieš 
evikciją planą

200 Manhattanville nuomi
ninkų, susirinkę į City Hali, 
reikalavo sulaikyti pasimoji- 
mą išmesti iš namų .3,535 šei
mas, tarp kurių yra 30 pro
centų negrų, 25 procentai por- 
torikiečių, 8 procentai Azijos 
žmonių. 

t

Miestas suteikė teisę Ro- 
ckefelleriams nugriauti ten 
senus namus ir pastatyti nau
jus projektus.

Nuomininkai nepriešingi 
naujiems projektams, bet jie 
priešingi tam, kad jie išmeta
mi iš namų ir‘kartu neužtik
rinta, kad jie ten gaus a p ali
mentus pasinuomoti.

Mat Rockefelleriai planuo
ja aukštų nuomų apartmentus 
statyti. Tai suprantama, kad 
negrai, portorikiečiai ir kiti 
neturtingi žmonės negalės to
kių apartmentų įsigyti.

Tolimesnis šio plano svars
tymas atidėtas iki gegužės 8 
d. Manoma, vėl daugelis nuo
mininkų susirinks protestuoti 
ir kovoti prieš tokį planą.

L. K. C. GĖLYNO 
ŽINIOS

Paskiausiai gėlyno reika
lams pinigų prisiuntė Jonas 
Ragauskas iš Shelton, 
Conn., $5, ir Petronė De
gutiene iš Philadelphijos— 
$2.

Nuo magnolijos pirkimo 
buvo likę $10.50, tai su šiais 
pavasariniu fondan susida
rė $17.50.

Iš šios sumos iau išleista 
virš poros dolerių už dažą 
tvorai ir tūlas smulkmenas. 
Ne visą tvorą reikės, nuda
žyt, o tik skersinius, ku
riuose rūdis jau pasireiškia.

Numatoma dar nupirkt 
25 pėdas rynos gėlyno lie
jimui ir “bailą” peat moss 
rudeniniam sunaudojimui.

Niekam stambesniam gė
lyne vietos jau nelieka. Da
bar jam reikia tik priežiū
roj.

Jei šią vasarą bus kuo 
grožėtis, už viską bus dė
kui visiems gėlyną parė- 
mus.iems.

šiomis dienomis visų 
praeivių akis link savęs 
kreipia bostonietes draugės 
Kazlauskienės gražiosios 
tulpės. Gėlininkas

Panaikins nuomavimą 
skiepą gyvenimui

Sveikatos Departmentas pa
skelbė, kad jis dės pastangas 
uždrausti skiepų nuomavimą 
gyvenimui.

150 inspektorių perėjo Man- 
hattaną ir surado daugelį 
skiepų paverstų apartmentais. 
Už kai kuriuos imama net po 
$200 į mėnesį nuomos. Suras
ta, kad iki 39 procentų skiepų 
naudojama gyvenimui.

Išsiuntinėja 60,000 Manha
ttan© namų savininkų perspė
jimai: jeigu jie naudos ir to
liau skiepus gyvenimui, tai 
bus pagal įstatymus bausti. 
Bausmė: $500 ar metai kalė
jimo arba abi pabaudos kartu.

ADP kovoja negru 
diskriminaciją

. Amerikos Darbo Partija iš
leido savo pareiškimą protes
tuojant prieš gub. Dewey ir 
jo paskirtą namų komisionie- 
rių Stickmaną, kuris nuspren
dė išmesti iŠ Knickerbocker 
Village projekto negrą artis
tą Edward Strickland ir jo 
žmoną.

Minima partija nurodo, 
jog per 18 šio projekto metų 
buvo palaikoma rasine dis
kriminacija, negrai negalėjo 
pasirenduoti apartmentų. Kuo

met viena negrų šeima gavo 
kambarius, tai ir jie dabar iš
metami laukan, nepaisant to, 
kad N. Y. įstatymai draudžia 
rasinę diskriminaciją.

Vaikai kaltina
tėvą žiaurumu

Abu Ben Margo] es vaikai 
liudijo teismui, kad jų tėvas 
yra didelis žiaurūnas, kelis 
kartus savo žmoną sumušęs jų ’ 
pačių akyse.

Kartą ji sumušta bandė nu
sinuodyti gazolinu, bet pa
šauktas daktaras jos gyvastį 
išgelbėjęs.

Kadangi jo žmona graži ir Į 
jauna, taipgi yra šokikė, tai' 
jis pasidaro pavydus ir tada 
ją muša.

Margoles žmona dabai’ rei
kalauja persk irų.

Neleidžia pasirinkt 
uniją darbininkams

Manhattan General Hospi
tal darbininkai reikalavo ligo
ninės administracijos ir vėliau 
valstijos Darbo Santikių Tary
bos leisti jiems pasirinkti uni
ją.

Jie nori nusibalsuoti, kuri 
unija jiems geriau patinka. 
Bet abi įstaigos atmetė jų rei
kalavimą.

United Public Workers of 
America lokalas 444 turįs sa
vo eilėse daugumą tos ligoni
nės darbininkų. Tai tikisi ir 
rinkimus laimėti.

Senutė pametė ir 
atgavo pinigus

70 metų amžiaus Sadie 
Chernis, pavalgiusi vienoje 
valgykloje, pamiršo savo pini
ginę ant stalo.

Piniginę radusi, patarnau
toja pridavė ją valgyklos ma- 
nadžeriui, kuris pridavė poli
cijai.

Pasirodė, kad piniginėje bu
vo $6,641 ir bankų knygutėse 
$20,000. Visas jos turtas lai
mingai grąžintas tai senutei.

Suimtas narkotininkų vadas 
/Policija suėmė narkotininkų 
gengės vadą Gilbert Faggart 
ir penkis jo pagelbininkus.

Chemijos studentas nusižudė
21 metų amžiaus chemijos 

.studentas Samuel Arbitman 
išgėrė pasidaręs nuodų ir ant 
vietos numirė.

Ragina sulaikyti 
atleidinėjimus

United Public Workers Uni
ja pradėjo vajų reikalaujant 
sulaikyti darbininkų atleidi
nėjimus iš Veteranų Adminis
tracijos darbų.

Administracija praneša, 
kad su gegužės 31 d. bus at
leista 97 darbininkai.

60 metą išdirbęs
Brooklyno federaliame teis- 

mabūtyje galima matyti senu
ką klerką Percy G. B. G ii kės. 
Tai jau 82 metų senelis, išdir
bęs šioje vietojo 60 metų, bet 
nenori iŠ šio darbo pasitrauk
ti. Jis sako be užsiėmimo ne
galįs gyventi.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Brockton Progresyvės Partijos 
Klubas rengia krutumus paveiks
lus “Peace Will Win” (Taika Lai
mūs. Eilrn of the Peace Conference, 
atsibuvusios Varšavoje, Lenkijoje, 
1950 m. Jvyks penktadienį, gegužės 
2, (May), 1952,. Lietuvių Tautiško 
Namo žemutinėje salėje, 8 Vine St., 
Montello, Mass. Pradžia 8 vai. vak. 
Jžanga 50c (taksai įskaityti).

MONTELLO, MASS.

Liuosybės Choras rengia Koncer- į 
tą ir šokius, kurie įvyks šeštadienį, 
gegužės 10, 1952, Lietuvių Tautiko 
Namo žemutinėje salėje, No. Main 
kampas Vine St. Pradžia 7:30 \al. 
vakare; jžanga $1.00. Prašome visus, 
dalyvauti. Choras yra susimokinęs j 
naujų dainų, bus gera šokių muzika i 
visi būsite užganėdinti. (81-85) •

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

<♦> PETRAS KAPISKAS
<♦>

<♦>

<♦>

<!>

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL

<♦>

<♦>

<♦>
<♦>

<♦>
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174
<j>

*

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8. 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini
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SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 18 k|>. susirinkimas gegutės 8
Kadangi geg. 1 yra darbininkų 

šventė, tai LDS 13 kuopos susirin
kimas nukeliamas j ketvirtadieni, 
gegužės 8. Susirinkimas įvyks Li
bert i Auditorijoje. Prasidės 8 vai. 
vakare. Bus Centro Valdybos įr Sei
mo delegatų rinkimas. Tad 
svarbu visiems kuopos nariams 
me susirinkime dalyvautą Sort.

PLYMOUTH, PA.

Laisvų Kapinių Bendrovė rengia 
kabareto styliaus vakarienę, įvyks 
sekmadienį, gegužės (May) 4-tą, 
Lietuvių Tautiškos Parapijos svetai
nėje, *206 Parish St., Wilkes-Barre. 
Pa., pradžia 4-tą vai. po pietų.

Po vakarienės, 6-tą vai. vakare 
bus muzikantai, kas norėsite galėsi
te pasišokti. Taipgi bus duodamos 
dovanos seniausiai motinai. O kas 
bus daugiau, tai sekretas, sužinosite 
atėję. Kviečiame senus ir jaunus at
silankyti. Rengimo Komitetas.

(84-85)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED
t- ., .Reikalingas porteris restauracijai, 

patogios darbo valandos ir gera mo
kestis. Kreipkitės: 437 Seventh 
Ave., Brooklyn, N. Y. (82-84)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.,

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

»>

>

>

Matthew A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Strėet
BROOKLYN, N. Y. 5 ,

Tel. EVergreen 7-6838 I
.’ VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais atdaryta




