
Gegužės Pirmoji.
Kodėl ji apleista pas mus?
Ir vėl Budenz!
Kalbant apie prekybą.

$taso R. MIZARA

Tr vėl švenčiame Gegužės 
Pirmąją!

Ir vėl pasaulio darbo žmo
nės, nežiūrint, kur jie begy
ventų, minės savo tarptautinę 
kovos dieną, gimusia Jungti
nėse Valstijose.

Bet savo gimimo krašte 
Gegužės Pirmoji šiemet bus 
atžymėta Silpniau, negu tuo
se, kur kadaise buvo žiauriai 
persekiojamas kiekvienas, drį
sęs šią dieną švęsti, drįsęs iš
kelti šūkius, reiškiančius dar
bininkų klasės pageidavimus. 
*• Tai yra dėl to. kad mūsų 
krašto darbo unijų vadovai 
“pamiršo” šią dieną, kad de
šinieji ADF ir CIO vadovai 
naši d avė valdančiosios klasės 
užgaidoms.
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Išta i įm i ngi a u si a i G e g u ž ės 
Pirmoji bus atžymėta Tarybų 
Sąjungoje ir liaudiškose res
publikose, ypatingai Kinijoje.

Ji ryškiai bus atžymėta ir 
Italijoje, ir Francūzijoje, kur 
darbo unijų vadovybė tebėra 
ištikima tarptautinėms darbi
ninkų klasės tradicijoms.

Visur bus reikšmingai už
akcentuotas taikos išlaikymo 
reikalas. Nes taika — svar
biausias, švenčiausias kiekvie
nam darbo žmogui dalykas.

Atsimename, prieš 30 me- •• 
tų mūsų krašte Gegužės Pir
moji buvo atžymima gatvių 
eisenomis kiekviename dides
niame mieste.

šiemet mažai miestuose į- 
vyks gatvėse eisenų, bet Įvyks 
šiflLhr jau masinių mitingų, į 
lapuos kiekvienas, turįs pro
gos, privalėtų eiti.

O niujorkiečiai privalo da
lyvauti savo eisenoje.

k
Kaip ir buvo tikėtasi, 16-kos 

darbininkų judėjimo vadovų 
teisme, besitęsiančiame Foley 
skvere, ‘Niujorke, pirmutiniu 
ir vyriausiu liūdininku prieš 
teisiamuosius išstatytas Mr. 
Budenz.

šis asmuo, betgi, yra susi
kompromitavęs. Net ir pado
resnieji komunistų priešai sa
ko, jog Budenzu tikėti nega
lima, nes jis dažnai plepa ne
būtus dalykus.

Rodosi, jau turėtų užtekti, 
turėtų pąbosti net ir aršiau
siems komunistų ėdikams, bet 
ne:/tą patį Budenzą stato vi
sur*. O jis kiek drūtas meluo
ja !

Beje, jau pradėtos teisti ir 
knygos.

Po to, kai Japonija ir vėl 
patapo “laisva ir nepriklauso
ma”, josios fabrikantai pa
skelbė anglams fabrikantams:

— Mes būsime džentelme
nai, mes su jumis konkuruosi
me mandagiai ir gražiai...

Anglijos tekstilės pramonė 
Šiandien yra. didžiulėje kri
zėje, — nedarbas siautėja, 
vargas darbininkuose tebeplin- 
ta^

Tuo pačiu kartu Japonijos 
tekstilės fabrikai dirba pilną 
laiką; japonai tekstilės mag
natai savo produktus kiša ten, 
kur seniau parduodavo anglai.

Tiesa, gali būti riestai ir ja
ponams: amerikiečiai reika
laus, kad jie sukauptų visas 
jėgas ginklavimuisi. Yošida 
juk pasakė: japonai, būdami 
“laisvi ir nepriklausomi”, tu
rės ginkluotis karui prieš ko
munizmą. Suprantame, ką tai 
reiškia.

Vakarų Vokietijos ateina 
^žinicts, kad to krašto pramo- 
^TiininKai jau atvirai pradeda 

reikalauti, kad jiems būtų 
leista vesti prekybą su rytinės 
Europos kraštais.

Jie, be abejojimo, savo rei
kalavimą laimės anksčiau ar 
vėliau-. * j^!
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PLIENO DARBININKAI PASKELBĖ VISUOTINA STREIKĄ
Vvksta generalis streikas .

J o
prieš aliejaus-gazolino 
pramonę visur, apart Calif.
Streikuoja 90,000 darbininkų, 
reikalaudami pakelt uždarbį

Teisėjas sako, jog prezidentas 
neturėjo galios užimt fabrikus

Denver, Colorado.—Dau
giau kaip 90,000 naftos- 
aliejaus darbininkų pradėjo 
streiką, reikalaudami pri
dėt 25 centus uždarbio per 
valandą.

Vidutinė aliejinių darbi
ninkų alga iki šiol buvo 
apie $2 valandai.

Tai faktinai visuotinas 
streikas kerosino, gazolino 
ir natūralio geso darbinin
kų visur, apart Californi- 
j6s. Išvien streikuoja CIO,

Sovietai sugrąžina rytinei 
Vokietijai dar 66 fabrikus

Berlin. — Sovietų Sąjun-; 
ga sugrąžina dar 66 dide
lius fabrikus rytinei Demo
kratinei Vokiečių Respu
blikai.

Jau pirmiau, 1947-50 me
tais, Sovietai sugrąžino į 
rytinių vokiečių nuosavybę 
97 fabrikus.

Svarbieji rytinės Vokie
tijos fabrikai po Antrojo 
pasaulinio karo buvo per
imti Į Sovietii žinybą.

Tarp fabrikinių įmonių, 
kurias Sovietų Sąjunga da-1

Dingo ar žuvo lėktuvas 
su 50 žmonių

Belem, Brazilija.— Dingo 
Pan American World Air
ways lėktuvas su 50 žmo
nių. Bijoma, kad nukrito 
i Brazilijos pelkes - raistus. 
Jis lėkė iš Argentinos per 
Braziliją į New Yorką.

Lėktuve buvo ir 19 ame
rikonų — devyni lakūnai, 
įgulos nariai ir 10 keleivių. 
Kiti—svetimtaučiai.

Ragina A-bombomis atakuol 
Korėjos liaudininkus

Washington.— Demokra
tas kongresmanas Overton 
Brooks, karinės komisijos 
narys, ragino amerikonus 
atominėmis bombomis pleš
kinti Šiaurine Korėją, liau
dišką respubliką.

Jis z pasakojo, kad tik 
atom-bombos galėtų baigti 
dabartinį suklimpimą ir 
greičiau laimėti karą.

Antanas Vaivuskas prisiun
tė mums ilgoką straipsnį apie 
L u i s Karlos P r e s t e s ą, 
Brazilijos darbininkų judėji
mo vadovą.

Straipsnis ilgokas, bet nuo
seklus, gilus ir plačiai supa
žindins skaitytoją siu tuo di
džiu Pietų Amerikos žmogu
mi.

Neužilgo mes jį išspausdin
sime.
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Darbo Federacijos ir nepri- 
klausomingos unijos.

Unijų vadai leidžia dirbti 
tik Californijos aliejiniuo
se fabrikuose todėl, kad 
“reikalinga korėjiniam ka- ■ 
rui.”

Numatoma, jog streikas 
per keletą dienų sustabdys 
gazoliną daugeliui automo
bilistu.

Valdžia stengiasi sutaiky
ti streikierius su kompani
jomis.

bar grąžina rytinei Vokie
tijai, yra laivastatyklos, au
tomobilių ii’ plieno fabrikai, 
cheminės ir elektrinės pra
monės, geležinkelių Įrengi
mu fabrikai ir k t. Dabar 
jie pervedami i Demokra
tinės Vokiečių Respublikos 
valstybinę nuosavybe.

Sovietai praneša, jog šią 
vasarą atsiųs rytinei Vo
kietijai dar SO,000 tonų 
aukštos rūšies plieno. Tai 
bus nauja parama jos pra
monei.

“Nauji” amerikonų 
pasiūlymai dėl 
paliaubų Korėjoj

Korėja. — Amerikonai 
laukia Šiaurinės Korėjos 
atsakymo į šitokius savo 
pasiūlymus dėl paliaubų:

Amerikonai grąžins po 3 
iš kiekvienu 5 belaisviu. Jei
gu Šiaurinė Korėja su tuo 
sutiks, tai amerikohai leis 
Šiaurinei Korėjai pasitaisy
ti lėktuvų stovyklas laike 
busimųjų paliaubų.

Amerikonai griežtai at
mes Sovietų Sąjungą nuo 
dalyvavimo inspekcijoje dėl 
busimųjų' paliaubų vykdy
mo. “

(Šiaurinė Korėja reikala
vo sugrąžint visus belais
vius maipais už visus ame
rikonus belaisvius, kuriuos 
jinai grąžins. Amerikonai 
žadėjo sugrąžint tiktai to
kius, kurie patys norės 
grįžti.)

Izraelis mini 4 metų 
savistovumo sukaktį

Tel Avi v, Izraelis. — Bal. 
219 d. suėjo lygiai ketveri 
metai puo Izraelio įsikūri
mo kaip savistovios valsty
bės.

Sukaktis iškilmingai mi
nima visuose Izraelio mies
tuose ir kaimuose.

SUKEIKIME $10,00(1 Sustreikavo, kai teisėjas 
Dienraščio Laisvės paramai isa^ ąžinl fabrikus j 
šio fondo sukėlimui vajus prasidėjo balandžio 1 Plieil° ‘^mpanijų žinybą
ir eis per 3 menesius, iki birželio 30 d., 1952
Vajaus reikalu tenka rimtai susirūpinti. Į pabaigą 

šio mėnesio įplaukos labai suskrumnėjo. Priežastis aiš
ki. Daugelyje kolonijų nepasirūpinta sušaukti susirin
kimų, išsiaiškinti dalyką ir pasidaryti planus savo vei
klai dėl fondo sukėlimo. Jei tik priminsite, kad norite 
į savo susirinkimą atstovo nuo Laisvės, jis pribus. Rei
kia šaukti susirinkimus, reikia subrus.ti tam reikalui, 
nes infliacija labai spaudžia dienrašti finansiniai. Tu
rime bruzdėti. Neatidėliojant reikia susirinkimų ir 
reikia pramogų fondo reikalu. Yra visa eilė kolonijų, 
kurios dar visai neprisiminė apie fondą. Ko laukia tų į 
kolonijų veikėjai?

Kur tik stojo į darbą, visur rezultatai geri. Štai laiš- I 
kelis iš gyvos kolonijos Rochester, N. Y.:

“Gerbiami draugai laisviečiai,
čia rasite čeki $48. Tai bus už Laisves atnaujinimą 

pusei metų ir aukos Laisvės Fondui, surinktos per 
Moterų Klubo narių pasidarbavimą. Drauge V. Bul- 
liene daug pasidarbavo.

Draugiškai, L. Bekešienė.”
Tuos $44.25 suaukojo sekami rochesteriečiai:

A. L. Bekis  .............................................. $10.06
Moterų Klubas .............•................  10.00
A. Balzar .............................  10.00
V. Bullienė .!..........................•......................... 5.00
Draugas . ........... . ..................... ..,..............  3.00
Po $1: D. Vaitas,, A. Duobienė, A. Ūsevičienė, A. Gri
cienė, A. Gužauskienė. S. Vaivadienė ir K. Žemaitie

nė—po 50c; Jokubonienė—25c.
Atliktas gražus darbas; žmonės parodė iniciatyvos, 

(Tąsa 2-rame puslapy,])

Sovietų lakūnai apšaudė 
francūzų lėktuvą, skridusi 
per sovietinę sritį

Berlin. — Du rakietiniai 
Sovietų lėktuvai bandė pri
verst nusileisti keleivinį 

i francūzų lėktuvą, kuris 
skrido iš vakarinės Vokie
tijos per sovietini ruožtą į 
Berlyną. O kad francūzų 
lėktuvas nenusileido, tai 
Sovietų lakūnai ji apšaudė. 
Prakirto jame kelias, skyles 
ir sužeidė du vokiečius ke
leivius.

Anglų, a m e r i k o n ų ir 
francūzų komandieriaį Ber
lyne smarkiai užprotestavo 
sovietiniams valdininkams; 
sakė, jog francūzų lėktuvas 
skrido tuo oro koridorium,, 
kurį Sovietai paskyrę laks
tymui iš vakarinės Vokie
tijos. per sovietinį jos ruož
tą į Berlyną. Lėktuvo ap
šaudymą protestas vadina 
“skandališku ir neleistinu.”

SOVIETŲ PROTESTAS
Sovietų vyriausybė Berly

ne, i savo pusės užprotes
tavo, kad francūzų lėktu
vas skrido per uždraustas 
vietas.

Sovietinis protestas sako:
Francūzų lėktuvas skri

do virš Merseburgo, tai 
yra, už 15 mylių į pietų ry
tus nuo oro koridoriaus, 
kuriuo buvo leidžiama f ran- 
cūzams, anglams ir ameri
konams lakstyti. Jis lėkė 
linkui Leipzigo miesto, so
vietinėje Vokietijos srityje.

Vienas Sovietų lakūnas 
. paleido perspėjimo šūvius 

pro francūzų lėktuvo nosį; 
reikalavo, kad tas lėktuvas 
nusileistu, bet lėktuvas ne- 
klausė, nėrė į debesis ir 
skrido sau į Berlyną.

Sovietų vyriausybė reika
lauja Francijos užtikrini
mo, kad .jos lėktuvai dau
giau vengs iškrypimų iš 
nustatyto oro koridoraus ir 
nelakstys per uždraustas 
rytų Vokietijos vietas.

(Amerikiniai korespon
dentai rašo, kad francūzų 
lėktuvas skrido pro Eisle- 
beną, kur Sovietai turi sa
vo rakietiniu lėktuvu stovy
klą.)

Apdaužytas francūzų lėk
tuvas, pagaliau, nusileido į 
Tęmpelhof stotį Berlyne.

Sugedusias pupas Amerika 
parduoda meksikiečiams

• New York. — Šalies ir 
valstijos valdininkai sura
do, kad jau netinka ame
rikiečiams valgyti 36 mili
jonai svarų raudonųjų pu
pų. Jos ’sugedo sandėliuo
se nuo 1948 metų.

Dabar gi valdžia pardavė 
už $900,000 tas pupas vienai 
kompanijai, kuri gabens jas 
Meksikon. Kompanija sa
ko, pupos bus pardavinėja
mos meksikiečiams bau
džiauninkams (p e o n a ms) 
maitinti.

Washington. — Federa
lly apskrities teisėjas David 
A. Pine balandžio 29 d. iš
klausė plieno kompanijų 
prašymo ir įsakė preziden
tui Trumanui tuojau sugrą
žint plieno fabrikus į kom
panijų rankas.

Teisėjas pareiškė, kad 
prezidentas neturėjo kons
titucinės galios pervesti fa
brikus į valdžios žinybą.

Teisėjas Pine, tačiau, sa
kė, Trumanas būtų galėjęs

Audėjai reikalauja 35 
valandų darbo savaitės

Cleveland. — CIO Audėjų 
Unijos suvažiavimas pa-, 
siuntė reikalavimą Jungti
nių Valstijų Kongresui — 
įvesti 35 valandų darbo sa
vaitę, paliekant tokias al
gas kaip už 40 valandų sa
vaitę. Jei Kongresas pada
rytų tokį tarimą, tai suma
žintu bedarbiu skaičių.

Suvažiavimas sako, audė
jus dabar prispaudė pana
šus nedarbas, kaip krizėje 
prez. Hooverio laikais.

Eisenhower laimėjo 
Mass, nominacijas 
prieš sen. Taftą

Boston. — Massachusetts 
valstijos nominacijose kan
didatų į prezidentus repu- 
blikonas gen. Eisenhoweris 
gavo 201,000 balsų, o sena
torius. Taftas 88,000, pagal 
dar nepilnus b a 1 s a v i m ų 
skaitmenis.

Už demokratu kandidatą 
sen. Kefauverį balsavo 8,- 
029, už Trumaną 2,696, bet 
ir demokratų sąraše 6,038 
balsavo už EisenhowerL

Išmislai apie Egipto 
karaliaus pašovinią

Kairo, ^Egiptas. — Egipto 
valdžia užginčijo anglų- 
amerikonų paskleistus gan
dus, kad pereitą mėnesį bu
vę motasi nužudyt Egipto 
karalių Faruką ir peršau
ta iam koja. i.

Valdžia sako, ta neva ži
nia — tai tik klastingas iš- 
mislas.

Malajiečiai nušovė dar 
tris anglų karius

Singapore, Malaja.— Ma- 
lajiečiai partizanai užklupo 
karinį anglų automobilį; 
nušovė vieną oficierįų, du 
kareivius ir sužeidė kitą 
anglų oficierių.
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pagal Tafto-Hartley’o įsta
tymą teisėtai užimti plieno 
fabrikus. Jeigu preziden
tas šiuo įstatymu būtų su
laikęs plieno darbininkus 
nuo streiko, tatai būtų su
tikę su šalies Konstitucija, 
pridūrė Pine.

STREIKO PASKELBIMAS
Pittsburgh. — Kai tik tei

sėjas Pine liepė Trumanui 
sugrąžint plieno fabrikus į 
kompanijos žinybą, tuojau 
Philip Murray, CIO Plieno 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas, paskelbė visuotiną 
jų 650,000 streiką.

Murray pareiškė, jog dar
bininkams neliko kitos, išei
ties, kaip tik streikuoti, iki 
kompanijos padarys naują 
tinkamą sutartį su unija.

Vos kelios minutės pra
ėjo po streiko paskelbi
mo, ir darbininkų pikietai 
jau apgulė plieno fabrikus 
Pittsburghe, Clev e 1 a n d e, 
South Chicago i. Youngs- 
towne ir visur kitur.

fabriku užėmimas
Prez. Trumanas balan

džio 9 d. i sak ė perve/ti plie
no fabrikus į valdžius/žiny- 
ba, nes kompanijos atmetė 
algų komisijos, patarimus 
pridėti darbininkams apie 
18 centų uždarbio per va
landą ir duoti tūlus kitus 
pagerinimus. Tad unijos 
vadovybė ir atšaukė strei
ką, kuris buvo skelbiamas 
nuo balandžio 8 d.

Perimdamas plieno pra
monę į valdžios rankas, pre
zidentas isakė darbinin
kams dirbti už tas pačias 
algas, o tuo tarpu derėtis 
su kompanijomis dėl naujos 
sutarties.

Prezidentas nevartojo 
Tafto - Hartley’o įstatymo, 
kuriuom būtų galėjęs sulai
kyti streiką bent nėr 80 
dienų. Jisai sakė, unija jau 
ir be to buvo keturis kartus 
atidėjus streiką, viso per 99 
dienas, pagal valdžios pra
šymus.

Valdžia dabar kreipsis, i 
Aukščiausią Teismą, kad 
dar palaikytų plieno fabri
kus valdinėje žinyboje.

Daugelis renublikonų ir 
demokratu politikierių svei
kina teisėia Pine, kad savo 
įsakymu jis apgynęs Kon- 
stituciią nuo “prezidento 
sauvalios.”

Ottawa. Kanadą. — Dar 
tūkstančiai gyvuliu susirgo 
apkrečiama i a snukiu ir ka
nopų liga Saskatchewan 
provincijoje. Serga ntieji 
gyvuliai šaudomi.

ORAS.—Giedra ir šilta.
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GEGUŽĖS PIRMOJI ŠIEMET
GEGUŽES PIRMOJI — tarptautinė darbininkų kovos 

diena.
Šiemet ji juo didesnės reikšmės turi, nes šiemet, įpuo

lę desperacijon, karo ruošėjai deda dar didesnes pastan
gas už tai, kad juo greičiau pasaulis būtų įtrauktas į 
tretįjį pasaulinį karą.

Amerikos darbininkų klasei tenka juo didesnė parei
ga kovoti už taiką, kadangi Amerikoje yra vyriausias 
karo ruošėjų lizdas. Iš čia išplaukia direktyvos rubši- 
muis.i prie karo.

Palenkime tik keletą pavyzdžių:
Praėjusią savaitę buvo išsprogdinta pati didžiausia 

atomo bomba, — tai buvo padaryta ne taikos labui.
Dėl Vakarų Vokietijos įtraukimo į NATO daromi 

žūtbūtiniai žygiai; Vakarų Vokietiją norima pastatyti 
pačiame priešakyje .karui prieš Tarybų Sąjungą.

Su Japonija pasirašyta taikos sutartis,—vos spėjus 
pasirašyti, kaip pradėta 'rėkti, jog “laisva ir nepriklau
soma” Japonija privalo būti tuojau ginkluojama karui.

Mūsų laivyno sekretorius aną dieną paskelbė: priva
lome duoti daugiau ir dar daugiau ginklų čiangkaišeki- 
ninkams .nes jie rengiasi “dideliems žygiams,” o tai reiš
kia: karui prieš Kinijos Liaudies Respubliką.

Karas tebeverda Korėjoje.
Karas, tebeverda Indo-Kinijoje.
Vis tai faktai, sakyte saką, jog darbininku klasė ir vi

sa žmonija neprivalo nei minutei liautis kovojusi’už 
taiką.

TIESA, šiemet ir taikos šalininkų jėgos galingesnės 
negu buvo pernai šiuo metu.

Virš 600,000,000 pasaulio žmonių pasirašė po taikos 
reikalaujančia rezoliucija.

Vakarų Vokietijoje išsiplėtė didžiulis žmonių judėji
mas už Vokietijos apvienijimą ir palaikymą jos neutra- 
lėje pozicijoje.

Anglijoje žmonių judėjimas už taiką padidėjo.
Prancūzijoje, Italijoje ir kituose Vakarų Europos 

kraštuose taikos šalininkų judėjimas šiemet galingesnis 
negu buvo šiuo metu pernai.

Tarybų Sąjunga, kovotoja už taikos išlaikymą, šiemet 
tvirtesnė ir jos balsas (per Maskvos ekonominę konfe
renciją ir kitur) vis darosi toliau girdimas. O tuo bal
su yra: praplėsti tarptautinę prekybą, gyventi taikoje, 
nuįstatyminti atomo bombą.

' Tiek Azijoje, tiek Afrikoje žmonių,—pavergtų tautų— 
judėjimas už savo nepriklausomą gyvenimą neduoda ka
ro šalininkams ramybės.

Ir kadangi pasaulio taikos šalininkų judėjimas tvirtė
ja, dėl to karo šalininkai puola deąperacijon.

• ”

TAIGI ŠIEMET ir vėl Gegužės Pirmąją liesis iš žmo
nių krūtinių galingas balsas: mes norime taikos, mes 
smerkiame karą ir tuos, kurie jam ruošiasi.

Ir šis balsas bus girdimas ne tik didžiulėje darbinin
kų eisenoje, kuri įvyks Niujorko gatvėse, o ir visose sa
lėse, įvairiuose mitinguose, kurie bus ruošiami per visą 
kraštą Gegužės Pirmąją atžymėti.

Taika—laimė darbo žmonėms. ' '
Karas—nelaimė, pražūtis darbo žmonėms.
Dėl to tenka visomis išgalėmis kovoti už taiką .

SUKEIKIME $10,000
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

pasidarbavo—ir o t jų triūso rezultatais džiaugiasi visos 
Amerikos pažangioji lietuvių visuomenė. Kai kurie iš 
aukščiau suminėtųjų gana stambiomis dovanomis parė
mė dienraštį, kiti smulkesnėmis, aišku, sulyg išgale. Vi
sų dovanos lygiai įvertinamos, visiems širdingai dėko
jame. Tačiau, Rochesteris yra didoka kolonija; nenu
sivilsime tikėdamiesi, kad iš ten dar sulauksime dau
giau paramos.

Prašome pasiskaityti dar vieną gražų laiškelį:
"Gerbiama Laisvės Administracija!

Su šiuo laišku prisiunciu čekį vertės $15.00. Pinigai 
skiriasi šiaip: už Laisvės prenumeratos atnaujinimą 
$7.00, o kas viršaus, tai lai būna Laisvės sustiprinimo 
fondui.

Daug gerų linkėjimų, viso labo,
A. Bagdonas, Pittsfield, Mass.”

■ V, • / r

$8.00 dovana dienraščiui—graži parama. Šis gerb. 
Bagdono laiškelis turėtų priminti visiems geriau už
dirbantiems Laisvės patriotams, kad šiam fondui reikia 
stambesnių dovanų, nes, jau gerokas skaičius Laisvės 
skaitytojų yra bedarbių eilėse ir neišgali nė kiek pa
aukoti. Todėl dirbantieji po daugiau aukodami turime 
užpildyti bedarbių spragą...

Daugiau dovanų įteikė sekanti asmenys:

Iš pusės milijardo Kini
jos gyventojų valstiečių 
yra apie 400 milijonų. Iki 
revoliucijos maždaug 70 
procentų kaimiečių šeimų 
buvo vargingieji valstiečiai 
ir kumečiai, 20 procentų — 
vidutiniai v a 1 s t i e čiai, 10 
—buožės ir dvarininkai.

Žymi apdirbamojo žemės 
ploto dalis (nuo 70 iki 80 
procentų) kone entravpsi 
dvarininkų ir buožių ran
kose, o pagrindinė valstie
čių masė—vargingieji vals
tiečiai ir kumečiai — arba 
visai neturėjo savos žemės, 
arba jos teturėjo tik men
kus šmotelius. Jie buvo 
priversti nusinuomoti žemę 
pas dvarininkus ir buožes 
pavergiamosiomis sąlygo
mis. Žemės nuoma dažnai 
viršija du trečdalius ir nie
kuomet nebuvo mažesnė ne
gu pusė surinkto derliaus.

Štai vienas ryškus pavyz
dys: dvarininkas Li Čžao- 
siu iš Sin Lu kaimo (Čžeczi- 
ano provincija) imdavo iš 
valstiečių kaip nuomą ne 
tik 2 trečdalius derliaus, bet 
reikalavo priedo dar po vie
ną vištą ar po vieną gaidį 
ir šimtą kiaušinių. 1947 
metų rudenį nuomininkas 
Li ži-čžanas, kurio motina 
susirgo geltonlige, buvo pri
verstas pasiskolinti iš to 
dvarininko 15 sidabrinių 
dolerių, kuriuos jis nunešė 
į ligoninę už motinos gydy
mą. Tuo metu grūdai bu
vo pardavinėjami žemomis 
kainomis, todėl dvarininkas 
apskaičiavo valstiečio skolą 
grūdais, ir pareiškė, kad 
skolos suma turi būti sumo
kėta 20 danių (danė—apie 
60 kilogramų) grūdų. Kai 
1947-1948 m. žiemą grūdai 
pabrango, jis tučtuojau sko
lą perskaičiavo pinigais ir 
gąvosi jau nebe 15 sidabri
nių dolerių, o 35. Po to 1948 
metų rudenį po derliaus nu
ėmimo grūdai vėl atpigo, 
tuomet jis skolą vėl per
skaičiavo grūdais ir gavosi 
jau nebe 20 danių, o 58. To
kie faktai buvo tipingi se
najai Kinijai.

Liaudies revoliucija pa
darė galą vergovinei vals
tiečių masių būklei ir betei
siškumui.

Agrarinės reformos už
davinys — likviduoti dvari
ninkų žemėvaldą ir feodali
ni valstiečių išnaudojimą. 
Vietoje dvarininkiškos že
mėvaldos sistemos sukuria
ma valstiečių žemėvaldos 
sistema. Visa dvarininkų 
žemė atiduodama valstie
čiams ir tampa jų nuosavy
bė. Dvarininkai taip pat 
gauna žemės sklypus, ne 
didesnius už vidutiniška 
atitinkamos vietovės vals
tiečio žemės sklypą.

Atimtą iš dvarininkų že
mę, o taip pat inventorių, 
gyvulius, turtą gauna be
žemiai ir mažažemiai vals
tiečiai.. ’ Tuo pat metu re
forma nelikviduoja turtin
gųjų valstiečių ūkio; jie gy
vuoja toliau jr netgi gali 
augti,, nes įstatymas lei
džia samdomo darbo nau
dojimą; žemes * pirkimą ir 
pardavimą, o taip pat dali
nai išnuomoti žemę. Įstaty
mas . tik įveda kai kuriuos 
apribojimus.

Agrarine reforma įgy
vendinama ne iš karto viso

je šalyje, o palaipsniui, eta
pais.

Rajonuose, kuriuos revo
liucija išvadavo iš seno re
žimo dar prieš paskelbiant 
Kinijos Liaudies Respubli
ką, kur yra daugiau kaip 
100 milijonų kaimo gyven
tojų, agrarinė reforma bu
vo įgyvendinta dar 1946 - 
1948 metų laikotarpyje.

Kituose šalies rajonuose, 
išvaduotuose Kinijos Liau
dies Respublikos paskelbi
mo išvakarėse ar po to, kur 
yra 300 milijonų kaimo gy
ventojų, agrarinę reformą 
ėmė vykdyti tik paskelbus 
1950 metu birželio 30 diena 
“agrarinės reformos įstaty
mą” ir atlikus parengiamą
sias priemones. Iš pradžių 
tuose rajonuose buVo likvi
duotos procentinės pasko
los ir žymiai sumažinta že
mės nuoma, sutvarkyta 
mokesčių sistema, kurios 
pagrindinė našta buvo už
dėta dvarininkams ir buo
žėms. Kaima kūrėsi vals
tiečių sąjungos ir vargingų
jų valstiečių bei kumečių 
komitetai.

Patsai reformos įvykdy
mo procesas buvo didžiulė 

, mokykla auklėti valstie
čiams bei įvykdyti jų inici
atyvai kovoje prieš dvari
ninkus, Jie. patys įrodė sa
vo dvarininkus esant kal
tus dėl nusižengimų bei 
suktybių, teisė ir nu leisda
vo konfiskuoti žemę ir 
turtą. Valstiečiai aktyviai 
dalyvavo teisingame dvari
ninkų žemės ir turto pada
lijime, niekam neleisdami 
apgauti bet ką. Visi senie
ji dokumentai buvo viešai 
sunaikinti ir valstiečiai ga
vo iš valstybės naujus do
kumentus teisei valdyti sa
vo žemę.

Iki 1951 metų rugsėjo 1 
dienos agrarinė reforma 
buvo įgyvendinta Kinijos 
teritorijoje, kurioje yra 310 
milijonų kaimo gyventojų. 
Rytų, Centrinėje, Pietų, 
Pietų - Vakarų ir šiaurės - 
Vakarų Kinijoje daugiau 

I kapi 90 milijonų bežemių ir 
Į mažažemių valstiečių gavo 
daugiau kaip 180 milijonų 
mu žemės (mu — vienas še- 
šioliktdalis hektaro), vidu
tiniškai po 1 asilėną ar jau
tį trims šeimoms, įvairaus 
inventoriaus, pastatų ir tur
to.

Šiuo metu kituose Kinijos 
rajonuose įgyv e n d i n a m a 
agrarinė reforma arba at
liekami netarpiški paren
giamieji darbai jai įvyk- 
dyti.

Agrarinės reformos dėka 
Kinijos kaime milžiniškoje 
teritorijoje jau yra likvi
duota dvarininkiškoji žemė
valdos forma ir tvirtai 
įkurta valstiečių žemėval
dos sistema. Atrankiniai 
tyrinėjimai rodo, kad įvyko 
valstiečių ūkių masinis pa
vertimas vidutiniu valstie
čių ūkiais. Dabar vidų ti
ll ie ji valstiečiai sudaro 80- 
85% visų kiemų.

Gavus žemę ir valdžią, 
valstiečiams kilo interesas 
dauginti savo tėvynės tur
tus. Aktyviai rodydami ga
mybinės iniciatyvos, milijo
nai valstiečių dalyvauja 
lenktyniavime, prisiimdami 
įsipareigojimus pad idinti 
derlių, įdirbti dirvonus, su
tvarkyti irigacinius bei hi
drotechninius įrengiu i u s. 
Dešimtys milijonų valstie-

Durpės j laukus

ŠVENČIONYS, 111-6 d. — 
Rajono kolūkių pirmininkai, 
laukininkystės brigadų briga
dininkai, žemės ūkio specia
listai apsvarstė Respublikinio 
pasitarimo durpių panaudoji
mo trąšai klausimais dalyvių 
kreipimąsi. “V a i š k ū n ų”, 
“Naujojo gyvenimo” ir kitų 
kolūkių vadovai bei brigadi
ninkai papasakojo susirinku
siems, kaip pas juos organi
zuotas durpių paruošimas trą
šai karjeriniu būdu ir jų išve
žimas į laukus. “Vaiškūnų” 
kolūkio nariai įsipareigojo 
šiais metąis pagaminti 6,000 
tonų durpių ir jomis patręšti 
amtelės dirvas. Pasitarimas iš
kėlė ir esamus trūkumus ga
minant durpes ir jas išvežant 
į kolūkinius laukus. Kiekvie
name rajono kolūkyje yra 
durpynų, bet ne visur ruošia
mos durpės, ne visur jos pa
naudojamos dirvų tręšimui. 
Rajono pramonės kombinato 
eksploatuojamame “Kazliš
kių” durpyne yra daug dur
pių trupinių. Tačiau jie nepa
naudojami trąšai.

Pasitarimo dalyviai numatė 
priemones esantiems trūku
mams pašalinti. Jie pasižadė
jo pasiekti, kad kiekvienas 
kolūkis pilnutinai. įvykdytų 
vietinių trąšų, tame tarpe ir 
durpių, gamybos bei išvežimo 
j laukus planą. S. Šapovalovas

20 mokslinių ekspedicijų

VILNIUS, 111-12 d. — Lie
tuvos TSR Mokslų akademijos 
institutai šiais metais surengs 
20 mokslinio-tyrimo ekspedi
cijų. Rengiama antroji stambi 
kompleksinė ekspedicija res
publikos pietryčių rajonų ga
mybinėms jėgoms tirti, šiame 
darbe dalyvaus astuonių insti
tutų moksliniai bendradarbiai, 
o taip pat Vilniaus universite
to ir pedagoginio instituto 
dėstytojai bei studentai.

Geologai atliks statybinių 
medžiagų įmonėms reikalingų 
žaliavų telkinių ir klodų tyri
mus. Miškų ūkio instituto eks
pedicija skiriama ąžuolynų 
vystymui, maumedžio ir kitų 
vertingų medžių veislių augi
nimo respublikoje klausi
mams.

Lietuvių kalbos institutas 
kartu su švietimo ministerija 
surengs dialektologinę ekspe
diciją lietuvių kalbos tarmių 
atlaso medžiagai rinkti.

Pavyzdinės turgavietės 
statyba

VILNIUS, 111-12 d. —Dzer
žinskio gatvėje esančioje so

Leipalingio Dzūkas .. ..........................................$3.00
P. Norus, N. Chelmsford, Mass........................ 2.00

Kazlauskas, Lowell, Mass. ......................... 1.00
Širdingai dėkojanie visiems, už dovanas ir linkime 

kitiems apšvietus branginto jams pasekti tuos, kurių var
dai aukščiau išspausdinti.

•Iš anksčiau yra gauta $1,310.07; dabar gavome.$58.- 
25; viso gauta $1,368.32. Dar turime sukelti $8,621.68.

Pilnai pasitikime, kad po šių priminimų prasidės 
bruzdėjimas sukėlimui šio fondo, ir neabejojame, kad 
saVo tikslą atsieksime. Laisves Administracija

čių dalyvauja statant tuos 
įrenginius Chuaichės, Chu- 
anchėš, Liaochės, Ichės bei 
[kitų šalies upių krantuose. 
Plėtojasi Kinijoje miškų 
sodinimo kampanija, kurio
je taip pat dalyvauja di
džiulės valstiečių masės.

Šiuo pagrindu visoje ša
lyje prasidėjo nenukrypsta
mas žemes ūkio gamybos 
kilimas ir jau beveik pa
siektas aukščiausiasis prieš
karinių metų lygis, o se
nuose rajonuose, jis yra žy
miai viršytas. Nepalygi
namai pakilo valstiečių ma
sių pragyvenimo lygis, be 
paliovos auga jų periamoji 
galia, kas išplečia vidinę 
rinką, sukuria sąlygas iš
vystyti prekių apyvartai 
tarp miesto ir kaimo ir pa
skatina šalies industrializa
vimą. Tai įrodoma tuo, kad, 
palyginti su 1948 metais., 
1951 metais Kinijos vidinės 
prekybos apimtis prekių 
apyvartos atžvilgiu padi
dėjo 2.5 karto, o pramonės 
gamybos apimtis valstybi
nėse įmonėse eilės šakų at
žvilgių padidėjo kelis kar
tus.

Kinijos kaimas tvirtai 
stoja į naujo, laisvo, pasitu
rinčio gyvenimo kelia.

L Aleksandrovas

noje turgavietėje vyksta staty
bos darbai. Statomas erdvus 
mėsos paviljonas. Jame įren
giami šaldytuvai, elektriniai 
liftai produktams į šaldytuvus 
gabenti, tobula ventiliacijos 
sistema, elektriniai mėsos 
piaustytuvai ir tt.

Naujame paviljone bus į- 
rengta 18 prekybos taškų. 
Prekystaliai ir sienos bus iš
klotos glazūruotomis plytelė
mis. Teritoriją aplink naująjį 
pastatą numatyta asfaltuoti.

Greitu laiku pradedama 
pieno paviljono ir kita staty
ba.

Naujieji pastatai bus sko
ningai apipavidalinti.

V. Montvilai atminti
Vilniaus visuomene plačiai 

pažymėjo poeto V. Montvilos 
50-ąsias gimimo metines. Sek
madienį Vilniaus Pedagogi
niame institute įvyko vakaras, 
skirtas V. Montvilai atminti.

Pranešimą apie V. Montvi-

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

Subatoj sutikau ant Lit
uanikos skvero Saimoną, ir 
jis mane užgulė su savo se
nu, bet dideliu klausimu.

—Tu man, Džim, dar vis 
neištlumočinai, kiek šven
tų tėvų nuvėjo į peklą! — 
piktai šnekėjo mister Bly
nas, mosykuodamas. ranka, 
kurioje laikė pypkę.

—Tu mynini popiežių?
—Jes, popiežių. Tu ka

daise sakei, kad man pa- 
bajinsi.

—Kad aš pats, anistigad, 
nežinau, Saimon.

—Tai kas žino? Ar yra 
toks mokytas vyras, kuris 
man išekr«pleinytų?

—Aš žinau vieną labai 
mokytą žmogų, tai jis gal 
galėtų pasakyti, bet neži
nau, ar pasakys,

—Kas jis tokis?
—Jeronimas Puslapis.
—Jeronimas Puslapis?
—Jes.
—Kur jis gyvena?
—Brooklyne, kur gi ki

tur mokyti žmonės gyvens?
—Eikime pas jį, tegu jis 

pasako.
—Orait, eikime, ale aš ne

žinau, ar jis norės pasaky
ti.

Tada mudu su Saimonn 
Blynu ėjome pas Jeronimą 
Puslapį. Kaip įėjome į jo 
auzą, pirmiausia pasitiko 
mus Puslapio pati ir ji klau
sė: Ko jūs, vyrai, norite? 
Aš atsakiau: Norime ma
tyti Jeronimą Puslapį, jūsų 
vyrą* ba jis mokytas ir 
daug žino. Tai ji sakė: Ge
rai, eikite pas jį į rūmą. 
Kaip mudu įėjome į rūmą, 
tai radome Puslapį prie 
staliuko. Ale tame rūme 
visur buvo pridėta daug 
knygų, kaip saliūne snapso 
butelių. Kur tik pažiūri, ten 
knygos ir knygos! O ant 
sienos — pasaulio mapa, 
gal tam, kad jis, galėtų pa
žiūrėti ir žinotų, kur gyve
na. Jis maladec vyras!

Puslapis mane pažino, ale 
Saimono tai nepažino. Aš

atas T. Tilvytis.
Savo prisiminimus apie ug

ningąjį poetą-kovotoją Vytau
tą Montvilą papasakojo rašy
tojai J. Baltušis ir J. Būtėnas.*

Po to įvyko koncertas.

“Dinamo’’ visasąjunginį 
gimnastų stovykla 1

VILNIUS, 111-12 d. — Vil
niuje vyksta “Dinamo” sporto 
draugijos visasąjunginė gim
nastų mokomoj i-treniruočių 
stovykla. Joje dalyvauja Mas
kvos, Leningrado, Kijevo, 
Tbilisi, Kišiniovo, Vilniaus, 
Novosibirsko, Sverdlovsko ir 
kitų miestų dinamiečiai-gim- 
nastai, besiruošiantieji šiais 
metais įvykdyti sporto meist
rų normas.

Stovyklai vadovauja daug
kartinis šalies čempionas, nu
sipelnęs sporto meistras M. 
Kasjanikas (Leningradas).

Stovyklos daljrviai yra su
rengę du parodomuosius gim
nastikos vakarus — Vilniuje 
ir Kaune.

Saimoną jam introdiūsinau. 
Tada juodu pradėjo šnekė
tis, o aš, išsitraukęs iš ki-. 
šenės paišelį ir pysį popie-^ 
rio, užsirašiau, ką juodu 
šnekėjo.

—Tai jūs, mister Blynai, 
—klausė Jeronimas Pusla
pis, norite žinoti, kiek po
piežių pateko į peklą?

—J es.
—Kiek jų ten yra, pagal 

tavo mislį?
—Man krajuje mokyti 

žmonės pasakojo, kad net 
trys šventi tėvai po smer- 
ties pateko ne į dangų, ale 
į peklą!

—Ar jūs tikite, kad yra 
toks daiktas, kaip pekla?

—Jes.
—O jei jos nėra, tai ar t 

norėtumėt, kad ji būtiA/
—Aš mislinu būtų nemi

ga, ba aš' per visą gyveni
mą meldžiausi ir Dievui pi
nigų daviau, kad galėčiau 
nuo peklos atsipirkti. Tai 
jei peklos nebūtų, tai mano 
visos apieros ant vėjo nu
veltu.

—Ar jūs tikrai žinote, 
kad pinigus davėte Dievui?

—Ne, aš daviau kuni
gams, ale jie sakė perduos 
Dievui, ba jie Dievo tarnai.

—Aš nemislinu, kad ku
nigai jūsų apieras persiun
tė Dievui. Jie neturi jo nei 
adreso. Aš mislinu, jie pa
tys čia, ant griešnos žemės, 
juos suvartojo savo grieš- 
niems reikalams aprūpinti.

—For gudnis seik! \
—Tokios peklos, kofcią 

kunigai reklamuoja, niekui^ 
nėra ir kunigai tai žino. A- 
le jie gązdina žmonelius pe- • 
kla. tam, kad gautų iš jų 
daugiau pinigų neva atsi
pirkimui nuo peklos. Jeigu 
jums, Saimonai, krajuje 
kas nors sakė, kad peklon 
po smerties atsidūrė keletas 
popiežių, tai, aš mislinu, jie 
rėmėsi žymaus italų rašy
tojo Dantės vienu veikalu, 
pavadintu “Dieviškoji Ko
medija.” Tai yra poeto įsi
vaizdavimas. Tame veikale 
Dantė rašė, kaip jį senovės 
romėnų poetas Vergilijus 
vedžiojo po peklą, ir kaip 
Dantė ten matė popiežius, 
velnių murdomus. Tie po
piežiai buvo dideli griešnin- 
kai, dėl to Dantė juos ir 
įkišo į savo peklą.

—Dac gud!—atsakė Sai- 
monas Blynas ir nusijuokė.

(Ale į vieną istoriją aš 
negaliu sudėti viso to, ką 
Saimonas su Jeronimu Pus- 

> lapių šnekėjo, bū redakto
riai man neduoda laikį'aš^ 
tyj užtenkamai pleiso/Pay 
sakysiu, kaip geri rašytojai 
sako, “bus daugiau,” tai 
ženklina, kad kitą četvergą 
šitą istoriją užbaigsiu.)

2 pusi.—Laisvė (Liberty)—Ketvirtad., Gegužės-May 1, 1952
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(Tąsa)
Z

Aš fabrikantas, gaminu konservus 
Prancūzijos pietuose. Mūsų firmos spe
cialybė — kepenų paštetas. 0 jūs, m-sje, 
iš kur būsite?

— Iš Dordonės.
—Iš Dordonės? Puiku! Juk tai Peri- 

goras.. Su savo specialybe, jei tik sutik
tumėte, jūs galėtumėte aprūpinti save 
visam gyvenimui.

Aš neramiai stebiu savo naujuosius 
pažįstamus. Plikis atsisėda arčiau. Poli
cijos komisaras ir jo sūnus vis labiau 
domėdamiesi seka mūsų kalbą.

— Paprasčiausias dalykas, — tęsia 
fabrikantas. — Per tą laiką, kai čia bū
nu, daug ką apgalvojau ir nutariau 
specializuotis gaminti žąsienos paštetus 
su naminių paukščių drebučiais. Ką jūs 
pasakysite? Farširuotos vištos konser
vai. Liko tik parengti gamybos būdą. 
Štai tas ponas (jis parodo plikį) vado
vauja gastronomijos firmai ir nori dė
tis su manim į bendrovę. Siūlau jums 
gamybos vedėjo postą.

Abejonių negali būti: čia pamišėlis. 
Aš%u pasigailėjimu žiūriu į jį. Mano 
naujieji bičiuliai klauso kaip užkerėti.

—Taip, mes leisime konservuotus 
paukščius su riebalais, su daug riebalų. 
Netgi manau, kad tuo pat būdu bus ga
lima gaminti įvairius konservuotus val
gius kaip Amerikoje. Pas mus tokios rū
šies konservai neįprasti, jei neskaitysi
me ragų ir žarnokų. Aš svajoju duoti dė
žutėse visus prancūziškos virtuvės val
gius.

Aš išsiskyriau su savo naujaisiais bi
čiuliais, pasakęs, jog bijau, kad manęs 
nesučiuptų. Jie paėmė iš manęs žodį, 
kad aš dar aplankysiu juos, ir karštai 
paspaudė man ranką.

Ką galima pasakyti apie juos? Visiš
kas tikrovės nesupratimas? Kolektyvi
nis išimas? Šis atsitikimas yra įdo
mus.4 Visuomenėje jie turėjo tam tikrą 
padėtį. Dabar tai menki, pasmerkti žmo
nės. Jie yra įpratę į ramų, aprūpintą 
gyvenimą ir čia iš karto palūžo. Neper

Hartford, Conn
. - - ----- -

Gražus Jubiliejinis Laisvės 
Choro Koncertas

Laisvės Choras parodė, kad 
jisai, išgyvenęs dvidešimts 
penkis metus, gali duoti savo 
rėmėjam, simpatikam, muzi
ką, dainą mylintiem tą, ką re1 
tai kitas Choras galėtų duoti. 
Šios sukakties minėjimo kon
certas buvo vertas daug dau
giau, negu buvo prie durų im
ta. Programa tikrai to žodžio 
prasme1 buvo labai graži ir ga- 
nėtinai ęilga. Kai kurie'sakė, 
jmjL buvus pcrilga. \ 

‘programos dalį atliko pat
sai Choras vadovybėje Wilma 
Hollis, pianu lydint Grace 
Gailen. Iš jų tarpo išstojo so
listai, duetai ir trio, kuriuos 
sudarė Wilma Hollis, Grace 
Gailen ir J. Kiškiūnas. Matė
si, kad jie rūpestingai buvo 
prisirengę, dėlto gražiai dai
navo. Patsai Laisvės Choras 
nors gerokai suliesėjęs, betgi 
žavingai pasirodė. Choras 
primindamas ilgą savo praei
tį, sudainavo dainas, kurias 
pradžioje savo gyvavimo bu-, 
vo dainavęs dar prie Julės 
Malinauskiūtės vadovybės. 
Taipgi sudainavo ir naujovinių 
dainų, net ir tos dienos pianis
to F.. Balevičiaus sukurtų.

Svečiai dainininkai, šokikai, 
vaidintojai ir visi kiti pasiro
dė taip gyvai, kad geriau ir 
negalima tikėtis. Jais buvo 
Šie: Norma Čeponytė iš Wor
cester, Mass. Jai pianu lydint 
J. Karsokienei, per du atveju 
puikiai dainavo, kad buvo iš
šaukta dar pridėti daugiau. L. 
Yonika^i iš Niujorko mūsiškei 
publikai pirmu kartu matytas, 
atarėk (knen d avo labai pu b 
kiai su lietuviškomis ir iš ope
rečių dainomis. Jo prašyta 
pridėti daugiau. Jisai ir nepa- 
skūpėjo. Jam pianu palydėjo 
F. Balevičius pirmam atvėju- 
je, o Aldona Bernotą — ant

ram.
F. Balevičius keletą kaval- 

kų pianu skambino, kai kurie 
buvo jo paties kūriniai. Tai 
tikras piano meistras, pianas 
jam kalbėto kalba, dėl to su
silaukė daug aplodismentų 
nuo publikos.

Taipgi buvo ir daugiau pia
nistų, būtent jaunutė, graži 
mergytė Sandra Rusevičiutė. 
Ji paskambino pianu ir klasinį 
šokį mikliai pašoko. Iš Rich
mond Hill’o Sergiejus Savit- 
cheff, — dar jaunokas ber
naitis, pianu paskambino tris 
gražius kavalkus. O eilėraš
čius recitavo buvusi Laisvės 
Choro narė Helena Brazaus
kienė, brooklynietė. Eilėraš
čiai parašyti, vienas J. Kaša- 
kaičio specialiai Laisves Choro 
jubiliejaus proga, kitas R. Ba- 
raniko.

šokikų grupe iš Brooklyn, 
N. Y., vadovybėje Ruth Bell, 
mikliai šokdamos tautinius šo
kius, visus žiūrovus sudomino, 
kad taip jos lanksčiai sukinė
jos, kai vasaros peteliškes. 
Jos per keletą kartų buvo iš
šauktos pašokti daugiau.

Pertraukoje Helena Yeskc- 
vičiutė trumpais bruožais sa
vo kalboje priminė, kad kon
certo išvakarėse ir Šį ryt bal. 
20 d. LMS Trečioji*Apskritis 
laikė konferenciją Laisvės 
Choro patalpose. Konferenci
jos sesijose svarstyta, kaip 
pravesti LMS vasaros atosto
ginę mokyklą, jau penktą iš 
eilės, kuri ir vėl įvyks tame 
gražiame Lietuvių Parke Wor- 
cesteryj. Dalyviai padarė pra
džią, sudedami keletą desėt- 
kų dolerių dėl studentų, kurie 
neišgali savais kaštais lankyti 
mokyklos. Ji ir į koncerto da
lyvius atsikreipė paramos. 
Prašymas mielai priimtas, au
kų sudėjo šiam gražiam tiks
lui $68.75.

maldaujamo stovyklos įstatymo jie yra 
pasmerkti mirti.

Dabar kiekvieną kartą, kai aš einu 
pro jų lovą, jie šaukia mane. Mes sveiki
namės. Aš pranešu jiems kai kurias 
naujienas, bet visada turiu paruošęs vie
ną ar kitą pretekstą, kad neužtrukčiau. 
Visi keturi turi teisę susirašinėti ir lau
kia žinių iš Prancūzijos.

Vieną vakarą paskelbė, kad atėjo siun
tinys policijos komisaro vardu. Jis — 
pirmas prancūzai, gavęs siuntinį. Aš 
nėjau pas jį, kad jis nepamanytų, jog 
noriu ką nors iškaulyti. Kitą rytą, kai 
ėjau pro šalį, jis pats pašaukė mane. Jis 
pastvėrė mane už abiejų rankų ir tarė 
su ašaromis balse:

— Kaip baisu, kaip baisu! Naktį man 
pavogė siuntinį.

Jo bičiulis fabrikantas guodė jį kaip 
galėdamas.

— Man atsiųs konservų, daug konser
vu.

Konservų jis taip ir negavo. Po savai
tės abu mirė.

* * *
Dieną ligoniams leidžiam^eifį į išvie

tę. Tai didelė daržinė, kurioje laisvai 
švilpauja vėjas. Eina ten kaip stovi, su 
marškiniais ir apatinėmis kelnėmis. Tai 
vienintelis galimumas bendrauti su 
draugais iš kitų barakų. Kas rytas ly
giai tą pat valandą aš susitinku čia su 
savo draugu Didje.

Didje, darbininkas metalistas, kurį aš 
dar pažinau Prancūzijoje, buvo rimtai 
sužeistas, atlikdamas atsakingą pogrin
džio organizacijos uždavinį. Ligonis ir 
nusilpęs, jis laikėsi tik savo geležinės va
lios dėka, drąsiai pakeldamas sunkiau
sias fizines ir moralines kančias. Jis nė 
karto niekuo nepasiskundė. Dabar jam 
pavyko —jį paskyrė į gretimą baraką 
kirpėjų, ir jis gauna papildomą porciją 
sriubos. Be to, jam leidžiama vaikščioti 
su viršutinėmis kelnėmis ir švarku. Tie
sa, nuo ryto ligi vakaro jis dabar yra 
priverstas skusti ligonius.

(Bus daugiau)

Didelė dėka aukotojam.
Antroje programos dalyje 

išstojo Niujorko Aido ir Niū- 
džiorzės Sietyno Chorų am 
samblis vad. Mildred Stensler, 
suvaidindamas dalį “Teismas 
prie džiūrės” iš operetės “Mei
lės Nuskriausta.” šis vaidini
mas- dainavimas sujaudino vi
sus žiūrovus taip, kad publika 
aplodismentais sveikino vaidy- 
las be perstojimo. Labai gra
žiai ansamblis atliko ir labai 
gerai Laisvės Choras padarė, 
kad šią grupę parsikvietė. Ji 
ne tik ką pagyvino ir taip jau 
šaunią programą, bet apvaini
kavo Laisvės Choro sukaktį.

Laisvės Choras užbaigė pro
gramą, sudainuodamas dar 
gražių dainelių. Tuoj pasirodė 
gyvų gėlių bukietai nuo Onos 
Šilkienėę iš jos darželio. Ji 
apdovanojo jomis Normą Če
ponytę, Mildred .Stensler, Wil- 
mą Hollis ir Grace Gailen, už 
jų rūpestingą padarymą šios iš
kilmės sėkminga, gražia. Šil- 
kienė ir vėl ta pačia liga su
sirgus negalėjo su Choru kon
certe dainuoti, nei parengime 
dalyvauti. Visi siuntė .jai ve- 
linimus atgauti sveikatą.

Programos pirmininkas iš 
pat pradžių trumpai paaiški
no apie'Laisvės Choro pergy
ventus 25 metus. Protarpiais 
jo sunkų vertimąsi, o kartais 
gana gerai pakilusį nariais ir 
turtu. Tačiau vieno dalyko 
Choras neužrhiršo: tai sunkio
se Valandose nenustodamas vil
ties tęsė pasibrėžtą tikslą, 
mokėsi dainuoti, ruošė koncer
tus, pastatė perstatymus, vai
dino operetes.

Paskesniais metais Choro 
vaidylų grupė ir gana gražiai 
atsižymėjo su vaidinimais, la
biausiai komedijomis. Toji 
grupė ir į kitus, miestus apsi
lankė, ten turėdami puikius 
pasisekimus. Choras per ly
giai kelis metus turėjo geras 
pasekmes su daugiu narių, tik 
jau paskutiniais laikais kažin
kodėl suliesėjęs, mažesnis jis ,Vietnamo

Girdėsime Paul Robeson’ą 
dainuojant

Dar nesenoj praeityje, kada 
artistas Paul Robesonas atva
žiuodavo siu koner. ar opera J 
lokį miestą, kaip Clevelandas, 
jis būdavo labai maloniai pasi
tiktas ir atatinkamai pagerb
tas. Bet kada Robesonas pasi
rinko sau vietą stovėti šalia 
savo žmonių reikalų, ir veikti 
už abelnai darbo žmonių ge
rovę ir taiką, dabar atsisako 
išnuomoti Robesonui koncer
tų sales. O dabar Amerikoje 
siaučiant šaltojo karo isteri
jai, ir kada Robesonas patapo 
pasauliniu mastu atsižymėjusiu 
kovotoju' už išlaikymą pasto
vios taikos, reakcija pasiryžo 
tą artistą visai sunaikinti, ne- 
prileisdama Robesono prie 
scenos, radio nei prie televizi
jos. O pastaruoju laiku mūsų 
šalies Administracija atėmė 
nuo Robesono ir užsienio pas- 
portą, kad jis negalėtų išva
žiuoti į kitas šalis, iš kurių 
turi pakvietimus atvažiuoti su 
koncertais. Net buvo kilusi 
viltis, kad Rol>esonui bus su
rengtas koncertas Tarybų Lie
tuvos sostinėje Vilniuje, kada 
Robesonas pasisakė mūsų 
spaudos atstovui, kad jis prie 
pirmos progos atlankys Tary
bų Lietuvą, kad daugiau susi
pažinti su Lietuvos artistais ir 
jų sukurta daile. Robesonas 
sakėsi matėsi su Tarybų Lietu
vos artistais Maskvoje.

Cleveland© artisto Paul- Ro
beson koncertas įvyks antra
dienį gegužės 6 d. Koncertą 
jam rengia Cleveland©-Negrų 
Darbo Taryba, Paradise Audi
torijoj, 2226 E. 55-tos gatvės, 
tarpe Cedar ir'Central gatvių. 
Pradžia 8-tą valandą vakaro, 
įžanga $1.20 ir $1.80. Robeso
no rėmėjai mokės po $5, nes 
praeityje buvo tokia tikietų 
kaina Robesono koncertuose 
ar operose.

Skaitlingai atsilankydami į 
Robesono koncertą, ne vien 
ką pasigėrėsime jo paties 
kompozicijos Amerikos liau
dies dainomis, bet parodysime 

pasidarė.
Šia proga tenka priminti, 

kad Choras turėjo keliolika 
vedėjų. Pirmoji buvo Julė 
Malinauskiūtė (jau mirus.), J. 
Plikimas, Vincas Visockis. 
Prie Vinco vadovybės buvo į- 
steigtas ir stygų orkestras. 
Bet Visockis, kiek pavadova- 
vęs, gal sveikatoje jautės ne
gerumų, prašėsi, kad jį at- 
liuosuotų nuo Choro vadovy
bės. Po kiek laiko ir jis mirė. 
Tada,’ jei neklystu, vadovavo 
B. Ramoškaitė ir M. Baltulio- 
niūtė. Pagaliau joms pasitrau
kus, surasta dabartinė Wilma 
Hollis (francūzaitė). Ji apie 
šeši metai, kai Chorui tarnau
ja ir visi su ja gražiai sutinka. 
Ji myli choricčius, o chorie- 
čiai ją.

Chore dar yra užsilikę na
rių nuo Choro susitvėrimo. 
Jais yra C. Miller, O. Girai- 
tienė, J. Kazlauskas, J. Berži
nis ir B. Muleranka. Muleran- 
kų visa šeima tėvai ir 3 duk
ros, jau kuris laikąs dainuoja 
ir kitus darbus atlieka. Tai ir 
kitiems pavyzdys, kad Chore 
yra vieta visiems, jauniems ir 
senesniem.

Laisvės Cho’re pirmininku 
dabar yra Stasys Barison, iš 
jaunesnės kartos čia gimęs 
vyrukas. Linkėtina Chorui ir 
choriečiams didelės ištvermės 
mene, dainavime ir abelnai 
gražaus pasisekimo, kad Cho
ras gyvuotų ilgus metus, neš
damas tą kultūrinį darbą.

Berods, , koncerte žmonių 
buvo daug net iš Worcester, 
Mass, ir Philadelphia, Pa.

Vikutis
■ '

Bonn, Vokietija. — Vaka
rų Vokietijos valdžia daro 
ablavus prieš komunistus 
kaip “Sovietų agentus.”

Hanoi, Indo-Kina.—Pran
cūzai vis giriasi “šluoja” 

liaudininkus.

jam ir solidarumą už jo nenu
ilstantį veiklumą už taiką ir 
žmonijos gerovę.
Draugai Žebriai tapo 
užgauti automobiliaųs

Balandžio 20 d. J. žebrys 
su savo žmona važiavo auto- 
mobiliųm ir kada sustojo prie 
trafiko šviesos iki persimainys 
į žalią, kokia ten moteris su 
savo automobilium smarkiai 
smogė į žebrių stovintį auto
mobilių, sužalodama užpakali
nę dali automobiliau? ir skau
džiai sukrėsdama draugės 
žebrienės sprandą. O ta mote
riškė, ką taip smarkiai užga
vo žebrių karą, išlipusi' iš sa
vo karo nualpo ir liko i be ža
do, kurią vėliau policija- nu
vežė į ligonine. Draugė žeb- 
rienė irgi buvo nuvežta į ligo
ninę dėl persitikrinimo, dr nė
ra kas pavojingo. Bet dakta
ras irgi negalėjo nieko ap
čiuopiamo pamatyti’ ar kas 
ten yra pavojingo, ir patarė 
ant rytojaus atvažiuoti ir gau
ti X-ray, kuris irgi neparodė 
nieko pavojingo, tik dikčiai 
sukrėsta.

Linkiu draugei žebrys grei
to pasveikimo. J. N. S.

Detroit Mich.
Civilinių teisių gynimo 
konferencija

Balandžio 17 d. gubernato
rius Williams pasirašė seime
lio priimtą “Trucks Bill”, lai 
visų bjauriausias ir nuožmiau
sias įstatymas, šiuomi įstaty
mu pastatomos Į pavojų visos 
žmonių demokratinės teisės ir 
civilinės laisvės.-

Atmušimui šio reakcijos už
simojimo yra Civilinių Teisių 
Kongreso šaukiama konferen
cija gegužės 10 ir 11 dd.

Tuo reikalu Kongresas išlei
do pareiškimą. Jis patarė or
ganizacijoms, kurios bus pa
šauktos pagal “Trucks Bill” 
užsiregistruoti policijoje savo 
vadus ir narius, kad neregist
ruotų. Kaip žinoma, įstatymas 
sako, kad “komunistų ir ko
munistų fronto organizacijos” 
turi užsiregistruoti. O reakci
jai visos darbo žmonių organi
zacijos dabar jau patapo “ko
munistų fronto” organizacijo
mis.

Kongresas ragina plačiai 
dalyvauti minėtoje konferen
cijoje ir tupmi prisidėti prie 
atmušimo reakcijos pasini<)ji- 
mo ant Teisių Biliaus.

ReP.

Baltimore, Md.
Motinų pagerbimui 
išvažiavimas

Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet, Baltimorėje yra .rengia
mas Motinų Dienoje puikus 
išvažiavimas motinų pagerbi
mui. Išvažiavimą rengia LLD 
25 kuopa, kuris įvyks,,'sekmaj 
dienį, gegužės 11, nuo\12 vai. 
dieną, visiem gerai žinomoje 
vietoje, pas drg*. M. ir P. Ku
činskus, Hammonds Ferry 
Road, Linthicum Heights, Md.

Nėra reikalo nė .aiškinti, 
nes tą visi žinome, kad pava
sario grožis visus vilioja į lau
kus, prie gamtos, kad pasigė
rėti ir pasidžiaugti atgijusia 
augmenija/ lapotais medžiais, 
žaliuojančiomis pievomis ir 
žydinčiomis gėlėmis. Tokia 
žavėjanti vieta kaip tik ir yra 
drg. Kučinskų rezidencijoje, 
kur visi būsime maloniai pasi
tikti, bendrai pasigėrėsime 
gamtos grožybėmis, pasilinks
minsime ir pagerbsime mūsų 
mylimas motinas.

Kalbant apie pasilinksmini
mą, visi žinome, kad ir prie 
labiausia žavėjančių grožybių, 
nevalgius ir negerus, kažin 
kiek linksmybių nepasisemsi. 
Kad dėlęi Jo mūsų linksmybės 
nenukentėtų, rengimo komisi
ja turės paruošus užtektinai 
skanių valgių ir gėrimų, kad 
visi dalyviai būtų pilnai pa
tenkinti.

Maloniai kviečiame gerbia
mą publiką skaitlingai atsi
lankyti į Motinų Dienos meti
nę šventę. Rengėjai.

Mrs. Caroline Prianti ir jos sūnus Dominic, tik 20 me
tų jaunuolis. Mrs. Prianti parašė laišką prezidentui 
Trumainui, kad jos Dominikas nebūtų šaukiamas ka
riuomenėn. Mat, jos keturi kiti sūnai tarnavo armijoje 
praėjusio karo metu ir trys iš jų žuvo. Tik vienas su
grįžo gyvas, bet be sveikatos. Ji nenori, kad paskuti
niam jos sūnui atsitiktų tas pats. Mrs. Prianti gyvena 
East Northport, N. Y.

New Britain, Conn.
Mire A. Brinius

Bal. 19 d. greita mirtis iš
skyrė A. Erinių iš gyvųjų tar
po. Brinius plačiai vietos lie
tuviams. buvo žinomas. Jis 
daug veikdavo draugijose, bet 
jo kryptis buvo senovinė, su 
ponais Smetonos pasekėjais. 
Jis draugiškai atsinešdavo ir 
link pažangiečių, su jais mėg
davo pasikalbėti.

Tačiau jam ten pas anuos 
buvo pavėsis, galėjo pasirody
ti veikėju ir tt. Šiaip mylėjo 
švariai užsilaikyti. Yra išauk- 
lėjęs diktą šeimą. Paliko žmo
ną ir daug giminių. Palaido
tas per bažnyčią. Vikutis.

Glasgow, Scotland
Naujas kapas Bothwell 
Park kapinėse

Balandžio 18 d. čia tapo 
mirties išskirtas iš gyvųjų tar
po Jokūbas ViŠinskas. Velio
nis mirė sulaukęs 84 metų am
žiaus, tik be trijų mėnesių. 
Tapo palaidotas labai gražio
se Bothwell Park kapinėse ir 
gražioje vietoje, kurią jis pa
sirinko 10 metų atgal.

Velionis Jokūbas ViŠinskas 
paliko nuliūdime žmoną, ketu
rias dukras, vieną sūnų ir 
apie septynis anūkus. Dvi 

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, susikoiiečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

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

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

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

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

Mano rrfostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių, ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo, čia jau prbto 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. gVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.
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dukterys gyvena Škotijoje, o 
dvi dukterys, sūnus ir anūkai 
yra apsigyvenę Amerikoje.

Jokūbas ViŠinskas buvo ki
lęs iš Lietuvos, šelvių kaimo, 
Vilkaviškio apskrities.

Tapo palaidotas be religi
nių apeigų, pagal paties- įsa
kymą.

Velionis palaidotas .gražio
se kapinėse. Tegu bus lengva 
jam Škotijos žemė, kur jis 
pragyveno apfe 60 meV*.

Jokūbas buvo laisvas, susi
pratęs žmogus. Ilgus metus 

.skaitė Laisvę. J. Antanas

Iš Lietuvos
Inžinerijos-technikos 
darbuotojai mokosi

NAUJOJI VILNIA, II1-6 d. 
—Dažymo aparatų gamykloje 
kas savaitę, trečiadieniais, į- 
vyksta pamokos inžinerijos- 
technikos darbuotojams. Pir
majame užsiėmime buvo ap
svarstytas Sverdlovsk© mašinų 
g a m intojų praktikuojamas 
kompleksinis stachanovinio 
patyrimo diegimo metodas. 
Kituose užsiėmimuose buvo 
svarstomi gamybos ir darbo 
organ i z a v i m o k 1 a u simai.

I n ž i neri j os-tech ni k os d ar- 
buotojų mokymuisi vadovau
ja įmonės vyriausiasis inžinie
rius V. Jeleckis.



NewWto^/Zz^yZinloi
LDS 1 kp. narių atydai iLieluviįi būrys darbiu inky

Antradienį, gegužes 6 d. i- 
vyks labai svarbus susirinki
mas LDS pirmos kuopos. Bal
suosime už kandidatus j LDS 
Centro Komitetą. Taipgi gal 
jau rinksime ir delegatus j 
LDS Seimą, kuris Įvyks rug
pjūčio mėnesj, Detroite.

Taipgi turėtume padtsku- 
suoti ir pareikšti savo mintis 
kas link LDS Centro Komite
to siūlomo plano dėl priėmi- • 
mo j LDS senesnio amžjaus 
nariu ant didesnės apdraudos. į

Susirinkimas Įvyks, kaip ir j 
visuomet, L. A. Pil. Klubo sve- j 
tainėje, 280 Union Ave., Broo-1 
klyno. N. Y. Pradžia 7:30 
v. v. Visi nariai privalo atsi
lankyti.
Protokolu sek r. M. Stakovas.

Serga
Joseph Marcholonis, gyve

nąs l 1 Earl St.. Bristol. Conn., 
buvo ištiktas lyg i)- paraly
žiaus (stroke). Jis sveiksta, 
bet dar nėra atgavęs visu spė
kų. Ilsisi pas dukterį živylę 
Mastrandrea. gyvenančią 70- 
46 57th Road. Maspeth. L. I.

Brooklyne ir apylinkėse 
gyvena Marčiulionio daug se
nų draugų ir pažįstamų. Jisai 
labai džiaugtųsi, kad tie pa
žįstami ii’ kiti draugai ji at- 
lankytų. j erzinimo taksus. Vieton tų vi-

Biznio Telefonas Mgr’s Rezidencijos
EV’ergrcen 4-9672 EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLI BAS
Puiki Salė išnuoniuojania Baliams 
Banketams, Vestuvėms, Parems 

ir Kitokiems Pokiliams.
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

AIDO CHORO

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

Įžanga $1.50 (taksai iškaityti)

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

AMILIA YOUNG LEO. YONIK SUZANA KAZOKYTfi
Sopranas Baritonas Mezzo-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 KAZOKYTe, mezzo-sopranas.

Geo. Kazakevich orkestrą šokiams
ŠOKIAI PRASIDĖS TUOJAU PO PROGRAMOS.

žinoję gegužes I 
37th St., tarpe 
1smarsuos apie
Eisena bus ant 8tb Avė. iki 17th 
Si. ir iki Union Square.

Kilo protestai prieš 
daugeriopus taksus

Visuomenės -organizacijos 
stipriai protestavo prieš padi
dintą ir daugeriopą taksavi- 
mą vargingosios visuomenės. 
Ypačiai tai pareiškė Ameri
kos Darbo Partija. Ji pateikė 
savo pasiūlymus viešame tak
sams svarstyti posėdyje praė
jusi pirmadieni.

Už vis daugiausia sąjūdžio 
pareiškė prieš tuos vadina
muosius “nuisance” taksus. 
Tarpe tų yra bandymas uždė
ti po $5 ir $10 už vartojimą 
auto. 25 nuošimčius ant alko
holiniu gėrimu, po centą ant 
cigarečių. Prieš tuos protes
tuoja darbininkai ir prekybi-

; ninkai.
Darbiečiai vyriausia protos- 

j tuo.ja prieš 3 nuošimčių tak
sus ant pirkinių (sales tax), o 

i taip pat ir prieš tuos kitus

gogu-O “

d. susirinks ant
8 ir 10th Avės.
3:15 po piety.

su jie siūlo iš naujo a])kai
li uoli nok i Inoj amą j i turtą. Vi
soks nekilnojamasis turtas— 
namai, lotai — dabar parsi
duoda po 130 ir daugiau pro
centu aukščiau virš taksuoja- 
inojo tos nuosavybės Įkainavi
mo, sakė darbiečiai.

Harlemas maršuos su 
savo ūbaisiais

Greta reikalavimų taikos, 
Harlemo būrys Gegužės Pir
mosios maršavime ŠĮ ketvirta
dienį neš savo specifiškus rėk 
kalavimus. Tarpe tų bus:.

“Išlaisvinkite Ben Davis’”
“Sustabdykite genocidą na

mie ir kolonijalizmą užrube- 
žjuose!”

“Neleisti J. V. orlaivyno 
stočių Afrikoje!”

“Neduoti J. V. paskolų Ma- 
lano fašizmui!” Ir neš pana
šius kitus.

Harlemas yra ypačiai pasi
piktinęs Įkalinimu Ben Da- 
vis’o, du kartu buvusio išrink
to New York o Miesto Tarybos 
nariu. Matydami, kad žmonės 
Davisą myli, kad negalės ap
saugoti nuo išrinkimo vėl kur 
nors, reakciniai politikieriai 
nusprendė jį prašalinti sau iš 
kelio uždarymu kalėjime. Jo 
nepakentė dėl to, kad jis, kaip 
tarnyboje, taip ir už tarnybos 
ribų, veikė už darbininkų ir 
biednuomenės reikalus.

Ramunėlė
Reta kuri mergelė netrau

kinėjo ramunėlės lapelius, sa
kydama: “Myli — nemyli, 
myli — nemyli...” Ir taip žais
dama jinai užsisvajodavo apie 

į.savo būsimąjį.
Operetėje “Sylvia” yra vie

na charakteringą scena, ku
rioje mergelė, spėliodama 
apie savo išsvajotą bernelį, 
traukia vieną po kito ramunės 
lapelį... Jinai norėtų gražaus 
vaikino — jinai norėtų turtin
go... Jinai norėtų puošnaus 
vaikino, o gal net ir garbin
go...

Kaip žinoma, kad Aido 
Choras šią operetę jau keletą 
metų atgal buvo suvaidinęs su 
pasisekimui. Todėl būsimam 
40-ties metų paminėjime kaip 
tik bus pakartota toji scena, 
kurioje reiškiasi ~ merginos 
svajonės apie pirmąją meilę...

Pritariant Aido Choro mo
terių grupei, buvusi aidietė 
Zuzana Kazokytė atliks solo 
virš minėtoje - operetės sceno
je. Zuzana yra išgarsėjusi so
listė per eilę metų — todėl 
suprantama, kad bus įdomu 
matyti ir klausytis josios ypa
tingo mezzo-soprano.

ZUZANA KAZOKYTe

Tad atsilankykite pagerbti 
buvusius aidiečius ii- kartu į- 
vertinti dabartinių aidiečių 
darbą!

Aido Choro 40-ties metų 
jubiliejus įvyks jau ši sekma
dienį, 3:30 vai. p.p., Liberty 
Auditorium patalpose. Po pro
gramos bus šokiai prie J. Ka
zakevičiaus orkestro. Bilieto 
kaina’ tik $1.5j0. H. F.

Paminėjo neregiams 
rašto išradėją

Balandžio 28-tos popieti 
WJZ Family Circle progra
moje paminėta šimtam etinė 
sukaktis nuo mirties Louis 
Braille. Tai asmuo, kurio var
du. dabar yra žinomas nere
giams taikomasis raštas, skai
tomas pirštais.

• Programa įvykdyta sąryšy
je su The Associated Blind, 
Inc., pastangomis sukelti 
$100,000 tos įstaigos veiklai, 
įstaigos prezidentas Irving M. 
Sellis, patsai neregis, progra
mos vedėjui Walter Kieman 
atsakinėdamas į klausimus 
apsakė, kokia ta veikla. Anot 
jo, Įstaiga teikia įvairių pa
tarnavimų neregiams ir nau
jai susiduriantiems su nere
gyste. Įstaiga randasi 147 W. 
23rd St., New Yorke.

______ A_______

Stadium koncertai <
Mrs. Charles S. Guggenhei- 

mer, Stadium Koncertų pro
jekto pirmininkė, praneša 
Laisvei, jog 3‘5-asis metinis at
virame ore koncertų sezonas 
prasidės birželio 23-čią.

Viršininkė taipgi informuo
ja, jog vykdys kampaniją su
kelti aukomis $100,000 numa
tomiems ateinančio sezono 
nedatekliams padengti. Prog
ramų paruošimo ir finansinės 
kampanijos darbuose su ja 
kooperuos kiti žymūs’ finansi
nės ir meno srjĮies asmenys.

Atgavo darbininkui 
įiedamokėtą algą

Vietinis teisingoj samdos 
komitetas W a s h i n g t o n 
Heights srityje, New Yorke, 
pasidarbavo atgauti negrui 
darbininkui nedamokėtą algą. 
Pasėka buvo tokia, kad jam 
atgavo $427.

Darbininkas Harry” Mitchell 
išdirbęs, vaistinėje per 6 mė
nesius. Bet jam vis mokėjo po 
mažiau, negu nustatytasis 57 
ir pusės centų minimum tame 
darbe. Greta atgavimo neda- 
mokėtosios sumos, išsiderėjo 
po 60 centų minimum mokes- 
ties ateičiai. .

----------~ > 

Skelbia protestą už 
nedavimą salės

United Freedom Fund ko
misija nutarė rengti Paul Ro- 
besonui pagerbti masinį mi
tingą koncertą ir buvo pasam- 
džiusi Manhattan Center salę. 
Samda buvusi sutarta tiktai 
žodžiu, be kontrakto. Tuo $at 
būdu būdavo pasam domus 
tos įstaigos salės praeityje. 
Samdytojais ne kartą yra bu
vę tie patys asmenys, buvę į- 
vairiose komisijose. Tad žo
džio sutartį ir dabar skaitė 
galiojančia. Tačiau, kuomet 
nuėjo susitarti dėl salės pa
ruošimo, komisijai pasakė, 
kad Robesonui mitingas ne
galės įvykti.

Dėl ko? Nėra atsakymo. 
Nėra priežasties. Tiktai prieš 
savaitę laiko Robesonas toje 
pat salėje dalyvavo kitojo 
programoje.

Komitetas atsišaukė i visuo
menę protestuoti prieš tą nau
ją varžtį žodžio ir susirinkimų 
laisvei užsmaugti. Ir vykdo 
pramogą kitojo vietoje, Rock
land Palace, 155th St. ir 8th 
Ave., Bronxe. ;Įvyks gegužės 
8-tą. Kviečia’ visus.

Robesoną, pasaulinio masto 
artistą dainoje, vaidyboje ir 
visuomenininką, pagerbs jo 
54 metų sukakties proga. Tuo 
patimi siekiamai paremti jo 
leidžiamą laikraštį Freedom.

parama vilniai
Suvažiavimo proga Vilnies 

paramai aukojo dar šie drau
gai :

K. Milonkevičius . . . $5.00 
P. Beeis ...................J.00
Al. Velička ............. 1.00
J. Rušinskas .............. 1.00
Geo. Varesonas........ 3.00
A. M u r e i k a.......... 1.00
J. Kalvaitis ........ 1.00
M. Stakovas........ 1.00
M. Lie p a.......... .. 3.00
J. Steponaitis ............ 2.00
Vilnies Bendrovės suvažia

vimas įvyks šį sekmadienį, 
gegužės T d. Taja proga turi
me apdovanoti dienraštį Vil
nį. Brooklyniečiai galite savo 
dovaną perduoti per Laisvės 
Administraciją. Rūtų gražu, 
kad Brooklynas sukeltų nors
$200. P. Buknys.

Serga
Jo., Petriką metai atgal 

buvo susirgęs širdies liga ir 
gulėjo ligoninėje. Dabar vėl 
su ta pačia liga atsigulė to
je pačioje ligoninėje Mid
town Hospital, 309-315 E. 
4 9 th St., New York 17, N. Y.

Jo. Petriką priklauso So. 
Brook lyno LDS 50-je kuopoje.

Jį aplankyti galima kas 
dieną nuo 2 iki 3 po pietų, o 
vakarais nuo 7-8. Aš ir drau
gas J. Kalvaitis jį aplankėme 
praėjusio ketvirtadienio vaka
rą. Ligonis atrodo neblogai. 
Linkiu Petrikai greitai pa
sveikti. S. Petkus. 

Verta pasitarti
Turintiems šienlige (hay-fe

ver) sergančius vaikus verta 
pasitarti su National Hay Fe- 

i ver Relief Association, 320 
Broadway, New Yorke. Įstai

ga užlaiko tokiems vaikams 
kempę Bethlehem, N. JT. 
Skelbiasi, kad ji taikoma ne
turtingųjų vaikams, tad gal 
teiktų kokių lengvatų to rei
kalingiems.

SUSIRINKIMAI
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Moterų Apšvietos Klu
bas turėjo savo mėnesini susirinki
mą balandžio 25 d., tarp kitko, nu
tarė turėti draugišką vakarą gegu
žės 17, 1952 m., Tautiško Namo že
mutinėje salėje, kaip 7:30 vai. va
kare. Manoma, kad prisidės ir LDS 
6 kp.; J. Stigienė duos raportą iš 
saulėtos Californijos apie tenaitinj 
veikimą. Bus apkalbėta Laisvės 
dienraščio reikalai, sukėlimui 10 
tūkstančių; jos tam reikalui pasky
rė $10, ir Vilniai $5, ir prisideda su 
penkine prie valgių dėl draugiško 
vakaro.—Fin. rašt. Geo. Shimaitis.

(86-87)

MONTELLO, MASS.

ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks gegužės 5 (May), 1952 
m., Lietuvių Tautiško Namo kam
bariuose, kaip 7:30 vai. vakare. Vi
si nariai prašomi dalyvauti, nes yra 
labai svarbių reikalų, kurie turės 
būti apsvarstyti, kaip taią Laisvės 
vajus, sukelti 10 tūkstančių ir Lais
ves piknikas July 4, kuris bus Mon
tello, Moss. (86-87)

HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

pirmą sekmadienį po pietų, 3 vai., 
4 d. Gegužes (May), toj pačioj vie
toj, 17 Ann St. Meldžiu atsilankyti 
skaitlingai, ba ateina vasaros mėne
siai, kuomet prasidės piknikai, Jai 
dauguma išvažiuosite sekmadieniais. 
— Kviečia Valdyba. (85-86)

ELIZABETH, N. J.

LDD 54 kuopos susirinkimas įvyks 
gegužės 2 d., 1952, 7 vai. vakaro, 408 
Court St. Malonėkite ateiti ant šio, 
svarbaus susirinkimo. Gausite Dr. J. į 
J. Kaškiausčiaus knygą “Sveikatos Į 
Šaltinis”. Taipgi pasimokėsite meti
nes duokles. — Kviečia Komitetas.

(85-86)

Kai Būnate Liberty Auditorijoj
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BAUEŽENTIS i
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

EGZAMINEOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

4 pual.-Laisve (LibertyX-Ketvirtad., Gegužės-May 1,

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas gegužes 8

Kadangi geg. 1 yra darbininkų 
šventė, tai LDS 13 kuopos susirinki
mas nukeliamas j ketvirtadienį, ge
gužės 8. Susirinkimas įvyks Liberty 
Auditorijoje, Prasidės 8* vai. vaka
ro. Bus Centro Valdybos ir Seimo 
delegatų rinkimas. Tad labai svar
bu visiems kuopos nariams Šiame 
susirinkime dalyvauti. — Sokr.

RANDA VOJIMaIT
Pasironduoja 15 kambarių apart- 

mentas, randa $30.00 j mėnesj. šau
kite' TAilor 7-6751. (85-86)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Turėsime Smagią Sueigą. Lietuvių 
Muzikalūs Salės (Klubo) valdyba 
rengia šaunų pavasarinį pasilinks
minimą, nedėliojo, 4 d. gegužės, sa
vam name, 2715 E. Allegheny Ave. 
Tai proga Jurginių, Stanislovinių ir 
kitų. Šiam pokilyj linksmins jau 
plačiai žinoma J. Ivanausko “Ke
purninkų” Orkestrą. Pradžia nuo 4 
vai. po pietų. Tai gera proga sma
giai laiką, praleisti. — Aš Būsiu.

(85-86).

GARSINKITeS LAISVĖJ!
Užrašyldt Laisv© Savo Draugui.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.j

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs 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

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. YJ

Tel. Evergreen 7-6868 •

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

t




