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Nejleidžia, neišleidžia...
Geras mitingas.
Graikijoje.
Indijoje.

Rašo R. MIZARA

J

pasakė: 
noileisi-

Toronte

šį savaitgalį Londono įvyks 
britų taikos šalininkų konfe
rencija, kurion žadėjo atvykti 
iš kitų kraštų atstovų.

Churchillo valdžia 
neatvyks, nes mes jų 
me.

Praėjusį savaitgali 
įvyko Kanados taikos
kų kongresas, kurin buvo pa
kviestas žymus Jungtinių Val
stijų. mokslininkas ir visuome
nininkas, 85 motų amžiaus se
nelis Dr. DuBois.

Kai jis nuskrido į Toronto 
aerodromą, Kanados valdžia 
pasakė: neįleisime, — grįžk 
atgal.

Chicagoje įvyko kailiasiuvių 
unijos suvažiavimas, ‘ši unija 
turi savo skyrius ir Kanadoje. 
Kanadiškiai kailiasiuviai siun
tė savo delegaciją į suvažiavi
mą, bet mūsų krašto vyriausy
bė pasakė: nevalia, mes jūs 
/neisileidžiame.

™ .u — o ——
Prieš tūlą laiką žymus ame* 

rikinis mokslininkas Dr. Pau
ling buvo pakėlęs sparnus 
skristi į Anglijos mokslininkų 
konferenciją; mūsų krašto vy
riausybė pasakė: neišleisime!

Nevalia, nevalia!
Neišleisime, neįsileisime!
Taip šiandien traktuojami 

mokslininkai, taikos šalinin
kai, menininkai ir darbo uni
jų veikėjai, kurie nepučia 
Wall atryto karinėn triūbon.

Ir tolydžio mūsų propagan
distai nuolat pasauliui skelbia 
apie tai, kaip čia triumfuoja 
asmens laisvė!

7°~~Entuziastiškas, didelis buvo 
sWnitingas, sušauktas Amerikos 

’Darbo Partijos praėjusį ant
radienį.
. Madison Skvere ‘ didžioji 
salė seniai tiek žmonių mate.

Tai buvo gera pradžia šių 
metų rinkiminės kampanijos, 
kurią pradėjo progresyve vi
suomenė.

—o---
Graikijos valdžia neseniai 

paleido iš kalėjimo 40 vokie- 
' Čių ir austrų karo kriminalis

tų.
Tuo pačiu kartu toji val

džia bruka j kalėjimus žmo
nes, kurie ryžtingai, pasiau
kojusiai karo metu kovojo už 
graikų tautų išlaisvinimą.

Tas pats ir pas mus:
—o---

New Delhi jnieste, Indijos 
Cistinėje, atsidarė pirmas to 
k,rašto istorijoje parlamentas, 

jjvįsliotinu žmonių balsavimu iš
rinktas.

žemesniąjame parlamento 
bute yra 499 deputatų; anks
tesniajame — 216.

Visų dėmesį atkreipė par
lamente* buvimas Apie 50 ko
munistų deputatų.

Išlaukyj parlamento rūmų 
tūkstančiai indusų protestavo 
prieš maisto produktų kainų 
kilimą.

Išėjęs iš parlamento rūmų, 
komunistų vadovas A. K. Go- 
palan pasakė:

— Užtikrinu jus, kad 
komunistai deputatai, 
reikalavimus pateiksime
lamentui svarstyti ir juos gin-

NUTARĖ NETRUKUS 
STREIKUOT DEL ALGŲ
Valdininkai unijos suvažiavime 
kaltino plieno kompanijas

Philadelphia. — CIO Piie-= 
no Darbininku Unijos su
važiavimas didžiojoj Con-: 
vention Hali salėje vienbal
siai nutarė neužilgo strei-: 
kunti, jeigu kompanijos vis i 
dar atmes valdinės algų ko
misijos pasiūlymus.

3,000 unijos, delegatų pri-1 
imta rezoliucija sako:

“Mes negalime vis dirbti ’ 
ir nedirbsime 1952 metais 
už 1950 metų algas ir to- j 
kiomis pat sąlygomis; mes! 
negalime dirbti ir nedirbsi- a 
me per neribotą laikotarpį 
toliau be tinkamų sutarčių 
su .kompanijomis.”

Darbininkai reikalauja 26 
centų priedo per valandą, 
kaip kad siūlė algų komi-

beįvykdyti tą pasiūlymą 
plieno kainų pakėlimo.
smerkė kompanijų godu
mą, kad jos atmeta šį pa
siūlymą.

Jungtinių Valstijų' vice
prezidentas Alben W. Bar
kley taip pat rėmė tokį dar-

mes, 
jūsų 
par-

Tuomet demonstrantai skir
stėsi.

—o—
Bajendra Prasad tapo 

krašto prezidentu, 
ministrų pirmininku 
Jawaharlal Nehru; 
užsienio reikalų mi-

! SUKEIKIME $10,000
Dienraščio Laisves paramai

bininku reikalavima ir kai- ^ra^ia finansinę paramą, 
tino plieno kompanijas ūžt R"™’'1'”™ t-m;
atkaklu m a.

Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952
Prašome atydžiai sekti pranešimus apie fondą ir 

prašome visur sparčiau darbuotis fondo sukėlimui. Esa
me labai atsilikę. Per mažai pramogų ruošiama fondo 
reikalu. Be sueigų, aišku, nėra kaip sukelti gana fi
nansų. -

Brooklyno Moterų Apšvietos Klubas gegužės pra
džioje surengė fondo reikalui pramogą ir sukėlė $66.41. 
Puiki parama! Jei ne pramoga, tai kokiu kitu būdu 
jos būtų galėjusios tiek pinigų sukėlti? Visur reikia 
rūpintis surengimu pramogų.

Dėkojame Brooklyno Moterų Apšvietos Klubui už 
pasidarbavimą dienraščio labui, už sumanumą ir už taip

Brooklyną aplankė tolimi svečiai, Juozas ir Ksavera 
Karosai iš Californijos. Aplankė Laisvės. įstaigą ir įtei
kė

! Jankiai Korėjoj darys 
atominius” pratimus i

Maurice J. Tobin, valdinis 
darbo sekretorius, kalbėjo, 
kad plieno kompanijos da
bar kaupiasi pasakiškai di-■ 
džius pelnus.; todėl galėtų I

Korėja. — Apie 5,000 A- 
merikos kareivių dalyvaus 
pratimuose, ka jie turėtų 

i daryti, jeigu priešas paleis
tų atominę bombą, arba 
kaip veikti, jeigu ameriko
nai “turėtu pavartot” savo 
a to m-bomb a . K

muose gal bus išbandyta 
“atominė artilerija.’ ’

ir

Dr.
Išrinktas,

Indijos 
pasilieka 
jis eis ir
nistro pareigas.

Nehru suformavo ministrų 
binetą išimtinai iš savo par
is narių ir tų, kurie prita- 
jo politikai.

—o—
Iki parlamento rinkimų In

dijos komunistų partija buvo 
nelegali; rinkimuose ji pasie-

Pašalintas iš vakarinės 
Vokietijos seimo, kad 
smerkė policinius žudikus

Bonn, • Vokietija. — Va
karinės Vokietijos s.eimo 
pirmininkas H. Ehlers lai
kinai pašalino, komunistą 
seimo narį Heinzą Rennerį 
už tai. kad Renneris kalti
no policiją kaip ramių de
monstrantų žudytoją.

Pereitą sekmadienį poli
cija Essene užmušė vieną 

• jaunuolį ir sužeidė kelioli
ka, kuomet 30,000 jaunuo
lių demonstravo prieš pla
nuojamą vokiečių armijos 
rekrutavimą vaka r i n ė j e 
Vokietijoje.

Bolivija ketina 
suvalstybinti ciną

i laikraščiui dovaną $20.00.
Prašome pasiskaityti svarbų laiškelį:
“Gerbiama Laisves Administracija!

Čia siunčiu jums vieną nauja Laisvei prenume
ratą ir $18.00 fondui aukų. Aukojo šie asmenys: N.

(Tąsa 2-rame puslapyj)

Amalgameitų unija reikalauja 
panaikint Smitho įstatymą

Atlantic City, N. J.—CIO ru nuverst Amerikos- 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos suvažiavimas vienbal
siai užgyrė rezoliuciją, kuri 
ragina Jungtiniu Valstijų 
Kongresą panaikint ragan- 
gaudišką Smitho įstatymą, 
taip pat ir McCarrano įsta-

Pagal Smitho įstatymą 
yra teisiami ir kaliimmi ko- 

cti už. “suokalbiavi-
La Paz, Bolivija. — Nau 

jojo Bolivijos ])rezidento ' j’A 
Estenssoro valdžia paskyrė ma skelbti, kad reikėšia va- 
komisiją, kad suplanuotų, ' !.________________ ____
kaip perimti cinos. kasyklas j_  _ • _ . „ .

džią.” McCarrano įstaty
mas reikalauja, kad susi.re- 
gistruotų visi komunistai 
ir progresyvės organizaci
jos kaip “svetimos šalies
agentai.”

GEN. CLARK ATŠAUKĖ 
DUOTUS LIAUDININKAM 
BELAISVIAM PRIŽADUS
Sako,- kad komunistai belaisviai 
grūmojimais išgavo prižądus

riausias amerikonų k o man- 
dierius generolas Mark 
Clark atšaukė pasižadėji
mus, kuriuos generolai Fr. 
T. Dodd ir Charles F. Col
son buvo davę belaisviams 
Korėjos liaudininkams ir 
kinams Kodže stovykloje. 
Clark sako, tie komunistai 
belaisviai išveržė pasižadė-

jimus, grūmodami ameriki
niam generolui Doddui, ku
ri jie suėmė ir išlaikė kaip 
imtinį per 3 dienas ir nak-

Valdžia leido dėti 
arklieną Į dešras

Stovyklos komandierium 
tuomet buvo paskirtas ge
nerolas. Colson vieton suim
to Doddo.

Colsonas, norėdamas, kad 
belaisviai sveika paleistų 
Dodda, sutiko duoti jiems 
tūlus palengvinimus ir raš
tu pripažino, kad belaisviai 
buvo varu verčiami atsisa
kyt nuo grįžimo į šiaurinę 

; Korėją pas. liaudininkus, 
vai-' Be to ,Colsonas pripažino,Washington.—Kainų vai-; Be to ,Colsonas pripažino, 

dyba vėl leido dėti arklieną i kad amerikonai laužė Ge- 
į dešras.

Pernai valdyba buvo už
draudus vartoti arklieną 
kaip dešrinę mūsą.

Kartu su dabartiniu lei- 
dimu įsakoma aiškiai pažy-; Kodže belaisvių stovyklos 
mėti ant dešrų, kad jose yra k o m a n dierium 
arklienos.

nevos tarptautinės sutar- 
! ties nutarimus dėl belais
vių užlaikymo, ir kad be- 

: laisvini buvo net žudomi.
Gen. Clarkas paskyrė

Senatoriai palaiko 
algą-kainy kontrolęKalbėtojai nurodė, jog tie ’ 

įstatymai mojusį cenzūruo
ti ir kontroliuoti pačias 
amerikiečių mintis; todėl . Washington. Senatorių 
gresia sunaikint pamatines i 
visu Amerikos 
laisves.

t . d i d k *-• iz o | Francūzai faktinai areštavo
savybę, sakoma, be atlygi-1 
nimo kompanijoms.

Ciną yra svarbus ir gana 
brangus karinis metalas, 
pusantro iki dviejų dolerių 
svarui.

tautinį Tunisijos viršininką

Už miegą nuteistas 
kareivis apeliuoja

Washington. — Kareivis 
Warren G. McConnell buvo 
nuteistas 10 metu kalėti už 
tai, kad užmigo, būdamas 
sari 
fronte.

Jis davė apeliaciją aukš-
Livorno, Italija. — Italai! čiausiam kariniam teismui, 

laivakroviai vėl smarkiai i Sako, išbuvo tris dienas ir 
demonstravo Livorne (Leg-! tris naktis be miego išlai- 
horn), šaukdami: “Ameri-. kytas sargyboje ir sustin- 
konai, nešdinkitės namo!” gęs nuo šalčio.

Amerikonų komanda už- Teismas sutiko svarstyti 
draudė savo kareiviams kareivio apeliaciją.
gatvėn išeiti, vengiant su- j /

Prancūzai demonstruos
U Lv I

Italų policija blaškė de- prieš gen. Ridgway 
monstyantus ir areštavo 
keturis..

Livorno yra svarbus ka
rinis amerikonų centras. 
Jų komandieriai užreiškė, 
kad ir toliau samdys tiktai 
priešingus komunistams lai- 
vakrovius, o ne Laivakro- 
vių Unijos narius. Nes ši Į 
unija “komunis.tinė.”

Italijos laivakroviai 
šaukia: "Amerikonai, 
nešdinkitės namo!”

Tunis, Tunisija. — Fran- 
' cūzai apstatė savo karei
viais palocių kunigaikščio 

i S. Mohammedo ei Amino, 
kuris formaliai - laikomas 
tautiniu tunisų - arabų val- 

!dovu.
Prancūzai f ak tinai areš- ' 

tavo jį už tai, kad ei Ami
nas atsisako pasirašyti 
francūzų paskelbia karo

kė didžiuliu laimėjimų ir tuo Inaujas lapas.

būdu legalizavosi.
Indijos istorijoje atsivertė

griežtą”
i generolą H. L. Boatnerį ir 
vis dar varo per šerengą 

l generolus Dodda ir Colso- 
i na, kam jie prižadėjo to
kias nuolaidas belaisviams.

J. Tautų komisija atmetė 
’ Sovietų siūlymą prieš A- 

bombas ir karo bakterijas

'' sumanymą—palaikyti- “ren
du kontrole” ir valdini me
džiagų paskirstymą įvai- 

stovį prieš Tunisijos pairi- riems darbams iki 1953 
jotus, reikalaujančius iš
laisvinti tėvynę nuo Franci-

Francūzų žandarai taipgi ! Sąrančiai užplūsta 
nuolat sekioja kunigaikščio « . • n 
sūnų ir dukterį; neleidžia VldUJiniUS KvtllS 

‘jiem pasimatyti su tėvu. | 
Nes sūnus ir duktė taipgi I 
pritaria savo tautiečių ko- i 
vai prieš francūzus.

, komitetas parėmė bilių, ku 
! ris siūlo pratęsti algų i: 
i kainų kontrolę’ devyniems 
i mėnesiams, iki 1953 m. ko- i 
ivo 1 d.

I

Kartu komitetas užgyrė i'^žinoniškumo Teisių' 12 
I balsų prieš 4 atmetė Sovie- 
■ tu pasiūlymą, kad būtų už
ginta Vartoti mokslą to- 

i kiems kriminaliniams tiks- 
' tams, kaip atominių bombų 
j darymas ir ligų bakterijų 
i perinimas karui.

Komisija priėmė ameriki- 
• nį pasiūlymą — “gerbti 
j moksliniu tyrinėjimu lais- 
Įvę.” ‘ ‘

Tau- i ’-------------------

United Nations, N. Y. -r 
Jungtinių Tautų Komisija

m.
birželio 30 d.

Kybos vietoje, Korėjos |un ygj- jjgyg aflVOkatŲ, Bet VIS
siunčia oficierius advokatūros mokytis

Bordeaux, Franci ja. — 
Ruošiama demonstracijos 
prieš Amerikos generolą 
Ridgway, kuomet jis atvyks 
kaipo vyriausias Atlanto 
kraštų karinių jėgų koman- 
dierius.

Francijos valdžia įsakė 
policijai ir kariuomenei ar
dyti tokias demonstracijas.

Ridgway užims, vietą pa
sitraukiančio iš- tos koman
dos generolo Eisenhowerio.

Washington. — Jungtinių tūkstančių dolerių,ūki išl 
Valstijų armijoje, laivyne 
ir oro jėgose yra 3,420 ofi
cierių, baigusių advokatū
ros mokslą kolegijose. Bet 
valdžia nenaudoja tų ofi- 
cierių - advokatų teisiniams 
kariuomenęs reikalams. Už
tat siunčia 87 kitus, oficie- 
rius į kolegijas advokatū
ros mokytis.

Vienas oficierius lėšuoja 
apie $1.0,000 per metus kai
po advokatūros studentas 
kolegijoj. Taigi už advoka- 
tinį 87 oficierių mokslą val
džia išleidžia 870 tūkstan
čių dolerių per vięnus me
tus.

Oficierius turi bent 3 me-

Roma. — Jungtinių
|tų Maisto ir Žemdirbystės j Senato komitetas nutarė 
i Organizacija pranese, jog ... i >• i 
miglynai sąrančių (skėrių) panaikint valdinę algŲ 
apgula Egiptą, Traną, Pa- nustatymo komisijąį kistaną, Izraelį, Saudi Ara- 

I biją ir kitus Vidurinių Ry-1 
tu kraštus. Gresia sunai
kinti jų derlius.

' Jungtinės. Valstijos, So- 
vina 87 oficierius į advoka- vietų Sąjunga ir Anglija 
įus ' siunčia specialistus, prie-

Tuo tarpu tūkstančiai: taisVsJr chemikalus kovai 
gatavų advokatų - oficierių Pries sąrančių užpludimą. 
yra' laikoma paprastose ka- i 
ŽSSfcSri Sustreikavo 5,000 
y y ž“ jz »I s™b«s '

gus ir žmonių jėgas, — ra
šo žurnalas Good Govern
ment, leidžiamas Nacionali
nės Civilinės Tarnybos Są
jungos.

Singapore, .Malaja.— An
glų policija giriasi nušovus 
keturis komunistus, kaip 
kovojančių prieš Angliją 
partizanų vadus.

vokatu. Valdžia todėl su
moka viso 2 milijonus, 610

ORAS. — Dalinai 
niaukę ir vešiau.

apsi-

Camden, N.J. — Sustrei
kavo 5,000 darbininkų prieš 
Campbell Soup kompaniją. 
Streikai! išėjo todėl, kad 
kompanija suspendavo 300 
darbininkų, kurie vakare 
paliko darbą ir nuėjo į sa
vo CIO unijos* susirinkimą.

Unija veda derybas dėl 
naujos sutarties su kompa
nija. Senoji sutartis išsi
baigė kovo 1 d. Unija rei
kalauja daugiau uždarbio.

Washington. — Bankinis 
Senato komitetas 7 balsais 
prieš 3 užgyrė siūlymą — 
panaikinti valdinę algų nu-./ 
statymo komisiją.

Senatorių komitetas pa
rėmė plieno kompanijas, 
kurios sako, algų komisija 
“sauvališkai” nutarė, kad 
fabrikantai turėtų pakelti 
plieno darbininkams uždar
bį 26 centais per valandą, y

Komitetas pataria vieton ’4 
dabartinės algų komisijos 
įsteigti naują “publikos” 
komisiją, neturinčią jokios 
valdinės galios. Naujoji ko
misija galėtų duoti tiktai 
laisvus patarimus, taikant * 
darbininkus su samdyto
jais.

Wetumpka, Ala. — Areš
tuota dviejų mažų mergai
čių teta Earl Dennisonienė, 
kaltinama tiž jų nunuodiji- 
mą.
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KETURIŲ DARBO UNIJŲ 
SUVAŽIAVIMAI

I ŠIĄ SAVAITĘ vyksta keturių darbo unijų suvažiavi
mai,—visi keturi reikšmingi.
. Chicago mieste tęsiasi International Fur and Leather 
Workers unijos 19-tasis. suvažiavimas. Šiai unijai pri
klauso apie 100,000 darbininkų. Ji nepriklausoma,—ne
priklauso nei CIO, nei ADF. Kadaise kailiasiuviai buvo 
CIO unijų šeimoje, bet dešinieji ją iš teh pašalino už tai, 
kad šios unijos nariai ir vadovybė nepritaria raudonbau- 
bistinei politikai, nepritaria Trumano karinei politikai. 
it Kailiasiuvių unija yra pažangi ir josios nariai gauna 
geras algas ir išsikovojo darbovietėse neblogas darbo 
sąlygas. Unijos prezidento pareigas eina Ben Gold, gi 
josios iždininkas., Irving Potash, šiuo metu sėdi kalėjime, 
nesmerktas penkeriems metams už tai, kad jis nusi- 

) . žengė Smitho aktui. -
Dėl to kailiasiuvių unijos suvažiavimas, tarp kitų gerų 

rezoliucijų, priėmė rezoliuciją, reikalaujant Kongresą at
šaukti Smitho ir McCarrano įstatymus, taipgi pasisakė 
už amnestiją politiniams kaliniams.

APIE BUTKŲ JUZĘ
Naujienose K. Mockus 

rašo apie Butkų Juzę (Juo
zą Butkų), mirusį Lietuvo
je prieš penkeris -metus. Jis 
tarp kitkd sako:'

Teisingai vienas iš kol. laik
raštininkų jau yra pastebėjęs, 
kad klaidinga būtų Butkų Ju
zę paprastai priskaityti prie 
tarybinių rašytojų. Tokiu jis 
tikrai nebuvo. z>

Bet kitaip (ir teisingai!) 
rašo Vilnis. Dienraščio žo
džiais:

Balandžio 22 dieną suėjo 
penki metai, kaip Klaipėdoje 
mirė poetas Butkų Juzė (Juo
zas Butkus)* Gabus tai buvo 
žmogus, didėlis Žemaitijos 
mylėtojas, talentingas poetas. 
Jis buvo tarybinis žmogus. 
Tarybų Lietuva buvo jo ide
alas. Jis nuoširdžiai veikė ta
rybiniame literatūros fronte,

Butkų Juzės mirtį apraudo
jo visa Tarybų Lietuvos visuo; 
menė, visi jo plunksnos drau
gai ir vyriausybė.

Tūlą laiką, po pirmo pasau
linio karo, Butkų Juzė gyve
no Amerikoj. Jisai buvo arti
mas “Laisvei” ir, jei neklys
tam, jai rašinėdavo. Šiuos žo
džius rašančiam per kelis kar
tus teko su juo pasikalbėti. Ir 
tuomet jis buvo kairiųjų pa
žiūrų žmogus, svetimas socia
listams.

šventvagiškai ] elgiasi tie 
“Naujienų” pastogės dipukai, 
kurie jį dabar savinasi tary
tum jis būtų buvęs jų plauko 
žmogus. Butkų' Juzė buvo 
jiems -svetimas, visa jo kūry
ba buvo jiems svetima. Jis bu
vo ištikimas Lietuvos liaudžiai 
ir kovojo lietuvių tautos prie
šus.

Taip, Butkų . Juzė buvo

ATLANTIC CITY, N. J., pirmadienį prasidėjo 18-ta- 
sis Amalgamated Clothing Workers unijos (mes. ją va
diname tik “Amalgameitų unija”) dvimetinis suvažia
vimas.

Nežiūrint, kad adatos pramonėje per praėjusius me
tus pasireiškė didelis, nedarbas, į Amalgmeitų uniją 
įstojo apie 2(5,000 naujų narių. Iš viso šiandien ši unija 
turi 395,000 narius. Amalgameitų unijai priklauso /y- 

• p§kų drabužių siuvėjai; sakoma, 98 procentai darbinin
kų, dirbančių vyriškų rūbų pramonėj, priklauso Amalga- 
meitams. . ’
-■Amalgameitų unija, beje, yra CIO nariu.

’DENVER, COLO., mieste vyksta CIO Packing House 
Workers unijos suvažiavimas, kuriame dalyvauja feOO de- 

' legatų, atstovaujančių 200,000 darbininkų, ši unija yra 
Č1O nariu; jai priklauso mėsos pramonės darbininkai.
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PHILADELPHIA, PA.,'mieste antradienį atsidarė 
vienos didžiųjų ir bene pačių svarbiausiųjų CIO unijų, 
United Steel Workers unijos, suvažiavimas.

Šiai unijai priklauso apie 600,000 darbininkų.
Del plieno pramonės darbininkų šiuo ipetu eina pla

čios. diskusijos ne tik spaudoje, ne tik Kongrese, o ir 
’ net aukščiausiame šalies teisme. Kaip žinia, plieno pra

monės darbininkai buvo pareikalavę didesnių algų. Val
dinė algų stabilizacijos taryba sutiko, kad samdytojai 
pakeltti jiems algas, 'bet plieno pramonės magnatai atsi
sakė. Darbininkai pagrūmojo streiku, tuomet Truma- 
nas, kad užbėgti streikui už akių, paėmė plieno pramo
nę į valdžios kontrolę. Kapitalistai pasipriešino ir nu
ėjo į teismą, na, ir tas klausimas šiandien jau svarstomas 
aukščiausio teismo. Darbininkai buvo išėję streikan, 
bet vėliau Murray įsakė jiems grįžti darban ir laukti, ką 
pasakys aukščiausias teismas. Taip šiandien darbinin
kai ir laukia, — dirba be pakeltų algų, dirba be kon
takto.

Teismo sprendimas bus padarytas gal už poros sa
vaičių. Kas bus tuomet, jei teismas nutars, kad Truma- 
nas neturįs teisės imti valdžios kontrolėn plieno pramo
nės? Atrodo, jog darbininkai tuomet streikuos. Tačiau, 
Trumanas tada “pritaikys” jiems Taft-Hartley įstatymą, 
o tai reikš streiko atidėjimą mažiausiai trims mėne- 
dfaęns.
s Dėl to šiame suvažiavime plieno pramonės darbinin- 
~kai turės gerai apsvarstyti, ką jie darys, kaip veiks ir 
ką veiks. 
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Keturių darbo unijų suvažiavimai! Šiuos žodžius ra
kant, dar nežinia, ką visi suvažiavimai nutarė ar nu
tars dėl kovos prieš tuos žabangus, kuriuos ruošia Kon- 
'gfesaš darbininku judėjimui suvaržyti. Tik vieni kai
liasiuviai aštriai ir teisingai pasisakė prieš įvairius įsta- 

W i^mūs, žiauriai varžančius Amerikos žmonių laisvę; tik 
įf Kailiasiuvių suvažiavimas pasisakė griežtai už išlaiky- 

Imą taikos. Atrodo, jog ir Amalgameitų suvažiavimas 
taipgi pasisakys, kaip darbo unijos turėtų pasisakyti.

. Darbo'unijoms, kaip ir kitoms darbininkų organiza
cijoms, akiregyj to, kas vyksta, lieka vienintelė išeitis: 
vfeofas bendrai kovoti prieš reakciją, už taikos išlai- 

■ kymą.
ot.Be to, šiemet bus prezidentiniai rinkimai, taipgi Kon- 

• greso rinkimai. Darbo unijoms būtinai reikėtų d&ti pa- 
stangų vieningai veikti politinėje srityje ,iš anksto pasi
lakant už pažangesnius kandidatus. ‘j

jei darbo unijos seks kapitalistinius politikierius, 
L Jei jus vilksis demokratų bei republikonų partijų uodego- 

. je. jos nieko nelaimės, o tik pasunkins buitį visiems Ame- 
< ’įįkos darbo žmonėms. , •

RIMVYDO KOCHANAUSKO 
KELIAS

Karo metais Rimvydo 
Kochanausko* • tėvai žuvo. 
Berniuku ėmė rūpintis ta
rybų valstybė. Metai, pra
leisti vaikų namuose, kur 
Rimvydas baigė septynias 
klases, paliko jam gerą at
minimą. Po . to jam davė 
teisę pačiam pasirinkti pro
fesiją. Kochanauskas nu
tarė tapti metalininku. Vai
kų namuose jis labai buvo 
įsitraukęs į darbą būrelyje 
“įgudusios rankos” ir vi
suomet sakydavo savo 
draugams, kad jis nori tap
ti šaltkalviu.

Rimvydo svajonė lengvai 
išsipildė. Jis. įstojo į Uk
mergės amatų mokyklą ir 
išbuvo joje dvejus metus. 
Kiek įdomaus ir naujo su
žinojo jis ten! Užsiėmimai 
dirbtuvėse, pamokos, puiki 
biblioteka, dešimtys būre
lių, paskaitos, kinas, eks
kursijos daug davė jaunuo
liui, troškusiam viską ži
noti. Mokslą Kochanauskas 
baigė labai gerai ir gavo 
penktosios kategorijos šalt
kalvio kvalifikaciją.'

Baigdamas, mokyklą, 
Rimvydas nesirūpino dėl 
savo rytojaus. Dar ilgai 
prieš pasibaigiant mokslo 
metams jam buvo pranešta, 
kad jis dirbsiąs Kauh’e nau
jojoj6 gamykloje. Nesirū
pino dėl tolesnio savo liki
mo ir. jo draugai. Apie ne
darbą'jie žinojo tik iš kny
gų ir iš senių pasakojimų. 
Jie mate, kad dabar visoje 
Tarybų Lietuvoje vyksta 
milžiniška statyba.

Naująją šaltkalvį “Per
galės” gamyklos: kolektyvas 
sutiko maloniai. Rimvydas 
greitu laiku .pasirodė esąs 
puikus gamyklininkas, pra
dėjo gerai uždirbti. Įmonei 
buvo reikalingi tekintojai 
dirbti prie karus.elinių sta
klių. Netrukus įvyko trum
pas Rimvydo Kochanausko 
pasikalbėjimas su geriausiu

I 
tarybinis poetas. Negailes
tinga mirtis išplėšė jį iš gy
vųjų tarpo per anksti,—jis 
dar būtų atlikę^ didžių dar-* 
bų tarybinei Lietuvai, jei 
būtų gyvenęs.

Kas gi yra tarybinis. po
etas? Tarybiniu poetu ga
lima skaityti kiekvieną po
etą, kuris, patapus Lietu
vai tarybine respublika, 
stojo su savo plunksna tal
kon Lietuvos liaudžiai ko
voti už socializmo kūrimą, 
už ‘ laimingesnį, šviesesnį 
rytojų. Tarybiniu poetu 
skaitome ne tik tą, kuris 
daug anksčiau, negu Lietu
va patapo tarybine respu
blika, stojo už tarybinę 
santvarką, sielojosi ja, ra
šė apie ją, kaip Vytautas 
Montvila, kaip A. Guzevi- 
čius - Gudaitis, kaip B. 
Pranskus - Žalioms, ir kiti. 
Ne! Tarybiniu poetu skai
tome kiekvieną, kuris se
niau buvo pažangus, ir, pa
siskelbus Lietuvai tarybine, 
tuojau persiorijentavo, per
siėmė nauja dvasia, nauja 
idėja ir sutapo su lietuvių 
tautos pasirinktu nauju gy
venimu ir jį apdainuoja.

Tokiais poetais - rašyto
jais buvo Liudas Gira, Pe
tras. Cvirka, Salomėja Nė
ris; tokiais poetais yra: A. 
Vęnclova, T. Tilvytis, My
kolaitis - Putinas, A. Vie
nuolis - Žukauskas (kurio 
70 metų sukakti neseniai 
iškilmingai atžymėjo visa 
Lietuva), K. Korsakas, Jo
nas., Marcinkevičius, J. Šim
kus ir kiti.
,Tokiuo buvo ir Butkų 

Juzė.

gamyklos tekintoju - karu- 
selininku Maksimu Verbo- 
voju. |

—Karuselininku nori bū
ti ?

—Labai. Nuo pat pirmos 
dienos, kai pamačiau sta
kles,, svajoju!

Šitaip aštuoniolikametis 
šaltkalvis Rimvydas Kocha
nauskas vėl tapo mokiniu 
ir, Maksimui Verbovojui va
dovaujant, ėmė mokytis an
trosios. profesijos. Mokėsi 
Rimvydas uoliai. Gamyklos 
valdyba sudarė jam visas 
sąlygas sėkmingai dirbti. 
Visam mokymosi laikui jam 
buvo paliktas jo buvęs vi
dutinis. uždarbis. Maksi
mas Verbovojus skyrė jau
nuoliui daug laiko, perteik
damas jam savo patyrimą. 
Staklių konstrukciją smul
kiai išstudijuoti padėjo in
žinieriniai - techniniai ga
myklos. darbuotojai. Busi
majam tekintojui -x karus.ę- 
lininkui buvo parūpinta ir 
speciali literatūra. Taip jau 
įprasta įmonėje, lygiai kaip 
ir / bet kurioje Tarybų ša
lies gamykloje ar fabrike, 
kad kiekvienu mokiniu ne
paprastai rūpinamasi, jam 
skiriamas ypatingas dėme
sys, padedama jam kuo- 
sparčiau išmokti naujo' 
darbo.

Dėka to Kochanauskas 
netrukus pradėjo dirbti 
prie sudėtingųjų staklių sa
varankiškai, įvykdydamas 
ndrmas. Bot tifc nesitenki
no atkaklusis vaikinas. Juk 
aplinkui labiau p r i t y r ę 
draugai dirbo žymiai ge
riau. Ir .tie Rimvydo drau
gai vėl griebėsi padėti jam. 
Netrukus Kochanauskas iš
kilo į, gamyklos pirmūnų 
gretas.

Kartą jaunasis tekinto
jas - kaiiuselįninkas susipa
žino su Petru Matviejevi- 
eiu May iš in u .— Lenin
grado Stalino vardo me-

McGee mirties metinės 
bus plačiai paminėtos

Šio menesio 22-rą dieną su
kaks metai nuo to, kaip Missi
ssippi valstijoje elektrinėje 
kėdėje buvo “legaliai” nulin- 
čiuotas jaunas negras Willie 
McGee. Jis buvo kaltintas į- 
prastame Pietuose primetime ; 
baltos moters išniekinime.

Jo byla buvo sutraukusi vi
so pasaulio dėmesį, ir protes
tai prieš jo nužudymą buvo 
sukelti visur, ne vien šioje ša
lyje, bet" ir užsienyje. Taip, 
pavyzdžiui, Paryžiuje buvo 
surengtas masinis protesto mi
tingas, kur iš vienos platfor
mos kalbėjo komunistai, so
cialistai ir kai kurie liberali
niai katalikų vadai. Kuomet 
McGee buvo nužudytas, Pran
cūzijos parlamentas buvo su
stojęs minutei pagerbti jo at
mintį.
Civilių Teisių Kongresas 
dabar rengia paminėjimą

McGee nužudymo metinės 
šioje šalyje bus paminėtos vi
sa eile mitingų, kurių didžiau
sias įvyks šio mėnesio 22-rą 
dieną New Yorke. Smulkme
nos kaslink vietos ir laiko bus 
pranešta vėliau. Taipgi ren
giamasi laikyti liūdesio ir ko
vos ryžtingumo mitingus kito
se vietose.

Civilių Teisių Kongreso na- 
cionalis sekretorius Patterso- 
nas, kuris pats yra žymus ne
grų veikėjas, sako kad mitin
gas New Yorke yra rengia
mas, kad užkirsti kelią “to
kiems naujiems genocido ak
tams, kaip Blacknalls brolių 
nužudymo Yonkerse, mirties 
bausmės Irvinui Floridoje, ir 
panašių.”

Jis pridėjo, kad nebus nuos- 
tota reikalauti, kad valdžia 
suimtų tuos, kurie kalti už 
NAACP vado Harry T. Moore /
ir jo žmonos nužudymą. Mi
tinge New Yorke dalyvaus ir 
McGee žmona Rosalie McGee.
Ji nuo pat pradžios 
kovojo be baimės...

Rosalie McGee nuo pat pra
džios be jokios baimės kovojo 
už savo vyro laisvę ir gyvastį.

t a 1 o gamyklos m a š i n ų 
tvarkytoju, kuris atva
žiavo į Kauną padėti “Per
galės” kolektyvui išmokti 
naudotis naujaisiais įrengi
mais. Darbo veteranas su
pažindino jaunuolį su grei
taisiais metodais metalui 
apdoroti piaustymu, pamo
kė teisingai organizuoti sa
vo darbo dieną. Naująsias, 
žinias Rimvydas tuojau pa
naudojo praktikoje.

Kai 1952 metų sausio mė
nesį gamyklos kolektyvas 
pradėjo sumuoti praėjusių 
metų išdavas, tai pasirodė, 
kad Kochanauskas. yra ži
rniai viršijęs savo planinę 
užduotį.

— Šią pergalę aš skiriu 
taikos reikalui, — pareiškė 
Rimvydas draugams.

... Pasibaigė darbo diena, 
ir Kochanauskas vyksta 
namo. Gyvena jis jaukia
me, šviesiame kambaryje 
Sodų gatvėje, name Nr. 16, 
Kaune. Mėnesio uždarbis, 
siekiąs 1,400 -1,500 rublių, 
duoda jaunuoliui galimybę 
gerai maitintis ir apsireng
ti. Rimvydas dažnai būna 
teatre,' koncertuose ir* kine. 
Skaityti knygas — jo mė
giamas dalykas. Jis yra 
įsitaisęs namie neblogą bi
blioteką. Sistemingai, du 
kartus per mėnesį — kai 
duodamas darbo užmokes
tis,—jis perkasi naujų kny
gų-

Netrukus prasidės jauno
jo darbininko atostogos, ku
rias Tarybų Sąjungoje ap
moka valstybė. Rimvydas, 
įsiėmė t nutarė važiuoti į ku
rortą. Už atilsinę jam te
reikės mokėti trisdešimt 
procentų jos- kainos. Kitus 
pinigus įmokės profsąjun
ga.

Kuomet jis buvo apkaltintas 
baltos moters išniekinime, ji 
pareiškė, kad netiki kaltini
mui. Per visą laiką, kai dar 
buvo vedama kampanija už jo 
gyvasties išgelbėjimą, ji va
žinėjo iš miesto į miestą ir 
kalbėjo protesto mitinguose. 
Gyvenant ' pačioje rasistų 
tvirtovėje, Mississippi gilumo
je, jai, aišku, už tokią dar
buotę gręsė didelis pavojus. 
KKK jai rašė grąsinančius 
laiškus, ir jai buvo sakyta, 
kad ji bus “nudėta”. Bet ji 
neišsigando. Ji pilnai bendra
darbiavo su Civilių Teisių 
Kongresu ir pažangiečiais 
protesto akcijoje. Pirma ji bu
vo be jokių politinių nusista
tymų ir menkai nusimananti 
apie politiką, bet kova už Wil
lie gyvastį ją daug»ko pamoki' 
no. Ji dabar žino, kas kovoja 
prieš rasizmą, ir kas rasizmą 
sėja.
Policija ją persekioja, 
pavogė nuo jos bilietus

Kelios savaitės atgal, kuo
met buvo paskelbta, kad Ro
salie McGee kalbės mitinguo
se šiaurėje, Mississippi police 
ja atėjo į jos butą. Policinim 
kai įsiveržė be jokio leidimo 
ir be jokio leg^lio priekabio. 
Jie apvertė viską aukštyn ko
jomis, ko tai ieškojo ir jai 
prigrasino, kad ji “saugotus”. 
Kai jie rado lėktuvo bilietą, 
kurį ji buvo nusipirkusi, kad 
vykti į šiaurę, . policininkai 
juos paprasčių paprasčiausiai 
konfiskavo be jokio paaiški
nimo.

Jos’ padėtis pasidarė labai 
pavojinga. Buvo bijota, kad 
chuliganai ar pati policija ją 
gali užpulti ir nužudyti po 
kokia nors priekabe (“nes ji 
bandė pabėgti”, pavyzdžiui). 
Sužinoję apie tai, keli Civilių 
Teisių Kongreso nariai negrai 
atvairavo iš Chicagos automo
biliu ir ją tyliai išvežė. Dabar 
ji saugi. , ■

Beje, manoma, kad paminė
jimo mitingai bus pravesti ir 
užsienyje. Pasaulis prisimins, 
kaip metai atgal Amerikos ra
sistai žvėriškai nužudė nekal
tą jauną negrą. Ir pasaulis 
prisimins, kaip tokie žudymai 
nuolat kartojasi Amerikoje.

A-s .

IŠ LIETUVOS
STACHANOVININKŲ 

PAVYZDŽIU
KAUNAS, kovo 6 d.— 

“Baltijos” mezginio artelė
je išsivystė socialistinis 
lenktyniavimas, už metinio 
gamybos plano įvykdymą 
pirma laiko, už puikią ga
minių kokybę, už žaliavų 
ir medžiagų taupymą. Gy
vą atgarsį artelės siuvimo 
cecho kolektyvo tarpe rado 
M.'Levčenkos ir G. Mucha- 
novo iniciatyva kovoti už 
gaminių savikainos sumaži
nimą kiekvienoje gamybi
nėje operacijoje. • 1951 me
tais .šio cecho darbininkė 
Rekšienė sutaupė 683 ■ me
trus medvilninės medžia
gos, o sukirpėja Ziblikienė 
—apie 66 metrus šilko audi

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

Laisvietė $10, Bostonietė $5; Anna Petrus iš Randolph,
Mass., $3. Čia randate čekį viso $25.00.

Draugiškai, H. Tamošiūniene”
Puikus laiškelis. Širdingai dėkojame už aukas ir 

už naują skaitytoją. Gavimas, naujo skaitytojo yi*a labai' ‘‘
svarbus dalykas.

Daugiau dovanų fondui įteikė:
A. Titenis, Brooklyn ....... •...........................  $10.00

. Kūlikai, Brooklyn .............................................. 5.00
Mitzi Bovinienė, Brooklyn, N/ Y...................... 3.00
Woodhavenietis ...............   1.00
G‘ Kazakevičius .........  1.00

Iš anksčiau yra įplaukę $2,069.93. Šiuo kartu įplauką 
$124.41. Viso jau gauta $2,193.74. Dar turime silkelį 
$7,896.26. f

Dėkojame visiems aukojusiems tam svarbiam rei
kalui ir prašome kitų pasekti tuos, kurių vardai čia iš
spausdinti. Laisvės Administracija
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nių. Gerus darbo rezulta
tus šios stachanovininkės 
pasiekia ir šiemet. Dienos 
išdirbio normas jos viduti
niškai įvykdo po 180 pro
centų ir pateikia vien aukš
tos kokybės produkciją,-

Puikius gamybinius lai
mėjimus š. m. sausio ir va
sario mėnesiais pasiekė sj^ A 
vėją Kairytė. Di r b d a nflk 
Maskvos fabriko “Krasnaja 
šveja” komjaunimo - jau
nimo brigados vadovo Boli
uos Suchoverchovos meto
du. ji sausio mėn. gamybi
nę užduotį įvykdė 321 pro
centu esant tik aukštai pro
dukcijos kokybei.

PUIKI INICIATYVA
RIETAVAS, kovo 6 d. — 

Nemažą darbą sukomplek
tuojant gyvulininkystės fer
mas, keliant gyvulių pro
duktyvumą, sudarant tvir
tą pašarų bazę atliko Stali
no vardo kolūkio komjau
nimo organizacija. Karvių 
melžėjos Bronė Užgalytė ir 
Danutė Meškauskaitė W51 
metais iš kiekvienos joms 
priskirtos karvės vidutiniš
kai primelžė po 2,000 lito 
pieno. Jų prižiūrimų kar
vių produktyvumas aukštasJ 
ir žiemos sąlygomis..

Gyvulininkystės fermose 
sudarytas komjaunimo-jau- 
nimo kontrolinis postas ste
bi, kad teisingai būtų še
riami ir prižiūrimi gyvu
liai, rūpestingai saugojami 
pašarai.

Neseniai Stalino vardo 
kolūkio jaunimas įsiparei
gojo gerai prižiūrėti ir iš
laikyti visus gyvulius, pa
dėti kolūkio valdybai už- 
kontraktuoti 50 veršelių, 
mechanizuoti, elektrifikuo
ti gyvulininkystės fermas. 
Jaunosios karvių melžėjos 
įsipareigojo per šiuoa me
tus iš kiekvienos karnas vi
dutiniškai primelžti po 230(1 
litrų pieno. Jaunuoliai pri-J 
siėmė eilę kitų įsipareigoji
mų ir ragina Klaipėdos sri
ties kolūkių jaunimą pa
sekti jų pavyzdžiu.

Rajono centre
PRIEKULĖ, 111-29 d. —čia 

įvyko choro, šokių ii- muzikos 
kolektyvų vadovų seminarai, 
skirti numatomajai rajoninei 
meninės saviveiklos apžiūrai. 
Joje dalyvaus daugiau kaip 
3b saviveiklos kolektyvų, vei
kiančių prie klubų-skaityklų, 
kultūros namų, mokyklų.

Įvairūs išsireiškimai
Žmogus neprivalo prisi

ryti įsitikinimų daugiau 
negu jis gali ju suvirškitf 
ti. •

Havelock Ellis
(Gyvenimo šokis)

Bankinės įstaigos yra pa
vojingesnės už ginkluotą
sias armijas.

Jefferson
(Laiškas Gerry’ui)
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SCHIZOFRENIJA IR 
JOS GYDYMAS

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Yra proto liga vadinama 
schizofrenija. Vienos tokio 
ligonio mintys nuolat prieš
tarauja kitoms, vieni geis
mai kovoja prieš kitus be 
pergalės, vieni j a u s m a i 
traukia vienon pusėn, o kiti 
bloškia priešingon pusėn.

Žodis schizofrenija imtas 
iš graikų kalbos dvieju žo
džių: schizein-skelti ir fren- 
protas.

Taigi toki ligoni galima 
būtu pavadinti “skeltapro- 
čiu” ar “skeltagalviu.”

Schizofrenija turi ivai- 
i’itAs laipsnius.
. Milijonai žmonių kenčia 
į^uo lengvesnės rūšies schi- 
zofrenijos, kurios kiti ne
pastebi, nors pačius., ligo
nius kamuoja protiniai ir 
jausminiai prieštaravimai.

Apie tokį schizofrena kar
tais sakoma, kad jis “keis
tai elgiasi,” “nežino,, ko no
ri.”

Bet kol jis sako kalboj 
“neklejoja,” visi laiko ji 
sveikapročiu, tik kartais 
“keistu.”

Schizofrenus gvdo dvasi
nių ligų specialistai, dak
tarai psichiatrai.

Tokia liga dažniausiai 
prisimeta nuo didelių ne- 
smagA’ių, nelaimių bei ne
pasisekimų gyvenime.
b Bet daugelis gauna schi- 
zofrenija ir nuo smarkaus 
galvos sutrenkimo, didelio 
smegenų sukrėtimo .

SAPNAS
Vienas Austrijos dakta

ras (jo pavardę pamiršau), 
dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
kara. septyneris metus ty
rinėjo sapnų reikšmę ir su
rado, kad sapnas nėra nie
kas kitas, kaip tik veiks
nys tarpe miego ir pabudi
mo.

Žmogus, nusidirbęs, pa
vargęs — puola lovon, kaip 
akmuo. Pradžioje miego 
jis nieko nesapnuoja. Tik 
Tuomet pradeda sapnuoti, 
Jpupmet jau būna pasilsėjęs, 
išmiegojęs . Tada prie jo 
sapnas prisikabina ir leng
vai iš miego pribudina.

Žmonės daugiausia nakti
mis sapnuoja tą, jis sako, 
“ką dienomis vaikščiodami 
sapnuoja.”

Alkanas būdamas sap
nuoja, kad- jo geri prieteliai 
pakvietė svečiuosna, ir ra
do ant stalo gerai apspir- 
ginančiai keptos mėsos. Jis 
ne tik skubiai valgo ją, bet 
ir slaptai kišenėsna kemša 
rytdienai. Tokis skubus val
gymas. ir vogimas ji iš mie
go išbudina—su pilna bur
na seilių...

Neturėdamas pinigų, sap
nuoja, kad rado jų: auksi
nių, sidabrinių ir popieri
nių. Skubiai juos renka, 
idant kitas nepamatytų jo 
radinio ir neprašytų sau 

J pusės. Skubinimas ir bai
mė jį iš miego išbudina. Ir 

. kaip prieš sapną pinigų ne
turėjo, taip ir po sapno jų 

> ,yjbra. Tik miegą veltui su- 
, Vėlino!

Girtas vaikščioja tokiais 
4 kalnais, kokių paveikslų ne

matysi nei geografiniuose 
žurnaluose. . Bevaikščioda- 
mas ir besigėrėdamas ap- 
linka^ prisiartina ? pakran

Yra atsitikimų, kad tėvai, 
žiauriai mušdami vaikus 
per galvą, “užmuša” jiem 
kalbą bei paverčia vaikus 
schizofrenais.

GYDUOLE
Paskutiniais laikais tapo 

išrasta gyduolė, vadinama 
cholinesterase, kuri laiki
nai gydo ypač žmones, ser
gančius schizofrenija dėl 
smegenų sutrenkimo .

Smegenų pažeidimas daž
nai atima jiems kalbą; su
stingsta jų raumenys; api
ma klejonės; veidai pilki 
pasidaro. Toks schizofre- 
nas tampa visišku bejėgiu 
ir kartu pamišėliu.

Tai šios rūšies schizofre- 
| nams naujasis vaistas ge- 
I riausiai patarnauja.

įleidus cholinesterase s.chi- 
zofrenui i kraują, žmogus 
atgauna, gabumą kalbėti, 

i protauti ir judėti, ir grįžta 
sveika veido spalva.

Ta gyduolė kartais atgai
vina schizofrena tik pusva
landžiui, o kitais atvejais 
atitaiso jo proto ir kūno 
sveikatą keliems mėne
siams. Jei ligonis atkrinta 
i schizofrenija, tai vėl lei
džiama jam to v a i s t o į 
kraują.

Apie šį atradimą buvo 
plačiai raportuota Biologi
nės Psichiatrijos Mokslinin
kų Draugijos suvažiavime 
Atlantic Citv, N. J., šia sa- 
vaite. N. M.

tėn. Pakrante teka upė. 
Peršokt negalima — plati. 
Neturėdamas sparnų, pau kš- 
tiškai pakyla ir peršoka ją 
i krūmus. Iš krūmu kro- 
kodilius ima jį vytis, ir 
žmogus išbunda lovoje, dre
bėdamas ir burnoje degti
nės smirdėsi turėdamas.

Solistas, stovėdamas prie 
piano, rėkia, kaip Įdurtas, 
— praktikuojasi rytdienos 
koncertui. Bet, štai, jis at
sigula prie atviro lango. 
Kas nors atidaro dufis: 
skersvėjis uždeda savo lo
pą jam ant gerklės. Nei iš
gertas puodas juodos ka
vos nepaliuosuoja jos. Nei 
koncerto, nei užmokesties 
nėra. Užmokestis jį ši mie
go išbudina. Jis “nusi- 
spiauna” ir apsiverčia ant 
kito šono...

Pavalgius sūraus maisto, 
atsiras ir troškulys.. Sapne 
matysi vandenį. Juo prie 
jo sparčiąu eisi, tuo jis nuo 
tavęs smarkiau tolinsis. .Be
sivydamas pavargsi; keik
damas pabusi iš miego ir. 
eisi atsigerti vandens.

(“Aktorius” grimuojasi, 
rėdosi eiti vaidinti, bet min
tis’ laiko jį už sprando ir 
klausia:

“Kaip eisi vaidinti, kad 
ne tik rolės nemoki, bet nė 
knygutės neatsinešei? Ne
žinai net, kada tau reikės 
ant steidžiaus eiti. Pus
galvi, tu!”

Tas “pusgalvis” jį iš mie
go išbudino, ir sapnuotojas 
iš džiaugsmo pačią apsika
bino !

Jaunuoliai — vaikinas ir 
mergina—glamonėjasi, bu
čiuojasi ir rengiasi prie 
“moteriško” sakramento. 
Bet kas nors pasimaišo, ir

Prie Vai m i francūzų 
pergalė buvo naujo 
pasaulio pergale

—Kas atsitiko? — nesavu 
balsu šaukė nusigandęs 
Prūsijos karalius Frederi
kas, matydamas, kaip bėga 
jo armijos daliniai.

— Kas pasidarė? — nusi
gandusiai klausė ii' vyriau
sias Prūsijos - Austrijos 
jungtinės armijos vadas 
kunigaikštis Brunswick.

—šiandien, šioje vietoje 
prasidėjo nauja gadynė 
žmonijos istorijoje,— jiems 
atsakė ten dalyvavęs žvmu- 
sis vokiečių poetas Johann 
W. Goethe.

Tai atsitiko 1792 metais., 
rugsėjo 20 diena, netoli 
miestelio Valmi, šiaurinėje 
Franci joje. Ir tai supurtė 
senąjį pasaulį nemažiau, 
kaip vėliau nukirtimas bu
vusiam Francijos karaliui 
Liudvikui 16-tam galvos.

Kur tai girdėta, kur ma
tyta, kad sukilę Francijos 
žmonės, beginkliai, neturė
dami senu ir patyrusių ge
nerolų, “bekelniai,” kaip 
juos su panieka vadino, ir 
štai muša besiskaitančias 
geriausias Europoje Prūsi
jos ir Austrijos karalių ar- 
mi jas!

To negalėjo suprasti Prū
sijos karalius Frederikas. 
To negalėjo • suprasti kiti 
karaliai ir generolai. Tą 
suprato tik tie, kurie žino
jo, kad pasaulyje nieko nė
ra amžino, kad ir feodalų 
viešpatavimui ateina pabai
ga, kad jį nugali nauja san
tvarka — tais laikais pro- 
gresyvč kapitalistinė san
tvarka.

Kas atvedė prie 
Valmi mūšio?

Pabaigoje 18-to šimtme
čio Europoje, išskiriant An
gliją, viešpatavo . feodalų 
gadynė: karaliai, kuni
gaikščiai, stambūs žemval
džiai ponai, o jiems dirbo 
baudžiauninkai. Mieštų bur
žuazijos, kapitalistinių įmo
nių su “laisvais” darbinin
kais buvo dar nedaug.

Franci jo j karališka val
džia ir valdančioji klase 
nesvietiškai lėbavo, o darbo 
liaudis baisiai skurdo. Kas 
tam priešinosi, kas reikala
vo liaudžiai teisių, kas kė
lė žmoniškumo vardan pro
testo balsą, — tuos gaudė 
ir grūdo į baisų kalėjimą 
Bastiliją, iš kurio išeiti ne
buvo vilčių.
t Bet vargas ir skurdas 

sukėlė vis daugiau žmonių 
prieš neteisybe, prieš atgy
venusią santvarką. Ir štai 

viskas žlunga. Jie pabun
da.

Gamta juos jau prirengia 
vedusių porai, bet ekonomi
nės sąlygos ar kitos kliūtys 
vedybas nutolina. “Lytinis 
niežulys,” sako tas dakta
ras, “neduoda jiems ramy
bės nei dieną, nei naktį. 
Dėl to jie ir sapnuoja apie 
tai.”

Jei nori matyti keistą 
sapną, prisivalgyk gerai 
riebių lašinių su rūkščiais 
kopūstais. Sapne gal turė
si kiaulių ūkį ir bačkas ko
pūstų. Valgysi, valgysi,— 
iki iš miego pabusi!

J. N.

Prūsai ir austrai begailes- 
tingai degino namus, mušė 
ir žudė francūzus. Niekas 
neabejojo, kad jie turi bū
ti pergalėtojai. Kas gali 
atsilaikyti prieš armiją, ku
ri moderniškai ginkluota, 
vadovaujama gabių genero
lų, kuriai Francijoj tarnau
ja tūkstančiai šnipų, teik
dami informacijas, o net 
patsai Francijos karalius ir 
karalienė yra prieš Franci
jos žmones.?

Itol prusai ir austrai pa
sieks Paryžių, kad kartais 
“bekelniai” jam ko blogo 
nepadarytų, mat, karalius 
ir karalienė, persirengę, 
bandė pabėgti į užsienį, bet 
buvo pažinti, suimti ir grą
žinti į Paryžių, tai kuni
gaikštis Brunswick išleido 
manifestą. Jis. sakė, kad:

Prancūzai turi pasiduoti 
karaliaus valiai, ištikimai 
jo klausyti. Jeigu bus pa
sikėsinta ant karaliaus ar 
jo giminių, tai austrų-prū
sų armija, kai užims Pary
žių, tai nepaliks akmens 
ant akmens; tad žmonės 
bus pagal karo laiko tvarką 
baisiausiai nubausti. Taip 
bus ir su kitais Francijos 
miestais, kurie neparodys 
karaliui ištikimybės.

Už laisvę prie Vainų!
Ir kaip visada kovoje tar

pe seno pasaulio ir naujo, 
—senasis atrodo galingas, 
bet jis krinta nuo naujojo 
smūgių.

Linkui Paryžiaus traukė 
80,000 austru - prūsų ir “di
pukų” armija, geriausiai 
apginkluota. Francijos re
voliucijos armijos, daliniai 
pralaimėjo kelis mūšius. Jų 
komandierius generolas 
markizas. Lafayette, kuris 
gerai Amerikos Revoliuci
joj kovojo, dabar su visu 
štabu pabėgo pas kuni
gaikštį Brunswicka. Bet 
štai atsistoja* į priekį pa- 
s.kilbę vėliau Karno (Car
not), Kellermann, na, o vi
sų komandą paima Dumou- 
riez. (Pastarasis vėliau 
taipgi nuėjo Lafayette ke
liu.)

Paryžiuje liaudis masė- 
mis stoja į revoliucijos ar
miją. Stoka ginklų. Į 
trumpą laiką Paryžius da
vė 60,000 liuosnorių ir nu
kalė 50,000 durklų. Fabri
kines įmones, paverčia į ga
myklas šautuvams ir ka-; 
nuolėms. Liaudis parodo, ’ 
kad ji moka pasigaminti ir 
ginklus. Franci ja jau 1794 
m. pasigamino 20,000 ka- 
nuolių per metus ir pakan
kamai šautuvų ir amunici
jos. Bet vyriausias sukilė
lių ginklas — jų ūpas, jų 
kovinga, dvasia. Skamba 
visoj Francijoj:

Drebek, despote
mūs tėvynės, 

Su talkininkais svetimais! 
O, išgamos mūsų

gadynės!
• Per jus paplūdo 

sviets kraujais!
Užteks ir mūs,

Kad jus išvyti— 
Tam esam karžygiais 

kiekvienas!...
“20 d. rugsėjo, 1792 me

tai,”— rašo žymusis rašy
tojas Romain Rolland, — 
“Vidudienis. Visą rytą Val
mi srityje ėjo armijos ju-

1789 metais, liepos 14 die
ną, nuaidėjo, Paryžiuje 
šauksmas:

—Prie ginklo!
Liaudis ginklavosi, — kas 

kirviu, kas šakėmis, kas 
gavo ir ginklų. Užpuolė 
Bastiliją. Niekas nesulai
kė, nei ją ginanti karališki 
sargai, nei geležies tvoros, 
nei gilūs vandens pripildyti 
grioviai -v- Bastilija buvo 
paimta. Politiniai kaliniai 
paleisti. Karalius, jo išdidi 
žmona Marija Antuanetė, 
jo valdžia buvo priversti 
nusileisti.

Kaip Rusijoj caro reži
mas po 1905 metų stengėsi 
liaudį apgauti sušaukiant 
Dūmą, taip tada Francijoj 
karalius sutiko sušaukti iš
rinktus atstovus į Steigia
mąjį Susirinkimą, neva par
lamentą. Bet rinko tik tie 
piliečiai, kurie turėjo turto, i 
Darbo liaudis, varguoliai, I 
neprileisti. Vienok ir tame 
seime užvirė kova. Buržu
azijai reikėjo laisvų darbi
ninkų.

Per trejus metus po Ba
stilijos Francijos karalius 
buvo laikomas ant sosto. 
Vis siekta susiderėti. Bet 
jau dalis generolu, daugybė 
oficierių, ponų ir valdovų 
pamatė, kad kartą upe pra
dėjo ardyti krantus, tai ją 
vargiai, sulaikysi. Gabesni 
jų tuojau spruko. į užsienį 
ieškoti pagalbos prieš savo 
šalies žmones.

Užsienyje pagalba greitai 
atsirado. Visi karaliai, vi
si feodalai žinojo, kad jeigu 
Francijoj sukilimas pavyks, 
tai ir kitose salyse bau
džiauninkų revoliucija ne
išvengiama, nes visur bau
džiauninkai jau bruzdėjo, 
jau ėjo mažesnio ploto su
kilimai, jau degino ponų 
palocius, dažnai ir su pa
čiais ponais. * Todėl Angli
jos, Austrijos, Prūsijos, 
Rusijos ir kiti karaliai pa
siskubino ruošti armijas 
užpuolimui Francijos. Ir 
kaip ten išdrįso tie “dris
kiai,” “sankulotai - bekel
niai,” kaip jie pakelia ran
ką prieš karališką valdžią, 
“valdžią nuo paties Dievo!”

1 Koblenco miestą Vokie
tijoj jau susirinko 6,000 
francūzų oficierių, tai yra, 
du trečdaliai, kiek jų Fran- 
eija turėjo. Čia buvo apie 
20,000 Francijos geriausios 
armijos — raitarija, daug 
generolų, patyrusių koman- 
dierių, na, ir du karaliaus 
broliai. Šie pabėgėliai, kaip 
dabar lietuvių tarpe “dipu
kai,” tik laukė progos — 
grįžti į Franci ją, kad iškar
ti “bekelnius” ir grąžinti 
senąją tvarką. ,

Jiems į talką tuojau at
skubėjo 60,000 geriausios 
armijos iš Austrijos ir Prū
sijos. Pribuvo patsai Prū
sijos karalius. Komandą 
pavedė austrui kunigaikš
čiui Brunswickui. Anglija, 
Austrija ir Prūsija jau pa
skelbė Franci j ai karą. Ru
sijos caristinė valdžia ruo
šėsi prie to paties. Popie
žius, Dievo vardu, palaimi
no intefwentus prieš “bekel
nius.”

1792 metais, austrai ir 
prūsai įsiveržė į šiaurinę 
Franciją; užėmė Metzą, 
Verduną- ir jau nutaikė 
smūgius i linkui Paryžiaus.

Kas link šulinių kasinio 
ir vandens suradimo su 
medžio šakutės pagalba
Drg. P. Puodzys aiškina, 

kad tai nėra jokia apgavys
tė. Girdi, su tam tikro me
džio šakute tikrai galima 
vandeni surasti, ir dar, kas 
svarbiausia, — girdi, gali
ma išmatuoti, kaip plati 
srovė ir kaip gili!

Skamba labai gerai, kad 
taip lengvai tokie stebuklai 
pasidaro. Bent tokį įspū
dį žmogus gauni, paskaitęs 
P. Puodzio rašinį.

Kadangi aš esu tas “ne- 
viernas Tamošius,” tai be 
faktų — nė žingsnio. Tai
gi stebuklams “nevierinu.”

Pirma, Puodzys nepasa
ko, nuo kokio medžio reikia 
skinti šakutę ir kokio sau
sumo. Kokia ji turi būti, — 
ar visai žalio medžio ar vi
sai sauso?

Antra, ar ta šakutė turi 
būti vienetą ar dvišaka?

Ir trečia, kaip ją reikia 
laikyti? Daleiskim,- ar tik 
paimti į ranką ir vaikšti
nėti? Ar reikia šakutę, 
rankomis susuktą, drūčiai 
laikyti, kad ji nesisuktu?

W. G. Lasky f

Geriau gyvas beturtis, 
negu palaidotas imperato
rius. La Fontaine

Tikėk tik pusei to, ką 
pats matai, ir visai netikėk 
tam, ką girdi.

Dinah M. Craik

desys, po priedanga rūkų 
žygiavo karių pulkai, gabe
no kanuoles. Ir štai rūkai 
pakilo. Vėjas smarkiau pa
pūtė. Prūsijos karalius., ku
nigaikštis-hercogas Bruns
wick ir jų generalinis šta
bas paskubėjo į priekines 
eiles. Ir štai jie nustebo.

“Abiejomis kalno pusėmis 
prie Valmi geriausioje tvar
koje stovėjo Francijos Re
voliucijos jėgos, stebėtinai 
ramios ir tvarkios; abie
juose sparnuose pėstija, o 
viduje raitarija. Prūsų ka
ralius ir Brunswick taip nu
stebo, tą pamatę, kad per 
ištisą valandą negalėjo nu
spręsti, ką daryti. Jie ma
nė, kad francūzai, pamatę 
prūsų - austrų armiją, pa
bėgs, 0 čia jie stovi ir lau
kia mūšio.

Pagaliau, mūšis prasidė
jo. Francūzai su šūkiu: 
“Tegyvuoja tauta!” puolė 
durtuvais priešą. Jų artile
rija taikliai paleido šūvius. 
Prūsai ir austrai leidosi 
bėgti.”

Penktą valandą vakare 
mūšis baigėsi. Francūzai 
ne vien atlaikė savo pozi
cijas, bet vietomis pasivarė 
pirmyn. O štai'prasidėjo 
smarkus lietus. Interventai 
ir visai su rūgo.. >

Už savaitės laiko prūsų - 
austrų armija, netekus 
daug užmuštų, sužeistų ir 
sergančių, netekus ūpo, pa
sitraukė atgal už sienos, 
antrapus Rheino upės.

Mūšis prie Valmi kirto 
karalių armijoms, feodalų, 
senojo pasaulio gynėjams, 
smūgį. Jį laimėjo naujojo 
•pasaulio nešėjai. Prie Val
mi francūzų armija gynė 
savo tėvynę, savo teises, 
savo laisvę. Ir ji laimėjo.

3 pusi.-Laisve (Liberty)-Penktad., Gegužės-May 16, 195^

Iš Lietuvos
Kolūkiu rezervai derlingumui* 
pakelti

TRAKAI, III-29 d. — Svar
stydami 1952 metų gamybos 
planus, kolūkiai tiria naujus* 
rezervus žemės ūkio kultūrų 
derlingumui pakelti. “Aušros” 
kolūkio nariai numatė grūdi
nes kultūras pasėti jarovizuo- 
ta sėkla kryžminiu būdu. Buk 
vės bus sodinamos kvadrati- 
niu-lizdiniu būdu. Pasėliams 
papildomai tręšti ruošiamas 
didelis kiekis granuliuotų trą
šų. Į smėlėtas dirvas išveža-! 
ma šimtai tonų durpių trupi
nių.

Kolūkiečiai gyvai ruošiasi: 
pavasario sėjai. Grūdinių kul
tūrų sėklos yra supilta 269 
centneriais daugiau, negu nu
matyta pagal planą. Visi sėk
liniai grūdai yra išvalyti, pa
tikrintas jų daigumas. Baigia* 
mas remontuoti žemės ūkio 
inventorius, sukomplektuotos 
gamybinės brigados. Kiekvie
nai brigadai yra pritvirtinti 
arkliai ir inventorius.

Lenktyniavimas dėl planinio 
Įrengimų našumo padidinimo

VILNIUS, III-13 d. — Vil
niaus “Spartos” kojinių-triko- 
tažo fabrikas yra gausiai ap
rūpintas nauja technika. Su
montuota dar 10 gautų iš Tū
los automatų vyriškoms pus
kojinėms gaminti.

Darbininkių tarpe plečiasi 
lenktyniavimas dėl kuogeriau- 
sio naujosios technikos išnau- 

‘ dėjimo, dėl planinio įrengimų 
našumo viršijimo. Megzdama 
vaikiškas kojines, puikius re
zultatus pasiek) stachanovj- 
ninke J. Raudeliūnienė. Nuo 
k i o k vi o n o a pta rn a u j am oj'o
automato ji nuima per pamai
ną po 115 porų kojinių, nors 
mašinos planinis našumas yra 
92 poros. Viršijo planinį našu
mą taip pat mezgėjos J. Tar
vydaitė, Z. Lisicina ir kitos. 
Laimėjimas pasiektas pritai
kius tobulesnius darbo būdus, 
kurie įgalino beveik pilnuti
nai likviduoti technologinius 
stovinę jimus.

Priešakinės stachanovinin* 
kės perteikia savo patyrimą 
kitoms mezgėjoms.

Vardan Tėvynes ekonominės 
galybės sustiprinimo

VILNIUS, 111-13 d. — Eidu
kevičiaus vardo kombinato 
darbo žmonės su didžiuliu pa
sitenkinimu sutiko TSRS Vals
tybinio biudžeto 1952 metarhs 
įstatymą.

Darbininkai, i n ž i n ori j os- 
technikos darbuotojai ir tar
nautojai su patriotiniu pasF 
didžiavimu kalba apie nau
juosius socialistinės ekonomi
kos laimėjimus, nepaliauna
mą darbo žmonių materialinės 
gerovės ir kultūros kilimą, di
džiosios socialistinės Tėvynės 
galybės stiprėjirhą.

Įžymusis sukirpėjas Geleris 
pasakė:

— Džiugu žinoti, kad TSRS 
Valstybinis biudžetas yra 
skirtas taikiai statybai tęsti 
mūsų šalyje, tarybinių žmonių 
materialinės gerovės labui. Aš 
vidutiniškai sutaupydavau 
kasmet odos prekių 600 porų 
avalynės pasiūti. Dabar aš 
dirbsiu su dar didesniu pasi
aukojimu ir pasieksiu šiemet 
dar didesnius rezultatus.

Didelis politinis ir gamybi
nis pakilimas vyrauja ir ki
tuose cechuose. Kombinato 
kolektyvas, davęs šiemet už • 
šimtus tūkstančių rublių vir- 
šumplaninės produkcijos, pri
siima naujus didesnius socia
listinius įsipareigojimus ga
mybiniam planui įvykdyti.

i



Ugnys prie upės
St. Vaitkūnas

Ties Svirkončiais Virvytė 
daro staigų vingį, šiaip jau 
ramus Virvytės vanduo čia 
įgauna jėgą, triukšmingai 
kunkuliuodamas'per išsiki
šusius iš upės akmenis. Vie
tos gyventojai pastebėjo ir 
įvertino upės jėgą. Tarybų 
valdžios metais Žemaitijos 
lygumose jsiraususi Virvy
tės tėkmė atkreipė kolūkie
čių dėmesį. Išaugę ir su
stiprėję pavirvyčio kolūkiai 
ėmėsi vis didesnių darbu. 
Netrukus Čia ėmė lankytis 
tarybiniai' inžinieriai. Jie 
tyrinėjo upės vagą, skaičia
vo vandens energijos ištek
lius, nustatinėjo busimųjų 
hidroelektrinių vietas. O ka
da iškilo klausimas, kur gi 
statyti pirmąją jėgainę, pa
siūlymai pasipylė ir iš Ak
menės, iš Kuršėnų, iŠ Tel
šių rajonų. Kolūkiai ry
žosi sutelktinėmis jėgomis, 
elektrifikuoti kraštą. Pla
nai ėmė virsti tikrove: 
šimtai žmonių ėjo statyti 
jėgaines Kapėnuose, Trakiš
kėse, Sukančiuose, Luokė
je. Pavažiuokite nuo Ka- 
pėnų ligi Sukančių, ir jūs 
kas šeštame kilometre iš
vysite jėgainę. Abipus vieš
kelio į jus žvelgs elektros, 
laidų linijos, kurios, lygiai 
kaip ir keliai, Šakojasi, 
skirstosi į Įvairias puses, 
pasiekdamos tolimi a u s i ą 
kaimą. O vakarais dangų 
nužeria auksiniai karoliai: 
kolūkiečių trobose dega II- 
jičiaus lemputės. Tai ne 
vieniši vaizdai — jie jus ly
di dešimtimis kilometrų.

Kiekvieną rytą prie linijų 
ir transformatorių galima 
sutikti naujos profesijos 
žmones — kolūkinius elek
tromonterius, apsikarsčiu
sius kabliais ir kitais įran
kiais. “Tarybinio artojo” že
mės ūkio artelėje šį darbą 
atlieka Pranas Ukanis. Jo 
energetinis ūkis., vis dar au
gantis, jau ir dabar nema
žas: 5 kilometrai linijų, 
transformatorinė stotis, 
elektromotorai. Jie varo 
malūną, kuliamąją, greitu 
laiku dirbs ir gyvulininkys
tės fermose.

Atliktas darbas iš tiesų 
pareikalavo nemaža jėgų. 
Štai, Sukančių elektrinės 
statyboje sutelktinai daly
vavo “Tryškių,” “Pirmyn,” 
“Lenino keliu,’ “Pavirvy- 
tės” ir “Pavasario” kolū
kiai su šimtais žmonių, au
tomašinomis, arkliais, veži
mais. čia pat, statyboje, 
kolūkiečiai mokėsi valdyti 

transporterius, pneumati
nius kūjus, skreperius. ir 
kitą technika. Iškilo dešim
tys pirmūnų — mechanikas 
Petras Šova iš “Tryškių,” 
gaterininkas Norvilą iš 
“Lenino keliu” žemės ūkio 
artelės ir kiti. Po visus 
kolūkius nuėjo garsas apie 
dvi kolūkietes merginas 
Genę Balniškaitę ir Stasę 
Silkinytę. Vienos pirmųjų 
atėjusios į statybą, jos iš 
pradžių dirbo kastuvais 
prie žemės darbų. Vakarais 
kolūkietės mokėsi. Statybos 
vadovas inžinierius. Alek
siejus Vasiljevičius Kolobo
vas vaizdingai nupiešdavo 
merginoms kaimo elektrifi
kacijos perspektyvas, mokė 
jas fizikos dosnių, pasako
jo apie tarybinių energeti
kų pasiekimus. Merginos 
sėmėsi'žinių. Ir kuomet čia 
jėgainė buvo sumontuota, 
jos liko čia dirbti budin
čiais dispečeriais. Nei die
nai iš darbavietės nesitrau
kė sąskaitininkas Andrius 
Beftešiūnas. Įsigilinęs į pro
jektus, j darbo procesą, jis 
paskui ne kartą pavaduoda
vo darbų vadovą, dešimti
ninkus, dirbo dieną ir nak- 

! tį, padėdamas organizuoti 
statybą. Kolūkiečiai nuta
rė gabų organizatorių pa
likti darbui elektrinėje.

Elektrinės statyba buvo 
nemažas egzaminas visam 
statytoju kolektyvui. Rei
kėjo iškasti naują vagą 
Virvytei, nukreipti laikinai 
upę kita tėkmė, kovoti su 
pavasario potvyniais, du 

' kartus pasikėsinusiais nie
kais paversti įdėtą darbą. 
Elektrifikacijos entuziastai 
ryžtingai stojo į kovą. Die
ną ir naktį, prie saulės ir 
prožektorių šviesos, buvo 
betonuojama užtvanka, ka
lami špuntai, montuojami 
įrengimai.

Artėjo 34-osios Spalio 
metinės. Žmonės plušo prie 
statybos po 12-16 valandų-- 
kad tik šventėms viskas bū
tų atlikta. Ir štai darbas 

• užbaigtas. Lėtai nuleidžia
mi žemyn, metalu kaustyti 

i užtvankos s.kydai. Vanduo 
ima kilti. Neberasdamas 
kelio, jis semia krantus, 
nuolaidesnes vietas. Upė 
išsilieja platyn. žmonių 
akivaizdoje per kelias die
nas čia atsiranda 10, o pas
kui ir 15 hektarų ploto van
dens rezervuaras, pusėtinas 
ežeriukas.

Kada vanduo pakilo 'tris 
metrus, buvo atvertas įva

' ---- -------------------

Baltimore ir Apylinkes Visuomenes Atydai!

LAISVES PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 kuopa, paramai dienraščio Laisves

Sekmadienį, Birželio 1 June? 1952
Slovak National Home Park, 6526 Holabird Avė. 
% Prie įžangos tikieto bus duodama dvi dovanos: I — $7.00, II—$5.00 
Tk GERA MUZIKA ŠOKIAM S IR ĮAIRŪS ŽAISLAI,
Muzika nuo 3 iki 7 P. Mr Įžanga tik 50c.

,L. Gerbiamieji! Kaip jau daugumui žinoma, šis piknikas bus labai gražioje vietoje, 
tarp žaliuojančių medžių ir žydinčių gėlių, kur visi besigėrėdami pavasario malonu- 
tti.U, smagiai praleisime laiką. Labai graži ’ svetainė ir smagi muzika šokiams.
plus ir valgiai pirmos rūšies. — Maloniai kviečią visus* R E N G Ė J AI.

KELRODIS: IA Philadelphia, Pa. imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki Baltimore's, privažiavę pirmą gatvę— 
^rėftNon St., sukite po kairei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St. sukite po kairei ir perva- 

tiltą laikykitės tiesiniu iki Holabird Avė., čia sukite po kairei ir niailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei 
pikniko vieta, o dideli vartai kareivių Camp — po dešinei pusei. ★ IA miesto galima važiuoti 2(>th St. 

Karu Iki Holabird Avė. IA|lpę eikite į vakarus 12 mailės. O busas No. 20 Dundalk reikia imti ant Baltimore St. 
•T jis priveža iki pikniko vietos.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia temytl orlaivių iškabas, kurios tiesinai veda j pikniko vietą.

dinis kanalas. Juo 'pasipylė 
vanduo, pradėjęs sukti dvi 
hidroturbinas. O pastaro
sios ėmė perteikti i gyta jė
gą dviem generatoriam, ant 
kurių'iškaltas įrašas: “Hji- 
čiaus vardo fabrikas, Mas
kva.” Ir štai ant bandymo 
stendo . nedrąsiai sužiba 

Į lemputė. Vis sparčiau su
kasi turbina, lemputė vis 
šviesėja. Pagaliau ji Įside
ga' skaisčia, stipria, šviesa. 
Balniškaitę nuleidžia jun
gikli. Tą pat akimirką vi
suose “Tryškių” kolūkio na
muose pasidaro šviesu. Tai 
dega Ujičiaus lemputės. 
Merginos veide s p i n d i 
džiaugsmas. Kolobovas, Be- 
nešiūnas, Šova, Balniškaitę, 
Silkinytė—visi spaudžia ran
kas, sveikina viens kitą su 
pergale.

Taip buvo ne vien tik Su
kančiuose. Švente šį rudenį 
darbo pergalę ir kąpėniš- 

t kiai. Ir čia toko atlikti ne
maža darbo, parodyti pasi
ryžimo, sumanumo. Už
tvanką Kapėnuose buvo su- 

, manyta Įrengti tokiu būdu: 
! perkirsti kvadratinės for

mos smėlio pylimu lipę j 
dvi dalis., laikinai leidžiant 
vandeni viena puse ir sta
tant tuo pat metu dali už
tvankos kitoje pusėje, jau 
išvalytoje nuo vandens. Ir 
jau paskui tokiu pat būdu 
užbaigti užtvanką antroje 
upės pusėje. '

Tai buvo prieš metus lai
ko. Laikinasis smėlio pyli
mas jau buvo baigiamas. Ir 
tada, lyg tyčia, prasidėjo 
liūtys. Vandens horizontas 
vis kilo. Virvytė neberimo 
susiaurintoje vagoje, ji įga-' 
vo naujos jėgos, -jos drumz
linas, parudavęs vanduo 
ėmė sunktis j kelią pasto
jančių kliūtį. Įsismaginusi 
srovė įsigraužė i pylimą. Iš 
pradžių maža čiurkšle, o 
netrukus jau upokšniu-van-, 
duo veržėsi naujai surastu 
keliu. Statyboje buvo pa
skelbtas aliarmas. Įsisiau
tėjusi upė, didindama spra
ga, grasino nuplauti pylimą 
ir tada visą darbą bužų te
kę pradėti iš naujo.

Po. lietum, ligi kelių mirk
dami ledo šaltumo vande
nyje, žmonės stiprino pyli
ma, lopė vandens išardytą
sias viętas. Puikiai pasi
darbavo savaime išsikrau
nančių automobilių šoferiai 
Sabonis ir Gerasimavičius. 
Jie nesigailėjo pastangų, 
kad pažliugusiais keliais 
pristatytų į . statybą vis 
daugiau smėlio. Atsidavu
siai dirbo siurblių mašinis
tai, į talką su kastuvais sto
jo betonuotojas Andriulis, 
dįzelinio kūjo mašinistas 

Laputis, dailide Smilgys — 
kiekvienas šaunios statybi
ninkų šeimos narys.' Sute
mus Ties statoma užtvanka 
užsidegė, šviesos: buvo su
montuotas laikinas vari
klis. Čia pat, prie upės, 
greitomis užkandę, žmonės 
vėl grįždavo i savo vietas. 
Jie nepasitraukė ligi tol, kol 
sutramdė upę.

Žvarbiomis lietingo ru
dens dienomis buvo baigtą 
užtvanka. O tuo pat metu 
dešiniajame krante išaugo 
baltas, didelių langų mūras.' 
Tai—elektrinė. Po jo grin
dimis dabar vanduo ritmin
gai suką dvi hjdro turbinas.

Statybininkai, užbaigę 
darbą, grižo' į kolūkius. Da
lis ju spėjo įgyti naują spe
cialybę, užbaigė' Kaperiuo
se surengtus pirmuosius 
Lietuvoje kaimo elektro
monteriu kursus ir stojo 
elektrifikuoti savo kolūkiu. 
Kolūkiniai monteriai daž
nai atvyksta j hidroelektri
nę — ar tai patarimo, ai* 
tai sužinoti, kada bus ga
lima gauti naujų motorų, 
ar ir šiaip, savo darbu pa
sigerėti. Dažnai čia apsi
lanko ir Ukanis. Atvykęs 
į jėgainę, jis pasakoja, kaip 
keičiasi gimtasis kaimas, 
kur abipus kelių, lyg mies
to gatvėse, nutys.o balti 
stulpai.

—Žiūrėk, Žulpa, — kal
bėjo kartą jis budinčiam 
elektrinės monteriui,— kaip 
keičiasi gyvenimas., visur 
palikdamas savo pėdsakus. 
Argi pažinsi dabar Virvy
tę — su užtvankomis, re
zervuarais, elektrinėm i s ? 
O labiausiai apsidžiaugia 
širdis, kai priešais Si.ruta- 
vičiaus. landynę pamatai 
baltą Kapėnų elektrinę.

Ukanis tąikliai apibrėžė 
praeities ir dabarties kon
trastus. Tęn, kairėje pu
sėje, styro dvarininkui Si- 
rutavičiui priklausę niau
rios išvaizdos namai. Tai 
buvo smurtininkų ir engė
jų landynė. Ir kaip tik ana
pus upės baltuoja nauja 
tarpkolūkine hidroelektri
nė, skleidžianti šviesą, pa
verčianti upės energiją ga
linga jėga, kuri apšviečia 
kaimo gyventojų butus, 
kultūros ir švietimo įstai
gas, duoda srovę radijui, 
padeda kulti, malti, gamin
ti statybines medžiagas, 
tiekti vandeni, atlikti dau
gelį kitų darbų.

Sirutavičius turėjo ne vie
na dvarą. Jo žemės buvo 
išmėtytos po kelis valsčius. 
Jis valdė centriukus ir Ka
pėnuose, ir netoli Tryškių, 
ir kitur. Darbo valstiečiai 
lenkė savo nugaras siruta- 
vičiams, buožėms ir dvari- 
ni nkams, savo r d n k o fri i s. 
.statė jiems rūmus, įdirbo jų 
žemę. ’, Dabar Sirutavičių 
nebėra, ir tik pajuodę jų 
rūmai primeną liūdnus pra
eities laikus. O šalia šių 
senųjų pastatų iškyla nauji, 
šviesūs, erdvūs: mokyklos, 
klubai, nauji kolūkiečių na
mai, hidroelektrinės. Vįsa 
tai kalba apie išaugusią 
kolūkinio kaimo jėgą, po
reikius, kultūrą. Dideli nau
jų pastatų langai vakarais, 
skaisčiai apškiėsti. 'Šviesos 
šešėliai smagiai žaidžia Vir
vytės vandenyse.

Abipus upės spindį kolū
kinių jėgainių šviesa.

Du žmonės žiūri laukan 
pro tokiomis pat grotomis 
užpintą langą, bet vienas 
mato purvyną, antrasis gi 
mato žvaigždes.

. Freder. Langbridge

Pirmąją mūsų gyvenimo 
pusę sugadina mūsų gimdy
tojai,^antrąją gi pusę suka- 

• neveikią mūs vaikai.
Clarence S. Darrow

Madison, Wis.
Studentai, tęsia kovą už 
savo akademines laisves*

Čia įvyko svarbi studentu 
konferencija už akademinę 
laisvę. Konferencijoje dalyva
vo daugiau’ kaip 200 delegatų 
iš 35 universitetų ir kolegijų. 
Pilnas oficiališkas konferenci
jos vardas buvo “Nacionalė 
Studentų Konferencija už 
Akademinę Laisvę, Lygybę ir 
Taiką”. Ji įvyko balandžio 
menesio pabaigoje ir tęsėsi 
tris dienas.

Apart pačių studentų kalbė
tojų, keli kviesti žymūs moks
lininkai ir kalbėtojai. Tarp jų 
radosi prof. W. E. B. Dubois. 
DuBois nurodė, koks didžiulis 
kontrastas yra tarp atmosfe
ros, kuri vyravo universitetuo
se, kuomet jis dar jaunas mo
kinosi, ir dabar. Jis nurodė,’ 
kad jo laikais nuomonės uni
versitete galėjo būti išreikštos 
gan laisvai, kad nebijota dis- 
kusuoti radikališkų idėjų, 
nors profesoriai ir tada, kaip 
ir dabar, savo daugumoje bu
vo reakcininkai ar konserva
toriai.

Bet dabar, jis sakė, tikras 
protinis teroras viešpatauja 
Amerikos universitetuose, stu
dentai ir profesoriai lygiai bi
jo išreikšti savo nuomones, ir 
laisvų diskusijų beveik nėra.

Studentai delegatai vienas 
po kito raportavo apie tai, 
kaip akademinės laisvė s 
gniaužiamos jų mokyklose. 
Michigano universiteto atsto
vas pasakojo, kaip ten univer
siteto vadovybė planuoja nu
bausti, o gal ir išmesti iš mo
kyklos 30 studentų, kurie da
lyvavo' Civilių Teisių Kongre
so surengtuose pietuose.

Keli negrai studentai pasa
kojo apie rasinę diskriminaci
ją, kuri, viešpatauja ne tik 
Pietuose, bet ir šiaurėje. Neg
rai studentai bendrai sudarė' 
žymų nuošimtį' delegatų tarpe. 
Taipgi pažymėtina, kad kon
vencijoje buvo atstovautos ir 
religinės studentų grupės. 
Konvencija buvo susiskirsčiu
si į atskiras dalis, kur buvo 
tartasi įvairiais klausimais.

Rep.

Baltimore, Md.
Priespauda vis aštrėjanti

Baltimore yra pasaulio svar
bi verslo prieplauka, . Atlanto 
vandenyno plačiai išsišakojusi 
“koja” (Chesapeake Bay). 
Baltimore taipgi yra svarbus 
industrinis miestas, ir viso pa
saulio prekybiniai laivai at
plaukia šion prieplaukom 
Muitinėje , (“custom house”) 
tam paskirti valdininkai kre
čia kiekvieną iŠ kitų kraštų 
atplaukusį laivą, šie krėtėjai 
kiekvieną laivą smulkmeniš
kai iškrečia ieškodami atomi
nius arba kitokius karinius 
pabūklus, štai prie ko prive
dė pelnagrobiai karo kursty
tojai. Jie privedė prie tokios 
isterijos, kad niekas niekuom 
nepasitiki. Prie šios karo is
terijos dar ir šitą reikėtų pri
dėti: dirbtuves pradeda ap
tverti aukštomis vielų tvoro
mis, o ant vartų pastato gink
luotus sargus, nors tose dirb
tuvėse nieko karinio ir neiš* 
dirbama.

Per dešimt motų važiuoda
mas į darbą pro dvi audyklas 
matydavau, kaip laisvai darbi
ninkai vaikščiojo į dirbtuvę ir 
ėjo lauk. Dabar ginkluoti sar
gai kiekvieną darbininką per
veria akimis, ar eini į ar išei
ni iš dirbtuvės. Pagal vieno 
darbininko išsireiškimą “net 
sarmata ateiti prie dirbtuvės 
vartų, jautiesi kaip krimina
listas.” Darbininkas, kuris no-, 
ri gauti darbą, turi išpildyti 
visokiausius blankus, kur pri
dėtos visokios smulkmenos 
apie visą gyvenimą nuo pat 
gimimo dienos, ir t.aipgi dar 
apie tėvus. Tai vis turi kaip ir 
fašistiąį pobūdį. Didesnė liuo- 
sybė, kuri egzistavo pirmiau, 
yra žuvus. Buvo laikai, kuo
met samdytojas paklausdavo 

i tik kelius klausimus: ką dir-

Tas Pats.

Paterson, N. J.

Oh,.Toodles, argi ne puiku būti Italijoje, kur visi taip
linksmi ir be rūpesnių!

bote,* kokia pavardė, vardas, 
ir 1.1.
Skurdas daugelyje šalių

Daktaras A. Wolmanas, 
Johns Hopkinso universiteto 
inžinerijos profesorius, kalbė
jo Amerikos žmonių Sveika
tos Susivienijimo Susirinkime. 
Jis pareiškė, kad 80% pasau
lio žmonių gyvena be pamati
nių sanitariškumo taisyklių, 
arba visai be jų. Jis plačiai 
nurodė, kokiose sąlygose daž
nai darbo žmogui tenka gy- i 
venti, bet čia visų jo nurodymų , 
negalima paminėti. Beje, tose 
šalyse, kur žmonės turi gyven
ti tokiose pasibaisėtinose sąly
gose, jie randasi beveik sukili
mo stovyje ir stengiasi daly
kus pakeisti. ‘'
Sveikatos Depą rime n tas pra-1 

neša, kad rūkymas labai plę-1 
čiasi, labiausiai tarp vaikų. 
Per metus surūkoma 505,890,- 
000,000,000 cigarctų, kas i- 
seifų vidutiniai bent po 8 ar 
dešimt cigaretų kiekvienam 
Amerikos gyventojui į dieną. , 
Paskutiniais padavimais gir
tuokliavimas ir piktadarystės 
ir plečiasi. Tuo pačiu laiku sa-> 
koma, kad religija plečiasi, 
reiškia, — žmonių “grįžimas | 
prie Dievo” supuola su virš! 
p a ž y metais p as i r e i s k i m a is...
Ir vėl streiklaųžiavimas

Keletą kartų teko temyli i 
streikierių pikietus prie 108 j 
Baltimore gatvės, kur randasi! 
Western Union telegramų į- 
staiga. Masiniai pikietuojama i 
įstaiga, bet “kostumeriai” len
da pro pikietų linijas; ir eina 
siųsti telegramas, nors pikic- 
tuotojai rėkia “skobai”. Bet 
tie “s'kebai” vis vien lenda

iki dviejų savaičių. O pilna/į 
susveikti reikėsią keleto me-.ij 
nosių.

ši ligoninė randasi ant Bro
adway. Ligonio kambarys B 
ant antro aukšto. Lankymo 
valandos kasdien nuo 1 iki 3 
po pietų ir nuo 7 iki 8 vaka
rais. Koresp.

Iš Lietuvos
Staklių gamintojų 
lenktyniavimas

NAUJOJI VILNIA, 111-29 d.
— Stoję į socialistinį lenkty
niavimą Gegužės Pirmosios 
garbei, “Žalgirio” staklių ga
mintojai atskleidžia naujus 
gamybos rezervus.

Pavyzdį rodo liejikai. Jie . 
išvystė kovą už metalo taupy-0 
mą. Vien G. Šliačino brigada* 
savo asmeninėje sąskaitoje 
turi 6 tonas sutaupyto metalo. 
Cecho kolektyvas įsipareigojo 
iki gegužės 1 d. atlikti du ly
dymus iš sutaupyto ketaus.

Didelės organizacinės -tech
ninės priemonės vykdomos ir • 
mechaniniuose cechuose, čia 
tekinimo staklės perjungia
mos į spartųjį režimą, kas įga
lins žymiai padidinti produk
cijos gamybą.

Pa d i d i n tu s įs i p a re igo j i m u s 
tarptautinės darbo, žmonių 
šventės garbei prisiėmė re
montininkai. Jie nutarė 8 pro
centais sumažinti įrengimų re
monto savikainą ir 10 procen
tu — medžiagų sunaudojimą.

Milijonai anglu darbininKT 
reikalauja daugiau algy A

kaip kokios kiaulės.
Kada žmonės susipras ii 

paliaus kenkti patys savo rei
kalams?

Praėjusį pirmadienį Barnert 
Memorial Hospital buvo pada
ryta operacija Juozui Bimbai 
•iš Hawthorne, N. J. Atrodo, 
kad operacija bus gerai pa
vykus, bet ligonis turėsiąs pa-' 
būti ligoninėje nuo 10 dienų

London. — Apie 8,000,000 
unijinių Anglijos darbinin
kų reikalauja pakelt uždar
bį keliais iki 10 procentų. 
Valdžia ragina juos pasiau
koti, kad Anglija galėtų 
sustiprinti savo ūkį ir gerai 
apsiginkluoti.

Darbininkai neklauso 
premjero Churchillo kon
servatorių valdžios pamok
slų . Nurodo, kaip valdžia 
pabrangino pragyvenimo 
reikmenis ir padidino sam
dytojams pelnus.

WORCESTERIO LIETUVIAI!

Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square Worcester, Mass.

Jei reikia vaistų, kreipkitės pas registyuotą vaistininką, 
savininką VYTAUTĄ SKR1NSKĄ. Jis išpildo medikališ- 
kus daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos rei- | 
balais. Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą į kiTus ' 
miestus. Be to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, skuti
mosi reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, šaltko- 
šės, riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų.

4 pus!.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Gegužės-May 16, 1952
, * i * a •



GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAP IT AS

Lawrence. Mass.
Tekstiliečių organizavimo 
vajus pietuose ir CIO
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(Tąsa)

jk Stovykla, kurioje mes atsidūrėme, sufor- 
mt^ta dar visai neseniai. Ją pradėjo sta
tyti praėjusių metų lapkr. mėnesį pirmoji 
keturių š;mtų kalinių partija. Dabar 
darbų tempai paspartėjo. Statomi nauji 
barakai. Plečiamas bendras plotas. Tie
siamas vandentiekis.' Montuojama elek
tros instaliacija. Skubiai statoma ke
pykla ir krematorijus. Stovykla, skir
ta, matyti, dešimčiai tūkstančių žmonių, 
turi būti baigta iki gegužės 10 d. Tuo 
tarpu mūsų apie tris tūkstančius.

Bet stovykla statoma ne tik žmonėms 
joje sutalpinti. Ne žmones., o darbo ran
kos reikalingos vokiečiams kažkokiems 
ypatingiems darbams. Šie darbai jau 
dirbami už pusantro kilometro nuo čia, 
dideliams sklype, kuris vadinamas Štein- 
bruku. Kaliniai pamainomis, dieną ir 
naktį, kas.a tunelius ir per parą šešis 
metrus įsirausią į kalno gilumą. Tita
niškas darbas, kurio mastas dar tik nu
matomas. Simonas, kuris ten buvo nusi
leidęs, matė garvežius, visų tipų maši
nas, stovinčias viena prie kitos laikinose 
priedangose. Kasdien ištisais trauki
niais atvežamos naujos, mašinos ir me- 
feiagos. Dirbti ypačiai sunku dar ir 
todėl, kad nuo to laiko, kai mes atva
žiavome, nenustoja snigę, o tempai vis 
didinami.

Ebenzėje niekas nė prasižioti nedrįs
ta apie savaitinį poilsį. Dirbama be at
vangos. po dvi savaites iš eilės. Turi tei
sę pailsėti tik kas antras sekmadienis. 
Bet Ebenzėje iš viso nėra poilsio. Šven
tadieniais žmonės verčiami valyti nuo 
kelių sniegą. Kiekvieną vakarą po dar
bo reikia prožektorių šviesoje tampyti 
išrautus kelmus ir nupiautus. medžius, 
kurie užgriozdina stovyklą.

Susitikti vienam su kitu darosi vis 
sunkiau, — nebent darbo metu. Nejučio
mis ateina į galvą Magnuso žodžiai: 
“Vokiečiais čiaC&erai.” Ir iš tikrųjų, 
praneši, atvykę^m-ma mūsų, miršta 
dešimtimis. Reikia kažko griebtis, 
y Greitai atvyks nauji ešelonai; kalinių 
ir komandų skaičius padidės. Tiems, ku
rie atvyko pirmi, yra vienintelė proga 
užimti vietas, kurios leis mu»ms ateityje 
palengvinti mūsų draugų padėtį, štai 
tuo mes ir susirūpinę.

Lagereltester (stovyklos seniūnas) — 
vokietis Magnusas; čia jau nieko nepe
ši. Stovyklos raštininkas—liuksembur
gietis Albertas. Jis kalba prancūziškai 
ir vienu metu su mumis buvo Mauthau- 
zeno barake Nr. 5. Yra du prancūzai, 
kurie eina kapo pareigas; buvusia akci
nės bendrovės administratorius—Marse
lis ir darbininkas komunistas—elzasietis 
Žozefas. Žozefas buvo paskirtas kapo 
todėl, kad mokėjo vokiečių kalbą.

Prancūzas taip pat ir ligoninės gydy
tojas—daktaras Rene. Jis taip pat ko
munistas. Atvyko jis dar su pirmąja 
partija ir. būdamas puikiausios širdies, 
imiogus, nusipelnė stovykloje visuotinę 
■jpaiię-.

Pagaliau čia yra dar tėvelis Anri, dir
bąs batų dirbtuvėje, greta siuvėjo Emi
lio. Ir vienas, ir antlįs—komunistai.

Štai šių žmonių dėka mes ir sugebėjo
me jau per pirmąsias dvi savaites įtaisy
ti vieną kitą savo draugą į ne tokias sun
kias komandas.

Vilis, Žiulis ir Simonas dirba Žozefo 
komandoje.

Liusjenas, bičiulis.Polio, kuris liko su 
mumis barake N r. 16, nrikomandirtio- 
tas prie elektromonterių brigados.

Polis, Luji Mažasis ir aš, daktarui 
Rene prašant, nukelti į ligoninę jaunes
niaisiais sanitarais.

Tik vienas Andre dirba Šteinbruke. 
Kol kas mums dar nepavyko jo iš ten 
ištraukti.

Mes privalome išsilaikyti.
Bet tai ne taip jau lengva.

koks esesininkas. Ir iš tikrųjų “mūsiš
kis” kaip tik eina per palatą. Polis ėmė 
uoliai mosuoti šepečiu, aš puoliau šluos
tyti lango stiklui.

—O vis dėlto čia geriau,—pakartojo 
Polis.

. —Aš jūsų ieškau.
Prie mūsų prieina daktaras Rene su 

ilgu baltu chalatu. Tai tikrai nuostabus 
žmogus. Jis nepaprastai ramaus būdo, 
visada atidus ligoniams, visą savo laiką 
ir jėgas s.kiria žmonių kančioms paleng
vinti. Labai aukštas, impozantiškos iš
vaizdos,; rodos, jis turi čia viską tvarky
ti. Bet jis toks pat kalinys, kaip ir mes; 
ir iš jo tyčiojasi esesinis kareivis, kuris 
valdo ligoninę. Daktaras tyliai sako 
mums:

—Na, ir privirote košės!
—O kas atsitiko?
—Šiandien rytą jūs išpylėte pamazgas 

greta barako. Juk aš tūkstantį kartų 
jums sakiau, kad reikia deginti vis.as 
operacines atmatas. Esesininkas įsiu
to ir grasina visus išplakti.

—Bet tvirtinu tau—-tai ne mes.
—Vadinasi, Luji Mažasis.
—Taip pat ne. Jis kartu su mumis 

gavo paskyrimą nešti negyvėlius.
Į patalpą įeina esesininkas, lydimas 

raštininko, kuris atlieka vertėjo vaidme
nį.

—Šarfiureris nori žinoti, kas išnešė 
pamazgas, šį rytą,—sako raštininkas.

—Mes nenešėme.
—Jis sako, kad jei po penkių minučių 

kaltininkas nepaaiškės, visi prancūzai, 
dirbą ligoninėje, gaus po dvidešimt pen
kis smūgius.

Polis išėjo į priekį.
—Jei Jau taip reikia, kad kas nors 

būtų kaltas, aš pasiruošęs gauti dvide
šimt penkis smūgius.

—Bet tai ne jis!—sušuko daktaras.
Ką daryti?
Esesininkas liepia pašaukti Luji Ma

žąjį. Jis taip pat niekuo nedėtas.
—Gerai,—sako esesininkas,—jei nie

kas nekaltas, gausite visi. Raus! (Iš
eik!)

Ir mes visi keturi išeiname.
Koridoriuje stovi taburetė. Esesinin

kas ženklu liepia Luji Mažajam gulti 
ant jos. pilvu. Sanitaras buvo benorįs 
sučiupti jį už pečių. Du kiti pritūpę 
bandė surišti jam kojas, bet Luji, pik
tai mostelėjęs, duoda suprasti, kad ap
sieis ir be jū.

Esesininkas atsinešė iš kontoros, gumi- 
'nį rimbą, į kurį įstatytas plieninis vir
balas. Jis šaiposi.

Laukdami savo eilės, mes žiūrime, kas. 
dedasi.

Daktaras Rene pasitraukia, net nemė
gindamas slėpti savo nepritarimo, nors 
rizikuoja gauti tokią pat bausmę.

Esesininkas, pakelia rimbą ir, užsimo
jęs iš peties, dvidešimt penkis kartus 
kerta Luji. Jo smūgiai tikslūs. Luji Ma
žajam persikreipė veidas, jis įsikibo į- 
taburetės. skersiniukus, bet nekrustelėjo: 
Jis sunkiai atsikeli^ ir šlubuodamas pa
sitraukia i šąli.' v v
' Mano eilė.

Aš seku Luji pavyzdžiu ir nesileidžiu 
surišamas. Aš pats’guluosi ant tabure
tės, truputį surietęs kelius.

Pavargęs esesininkas pašaukia kitą sa
nitarą ir paveda jam vykdyti egzekuci
ją. Tas meta į mane užguito žvėries 
žvilgsnį, bet priverstas klausyti. (Už 
atsisakymą klausyti bet kurio esesininko 
paliepimo gali būti nedelsiant baudžia
mas mirti.) ’ ,

Aš laukiu. Sanitaras pradeda skai
čiuoti smūgius.

—Eins! (Vienas!)/
Ypatingo skausmo nejaučiu.
—Mehr stark! (Smarkiau!),—riaumo

ja esesininkas.
Zwei! (Du!)
Šį kartą smūgis kirstas pagal visas 

taisykles. Mane perveria aštrus skaus
mas.

—Mehr stark,—grasindamas pakarto
ja esešininkas.

—Drei! Vicr! Funf! (Trys! Keturi! 
Penki!)

Aš įsikimbu -į taburetę Luji Mažojo 
pavyzdžiu. Skausmas darosi nepaken
čiamas.

—Seeks! Sieben! Acht! (šeši! Septy
ni! Astuoni!)

Tekstiles darbininkų unijos 
(CIO) konvencijoje, kuri įvy 
ko ^Clevelande, CIO pripažino,
kad organizavimo vajus Pie
tuose sulaikytas, stovi vietoje. 
Konvencijoje dalyvavo 2,000 
delegatų, kurie atstovavo 
400,000 darbininkų.

Tikrai pasirodė, kad CIO 
vadovybei nerūpėjo organi
zuoti, nes jeigu būtų labiau 
rūpėję, geresni vaisiai būtų 
matyti. Bet teisinamasi, kad’ 
unijoms streikai Pietuose kai
navo $1,260,000. Miestų ir 
miestelių lokalams aukavo 
$100,000 ir per dviejus metus 
išleido $2,701,926. Tai didelė 
suma. Reakcionieriams valdi
ninkams, kaip matyti, nerūpi 
narių sumokėti doleriai, ir jie 
juos leidžia kur nereikalinga, 
nes kaip matyti, jie išleisti ne 
organizavimui, bet pašali- 
niems reikalams.
Gimė 2-jų svarų kūdikis

Nekuris laikas atgal dviejų 
svarų ir 10 uncijų kūdikis gi
mė Seymour Vogei ių šeimoje. 
Naujagimė mergaitė pirma 
buvo laikyta Bon Secours ligo
ninėje, o paskui parvežta na
mo, jau sverianti penkis sva
rus ir dvi uncijas. O kaip pir
ma buvo, tai lengvai galėjo ją 
kišenės viduje parsinešti.

Tėvai gyvena Metsunuose. 
To miestelio moterys turėtų
didesnius kūdikius gimdyti, 
nes ten oras švarus ir jo yra 
užtektinai. Kaip tai nebūtų, 
linkiu laimingai užaugti mer
gaičių kei.
Dažys juostas gatvėse

Lawrence miestui kainuos 
$3,500 išdažyti juostas ant 
gatvių. Tai nemažai, kiek tos 
juostos reikalingos? Bet tokia 
jau mada, ir aklam žmogui

Montello, Mass.
Mirusieji Lietuviai

Darbo diena baigta / Mudu su Poliu 
ligoninės palatoje. Pro vienintejį langą 
žiūrime į lėtai krintantį sniegą.

—Vis viena,—sako Polis,—čia geriau 
negu Šteinbruke.

—Taip, kiekviena laimėta diena—jau 
’r®\Ta pergalė...
~ Polis atsirėmė į šepetį ir pažvelgė į 
mane. Mano rankose pašluostė. Kaip 
ir Mauthauzeno akmenų skaldykloje, čia 
reikia turėti ką nors rankose akims ap-
dumti,—tuo atveju, jei netikėtai užklups

Daugiau kaip mėnesis atgal 
čia mirė Alphonsas Stacy Sta
siu kaitis. Mirė, turėdamas tik
tai 25 metus amžiaus. 1943 
metais jis įstojo į U. S. laivy
ną, kur ištarnavo 21 menesį. 
Sugrįžo su palaužta sveikata, 
paskui ilgai sirgo ir pagaliau 
numirė.

Paliko nuliūdime savo žmo
ną Mary (Mahoney) Stacy, 
motiną Stasę Stasiukaitis, se
serį Josephiną Rudy, brolį 
Edmundą Stasiukaitį ir kitas 
gimines bei draugus. Jis buvo 
palaidotas katalikų religijos 
apeigomis.

Pora savaičių atgal, sulau
kęs 60 metų amžiaus, mirė 
Dominikas Dikšis. Velionis 
priklaausė prie vietinių pašal
pos organizacijų ir dirbo batų 
dirbtuvėje. Paliko nuliūdime 
savo mylimą žmoną ir kitas 
gimines bei draugus. Jis sirgo 
apie šešius mėnesius.

Balandžio 30-tą dieną mirė 
Frank Kemzūra. Mirė sulau
kęs 72 metus. Buvo sveikas ir 
drūtas ir dirbo darbus kasdie- 

I ainius ir dirbtuvėse. Bet jį 
nakties metu užtįko širdies 
ataka ir už 25 minučių mirė. 
Priklausė prie Roko Pašelpi- 
nės Draugystės ir Lietuvių 
Tautiško Namo. Paliko nuliū
dime savo mylimą žmoną Jo- 
anną (Mačiulaitis) Kemzūrą, 
dvi dukteris, Ann Skirckis, 
žentą ir Eleonor Komzuraitę, 
brolį Matijušą Kemzūrą, pus
brolį Martin t Kemzūrą ir ki
tus. Jį palaidojo protestantiš
kai.’! kapus palydėjo apie 70 
automobilių/ Pažiūrų jis buvo 
laisvų. Žolynas.

—o—
Trumpi Įspūdžiai iš Mano 

Atostogų Kalifornijoje

Sari Francisco miestas dide
lis ir kalnuotas, ir vis didėja, 
dygsta vis nauji nameliai, 
daugiausia vięnai šeimynai. 
Mieste galima matyti visokių 
spalvų ir aukštų namų, bet 
kai gyvenimui, tai visi balti ir 
gražiai užlaikomi, išlaukine 
tvarka, žolė nupjauta, mede
liais apsodinta, apsileidimo 

(Bus daugiau) nėra.

daro juostą, bet eina, kur 
jam patinka. Tas sumas pini- 

' gų turės sumokėti visi gyven
tojai, turės krapštyti kišenes 
ir ieškoti centų.

Automobiliu nelaimiu čia 
yra nemažai, kartais 6 į vie
ną dieną, ir dažniausiai kalti 
ne suaugę, bet jaunuoliai, že
miau 19 metų/ ir jaunuolės. 
Pasirodo, kad senesni žmones 
labiau vengia nelaimių, senes
ni važiuodami vis apsidairo 
aplink, o jauni nepaiso. Tai 
atsitiko ir mano geram drau
gui. Atvažiavo jauna moteriš
kė, tik pakšt pirmutiniems 
ratams, ir kuomet išlipom, ji 
dar rėkia, pati kalta būdama. 
Taip man ir prisiminė patar
lė : Pats muša, pats rėkia.
Tyrinėja apie bedarbius

Kelios savaitės atgal buvo 
atvąžiavęs valdžios atstovas ir 
aplankė Lawrence dirbtuves 
patikrinimui, kaip čia su ne
darbu. Dabar miešto majoras 
ir sekretorius gavo pra 
nešimą, kad bus ieško
ma patogesnių būdingų ir 
bus steigiami apsigynimo dar
bai. Kaslink vietų, tai yra dik- 
čiai būdingų, kur galima su 
talpinti tūkstančius darbinin
kų.
Republikonai ir demokratai

Iš balsavimų atrodo, kad i- 
šėjo maždaug lygiai republi
konai ir demokratai. Lawren
ce "visuomet buvo demokratų 
tvirtovė ir republikonai nie
kad negalėjo laimėti ir jie vi
sada buvo mažumoje, dabar, 
pasirodo, balsuotojai' pavirto 
republikonais. Tiesa, daugelis 
dar nebalsavo, nes netiki i to
kius balsavimus. Gerai būtų, 
kad jie suprastų savo reikalus 
ir balsuotų už Progresyvių 
Partijos kandidatus.

S. Penkauskas.

Kas labiausia malonu buvo 
matyti, tai, kad mūsų progre
syviai lietuviai gražiai įsikūrę, 
namai gražūs ir prie namų, 
darželiai pas kuriuos teko lan
kytis, tai yra, Baronai, Sut- 
kai, Balčiūnai, Alvinai. Pa
raškai, Karosai: Draugė Karo- 
sienė tai tikrai gelių karalie
nė, sausio ir vasario mėnesyje 
jos darželyje brangios kame
lijos buvo pačiam žydėjimo, 
taipgi orančių ir citrinų (le- 
monų) jų darželyje galima 
priskinti. Daug darbo ir ener
gijos įdėta į jų namus ir gėly
ną, bet jie atrodo veiklūs, ne
pavargę, ypatingai draugė 
Karosienė, kuri turi atsako- 
mingą darbą unijoje. Ji labai 
linksma, maloni ir draugiška 
moteris.

San Francisco ir Oaklando 
lietuviai progresyviai dažnai 
rengia parengimus darbinin
kiškos spaudos parėmimui ir 
kitiems svarbiems reikalams. 
Jei kas rengiamas San Fran- 
ciske, tai iš Oaklano visi at
važiuoja, o jei Oaklando, tai 
iš San Francisco važiuoja 30 
mylių. Man toko dalyvauti 
net keturiuose, parengimuose. 
Atrodo, kad jie veikia labai 
sutartinai. Tai labai malonu.

Daugiausia parengimų bū-1 
na Karosų namuose, nes jie . 
duoda be apmokėjimo.

Kalbant su manimi draugė 
Ta Vaškienė išsitarė, kad jos 
dvasia visuomet Naujpjoje 
Anglijoje. Bet man atlydo, 
kad gyvenant tokioje gražioje 
vietoje ilgu negali būtu Jos 
dukrelė Carolyne jau išaugu
si graži ir maloni mergaitė.

. Tankiai dabar prisimenu 
tuos malonius įspūdžius, ku
rias patyriau Kalifornijoje. O 
tų kalnų gražumas! Kai už va-Į 
žiuoji tūkstanties pėdų aukš-. 
tumoje, vieni apaugę krū
mokšniais, kiti žali kaip ak-( 
somas, kiti, apaugę geltonai 
žydinčiom gėlėm, daro malo-* 
nų Vaizdą. Tai gamtos gražybė, ' 
kurios žmogaus ranka sukurti 
negali, ir ji ilgai ilgai pasiliks 
mano atmintyje.

Julija Stigienė.

Pikietai prie Sinclair Oil 
šios pramonės darbininkų

Charlottesville, Va.
Ligoninės segreguota 
dalis: negrams, šunims

Charlottesville, Virginijoje, 
kaip Pietuose bendrai, negrai 
negali būti gydomi baltųjų li
goninėje, jie turi eiti į savo, 
(kas dažnai reiškia važiuoti 
labai toli), arba, jie gydomi 
segreguotųose ligoninių sky
riuose. Tokį segreguota skyrių 
turi ir Virginijos Universiteto 
ligoninė Charlottesville. Kaip 
dažniausiai, ta segreguota da
lis randasi rūsyje, kur palatos 
negerai apšviestos, lubos že
mos ir viskas įtaisyta skur
džiau negu viršutinėje ligoni
nėje.

Kelios dienos atgal Į Virgi
nijos Universiteto ligoninę 
buvo atvežtas nesveikuojantis 
šuo vardu “Seal”. Paprastai 
šuo nepriimamas į žmonių li
goninę, nebent prie jos yra 
veterinarinė klinika. Bet šios 
ligoninės pareigūnai nutarė 
šunį priimti, ir jį patalpinti... 
į negrų skyrių i Reiškia, neg
rai ir šunys lygūs, — jie vie
na klasė, o baltieji žmonės 
kita.

Tas taip aiškiai primena 
nacių praktikavimą, kaip jie 
ant parkų uždėdavo parašus 
“įėjimas žydams ir šunims 
uždraustas.”

šis ultra-rasistinis ligoninės 
pareigūnų apsiėjimas, betgi, 

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 prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

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

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

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

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

MAT. ŠVILPA, I’. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

CHARLES J. ROMAN

5 pusi.--Laisve (Liberty)-Penktad., Gegužčs-May 16, 1952

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

Co. Chicagoje. Apie 90,000 
streikuoja visoje šalyje.

nebuvo tyliai pražiūrėtas. 40 
negrų tarnautojų, kurie toje 
ligoninėje dirba, laikė pasita
rimą ir nutarė streikuoti. 
Streikierių delegacija buvo 
nuėjusi pas ligoninės viršinin
ką, ir jam pabrėžė, kad tuo 
tarpu, kai negrai dažniausiai 
įrašomi į ligoninės rekordus 
be “Mr.” ar “Mrs.” titulų, šuo 
buvo registruotas kaip “Mr. 
Cicil Seal”, ir trys negrai bu
vo pastatyti, kad jį aptar
nauti. Aišku, kad tuomi norė- 

i ta demonstratyviai parodyti, 
kad šuo yra dar geresnis už 
negrą.

• Dar svarbu pažymėti, kad 
negrai ligoniai turi mokėti li
goninei už buvimą rūsies pa
prastose palatose lygiai tiek, 
kiek baltieji moka už luksusi- 
nes šviesias palatas viršuje, 

j kur patarnavimas ir priežiūra 
šimtus kartų geresnė.

Streikas ir protestai pavei- 
I kė, ir šuo “Seal” buvo išim
tas iš ligoninės. Pietietis

Jersey City vykdytuose 
pratimuose “apsaugai ' nuo 
bombų iš oro” mirė du asme
nys. Peter Venskis, 51 metų, 
ir Mrs. C. T. LictiL 45 m., mi
rė sustojus širdžiai muo sąjū
džio.

New Delhi, Indija.— Pra
sad vėl išrinktas Indijos 
prezidentu.
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Povilonis irgi turės 
busą Klubo išvykoje

Edward Povilonis, savinin
kas Green Star užeigos, *159 
Grand St., Brooklyne, darbuo
jasi sudaryti pilną busą kelei
vių į Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo išvažiavimą.

Apie kitus jau pasižadėju
sius sudaryti btrsą buvo rašy
ta Laisvės 95-me numeryje. 
Povilonis likosi praleistas 
spaudoje.

Išvažiavimas jvyks birželio 
(June) 22-rą, Lietuvių Liber
ty Parke, 340 Mitchell Ave
nue, Linden, N. J. Bušai išeis 
nuo Pil. Klubo, 280 Union 
Avė., 10 vai. ryto.

Patsai klubas taipgi mobili
zuoja busus, kaina (iound 
trip) $2.25. J. S.

Čaikovskio muzikos 
vakaras 17-ta

Iš prelekcijų užbaigos
Lietuvių Meno Sąjungos

pietis gegužės 11-tą, Liberty 
Auditorijoje, įvyko įdomus ii 
naudingas.

R. Mizara .pateikė raštišką 
pažiūrą į meną. Bendroje su
traukoje, ji tokia: Menas pri
valo būti gyvenimiškas, liau
diškas. Jis turi būti liaudžiai 
lengvai suprantamas ir tar
nauti liaudžiai jos kovose už 
pažangą, už taiką. ;

Dailininkas R. Baranikas 
savo kalboje pamatiniai reiškė 
tokią pat mintį. Jis buvo šiek 
tiek apsistojęs ties esančiais 
tarp menininkų darbo skirtu
mais. Ir taip pat pasiūlė 
pagerinimus Amerikos 
vių meno saviveiklos.

Sekė diskusijos. Jose 
nemaža gru pė men i n i il

Studentai pasiryžę 
susigrąžinti Lenz 

ma gauti vietos Lietuvių Lite- ’ 
ratūros Draugijos organo švie- j 
soje. ‘ •

Susirinkimo . vedėja Mild- , 
red Stenslęr pertraukoje pa
prašė dalyvius prisidėti šios 
sueigos ir menininkų buvusios 
išvykos į Hartfordą lėšoms:

vių atsiliepė teigiamai. (Jžbai 
goję pirmininke paskelbė ga
vėjus LMS sezono užliaigtu- 
vėmš skirtųjų ,dovanų. Tarpe 
tų buvo daijininko Barauiko 
dovanotas jo paties kūrj.nys-

Queens K o 1 e g i j o s' s t u d e n t a i 
iau pasiuntė Aukštesniojo 
švietimo Tarybai virs, tūks
tantį atviručių su prašymu su
grąžinti Dr. Harold Lenz į 
“dean of students” pareigas. 
Jis iš tų pareigų nukeliamas į 
eilinio mokytojo pareigas. ■

I.enz buvo iš studentų savi- 
' veiklos vedėjo pareigų atsta
tytas gegužės 9-tą. Atstatytas

tinimų. Neparodė jam nei 
blogos valios Žmonių prieš .jį 
Įteiktų skundų.

tll lūs 
lietu-

Great Neck Ne Y ž i liti į viršininkus, studentai

va v o
ku ir kitų, tarpe tų ir vietinės 
LMS apskrities sekretorius M 
Bovinas. Pateikta sveikos kri
tikos, gerų pasiūlymų ir nusi
skusta nedatekliais'spėkų. Pa
žymėta. kad daug gerų pasi- 
mojimų liekasi apriboti ar vi-

prie i sai neįvykdomi dėl stokos spė

Gilbert 
daugelį 
orkestru

paskilbęs 
Morrissey, 
žymiausiu

Įdomus muzikos vakaras į- 
vyks gegužės 17-tos vakarą, 
šį šeštadienį, didžiojoje New 
Yorko koncertų salėje — 
negie Hali, Ji randasi 
57th St. ir 7th Avė.

Programoje dalyvaus žymu-! 
sis miestinis Philharmoniškas I 
Orkestras, susidedąs iš 60 mu
zikantų. Diriguos 
dirigentas 
dirigavęs 
pasaulyje 
ir čionai.

Carolyn Gray dalyvaus kai
po piano solistė. Programa su
sidės iš rusų muzikų kūrinių, 
daugiausia Čaikovskio. Tai dėl vę ir Vilnį, 
to programa ir pavadinta Čai
kovskio vakaru.

Tūli kalbėjusieji stipriai 
pažymėjo reikalą -meno orga
no. Daugumos mintis, atrodo, 
supuolė,, kad esamomis spėko
mis bandymas leisti atskirą 
nuo esamosios spaudos organą 
menininkams būtų n (‘išgali
mas ir visam tą ipeną romiau- 
čnim judėjimui našta. Kad 
tam galima pavartoti
arba abie.fus dienraščius Lais- 

teoreti- 
niams bei kitiems svarbioms 
raštams

vieną

Gegužėš (May) 25- 
rodoma opera “Birutė 
Kasmočius svetainėje, 
amboat Road. Tai bus sekma- .i 
dieni, 3 vai. po pietų. Great ■ 
Necko ir apylinkių lietuviai 
prašomi pasižymėti savo 4ųi- 
lendoritije tą dieną ir pašinam 
dčti proga pamatyti “Birutę”' 
ir “Paparčio žiedą.” Užkvie- 1

bus 
Alma

Teisėjas Streit išteisino 
pšinio ] kimsta blo,

t i narni suokalbiu vi me pasukti 
žaismes' laimėjimą.

Areštuotas p oi leistas

Polįeisiąs James Reardon 
areštuotas ir bus teisiamas už 
neteisinga liudijimą gcmble- 
rio Gross teisme, kad 'padėti

apie meną 'būtų gali- j į(embleriams.

Kviečiame į BANKETĄ
Šeštadienį, Gegužes - May I74ą

! z’ui parodytų visus skundus ir
i kad jis turėtu galimybe skun-
i . 1 <
Idikams atsakyti. ,

rų ir kalbų —* priešiškas kai
riesiems. Yra prieš kairiuosius

jį neapsaugojo nuo ragangau- 
džių. Jį nubaudė už aiškų 
amerikonizmą. Jisai, kaipo 
.Americans for Democratic 
Action narys, stojo už laisve 
visiems laisvai mokytis ir mo-1 
kyli, Jis kalbėjo ir už teisę 

mintis. nors tos 
kam iš valdovų irmintys' kai 

nepatiktu.

Atsisako pagelbėti 
si reikieriarrts

Columbia Universiteto pre- 
Įzidentas gen. Eisenhower at
sakė unijai, kad jis negalįs 
nieko pagelbėti streikieriams, 

I nes esąs neveikiantis prezi- 
1 (lentas.

Filmos-Teatrai
Samuel Fuller’io
“Park Row” ap- 

Mit-

Louis Ravner areštuotas
i kaltinamas pavogime . $20,000

Šiom dienom išsiuntinėjome vertės U. S. Treasury bonų, 
pranešimus tiems Laisvės slcai-1 kurie dabar esą išsiųsti į Ku- 
tytojams, kuriems prenumera
ta yra išsibaigusi. Prašome 
tuojaus atsinaujinti, nes dien
raščio finansinė padėtis yra 
sunki.

Yra keletas tokių prenu
meratorių, kuriems jau seno
kai prenumerata pasibaigė, 
jau antru kartu yra paprašyti , 
atsinaujinti ir vis dar nesulau- • P('nktadionk 
kiame atsinaujinimo. Bukite 
taip geri, po šio paprašymo 
užsimokėkite.

Laisvės Administracija.

M 1 R E
Helen Lengvinas, gyvenusi 

66-08 Perry Ave., Maspeth, 
L. L, mirė gegužes 14 d. Pa-

I tome,

nio vytą, 17-tą, šv. Jono kapi
nėse. Išlydės 9:30. Pamaldos 
St. Mathias bažnyčioje 10 vai.

Velione paliko dukterį He
len Majewsky, sūnų Joseph, 
anūką ir seserį Anną Ūselis. 
Velionės vyras
riuo jinai per ilgą eilę motų 
buvo kriaučių kontraktoriams 
biznyje, yra miręs seniau
Šeima prašo gimines ir drau

gus atvykti į šermenis ir pa-

Juozas, su ktr

lydėti.

Ridgewoode prie pat namų 
21 1 Irving Ave., sunkvežimi: 
užmušė 6 motų berniuką. Ji
sai staiga išokęs ant kelio i:

Tlicksvillčs pasiturintis far- 
merys Froehlich, turgavietėse - 
žinomas kaipo “bulvių kara
lius,” nuteistas mętus kalėti. 
Jis 1946 motais "nodamokėjęs

PRANEŠIMAI
Aido Choras

SUSIRINKIMAI
Susirinkimas LLD 185 kp. įvyks 

gegužės (May) 21 d., 7:30 vai. va
karo, 110-00 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Draugai, malonėkite bū
ti, kuriem tik laikas vėlina. Kurie 
dar nepasimokojote už 1952 motus, 

• į pasimokėkito, taip pat ir knygą at
siimkit o. Valdyba. (97-98)

Aido Choro susirinkimas j vyks šį 
’, gegužės 16-tą, 8 vai. 

vakaro, Liberty Auditorijos Music 
Room. Visi choristai yra raginami 
dalyvauti. Prozid. (96-97)

LLD nariai ir prieteliai kvie
čiami dalyvauti LLD 2-sios 
Apskrities ruošiamame savo 
valdybai ir Centro sekretoriui 
pagerbti pobuvyje-bankete. 
Įvyks gegužės (May) 17-tos 
vakaro 6:30, Liberty Audito
rijoje.

bilietų prašomi šiomis pasku
tinėmis dienomis smarkiau pa
sidarbuoti ir atviruku ar tele
fonu rengėjams pranešti, apie 
kiek jau turite suverbavę sve
čių. Palengvinsite komisijai 
nuspręsti kiekį maisto. Nori- 
•me turėti ne tiktai gražią, bet 
ir sočiai vaišingą puotą.

Rengėjai.

PARDAVIMAI1
PARDAVIMUI AR 
ISRANDAVIMUI

Kampinis mūro namas, 7 aparlmen- 
tų ir dvi patalpos bile kokiam biz
niui. Lenkais, rusais ir lietuviais ap
gyventoje vietoje. Tuojau bus tuš
čias 6 kambarių apartmentas. Na
mas neša tiek randų, kad savininkas 
gali puikiai iš jų pragyventi. L

Vieta gera visokiems hizpiams. 
Tirštai apgyventa ir 
dirbtuvės .Gera vieta

Pardavimo priežastis - 
nesveikata. Daktaro jsakymu turiu 
apsigyventi Arizonos valstijoje.

Kainos nesakau, noriu, kad pama
tytumėte namą ir sekciją. Parduosiu 
greit ir už žemą kainą, be agento. 
Prašau kreiptis bile laiku.

Mr. Bonetski, 121 Doddin Si.. 
Brooklyn, N. Y. (Greenpoint sekci
joje) (97r98)

ari i didelės 
restaurant ui.

savininko

RANDAV0J1MAI
412 fornišiuoti kambariai, moder

ninis apartmentas, su pianu, 
pirmų lubų, visi įrengimai, 
$110.00 į mėnesj. 1976 
prie 109th St., New ’

• ant

76 3rd AvH
York City. Ją

so
ALDLD,

svar-

Pasirenduoja fornišiuotas kamba
rys, garu apšildomas ir visada šil
tas vanduo. Galima pasinaudoti ir 
virtuvo. Kreipkitės: 1443 118th Si., 
Ozono Park, N. Y. (96-97)

BOSTON, MASS. •

LDS, Meno Sąjungos ir 
Moterų Sąryšio Apskričių Komiteto 
narių yra šaukiamas platus
biais klausimais posėdis dėl apkal
bėjimo ateiancių pirmutinių dviejų 
pinkikų, kurie įvyks birželio d., 
Lawrence, Mass, ir dienraščio Lais- 

Vairuotoją \ės — liepos 4 d., Montello. Kvie
čiame viršminėtų Apskričių komi
tetų narius dalyvauti šiame svar- 

j biame posėdy], kuris įvyks gegužės 
Į 25 d., 11 vai. ryto, 318 Broadway.

ALDLD 7-to Apskr. sekretorius 
Jaskcvičius. . (96-99)

Filmojo stoka k on centra vi
jos centrine! temai, spaudos 
laisvei; atrodo, yra vyriausiu 
filmos nedatekliu. Filmą pra
sideda su įkūrimu laikraščio 
spaudos Inisvei palaikyti ir 
šusiedijos gerovei, o vidurys

■»

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS APARTMENTAS
Norėtume gauli apart meni ą šal

tą ar apšildoma, 2 viduramžiam 
žmonėm. Prašome pranešti: Tel. 
BE. 8-0582. (95-99)

< •
KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGŪNA?
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y.

VAKARIENĖ 6:30 KAINA $1.50

Ruošia LLD 11 Apskritis, pagerbti savo veikėjus:

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

Parduodame visokius namus visose miesto dalyse

f

JOHN BALEŽENTIS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.

Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

A. A. Lideikienę, A. Gilmaną, J. Skiparį 
ir LLD Centro sekretorių D. M. Šolomską.

VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
«

Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 
ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamu i apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, : 
biznio, automobilio, ir tt... Mes taipgi atnaujiname išsi-‘i 
baigusią apdrauda. Pildome income tax blankas.

111-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL, N. Y 
Telefonai: Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111 

J_______

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esafe Netoli Nuo

Telefonas Virginia 3-9700

.Phineas Mitchell
Mary Welch
Charity Hackett
Herbert Heyes

Bela Kovacs
011 m a 11 M e r ge n th a 1 o r

PERŽVALGA

apieFilmą “Park Row” yra 
laikraštį, susidomėjusį kova

Veiksmai sukasi apie įkūri
mą laikraščio Globe per Phi
neas Mitchell, 
redaktorių . ir

drąsu jauną 
jo gabu štabą.

to laikraščio
priešus.

laikraščio gat- 
.1886 metu lai-ve Park Row

I kotarpiu ir pirmiausias tame 
Uiikraštyje aprašymas apie 
Steve BrodifT nušokimą nuo 
Brook lyno T4Jj^). Tas ^prašy
mas pagelia laikraščio reputa- 

jciją ir gauna jam gerų Park 
, Row 'laikraštininkų užgyri-

ŠEŠTAI)., GEG. 17, — 8:30 P. M.
Puiki, visa rusiška programa!

TCHAIKOWSKY’o vakaras
GILBERT MORRISSEY vadovauja

60 narių N. Y. Philharmonijos 
Orkestro ’

Carolyn Gray—piano soliste
Nebrangios kainos nuo $1.20.

CARNEGIE HALI__ 57 St. ir 7th Avė.

PEIST LANE 
DRUGS. In<-.

105 So. Ith Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn. N. Y. • i
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, {vairūs daikte
liai, ligoniu kambariui reikmenys 

<■ —už griežtai žemas kainas
Receptų Specialistai:

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

Te!. EV. 7-0288

ma.
Vėliau Globe atsižymi 

rašymu Laisvės Statulos, 
choll sužino, kad Prancūzijos
liaudis padovanojo J. V. žmo*. 
nems statulą ir kad jai nėra 
pędcstalio. žinią jis gavo per 
savo reporterį Josiah Daven
port. sena laikraštininką, ku-

kovoja už spaudos laisvę.
Supratęs tos žinios svarbą, 

Globe pradeda vajų surinkti 
$100,000 pastatymui pedesta- 
lio. Jo skaitytojai tai užgiria, 
pinigai pradeda ‘-‘plaukti.”

Vienok atrodo, kad Globe 
negali sėkmingai gyvuoti ne
žiūrint jo gerų raštų. Kadan
gi laikraštis ir jo leidėjas 
Pluneas Mitchell tapo apskel
bti kaipo revoliucijos ir spau
dos laisvės šalininkai, laikraš
tis užsitraukė 
rity Haskett, 
bėga ii ėsti ngos 
savininkės.

Tikslu sunaikinti Globe ji-

nemalone Cha- . C u.pilnos užgaidų, 
laikraščio Star

statulą tikslu pride
| langas Jungtinėse 
pasiskolinti pinigų.

j Prancūzai ir Mitchellis,

Valstijose
Abieji, 
tai mi

sunai

j meilės

Laisvės Statulos ant Bedloe’s
Salos. Tas mišinys žiūrovą

Taipgi puikus pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: HYacinth 7-9677

. Sekantis jos planas 
kinti Globe susijungimu irgi 
nevyksta. Tuomet ji įsako var
toti gyvenimo padugnių meto
dą; .Globe parduotuvės su
daužomos, jos štabo nariai „su
mušami, popiera ir rašalas 
jam sustabdomi. Ir išleidžia
mi falšyvi, už aukas statulai 
d u o <1 am i p a k v i tavim a i.

Mitchellis sužino, kad 
pakulyje to viso randasi 
Gauna ir liudytojus. Jis
nuo ja tą viską" iškelti aikštėn 
sekamoje Globe laidoje. Vie
nok Globe presas sunaikina
mas. Jis negali išspausdinti 
to rašto. Atrodo*, kad jis su
naikintas.

painioja. , *
Sekamu filmos nedatekliu 

j-eikia skaityti siaurumą fil- 
■mos ploto. Ji visa filmuota 
dviejų ar trijų Park Row blo
kų ribose. Jose aiškinami ii 
visai kur kitur įvykusioji in
cidentai. .

Direkcijoje ir veikale taip- 
i gi yra netikslumų. Daugelis 
charakterių yi'a sterotypai. 
Drąsusis Mitchell ir begailes- 
tingoji Haskett yra toki, ko
kius galima rašti bile kurioje 
dešimtukinėje novelėje. Atsi
dėjimas ant praeities charaV 
torių nėra blogumu, kartais ir 
gerai pasitarnauja, tačiau tuo 
patimi rodo stoką originalumo 
ir įžvalgos į charaktorių sie
kius.

“Park Row’’ pretenduoja 
užtarėją spaudos laisvės, kas 
yra visiems svarbiu klausimu 
demokratijoje. Ji turi rimtų 
netikslumų, kurie mažina jos 
vertingumą. Vienok 
smagumo i p ji patiks 
m ė j u s i e m s, ž u r n a 1 i z m u 
matiniais prietikiais,’
kiais susiduriama įkuriant lai-

teikia 
susi do- 
ir drą
su ko-

Atliekamieji vaikai
uz- 

Stąr.. 
pla-

įsimylėjusi Mitchellį, pažinu
si jį kaipo gerą laikraštininką, 
išspausdina tą jo-Globę laidą, 
lirom i sunaikindama. Star, o 
Mitchellį pastatydama' į Park 
Row.

Ne iš neapykantos, bet «iš 
meilės savo kūdikiui, kad ji
sai nesuskurstų, So. Jamaica 
gyventoja Mrs. Cecilia Kreg- 
lor pasiūlė kam nors “pasko
linti” savo 7 mėnesių amžiaus 
sūnelį Juozuką. Jos vyras, kū-. 
dikio tėvas, yra orlaivyno ve-, 
teranas.

Moteriškė sako, kad jinai 
su vyru ir 6 vaikais gyvena 
trijuose mažuose kambarė
liuose. Kad ton jie nebegali 
žmoniškai gyventi ir pasilsėti. 
O geriau neišgali rasti.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Matthew A
EGZAM1NUOJAM AKIS 

KASOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS

■ i. * • < m

-yą

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

( Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2*5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-0868 

VALANDOS:

Penktadieniais atdaryta

t,"

t

6 pusi.--Laisvė (Liberty )-lPenktad., Gegužea-May 16, 1952 a '




