
Karo belaisviai.
Kaip išaiškint?
Kalėdų vakarą...
“Taip ir Ne...”
z Rašo A. ŠILĖNAS

Kas, iš amerikiečių tarpo, 
turi daugiau moralės teisės 
kalbėti apie korėjiečius ir ki
nus karinius belaisvius, negu 
amerikiečiai, kurie patys yra 
ar buyo kariniu belaisviu sto
tyje?

Kelios savaitės atgal pareiš
kimai pradėjo ateiti iš stovyk
lų šiaurinėje Korėjoje, kur 
randasi mūsų i belaisvę pate
kę kariai. Tuose pareiškimuo
se belaisviai reikalavo, kad 
jankių vadovybė tuojau su
tiktų pasikeisti visais belais
viais.

Kaip atsiliepė Amerikos 
kapitalistinė spauda j tą mūsų 
pačių belaisvių pareiškimą, 
mos žinome: “Tokiais pareiš
kimais negalima pasitikėti, 
nes jie gali būti daromi po 
prievarta. Ką mes žinome, po 
kokiu spaudimu mūsų kariai 

į'JmclasT korėjiečių stovyklo
se?

Albuquerque yra mažas 
miestas smėlėtoje Naujojoje 
Meksikoje, tūkstančiai ir tūk
stančiai mylių nuo šiaurinės 
Korėjos. Nei korėjiečių nei ki
nų spaudimo čia negali būti.

—o—
Ir «štai tame Naujosios Mek

sikos mieste susirinko keturi 
šimtai jaunų amerikiečių, ku
rie vienu ar kitu metu buvo 
kariniais belaisviais, vokiečių, 
japonų ar italų stovyklose. 
Tai buvo eks-karo belaisvių 
organizacijos suvažiavimas. 
Jie priėmė rezoliuciją Korė
jos belaisvių klausimu. Ir kas 
toje ^rezoliucijoje sakoma? 
Ogi, jn identiškai kaip mūsų 
kariai belaisvėje dabar Korė
joje, identiškai kaip patys ko
rėjiečiai ir kinai, reikalauja 
pilno visų belaisvių pasikeiti
mo! v

Kaip tai dabar aiškins gel
tonoji spauda?

Užtylės, — kaip visuomet 
panašiais atsitikimais...

—o—
• Tai buvo Kalėdų vakaras, 

kuomet “Taika ant žemės” 
skamba visur saldžiai, rami
nančiai, migdančiai. Los An
geles policijos vienoje stotyje 
keliolika policininkų “šven
tė”, — prie buteliuko.

Ir štai atvedamas būrelis 
jaunuolių, suimti už “netvar
kingą užsilaikymą”. Dabar, 
pusmetis vėliau, iškyla, kas 
atsitiko stotyje tą Kalėdų 
naktį. “Stoties asla buvo ap
dengta krauju”, sako liūdi- 
učnkas, pats ir policijos tar
nautojas. Brutališkai, sadistiš
kai ir be pasigailėjimo jie 
trankė suimtų galvas j sienas, 
spardė, smogė, kankino. 

—o---
Kodėl? Taip, kodėl? Atsa

kymo nerasite geltonosios 
spaudos pranešimuose. Bet jį 
galite rasti jaunuolių varduo
se: jie išpaniški vardai, var
dai meksikiečių kilmės ameri
kiečių. Ir rasistinių Los Ange
les anglo-saksų policininkų 
akyse tie meksikiečių kilmės 
jaunuoliai yra. na... beveik 
negrai.

Nuo New Yorko, kur uni
versiteto teritorijoje negras 
nušaunamas, nes “jis prarado 
pusiausvyrą”, iki Los Ang'e- 
les, kur jaunuoliai kankinami 
įsigėrusių “taikos saugotojų”, 
nes jie “žemesnės rasės”, ra
sistinis siaubas siaučia mūsų, 
šalyje, štai prie ko privedė 
karo .isterija, štai prie ko pri
vedė, šaltasis karas!

—o—
' **Taip ir ne”, taip Rudėti- 
zas vis dažniau ir dažniau at- 
dko į klausimus, kuriuos jam 
pBstato komunistus ginantis 
acrlokatas Foley Square vyks
tančioje byloje. “Taip ir ne”, 
— ir koks gali būti geresnis 
išsisukinėjimas ?

O išsisukti tam tipui prisi
eina ant kiekvieno žingsnio.
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VOKIEČIŲ SOCIALISTAI 
ATMETA AMERIKINĮ 
’TAIKOS** KONTRAKTĄ
Reikalauja suvienyt Vokietiją 

I ir pripažint jai savistovumą
Bonn, Vokietija. Social

demokratų Partija, antroji 
| didžiausia partija vakarinė- 
. je Vokietijoje, atmetė Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
siūlomą “taikos” kontraktą, 
nors klerikalinė vakarų Vo
kietijos premjero Adenaue
rio valdžia užgiriu tą kon
traktą.

Pareiškimas
Socialdemokratų Partijos 

vykdomasis komitetas, išlei
do pareiškimą, reikalauda
mas nauji! derybų su an
glais amerikonais ir fran- 
cūzais. Pareiškimas sako:

—Taikos kontraktas ne
duoda šaliai nepriklauso
mybės; palaiko svetimųjų 
armijas vakarinėje Vokieti
joje ir reikalauja, kad jinai 
rekrutuotų 400,000 vokiečių 
armijos (į talką Amerikai. 
Anglijai ir Francijai prieš 
Sovietų Sąjungą). Vakarų 
Vokietija, pagal taikos kon
traktą, būtų -paversta kari
ne svetimųjų stovykla.

Vieton padiktuoto taikos 
kontrakto turi būti daroma 
tikra taikos sutartis, kaip 
lygaus su lygiais.

Patsai gi svarbiausias rei
kalas yra sujungti vakarinę 
ir rytinę Vokietiją .į vieną 
valstybę. To tikslo turi la
biausiai siekti ir vakarinė 
Vokietija. Visos Vokietijos 
suvienijimas yra daug svar
besnis reikalas, negu jos są
ryšis su kitais, vakarų kraš
tais.—

Socialdemokratu Partijos 
vykdomasis komitetas pa
smerkė premjerą Adenaue- 
rį, kad jis slaptai padarė 
taikos kontraktą su Jungti
nių Valstijų, Anglijos ir 
Francijos. politikieriais. So
cialdemokratų Partija todėl 
reikalauja, kad Adenauerio 
valdžia pavestų jį seimui 
svarstyti pirma, negu kon
traktas bus pasirašytas.

Ypač Jungtinės Valstijos 
spiria vakarų Vokietiją kuo 
greičiausiai kontraktą pasi
rašyti, dar ši mėnesi.

Kontrakto priešininkai 
seime

Socialdemokratai turi 136 
atstovus vakarines Vokieti
jos seime ir komunistai — 
14. Visi jie priešinasi tai
kos kontraktui ir stoja už 
vakarų ir rytų Vokietijos 
sujungimą į vieną valstybę 
(kaip kad siūlė Sovietų Są
junga). Socialistus ir ko
munistus šiuo klausimu pa
rems bent keliolika atstovų 
iš kitų partijų, kaip teigia 
New Yorko Times.

Paryžius. — Mirė Henri 
Brenger, 85 metų amžiaus, 
buvęs Francijos ambasado
rius. Washingtonui.

Jo Rūdijimas pilnas prieštara
vimų, netikslumų ir nesąmo
nių. Ir jis vyriausia^ prokura-* 
tu ros liudininkas!

Richmond Hill 19, N. Y., Anti’., Gog. (May) 20, 1952

SENATVĖS PENSIJA BUS 
PAKELTA $5 PER MENESĮ

Apie 6,000,000 unijinių 
darbininkų taip pat eina ?u 
socialdemokratais.
Silpna kontrakto atrama
Pastarieji vietiniai rinki

mai atskirose provineijos.e 
rodo, kad gyventojų dau- 
guomenė vakarinėje Vokie
tijoje priešinga kariniam 
“taikos” kontraktui.

Premjero Adenauerio 
krikščionys demokratai ri
jų rėmėjai iš kitų partijų 
šiuo tarpu turi seime sykiu 
tiktai apie 35 daugiau savo 
žmonių, negu pusė visų sei
mo narių. Nauji seimo rin
kimai galėtų panaikint ir tą 
silpną daugumą, ant kurios 
rymo amerikinis kontrak
tas, kaip teigia politiniai 
korespondentai.

105 mėty skulptorė 
lėktuvu keliauja

Washington. — Adelaide 
Johns on’ienė, dailininkė - 
skulptorė, 105 metų am
žiaus, skrenda lėktuvu i 
New Yorką šį šeštadienį.

New Yorke ji dalyvaus iš
kilmėse, atidengiant pamin
klą Sus.anai B. Anthony, | 
išgarsėjusiai ’ kovotojai už 
balsavimo teisę moterims 
rinkimuose.

Valdžia pakelia .anglies 
kainas 6 procentais

Washington. — Kainų ad
ministracija leido pabran
ginti anglį vartotojams 6 
procentais, tai yra, apie 20 
centų tonui. Pabranginimą 
teisina tuom, kad geležin
keliai dabar daugiau ima 
už anglies išvežiojimą.

Bet pati valdžia neseniai 
vėl pakėlė geležinkeliams 
kainas už krovinių išvežio
jimą, jau trečią sykį.

Žuvo amerikinis oro 
tūzas Korėjoje

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai nušovė 
rakietinį Amerikos lėktuvą 
su pulkininku W. M. Mahu- 
rinu ties Mandžūrijos siena.

Mahurinas buvo vienas iš 
didžiausiu amerikiniu oro 
tūzų ’Antrajame pasauli
niame kare.

Hawaii laivakroviai išgavo 
algą pakėlimą!

Hawaii.— Vakarinių Lai- 
vakrovių Unija išgavo iš 
Stevedore, kompanijos 18 
centų priedo kiekvienai dar
bo valandai.

Unijos pirmininkas yra 
garsusis Californijos laiva- 
krovių vadovas Harry Bri
dges.

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmo lėšų komite
tas beveik vienbalsiai užgy- 
rė sumanymą pakelti senat
vės ^pensiją apie 5 doleriais 
per mėnesį visiems, turih- 
tiems Social Security (se
natvės apdraudą).

P i r m a d i e n į s u m a n y m a s 
buvo perduotas pačiam kon- 
gresrnanų rūmui balsuoti.

Visi pranešimai lemia, 
kad Atstovu Rūmas ir Se
natas sutiks pridėti po

Gen. Clark paskyrė 
naują amerikonų vadą 
paliaubų deryboms

Tokio.—Vyriausias ame
rikonų komandierius gen. 
Mark Clark paskyrė gene
rolą Williama Garrisona 
kaipo naują vadą derybom 
stTšlaurinės Korėjos liaudi
ninkais Panmundžome dėl 
paliaubų. Iki šiol admiro
las Turner Joy vadovavo 
amerikiniams deleg a t a m s 
tose derybose.

Tuo tarpu derybos tebo- 
klimpsta toj pačioj vietoj.

ITALŲ VYSKUPAI SAKO, 
GRIEKAS BALSUOT Už 

KOMUNISTUS
Roma. — Italijos katali

kų vyskupai paskleidė ąp- 
linkraštį, užginant katali
kams balsuoti už komunistų 
kandidatus mies t ,i n i u o s e 
rinkimuose gegužės 25 d.

Aplinkraštis sako:—Bal
suoti už komunistus yra 
“sunkus griekas,” o visai 
nebalsuoti “taip pat grie
kas.”

Ragina balsuot tik už ko
munistų priešus.

Sen. Byrd smerkia į 
valdžios išlaidumą

Washington. — Demokra
tas senatorius Harry Byrd 
kritikavo Trumano valdžios 
išlaidumą. Sakė, dabar val
džia išleidžia 30 procentų 
visų pajamų, kokias tik 
amerikiečiai uždirba. Taip 
žmonės aptaksuoti.

Jungtinių Valstijų iždas 
yra įsiskolinęs 260 bilijonų 
dolerių, o jeigu ir toliau val- 
džia taip leistų pinigus, tai 
šalies skola 1957 metais pa
siektų 300 bilijonų dolerių, 
kaip teigė sen. Byrd.

FRANCIJOS SENATO 
“RINKIMAI”

Paryžius. — Buvo “ren
kama” apie pus.ė Francijos 
senato narių. Senatas su
sideda viso iš 320 asmenų.

Pagal dar nepilnus ap
skaičiavimus, tapo išrinkta:

24 šalininkai fašistuojan- 
čio generolo de Gaulle’o; 11 
republikiečių katalikų; 32 
vadinami radikalai; 17 so
cialistų ir 14 komunistų.

Rinkimuose balsavo tiktai 
rinkikų kolegijos, bet ne 
šiaip piliečiai. Tos kolegijos 
susideda iš seimo narių • ir 
valdininkų įvairiose apskri-

penktodolerinę prie esamo
sios * pensijos, . pradedant 
nuo rugsėjo 1 d.

Jau pernai buvo padidin
ta senatvės pensija ir žadė
ta dar po keletą dolerių pri
dėti tiems, kurie neims pen
sijos iki 1952 metii liepos 
mėnesio .

Dar nėra žiniųs., ar da
bar siūlomi $5 bus naujas 
priedas laukiantiems iki lie
pos, ar jis pavaduos pernai 

. žadėtą priedą.

Boatner jau švelniau 
kalba apie belaisvius 
Korėjos liaudininkus

Korėja. — Kuomet gene-' 
rolas Boatneris buvo pa
skirtas nauju komendantu 
belaisviu stovykloms Kodže 
saloje, iš pradžios jis gra
sino griežtai elgtis su be
laisviais Šiaurinės. Korėjos 
liaudininkais ir kinais.. Ta
da jis pareiškė, kad neves 
jokių derybų su jais.

Paskui Boatneris pradė
jo švelnėti, ir sakė, kad 
elgsis su jais “stipriai, bet 
žmoniškai.”

Dabar gi Boatneris jau 
sutinka kalbėtis su belais
vių išrinktu vadovu apie jų 
skundus bei reikalavimus.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai laiko, belaisvėje ke
liolika tūkstančių ameriko
nų ir jų talkininkų. Taigi 
amerikinė komanda turi 
atsiminti, jog Šiaurine Ko
rėja gali taip elgtis su ame
rikonais belaisviais, kai]) 
amerikinė komanda elgsis 
su liaudininkais - komunis
tais belaisviais.

Krautuvių tarnautojai 
“dirbdami streikuosią”

Atlantic City, N. J.—Krau
tuvių ir Raštinių Tarnauto
jų Unijos 65-tos apskrities 
Suvažiavimas nutarė, kad 
nuo į^irmadienio (vakar) 
“dirbdami streikuos” tar
nautojai prieš šešias de- 
partmentines k r a u t u v e s 
New Yorke: Gimbels, Saks 
34th St., Stern Brothers, 
dvi Hearn’s ir Namm-Loe- 
ser’s, Brooklyne. Jos sam
do 8,000 tarnautojų.

Kai ateis paprastas lai
kas. krautuvėms uždaryti, 
tarnautojai apleis darbą, 
nepaisant, kiek pirkikų dar 
būtų krautuvėse. Tarnau
tojai nedarys nieko virš 
to, ką nustato regulia- 
rio darbo taisyklės. Tai bus 
“streikavimas bedirbant.”

Jie reikalauja pridėti $3 
algos per savaitę ir kad 
samdytojai mokėtų apie 6 
procentus į senatvės ap- 
draudos fondą.

tyse.
Francijos senatas neturi 

sprendžiamojo balso, o tik 
patariamąjį.

■ — ■■■ i mm ■■■■.»» ..I, I , . t, .

ORAS.—Dalinai apsiniau
ku, vešu, gal bus lietaus.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

PULKAS PARAŠIUTISTŲ 
“TVARKYS” BELAISVIUS
KORĖJOS LIAUDININKUS
Amerikonai apstatė ją stovyklas 
tankais ir kulkosvaidžiais
Korėja.—Generolas Clark, 

vyriausias amerikonų ko
mandierius, persiuntė oru 
pulką savo parašiūtistų ka
riuomenes iš Japonijos j 
Kodže salą, kad padėtu su
valdyt apie 80,000 belaisvių, 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kų ir kimi, kurie laikomi 
stovyklose toje saloje, ties 
Pietine Korėja. .

Belaisviai pirm. 12 dienų 
mėmė stovyklų komendan-• 
tą generolą Fr. T. D/Mdąl 
ir išlaikė ji kaip kalini per 
3 paras ir 6 valandas Tuo
met buvo paskolas genero
las Charles T. Colson kai]) 
naujas komendantas. Be
laisviai reikalavo tūlų pa
lengvinimų. Gen. Colsonas 
raštu pasižadėjo patenkinti 
reikalavimus. Tado belais

4,100,000 žmonių ėmė 
nedarbo pensijas

Washington. — Darbo se
kretorius Maurice J. Tobin 
raportavo, kad 1951 metais 
4,100,000 žmonių ėmė be
darbių pensijas, o 1950 m.— 
5.200,000. Vadinasi, pensi
nių bedarbių skaičius su
mažėjo 1,100,000.

Valstijų nedarbo pensijų 
fonduose dabar lieka 7 bili
jonai, 800 milijonų dolerių 
neišmokėtų perviršių.

Pataisytas lėktuvnešis, 
pražudęs 176 jūreivius

Bayonne, N. J. — Per 10 
dienų čia tapo pataisytas 
lėktuvnešis Wasp, kuriam 
buvo nuplėšta apatinė pir
magalio dalis per susidūri
mą su kariniu laivu-naikin- 
tuvu Hobsonu.

Wasp, 32,000 tonų laivas, 
pusiau perskrodė jūroje 
Hobsoną, -užmušant bei nu
skandinant 176 jūreivius 
balandžio 26 d.

Wasp pataisymas lėšavęs 
apie milijoną dolerių.

Tęsiasi tyrinėjimas, ar 
Waspo ar Hobsono kapito
nas kaltas už tą nelaimę.

Maistas pabrango 12 
procentą per metus

New York. — Dun and 
Bradstreet verslinė apy
skaita rodo, jog maisto pro
duktu kainos sandėliuose 
per pereitus 12 mėnesių pa
kilo 12 procentų.

NUŠAUTAS 9 ŽMONIŲ 
UŽMUŠĖJAS

Porto Riko. — Ištrūkęs 
iš kalėjimo Ant. Correa 
Cotta užmušė 9 žmones ir 
išprievartavo vieną moterį. 
Pagal iaus, buvo policijos 
užkluptas ir nušautas.
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viai ii’ paleido gen. Doddą.
Vyriausias komandierius 

Clarkas paskui atšaukė Col- 
sono prižadus ir paskyrė 
“kietąjį” generolą H. L. 
Boatnerį viršininku toms 
belaisvių stovykloms..

Gen. Boatneris tuojau ap
statė stovyklas tankais ir 
didžiaisiais kulkosvaidžiais, 
gi tūnodamas triuškinti be
laisvių riaušes. Pasižadėjo 
griežtai tvarkyti belaisvius, 
esą, pagal “Genevos tarp
tautinės sutarties nuosta
tus.”
Belaisviai atkakliai laikosi
Nepaisant grasinimų, be

laisviai vis palaike savo ta
rybas (sovietus). Plevėsavo 
jų iškeltos raudonosios vė
liavos. Jie dainavo komu
nistines dainas ir darė ka
rines gimnastikas. Mirgėjo 
ir didelės jų iškabos su rei
kalavimais pagerinimų. Vie
na iškaba pakartojo tokį 
Amerikos generolų Doddo 
ir Colsono pasižadėjimą Rin
gių kalba:

“Mes, prisiimdami teisin
gą atsakomybę, pareiškia- 

! me, kad Jungtinių Valstijų 
armija daugiau nežudys be
laisvių, šiaurinės Korėjos 

[liaudininkų ir kinų.
(Pasirašo) <•
Brigados generolas

Dodd,
Brigados generolas 

Colson.”
Sekmadienį belaisviai bu

vo surengę masini susirin-. 
kimų. Bet generolas Boat
neris atsiuntė keliolika tan
kų su atkištais vamzdžiais 
prie stovyklos spygliuotų 

. vielų užtvaro; grūmojo šau
dyti; taip ir išvaikė susi
rinkimą.

“Gerieji” belaisviai taip 
pat bruzda

Amerikonai varo belais
vius per “koštuvą”, išski
ria “geresniuosius, atsisa
kančius grįžti” į Šiaurinę 
Korėjos Liaudies Respubli
ką bei Kiniją. >

Korėjos, liaudininkai tvir
tina, kad amerikonai kan
kinimais bei grūmojimais 
verčia belaisvius atsisakyti 
nuotgrįžimo namo.

Taip buvo išrankiota 
100,000 “geresniųjų” belais
vių ir pergabenta į kitas, 
geresnes stovyklas. Viena 
tų stovyklų yra Masane, 
Pietinės Korėjos sausžemy- 
je.

Bet ir šiose stovyklose be
laisviai nerimastauja, rei
kalauja lengvatų ir kalbasi 
apie demonstracijų ruoši
mą, kaip sako United Press,, 
amerikinė žinių agentūra, 
pridurdama: “O jie visi bu
vo pasisakę esą komunistų 
priešai.’

“Jie murma ir duoda sto
vyklos komendantui pana
šius skundus, kaip kad da
vė komunistai belaisviai 
Kodže saloje.”

t



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Established April 5, 1911

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

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

x President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA ‘

United
United
Queens 
queens

States, 
States, 
Co......
Co......

SUBSCRIPTION RATES
per year ......... $7.00 Canada and Brazil, per year
per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months 
..... 4.b0 ©er six mos. Foreign countries, per year 
........ $8.00 per y°'n Foreign countries, 6 months

$8.60
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
, under the Act of Mafch 3, 1879.

TEISINGAS BALSAS
ŽYMUS amerikietis advokatas, John Holley Clark, 

Jr., aną dieną parašė atvirą laišką republikonų partijos 
organui “Herald Tribune.” ,w.

Savo laiške Mr. Clark liečia karo belaisvių klausimą, 
dėl kurio, kaip »žinia, sukliuvo pasitarimai dėl karo pa
liaubų Korėjoje.

Mūsų vyriausybė skelbia, birk negalinti grąžinti Kini
jai “ir Šiaurės Korėjai tų karo belaisvių, kurie nenorį 
grįžti, gi Šiaurės Korėjos vyriausybė reikalauja, kad 
būtų grąžinti visi, karo belaisviai, kad nebūtų x daromi 
jokie košimai, jokie skryningai.

Advokatas Clark, taigi, išstoja su laišku, reikalauda
mas mūsų vyriausybę, kad ji grąžintų visus karo belais
vius, nes to reikalauja tarptautinės sutartys, to reika
lauja ir žmoniškumas.

Jis sako: kai mes, karo metu, paėmėme nelaisvėn ne
maža vokiečių, japonų ir italų, tai nieks jų neklausė, ar 
jie nori grįžti į savo šalis, ar ne. Kai karas pasibaigė, 
mes grąžinome visus belaisvius ten, kur jie priklauso.

Taip dabar turi būti padaryta ir su Korėjiečiais ir su 
kinais karo belaisviais, sako Mr. Clark.
- Su Mr. Clarko nuomone sutiks kiekvienas žmogus, 
kuris trokšta, kad juo greičiau būtų baigtas Korėjoje ka
ras.

Kas Ką Rašo ir Sako
• . 1

j NEMUNAS FILMOJE lydimas lietuviškais motyvais 
.v, . - ‘parašyta muzika.

j Vilniškėje Tiesoje laso- Kino apybraižos “Nemunu” 
! scenarijaus autoriai — J. 13al-

Respublikos ekranuose de- Lūšis ir V. šneiderova, režisie- 
monstruojama nauja spalvota rius — V. šneiderova, opera- 
kino apybraiža “Nemunu”, toriai — A. Misiūra ir Č. Sil- 
sukurta Maskvos mokslo po- čenko. Kuriant filmą konsul- 
puliarizacijos filmų kino stu- i tacijas teikė TSRS Mokslų 
dijos. Filmas supažindina žiū- akademijos narys-korespon- 
rovus su didžiausia 
Lietuvos upe, jos 
Baltarusijos plotuose, vidupiu, 
žemupių, gamtiniu ir geogra
finiu pažiū.riais būdingesnė
mis vietomis, Nemuno pakran
tėse išsidėsčiusiais Druskinin
kų ir Birštono kurortais, Kau
nu, Panemunės kolūkiais ir 
tarybiniais ūkiais, istoriniais 
paminklais ir 1.1. Vietomis ki
no apybraižos rėmai išplečia
mi. Įtekančia į Nemuną Neri
mi pasikeliama ligi < Vilniaus: 
žiūrovai supažindinami su Ta
rybų Lietuvos sostine. Kitoje 
vietojo daroma trumpa eks
kursija po Kuršių mares, Kur
šių Neringą, Klaipėdos uostą. 
Parodyti' Panemunės gyvento
jų verslai — žvejyba, sielių 
plukdymas ir kiti. Filmas pa- 

i

Tarybų dentas T. Ščerbakovas ir geo- 
pradžia grafijos mokslu kandidatas S.

Tarvydas.

JEI HEINe ATSIKELTŲ
Žurnalistas Ralph Parker 

prieš tūlą laiką lankėsi Va
karų Berlyno sektoriuje. 
Laikraštininkas rašo, koks 
moralis puvimas ten pasi
reiškia. Tarp kitko, rašo 
Parker, viena knygų san
krova, pavadinta Henrich 
Heine vardu, pardavinėja 
anti-semitinę literatūrą!...

Henrich Heine buvo žy
mus vokiečių poetas, žydų 
kilmės. Ir šiandien “vaka
riečiai kultūrininkai” jį ši
taip pagerbia!

Didysis francūzų rašytojas
(150-sioms mėtinėms nuo 

Viktoro Hugo gimimo

džiami aktualūs anų laikų žeminimą, 
klausimai.

Liepos revoliucija neatne- yra paskutinis stambus jo 
šė laisvės liaudžiai. Į vai- į romanas iš Prancūzijos re- 
džią atėjo finansinė buržu
azija su karaliumi Luji Fi- 
lipu priešakyje. Ji žiauriai 
dorojosi su revoliuciniu dar
bininkų judėjimu. Tačiau 
Hugo, v užėmęs svyruojan
čią. smulkiaburžuazinio de
mokrato poziciją, nesuge
bėjo susigaudyti savo laikų 
klasių kovos esmėje. Jis 
tikėjosi išspręsti socialinius 
prieštaravimus esamosios 
santvarkos rėmuose žmonių 
dorovinio tobulinimo būdu. 
Hugo susitaikė s.u Liepos 
monarchija. 1841 metais jis 
— akademijos narys; 1945 
metais — 
ras.

Hugo pažiūroms būdingas

l voliucijos laikų’ “Devynias
dešimt tretieji metai.” Ap
rašydamas Prancūzijos res
publikonų kovą, su kontrre
voliuciniu maištu, Hugo ap
dainavo revoliucijos karei- 

,vių narsą ir nepaperkamu
mą, gėrėjosi jų tikslo kil
numu ir kartu... ragino 
dovanojimui ir gailestingu
mui vardan kažkokios am
žinosios ir bendros žmoniš
kosios moralės, tariamai 
jungiančios .visus žmones 
be jų politinių įsitikinimų 
skirtumo .

Visa, kas yra vertinga 
Hugo kūriniuose ir kas ta
po visos pažangiosios žmo- 

Svarbiausią reikšmę toli- nijos kultūriniu lobiu, šiuo 
mesniam rašytojo gyveni- ( metu tapo pajuokos ir pa- 
mo ir kūrybos kelio vysty- ‘ sityčiojimų iš šiuolaikinės 

Prancūzijos, reakcinės bur
žuazijos pusės objektu.
, 1941 metais hitlerinis ge
nerolas štiulpnagelis įsakė, 
nuimti Viktoro Hugo štatu-* 
lą jo vardo aikštėje ta 
dingstimi, kad fašistinei ar
mijai reikalinga bronza pa
trankoms. Pajūokai iš pran
cūzų aikštėje buvo palikta 
uola, ant kurios anksčiau 
stovėjo monumentas. O po

nic tarnavimo savajai tėvy
nei pavyzdys, kovos dėl tai
kos ir draugystės tautų tar
pe įvedimo pavyzdys.'

“Viktoras Hugo, — rašė 
Aragonas., — tai]) pat šiuo
laikinis, kaip Paryžius, kaip 
Prancūzija, o argi jai du 
tūkstančiai metų? Vikto
ras Hugo šiuolaikinis, ‘AgA 
tautų taikos valia. Kaip 
Paryžius ir kaip Prancūzi
ja, Hugo nepatogus “šven
tųjų sąjungų” intrigan
tams, Jfordų’ ir naftos spe
kuliantams. Bet Viktoras 
Hugo čia savo namuose, ir 
niekas, nepajėgs to sukliu
dyti.” Doc. S. Paliulis

rancūzijos po- Iš Lietuvos

KOMUNISTAI IR KATALIKAI
. Gegužės 25 d. centrinėje ir pietinėje Italijoje įvyks 

municipaliniai rinkimai. Jie turės didžios reikšmės .vi
sam kraštui, dėl to prie jų rengiasi visos srovės, vjfeos 
partijos.

Katalikų dvasiškija jau išleidd) aplinkraščius, ragin
dama Italijos katalikus balsuoti, bet balsuoti tik už 

“krikščionis demokratus, už klerikalų partijos kandida
tus. O kurie katalikai balsuosią už komunistų-socialistų 
bloko kandidatus, tie, pasak katalikų dVasiškijos ap
linkraščių, užsipelnys “smertęlą grieką.”

Amerikoje yra varoma tarp italų-amerikiečių atkakli 
propagandą, kad jie rašytų savo giminėms bei pažįsta
miems Italijoje laiškus, raginant nebalsuoti už komu- 

. nistu-sociaiistu bloko kandidatus. V
Tuo klausimu aną dieną Italijos komunistų partijos 

vadovas, Palmiro Togliatti, padarė pareiškimą, kuriame, 
tarp kitko, sako:

“Didelė dauguma italų komunistų yra katalikai. Tai 
parodo, jog, nežiūrint ką sako katalikų dvasiškija, tai p 
kotnunizmo ir katalikizmo nėra pagrindinio nesutikimo. 
Nesutikimas tėra tik tarpe komunizmo ir reakcinio kle
rikalizmo. ..”

Toliau:
“Mes komunistai nieko blogo nepadarome religijai, ta

čiau mes. esame ekskomunikuoti. Bet Italijos liaudis su
pranta, jog ekskomunikacija mums buvo padaryta pasi
remiant ne religiniais motyvais, o ekonominiais. Pasau
lis aiškiai krypsta link socializmo ir bažnyčia ilgainiui 

J, turės suprasti, kad ji negali šiam visuotinam žmonių 
judėjimui pastoti kelią. Bažnyčia pralaimėtų, jei ji pra
dėtų atvirą prieš mus puolimą.”

klos principus, ir tampa pri
pažintu vadu šios pažan
gios, demokratinės pakrai
pos literatūroje, atsiradu
sios liaudies masių nepasi
tenkinimo reakcine Burbo- 
nų politika dirvoje.

Hugo—romantikas kovojo 
už meno sudemokratinimą, 
prieš aptręšusius klasiciz
mo, aristokratinio, antiliau
dinio ir gyvenimui tolimo 
meno kanonus.

V. Hugo romantinė poe
tika rado pilniausią meninį 
įkūnijimą dramoje “Erna- 
nani” (1830 metai). Šios 
dramos pastatymas teatre 
suvaidino lemiamąjį vaid
menį romantizmo pergalėje 
prieš klasicizmą. Po “Er- 

i nani” sekė eilė kitų drami- 
’ nių Hugo kūrinių: “Kara- 

,” “Marija 
Riui-Blaz” ir kt.

Kovą dėl naujos temati
kos ir naujo tikrovės vaiz
davimo metodo Hugo glau
džiai siejo su visuomenine- 
politine kova. 1829 metais 
jis paskelbė apysaką “Pa
skutinė nuteistojo diena,” 
pradėdamas ja savo dauge-

Pažangusis /praeities me
nas yra kovotojų už taiką 
rankose galingas įrankis 
prieš imperialistinę reakci
ją. Kaip tik todėl Pasau
linė Taikos Taryba, reikš
dama tautų valią, savo pa
skutinėje sesijoje priėmė 
nutarimą švęsti įvairiose 
pasaulio šalyse reikšmingas, 
kultūrines metines: 100-sias 
metines' nuo N. V. Gogolio 
mirties dienos, 150-sias me
tines nuo Viktoro Hugo gi
mimo dienos, 500-sias meti
nes nuo Leonardo da Vinči 
gimimo dienos ir 1000-sias 
metines nuo Avicenos mir
ties dienos.

I 1952 metu vasario 25 die-1 e H1U ALUlįįV 1YLIA m
;ną pažangioji žmonija pa-! lius• linksniinasi, 
žymi 150-sias metines nuo Tiudor ” 
didžiojo prancūzų rašytojo-

I humanisto Viktoro Hugo 
• gimimo dienos.

Viktoras Hugo buvo ne 
: tik įžymus rašytojas, kurio 
j kūryba įėjo į pasaulinės li
teratūros lobyną, bet ir įžy- 

, mus visuomenės veikėjas,
tribūnas, atsiliepiąs į visus lio metų kovą dėl mirties 
svarbiausius jo Taikų visuo- j bausmės panaikinimo. “Ry-

JUDĖJIMAS UŽ AMNESTIJĄ
MŪSŲ KRAŠTE jau yra keliolika' politinių kalinių, 

• / darbininkų judėjimo veikėjų, nuteistų pagal žiaurų 
. Smitho įstatymą .

Dėl to prasideda žmonių judėjimas už tai, kad šitie 
kaliniai būtų amnestuoti, paleisti iš kalėjimo.

Šiomis dienomis 49 žymūs, amerikiečiai, — mokslinin
kai, visuomenininkai, dvasiškiai, — išleido atsišaukimą, 
raginantį.progresyvės organizacijas siųsti savo atstovus 
į konferenciją, kurioje bus pradėtas organizuotas ju
dėjimas už politinių kalinių amnestavimą, už išleidimą 
jų j laisvę. n * v

' Konferencija įvyks š. m. birželio 14 dieną Niujorke.
Prie jos tenka ruoštis rūpestingai. t

meninio gyvenimo reiški
nius. Hugo veikė kaip lieps
ningas kovotojas už taiką 
ir draugystę tautų tarpe.

Dabar, kai imperialistai 
ruošia naują kruviną są
mokslą prieš žmoniją, ga
lingas Viktoro Hugo bal
sas; raginąs- ginti taikų 
žmonių darbą, skamba nau
ja jėga.

Hugo praėjo sudėtingą ir 
prieštaringą gyvenimo ir 
kūrybos kelią.

Jis gimė 1802 metais Na
poleono generolo šeimoje. 
Jo motina buvo įsitikinusi 
monarchijos šalininkė. Li

tų poemose,” pasirodžiusio
se tais pačiais metais, ra
šytojas išgarsino graikų 
tautos nacionalinio, išsiva
davimo kovą prieš • turkų 
viešpatavimą. Hugo isto
rinės dramos taip pat at
spindėjo aktualiausias anų 
laikų problemas. Neatsi
tiktina, kad geriausios šių 
dramų buvo draudžiamos 
cenzūros ir pašėliškai siun
domos reakcinės spaudos. 

.Jose Hugo negailestingai 
‘ kritikavo feodalinės visuo
menės viešpataujančias kla
ses., parodė monarchijos ir 
bajorijos puvimą. Jis- kai-

U. S. Steel Korporacijos akcininkų suvažiavime Ho- 
bokene, N. J. Moterų akcijų savininkių atstove Wilma 
Soss kritikuoja korporacijos tarybos pirmininką J. S. 
Olds už nesiderėjima su unija.

teratūrinę veiklą Hugo pra- bėjo apie engiamos ir be
dėjo restauracijos laikotar- teisės liaudies kentėjimus 
piu, kai po Napoleono 1 nu- j ir kartu didžiavosi jos do- 
vertimo į valdžią grįžoxBur- i rovine jėga, sveika energi- 
bonų dinastija, mėginusi at-; ja ir aukštais jausmais, 
gaivinti Prancūzijoje seną1 Demokratinė Hugo ro- 
feodalinę, absoliutinę tvar- i mantizmo kryptis suvaidi- 
ką. Motinos įtakoje Hugo ! no didelį vaidmenį prancū- 
savo ankstyvosiose eilėse ir I ziško realistinio meno išs.i- 
odese apdainavo monarchi- ‘ vystyme.

Hugo* entuziastiškai svei- 
■ kino 1830 metų Liepos re
voliuciją? Jame dar labiau 
sutvirtėjo demokratinės 
nuotaikos, ypatingai ryš
kiai atsispindėj tįsios kūri
nyje “Paryžiaus katedra.” 
Romane atkuriamas vidur
amžių Paryžiaus gyvenimo 
paveikslas, bet, kaip ir is
torinėse Hugo dramose, čia 
ryškiai skambą politiniai ir 
socialiniai motyvai, spren-

ją ir katolicizmą. Tačiau 
šis susižavėjimas rnonar- 
chistinemis idėjomis buvo 
neilgas .

Nuo 20-jų metų antrosios 
pusės V. Hugo ryžtingai at
simeta nuo reakcinio ro
mantizmo, gyvenusio iliuzi
jomis dėl viduramžių grįži
mo. Garsioje pratartyje 
prie dramos “Kromvelis” 
(1827 • metai) jis išdėsto 
naujos romantikos moky-

muis.i turėjo Vasario revo
liucija ir respublikos įstei
gimas. Proletariato, pirmą 
kartą istorijoje savaran
kiškai veikiančio, revoliuci
nės kovos įbauginta, buržu
azija atvirai stojo į politi
nės reakcijos kelią. Hugo 
pasiskelbė respublikonu ir 
iki savo gyvenimo pabaigos 
pasiliko ištikimu respubli
kos ir demokratijos gynė
ju. Rašytojas išvystė ak
tyvią politinę veiklą, nu
kreiptą į respublikinės san
tvarkos išlaikymą bei susti
prinimą.

Po 1851 metų monarchis- 
tinio perversmo, kurį įvyk
dė Luji Bonapartas, pasi
skelbęs imperatoriumi Na
poleonu III. Hugo paliko 
tėvynę. Jis tapo nesutaiko
mu imperijos priešu. Luji 
Bonaparto vyriausybė pa
skelbė rašytoją politiniu 
nusikaltėliu ir jo galvą įver
tino 25 tūkstančiais frankų. 
Hugo pradžioje apsigyveno 
Belgijoje, o vėliau, reakci
jos persekiojamas, rado 
prieglobstį Britanijos salo- 

: se.
Devyniolika metų Hugo 

nesiliovė triukškinęs Napo- 
i leoną III. Knygose “Napo- 
I leonas mažasis,” “Vieno 
nusikaltimo istorija,” saty
ros eilių rinkinyje “Atpil
das” jis nuplėšė kaukę nuo 
menkučio avantiūristo, “pa
grobusio Prancūzijos lais
vę.” Rašytojas palietė ti
rono pakalikus — genero
lus, šaudžiusius senius ir 
vaikus, vyskupus, laiminu
sius šlykštų teroro bei nu
sikaltimų režimą, parsida- 
vėlišką žurnalistų ir rašy
tojų, akademikų ir valdi
ninkų šunaują, noromis sto
jusią tarnauti uzurpatoriui.

Rašytojo ištremties me
tais Hugo vardas įgijo pla
čiausią garsą ir autoritetą 
viso pasaulio demokratiškai 
nusiteikusių žmonių tarpe. 
Tai buvo rezultatas jo dū
saus ir tiesaus mažųjų tau
tų laisvės bei nepriklauso
mybės gynimo nuo imperia
listinių valstybių pasikėsi
nimo ir sustiprėjusios prie
spaudos. Tautų nacionali
nio išsivadavimo kova visa
me pasaulyje visuomet ras
davo karštą, užjaučiamą 
rašytojo atsiliepimą.

Ištremtyje Hugo sukūrė 
savo stambiausius 
nūs.: “Vargdieniai,” “Jūros 
darbo žmonės,” “Žmogus, 
kuris .juokiasi.” Juose atsi
spindėjo svarbiausieji tų 
laikų įvykiai, svarbiausios 
socialinio gyvenimo proble
mos, nuolat jaudinusios ra:

ronia-

Hugo grįžo į Paryžių 
1870 metais, po to, kai tik 
žlugo Antroji imperija. Jo 
grįžimas sutapo su Sedano 
katastrofa. Į Prancūzijos 
ribas įsiveržė prūsų kariuo
menė. Hugo, karštai mylė
jęs tėvynę, sunkiai pergy
veno šį prancūzų tautos pa

dviejų tūkstančių metų mi
nėjimo metinėmis, miesto 
municipalinė taryba, kuriai 
pirmininkavo generolo de 
G olio brolis — Pjeras de 
Golis, užbaigė fašistinių 
okupantų pradėtą darbą. 
Pjedestalas buvo sunaikin
tas ir jo vietoje pastatytas 
naujosios markės automo
bilis “Ford.”

Pažangioji Prancūzijos 
spauda tinkamai įvertino šį 
papiktinantį Prane ū z i j o s 
buržuazijos nacionalinės iš
davystės faktą.

Rašytojas komunistas 
Luji Aragonas rūsčiai pa
reiškė “Letr Fransez: “Au
tomobilis ‘Ford’ Viktoro 
Hugo aikštėje — štai sim
bolis, išrastas tų, kas apgy
vendina Eizenhauer Marli, 
štai pajungimo doleriui sim
bolis... Tai, kad importuo
tas griozdas pastatytas ten, 
kur buvo paminklas poetui, 
rodo, kiek yra Paryžius sve
timšalių pasmaugtas, pa
vergtas, pajungtas.”

Visas Hugo gyvenimas ir 
kūryba yra puikus patrioti-

Kolūkiečių įsipareigojimai

ŠVENČIONĖLIAI, 111-29 d.
— Molotovo vardo kolūkio 

, nariai pažymės Gegužės Pir
mąją naujafc gamybiniais lai
mėjimais. Jie kreipėsi i visus 
rajono kolūkiečius ir kolūkie- 
tes, ragindami juos išvystyti 
socialistinį lenktyniavimą už 
pavyzdingą pasiruošimą pava
sario sėjai, už gausių derlių 
išauginimą, visuomeninių ^gy
vulių skaičiaus padidininiąL 
kartu keliant, jų produktyvu* 
mą. Molotovo vardo kolūkio 
nariai prisiėmė konkrečius įsi
pareigojimus. Jie nutarė pava
sario sėją atlikti per kelias 
dienas aukštu agrotechnikos 
lygiu, išauginti vidutiniškai po 
15 centnerių grūdų iš ha visa 
me pasėlių plote. Maldžiaus 
ir žemėno vadovaujamos lau- 

i kininkystės brigados įsiparei
gojo gauti iš kiekvieno pasė
lių hektaro vidutiniškai po IX 
—19 centnerių grūdų. Iki šių 
metų balandžio 1 dienos kol- 

! ūkis numatė užbaigti vietinių 
! trąšų išvežimą į laukus, pla- 
I čiai panaudoti durpes trąšai. 
1 Artelės nariai pasiryžo pirma 
laiko įvykdyti metini ^yvuli- 

i ninkystės išvystymo planą už- 
i kontraktuojant pas kolūkiui 
čius 30 veršelių, išnaudojant 

i išskirtus valstybinius kreditus.
Į si pa re i go j i m ai vy k d om i.

, Dabai* kolūkis sėkmingai bai- 
i gia pasiruošti sėjai. Čia suda
ryti sėklos fondai pagal visas 

! kultūras. Grūdinių kultūrų 
1 sėkla yra veislinė. Kolūkio kal
viai atremontavo 

į 30 spyruoklinių 
vežimų . ir daug 

į ūkio inventoriaus.
j ta 75 tonos mineralinių trąšų. 
Sudaryta speciali , brigada 
sparčiai ruošia durpes trąšai 
ir jas veža į laukus.

130 plūgų, 
akėčių, 140 
kito žemės 
Parsigaben-

Atostogų mokykla ii 
LMS suvažiavimas

Penkta metinė LMS Ato
stogų Mokykla jau artėja— 
jos pradžia liepos 6, o pa
baiga liepos 20, 1952. Vie
ta, kaip pirmesnių mūsų 
vasarinių mokyklų, gražu
sis Worcesterio lietuviu 
Olympia Parkas.

Mokyklos kursai jau ge
rai žinomi: Muzika, drama, 
liaudies šokiau lietuvių tau
tos istorija, kalba. Ir ben
drai dedama daugiau dome
sio į tą meną, kuriame pa
ti liaudis dalyvauja. Šios 
vasaros atostogų mokyklo
je dar daugiau bus duoda
ma ir' bendram žiūrovui, 
klausovui.

Prie mokyklos ten pat 
įvyks ir Lietuvių Meno Są
jungos suvažiavimas. Va
dinasi, penktoji atostogų 
mokykla pataps nacionaliu 
mūsų meno sąskridžiu.

LMS suvažiavimui pa
skirta liepos 12 ir 13 dd. 
Bet tai tik oficialėm, orga
nizacinėm sesijom dvi die
nos, o mūsų meno veiklai, 
lavybai, diskusijoms mes 
turėsime dvi savaites..

Apart to, kas bus kla-

sėse mokoma, atostogų moj* 
kykla žada daug daugiau 
atsilankiusiems į mokyklą 
ir apylinkės publikai. Sve
čių paskaitose- bus. pateikta 
daug'žinių iš kultūros-me- 
no istorijos, šios vasaros 
mokykloje ir vaizduojama
sis menas bus iškeltas ir 
nušviestas tinkamoje visuo
meninėje reikšmėje.

Atostogų mokykla savo 
turiniu gerai paruošta ir 
bus įvykinta.

Svarbiausioji mok y k 1 o s 
problema iki liepos 6, tai 
sukvietimas dalyvių - stu
dentų. Kaip pirmiau, taip, 
ir į šios vasaros Atostogų 
Mokyklą kviečiami jauni ir 
suaugę studentai, veikėjai 
mūsų meno saviveikloje. 
Organizacijos raginamos 
pasiųsti savus studentus, 
veikėjus, apmokėdamos jų 
lėšas . Visi pavieniai, or
ganizacijų veikėjai, kviečia
mi dalyvauti savomis lėšo
mis ir praleisti atostogaSsSU 
apšvieta. Kurie patys 
galime dalyvauti, privalo
me pagelbėti dalyvauti 
tiems, kurie gali.

V. Bovinas

2 pus!.—Laisve (Liberty)— Ahtradien., Gegužės-May 20, 1952



GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

(Tąsa)

* ^teinbrukas. Įsivaizduok i t-e kalną, ku- 
riff visas pagrindas pakastas. Uolinę 
sieną dviejų šimtų metrų aukščio ir pen
kių šimtų ilgio. Baltame šios sienos ak
menyje aiškiai matyti vienodai nutolu
sios viena nuo kitos septynios juodos an- * 
gos — tuneliaai, einą i kalno gilumą. 
Priekyje — erdvus plotas, kuris kasdien 
didėja. Čia — geležinkelio bėgiai, virti
nės vakonėlių, automatricos, garvežiai, 
transformatoriai, vamzdžiai, elektros 
laidai, prožektoriai. Tarp prigriozdinto 
metalo ir visokiausių statybos medžiagų 
juda žmonės, sulinkę nuo sunkios naš
tos: dešimt žmonių neša sunkų bėgį, as
tuoni — stulpą. Sūkurys, kuris nė va
landėlę nesustoja.

Kiti kasa griovius, iškrauna vagonus, 
kurie atvaromi į statybą ištisais sąsta
tais, arba kitus darbus. Šis kiklopų slė
nys iš viršaus atrodo kaip milžiniškas 
skruzdėlynas.

Bet tai dar ne viskas. Pažvelkite į tu
nelį. Kokių astuonių dešimties metrų 
aisčio skliautas. Menkai apšviestomis 
sielomis sunkiasi vanduo. Kniumbi per 
Regius, brendi tiesiai per vandenį ir pur
vą. Duslus gaudesys, kuris aidi iš tune
lio gelmių, vis didėja. Vagonėliai nesu
stodami zuja atgal ir pirmyn. Darbų 
vietą perdėm gaubia fosforinis debesis; 
pro jį nepajėgia prasimušti prožektorių 
šviesa, galingi ventiliatoriai negali jo 
praryti. Nelauktai pačiam sau žmogus 
atsiduria prie pat gigantiško kompreso
riaus, panašaus į didžiulį artilerijos pa
būklą. Dvidešimt žmonių dirba čia. Dul
kėse, skersvėjy, per kurtinantį bildesį jie 
gręžia kalną. Užsikorę ant pastolių, jie 
atskeliamaisiais kūjais kala uoloje an
gas. Storai apnešti baltomis dulkėmis, 
jie panašūs į šmėklas. Akių visai nema
tyti. Rodos, prieš tave akmeninės statu
los, ritmingai krūpčiojančios nuo maši
nos k^ymo.

Kai angos gilumas pasiekia du met- 
K|rus, ją prikemša dinamito. Žmonės ke
lioms minutėms išeina iš tunelio. Paša
linamos mašinos. Duslus sprogimas su
krečia kalną, paskui jis vėl pradedamas 
kalti, o kitos pamainos skubiai šalina 
nuolaužas.

Tik pamatęs šiuos žmones, tik pirmą 
kartą pamatęs Šteinbruką, aš supratau, 
kaip senovės vergai statė Egipto pirami
des. ♦ * *

kurį mes visi gerbiame. Jis antifašistas. 
Kaip tu gali jam padėti?—Ispaniškai)

Rodrigo pažvelgė į mane.
—Kabias espanol? (Kalbi ispaniškai?

—Ispaniškai.)
—Un poco. (Truputį. — Ispaniškai.)
—Bueno, hombre! Ya veremos. (Ge

rai! Pažiūrėsime. — Ispaniškai.)
Ir nuo tos dienos Rodrigo iš karto pa

sidarė mano draugas.
Ispanų draugystė čia — nepaprastai 

vertingas dalykas. Iš dešimties tūkstan
čių ispanų,, atvykusių į Mauthauzeno 
stovyklą, išliko ne daugiau kaip trys 
tūkstančiai. Juos paskirstė po įvairias 
komandas. Ispanai brangiai užmokėjo 
už pirmuosius mokymosi stovykloje me
tus. Ebenzėj-e jų tik truputį daugiau 
kaip šimtas žmonių, bet beveik visur jie 
sugebėjo pastatyti savo žmones. Du iš jų 
— barakų seniūnai, yra palatų seniūnų, 
penki kirpėjai, daug kapo, valytojų, kai 
kas dirba virtuvėje ir sandeliuose. Ispa
nų kolektyvas be galo darnus, ir štai vie
nas iš keistų stovyklos gyvenimo prieš
taravimų — tokio savavališko būdo tau
tos atstovai duoda čia nepapeikiamo or
ganizuotumo pavyzdį. Jų kolektyvas 
klauso labai paprastų įstatymų: ispanas, 
įsitaisęs- virtuvėje ar’"prie sandėlio, pri
valo žūt būt gauti maisto savo drau
gais; kad ir į kokią sunkią padėtį pa
kliūtų ispanas, jis gali tikėtis visų kitų 
savo tautiečių pagalbos; visi ispanai turi 
teikti vienas kitam pagalbą ir paramą, 
vadovaudamiesi principu: tas, kuris už
puola vieną ispaną, užpuola visus. Drą
sūs iš prigimties, stiprūs, suliedinti į 
vieną kolektyvą, trejų metų karo ir pen- 
kerių metų stovyklų užgrūdinti, jie turi 
visuotinę pagarbą. Kaliniai vokiečiai bi
jo jų liesti. Ispanas, išmestas iš to ko
lektyvo, pats pasirašo sau mirties spren
dimą. Be kita ko, man žinomas tik vie
nas toks atsitikimas.

Rodrigo paskyrė man lovą greta savo
sios, septintajame barake. Barako seniū
nas — taip pat ispanas — Antonio. Jam 
21 metai. Paauglys būdamas jis Madri
de prie Puerta del Sol pardavinėjo laik
raščius. šešiolikos metų įstojo į respub
likonų armiją. Nuo to laiko nematė savo 
motinos. Jis niekad nepažino moters..

Su manimi jis laikėsi, taip sakant, neu
traliai, bet aš nutariau iškovoti jo drau
gystę, kad bent iš dalies pagerinčiau 
prancūzų padėtį.

Rodrigo nepavyko perkelti manęs į tą 
komandą Šteinbruke, kur jis dirbo mūri
ninku. Vis dėlto mano naujasis bičiulis 
saugo mane kaip brolį.

Kasdien vidurdieny aš susitinku su 
juo didžiojoje pašiūrėje, kur yra mūsų 
valgykla. Jis atiduoda man pusę savo 
sriubos ir nepasitraukia, kol aš ją suval
gau. Savo ryšių su kapo dėka jam nere
tai pavyksta gauti priedo. Ir todėl aš 
kasdien suvalgau du litrus sriubos. To 
nepakanka alkiui numalšinti, bet visai 
užtenka jungui vilkti, neišeikvojus jėgų 
per pirmąsias savaites.

Kai vienas mano bičiulis, ispanas 
Alonso, sužinojo, kad mane paskyrė į 
Šteinbruką, jis tą pat dieną atėjo pas 
mane į baraką Nr. 7. Jis labai susirūpi
nęs.

—Ar netijri ko nors, kad išvaduotų 
tave iš ten?

—Kol kas nieko.
—Tada einam su manim. Pasižiūrėsi

me, ar negalima ko padaryti.
'^{r Alonso nuvedė mane pas Rodrigo. 
J^rie manęs jis tarė jam:
’ —Aqui es u n francos que nosotros te- 
nemos en estima. Es un antifascista. Que 
puedes hacer para ei? (Štai prancūzas,

CLEVELAND© ŽINIOS
Raportuos apie Sveturgimių 
Apgynimo Konferenciją

Šio mėnesio 18-tą dieną 
Sveturgimių Gynimo Konfe
rencija įvyks Chicagoje, ir tik 
dieną vėliau, 19-tą, pirmas ra
portas apie ją bus duotas čia 
mums, Clevelando. Raportą 
patieks pats Sveturgimių Gy
nimo Komiteto sekretorius 
Abneris Greenas. Jis kalbės 
mitinge, kuris įvyks United 
Electrical Workers Hall, 1205 
Superior Ave. Mitingo pra
džia aštuntą valandą vakare.

Konfere ne i jos raportas ne
bus vienintelė mitingo dalis. 
Taipgi kalbės advokatas S. 
Handelmanas ir du sveturgi- 
miai, kuriuos norima depor
tuoti. Vienas tų sveturgimių 

HWa George Vasilofas, kurį 
™ima deportuoti į jo gimtinę 

fstf/gariją, ir Jonas Lcvčcnko, 
kurį, norima deportuoti į Uk
rainą. šie abu gyvena Ohio 
valstijoje.

Clevelando delegacija taip 
gi dalyvaus konferencijoje,

kuri 18-tą šio menesio dieną 
įvyks Chicagoje. 1 R.

—o—
Kas buvo ir kas bus

Ateivių Teisių Gynimo Ko
mitetas geg. 2 d. po drg. Ks. 
Karosienės gražios ir išsa
mios prakalbos paprašė publi
kos aukų Ateivių Teisių Gyni
mui. Ant vietos tapo sumesta 
$25.25. Vienas drg. vėliau 
tam reikalui paaukavo $5, vi
so $30.25. Gegužės 3 d. pra
mogoje sukelta dar $7, — su? 
darė $37.25. Prakalboms svot, 
ir kitos išlaidos $2.25 likusie
ji $35 pasiusta A. T. Gynimo 
Lietuvių skyriui Chicagoje. 
Aukavo sekamai: J. Bagužis 
$5. F. Šklėriai $2; po $1 J. Pal- 
ton, E Sutkaitis, P. Chepla, 
D. Litvaitis, A. Josimas, J. 
K rosi n, P. Karulis, P. Boika, 
M. Gcdaminskienė, K. Karo- 
sienė, A. Gendrenienė, M. 
žebrys, Vilkauskas, S. Ivanau
skas, Benis, Dorofiejus, Vėb
ra, Jonas Stripeika, A. Salon, 
J. Simans ir Clevelundietis.

(Bus daugiau) 
--- s-------------------— 

j Po 50c A. Dulsklenė,
maitis, Juozas Stripeika ir 
Bumbulienė. Smulkių 25c, vi
siems ačių už tokį gražų atsi
liepimą, šiam svarbiam tiks
lui.
Motinų Dienos minėjimas

Geg. 11 d. vietos Moterų 
Klubas surengė Motinų Die
nos paminėjimo banketą su 
gražia ir turininga programa. 
Drg. O. Krakaitienė, o taipgi 
ir vietinė drg. E. Simans pasa
kė po gražią prakalbėlę tos 
dienos klausimu. Buvo suvai
dinta vieno akto komedija 
(Aš myliu Onytę) kurią paga
mino, sumokino, ir svarbiau
sią rolę pati sulošė, lai drg. 
A. Klivington. Kaipo pradinės 
menininkės toje srityje gali
ma pripažinti gerai pavyku
siu. Reikia tikėtis, jog laikui 
bėgant drg. A. K. sukurs ką 
nors svarbesnio toje srityje.

Koncertinę dalį programos 
išpildė mūsų vietiniai solistai 
Aldona Devetzko ir Julius 
Krasnickas. Juodu visuomet 
publiką palinksmina savo dai
nomis, tik gaila, kad pastaruo-

CHICAGOS ŽINIOS
Lietuviu Taikos Mitingas

Praėjusį penktadienį įvykęs 
lietuvių mitingas už taiką, j 
UE Hali, buvo gana pasek
mingas, atsižvelgiant į įsisiū
bavusį judėjimą už taiką lie
tuvių tarpe Chicagoje. Nors tą 
pačią dieną įvyko nekuriu 
kuopų ir chorų susirinkimai 
kitose vietose, bet į mitingą 
už taiką irgi atsilankė gana 
gražus būrelis žmonių. Jų bu
vo susirinkę virš pusė šimto.

Mitingą atidarė ir pirminin
kavo V. Andrulis. Po apibudi
nimo mitingo reikšmės buvo 
pakviestas kalbėti Dr. H. Noy
es. Jis gana aiškiai nupiešė 
šių dienų judėjimą pasauly 
už taiką ir apie galimybes tai
ka laimėti. I-

Paskui kalbėjo Antanas 
Narbutas, pranešdamas kaip 
juos, taikos partizanus, Wa
shingtone priėmė mūsų senato
riai ir kongresmanai. Toliau 
jis pageidavo ir ragino Chica- 
gos lietuvius dažniau turėti 
panašių susirinkimų ir judėji
mą už taiką plėsti vis labiau 
ir labiau.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
Jokubka. Jis po trumpų ke
liolikos išsireiškimų apie tai
ką, susirinkusių paprašė aukų 
mitingo išlaidų padengimui. Į 
Jokubkos atsišaukimą susirin
kusieji atsiliepė gana duosniai 
numesdami virš $10 taikos 
reikalams.

Panašių už taiką susirinki
mų, ištikrųjų, reikėtų dažnes
nių. 1 X.

—o—
Motinos Dienos minėjimas

Motinos Dienos paminėji
mui Roselando Moterų Klubas 
suruošė tikrai puikią progra
mą sekmadienį. Pačios, pagal
ba keletos vyrų, sulošė drama
tišką veikai i ūką “Likimo Bau
smė.“

Bet pradėsime su pradžia. 
Vakarui pirmininkavo Dora 
Magnus. Paaiškinus vakaro 
tikslą, ji perstatė jauną pia
nistę Strong, 12 metų mer
gaitę, veiklios klubietės duk
relę. Ji, kaip atrodo, myli 
muziką, ypatingai pianą, ir 
nuolatos rodo pažangą.

Adolph Stu m b ris taip gra
žiai sudainavo kelius solos, 
jog publika dar pareikalavo 
daugiau. Stumbris patenkino 
išeidamas antru atveju. Jis 
gražiai padainavo ir motinė
lėms. Pianu akampanavo, kaip 
Stumbriui, taip ir solistėms 
jaunoji Mrs. Jakas. Mrs. Ja
kas jau aukštai pažengusi pia
nistė. Roselandiečiai džiaugia
si sulaukę naujo talento savo 
tarpe.

Trečias numeris tai Jerry 
York solo. Visi stebisi jos ne
paprastai gražiu dainavimu, 
kaipo jaunos dainininkės. Ji ir 
buvo iššaukta antru, kartu pa
sirodyti.

Sekė duetas: Jerry York ir 
Dolores Pozar. Gražiai, sutar-

laiku labai retai panašius 
koncertus surengiame. Rodosi, 
pirmu kartu mūsų programo
se turėjome taip aukštai išla
vintas mažas šokikes, tai buvo 
drg. Mikolajunienės anūkute 
ir draugės M. Yurk. (jau mi
rusios) anūkute Miss Volchar. 
Stebint jų mitrumus, o ypatin
gai Miss Volchar akrobatinius 
aktus, galima tikėtis, jog grei
tu laiku jų .vieta bus T. V. 
programose. Volchar broliu
kas taipgi daug kavalkų su-' 
griežė ant akordiono, kurį ir
gi gana gerai valdo. Publikos 
atsilankė gana daug įr visi 
programa buvo pilnai paten
kinti.
Pirmas šio sezono piknikas

Birželio (June) 1-mą d. į- 
vyks pirmas šio sezono pikni
kas, kurį rengia LDS 55 kp. 
bendrai su LD Pašalpine 
draugija. Piknikas įvyks vi
siems gerai žinomoje ir pap
rastoje vietoje, drg. Rūbo ū- 
kyje, ant 422 kelio. Rengėjai 
bus pasiruošę atsilankiusius 
priimti. Rengėjai kviečia visus 
atsilankyti. Pradžia 11 vai. 
ryte. J. Žebrys 

tinai jos sudainavo keletą dai
nelių. Joms linkėtina ir toliaus 
išstoti su duetais.

Sekė veikalukas. Kas pra- 
1 džioj'e pasirodo didžiausia lai
mė neseniai vedusiai porelei, 
ant galo virsta tragedija. Kū
dikiui esant devynių mėnesių, 
motina gauna laišką,-kad jos 
motinėlė atvažiuoja iš Lietu
vos.

žentas besivadinąs ameriko
niška pavarde, uošvei nežino
mas. žentas ir duktė maloniai 
pasitinka motiną, kurią iš sto
ties atveda kaimynas. Motina 
atvyksta diena anksčiau negu 
laiške sakoma, tad duktė ir 
žentas nespėja pasitikti.

Duktė palieka vyrą besikal
banti su motina kieme ir eina 
vidun parūpinti užkandžių, 
žentas kalboje pasisako tikrą 
vardą, jog jis esąs Jonas Gri
gaitis. Uošve ūmai susijaudi
na ir pasako, kas ji tokia. . Pa
sirodo, kad ji buvusi jo žmo
na, kurią jis apleido ir išva
žiavo į Ameriką.

Kalbasi ką daryti; sakyti ar 
nesakyti Jono žmonai, kuri 
yra jo tikra duktė. Uošvės 
protas nedalai ko ir ji prade
da klajoti. Duktė išeina ir 
randa sumišimą. Klausia kas 
čia įvyko, ar vyras susibarė su 
motina.

Motina išbėga ant gatvės, 
duktė vejasi, bet motina pa
tenka į policijos rankas. Jo
nas įeina į stubą ir pasigirsta 
šūvis, žmona grįsta, auklė iš
bėgus į kiemą (visi veiksmai 
dedasi gražiai gėlėmis ir me
deliais papuoštam kieme) ir 
sušunka, kad Jonas nusišovė, 
žmona krinta ant žemės.

Motinos rolę vaidino Ela- 
nienė (jaunoji), uošves Mary 
Grigas, Jono rolę lošė Nedva- 
ras, paštoriaus Andrėj aitis 
(Tony Boy), kaimyno I. Ur
monas, auklės Natalie Elanis.

Lošimui užsibaigus Ex-Mai- 
nierių Choras šauniai sudaina
vo keletą dainų vadovaujant 
Nancy Long. ,

Pradžioje manyta, kad pub
likos bus mažai, nes pavasarį 
daugelis nori vykti kur i lau
kus, bet atėjus penktai va
landai, sėdynės vise’s jau bu
vo pilnos. Moterų Klubui, 
kaip atrodo, vakarėlis išeis 
pelningas.

Po programos visi nuėjo į 
apatinę salę, kur gaspadinės 
turėjo priruošusios puikios va-

I karienės.

Pikietuoja krautuves dėl 
rasines diskriminacijos

Ant West Madison St. prieš 
Wool worth ir Scott krautu
ves šeštadieniais žygiuoja pi- 
kietai, organizuoti per West 
Side Chapter of the Greater 
Negro Labor Council.

Tai ne streiko pikietas. Tai 
pikietai prašanti praeivių ko
operacijos, kad privertus šias 
krautuves samdyti negrus dar
bininkus, vyrus ir moteris, vi
suose darbuose, kuriuose jie 
kompetentiški.

Nežiūrint, kad apie 80 nuo
šimčių šių krautuvių kostdme- 
rių yra negrų rasės, krautu
vių savininkai nesiliauja dis
kriminavę negrus darbininkus.

Minėtos tarybos pirminin
kė Mrs. Hortense raportuoja, 
kad tūkstančiai praeivių pri
taria pikietams ir pasižada 
kooperuoti. Daugelis infor
muoja krautuvių pareigūnus, 
jog. jie nustos būti kostume- 
riais jeigu nebus priimti neg
rai.

Ji sako, kad kunigai gra
žiai kooperuoja ragindami sa
vo parapijonus boikotuoti mi
nėtas krautuves. Pastebėta, 
kad biznis tose krautuvėse nu
puolė 85 proc. Kitos krautu
vės, kuriose nesamdoma neg
rų, taipgi jaučia šios kampa
nijos įtąką.

Pikietai dalina lapelius, 
kad supažindinus praeivius 
su šiaja kampanija. Daugelis 
perskaitę lapelį, stoja pikie- 
tuoti, nors nėra nariai viršmi- 
nėtos tarybos.
Siuvėjų delegacija išvyko j 
savo unijos konvenciją

Gegužės 10 d., 4-tą vai. po

CIO pikietas prie Betlehem Steel Co. fabriko Sparrows 
Point, Md. suplėšia streiko plakatą, kuomet sužinota, 
kad unijos prezidentas atšaukė streiką, kuris tęsėsi tris 
dienas. Unija atšaukė streiką po to, kaip valdžia “pe
rėmė“ fabrikus. Daugelis eilinių narių jautė, kad pe
rėmimas nepakeičia padėties, ir buvo pasirengę strei
ką tęsti.

pietų, Chicagos kriaučių de
legatai specialiu traukiniu iš
vyko į konvenciją. Nuo Lietu
vių Skyriaus 269 delegatai 
Brajus ir Prūsis. Pakeliui su
stos So. Bend, Ind., ir Cleve
land, ()., paimti į traukinį ki- 
tu’s delegatus. Iš Clevelando 
važiuos Į Washington, D. C., 
ir traukinys sustos 4-rioms va
landoms. Delegatai turės pro
gą apžiūrėti miestą ir Baltąjį * 
Namą.

Iš Washington© važiuos į 
Philadelphia, Pa. čia vietos 
Joint Boardas (kriaučių uni
jos viršininkai) delegatams 
aprodys sveikatos centrą, kurį 
A. C. W. of A. unija palaiko 
savo nariams. Taipgi suteiks 
pietus delegatams ii' svečiams.

Po vaišių prie Chicagos de
legacijos prisidės Philadeiphi- 
jos delegacija ir važiuos į At- Į 
lantic City, kur įvyks konven-1 , icija. i

Turiu pabrėžti, kad pas 
kriaučius ūpas nupuolęs. Dau
gelis dirba tik dalį laiko ir 
ima iš apdraudos skyriaus pa
šalpą, kad sudaryti $25 savai
tinę algą. O prie tokio maisto 
brangumo kaip galima su šei
myna verstis su tokioms paja

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. Sita 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

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

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

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

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 78, STA. A., HARTFORD, CONN.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 pusl.-Laisvė (Liberty)-Antradien., Gegužės-May 20, 1952

momis?
K ri ančiai yra savo rūšies 

artistai; skirsto į luomus: ge
nerolą nuo paprasto kareivio 
ir piliečio, kunigą nuo para
pijom). Visiems kitokius žipo- 
nus siuva, žibučius, guzikus ir 
ant pečių paauksuotus dryžius 
siuva, ir vėliau patys lenkia 
galvas prieš didiką, nors pus

badžiai gyvena.
Kriaučius.

įvairūs išsireiškimai

Duokš man tą žmogų, 
kurs nėra savųjų aistrų 
vergu!

Shakespeare 
(Hamlet’e)

Tik kvailiai ir mirusieji 
niekuomet savo įsitikinimu 
nemaino. , Lowell

Drauguži, šis daiktas nė
ra knyga. Kas šitą palie
čia, paliečia žmogų.

Walt Whitman
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Priešrinkimini Vajų

JWotiny taikos kantata
Dainų, šokių ir poezijos 

festivalis įvyks gegužės 28-tą 
'dieną*, aštuntą valandą vaka
re, St. Nicholas Arenoje, kuri 
randasi prie 66-ios gatvės ir 
Columbus. Festivalio' progra- 

. ma susidės iš Amerikos, Kini
jos, Indijos, Izraelio ir kitų 
kraštų muzikos, dainų bei šo
kių. Speciali “Motinos Taikos 
Kantata”, parašyta kompozi
torės Rayna įlavini, Ims išpil
dyta.

Pagerbė nužudyto 
negro našlę

Brownsvilles darbininkų 
negrų liaudies organizacijos 
bendrai gegužės 10-tą Moti-, 
nos Dienos iškilų proga, su
rengė masinį mitingą pagerbti 
Mrs. Fields. Ji pasiliko našle 
policijai nušovus jos vyrą. 
Henry.

Fields buvo nušautas dienos 
metu ant gatvės netoli savo 
namų praėjusių metų gegužės 
22-rą kai Jo auto biskelį su
kliuro su kitu auto ir policis- 
tas jį susistabdė kamantinėti. 
Nušovė nieku neprasikaltus], 
beginklį.

' Susirinkime kalbėjp dauge
lis tos susiedijos vadų, tarpe 
tų ir vietiniai American La
bor Party vadai Terry Rosen
baum ir Max Gilgoff, mokyto
jai. Jie abu taipgi yra atstaty
ti iš darbo už veiklą mokyto
jų unijoje ir susiedijoje.

■ Publika (apie 600, perpil
dė Millrose Chateau) entuzi
astiškai svikino kalbėtojus ir 
dainininkę Marthą Schlamme. 
Pasisakyta remti kovą už at
pildą nukentėjusiai šeimai. Ir 
reikalavo sustabdyti persekio
jimą ir žudymą negrų ir kitų 
mažumų. L S.

li

AUGMENYS
pradedamo kalbėti apie aug’- 
monų auginimą su žinančiu 
moksliškai auginti augmenis, 
tai pasirodo, kad mums reikia 
gėdintis, kiek mažai apie tai 
žinome. Pavyzdžiui, dažnai 
mes vienas kito klausinėjame, 
kokis būt geriausis zuparas, 
f o r t i 1 a i z c r i s d ė 1 a u g m o n ų —

kios. Tas tuo.j parodo, jog 
mes per mažai suprantame a-į 
pie augmenų maistą.

.LLD 1-ma kuopa labai ge
rai padarė surengdama pra
lėkei ją apie augmenų augini
mą'. Tas daugeliui duos progos 
susipažinti, kas yra augmuo, 
kaip jis auga, ko jam reikia,

' Lietuvių Literatūros Drau-> 
gijos 1-ma kuopa rengia pre- 
lekciją apie augmenis ir jų 
maistą. Tai labai žingeidi te-, 
ma kiekvienam, nes kiekvie
nas susiduria su augmenimis 
vienokiu ar kitokiu būdu. Jei
gu jis jų naaugina, tai juos 
mato, valgo. O augmenų au
gintojams tai jau ištikrųjų 
žingeidi tema, nes jiem pasi- ’ 
tenkinimo ir bėdoms galo nė
ra:

Kalbant apie bėdas augini-, 
me augmenų, ar tai būt vazo-i 
no kvietkas, ar tai būt darže 
daržovė ar kvietkas, arba net 
ir pats ūkio laukas, problema : 
ta pati. Jeigu augmenų augiu-.
tojas nori daugiau turėti pasi-į idant jis augtų ir duotų 
tenkinimo, o mažiau bėdų iš 
augmehų auginimo, tai jis bū
tinai turi žinoti, iš ko augmuo j 
susideda, kas yra jo maistas,! 
kaip tą maistą augmeniu) pa- ; 
duoti, ir kokios yra reikalin
gos aplinkybės pasekmingam Į 
augmenų auginimui. To neži-i 
nedarnas, niekada ir niekada į 
neturėsi gerų pasekmių, pasi-1 
tenkinančių pasekmių augme
nų auginime, nežiūrint, kad ir 
tik vazono kvietkas-augmuo 
tebūtų. z

^augelis manome, kad mes 
gan daug žinome apie kviet- 
kų arba kitų augmenų augini
mą, nes esame gimę ii’ augę 
Lietuvoje ant ūkio, kur-aug
menis auginome. Bet kada

gui tą pasitenkinimą, 
jo reikalaujama.

ra diena dėl tokios prelekc

O kadangi•

gelis ir daugelis 
čiu turėtų atvykti 
Auditorium, i 10-01 
Ave., Richmond 
klausyti žingeidžios 
gos apie augmenų 
prelekc i jos.

Agrik ui turistas.

brooklynie-
j Liberty

Atlantic

ir Baimin
au gi n imą

Pavojingai susirgo žymus 
rbuotojas taikai Marcei

Scherer.

Reikalaus amnestijos
Einant Smith įstatu perse

kiojamiems pagelbėti susirašei duotas 
kelios dešimtys žymių visuo- j skaitlingu 
menininkų. Jie šaukia visaša 
lišką konferenciją, kurios vy 
riaušių tikslu' bus reikalaut 
amnestijos jau 
A m e i 'i k os poli t i n i a m s.

nuteistiems

14-tą, St. Nicholas Arenoje, 
69 W. 66th St. New7 Yorke, 
nuo I i-ki 5 po pietų. Newyor- 
kiečiams bus proga turėti 
gausįą atstovybę, nes Įvyksta 
čia pat.

McGee nužudymo 
sukaktis

Fašistinių valstybių 
majorai svečiuose

majoru, suvykusiu j 
konferenciją. Tarpe

Majoras Impellitteri pasiti
ko Miesto Salėje septynis 
svetimšalius ir apie 250 ame
rikonu 
majorų
tų, buvo Athenų miesto majo
ras iš Graikijos, kur darbinin
kų vadai žudomi, taipgi majo
ras iš Ankara, Turkijoje, kur 
darbininkai, taipgi 
sek tojam i.

Pasveikindamas 
Impellitteri ‘puolė 
kraštus, nes be to 
kuo teisinti 
dūdą.

aršiai per-

majorus, 
Tarybinius 

neturėjo 
pūtimo į karinę

Gegužės 22-i'os vakarą, ket
virtadienį, 'New Yorke Įvyks 
masinis mitingas paminėti Mc
Gee nužudymo metinę sukak
ti ir pareikšti x protestą prieš 
paskiausius negrų persekioji
mus ir žtvdymus. Kalbės nužu
dytojo našlė Rosalee McGee 
ir kiti.

Greta kitko, mitinge bus pa-4 
reikšta protestas dėl nušovi
mo negro veterano studento 
Enus Christian! per New Yor- 
ko Universiteto speciali poli- 
cistą. Jis tapo nušautas ten į- 
vykusioje pramogoje, kurioje 
jis užprotestavo prieš rasisti
nę karikatūrą negrės moters. 
J tą karikatūrą būtų buvę 
šaudoma žaismėje sukelti pi
nigų tos grupės pasimetam 
tikslui.

Mitingas įvyks Golden Gate 
Ballroom, 14 2nd St. ir Lenox 
Ave. Jžanga 50 c. Rengia Civi
linių Teisių Kongresas ir kvie
čia visus.

Mgr’s Rezidencijos
EVergreeh 4-1913

Biznio Telefonas
EVcrgrcen 4-9672

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS
Puiki Sale išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS 
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager 

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli-Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

Progresyvių Partija, su Now 
I Yorko Am. Darbo Partija 
i (ALP) ^priešakyje, davė sig- 
; nalą prezidentinei rinkimų 
I kampanijai. Signalas buvo 

energinga pradžia, 
masiniu mitingu 

Madison Square Gardcne, ge
gužės 13-tą dieną, šis mitin
gas tuo pačiu laiku pažymėjo 
ir Amerikos Darbo Partijos 
(kuri New Yorke atstovauja

Valdininkai jau kalba 
apie 15 c. ferą

motų sukaktį.
Jau senokai, kaip didžiulis 

Gardenas buvo taip pripildy
tas pažangiečiais. Negalima 
sakyti, kad jis buvo prikimš
tas, bet buvo pilnas, reiškia,-- 
dalyvavo keliolika tūkstančių 
žmonių.

Pirmininkavę Vito Marcan
tonio. Vito, — tai dabartinis 
New Yorko Fiorello, tai I-a 
Guardios pasekėjas. Jis, tas 
itališkų imigrantų sūnus, yra

Miesto valdininkai yra pasi- Įajp susijęs su šiuo didmiesčiu, 
šovę įvesti 15 centų f erą prie 
pirmosios miesto gyventojų 
snustelėjimo progos. Tas jau 
birvo pastebėta keliais atve
jais. Naujausiu to parodymu 
yra statomieji klausimai apli- 
kantams gauti miestinėse sub
ways stotyse kasininko darbą. 
Greta kitko, jų klausinėja pa
aiškinti. kaip būtų geriau var
toti 15 centų “tokenus” pakė-

Miestas jau turi gatavų pa 
gamintų tų “tokenų” du mili 
jonus, tad 15 centų forą gale 
tų Įvykdyti tuojau po nutari 
mo Perą kelti.

Filmos-Teatrai
THE NEW ISRAEL

Dokumentinė
Bales-

tina) yra Įdomi vien tik dėl to, 
jog tai yra pirmoji rimtesnė 
filmą apie naująją izraelitų 
valstybę, kuri bent kada buvo 
rodyta Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Ji buvo pagamin
ta Carmelio studijose, Pales
tinoje. Ją galima pamatyti 
Stanley teatre, 7th Avė. tarp 
4 1st ii’ 42nd Sts., netoli Times

Filmos tekstas yra rodomas 
ekrano apačioje, anglų kalba. 
Kaikurie paaiškinimai girdi
mi, taipgi anglų kalba, nors 
dauguma vartojamos kalbos 
yra hebrajų. Tas, tačiau, pa
daro visą filmą dar įdomesnę.

Biblijos studijuotojai labai 
daug reikšmės priduoda Pa
lestinos valstybės Įkūrimui. 
Jie tvirtina, jog tai yra prana
šavimo išsipildymas. Esą, 
daug amžių atgal, biblijoje 
buvo įrašyta, kad Palestinos, 
dykumos kada nors sužaliuos 
ir prasidės nauja gadyne.

Kai kurie bešališki moksli
ninkai pastebėjo, kad neku- 
riose Mažosios Azijos ir Afri
kos dykumose ištikrųjų vyks
ta pasikeitimai. Ten, kur per 
amžius siautėjo smėlynų aud
ros, dabai- pradeda prasiverž- 

iti vandens šaltiniai ii’ suža- 
1 lituoja žolė. Tas, be abejo, yra 
j natūralūs reiškinys, 
j žemynai visą laiką
klimato- ir aukštumos atžvil
giu. Be to, tie, kurie biblija 
gerai pažysta, tvirtina, jog ji 

Į yra taip alegoriškai parašyta, 
i'kad kiekvienas asmuo gali jo- 
; je rasti tai, ko jis nori, žodžiu, 
i kiekvienas įvykis dabar ir a- 
I teityje galima išvesti kaipo se- 
| no pranašavimo išsipildymas.

Stebuklingas ar ne, Palesti
nos įkūrimas vis dėlto yra ne
paprastas. Apie ketveri metai 
atgal, , aušroj e atominio am
žiaus, sename ir kai'ų nunio
kotame pasaulyje užgimė nau
ja valstybė. Ją sukūrė viena iš 
seniausių pasaulio tautų-izrae- 
litai.

Istorijoje galima rasti bega
lės pasakojimų 
kurios užgimė,
valstybes ir paskui pražuvo. 
Bet labai retas yra atsitiki-

nes visi' 
keičiasi

apie tautas, 
sukūrė savo

e

mas,' kad tauta, praradusi sa
vo valstybę vėl ją atgautų ir 
užimtų pasaulyje svarbią vie
tą. Daugiau kaip du tūkstan
čius metų izraelitai klajojo po 
visa pasaulį. Jie atrodė per 
daug išsiblaškę, o jų priešai

į su žmonių kova prieš korup- 
•ciją, kad jis ir pažangusis 
i New Yorkas, — jauti, — tai 
i vienas ii- tas pats. Jis pirmi- 
;• ninkavo, ir geresnio pirminin- 
j ko tokiam mitingui negalima 
' reikalauti.

Kaip LaGuardia, /a,i p Marc
ia nto‘n i o kalba šio miesto ak- 
' centu. Kaip LaGuardia, jis 
į nesidrovi vartoti stiprių “gat
vės” išsireiškimų, kada jis sie- 

l kia- pataikyti reakcininkams 
I skaudžiausiai. Ir Marcantonio 
i simbolizuoja liaudį, kurios nc- 
i galima išgąsdinti.
i Kalbėtojai buvo, taip sa- 
j kant, gerai balansuoti. Bald- 
! winas, Progresyvių • Partijos 
inacionalis sekretorius, buvęs 
i žemės ūkio reikalų vice sekre
torius, žmogus iš 
rių, atstovaujantis 
ii’ galvosena mūsų 
mini branduolį ir l c
tradicijas.

Profesorius DuBois, negrų 
patriarchas ii’ intelektualas, 
atstovaujantis savo prispaustą 
rasę, lygiai kaip Mrs. Bass, 

'kandidatė Į vice-prezidentus, 
moteris, kuri per 40 metų vei
kė ir kovojo už savo rasės 
žmones ir Amerikos liaudį

kui visa publika, net išsiver-i 
žė su daina. Buvo pravesta 
pasekminga piniginė rinklia
va, ir mitingas baigtas Marc
antonio atsisveikinimu ir pa
žadu susirinkti, — dar skait- 
lingiau. Rep.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
gegužės 22-eq, L. A. Piliečių Klubo 
salė.je, 280 Union Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. -- Sekr. (99-100)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Klubo 

susirinkimas įvyks trečiadienį, 21 d. 
gegužės, 7:30 valandą vakaro. Drau
gijų svetainėje. 4097 Porter Street. 
Draugės, visos dalyvaukite susirin
kime ir naujų draugių atsiveskite.

Klubo sekr. N. A. (98-99)

PRANEŠIMAI
WILKES-BARRE, PA.

Pirmutinis Sį Pavasarį Piknikas
Sekmadienį, gegužės 25, SLA 115 

kuopa rengia pirmutinį šį pavasarį 
pikniką, kuris įvyks visiems gerai 
žinomoj vietoj — Sans Souci parko.

Po nuobodžios žiemos — visi išsi
ilgę išvažiuoti kur nors į parkus. 
Sans Souci parkas ir yra ta viela, 
kur visi galės smagiai laiką pra
leisti. Čia yra visokių įrengimų ir 
“zabovų” jauniems ir seniems. Pri
sižadėjo atvažiuot žmonių ii’ iš kitų 
kolonijų. Bus proga susitikti su se
nais pažįstamais, kuriuos jau seniai 
esate mate. Nuoširdžiai, kviečia vi
sus. -.. SLA 115 kuopa. (99-100)...____ «

WORCESTER, MASS.

Unijos vėl prašo 
prezidento taikos

Now Yorko unijistai sklei
džia atvirutes, kuriose prašo 
prezidento Trumano pasišaky- 
ti už 5 didžiųjų valstybių 
tarti taikai atsteigti. Atvto’tgy 
jo nurodo, jog apie penKijbji 
dalis viso savaitinio darbinin
ko uždarbio, išimama iš algos 
taksais, kurie suvartojami ka
rui.

GARSINKITĖS LAISVE J!

RANDAVOJ1MAI
Pasirenduoja fomišiuotas kamba

rys, garu apšildomas ir visada šil
tas vanduo. Galima pasinaudoti ir 
virtuve. Kreipkitės: 114-43 118th St. 
Ozono Park, N. Y. (98-99)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

■ Reikalingas superintendentui pa- 
! gelbininkas — handyman — prie 
i apartmentinio namo. Lengvos darlx? 
i sąlygos ir gera mokestis. Kreipki- 
i tės: 1510 Ocean Parkway, Brooklyn, 
i N. Y. (98-100)

Reikalingas suporintendontaal 20 
šeimynų namui, 4 kambarių yipart- 
mentas parlor floor, ir alga. Kre//1- 
kitės į Tailor Store, 199 SumnerSSį, 

į Brooklyn, N. Y. (99-103)

šavo kalba 
krašto far- 

populistines

da nors galėtu atgauti praras
tą savo tėvynę. Bet nepalau
žiama izraelitų valia dar kar
tą Įrodė, jog ten, kur yra va-

C. Lamont,* mokytojas, švie
tėjas, pedagogas, kovotojasNestebėtina, todėl, kad iz

raelitai, sugrįžę į savo laisvą’už civiles laisves: 
tėvynę, apie kurią jų prose
neliai per amžius sapnavo, 
rankomis glosto žemę. Ji yra 
jiems šventa ii’ n ė pamainoma.

. Daktaras Barskis (Edward 
K. Barsky), chirurgas cpkta- 
ras, vietinis newyorkietis, ku
ris Ispanijos pilietinio ‘karo 
metu buvo nuvykęs, kad ko- 

Filmoje yra duodama viso i v°t’ lojalistų pusėje, ir kuris 
krašto kultūrine ir ekonominė 
apžvalga, nors nepašykštėta 
vaizdų ir iš Nepriklausomybės 
sukaktuvių minėjimo iškilmių. 
Garbinga vieta yra suteikia
ma jaunutei izraelitų kariuo
menei. Jos simbolis yra su aly-, 
vų šakute sukryžiuotas kar
das. Tai reiškia, jog jų tautos 
tikslas yra taika ir darbas, 
nors tuo pačiu jie yra pasiruoš 
šę apginti savo laisvę.

Pastebėtina yra ir tai, kad 
filmos pradžioje pasigirdo ru
siškos dainos 'melodija. Kaip 
vėliau paaiškėjo, ją dainavo 
matomai iš rytų Europos kilu
si izraelite. Vis dėl to, tai" yra 
reikšmingas ir džiuginantis 
dalykas. Atrodo, jog jauniau
sia šio pasaulio Valstybė nek 
na jau pasenusių valstybių pe- 
domis ir didžiosios savo drau
gės, Tarybų Sąjungos, neven
gia. Mūsų krašto, kur viešai 
skaitomas rusiškas laikraštis 
atkreipia žmonių atydą (nors 
dažniausia tai yra nuste
bimas, o ne pasipiktinimas), 
toks Palestinos mostas labai 
daug pasako^ žodžiu, izraeli
tai Tarybų Sąjungos žmones 
skaito draugais. Jie,nesibaido 
jų 'kalbos ir papročių, šiame 
karo debesimis apsiniaukusia
me pasaulyje, tai yra vilties 
kibirkštėlė. J. V.

Manhattan tėismabutyje 
425 asmenys sumokėjo pabau
domis $674. Juos teisė už va
dinamuosius “mažmožius” — 
teršimą gatvių, šąligatvių.

! iki šios dienos kovojo, taip 
kad šioje šalyje net kalėjimo 
grotas jau paragavo.

Ii- Mrs. Hallinan, ši šešių 
! vaikų motina, bet tokia 
na, grakšti, besišypsanti 
žuolė,. kuri kalba savo 
prezidentinio kandidato

1 linano vardu, nes jis kalėjime 
už Bridgeso gynimą.

Visi kalbėtojai pabrėžė, kad 
pasirinkimo tarp demokratų 
ir republikonų nėra. Demo
kratų partija, nustojusi būti 
anti-reakcinė jėga, dabar ei- 

i na prie savo išnykimo. Mare-' 
antonio nurodė pavyzdžius 
mūsų šalies istorijoje, kaip 
partijos, kurios išdavė liau
dies reikalus, išnyko iš arenos, 
padarydamos galima naujam 
pažangesniam grupavimuisi.

Mrs. Hallinan labai pap
rastai įspūdingai kalbėjo, 
kaip ji jaučia kaip motina, 
kad karas yra pražūtingas. Ji 
sakė, kad jeigu jos vaikai tu
ri mirti, ji nori žinoti už ką ir 
kodėl, o ne tik leisti genero4 
lams ir politikieriams bei gink
lų fabrikantams juos pašvęsti 
ant savo pelnų aukuro.

Vienas po kito kalbėtojai 
pažymėjo, kad pažangios ir 
taikos jėgos Amerikoje, taip 
persekiojamos ir spaudžiamos, 
nuo dabar yra pasiryžusios 
pereiti į kontr-ataką. Laikas 
trauktis ir gintis baigtas, sakė 
'Marcantonio, dabar laikas ne 
tik atmušti atakas, bet pa
tiems atakuoti.

-Didžiulė publika buvo en
tuziastiška. Sutinkant kandi
datę Bass, jaunimas, ir pas-

jau- 
gra- 

vyro 
Rai

Penktadienį, gegužės 23 d., Lietu
vių Svetainėje, 29 Endicott St., 
įvyks svarbus pasitarimas įvyksian
čios meno mokyklos ir suvažiavimo 
reikalais. Prašome menininkus, me
no veiklos rėmėjus ir abelnąi visuo
menės darbuotojus dalyvauti. Pra
džia 7:30 vai. vakaro. Už mokyklos 
komisiją, M. S. ’ (99-100).

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kuopa ruošia^ Banketą, 

pagerbimui savo gerų ir veiklių 
draugų Rudminų. Ta graži parė — 
Banketas įvyks šeštadienį, gegužės 
(May) 24 d., Lietuvių Jaunų Vyrų 
svetainėje, 407 Lafayette St., Bridge
port. Conn. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Draugai Rudminai yra užsitarna
vę šios pagarbos, tad visi būkime 
bankete ir pagerkime juos. — Ren
gėjai. (99-101)

SO BOSTON, MASS.
ALDLD, LDS, Meno Sąjungos ir 

Moterų Sąryšio Apskričių Komiteto 
narių yra šaukiamas platus svar
biais klausimais posėdis dėl apkal
bėjimo ateiančių pirmutinių dviejų 
pinkikų, kurie įvyks birželio 15 d., 
Lawrence, Mass, ir dienraščio Lais
vės — liepos 4 d., Montello. Kvie
čiame viršminėtų Apskričių komi
tetų narius dalyvauti šiame svar
biame posėdyj, kuris įvyks gegužės 
25 d., 11 vai. ryto, 318 Broadway. 
— ALDLD 7-to Apskr. sekretorius 
Jaskevičius. (96-99)

REIKALINGAS APARTMENTAS
Norėtume gauti apartmentą šal

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

Reikalinga siuvama padėvėta ma
šina. Kas tokią turite, praneškite, 
būsiu dėkingas. Joe Mineikis, 50 
Hudson Ave., Brooklyn 1, N. Y.

(98-102)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Stiįet
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tek EV. 7-82M

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savinįnkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUŠKAS) 

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 7-8888 

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Feaktadlealato ntdaryta

4 pusi.-Laisvė\(Liberty)..Anhadien^ GėgužAa-Mav 20* 1912




