
Turėsime pasitaisyti. 
Negalima didžiuotis. 
Ir vėl “argumentas”.
Parsidavėliai.

“JBu tuo kiauru maišu.
■ Padalinimas ant visados.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

LAISVĖ - LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States

110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1827—18?8

Mūsų darbštusis vajininkas 
usterietis Jonas Skliutas para
šė puikią korespondenciją mu
su $10,000 fondo reikalais. 
Jis daug darbuojasi ir turi 
gerų patyrimų bei patarimų 
mums visiems.

O man laiške jis sako: 
“Norėčiau jums pastebėti, kad 
nei jūs, nei Mizara nevedate 
geros agitacijos dėl šio va
jaus. Rašykite, draugai, dau
giau. Kiek aš pastebėjau; tai 
viena administracija visą va
jų veda”.

Pastaba labai vietoje. Turė
sime pasitaisyti, šis vajus yra 
taip svarbus, taip reikalingas 
dienraščio išlaikymui, jog vi
siems tenka daugiau ir rim
čiau“ juomi susirūpinti. Drg. 
Saliutas duoda gera pavyzdi.
X ★

L Praėjusį ketvirtadienį iš 
Korėjos pranešta, kad mūsų 
lėktuvai iš oro sulygino su že
me 180 namų. Aišku, kad 
juose buvo žmonių.

Ko kalti tie civiliniai namai 
ir civiliniai žmonės?

Juk tai barbarizmas nuo 
pradžios iki galo. Tokio karo 
svietas dar nebuvo matęs.

Labai laikas tą skerdynę ir 
naikinimą baigti. Susitarimui 
trukdo tik vienas klausimas, 
būtent, mūsų valdžios paken
timas tradicinio atsinešimo 
linkui karo belaisvių. Visais 
kitais klausimais jau susitarta.

★
Klausykite. Smetoninė Dir

va sumko: “Vien tik šiais me
tais Araskva iš Lietuvos pasi- 

sj-engus išlupti 2,614 milipnų 
Tu bliu pinigais”.

Turtinga ta tarybinė Lietu
va. Tad aišku, kad kryžiokų 
spauda melavo, kai tvirtino, 
kad Lietuva paversta . baisiu 
ubagynu!

★
Rublius spausdina Maskva. 

Lietuvoje pinigų spaustuvės 
nesiranda. Tai reiškia, kad 

t Maskva Lietuvą tais rubliais 
• apdovanojo. Iš kur gi kitur 

mūsų senoji tėvyne tiek pini
gų gavo?

Bet, žinoma, nesąmonė, kad 
Lietuva bus “aplupta”. Lietu
va yra dalis didžiojo socialis
tinio krašto. Ji turi visas tei
ses, visas privilegijas ir, žino
ma, visas pareigas, kaip ir vi
sos kitos penkiolika respubli-

Nei mažiau, nei daugiau. 
Niekas jų nelupa.
* ★

Juozas Tysliava supykusiai 
bara savo kolegas. Kam jie 
atvirai ir viešai pradėjo išsi
plepėti, kad taip vadinamoji 
“Rezistencinė Santarvė” yra 
anglų padaras, o VLIKas — 
amerikiečių.

Negarbė, girdi, ir negražu. 
Geriau, kad svietas apie tai 
nežinotų. /

Bet gerai, kad svietas suži
nojo. Dabar visiems bus aiš
ku“, kad tuos sąjūdžius sudaro 
parsidavėliai. Vienus nupirko 
ir finansuoja Anglijos valdžia, 
o kitus — Amerikos.

Lietuvos reikalai jiems ne
apeina.

Amerikos Lietuvių Taryba 
vėl ašaroja ir prašo pinigų. 
Jau išleidus, jau prašvilpus 
tuos tūkstančius, kuriuos per 
praėjusį vajų surinko, šaukia 

/ . Amerikos lietuvius birželio 
mėnesį pripilti iš naujo jos 
kiaurą maišą.

Kai dabar Amerikos lietu
viai žino, kad tuos “Lietuvos 
lavinimo” sąjūdžius finan- 

'Ww>.ia Anglijos ir Amerikos 
v® d žios, argi jie bed uos savo 
sunkiai uždirbtus dolerius ta
rybiniams raketieriams ?

★
Mūsų valstybės sekretorius 

Dean Acheson lekia Europon.
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SUKEIKIME $10,000Ridgway sako, tiktai 
atakuojant Kiniją, 
'laimėtume' Korėjoj

/

Bet bijo Sovietų lakūnų, jeigu 
jankiai bombarduotų Kiniją

Washington. — Genero
las Matthew Ridgway sakė 
kariniam Senato komitetui, 
kad amerikonai galėtų lai
mėti karą prieš šiaurines 
Korėjos liaudininkus ir jų 
padėjėjus kinus, jeigu būtų 
leista Amerikos lakūnams 
bombarduoti M a n d ž ūriją, 
didžiąją Kinijos Liaudies 
Respublikos provinciją.

Anot Ridgway, ameriko
nai galėtų išdaužyti oro 
bombomis lėktuvų stovy
klas, sandėlius ir kitus įren

Džiūre apkaltino 
“mokslininką X”

Washington. — Federalė 
grand džiūrė apkaltino ato
mini “mokslininką X” — 
prof. Josephą W. Weinber- 

-gą už tai, kad jis mela
gingai prisiekęs kongres- 
manų komitetui, tyrinėjan
čiam “neamerikinę veiklą.” 

Kongresmanai tvirtino, 
kad Weinbergas priklausė 
Komunistu Partijai, būda
mas atominiu Californijos 
Universiteto mokslininku 
1947 metais. Jie kartu kal
tino Weinberga, kad jis iš- 
duodavęs atominius sekre
tus St. Nelsonui, buvusiam 
toj apsknityj kcmunistų or
ganizatoriui 1947 m. O Nel
sonas perleidinėjęs Sovie
tams tuos sekretus, kaip 
kad pasakojo kongresma
nai.

Weinbergas pareiškė, jog 
niekuomet nepriklausė Ko
munistų Partijai ir nebuvo 
matęs Nelsono iki 1949 m. 
pavasario.

Todėl Weinbergas areš
tuotas, kad po priesaika 
melavęs Kongresmami Ne- 
amerikinėš Veiklos Komi
tetui.

•Weinbergas taipgi užgin
čijo įtarimus apie atominių 
sekretų išdavinėjimą.

Jis dabar' laikomas už 
$10,000 užstato iki teismo. 
Weinbergas galįs, būti nu
teistas 10 iki 30 metų ka
lėti už kreivą priesaiką.,

Už dienos kitos ten įvyks ce
remonijos, kuriose bus pasira
šyta sutartis su vakarine Vo
kietija.

Vakarinė Vokietija bus į- 
traukta į šiaurinio Atlanto 
Sąjungą, ir bus iš naujo ap
ginkluota.

Jau net ir ‘Vokietijos . so
cialdemokratų šulas Schuina- 
cker atvirai prakeikė tą sutar
tį ir pripažino, kad tai reiš- 

I kia Vokietijos padalinimą ant 
visados.

Vokietijos militarizmo at
gaivinimas sudaro naują pavo
jų visai žmonijai. Kvailiais is
terijoje pasiliks tie, kurie įsi
vaizduoja, kad tie ginklai bū
tinai turės tarnauti karui prieš 
socialistinius kraštus. Jie galės 
būti atsukti ir prieš amerikie
čius.

gimus Mandžūrijoj, per ku
rią eina, didieji pastiprini
mai Šiaurinei Korėjai.

Antra vertus, gen. Ridg
way perspėjo Senatą, kad 
jeigu amerikonai iš oro ata
kuotų Mandžūriją, tai So
vietų oro jėgos galėtų pa
kilti kovon prieš ameriko
nus. 0 kas tuomet atsitik
tų?

Nežinia, ką Ridgway at
sakė į šį klausimą, kalbė
damas slaptame Senato ko- 

1 miteto posėdyje.

Buvo slepiama, kad dar 
3 belaisviai nužudyti

Korėja. — Amerikonai 
pereito mėnesio pradžioje 
nušovė 3 belaisvius ir su
žeidė 57. b e m a 1 š i n d a mi 
“riaušes” belaisvių stovy
kloje Kodže saloje, Pietinė
je Korėjoje. Bet karinė 
cenzūra užgniaužė tą žinią
iki pereitos savaitės .pabai
gos. - '

Per riaušes nuo vasario 
mėnesio iki šiol amerikonai 
toje saloje nušovė jau dau
giau kaip 100 b e 1 a i s v i u , 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninku ir kinu komunistu. *■' c c

Anglu lėktuvas skrido per 
užgintą sovietinį ruožtą; 
Sovietai protestuoja

Berlin. — Anglijos lėktu
vas geg. 18 d. iškrypo iš su.- 
tarto’ lakstymui koridoriaus 
ir skrido per uždraustą so
vietinę rytų Vokietijos dalį.

Karinio Sovietų štabo vir
šininko pavaduotojas, ge
nerolas N. M; Trussovas, 
dėl' to užprotestavo Angli
jai ir pareiškė, kad anglai 
“turės atsakyti,” jeigu dar 
mėgins skraidyti užgintu 
ruožtu.

(Anglam, amerikonam ir 
francūzam yra paskirtas 20 
mylių pločio oro koridorius 
skraidyti per sovietinį ruož
tą tarp vakarų Vokietijos 
ir vakarines. Berlyno da-
lies.)

Francijos valdžia slopina 
protestus prieš Ridgway

Paryžius.—Francijos žan
darai areštavo Andriu 
Stil’ą, komunistų dienraš
čio L’Humanite redaktorių, 
ir eilę k’itų taikos šalinin
kų už tai, kad jie ruošė de
monstracijas prieš ameri
konų generolą Ridgway, 
naująjį tarptautinės armi
jos komandierių prieš ko
munizmą, v

New Delhi, Indija.—Indi
jos premjeras Jaw. Nehru 
pasakojo, kad “komuniz
mas išeinąs iš mados.”

Dienraščio Laisves paramai
Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952 «
Prašome atidos - liaudis kalba Laisvės fondo reikalu
“Gerbiami draugai:

Prisiunčiu čekį $24.50, yra atnaujinta prenumerata, o 
kiti yra aukos į Laisvės $10,000 fondą. Aukojo sekan
čiai: Gėlininkas J. Vaičikauskas $10.00, A. ir J. K. Na
valinskai $5.00 ir K. Staniulis $3.00.

Būtų gerai, kad ir daugiau kas paaukotų, nes mes jau 
gana toli atsilikę nuo kitų kolonijų šiame vajuje. Neži
nia dėl ko; turbūt, jau visai susenome—į “senas kėdės 
atsisėdome,” anot drg. Depso išsireiškimo.

Tai bus viskas šiuom sykiu, '■
Draugiškai, J. K. Navalinskiene, Binghamton, N. Y.”

“Gerbiami Draugai!
* Siunčiu $20.00 čekį, iš kurio padengkite mano prenu
meratą $7.00, o likusius $13.00 duodu į dešimties tūkstan
čiu fondą.

Gerbiama Laisvė, gyvuok per ilgus metus, nešk laimės 
švvturi darbo žmonėms!

Gerbiami draugai, aš labai myliu Laisvėje Džimio
Šmoto istorijas. Patariu niekada nepanaikinti tą sky
rių.

Draugiškai, Farmerys iš Tunkhannock, Pa.”
“Gerbiama Laisvės Administracija!

Šiame laiške rasite pinigų perlaida, sumoje $10.00; tai 
yra mano auka dėl Laisvės fondo. Tai tiek šiuo kartu.

Su geriausiais Jums linkėjimais,
Wm. Goodis, Utica, N. Y.”

“Gerbiama Laisvės Redakcija!
Šiuomi prisiunčiu čekį ant $4.00 kaipo paramą Lais- 

(Tąsa ant 3 puslapio)

į Korej os i liaudininkai ore 
laimėjo prieš Amerikonus 
pereitą savaitę

Korėja.— Amerikonų ko
manda sekmadienį prane
šė, kad:

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų rakietiniai lėktuvai 
pereitą savaitę nušovė 5 
rakietinius Amerikos lėktu
vus, o amerikonų rakieti
niai lėktuvai nukirto 4 ko
rėjos liaudininkų rakieti
nius lėktuvus.

Liaudininkų patrankos 
šūviais nuo žemės numušė 
4 kitus amerikinius lėktu
vus.

Dar 2 amerikiniai lėktu
vai žuvo “dėl nežinomu / • V V • _priežasčių.

O 1 amerikonų lėktuvą? 
buvo sudraskytas, sprogs
tant jų pačių numestai bom

Anglai nušovę tris 
malajiečių vadovus
/----- —~

Kuala Lumpur, Malaja.— 
Anglų žvalgai užklupo ir 
nušovė Lohą Piną, komu
nistinių partizanų vadovą 
Selangor apskrityje, ir du 
jo bendrus. Anglijos val
džia buvo paskyrus $13,000 
už jo galvą.

Pirmiau anglai iš pasalų 
nušovė ano brolį Longą Pi
ną, komandierių tos apskri
ties malajiečių, kovojančių 
už tėvynės išvadavimą nuo 
Anglijos.

O pereitą s.ekmadienį an
glai užtikę raistuose ir nu
kovę malajiečių patrijotų 
dešimto pulko komandierių 
Manapą Jepuną. Už jo nu
žudymą ar suėmimą buvo 
paskirta $75,000 dovanų. . 

bai Šiaurinėje Korėjoje, šis 
lėktuvas per žemai-skrido, 
taip kad bomba “pagavo 
.'jį.”

Taigi amerikonai per sa
vaitę prarado 12 lėktuvų, 
kai]) jie patys skaičiuoja.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai pereitą šeštadienį 
pranešė, jog per dieną nu
mušė 7 amerikinius lėktu
vus, o sekmadienį—dar 4.

Amerikonų komanda sa
ko, Šiaurinės Korėjos rada
rai nuo žemės pradėjo da
vinėti nurodymus rakietL 
niams savo lėktuvams ore 
—rusiškiems MIGams. Tur 
būt, todėl jie, esą, “dar pir
ma karta” sumušė rakieti
nius Amerikos lėktuvus.

Amerikonai prarado jau 
1,400 lėktuvų Korėjoj

Washington. — Valdiniai 
Amerikos oro jėgų rekordai 
rodo, kad amerikonai ir jų 
talkininkai Korėjos kare 
iki šiol prarado viso 1,400 
lėktuvų, kaip pranešė Asso
ciated Press gegužės 25 d. 
O amerikonai per visą tą 
laikotarpį sunaikino “arba 
beveik sunaikino” apie 400 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kų lėktuvų, sako tie rekor
dai.

Bet karinė amerikonų 
valdyba užtyli, kiek per 
įvairias nelaimes dar žuvo 
Amerikos ir jos talkininkų 
lėktuvų, apart tų 1,400, ku
rie sunaikinti tiesioginiai 
karo veiksmuose.

Metai 42-ricji, Dienraščio 34-tieji.

3 vakariniai Didieji 
pasirašė kontraktą 
su vakarą Vokietija

4

Sovietai siūlė 4-ių Didžiųjų 
sutartį su visa Vokietija

Bonn, Vokietija, — Jung
tinės Valstijos, Anglija ir 
Francija pirmadienį pasira
šė “taikos -kontraktą” su 
vakarinės Vokietijos prem
jeru Adenaueriu. Nepaisė, 
kad Sovietų Sąjunga vėl 
siūlė sušaukti Keturių Di
džiųjų konferenciją, kur jie 
turėtų planuoti taikos su
tartį su'Vokietija.

Sovietai protestuoja
Sovietų vyriausybė užpro

testavo, kad ' Amerika, An
glija ir.Francija laužo 1945

Belaisviai amerikonai 
reikalauja taikos

San Francisco. — 94 ame
rikonai ir anglai belaisviai 
atsiuntė iš šiaurinės Korė
jos “Atvirą Laiška Ameri
kos Visuomenei,” šaukdami 
tuoj užbaigt Korėjos karą 
per paliaubas.

Laiška persiuntė belaisvis 
P. F. Schnur savo tėvui, CIO 
darbo unijos tarybos sekre
toriui.

Laiškas, tai“]) kitko, sako, 
jog ir virš belaisvių stovy
klų įvyksta kautynės tarp 
Amerikos lakūnų ir šiauri
nės Korėjos, liaudininkų.

Trumano valdžia bijo, kad 
Konstitucijos pataisymas 
ardytu karines sutartis

St. Louis., Mo. — Valsty-! 
bės departmento direkto-į 
rius Francis II. Russell i 
smerkė republikono senato- i 
riaus J. W. Brickeuc pa
siūlymą tai]) pataisyti Jung
tinių Valstijų Kon.-Utuciją, | 
kad šios šalies įstatymai tu
rėtų viršenybę prieš viso
kias valdžios šutai lis su 
svetimais Išrastais.

Rus.sell kalbėjo Amerikos 
Darbo Federacijos Mašinis
tų Sąjungos suvažiavime ir 
smerkė toki Konstitucijos 
pataisymą kaip “labai pa
vojingą.” Sakė, jeigu Kon
stitucija būtų taip pataisy
ta, tai “apšlubintų” valdžios 
susitarimus su Atlanto 
kraštų sąryšiu prieš ko
munizmą ir Amerikos daly
vavimą Jungtinėse Tauto
se.

Su tokiu Konstitucijos 
pataisymu Trumanas nebū
tų galėjęs pradėti Korėjos 
karą be šalies Kongreso nu
tarimo. Tą karą jis vardan 
Jungtinių Tautų pradėjo.

Washington. — Jungti
nės Valstijos sumokėjo 35 
milijonus dolerių už Pieti
nės. Korėjos tautininkų pi
nigus, kuriuos amerikonai 
ten vartoja.

Korėja. — Amerikonai 
trims dienoms pertraukė 
derybas dėl paliaubų.

m. Potsdamo konferencijos 
! nutarimą, kad tos šalys sy- 
: kiu su Sovietų Sąjunga tu- 
i rėš daryti viena bendra tai- 
i kos sutartį su visa Vokie- 
• tija. Dabar gi Jungtinės 
‘Valstijos, Anglija ir Fran- 
' ei ja su savo kontraktu at
skelia vakarinę Vokietiją 
nuo rytinės, kad galėtų var- 

! tot vakarų vokiečius pla
nuojamam karui prieš So-

1 vietų Sąjungą.
Vadinama taikos kontrak- 

I tą su vakarine Vokietija 
: dabar pasirašė Amerikos. 
1 valstybės sekretorius Dean 
Acheson, Anglijos užsienio 

1 reikalų ministras Anthony 
, Eden ir užsieninis Franci
jos ministras. Robertas Šu-
manas.

Kontraktas pripažįsta 
“beveik nepriklausomybę” 
vakarinei Vokietijai, bet 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja ir Francija dar per ne
ribotą laikotarpi laikys ten 
savo armijas ir bus tikrai
siais vakarų Vokietijos val
dovais.

Francija bijo vokiečių 
armijos *

Francūzu valdžia, pirm 
pasirašant kontrakta, rei* 
kalavo naujų užtikrinimų, 
kad anglai - amerikonai 
“apsaugos” Francija nuo 
atgaivintos vokiečių armi
jos karo. Neskelbiama, ko
kius užtikrinimus Francijai 
davė Amerikos ir Anglijos 
ministrai.

Abejojama, ar seimai 
užgirs kontraktą

Kad taikos, kontraktas įei
tų gallon, dar ji turės tvir
tinti Jungtiniu Valstijų 
K o n g r e s a s, A ngl i jos ir 
Francijos seimai, taip pat 
ir vakarų Vokietijos sei
mas.

Bet abejojama, ar Fran- 
eijos ir vakarinės Vokieti
jos seimai patvirtins tą 
kontraktą.
. Labai pakilo gyventojų 
judėjimas Francijoj ir va
karų Vokietijoj prieš vadi
namą “taikos kontraktą,” 
kuri jie laiko tiktai kari
niu kontraktu prieš Sovietų 
Sąjungą.

7 rytiniai vokiečiai 
nuteisti kaip šnipai

Berlin. — Rytinės Vokie
čių Demokratinės Respubli
kos teisėja Hilda Benjamin 
nuteisė penkis vokiečius • ir 
dvi vokietes kaip ameriko
nų ir anglų šnipus-sabotaž- 
ninkus. Jie, tarp kitko, mo- 
josi sus.progdint ekspresinį 
traukinį, keliaujantį tarp 
Berlyno ir Maskvos.

Vienas už tai nusmęrktas 
mirti, du visą amžių kalėti,, 
o keturi įkalinti dešimčiai 
iki 15 metu, c

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę, vėsu.
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APIE AMERIKOS
POLITINIUS KALINIUS

NORS MŪSŲ KRAŠTO vyriausybė ir kalėjimų admi-1 
nistracija nepripažįsta politiniams darbininkų judėjimo ' 
kaliniams jokių specialių privilegijų bei teisių, oficialiai > 
nepripažįsta, kad jie politiniai, tačiau faktas liekasi j 
faktu, jog rrtes turime politinių kalinių. Ir jau prasideda,! 
judėjimas už jų išleidimą iš kalėjimo, už amnestiją.

I

Štai, pagal Smitho aktą, įkalinti aštuoni komunistų ; 
partijos vadovai. Kur jie yra? Kaip jie gyvena? Kaip ' 
jie traktuojami? I

Šiuo klausimu aną dieną pateikė įdomių davinių gabio- I 
ji Elizabeth Gurley Flynn, kuri pati šiuo metu yra teisia- , 
ma pagal tą patį įstatymą. Pasinaudodami josios, raštu, j 
mes trumpai nušviesime tūlų politinių kalinių būseną, j

KUR JIE PATALPINTI? Ką jie veikia? i
Generalinis partijos sekretorius Eugene Dennis ir Dai- i 

ly Workerio redaktorius John Gates yra Atlantos fe- Į 
cteraliniame kalėjime, kur kadaise buvo įkalintas E. V. ' 
Debsas.-

Prieš ketverius metus — 
1948 metų kovo 20 dieną 
— TSR Sąjungos Ministrų 
Taryba priėmė nutarimą 
“Dėl priemonių Vilniaus 
miestui atstatyti.”

TSRS Ministrų Tarybos 
nutarimas įgyvendinamas. 
1948 metais buvo paruoš
tas generalinis planas Ta
rybų Lietuvos sostinei iš
vystyti. Jis yra sudarytas 
pagal socialistinės miestų 
statybos principus ir nu
mato atstatyti miestą kaip 
administracinį, pramoninį 
bei kultūrinį respublikos 
centrą.

Suprantama, kad, jeigu 
Vilnius būtu atkuriamas 
tiesiog mechaniškai atsta
tant pastatus ir nekeičiant 
buvusios jų išvaizdos, tai 
negalima būtų išvystyti 
Lietuvos sostinę kaip soci
alistinį miestą ir patenkin
ti vis didėjančius jo gyven
tojų pareikalavimus. Štai 
kodėl projekte numatyta 
iš pagrindų pakeisti miesto 
išplanavimą, jo išvaizdą. 
Visų pirma, miesto išvaiz
dą pakeis naujų stambių 
pramonės įmonių pastaty
mas ,esamų įmonių rekon- 
struavimas ir išvystymas, 
specialių pranlonės rajonų 
sudarymas.

Lietuvos sostinės supla-
Dennis dirba šiltadaržyj (greenhouse), gi Gates—šluo

ja, valo kalėjimo kiemą ir kitką.
Jack Stachel yra Danbury (Conn.) kalėjime,—dirba 

pfie rūbų.
Carl Winter ir John Williamson uždaryti Lewisburg 

(Pa.) kalėjime, — pirmasis dirba spaustuvėj, o antra
sis clerk’o darbą atlieka mašinšapėje.

Irving Potash yra Leavenworth (Kansas) kalėjime. 
Iš karto buvo pristatytas prie sunkaus fizinio darbo, 
kurio negalėjo atlikti, tai vėliau jam buvo duotas kitas 
darbas. Ten pat aštuoneriems metams patalpintas ir 
Gus .Hali, — ką jis dirba, nepasakoma.

Terre Haute (Ind.) kalėjime yra buvęs Niujorko mies
to tarybos narys Benjamin J. Bavis. Iš karto jam buvo 
duotas darbas kalėjimo bibliotekoje, bet po to, kai Da
vis parašė savo advokatui Sacher laišką, kuriamo. buvo 
įrodytas negrų blogas traktavimas tame kalėjime (tas 
laiškas buvo paskelbtas spaudoje), tai kalėjimo -admi
nistracija, matyt, ant Daviso supyko ir jį pristatė dirbti 
prie rūbų.

POLITINIAI KALINIAI tegali susirašinėti tik su-s^i- 
vo šeimomis, kuomet kitiems kaliniams suteikiama teisė 
susirašinėti dar su penkiais asmenimis, esančiais lais
vėje.

Kalinių žmonos ar kiti artimieji juos tegali aplankyti 
ir su jais kalbėtis tik porą valandų per mėnesį. Kalbėtis 
Meldžiama tik apie asmeninius dalykus ir tai/ kas telpa 
komercinėje spaudoje. Prie tokių pasikalbėjimų visuo
met stovi kalėjimo sargas ir klauso.

Giminės, gavę politinių kalinių laiškus, neturi teisės 
jų skelbti spaudoje, o jei tai padarytų, tai kalėjimo ad
ministracija kalinius baustų, atimdama iš jų visokias 
privilegijas.

Kai kada, kai- kur kalinių advokatams leidžiama juos 
aplankyti, bet šiuo metu jų advokatai patys yra kalėji
me,—taip nutarė viešpats Medina.

I navimo ir užstatymo pro
jektą numatoma įvykdyti 
i per 15-20 metų. Per pa
staruosius 4 metus Lietu
vos darbo žmonės, ’broliš
kųjų tarybinių tautų ir, vi
sų pirma, didžiosios rusų 
tautos padedami, daug nu
veikė išspręsti uždavinius, 
kurie yra iškelti TSRS Mi
nistrų Tarybos nutarime; 
Nuveikto darbo išdavoje 
mums bematant žymiai pa
sikeitė daugelio miesto gat
vių ir aikščių išvaizda.

Jei senojo Vilniaus archi- 
j tektūros. veidą sudarė svar
biausia bažnyčios, siauros 
gatvės ir skersgatviai, jei 
senojoje miesto dalyje vi
siškai nebuvo jokių komu
nalinių patogumų, tai da
bar Vilniuje iškyla nauji, 
patogūs, ištaigingi gyvena
mieji namai, išauga puikūs 
pastatų ansambliai.

Mieste pastatyta stambių 
įmonių: “Elfos” elektros 
motorų gamykla, “Lelijos” 
siuvimo fabrikas, elektros 
skaitiklių gamykla ir kitos. 
Buvo rekonstruoti, p r a - 
plėsti i r aprūpinti nau- 
j a tėvynine technika 
“Spartos” trikotažo fabri
kas, duonos gamykla Nr. 
3, Eidukevičiaus vardo 

I kombinatas., “Raudonosios 
žvaigždės” pakinktų - ga
lanterijos kombinatas ir 
daugelis kitų. Baigiami sta
tyti naujas konditerijos fa
brikas “Pergalė” ir pieno 
produktų gamykla, statoma 

i plataus vartojimo elektros 
dirbinių gamykla.

Besivystančiai pramonei 
ir gyventojams pilnutinai 
aprūpinti elektros energija 
1949. metais buvo baigta at
statyti miesto elektrinė,' 
kas įgalino žymiai viršyti 
prieškarinį jos pajėgumą. 
Iki 1952 metų pradžios dvi
gubai .padidėjo vandens tie
kiamas miesto vandentiekio 
tinkle.

Mūsų statybinių organi
zacijų nuveikto didelio dar
bo dėka žymiai padidėjo 
Tarybų Lietuvos sostinės 
butų fondas. Vien perei
tais metais Vilniuje buvo 
statoma 2.16 pastatų, kurių 
bendras tūris sieks apie 1 

POLITINIAMS KALINIAMS leidžiama naudotis ka
lėjimų bibliotekomis; taipgi leidžiama nusipirkti per mė
nesį dvi naujas knygas, bet tik tokias, kokias kalėjimo, 
administracija užgirs. Kai tas knygas perskaito, turi 
jas atiduoti kalėjimo bibliotekai.

Iš laikraščių jie gali prenumeruoti du: vieną iš to 
miesto, kur yra kalėjimas, o kitą—iš kur nori. Bet ka
lėjimo administracija neįleidžia Daily Workerio, neįlei
džia People’s World, neįleidžia niūjorkiškio Compass, 
neįleidžia nei tokių savaitraščių, kaip The Nation bei 
New Republic.

Sakoma, jog Atlantos kalėjimo biblioteka labai bied- 
na knygomis. Kitur šiuo atžvilgiu padėtis gėresnė.

Spaudos gavimo atžvilgiu kitiems kaliniams suteikia
ma daugiau teisių. * •

NORS KALĖJIMŲ administracija oficialiai nepripa-1 
žįsta šitų darbininkų judėjimo vadovų politiniais kali
niais, tačiau neoficialiai ji tai priversta pripažint. Tai 
pareina dėl to, kad šitų kalinių padėtimi rūpinasi ne tik 
tūkstančiai Amerikos žmonių, o ir milijonai žmonių vi
same pasaulyj.

Be to: žmonės siunčia kaliniams laiškus. Jiems tokių 
laiškų ateina tūkstančiai. Nors tų laiškų kalėjimo ad
ministracija politiniams, kaliniams neprileidžia, tačiau ji 
mato, ji supranta, jog tie laiškai reiškia tai, kad kaliniai 
yra politiniai, kalinami už idėjas, už darbo žmonių rei
kalus; kriminaliniai kaliniai tiek laiškų negauna.

Reikšmingas dalykas ir tas, sako rašytoja, kad Ame
rikoje prasideda platesnė kova už atšaukimą Smitho ak
to, taipgi už politiniams kaliniams suteikimą amnestijos, 

Visa tai veikia į centrinę kalėjimų administraciją, vi-

sa tai veikia į paskyrų kalėjimų administracijas.
Visi^ kaliniai yra kol kas neblogoje sveikatoje, apart 

Jack Stachel, kuris turi širdies ligą.
Moraliai jie tvirti. Skaitydami komercinę spaudą, 

jie moka skaityti “tarpe eilučių” ir dėl to žino, kas, kur 
ir kaip einasi. " .

milijoną kubinių metrų, ir 
tame tarpe 57 gyvenamieji 
namai bei 44 visuomehiniai 
pastatai.

Per tuos metus atstaty
tas “Vilniaus” viešbutis. 
Pradėjo veikti “Pergalės” 
kino teatras. Eilė gyvena
mųjų namų energetikams 
pastatyta Tarybinės Armi
jos alėjoje. Antakalnio ra
jone pastatyta ir apgyven
dinta daug gyvenamųjų na
mų Vilniaus statybos tres
to darbuotojams. Pastaty
ta naujų vidurinių moky
klų, vaikų,darželių. Rekon
struota lietuvių ir rusų 
dramos teatrai, valstybinė 
filharmonija ir greta jos 
esančioji aikštė. Iš komu
nalinių įmonių reikia pami
nėti perduotąją eksploata
cijon pirtį Subačiaus gatvė
je ir eilę kitų objektų .

1948 metais Vilniuje, bu
vo pirmą sykį pradėta so
dinti daugiamečiai medžiai. 
Bandymas kuo puikiausiai 
pavyko —•_ visi medžiai nau
jose vietose prigijo. Nuo 
to laiko miesto aikštėse ir 
gatvėse buvo pasodint a 
daugiau kaip 25 tūkstan
čiai medžių — tame tarpe 
daugiau kaip tūkstantis 
daugiamečių — ir 80 tūks
tančių krūmu. įveista 113 
tūkstančiu kvadratiniu me
trų ploto dekoratyviniai 
žolynai. Pasodinta daugiau 
kaip 1 milijonas gėlių. Ap
link miestą, palei pagrindi
nes jo magistrales, sudaro
mas žaliųjų sodinių žiedas. 
Gerai sutvarkytas Jaunimo 
sodas, pastatytas “Dinamo” 
stadionas, Jaunimo stadio
nas, o taip pat 20 tūkstan
čių vietų Valstybinis stadi
onas.

Ypatingas dėmesys per 
praslinkusius motus buvo 
skiriamas keliu ir tiltu 
ūkiui. Per ta laika' buvo 
re konstruotos K a p s u, k o, 
Gorkio, Vrublevskio, Ko- 
munarų gatves, ruošiamasi 
pradėti asfaltuoti Marytės 
Melnikaitės., Koše i u š k o s, 
Kaštonų ir Sierakausko 
gatves, išgrįsta ir atremon
tuota daugelis kitų magis
tralių. t

Neatpažįstamai pasikeitė 
Stoties aikštė. Ji išalfas- 
tuota, apsupta daugiamečių 
liepų eilių, papuošta gėly
nais. Aikštės centre pasta
tytas monumentas geriau- 
siajam lietuvių tautos bi
čiuliui Stalinui.

Miestas pasipuošė puikiu 
paminklu stalininės moky
klos karvedžiui generolui I. 
D. Černiachovskiui. Greit 
Vilniuje bus pastatyta ir 
kitų monumentinių skulp
tūrų. Tarybų aikštėje sta
tomas paminklas V. I. Le
ninui. Numatoma pastaty
ti paminklus P. Cvirkai ir 
S. Neriui, Tarybų Sąjungos 
Didvyrei Marytei Melnikai- 
tei. . Prie Neries upės til
to ramsčių šiemet bus pa-' 
statytos geriausių, Lietu
vos meistrų pagamintos 
skulptūrinės grupės, meniš
kai pavaizduojančios soci
alistinės pramonės ir socia
listinio žemės ūkio sukles
tėjimą respublikoje, Tary
binės Armijos —taikos sau
gotojos — galybę. Dalis 
skulptūrų yra skirta besi
mokančiam jaunimui.

Daug naujų puikių pa
statų greit iškilo virš mies
to. Pereitais metais L. Gi
ros ir Garelio gatvių kam
pe, kur buvo dyka vieta, 
pradėta statyti vidurinė 
mokykla. Didelis darbas

dirbamas nugriaunant Mu
ziejaus gatvėje esančius su
griautus namus. Jų vieto
je įrengiamas platus bul
varas, kuris nusities nuo 
Dailės, muziejaus iki L. Gi
ros gatvės.

Mes pradedame dabar 
kurti miesto ansamblius, t. 
y. dėsningai tarpusavyje 
susietus pastatus, gatves, 
aikštes. Vadovaujantis ši
tuo, šiais metais stambių 
visuomeninių ir gyvenamų
jų objektų statyba daugiau-1 
šia sukoncentruojama svar
biausia įmesto gatvėse — 
Gedimino, Basanavičiaus, 
P. Cvirkos. Gedimino gat
vėje visų pirma bus užsta
tomas Neries krantinės ba
ras. Prie • Žvėryno tilto 
pradedamas statyti didelis 
Lietuvos Geležinkelio val
dybos gyvenamasis namas. 
Čia pat užprojektuota pa
statyti Miškų ūkio ministe- 

I rijos administracinį pasta
tą. . Ruošiamas miesto Ta
rybos vykdomojo komiteto 
70 butų gyvenamojo namo 
projektas.

Priešingoje Gedimino 
gatvės pusėje, ties Jaunimo 
stadionu, bus pastatytas 
respublikinės bibliot e k o s 
pastatas, kurio apimtis bus 
maždaug tokia, kaip Moks- 

do darbuotojų namų. Jis bus 
svarbiausias pastatas nau
jai sudaromoje aikštėje, ku
rios šoninės pusės bus už- 

i statytos 4-5 aukštų gyvena- 
' maišiais namais. Lentpjū
vių gatvės tąsa pavirsta į 
platų bulvarą ir baigiasi 
P. Cvirkos gatvėje, kur iš
kils Eidukevičiaus vardo 
k o m b i n a to a d m in i s t r aci n i s 
pastatas. Taip atrodys vie
nas naujų įdomiausių mies
to ansamblių.

Ties “Pergalės” kino te
atru, Gogolio gatvėje, sta
tomas Statybinių medžiagų 
pramonės ministerijos ad
ministracinis pastatas. Juo 
bus baigta apipavidalinti 
šiaurinė aikštės pusė. Ge
dimino ir Komunarų gatvių 
kampe pradedami statyti 
Miškų pramonės ministeri
jos administraciniai rūmai, 
o šalia jų — naujas “Tie
sos” leidyklos gyvenamasis 
namas. Gedimino ir Liepos 
21-sios gatvių, kampe taip 
pat dižprojektuotas naujas 
administracinis pastatas1. 
Pagaliau, Gedimino gatvėje 
imtasi- atstatyti paskutinį 
sugriautų pastatų — namą 
Nr. 19. Iš Krantinės pu
sės šalia jo iškils Žemės 
ūkio ministerijos ir Valsty
binės plano komisijos gyve
namieji namai, kurie ap
sups busimąją naujo operos 
ir baleto teatro aikštę. 
Projektuojama taip pat ei
lė mokyklų ir sveikatos ap
saugos įstaigų. Statyboms 
aprūpinti plytomis miesto Į 
pakraštyje netrukus bus j 
pradėta statyti galinga ply-' 
tinę. K-a$.

Šypsenos
Teisėjas moteriai, kuri skun

džiasi, kad vyras jos neužlai
ko gerose sąlygose:

“Bet jūs prisipažįstate, kad 
vyras jums kas menesį atiduo
da pėdę algą.“

“Taip, bet jis man nesako, 
kad gauna algą du kartu per 
menesį.“

—o—

Tai bent pasaulis! Kuomet 
dasigyvenau, kad galėčiau tu
rėti laiko dėl pietų apie porą 
valandą, tai gydytojas davė į- 
sakymą pasitenkinti daržovė
mis ii- pieno stiklu,“ laikraš
čio redaktorius pareiškė.

—o—

Amerikoje yra daugybė į- 
staigų, kūr augina žuvis ir 
paauginus veržia į ežerus ir 
upes, kad dangintųsi.

Jei indionai juoktųsi, tai tu
rėtų gerą juoką. Spartakas.

Gamtoje viskas yra įvai
ruojama. Jeigu studijuosi
me botaniką, surasime, jog 
visi augmenys ir jų lapai 
skiriasi viens nuo kito, 
nors, žiūrint į juos iš pa
viršiaus, atrodo visi vieno
ki. Tas pats bus ir su zo
ologija. Ar mes paimsime 
žvėris, paukščius arba žu
vis, paviršutiniai pažiūrė
jus., pasirodys, jog visi pa
našūs vieni į kitus; bet, gi
liau patyrinėjus, suranda
me, kad t.ai nėra vienoki. Ką 
gamta sutveria arba išau
gina, nėra tokių daiktų, kad 
būtų kaip vienas, taip ki
tas, nors jų būtų nesuskai
toma daugybė.

Ta pati gamtos taisyklė 
.veikia ir ant žmonių. Jie 
įvairuoja ne tik paviršuti
nėmis išvaizdomis, o ir vi
dujiniais jausmais. Kiek
vienas asmuo turi skirtin
gą prigimtį arba natūrą. 
Jie nevienodai atjaučia, ne
vienodai protauja, nors jis 
arba ji prisitaiko prie abel- 
lių gyvenimo aplinkybių. 
Jie bando darytį taip, kaip 
daro kiti, juos imituoja, 
vienok negali paslėpti savo 
skirtingos prigimties. Yra 
asmenų, kurie turi žymiai 
skirtingus pobūdžius. Mes 
paprastai vadiname talen
tais. Žmonės, kai kurie, 
apsigema su tam tikrais ga
bumais, kuriais atsižymi, 
kaip tai, muzikoje, tapybo
je, skulptūroje, dramoje, 
rašyboje, kalboje arba tech
nikoje. Tie talentai randa
si tarpe vyrų ir moterų. 
Tame klausime lytis nedaro 
jokio skirtumo; kaip vieni, 
taip ir kiti gali turėti jėgų 
pasiekimui aukštenybių.

Bet tai dar ne viskas. 
Mes žinomo, jog pati gamta 
sutėikia nevieno kius pobū
džius vyrams ir moterims. 
Vyrai savais pobūdžiais — 
protavimais, .jausmais ir pa
sielgimais — žymiai skiria
si nuo moterų. Tarpe ly
čių yra didelis skirtumas, 
tiktai .nelaimė tame, kad ne 
visi tai aiškiai mato. Čia ir 
ten galima surasti išėmimų. 
Bet jeigu paimsime daugu
mą ašmenų, abiejų lyčių, ta
da pasirodys, kad tarpe jų 
randasi ne vienoki instink
tai, jausmai ir protavimai. 
Vyrai paprastai žiūri pro 
mažus į didelius dalykus, 
moterys — pro didelius. į 
mažus dalykėlius. Moterys 
esti gimdytojos ir auklėto
jos naujos gentkartės, to
dėl pati gamta suteikia 
joms daugiau ištvermės, pa
kantrumo; daugiau švelnu
mo ir mandagumo prie ma

tuvo. Jis tik pribuvo iš salos Koje, kur buvo patekęs 
belaisviu karo belaisviams. Jis sako, kad belaisviai su 

juo elgėsi labai švelniai ir draugiškai.
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žti vaikų. Jos turi gabumus 
prie smulkių daiktų. Vy
rai, kaip tik priešingai, tu
ri galimybes ir gabumus 
nuveikti arba sutverti dide
lius dalvkus. «/

Todėl pakeisti pati 
matinį gamtos suteiktą po
būdį nėra galima. Kas no
ri tai atsiekti, peržengda
mas gamtos tiesas, turi 
smarkiai nusivilti bei nu
kentėti. Tas dažnai atsitin
ka tarpe paprastų žmonių, 
ypačiai pas vedusius, kurie 
nepažįsta viens kito būdo. 
Aklai elgiasi prieš pačią 
gamtą, bando viską savo
tiškai pakeisti, todėl jų pa
stangos nueina veltui, tik 
patys bereikalingai prisika
muoja... Vyrai nori pri
versti savo žmonas, kad jos 
taip protautų, kaip jie. Kai 
kurios moterys, bijodamos 
savo vyrų, stengiasi jiems 
pataikauti, kaip tik galima, 
nors prisieina išsižadėti 
liuosybės ir būti jų vergė
mis. Tūlos moterys, turė
damos viršenybę ant 
vyrų, stengiasi priversti jsa- 
vo vyrus, kad jie taip elg-1 
tusi, kaip jos nori, žinoma,1 
kai kurie vyrai, nenorėdami 
turėti ergelių savo namuo
se, bando joms įtikti. Bet 
tai]) darydami ilgainiui ne
tenka savo iniciatyvos, pa
sidaro bailūs, kaip zuikiai, 
ir savo šeimose' užima tik 
pažeminančias vietas, žo
džiu tariant, tampa* vertais 
pasigailėjimo.

Laimingesni yra tie žmo
nės, kurie aiškiai supranta 
vieni kitų skirtingas pri
gimtis ir, žinodami savo 
vietas draugijoje, suteikia 
savo gyvenimo draugams 
'arba draugėms pilną IJįbsy- 
bę . Tokioje šeimoje randa-y 
si tikra palaima, kur viensy 
kito nebando pavergti... 
Pripažįsta ir suteikia pilną 
laisvę viens kitam sulyg jų 
skirtingais pobūdžiais. Kad 
tą atsiekti, prisieina dau
giau studijuoti pačią gamtą 
ir jos tiesas linkui žmonių; 
geriau pažinti žmonių tikrą 
natūrą ir jųjų instinktus 
kas link reprodukcijos. Taip 
elgdamiesi, išvengt u me m 
daug bereikalingų nesma
gumų, daug tuščių barniu, 
o įgy tumėm tikrą laimę 
šeimos gyvenime.

Tačiau, atsiekimui laimin
go gyvenimo, neužtenka in- 
dividuališkai pažinti vienas 
kitą, prisieina bendrai ne
paliaujančiai kovoti prbgįK 
visas nedorybes, idant vi
siem užtikrinti gerbūvį ivi 
taika. S. B.c



Iš Susivienijimu Istorijos
kad taip laidojamas numi
rėlis be bažnytinio aptarna
vimo atsiranda pavojuj, 
kad tas gali net į jo dūšią 
atsiliepti! Gal jis bus per 
ilgai “čyščiuje” kankina
mas, arba, kaip neperstaty- 
tam prieš Viešpatį per kuni
gą, gali klaida būti, padary- 

| ta ir jis gali Į peklą būtinu- 
' siųstu, ir, ar jo kaltė ar ne, 
jau neišlys, o turės ten spir
gėti per amžius.

Ir kunigai turėjo gatavą 
patarimą: girdi, kad tą vi- 

i są išvengti, tik sutverkite 
' draugystę, draugystei mo-
■ kėkite tam tikrą pinigų su- 
i mą, į mėnesį po 50 centų ar
daugmaž, bet patartina mo
kėti po pusę dolerio, nes 

j tik su tiek galima pradėti
■ kasą (taip vadino iždą), ir 
vienam ar kitam apsirgus,

' susižeidus ar numirus, mes 
i iš kasos galėsime duoti ne 
tik sergantiems ir sužeis
tiems pašalpą, bet ir mi
rusių šeimom pagalbą, ir 
mirusius palaidoti su baž
nyčios patarnavimu, su 
šventomis mišiomis, ir jei 
bus išgalės, tai dar kuni
gas palydės į kapines, ne
reikės bėdavoti, nereikės 
vaikščioti ir ubagauti pini
gų dėl mirusiųjų palaidoji
mo.

Be vardo draugystė ne
bus, tai jums patarčiau, sa
kė kunigas, dviejų šventųjų 
vardus, tai šv. Vincento ar 
Kazimiero Karalaičio. Šv. 
Vincentas griešninkų pa
tronas, o šv. Kazimieras 
tai yra stovintis arčiausia 
prie Dievo stalo, tai ir ga
lės išmelsti nuo Viešpaties 
visų malonių. Po pamokslo 
parapijonams buvo įsakyta 
susirinkti į skiepą po baž
nyčia, kad pasikalbėti pa
matiniai, kas bus daryta to
liau ...

Po pamokslo kunigas eina 
į savo stubą, parapijonai— 
į skiepą. Suėję į skiepą pa
rapijonai diskus.uoja, kuris 
šventasis geriausias, ir lau
kia kunigo nevalgę, kiti 
pradeda nerimauti. Antra 
valanda. Ateina kunigas 
rąudonas, mat, įkaitęs nuo 
pietų. 1

Kad parodyti parapijo-“ 
nams, alkaniems belaukian
tiems jo, kad užjaučia, tai 
sako, gaila, kad kiek pasi
vėlinau, bet tai buvo, dėl 
svarbių priežasčių, nei pie- 
tų dar nevalgiau, atskubė
jau pas jus, kad apkalbėti 
šį taip svarbų reikalą iš 
naujo, ii- klausia kunigas, 
ar sutinka visi kurti naują 
draugystę. Kas sutinka, pa
kelkit rankas aukštyn...

Dabar pradedama svars
tyti vardą: Šv. Vincento ar 
Šv. Kazimiero. Du parapi
jonai beveik susipeša. Lai
mi tas, kuris už Vincentą, 
nes pasirodė, kad, kaip vie
nas, taip antras abu grieš- 
ni, o Vincentas yra grieš
ninkų 'patronas, tad ir kiti 
pradėjo pritarti jo kandi
datūrai. Kunigas šaukia: 
“Kas už Vincentą, pakelki
te ranką ir laikykite pakė
lę.” Jis suskaito balsūs, 
liepia- rankas nuleisti. “Da
bar, kas už Kazimierą?” 
Kunigas suskaito ir sako: 
mažuma! Na, tai, kad dau
guma už Vincentą, tai tegul 
bus švento Vincento Drau
gystė. Kunigas šaukia, kad 
dabar reikia valdybą drau
gystei išrinkti, rekomen
duoja savo geriausius para
pijomis, niekas nesiprieši
na. Dabar, sako, reikės su
dėti po 25 centus dėl čarte- 
rio. Niekas nesipriešina, su
deda visi pinigus.

Už dviejų savaičių visi 
gauna kunigo čarterį, par- 
sikviečia Valdybą dėl pasi
tarimo, susieina, aptaria, 
kad sekantį' sekmadienį jau

Kokios buvo priežastys 
dėl net trijų atskiru lietu
vių susivienijimų Įsikūrimo 
Amerikoje? Rimas Įsikū
rė SLRKA, antras SLA. 
l'sekuriose kolonijose net 
Mur$ų numeriai tų dviejų 
susivienijimu vienodi, pa
vyzdžiui, Waterbury SLR
KA kuopa turi numeri 11 
ir lygiai ta numerį turi SLA 
kuopa. Pasirodo, kad ar
timai giminingos. Trečias, 
UDS arba, pilnais žodžiais. 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas. Tikslas visų tri
jų vienodas — pašalpa li
goje ir pomirtinė.

Kas privedė prie, to su
manymo, kad yra reikalin
gos tokios draugijos?

Apie vidurį 19-to šimtme
čio lietuvių emigravimas į 
Ameriką prasidėjo. Kas da
vė- sumanymą, kad važiuoti 
į Ameriką, gal nėra nei rei
kalo minėti; tik noriu pa
žymėti priežastis, dėl kurių 
važiavo, ir į kokias aplin
kybes pateko pirmutiniai 
lieft iriai, atvažiavę į šia ša
lį. Pirmutiniai atvažiavę 
apsistojo kietosios anglies 
kasyklų apylinkėje, Penn- 
sylvanijos valstijoje, She
nandoah ir Mahanoy City. 
Jie atvažiavo ne apsigyven
ti, bet tik užsidirbti pinigų 
ir grįžti į Lietuvą ir Įsi
steigti kiek patogesnį gy
venimą. Kiti važiavo, kad 
netarnauti caro kariuome
nėje; bet ir tie nemanė čia 
pasilikti amžinai, o planavo 
susitaupyti pinigų ir parva
žiavę Lietuvon su tais pini
gais išsivaduoti iš karinės 
tarnybos.

Atvažiavę jie susidūrė su 
labai sunkiomis sąlygomis. 
Sunkinsią buvo su kalba. Į 
kasyklas niekas nenorėjo 
Juos vestis kaip “leiberius,” 
nes jie negalėjo su mainie- 
riais susikalbėti; kiti patys 
nenorėjo eiti i kasyklas ,nes 
bijojo ten užsimušti. Tai 
vieni išėjo dirbti ant ūkių, 
o kurie pasiliko miesteliuo
se, tai nuėjo dirbti į lau
žyklas - “breikerius.” Kaip 
vieniems, taip kitiems bu
vo sunku, nes žmogus be 
kalbos, tai, aišku, kaip ne
bylys, ir gyventi jam bai
siai nuobodu. Vėliau, ku
riems nepatiko anglies ka
syklų apylinkės, tai pradėjo 

♦traukti į kitus miestus ir 
miestelius, apie kuriuos gir
dėjo. Miestuose apsigyveno 
tam tikruose kvartaluose, 
kaip, pavyzdžiui, Phila- 
tifiphijoje netoli cukernių, 
£henadoryj Džerijoj, Wil- 
Resbariuose Pietų dalyje, 
Waterbury Brooklyne, ir tt. 
Gyvenant susidurdavo, ži
noma, su Įprastais gyveni
mo faktais — ligomis, mir
timis, susižeidimais,

Kadangi gyveno neorga
nizuotai, tai nebūdavo kas 
ligonį prižiūri, o kai mirda
vo, tai būdavo dar blogiau. 
Mat, tais laikais lietuviai 

•dar nebuvo “įsigyvenę,” ne
turėjo pinigų susitaupę, ir 
dažnai net neturėjo už ką 
palaidoti. Tada eidavo iš 
vienos stubos į kitą ir rink
davo pinigus graboriaus 
apmokėjimui'.

To laiko lietuviai dar bu
vo labai tikinti, bet dėl pini
gų stokos lavono neveždavo 
bažnyčion, mišių nepirkda
vo, o be pinigu kunigas ne
priimdavo, kaip ir dabar. 
Kuomet kunigai pamatė, 

' kad iš lietuviškų ‘laidotuvių 
jiems nėra jokio pelno, tai 
jie rimtai susirūpino? Čia 

^ytekia kas nors daryti, kad 
p®nas eitų ne tik graboriui, 
bet ir kunigui! Išrišti šį 
klausimą kunigams nebuvo 
taip jau sunku.

Vieną, antrą sekmadienį 
pakuteno lietuvių tikybi
nius jausmus, pagrasino,

bus tikras susirinkimas, vi
si jau turės užsimokėti mė
nesines duokles, ir kad rei
kėtų šventas mišias užpirk
ti, kad Dievas ir Vincentas 
geriau laimintų. Valdyba 
su viskuom sutinka. Atė
jus kitam sekmadieniui, vi
si parapijonai atėjo į baž
nyčią, išklausė mišias, o po 
to ėjo į pobažnytinį skie
pą. . Kunigas ši sykį nėjo j 
stubą, bet atėjo tiesiai į 
skiepą su šypsena ant vei
do, Priėjęs prie pirminin
ko patylomis patarė susi
rinkimą pradėti ir pirmiau
sia padaryti pranešimą, 

eina.
Pirmininkas ats i s t o j a 

prie staliuko, kuris tam jau 
pirma buvo priruoštas, pa
šaukė visus prie tylaus už
silaikymo, ir pašaukia kal
bėti patį kunigą, kurį dar 
išgiria kaip nuoširdžiausią 
patarnautoja dėl “susai- 
dės.”

Kunigas paačiuoja pirmi
ninkui, jį pagiria ir paskui 
padaro tą patį pranešimą, 
kurį padarė komitetui. Be 
to dar paragina, kad be 
atidėliojimo būtų užpirktos 
mišios, ir atsisėdo. Po to 
susirinkimas pravedamas., 
kaip kunigas patarė, užper
kamos mišios, surenkamos 
duoklės, ir taip susirinki
mas baigiamas .

Kunigas liepia visiems ei
ti namo, tik komitetui lie
pia pasilikti. .Nariams išė
jus, kunigas pakviečia ko
mitetą į raštinę, atsineša 
iš kito kambario bonką 
snapso, užfundija po du, ir 
liepia eiti namo pietų, nes, 
sako, ir aš jau valgyti no
riu.

Tai taip buvo po visą A- 
meriką, kur tik atvažiavu
siu lietuvių būrelis, tai, žiū
rėk, jau kas nors ir reko
menduoja kunigą. Kunigai' 
negalėjo taip išna u d o t i 
žmones., Lai jie dar nebuvo 
organizuoti į religines drau
gystes. O kaip jis gyvens, 
jei neišnaudos? Nes kuni
gas gi ne tam yra kuni
gu, kad. naudingą darbą 
dirbti. Kunigai organiza
vo draugystes savo sumeti
mais, bet tuo pačiu sykiu 
tos draugystės buvo geras 
pamokinimas visiems lietu
viams, ypatingai, darbinin
kams, kurie galėjo pama
tyti, • kad organizacijose 
glūdi spėka, kad būdami or
ganizuoti jie gali atlikti di
delius darbus.

Kunigai niekad iš atjau
timo gero nedarė žmonėms. 
Paanalizuosim kad ir pačią 
pabaigą devyniolikto šimt
mečio, kaip atvažiavo Šliu
pas į Ameriką . Apsistojo 
jis, rodos, Plymouthe, Penn- 
sylvanijos valstijoje, ir iš 
ten pradėjo laisvamanybės 
misijas, 'patraukė savo pu
sėn kelis Wilkesbariu apy
linkės lietuvius, varė savo 
užsibrėžtą ‘ laisvamany bes 
darbą pirmyn. Kunigai va
ro savo darbą, po katalikys
tės vėliava, o Šliupas — po i 
tautine vėliava, na, ir Šliu
pui pavyko patraukti prie 
savęs pusėtiną būrelį pa
žangesniųjų lietuvių. Kad 
pastoti kelią Šliupui, kuni
gai prie katalikystės pri
kergė , ir tautinį lietuvybės 
obalsį. Griebėsi organizuo
ti lietuvius ant nacionalės 
papėdės, bet po katalikiška 
skraiste. Ėmėsi organizuo
ti Susivienijimą Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje. 
Čia kunigam pasisekė' 
įtraukti ne tik daugumą lie
tuvių, tuo laikų vadinamų 
šliuptarniais, bet įtraukė ir 
patį Šliupą. Šliupas įėjo, 
manydamas, kad čia bus ge
ra dirva laisvamany bei 
skelbti. O kunigai manė, 
kad čia pasigavę Šliupą pa- 
žebos. SLRKA — kaip ku-

nigai, taip ir šliūptarniai su

už lietuvių vienybę. Ši tai 
buvo sužini ar nesužini 
veidmainystė, nes nuėjės, į 
bažnyčią žmogus girdėdavo

šliuptarnius, o nuėjęs į pra
kalbas, kur kalbėdavo Šliu- 
jjas,' girdėdavo keikiant ant 
kunigų ir katalikų. Ir taip 
tesėsi net iki 1902 metu 
SLRKA seimo Wilkes-Bar
re, Pa. Tame seime pasi
rodė, kokia vienybė buvo 
pageidaujama. K u n i g am 
buvo ir yra tokia vienybė, 
kad niekas neišdrįstų prieš 
kunigą nė žodį pratarti. 
Kunigai, turėdami daugu
mą delegatų seime ir vado
vystės vadžias savo ranko
se, su nieku nesiskaitė. Kai 
progresyviškesni delegatai 
bandė užprotestuoti prieš 
tokią kunigų taktiką, tai 
gavo atsakymą: neškitės 
laukan, kitaip būsite išmes
ti iš svetainės! Čia pilnai 
tas kunigiškas obalsis pasi
rodė, kad, nežiūrėk, ką ku
nigas daro, tik pildyk, ką

Beveik dauguma delegatų 
išėjo iš seimo, suėjo kiton 
svetainėn ir padėjo pama
tą organizuoti Susivieniji
mą Lietuvių Amerikoje, su
trumpintai—SLA.

niekinti SLA ir tuos žmo
nes, kurie jį organizavo, 
kad nesirašytų niekas, o 
kurie prisirašys, tai tuos 
Šliupas nuves tiesiai į pe
klą ii* atiduos pačiam Liu- 
cipieriui, nebus skaitomi 
katalikais, ir tam panašiai. 
Ar kunigų keikimas, kenkė 
SLA? Ne, kaip tik prie
šingai, — draugija išaugo 
daug skaitlingesnė nariais 
ir turtu negu SLRKA!

SLA išaugo todėl, kad
padare vieną žingsnį pir- kuopoje iki šiai dienai ne- 

’ myn kultūrai, aukščiau kel- buvo vietos prisirašyti pro- 
ti. Ar SLRKA padarė nors gresyviškęsniam lietuviui; 
kiek progreso nuo 1902 m., I......................
po to, kai iššlavė progresy
vi elementą iš Wilkesbariu 
seimo ir iš organizacijos? 
Ne, nepadarė. Niekur ne
teko girdėti, kad kur nors 
kuopa būtų surengus bent 
sveikatos klausimu prakal
bas bei paskaitas, kas, kai-’ 
po pašalpinei draugijai, la
bai reikalinga. Draugijai 
vadovauja kunigai, b kuni
gam žmonių sveikata neap
eina; jie tik vaktuoja, kad 
pastoti kelią progresui, kad 
kuo gudriau žmones apmul
kinti.

Ar SLA padarė progre
są nuo 1902 metų? Taip, pa
darė. Daug teko būti kuo
pų surengtose prakalbose- 
paskaitose sveikatos klausi
mais, daugeyj kitų kultūri
nių parengimų, kaip tai, 
koncertų perstatymų, man 
taipgi teko dalyvauti. Ar 
SLA dabar daro progresą? 
Ne, nieko panašaus į pro
gresą. Jis eina atgal! Ko
dėl? Todėl, kad pildomoji 
taryba įsivėlė į fašistinį 

'purvyną, politiką; jiems 
i daugiau rūpi jų karjera, 
negu SLA narių gerovė.

Nuo 1932 metų SLA Chi- 
cagos seimo, kai progresy
vius. delegatus sumušė ir su 
pagalba policijos išmetė 
laukan, reiškia, pasielgė 
taip ir dar brutališkiau, ne- 
g u kunigai Wilkesbariu 
seime su pirmesniais pro
gresyviais; reiškia, SLA va
dovai išsimokino nuo kuni
gu. <

SLA vadovybė keikia 
LDS nuo. pat susiorganiza- 
vimo iki šiai dienai, visaip 
niekina progresyvius žmo
nes, kaip kad kunigai darė 
po Wilkesbariu seimo prieš 
SLA, vadindami šliuptar
niais, bedieviais, cicilikais, 
taip dabar reakcionieriai iš 
SLA ir iš SLRKA pravar
džiuoja LDS žmones viso-

kiais raudonaisiais, Stalino 
tarnais, (mongolais ir kito
kiais.

Waterbury, Conn., po va- 

dento Tarno Mato, buvo su
rengtas bankietas pagerbi
mui kuopos finansų sekre
toriaus žemantausko, kuris 
ištarnavo kuopai nuo pat 
susitvėrimo ir dabar ten te
betarnauja. Bankiete sve
čių atsilankė iš kiekvienos 
kuopos, gyvuojančios Con
necticut valstijoje. Kalbų 
programai prasidėjus, dau
guma svečių tiktai atidavė 
pagarbą žemanatauskui už 
kuopai patarnavimą per 
taip ilgą metų eilę. Kiti pri
minė, kad vienybė taip 
daug davė lietuviam, gyve
nantiem Amerikoje. Bet ti
krenybėj tos vienybės, tarpe 
Amerikos lietuvių nebuvo 
ir dabar nėra. Jei kunigai, 
kaip jie sako, parapijas tvė
rė, lietuvius vienijo, tai 
kiek pas kunigus yra vieny
bes su parapijonais? Ne
žiūrėk, ką kunigas daro, tik 
pildyk, ką jis sako! Iš ku
nigo burnos taip ir skamba: 

taip bus ir ant visados ir 
per amžių amžius, amen... 
Kiek pas tautininkus vie
ningumo su masėmis? Kaip 
vieni karjeristai, taip an
tri; kaip vieni, taip an
tri dangstosi progreso 
plunksnomis. Kunigas pra
keikia tą, kuris išdrįsta žiū-- 
rėti, ką kunigas daro, ati
duoda jį velniui ant.garbės. 
Taip ir tautininkai ir patsai 
žemantauskas. Kuris jų 
karjerai nenori aklai tar
nauti, tas yra prakeiktas,— 

kad sudžiūtų kaip lazda.
Tai tautininku obalsiai,

V f

obalsiai tu, kurie šaukia i c z c
vienybę. Nuo 1918 metų 11 

ijei kas iš eilinių narių per
statydavo naują narį, tai 
žemantauskas žiūri į per
statytąjį, ir jei jam buvo 
nepažįstamas, tai žiūrėda
vo į perstatytoją. Jei per
stata Strižauskas ar Jenke- 
liūnienė ar kas kitas iš pro
gresyvių, tai ir būna su pa
nieka atmestas.. ’ Buvo net 
tokių atsitikimų, kad per
statytas naujas narys ne
buvo pažįstamas Žeman- 
tauskui ir. kitiem karjeris
tam, buvo priimtas į1 kuopą, 
perėjo per kuopos daktarą 
ir centro daktarą, pripa
žintas sveiku, bet kol ta 
procedūra praeidavo, tai tą 
žmogų sekiodavo, ar jis ne
priklauso Literatūros Drau
gijai, su kuo draugauja, ir 
taip toliau. Ir kai tik su
seka, kad draugauja su pro
gresyviais, tai nors ir būna 
priimtas per daktarus, kad 
sveikas, tai susirinkime visi 
tie atgaleiviai, visa ta klika 
paskelbdavo, kad tas žmo
gus nesveikas protiškai, ir 
nepriimdavo į SLA 11 kuo
pą !...

O kaip su SLRKA? Ten 
taip pat buvo ir yra sijoja
mi kandidatai, tik kunigam, 
mat, daug lengviau, nes ne
reikia kandidatą sekioti; 
paklausė, ai’ priguli prie 
parapijos,, ir jei ne, tai ir 
nekošer. Reiškia, gauni to
kį pat bilietą ir nuo pseu- 
do-progresiStų, ir nuo ku
nigų.

Aš patarčiau, kad tie 
pseudo-progresistai nueitų 
pas daktarus ir duotų savo 
protus gerai išegzaminuoti, 
tad, išsigydę, s u p r a stų, 
kokią žalą darė vienybei 
steigti tarp Amerikos lietu
viu. Svečias

Easton, Pa.—Mirė banki- 
ninkas-fabrikantas J. Rice, 
85 metų amžiaus.

SUKEIKIME $10,090
2.00

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
vei j fondą. Aukojo sekami:

John Žvingela, Bristol, Conn...............
Joe Žvingela, Tareville, Conn.............

Pasilieku su pagarba
Aukščiau išspausdintuose laiškuose mątome didelį liau

dies įvertinimą savo dienraščio ir stiprų pasiryžimą Jį 
išlaikyti. Tai puiku!

Daugiau finansinės paramos gavome nuo:
J. Ivanauskas, Philadelphia, Pa......................... .$10.00
Juozas Zikus, Toronto, Canada.......
St. Sasna, Brooklyn, N. Y. ...

Jonas Padžiūnas, Los Angeles, Cal. ... 
J. Pyragis, Lawrence, Mass..................
S. Ochaskis, Grand Rapids, Mich. ...... 
A. Keršauskas, Philadelphia, Pa.......... .
Veronika Y. Simmons, Cleveland, Ohio . 
Joseph Vanagas, .Catskill, N. Y...........

3.00 
3.00 
3.00

šiuom kartu" 
įplaukė $107.00. Viso jau gauta $2,963.21. Dar turimam 
sukelti $7,036.79. j .

Puikus žiupsniukas finansinės paramos! Dėkojame'!, 
tiems, kurie darbavosi rinkimui dovanų, ir dėkojame 
visiems, kurie aukojo tam gražiam tikslui.

Puikus dalykas., kad asmenys, kurių niekas nepa? ’ 
prašė paaukoti, aukoja patys savo iniciatyva. Aišku, 
kad visų niekas negali apeiti ir paprašyti aukų. Pųi-.. 
kiausia padaryti tai]), kai]) padarė tie, kurių laiškeliai’ 
aukščiau išspausdinti.

Fondo reikalas vis dar suvėlintas. Dar labai toli * 
esame nuo pabaigos sumos, atžvilgiu. O laikas jau ar
tinasi prie pabaigos. Labai patartina pasimokinti iš 
worcesterieciu. Jie jau sukėlė visai arti penkių šimtų 
doleriu.

Brooklynas yra sukėlęs jau $611.00. Worcester^.', 
kvota yra $500.00, gi Brooklyno kvota $1,500.00/; 
Brooklvniečiai, turime pasispausti. Davėme garbės * 

žodį; turime jį išpildyti.
Laisves Administracija .

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KOLŪKIEČIŲ ASMENINĖS 
BIBLIOTEKOS

Salantai; iv, 9 a. —Ra
jono kolūkiečiai plačiai perka 
tarybinę knygą. “Grūšlaukio“ 
žemes ūkio artelės kolūkietis 
Skersys savo asmeninėje bib
liotekoje jau tūri 120 knygų, 
čia galima rasti A. Gudaičio-. 
Guzevioiaus romaną “Kalvio
Ignoto teisybė”, N. Qstroyskio j ‘ “ 
“Kaip grūdinosi plienas“, A.|FRANCllZU “MANIFES- 
Tolstojaus “Duona“ N. Go- 
golio “Mirusios sielos“ ir daug 
kitų .knygų.

Po 90—110 knygų yrą Įsi 
giję kolūkiečiai Pilvickis, Va
siliauskas, Donėla ii’ kiti.

Kolūkiečiai — knygų mylė
tojai su dideliu džiaugsmu su
tiko žinią apie knygų kainų 
sumažinimą, kuris jiems leis 
dar; labiau padidinti asmeni
nes bibliotekas. Z. Vjlkys

London.—Canterbury 
droš dekanas kum

JAUNIEJI DAILININKAI 
TAIKOS TEMOMIS

VILNIUS, IV. 8 d. — Vil
niaus Dailės institute paskelb
tas meno kūrinių taikos temo-.
mis konkursas. Jame gausiai i Johnson išvyko Kinijon.

Tai Mr. Laurence Steele ir Mrs. Steele pikieto linijose 
Los Angeles mieste. Jie praleidžia savo “honey moon.” 
Dalykas tame, kad jie bepikietuodami susipažino ir Įsi
mylėjo ir apsivedė. Vietoje važiuoti kur nors kitur pa
sidžiaugti nauju gyvenimu, jie nutarė pasilikti pikieto 
linijoje. Čia jie pikietuoja, Western Union raštinę.
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dalyvauja Įvairiu specialybių 
studentai. Skulptūros takui-« 
teto studentas Vasilevičius pa-.> 
ruošė trijų figūrų eskizą,.
“Darbininkų šeima“, to pat w
fakulteto studentas Harkovas' 
— “Korėjiečio • kerštas”. Pla
katą “Mes už taiką“ ruošia 
grafikos fakulteto studentė 
B c rtaši ū tė. J. Žiauberis

.TAS” T U MS A MS
Tu nisi ia.— Francūzų val

džia ketino paliuosuoti 450 
įkalintu Tunisijos patrijo
tų, reikalaujančių savo ša
liai nepriklausomybės nuo*'- 
Francijos. Francūzai taip-' 
gi žada palengvinti karo 
stovį prieš tunisus. *•

Tai]) francūzai mėgina’ 
apraminti bei užgerinti Tu-" 
nisijos mahometonus per’’ 
didžiąja mahom e t o n i š ką 
švento Ramadanu. • v- *■

m <a- •
H.

m
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V. Montvilos apsakymai
A. Pakalnis

mobilizuojančius 'kad

Su meile ir pagarba prisi- ir valdau,” naiviai galvoja, 
mena lietuvių liaudis ištikimą, Tačiau greitai buržuazinis gy- 
savo sūnų, talentingąjį poetą 
Vytautą Montvilą, su dideliu 
susidomėjimu skaito ir dekla
muoja jo aštrius, kovingus ei
lėraščius,
darbo žmones naudiems darbo 
žygiams, negailestingai triuš
kinančius liaudies priešus. Vi
są savo šviesų gyvenimą ir ta
lentą Vytautas Montvila pa
skyrė liaudžiai, ėjo su liaudi
mi, reiškė protestą prieš bur
žuazijos smurtą, aistringu sa
vo kūrybiniu žodžiu gynė dar
bo žmonių reikalus, džiaugs
mingais posmais sveikino tary
bų valdžios pergalę Lietuvo
je. 1941 m. vasarą poetas 
didvyriškai žuvo nuo fašisti
nių išgamų, tačiau jo liepsnin
gas žodis amžinai paliko gy
vas lietuvių tautos širdyje, jis 
įkvepia darbo žmones komu
nizmo statybos darbuose, jis 
žėri neapykanta tarybų val
džios priešams, jame ■*— gili, 
negęstanti meilė liaudžiai, 
bolševikų partijai.

Vytautas Montvila be savo 
aistringų rezoliucinių eilėraš
čių taip pat rašė ir proza. Jo 
prozos rinkinėlį “Apsaky
mai”,0) vaizduojantį buržu
azinės priespaudos metus, iš
leido Valstybinė grdžinės lite
ratūros leidykla. Savo apsaky
muose Vytautas Montvila 
vaizduoja Lietuvos darbo 
žmonių gyvenimą, jų vargus 
ii’ kovas už geresnį gyveni
mą.

štai, Vytauto Montvilos ap
sakyme vaizduojamas vargin
gas valstietis Burzdulis, pra
radęs paskutinę viltį išsaugoti 
nuo varžytinių savo žemes 
sklypelį. ,

Grįžęs iš 
jis paveldi 
pinį žemes 
labiau už viską, ja didžiuoja 
si, iš jos mano prasigyventi 
“Mano žeme, kaip noriu, taip1 ką rėželį, bet didžiulius kol-

caro kariuomenes, 
iš tėvo mažutį lo- 
, kurią brangina 

Dienraščio Laisvės Paramai
DIDIEJI PIKNIKAI
Jau laikas samdyti bosus ir rūpintis važiavimu 

į juos. Stengkimūs, kad jie visi pasisektų 
kuo puikiausiai.

BALTIMORE, MD.
piknikas įvyks sekmadienį

BIRŽELIO 1 JUNE
Slovak National Home Park 

6526 Holabird Avė.

/ Bus skaitlingi susibūrimai, linksmi pasimatymai 
iš arti ir toli. Kas tik atsilankys, bus patenkin

tas ir ilgai atsimins puikius įspūdžius.

BOSTONO APYLINKĖJE 
piknikas įvyks penktadienį

LIEPOS 4 JULY
Lietuvių Tautiško Namo Parke

MONTELLO, MASS.

NEW YORKO APYLINKĖJE
Piknikas įvyks šeštadienį

LIEPOS 5 JULY
Clinton Park, Maspeth, N. Y.

venimas parodo savo dantis: 
besaugodamas “savo’’ žemę, 
Burzdulis įlenda į skolas ii' 
pagaliau skaudžiai įsitikina, 

žemė yra ne jo, bet buo- 
Burzdulis tampa bedar- 
išn au d oto j ų pastų m dėlių, 

dabar jis supranta, “kad 
kada tie, kurie 

taps viskuo’’.

žiu. 
bin, 
bet 
ateis diena,
yra niekas, 
Tai supranta ne vienas burz
dulis, tai mato ir jo draugai 
mažažemiai valstiečiai, kurio 
kalbėdamiesi apie žemę sako:

“— Negavau, bet aš jau be
veik ir nenoriu žemės, jeigu 
tokia tvarka, kaip dabar... 
Duos, įsiskolinsi — vėl atims... 
Čia, brol, reikia kitos tvarkos 
...žemė yra visų, fabrikai visų 

būti darboir valdžia turi 
žmonių”.

Vargų prislėgti 
tiečiai Įsitikina, kad dėl jų 
skurdo, išnaudojimo 'yra kalta 
buržuazinė santvarka ir kad 
tik ją nuvertus jie taps tik
raisiais žemes ir savo gyveni
mo šeimininkais. Kovoje už 
savo teises, už išsivadavimą iš 
buožių ir dvarininkų priespau
dos, šviesėja kaimo varguolių 
sąmone, auga jų politinis susi
pratimas,* re v o 1 iuc i ngu m as.
Jie niekuomet neužmiršta Ru
sijos proletariato kovos pa- j 
vyzdžio, su viltimi žvelgia į 1 
savo brolius Rytuose, amžiams | 
iškovojusius žemę ir laisvę. Ir j 
todėl buožių iškankintų Burz-I 
dūlių sąmonėje su nauja jėga 
aidi revoliucinis kovos šūkis: | 
“šalin carą!
kapitalistų engiami 
biai mato savo 
prasmę, tiki tarybų 
pergale savo krašte.

Burzdulio vargų istorija — 
šiandien jau praeitis, ir ji nie
kada nebesugrįš. Bolševikų 
partija, tarybų valdžia visiems 
Ihikams grąžino Burzduliui 
prarastą jo žemę, ir no men- 

šiame šūkyje,! 
ž cm d ir-i i gyvenimo 

valdžios 1

ūkinius plotus, kuriuose jo a- 
teitis ir laimė. Niekas jam ne- 
begrasina ir nebegrasins var
žytinėmis, antstoliu ir kitomis 
buržuazinėmis baidyklėmis, 
joks buožė žemės nebeatims. 
Jis pats savo rankomis nušla
vė visą šitą praeities šlamštą, 
ir jo kolūkinė žemė tapo šva
ri ir graži.

Patsai gyvenimas revoliuci
nio rašytojo V. Montvilos žo
džiais anais kruvinaisiais .fa
šistinės diktatūros metais pa
rodė valstiečiui Burzduliui, 
kaip kovoti už žemę, nurodė, 
kad reikia vieną kartą darbo 
žmonių išnaudotojams pasa
kyti — šalin!

Apsakyme -“Stagarų mai
šas” V. Montvila parodo ver
gišką, nežmonišką buožės 
samdinių — vyro ir žmonos 
Dumblių būklę, jų neapsako
mą skurdą, Dumblienės mir
ti. Tai žvėriško žmogaus iš
naudojimo ir iš jo pasityčioji
mo vaizdas, kokių judošiškais 
buržujų valdymo laikais Lie
tuvoje buvo tūkstančiai. Kas 
sako, kad buožė samdinio ne
laikė žmogumi, o tik darbo 
gyvuliu, tas užmiršta, jog 
šiam kaimo veltėdžiui žmogus 
vis dėlto buvo pigesnis ir už 
gyvulį. Badaujantį jis nusi
pirkdavo ir už duonos trupi
nius, o už gyvuli dar reikėjo 
mokėti pinigus. Todėl nenuos
tabu, jei buožė, išmetęs lauk 
nedarbingą samdini, ji pas
merkdavo mirčiai.

Senas ir skurdus gyvenimas 
iškyla skaitytojui prieš akis 
skaitant šį V. Montvilos kūri
nėli. žmonių širdyse dar per
daug gyvos buožių’ padai;ytos 
žaizdos, kad darbo žmogus 
šiandien užmirštų išnauditojų 
likučių, buržuazinių naciona
listų kruvinąjį veidą. Jie vėl 
norėtų braidyti po darbo žmo
nių kraują ir ašaras, grąžinti 
savo sukurtą pragarą žemėje, 
bet liaudis juos seniai nutėškė 
nuo, savo pečių ir pasmerkė 
kaip baisią praeities gėdą, ku
riai kelio atgal nėra!

Prie šitų kapitalistinių' at
matų šliejasi, juos remia to 
paties plauko juodašimčiai, 
darbo žmonių mulkintojai ir 
apgavikai — reakcingieji dva
sininkai. Vieną šio luomo ats
tovą V. Montvjla demaskuoja 
apsakyme “Simas Dundele 
rtatė bažnyčią.” Graužiu pa
rapijos klebonas — .gobšus 
sukčius ir išnaudotojas, veid
mainiškai spekuliuojąs atsili
kusių žmonių religiniais jaus
mais. Darbininkas Simas Dun- 
delė, ilgą laiką tikėjęs kuni
go gera valia, pasiryžęs “die
vo garbei” pernešti visokį 
vargą, pagaliau pamato, kad 
klebonas jį ir jo draugus 
šlykščiai apgaudinėja, grobia 
jų uždarbį, m pats ištvirkauja 
ir girtuokliauja. Pirmą kartą 
Dundelei ateina į galvą min
tis, “kad pats klebonas neti
ki tuo, ką jis aiškina, kad jis 
tik naudojasi žmonių ’ tamsu
mu ir daro tai, ką kitiems gi
na daryti. Jis atsiminė, kaip 
klebonas girdavo turtinguo
sius, nors ir nuodėmingus, ir 
piktai nusisukdavo nuo dorų 
vargšų”. Ir Dundele rėžia kle
bonui į akis rūsčią tiesą, dar
bininkų akivaizdoje nuplėšia 
nuo jb veidmainystės kaukę. 
Jei, vykdamas statyti bažny
čios, Dundele tikėjosi' nušau? 
Šias du zuikius, t.y. ir nuodė
mių atleidimą gausiąs, ir pi
nigų užsidirbs kis, tai dabar 
jis, supratęs savo klaidą, atsi
sako tikėjimo, pradeda kovą 
už teisybę. Dundele nenušovė 
nė vieno zuikio, tačiau jam 
prašvito sąmonė. Jis tvirtai 
atsako į žmonos priekaištą:

“— Kulka pralėkė pro zui
kį — pataikė šernui, —‘at
kirto Dundele. — Tai dar ge
riau”.

Vytautas Montvila nedaug 
teparašė apsakymų,bet juose 
jis vaizdžiai atskleidė keletą 
nykios buržuazinės praeities 
vaizdų, parodė darbo žmonių 
revoliucingumo kilimą, jų ko
vą ir protestą prieš nekenčia
mą ponų priespaudą.

°) Vytautas Montvila. Ap
sakymai. Išleido Valstybinė 
grožinės literatūros leidykla. 
1951 m. 52 psl.

GHICAGOS ŽINIOS
LDS kuopų piknikas

Pradžioje birželio men., 
veik pats puikumas ir malonu
mas gamtos. Medžiai, pievos 
ir pavasario gėlės, pačiame 
gražume. Toks gamtos gro
žis, kiekvieną viliote vilioja 
apleisti surūkusį didmiestį ir 
pasigrožėti pilnai atgimusia 
gamta. Kad laiką dar įdo
miau ir maloniau praleisti,
LDS 2-ra Apskritis ir keturios 
vietinės LDS kuopos, kaip tai: 
53 kp., 102 kp., 109 kp. ir 139 
k p. bendTai rengia išvažiavi
mą, kuris įvyks birželio 1 d., 
Jolly Rose darže, prie 83 St. 
ir Kean Avė. *
Netekome puikaus veikėjo

Gegužės 19 d. Chicagą ap- 
leido Petras Šolomskas, LLD 
19 kuopos gabus ir darbštus 
raštininkas, “Vilnies” spau
stuvės formalias ir abelnai 
darbštus žmogus.

Chicagiečiai,. ypatingai vil
niečiai, labai jo pasiges, ap
gailestauja, kad jis turėjo ap
leisti mus.

Petras apsigyvens pas kai
myną ant fanuos, Romulus, 
Mieli., netoli Detroito.

Apleido Chicagą jis.sveika
tos verčiamas.

Per koletą metų čia gyven
damas jis įsigijo daug draugų. 
Visi kas su juo veikė pasigen
da jo.

Visi pageidauja, kad pas
veikęs jis vėl sugrįstų.

Spaustuvėj jis labai bran
gus žmogus, taip ir organiza
cijoms. V-s.

—°“ , •• I
Puikiai pavykus konferencija '

Gegužės 18 d. U. E. Hali, į- 
vyko Vidurvakarių Komiteto 
Gynimui Sveturgimių metinė 
konferencija. Galima sakyti, j 
ji buvo viena geriausių iki 
šiolei. Pirmą sykį taipgi žy
miai figūravo dąrbo unijos. 
Dalyvavo lokalių ir visos sri? 
ties darbo unijų viršininkų.

Pirmininku pirmai, sesijai 
buvo Frank Mingo žymus 
darbo uni-jų pareigūnas. Kal
bėjo keli darbo unijų viršinin- 
k ai.

Komiteto raportą ,davė Na
than Caldwell, kuris paskui 

| išrinktas administratyviu sek- 
I rotorium.

Kalbinių komitetų raportai 
I rodė didesnį veikimą. Lietu
vių komiteto raportą davė 
Bettė And r u lyte.

Pagirtina, kad Detroito lie
tuvių komitetas atsiuntė tris 
delegatus. Jie atstovavo visą 
Michiganą, nes dėl tūlų prie
žasčių Michigan komitetas ne

BINGHAMTON, N. Y
Ligoniai mūsą mieste

Parvesti iš ligoninės Floren
ce žvirblytė ir L. šimuliūnas, 
kurie ton išbuvo kelis mėne
sius. Dar vis tebeserga ir ran
dasi ligoninėje Lillian Mikola- 
junaitė. Jau eina sveikyn Po
vilas M-ikolajūnas ir Paulina 
Bakšicnė, kuri sirgo veik visą 
žiemą diegliu nugaroje.

Katrė Jozapaiticnė dar vis 
tebeserga šalčiu, ir ranką tu
ri labai skaudančią. ■ A. Že
maitienė susižeidė deginės 
rankos pirštą stiklu ir turėjo 
važiuoti į ligoninę, kad sudė
ti! bent kelis “stičius”. Susi
žeidė ranką Ikševičicnė. Jau 

Į eina sveikyn J. Krasauskas.
Visiems ligoniams vėliname 

greitai pasveikti.
—-b

Teko sutikti gerąjį draugą 
K. Stanulį. Paklausus, kas pas 
ji gero girdėti, pranešė, liūd
ną žinią. Mirė jo sūnaus mer
gaitė,'tik 3 metų amžiaus. 
Darė jai operaciją ant “ton- 
sulių”. Kaip užmigdė mergai
tę ant operacijos stalo, varg
šelė neišbudb, mirė. Gaila 
gražutės mergaitės, gaila tė
vų, taipgi “granpa.” Reiškia
me giliausią užuojautą visai 

į K. Stanulid šeimai.

galėjo delegatų atsiųsti.
Buvo delegatų iš Clevelan- 

do, Milwaukes, Minneapolio 
ir kitų vietų Vidurvakarių. ' 

✓
Iš labai pavykusio gražaus - 
kankliečių perstatymo

, Kanklių Mišraus Choro pa
rengimas, įvykęs Sokolų salė
je geg. 18 d., sužavėjo publi' 
ką — o jos buvo daug. Muzi
kos mylėtojai džiaugėsi ir di
džiavosi ir Kanklių Choru iT w *
jo mokytoju Clenl Deffneriu, 
kuris tikrai pasiaukojo šiam 
dideliam meniškam darbui. 
Johanno Strausso operetė pil
na melodiškų dainų. Kanklie- 
čiai, kaipo vienetas, buvo ge
rai sumokinti. Jų dainos skam
bėjo harmoniškai pakildamos 
iki crecendo čiukuro.

šiam reporteriui teko kalbė
tis su daugeliu kiausovų. Visų 
jų nuosprendis tiek jau aiš- ( 
kus, kaip ir širdingas: Puiki 
muzika, puikūs lošėjai.

Laurus, žinoma, nusinešė 
Helen Kwain, Estelle Bogden, 
Frances Yurgil ir A. Stumb- 
ris. A. Stumbris dainavo ir 
lošė geriau negu praeityje. 
Komplimentuoti už menišką 
progresą r e ikia George 
Kwainy Houston žebraitį ir 
Frank Mikužį. * Jie lošė gerai 
ir dainavo visai neblogai.

Helen Kwain i]' Estelle 
Bogden tai tikros gracijos, 
simbolis švelnumo ir skonin
go muzikaiio išsilavinimo. O 
kaip jos mokėjo flirtuoti!

Prie bendro ansamblio ge
rai tiko G. K. Budris, F. Ai
nis, Josephine Doren.

Publikai labai patiko šešios 
baletistės iš Gladys Hight šo
kių mokyklos, taip pat ir šo
kikės Jerry York ir Ann Kane.

Kada paskutiniam trečia
jam akte dainavo visas cho
ras, tai publikoje kilo entuzi
astiška nuotaika. Strausso 
melodijos sužavėjo publiką.

Grupė detroitiečių, kurie 
klausėsi šios skoningos muzi
kalūs programos, sakė man, 
šiuos žodžius rašančiam: kaip 
būtų smagu, jei kankliečiai 
galėtų suvaidint Strausso ope
retę mūsų mieste!

Gal kiti muzikos mylėtojai 
padarys tam ar kitam artis
tui pastabų. Tai jau jų reika
las. šių žodžių rašytojas pri
klauso prie tų, kuriuos Kank
lių Choro vaidilos “užu širdies 
tvėrė”.

Pasižymėję solistai apdova
noti gėlėmis. Juos ir jas pa
sveikino šimtai žmonių.

Sokolų salėj daug kas sakė, 
kad šią operetę verta atkar
toti. Meno Mylėtojas.

Mirė Dr. John J. Breivis ge
gužės 8 d. Dar buvo jaunas 
žmogus, vos tik 47 metų am
žiaus. Paliko nuliūdime žmo
ną ir du jaunamečius sūnelius, 
motiną ir patėvį Mačius. Dr. 
Breivis mirė nuo širdies ata
kos. Jo žmona yra buvusi ro- 
chesteriėtė. Reiškiame užuo
jautą velionio šeimai, motinai 
ir patėviui.

A. J. K! Navalinskai
(________ __________________ _—

ŠYPSENOS
♦ Musė, vaikščiodama žmo
gaus galva, vesdamasi savo 
dukrelę, sako: “Tai kaip laiš
kai pasimainė. Kai aš buvau 
tavo amžiaus, vaikščiojau tik 
su mūsiška dresiuke, o dabar 
turi susiveržt su sprindžinais 
ii- gumos diržais. Tuomet gal
va buvo taukuota, o dabar 
sausa kaip puodynė...”

Seržantas B. sako^ savo 
draugui, kad jo likusi mergi
na neužsiimdinėja ir nedrau
gauja, neromansuoja, su ki
tais vyrais.

Seržantas K.: “Kaip tu gali 
būti užtikrintas, kad ji neina 
niekur su kitais?

“Well, ji dar turi išbūti 
dvejus metus paleistuvių į- 
staigoje.”

Šokike Julie Newmeyer su savo Šuniuku. Vargšas šuo 
negali prisitaikyti prie savo savininkės. Jis buvo nuda
žytas taip, kaip šokikės drapanos. Bet kai ant šokikės 
drapanų beveik nebeliko, šuns šersties nebegalima pri
taikyti...

Žinios iš Lietuvos^
Klaipėdiečių gamybinės 
dovanos

KLAIPĖDA, IV. 1 d. — 
Klaipėdoje, Sodų gatvėje, iš
augo keletas daugiaaukščių 
namų. Statybininkai, lenkty
niaudami už naujus gamybi
nius laimėjimus Gegužės Pir
mosios garbei, jau 3 namus 
perdavė eksploatacijai. Nau
jus su visais patogumais bu
tus gavo “Gulbės” fabriko 
puikios kokybės audėjų briga
dų vadovai Jančauskas ir An- i 
tanavičius, to paties fabriko 
inžinierius Jurgaitytė, audė-1 
jos daugiastaklininkės Bieli-! 

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į LAIME

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 3G8 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą. . .

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

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti j šalį, kol užbaigsite!
" Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. . Užsakymus siųskite:

110-12 Atlantic A ve. Richmond Hill 19, N. Y.

................................................................- ......................

įsigykite ,
JONO KAŠKAIČIO

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioj'e telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

d:
Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y.LAISVE
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kaitė, Michailova ir eilė kitų 
stachanovininkų.

šiemetę “Gulbės” fabriko 
darbininkams toje pačioje 
gatvėje bus pastatyti dar 3 
namai.

“Baltijos žvejo” artelės na
riai, lenktyniaudami tarptau
tinės darbo žmonių šventės— 
Gegužės Pirmosios — garbei, 
pasiekė gerus laimėjimus. Ko
vo mėn. 25 d. artelės žvejai 
įvykdė anksčiau nustatyto lai
ko pirmojo š. m. ketvirčio 
planą ir pradėjo dirbti balan
džio mėnesio sąskaiton



GYVIEJI KOVOJA3

Parašė ŽANAS LAFITAS

* (Tąsa)

4 T^o būdu mums patiems teko tarpu
savį pasiskirstyti pareigas. Liūs jenas 
suras mūsų žmones ir juos organizuos. 
Fernanas — patyręs partijos darbuoto
jas; į jo veikimo sritį įeis tikrinti kad
rus ir teikti jiems materialinę pagalbą. 
O mano pareiga — koordinuoti darbą ir 
užmegsti ryšius tiek nacionalinėje, tiek ir in
ternacionalinėje srityje. Reikia sukurti 
tinklą žemutinių kuopelių, sudarančių 
ratukus mašinos, kurios dalys atliks tik 
savo tiesioginį uždavinį, bet nežinos tos 
funkcijos, kuri joms skirta bendrajame 
darbe.

Daktaras Rene ligoninėje, tėvelis Anri 
batų dirbtuvėje, Vilis ir Žiulis—visi jie 
yra šių žemutinių grandžių siela, jų va
romoji jėga.

Mūsų planas labai paprastas. Reikia:
1. Tiksliai suskaičiuoti mūsų jėgas.
2. Paskirti kiekvienai darbo sričiai 

stovykloje vadovaujantį aparatą, su ku
riuo mes užmegsime ryšius.

3. Sudaryti kontaktą su visais pran
cūzas patriotais nekomunistais, siekiant 
padėti pamatą platesnei nacionalinei or
ganizacijai.

4. Sistemingai informuoti prancūzus 
apie padėtį frontuose ir, remiantis vis 
augančiu pasipriešinimu, rengti juos, 
kad tinkamu momentu jie patys sugebė
tų dalyvauti išsivadavime.

5. Plėšti žmones iš mirties nagų, su
telkus kolektyvines pastangas remti 
tiems, kurie, patekę į geresnes sąlygas, 
daugiau už kitus gali prisidėti prie savo 
stovyklos draugų gyvybės išgelbėjimo.

Trumpiau tariant, pirmutinis mūsų 
uždavinys yra suorganizuoti ir suvienyti 
prancūzus bendram mūsų nacionalinio 
kolektyvo gynimui. Kad ši kova būtų 
veiksminga, ją reikia vesti glaudžiai 
bendradarbiaujant su kitų šalių žmonių 
grupėmis. Štai kodėl aš palaikau nuola
tinį kontaktą su ispanų komunistų at
stovu Felipe ir su savo draugu Žiuliu— 
bLlgų atstovu. O jau internacionalinėje 
stovyklos partinėje organizacijoje aš at
stovauju šioms trims grupėms. Čia į mū
sų trejetą be manęs įeina čekas Barta ir 
jugoslavas Kovotojas, buvęs ligoninės 
raštininkas, dabar tapęs stovyklos vertė
ju. Barta palaiko ryšius su čekais, ru
sais ir keliais vokiečių komunistais. Ko
votojas turi ryšius su jugoslavais, len
kais ir izoliuotomis grupėmis. Tuo būdu 
visos organizacijos gijos sueina į vieną 
trijų žmonių grupę.

Visi mūsų žmonės suskirstyti į vietas. 
Lieka tik paleisti mūsų mašiną į darbą. 
Kol kas įvairių tautybių ir įvairių so
cialinių sluoksnių kalinių masė dar tik 
pradeda justi pirmuosius paleistos j dar
bą mašinos judesius. O Ebenzėje kalinių 
skaičius jau viršijo šešis tūkstančius.

Darbas elektromonterių komandoje 
leidžia man skirti šiam kilniam uždavi
niui didesnę savo laiko dalį.
~ * * * j

1 Užmegzdamas ryšius su darbo drau
gais, aš aptikau pažįstamą. Pats pirma
sis prancūzas, su kuriuo aš įsikalbėjau, 
atsakė:

— Aš iš Romoranteno.
— Kuo tu vardu?
—Rože.

— Aš tave pažįstu, man jau kalbėjo 
apie tave.

Ir papasakojau savo naujajam pažįs
tamam viską, ką buvau girdėjęs apie jį 
dar Mauthauzeno ligoninėje iš Rene, sa
vo lovos kaimyno.

— Rene, tur būt, mirė, — tarė Rože. 
— Iš paskutinės partijos, atvykusios iš 
Mauthauzeno, aš sužinojau, kad ligoni
nėje jo nebėra, ir kur jis — nežinia. O 
puikus buvo vyras.

Aš įsivaizdavau Rene kambarį. Vir
šum lovos — naktinė lemputė su žibintu 
ir valkatos figūrėle. Jo žmona, gležna 
brunetė, užmiega apsiverkusi, o virtuvė
je senutė motina mezga ligi aušros, gal
vodama apie sūnų. Nelaimingi žmonės!

Kitas prancūzas, dirbąs toje pat bri
gadoje, belgų kilmes. Vardu jis Šarlis. 
Būdu jis truputį primena Ernestą ir 
nuo šviesiausių vilčių staiga pereina į 
juodžiausią pesimizmą. Mus jau susie
jo su juo vienas įvykis, apie kurį verta 
pa p asako t i sm u l k i au.

Visą praėjusią savaitę mes -trise dir
bome pačioje Ebenzėje. Vedėme elektrą 
trobesyje, kuriame rengiamas stovyklos 
daržovių sandėlis. Mus nuveda ten kiek
vieną rytą su 30 žmonių komanda, kuri 
visą dieną rūšiuoja bulves. Tai labiau
siai privilegijuota mūsų komanda. Pa
tekti į ją laikoma didele laime, nes čia 
galima ligi soties privalgyti virtų bulvių.

Eidami per Ebenzę, mes keletą kartų 
sutikome karo belaisvių, laisvai vaikš
čiojančių po miestą. Vieną vakarą, pa
matęs vieną iš jų su chaki spalvos mun
duru ir plačia berete, Šarlis džiaugsmin
gai sušuko:

—Prancūzas! Sakau jums, prancūzas! 
Žiūrėkite, kaip jis suka cigaretę! Niekas, 
be prancūzų, taip nesuka.

Kai mūsų vora ėjo pro jį, mes vieno 
jausmo pagauti sušukome:

—Sveikas, prancūze!
Bet prancūzas ėjo toliau. Jis, rodos, 

nesuprato, kiek jausmo mes įdėjome į 
šiuos paprastus žodžius. Tur būt, jam, 
kaip ir visiems praeiviams, mes buvome 
paprasčiausi katorgininkai.

Kitą dieną mudviem su Šarliu buvo 
pavesta įvesti elektrą'daržovių sandėlio 
fasade, šarlis užlipo ant kopėtėlių. Aš 
padavinėjau jam įrankius. Senis karei
vis stovėjo atokiau, laikydamas nutaiky
tą į mus prieštvaninį mauz-erį.

Mes vogčiomis žvalgėmės į einančius 
per aikštę žmones. Jie atrodė mums 
kaip kažkokios kitos planetos gyvento
jai: vaikai, moterys, civiliai ėjo savo rei
kalais, jie gyveno čia ramioje mažo pro
vincijos miestelio atmosferoje, toli nuo 
stovyklos ir karo baisybių. Staiga jau
na, elegantiškai apsirengusi moteris su
stoja prie mūsų. Ji buvo graži, labai gra
ži.

Moteris be baimes žiūrėjo į mus, žiū
rėjo į mūsų suveltas barzdąs, Į mūsų 
dryžuotus drabužius. Ji priėjo prie sar
gybinio ir, tarusi jam keletą žodžių, ati
darė rankinuką, iš kurioj iškrito maža 
balta nosinaitė. Išėmusi iš rankinuko du 
■kepalėlius, susuktus į plonutį popierių, 
ji įteikė jam, kad mums atiduotų.

Paskui moteris dar kartą pažvelgė į 
mus ir, tur būt, norėdama padovanoti 
mums kažką daugiau negu vien išmaldą, 
nusišypsojo.

Mes niekad nepamiršime šios šypse
nos.

(Bus daugiau)

MONTELLO, MASS.

PIRMAS METINIS

! PIKNIKAS
LieluviŲ Tautiško Namo Parke

Įvyks Penktadienį ir Sekmadienį

Gegužes 30 ir Birželio 1
Rengia Rietuvių Tautiško Namo Draugove

Pradžia. 1 vai. dieną
BUS GERA ŠOKIAMS MUZIKA

[Gardūs valgiai, minkšti ir stiprūs gėrimai. Bus dai- 
‘ sportiškų veiksmų ir šiaip pasilinksminimas.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. Čia 
susieisite savo gerus draugus, kurių nematėte jau 
per ištisą žiemą. Po žaliom pušim čia su draugais 
praleisite laiką. RENGĖJAI.
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Baltimore, Md.
Gegužės 19 d. įvyko entu

ziastiškas Progresyvių Parti
jos susirinkimas. Dalyvavo 
per du šimtu žmonių. Kalbėjo 
Progresyvių Partijos kandida

to į prezidentus žmona Mrs. 
illallinan. Ji nurodė, kad šian
dien svarbiausias klausimas 
> yra taikos klausimas. Kovoti 
, už taiką reikia visiems. Pro
gresyvių Partija šiuose prezi
dentiniuose rinkimuose taikos « 
reikalą stato pirmon vieton.

Susirinkimas buvo sušauk
tas tam tikslui, kad pradėti 
i kampaniją už uždėjimą Pro
gresyvių Partijos kandidatų 
ant baloto Maryland© valsti
joje būsimiems rinkimams.

Koresp.

United Steelworkers (CIO) unijos vykdomoji taryba ir unijos prezidentas Philip 
Murray. Paveikslas imtas unijos konvencijoje, Philadelphijoje. Murray pareiškė, 
kad. unija vėl paskelbs streiką, jei nebus greitoje ateityje išpildyti unijos reikalavimai 
dėl algų pakėlimo.

-
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Pittsburgho ir apylinkės 
trupiniai

WILMERDING, Pa. — LDS 
37 kuopos susirinkimas įvyko 
gegužės 4 d. Sekret. Piontka 
skaito 8-tos apskrities sekreto
riaus Pipiro laišką, kad kuopa 
išrinktų delegatus Į gegužės 
1.8 -d. 8-tps apskrities konfe
renciją. Pirm. S. T. klausia: 
Ką manote? Niekas nieko ne
sako, tyli. Atsistoja I. Svetoka 
ir sako: Aš važiuosiu ir dar 
du kitus nusivešiu. “Labai ge
rai,” kas nors atsiliepė iš lia
nų.

Antras laiškas skaitoma iš 
LDS centro dėl rinkimo de-' 
legatų j LDS seimą, kuris į- 
vyks rugpjūčio mėnesį Det
roit., Mich. Pirmininkas klau
sia: Ką darote, draugai? Ir 
vėl visi tyli. Bakstelėjau vic-

i nam alkūne ir sakau : Duok į- 
i nešimą, kad reikia rinkti ir 
Siųsti delegatą, nes yęa labai 
svarbu. 1. S. atsistoja ir sako: 
Pirmininke, aš duodu įnešimą, 
kad reikia siųsti delegatą. •

Pirmininkas: Ką sakote,, 
draugai Tyla. Vėliau 1. P. pa
rėmė įnešimą. Bet tūlas narys 
priešingas, girdi, nėra pinigų. 
Kitas narys atsiliepė,: kad mū
sų kuopa turi $500 banke. Pir
masis ir vėl prakošia, kad 
“valdžia neleis tokiems reika
lams pinigus naudoti.” Ir pir
mininkas ant to nieko neatsa
kė. Ir taip delegato klausimas 
pasiliko neišspręstas ant to
liau.

Kiek metų atgal Wilmer
ding© lietuviai buvo vakari
nės Pennsylvanijos aušrinė 
žvaigždė. Ten buvo ruošiamos 
tankiai prakalbos. Ten buvo 
lošiami teatrai. Ten buvo be
ras ir choras. Teisybė, daug 
lietuvių- išmirė, bet dar yra ir 
gyvų. Bet jie kažin kodėl nuo 
savo jaunesnių idėjų pradeda 
atšalti.

Geras kareivis niekad ne
miršta. Užsigrūdinęs veikėjas, j 
pasirinkęs' progresyvišką ko-j 
lią, jo niekados nemaino.

—0—
Gegužės 18 d. LDS 8-tos 

Apskrities, konferencija. Ruo
šiuosi ir manau sau: Per du 
pereitus metus tris sykius va- 
žiava į konferenciją ir taip 
pasitaikė, kad per du metu 
nebuvo galima jos ^surasti. 
Priežastis : o r g a nizatorius 
kraustosi, kur kas kam galvo
je! Kita konferencija: sekre
torius “mufinasi.” Trečia 
konferencija: surandame LDS 
142 kuopos salėje būrį žmo
nių. Bet vienas iš apskrities 
komiteto narių pareiškia*, kad 
šis suvažiavimas nėra apskri
ties konferencija, o tik drau
gų pasikalbėjimas. Na gi, da
bar, ar ir. vėl taip bus su ge
gužės 18 d. konferencija?

Bet mano apsirikta. Trau
kiu, į LMD Naihą. Pažiūriu į 
laikrodį. Einu į klūbruimį. 
Mūsų žmonių nesimato. Klau
siu durų sargą: Ar turėjai n<*-

paprastų svečių? Taip, visi 
viršuje. Tai, brace, stebėtina, 
aš būsiu paskutinis. Pradėjau 
kopti laiptais aukštyn. Nela
bai sekasi. Galai čeverykų už
kliūva už viršutinės lentelės. 
O aš nemyliu, kad susirinkę 
pastebėtų, jog aš esu paskuti
nis. Tai]) ir buvo. Pirm. J. Ma
žeika, man žengiant į salę, 
skelbia LDS 8-tos Apskrities 
konfcrencijos atidaryiną.

žiūriu į prezidiumo stalą. 
Sėdi 6 apskrities komiteto na
riai. Na, manau, dabar tai jau 
tikrai bus konferencija.

Pirmininkas M. paskiria 
mandatų komisijom Edwarda 
Einikį, Mrs. Karsokienę ir Ge
orge Urboną. Tuo tarpu pa
kvietė pakalbėti J. Shery ir 
Geo. Urboną. Abudu kalbėto-

ra p or
kų© pu 
vard us.

jai pasisakė už budavojimą 
LDS organizacijos, ir nurodė, 
katp yra naudinga prigulėti 
prie Susivienijimo.

Mandatų komisijos 
(as. U r b o n as i šša u k i a 
numerius ir delegatų 
Konferencijoje dalyv
delegatų, atstovaudami 9 kuo
pas. Tai jau didele atstovybė 
pagal Pittsburgh© apylinkę. 
LDS 37 kuopa ncprisiimtė de-j 
legato.

Aš čia smulkmeniškai nežy-1 
mėsių konferencijos nutarimų, 
nes protokolas tilps
Tik tiek pažymėsiu, jog

kad kai kurie iš jūsų esate ai-

Draugūs Savukaiticne, Na
čejienė, Stonienė ir dar kai 
kurios kitos draugės, kurių 
vardų nepasižymėjau, apkro
vė stalus sultingais ir mais
tingais užkandžiais. Visų ats
tovų ir svečių pasibaigė pokal
bis ir prasidėjo “savišalpos” 
darbas.

Vardan konferencijos atsto
vų tariu ačiū jums, draugės, { 
už skanias vaišes.

—o—-
Pittsburgh, Pa. — Alaus 

jau penkios savaitės negalima 
gauti. Visų dienų duonos irgi, 
jau trečia/savaitė negauname, j 
Streikas. Plieno 
irgi ruošiasi 
pekas $1.50. 
esi geras, už

darbininkai j 
į streiką. Bulvių I 
Pragyvenk, kad i 
1950 metų algą.

IŠ LIETUVOS
SĖJAI PASIRENGĘ

KALVARIJA, IV. 10 d. — 
“Mičiurino keliu” žemės ūkio 
artelės kolūkiečiai baigia pa
siruošti pavasario sėjai, žy
miai viršytas sėklos su pylimo 
planas. Visa sėkla kruopščiai 
išvalyta, patikrintas jos dai-

j gumas.
Visuotiniame kolūkiečių su

sirinkime patvirtinta su Kal
varijos MTS sudarytoji sutar-

Tiesoje.”* 
nu- ! 

tarta raginti kuopas, kad pa
siųstų delegatus į būsiantį rug
pjūčio mėnesį LDS seimą. O į 
apskričio komitetas, kiek ga
lėdamas, padės tvarkyti dele
gatams kelionę į seimą. Taip
gi yra rengiamas piknikas 
birželio 29 d., Franklin* Grove i
farmoje. Kelrodis bus nurody
tas garsinimuose.

Abelnai man ši konferenci
ja patiko. Visi atstovai, o ypa
tingai draugės moterys, ėmė 
balsą ii- dalyvavo diskusijose, 
net ir vyrus kai kuriais klausi
niais sukirsdamos. Į apskri
ties komitetą, kuris tarnaus 
nuo šių metų gegužės iki 1953 
m..'gegužės, išrinkta: J. Ma
žeika, A. Pipiras, J. Urbonas, 
J. Shery, Mrs. Načejienė, J. 
Portikas ir Mrs. Karsokienė.

’ Nuo savęs linkiu naujajam 
komitetui gerų pasekmių gai
vinime apskrities ir abelnai 
LDS organizacijos.

Mirusieji nariai pagerbti 
vienos minutės atsistojimu.

Pirmininkas paskelbia kon
ferencijos uždarymą. Bet 
draugės delegatės moterys 
pasipriešina. Sako: Lai pade.- ( 
da plaktuką pirmininkas į 
šalį, o ’jūs, draugai, sėdėkite' 
prie stalų. Mes nors ir mažu-' 
moję, bet kaip tas mažas ak-' 
Pienelis, apverčia didelį šieno 
vežimą, taip ir mes jumis ap
veiksime. Bet apveikime, kad 
atsimintumėte savo motinas ir 
gyvenimo drauges ir abelnai 
visas moteris. Mes žinome,

tis. Palyginti su praeitais me
tais kolūkyje dvigubai padi
dės traktorinių darbų apimtis.

Kolūkių agronomas E. Ra
dzevičius parengė agrotechni- 
nių priemonių planą derlingu
mui kePJ. Pavasario sėją kol- 
ūkis atliks per septynias die
nas. Visas vasarojus bus pasė
tas traktorinėmis sėjamosio
mis, dideli plotai bus apsėti 
siauraeiliu ir kryžminiu būdu 
ir patręšti granuliuotomis trą
šomis. Prieš sėjant sėkla bus 
sušildyta ore.

Kolūkiečiai plačiai išvystė, , 
vietinių trąšų ruošimą. Į lau 
kus išvežta šimtai tonų mėš-1JZ 
lo. Iki lauko darbų pradžios,, 
bus išvežta dar 500 tonų d u r- x 
ihy-

Baigė pasiruošti pavasario 
sojai “Vagos”, “Santakos”, 
Lietuvos KP(b) VI suvažiavi
mo vardo, Černiachovskio var
do kolūkiai.

VISASĄJUNGINĖS 
VARŽYBOS KAUNE

IV. 9 d. —Tary- , 
tinklininkai —

KAUNAS, 
bu Sąjungos 
stipriausieji pasaulyje ir Euro
poje. Visos pasaulio ir Euro
pos pirmenybės, kuriose daly
vavo mūsų šalies tinklininkai, 
pasibaigdavo įtikinama tary
binių sportininkų pergale. 
Tai]) buvo ir pernai Paryžiu
je, per Europos čempionatą,- 
kurį vyrų ir moterų grupėse 
laimėjo TSRS rinktinės.

Šią savaitę į Kauną su
važiuoja įžymiausi šalies tink
lininkai: čia, sporto halėje 
sekmadienį atidaromas TSRS 
10 miestų tinklinio turnyras.

KONFERENCIJA DURPIŲ 
TRĄŠŲ KLAUSIMAIS

DAUGAI, IV. 10 d. — čia 
šiomis dienomis įvyko žemės 
ūkio instituto surengta moks
linė konferencija durpių trąšų 
klausimais. Kolūkiečiai, žemės' 
ūkio specialistai išklausė prof. 
V. Ruokio pranešimą apie 
durpių reikšmę keliant dirvų 
derlingumą ir gerinant jų 
struktūrą, žemės ūkio mokslų ■ 
kandidato docento V. Tauje- 
nio — apie rajone esančius - 
durpynus ir jų panaudojimą, 
žemės ūkio mokslų kandidato . 
docento B. Baginsko ir J. Tar
vydo pranešimai buvo skirti 
durpių kasimo, panaudojimo 
kraikui ir tręšimui gryname 
bei kompostuotame pavidale 
klausimams. »

Diskusijose aktyviai 
vo kolūkiečiai, rajono 
mai. Jie įsipareigojo 
išplėsti durpinių trąšų 
dojimą.

dalyva- 
agrono- 
žymiai 
panau-

J. Tarvydas

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

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

Švilpa Išdirba a 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: nu.šašimų, 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 naščių, prisiųskite Money Order ar gerą banko čekį. 
Siunčiu ir C'. O. DAl/ems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto Štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

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

ma 
tys

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

5 pusi.--Laisvė (Liberty)--Antradien., Gegužės-May 27, 1952

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110
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TEATRININKAMS
Liauti. Teatro susirinkimas

Reikalaus pakaity 
kontraktuose

Kriaučių atydai
Gegužes (May) 28 d. įvyks 

lietuvių kriaučių 54-to sky
riaus svarbus susirinkimas 11- 
27 Arion PI. unijos svetainėje. 
Pradžia 7 :3O vakaro.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos. susirinkimas yra 
svarbus tuomi. kad mūsų dele
gatai parvažiavo iš Amalga- 
meitų konvencijos ir duos ra
portą. Yra svarbu visiems gir
dėti, ka jie parvežė kriau- 
čiams. Taip pat visiems bus 
svarbu girdėti, kokias konven
cija rezoliucijas priėmė ir ko
kias atmetė. Numeskite nami
nius reikalus į sali, dalyvain 
kite susirinkimo.

Dar bus ir kitokiu raportu, 
ypatingai iš dirbtuvių stovio. 
Kadangi kriaučiai pusėtinai 
ilgai stovi be darbo, tad jau 
laikas rūpintis ir apie darba
vietes.

Turėkite unijos ir social se
curity korteles, kitaip nebūsi
te įleisti į susirinkimą. Daly
vaukite visi minėtu laiku. J. S.

Darbiečiai protestavo 
prieš pardavimą busy

American Labor Party pir
mininkas Vito Marcantonio

Į Atminkite sekmadienį, 1 birželio! Mirė žymus aktorius 
Visi į Millers Grove!

Sekmadienis, pirma diena) 
j birželio, — visi i MILLERS 
GROVE! New Yorko ir New

Ir jūs drauge, šio prakil-

stipriai kritikavo Next Yorko 
miesto valdžią už pasimojimą 
parduoti miestines autobusų 
linijas privatiškoms kompani
joms.

Darbiečiai sako, jog valdi
ninkai tuomi nori suteikti fir
moms galimybę pasipelnyti iš 
žmonių turto.

Numatoma, • kad firmps 
tuojau pakels busų fėrą. O ta
da valdininkai turės gerą pa
siteisinimą pakelti visus ferus. 
Ir, kaipo tie Pilotai, galės 
nusiplauti rankas, balsuotojų 
akyse prisistatinėti nekaltais 
avinėliais, vėl gaudyti sau 
balsus rinkimuose. N-nis.

Jersey Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo kuopų metinė 
Šventė, piknikas. Tą dieną vi
si ir visos privalo iš arti ir toli 
dalyvauti piknikė. Netik LDS 
nariai, bet ir simpatikai pra
šomi skaitlingai atsilankyti.

LDS Trečios Apskrities Ko
mitetas tikisi, turi vilti, kad 
LDS nariai Įvertins šį prakil
nų parengimą ir naudingą tik
slą. Geras piknikas patarnaus 
sukėlimui kapitalo, kad būtų 
galima kuo daugiausiai pa
siųsti delegatų Į LDS Dešim
tąjį Seimą, kuris Įvyks pra
džiojerugpjūčio mėnesio Det
roit, Mich.

“Well”, kuopų sekretoriai 
laiškais ir ypatiškai klausia 
apskrities komiteto, ar galės 

: pagelbėti kuopoms ’pasiųsti 
l delegatus. Atsakymas tokis: 
1 kaip kuopų nariai įvertins šį 
komiteto pasibrieštą svarbų 
darbą, pikniką. Piknikas pa
vyks, tai bus naudos dėlei* vi
sų. Bet jeigu nepavyks, tai 
nuostolis netik apskričiai, bet 
ir kuopoms. Pikniko nepavy- 
kimas sulaikytų skyrimą fi
nansinės paramos delegatų 
kelionės lėšų padengimui.

j naus darbo rėmėjau, pagal- 
Į vokite visapusiškai ir patsai 
dalyvaukio piknike ir kitus 
raginkit* dalyvauti. Mes lau
kiame svečių betik iš New 
Jersey valstijos, bet ir New 
York o.

LDS nariai, vykdami į pik
niką, įsigykite įžangos tikietą 
pas savo kuopos komitetą. 
Nusipirkęs tikietą pas kuopos 
komitetą, paremsi savos kuo
pos iždą. Mat, parduoti iš 
anksto tikintai eis į kuopų iž
dus.’ Prie pikniko vietos par
duoti tikintai eis į apskrities 
i ž d ą.

Kelrodis

, Važiuojant New Jersey 
Central ar Pennsylvania trau
kiniais, išlipkite Elizabeth, 
N. J., Broad St. stotyje ir im
kite ’28-tą bvrsą į Kenilworth. Į

. John' Garfield, 39 metų,
mirė aktorės Iris Whitney 
bute tic#' Gramcrcy Park,'
New Yorke. Paliovusi veikti 
jo širdis.

Garfield, Bronx kriaučiaus 
sūnus, užaugo į vaikinei) di
džiojo nedarbo ir beviltės me
tais., Sakoma, sąlygos vos ne
prarijo jį, buvęs tapęs beveik 
gatviniu vaiku, kai žudomam 

! jaunimui pagelbėti pasišventę 
žmonės pastebėjo jo gabumus 
ir sudomino menine veikla, 
surado jam bent šiokias to
kias galimybes veikti ir gy
venti.

Prieš 15 metų jis pradėjo 
pakilti į aukštumas po atsižy- 
mėjimo veikale “Golden Boy,” 
kuriame jis vaidino ir šį- pa
vasarį veikalą per 9 savaites 
pakartojant ant' Broadway. 
Pirmąjį pakilimą sekė žvaig
ždinės rolės eilėje kitų veika-

šimtai žmonių, visokio Ino- 
i mo ii* amžiaus, lankė staiga 
i mirusiojo aktoriaus John Gar- 
fieldo šermenis.. Vieni jį ir jo 

i šeimą pažino nuo vaikystės, 
j kadangi jis — augęs Bronxe. 
j.Kiti buvo jį pamylėję, kaipo 
! gerą aktorių. Dar kiti susido- 
| mėję juomi dėl to, kad jis bu- 
! vo persekiojamas, kaipo šali
ninkas darbininkiškų idėjų.

________________

Moteris apiplėšė 
banką, pakliuvo

Newyorkiete Mrs. Anna My
ers. dviejų mažamečių vaikų 
motina, parodžiusi banko ka
sininkui šaunamą įrankį, pa
reikalavo $400. Pinigus ji ga
vo ir išėjo. Bet ją išsivijo lau
kan banko vedėjas, taipgi su 
šaunamu įrankiu rankoje. 
Jam paleidus oran šūvį, mote
ris pasidavė.

Visi Lietuvių Liaudies 
Teatro nariai privalome da
lyvauti susirinkime aptari
mui mūsų draminės veiklos 
ateinančiam sezonui. Taip 
pat kalbėsime ir veikiausia 
rinksime delegatus j atei
nanti Lietuvių Meno Sąjun
gos suvažiavimą, kuris 
Įvyks šių .metų liepos 12 ii’ 
13, Worcesteryje.

I susirinkimą, kviečiami ii' 
nenariai, visi draminės vei
klos šimpatikai ir talkinin
kai. Vasaros laiku mes no
rime pasirinkti veikalus ir 
pasiruošti rudens Vaidybai.

i

Visi-ir visos kviečiami bū
ti laiku, 7:30 vai.- ..vakare, 
Kultūrinio Centfo • patalpo
je, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y., šį 
trečiadienį, gegužės 28 d.

LLTPirm.

Distributive, Processing and 
Office Workers 65-tas distrik- 
tas, nepriklausoma nuo di
džiųjų centrų unija, šaukia 
Stern, Gimbels ir kitų krautu.\ 
vių darbininkus į mitines.’ 
Juose svarstys reikalavirtuuj 
p a k e i st i kontraktus.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS

6 kambarių .atskirai statytas, vie
nai šeimai namas, gesu apšildomas, 
ir garadžius, su kiemu. Puikiausiame 
stovyje, geroje vietoje, 1 blokas nuo 
Van Wyck Expressway. Turite pa
matyti, kad tikrai įvertinti. Parduo
dame be agento. Kreipkitės: 102-09 
Remington St., Jamaica, N .Y.

(103-105)

Faitoute Avc.. iki Millers 
Grove. Automobiliais ' iš New
Yorko per Holland Tunelį im
kite kelią No. I iki Elizabeth,
N. J., sukite po tiesiai West
field Ave. iki Faitoute Avė., 
sukite po ’tiesiai Colfax Avė. 
West Park. Kampas Colfax ir 
Ash wood . Ave. bus Millers 
Grove, pikniko vieta.

Kviečia, Komitetas.

Mandoliną orkestras
New Yorko Mandolinų Or

kestras davė koncertą praeitą 
šeštadienį Town Hall salėje. 
Šis orkestras, kuris egzistuoja 
jau 27 metus, susideda iš mė
gėjų, tai yra, iš ne profesio
nalų muzikų.

Programa buvo labai turtin
ga. Orkestras išpildė Musorgs- 
kio, Ilaydeno, Mocarto, Var- 
šavskio ir kitus kūrinius. Taip
gi buvo išpildyta garsioji Ar
mėnų Rapsodija.

lų ir daugelyje filmų..
Paskiausiais pora metų 

I buvo pradėję persekioti 
1 ameri k i n i a i ragan gan d ž i ai

he
ir

i skelbta, kad jis 195 1 metų 
! pavasari “kooperavo” su jais. 
. Tačiau teatro industrijoje, jis 
; tebebuvo persekiojamas.
i
i

Hotel Plaza 14-ine aukšte
• išvogta iš ponios Harrison ku
lto $24,750 vertės brangumy- 
I nu.

Policijoje moteris aiškino
si, kad vyras ją su vaikais ap
leido. Kad varganai gyvenda
ma jinai vos tiktai išsiverčia. 
Ir kad dabar jai būtinai rei
kalinga operacija, be kurios, 
jai sakyta, ji negalėsianti iš
gyventi. Tai • operacijai ji ir 
ėmusi tuos pinigus.

Ją sulaikė kalėjime kaipo 
prasikaltėlę. Kaltina bandy-* 
me apiplėšti ir už turėjimą 
revolverio be atitinkamo lei
dimo.

PRANEŠIMAS )
MONTELLO, MASS.

Pirmas metinis piknikas Lietuvių 
Tautiško Namo Parke, ant Keswick 
Rd. jvyks (Memorial Day), gegužės 
30 d. (May) ir šj. sekmadieni, bir
želio 1 (June), .1952. Rengia Lietu
vių Tautiško Namo Draugovė. Pra
džia 1 vai. dienų. Automobiliams 
naujai pataisytas kelias. Bus gera 
muzika, gerų valgių ir gėrimų, spor
tų ir šiaip pasilinksminimo. Prašom, 
visus dalyvauti ir su draugais žalia
me pušyne praleisite smagiai laikų.

r (104-105)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGOS MOTERIŠKAS 
DARBININKAS

Reikalingos darbininkės merginos 
batų vųksavimo dirbtuvei (Shoe Po
lish Factory), pakavimui, leibelių 
pridėjimui Capping ir tt.
. 40 valandų savaitė, prisidedaiRirš- 
laikiai su mokeštim laikas ir (pusė. 
Linksmos darbo sąlygos ir gera nioL 
kestis. Arti Williamsburg RridgJ. 
Matykite Mr. Frank (1 lubos j vir
šų).

KNOMARK MFG. CO., Inc.
830 Wythe Ave., Brooklyn, N. V.

(101-105)

I Profesorių grupės 
taipgi gins Lenz’ą

Queens Kolegijos Kalbų, 
Literatūros ir Dailės mokyto-

j Įspūdžia i iš Aido Choro koncerto!
Nepaprastai didis užsiganė-' tokia saviveikla. Jiems buvo 

dinimas pasireiškė publikoje, užginti kaimuose susirinkimai, 
susirinkusioje į Aido Choro 40 Tuo galėjo naudotis tiktai ge- 
metų sukakties koncertą. i lūžiniai vilkai ir šauliai, kurie‘ I

jų-profesorių susirinkime pra
ėjusį ketvirtadienį priimta re
zoliucija, kurioje reikalauja 
parodyti tikrąją priežastį, dėl 

Į kurios Lenz atstatytas iš 
. Dean of Students pareigų.
Niekas nebalsavo prieš tą re
zoliuciją.

i Gi vietinis American Asso- 
i ciation of University Profes
sors skyrius, turįs 97 narius iš 
Queens Kolegijos mokytojų 

i štabo, nutarė pasiųsti savo 
. centraiinei įstaigai prašymą, 
| kad ji tyrinėtų Lenz’o atsta - 
I tymą.
I

Mokytojai, kaip kad ir stu
dentija, įtaria, jog Lenz at
statytas dėl to, kad aukštos 
niojo švietimo viršininkai pa

taikauja .išlaukiniams ragarr- 
gaudžiams. Jie sako, kad 
Lenz savo tinkamumą prirodė 
savo darbu tose pareigose 
per penkerius metus.

Atrodo, kad turime atiduoti 
didžiuli ir garbingą ačiū cho
ro vedėjai Mildred Stensler 
už tokį pajėgumą taip suga- 
biai vesti chorą ir už taip jau
dinančiai sudainuotas lietuviš
kas dainas.

Patsai choras nėra nariąis 
skaitlingas, bet dainininkų 
balsai tai]) gerai išlavinti toms 
dainoms, kurias dainavo, kad 
jos jaudino, siekė giliausius 
žmogaus jausmus. Per tuos 
40 metų choro gyvavimo teko 
girdėti jo visokių dainų, bet 
ne visomet buvo progos išgirs
ti taip širdį jaudinančių dai
nelių. kaip šiame 40 metų su
kakties koncerte.

Dalyvavusioje koncerto pub
likoje jaunųjų buvo mažai. 
Daugiausia buvo tie, kurie 
Lietuvoje gimę dar prie caro 
režimo, pabaigoje 19-jo šimt
mečio. O tų, kurie gimė pra
džioje 20-j o šimtmečio, ypa
tingai užaugusiųjų prie fašis
tinės, smetoninės nepriklauso^

slopino kaimiečių pasilinksmi
nimus.

Kas kita pas mus, senes
nius. Mes kad ir 'prie caro 
gyvenome, bet kaimuose turė
jome laisvę turėti vakaruškas, 
šokius. Vaikinai ir merginos 
būriais susieidavome, dainuo
davom apie vargingą savo gy
venimą ir meilės daineles. 
Dar kai kada užtrauk d avom, 
ir “Ant barikadų.” Todėl mes, 
senesnieji, ii* po šiai dienai 

I 

negalime pamiršti lietuvių 
liaudies dainos.

Kita priežastis, kuri padeda 
atšalti nuo lankymosi į parengi
mus, yra nuosavybė, žmogus 
pasipirko namuką. Kaip pra
deda jį taisyti, lopyti skyles 
ir plyšius, tai visą laiką už
muša, pamiršdanfas viską.

Dar kita priežastis yra au
tomobiliai. Nusipirko naujute-i 
Ii automobiliu ir tada toliau v • * *■ » Inevažiuoja, kaip iki miesto 
parko, nes bijo, kad kas gra
žaus pento nenubrėžtų. Tokie

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

LIETUVIŲ AMERIKOS

mybės, tų tiktai vienas kitas 
buvo matyti. Lietuvybė ir lie
tuviškos dainos jų najaudina. 
Ju, meilė link to visko atšalu
si, nes jie augdami prie sme
toninės valdžios neturėjo pro
gos linksmintis dainomis ir ki-

liuoslaikį praleidžia su ta 
mišria snaudančiaja publika; 
kuriai • niekas visuomeniška 
neapeina. Tokie pamiršta ii' 
40 metų sukaktis ir tuos ko
votojus dainininkus, kurie per 
40 metų mus žavėjo su lietu

viškomis dainelėmis. Kurie per 
tuos ilgus metus ne tiktai link
smino mus, bet dainomis aks- Z
tino ir kovoti už progresą, už 
tikrą, laisvą Lietuvos nepri
klausomybę.

'Todėl, didis ačiū jums, ai- 
diečiai! Mes ne tiktai kovojo
me. taipgi ir laimėjom. •

Dėl šokių muzikos: ji turė
tų būti malonesnė, jausmin
gesnė. Tas didis bubno (dro» 
mo) mušimas užtrenkia kitų 
mužiku pusėje. Rūgotojai sa- 
nį balsą.'Taipgi nekurtos pol
kos buvo perdaug tankiu tak
tu grojamos, o tas gadina šo
kių ritmą.

—o—

Koncerte būdamas sužino
jau. kad pranciškonų misija 
nori padaryti daugiau bedie
vių. Įvyko taip:

Dipukas misijopierius davė 
misijas lietuviams katalikams: 
3 dienas vyrams, tris mote
rims. Paskutinį vakarą pasa
kė: Jums, vyrams ir mote
rims, misija yra baigta. O di
pukams inteligentams bus 
duodama nauja misija. Iš su
sirinkusiųjų klausia: kas tie 
inteligentai? Misijonierius at
sako: dipukai daktarai, inži
nieriai ir mokytojai. Iš susi
rinkusiųjų atrėžia: tu . nemo
kini daktarystės ar inžineri
jos. Misijonierius susimaišė ir 
dadūrė, girdi: jie yra aukšto 
mokslo žmonės.
’ žinoma, amerikonams lietu- 
viajns katalikams nepatiko,

SUSIRINKIMAI
MONTELLO, MASS.

HELP WANTED—MALE
Reikalingas wire lalh & scratch 

man. Išlaukinis — Exterior darbas 
prie senų namų,'su truck’ų. Kreip
kitės: N. Y. Bond Stone Corp., 1791 
Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

(102-107)

LLD 6 kp. mėnesinis susirinkimas 
jvyks birželio 2 d. (June), Lietuvių 
Tautiško .Namo kambariuose, kaip 
7:30 vai. vakare. Prašom visus na- 

1 i ius skaitlingai ateiti j minėtų susi
rinkimų. Turėsime gerai apkalbėti ir 
prisirengti prie Laisvės pikniko, ku
ris jvyks July 4 d., Montello, Mass.

G. Shimaitis.
■ (104-105)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22-ros kp. susirinkimas jvyks 

gegužės 28 d., 9305 St. Clair Ave., 
7:30 vai. vakare, nariams žinomoj 
vietoj. Nariai esate kviečiami visi, 
kurie nepasimokėjote duoklių, tai 
pasiniokėkite. Tajpgi buk raportas 
išduotas iš- parengimo ir daugiau 
dalykų apkalbėjimui. — Kuopos Ko
mitetas. — J. S. (103-104)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St. I

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

PETRAS KAPISKAS
<!>

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

♦ I
4>

Wl

PILIEČIŲ KLUBAS
Puiki Salė isnuomuojama 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
f *

Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir
GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

Scena iš fiimos “Kangaro o,” vaizduojančios Australi
jos ateivius, bandančius įsikurti laukiniškame “nauja
me” krašte ir neįprastose sąlygose, Pirminėse rolėse 
Maureen O’Hara, Peter Lawford ir Finlay, Currie. Ro
doma Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th St., New Yorke. »

j kad misijonierius juos pastatė 
i mužiko pusėje. Rūgotojai sa
ko: jūs mus verčiate tapti be
dieviais. f

Kuo tas viskas baigsis, atei
tyje pamatysime. Bet aš vis 
daugiau esu linkęs manyti, 

i kad amerikonai, lietuviai ka
talikai turės nusižeminti ir 
priimti misijonieriaus jiems 
primestą mužiko vardą.

Klovainietis.

Nutarė leisti pirkti 
kiškelio šaka

> H <•'

Miestinė budžeto taryba nu
tarė, kad miestas nupirktų 
.Long Island gelžkelių Rocka
way Beach šaka. Ir sutiko už 
ją mokėti $8,500,000.

' EGZAMINUOJAM AKIS 
, RAŠOME RECEPTUS 

DAROME Iii PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Taryba taipgi paskyrė 
$190,000 samdymui privatiškų 
inžinierijos firmų suplanuoti 
ir statyti du tiltus'ant Jamaica 
Bay, kur išvesta ta linija.

TONY’S ft
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYACSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
ŪIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.
- MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

6 pus!.—Laisvė (Liberty)-Antradien., Gegužės-May 27, 1952
» ...




