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Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

žangiečiams giliai įsidėt gal
von : Pas mus dar yra daug 
gerų žmonių ir smarkių jėgų. 
Gerai suruošti parengimai 
skaitlingai lankomi. Mūsų įs
taigoms finansinė parama 
plaukia gausiai.

Daugelyje kolonijų mūsų 
nelaimė glūdi mūsų apsileidi
me, pamiršime savo pareigų. 
Kur niekas nė piršto nebepa- 
judina, ten, aišku, viskas ap
mirę. Mums reikia veikėjų ir 
veikimo.

Tegu nešdinasi laukan iš 
mūsų galvos ir širdies nepai
symas ir apsileidimas!

—o—
Valstybės prokuroras Mc- 

Granery prieš aštuoniolika 
Beikėjų iškėlė deportacijos 
rykštę. Visi žino, jog tai da
roma dėl pasirodymo republi- 
konams: žiūrėkite, kaip mes 
mušame komunistus!

Bet tai daroma žmonišku
mo kaštais. Beveik visi tie 
žmonės turi šeimas. Jos yra 
griaunamos. O tai žiauru, tai 
nežmoniška. Tai 
ma sui Amerikos laisvėmis ir 
tradicijomis.

—o—
Net baisu radiją užsisukti, 

arba laikraštį paimti į rankas. 
Tos pačios politikierių pasa
kos. Vienos republikonų, ki
tos demokratų.

žmogus žinai, jog kalba ir 
rašo doleriai. Aštuoniasde
šimt milijonų 'kampanijoje!

Viskas pasamdyta, viskas 
.nupirkta. 

—o—
Eisenhower ir Stevenson 

gražiai moka blofinti. Visur 
jie mato ir suranda “komuniz
mo pavojų.”

Ar jie tiki, kad toks pavo
jus Amerikai yra? Negali ti
kėti ir netiki.

Visoje didelėje Amerikoje 
komunistai nekontroliuoja nė 
vienos valdiškos įstaigos, nė 
mažiausio valstybinio apara
to. Nė vieno komunisto nesi
randa nei Kongrese, nei pre
zidento kabinete. Nesigirdi, 
kad nors vienas komunistas 
būtų nors vienos valstijos ar
ba nors vieno miesto valdžio
je.

Tai kur tas “pavojus?” Tik 
didžiausi bloferiai gali'jį vi
sur surasti ir Amerikos žmo
nes juomi gąsdinti.

—o—
Aną dieną pasitaikė “susi

kirsti” su vienu smetoninės 
vieros žmogeliu.

Anais metais jūs, kaip pa
trakę, kovojote prieš Smeto
nos valdžią Lietųyoje, jis kar
štai išmetinėjo. Tai kokių pa- 
ralių dabar pykstate, kai 
mes dirbame už dabartinės 
valdžios nuvertimą?

Nepykstame mes, sakau, 
nepykstame. Verskite jūs, ją, 
kiek tik norite. Mums dėl to 
nei šilta, nei šalta. Nepaiso nė 
Lietuva.

Mums tik atrodo, kad jūs 
kvailai elgiatės, laiką, ener
giją ir pinigus eikvojate.

Mes kovojome prieš smeto- 
nizmą Lietuvoje, kad išlais
vinti Lietuvos dirbančiuosius, 
milžinišką lietuvių tautos 
daugumą.

Jūs gi, broliai, kovojate už 
išlaisvinimą Lietuvos kapita
listų, kurių, kaip klasės, nebė
ra. Ten kapitalizmo ir pama
tai jau seniai sunaikinti.

Tai ar nekvaila kovoti už 
išlaisvinimą tų, kurių nebėra?

—o—
Geriau nė nereikia: Jungti

nių Tautų Asemblejoje beveik 
visi šoka pagal mūsų muziką. 
Ką mes norime, tą nutaria. 
Yra kuo pasidžiaugti. Tai ir 
džiaugiasi radijo komentato-

KIETOSIOS ANGLIES MAINIERIAI 
TAIP PAT REIKALAUJA PAKELT 
UŽDARBĮ PO $1.90 PER DIENĄ

' ' T - “I I \

Valdžia ketina daryti naujus žygius, kad paveiktų 
375,000 minkštosios anglies niainierių grįžti darban

Washington. — John L- 
Lewis, M aini erių Unijos 
prezidentas, reikalavo, kad 
kietųjų angliakasyklų kom
panijos pridėtų jiems po 
$1.90 uždarbio per dieną.

Tokį algos pakėlimą uni
ja neseniai išsiderėjo iš 
minkštosios anglies kompa
nijų. Bet valdinė algų nu- 
.statymo komisija nutarė 
numušti 40 centų nuo to 
priedo. Todėl 375,000 minkš

nesuderina- | __ ’ll 1

Hallman duoda planą '
Korėjos karui baigti

Philadelphia.— Vincentas 
Hallinanas, Progresyvių 
Partijos kandidatas į pre
zidentus, siūle šitaip už
baigti Korėjos karą:

Amerikos, Šiaurinės Ko
rėjos ir kinų savanoriai ka
rininkai turi sustabdyt ka
ro veiksmus fronte. Paskui 
civiliniai visų dalyvaujan
čiu kare tautu atstovai pri
valo susitart, kaip reikia 
sugrąžinti belai s.vius iš 
abiejų pusių.

Hallinanas kalbėjo masi
niame susirinkime. Char
lo tta Bass, progresyvių 
kandidatė į vice - preziden
tus. savo kalboj sakė, dau
gelis amerikiečių nepasiti
ki republikonu ir demokra
tų prižadais ir balsuos už 
progresyvius kandidatus.

Nelson perkeltas į 
žmogžudžiu kamerą

Pittsburgh. — Komunistų 
veikėjas Steve Nelsonas ta
po perkeltas į tamsią pavie
nę patalpą toje kalėjimo ka
merų eilėje, kur laikoma 
nusmerkti mirtin žmogžu
džiai.

Nelsonas nuteistas 20 me
tu kalėti, pagal Pe^nsylva- 
nijos įstatymą, neva už tai, 
kad raginęs, nuversti val
džią.

Darbininkai streikavo 
prieš ją draugo areštą

Pittsburgh. — Tūkstan
čiai Jungtinės Elektrininkų 
Unijos narių per kelias va
landas nedirbo, protestuo
dami, kad valdžios agentai 
■suėmė deportavimui unijos 
veikėją Allaną McNeilą.
----------- --------- *-------------------  

riai ir laikraščių reporteriai. 
Socialistiniam tautų blokui nė 
atsikvėpti netenka.

Bet kaip siu atsakomybe? 
įtaka neša didelę atsakomybę.

Mūsų valdovai turi prisiim
ti atsakomybę už tai, kad 
Jungtinės Tautos tapo paverg
tos karo ir ginklavimosi in
strumentu.

tosios anglies kasėjų ir nei
na darban.

Korespondentai praneša, 
jog valdžia planuoja daryti 
spaudimą, kad jie grįžtų 
darban pirm prezidento rin
kimu.

Kietųjų angliakasyklų sa
vininkai tuo tarpu sutiktų 
tiktai $1.50 pakelt savo mai- 
nieriams uždarbį per dieną, 
kaip kad valdinė komisija 
nutarė dėl minkštosios an
glies mainierių.

Anglijos atom-bomba 
garais pavertė laivą

I ondon.—Anglijos prem
jeras Churchillas pranešė 
savo seimui, kad anglai iš
sprogdino pirmąją savo 
atomu bomba sename kari
niame laive Plyni spal. 3 d., 
ties Monte Bello, salomis, 50 
mylių nuo Australijos.

Churchillas sakė, sprogi
mo karštis-' buvo milijono 

'laipsnių ir pavertė garais 
visą laivą, apart keleto ati-, 
trūkusiu skeveldrų.

Pirmoji atom-bomba An
glijai lėšavo apie 300 mi
lijonų dolerių.

Vakarinės Vokietijos 
teismas uždraudė 
naujų nacių partiją

Bonn, Vokietija. — Kon
stitucinis vakarų Vokietijos 
teismas įsakė uždaryti nau
jųjų nacių partiją, pašalis- 
ti visus jos atstovus iŠ va
karinės Vokietijos seimo ir 
iš jos provincijų seimelių.

Teismas taip pat įsakė 
valdžiai konfiskuoti visą 
naujųjų nacių partijos nuo
savybę ir uždraudė sudary
ti kitą jų organizaciją skir
tingu vardu.

Vakarų Vokietijos prem
jeras Adenąueris, tačiau, 
laiko savo valdžioje apie 70 
hitlerininkų, buvusių seno
sios naicių’partijos narių.

Irano atstovą rūmas 
pavarė senatą

Teheran, Iran. — Irano 
seimo atstovų rūmas nuta
rė pavaryti senąjį senatą. 
Nes daugelis senatorių yra 
įtairti kaip suokalbininkai 
prieš premjero Mossadegho 
valdžią. Irano konstitucija 
duoda atstovų rūmui teisę 
pašalint senatą.

zKoreja. — Tęsiasi mirtin
gi mūšiai dėl kalnų. Vieną 
dieną amerikonai užima 
kaina, kitą dieną Korėjos 
liaudininkai jį atgriebia ir 
tt.

Korėja. —' Korėjos liau
dininkai sako nušovę dar 3 
Amerikos lėktuvus.

KONTESTAS
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

Kontestantų stovis šiandien yra toks:
Punktai

LLD 133 kp., Camden, N. J..........................  985
Elizabeth, N. J., vajininkai ................  405
L. Belus - P. Anderson, Rochester. N. Y. 351
D. G. Jusius, Worcester, Mass................................ 350
Geo. Shimaitis, Montello, Mass...........................  340
M. Svinkuniene, Waterbury, Conn......................... 318
V. Smalstiene, Detroit, Mich. ’.................. .... 308
J. Krasauskas, Norwood, Mass. .....,............. 240
LLD Moterų 20 kp., Binghamton, N. Y............ 208

• Brooklyn© Vajininkai ...................................... 196

Newark, N. J., Vajininkai .................................................  184
St. Kuzmickas, Shenandoah, Pa............................................................ 180
J. Balsys, Baltimore, Md.........................................  160
L. Pruseika, Chicago, Ill.......................................................................... 154
Philadelphijos Vajininkai ........................................................................ 152
P. Bėčis— F. Klaston, Great Neck, N. Y............ .....................   140
H. Žukas, Binghamton, N. Y................................................................. 128
P. Šlekaitis,' Scranton, Pa.................. V.................................................. 124
II. Thomas, So. Boston, Mass................................................................ 112
Geo. Urban, N. Braddock,. Pa................................................................ 112
Toronto vajininkai ..................................................................................... 64
J. Didjun, New Haven, Conn................................................................ 56"
J. Bimba, Paterson, N. J........................................................................ 28
Ant. Kuzmickas, Girardville, Pa................ .»............................. 24

Wm. Patten, iš Gloucester Hts., N. J. (Camden) labai 
puikiai, darbuojasi. Jis ir vėl prisiuntė naują skaitytoją, 
aukų ir atnaujinimų. Stipriai laikosi pirmoj vietoj.

L. Bekešienė, iš Rochester, N. Y., praneša, kad jos tal
kininkas bus P. Anderson. Lauksime žinių nuo jo. Ji 
prisiuntė prenum. ir aukų.

LLD Moterų 20 kp., Binghamton, N. Y., irgi nesnau- 
(Tąsa antrame pusi.)

Amerika duosianti tranui 
gana pinigų, kad jis 
laikytųsi su anglais

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valdžia darbuojasi, 
kad Iranas iš naujo su- 
megstų diplomatijos ryšius 
su Anglija, kuriuos jisai su
traukė pereitą trečiadienį.

Anglų politikieriai teigia, 
kad Irano premjeras Mos- 
sadeghas nori iš Amerikos 

■30 milijonų dolerių, už ku
riuos > jisai sutiktų panau
jinti , derybas su Anglija 
apie naftos - aliejaus pra
monę Irane. Irano valdžia 
1951 metais perėmė į savo 
rankas buvusiąją ten anglų

Dauguma socialistų Anglijos 
seime remia karinę politiką

London. — Dešinieji dar- 
biečiai - socialistai Anglijos 
seime 188 balsais prieš 51 
užgyrė karinę savo vado 
Clement Attlee politiką. 51 
balsavo už Aneuriną Beva- 
ną, kairesniųjų darbiečių 
vadovą. ,

Dešinieji su savo Attlee 
stoja už glaudų karinį bęn- 
dradarbiavimą su Jungtinė
mis Valstijomis. Jie remia 
pasmarkintą Anglijos gin
klavimą pagal Amerikos 
nurodymus, ką ir daro da
bartinė Church illo konser
vatorių valdžia.
Bevano taikos ir geroves 

programa
Bevanas, buvusios darbie

čių valdžios ministras, rei
kalauja , paskelbt Anglijos 
nepriklausomybę nuo Ame
rikos, susiaurint ginklavi
mąsi, vest plačią prekybą su 
Sovietų Sąjunga ir Kinijos’ 

naftos pramonę.
Amerikiniai Scripps-How

ard laikraščiai spėja, jog 
Amerikos valdžia galės duo
ti Tranui net daugiau pi
nigų, kad tik sulaikyti jį 
nuo naftos pardavinėjimo 
Sovietams. Jei Iranas su
tvarkytų savo naftos gamy
bą su Sovietų pagalba, tai 
jie galėtų pirkti bent 4 mi
lijonus statinių naftos iš 
Irano per metus.

Taigi Amerika dės pa
stangas, kad Sovietų Sąjun
ga negautų Irano naftos.

Liaudies Respublika, gerint 
anglams kasdieninį gyveni
mą ir suruošt derybas dėl 
santaikos tarp Keturių Di
džiųjų — Anglijos, Jungti
nių Valstijų, Sovietų Są
jungos ir Franci jos.

Darbiečių daugumos pri
imtu rezoliucija užgiria An
glijos bendrą frontą su A- 
merika prieš komunizmą^ ir 
peikia Bevano ir jo draugų 
pasiūlymus dėl taikos ir ge
resnės būklės.

*

Kaip valdžia skaičiuoja 
fabrikų darbininkų algas

• .

Washington. —- Valdinis 
darbo departmentas apskai
čiavo, kad fabrikų darbi
ninkai dabar vidutiniai gau
na $69.58 per savaitę. De
partmentas vadina “gaun- 
nama” ir tą uždarbio dalį, 
kurią taksai nukanda.

J. TAUTŲ KOMITETAS - 
ATSISAKO IŠGIRSTI 
KORĖJOS LIAUDININKUS

r-

Anglų-amerikonų blokas kvi ečia tik Pietinės Korėjos 
tautininkus; Acheson prašo užgirt Amerikos politiką

United Nations, N. Y. — 
Andrius Višinskis, Sovietų 
užsienio reikalų ministras, 
siūlė pakviesti ir Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų atsto
vus dalyvauti diskusijose 
dėl karo baigimo.

Politinis. Jungtinių Tau
tų seimo komitetas atmetė 
Višinskio pasiūlymą 38 bal
sais prieš 11. Aštuoni ko
miteto nariai susilaikė nuo 
balsavimo. Už Višinskio pa
siūlymą balsavo jis pats,

Sergantis Fosteris 
šaukiamas teisman

New York. — Nors Wil
liam 7i. Foster, Komunistų 
Partijos pirmininkas, serga 
sunkia širdies liga, vis tiek 
jis pašauktas pirmadienį 
teisman “parodyti, kodėl jis 
neturėtų būti dabar tardo
mas.”

- Fosteris kaltinamas, pa
gal Smith o Įstatymą, už va
dinama “šuo k a 1 b i a v i m a 
skelbti, kad reikėsią nu
versti Amerikos valdžią.”

Jis buvo 1948 m. apkal
tintas, bet teismas iam iki 
šiol atidėtas, dėl širdinės li
gos.

Egipto premjeras žada 
atgriebti Sudaną 
nuo Anglijos

Kairo, Egiptas. — Egipto 
premjeras generolas Na
guibas minėjo trijų mėne
siu sukakti nuo to laiko, kai 
jis numetė karalių Faruką 
nuo sosto ir įkūrė savo val
džia.

Tą įvykį minėdamas, Na- 
guibas pasižadėjo atgauti 
egiptinį Sudaną, kuris an
glų pavergtas. Naguibas 
pareiškė: “Jokia galybė pa
saulyje nesulaikys mus. nuo 
išlaisvinimo viso Nilo upės 
klonio,” kur yra ir Suda
nas.

50,000 egiptėnų minios 
karštai sveikino Naguibą 
už tą pasižadėjimą. Tuo 
tarpu Naguibas pavarė d&r 
kelis tuzinus sukčių valdi
ninkų ir pašalino Kairo ir 
Aleksandrijos miestų tary
bas kaip* kyšininkus - graf- 
terius.

Šnipas Chambers įskundė 
Jungt. Tautų pareigūną

New York.—Šnipas Whit
taker Chambers pasakojo 
tyrinėjančiai Senato komi
sijai, kad Davidas Zablo- 
dowsky Jungtinių Tautų ži
nių redaktorius, priklausęs 
“slaptai komunistų grupei 
1936 metais.” Tada ir pats 
Chambers buvęs Komunis
tų Partijos narys.

Pakistanas, Indija, Indopė- 
zija, Iranas, Burma, Yeme- 
nas, Čechoslovakija, Lenki
ja, sovietinė Ukraina ir 
Baltrusija.

Politinis komitetas, ta
čiau, 54 balsais prieš 5 nu
tarė pakviesti Pietinės Ko
rėjos tautininkų atstovus j 
svarstymus dėl paliaubų 
Korėjoje.

Amerikos valstybės se
kretorius Achesonas, kalbė
damas prieš šiaurinės Ko- • 
rėjos liaudininkų pakvieti
mą, užreiškė, “čia mums 
nereikia užpuolikų.”

Višinskis jam priminė, 
kad Amerikos generolai vis 
tiek Panmundžome tarėsi 
su vadinamais “užpuoli
kais” dėl paliaubų. O čia - 
bus svarstomas ir klausi
mas dėl Šiaurinės ir Pieti
nės Korėjos sujungimo į 
vieną valstybę po karo. 
“Kokios tad galėtų būti dis
kusijos. apie tai be šiaurinės 
Korėjos liaudininkų? — 
klausė Višinskis. —Ir kaip 
jūs galite suvienyti tiktai*, 
viena ir ta pačia puse?”
Achesonas prašo užgyrimo

Achesonas įteikė rezoliu
ciją, prašančią, kad Jungti
nių Tautų seimas užgirtų 
Amerikos pasiūlymus dėl. 
paliaubų. O pamatinis pa
siūlymas — tai kad ameri
konai negražins namo tų 
belaisviu (šiaurinių korėjie*- 
čiu ir kinu), kurie “atsi
saką grįžti.”

Vietnamiečiai nuvijo 
francūzus 45 mylias

Hanoi, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai atakuoja 
francūzus jau Ninghbine, 
prie Raudonosios upės žio- ’ 
čių, tiktai už 55 mylių nuo 
Hanoi, Vietnamo sostinės.

O šiaurvakariniame fron
te liaudininkai atėmė dš 
francūzų dar eilę miestų bei 
tvirtovių, nublokšdami juos 
kai kur 45 mylias atgal per 
4 paskutines dienas .

N. Y. valdžia reikalauja 
šnipinėt visus mokytojus

Albany, N. Y. -- New 
Yorko valstijos švietimo 
departmentas išsiuntinėjo 
laiškus keturiems tūkstan
čiams mokyklų valdybų, rei
kalaudamas pranešt, ar bu
vo samdomi tokie mokyto
jai, kurie priklausė vadina
moms “priešvaldi š ko ms” 
(subversive) organizaci
joms. . '

Valstijos valdžia įtraukia 
vis daugiau progresyvių or
ganizacijų į savo sąrašus 
kaipo “priešvaldiškas.”

ORAS. — Giedra ir vis 
nešalta.
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AR TAI REIKALINGA?
PER APIE PENKIOLIKĄ mėnesių -du asmenys, - 

Peter Cambell Brown ir Kathryn McHale, — klausinėjo 
visą eilę tamsios praeities asmenis ir kai kuriuos. Jung
tinių Valstijų komunistų partijos atstovus rpie komu
nistinę partiją.

Jie klausinėjo, einant McCarrano įstatymo nuostatais, 
ar ši partija nėra “Maskvos įrankis,” ar ji neklauso 
“Maskvos įsakymų.”

Po ilgų tyrinėjimų, abudu asmenys surado, jog taip, 
Jungtinių Valstijų komunistų partija esanti “Maskvos 
įrankis” Amerikoje ir norinti šioje šalyje įvesti prole
tariato diktatūrą.

Jeigu tai}), tai ši partija turinti užsiregistruoti; ji 
turinti įteikti justicijos, departmentui visą savo apyskai
tą, narių sąrašą, finansų stovį, ir tt., ir tt.

Dabar šiuodu asmenys įteiks savo pranešimą-raportą 
kitiems dviems asmenims, pilnam komitetui. O tuomet 
pilnasis komitetas, išklausęs. Jungtinių Valstijų komu
nistų partijos atstovų protesto, įteiks savo raportą jus
ticijos departmentui.

Jei Jungtinių Valstijų komunistų partija atsisakys, re
gistruotis, tai ji bus priversta eiti į teismą,—šis reikalas 
gal pasieks net aukščiausį šalies teismą.

Ką teismas nutars, nežinome. Jis turėtų atmesti šito 
komiteto nutarimą, nes jis yra vėju pagrįstas.

MUMS ATRODO, JOG Jungtinių Valstijų komunistų 
partija yra tokia pati politinė partija, kaip ir kitos, vei
kiančios partijos.

Marksizmas Jungtinėse Valstijose pradėjo plėtotis 
daug pirmiau, negu gimė komunistų partija.

Ka< skaito Hillquitn “Socializmo Istoriją Jungtinėse 
V< Istijose,” gerai žino, jog marksistinės idėjos čia plito 
labai seniai.

. .Atsiminkime, kad Markso ir Engelso suorganizuotas 
Pirmasis Internacionalas kadaise buvo perkeltas į Jung- I 
tinęs Valstijas. į
.. .Atsiminkime, kad po to gimė politinės partijos, Socia- 
Hstų darbo partija, vėliau Amerikos socialistų partija. Iš 
pastarosios išsivystė komunistų partija, kaipo nepriklau
soma kapitalistinėms, na, ir ji pradėjo savystoviai veikti.

' Atsiminkime, kad Jungtinių Valstijų komunistų par
tija jau seniai išstojo iš Komunistų Internacionalo. Ji 
nedalyvavo net tarptautinėje organizacijoje, kai ši gy
vavo.
.... Keikia nepamiršti ir to, kad šiandien Jungtinių Vals
tijų komunistų partija pasilaiko išimtinai iš savo narių 
(kiek mums žinoma) ir pašaliečių darbininkų medžiagi
nės paramos.
..Taigi, skaityti ją “Maskvos padaru” yra netikslu, yra 

neteisinga.
Atsiminkime, jog net žodis “komunistas” atsirado 

daug anksčiau, negu įvyko didžioji Rusijos (Spalio) re
voliucija.

Dar 1847 metais Marksas ir Engelsas įkūrė “Komu
nistų Sąjungą,” kuri išleido “Komunistų Manifestą.”

Vėliau, 1871 metais, Paryžiuje įvyko Paryžiaus Ko
muna.

Taigi ir žodis komunistas yra kilęs ne Maskvoje, o 
Anglijoje ir Francūzijoje.

i Kas Ką Rj 
j KODĖL J. BRAZAITIS 
i “NEPRIIMTINAS” '
VLIKUI?

Lietuvai priešingoje spau
doje nemažai rašoma apie 
ergelius, vykstančius Vlike. 
Kaip žinoma, iš Vliko išsto
jo taip vadinami “Lietuvių 
fronto” ir “Liet, vienybės 
sąjūdžio” atstovai. Gi jie 
išstojo dėl to, kad į Vliką 
nebuvo priimtas J. Brazai
tis-Ambrazevičius?

Po ilgų ergelių, po “deba
tų,” po “apsikeitimo žo
džiu,” Krikščioniu denio- 
kratų partijos likučiai per 
spaudą viešai p a s m erkė 
tuos, kurie pasitraukė iš 
Vliko.

Krupavičiaus organizaci
ja aiškina, jog į Vliką pri
imami atstovai “susitarimo 
keliu.” Vadinasi, buvo tani 
tikrų Vlike asmenų, kurie 
atsisakė priimti J. Brazaitį- 
Ambrazevičių į Vliką?'

Brazaitis-Ambrazevičius, 
kaip žinoma, buvo galva tos 
“vyriausybės,” kuri Kaune 
buvo sudaryta, kai hitleri
ninkai į Lietuvą įžengė 
(1941 metais).

Kitais žodžiais, J. Bra
zaitis-Ambrazevičius— “di
delis ponas.” Jis. yra buvęs 
“premjeras,” o štai, dabar, 
jo neįsileidžia į Vliką!

Tačiau spaudoje iki šiol 
niekas nepaaiškino, kodėl 
L Brazaitis iš Vliko buvo 
išvestas? Juk jis ten ka
daise yra buvęs. ■ ,

Ką jis tokio padarė, kad 
“tūloms grupėms” patapo 
nekošer?

Gal Brazaitis įsivėlė į ko
kį nors negražų, Vliką kom
promituojantį “džiabą” ?

Ema visokiausių apie tai 
grindų.

Mums rodosi, tai reikėtų 
paaiškinti, pasakant žmo
nėms, kodėl Brazaitis - Am
brazevičius nėra priimtinas 
Vlikui.

RAGINA, KAD VAŽIUO
TŲ SAVANORIŠKAI.
Ka nidiškiame Liaudies

šo ir Sako
kooperuoti su lokaliniais Tai
kos Komitetais ir kiek galint 
juos remti.

LLD Kanados Veikiančio 
Komiteto susirinkime buvo pa
keltas klausimas, kad lietu
viai turėtų pasiųsti į pasauli
ni Taikos Kongresą . savo at
stovą. Beje, šis klausimas pa
vėluotai iškeltas. Vargiai bū
tų galima ant greitųjų surasti 
žmogų, kuris sutiktų važiuoti 
ir sugrįžęs atraportuoti lietu
viams Kongreso tarimus. Jei 
bent atsirastų savanoris,* Ka
nados Veikiantis Komitetas 
tokį žygį remtų.

Pasaulinis taikos šalinin
kų kongresas, kuris prasi
dės. šių metų gruodžio mė
nesio 5 dieną Viennoje, bus 
didelis ir svarbus. Gal ka
nadiečiai ir turės ten savo 
atstovą. Būtų gerai, jei 
taip būtų.

SPAUDOS VAJUS
Šiuo metu eina vajus ne 

tik Laisvės, o ir Vilnies, ir 
kanadiškio Liaudies Balso. 
Vajus pravedamas, tam, kad 
sutvirtinti laikraščius, gau
nant jiems naujų skaityto
jų, išrenkant prenumera
tas iš senųjų ir gaunant fi
nansinės paspirties spaudai.

Vilnis pasiryžo sukelti 
$10,000.

K. Kilikevičius. Liaudies 
Balso administratorius, ra
šo, jog to laikraščio vajus 
taipgi pradėjo “įeiti į va
gą.” Jis žymi, jog Montre- 
alyj “gal visų sunkiausios 
sąlygos vajaus veiklai,” bet 
mo-Vcrealiečiai pasiryžę nu
galėti visus sunkumus.

Nelengvos sąlygos spau
dos platinimo darbui ir pas 
mus, tačiau prie gerų norų 
ir ryžtingo darbo viskas 
yra galima.

DIDELI NUOSTOLIAI 
BE JOKIO REIKALO

i
V. Andrulis Vilny j rašo:
Walter Trohan, Chicago 

Tribune korespondentas iš 
Washington o ■ rašo :

“Amerikos nuostoliai karo 
lauke jau pasiekė trečdalį A-

Klerikalų rojus smetoninėje 
pavietrėje

Dar ir dabar atsiranda kle
rikalų, kurie smetonininkams 
nedovanoja. Jie skundžiasi, 
kad smetoninės diktatūros 
laikais katalikų bažnyčios 
sauvaliavimas Lietuvoje buvęs 
trukdomas ir varpomas.

Tokiems klerikalams sme- 
tonininkas Bronys Raila lie
pia užsidaryti burnas ir gra
žiai tylėti. Tokiais plepalais 
jie tiktai nusideda “tautai.” 
Jis jiems subtiliai primena, 
kad smetoninės pavietrės lai
kais Lietuvoje jie turėjo ge- 
riausį rojų. Raila rašo:

“Pasilikę valdžioje vieni 
tautininkai, nors šiaipjau dau
gumoj bene “laicistai” (pa
sauliečiai), tačiau praktikoje 
nieko nedarė ir nenorėjo da
ryti laicistinei valstybei su
kurti.

“Bažnyčia nebuvo atskirta 
nuo Valstybės. Kunigai gavo 
algas. Jie atlikinėjo visą met
rikaciją. Valstybė savo metri
kacijos neturėjo. Visos valsty
bės mokyklos buvo ir liko pri
verstinai konfesines. Valstybė 
savo lėšomis net išlaikė uni
versitete specialų teologijos- 
filosofijos fakultetą, kuris 
ruošė šimtus ■ mokytojų, vė; 
liau daktarų ir taip gausų 
“profesorių” politikuojančios 
katalikybės mokslui skleisti ir 
klerikalinei politikai vykdyti. 
Ir 1.1.

“Šiandien dažnai kalbama, 
kaip tautininkai katalikus 
persekiojo, kaip religiją “nie
kino”... Ką gi, dabar tautinin
kai gal mato, kaip jie apsiri
ko. Net ir stipriai remdami 
klerikalizmą, jie jo toli gražu 
nepasotino ir turbūt niekad 
niekas nepasotintų.” (Vieny
bė, sp. 17 d.).

Todėl broliai klerikalai pri
valo daugiau smetonininkams 
nieko nebeišmetinėti. Smeto-< 
nai diktatoriau j ant, kunigė
liai, davatkėlės ir šiaip kleri
kalai vertėsi labai gerai. Nie
kam jų nė plaukas nuo galvos 
nenukrito.

Viskas, žinoma, pasikeitė, 
kai Smetonai prisiėjo * pa
sprukti, kai smetonininkų kli
ka tapo nuversta. Klerikalai 
prarado savo rojų. Iš Lietu
vos iždo kunigėliams algos 
nebemokamos. Li-etuvos mo-

FBI agentai suareštavo buvusį Amerikos Komunistų 
Partijos sekretorių Earl Browderj. Čia jie veda jį į teis- 
mabūtį New Yorke. Suareštuota ir Mrs. Browder. Jie 
apkaltinti melavime. Mat, kai Mrs. Browder ėmė pilie
tines popieras, jiedu tvirtinę, kad jinai niekados nėra 
buvusi Komunistų Partijos nare. Aišku, kad ir Brow- 
deriai, nors atsižadėję komunistų ir nedalyvaują jokio
je darbininkiškoje veikloje, yra šių dienų persekiojimo 
ir reakcijos aukos.

KONTESTAS
(Tąsa nuo 1-mo puslanio)

džia. Vajininkė J. Navalinskie^ė prisiuntė aukų ir at
naujinimų. Ji -laiške dėkoja visiems tiems., kurie per ją 
atsinaujino, nereikėjo jai eiti į namus iškolektuoti.

J. Balsys, iš Baltimore, Md., prisiuntė dvi naujas pre
numeratas, aukų ir atnaujinimų. Kol kas jis tik vienas 
iš vajininkų Baltimorėje pasirodė.

Philadelphiečiai įstojo vajun su atnaujinimais. Pas. 
juos yra daugiau vajininkų, nuo kurių dar negavome 
žinių.

H. Žukienė, Binghamton, N. Y., pranešė, kad ji dirbs 
kaipo vajininkė, ir šį sykį prisiuntė naują prenumeratą, 
aukų ir atnaujinimų. Lauksime jos gerų rezultatų.

Badse skaitome, kad ten, 
Kanadoje, neseniai įvyko 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos Kanados Veikiančiojo 
Komiteto posėdis, kur buvo 
kalbama apie taikos išlai
kymą. Pasak laikraščio:

Taikos išlaikymui-gynimui 
yra šaukiamas pasaulinis liau
dies kongresas Austrijoj. Jis 
įvyks šiais metais gruodžio 5 
d., į kurį • Kanados Taikos 
Kongresas užsibrėžęs pasiųsti 
nemažą skaičių delegatų. Be
je, tam žygiui atlikti reika
linga visų taikos mylėtojų 
kooperacija. Todėl visų pa
žangiečių pareiga glaudžiai

merikos nuostolių pirmame 
pasauliniame kare ir apie tiek 
krito pirmais dviems metais 
antrame pasauliniame kare.”

Apgynos departmentas skel
bia, jog yra kritusių 121,154.

Daug lakūnų krito. Oficia
liai daviniai rodo:

Užmuštų 469.
Dingusių 741.
Sužeistų 39.
Dingusiais dažnai skelbia

mi užmušti ar nelaisvėn pate
kę.

čia berods nepriskaitomi 
nelaimėse kritę.

Vaizdas taigi visai kitoks, 
negu kasdien skelbiami “lai
mėjimai” bando sudaryti.

kyklose kunigėliai nebepona- 
voja ir Lietuvos vaikų nebe- 
mulkina. Salietis.

Paryžiaus politikieriai 
šaukiasi daugiau dolerių 
karui prieš vietnamiečius

Paryžius.—Franci jos val
džia šaukiasi daugiau ame
rikinės paramos dėl karo 
prieš Vietnamo liaudinin
kus -komunistus. Jungtinės 
V aisti jos paskyrė tam 
francūzų karui 500 milijo
nų dolerių paspirties per 
metus. Bet to neužtenka., 
sako Franci jos valdovai.

Aukų šį sykį gavome sekamai: '
J. Sastakauskas, Camden, N. J., $10.
Elzbieta Duobienė, Rochester, N. Y., $5.
Po $3: K. Wasiliaus.kas, Phila., Pa., Mary Posis, St. 

Petersburg, Fla.., Veronika Kąpičiauskienė, Binghamton, 
N. Y., V. Stankevičia, Baltimore, Md., J. Vaičekauskas, 
Binghamton, N. Y., J. Bekampis, Merchantville, N. J., 
K. Vikonis, Phila., Pa., ir iš Rochester, N. Y., sekan
ti: J. Stanley,. J. Vaitas, G. Švedas, Antanina Duobienė, 
V. Bullienė.

Po$l: A. Milčius, Rochester, N. Y., A. Sinkevich, Phi
la., Pa., ir- H. Žukas, Binghamton, N. Y.

Šie miestai stovi aukomis sekamai:

UŽSIREGISTRUOTI valdžioje reiškia prapuldyti par
tiją, atiduoti persekiojimams jos narius.

Kas gi gali tai padaryti?
Tai galėtų padaryti tik asmenys, jei būtų tos partijos 

priešakyje, jei ten būtų Budenzai arba Gitlovai.’
Bet Jungtinių Valstijų komunistų partijoj, turime 

galvoje jos vadovybę, tokių nėra.
Na, ir jie, Jungtinių Valstijų komunistų partijos va

dovai, šiuos žodžius rašant, išleido pareiškimą, kuriame 
atvirai sako, kad jie nesiregistruos, kad jie kovos iki ga
lo, kąd jie ir jų partija nesijaučia esą kokiais nors an- 
traeiliniais arba trečiaeiliniais šio krašto piliečiais.

Jie, beje, sakę, kad Jungti” ių Valstijų istorijoje buvo 
atsitikimų, kai reakcininkai išleisdavo aštrių, žiaurių 
prieš žmones įstatymų, bet tie įstatymai niekad nebuvo 
pravesti gyvenimam O jie nebuvo pravesti, kadangi, 
perdaug žiaurūs, perdaug aštrūs, nerealistiniai.

Jungtinių Valstijų komunistų partijos pareiškimas sa
ko, jog šis reikalavimas (kad komunistų partija regis- 
truotųsi) yra išleistas vyriausiai tam, kad nugąsdinti 
žmones. Bet žmonės, sako pareiškimas, to nesibijo, neš 
mato, kad pertoji nueita.

Kaip žinome, prezidentas Trumanas šį McCarrano 
' įstatymą aštriai pasmerkė ir jį vetavo. Jis pats matė, 

jog tai nerealus, jog tai perdaug žiaurus įstatymas ir jis 
savo tikslo nepasieks.

Taigi matysime, kaip bus toliau.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-‘šeštadien., Spalio-October 25, 1952

Šis paveikslas yra tikras. Jis primena senus Hooverio viešpatavimo laikus. Čia mato
me Pirmojo pasaulinio karo veteranus, kurie vyko į Washingtona su reikalavimu Bo
nų. Bet juos ten pasitiko armija. Jie buvę sumušti ir išvaikyti.

San Francisco, Calif........................................ • $50.00
Camden, N. J.....................•.................................. 43.00
Rochester, N. Y...........•.................................... 32.50
Portland, Oregon ..............  • 28.50
Richmond Hill - Woodhaven, N. Y.................. 18.00
Newark, N. J............................    15.00
Brockton, Mass............ ’............................]........ 13.00
Detroit, Mich..................... •.............................. 13.00
Binghamton, N. Y.................................................12.00
Scranton, Pa.........................   11.00
Waterbury, Conn........................................ ... 10.00
Philadelphia, Pa............ • ..........................     10.00
N. Braddock, Pa................. • . .............     9.00
Brooklyn, N. Y......................................•............ 9.00
Baltimore, Md......................................  8.00
Bridgeport, Conn.........................................  6.00
Elizabeth, N. J............................   6.00
Chicago, Ill..................    6.00
Pittsburgh, Pa............ •.. . ..............•.................. 6.00
Shenandoah, Pa..............................  6.50
Norwood, Mass. .. •.. .......................................... 6.00
New York City, N. Y................................•...........3.00
So. Boston, Mass.................................................. 3.00
Haverhill, Mass..............•. . ..........................   • • • 3.00
Grand Rapids, Mich.......... . ...................................3.00
Paterson, N. J..........................................•......... 3.00
New Haven, Conn.....................•...............  3.00
Bayonne, N. J. . /.............................................. 3.00
Cleveland, Ohio .......... • /TK..............3.00
Great Neck, N. Y................................. V.... .. 3.00
Miami,. Fla.................................... \........... 2.00
Pirmas vajaus mėnesio, spalis, jau veik praėjęs, va

jus žengia į antrą mėnesi. Prašome visų dienraščio skai
tytojų bandyti gauti po naują skaitytoją arbi^d^r ge
riau — užrašyt dienraštį Laisvę kaipo dovaną savo gi
minėms ar pažįstamiems. Vienas iš skaitytojų vajaus 
proga tai jau padarė — W. J. Masilan, iš Ellensburg, 
Wash., užrašė dienraštį Laisvę savo švogeriui. k

Nepamirškite, kad yra 10 paskirtų dovanų pirmienų 
10-čiai vajininkų, tad subruskite ir bandykite gauti vie
ną iš dovanų.

Ačiū, vijršmi.nėtiems už aukas, už naujas, prenumeratas 
ir abelną pasidarbavimą vajuje.

Laisves Administracija
L
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Bu tlvų Juze

Prieš virš penkeris metus mirė pažan
gus poetas, visuomenininkas Butkų Juzė 
(Juozas Butkus), palikdamas mūsų 
liaudžiai varguose parašytas dainas ir 
šviesų pasveikinimą naujiems laikams.

Butkų Juzė gimė 1893 metais liepos 9 
dieną vargingo valstiečio šeimoje. Jis, 
kaip ir daugumas to laikotarpio vargin- 

-gosios liaudies sūnų, anksti patyrė var
gą ir skurdą. Mažas žemės sklypelis, 
kurį turėjo jo tėvas, neišmaitindavo vi
sos šeimos, ir mažam Juzei greitai teko 
įsitikinti, kokia karti samdinio piemens 
ir pusbernio duona. Gimtoji Žemaitija 
nusėta dvareliais ir klebonijomis kentė 
didį vargą, o kartu su ja tą vargą kentė 

mM busimasis poetas. Atkaklus ir veržlus 
Tfiunuolis nesitenkino šiuo gyvenimu. Jis 
ieškojo kelių, kad patenkintų savo troš
kimą tapti apsišvietusiu, praplėstų savo 
žinių akiratį. Jis mokosi batsiuvio ama
to, išmokęs dirba kurį laiką, bet svajonė 
stoti į kitą mokyklą neužgeso. Niekieno 
nepadedamas pirmojo didžiojo karo me
tu Voroneže Butkų Juzė baigia gimnazi
ją, o 1918 metais jis stoja i Maskvos uni
versitetą.

■

Noras kurti, rašyti, atbudo dar šešio
liktus metus vos beeinančiam jaunuoliui. 
Pirmieji jo kūriniai pasirodo 1910 me
tais. Jie Butkų Juzę užrekomenduoja 
kaip poetą, publicistą. Kūrinių įdėjus ir 
vaizdai tai — Žemaitijos darbo valstie
čių vargai, jų sunkus gyvenimas ir kova 
už šviesesnę ateiti. Už tokią kūrybą, ku
ri buvo pilna didžiulio meilės jausmo 
liaudžiai ir neapykantos išnaudotojams, 

jaunąjį poetą puolė klerikalai, bet pasi- 
* rinktame kelyje Butkų Juzė nesuklupo.

Savo žinias,’pasiektas su tokiu dideliu 
vargu, jis stengėsi perteikti liaudžiai. 
Butkų Juzė yra plačiai žinomas kaip pe
dagogas, kursų suaugusiems mokytis 
kūrėjas. Gimtojoj Žemaitijoje jisai pra
leido didesnę savo gyvenimo dalį, pelny
damas liaudies dėkingumą.

Už jo pažangias mintis, už tą didelę 
meilę, kurią jis skyrė savo liaudžiai, bur
žuaziniai vadeivos neapkentė poeto. Jis 
buvo dažnai kalinamas ir tremiamas Į 
Varnių koncentracijos stovyklą. Bet ir 
šios represijos nepalaužė jo dvasios. Ne
galėdamas gyventi Lietuvoje, Butkų Ju
zė emigravo į užsienį, kur dirbo įvairiuo
se fabrikuose, juodadarbio darbininko 
darbą. Nepadėdamas plunksnos, jis ra
šė tais sunkiaisiais metais savo naujus 

^.kūrinius, skirtus liaudžiai. Tame laike- 
F tarpyje išėjo keletas jo poezijos rinkinių, 

dramaturgijos veikalų, periodikoje gali
ma buvo skaityti jo aštrius straipsnius. 
Ir šiame laikotarpyje savo kūryboje po
etas pasiliko ištikimas savo gimtajam 
kraštui, jo liaudžiai, žadėdamas viltį ge
resniam gyvenimui.

Tarvbinės santvarkos įsikūrimą But
kų Juzė sutiko su didžiuliu džiaugsmu. 
Kartu su liaudimi jis pamatė, kokios 
plačios perspektyvos atsiskleidžia lietu
vių tautai tarybinės santvarkos sąlygo
se.
.. Poetas džiaugiasi ,k'ad “liaudis sukūre 
nuosavą Tėvynę”, kad “naujos respubli
kos platesnės ribos” ir atrodo jam, kad 
ir Nemunas ir Minija linksmiau srove
na. Pirmaisiais tarybiniais metais su 
dideliu įkvėpimu poetas parašė eilėraštį 
“Pabaltijo draugams”, kuriame apdai
nuoją Pabaltijo tarybinių tautų drau
gystę, šaukia broliškąsias tautas stip
riai stovėti tarybiniame kelyje, budėti 

. savo laisvės ir laimės sargyboje.
Poeto akyse pasikeitė gimtosios Že

maitijos peizažas. Pilki artojai, versda
mi vagas naujajame gyvenime, tapo ne- 
beužguiti varguoliai, o savo likimo, savo 

Jį tėvynės šeimininkais. Poetas buvo giliai 
jOTųsitikinęs, kad tą naująjį gyvenimą, jo 

dar šviesesnę ateitį, kilus pavojui lietu
vių liaudis stos ginti karštai ir pasi- 
šventusiai.

Kada hitleriniai fašistai puolė takią- , 
ją tarybų šalį, užgrobdami ir. mūsų res
publiką, liaudis stojo ginti savo užkaria

vimų. Tarybų Lietuvos darbo žmonės 
kovojo tarybinės armijos eilėse tėvynės 
karo frontuose, o priešo okupuotoje teri
torijoje lietuviai būrėsi į partizanų bū
rius ir su ginklu rankoje kovojo už Lie
tuvos- išlaisvinimą iš hitlerinių okupan
tų jungo. Lietuva buvo išvaduota ben
dromis tarybinių tautų jėgomis. Naują
jį pokarinį gyvenimą poetas siekė apdai
nuoti gražiausiais savo posmais. Savo 
eilėraštyje “Pasveikinimas karžygiams” 
Butkų Juzė su meile kalba apie raudo
nuosius karžygius, kurie išvadavo mūsų 
gimtąją žemę ir dėkoja jiems už atliktus 
žygius.

Už žygį atliktą daugtautiškai tėvynei. 
Mes sveikinam širdingai Jus!!
Papuošėt žemę pergalės gaire Berlyne 
Ir sugrąžinote taikos laikus.
Taikus tarybinių žmonių darbas, jų 

siekimai buvo nubrėžti penkmetiniame 
plane. Ir poetas įsijungė į šio penkmečio 
kūrybą savo eilėraščiais. Toksai jo eilė
raštis kaip “Penkmečio kurti” apdainuo
ja tą didelį kūrybingą tarybinių žmonių 
darbą, tą didelį entuziazmą, " su kokiu 
ėmėsi liaudis vykdyti stalininį planą. 
Kaip patriotas, kaip savo liaudies ištiki
mas sūnus Butkų Juzė šaukia visus vers
ti naujas vagas, drąsiau, plačiau, giliau. 
Naujasis gyvenimas laisvoje gimtinėje 
poetui kėlė džiaugsmą, kėlė troškimą 
dirbti savo liaudies, savo tautos labui. 
Eilėr’aštyje “Motinai” poetas kreipiasi į 
savo motiną, šaukdamas ją: “Sugrįžk tu 
motina mano, malonu šioj žemėj pabū
ti”.

Butkų Juzė tarybinės santvarkos me
tais jautė, kad dabar tikrai jis gali ati
duoti visas savo jėgas, visas savo žinias 
ir patyrimą liaudžiai. Dėstydamas Klai
pėdos, Mokytojų Institute, jis stengėsi 
įdiegti būsimiems pedagogams tą patį 
jausmą, tą patį siekimą — būti liaudies 
švietėjais. Būdamas Telšių Muziejaus 
direktoriumi jis rinko ir saugojo mūsų 
liaudies: kovos ir vargų paminklus, kad 
ateinančios kartos pamatytų, ką teko 
pergyventi jų tėvams praeityje kovojant 
už šviesų ir giedrų gyvenimą. Tarybų 
Lietuvos rašytojai seną poetą visuome
nininką išrinko Lietuvos TSR Tarybinių 
Rašytojų Sąjungos revizijos komisijos 
pirmininku. Jis aktyviai dėjosi prie 
mūsų tarybinės literatūros ugdymo, sie- 
lodamasis jos reikalais, auklėdamas Že
maitijos krašto jaunuosius rašytojus.

Sunki liga pakirto poetą, bet jo kūry
ba ir šiandien gyva. ’ Liaudis skaito po
eto dainas ir eilėraščius, kuriuose mato 
savo praeities vargus ir žavisi poeto su
kurtais naujojo gyvenimo paveikslais. 
Tiesa, Butkų Juzės kūriniuose pasitaiko 
klaidj bei trūkumų, susijusių su tuo, jog 
buržuazijos valdymo metais rašytojas 
buvo liberalinės buržuazijos įtakoje. Ta
čiau geriausieji Butkų Juzės eilėraščiai, 
pasižymėdami savo realistiškumu, sveti
mi bet kokiai dekadentinei įtakai, aktua
lūs ir šiandiėn.

Pažangaus poeto ir visuomenininko li
teratūriniai darbai ilgam laikui liks lie
tuvių liaudies širdyje.

VI. Mozūriūnas.

Rodos, sako
Kai saulutė nusileidžia,
Naktis sparnus savo tiesia,
O šešėliai, lyg ir šmėklos, , 
Baimės vaizdus visur piešia:

Tai širdis jaučia liūdnumą, 
Žiūrint į nakties glūdumą.

O vėjelis kai nepučia,
Paukščių cĮainos kai nutyla,
-Tai ilgėsis sielą spaudžia, 
Neįbegirdint ošiant šilą:

Vien upelis tik čiurlena, 
Rodos, rytą skaistų mena.

Gi žvaigždutė, kaip deimantas, 
Danguj žiba, spinduliuoja,
Rod’s mergelė šaipos, juokias, 
Savęsp šaukia, rodos, moja;

Rodos, sako: Vėl švis rytas, 
Džiaugsmo gėlem’s, išdabintas.

K. Rugys,

Brazilijos Lietuvių 
Literatūros Komitetas
S. PAULO.— Nežiūrint kad Brazili

joje bene bus didžiausia Pietų Amerikos 
lietuvių kolonija, vienok paskutiniu lai
ku demokratinis bei kultūrinis judėji
mas kaip ir apmiręs; Tiesa, aplanko mus 
keletas užsienio lietuvių laikraščių; kai 
kada, viena antra knyga, bet toji gauna
ma literatūra nėra kaip reikiant sutvar
koma, paskirstoma — trūksta kooperuo
to darbo.
sr *

Kad tą spragą užpildžius (arba tiks
liau tariant: pasistengus užpildyti), kad 
vėl pradėjus normaliau turėti ryšius su 
mūsų brolių kolonijomis kituose pasau
lio kampuose; kad normaliau palaikius 
ryšius su jų organizacijomis bei kitais 
kultūros židiniais ir, pakiliau, kad jiem 
suteikus daugiau žinių is mūsų kultūri
nės bei ekonominės veiklos čia, Brazilijo
je, buvo apsvarstyta ir nutarta sukurti 
tam tikrą komitetą (Lietuvių Literatū
ros Komitetą), kuris ir tu^ės už pareigą 
pradėti pirmuosius bandymus tiems tik
slams atsiekti.

Tiesa, turime ir mūsų tarpe tam tik
rą sambūrį, kuris atlieka nekuriuos vir
šuj paminėtus reikalus (net laikraštu
ką protarpiais sugeba išleisti), palaiko, 
nors paskutiniu laiku ir labai menkus 
ryšius su draugais užsieniečiais, bet. 
.Brazilija ir joje darbui dirva labai pla
ti — sutilpsime visi. Antra: šio komi
teto tikslas truputėlį bus platesnis. Ži
noma, tas daug priklausys nuo sąlygų, 
bei nuo kitų asmenų kooperacijos su šiuo 
Komitetu. Turime pripažinti tik tą: pa- 
simojimas geras ir, mūsų nuomone, rei
kalingas, nes braziliečių ryšiai su užsie
niu, paskutiniu laiku, labai siauri.

Julius Likas.

■ Pradedame platesni 
apšvietos darbą

Tai Liečia Ne' Vien LMS, Bet Visas 
Organizacijas. Is Jų Tikimės ' 

Akly v ės Paramos.
Jau buvo šiame skyriuje minėta, kad 

LMS; 3 apskritis daro žygius platesniam 
apšvietos - darbui. 1952-53 metų sezone. . 
Šiuo metu mes jau einame prie konkre
čios darbo pradžios. Platesnei informa
cijai ruošiama apibraiža šio darbo, kuri 
bus su datomis ir temomis įvykstančių, 
kultūrinių apšvietos vakarų.

, Jau nustatyta 'atidaryti apšvietos va
karų eiklių su lapkričio 16 diena, 1952 
ir baigti su balandžio 26, 1953 metų. 
Apšvietos vakarai bus vedami forumų 
formoj. Forumai tęsis per 6 mėnesius, 
po du sekmadieniu kiekviename mėnesy
je. Tai bus kaip ir savitarpinė mokyk
la. Forumai apims platų kultūrinės sa
viveiklos lauką. Organizacijų veikėjai, 
literatai, muzikai, teatro veikėjai, laik
raštininkai, dailininkai manoma įtrauk
ti į aktyvų darbą šiuose forumuose.

Jų temos gana konkrečios, liečiančios 
visą mūsų visuomeninį judėjimą. Jų 
tikslas—praplėsti teoretinį ir praktikinį 
žinojimą kiekvienoje temoje. Sekamos 
temos bus nagrinėjama ruošiamuose f o- » 
rūmuose: Lietuvių tarpe teatras, jo vei
kalai, vaidyba, šia tema bus paruošta 
referatas, pakviesta šios šakos veikėjai 
—dramaturgai, režisieriai, . vaidintojai 
ir žiūrovai. Kas gera, kas taisytina šio- 

\ je saviveikloje bus dėstoma ir diskusūo- 
jama.

Paskiaus ateina chorų eilė, dainos; re- • 
pertuapai, mokytojai, nariai.* Taip pat 
literatūra, poezija, spauda, filmai, ko
mercinis teatras, vaizduojamas menas 
ir kitos temos. Kiekviena forumų tema 
turės būti įvairi, iliustruota tos temos 
kuriniais. Kiekvienai temai bus pakvie
sti prelegentai, turinti patyrimo kalba
mų temų srityje.

Kaip kad filmai, komercinis teatras, 
literatūra turi didelės įtakos į visuome- , 
nę, ypač jaunimą. Tačiaus iki šiol ši sri
tis kaip ir nebuvo diskusuojama, jos ide
ologija nenušviesta. Šiuose forumuose, 
bent dalinai, ši šaka bus nagrinėjama. 
Bus pakviesta žhionės, kurie autoritetin
gi kalbėti filmų, teatro temomis.

Spaudos, literatūros forumuose, žino
ma, dalyvaus redaktoriai, laikraščių 
skaitytojai, jų bendradarbiai. Ir čia 
bus diskusuojama ne tik bendrai mūsų 
spauda, bet ir jos pliusai ir minusai. ,

Šie forumai nebus sausi, vien tik pa
skaitų j diskusijų. Jie bus paįvairinti 
meninėmis programomis ir kitais , pa- 
marginimais. Į forumus bus bandoma 
įtraukti ir. naujų žmonių, kuriems rei

kia paakstinimo išstoti su kalba ar re
feratu.

Pirmasis forumas, lapkričio 16-tą, ne
turės speci'alės temos. Tai bus kaip ir 
įvadas forumų ciklini. Jį sudarys bend
ros kalbos, taikomos, kaip sėkmingiau 
pravesti forumų eiklių. Šį suėjimą paį
vairins meninė programa ir tinkama ar
batėlė, žinoma, šilta ir šalta.

Prie šio kultūringo darbo pravedim o 
yra kviečiamos ir broliškos 'organizaci
jos, būtent, LDS ir LLD apskritys. Čia 
darbas ne tik vienos LMS apskrities, bet 
visų pažangiųjų organizacijų. Visi ben
drai veikdami, mes tinkamai pravesime 
šį didelį apšvietos, darbą.

V. Bovinas.

A. M. Gorkio 
muziejuje

Prieš penkiolika metų Maskvoje, Vo- 
rovskio gatvėje, buvo atidarytas A. M. 
Gorkio muziejus. Apie milijonas žmonių 
per tą laikotarpį aplankė muziejų ir su
sipažino su dokumentais ir kita medžia
ga, vaizduojančia A. M. Gorkio visuome- 
ninę veiklą ir kūrybinį kelią.

Kasmet didėja milijoniniai A .M. Gor
kio veikalų tiražai: Vienoje iš muziejų 
salių stovi papuoštas stikliniu bokšteliu 
stendas, ant kurio šviečia du užrašai: 
“58 milijonai M. Gorkio knygų išleista 
Tarybų Sąjungoje nuo 1918 iki 1951 
m.” “Į 70 tarybinių tautų kalbų išversti 
M. Gorkio kūriniai”. Carinėje Rusijoje 
didžiojo rašytojo kūrinių tiražas tik tru
putį viršijo milijoną egzempliorių.

M. Qorkio kūriniai paplito toli už Ta
rybų valstybės sienų. Vakaruose i)‘ Ry
tuose jo kūrinius skaito milijonai žmo
nių, jo vardas brangus pažangiesiems vi
sų šalių žmonėms. Ypatingai daug did
žiojo rusų rašytojo kūrinių išleidžiama 
Kinijoje. Gorkio kūriniai kinų kalba už
ima didelį muziejaus stendą, skirtą pa
vaizduoti Gorkio kovą už taiką. Kinų ra
šytojas Mao Dun viename savo pasisaky
mų, rašo, kad kinų rašytojai iš Gorkio 
kūrinių įsisavino ne tiktai “kovingą ra
šytojo dvasią, bet ir išmoko, kai]) mylėti 
ir neapkęsti, ką mylėti ir neapkęsti. Gor
kio gyvenimo kelias mus išmokė ir to, 
kaip turi rašytojas gyventi, jeigu jis ne
atitrūksta nuo liaudies.”

Gorkio ryšys su liaudimi parodomas 
kiekvienos salės eksponatuose. 14-tas A. 
M. Gorkio kūrinių tomas.Knygos viršelis 
ir lapai 1943 m. prie Novorosijsko pra
mušti priešo sviedinių skeveldromis. Ki
tas jaudinantis eksponatas: Gorkio 
“Vaikystė”, ir išilgai puslapio užrašas: 
“Prašome saugoti šią knygą kaip mūsų 
kovos istorijos relikviją... Joje mes ran
dame pačius artimiausius meilės žmogui 
ir neapykantos priešui jausmus...” Tai 
dovana nuo Juodosios jūros laivyno N. 
baterijos. Kitoje salėje, didelėje stikli
nėje spintoje — liaudies dovanos Gor
kiui: laivo “Maksimas Gorkis” maketas, 
meniškiausi rašymo reikmenys nuo liau
dies dailininkų, medžioklinis šautuvas 
nuo Tūlos miesto darbininkų... Gorkio 
vardas brangus ir darbo žmonėms, gyve
nantiems už TSRS sienų. Bilino miesto 
(Čekoslovakija) šachtininkai atsiuntė 
šachtų lemputės modelį ir raštą apie su
teikimą jų šachtai “didžiojo broliškosios 
rusų tautos rašytojo Maksimo Gorkio 
vardo.”

Paskutiniaisiais metais A. M. Gorkio 
muziejų lankė Albanijos, Vengrijos, Če
koslovakijos, Rumunijos, Kinijos darbo 
žmonių delegacijos.

Worcester, Mass.
LLD 11 kp. susirinkime 

spalio 12 d.
Drg. D. Jusius sakė, kad 

jau pradeda atnaujinti 
Laisvės skaitytojams pre
numeratas ir kad gal pa
vyks naujų gauti. Čia d. 
Jusius likosi ir šiam sezo.r 
n ui išrinktas Laisvės vaji- 
ninku. Jis pernai gražiai' 
vajuje padirbėjo. Taigų 
draugai, visi stokim d. Ju- 
siui i talka. Pasekmės 
Worcesteryje vėl turės būti 
geros!

Drg. J. Jaškevičius likosi 
išrinktas Kanados Liaudies 
Balso vajininku. Čia pata
riu Laisvės skaitytojams ir 
Liaudies Balsą užsirašyti, 
Labai turiningas, gražių 
raštų pilnas darbo žmogaus 
laikraštis.

Kadangi dabar su veiki
mu kraustomos į svetainę, 
tai likos nutarta užkviesti 
New Yorko scenos artistus 
suvaidinti pas mus komedi? 
įą “Trys mylimos,” lapkri
čio 30 d., 2:30 vai. dieną, 29 
Endicott St. svetainėj. Ka
dangi laiko yra užtenka
mai, tai. Worcesterio ir mū
sų plačios apylinkės, lietu
viai, pasidarykite planą*, 
kad tą šventadienį galėtu
mėte pas mus atvykti ir * 
pamatyti minėtą komediją; 
parašytą Julijos Žemaitės. 
Esu tikras, kad New Yorko 
vaidintojai mus gražiai pri
juokins..

Prisiminus reikalą sve- 
turgimiu gynimo, draugai 
V. Trakimas ir J. Kanapkis 
paaukojo po $1.

J. M. L.:

BINGHAMTON, N.Y.
I V ‘
Į Gražus parengimas

Turėjome linksmą ir gra
žų Moterų Klubo parengimą, 
kuris įvyko spalio 18 d. Lie
tuvių svetainėje. Viešnių ir 
svečiu susirinko nemažai. 

1 ‘

Nuotaika buvo gera. Manome, 
kad liks ir pelno. Vėliau pra
nešime apie tai.* • *Moterų parengimas jau pra-. 
ėjo pasekmingai, bet dabar 
ruošiamės prie kito svarbaus 
LDS 6 kuopos parengimo-va- 
karienės. Įvyks lapkričio 15 
d., taip pat Lietuvių svetainė
je. J parengimo komisiją iš
rinkta: Nellie Strolienė, A-. 
Maldaikienė, A. Žemaitienė ir 
J. K. Navalinskienė. Tikietai 
yra pardavinėjami, kaina ne
brangi, tik $1 ypatai. Tikie- 
tus galima įsigyti per virš mi
nėtą komisiją ir kitus LDS 6 
kuopos. narius. Prašome visų, 
kaip iš šio miesto, taip ir apy
linkės lietuvių dalyvauti pa
rengime.

Apart valgių ir gėrimų, bus 
ir šauni muzika. Kurie mylite 
pasišokti, galėsite tai pasiten
kinti mūsų parengime. Pra
džia 6 vai. vak. Įžanga į patį 
parengimą nemokama.

Širdingai kviečiame visuš ‘ 
dalyvauti. • Rengėjai.

Vaizdas N. J. valstijos sostinės Trentono kalėjime. 
Kalėjimo viršininkai ir laikraščių reporteriai apžiūri
nėja sudaužytus baldus, barikadas, užkurių buvo 
užsiglaudę sukilę kaliniai. Per dvi valandas jie gynė
si, bet pagaliau kulkosvaidžių ugnimi kalėjimo sargai 
juos suvaldė. Sukilime dalyvavo 20 kalinių.

3 pusi.-Laisvę (Liberty)-- šeštadien., Spalio-October 25, 1953



Taikus lietuvių tautos darbas
Rašo G. VITAS

VILNIUS. — Pasauliui— ’ mojo ploto. Tiesios ir gra- 
taika!—šie žodžiai yra ar- žios gatvės nutiestos Klai- 
timi ir suprantami kiekvie- pėdoje, 
nam darbo žmogui. Taikos 
nori visos tautos. Už tai
ką kovoja tarybinė liaudis. 
Taika tarybini ams žmo
nėms — tai didžiosios sta
tybos, tai gamtos pa j tingi
mas ir naujų gėrybių sukū
rimas vardan geresnio žmo
gaus gyvenimo. Su minti- I tuose, 
mi apie taiką gyvena ir dar-' 
buojasi lietuvių tauta.

Pakilimas iš griuvėsių
Sugriautas Vilnius,

Nebepažinti Kai
šiadorių ir šakiu. Atnau
jinta V. I. Lenino aikštė 
Vilniuje, pertvarkytos cen
trinės. Šiaulių - Vilniaus ir 
Tarybų magistralės, dešim
tys kitų naujų ir rekon
struotų aikščių bei gatvių 

I atsirado respublikos mies-

Klesti taiKLis gyvenimas 
j kolūkinėje žemėje. Pasitu- 
i rėjimas ir laimė atėjo į Lie- 
'tavos

Sugriautas Vilnius, su-1 
> darkyti Šiauliai, nuniokota ' 

Klaipėda; rūkstą fabrikų! 
ir gamyklų griuvėsiai; su- j 

‘ deginti kaimai ir vienkie-1 
miai — tokia buvo Lietuva, 
išvijus fašistinius okupan
tus.

1944 metai. Lietuvos že
mei vėl ėmė šviesti laisvės 
ir laimės saulė. Vėl atėjo 
šviesus ir džiaugsmingas 
gyvenimas. Nedaug tepra
ėjo metų nuo to laiko, bet 
kaip daug jau pasiekta 
liaudies kūrybinio darbo Į 
dėka. Ten, kur 
griuvėsiai, dabar 

. miesto kvartalai, 
įmonių korpusai.

“Elfos,” “Žalgirio,” “Me
talo,” “Nerio,” “Komunaro” 
gamyklos, “Lelijos” siuvi
mo fabrikas, “Kauno audi
nių” šilko audimo fabrikas, 
“Pergalės” konditerijos fa
brikas, Kauno turbinų ga
mykla, Šiaulių dviračių ga- ■ 
mykla — daugiau kaip 200 
pramonės įmonių naujai 
pastatyta ir • atstatyta Ta
rybų Lietuvoje per pokari
nius metus.

I
Šuoliais pirmyn •

'Jau 1950 metais Lietuvos 
pramonės produkcija 87.51 
procento prašoko prieškari
nį lygį- Pereitais metais 
1950 metų lygis buvo savo 

. fruožtu pralenktas 24 pro
centais. Šių dienų Lietuvo
je apie nedarbą nė kalbų 
nėra. Darbininkų skaičius 
be paliovos didėja ir, paly 
ginti su prieškariniu metu, 
yra beveik trigubai dides- 

. uis.
Broliškųjų tautų pagal-1 

bos dėka neregėtais tem- i 
pais vystosi Lietuvoje vi
sos liaudies ūkio šakos. 
Sukurtos tokios pramonėsi 
šakos, apie kurias nė sva
joti negalėjo smetoninė Lie-! 
tuva: metalo apdorojimo į 
staklių ir elektros prietai-i 
sų, dažymo aparatų ir tur- ( 
binų, dviračių ir elektros ! 
skaitiklių, žemės ūkio ma-1 
šinų ir cemento gamyba.

'Dabar respublika pagamina 195 2
3.5 karto daugiau elektros į 54.9 procento

kolūkiečiu namus. 
Valstybės kredito pagalba 
kolūkiečiai pasistatė kai
muose 14,500 namu. Dabar ' K-

beveik kiekviename kolūki
niame kaime yra mokykla, 
biblioteka, klubas. Į kolū
kiečiu buiti v v- vis labiau įei- 

kinas, elektra, 
kurios senais 
retenybe, arba 
valstiečiai net

Šiandiena iš esmes jau lik- •> 

viduotas neraštingumas su
augusiųjų tarpe — senes
nių laikų palikimas. Tary
bų Lietuvoje, kaip ir viso
je Tarybų šalyje, Įvestas 
visuotinis privalomas ne
mokamas 7-metis mokslas. 
Apie 430,000 mokinių rug
sėjo 1 dieną sėdo į suolus 
250 vidurinių, 835 septyn
metėse ir 2,515-je pradinių 
respublikos mokyklų. Bur
žuazinėje Lietuvoje tebuvo 
iš viso 58 gimnazijos ir 40 
progimnazijų.

Tarybų Lietuvoje buvo 
atidaryta 43 specialinės vi
durinės mokyklos ir 200 su
augusiųjų mokyklų, kuriosę 
mokosi apie 20,000 žmonių.

Iki 1955 metų bus paruoš
tos sąlygos, kad visoje Lie
tuvoje galima būtų pereiti 
prie visuotinio vidurinio 
mokslo. Siekiant aprūpinti 
mokyklas reikiamu kiekiu 
mokytojų, respublikos pfe- 

institutuose

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubas rengia vakarienę dien

raščio Laisves naudai, prieinama kalina—. tik $1.50 
asmeniui. Skaniai pavalgysite įvairaus maisto ir 
visokių gėrimų,
zikos, pasišoksite. 
Spalio (Oct.) 26 d., 
gerford St.

Kviečiame visus
tuom pačiu kartu paremti apšvietą.

Rengėjos

O po vakarienės, prie geros mu- 
Tas viskas įvyks sekmadienį, 
5 vai. popiet, vieta—157 Hun-

atsilankyti, pasilinksminti ir

Savaitė Amerikos istorijoje
Spalio 5—11

1799 m. spalio 11 d. Lenkų 
patrioto mirtis. Tą dieną mirė 
žymusis lenkų patriotas ir ge
nerolas kunigaikštis Kazimie
ras Pulaski dėl amerikiečių 
laisvės. Pulaski buvo ištremtas 
iš savo gimto krašto, dėl kurio 
įis kovojo. Revoliucinio karo 
metu jis persikėlė Amerikon, 
kur jam buvo patikėta kavale

rijos vadovybė. Jis suorganiza
vo Pulaski Legioną, 
atsidavusiai , tarnavo 
tėvynei iki jis buvo 
sužeistas Savannah, 
valstijoje kautynėse.

Pulaski 
savajai 

mirtinai 
Georgia

12)Spalio 12-18 (1492 spalio 
Amerikos atradimas.

Prieš 460 metų ankstyvą 
rytą žydų kilmės jūrininkas

vardu Rodrigo de Triana, bu
dėjęs mažo būrinio laivo “Pin
ta”, stiebo viršuje sušuko: 
“Tierra, Tierra!” (žemė).
Pinta buvo vienas iš trijų ge
nujiečių iš Italijos Kristoforo 
Kolumbo vadovaujamų laivų. 
Kai diena visiškai išaušo ir iš
ryškėjo pasirodė, kad tai būta 
salos, kuri apaugusi tankiais 
medžiais, Be to joje gyveno ir 
žmonių. Kolumbas manė, kad 
jis pasiekęs Rytų Indijos sa
las. Tad'šios salos gyventojai 
turėjo būti ne kas kitas, kaip 
indai. Vienas iš pirmųjų išlipu
sių buvo Luis de Torres, vertė
jas, gerai mokąs arabų ir žy
dų kalbas, bet su šios salos 
gyventojais jis nesusikalbėjo. 
Kolumbo pažymėta žemė turė
jo būti kaip Ispanijos nuosa
vybe: Gyventojai,- nesuprasda
mi, taikingai žiūrėjo. Ceremo
nija šio susitikimo buvo už
baigta indėnus apdalinus rau
donomis kępurėmis ir stikli
niais karoliais. Kolumbas salą 
pavadino Šv. Salvadoro vardu. 
Manoma, kad tai buvusi dabar

taip vadinama Watling Sala 
Karibų jūroje.

Spalio 19-25 •
1879 m. spalio 21 d. pirmoji 
elektros šviesa.

Po ilgų mėnesių kruopštaus 
darbo, Tomas Aiva Edison, 
vienas iš išradingiausių 19 ŠimA 
tmečio išradėjų, išrado elek
tros lemputę. Po pirmų ban
dymų praslinkus 40-čiai va
landų lemputė perdegė, bet 
darbas buvo tęsiamas ir tyri
nėjamas ir pagaliau buvo pa
siekta puikūs rezultatai, šiuo 
metu, už keliolika centų, na
mai yra geriau apšviesti, negu 
kadaise karaliai apšviesdavo 
savo rūmus. Edisonas yra dar 
daug ką, šalę elektros lempu
tės, išradęs. Plačiai naudojama 
yra kino kamera i)’ patefonas.

Common Council

Užsisakykite dienraštį Lais
vę dabar, nes nuo naują metų 
Laisves kaina bus aukštesne 
vienu doleriu.

riogsojo 
stiepiasi 

pramonės

ęnergijos, negu 1940 me
tais. Gamyklos ir fabrikai, 
transportas ir elektrinės yra 
aprūpintos pirmarūše tech
nika.

Penktojo penkmečio pla
no TSR Sąjungai išvystyti 
projekte specialiai numato
ma toliau vystyti Lietuvoje 
laivų statybą, turbinų bei 
staklių gamybą, jūrų trans
portą, pagerinti ' laivinin
kystę bei padidinti keleivių 
ir krovinių pervežimus Ne
muno baseine ’ ir nutiesti 
tiltą per Nemuną Kaune. 
Iki 1955 metų elektros ener
gijos išdirbis Lietuvoje pa
didės 2—2.5 karto, palygin
ti; su 1950 met. Be to, fyus 
pradėta statyti Kauno hi
droelektrine.

Miestų atstatymas ir 
plėtimas

AAuga gamyklos ir fabri
kai, iš naujo atstatomi Lie
tuvos miestai. Juose jau pa
statyta 1200 t ū k s t a n č i ų 
kvadratinių metrų gyvena-

laikais buvo 
apie kurias 
nebuvo girdėję, dabar Lie
tuvos kaime tapo įprastos, dagoginiuose 
Daugiau kaip penki tūks- 1951 - 1955 metais bus pri- 
tančiai agronomų, zootech-' 
nikų, veterinarų, inžinierių- 
melioratorių, daugybė kom
bainininkų, traktorin i n k ų 
gyvena ir darbuojasi Lietu
vos kaime.
žemes ūkio mechanizacija

Į laukus atėjo galingos 
mašinos, kurios palengvina 
valstiečių darbą. Tarybų 
Lietuvoje įsteigta 120 maši
nų - traktorių stočių, turin
čių tūkstančius traktorių, 
kombainų ir kitų žemės 
ūkio mašinų. Gausius, der
lius nuima dabar Lietuvos 
kolūkiečiai: Pavyzdžiui, 
plačiuosiuose Kėdainių ra
jono “Šėtos” žemės ūkio ar
telės laukuose kolūkiečiai iš 
hektaro prikulia vidutiniš
kai po 16-17 centnerių grū
dų. ' O juk seniau čia geru 
derlium buvo skaitoma 5-6 
centneriai iš hektaro.

Tarybų Lietuvoje praple
čiami pasėlių plotai, įsisavi
namos dirvonuojančios že
mės., nusausinamos pelkės, 
auginami nauji miškai. Per 
1945-1951 metus pasėta ir 
pasodinta 78 tūkstančiai 
hektaru mišku. Vien šių <- t- 4,
metų pavasarį daugi au 
kaip 19-ka tūkstančių 
hektarų plote pasodinta 
apie 170 milijonų daigų, iš
augintų respublikos miško 
ūkių daigynuose.

Lietuvos biudžetas
Apie taiką liudija ir Ta

rybų Lietuvos biudžetas. 
Maždaug trečdalis biudžeto 
išlaidu skiriama liaudies 
ūkiui vystyti. Socialiniams- 
kultūriniams reikalams 

metais išleidžiama 
respublikos 

biudžeto. Metai po .metų, 
didėja asignavimai sveika
tos apsaugai, plečiamas Lie
tuvos TSR medicinos įstai
gų tinklas. Medicinos pa
galba Tarybų Lietuvoje tei
kiama nemokamai. Per po
karinius. metus įsteigta 
daug naujų ligoninių, poli
klinikų ir ambulatorijų. Jos 
aprūpintos tobulais medici
nos įrengimais.

1952 metais Lietuvos sa
natorijose ir poilsio namuo
se ilsėjosi dešimtys tūks
tančių žmonių. Be to, dau
gelis respublikos darbo žmo 
nių gydėsi ir ilsėjosi Kry
mo bei Kaukazo sanatorijo
se ir poilsio namuose bei ki
tose šalies kurortinėse vie
tovėse.

Kultūriniai polėkiai
Nepaprastai pakilo lietu

vių kultūrinis lygis. Nie
kuomet anksčiau nebuvo 
tokios, padėties, kad kas 
ketvirtas žmogus mokytų
si, keltų savo -žinių lygį.

imta 2.3 karto daugiau stu
dentų, negu 1946 - 1950 m.

Tūkstančiai Lietuvos žmo
nių išeina aukštąjį mokslą. 
Tarybų Lietuvoje yra 13 
aukštųjų mokyklų. Vardan- 
taikos darbuojasi Lietuvos 
mokslininkai ir Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos 13 
mokslinio tyrimo institutų.

Šimtai laikraščių ir žur
nalų, tūkstančių pavadini
mų knygos, kurių bendrais, 
tiražas viršija 50 milijonų 
egzempliorių, išleista Tary
tų Lietuvoje per pokarinius 
metus. Tūkstančiai biblio
tekų ir klubų - skaityklų, 
meno saviveiklos kolektyvai 
ir kinai, teatrai ir muzie
jai skleidžia plačios! ose 
liaudies masėse' tary
binę kultūrą, propaguojan
čią gyvenimo grožį, taiką 
ir tautų draugystę.

Tautų draugyste
Nesuardomosios taut ų 

draugystės simbolis yra 
elektrinė, kurią prie Drūkš- 
čiu ežero stato Baltarusi
jos, Lietuvos ir Latvijos 
kolūkiečiai. Su draugystės 
ir kovos už taiką šūkiu Lie
tuvoje ruošiamasi lietuvių 
literatūros, meno ir liau
dies kūrybos dekadai, kuri 
įvyks Maskvoje šių metų 
gruodžio mėnesį. Lietuvių 
rašytojai ir poetai, dailinin
kai ir skulptoriai, artistai 
ir liaudies kūrybos meistrai 
pateikia dekadai geriausius 
savo kūrinius, pavaizduo
jančius taikų kūrybinį lie
tuvių tautos darbą. Naują 
romaną apie tarybinės pra
monės žmones — “Nuosta
bus rytas” — rašo J. Do
vydaitis. Rašytoja L. Ja
nušytė parašė libretto nau
jai operetei “Auksinės ma
rios” — apie kolūkinį gy
venimą, A. Vienuolis - Žu
kauskas rašo antrąją,roma
no “Puodžiūnkiemis” dalį.

Taikos troškimas
Tarybų Lietuvos darbo 

žmonės nori gyventi taiko
je.. To siekia garvežio ma
šinistas Jarušaitis iš Pane
vėžio ir Troškūnų tarybinio 
ūkio melžėja Tai a tai t ė, 
“Kauno audinių” audėja 
M. Rickevičienė ir moksli
ninkas J- Bulavas, išvedęs 
gausų derlių duodančią 
kviečių rūšį “Pergalė,” už 
taiką pasisako ir 26 metų 
R. Makovcckas, neseniai 
gavęs, žemės ūkio mokslų 
kandidato laipsnį, ir 75 me
tų dailininkais A. Žmuidzi
navičius.

Gražiausias apšvietai pasi- 
tarnavimas tai gavimas Lais
vei naują skaitytoją.

A ■ , .i .............................„u,
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Laisvės Koncertas

ŠTASVS KUZMICKAS AMELIA YOUNGALDONA WALLEN

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 9-tą d. 
/ 

LIBERTY AUDITORIUM 
110-06 Atlantic Avenue Richmond Hill, IN. Y.

»••••••••••••••••••••••
IŠTISA KONCERTINE PROGRAMA BUS TOKIA:

Amelia Young-Jeskevičiūte
I

Sopranas, operų dainininkė
Šiame koncerte ji teiks mums malonumo savo 

, gražiu balsu dainuodama klasikines ir 
liaudies' dainas.*

Aldona Wallen, Sopranas
iš Brockton, Mass.

Naujas skaistus žiedas koncertinėje scenoje. 
Ji dalyvaus Laisvės koncerto programoje. 
Tai bus pirmas jos pasirodymas Didžiojo 
New Yorko apylinkėje Laisvės Koncerte.

Liuosybės Choro Trietas
iš Brockton, Mass.

Šis trietas yra suorganizuotas, ir vedamas pasi
žymėjusio chorvedžio ir dainininko ALBERT 
POTSIUS. ’Jame dalyvauja sekami asmenys:
ALBERT POTSIUS, WILLIAM YODEIKIS 

ir ROŽE MERKELIU TE-STRIPIN S
Šis trietas Naujoje Anglijoje yra koncertų 

pažiba. Mes turėsime progos jį išgirsti 
Laisvės koncerte/

Stasys Kuzmickas, Baritonas
is Shenandoah, Pa.* \

Garsusis baritonas ir vėl linksmins mus įdomio
mis dainomis ir savo gražiu balsu šiame koncerte

Suzana Kazokytė ir v 
Elena Brazauskienė

Daug kartų mes esame girdėję jas dainuojant 
solus. Šiuom kartu jos dainuos mums gražius .

duetus. Abi išsilavinusios ir talentingos 
balsais dainininkės.

Sietyno Choras, Newark, N. J.
vadovaujamas MILDRED STENSLER 

Daug kartų atsižymėjęs scenoje dabar vėl 
palinksmins mus gražiomis dainomis.

Brooklyno Aido Choras
vadovaujamas Mildred Stensler

Taipgi dalyvaus šio koncerto programoje.

George Kazakevičiaus Orchestra
Gros šokiams įvairius kavalkus. Šokiai prasidės 

tuojau po programos ir tęsis iki vėlai.

Koncerto akompanistė—BRONĖ SLKASKIENE

Koncertas prasidės 3:30 valandą popiet
/ __

Koncertui įžanga $1.50. Vien tik šokiams įžanga 75 centai asmeniui
/

4 pusl.-Laięvė (Liberty) — Še« tądien., Spalio-Octnber 25, 1952



f ■KM
TMIBK

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROTA,ANO —2—Parašė ROMAIN ROLLAND

(Tąsa)
^Niekas nedrumstė intymios šilumos, 

4tVri jungė tėvą ir dukrą, pripildydama 
dar nepabudusią Anetos širdį. Ji buvo 
dvidešimt trejų — dvidešimt ketverių 
metų, bet jos širdis atrodė jaunesnė ne
gu jos amžius; širdis neskubėjo. Gal būt, 
kaip visi tie, kurie mato prieš save dide
lę ateitį, ir dėl to, kad ji jautė savyje 
tvinksintį gilų gyvenimą, ji leido šitam 
gyvenimui kauptis, nesiskubindama jo 
išsiaiškinti.

Ji buvo panaši į abu gimdytojus: į tė
vą veido bruožais ir malonia šypsena; 
tik jo šypsena žadėjo daug daugiau, ne- 

- gu jis pats galvojo duoti, o jos, išlikusios 
skaisčia — daug daugiau, negu ji norė
jo duoti; iš motinos ji buvo paveldėjusi 
paviršutinį ramumą, elgesio nuosaiku
mą ir rimtą moralę, nors pati ir labai 
laisvų buvo pažiūrų. Ji buvo dvigubai 
patraukli: vieno žavingumu, kito santū
rumu. Negalima buvo įspėti, kuris tų 
dviejų temperamentų joje vyravo. Tik
roji jos prigimtis dar buvo nežinoma. 
Lygiai ir anų, kaip ir jos pačios. Niekas 
n-eįtarė jos slaptojo pasaulio. Ji buvo 

jjBrtum Ieva, snūduriuojanti sode. Joje 
glūdinčių geismų ji dar nesuprato. Nie
kas jų nepažadino, nes niekas su jais dar 
nebuvo susidūręs. Atrodė, užtektų jai 
tik ištiesti ranką ir juos nuskinti. Ji to 
visai nebandė, migdoma malonaus dūz
gesio. Gal būt, nenorėjo bandyti... Kas 
žino, iki kol norima save apgaudinėti? 
Vengiama matyti savyje tai, kas drums
čia ramybę... Jai buvo mieliau nepažin
ti tos vidaus jūros. Aneta, kurią kiti 
pažino, Aneta, kuri pažino pati save, bu
vo mažutė, labai rami būtybė, išmintin
ga, tvarkinga, pati savęs valdovė, su sa- 
vp valia ir laisvu savo sprendimu, bet 
iki šiol dar neturėjusi jokios progos 
veikti prieš visuomenės arba prieš šei
mos nustatytas taisykles.

Nesišalindama nuo pasaulietiško gy
venimo ir būdama jautri jo teikiamiems 
malonumams, kuriais ji noriai smagu

riavo, ji dar troško ir rimtesnės veiklos. 
Cli studijavo išsamiai, lankė paskaitas 
fakultete, laikė egzaminus dvigubam 
diplomui. Būdama gyvo proto, stropi, ji 
mėgo nuoseklius tyrinėjimus, ypač teisių 
mokslą, kuriam buvo gabi, — gal būt, 
todėl, kad sveika jos prigimtis, pusiau
svyros instinkto vedama, norėjo griežta 
disciplina, grynu metodu ir aiškiomis 
idėjomis atsispirti bauginančiam vidinio 
gyvenimo potraukiui, kurio ji nenorėjo 
paliesti, bet kuris, nepaisant jos stropu
mo, vis dėlto bandė peržengti jos slenks
tį, kai tik bent kiek stabterėdavo jos 
dvasinis gyvenimas. Aiškus, grynas, nuo
latinis veiklumas tuo tarpu ją patenki
no. Ji nenorėjo galvoti, kas bus vėliau. 
Vedybos jos visai neviliojo. Ji kratėsi 
tos minties. Tėvas šypsojosi iš savo 
dukters nusistatymų, bet nesistengė jų 
sugriauti: čia jis įžvelgė savąja dalią.

i Raūlio Rivijero mirtis iš pagrindų su
skretę tą pastatą, kurio jis buvo pagrin

dinis šulas, Anetai net nežinant. Mirties 
veidas nebuvo jai nepažįstamas. Ji bu
vo su juo susidūrusi prieš penkerius me
tus, kai ją paliko motina. Bet mirties 
veido bruožai ne visuomet vienodi.. Ke
lis mėnesius slaugoma ligoninėje, ponia . 
Rivijer atsiskyrė tyliai, kaip ir buvo gy

venusi, saugodama savo skausmų, • ly- 
.giai kaip ir gyvenimo rūpesčių, paslap
tį; jai dingus, liko tik švelnus skausmas, 
panašus į pirmąjį pavasario lietų, 'ir ty
ras jaunatvės egoistinis palengvėjimo 
jausmas, kurio Anęta nenorėjo prisipa
žinti, bei sąžinės graužimo šešėlis, kurį 
bematant uždengė gražių dienų nerū
pestingumas ...

Visai kitokia buvo Raūlio Rivijero pa
baiga. Ištiktas smūgio pačioje laimėje, 
tada, kai buvo tikras dar ilgai ja sma
guriausiąs, jis atsiskyrimui nepritaikė 
jokios filosofijos. Maištingais šauksmais 
jis sutiko skausmus ir mirties prisiarti
nimą. Iki paskutiniojo smaugiančios 
agonijos atodūsio tartum žirgas, šuoliu 
kopdamas šlaitu aukštyn, jis kovojo di
džiausiame išgąstyje. ,Šie baisūs vaizdai 
tartum vaške įsispaudė karštoje Anetos 
sieloje. Ištisas naktis ji, praleisdavo ha- 

* liucinuodama. Gulėdama kambario tam- 
'jMoje, prieš užmigdama arba staiga atsi

budusiu ji prisimiridavo agoniją ir mirš
tančiojo veidą su tokia jėga, jog’ pati 
tapdavo mirštančiuoju; jos akys būda
vo jo akys; jos kvėpavimas būdavo, jo 
kvėpavimas; ji jų nebeatskirdavo; jos 
lėliukės įgydavo kliedinčio žvilgsnio iš-

įtempta, 
pritvinko

Jos stu-

CinCAGOS ŽINIOS

raišką. Ji turėjo žūti. Bet tvirta jau
nystė tokia lanksti! Juo labiau įtemp
tas lankas, juo toliau lekia gyvenimo 
strėlė. Akinanti šių beprotiškų vaizdų 
šviesa užgeso nuo per didelės įtampos, 
ir atminimą užtemdė naktis. Bruožai, bal
sas, mirusiojo spinduliavimas,— viskas dingo. 
Aneta iki nusilpimo stengėsi užlaikyti 
glūdintį joje šešėlį, bet jau nieko savyje 
nebesurado. Nieko, tik pačią save. Ji 
viena... Viena. Pabudo Ieva sode .be 
palydovo šalia savęs, be .to, kurį ji žilo
jo visuomet esant prie jos, be to, kuris 
jos mintyse nepastebimai buvo įgavęs 
dar neaiškius meilės bruožus. Staiga so
das neteko saugumo. Į Vidų skverbėsi 
nerimą kelią vėjai: mirties dvelkimas ir 
gyvenimo dvelkimas. Lyg tie pirmieji 
žmonės nakčia, Aneta pravėrė akis, 'bi
jodama tūkstančio nežinomų pavojų, sly
pinčių aplinkui, ir nujausdama kovą, ku
rią reikės paskelbti. Besnūduriuojanti 
energija staiga susikaupė ir, 
laikėsi pasiruošusi. Vienuma 
nenugalimų jėgų.

Pusiausvyra buvo palaužta,
dijos, jos darbai jai nebeturėjo reikšmės. 
Toji vertė, kurią jiems buvo skyrusi sa
vo gyvenime, jai pasirodė juokinga. Ki
ta jos gyvenimo dalis, kurią palietė 
skausmas, atrodė neišmatuojamo dydžio. 
Žaizdos atnaujinimas pažadino begalinį 
jautrumą: dingus* mylimam draugui, ap
link atvirą opą iš tolimiausių dvasios 
gelmių sulėkė visos meilės galios, slap
tos, nežinomos, traukiamos tuštumos, 
kuri ties ja atsivėrė. Tokio antplūdžio 
nustebinta, Aneta stengėsi jo nesupras
ti; ji užsispyrė jas visas priskirti savo 
skausmo pasėkai, — visas: skaudžiai de
ginantį Prigimties smygį, kuris pavasa
rio kvėpavimu ją gramzdino kankynėn, 
neaiškų ir stiprų gailesį laimės... pra-- 
rastos, o gal geidžiamos? rankas, išties
tas į nebūtį, ir .virpančią širdį, kuri ver
žėsi į praeitį... o gal į ateitį? Ir taip ji 

i tik skandino savo gedulą mišrioje skaus
mo, kančios ir žemos aistros paslaptyje. 
Ji buvo kartu ir žūstanti, ir .maištinga...

Šį balandžio-pabaigos vakarą ji sukilo 
pati' prieš save.; Jos aiškus protas pasi
piktino drumstomis svajonėmis, kurių 
jis jau daugelį mėnesių nebetikrino, nors 
ir suprato pavojų. Jis.norėjo jas at
stumti, bet tai nevyko lengvai: jos jau

• nebeklausė; jis buvo praradęs įprotį įsa
kinėti ... Aneta; išsivaduodama iš ug*

• nies žvilgsnio židinyje ir iš staiga užė
jusios nakties klastingo glėbio, atsistojo 
ir, pašiurpusi, įsisupusi į tėvo kambari
nį apsiautalą, uždegė šviesą.

Tai buvo Raūlio Rivijero darbo kabi
netas. Pro atvirus langus, pro retučius 
sprogstančių medžių lapus matėsi naktį 
Sena, ir ant jos tamsaus vandens ploto, 
kuris atrodė nejudrus, atspindžiai namų 
su įsižiebiančiais. langais kitame krante 
ir mirštanti diena viršum , Sen-Kliudo 
kalvų. Būdamas gero skonio, nors jo ki
tur ir netaikė, kad galėtų patenkinti at
bukusį savo turtingų klientų skonį arba 
juokingus jų įgeidžius, Raulis Rivijeras 
išsirinko Paryžiaus pakraštyje prie Bu
lonės kelio seną Liudviko XVI stiliaus 
rūmą, ne jo statytą. Jis pasitenkino, jį 
padarydamas patogų. Jo darbo kabine
tas galėjo puikiai pasitarnauti ir malo
numams. Ir, reikia tikėti, ši paskirtis 
neliko napanaudota. Rivijeras čia buvo 
priėmęs ne vieną malonų vizitą, kurio 
niekas neįtardavo: į kambarį galima bu
vo įeiti tiesiai iš sodo. Bet jau dveji me
tai, kaip įėjimas nebebuvo naudojamas; 
vienintelė lankytoja buvo Aneta. Čia 
vykdavo maloniausieji ių pokalbiai. 
Aneta vaikščiodavo, tvarkydavo, įpilda
vo vandens į gėlių vazą, visą laiką judė
davo, paskui staiga nurimdavo, su kny
ga rankoje susigūžusi savo mėgiamame 
sofos kamputyje, iš kur tyloje galėdavo 
stebėti tekančią šilko upę ir, nenutrauk
dama savo neatidaus skaitymo, tęsti išsi
blaškiusį pašnekesį su tėvu. Bet jis čia 
sėdėjo neveiklus ir aptingęs, ir jo išdy
kėliškas profilis akies kampučiu godžiai 
rijo mažiausius jos judesius; šis senas, 
išlepintas vaikas negalėjo suprasti, kad 
ten, kur buvo jis, kas nors kitas būtų 
dėmesio centru, tad erzindavo ją šmaikš
čiais žodžiais, meilingais, juokaujan
čiais nerimastaujančiais sakiniais, no
rėdamas atkreipti į save Anetos dėmesį 
ir užsitikrinti, kad ji gerai klauso... tol, 
kol pagaliau, įpykusi ir sužavėta, kad jis 
negali be jos apsieiti, ji mesdavo visa ki
ta ir imdavo rūpintis vien tik juo.

(Bus daugiau)

Dovanu. — Žiūrėkit, 
neduodu jums pamokų nei
gi biskutį išmaldos; kai aš

tačiau
tvirtai
nares 

darbš-!

Iš mūsų kultūriečių 
pražios veiklos

Moterų Kultūros Klubo įdo-, 
mus ir gana skaitlingas susi-’ 
/rinkimas buvo laikomas 8 d.: I I
spalio. Pirmininkavo d. O. Re- ■ 
meikiene ir jos gabiai veda-Į 
mas susirinkimas praėjo sklan-Į 
džiai ir draugiškoj nuotaikoje. 
Iš įvairių raportų pasirodė, kad 
nors klubas neturėjo šiais me
tais daug parengimų, 
finansiniai stovi gana 
ir gavo net 5 naujas, 
ačiū pasidarbavimui 
čiųjų draugių.

Klubo nares svarstė “Vil
nies” vajų ir klausimą sukėli
mo $10,000 “Vilnies” fondam 
J vajininkes apsiėmė dd. Jen- 
čienė ir Vaičiulionienė. Taipo
gi vajuje jau darbuojasi Pleč
kaitienė ir Matuziehė. ‘Kaip 
pasirodo, pastaroji jau nema
žai ir “points” turi. Nutarta 
pasveikinti dienraštį su gana 
stambia suma, $25.00, “Vil
nies” koncerte. Kas daugiau?

Narės labai apgailestavo 
nelaimėje sužeistos klubietės 
Mildred Česna ir jos mamytę, 
M. žebraitienę. • Nutarta pa
siųsti joms užuojautos laiške- 
li-atvirukę, taipgi pasiųsti at
viruke Senam -Vincui, kuris 
šiuo tarpu jau sveiksta po 
sunkios operacijos.

Plačiai apkalbėjus dr. Grai- 
čiūno mirtį ir jo laidotuves, 
nutarta paaukoti iš iždo $10 
dėl padengimo laidotuvių iš
laidų ir paminklo statymui. 
Kaip draugės išsireiškė: Rei
kia įvertinti darbus to .nenuil
stančio senelio, kuris visa sa- 
yo' gyvenimą pašventė ly jo
kių turtų nesusikrovė mokin
damas lietuvius kaip šviestis, 
kultūrintis ir tt. Ypatingai 
moterim motinom jis yra da
vęs daug sveikų patarimų.

Na, pagaliau, nutarta, kad 
jau laikas ir klubietėm ką 
nors surengti rudenio sezonui 
atėjus. Tad lapkričio 1, bus 
rengiamas labai gražus ir 
linksmas vakarėlis, “Hall
oween Party”, su užkandžiais 
ir tt. Bus daug įvairumų, ko
misija išrinkta gera ir darbš
ti, tad klubietės prašo visų 

.pasižymėti iš kalno lapkričio 
1 d. ir dalyvauti su mumis. 
Plačiau bus parašyta apie tai 
vėliau.

Sekantis . susirinkimas įvjvks 
lapkričio 12 d. Prašome visas 
nares dalyvauti, nes dvi drau
gės prižadėjo nares pavai
šinti, o B. Senkevičienė davė 
žodį, kad 
pagamintą įdomią 
Tad narės 
lyvauti 
vakarėlyje, 
susirinkime.

1 d. ir dalyvauti su

pristatys naujai 
paskaitą, 

nepamirškite da- 
lapkričio 1 d. klubo 

o lapkričio 12
Eugenija.

d.

Šeši grabai
Tai įvyko spalio 17 d. La

Salle geležinkelio stotyje. 
Stotin lengvutėliai įvažiuoja 
traukinys ‘Westerner’. Kelei
viai pasipila iš vagonų. Jie 
linksmai sveikinasi su saviš-

iš Korėjos

linksnį! j 
ir ver-

atga-

kiais, kurie jų laukė.
Bet ne visi buvo 

LaSalle stotyje. Buvo 
kiančių, šiuo traukiniu
beno šešis grabus su žuvusiais 
Korėjoje kariais, šeši chica- 
giečiai kariai grįžo iš Korėjos 
grabuose. '

John Brandt, 51 metų, 
graudžiai tarė šiuos žodžius: 
Walteris buvo mano vienati
nis sūnus, mano vienatinis vai
kas. Koks bus dabar mano gy
venimas? Kam vertas tas ka
ras Korėjoj? Niekam jis ne
vertas, nereikalingas.

Kito žuvusio kario tėvai, 
ciceriečiai Ifronekai, buvo 
taip susijaudinę ir suvargę, 
kad neatvyko pasitikti jiems 
brangaus lavono. Jie atsiuntė 
savo gimines.

šešių Korėjoje užmuštų ka
rių vardai yra šie: Rudolfas 
Canales, Ronaldas Kloekner, 
Antanas Polotto, Jonas 
nek. Walteris Brandt, 
Thompson.

Morituri td salų ta n t 
Trumam

Allen

Mi
S.

Įvairūs išsireiškimai
Ateitis. — Apie ateitį i 

niekuomet nemąstau; nes duodu, tai patsai save ati- 
ateitis ir be mąstymo greit | duodu.
ateina. * | Walt Whitman

Albert Einstein i (Giesmė apie Save)

Svarbiausias Dalykas
Pažangiųjų lietuvių pats svarbiausias šio mo

mento dalykas yra Laisvės Vajus gavimui naujų 
iškaitytųjų. Visų esančiųjų Laisvės prenumerato
rių prašome gauti nors po vieną naują skaitytoją.

Laisvės prenumerata Jungtinėse Valstijose 
$7.00 metams. Pusei metų — $3.75. Canadoje — 
$8.00 metams. Kitur užsieniuose—$9.00 metams.

Prašome visų Laisvės skaitytojų padėti savo 
vajininkams darbuotis gavimui Laisvei naujų 
skaitytojų. Visur sueigose kalbinkime žmones 
užsisakyti Dienraštį Laisvę.

Prašome organizacijų pasirūpinti pramogų su- 
Iš anksto 
finansus

paaukoja

Chicagos tautiniai katalikai 
ir politika

Lietuviai sandariečiai ir ' 
socialdemokratai susikibo už į 
čiuprų su italais katalikais Į 
dėl Olio kandidatūros.

Olis yra lietuvis ir kandi
datuoja i valdvietę republiko- 
nų partijos sąrašu. Kiek ži
nau, Olis nėra laisvamanis ir, 
aplamai, nieko prieš jį netu
riu. Priešingai, man labai pa
tinka Olio gryna lietuviška j 
kalba, nors jis čiagimis, o jo Į 
tėvo kilmė net nebuvo lietu
viška, bet lenkiška.

Tiek to, tautybė ar kilmė 
bene bus antraeilis klausimas, 
kada eina kalba apie valdi
ninkų rinkimą ir partijų kan
didatus. Juk rinkimuose da
lyvauja ne ateiviai, o Ameri
kos piliečiai, kuriem neturėtų 
būti skirtumo kokios kilmės 
yra kandidatas.

Nesmerkiu nei savo frento, 
buvusio socialisto Dr. Montvi- 
do, kad jis indorsavo republi- 
kono Olio kandidatūrą. Vieno 
dalyko nesuprantu, kodėl ita
lų kilmės amerikiečiai 
baisiai neapkenčia Olio? 
katalikai. Jų leidžiamas
vaitinis laikraštukas ‘Italian 
American Guardian’ . (anglų 
kalboje), labai biauriai rašo 
apie Olį. Olis esąs prieš kata
likus, žydus, negrus, ateivius 
ir dar prieš ką.

Tuom tarpu lietuviai katali
kai, priklausą to paties itališ
ko popiežiaus aprobatai, už
giriu Olio kandidatūrą. Ar tik 
vėl nebus sukilimas katalikų 
bažnyčioje, kaip protestantiz
mo laikais? • Pilietis.

' rengimu Laisves paramai laike vajaus, 
rūpinkimės sustiprinti savo dienraščio 
sekantiems metams.

Esame labai dėkingi tiems, kurie
Laisves finansų sustiprinimui. Yra vietų, kur 
lietuvių labai mažai tegyvena. Tokiose vietose 
vajui pasidarbuoti nėra galimybes, tačiau iš tokių 
vietų Laisvės patriotai įteikia finansinės paramos 
aukomis. Tai yra labai gražus dalykas.

Mūsų vajaus pradžia graži. Tiesa, kai kurios 
kolonijos yra pasivėlavusios, tačiau jos atsigriebs, 
jei nesivėlins dar labiau. Pradžia geresnė, kaip 
pernai. Darbuokimės, kad visą vajų iki galo iš
vesti geriau už pernykštį.

Laisvės Administracija

g
S Philadelphiečiai Kviečia į Puikų

BANKETU IR KONCERTU
Kuris Įvyks Sub., Lapkričio (Nov.) 22
b:e © a..

FJ

3

RUBA HALL
414 Green St., Philadelphijoj

Programa prasidės 7:30 v. (Salė atdara 6 v.)

taip
Jie
sa-

Tamsta dar neprenu-

tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums j namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Šis puikus pokylis rengiamas pripuolamai su ‘Lai
svės’ vajum ir atžymėjimui gimtadienio draugo A., 

j Šmito, kaipo vieno iš senesniųjų lietuvių visuomeni- 
j ninku pažangiųjų veikėjų ir gabiausio “Laisvės” 
1 platintojo. Verta pagerbti darbštų veikėją d. A. 
; Šmitą jr smagiai, laiką praleisti besiklausant kon

certo, kurį pildys Lyros Choras ir kiti. O d. J. Iva
nausko “Kepurningų” orkestrą gros iki vėlumos.

Skaniausią vakarienę pagamins Moterų Klubo ir 
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos narės. Ir viskas tas tik 
už $2.00. Prašome dalyvauti, tik nepavėluoti.

Rengimo Komisija.

j

Is 
R

SVARBUS PRANEŠIMAS
M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė

je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje $1.25. Ruduo jau Čia pat; 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybę įvairių ligų.

No. 1 M. ŠVILPA SALVE (for Skin Irritation). Ši mostis pagelbsti 
nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sinus, Athlete’s Foot. Išgydo žaizdas 
burnoje ir nosyje (tik no nuo vėžio). Kaina $1.50 už 3 oz.U _ __ .. . ~ _ . .. .
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo įvai- 
’ ' " “J

3oz.
No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dontų 

skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagenų. Kaina $1 už 1 oz. •
No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit nuo 

Poison Ivy. Kaina 91.50.
No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mostis 

naujai išrasta, 'prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. .Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus.

Su užsakymais siųskite Money-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., tik 
reikia pridėt 30c stampomis.

Hartforde galite gauti vaistinėse ant: Park ir Hudson; Governor ir 
i Sheldon gatvių.

Adresuokite: 
arba: <597 Broad

PASARGA: 
kite: M. Švilpa,

M. ŠVILPA, I’. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn.
St., Hartford, Conn.
Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj rašy- 
597 Broad St., Hartford, Conn.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

r

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

Štai jums ir “namai”. Šitokiose šėtrose priversti gyven- 
venti Cross City, Florida, Aycock & Lindsey tarpentino 
darbininkai. Ir jie neturi pasirinkimo. Jie priversti pa
gal kontraktą čionai gyventi ir kompanijai dirbti. Šis 
pavyzdys skaitomas tik vienu iš Įrodymų, kad mūsų pie
tinėse valstijose randasi verstino, katorginio darbo.

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



Išgirdome ką naujo 
apie chiropraktiką

4B&9K

Spalio 19-tos popietį, Liber
ty Auditorijos naujojoje salė
je, įvyko LDS 13 kuopos reng
ta prelekcija. Prelegentu buvo 
Julius Aliskevičius.

Prelegentas iš pat. pradžių 
pažymėjo, kad chiropraktika 
nėra koks stebuklas, nei bur
tai. Kad tai yra mokslas gy
dymo rankomis. Tai yra, su- 
taisymo išslidusių iš vietos są
narių, raumenų veikmės su
grąžinimu į normalią padėtį. 
O atsteigns normališką padė
tį, sveikas, gaivus kūnas pats 
save išgydo.

Sutrenkimų, iškreipimų kū
no dalių gali būti jau nuo pat 
gimdymo, -paskui nuo prieti
kių kūdikystėje ir nuo įvairių 
priežasčių jau suaugusiam. 
Tie iškreipimai slegia nervus. 
Ir jokis vaistas iškreipimų ne
pataiso, tik apmalšina jutimą 
skausmo. Mažesniųjų sukrypi- 
mų nuotikiuose pamažu kū
nas lyg ir prisitaiko prie pa
dėties, skausmai šiek tiek ap
rimsta ir žmogus gyvena taip 
nei ligopis, nei pilnai sveikas.

Jis sakė, jeigu nesveikata 
sena, negali tikėtis ją praša
linti keliais atsilankymais pas 
chiropraktą. Reikia laiko, rei
kia duoti progą. Dėl to, kad 
tūlais nuotikiais ir chiroprak- 
tAs nepagydo, reikia tą mie- 
ruoti ta pačia miera, kaip ir 
medicinos dak-ro pasisekimus 
ir nepasisekimus. Jis klausė. 
— Ar visus, ar visuomet dak
taras pagydo? Ar neišmiršta 
jų pacijentai? Tačiau tai nie
kas neskaito pacijento numa
rinimu.

Prelegentas sakė, kad apie 
keturiose dešimtyje valstijų 
chiropraktika jau pripažinta 
oficiale gydymo šaka. New 
Yorke dar ne. Jis ragino bal
suoti už tuos kandidatus, ku
rie balsuos už legalizavimą 
chiropraktikos, kad toje sri
tyje patarnavimą galėtų žmo
nės gauti ligoninėje, kaip 
gauna kitus patarnavimus.

Chiropraktika, palyginti, 
yra nauja gydymo šaka. Kaip 
ir visuose moksluose, dar ne 
viskas žinoma. Prelegentas 
sakėį kad ir jis pats dar tebe
simoko, siekia vis daugiau ži
nių.

Aliskevičius yra Amerikos 
lietuvis, tad jam, kaip ir dau
gumai amerikonų, trūksta 
naujovinės lietuvių kalbos mo
kslinių terminų. Kalba tokia 
kalba, kokia buvo girdima jo 
tėvą šeimoje. Prie to, sakė 
jis, ši yra jo pirmoji vieša 
kalba t/io klausimu ir pirmoji

NewWko^^^Zlnloi
ir jo programą taikai!
Kalbės Bailinau, Mrs. Bass, DuBois, Lamont, 
Marcantonio, Medina, Miss. Morris, Paul Robeson

Išgirsti jo kalbą, matyti 
Vincent Hallinan asmeniškai 
newyorkieciams bus paskutinė 
proga šio pirmadienio vakarą, 
spalio 27-tą, Madison Sq. Gar- 
dene. Taipgi kalbės kandida
tė į vide-prezidentą Mrs. 
Charlotta Bass ir kiti žymūs 
kalbėtojai. Bus meno progra
ma.

Gardenas randasi prie 50th 
St. ir 8th Ave., New Yorke.- 
Lengvai pasiekiamas iš viso 
miesto: 8th Avė. traukiniai 
priveža prie.pat durų ir netoli 
nueiti nuo Broadway ir 7th 
ti salę nebus kliūtimi nei vie
nam, kuris supranta svarbą 
darbininkų ir progresyvių po
litinio susirinkimo.

Garden© mitingai yra ta vie
ta, kurioje dalyvis pasisemia 
sau naujos stiprybės. Greta 
to, yra ir didis tikslas': pama
tyti tuos, kurie taip pasišven
tusiai ir įtemptai dirba šioje 
rinkimų kampanijoje. Bet, 
svarbiausia —

Sėkmingas mitingas paaks- 
tins daugelį žmonių susidomė
ti American Labor Party ir 
progresyvių partijos progra
ma. Kartą susidomėję, jie pa- 
Ave. linijų. Galimybės pasiek- 
matys, kad ji yra darbo žmo
nių programa, taikos progra
ma. Tuomi sėkmingas mitin
gas padės gauti daugiau bal-

lietuviškai. Jis ūžti krino, 
kad ateityje jis tikisi ir tuo 
atžvilgiu sustiprėti ir lietu
viams patarnauti. Atrodo, kad 
jo prelekcija buvo šiltai įver
tinta. Gerai sekėsi atsakinėti 
klausimus. -

Įdomią pakaitą suteikė pre
legento žmona. Ji sakė : Lai 
vyras valandžiukę pailsi. Pa
ti stojusi kalbėti aiškino, 
ji pati priėjo supratimo 
vertinimo chiropraktikos. 
sakė, jog ęhiropraktai 
gelbėjo jai pačiai prašalinti 
nuo vaikystės įgytą nesveika
tą, pagelbėjo jų sūneliui. Tai
gi, visa šeima savo gerą pa- 
žvalgą į chiropraktiką įgavo 
per praktiką gyvenime.

Pertraukoje dalyviai prisi
dėjo lėšoms padengti. Pirmi
ninkavo K. Jankaitis.

kaip
ir į-

Ji
pa-

Rep.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
'Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

4. DO1VCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue '
(arti 14th St.)

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

' Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja • ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. '3-9865

I

NĖRA MININMUM MOKESTIES IR NĖRA (’OVER CHARGE 
Penktadieniais, šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos ir šokiai, šauni Orkestrą.

LAISVES KONCERTAS
įvyks sekmadienį

I

Lapkričio 9 November
Amerikos Lietuvių Kultūriniame Centre:

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

Pradžia 8:30 vai. popiet.

PUIKI PROGRAMA; ŠOKIAI PO PROGRAMOS

Ta gražioji filmą įvyks jau 
rytoj, spalio 26-tą dieną

su už darbininkų ir progre
syvių kandidatus. O dauge
lis balsų parodys mūsų šalies 
valdovams ir visam pasaulius, 
kad amerikonai nori taikos. 
Kad greta Wal] Stryto, kuris 
ruošia karą, yra kita Amerika 
—darbo žmonių Amerika, — 
kuri nori taikos.

Sėkmingas mitingas padės 
taikai. Dėl to visiems taikos 
šalininkams svarbu jame da
lyvauti. Nesibijokite netilpti 
salėn. Dar geriau; jeigu ne
tilptų.. Jei bent pora blokų 
aplink salę prisipildytų netil
pusia salėn publika, pamaty
tumėt, kaip skirtinga būtų bo
sų giesmė santikuose su dar
bininkais, pastiprėtų balsas 
taikai.

Taigi, visi darbiečių 
kos prieteliai, atidėkite 
visokius smulkmeningus 
lėlius, užimkite savo 
Garden e!

Dar vieną ir paskutinį kar- 
tą norisi priminti, jog filmos 
“Grapes of Wrath’’ rodymas 
įvyks jau šį sekmadienį, spa
lio 26-tą, 3 va], po pietų, Li
berty Auditorijoje. Kviečia
me visus.
Prašome

Kadangi lapelių ir kitokių 
skelbimų nedarėme, atsidėjo- 
;ne tiktai paskelbimu Laisvė
je, tad netrintieji dienraščio 
apie filmą nežino. MeB prašo
me jūsų, Laisvės skaitytojai, 
informuokite juos, pakvieski
te.

Filmą “Grapes of Wrath’’ 
yra imta iš tikrojo amerikinio 
gyvenimo didžiosios depresi-

jos laikais. Suvaidinta žymių
jų Hollywoodo žvaigždžių, 
filmą ir po šiai dienai tebepa- 
silieka viena tų meno deiman
tų, kurie niekad nepasensta. 
Įspūdinga matyti, neužmiršta
ma ir norima vėl matyti kar
tą jau mačiusiems, ir svarbi 
visuomeniškai. Atėjusioji nesi
gailės.

Auditorija randasi prie At
lantic .Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill. Bušai 22-Atlantic 
ir Q-37 priveža prie pat salės, 
o nuo BMT Jamaica traukinio 
1 ll-tos stoties eiti tik pora 
blokų.

Rengia ir kviečia visus LLD 
185-j i kuopa.

Palaidotas Antanas Bubnys
ii’ tai

reika- 
vietą

Darbietis

ls ten

paliko 
sūnų

pasirodė velionio išlydėjime 
paskutinėn kelionėn. Negra
žu. Teisybė, mūsų lokalo var
du, mačiau, buvo atsiųstas 
puikus gėlių vainikas. Tas tai . vištų, 
geras mūsų lokalo tarybos pa
sižymėjimas. Senas unijistas 
ir daugelį metų darbuotojas 
unijoje Antanas tos pagarbos 
buvo vertas.

' Antanai*, ilsėkis Amerikos 
žemelėje!

J. Stakvilevičius.

PARDAVIMAI
Sullivap County 

Parsiduoda vištų farma, 57 akrai 
žemės, pastatai dėl 1,500 dedamųjų 

, automatiškas vandens leidi
mas, 7 kambarių namas, su visais 
įrengimais, šiluma ir garadžius. Kai
na $8,500. Ant išmokėjimo.

SCHEIDELL & SCHMIDT 
.Jeffersonville, N. Y. .

REIKALAVIMAI

Philadelphia Pa.
HELP WANTED—MALE

Furnace Mechanics to do forced 
air and gravity furnace work. Good Į 
opportunity for right man. 
round work; top wages. 
SHIELDS, 2303 N. Howard 

(210-216)

Office Work. Exp. preferred, but 
not necessary. For National Cash 
Register bookkeeping machine. Stea
dy position. Good Salary, congenial 
working- conditions. Phone Woodbu
ry 2-0580. Ext. 26. Ask for Mrs. 
Wood.

(208-210)
Year 

Apply: 
SI.

USED CARS 
AUTO MECHANIC

Experienced on all makes. Good 
working conditions. Qualifications: 
honest, sober and steady. Sec J. 
MOONEY at used car ]otf

RANDOLPH CHEVROLET. PNC.
Ferry Ave. one block south of Had
don Ave., Camden. Applicants inter
viewed daily.

(210-212)

Oil Burner -Men with knowledge 
of both pressure and gravity type 
burners. Top wages; steady work 
for light man. Apply: SHIELDS. 
2303 N. Howard St.

(210-216)

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS’

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist!

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

LLD 2-ros APSKRITIES 
KONFERENCIJA 

ŠI SEKMADIENĮ
Prašome LLD 2-ros Apskri

ties narius įsitėmyti, jog Aps
krities metinė konferencija į- 
vyksta šį sekmadienį, spalio 
(October) 26 d., 1952, Liber
ty Auditorium, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Pradžia — 10 vai. ryto.

Jeigu kuri kuopa nesuspėjo 
turėti susirinkimo pirm kon
ferencijos, tų kuopų valdyba 
turi teisę paskirti delegatus 
konferencijai iš savo kuopos.

• Visi delegatai 
susirinkti paskirtu

kapų, visi gi- 
dalyviai buvo

Neidersteins

Apskrities

malonėkite 
laiku.
2-ros 
Komitetas.

I L. I. mitingas prieš 
i bakterini karą

Spalio 18-tos popietį Duo
Art Academy salėje, Forest 
Hills, įvyko Queens- 
Nassau-Suffolk apskrityse vei
klai už taiką koordinuoti or
ganizacijos susirinkimas. Ja
me ,dalyvavo grupės atstovin- 
gų žmonių iš visų tų apskri
čių.

Mitinge priimta rezoliucija 
ir prašymas prezidpntui Tru- 
manui ir kongresmanains, 
kad neleistų Long Islande 
steigti bakterinę stotį.

pabaigęs “le- 
pasidaviau 
Meteliuose 
Šv. Jurgio 

ai mudu suėję 
pirmiausia 

Maušą, kuris 
ir leminado. 
po b on ką to 

barankas. 
linksmiausi

Darbininką radio 
programos

Rinkiminiais ir bendrai 
darbo . žmonėms reikalais 
(taikos, civilinių teisių) į- 
domių kalbų galima išgirsti 
pasiklausius šių radio prog
ramų :
Spalių 27-tos vakaro 10:05 

kalbės Joseph Buchoft iš 
stoties WMCA.

Spalių 28-tos ryto 10:15 
kalbės Mel. Williamson iš 
stoties WLIB.

Spalių 30-tos ryto 10:15 
kalbės Simon W. Gerson iš 
stoties WLIB.

Spalių 31-mos ryto 10:15 
kalbės Abner W. Berry iš 
stoties WLliB. O vakaro 
9 :05 kalbės Mary Morris iš 
stoties WMCA. - I

Lapkričio 3-čios vakaro 
10:05 kalbės Claudia Jones 
iš stoties WMCA.

Stotis WLIB gaunama 119 
ant jūsų b a d i o. Stotis 
WMCA—570. Abi girdimoj 
toli užmiestyje.

Spalio 18 d., kaip 8 vai. ry
to, Antanas Bubnys buvo išly
dėtas iš šalinsko koplyčios į 
Apreiškimo bažnyčią, o 
Į šv. Jono kapus.

Velionis Antanas 
liūdesyje moterį Oną,
Antaną, dukterį Daratą ir 2 
anūkus. Taipgi paliko brolių. 
Nežinau, ar visi yra gyvi. Bot 
vienas, iš Baltimorės, dalyva
vo laidotuvėse. Norėjau su 
juomi pasikalbėti, bet nega
vau progos.

Grįžtant nuo 
minės ir kiti 
pakviesti pietų
restaurane, Middle Village, 
duota geri pietūs.

Velionis Antanas iš Lietu
vos man labai gerai žinomas. 
Sykiu augome. Teisybė, jisai 
keletą metų buvo už mane 
vyresnis. Bet mums abiems 
neteko suvalkinėje dzūkijoje 
kiaulių ganyti. Velionis Anta
nas pradinę mokyklą pabaigė 
ir išvažiavo pas giminaitį pra- 
baščių Jurgėlą. Jisai jam Me
teliuose suteikė darbą. Turėjo 
prižiūrėti bažnyčią ir aplink 
bažnyčią, kad koki valkatos 
nesi valkiotų ir neterštų šven
toriaus. O aš, 
monterių čitoti
kriaučių vergijon. 
įvykdavo didelis 
“atpuskas,” t; 
tame “atpuske 
traukdavom pas 
užlaikė kvaso 
Nusipirkdavome 
gėrimo ir po dvi. 
Tai buvo mūsų 
laikai.

Pabaigoje 1911 
skyrėme. Aš vykau į šią šalį, 
o jį palikau Krosnos parapi
joje bažnyčios 
Metais vėliau 
nuo savo tėvų, 
Bubnys išvyko į

, savo brolius į Baltimorę, bet 
vienas su kitu nesusirašėme, 
vienas kito nežinojome.

Prasidėjus pirmajam pasau
liniam karui aš tapau pašauk
tas į Dėdės Šamo ginkluotas 
jėgas. Karui pasibaigus 1918 
m., aš grįžau iš kariuomenės 
pradžioje 1919 m. Sugrįžęs 
namo, persirengęs į civilinius 
drabužius, pirmiausia trau
kiau pasiteirautu kriaučių. Li
žėj a u pas Ražutį ant Grand 
St. užeigon ir randu velioni 
Antaną. Pasisveikinome, pasi
bučiavome, pradėjome kalbė
tis ir stiklą po stiklo pradėjo
me lydėti, bet jau ne lemina
do, ale alaus. Velionis Anta
nas man pasipasakojo, kad 
atvažiavęs iš Baltimorės čia 
išmoko kriaučiauti ir apsive
dė, veda' šeimynišką gyveni
mą. Aš atsakiau jam: Anta
nai, vyriškai padarei. •

Ne ilgai trukus, taipgi 1919 
metais, suskilo socialistų par
tija ir kriaučiai unijos susi
rinkimuose pradėjo intrigas 
varinėti vieni prieš kitus. Už 
metų kitų kriaučiai jau galu-

metų persi

prižiūrėjime, 
gavau laišką 
kad Antanas 
Ameriką pas

tinai pradėjo vedžiotis už at
lapų. Socialistai suorganizavo 
ratelį, o pažangiečiai turėjo 
suorganizavę lygą. Velionis 
Antanas pasiliko socialistų 
pusėje ir buvo ratelio sekre- 
torįus. O aš tapau išrinktas 
lygos sekretorių, čia jau tar
pe mūsų vienas su kitu santi- 
kiai buvo kaip kirvio su akme
niu. Vietoje suėjus abiem pa
sikalbėti 'apie draugavimą 
Lietuvoje, tai vienas kitam A
pfer kišenę špygas į’odėmės.

Sulaukus 1935 metų minė
tos abi politinės organizaci
jos pradėjo kalbėtis tarp sa
vęs, kad reikia likviduoti tas 
peštynes pas kriaučius lokale. 
Jog reikia visiems bendrai 
veikti unijoje ir lietuvių loka
le. Velionis‘Antanas smarkiai 
darbavosi, kad tos peštynės 
būtų likviduotos pas kriau
čius, kas ir buvo padaryta, 
tos abi politinės organizacijos 
likosi likviduotos. Todėl velio
nis Antanas Brooklyn© kriau- 
čiams buvo labai žymus žmo-1 
gus. Daugeliui kriaučių yra

• padaręs daug gero. Kai lietu
vių lokalas gyvuoja nei vie
nas laitas žmogus nėra tiek iš
buvęs unijos lokalo raštinėje, 
kaip velionis. Jis išbuvo 13 
metų.

Jau viršaus ketveri metai 
(jeigu neklystu), velionis ne- 
sveikavo. Buvo pasidavęs į 
ligoninę, operacijai. Grįžęs iš 
ligoninės jau nebebuvo toksai, 
kokiu buvo pirmiau. Buvo žy
mu, kad jo sveikata eina že
myn. Dirbo dar pas Riaubą. 
Paskutinė jo darbavietė buvo 
pas Matulį ir Vaiginį. O 
bar jau daugiau metai, 
niekur nedirbo.

Apgailėtina, kad mūsų 
bartinės lokalo valdybos auk
štesnieji pareigūnai visai ne-

Farmer. Sjngle preferred for ge
neral farm work; all year round. 
Room and board if desired.

Phone Newtown 3470.
(210-216)

LEATHER WORKERS. Glazers 
and Fixers on Bower Glazing ma- 
‘chine. Good wages; steady work; 
apply or phone: IMPERIAL GOLD 
& SILVER KIT, 100 W. Nicholson 
Rd., Audubon, Ns J. Linden 

(210-216)

Tool & Die Maker. For 
stamping Co. Top wages for 
try. All fringe benefits, 
8 holidays, paid vacations;
and life insurance; plus many oth
ers. Phone Mr. Stevens, Mt. Holly 
1083.

7-7640.

metai 
Indus- 

including 
health

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbeni*!

da- 
kai

mi a-

JUDIS, KURĮ KIEKVIENAS 
LAISVE SKAITYTOJAS 
TURĖTŲ PAMATYTĮ!

Didžiausias pasaulyje judamųjų 
paveikslų artistas pagamino Įspū
dingiausią paskutinių dešimties 
metų filmą —
DRAMA ★ GRAŽŪS BALETI- 
NIAI ŠOKIAI ★ UŽIMANTI 
ŽADĄ, KUTENANCIAI-JUO- 
KINGA KOMEDIJA...
Istorija apie senstanti mužikalinių 
salių artistą ir gražią talentingą 
jauną šokikę, kuriai jis padėjo 
išgarsėti.

CHARLES 
CHAPLIN’S‘LIMELIGHT’
sykiu žvaigždžiuoja .

CLAIRE BLOOM — 
CHAPLIN

su šokiku• ANDRE EGLEVSKY, 
BUSTER KEATON ★ MELISSA 

> HAYDEN

ASTOR B-way Ir 45th St.
Nuolat rodoma - Reguliarės kainos

SYDNEY

TRANS-LUX 
60th St. ir Madison Ave. 
Visos vietos rezervuotos: 

$1.89 — $2.40

(208-212)

Baker. < First Hand on . sweet 
goods. 5 nights, 1 day. 48 hr. wk. 
$82. Paid holidays and vacation. 
Apply in person. Suburban Bakery, 
5910 Crescent Blvd., Pennęauken, 
N. J.

Matthew A
BUVUS

(208-210) (BUYAU8KA8)

Cabinet Makers. Exp. on kitchen 
and store fixtures. Steady work; 
good working conditions; good pay. 
Apply in person. Hansel’s Woodwork 
Co., E. Academy St., Clayton-Glass, 
boro 4-2686.

(208-211)

Tile Setter. For ceramic tile. Must 
be good •mechanic. Phone after 4 P. 
M. Woodlawn 3-6139. W. S. 
bell & Son.

(208-210) .

PORTERS

Camp-

Apply

HOWARD JOHNSON’S 
On N. J. Turnpike 

Kresson Rd. Haddonfield.
(208-211)

FEMALE
CANDY PACKERS. Must be ex

perienced in fancy packing. Day and 
night work. Steady work; good pay. 
Apply in person.
WALDRON’S CANDIES, INC. 1657 
Meadow 
Ave.

St. (off 4600 Frankford

(210-212)

Work. Exp. preferred, but 
For National Cash

Office 
not necessary. 
Register bookkeping machine. Stea
dy position. Good Salary, congenial 
working conditions. Phone Woodbu
ry 2-0580. Ext. 26. Ask for Mrs. 
Wood.

(208-210)

Stenographers. Here is an oppor
tunity. If you have previous office 
insurance experience, we have full 
time positions available for those 
who meet our requirements. Large 
Downtown multiple line Insurance 
office. Enjoyable Work. Good salary 
and benefits. Phone Mr. Hutchison 
for interview. LO. 3-3868.

(208-210)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:

Penktadieniai! atdaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kaina*.

Receptų Specialistai!
MAX PEIST, Ph. G.

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6288

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savoBAR & GRILL

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisve (Liberty) —šeštadien.,




