
LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata;

Jungtinėse Valstijose ................... $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) 9.00
Kanadoje ................................................. 9.00
Kitur užsienyje ..................................... 10.00

Pavienio egzempi. kaina 5 centai

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828

PRICE 5c A COPY

No. 121 *★★★ Richmond Hill 19, N.^Y., šeštad., Birž. (June) 20, 1953 ★ ★ ★ ★ i Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tieji.

KRISLAI
Teisėjas su sąžine. i
Stebėtinas dokumentas.
Dvasiški prajovai.
“Juodas” sąrašas.
Moteris jiems nežmogus.

Rašo A. BIMBA

Aukščiausio Teismo narys 
William O. Douglas pasirodė 
žmogus ne tik blaivaus proto,

\ bet ir švarios sąžinės.
šitie žodžiai rašomi ketvir- į 

lajjienio ryte. Dar visko gali | 
y Dar gali būti panaikin-į 

tas teisėjo Douglas suteiktas : 
Rosenbergams nužudymo ati- j 
dėjimas. Bet jis savo pareiga j 
atliko. Jis parodė, kad jis ne- j 
nori ant savo sąžinės turėti i

• ■ • 1 •
dviejų jaunų tėvų nužudymo ; 
nuodėmę.

—o—
Gavome trumpą sutrauką 

dokumento, kurį Ethel ir Ju
lius pasiuntė prezidentui Ei- 
senhoweriui. Jie prašo pasigai
lėjimo. Prašo mirties bausmės 
panaikinimo.

Jie pakartoja savo nekalty
bę. Jie atsisako prisipažinti 
prie,nusikaltimo, kurio jie ne
papildo, kftd išgelbėjus savo 
gyvybę. Jie geriau numirs 
elektros kedėje, negu gelbės 
gyvybę tokia baisia pasižemi- 
nimo kaina.

Ą. I Stebėtinas dokumentas
' ' f i * —o—

O dabar apie dvasiškus ar
ba kunigiškus reikalus. Svarbu 
visiems.

Tokių prajovų bent aš nesi- 
/ tikėjau šiame šimtmetyje. Ir 

netikėčiau jais, jeigu jų nebū
tų paskelbęs pranciškonų or
ganas Brooklyno Darbininkas 
(birž. 16 d.).

Nežinau, ką pagalvos tikin
tieji. Ypatingai nežinau, ką 
dabar turėtų daryti mūsų se
sės lietuvės moterys.

—o—
Pradėkime nuo pradžios. 

Bostono vyskupas E. F. Mac- 
Kenzie išleido pareiškimą, 
kad nuo dabar visose bažny
čiose turės būti pravesta “po
piežiaus Pijaus X enciklika 
Motu Proprio (apie muziką 
Katalikų Bažnyčioje), paskel
bta jau prieš metų.“

Pirmučiausia: “yra uždrau
sta bažnyčioje vartoti visus 
muzikA* instrumentus, išski- 
riant/jbrgonils (ar fizharmo- 
nija)rtaigi nei smuiku, nei 
vielončelių. nei triūbų...“

Antra: “ateityje nebegalės 
ant viškų pasireikšti nei sop
ranai nei teno’rai, net ir per 
iškilmingiausias vestuves, jau 
nekalbant apie Mišias.”

—-o—
Vyskupas MacKenzie įsako 

ir Darbininkas pakartoja, 
kad yra įvestas muzikos “juo
dasis sąrašas“. Į tą prakeiki
mo sąrašą tapo įtrauktos per 
tiek daug metu bažnyčioje 
giedamos giesmės, kaip 
“Good Night, Sweet Jesus”, 
“Mother Dearest,“, “Mother 
Fairest“, “Mother Dear”, “() 
Pray-for Me“, “Mother at 
Your Feet is Kneeling”, taip 
pat draudžiami: St. Basil 
Hymnal”, “Catholic Youth*s 
Hymn Book ir kt.” 
g^hkeiktos ir uždraustos

Cherubini, Madonna, 
GiorJsJ/. Ohnewald, Wiegand, 
Gounod,’ Millard, Rose wig, 
Sorin ir kt.”

Turėkite mintyje, jog čia 
viskas imama iš pranciškonų 
Darbininko žodis žodin. Nie- 
/• (Tąsa 4-tam pusi.)

KINIJA TVIRTINA, KAD 
SU AMERIKOS ŽINIA 
IMTINIAI PALEIDŽIAMI

I I

Eisenhoweris reikalauja, kad 
Rhee sugaudytų tuos belaisvius

Peking, birž. 19.—Kinijos 
Respublikos radijas kaltino 
amerikinę komandą už 26,- 
000 ginčijamų belaisvių pa- 
bėgdinimą iš stovyklų Pie
tinėje (tautininkų) Korė
joje. Tvirtino, kad tie be
laisviai, šiauriniai korėjie
čiai bei kinai, buvo su ame
rikonų žinia paleisti iš sto
vyklų.

Prezidento Eisenhowerio 
protestas

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris pasiuntė 
protestą Syngmanui Rhee, 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidentui, kuris isakė 
bėgti iš stovyklų vadina
miems “nenorintiems namo 
grįžt” šiauriniams korėjie
čiams ir kinams.

Prez. Eisenhoweris. pa
reiškė, jogSyngmanas Rhee 
tuo įsakymu' sulaužė Jung
tinių Tautu komandos vy
riausybe. Todėl Eisenhow
eris reikalauja, kad Rhee 
valdžia sugaudytu paleis
tuosius ir sugrąžintų juos 
i stovyklas.

Anie jų grąžinimą ar ne
grąžinimą turėtų spręsti 
penkių neutraliu šalių ko
misija, kaip kad ameriko
nai susitarė su Šiaurinės 
Korėjos liaudininkais Pan- 
mundžome.

Amerikonu komanda tatai 
iš anksto žinojo

Tokio.—Vyriausias Ame
rikos komandierius Toli
miesiems Rytams, genero
las Clark ir Korėjos fron
to komandierius gen. Van. 
Fleet jau seniai žinojo, kad 
Syngman Rhee mėgins pa
leisti “nenorinčius grįžti” 
belaisvius.

Belaisvių stovyklas sau
gojo tik 1.000 amerikinių 
sargų, o pietiniai tautinin
kai pastatė 4,000 savo sar-

Dabar gi Syngmano Rhee 
tautininkų sargai atidarė 
vartus tiem belaisviam bėg-

Egipto premjeras 
paskelbė Respubliką

Kailio, Egiptas. — Egipto 
prem jeras gen. Mohammed 
Naguib birželio 18 d. pa
naikino monarchiją ir pa
skelbė Egiptą kaip respu
bliką. Jis pats tapo laiki
nuoju respublikos preziden
tu, iki piliečiai išrinks re
guliari prezidentą.

Gen. Naguibas su kitais 
karininkais pernai liepos 
mėnesį išvijo karalių Faru- 
ką, paskirdamas jo kūdikį 
sosto Įpėdiniu. Taigi Egip
tas formaliai vis dar buvo 
laikomas monarchija iki da
bartinio respublikos paskel
bimo.

ti; tik mažuma amerikinių 
sargu bandė juos sustabdy
ti.

Pašaukti Amerikos mari
nai nušovė 33 ir sužeidė 93 
iš 1,500 tokių imtinių, ku
rie bėgo iš Inčono stovy
klos. Kitur amerikonai nu
šovė dar desėtką begdina- 
mųjų.

New Yorko Daily News 
jr kiti amerikiniai laikraš
čiai teigia, kad pabėgdinti 
belaisviai bus imami į Pie
tinės Korėjos tautininkų 
armiją karui prieš Šiaurinę 
Korėjos Liaudies Respubli
ka, v

Prezidentas skiria 
vakariniam Berlynui 
dar 50 milijoną dol.

Washington. — Eisenho- 
werio valdžia paskyrė dar 
50 milijonų dolerių medžia
giniams vakarinio Berlyno 
reikalams. Sakė, tatai pa
dės vakariniam Berlynui 
geriau atsispirti prieš 
“spaudimą” iš Sovietų pu
sės.

Prez. Eisenhoweris per
eitą trečiadieni gyrė riau
šes rytiniame. Berlyne prieš 
Sovietų Sąjungą ir rytinę 
Demokratinę Vokiečių Res
publiką.

Vakarinis Berlyno ruož
tas užimtas anglų,, ameri
konų, ir francūzų.
/ 1 I - - ....... -

Derybos dėl prekybos tarp 
Sovietų ir Argentinos

Maskva. —, Sovietų vy
riausybė, atsiliepdama į 
Argentinos pakvietimą, pa
siuntė šešių žmonių komi
siją derėtis dėl prekybos 
sutarties tarp tų dviejų ša
lių.

Siūloma 150 milijonų do
leriu vertės sutartis. ' So
vietu Sąjunga siųstų Ar
gentinai mašinas, plieno 
dirbinius ir naftą - gazoli
ną. O Argentina už tai at
mokėtų vilnomis, mėsa, sū
riais ir sėmenų aliejum.

Svarstoma siūlymas 
pasmerkt teisėją Douglasą

Washington. — Teisminė 
Kongreso komisija paėmė 
svarstyti demokrato kon- 
gresmano W. M. Wheelerio 
siūlymą— pasmerkti Aukš
čiausio Teismo teisėją Wil- 
liamą Douglasą už tai, kad 
jis įsakė atidėti nužudymą 
Juliaus ir Ethelės Rosen- 
bergų kaip vadinamų ato
minių šnipų.

Jeigu Douglas, būtų pa
smerktas, tai Senatas jį 
teistu.

PRAVDA KALTINA VAKARŲ
AGENTUS Už RIAUŠES
RYTINIAME BERLYNE

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
SPRENDĖ APIE ĮSTATU 
PRIEŠ ROSENBERGUS

Maskva.—Sovietų Sąjun
gos komunistų laikraštis 
Pravda sako:

—Vien tiktai vakariniu 
kraštų agentai sukurstė 
gatvines riaušes ii* darbų 
stabdymus rytinėje (Sovie
tinėje) Berlyno dalyje. Bet 
“nepavyko tiems parsidavė
liams.”

Vatikanas vėl ragino 
nežudyt Rosenbergy
Vatikano (popiežiaus) ra

dijas septyniomis skirtin
gomis kalbomis atsišaukė i 
pasaulio katalikus, kad 
siųstų prezidentui EisenhO- 
weriui prašymus — pakeis
ti mirties bausmę Rosen- 
bergams.

(Jau ir pirmiau popiežius 
prašė prezidentą dovanot 
jiems gyvybę.)

--- ę—*—
Paryžiaus katalikai meldėsi 

už gyvybę Rozenbergam
Paryžius?—Paryžiaus ka

talikai buvo pašaukti į 
speciales pamaldas Notre 
Dame katedroje, kad būtų 
išgelbėta Rosenbergų gyvy
bė.

Paryžiaus kardinolas 
Maurice Feltin užgyrė tas 
pamaldas ir pats telegrafa
vo prašymą prezidentui Ei- 
senhoweriui, kad nežudytų 
Rosenbergų.

Jordano arabai nušovę 
tris izraeliečius

Amman, Jordan. — Bū
rys Izraelio kareivių *buvo 
įsiveržę i Jordaną. Juos 
pasitiko Jordano arabai le
gionieriai; nušovė tris iz
raeliečius, o kitus privertė 
atgal pabėgti.

Savas sproginys užmušė 
kareivį, sužeidė 16

Fort Dix, N. J. — Bela- 
vinant naujokus šaudyti iš 
minosvaidžių, vienas šovi
nys, vos pakilęs oran, pirm 
laiko sprogo ore, užmušant 
viena kareivį ir sužeidžiant 
16.

Patrankų bei minosvai
džių sviediniai paprastai 
tik tada sprogsta, kai ant 
žemės nukrinta.

EXTRA
i k

Washington, birž. 19. — 
Aukščiausias Teismas pa- 

** /•

naikino teisėjo Douglaso 
įsakymą — atidėti mirties 
bausmę Rosenbergams.

Taigi jiems gręsia greita 
mirtis elektros kėdėje, jei
gu Eisenhoweris nesuteiks 
prezidentinio susimylejimo.

Berlin. — United Press 
praneša, jog sovietinio teis-, 
mo sprendimu tapo sušau
dytas Willi Goettling, atvy
kęs iš vakarinio Berlyno.
Sovietu komanda rytinia

me Berlyne pareiškė:
—Tas banditas, vakari

nių kraštų šnipų agentas, 
buvo atsiųstas į rytinį Ber
lyną, kad kurstytų riaušes.

Lėktuvui susprogus, 
užmušta 129 jankiai

Tokio, birž. 19.—Vos pa
kilęs susprogo milžiniškas 
C-^24 karinio transporto 
lėktuvas Globemaster, už
mušant bei sudeginant vi
sus jame buvusius 129 
Amerikos kariškius.

Žuvo 122 kareiviai ir 7 
lėktuvo įgulos nariai. Kar
eiviai po poilsio Japonijoje 
buvo atgal gabenami į Ko
rėjos karo frontą.

Tai buvo dviejų aukštų 
lėktuvas, galėjęs ' nešti 222 
žmones.

* . 1

Nors buvo lietinga ir pa
stebėta lėktuvo silpnumai, 
bet vis tiek jis buvo siun
čiamas Korė jon.

Karinė valdyba visai už-’ 
gynė šiuo tarpu vartoti to
kius lėktuvus, iki jie bus 
peržiūrėti bei pastiprinti.

Jau pernai gruodyje su
sprogo toks lėktuvas, už
mušant 87 asmenis ties 
Moses Lake, Wash, valsti
joj.

Francijos seimas atmetė 
skiriamą premjeru Marie

Paryžius.—Francijos sei
mas 272 balsais prieš 209 
atmetė “radikalą” Andre 
Marie kaipo prezidento V. 
Auriolo skiriamą premjerą. 
Nuo balsavimo susilaikė 
daugiau kaip 100 seimo na
riu, v •

Marie buvo jau šeštas po
litikierius, kuriam nepavy
ko sudaryti naują ministrų 
kabinetą po hto; kai gegu
žės- 20 d. sugriuvo senasis 
R. Mayerio kabinetas.

P i r š d a m a s i s seimui į 
premjerus, Marie reikala
vo, kad Atlanto kraštų są
ryšis duotų 1,500 milijonų 
dolerių karui prieš Vietna
mo liaudininkus per metus; 
taip pat žadėjo darbuotis, 
kad būtų sušaukta Keturių 
Didžiųjų sueiga —‘ Franci- 
još, Jungtinių Valstijų, So
vietų Sąjungos ir Anglijos.

London. — Anglija reika
lauja iš Amerikois paaiški
nimo. kaip Pietines Korė
jos tautininkai galėjo pa
leisti ginčijamus karo im
tinius.

ORAS. — šilčiau ir gal 
bus lietaus.

Jie nusmerkti pagal seną Įstatą, 
apeinant naują atominį Įstatą

Washington, birž. 19. — 
Aukščiausias Jungt. Valsti
jų Teismas ketino penkta
dieni popiet paskelbti, ar 
atidės mirties bausmę Ju
liui ir Ethelei Rosenber
gams.

Jiedu buvo nusmerkti nu
žudymui elektros kėdėje 
ketvirtadienio naktį už ta
riamą bandymą išdavinėt 
Sovietams atomines Jung
tinių Valstijų slaptybes. 
Bet Aukščiausio Teismo na-* 
rys William Douglas buvo 
atidėjęs bausmės įvykdy
mą, iki federaliai teismai 
išspręs, ar Rosenbergai tu
rėjo būti teisiami' pagal

Eisenhower žada 692 
milijonus dol vakaru 
Vokietijai ir Italijai

■ »

Washington. — Valdžia 
reikalauja, kad Kongresas 
paskirtų 5 bilijonus, 474 
milijonus doleriu sveti
miems kraštams ginkluoti 
bei remti prieš komunizmą 
per 12 sekančių mėnesių 
nuo liepos 1 d.

Prezidento Eisenhowerio 
planas sekamai skirsto eu
ropiniams kraštams pini
gus iš Mutual Security fon
do:

Vakarinei Vokietijai $375,- 
722,000, Italijai $316,538,- 
000, Francijai $317,488,000, 
Anglijai $295,397,000;

Jugoslavijai $216,906,000, 
Belgijai $182,028,000, Ho- 
landijai $93,656,000, Dani
jai $92,289,000, Ispanijai 
$91,091,000, P o r t u g a lijai 
$21,189,000;

Norvegijai $20,056,000, 
Turkijai $50,000,000, Grai
kijai $20,000,000.

Kiti šio fondo pinigai 
skiriami Čiang Kai-šekui, 
kinų tautininkų valdovui 
Formozos saloje, įvairiems 
kraštams Tolimuose ir Vi
duriniuose Rytuose bei Lo
tyniškosios Amerikos ša
lims.

Anglai abejoja apie 
4 Didžiųjų sueigą

London. — Nors Anglijos 
premjeras Churchillas pa
geidavo,-kad, po jo konfe
rencijos su prezidentu Ei- 
senhoweriu ir Francijos at
stovu, būtų sušaukta suei
ga su Ketvirtu Didžiuoju— 
Sovietų premjeru, bet tam 
priešinosi Eisenhoweris. A

Anglų politikai todėl tei
gia, kad Trijų Didžiųjų 
konferencija Bermudoje šį 
mėnesi, tu r būt, nutars dar 
neruošti sueigos su Sovie
tų Sąjunga, nepaisant, kad 
ir Franci j a to nori. 

atominį 1946 metų įstaty
mą ar pagal senąjį 1917 
metų įstatymą prieš šnipus.

Tad Jungtinių Valstijų 
generalinis prokuroras 
Brownell pareikalavo su
šaukt ir vyriausias Aukšč> 
Teismo teisėjas Fred Vin
son ant greitųjų sušaukė 
nepaprastą teismo sesiją, 
kad galutinai nuspręstų, ar 
atidėt Rosenbergų nužudy
mą. Valdžia reikalavo nu
žudyt juos šią savaitę, -kaip 
kad buvo įsakęs federalis 
apskrities teisėjas Kauf- 
manas New Yorke.

Ketvirtadieni popiet su
sirinkęs Aukščiausias Teis
mas per kelias valandas 
svarstė, katras įstatymas 
pritaikomas prieš Rosen- 
bergus, o sprendimo pa
skelbimą atidėjo iki po 12 
valandos penktadienį.

(Tuo tarpu Laisvė jau tu
rėjo eiti presam)

Vyriausias valdžios advo
katas Robertas Stern rei
kalavo patvirtinti mirties 
bausmę pagal senąjį 1917 
metų įstatymą prieš tokius 
šnipus, kurie norėjo kenkti 
Amerikai. Jisai sakė, kad 
Rosenbergai nusikaltę pirm 
1946 metu, kol dar nebuvo 
išleistas naujasis įstatymas 
nrieš atominius šnipus. 
Taigi, pasak Sterno, negali
ma butu nusmerkt Rosen- 
bergus pagal atominį įsta
tymą.

Rosenbergų advokatai nu
rodė. kad federaliame teis
me New Yorke pati valdžia 
kaltino Rosenbergus už 
atominius šnipinėjimus ir 
sekančiais metais. net iki 
1i950 metų. Todėl jie turė
jo būti teisiami pagal 1946 
metų įstatymą.

1946 metų įstatymas pri
pažįsta mirties bausmę tik
tai tuose atsitikimuose, jei
gu teismo džiūre pataria 
skirti tokią bausmę ir jeigti 
teisiamieji kaltinami už 
bandymą savo šaliai pa
kenkti.

1917 m. įstatymas leidžia 
nužudyti šnipus be džiūres 
patarimo, jeigu įrodyta, 
kad jie mėgino Amerikai 
pakenkti.

Bet džiūre nedavė jokio 
patarimo prieš Rosenber- 
gus ir jie net nebuvo kalti
nami, kad būtų norėję šiai 
šaliai pakenkti.

Washington. — Per sa
vaitę dar 305 asmenys su
sirgo kūdikiniu paralyžium 
įvairiose valstijose, tai 21 
procentu daugiau, kaip per
nai per tą pačią savaitę.

Tokiu susirgimų šiemet 
buvo viso 3,124, o pernai 
per tą pati laikotarpį — 2^ 
678.
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Liaudies veiksniai gelbet 
R t >sen I >ergų gyvy I >ei

Kuomi užsibaigs Rosen
bergų byla. Vienaip ar 
kitaip pasielgs šiandieni
niai Amerikos valdovai, 
tikrai žinau tą, kad pa
žangioji liaudis nebus 
dalininkė sąmokslo Rosen-

• Bergams žudyti. Tai ma
čiau birželio 14-tą, Wash
ingtone. Tai mačiau dau
gelyje mitingii salėse ir 
gatvių sank r y ž o se New 
New Yorko mieste. Tai 
mačiau Union Aikštėje.

Už vis minėtiniausiu įvy
kiu skaitau demonstraciją 
prie Baltojo Namo, Wash
ingtone.

Birželio 14-tos rytą oras 
atrodė grėsmingas. Vie
nok, kas čia paisys oro, 
kuomet mums teko toji 

.garbinga prievolė vykti pas 
prezidentą gyvybės gelbėji
mo misijoje. Liaudis gyvy
bę stato aukščiau visko. 

•Mes, tos liaudies atstovai, 
milijonų Amerikos žmonių 
atstovai, keliaujame i Wa
shington gelbėti Rosen- . 
bergų gyvybę.

Persikeliame iš NewYor-j 
ko skersai Hudsoną per va-1 
žoje pusval a n ęl ž i u anks-1 
čiau skirto laiko. Tariamės į 
būsią pirmieji. Tačiau būta , 
daug rūpest i n g e s n i u už ! 
mus. įlipame į traukini. 
Pirmasis vagonas jau pil
nutėlis, nėra nei vienos sė- 

‘dynės. Einame ir einame 
ištisa keliolikos vagonų vir
tine, bet visuose keleivių 
pilna. Pagaliau, man na- 
A^yko susirasti vietą. Vė- 
lįau atėjusieji važiavo sto
vėdami ar prisėdo pas 
draugus ant parankiu bei 
apsi keisdami su draugais 

, sėdimomis ir stovimomis 
vietomis.

Sekamas traukinis, kalbė
jo žmonės, buvęs dar dau- 
.giau perpildytas. Philadel- 
pbijoje dar prijungė dau
giau vagonų, tačiau vis dar 
Sįmtams norinčių keliauti 
trūko vietos.
įspūdingiausias susitikimas

Y—..... Daug nepaprastų visuo
meniškų susitikimu buvo 
taikęsi pergyventi. Vienok 
neatmenu kito tokio, kuris 
būtų buvęs taip jaudinan- 1 
čju, kaip šis.
Jbėka Komiteto Rosenber- 

jmms Gelbėti rūpestingam 
Visko paruošimui, mes iš- Į 
einamu iš traukinio ir žy
giuojame stotin kiekvienas j 
fiešinas po plakatą, rodan
tį*. mūsų atvykimo tikslą. 
Išsirikiuoja ilgiausia eilė 
ėtetų. Artėjant prie sto- 
ties, girdisi lyg šūkiai, lyg 
plojimai. Kas gi tai būtų? 
Niekas nesitikime, kad po
nas Brownell būtų atvykęs 
mus pasveikinti. Prokura-I 
tūra neriasi iš kailio Rosen- 
bergus nužudyti. Kas čia 
•mus, ar ką mes galėtume | 
sveikinti?

• b* Pasimatė. Tai mūsų mi
sijos draugai — delegaci
jos iš Kalifornijos, VVash-

"ingtono, Illinojaus, Kana
dos ir kitų tolimųjų vaka
rinių ir vidurva k a r i n i ų 

'valstijų. Jie atvyko kelio

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

mis valandomis anksčiau 
ir, nežiūrint nuovargio, at
skubėjo į stotį newyorkie- 
čius pasitikti. Nešini savo 
pažymiais ir ūbaisiais, jie 
mus pasitiko prie vartų su 
gyvaisiais šūkiais.

Tame širdingame pasi
sveikinime mes visi pravir- 
kome. Taip toli atvykę, 
tiek daug nuovargio ir iš- 
kaščių panešę bendram rei
kalui, tie nepažįstami žmo
nės mums pasidarė neuž
mirštamai gražūs ir jaudi
nančiai artimi, brangūs as
menys. Gi mes jų jausmus 
iki ašarų pritrenkėme savo 
skaičiumi. Mes einame ir 
einame, gretų gretos, tūks
tančiai. Ir dar pasakome, 
kad mes ne paskutiniai — 
paskui mūsiški dar ateis 
kiti mūsų traukiniai .

Tūkstančiai kitų atvyko 
mašinomis. New Yorko ko
mercinė spauda ir radijas 
demon stra n tų skaičius 
daug sumažino. Washing
tone esantieji H e a r s t o 
spaudos atstovai ten pat; 
esantiems žmonėms nėr j 
akis meluoti nedrįso. Vos 
tik pikietuotojams išsiri
kiavus, skelbė, kad pikiete 
randasi 13,000. Tačiau il
gai no to ir iki pat galo 
ateidinėjo ir prisidėjo nau- 
ii būriu būriai. Tai nega
lėjusieji įtūpti į specialius 
traukinius, vėliau atvyku
sieji kitais traukiniais,: 
taipgi važiavusieji busais 
ir auto, suvėlavusieji dėl 
trafiko problemų.

Maršųojant mačius tuos 
ateidinėjančius naujus bū
rius. atrodo, kad net Dai
ly Workerio aprokavimas 
(15,000) galėjo būti konser
vatyvus. Keli didžiuliai blo
kai buvo plačiomis greto
mis apsupti, greta prie gre
tos, vos gali žingsnį pa
žengti. O kai užbaigus pi- 
kietą išsirikiavo eiti į par
ka pamaldų mitingui, abie- 
mis Constitution Ave. šo
nais išsirikiavusių būrinių 
gretų galo nesimatė. Už
truko apie valandą laiko į 
parką sueiti.

Nuostabu, kokios gražios 
gali būti maldos, kai jos bū
na reikšmingos, taikomos 
ne kurstyti žmonių žudy
mui, bet šaukiančios gelbė
ti gyvybę! Jas sakė kelių 
tikybų ir iš daugelio mūsų 
šalies kraštų atvykę žymūs 
dvasiškiai.

O už vis gražiausioji bu
vo malda senutės Juliaus 
Rosenbergo motinos, kuri 
sykiu su visais atvyko pra
šyti dovanoti gyvybe “ma
no vaikeliams, Juliui ir 
Ethelei.” Prašyti,'kad pa
liktų gyvus jos anūkėliams 
Michaeliui ir Robertui tė
vus. Neilgai ji galčio kal
bėti. Ašaros — gailesties 
vaikams ir dėkingumo at- 
vykusiems vaikus gelbėti-'— 
nutraukė jos balsą.

Taipgi išstojo pasirodyti 
publikai Rosenbergų sūne
lis Michael, kuris patsai 
buvo seniau rašęs prezi
dentui Eisenhoweriui laiš
ką, užtardamas savo tėvus.

Laisvoji Sakykla
Ar naudinga televizija? 
Ar verta vargt žiūrint j 
televizijos paveikslus ir 
kalbas? Kam naudinga 
televizija ?

Pasaulyje vyksta daug nau
ju išradimų, pagerinimų. Tai 
progresas! Mokslas, technika 
žengia pirmyn. Visi nauji iš
radimai— pagerinimai turėtų 
būti taikomi visuomenes nau
dai, kad žmonija, ypatingai, 
kad vargstančioji liaudis galė
tų geriau, linksmiau gyventi 
ir naudotis tais išradimais. 
Bet, deja, taip nėra.

šį sykį kalbėsime tik apie 
televiziją, nes drg. Ameriko
nas patiekė rašinį “Laisvėje” 
(geg. 26 d. laidoje), pareikš
damas, kad televizija pakenks 
1 ai k rašei ams—s pa u d ai, k i ta is 
žodžiais, — pakenks apšvie- 
tai, kultūrai, civilizacijai.

Reikia sutikti su drg. Ame
rikono nuomone apie televizi
ją, nes kaip dabai- televizija 
yra pastatyta—kontroliuoja
ma, tai ji netik nedaro jokios 
naudos, bet daro blėdę televi
zijos žiūrovams. O televizijos 
aparatų (priimtuvų) dabai 
jau retai kas neturi. Atėjo 
kaip kokia pavietrė, ir visi 
pradėjo įsitaisyti televizijos 
priimtuvus; tūli žmonės net 
liežuvius iškorę per dienas ir 
naktis žiuri į televiziją. Nebe
reikia jiems nei teatrų, nei 
laikraščių, nei knygų,' nieko! 
Tūluose atsitikimuose, nebe
reikia nei organizacijų susi
rinkimų, nes kaipgi eisi į susi
rinkimą ar parengimą, kad 
reikia žiūrėti kas bus ant te
levizijos.

•Nuvažiuoji kur nors, taip 
sakant, “į svečius”, tai jau 
nieko kito nebėra, kaip lik 
žiūrėjimas į televiziją; rimtų 
pasikalbėjimų apie įvairius 
reikalus, arba draugiško pa
sikalbėjimo — pajuokavimo 
jau nebereikia, nes televizija 
viską pavaduoja. Ir taip visą | 
vakarą tarpe “svečių” ir šei- j 
mininkų viešpatauja tyla, nie- ■ 
ko nei vienas nekalba, rodosi, : 
būtų susipykę, tik televizija 1 
pleška. Laikraščių ar knygų 
nebėra iaiko skaityti, nes te
levizija yra “svarbesnis” da
lykas. Ir taip laikas pralei
džiamas be jokios naudos.
Ką matome televizijoj.

Televizija yra geras, gra
žus dalykas, svarbus išradi
mas. Bet kaip dabar ji yra 
pastatyta ir vedama, tai 
džiaugtis, gėrėtis negalima. 
Ypatingai jaunuolius daro 
žiauriais, gimdo išsigimėlius 
krimipalistus. Per televiziją 
matome ristynes ir kumšty
nes; ritasi du vyrai ir sykiu 
vienas kitam snukius daužo, 
plaukus rauna, daužo pašones 
ir krūtinę, pasigrobę smaugia 
viens kitą. O susirinkusi pub
lika, žiūrėdama į juos, net sa
vo skrybėles su lamdo, sutrina 
tarp rankų, o tūli gal ir lie
žuvius nusikramto, nes mato, 
kad taupė dviejų vyrų eina 
žiauri kova. Su kumštynėmis 
tas pats: du vyrai pasidaužo 
sau snukius, vienas kuris su

drimbą ant grindų kaipo pra
laimėtojas, paskui abu gauna 
daug dolerių, ir viskas baigta. 
O kokia gi iš to nauda publi
kai ir namuose televizijos žiū
rovams? Jokios naudos nėra, 
tik jaunuoliai gauna lekcijas 
kaip reikia muštis, o kiti turi 
pirkti, naujas skrybėles, nes 
žiūrėdami, dėlei kvailo nervų 
įtempimo, sulamdė, savo skry
bėles. Tai ir viskas.

Ką daugiau matome? “O, 
per televiziją matome labai 
gerus dalykus”. O tie ‘“geri 
dalykai” yra štai kas: pasam
dytos mergšės, pusnuogės, išei
na, pašoka, pakilnoja savo 
nuogas kojas, pakraipo savo 
mažai pridengto kūno dalis, 
ir publika ploja delnais, 
džiaugiasi, kad gražus teat
ras; namuose gi televizijos tū
li žiūrbvai taip-pat seilę ryja 
ir gerėjusi, kad mato merginų 
nuogas “gražias” kojas. O 
tarpe tų merginų pasikraipy- 
mų, arba kai rodo šmotuką 
kokios nors filmos, tai vis kas 
kelios minutės pertrauka, ir 
begaliniai įvairių biznių garsi
nimai. Biznieriai pelnagrobiąi 
valdo televiziją, jiems yra 
nauda, jiems plaukia doleriai 
iš lengvatikių žmonių. Bet-ar 
iš to yra kokia nors kultūra, 
apšvieta, pamokinimas kaip 
reikia būti gerais, dorais pi
liečiais? No, nėra!

Prie to dar, kai rodo kokius 
nors neilgus veikalėlius, tai 
jie beveik visi sutaisyti taip, 
kad beveik nei vieno šmotuko 
tarpe, biznių garsinimų ant te
levizijos nėra be keršto, mū
šių, susišaudymų, čia, žiūrėk, 
vyras sui pačia kerštauja, dras
kosi dėl meilužės ai“ meilu
žio, ir pagaliau pavartoja re
volverius. Vėl žiūrėk (tarpe 
biznio garsinimų) banditai 
raketieriai daro suokalbius, 
kaip geriausia, apgauti, api
plėšti tūlus žmones; susitaria, 

! įvykdo kriminališką prasižėn- 
j girną, paskui -bėgą, o. policija 
vejasi,,šaudo juos, banditai gi 

i atsišaudė prieš policiją, bėga, 
i ir policija jų nesugauna, o 
kad ir sugauna, suareštuoja, 
tai vistiek neparodo kas su 
jais atsitiko, nes televizija
persimainė, ir išlindo biznio 
agentas garsinti ęigaretus,
automobilius, alaus gerumą 
ir skanumą, arba kitokius biz
nius.

Bet kokia gi nauda iš to te
levizijos žiūrovams? Tai aks- 
tinimas (propaganda) žmo
nėms būti išsigimėliais, kerš- 
tinčiais, banditais! Jauniems 
vyrukams gera lekcija, ‘ kaip 
galima gyventi be darbo, ir 
papildžius kokią nors krimi- 
nalistę* kaip reikia pabėgti, 
pasislėpti nuo policijos. Ne
veltui Suvienytose Valstijose 
.Yra tiek daug kriminalisčių ; 
teismai, kalėjimai perpildyti 
kriminališkąis prasižengėliais. 
Apšvietus, civilizacijos per 
televiziją nei už vieną centą! 
Bet Amerikos žmonės (ne iš
skiriant ir lietuvių) įsikibo į 
televiziją, nesuprasdami, kad 
dabartinė televizija kenkia

Jis ir ši sykį atvažiuoda
mas i Washinptona atvežė 
asmeniškai įteikti laiškelį 
ir patsai, sykiu su savo se
nute ir broliuku, įteikė' laiš
ką Baltojo Namo prižiūro- 
vams.

Nežiūrint, ar Rosenber- 
gai gyvens, ar jie mirs, mi
lijonai Amerikos ir pasau
lio žmonių į juos žiūrės 
kaip į nekaltas karo kurs
tytojų aukas. Ta valanda, 
kurią jie būtų nužudyti, 
liktųsi Amerikos gėdos va
landa, ir tie žmonės, kurie 
tai" įvykintų, pasaulio aky
se liktųsi Amerikos apjuo- 
dintojais.

Rosenbergų gelbėjimas 
yra gelbėjimu Am e r i k o s 
nuo gėdos ir dėl to veiks
mai juos gelbėti Amerikos 
istorijoje visuomet bus at
minti kaip atlikta patrijoti
nė prievolė. D—ė. 

jiems patiems: akis gadina, 
darko nervus (tos muštynės, 
susišaudymai), —1 be jokios 
naudos laiko eikvojimas ir tt. 
Mokyklų jaunuolių ’ mokslui 
pakenkia, nebepadaro jie sa
vo užduptų pamokų, nes atėję 
iš mokyklos, skubinasi prie te
levizijos, jiems gražu, kai 
banditai šaudėsi!

Televizija skaudžiai paken
kė krutamiesiems paveikslam 
(teatram), žmofrėš jaučiasi, 
kad jie turi teatrusNave na
muose, ii“ nebeina į “mūvės”, 
o kiti sėdi sali ūmiose prie 
alaus stiklo, kad pamatyti 
“ball game”, ristynes arba 
kumštynes. ,>

Televizija pakenks ir spau
dai, nes jau yra žinoma, kad 
tūli žmonės nebeskaito laik
raščių ar knygų, nes jie “vis
ką mato ir girdi” per televizi
ją.

,Galinia drąsiai sakyti, kad 
Amerikos didžiuma žmonių 
“progresuoja” atbulon, pra- 
gaiŠtingon pusėn, ir todėl, kad 
komercinę spaudą, radiją ir 
televiziją valdo dievaitis dole
ris, o to dievaičio talkininkais 
yra įvairios religinės sektos— 
b a ž n y č i o s. • Tos į st a i go s p a j ė - 
gia didžiumai žmonių apnuo
dyti protą.

Mikas Detroitiętis.

įvairios Žinios
Mongolijos vaikų 
gyvenimais

ULAN-BATO RAS.—Di
dele meile, dėmesiu ir rū
pinimusi apgaubti vaikai 
.Mongolijos Liaudies Respu
blikoje. Priaugančiai kar
tai čia suteikta visa: vai
kų darželiai ir lopšeliai, gy
dyklos, mokyklos,' teatrai; 
bibliotekos, vasaros stovy
klos.

Per pastaruosius penke
rius metus beveik dvigubai 
padidėjo vaikų darbeliuose 
ir lopšeliuose esančių vaikų 
skaičius, šiemet, jis.padidės 
dar 30 procentų.- Pagal 
1953 mętų valstybinį biu
džetą tam paskirta 3.5 mi
lijono tugrikų. 1 !■ ;

Vis labiau- auga Mongo
lijos mokylų skaičius. Šiuo 
metu šalyje, be techniku
mų,- yra 431 mokykla. Jo
se mokosi 72,100 žmonių — 
8 tūkstančiais daugiau pa
lyginti su pereitais mokslo 
metais.

Vengrijos darbo žmonių 
vasaras poilsis

BUDAPEŠTAS. — Ven
grijoje prasidėjo vasarinis 
kurortinis sezonas. Vien 
ant Balatono ežero krantų 
darbo žmonėms atidaryti 
202 poilsio namai: Matry 
kalnuose — 6 poilsio na
mai ir tt.

Įkurta eilė naujų poilsio 
namų, jų tarpe — priklau
sančių įmonėms. Keli po
ilsio namai paskirti specia
liai aukštųjų mokyklų 
moksleiviams,- 28 poilsio na
mai — vaikams. Paradša-

Ąrnerikos kareiviai po mūšio Korėjoje. Iš nuovargio 
jiems Aniegas yra saldžiausias dalykas. Sukrito ten,1

• c. ’, kur papuolė, ir ilsisi.

Vaizdas iš Italijas rinkimų. Žmonės taip buvo sujau
dinti rinkimais, jog net ligoniai iš ligoninių buvo ga
benami balsuoti. Čia vienas iš daugybės panašių at

sitikimų.

Dievo Karalyste ir 
pasaulio pabaiga

Vilnieę-No. 135-me skaičiau ji yra? Mes jos nematėme ir
J. Ylos parašytą straipsnį: 
“Kada ir kokia bus pasaulio 
pabaiga”. Jis prasideda ši
taip:

“Pastaraisiais metais labai 
pagyvėjo taip vadinamų je- 
hovininkų veikimas. Jų skai
čius labai išaugo ir jie labai 
atkakliai veikia. Kiekvienas 
iš jų pašvenčia po kelis vaka
rus į savaitę platindami savo 
literatūrą, aiškindami žmo
nėms apie artėjančią “dievo 
karalystę”. Tokių energingų 
žmonių, kaip jie, tur būt nė
ra.

“Svarbiausiu tų jehovininkų 
tikėjimo dalyku yra ateinanti 
“dievo karalystė”. Jie sako, 
kad biblija nusako, jog “die
vo karalystė” turi ateiti labai 
greitai, rasi’ bėgyje kokio pus
šimčio?’

Tai jau atėjimas jų skelbia
mos “dievo karalystės” yra 
nukeliamas, nes viena jau 
praėjo 23 metai atgal.

Brooklyno Sokolų salėje 
biblijistai, nepaisant kokiais 
vardais jie save vadina, vi
sais savaitės vakarais aiškino 
biblijos pranašystes, tas buvo 
1920 metais.

Vieną vakarą ir aš nuėjau 
pasiklausyti tų pranašavimų, 
nes man kiti sakė, jog yra 
v f 
zingeidu- išgirsti juos.

Biblijos prelegentas, matyt 
neišmokęs lietuvių kalbos, sa
kė :

“Už 10 metų ateis “dievo” 
karalystė, žmonės nemirs ir 

i bus laimingi?’
Ta “dievo karalystė” turė

jo ateiti 1930 metais, o kur

svare, vieno iš buvusiųjų 
magnatų pilyje, steigiami 
vaikų poilsio namai 200 
žmonių.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė leido dar ketu
rioms rusėms amerikonų

• pačioms išvykti pas savot 
vyrus.

A, Dagilio eilėraščių 
prenumeratoriai

Paskutinės prenumeratom 
gautos dėl A. Dagilio poe
zijos knygos:

Per A. D., Scranton, Pa.: 
V. Palubinškienė, J. Gerai- 
tis ir Elena Pajaujis.

Per L. Yonikąy Chicago, 
Ill.: M. Norušienė (2) ir 
Anne Petrutis.

Per V. Vilkauską, Nash
ua, N. H.: B. Mizara, A. 
Večkys, J. Egeris, K. Ba
rauskas ir M. Vilkauskie- 
nė. ■

Pąviehiai: P.- M. šoloms- 
2 puąt--Lai»v4 (Liberty)-šeštadieni., Birželio-Jurte 20, 1953

nežinome. Veikiausiai ta varg
šė, esant kokiam blogam 
orui, nudūlino kitu keliu • ir 
mus aplenkė.

—o—
Kita pranašystė

Vienybėje buvo įdėta kokio 
pusgalvio pranašavimas, kad 
pasaulis pasibaigs už 70 me
tų.

Bet pirm to, raudonieji 
užims Ispaniją, Francūzijoj ir 
Italijoje įvyks didelis kraujo 
praliejimas, komunizmas pats 
savaime išnyks, nes žmonės 
jo nenori, ii’ Francūzijojc bus 
a Įsteigta monarchija.

Vienu išsižiojimu, vienu lie-, 
žuvie pasukimu, kraujuose 
paskandino Europą ir išprana
šavo pasaulio pabaigą. Nesą
monė ! į

Kada saulė užges, kadr> ant r 
žemės gyvybė ‘išnyks. — pa
tys astronomai nežino, tik spė
liojimus daro ir dėl jų nerei
kia mums nuogąstauti. >

Nesakykit nė savo vaikams, 
jog už ir tiek metų ateis die
vo karalystė, nes įi vėl pa
klys, kaip jau ne sykį žioplių 
laukiama paklydo.

Skelbimu ateinančios grei
tos dievo karalystės jie mano, 
kad žmonės nestos į unijas, 
nereikalaus už darbą tinkamo 
atlyginimo, iš angliško sakant 
daugiau sviesto ir duonos. Tai 
jų tikslas, jie už tai gauna 
mokėti.

Atėjusi dievo karalystė vi
sus patenkins: kiekvieno puo
de virs riebi višta, bus sotūs, 
laimingi, nereiks mirti nei 
velnių bijoti.

Lapės ir šeškai daugiau ne
gaudys vištų ir kalakutų. Die
vo karalystė atneš jiems kito
kį ėdesį. Dabar žierkite dau
giau puodų ir skauradų : gai
džių ir kurkinų virimui ii’ jų 
apspirginimui. Drožkite jieŠ- 
mus ant liepsnelės ėriukų ke
pimui.

Gaila, kad per anksti užgi
miau sulaukti antros “dievo 
karalystės” puotos. J- N.

kas, Brooklyn, N. Y.; V.
S t a n k e v ičius, Baltimore, 
Md., ir Detroitietis.

Kadangi birželio 15 d. bu
vo paskutinė diena priėmi
mui prenumeratorių, tad 
žinokite, kurie dabar pri
sius $1, gaus tik knygą, o | 
pavardės nebus paskelbtos 
knygoje. \

Širdingai dėkojame tie|nX 
kurie anksčiau užsirakė 
prenumeratas, ir lauksime 
tų, kurie nusipirks knygą, 
kai jau bus atspausdinta.

L. Adnvcija
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VOLTERAS
(Ryšium su 175-osiomis mirties mėtinėmis)

Voltero (Voltaire) gyvenimas apima be
veik visą XVIII amžių, parengusį feodalinės 
absoliutinės monarchijos žlugimą ir buržua
zinės revoliucijos pergalę. Marksizmo klasi
kai aukštai vertino Voltero ir kitų švietėjų 
nuveiktą darbą. Volteras priklauso prie tų 
didžiųjų žmonių, kurie, Engelso žodžiais 
tariant, “Prancūzijoje švietė galvas artėjan
čiai revoliucijai”.

Voltero kūryboje ir veikloje atsispindi vi
sos prancūzų buržuazinio švietimo idėjos i)' 
siekimai, o taip pat ir tos epochos priešta
ravimai. Jis yra šio laikotarpio centrinė fi
gūra. Poetas ir dramaturgas, romanistas ir 
publicistas, istorikas ir filosofas Volteras 
paskyrė savo visapusišką talentą žmogaus 
proto ir sąžinės išvadavimui iš feodalizmo, 
griovė pamatus vieno iš stipriausių feodaliz
mo ramsčių — katalikų bažnyčios. Litera
tūrinei kūrybai Volteras suteikė didžiulę 
visuomeninę reikšmę, aistringai kovodamas 
prieš “grynąjį meną”, pasisakydamas kaip 
rašytojas-pilietis kovotojas.

XVIII amžiuje feodalinės santvarkos kri
zė Prancūzijoje pasiekė aukščiausią laipsnį. 
Viešpataujančioji klasė stengėsi išsigelbėti iŠ 
krizės, didindama valstiečių baudžiauninkų 
išnaudojimą, darydama jų gyvenimo būklę 
nepakenčiamą. Feodalizmo išnaudojamos 
masės spietėsi apie buržuaziją, kuri tuo me
tu sudarė realią antifeodaline jėgą, atsto
vaudama naujai gimstančiam kapitalisti
niam gamybos būdui.

Visas XVIII amžiaus idėjinis gyvenimas— 
filosofija, menas, mokslas — buvo nukreip
tas į kovą preš feodalinį absoliutizmą ir jo 
ideologinį pagrindą.
Prancūzų feodalinės santvarkos viešpatau

janti ideologija buvo katalikų religija, o 
katalikų bažnyčia buvo viena iš stipriausių 
jos organizacijų. Dvasininkija valdė milži
niškus turtus, užėmė svarbius valstybinius 
postus, savo rankose laikė mokyklas, varžė 
progresyvių idėjų plitimą, persekiojo tų idė
jų skleidėjus. Todėl Švietėjų kova prieš fe
odalizmą turėjo ryškų antiklerikalinį pobū
dį.

Šioje kovoje svarbų vaidmenį atliko Vol
teras, negailestingai demaskavęs piktus dva
sininkijos darbus, drąsiai gynęs bažnytinės 
reakcijos aukas.

Visos Voltero ąntiklerikalinės kovos tiks
las gali būti išreikštas jo paties mestu šūkiu 
—*■ “Sutriuškinkite gyvatę!”, kuriuo jis kvie
tė visus į bendrą kovą prieš fanatizmą ir 
kuris rado atgarsį ne tik Prancūzijoje, bet 
ir kituose kraštuose.

Jau viename pirmųjų savo veikalų, poe
moje “Henriada” (1723 m.), Volteras "pasi
sakė prieš religinę netoleranciją. Anti kleri
kalinės tendencijos žymiai sustiprėjo po de
šimt metų pasirodžiusiuose jo “Filosofiniuo
se laiškuose”, kuriuose rašytbjas kritikuoja 
Prancūzijos feodalinę santvarką, religinį 
fanatizmą ir tamsybiškumą. Faktas, kad 
Paryžiaus parlamentas įsakė knygą sude
ginti, kaip “priešingą religijai, goriems pa
pročiams ir pagarbai valdžiai”, rodo, kaip 
pavojinga ji buvo to meto oficialiajai visuo
menei. i )

Išleidus įsakymą suimti knygos autorių, 
Vo/teras pasitraukė iš Paryžiaus į provinci
ją ir toliau tęsė kovą už . sąžinės laisvę. 
Karštas tiesos ir laisvės gynėjas Volteras vi
są savo gyvėnimą buvo persekiojamas. Jam 
buvo uždrausta gyventi Paryžiuje, kurį lai
ką jis buvo priverstas visai palikti savo tė
vynę, o paskutiniuosius savo gyvenimo me
tus jis praleido Prancūzijos pasienyje, kad, 
esant pavojui, galėtų pabėgti į užsienį. Vai

zdžia grasino Volterui kalėjimu, dvasininki
ja reikalavo jį nubausti, o jėzuitai visiškai 
pašalinti iš civilizuotos visuomenės. Net ir 
po mirties Voltero priešai nesiliovė jo per
sekioję. Paryžiaus policija uždraudė skelb
ti apie rašytojo mirtį ir statyti jo pjeses. 
Voltero kūnas slapta buvo išvežtas ir pa
laidotas šampanijos provincijoje.

Šiandien toji buržuazija, kurios teises 
gindamas Volteras buvo persekiojamas, iš
metė už borto buržuazinių-demdkratinių lai
svių vėliavą Ir pasisavino tuos metodus, ku
riais pasinaudodami absoliutizmo gynėjai 
XVIII amžiuje varžė progresyvjos minties 
pasireiškimą. Šiandien pažangūs veikėjai, 
Kovotojai už taiką ir demokratiją, kapitalis
tiniuose kraštuose yra persekiojami, sodina
mi X .kalėjimus, priversti gyventi už savo tė
vynės ribų.

Volteras— kovotojas prieš priespaudą ir 
tironiją — visų pirma demaskavo katalikų 
bažnyčią, kaip politinės reakcijos ramstį, 
tautų nesantaikos ir kruvinu karų kurstyto

ją. Volteras žiūrėjo į krikščionybės istoriją, 
kaip į prievartos ir nusikaltimų prieš žmo
niją istoriją.

Daugelį savo kūrinių Volteras paskyrė 
religinio fanatizmo žalai parodyti. Iš jų me
nine jėga ir minties drąsumu ypač išsiskiria 
tragedija “Mahometas”. Joje Volteras paro
do, kaip religijos vardu yra sukurstom! ka
rai ir kaip, remdamasi tikinčiųjų fanatizmu, 
bažnyčia siekia valdžios, šioje tragedijoje 
Volteras teigia, kad bet kokia religija vi
suomet remiasi sąmoningu melu ir apgavys
te. - / ,v’

Volteras aštriai smerkė inkviziciją, ku
rios laužuose žuvo daugelis drąsių praeities 
mąstytojų ir mokslininkų. Savo “Filosofinia
me žodyne” jis smulkiai išdėstė inkvizicijos 
teismo metodus, remdamasis dokumentiniais 
šaltiniais atskleidė nusikalstamą šio bažny
čios organo veiklą. Inkvizicijos žiaurumus 
Volteras pavaizdavo ir savo meniniuose vei
kaluose (“Kandide”, “Orleano mergelėje” ir 
kt.). ' ' i

Dar su didesne neapykanta Volteras ko
voja prieš jėzuitus, kaip pagrindinį katalikų 
ba^yčios įrankį, siekiant įsiviešpatauti visa
me pasaulyje. Savo filosofinėje apysakoje 
“kandid as” jis pašiepia išgarsintą jėzuitų 
valstybę Paragvajuje, parodydamas, kaip 
jėzuitai išnaudoja vietinius gyventojus prisi
dengdami krikščionybės skleidimo kauke. 
Kovą su jėzuitais Volteras laikė vienu iš 
svarbiausių savo uždavinių, ir, kai 1764 m. 
jėzuitai buvo išvaryti iš Prancūzijos, o 1773 
m. jų ordinas visai paleistas, jis sveikino ši 
faktą kaip naują proto laimėjimą.

Daug dėmesio savo filosofiniuose ir meni
niuose veikaluose Volteras skyrė religinių 
dogmų nepagrįstumui įrodyti. Jis kritikavo 
bibliją, pajuokė tikėjimą stebuklais, šventų
jų garbinimą, bažnyčios mokymą apie pra
našystes ir kt. Visa tai Volteras laikė žmo
nių tamsumo pasireiškimu, prietarais, kurie, 
įsigalint mokslui, išnyks.

Laikydamasi religiją žmonių tamsumo pada
riniu, Volteras, kaip ir kiti švietėjai, nematė 
religijos socialinių šaknų klasinėje visuome- 
riejo.

Voltero antiklerikalinėje veikloje atsi
spindėjo ir prancūzų XVIII amžiaus švietė
jų revoliucingumas kovojant prieš feodaliz
mą, ir jų ribotumas, pasireiškęs kylančios 
kapitalistinės visuomenės idealizavimu. Ko
vodamas prieš feodalinę luominę nelygybę, 
Volteras neatmetė socialinės nelygybes ap
lamai. Atskleisdamas bažnyčios tarnavimą 
feodalinei reakcijai ir griaudamas krikščio
nybės dogmas, jis nebuvo ateistas ir manė, 
jog dievo idėja reikalinga ideologiškai pa
žaboti liaudžiai, šiuo atžvilgiu jis atsiliko 
nuo prancūzų XVIII amžiaus materialistų

• (Tąsa 4-tam pusi.)
• \

Baltarusiai menininkai 
Lietuvos sostinėje

Vilniaus Tiesoje skaitome:
Po eilės gastrolių Baltarusijos sostinėje 

bei kituose miestuose, Baltarusijos Valstybi
nio liaudies choro kolektyvas pirmą kartą 
atvyko į svečius, į Lietuvos sostinę.

Choro kolektyve, vadovaujamame BTSR 
nusipelniusio meno veikėjo G. I Citovičiaus, 
yra apie šimtą jaunų dainininkų, šokėjų, mu
zikantų. -Tai daugiausia atstovai iš Baltaru
sijos kaimų ir miestų saviveiklos ratelių, 

-kurie sėkmingai įsisavino scenos meną ir su 
pasisekimu debiutuoja, kaip menininkai-pro- 
fesionalai.

Choro kolektyvo meninis lygis nuolat 
auga. Ypač kūrybiniam jo augimui padeda 
dažni susitikimai su respublikos kompozito
riais, poetais, muzikos veikėjais, o taip pat 
ir glaudūs ryšiai su respublikos meno savi
veiklos rateliais. Dažni choro svečiai yra 
žymūs respublikos kompozitoriai Aladovas, 
Tikockis, Podkovyrovas, Lukas ir kiti.* Kū
rybiškai bendradarbiaudami su choru, jie 
sukūrė eilę originalių dainų ir instrumenti
nių pjesių, tvirtai įėjusių į mūsų choro re
pertuarą.

Choro repertuarą sudaro baltarusių liau
dies kūryba, TSRS tautų dainos ir tt.

Didelį vaidmenį chore vaidina mpterų 
grupė. Daug dainų iš repertuaro atlieka 
vien moterų choras, kadangi daugiausia 
baltarusių liaudies dainų sukurtos ir atlieka- 

'mos moterų. Savotiškai skamba moterų cho
ro atliekamos baltarusių liaudies dainos 
“Oi upeli, upeli”, senoviška baltarusių liau
dies daina “Norėjo mane motina už vyro 
leisti”, daina “žaliajame ąžuolyne” ir kt. _

Apie “Literatūros
Lankus”

Mano geras bičiulis R. B. gavo “Litera
tūros Lankų” numerį antrąjį ir jį man pa
skolino.

Tai didelio formato, 32 puslapių, švariai 
techniškai atliktas neperiodinis žurnalas, 
redaguojamas Jungtinėse Valstijose, o spau
sdinamas Buenos Aires mieste, Argentinoje.

“L. L.” randame ir kritikos straipsnių, ir 
poezijos, ir prozos.

Antai, kaž koks Andrius Sietynas kriti
kuoja “Lietuvių poezijos antologiją,” apie 
kurią buvo ir pas mus rašyta. Kritikas puo
la antologijos redaktorius dėl to, kam jie 
išspausdino vieną Rojaus židžifmo eilėraštį, 
“Sirpinsiu dainužę.” Mes gi darėme pasta
bas, kodėl antologijos leidėjai matė reikalo 
išspausdinti tik tą vieną židžiuno kūrinėlį, 
kuomet jis turi sukūręs daug geresnių ir 
tvirtesniu.

Su mūsų nuomone sutinka ir B. Brazdžio
nis, savo rašte, tilpusiame 1952 metų “Ai
dų” num. 8-tame.

Koks “Literatūros Lankų” leidėjų sieki
mas? Koks jų tikslas? Sunku pasakyti. Vie
nas aišku: leidinys pernelyg diletantiškas. 
Jis dvelkia pelėsiais, nežiūrint to, kad žur
nalo bendradarbiai nuduoda siekiąsi ko hors 
naujo, — “tikrojo grožio.”

Ten pat išspausdintas Fernando Jime- 
nez’o straipsnis apie poezijos paskirti, kur 
skaitome:

“šių dienų poetas yra pasaulių kūrėjas, 
tiksliau tariant — pasaulių apgyvendintojas. 
Naujoji poezija kėsinasi sukurti savą, visiš
kai naują pasaulį: poetinį, visuotinį ir fyk- 
tyvų pasaulį, poeto rankomis nulipintą iš 
negalimybės molio. Tai pati augščiausia 
aspiracija. Ji tokia didelė, kad poeto dar
bas dažnai tampa grubus ir kietas, o poe
mos kaulai traška neaprašomoj kančioj...”

šitaip!...
Norisi parodyti skaitytojui, kas toji jų nau

joji poezija, “nulipinta iš negalimybės mo
lio.” Gal nenusidėsiu “literatūrinei etikai,” 
paimdamas vieną ištisą eilėraštį, tilpusį ta
me pačiame “L. L.” numery. Jo autorius— 
Leonas Lėtas, pavadinimas: “Nenusakyti- 
nė.”

Skaitykime:

Palšos.ir perštinčios 
vienumos valandos 
palenda
po širdimi dalosi atima
ir nusineša grožį įdulusį
amžių virtinė
nešasi 
o tarsi 
neneša
šąlančiu pluoštu
atminimai
atminimuose atminimų
stveriasi
gaubia baltam vakarui
su tavim aš nešu
atkrentančiais vyzdžiais
tave
savo atminimų aptvaram
veidą imu
kaip rožę nuskintą
kambario mirčiai
kambario mirtimi atnešu
ak ko taip taršos i
ak ko taip taršosi

■ ak ko taip taršosi nenusakytine 
visą dūšios erčioj taršančiai 
ak gi nesudušt gi nei ne 
ilgam pasiliktinė
po ledu vandenys šitaip šneka
vėjas numirėlio veiduos
ir krekintis kraujas apglėbia šitaip 
šviesaus lino tavo garbąną
tikrai
skirta
bučiuot akis bučiuoti poilsį jose 
kambarys užsimerkia 
sapnui.

Matote, kokia brandi jų naujoji, moder • 
nine poezija! Ar neaišku, kaip “poemos 
kaulai traška neaprašomoj kahčioj”!

Tame pačiame leidiny tūlas Jonas Mekas 
pasirodo blaivesniu už daugelį kitų. Jis 
guodžiasi, kad nebegali ištisai skaityti šių 
dienų knygų. Jo žodžiais: “Perskaitai ke- 
lioliką puslapių, tada iš vidurio keliose vie
tose, ir viskas aišku.” Girdi: >

^'Skaitydamas panašias knygas; pasiilgsti 
vėl Hugo, Dumas, Waiter Scott, Stevenson, 
pagaliau ir Mark Twain, ir Dickens...”

O aš pridėsiu: skaitydamas tokią poezi
ją, kokią kepa “Literatūros Lankai,” pasi
ilgsti Puškino, Walt Whitmano, Donelaičio, 
Janonio, Maironio, Salomėjos Neries ir jiems 
panašių. jų*

Teatrų darbuotojų 
pasitarimas Vilniuje

Darbininkų
Sveikata

Gegužės mėn. pabaigoje Vilniuje įvyko 
Lietuvos operos ir baleto, Dramos teatro ir 
Vilniaus rusų dramos teatro darbuotojų pa
sitarimas, kuriame buvo z svarstytas teatrų 
darbas. ‘

Pranešimą padarė Atamukas. Pranešėjas 
nurodė, jog ypač suaktyvėjo Lietuvos teat
rų veikla, besiruošiant lietuvių literatūros ir 
meno dekadai, įvykstančiai Maskvoje šie
met.

Operos ir baleto bei Dramos teatrai pa
siekė kai kuriuos laimėjimus, kuriant ir sta
tant originalius lietuviškus scenos kūrinius. 
Pastatytas pirmasis nacionalinis lietuviškas 
baletas — J. Juzeliūno “Ant marių kranto”, 
ruošiama A. Račiūno opera “Marytė” bei J. 
Baltušio pjesė “Anksti rytelį” ir kt.

Tačiau, — kaip pažymėjo pranešėjas, — 
nežiūrint pasiekimų teatrų darbe, vis dar 
respublikos sostinės teatrai silpnai vykdo 
jiems iškeltus uždavinius.

Vienas iš pagrindinių trūkumų yra tai, 
kad vis dar per maža teatruose statoma ori
ginalių scenos kūrinių.

Vis dar yra žemas kai kurių spektaklių 
meninis-idejinis lygis.

Ypatingai reikia atkreipti dėmesį į tą 
/faktą, — kalba pranešėjas, — jog eilė pa
statymų po premjeros arba visiškai daugiau 
nebepasirodo scenoje, arba tolesni spektak
liai yra žemo meninio lygio, paruošti neatsa 
k i ngai.

Silpnai respublikos sostinės teatruose dir
bama su jaunais aktorių kadrais, jie nepa
kankamai reikliai ir rūpestingai auklėjami.

Keliant teatrų darbą į aukštesnį lygį, — 
pabrėžė Atamukas, .— būtina plėsti ryšius 
su darbo žmonių, žiūrovų masėmis, daugiau 
vystyti kritiką ir savikritiką teatriniuose ko
lektyvuose.

Po pranešimo prasidėjo diskusijos.
TSRS Operos ir baleto teatro baletmeiste

ris Grivickąs savo pasisakyme pažymėjo, 
, kad teatro darbe esama amatininkiškumo, 
silpni yra ryšiai su žiūrovų masėmis. Kalbė-
tojas /iškėlė reikalą teatrų darbuotojams gi
liai pažinti ir studijuoti dabartinį gyvenimą, 
lankyti kolūkius, įmonęs. Tik tuomet akto
rius pasipildys gyvenimiška medžiaga, ir tai 
leis kūrybiškai praturtinti kuriamus vaidme
nis. /

Dramaturgas Gricius nurodė, jog drama
turgai stiprina savo darbą kuriant origina
lias pjeses. Naujas pjeses šiuo metu rengia" 
Miliūnas, Chlivickas, Gelbakas, Paukštelis ir 
kiti. Reikia tikėtis, — pasakė kalbėtojas,— 
kad greitu laiku pasirodys nauji scenos kū
riniai ir kad, stiprinant bendradarbiavimą 
su teatrais, jie galės išvysti sceną. Savo pa
sisakyme Gricius' palietė klausimą dėl dra
maturgijos palikimo įvertinimo ir jo panau
dojimo.

Siekiant iš esmės pagerinti reikalą su ori
ginaliais scenos kūriniais, — pasakė kalbė
jęs diskusijose LTSR Dramos teatro direkto
rius Zulonas, — yra būtina mesti nereika
lingus ir nevaisingus ginčus tarp teatrų dar
buotojų ir rašytojų, imtis darbo bendromis, 
sutelktinėmis jėgomis. Tik glaudus bendra
darbiavimas, kaip rodo pavyzdžiai, duoda 
gerus rezultatus, praturtina teatrų repertua
rą naujais kūriniais.

Laureatas Kavaliauskas savo pasisakyme 
palietė klausimus apie tarybinio aktoriaus 
etiką ir moralę, apie rekalą, ugdant jaunus 
kadrus, kelti jiems reiklumą, sudaryti dar
bingumo ir nepakantumo trūkumams atmos
ferą. Kavaliauskas kalba, kad būtina dar 
labiau stiprinti teatro darbuotojų marksis- 
tinį-lenininį mokymąsi.

LTSR Dramos teatro aktorius Treinys 
kalbėjo apie tai, kaip auklėjami jaunieji 
kadrai Dramos teatre. Jis pažymėjo, kad 
šiuo atžvilgiu trūkumai yra rimti ir jie lie
čia tiek teatro vadovybę, tiek vyresniuosius, 
patyrimą turinčius, aktorius. Teatro vadovy
bė maža rūpinasi organizuoti jaunųjų akto
rių auklėjimu*, o prityrę silpnai dalinasi 
darbo patyrimu, Todėl jaunieji auga per lė
tais teYnpais, o nekeliant jiems reiklumo jų 
tarpe pasireiškia nusiraminimas ir išpuiki
mas. Maža skiria dėmesio šiam svarbiam 
reikalui ir komjaunimo miesto bei- rajonų 
komitetai. Tokiu pat klausimu — apie jau
nųjų kadrų ugdymą—kalbėjo ir rusų dra
mos teatro aktorius lljinkovskis.

Broliškųjų respublikų meno meistrų para
ma ir kūrybinis bendradarbiavimas su jais 
yra didžiulė mokykla teatrų darbuotojams, 
duoda labai vaisingus rezultatus, — pažy
mėjo Šilgalis. Būtina aktyvinti šį bendra
darbiavimą, dėti pastangas, kad jis būtų ne 
atsitiktinio pobūdžio, o sistemingas.

Diskusijose . taip pat pasisakė rašytojas 
Baltušis, Konservatorijos direktorius Karna- 
vičius, Vilniaus rusų dramos teatro režisie
rius Ivanovas ir kt.

Pasitarime kalbėjo LKP CK mokslo ir 
kultūros skyriaus vedėjas Lazutka.

Pasitarimo dalyviai griežtai kritikavo 
spaudą už silpną dėmesį teatro recenzijoms, 
už nepakankamą jų kokybę.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
KEPENŲ SVARBA

Pastaraisiais keliolika me
tu atsirado medicinos sri
ty nauja specialybe — ge- 
riatrika — senelių liguistu
mai ir jų taisymas.

Jau nuo seno yra medici
noje priežodis: tu tiek se
nas, kiek senos tavo arte
rijos . Jei tavo arterijos 
tebėra- tąsios, miklios, jau
nos, tai normalus tau krau
jospūdis, ir tu tebesi jau
nas, nežiūrint tavo am
žiaus metu, v

Priežodis bei patarlė te
bėra teisinga. Tavo krau
jagyslių būklė nusako ta
vo sveikumo laipsnį.

Dabar didžiulis klausi
mas: kodėl tavo arterijos 
ima pirma laiko gesti? dėl- 
ko kitų žmonių tos arteri
jos ilgiau išlieka tamprios, 
tęslios, elastingos ir nepa
gadina pirma laiko širdies, 
nenumarina žmogaus?

Daug čia nesusigaudys? 
Tai viso žmogaus gyveni ' 
mo istorija, jo paveldėjimo 
ypatumai, maistas, darbas, 
sąjūdžiai, oras ir tt. Visa 
tai savaip veikia krauja
gysles.

Yra mokslininkų grupė, 
kurie tikrina, kad netiek 
arterijos, kiek kepenys yra 
žmogaus sveikumo rody
klė. Kepenys yra pati di
džioji kūno liauka. Kepe
nys yra didžioji žmogaus 
kūno laboratorija.

Kuo ilgiau tau išlieka 
sveikos kepenys (jeknos), 
tuo tu visas sveikesnis, tuo 
ilgiau tu galėsi gyventi. 
Pasirodo, kad tai esama 
grynos teisybės.

Tūli mokslininkai atsidė
ję tyrinėjo senelių prie
glaudos įnamius. Seneliai 
gerai ten buvo prižiūrimi, 
gerą turėjo maistą, gerai 
balansuotą, o vis dėlto 
vargšeliai atrodė sukiužę, 
nuliūdę, silpni, netikę. 
Maistą pradėjo tie moksli
ninkai kamantinėti. Mais
tas puikus. Geresnio nega
lėtum pritaikyt. Gamtinis, 
natūralus, sąmoningai pa
tiekiamas maistas.

Bet tame maiste perma- 
žai buvo vitaminų. Per- 
mažai ir proteinų. Ir pra
dėjo tie mokslininkai, prie 
to pačio maisto, pridėti dar 
ir vitaminų gausiomis do
zėmis ir padaugina protei
nu kieki. Pasekmė: už ke
leto metų tie seneliai lyg 
kad pajaunėjo. Sveikesni, 
žvalesni, linksmesni. Nuo 
vitaminų ir proteinų ge
riau jiems pradėjo veikti 
kepenys. Geriau viduriai 
nuo to pradėjo veikti, ir 
visa muzika linksmesnė. 
Matot: vitaminai, vitami
nai, vitaminai... Dažnai 
tai girdėjot. Imkite juos 
vartoti. Klaidos, brolučiai, 
nepadarysite. Niekad ne- 
pervėlu. Kuo greičiau ir 
kuo gausiau vartot pradė
site vitaminų preparatus, 
greta gamtinio maisto, tuo 
jums sveikiau ir gyviau. 
Na? atsiminsite?

Kalėjimas vagiui 
laivakroviu iždo

Brooklyn, N. Y.—Antho
ny Camarda, būdamas fe
deracinės Laivakroviu Uni
jos skyriaus sekretorium, 
pavogė $4,000 iš unijiniu iž
do. Už tai dabar nuteistas 
1 metus kalėti. t

puti,—Laiivi (Liberty), »šeštadien., Birželio-June 20. 1953
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LOS ANGELES, CALIF.
Gegužės 31 d. mirė Juozas 

Jasiulis, gimęs šioje šalyje iš 
imigrantu lietuvių tėvų šei
mos, Marijonos ir Antano Ja- 
siulių. Mirė sulaukęs 45 motų 
amžiaus, iškankintas ligos per 
ketverius metus, paliko nuliū
dime vienatinę sesutę Katriną, 
kuri yra vedusi su vokiečių 
kilmės padoriu draugu Karo
liu Gilman. Velionis Juozas 
taipgi buvo vienintelis Kabi
nos brolis ir širdingas Karolio 
draugas.

Įsivaizduokim >, kokią šird
peršą turėjo Katrina ir Karo
lis, turėdami tik šį vienintelj 
brolį ir draugą, esantį mirties 
agonijoje. Kaip šiurpu ma
tant bemirštantį jų gerąjį 
ir mielą broli ir draugą Juo
zą. Užgeso akys ir nutrūko 
gyvybes gijos amžinai ir su
stingo krūtine, kurioje plake 
broliškoji kupina meilės šir
dis ir nebetars daugiau jiems 
meiliu žodžių.

Nors velionis Juozas nebuvo 
daug kuomi atsižymėjęs gy
venime, tačiau buvo atsipalai
dojęs nuo religines vergijos.

Birželio 2 d. gausus būrys 
draugų susirinko į graboriaus 
Utter McKinley koplyčia, kad 
palydėti velionį Juozą į pas
kutinę poilsio vietą. Velionio 

'karstas buvo gausiai papuoš
tas gyvų gėlių vainikais ir ap
šviestas gausia elektros šviesa.

Detroit, Mich.
Jau spaudoje buvo minėta, 

kad draugė Nellie Bcliunienė 
susirgo išvažiavus į .švogerio 
laidotuves, Green Bay, Wis. 
Ji ten ligoninėje išbuvo dvi 
savaites. Dabar dar nėra su- 
sveikus ir gydytojas sakė, ims 
mėnesį kitą kol pilnai sutvir
tės.

Draugai Beliunai gyvena, 
i 20020 Derby St., Detroit '3, 

Mich. Draugė Bcliunienė yra 
visų mūsų organizacijų narė 
ir daug veikė per eilę metų, 
dabar yra sekretorė Draugijų 

■Sąryšio.
Jai susirgus, draugai iš or

ganizacijų turėtų daugiau pa
sirūpinti apie Spaudos Pikni
ką, kuris įvyks liepos 19-tą 
Beechnut Grove Park, Inks
ter, Mich.

Mes visos Moterų Klubo 
narės vedinam tau brangi 
draugo, greičiausiai sustiprėti 
ir būti su mumis, kaip ir pir
miau. Suvalkiete.

krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

kas neprasimanyta, niekas 
nepridėta.

O štai tų dvasišku.iii prajo- 
vų pats žiauriausias ir pik
čiausias potvarkis, atkreiptas 

.prieš moteris.
Prašau:
“Bažn. Komisijos tikslas 

dar yra ateityje pašalinti iš 
bažnytinių chorų moteris, nes 
Motu Proprio duoda šitokį 
nurodymą: “Giedotojams Baž
nyčia yra suteikusi išskirtiną 
malonę su kunigu dalyvauti 
šv. Mišių aukoje; Bažnyčios 
akimis žiūrint, tokioms rim
toms pareigoms yra tik vyrai 
tetinkami. Moterų balsus (so
praną bei altą) turi oficialią 
teisę atstovauti berniukai.’’ 
Jau keturios Bostono diecezi
jos bažnyčios turi įsivedę vyrų 
bei berniukų chorus. Yra nu
matyta netrukus įvesti šitokio 
giedojimo praktiką (schola 
cantorum) berniukams ir vy
rams ne tik didžiose, bot ir 
mažose parapijose.”

Moters balsas, matyt, bai
siai erzina ne tik kunigus 
prie altoriaus, bet ir dievą! 
Todėl jis turi eiti laukan iš 
bažnyčios!

Moteris, vadinasi, katalikų 
bažnyčios ir kunigų akysi? dar 

1 • neskaitoma žmogumi.
Ar begali būti piktesnis mo

ters pažeminimas ir išniekini- 
mąs?

Karste, ligos iškankinto Juo
zo Jasiulio kūnas guli ir at
rodo tik užsnūdęs laikinam 
miegui. Pasigirsta liūdni var
gonų garsai su daina, kurią 
velionis gyvas būdamas mylė
jo klausyti.

Sesutė Katrina su Karoliu 
savo vyru nenorėdami paneig
ti brolio ir draugo įsitikinimų, 
nors patys ir buvo religinių į- 
sitikinimų šalininkai, bet ne
norėdami susilaukti paniekini
mo iš asmeniškų draugų, pa
kvietė J. Murray Posttes kai
po laidotuvių ceremonijų pir
mininką. Vargonams liūdnai 
gaudžiant, prie karsto pasiro
dė inteligentiškas asmuo. Ap
žvelgęs susirinkusius maloniai 
jis atliko savo užduotį.

Dar paskutinis vargonų ai
das ir liūdna daina ir jau at
siduriame prie paskutinio po
ilsio vietos—Inglewood kapi
niu žemės, kur ir įvyko šis 
paskutinis atsisveikinimas su 
velioniu Juozu Jasiuliu.

Brangus drauge Juozai! 
i Tegu tau buna lengva šios 
šalies poilsio žemelė, o sesu
tei Kabinai su Karoliu giliau
sia užuojauta. Jūs užsipelnė
te garbes vainiką, pagerbda
mi Juozo įsitikinimus ir pa
rodėte kultūringa pavyzdį ki
tiems.

Visus palydovus Gilmanai 
pakvietė į savo namus, kur 
iš anksto buvo prirengta už
kandžiai. kuriais buvo visi 
gražiai pavaišinti.

Nuo savęs ir varde palydo
vų tariu jums širdingą ačiū, 
taipgi ir palydovams už jų 
atsilankymą. Žemaitukas.

Chicago, III.
Paminklas ant draugo kapo

Birželio I 1 d. sekmadienį 
j taut iškošė kapinėse dedikuo
tas paminklas ant Krizo Klibo 
kapo. Paminklas pagamintas 
Zanic Klibienės lėšomis.

Kapą puošė gėlės, kurias 
prisiuntė Aido Choras, Oriniu, 
kaitienė, Gegužiai ir Zanie. 
Trumpą kalbą pasakė J. Jo- 
kubka, o po to kalbėjo L. 
Prūscika apie mylimo draugo 
gyvenimą ir idėjas. L. Prūsei- 
ka labiausia pabrėžė K. Klibo 
prisirisimą prie progresyvūs 
spaudos.

Heleri ir Richard Misevickai 
sudainavo kelias atitinkamas 
dainas.

žmonių susirinko daug. Bu
vo atvykęs ir būrys rockfor- 
dieČių su Kulra priešakyje.

Paminklas gražus, meniš
kas.

Visi susirinkusieji prie kapo 
vėliau buvo pakviesti į mišką 
skersai kelio nuo kapinių, kur 
draugės Z. Klibienės ir kitų 
roseland iečių rūpesčiu visi bu
vo pavaisinti. Roselandietis.

★
Aplankius buvusį veikėja

Birželio 13 d. šeštadienį ro- 
selandiečiai Ig. ir J. Urmonai 
taipgi A- Maziliauskas nuvyko 

i į M anteną atlankyti Ambro- 
i zą Stalnionį.

A. Stalnionis išrodo neblo
gai. Beveik pusę dienos jis 

Į dirba su troku. Kalba ramiai, 
; bet, ilgiau kalbėdamas, xner- 
1 vuojasi.

Paklaustas, kaip maitina
mas, atsakė: ‘badu nemirštu.’ 
Besikalbant, jam išsiveržė po
sakis: “kada mane iš čia iš- 

Į imsit”, bet tuoj po to tarė: 
i ale gal čia ir geriau. Jam no- 
I rėtųsi būti farmoje.

Būtų gerai, jei Ambrozą 
tankiau atlankytų jo draugai 
ir pažįstami. Savo laiku, kaip 
visi žino, jis daug darbavosi.

Rep.

Jonas: Girdėjai, andai 
D r. Smitas sake, kad bu
čiavimasis trumpina gyve
nimą.

Povilas: Tur būt dakta
rui' atsibodo gyventi, kad 
jis andai parke, mačiau, bu
čiavo jauną moteriškę.
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ŽINIOS IŠ
Daugiau daržovių

PANEVĖŽYS. — Stanį ūnų 
tarybinis ūkis yra priemiesti
nėje zonoje. Jo pareiga ap
rūpinti darbo žmones daržo
vėmis. Šio ūkio darbuotojai 
įsipareigojo šiemet išauginti 
dvigubai daugiau daržovių. 
Dabar staųiūniečiai garbingai 
vykdo duotą žodį. Visuose 
tarybinio ūkio skyriuose me
chanizatoriai sėkmingai ruo
šia dirvą, o daržininkystės 
brigados nariai sodina daržo
ves. Palyginamai per trumpą 
laiką j.au apsodinta dideli 
plotai ankstyvaisiais kopūs
tais, agurkais, morkomis, 
svogūnais, burokėliais ir kito
mis daržovėmis. Daržovių so
dinimo planas čia jau įvykdy
tas apie 75 proc. Artimiausio
mis dienomis daržovių sodini
mo darbai bus baigti.

Tarybinio ūkio darbuotojai 
didelį dėmesį skiria ankstyvų
jų daržovių auginimui šiltna
miuose ir inspektuose. šiemet 
inspektuosi; čia jau išaugintas 
nemažas daržovių derlius, ku
ris reguliariai pristatomas 
miesto gyventojams. Be to, 
šiltnamiuose auginama didelis 
kiekis pomidorų daigų, kurie 
artimiausiomis dienomis Ims 
sodinami atvirame lauke, šie
met pomidorais ūkis apsodins 
apie 2 ha, tai dvigubai dau
giau, negu pernai. Pomido
rams dirva gerai paruošta ir 
patręšta mineralinėmis bei or
gan i n ė m i s t r ą šo m i s.

K. Tauriūnas.

Elektra kolūkinėje gamyboje

AKMENE. — Elektros ener
gija vis plačiau įeina į kol
ūkinį Lietuvos kaimą.

Kapėnų tarpkolūkine hidro
elektrinė teikia elektros srovę 
Akmenės rajono “Žalgirio”, 
“Tarybinio artojo”, J. žemai
tės vardo ir kitiems kolūkiam. 
Elektros srovė vis plačiau pri
taikoma žemės ūkio darbam. 
J. žemaitės vardo kolūkyje 
dirba 10‘įvairaus , pajėgumo 
elektromotbrų, su kurių pa
galba malami gyvulininkystės 
fermoms grūdai, išspaudos, 
kapojamas akselis. Kapėnų 
hidroelektrinės elektra varo 
mašinas grūdams valyti ir ki
tas mašinas.

Didelį patarnavimą elektra 
atlieka ir kolūkių staliams.

S. Poškus.

Naujas, padidintas 
įsipareigojimas

Vilniaus Dzeržinskio vardo 
i tabako fabrike įvyko bendras 
I darbininkų susirinkimas, ku
riame geriausioms įmonės 
žmonėms buvo įteiktos pre
mijos už laimėjimus Gegužės 
Pirmosios išvakarėse socialis
tiniame lenktyniavimo. Tame 
pat susirinkime kolektyvas 
peržiūrėjo "anksčiau prisiimtus 
įsipareigojimus, ir nutarė įvy
kdyti metinį planą iki gruo
džio 15 d.

LIETUVOS
Vakar gilzių cecho rytine 

pamaina pagamino viršum 
plano 270 tūkstančių puikios 
kokybės gilzių. •

Išleidžiamieji egzaminai

RASEINIAI, V. 20 d. — 
Keturiose rajono viduriuose, 
10 septynmečių ir 32 pradi
nėse mokyklose vyksta kelia
mieji ir išleidžiamieji egzami
nai. Apie įsigytas žinias duo
da ataskaitą daugiau kaip 
4,500 moksleiviu. ' * •

Kvadratiniu-1 iždiniu būdu

ŠIAULIAI, V. 20 d. --- Prie
šakiniai srities kolūkiai perei
na į kvadratinį-lizdinj bulvių 
sodinimo būdą, šį pavasarį šia 
būdas dešimčių hektarų plotu 
pritaikytas Pasvalio rajono 
“Istros” kolūkyje. Visas lau
kas, skirtas kvadratiniam-liz- 
diniam bulvių sodinimui, 
kruopščiai įdirbtas. Dirva pa
tręšta dar ankstyvą pavasarį. 
Sodinimui panaudotos geriau
sių vėžiui atsparių veislių bul
vės. Sodinant bulves naujuoju 
būdu, darbo sunaudojimas 
palyginti su įprastiniu būdu 
dvigubai sumažėjo.

Sėkmingai atliktas kvadra- 
tinis-1 izdinis bulvių sodinimas 
to paties rajono ‘Artojo’ kol 
ūkyje. Pernai naujasis būdas 
buvo panaudotas 40 hektarų 
plote. Buvo sutaupyta 35 pro
centai sėklinės medžiagos, 
dvigubai padidėjo derlius, šie
met visos bulvės čia pasodin
tos kvadratiniu-lizdiniu būdu.

Naująjį sodinimo būdą pri
taikė tai)) pat Pakruojo rajo
no J. žemaitės vardo žemes 
ūkio artelės kolūkieči-ai.

Įvykdė cukrinių runkelių 
sėjos planą

AKMENĖ, V. 26 d. -- Rajo
no kolūkiai įvykdė cukrinių 
runkelių sėjos planui. Sėja at
likta geriausiose dirvose, ku
rios prieš sėjant buvo gerai į- 
dirbtos ir patręštos. Cukrinių 
runkelių pašėjių- plotas paly
ginti su' pereitais metais žy
miai iš])l estas.

Daugelyje kolūkių sėja at
likta išimtinai traktoriiiėmis 
sėjamosiomis. Geriausiais ter
minais pasėjo cukrinius run
kelius -I. žemaitės vardo ir 
“Tarybų Lietuvos” kolūkiai.

Pas lenktyniavimo iniciatorius

ŠIAULIAI, V. 26 d. Šiau
lių rajono kolūkiai —- lenkty
niavimo už gausų derlių ini
ciatoriai—anksčiau, negu pra
eitais metais, įvykdė vasarinių 
kultūrų sėjos planą.

Vasarinių kviečių - vertin
giausios maistinės kultūros— 
sėjos planas viršytas. Anksty
vosios sėjos sklypuose pasiro
dė lygiai sudygę želmenys.

žymiai išplėstas techninių 
kultūrų plotas. Linai pasėti po 
geriausių priešsėlių.

CONGRESSMAN DRIPP

Kongrcsmanas Dripp sako: “Man daug geriau sekasi 
visus šalies reikalus išspręsti, kai aš taip guliu , ant 

nugaros.”

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
VOLTERAS

Didro, Llolbacho ir kitų, visiškai atmetusių 
religiją.

Tačiau tai nekliudė Volterui kovoti su Ka
talikų bažnyčia. Svarbiausias jo kovos gink
las buvo pašaipa. Satyros ugnimi jis degino 
iš gyvenimo visa, kas buvo supuvę ir apmi
rę. “Voltero juokas, —rašė Gercenas, — su
griovė daugiau negu Ruso verksmas”. Kaip 
satyrikas Volteras tęsia prancūzų praeities 
rašytojų Rabies ir Moljero tradicijas, negai
lestinga ironija ir sarkazmas ypač baugino 
vieš p a t a u j a n čias klases, ii jis buvo 
laikomas pavojingiausiu žmogumi feodalinei 
visuomenei. Savo satyrai Volteras dažnai 
suteikia fantastinių kelionių aprašymo for
mą, panaudodamas rytietiškų pasakų moty
vus,’ tačiau už jų visuomet jaučiama to meto 
tikrovė, aktualiausi XVI11 amžiaus Prancū
zijos gyvenimo klausimai.

Stipriausias Voltero satyrinis kūrinys yra 
jo poema “Orleano mergelė”, apie kurią 
kalbėdamas Puškinas pavadino ją “juoko ir 
ironijos demonu”. Joje Volteras no tik su
kūrė bažnytinės legendos apie Žaną D’Ark 
parodiją, bet taip pat pajuokė aristokratiją, 
karalių, visas feodalinės visuomenės puses. 
Ryškiuose satyriniuose bažnyčios atstovų 
paveiksluose jis atskleidė tipiškus dvasinin
kijos bruožus, veidmainiškumą, ■ moralinį 
smukimą, tarnavimą viešpataujančioms kla
sėms.

“Orleano mergelė” tapo vienu iš populia
riausių Voltero kūrinių XVIII amžiuje. Ji 
buvo to' meto pažangiosios visuomenes la

biausiai skaitoma knyga. Kai 1778 m. Pary
žiaus teatro scenoje buvo vainikuotas Vol
tero biustas, publika šaukė: “Tegyvuoja 
Volteras!”, “Tegyvuoją Henriada’”, “Tegy
vuoja Mahometas'.”. “Tegyvuoja Orleano 
mergelė!”.

Voltero kova už žmoniškumą ir sąžineA 

laisvę neapsiribojo vien jo kūrvba. XVIB1 
amžiaus antrojoje pusėje jis plačiai išgarsė) 
jo Europoje kaip feodalinės reakcijos aukų 
gynėjas. Jis telkė progresyviąsias to meto 
prancūzų visuomenes jėgas į kovą už išteisi 
nimą bažnytinių tamsybininku apkaltintų ir 
pasmerktų mirti asmenų—K alaso, Sirveno, 
de la Baro, Monbaji. Voltero pastangomis 
kai kurie jų buvo reabilituoti, nors ir po 
mirties.

Šis Voltero žygis turėjo didelę visiiomuni- 
nę reikšmę. Tai buvo kova prieš feodalinę 
teisę ir bažnytinę reakciją, kova už tiesą ir 
teisingumą. Revoliucine Prancūzija ja įver
tino kaip žygį už laisvo. Kai 1791 m. Volte
ro palaikai iškilmingai buvo perkelti į Pan
teoną, sarkofage buvo įrašyti žodžiai: “Jis 
atkeršijo už Kalasą, La Bara, Sirveną ir 
Monbaji. Poetas, filosofas, istorikas, jis su
žadino galingą žmogaus proto pakilimą. Jis 
paruošė mus laisvei”.

Ir šiandien Voltero vardas brangus vi
siems tiems, kurie kovoja už žmogaus teises 
ir sąžinės laisvę, už nacionaline nepriklau
somybę, už tautų bendradarbiavimą. Volte
ras lieka simboliu kovotojo prieš religinį fa
natizmą, prievartą ir grobikiškus karus.

E. KUOSAITĖ.

DVIEJŲ DI1NŲ

PIKNIKASt ■'

Rengia Massachusetts Lietuviu Organizacijos

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVES
Įvyks Šeštadienį ir Sekmadienį

Liepos 4 ir 5 July 

LIET. TAUTIŠKO NAMO PARKE
\ Keswick Rd. ir Winter St., Montello, Mass.

AIDO CHORAS, VADOVYSTĖJ JONO DIKVEL1O

A 4 ' ■A--..cm-?

Art Mason’s Orkestrą Šokiams
Pikniko pradžia 1 vai. po.pietų, orkestrą nuo 5:30 iki 

Programa 4 vai. po pielų.
10:30

a-
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ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA:
Worcesterio AIDO CHORAS, vadovybėj J. Dirvelių;
Duetas: A. Dirveliene ir J. Sabaliauskas;
Hartfordo LAISVES CHORAS, vadovybėj V. Hollis;
Akordionistas Richard Barris, iš Dedham;
Montello LI UOS YRĖS CHORAS, vadovybėj Al Potsiau;
Solistai: Aldona Wallen, Rožė Stripinis ir kt.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti!

i

tų, ir puiki proga įsigyti naujų pažinčių. Kartu su dideliu sau malonumu pa
remsi te ir dienraštį Laisvę. Todėl kviečiame visus atsilankyti. — Rengėjai.

i



M. ILJINAS

Gamtos nugalėjimas
Gerai pavyko Mass, organizac. apskričiu 
piknikas; dabar stropiai rengiamasi prie 
didžiojo pikniko liepos 4, Montello, MassI (Tąsa)

Streimouchovai, dvarininkai.
Stroganovas, grafas, žemės savinink.
Struvė, fabriko savininkas.
Struvė, dvarininkas.
Struiskiai, dvarininkai.
Strukovai, pirkliai.
Stukalovas, fabriko savininkas.
Sudijenkos, dvarininkai.
Sukovkinai, dvarininkai.
Dvarininkas, dvarininkai, fabrikų sa

vininkai, pirkliai ir vėl dvarininkai. Štai 
jie, svarbiausieji šalies žmonės, buvusio
sios Rusijos šeimininkai.

Apie tai, kaip jie šeimininkavo, .aiš
kiai ir tiksliai papasakota tūkstančiuose 
puslapių. Štai kas pasakyta antrame to
me (“Vidurinės Rusijos juodžemio sri
tis”): -

“Dar XIX amžiaus pradžioje dvari
ninkas buvo laikomas tuo geresniu šei-

liovėsi atleidineję valstiečiams miško 
medžiagą”.

Bet ką tai reiškė valstiečiams? Kaip 
jie gyveno, kaip išsiversdavo be medžių , 
trobesiams, be kuro krosnims?

“Rusija” išsamiai ir net vaizdžiai a- 
pi-e tai pasakoja:

“Žemutė, šiaudais dengta troba, daž
niausiai dūminė, “juoda”. Dėl miško 
medžiagos stokos ji neretai suręsta iš 
įvairių medžių: ąžuolų, epušių, alksnių 
ir net baltųjų gluosnių. Iš užpakalinės 
pusės prie trobos prisišliejęs, tvora ap
tvertas, šiaudais dengtas diendaržis. 
Kadangi tvora ne pergeriausiai apsau
goja gyvulius šalčių metu, tai žiemą ver
šiukus, ėriukus ir paršiukus tenka ga
benti į trobą. Lengva jsivaiduoti, kad 
tai nepadeda palaikyti švarą ir tvarką 
troboje, kur jau ir be to 25—26 kvadra
tinių aršinų plote susigrūdusi visa šei
ma.

mininku, kuo daugiau jam priklausiusio 
miško ploto jis būdavo pavertęs ariama 
žeme”.

4W 4 “Atleidus valstiečius iš baudžiavos,.
7 dvarininkai liovėsi atleidineję valstie

čiams miško medžiagų, iškirto ir išpar
davė daug miškų. .” “Norėdami išgauti 
visa, kas galima, iš dvarų, pardavinėjo 
miškus nusikirstinai...” “Valstiečių 
bendruomenės neturi nė sklypelio miško, 
o dvarininkų ir valdžios girios gerai 
saugojamos, taip, kad valstiečiui nėra 
kur gauti net žabu”. 

f

Vadinasi, štai kaip buvo: dvarininkai 
saugojo mišką nuo valstiečių, bet nesau
gojo jo — netaupė.

Miškais važinėjo ginkluoti žvalgai, 
klausėsi, ar nestuksena kirvis, gaudė 
“sauvališkus kirtėjus”. Už nukirstą ber
žą valstietis būdavo baudžiamas, sodina
mas į daboklę. O patys dvarininkai iš
tisus miškus parduodavo nusikirstinai, 

niekas už tai jų neatiduodavo teismui.
' Argi galima buvo teisti Stremouchovą 

tai, kad jis pardavė savo, Stremou- 
/v'Chovo mišką!

*' Olir kuriam galui buvo Stremoucho- 
vui taupyti mišką?

Medžiai miške auga lėtai. Pinigai 
banke auga sparčiau. Patogiau buvo nu
kirsti mišką ir pinigus padėti banke, ne
gu taupyti mišką ir pardavinėti tik prie- 
auglį. t

Laikraščiuose ir žurnaluose retkar
čiais pasirodydavo liūdni straipsniai 
apie juodžemio srities skurdinimą, apie 
tai, kad miškų naikinimas alina laukus.

Vienas to laiko mokslininkas, profeso
rius Bogdanovas, rašė: “Jei nebus im
tasi priemonių, artimiausioje ateityje 
juodžemio lyguma pasidarys dykuma.”

Bet niekam iš Stremouchovų, Streka- 
, lovų ir Sukovkinų tarpo tai nerūpėjo.

Kiekvienas iš jų rūpinosi tik su šia die- 
) na ir vien tik savimi.

Miškai buvo naikinami vis sparčiau ir 
sparčiau.

Tas naikinimas liaudavosi, bet taip 
pat laikinai, tiktai tada, kai krisdavo

4 miško ir grūdų kainos, kai darėsi nenau- 
ding^A naikinti miškus ir arti žemę.

Rd^rburgo biržoje buvo sudarinėjami 
sąnariai, biržoje krisdavo ir kildavo 
kainos. Šiandien už grūdus ir už mišką 
mokama daug, rytoj maža; šiandien kai
nos pakilusios taip, kad svaigsta galva, 
rytoj kulversčiu ritasi žemyn. Tai vadi
nosi biržos žaidimu

Stambus tai buvo žaidimas. Kainos 
šokinėjo kaip karštligės apimtos, ir dėl 
to visa šalies gamta taip pat blaškėsi lyg 
karštligės apimta.

Tai buvo kertami miškai be jokio gai
lesčio, tai būdavo liaunamasi kirtus, ir 
tankmėje būdavo paliekamos nukirstų 
kami-enų krūvos.

Vienas iš savo apsakymų Glebas Us- 
penskis akivaizdžiai parodo, kaip “atgai
vino” atkapias vietas verteivos ir pra
monininkai. Po tokio “atgaivinimo” ga- 

J' lingo šilo vietoje likdavo dykynė, o ver- 
teivos kišenėje atsirasdavo nauja čekių 
knygutė.
(Ciip tvarkė miškus ankstyvesnieji Ru- 

i STO šeimininkai. Miškas buvo jų ran- 
| kosetjr jie darė su juo visa, ką norėjo.

O valstiečiams — valstiečių šeimų mi- 
? Ii jonams — net nebuvo kur žabų pasi- 
; v jcirsti.

Knygoje “Rusija” tas pats pasakyta 
paprastai ir dalykiškai: “Dvarininkai

Gyvulių dėka, valstiečiai retai kada 
įsirengia trobose medines grindis —pa- 
s i t e n k i n a plūktinėmis.

N

Šiaudų kluonų ir šiaudinių stogų, ku
riuos turėjo visi trobesiai, dėka Viduri
nės Rusijos juodžemio srities kaimai bū
tų teikę ne per labai patrauklų vaizdą, 
jei ne išganingieji baltieji gluosniai . . . 
Baltaisiais gluosniais apsodinami vals
tiečių kiemai, daržai, kluonai. Tai pri
žiūri net policija uriachiinkų asmenyje, 
nes tankūs šio medžio lapai šiek tiek ap
saugo šiaudinius ir medinius trobesius 
gaisrų metu. Kai kurie valstiečiai dū
mines, “juodąsias pirkias” laiko šiltesnė
mis už “baltąsias”, bet kūrenimas be 
kamino labai kenksmingai veikia vals
tiečių akis; ypač nuo to nukenčia sene
liai, kurie, neįstengdami .kartais nulipti 
nuo. krosnies kūrenimo metu, guli tirš
čiausiame dūmų debesyje. Kūrenant tro
bos durys esti atdaros, ir dėl to tirščiau
sias dūmų valksmas susitelkia viršum 
durų palubėje. To dėka seneliai neretai 
be laiko apanka. 1

Kadangi nėra malkų, beveik visoje 
juodžemio srityje kūrenama šiaudais . . . ■ 
Pirčių valstiečiams nereikia... Valstie- I 
čiai 'maudosi savo rusiškose krosnyse”. ’

Taip pasakoja knygoje “Rusija” apie j 
mūsų valstiečių gyvenimą ramūs ir nuo
dugnūs liudininkai, “Imperatorinės geo
grafijos draugijos” nariai.

“Gyvulių dėka” grindys valstiečių tro
bose buvo plūktinės. “Šiaudinių stogų 
dėka” kaimai buvo blogos išvaizdos. 
“Dūmų dėka” seneliai be laiko apakda- 
vo... “Dėka, dėka”...

Kam gi ir už ką, tiesą sakant, čia dė
koti? Dūmams? Gyvuliams? šiau
dams? Ne, visų pirma reikia “dėkoti”, 
žinoma, tiems, kas “liovėsi atl-eidinėjęs 
valstiečiams miško medžiagą”

Valstiečių troba ankšta buvo todėl, 
kad brangiai kainavo miškas. Pirtis “ne
priderėjo” todėl, kad buvo brangus miš
kas. Diendaržis buvo šaltas todėl, kad 
brangiai kainavo miškas. Grindys buvo 
mojinės todėl,# kad brangiai kainavo miš
kas. Krosnis žmonės kūreno šiaudais, 
trobas šildė dūmais, gyvulius žiemą ga
bendavo į trobą — visa tai todėl, kad 
brangiai kainavo miškas. Miškas pri
klausė žemvaldžiams, ir jie nustatydavo 
jo kainas.

O valstiečiams patarinėjo, net įsakinė
jo sodinti “išganinguosius baltuosius 
gluosnius”: ir kaimo vaizdas bus ne toks 
bjaurus, ir gaisras nebe toks baisus.

Baltieji gluosniai prieš gaisrą! Štai 
kokia ugniai atspari medžiaga buvo at
rasta!

Nejaugi baltieji gluosniai išgelbės nuo 
gaisro, jei visas kaimas šiaudinis, jei kas 
troba — tai šiaudų kūgis. Šiaudai, deg
dami krosnyje, mažai teduoda šilimos. 
Bet kai trys dešimtys šiaudinių stogų 
įsiliepsnoja iš karto, ne tiktai troboje, 
bet ir gatvėje darosi karšta.

Ištisi kaimai pavirsdavo pelenais, ku
riuos išnešiodavo vėjas. 'Trokšdavo dū
muose vaikai, gyvi sudegdavo ant kros
nių seneliai ir ligoniai.

Ir visa tai — “šiaudinių stogų dėka”, 
“dėka” to, kad valstiečiai neturėjo miš
ko. -

Šiaudais žmonės dengė trobas, šiau
dais-kūreno krosnis, ant šiaudų miegojo.

Už šiaudo, už šiaudelio stverdavosi 
abiem rankomis nuskurdę valstiečiai. 
Bet dar .gerai, kad šiaudiį jie turėjo ligi 
valiai.

(Bus daugiau)

Birželio 14 d. atsibuvo gra
žus piknikas Maple parke, 
Methuen, Mass Tai Lawren- . * |
ce ir apylinkės lietuvių gra
žus parkas.

idknikas bttyo ~ su.rengtas 
bendrai ,-šių organizacijų: 
Lietuvių Literatūros 1 Draugi
jos 7-tos apskr., LDS 1-mos 
apski:;, Meno Sąjungos 2-ros 
apskr. ir Moterų Sąryšio.

Publikos dalyvavo keli šim
tai ir visi atrodė smagūs, link
smi ir patenkinti. Ypač uste- 
riečiai gerai pasirodė, nepai
sant, kad tik kelios dienos at
gal jie buvo blaškomi įduku- 
sios audros (tornado). Taip
gi menteiliečiai pribuvo j pik
niką net su dideliu busu;

Visos kolonijos pasidarbavo 
neblogai, kad pikniką pada
rius gerą, gražų, ir jis tokiu 
buvo.

—o—•
Dabar

Taip, dabar, draugai ir 
draugės, prieš mus stovi dide
lis darbas, tai “Fourth of 
July” spaudos piknikas, kuris 
Įvyks liepos 4 ir 5 dienomis, 
Montello, Mass.

Liepos 4 d. bus didžioji 
diena Lietuvių Tautiškam par
ke, kur suvažiuos lietuvių ir 
kitokių žmonių minios. Ten 
bus labai graži dainų progra
ma, kuri prasidės lygiai 4 
vai. po pietų, o vėliau gros 
puikus orkestras šokiams iki. 
vėlesnio laiko.
„ Tai bus La išves didysis pik

nikas. Prie įžangos tikietų 
yra skiriama didelės piniginės 
dovanos. Dabar tik reikia 
smarkiai darbuotis visose ko- tai pasirūpink gauti.

onijose, kad kuo daugiausia 
įžangos tikietų parduoti ir kad 
kuo daugiausia žmonių suva
žiuotų į šį pikniką.

r n a š viečiai 
dideli busą,

A d. važiuos į
pikniką.
Karsonas.

Lowcllieciai i 
bendrai rengia 
kuriuomi liepos 
Montello didįjį

J. M.

Šių motų birželio 8 d. Greeu- 
wille Jersey ĮCity laisvose ka
pinėse buvo palaidotas Jonas 
čepinskas, ilgametis Bayo- 
nnės gyventojas ir atsižymė
jęs lietuvis Veikėjas. Šioje vi
soje apylinkėje nebuvo tokių 
darbininkiškų parengimų, ku
riuose gyvas būdamas Jonas 
čepinskas nebūtų dalyvavęs 
ir neprisidėjęs su aukomis. Ir 
kitus jis ragindavo prisidėti.

Lietuvoje Jonas paėjo iš 
Šiaulių apylinkės. | Ameriką 
atvyko 1902 melais. čia jis 
vedė Bronislava Valančiūtę ir 
susilaukė sūnaus Jono, trijų 
dukterų ir penkių anūkų. Jis 
priklausė prie LDS ir ALDLD. 
Darbavosi iki paskutinės die
nos. ’

Širdies liga staiga išviliojo 
iš mūsų tarpo gerą draugą. 
Teilsisi jis ramiai, o jo žmo
nai, sūnui ir dukrelėms reiš
kiu nuoširdžią užuojautą.

Šioje korespondencijoje 
apleidau tai, kas buvo pirmiau 
Laisvėje pažymėta. Trakimas.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne,

Worcester, Mass.
Viesulo padaryti nuostoliai

Veik savaitei laiko praėjus, 
kaip viesulas siautė šiaurinėje 
dalyje mūsų miesto, štai ap
skaičiuoti nuostolių daviniai: 
89 žmonės užmušti. Jų tarpe 
randasi trys ar daugiau lietu
viai kaip tai: Katarina Mar
cinkonis ii* jos vyras, taipgi 
ir Frank Traupis. Sužeistų, 
kurie ir dabar dar tebėra li
goninėse, viso yra apie 300, 
benamių apie 12,000. Namų 
sugriauta apie 4,000, vertes 
už apie $58,000,000. Apie 2,- 
000 automobiliu sudaužyta, 
7,000 telefonų išvesta iš veik
los.

Viesulo paliestas vietas sau
go kariuomene ir miesto poli
cija dieną ir naktį, kad iš
vengus vagysčių ir palaiky
mui tvarkos nuo nemandagių 
smalsuolių. Norintis įeiti ar į- 
važiuoti į paliestą audros 

; ruožtą, turi turėti leidimą iš 
į policijos. Norinčių pamatyti 
i sugriautas vietas yra labai 
daug, nepaisant, kad per ra
diją yra raginama, kad berei
kalingai nebeeitų ten. Birželio 
14 d. svarbesniuose keliuose 
ir gatvėse susikimšimas buvo 
rekordinis. Per penkias die
nas radijo stotys davinėjo

! nuolat pranešimus, kur kas
I . 'randasi sugriauti! vietų šei
mų nariai, ar kurio dar neži
nomi jų ieškoma. Dviejų sa
vaičių kūdikį, viesulo išplės
tą iš motinos rankų, atrado 
nebegyvą tik trečioje dienoje 
už 500 mastų, jį atrado griu
vėsių valytojai. Motina sun
kiai sužeista dar vis randasi 
ligoninėje.

Per radiją ir spaudą ragi
nama visuomenė teikti dėl nu
kentėjusių visokeriopą pagal
bą. Drabužių siūlo vanota ga
lybės. Nukentėjusieji ragina
mi ateiti jų pasiimti, kas rei
kalinga. Raudonasis Kryžius 
visa tai tvarko.

Piniginėms aukoms priimti 
ir išdalyti yra susikūręs komi
tetas iš “garbingų” piliečių : 
Pirm. G. F. Booth, The Eve
ning Gazette vyriausias red.;

! i ž d i n i n k u vys k u p as W r i gh t
(tas pats, kuris davė įsaky
mą, kad Gintaru žemes radi
jo pusvalandis būtų uždary
tas) ; sekr. E. F. Merrill, stam
bus geležies pramonininkas. 
Pinigai plaukia visokiais bū
dais iš visur. Kai kurie mies
tai, miestukai, majorų įsaky
mu. per dvi ar tris dienas mes 
dešimtukus į auto parkinimo 
mvterius. Bažnyčiose eina rin
kliavos. »

Iš pavienių asmenų ar kom
panijų! eina stambios aukos. 
Mass, valstijos legislatūra jau 
paskyrė penkis milijonus dol.

I’rcz. Eisenhoweris iš lėktu
vo apžiūrinėjęs’ sugriautas 
vietas, Mass, valstijai paskyrė 
pusę milijono dolerių. Wa- 
shingtonas, sakoma, duos de
šimt milijonui dolerių.

šiuo tarpu visi vietiniai 
bankai deda specialius skelbi
mus, kad nukentėję nuo vie
sulo ateitų imtis paskolų la
bai “geromis” išlygomis. Bet 
nukentėję, jeigu apdraudos 
neturėjo nuo vėjo, savo paties 
kišenių taisykitės sudaužytus 
namus.

Iš šios žmonių nelaimės kai 
kam bus nemažas biznis ir 
geras pelnas. Aišku, kaip die
na.

Atgabenama šimtai naujų 
' “trelcųių” apgyvendinimui 
benamių.

Visoki verslininkai specia
liai,skelbia savo prekes ir pa
tarnavimus nukentėjusioms 
nuo viesulo, — ne tik' vieti
niai, bot atvykę ir iš gana to
li, iš daug toliau, negu viesu
las nunešė nekurtuos daiktus 
iš sugriautų namų. Auto rak
tukų “case” su registracija 
buvo nunešta 20 mylių net į 
Framingham, Mass. Ethna 
Apdraudos Co. bila su konver- 
tu buvo rasta Quincy, Mass, 
ir sugrąžinta į Worcester}.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

STENOGRAPHER. Experienced. 
Knowledge of payroll and typing. 
Steady position. Apply or phone: 
REGINA CIGAR CO,, 3rd and 
Brown Streets. LO. 3-027!).

(119-125)

HELP WANTED—MaLĖ
AUTO MECHANIC. FIRST CLASS 
Experienced on Hydramat ic; steady 

work; good working conditions. Ap- 
ly in person. Sec Emil. GRAF MO
TORS (Pontiac Agency), Chester 
Pike, Prospect Park.

(116-122)
AUTO MECHANIC. AUTO BODY 

HELPER. Permanent position with 
long established new car dealer. 
Good pay. paid holidays, other be* 
nefits. Excellent working condi
tions. Apply in person. See John 
Wittig, Service Manager. BERTO- 
LETT PACKARD, 700 Garrett 
Road, Upper Darby. AL. 4-2.345.

(119-121)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekantį sekmadieni, birželio-June 
21 d.. Olympia Parke, įvyks gražus 

piknikas paramai J. Tamošiūno, ku
ris skaudžiai nukentėjo laike Wor- 

cestcryjc siaut usio baisaus vėsulo, 9
d. birželio. J. Tamošiūnas dirba 

Lietuvių Darbininkų kliube, jis ten 
yra manadžeris. Lietuvos Sūnų ir
Dukterų jo sandarbininkai rengia 

šį pikniką, rūpinasi sukclILtJrtT’Smeą^ 
nukentėjusiai šeimai. Kviečiame vi
sus dalyvauti šiame piknike.

Į Rengėjai.

MONTELLO,/MASS.
Piknikai, kurie įvyks Tautiško na

mo Parke, ant Keswick Rd., birže
lio (June) 21 d., bus Tautiško namo 
piknikas. Pradžia 1 vai. dienų. Bus 
muzika, valgiai, gėrimai, sporto ir 
dainų programa.

Birželio 28 d. pikniką rengia Lie
tuvių Tautiško Namo knygynas, pra
džia 1 vai. dieną. Bus muzika, viso
kių valgių ir gėrimų. Įžangos nėra.

Liepos-July 4 ir 5 dienomis pik
niką rengta Mass, valstijos lietuvių 
organizacijos, paramai dienraščio 
Laisvės. Pradžia 1-mą vai. dieną. 
Programa prasidės 4 vai. šokiams 
muzika nuo 5:30 iki 10:30 vai. va
karo. Programoje dalyvaus chorai, 
mažesnės grupės ir solistai.

HARTFORD, CONN.
Svarbus Pranešimas

šiuomi pranešame Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų draugijos nariams, kad 
Draugijos rengiamas piknikas birže
lio (June) 21 d., 1953, dėl tūlų prie
žasčių neįvyks. Todėl patariame na
riams nevažiuoti ir prašome pasaky
ti kitiems, kad nevažiuotų, nes pik
niko nebus.

J. Kazlauskas, sekretorius.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 Bungalows. Vienas 

4 kambarių, vonia, garadžius, šilu
ma ir šiltas vanduo. Antras — 5-kių 
kambarių, vonia, garadžius, prūdas 
žuvaut ir maudytis; medžiais ir gė
lėm apaugę. Gyvena rendauninkai 
Mr. Conrad. Kitame tai Louis Han
sen. Kaina $5500 ir $6500. įnešimas 

$1500 ir $2000. Adresas Lakeside 
Ave., Ahnonesson, N. J. Dešimts 
mailių nuo Camden, N. J. Lietuvių 
apgyventa. Dėl informacijų ir matyt 
vietą kreipkitės: M. F. TRAKIMAS, 
233 Avenue B, Bayonne, N. J.

(120-122)

Šypsenos
Po kiek metų sugrįžęs į 

Afriką misionierius klausia 
savo pažįstamą negrą, ko
kios pamainos čia per tą 
laiką įvyko.

Negras jam paaiškina: 
Didžiules pamainos įvyko. 
Kai pirmiau jūs pas mus 
buvote, tai jūs tada turė
jote biblijas, o mes žemę; 
dabar gi mes turime jūsų 
biblijas, o jūs mūsų žemę.

Pajūryje motina mokina 
savo vaiką, kuris pradėjo 
pilstyti smėlį ant visų toje 
apylinkėje esančių žmonių: 
Jonukai, negerai pilstyti 
smėlį ant žmonių.

Jonukas: Tai kur aš pil
siu?

Motina: jei taip nori pils
tyti, tai pilk ant savo tė
velio.

Užrašyki t Laisvę Savo Draugui

Quincy randasi nuo Worces- 
terio apie už 50 mylių.

Nematę viesulo padarytų 
nuostolių žmonės negali įsi
vaizduoti, ką šis viesulas pri
darė bėdų.

D. J-

5 pusl.-Laisvė (Liberty)-Šeštądien., Birželio-June 20, 1953
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Veteranas papjovė 
savo brolio žmona

Kehoe, pereitojo 
karo veteranas,

Ch aries 
pasaulinio 
mirtinai peiliu supjaustė gra
žuolę savo brolio žmoną Do
rothy, trijų mažų vaikų moti
ną.

Areštuotas žmogžudys aiš
kinasi, kad Dorothy ištvirki
nusi jo brolį. Be to, jie norė
ję išsikelti iš tos apylinkės, ku
rioje Charles Kehoe gyvena. 
O jis turįs visada savo akyse 
Dorothy ir jos vaikus, ir be 
jų negalįs gyventi.

Pereitame kare 
Kehoe dalyvavo 
Afrikoje, Sicilijoje, 
1944 metais 
tarnybos 
procentų 
kareiviu.

Charles 
invazijose 

Italijoje, 
buvo iš karinės 

kaip 70 
būti

paleistas 
nebetinkamas

Stadium koncertai
Birželio 20 ir 21 dd. įvyks

ta koncertai Lewisohn Stadiu- 
me. Tai bus religinė progra
ma, kurią pildys įvairių reli
gijų kalbėtojai ir muzikai.

Birželio 22 d. Stadiumo 
koncertas bus New Yorko 
Miesto Kolegijos lauke. Bus 
suteikta puiki programa su 
Beethoveno “Eroica“ Sympho
ny.

Jeigu lytų, tai koncertai 
įvyktų sekamą dieną.

MIRE
m.
d. Gyveno 109-11

JOHN EWANKIEWICZ, 
amžiaus, mirė birželio

Liverpool 
Paliko nu- 

Helen ir 
Olgą Nen-

63

liūdime dukteris 
Anna, taipgi seserį 
kovich.

Kūnas pašarvotas Stephens 
Funeral Home, Inc., 2601 Pit
kin Ave., Brooklyn. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, birželio 
20 d. Mišios bus 10 vai. ryto, 
St. John Cantius bažnyčioje. 
Laidos šv. Jono kapinėse. Lai
dotuvių direktorius, Stephen 
V. Oddo.

bi-

Veteranai reikalauja 
miestavų darbų

Miesto tarybon įneštas 
liūs reikalauja antrojo pasau
linio karo ir Korėjos karo ve
teranams suteikti miestavus 
darbus, nepaisant jei jie gy
ventų už miesto ribų.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Virginia 9-012S

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

Šį vakarą mes pagerbsime 
gyvus ir mirusius tėvus

Tėvams pagerbti parengi
mai yra retenybė ypač tarp 
lietuvių.' Birželio 20 d. mes 
turėsime toki parengimą, ku
riame bus pagerbti visi gyvi ir 
mirę tėvai.

Aido Choro vyrų grupė dai
nuos sekamas dainas:

L “Valio dalgelė (muzika 
M. Petrausko).

2. “Mes m aršu o j am” (iš
operetės Cukrinis kareivis).

3. “Vilniaus kalneliai“ 
(muzika Vanagaičio).

4. “Kur josi“ (muzika M.

Teisėjas Leibowitz 
kandidatuoja
Antradienį pasisakė dar vie

nas žymus asmuo būti kandi
datu majoro vietai. Tai Kings 
apskrities teisėjas Samuel S. 
Leibowitz, išrinktas teisėju 
ant demokratų tikieto ir su A- 
merikos Darbo Partijos indor- 
savim u.

Tai dabai' jau turime ketu
ris stambius kandidatus. Pir- 
miaus pasisakė kandidatuosią 
miesto tarybos prezidentas 
Halley, dabartinis majoras 
Impellitteris ir republikonų 
vadas Jacob K. Javits.

Leibowitz kandidatuoja fių- 
šionistų tikietu.

Laimėjo $50,000 
už sužeidimą

Brooklynietis Arthur Ya
nick teisme laimėjo $50,000 
atlyginimo iš Pennsylvanijos 
geležinkelių kompanijos už 
sužeidimą.

Jis buvo sužeistas šių metų 
sausio 15 d. ištikus traukinio 
susimušimui Union Stotyje, 
Washingtone. Nuo to laiko jis 
yra bedarbis ir veikiausia vi
sam gyvenimui bus paliegėlis.

11-ka namu savininkų 
sumokėjo $580 baudą

Vienuolika apartmentinių 
namų savininkų buvo pašaukti 
teisman ir uždėtos jiems pa
baudos nuo $10 iki $150.

Pripažinti jie peržengę 
sveikatos ir namų saugumo 
reguliacijas.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Petrausko).
5. “Apie blusą ilgakoję“ 

(muzika J. Tallat-Kelpšos).
6. “Valio valužė (muzika 

M. Petrausko).
, Kaip matote, turėsime pui

kią progą išklausyti įvairių 
ir gražių dainų rinkinį, Mild
red Stensler vadovystėje.

Tad visi šį vakarą traukime 
į Liberty Auditoriją, kurioje 

ApšvietosLietuvių Moterų 
Klubas lauks mūsų 
jant. Būkime laiku, 
vai. vakare.

Reikalauja daugiau 
kalėjimy miestui

Commissioner 
savo meti

ni] rod o, kad

Correction 
Albert Williams 
n i am e raporte 
miestas turi per mažai kalė
jimų.

11 m i estą v ų kalėjimų šiuo 
metu tmi 5,304 kalinius, kuo
met tie patys kalėjimai- 1945 
metais teturėjo 3,537 kalinius.

Kalėjimuose šiuo metu yra 
per didelis susikimšimas. Jie 
neturi jokių pakankamų fizi
nių galimybių tinkamai kali
nius prižiūrėti.

Kalėjimų viršininkas todėl 
pataria steigti daugiau kalėji
mų.

pri- 
ir

įvedama 42 valan-

Policistai gaus 42 
valandų savaitę

Policijos d e partine n tas, 
ėmęs 350 naujų rekrutų 
paaukštinęs' 181 policistą, 
pranešė, kad su liepos 1 d. po- 
lic.istams 
dti darbo savaitė.

Dabar policijos eilėse yra 
20,024 vyrai ir moterys, 
ir trumpesnes 'valandas 
darni galėsią tinkamai 
kyli mieste tvarką.

kurie

P

šaukia 
birželio 

Einhorn 
E. 76 St.,

Hemofilitiky vaiky 
tėvų susirinkimas

Hemophilia Foundation 
New Yorko skyrius 
svarbų susirinkimą 
23, 8 vai. vakare, 
Auditorium, x 131 
New Yorke.

Kviečia jame dalyvauti tė
vus tų vaikų, kurie serga He
mophilia liga, kurį skaitoma 
nepagydoma. Svarstys, kaip 
sėkmingiau prižiūrėti ligonius 
ir kaip kovoti prieš tą ligą.

Ieško pražuvusio su 
$65,000 veterano

Policija ir detektyvai ieško 
Arthuro Adelmano, iki šiol 
gyvenusio su savo tėvais Hun
tington Station, L. L Jis yra 
pranykęs su $65.000 savo tur
to.

Tėvai liudija, kad jis buvo 
nervuotas nuo to laiko, kai 
grįžo iš antrojo pasaulinio ka
ro lauko.

MATTHEW A 
BUYUS 
frBUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS <

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Pasakys, ką Rusijoje 
matė ir girdėjo

Joseph Clark, “Daily Wor- 
kerio“ korespondentas, šio
mis dienomis grįžęs iš Sovie
tų Sąjungos, papasakos publi
kai, ką jis ten matė ir girdėjo.

Tam tikslui yra šaukiamas 
masinis susirinkimas trečiadie
nį, birželio 24, Central Plaza 
Hali, 111—2nd Avė., N. ¥>. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Jis išbuvo Sovietų Są,jungo
je apie tris metus. Plačiai ten 
važinėjo. Aplankė daug mies
tu, ūkių. Jis plačiai su Rusi
jos padėtimi yra susipažinęs.

Reikalauja $150,000 
už brutalumą

Mrs/ Margaret L. Shater 
reikalauja $100,000 iš miesto 
atlyginimo už išsukimą jos 
rankos ir kalėjime sumušimą. 
O jos vyras reikalauja $50,- 
000 už vaistus ir kitus nuosto
lius .jai sergant.

Jie įrodinėja, kad policis- 
tas Thomas Murphy. Lions 
Club parado metu brutališkai 
su ja pasielgęs, jai ranką per
sukęs, areštavęs ir dar kalėji
me ji buvusi apmušta.

Paleistas iš ligonines 
gavo kitur vieta

Veteranas John P.'Barrett 
buvo paleistas iš Fort Hamil
ton Veteranų Ligoninės už 
tai, kad valdžia sumažino 'li
goninėms skiriamas pinigų 
sumas. Jam patarta namie gy
dytis.

Pagaliau jis gavo vietą ki
toje ligoninėje, Gravesend 
Bay. Nepatenkintas, kad ser
gą veteranai yra taip stumdo
mi.

Mokytojai protestuoja
Vakar Board of Education 

svarstė 13 mokytojų likimą. 
Jie visi nuskirti išmesti iš dar
bo.

Išmetamųjų tarpe tik vie
nas ne žydas, o visi kiti žydų 
tautybės. Mokyklų 
kai, matyt, 
zuoja žydų 
jus.

Mokytojų 
mokyklų superintendentui Jan
sen protestą prieš tokį jo žygį.

viršinin- 
specialiai terori- 
kilmės mokyto-

Unija pasiuntė

Gavo metus kalėjimo 
už vagystę unijoje

Anthony Camarda, buvęs 
dokininkų unijos šešių italų 
lokalų viršininkas, gavo, metus 
kalėjimo.

Teisme jis prisipažino ap
vogęs unijos lokalus nuo $3,- 
000 iki $4,000.

Jo advokatas prašė teisėjo 
pasigailėti, nes jis tai' daręs, 
kaip daręs ir jo tėvas, būda
mas longšoremenų unijos vir
šininku. Tai esanti tokia mini
moje unijoje tradicija. Virši
ninkai galį imti iš unijos iždo 
be jokios atsakomybės.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Street 
st.

405 So. 4th
Cor. Hewes

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

—už griežtai. žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

MERGINOS
WHITE CASTLE SYSTEM

Turi Progų
Moteriškėms — 18-35 prie

Counterwork
Patyrimas Nereikalingas

Proga Pakilimams
Pilna Alga Besimokinant 

Pridedant vakacijas, apdraudą, Bo
nus, pensijų. Duodama uniformos.

Apskalbimas ir valgis.
WHITE CASTLE OFFICE 

76-11 37th Ave., Jackson Heights

STALŲ PATARNAUTOJOS

Patyrimas Nereikalingas
Dėl Banko Dining Rūmų

10 A. M. iki 3 P. M.
5 dienų Savaitė 

Duodamos Uniformos
Amžiaus 25 iki 40

57 William St., N. Y. C. (3rd fl.)
(arti visų Wall St. Subways)

Ateikite tarp 9 A. M. ir 4 P. M..
(121-123)

KAM BARI Ų TVARKYTOJOS

NAKTIMIS 4 P.M.-12 P.M.
Geros Darbo Sąlygos

Kreipkitės j Housekeeper
HOTEL ST. REGIS

2 E. 55th St., N. Y. C.
(121-123)

FINGERWAVER—MANICURIST 
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė.

Nuolat. 5 dienos;
Gera alga. Kreipkitės:

GI.ORIA HARPER’S BEAUTY 
SALON

115 Greenwich Ave.
(arti 12th St. & 7th Ave.)
N. Y. C. Tel. WA. 9-9050

(121-127)

VIRĖJOS, NAMŲ DARBININKĖS 
Daug darbų randasi, pilnam ir daliai 
laiko, mieste ar užmiestyje darbai. 
Puikiausios šeimos. Aukščiausios 

algos. Tuojau stojimas j darbą..
Nėra {mokėjimo Išunksto.

INTERNATIONAL AGENCY 
202 E. 117 St., New York City 

(kampas 3rd Ave.) Tel. LE. 4-0877 
(121-123)

Reikalaus atšaukti 
rendy pakėlimą

New Yorko miesto CIO ir 
kitos unijos siūlo gubernato
riui Dewey ir valstijos legis- 
latūrai rendų pakėlimą at
šaukti.

N. Y. miesto demokratų or
ganizacija pristato į Albany 
280,0.00 parašų, kurie taipgi 
reikalauja rendų pakėlimą 
atšaukti.

Rendų klausimas bus iškel
tas Albany šio mėnesio' pabai
goje. Rendauninkų tarybos 
ruošiasi siųsti legislaturon sa
vo delegacijas.

Amerikos Darbo Partija 
smarkiai kovoja prieš rendų 
kėlimą. Kaltina daugiausia 
gub. Dewey ii’ republikonų 
mašiną, kurios pagalba rendų 
klausimas buvo taip išspręs
tas.

Kaltinamas suktybėse
Areštuotas Irving Schwartz- 

bergis, beisbolus lošimų fikse-'* 
ris. Kaltinamas apgavingu 
būdu pinigaujantis.

Schwartzbęrgis esąs vadas 
sukčių grupės, kuri visokiais 
f ai šyvais dokumentais skoli
nasi iš žmonių ir įstaigų pini
gus. Tokiu būdu jis susigrobęs 
virš $30,000.

Long Beach ligoninė 
bus padidinta

Pranešama spaudai, kad 
Long Beach Memorial Hospi
tal pradeda statyti naują li
goninei pastatą, kuris kainuos 
$172,000.

Naujame pastate bus įreng
ta, iki 115 naujų lovų. Staty
bai jau sukelta apie $99,000.
Nubausti už nemoralybę

Carlo Passarelli ir Mary 
G u 11a buvo areštuoti ir gavo 
pabaudos nuo 18 mėnesių iki 
trijų metų kalėjimo už ne
moralinį elgesį..

PARDAVIMAI
Parduodame Pilką-enamel combi

nation anglim • ir gesu kūrenamą pe
čių. Taipgi virtuvės combination sin
kų. Abu gerame stovyje. Kaina pri
einama. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis asmeniškai arba 
per telefoną. Michigan 2-4465. — 
88-31 — 76th St., Woodhaven, N. Y.

(120-121)

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE

VIRĖJOS 25-45
Išmokysime nuolatiniam darbui 

moderninėse virtuvėse. Reikalinga 
mokėti skaityti ir’ suprasti anglis-: 
kus receptus. Duodame valgi ir'uni- 
formas.

STOUFFERS
588 _ 5th Ave. (44th—45th Sts.)

N. Y. C. (41 h floor).
(119-121)

REIKALINGOS 
FINGERWAVERS & 

MANICURISTS
Tik Ekspertės. Nuolatinis darbas, 

5 dienų savaitė. Puikiausia proga. 
Alga ne objektas.

Kreipkitės:
LUCILLE’S BEAUTY SAI,ON 

1032 West Beach St., 
Long Beach, L. I.

Tel. Long Beach 6-1669
(119-125)

REIKALINGA
STALŲ PATARNAUTOJA

Patyrusi dining room ^darbui. 
Šeštadieniais nedirbama.

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
• Kreipkitės:

GREEN AVE. RESTAURANT
1056 Green Ave., Brooklyn

Tel. GL. 5-1075
(119-125)

PATYRUSI

STAFF DIETICIAN

5 dienų savaitė. Nuolatinis darbas. 
Alga pagal sutartį.

Šaukite:
HORACE HARDING HOSPITAL

IL. 7-1300
(121-127)

MALE and FEMALE
REIKALINGI

VYRAI IR MOTERYS
Patyrę, prie kasių darymo jdor- 

bo; taipgi mokantis cane vyniojimo 
ant stiklų. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Šaukite:

CII. 2-3632
(120-122)

PUIKIAUSI DARBAI 
DUODAMI TUOJAU

MOTERIŠKĖS—virėjos, namų ap- 
tarnautojos, motinom pagplbininkos, 
kambarių tvarkytojos, stalų patar
nautojos, tarnaitės, virtuvės sandė
lio ir tray girls, auklės.

VYRAI — Aptarnautojai, virtuvės 
darbininkai, apvalytojai, aptaisyto- 
jai, daržininkai, virėjai ir šefai.

Daug darbų. Guolis vietojo. Mies
te ar užmiestyje. Tuojau duodami 
darbai. Kreipkitės tuojau:

ROUXEL AGENCY
43 W. 47th St., N. Y. C.

Tel. CO. 5-3293
(118-131)

HELPWANTED-MALE
REIKALINGI APVALYTOJAI

Dieninis darbas 8 A.M—4:30 P.M., 
5 dienų savaite. Nuolatinis darbas, 
$130 į mėnesį, prisideda valgis.

Kreipkitės:’
MRS. KEYES

Horace Harding Hospital
90-02 Queens B^vd., Elmhurst, L. I.

(117-121)
VYRAI (2) reikalingi virtuves dar

bui ir visokiem darbam restaurante. 
Šiek tiek reikalinga mokėti vokiškai 
ar angliškai. Alga $45. Kambarys 
ir valgis nemokamai. Šaukite:

Great Neck 2-3228 
(Klauskite Hans)

NAMŲ APTARNAVIMUI 
DARBININKAI VISOKIŲ RŪŠIŲ 

REIKALINGI TUOJAU 
Pirmos klasės darbai. Nuolatiniai ir 

Gera Mokestis.
Taipgi Nelavinti Darbininkai 

Profesionalai Darbininkai 
Tuojau kreipkitės Forest Madison 

71-15 Austin St., Forest Hills 
Tel. BO. 8-1110

(119-123)

ABELNAI DARBININKAI

FABRIKO DARBUI

Šiek tiek reikia mokėti angliškai
W. RALSTON & CO.

Old Bridge, N. J.
(119-121)

MEDŽIO DARBININKAI

Mašinų operatoriai ir stalioriai prie 
kostumeriškų namų rakandų.

Nuolatinis darbas. Puikios darbo 
sąlygos. Atdara šeštadieniais.

30-28 Starr Ave., L. I. C., ST.4-5400
(119-121)

REAL ESTATE
DIDELĖ PROGA
Norwich, N. Y. S.

Miestiniai namai laukuose; 148 
akrų dirbamos žemės. Ideališka dėl 
ūkininkystės. Gyvulių auginimui ir 
1.1. 1 Colonial namas, modernizuo
tais patogumais. Taipgi naujas Cot
tage, bar ir kitkas. Nuosavybė par
duodama su nuostoliu. Kaina tiktai 
$12,500. Rašykite:

RUBY PETERSON, 
Sherbourne, N. Y.—R. D. 

(New Berlin 9-4447) 
(119-121)

ELIZABETH, N. J.: kampine vie
ta, gerai įrengtas Groseris ir Deli
catessen; LIETUVIAIS ir LEN
KAIS apgyventa vieta. Viso metinių 
jeigu $45,000; savininkas apleidžia 
valstiją dėl sveikatos. Kaina $9,800.

FLORENCE L. FRENCH 
326 Union Avė.

REALTOR—INSUROR
EL. 2-1484 LI. 8-8609

(121-125)
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MOTERIŠKĖS—MERGINOS
VIRŠ 18 4

Leidimui, priėmimui, iškratinčjim|>\ 
dėl Linen Supply Laundry. ’ 
Kreipkite? pas Mr. Faria' '

LACKAWANNA LINEN SUPPLY
1208 Summit Ave., Jersey City, N.J.

(117-121)
REIKALINGA

KAMBARIŲ TVARKYTOJA
Dirbti East Side Viešbuty j.

Nuolatinis darbas, gera alga.
Kreipkitės:

HOUSEKEEPER
34 E. 501 h St. (Rm. 209) 

N. Y. C.
(117-121)

OPERATORĖS
Patyrusios ant vaikų drabužių.

Nuolatinis darbas, gera . mokestis, 
puikios darbo sąlygos.

GER—MAR CHILDREN’S WEAR 
390 Bedford Park Blvd., Bronx 

FO. 5-8212
(117-121)

COUNTER GIRL & WAITRESSES 
Nuolatinis darbas. Gera mokestis. 

Puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės: 

M A YFLO WER REST AURA N T 
34-40 Edgemere Ave., Edgemere, L.I. 

Tel. Far Rockaway 7-9295 
____________ ____________(118-122)

REIK A LI N GA 11 AIRST YLIST
Pilnai išsilavinusi operatorė. Pa

tyrusi. Aukšto tipo klientai. Nuola
tinis darbas, pilnam laikui, puikinu
sia alga.

LONDON TERRACE BEAUTY 
SALON 

CH. 2-9247 
(Klauskite Mr. Lerman) 

(117-123)
REIKALINGOS

PARDAVIMUI D A R BININ K ftS
Dėl Dry Cleaning krautuvės. 
5’Z- dienos. Nuolatinis darbas., 

šaukite:
ST. 4- 5231

(118-122)
REIKALINGOS ARTISTĖS

Patyrusios ceramic dekoruotojo? ant 
stiklų. Puikiausia proga atsakomin- 
giems asmenims. Pasitarimas priva
tinis. Borough Hall Brooklyno 
dalyje.

Tel. TR. 5-4190
(119-125)

REIKALINGA HAIRDRESSER
Patyrusi, pilna operatorė. Nuolatini* 
darbas, gera mokestis. Puiki darbo* 

atmosfera.
Kreipkitės:

FAVOLE HAIR STYLIST — 
50-04 Skillman Ave., Woodside, L. Ll

HA. 6-0713 J
(1^9-125)

MEDIKALĖ PAGELBININKĖ
LAB. TECHNIKĖ

Patyrusi, B.M.R. Hermai, 
Venipuncture. 
Daktaro ofise.

Šaukite:
PR. 4-2361 

___________________ (119-121.) 
REIKALINGA SIUVĖJA

Senyva moteriškė, galinti imti at
sakomybę baudotų Drabužių De- 
partmente. Taipgi patyrusi skirsty
toja naudotų drabužių.

Šaukite: MR. PARK
Tel. MA. 2-7064

(120-124)
REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios. Darbas prie sijonų, 

sportswear. Section darbas. Gera 
mokestis, nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
BON JAY SPORTSWEAR
97 Jefferson St., Brooklyn

Tel. HY. 7-4347
(120-122)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Patyrusi, mokanti visą darbą. 

Nuolatinis darbas, gera mokestis. 
(Uždara pirmadieniais).

Kreipkitės:
JOSEPH KAUFMAN BEAUTY

SALON .
1810— 80th St., BroolJ.vn

Tel. BE. 6-9854 JL
- (\r)-i24)

REIKALINGOS KIRTĖJA IR 
BINDERY GIRLS

Patyrusios, gang stitchers, box girls. 
Nuolatinis darbas. Viršiausios algos 

ir priedai. Kreipkitės: 
M. G. BOOKBINDERS 
260 W. 41 st St., N. Y. C.

Tel. CH. 4-1307
(1201124)

REIKALINGOS
MERGINOS—MOTERIŠKĖS

Traukimui paveikslų ballrooms’e 
ir klubuose. Daliai laiko darbas va

karais. Pagrindinė mokestis priskai- 
tant gerą komisą. (Proga šeiminin
kėms pasidaryti ekstra pinigų).
Šaukite: CANDID FHOTO FLASH 
CO., OR. 8-8082.

(119-123)
REIKALINGOS

PATRAUKIANČIOS MERGINOS 
Modeliavimui fur coats. Turi kalbė
ti angliškai. Nuolatinis darbas. Ge
ra alga. Kreipkitės:

SANDBERG BADER (
815 —7th Ave., 15th fl. I

N. Y. C. \
(119-12D \, _______ ___________ _ _____  rr. ___  ■ . . ■ t

REIKALINGOS OPERATOR1*^

Nuolatinis darbas. Naktinis Bjfias
6 iki 12 P. M. ~

Gera Mokestis. Kreipkitės:
A. & L. FROCKS

232 S. 11 th St., Mt. Vernon, N. Y. 
šaukite: M O; 7-0917

(121-127)




