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KRISLAI
Matulevičius ar Matulaitis? 
Ar verta?
Jų pažmonys Washingtone.
Kodėl slėptis už karūnos? 
Gyvenkime dabartimi.

Rašo R. MIZARA

Skaitytojai jau žino, kad 
lietuviškieji marijonai pasiry
žo padaryti šventuoju prieš 
eilę metų mirusįjį arkivysku
pą Jurgį Matulevičių. 
„^Marijonai atkakliai tuo rei- 

7 kalu darbuojasi, nes. jei jiems 
tai pavyktų pasiekti, tai J ifr- 
■gis Matulevičius būtų pirmas 
lietuvis Šventasis, neskaitant 
Kazimiero, kuris, kaip tūli is
torikai sako. net nemokėjo 
lietuvių kalbos.

—o—

Pranciškonai eina toliau. 
Jie sako: pakeiskime Jurgio 
Matulevičiaus pavardę, “su
lietuvinkime” ją, padarydami 
jį “Matulaičiu.”

Tokį toną andai davė Broo- 
klyno pranciškonų laikraštis.

Bet jo Bendradarbis, tačiau, 
pripažįsta. jog arkivysku
pas, būdamas gyvas, “Pata 
ėmė pasirašinėti Matulevi
čium. nes taip ji vadino, taip 

j’o pavardę oficialiuose raš- 
\ tuose rašė...”

Jeigu taip buvo, tai kam? 
čtkibar tą pavardę keisti? A- 
meri^aje daug lietuvių keičia 
savo pavardes dėl to, kad jos 

z angliškiau skambėtų, kad bū
tų “bizniškiau”.

Bot tai jie atlieka patys, — 
pavyzdžiui: vienas mano ge
ras bičiulis, “kraiuje” buvęs 
Matulevičius, Amerikoje yra 
Matulis.

Keitimas žmogaus pavardes, 
kai jis jau miręs, ir dargi 
šventojo, man rodosi, būtų jo 
“išnevožijimas.”

Pagaliau : argi pranciškonai 
turi teisę tai daryti?

Romos vyskupija, kurioje 
mirusis arkivyskupas bando
mas padaryti šventuoju, jį va
dina dvilype pavarde: Matu
le wicz-M a tūle vičius.

—o—
Birželio 20 ir 21 dd. tauti

ninkų šauktas sambūris Wa- 
‘shingtonan Mindaugo karūna
cijai paminėti nedavė nieko 
“apčiuopiamo.”

Tiesa, buvo pasižmonėta, 
praleista keletas tūkstančių 
dolei^ų kelionei, koteliams, 
barams, restoranams,. tai ir 
viskas.

Vyriausiuoju jų bankieto 
kalbėtoju buvo gen. Įeit. C. 
Wedemayer.

Ką jis tautininkams davė?
Ogi savo kalboje suminėjo 

Lietuvos vardą ir pakritikavo 
Roosovelto užsieninę politiką.

Bet kaip su Mindaugu? Ar 
jo vardas pasiliko atmintyje 
nors tų amerikonų, kurie buvo 
traktuoti ir vaišinti ?

Abejoju!
Nesistebėčiau, jei no vienas 

“aukštas ponas,” vaišintas 
tautininkų bankiete, dar ir 
Šiandien “tebemislina,” jog 
Lietuva stovi kažin kur Bal
kanų pussaly.

Lietuva jiems tiek rūpi, kiek 
mums pernykštis sniegas. 

—o—
NKėdimas prieš 700 metų gy

venusių karalių, — lengvabū
dišku. silpnavališkų, tokių, 
kaip Mindaugas, — vardo 
“amerikonų akyse”, nieko ge
ro lietuvių tautai neigi ame
rikiečiams lietuviams nedavė 
ir neduos.

(Tąsa 6-tam pusi.)

EISENHOWER KVIEČIA
SYNC. RHEE TARTIS
KUR NORS UŽSIENYJE
/Ves jei Rhee namie tartųsi su 
amerikonais, tai gręstų riaušės

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris susišaukė 
vyriausius senatorius, re- 

! publikomis ir demokratus, 
j Tarėsi su jais, kaip išeiti iš 
' nauju, sunkiausių keblumų 
| Korėjoje.

Tuos keblumus sudarė 
Į Syngmanas Rhee, Pietinės 
i Korėjos tautininkų prezi- 
; dentas. Rhee atmeta bet 
! kokias paliaubas, jeigu pa- 
; liaubinę sutartimis anksto 
I neužtikrins, kad Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ka bus prijungta Pietinei 
Korėjai “ginklais ar kitais 
būdais.”

Po prezidento pokalbio su 
senatoriais, buvo pranešta, 
kad Eisenhoweris davė to
ki pasiūlymą:

Kviesti Syngmaną Rhee, 
kad kokiame nors svetima
me krašte, o ne Korėjoje, 
eitų Į derybas su aukščiau
siais Amerikos valdininkais 
(gal net su pačiu Eisen- 
howeriu). Nes Pietinėje 
Korėjoje žmonės taip su
kiršinti, kad Rhee negalėtų 

-mimie ramiai tartis su 
Jungtinių Valstijų valdi
ninkais. Dėl to galėtų kilti 
riaušės.

PIETINIAI KORĖJIEČIAI 
ŠALTAI ŽIŪRI I RHEE 

ŠAUKSMUS
Seoul, Korėja. — United 

Press korespondentas Jim 
Lucas rašo: '

—Pietinių korėjiečių gau
jos jau būtų galėjusios už
puldinėti amerikonus. Bet 
Rhee juos sudraudė, tad jie 
ir susilaikė.

Kita United Press kore- 
pondencija sako:

— Kai Syngmanas Rhee 
kalbėjo masiniam susirinki- 

į mui Seoule, šaukdamas iki 
i mirties kariauti už šiauri
nės Korėjos prijungimą prie 
Pietines, tai minia šaltai 
stovėjo, nesveikino Rhce^

Rhee politikieriai ketino 
milijoną pietinių korėjiečiu 
sutelkti į tą mitingą, kad 
paremtų jo politiką. Bet

Nehru ragina J. Tautas 
pasmerkt S. Rhee

United Nations, N. Y. — 
Indijos premjeras Nehrū 
atsiuntė raginimą tuojau 
sušaukt nepaprastą Jungti
nių Tautų seimo susirinki
mą ir pasmerkt Syngmaną 
Rhee.-Pietinės Korėjos tau
tininkų prezidentą. Nes 
Rhee sauvališkai paleido 
ginčijamus belaisvius iš 
stovyklų ir visaip steigiasi 
ardyti paliaubų sutartį, ku
ri buvo beveik baigiama da
ryti.

Rhee neįstengė mitingan 
sušaukti daugiau kaip 40,- 
000 žmonių, sakė New Yor- c 7
ko Times ketvirtadienį.

Rhee policija ir karinin
kai areštavo tokius, kurie 
ragino priimti Jungtinių 
Tautų daromas paliaubas 
su šiaurinės Korėjos liau
dininkais.

Sovietinis žurnalas rašo, 
nemėgini rusinti kitas 
Tarybą Sąjungos tautas

Maskva. — Svarbusis te
orinis Sovietų S ą j u n g o s 
žurnalas Komunistas kriti
kuoja tuos, kurie mėgino 
įskiepyti rusiškumą visoms 
tarybinėms tautoms.

Sovietu Komunistu Part, 
komitetas todėl neseniai pa
šalino rusą Leonidą Melni
kova, Ukrainos komunistų 
vadą, kuris per daug ban
dė surusinti ukrainiečius.

Partijos komitetas pa
skutiniu laiku taip pat nu
peikė tūlus tarybinės Lie
tuvos valdininkus, kad jie 
buvo per daug linkę į ru
siškumą. Komitetas įsakė 
daugiau lietuvių išauklėti į 
atsakingas pareigas Lietu
vos valdžioje ir jos parti
joje.

Conn. įstatymas pakelia 
taksus už pirkinius

Hartford, Conn. — Con
necticut seimelis nutarė 
pakelti taksus įvairiems 
perkamiems daiktams nuo 
esamųjų 2 procentų iki 3. 
Gubernatorius John Lodge 
savo ’parašu užgyrė nuta
rimą kaip įstatymą, kuris 
įeis galion liepos l.d.

Knygyną pareigūnai smerkia 
knygą degintojas

Los Angeles. — Amerikos 
Knygynų Pareigūnų Sąjun
gos suvažiavimas pasmerkė 
valdžią, kad jinai mėto lau
kan nepatinkamas sau kny
gas iš amerikinių knygynų 
vakarinėje Vokieti j o j e. ir 
kituose užsienio kraštuose.

Valstybės departmentas 
yra įsakęs pašalinti bei su
naikinti kaip komunistines 
visas knygas, kritikuojan
čias Amerikos politiką.

Washington. — Valstybės 
departmentas ketvirtadienį 
prisipažino, kad pašalino iš 
savo užsieninių knygynų 
daugiau kaip 300 knygų, 
kurios “parašytos komunis
tų arba .pritaria komunis
tams arba parašytos prieš
taraujančiųjų autorių.”

KORĖJOS LIAUDININKAI 
SMARKIAI ATAKUOJA IR 
GRUMIASI PIRMYN

Korėja, birž. 26. — Dau
giau kaip 13,000 Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų ir ki
nų per kelias valandas štur
mavo amerikonus ir jų tal
kininkus, Pietų Korėjos 
tautininkus, ir pasigrūmė 
kelis šimtus jardų pirmyn 
rytiniame fronte.

Jie taip pat įsiveržė į

Eisenhoweris šluos 
laukan demokratus 
civilius tarnautojus

Washington.— Preziden
tas Eisenhoweris įsakė per
košti 134,000 valdininkėlių, 
turinčių civilinės tarnybos 
teises. Dauguma jų yra 
demokratų paskirtį Todėl 
jie bus pašalinti, o jų vie
ton republikonai pašaukti. 
Bet Eisenhoweris žada ne
kliudyti karo veteranų, nors 
jie būtų ir demokratai.

Civilinė tarnyba papras
tai gaunama per tam ti
krus kvotimus ir laikoma 
“pastovia:” Eisenho w e r i s 
dabar parodys, jog civilinių 
tarnybų pastovumas pri
klauso nuo valdančiųjų po
litikierių.

Kiek didžiųjų ginklų 
prarasta Korėjoje

Washington.—Karinė val
dyba skelbia, kad ameriko
nai ir jų talkininkai p e r 
trejus metus Korėjoje su
naikino 1,003 Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų lėktuvus, 
o savo prarado 973, lėktu
vus.

Generolas Weyland taipgi 
skaičiavo, jog buvo sunai
kinta 1,291 liaudininku tan- 
kas, 20,211 karinių automo
bilių, 10,212 vagonų ir 1,- 
045 tiltai.

Panaikinti lėktuvų 
užsakymai Kaiseriui

Washington. — Senato 
komisija ginkliniais reika
lais kvotė lėktuvų fabri
kantą Henry J. Kaiserį, ko
dėl jis iš valdžios ėmė po 
1 milijoną, 200 tūkstančių 
dolerių už kiekvieną nau
jai pastatytą karinį trans
porto lėktuvą (Flying Box
car),kuomet Fairchild kom
panija statė valdžiai tokius 
pat lėktuvus tiktai už 200 
tūkstančių dolerių kiekvie
nam.

Kaiseris aiškino, kad val
džia savo lėšomis pastatė ir 
įrengė Fairchild kompani
jai tokių lėktuvų fabriką 
Hagerstowne, Md.; todėl ši 
kompanija gali pigiau tuos 
lėktuvus pardavinėti val
džiai. "

Bet valdžia vis tiek atėmė 
190 milijonų dolerių vertės 
lėktuvų užsakymus iš Kai- 

! šerio.

amerikonų pozicijas ties 
Little Nori ir Old Baldy 
kalnais, vakariniame fron
te.

Korėjos liau d i n i n k a i, 
“minkštindami” amerikonų 
pozicijas, paleido 50,000 di
delių sviedinių iš patrankų 
ir minosvaidžių.

Korėjos liaudininkai 
dar tebevaldo Pietų 
Korėjos kampą

Korėja. — Pietinės Korė
jos tautininkų prezidentas 
Rhee užginčijo amerikinių 
generolų Clarko ir Taylorio 
pareiškimus, kad Jungtinės 
Tautos permetė atgal per 
38-tą paralelę šiaurinės Ko
rėjos komunistus.

Rhee nurodo, jog šiauri
niai korėjiečiai s vakarinia
me fronte tebevaldo savo 
užimtą kampą per keliolika 
mylių į pietus nuo 38-tos 
paralelės, nors rytiniame 
fronte amerikonai ir. jų 
talkininkai yra užėmę di
desnį kampą į šiaurę nuo 
tos paralelės.

38-ta paralelė po Antrojo 
pasaulinio karo buvo nužy
mėta kaip siena tarp liau
dininkų Šiaurinės Korėjos 
ir Syngmano Rhee tauti
ninkų Pietinės Korėjos.

Rytą Vokietija gamins 
daugiau vartojimo daiktą

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos premjeras Otto Grote- 
wohl pranešė masiniam dar
bininkų susirinkimui, kad:

Valdžia įsakys gaminti 
daugiau avalų, drabužių ir 
kitų kasdienio vart o j i m o 
daiktų. Todėl reikės pa
siaurinti planą dėl sunkio
sios fabrikinės pramonės iš
vystymo.

Grotewohl taip, pat žadė
jo įvairius palengvinimus 
farmeriams.

RIAUŠIŲ NELAIMĖS 
RYTINĖJ VOKIETIJOJ

Berlin. — Sovietinė ko
manda pranešė, jog per 
riaušes rytiniame Berlyne 
ir kitur rytinėje Vokietijo
je buvo' užmušta 19 riąuši- 
ninkų. o riaušininkai nu
žudė 4 liaudies policinin
kus. Be to, žuvo du pa
daliniai žmopės.

Amerikiniai koresponden
tai praneša, kad riaušinin
kai daugiau jau niekur ne
pasirodo.

Bonn, Vokietija. — Ame
rikonai, anglai ir francūzai 
paleido jau 2,824 vokiečius 
nacius, kurie buvo įkalinti 
kaip kariniai kriminalistai. 
Dar tebelaiko kalėjimuose 
788.

|SYNG. RHEE DARYSIĄS 
AMERIKONAMVIENĄ 
SVARBIĄ NUOLAIDĄ
Amerika sako, nepaisant Rhee, 
pasirašys paliaubų sutartį

Korėja, birž. 26.—Asme
ninis prezidento Eisenhow- 
erio pasiuntinys Walter Ro
bertson per trejetą valandų 
kalbėjosi su Pietinės Korė
jos prezidentu Syngmanu 
Rhee. Paskui pranešė re
porteriams, jog pasitarimas 
su Rhee buvo “labai drau
giškas.”

Kambodijos karalius žada 
ištraukt savo kariuomenę 
iš francūzŲ komandos

Hanoi, Indo-Kin.—Kam
bodijos karaliukas Noro
dom grasino ištraukti savo 
kariuomenę iš francūzų ko
mandos, jeigu Francija tuo
jau nesuteiks Kambodijai 
nepriklausomybės.o

Kambodija yra viena iš 
trijų Indo-Kinijos provin
cijų.

Norodom sako, j eigų 
j Francija duotų kambodie- 
čiams neprikla u s o m y b ę, 
tuomet Kambodija laikytų- 

I si kaip savivaldinė francū
zų imperijos dalis ir .turė
tų tokias teises, kaip Indi
ja, Kanada bei kiti savival- 

j diniai anglų imperijos kraš- 
| tai.

Visuotinas Francijos 
dektrininku streikas

-----
Paryžius. — Kairiųjų va- 

' dovaujamos, geso ir elek
tros darbininkų unijos pa
skelbė visuotina 24 valandų 

; streiką Francijoje. Reika- 
Į lauja pakelti uždarbį pagal 
' pabrangimą maisto ir kitų 
I vartoj imo dalykų.

Streikas tuojau sustabdė 
visus elektros ir geso fa
brikus Paryžiuje.

Katalikai išrinktif
! italų seimo vadais

Roma. — Italijos seimas 
išrinko savo vadais prem
jero de Gasperio krikščio
nis demokratus - katalikus. 
Senatas balsavo už krikš
čionį demokratą kaip savo 
pirmininką 132 prieš 97. 
Atstovų rūmo pirmininku 
išrinktas de Gasperio žmo
gus 273 balsais prieš 231.

Prieš de Gasperio kandi
datus balsavo daugiausia 
komunistai ir kairieji soci
alistai.

Nairobi, Kenya. — Anglai 
subūrė 12,000 kariuomenės 
ir policijos, kad medžiotų 
Mau Mau negrus kaip “te
roristus.”

Robertsonas, Amer i k o s 
! valstybės sekretoriaus pa- 
! vaduotojas, įteikė Syngina- 
' nui Rhee ir laišką nuo pa- 
I ties valstybės sekretoriaus 
i J. F. Dulleso. Laiško tu
rinys kol kas slepiamas.

Teigiama, kad Rhee da- 
i rysiąs Jungtinėms Tau- 
1 toms bent vieną svarbią 
i nuolaidą. Iki šiol Rhee rei- 
i kalavo pašalinti iš Korėjos 
i visus kinus, Šiaurinės Korė- 
' jos liaudininkų talkininkus, 
; pirma negu jis sutiks 
su paliaubomis. Dabar 

! gi jis jau sutinkąs tiktai po 
i paliaubų sutarties pasira- 
. šymo derėtis apie kinų iš- 
i traukimą iš Šiaurinės Ko- 
j rėjos Liaudies Respublikos.

Rhee, tačiau, pakartojo: 
—Jeigu politinė valstybių 

| konferencija per 90 dienų 
: po paliaubų pasirašymo ne- 
I padarys tinkamos jam tai
kos sutarties, tai Jungtinės 
Tautos turi panaujinti ką
rą, siekiant užimti visą 
Šiaurinę Korėją.

K A AMERIKA DARYS, 
JEI RHEE TĘS KARĄ?

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Eisenhowe
ris. besitardamas su repu- 
blikonų ir demokratu sena- 
torių vadais, sakė, jog 
Amerika su savo talkinin
kais pasirašys paliaubas su 
Korėjos liaudininkais,— ne
paisant Syngmano Rhee, 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidento.

Bet amerikonai tuomet 
susidurtų su opiausiu klau
simu: — Ką jie darys, jei
gu Syngmanas Rhee lieps 
savo armijai “iki galo ka
riauti?”

Šis klausimas tebėra ne
išspręstas. Bet supranta
ma, kad amerikonai ir jų 
talkininkai apsigintų, jeigu 
juos užpultų Pietinės Korė
jos tautininkai. Gal tauti
ninkai keršytų ameriko
nams už pasitraukimą iš 
fronto.

APSIVEDĖ SUNKIAU
SIAS, 725 SV. VYRAS
Bucyrus, Ohio. — čalis 

Kinsey, sveriantis 725 sva
rus, susituokė su slauge 
(norse) Beverly iJankin- 
son, sveriančia 162 svarus.

Jaunikis, gazolino stoties 
savininkas, yra 32 metų 
amžiaus, 6 jo nuotaka 24 
metų. Jis turi 5 pėdas ir 
11 colių aukščio. Jinai ke
turiais coliais trumpesnė.

Cirkai šimtą sykių bandė 
pasisamdyt Čalj ir rodyt 
kaip .“sunkiausią” pasauly
je žmogų. Bet čalis atsi
sakė.

ORAS.—Giedra, vėsiau ir 
netaip šutins.
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DAR PORĄ TŪKSTANČIŲ
MŪSŲ LAIKRAŠČIO vajui reikia sukelti dar porą 

tūkstančių dolerių. Vajus, kaip žinia, artinasi prie nu
brėžtos pabaigos. Pora tūkstančių dolerių yra didelė 
suma ir nedidelė, priklauso, kaip Į tai žiūrėsime. Kele
tui - keliolikai žmonių tokią sumą sudėti būtų sunku, bet 
mes žinome, kad yra dar šimtai ir gal tūkstančiai mūsų 
skaitytojų, kurie $8,000 fondo sukėlimui dar nėra pa
skyrę nieko.

Prašome geruosius laisviečius atlikti savo šventą 
pareigą ir darbas bus baigtas garbingai.

TOM LYON ATMESTAS!
TENKA SKAITYTI KASYKLŲ darbininkų pergale 

tai, kad Tom Lyon buvo atmestas kaip U. S. Bureau of 
Mines direktorius.

U. S. Bureau of Mines yra svarbi įstaiga. Ji, ypa
tingai jos vadovas, direktorius, prižiūri visas Jungtinėse 
Valstijose kasyklas: anglies, geležies rūdos, aukso ir ki
tų metalų. Jis turi didelę galią nustatyti, kur, kas ir 
kaip turi būti atlikta. Pavyzdžiui: įvairūs darbininkų 
gyvybių apsaugojimo įtaisai kasyklose ir jų pridaboji- 
mas.

Eisenhowerio vyriausybė paskyrė Tom Lyon tai vie
tai kandidatu. Šis Eisenhowerio žygis sukėlė didelį pa
sipriešinimą ypatingai angliakasių unijoje. Jos vadovas, 
John L. Lewis, dirbo energingai, darydamas visa, kad 
Tom Lyon nebūtų užgirtas U. S. Bureau of Mines di
rektoriumi.

Tačiau Eisenhowerio administracija dar vis manė, 
kad, nesiskaitydama su protestais, savo paskyrimą pra
ves gyveni man.

Prasidėjo senatiniame vidaus reikalų komitete ap
klausinėjimas, nes senatas turėjo Tom Lyon kandida
tūrą užginti.

•Juo giliau eita miškan, surasta daugiau medžių. Pa
sirodo, kad Tom Lyon yra priešingas įvykdymu? gyve- 
niman federalinio įstatymo, pagal kurį turįs būti įvestas 
kasyklose saugumas! Direktorium skiriamas žmogus, 
kuris priešingas saugumo įstatymui!

Toliau paaiškėjo, jog Tom Lyon yra pensininkas,— 
jis-gauna iš Anaconda Copper Mining Kompanijos $5,000 
per metus pensijos. Vario kompanija, milžiniška korpo>- 
racija, turinti savo nuosavybėje daugybę kasyklų, stato 
Gavo apmokamą žmogų i vietą direktoriaus, kuris turėtų 
rūpintis darbininkų sveikatos ir gyvybės apsaugojimu 
kasyklose! Ar dar reikia didesnio iš darbininkų pa
sijuokimo !

Visa tai jau buvo perdaug sūru net ir tiems, kurie 
Tom Lyon’ą tai vietai rekomendavo,—pavyzdžiui, sena
toriui Arthur V. Watkinsui. Po to atidengimo, vidaus 
reikalų sekretorius Douglas McKay pareikalavo prezi
dentą, kad jis atšauktų Tom Lyono kandidatūrą.

Taigi Eisenhowerio administracijai tenka nuryti ne
skani piliulė.

Bet jei organizuoti darbininkai nebūtų kovoję prieš 
Lyono paskyrimą, tai jis ir būtų pralindęs.

... Išvada iš to išplaukia tokia: ten, kur organizuoti 
darbininkai ryžtingai kovoja, jie ir laimi!

"DEMOKRATAS” RHEE
KIEKVIENAS, galvojantis žmogus gerai žino, jog 

Syngman Rhee yra didžiai korėjiečių—tiek šiauriečių, 
tiek ir pietiečių,—neapkenčiamas asmuo. Kaip mes. an
dai minėjome: Syngman Rhee yra tas pats Korėjoje, kas 
prieš revoliuciją buvo Čiang Kai-šekas Kinijoje.

• Nežiūrint į tai, makartistinė Amerikos spauda jį 
garbina, skelbdama, būk Syngman Rhee esąs “labai po
puliarus” Korėjoje asmuo. Girdi, su juo einančios ma
sės, einanti korėjiečių tauta.

*Tai melas! Korėjos liaudis nori karo tiek, kiek jo 
nori bet kuri kita tauta. Jeigu šiandien Seoul mieste ar 
kur kitur įvyksta “užkarinė demonstracija,” tai ji su
daroma dirbtinai.

Prieš keletą dienų tame pačiame Seoul mieste Syng- 
. man Rhee politinis oponentas, Chough Pyun Ok, pasakė 
kalbą už taiką. Kas gi oo to su juo atsitiko? Užpuolė 
jo namus^Syngman Rhee suorganizuoti chuliganai, patį 
Ok sumušė, sužalojo, o namuose baldus ir kitką suma
lė į šipulius. Tokia pas Rhee viešpatauja “demokratija.”

Bet Syngman ^Rhee kol kas dar vis viešpatauja, ka
dangi jį palaiko kai kurie amerikiečiai valdininkai ir ge
nerolai. Jį užtaria ir McCarthy.

Mums atrodo, jog prezidentas Eisenhoweris perdaug 
švelniai, perdaug nuolankiai su Syngman Rhee elgiasi. 
Jam reikia pasakyti atviras žodis ir jis savo fašistinius 
sparnus nuleis.

Tenka visa daryti, kad nebūtų sugriauta taika Ko
rėjoje.

Tenka darbuotis, kad juo greičiau būtų pasirašyta 
mūšių paliaubų sutartis.

Taikai įvykus, “demokratas” Syngman Rhee bus pa
siųstas šunims šėko piauti.

MIAMI, FLA. —- šiame pi- 
tiniame kampelyje, išvažinė- 
jus turistams, viskas sumažė
jo. Net gatvėse pastebima 
žmonių sulėtėjimas, biznio su
mažėjimas, daug namų ir 
krautuvių uždarinėta. Viešbu
čių ir kitų gyvenimui patalpų 
rendos taip pat sumažintos.

Bet vietiniai gyventojai per 
pereitą mėnesį (birželį) turė
jo keletą savų pramogų ir į- 
vykių. Pirmoje šio mėnesiio 
dalyje Miami ir Miami Beach 
įvyko rinkimai. 'Tuo pačiu lai
ku vyko balsavimai dėlei 
miestavų rubežių pertvarky
mo.

Miami miestas ir jo apylin
kės gyvena jau pasenusia 
santvarka. Miestas turi savo 
valdybą, o pavietai— savo. 
Buvo sumanyta dabartinę pa
dėtį pataisyti, daugiau apvie- 
nyti. Norėta panaikinti kai 
kurios valdinės du.piikacijos 
ir tau pinti žmonių taksais su
dėtus pinigus. Išrodė, kad 
tas reikalas bus priimtas. Vie
nok balsavimo pasėkos paliko 
senąją santvarką.

—o—

Dabartiniu laiku Miami mie
ste eina kanalizacijos darbas. 
Tai vienas iš svarbiausių ii 
reikalingiausių darbų miestui 
ir jo gyventojams. Vaizduoki- 
tės, miestas neturi dar iki šiol 
vandens kanalizacijos. Taip 
pat jame nėra požeminių ka
nalų vandenio ir sutrų išneši
mui. Valanda smarkesnio lie
taus užlieja žemesnes gatvių 
vietas.

Paskiaus, po tokio lietaus, 
prisiveisia, galybės uodų ir ki
tokių negeistinų gyvūnų. Bet 
ir šis taip reikalingas darbas 
neina be trukdymų, be poli
tikos. Dabar ginčas eina apie 
paskolas, nuošimčius ir pel
nus. Ii;, kaip laikraščiai pra
neša, tai darbas gali būti tū
lam laikui sulaikytas.

—o—
Unijinis judėjimas Miami 

mieste yra stipriausias buda- 
vojimo. industrijoj. Mūrinin
kai, tinkuotojai, dailydės, ma- 
lioriai turi gana stiprias uni
jas. Jų algos jau netoli pasili
kę nuo New York o tokių ama
tų darbininkų. Bet darbo są
lygos Miami mieste daug sun
kesnės. Darbo skubumas ne
žmoniškas. Kiek senesnis ai 
lėtesnis darbininkas neišlaiko, 
nesuspėja padaryti reikalau
jamos produkcijos. Ir tokiame 
karštame klimate čia dirba po 
8 vai. į dieną, kuomet New 
Yorke ir kituose miestuose 
statybos amatų darbininkai 
dirba po 7 ir 6 vai. į dieną.

Šiuo metu (birželio 24) 
vyksta maliorių unijos virši
ninkų rinkimai. Maliorių loka
lų vadovauja reakcioh’ieriai. 
Organizuoto pažangaus judė
jimo nėra. Sykiu su rinkimais 
eina ir kai kurių taisyklinių 
nuostatų balsavimai. Apart 
kitų technikinių pataisymų 
eina balsavimui ir rasinis ap- 
sirubežiavimas. Į uniją neprb 
imami negrai. Kitaip sakant, 
negrai neprileidžiami į malio
rių industriją. Jei negrai ry
tuose ar šiaurėje priklauso 
prie maliorių unijos, tai sulyg 
nauju patvarkymu jie nebus 
priimti į tos pačios unijos lo

Amerikos kareiviai ištroškusiai laukia paliaubų Korėjoje. Čia jie išėję iš apkasų 
skaito iš namų gautus laiškus. Ilgisi tos dienos, kada jie gales sugrįžti namo pas sa
vuosius. Syngtnan Rhee išdavystė sutrukdė paliaubų sutarties pasirašymą neribotam 

laikui. '

kalų Miamėje. Tuo būdu ir 
pašalinami iš maliorių amato. 
O jei negrai maliorių industri
joj dirba kaipo neorganizuoti, 
tai unija negrus pašalina iš 
darbo ir įstato baltuosius. Tai 
tokia čia “demokratija”!

Manyta, kad lokalo virši
ninkų rinkimai maliorių uni
joj praeis šaltai. Bet kur tau ! 
Viena grupė siunčia laiškų: 
“Ateik į rinkiminį susirinki
mą.” Kita grupė rašo tą patį. 
Apart grupių dar siunčia laiš
kus visa eilė “nepriklausomų” 
kandidatų į viršininkus.

Kiekvienoje grupėje daug 
skandalo, daug kalbų prieš ki
tą grupę. Taip sakant, puo
das katilą vanoja, bet abudu 
lygiai suodink Nei viena gru
pė neturi principinės progra
mos, nieko naujo apie darbo 
sąlygų gerinimų. Tikslas—ap
mokamos vietos, ištisus metus 
gera alga ir dažnai su “dova
nomis”.

—o—

Kultūriniam lauke čia mes 
turėjome taip vadinamą Poin
ciana Festivalį. Poinciana me
dis į Floridą importuotas. 
Originale jo kilme pareina iš 
Madagaskaro. Poinciana gra
žus medis, jis žydi gražia 
raudona spalva. Gal todėl mū
sų demokratija šį medį pava
dino “karališku” (Royal 
Poinciana). Tai žmonių silp
nybė visa tai kas gera, gražu 
vadinti karališka. Tikrovėje, 
tai “karališka” turėtų būti tik 
tai, kas blogiausia. Karaliaus 
simbolis reiškia visuomeninį 
atsilikimą, liaudies nelaisvę.

Prieš 16 metų Poinciana 
medį daugiausia praplėtė 
Miamės Komercijos Rūmai 
(Chamber of Commerce)- Da
bar Poinciana Festivalius ruo
šia tuo vardu suorganizuota 
korporacija'. Festivalių tikslas 
ne tik ugdyti Poinciana medį, 
bet ir bendrai plėsti komerci
ją, biznį. Festivalyje rodoma 
madingiausios suknelės ir ki
ti dirbiniai. Jo laiku ruošia
ma pokyliai ir sakomos kal
bos, kur liaudis nedalyvauja.

Geriausia Poinciana festi
valio puse, tai meninė, kultū
rinė. Jo programose turėjo 
progą išstoti scenoje nepro
fesionaliai chorai, pradedan
tieji solistai, dailininkai. A- 
part to, liaudis nemokamai ga
lėjo miesto auditorijose girdė
ti liaudies operą “John Hen
ry”, taip pats Strauso, Čai/ 
kovskio, Verdi, Rossini ir kitų 
kūrinius gana gerų solistų ir 
grupių pildomus. Svečias.

Izraelis neleidžia arabam 
tremtiniam sugrįžti

Jeruzalė.—Izraelio valdžia 
atmetė Amerikos valstybės 
sekretoriaus Dulles’o pasiū
lymą leisti keliems šim
tams tūkstančių arabų su
grįžt namo į Izraelį.

Dalis tų arabų pabėgo 
per karą tarp Izraelio ir 
arabiškų šalių. Kitus išvi
jo Izraelio valdžia.

Izraelio valdovai sako, tie 
bėgliai bei tremtiniai turi 
būti arabiškuose kraštuose
apgyvendinti.

Stalina badas yra jauniau
sioji sąjunginių respublikų 
sostinė. Jis įkurtas 1929 me
tais ten, kur seniau buvo iš
simėtę Diušambės kišlako 
plūktiniai molio nameliai.

Einant dabar pavėsingomis 
alėjomis, puošiančiomis asfal
tuotas centrines miesto ma
gistrales, nelengva patikėti, 
kad vos prieš du dešimtmečius 
čia negalėjo pravažiuoti maši
na, o dabartinė Tarybų aikštė 
pačiame Stalinabado centre 
tuo metu buvo mažas aero
dromas vienmotoriams lėktu
vams nutūpti.

Išilgai plačiųjų žalumynuo
se skendinčių Tadžikijos sosti
nės gatvių dabar yra iškilę 
puikūs pastatai. Bet ir kaip 
prieš 20 metų miestas — sta
tybiniuose pastoliuose. Nuolat j 
statomi gamybiniai naujų pra
monės įmonių korpai, mokslo 
ir kultūros įstaigos, gyvena
mieji namai. Miesto plane
kasdien pasilieka vis mažiau 
“ ba 1 tų d ė m i ų ”.. Pakra.šči u ose 
—vis didesnis judėjimas. Vie
name tokiame pakraštyje per
nai pradėtas statyti medvilnės 
k o m b i n atas-m i 1 ž i n as, k u r i s
penkmečio pabaigoje kasdien 
duos dešimtis tūkstančių met
rų puikių audinių. Tadžikista
ne dabar išauginami aukštes
nieji Tarybų Są. ir, vadinasi, 
visame pasaulyje, medvilnės 
derliai iš vieno hektaro pasė
lių ploto. Dauguma “baltojo 
aukso” — respublikos pasi
didžiavimo ir turto — bus 
perdirbama vietoje.

Ikitarybiniais metais Tadži
kistano teritorijoje tebuvo 
dvi pusiau amatininkiškos 
dirbtuvės medvilnei perdirbti. 
Dabar vien tik Stalinabade 
veikia tokios stambios įmonės, 
kaip tekstilės, mėsos konser
vų kombinatai, metalo apdir
bimo gamykla ‘TraRtordetal’, 
Ordžonikidzės vardo “Meta- 
loširpotreb”, . o taip pat re* 
monto, medžio apdirbimo į- I 
menės, plytinė, medvilnės va- | 
lymo, odos ir cemento gamyk
los, dvi duonos gamyklos, siu
vimo, trikotažo, avalynės, šil
ko verpimo bei tabako fabri
kai ir daugelis kitų įmonių.

Prieš Didžiąją Spalio so
cialistinę revoliuciją tik puse 
procento Tadžikistano gyven
tojų buvo raštingi. Nesunku 
įsivaizduoti, kokią kultūrinę 
Revoliuciją Tarybų valdžia 
turėjo įvykdyti šioje užguito
je ir tamsioje šalyje, kad nuo, 
ankstesnio ištisos tautos atsi
likimo per trumpą laiką nė 
pėdsako neliktų. Dabar Stali
nabade veikia Tadžikijos val
stybinis universitetas,' respub
likos Mokslų akademija, pe
dagoginis, medicinos, žemės 
ūkio ir daugelis kitų moksli
nio tyrimo institutų, daug 
specialių vidurinių mokyklų, 
dešimtys bendrojo lavinimo 
mokyklų. Mieste yra operos 
ir baleto teatras, du dramos 
teatrai, valstybinė filharmoni
ja, apie 10 kino teatrų, kurių 
geriausia “Vatan” (Tėvynė”) 
miesto gyventojai gavo per
nai. Respublikos . valstybinė 
leidykla kasmet y vis dides
niais tiražais išleidžia Tadži
kistano ir broliškųjų tarybinių 

respublikų rašytojų kūrinius, 
išverstus į tadžikų kalba.

Dar gražesnė bus Tadžiki
jos sostinė penktojo penkme
čio pabaigoje. Mieste jau da
bar išryškėja naujų gatvių— 
Ainio, Nizamio, Vorošilovo— 
kontūrai. Auga tekstilininkų 
miestelis su kultūros rūmais, 
poliklinika, parduotuvėmis. Iš
kyla naujų mokslo įstaigų— 
mokytojų pasitobulinimo in
stituto, statybos technikumo, 
amatų mokyklų—korpai. Ne
trukus bus pradėti statyti 
nauji spaudos namai, dauge
lis kitų administracinių pa
statų. Naujajame penkmetyje 
mieste bus pradėta rengti tro
leibuso linija.

Miestą pusračiu juosia vin
giuota Gisaro kalnagūbrio 
grandinė. Slėnyje žydi gėlės, 
o kalnų viršūnes iki pat vi
durvasario puošia baltos snie
go kepurės. Ten, kalnuose, 
prasideda sraunūs Varzobo ir 
Diusambinkos upeliai. Jų van
duo vienodai šaltas tiek žie
mą, tiek ir vasarą. Todėl Stali
nabado jaunimas maudymuisi 
ir vandens sportui įrengė 
dirbtinį 169 tūkstančių kvad
ratinių metrų ploto ežerą, šis 
ežeras — mėgiama stalinaba- 
diečių vasaros poilsio vieta. 
Jį supa didžiulis parkas. Gro
ta statomas “Dinamo” stadio
nas. Veržlios kalnų upės— 
pigiausias elektros energijos 
šaltinis.

Vidurinėje Azijoje vanduo 
yra vertinamas lygiai taip pat, 
kaip saulė ir oras. Nedreki- 
nant laukų, čia negalima alin
gi nti medvilnės, subtropinių 
kultūrų, nėra sodų. Liaudies 
statybos metodais Gisaro slė
nyje iškastas Didysis Gisaro 
kanalas, kuris tęsiasi dešimtis 
kilometru. Jo Vanduo drėkina 
tūkstančius hektarų Tadžikis
tano ir broliškojo Uzbekistano 
medvilnės lauku. Kanalas pra-

MERKINE
Viena jš žavingiausių piet

ryčių Lietuvos vietovių — 
Merkinė. Šimtai mūsų ir 
kitų broliškųjų respublikų 
darbo žmonių atvyksta pa
sigrožėti žavingomis jos 
apylinkėmis. Merkinė įdo
mi istorikui, geologui, bio
logui, kalbininkui, daugelio 
kitų sričių specialistams.

Merkinė yra puiki poilsio 
vieta — vasarvietė. Smėlis, 
kvapnūs pušynai, gaivinan
tys Nemuno, Merkio, Stan
ges ir Straujos vandenys 
organizmą teigiamai veikia, 
suteikia energijos, naujų 
jėgų kūrybiniam darbui. 
Žuvininkystės mėgėjams — 
vėl plačiausios galimybės. 
Menininkui etiudams, foto 
mėgėjui medžiagos gausu 
kiekviename žingsnyje.

Merkinė yra Nemuno, 
Merkio ir Stangos upių 
santakoje. Senovėje vietos 
gyventojai, gindamiesi nuo 
kryžiuočių, supylė piliakal
nį ir ant jo pastatė pilį. Pi
lis buvo supama Nemune 
ir Stangės vandens. Pilia
kalnis — Merkinės audrin
gos p r a e i t i es liudytojas 
Čia ne kartą įvyko žiaurios 
kautynės su kryžiuočiais. 
1377 m. 1393. m. kryžiuo
čiai pilį sunaikino. Ji bu
vo kelis kartus atstatyta, 
bet ir vėl sugriauta. Užgro
bę pilį, kryžiuočiai terioda- 
vo visą apylinkę. Taip 
truko ligi 1410 metų, kuo
met prie Žalgirio buvo su
triuškintas ordinas.

Merkinėje įvykdavo ne
maža tų laikų diplomatinių 
susitikimų ir pasitarimų. 
Antrojo švedų karo metu, 
1707-08 metais, Merkinėje 
lankėsi Petras Pirmasis.

XVI amžiaus antroje pu
sėje Merkinė dėl palankių 

Įsideda Stalinabade, ten, kur 
užtvanka pertverė verpetuo
tos Diusambinkos vandenis.

Stalinabade sužydėjo akaci-
| jos. Miesto magistralių alčjo-‘ 
i se jos sudaro gyvus baltaik 
, žalius koridorius. Tur būt nė] 
j vienas Vidurines Azijos mies-' 
, tas neturi tokio vešlaus žalio 
j apdaro, kaip Stalinabadąs.
Net kaitriausiomis subtropinės 
vasaros pusiaudienio vai ando~ 

; mis žalieji sodiniai teikia gat- 
I viii alėjoms malonų pavėsį, 
į žaliasis sostinės apdaras nuo- 
| lat plečiamas. Vien tik šių 
metų pavasarį čia pasodinti 

į 110 tūkstančių medžių ir krū- 
I mynų. Netrukus parkuose ir 
skveruose bus pasodinta apie 
milijoną gėlių daigų.

Viename miesto pakraštyje 
yra įsikūręs Botanikos sodas, 
šiame bandomajame sode-mu- 
ziejuje auga seniau šiuose 
kraštuose neregėti nuostabūs 
medžiai—Eldaro pušys, sub- 

Į tropines tujos, eukaliptai. Da
bar šie medžiai puošia ne tik 
Botanikos sodą, bet ir dauge
lį miesto parkų. Stalinabade 
esančio sausų subtropikų mok
slinio tyrimo instituto pastan
gų dėka respublikos kolūkiuo-1 
se ir tarybiniuose ūkiuose ne-< 
seniai pradėta auginti pirmą 
kartą Tadžikistano istorijoje 
citrinas ir apelsinus.

V. Kučinskis.

Danijos socialistai stoja 
prieš Amerikos karo bazes

Kopenhagen, Danija. — 
Hans Hedtoft, Danijos So
cialdemokratų Partijos va
das. buvęs premjeras, pa
reiškė. kad jie priešinsis 
amerikiniam planui—įsteig
ti Danijoje karinių lėktuvų 
stovyklas taikos laiku.

Socialdemokratai yra di
džiausia politinė Danijos 
partija. Jie turi 61 atstovą 
šalies seime. Viso seimas 
susidūrė iš 151 atstovo.

| tais laikais susisiekimo są
lygų smarkiai išaugo. 1569 
metais ji gavo miesto tei- 

| sės. Miestas turėjo savo ro- 
I tušę. Vėliau Merkine gero- 
! kai apgriovė švedai. Nuo 
i to laiko miestas ilgai ne- 
I galėjo atsigauti.

Įdomios yra Merkinės 
j apylinkės, čia užtinkama 
tokiu augalu ir gyviu, ku
rių kitose Lietuvos vietose 
jau sunku rasti. Prie Mer
kio, Nemuno ii* Straujos 
veisiasi reti kailiniai žvė
reliai — bebrai, ūdros. Be
brams pokariniais metais 
įsteigtas rezervatas. Ežc- 
raičio ir kituose ežerėliuo
se dar užtinkama baliniu 
vėžlių. Pušynuose liuoksi 
voveraitės, stirnos ir kiti 
žvėreliai. Jiems taip’ pat 
prie Merkinės yra rezeiwa- 

, tas. Yra daug piliakalniu, 
kalvų, ežerų, ežerėlių, apie 
kuriuos liaudis yra sukū
rusi daug gražiu dzūkiškų 
padavimui, pasakojimų, dai
nų.

1940 m., Tarybų valdžios 
metais, čia buvo atidaryta 
vidurinė mokykla, o po ka
ro— kinas, biblioteka, klu
bas. Be to, čia Įsteigta ei
lė gydymo- įstaigų.

Neseniai pastatyta hidro
elektrinė aprūpina gyven
tojus ir įstaigas elektros 
šviesa. Merkinės MTS prieš
akinė technika įdirba Drus
kininku rajono kolūkių lau
kus. Baigiamos statyti di
delės traktorių remonto 
dirbtuvės.

Ši graži vieta vis daugi x 
pamėgiama, gausiau lank, * 
ma darbo žmonių.

J. VITKUS 
Merkinės vidurinės 

mokyklos geografijos 
mokytojas

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštadien., Birželio-June 27, 1953
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Antanas Strazdas
Šlovingasis Antano Strazdo vardas amži

nai liks Lietuvos darbo žmonių atmintyje, 
kaip vardas vieno žymiausią baudžiavos 
epochos liaudies poetu. Karštai mylėdamas 
darbo liaudį, gyvendamas jos sielvartais ir 
nelaimėmis, Antanas Strazdas drąsiai kalbė
jo apie škurdų varguolio likimą, parodė 
baudžiavos baisybes,'atspindėjo savo daino
se nemirštančią tautos dvasią, jos viltis, lū
kesčius, svajones apie laisvą gyvenimą.

A. Strazdo dainos ir eilėraščiai tapo liau
dies dainomis, (’.aršiai skambėjo jos ir bau
džiavos laikais, ir po josios panaikinimo, 
buržuazijos viešpatavimo metais. Jose buvo 
dainuojama apie darbo liaudies gyvenimą, 
apie jos vargus, kančias ir džiaugsmus, apie 
gimtosios šalies gamtą, jose skambėjo mei- 

t hl engiamiesiems ir neapykanta baudžia- 
’ vV'dnkams, santvarkai, darkančiai paprastų

jų žmonių gyvenimą.
Antanas Strazdas gimė 1757 metais ne

toli Zarasų valstiečio-baudžiauninko šeimo
je. Sunkią ir daug kuo prieštaringą gyveni
mo mokyklą išėjo liaudies poetas. Mažas 
būdamas, Strazdas patenka į jėzuitų moky
klą, o paskui—į kunigų seminariją. Bau
džiauninko sūnui tai buvo vienintelė gali
mybė mokslui išeiti. Bet katalikų dvasinin
kija, į kurios tarpą pateko jaunasis Straz
das, visada gynė išnaudotojišką santvarką, 
baudžiavininkų interesus. Sunku buvo jau
nuoliui dėvėti katalikų kunigo sutaną. Poe
tas aplink save matė neteisingumą, prie
spaudą ir liaudies vargus. Ir greit jaunasis 
Strazdas stoja Į konfliktą su katalikų hie
rarchija. pakelia savo.balsą paprastiems 
žmonėms apginti. Savo eilėraščiuose ir dai
nose jis pliekia baudžiavą, propaguoja ne 

^nusižeminimą ir romumą, o neapykantą en
gėjams, tikėjimą į geresnę ateitį.

širdgėla ir rūstybė skambėjo jo žodžiuo- 
skirtuose dvarinjnkams—baudžiavinin- 

Clams ir katalikiškajai dvasininkijai, ištiki- 
' miegas savivalės ir reakcijos tarnams.

Katalikų bažnyčios dvasininkai .. už tai 
poeto baisiai neapkentė. Jam buvo drau
džiama viešai kalbėti, dirbti literatūrini dar
bą. Bet, kaip ir pirmiau, skambėjo poeto 
žodžiai ir dainos, kurias pamėgo ir dainavo 
liaudis. Būdamas savo laikams didžiai apsi
švietęs žmogus, Antanas Strazdas visą savo 
laisvalaikį skiria literatūrai studijuoti. “Kas 
rado išmintį, rado turtą, — rašė poetas, — 
gerbiu tą brangią vertybę; žinodamas, kad 
ją įsigyti galima tiktai skaitant knygas, tai 
likusį laiką nuo minėtų užsiėmimų paskirtu 
literatūrai —ji parodo pasaulio praeinamy
bę ir teisybės kelią... Literatūra išmokė my
lėti artimuosius, apšvietė tamsybėse pasken
dusius”. ' -

A. Strazdo kūryba atitenka XVIII am
žiaus pabaigai ir XIX amžiaus pirmajai pu
sei, Radiščevo, dekabristų ir Puškino epo
chai. Lietuvoje, kaip ir visoje Rusijoje, ši 
epocha pasižymėjo išsiplėtusiu išsivadavimo 
judėjimu ir padidėjusia valstiečių kova 
prieš baudžiavos jungą. Geriausieji lietuvių 
tautos sūnūs toje kovoje buvo drauge su 
savo broliais rusais. Kylančio lietuvio bau
džiauninko balsą girdime ir Antano Straz
do kūryboje. Savo eilėraštyje “Varnas,” 
tapusiame liaudies dain-a, poetas rūsčia 
tynT pliekia dvarininkus ir jų pakalikus, 
rie: ' I

sa-
ku-

“Svetimos tik procios laukia, 
Bet tik ant žmones pristraukia, 
Paskutinį kraują traukia”.

Ir pabaigoje poetas tiesiog perspėja po- 
nus-veltėdžius, sakydamas, kad:

“Jau prikalta daug yr plieno, 
Nebetoli jau ta diena, 
Kas iš ją nebus ne vieno”.

Šie žodžiai yra lyg atgarsis į pakilusį an- 
tibaudžiavinį visuomeninį judėjimą pirma
me XIX amžiaus trečdalyje Rusijoje bei jos 
pakraščiuose, tame tarpe ir Lietuvoje.

Ryškų valstiečio-baudžiauninko paveiks
lą A. Strazdas nupiešė savo eilėraštyje “Ei 
tu, Dominykai”. Panaudodamas liaudies 
dainos motyvus, A. Strazdas paprasta, vaiz
dinga kalba piešia beteisio darbo žmogaus 
nelaimint a gyvenimą. Karti Dominyko na- 

b^agėlio dalia: kur bepasisuksi — visur jo 
i^jfrkoja nelaimė. Net pelėda “šaukia rėkia 

Įdėdama: “Dominykui bėda!” O bėda to
dėl,* kad :

“Vienoj pusėj šlėkta, 
Antroj pusėj .dvaras, — 
Tu nežinai, Dominykai, 
Kas ant tave baras.”

Z ptul.—Laiavl (Liberty) • Šeštadien., Birželio-June 27, 1953

Matė poetas ir liaudies vargi] priežastis. 
Matė ir liaudies nelaimių kaltininkus: vel- 
tėdžius-dvarininkus, vienvaldystės santvar
ką, katalikų ir pravoslavų dvasininkiją. To
dėl A. Strazdas pliekia ne tik dvarininkus, 
bet ir jų ištikimus tarnus — tijūnus ir kuni
gus, kurie išvien plėšia liaudį, engia pap
rastus žmones.

Daugiau1 kaip ištisą šimtmetį, iki pat įsiku
riant Tarybų valdžiai Lietuvoje, liaudyje 
nebuvo populiaresnės dainos, kaip A. Straz
do “Giesmė apie siratas.”

Ei, dienos mano klapatų,
Kur pasidėsim be turtų ?

Kur ašei nujosiu, 
Vis bėdas atrasiu 

Dėl savęs.

Kartus tam labai yra svietas, 
Kurs piaunos netur čia vietos.

Reikia jam plaukyti, 
Vėjelius vaikyti 

Po svietą.
Blogas jam tankiai pašaras,
Didžiausi pietūs—ašarom:

Po galva kumštelis —
Visas bankietėlis,

• Ach, bėdos!
Nėra jam čėso vaitoti,
Ligų suspaustam gulėti:

Atėjo adyna, 
Gaspadors budina — 

Eik dirbtų.
šie žodžiai skambėjo teisingai no tik bau

džiavinei Lietuvai, bet ir jos įpėdinei— bur
žuazinei, smetoniškajai Lietuvai. .Juose 
skambėjo protestas prieš pinigus, protestas 
prieš tas išnaudojimo ir skurdo grandines, 
kurias sų savim atsinešė kapitalizmas.

Strazdo poezijos vertingumą sudaro ir tai, 
kad poetas vienas pirmųjų lietuvių litera
tūroje rūsčiai demaskavo baudžiavos jungą, 
parodė nepadailintą jos esmę, jos ydas, jos 
piktžaizdas. Bet Strazdo liaudis nėra tylįs 
kentėtojas, ne—tai, visų .pirma, iškamuota, 
bet džiugi darbo liaudis, liaudis, gyvenanti 
turtingą dvasinį gyvenimą, liaudis, tvirtai į- 
sitikinusi savo šviesia ateitimi.

Nepaprastai ryškiomis spalvomis poetas 
piešia vidinį paprasto žmogaus pasaulį, jo 
meilę gimtojo krašto gamtai. Kiek švelnių 
spalvų, pastabumo ir nuoširdumo yra artojo 
pasikalbėjime su paukšteliu eilėraštyje 
“Strazdas”:

Jau saulelė pastirpo,
Aštrų sniegą pakirpo,

Ir kalneliai žaliuot pradėjo.
Paversmėliai prakiuro, 
Džiaugias visa natūra.

Visi lieknai rožėm pražydo.
štai sparneliais suklojau,
Klausyk, mielas artojau,

Klausyk, taisyk stiprią žagrelę.
Sujunk žalamargėlius,
Versk, ark aukštus kalnelius:

“Kur, šio, vaga, žalamargėliai!”
Strazdas tikėjo, kad liaudies dvasia ne

pasiduos, jis* tikėjo tuo, kad ponų valdžia 
nesulenks liaudies pečių, kad ateis jos išsi
vadavimo valanda.

Strazdo poezijos jėgą sudaro tai, kad jo
je realistiškai atvaizduotas jo amžius, tai, 
kad joje reiškiamas nuoširdus pasipiktini
mas baudžiavininkais bei baudžiavos san
tvarka ir protestuojama prieš socialini netei
singumą.

Antanas Strazdas—liaudies dainius. Jo 
eilėraščių ir dainų motyvai yra artimi žodi
nei liaudies kūrybai, dar daugiau—jie patys 
tapo liaudies dainomis. Poetas gerai žinojo 
kitų savo laikų rašytojų kūrybą, 'skaitė ir 
studijavo ją, bet tikrą spalvų ir garsų šalti
nį šavo poezijai jis visuomet sėmėsi iš liau
dies išminties, iš Šnekamosios liaudies kdl- 
bos, iš josios sakmių ir dainų, iš jos patarlių 
ir priežodžių. Mylėdamas liaudį, būdamas 
jos dainius, poetas pats mokėsi iš liaudies.

V. Mickevičiuš-Kapsukas sakė, jog A. 
Strazdas “buvo, tur būt, vienintelis lietuvių 
poetas, kilęs iš valstiečių-baudžiauninkų”. 
Jis buvo taipgi ir pirmas dainius lietuvių 
literatūroje, kuris pakėlė savo balsą prieš 
baudžiavą. Pirmas jo eilėraščių rinkinys bu
vo išleistas dar 1814 metais, daug laiko 
prieš pasirodant spaudoje nemirtingajai K. 
Donelaičio poemai “Metai”.

Mirė A. Strazdas 1833 metų balandžio 23 
dieną, trumpą laiką prieš vėl pakylant išsi
vadavimo judėjimui, kuris iškėlė Rusijoje

Konferencija lietuvių kalbos, 
ir literatūros mokslo klausimais

Vilniaus' Tiesoje skaitome:

Lietuvių 'kalbos ir .literatūros institutas 
drauge su Vilniaus valst. universiteto ir Vil
niaus valst. Pedagoginio instituto lietuvių 
kalbos katedromis š. m. birželio men. 15 d. 
ruošia mokslinę konferenciją, skirtą lietu
vių kalbos ir literatūros mokslo klausimams 
nagrinėti.

Konferencijoje pranešimą tema “Lietuvių 
kalbos, frazeologijos sistematizacija” pada
rys Lietuvos TSR MA tikrasis narys prof. dr. 
B. Larinas. Maskvos Lomonosovo vardo uni
versiteto prof. dr. M. N. Petersono praneši
me bus nagrinėjama K. Donelaičio “Metų”' 
sintaksė, o kai kuriuos K. Donelaičio “Me
tų” stiliaus klausimus nušvies Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto mokslinis 
bendradarbis L. Gineitis. Vilniaus valst. uni
versiteto vyr. dėstytojas J. Palionis įkaitys 
pranešimą “Pirmoji lietuvių kalbos gramati
ka”, o vyr. dėstytojas Z. Zinkevičius —“Kai 
kurie įvardžiuotinių būdvardžių darybos 
klausimai”. Apie sangrąžinius veiksmažo
džius P. Cvirkos raštuose kalbūs Vilniaus 
valst. Pedagoginio instituto vyr. dėstytoja 
P. Bernadišienė. Lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto moksl. bendradarbis J. Paulaus
kas pateiks priešdėlėtų lietuvių kalbos veiks
mažodžių tyrinėjimo apžvalgą.

/Konferencijos darbe dalyvaus Mokslų 
akademijos moksliniai bendradarbiai, aukš
tųjų mokyklų dėstytojai, rašytojai, mokyto
jai, studentai i)- kt.

Apie teatrines bedas
Kadaise Maskvos Pravdos bendradarbis 

Ne\y Yorke, D. Krąminovas, turėjo pasikal
bėjimą su amerikiniu aktorium, Harry Ro- 
bertsu ir jo žmona. Aišku, Roberts—slapy
vardis. Kalbėjosi "jie viename New Yorko 
restorane ir aktorius Roberts sakė:

“Broadway nustojo buvusi tikro teatrinio 
meno centru, nes šis menas nusmukę. Mūsų 
teatras ir mūsų kinas išsigimsta. Ir jų išsi
gimimo priežastys yra dvi: pirmoji—teatras 
ir kinas pavirto paprastais pavojingos pro
pagandos bendrininkais, antra — teatras ir 
kinas pasidarė, kaip niekad anksčiau, pasi- 
pelnijimo priemone saujelei apsukrių vertei
vų, kurie yra tolimi nuo meno.”

Kad tai, kas čia pasakyta, yra tikra tie
sa, neužginčijama. Išsigema gyvasis teatras, 
išsigema ir kino teatras. Daugybe dramų- 
pjesių rašytojų pašalinta iš darbo, jų veika
lai nebepriimami dėl to, kad jie, dramatur
gai, “perkairūs”, kad jie nepučia reakcijos 
dūdon. Daugybė gerų aktorių išmesti į gat- 
vę'"del to paties.

Tiek teatras, tiek kinas verčiami tarnau
ti šaltojo karo propagandai, kas žmonėms 
jau įgriso ir jie to nepaiso.

Apsukrūs biznieriai, kurie nori “padary
ti pinigų” iš pjesės, dabar tam naudoja į- 
vairius “triksus.” Aktorius Roberts nurodė :

“Visų pirma užsakoma pjesė, kurioje yra 
minimalus veikiančių asmenų skaičius. Ide
ali dabar yra pjesė, kurioje veikia 3-4 as
menys. žymus vaidmuo pjesėje skiriamas 
telefonui. Telefonu herojus kalbasi su savo 
numylėtine,„pasisako ją mylis, prisiekinėja, 
maldauja ir grasina nusižudyti, žodžiu, šiuo
laikinėse amerikinėse pjesėse telefonas yra 
lygiai taip reikalingas, kaip ir pagrindinis 
herojus. Jis neatsieina nė vieno cento, o pa
vaduoja daug veikiančių asmenų, išgelbsti 
pastatytoją nuo reikalo samdyti artistus ir 
jiems mokėti. Kuo mažiau artistų, tuo ma
žiau išlaidų, šios taisyklės dabar laikosi be
veik visi amerikiniai režisieriai, antreprene- 
riai ir teatrų savininkai.

“Idealioje amerikinėje pjesėje apstatymas 
per visus veiksmus paprastai . nekeičiamas. 
Mažiau dekoracijų ir, vadinasi, mažiau iš
laidų spektakliui.

“Režisierius parenka svarbiausiam vaid
meniui artistą arba artistę. Visas spektaklis • 
sukasi apie jį arba ją. Jis arba ji reklamuo
jami su dideliu išradingumu, pagrįstu prin
cipu : dėmesiui patraukti geros visos priemo
nės. keldama užtikrina žiūrovų gausumą, 
ir' tearto savininkas arba jo vardu1 veikiąs 
antrepreneriš gauna dideles pajam'as. Jeigu 
nėra pajamų, t. y. spektaklis, kaip sako ame
rikiečiai, “neužkala pinigų,” jis tuojau nu
imamas.
' Visa tai tiesa. Bet tai liečia menkeverčias 
pjeses. Rimtos dramos, rhnti, geri veikalai 
(kurių labai retai tepasirodo Broadvėje) 
duoda impresariams pajamų, nežiūrint to, 
kad tose dramose dalyvauja daug aktorių. 
•Vienu iš tokių veikalų šiuo metu rodomų 
yra Millerio “The Criicible.’’ Tai svarbi isto
rinė drama, vaizduojanti ragangaudžių kru
vinus darbus Massachusetts valstijoje. N.

šlovinguosius revoliucionierių-demokratų 
vardus.

Minėdama liaudies poeto mirties 120 me
tų sukaktį, lietuvių tauta dabar skaito jo 
kūryboje graudžius ir drąsius savo istorijos 
puslapius. Lietuvos darbo žmonės gerbia 
liaudies dainiaus—vieno įžymiųjų praeities 
kultūros atstovų—atminimą.

B. Užkalnis.

Nauja ALDLD nariams 
knyga

šiemet Amerikos Darbininkų Lietuvių Li
teratūros Draugijos nariai gaus gražią do
vaną, J. Dovydaičio romaną PO AUDROS. 
Tai stambi, virš 300 puslapių-apysaka, vaiz
duojanti- gyvenimą Lietuvoje tuojau po li
roje pasaulinio karo.

J. Dovydaitis—-jaunesnėsės kartos, gausus 
Lietuvos rašytojas, ši jo apysaka yra išver
sta ir į kitas kalbas.

Literatūros Draugijos sekretorius D. M. 
šolomskas sakė, jog knygos ekspedicija jau 
yra siuntinėjama draugijos nariams. Taigi, 
tūli knygą jau bus gavę, o kiti neužilgo gaus 
ir turės lengvo, gražaus ir pamokinančio pa
siskaitymo vasaros metu.

Beje, ši knyga yra Lietuvių Literatūros 
Draugijos 59-tasis eilinis leidinys. Kitais žo
džiais: Draugija, kuriai sekamais metais su
kaks 4 0 metų amžiaus, jau yra išleidusi 59 
knygas. Ir kiekvieną tų knygų nariai gavo 
nemokam ai.

Abejoju, ar kita kuri tautinė grupė Ame
rikoje turi panašią draugiją, kaip mūsų 
ALDLD. Tai įstaiga, kuria gali didžiuotis 
kiekvienas apšvietą branginąs žmogus.

Dėl to ji reikia nuolat tvirtinti.

LMS News and Views
By Mildred Stensler

Look To New Plans

The announcement from Chicago that a 
Festival of Arts is being planned to comme
morate the purchase of a new Cultural 
Home there seems to have stirred the 
Easterners into making some hurried plans 
on their own.

The tour of talent which started late in 
the spring will continue in the fall with 
Pittsburg slated as the starting off point.

It will seem mighty strange not having a 
Vacation School this summer in Worcester. 
I know many of us will miss that two weeks 
of Communal work and play, but, per
haps there may be a week-end reunion. The 
two districts are conferring on plans along 
that line. Watch for a possible announce
ment soon.‘

On July 12th, there will be a special 
meeting of the full 3rd district LMS com
mittee at Richmond Hill. Representatives 
from member clubs are invited. This 
meeting will take up the Vacation School 
Reunion question and ways and means of 
sending a group of artists from this area to 
the Chicago Festival.

* * ♦
A Tribute To Father

At long last Father received his due 
regard! The New York Women’s Club 
honored the fathers at a special party held 
for them at the Auditorium last Saturday.
' And don’t think the men weren’t pleased! 

There were shy grins on their faces and an 
extra proud lilt to their walk. The flowers 
in their lapels were most becoming too.

While the ladies did all the work prepar
ing and serving appetizing snacks, the men, 
serenaded them with the good old songs. 
And when the accordion struck up tne 
dance, there were fathers waiting in line 
to dance with the belle of the ball.

All in all it was a very pleasant party. 
The fathers were in their glory and 1 for 
one was very happy to see them so.

{VAIRIOS ŽINIOS
KINUOS MIESTŲ 
GAZIFIKAVIMAS

PEKINAS. — Kaip pra
neša laikraštis “Beiczinži- 
bao,” šiuo metu vykdomi 
dideli daugelio stambių 
Šiaurės Rytų Kinijos mies-' 
tų gazifikavimo darbai. Iš
vadavus Šiaurės Rytų Ki
niją iš japoniškųjų okupan
tų ir go m indan i "inkų gau
jų, buvo atstatytos ir iš-' 
plėstos dujų gamyklos ir 
dujotiekių tinklas stam
biausiuose šio rajono mies-' 
tuose — Mukdene, Charbi- 
ne, Port-Artūre, Dainyje, 
Anšanyje, Fušunyje, Čany 
čunyje, Czinčžou ir Andu- 
nyje. Šiuose miestuose dau
giau kaip 70 tūkstančių bu-, 
tų gavo dujas.

Vyriausybė išskyrė dide- 
' les lėšas naujoms dujų tin- 
I klo linijoms statyti. Admi- 
■ nistraciniame šiaurės Ry- 
į tų Kinijos centre — Muk-, 
i dene šiais metais dujų tiftJ 
i klo ilgis padidės 16 kilo- 
; metrų. Dujos bus nuvesto? 
, į didelį skaičių Mukdeno, 
įmonių darbininkų butų.

I *■ v ——. y f
i . '

Kinijos-Lenkijos prekybos 
vystymasis

PEKINAS. — Agentūra 
SSinchua praneša, kad gegur.
žės 25 d. Pekine tarp Kinijos 
Liaudies Respublikos ir Lenki
jos Liaudies Respublikos buvo 
pasirašytas prekių mainų ir 
mokėjimų susitarimas 1953. 
metams. Pagal šį susitarimą 

i Lenkija tieks Kinijai mašinas, 
metalus ir kitas svarbias pre
kes, o Kinija aprūpins lamki- 
ią. mineralinėmis žaliavomis, 
sojos pupomis, grūdais ir kito
mis prekėmis. Susitarimas nu
mato toliau padidinti preky
bos tarp šių šalių apimtį.

Bulgarų tauta pagerbia poeto- 
revoliucionieriaus Christo 
Botevo atminimą

SOFIJA. — Kasmet birželio 
2 d. bulgarų tauta pagerbia 
liepsningojo patrioto poeto-re- 
voliucionieriaus Christo Bote
vo atminimą, o taip pat visų 
kovotojų už Bulgarijos laisvę 
ir nepriklausomybę atminimą. 
Birželio 1 ir 2 dd. šalies mies
tuose ir kaimuose įvyko gau
sūs susirinkimai ir mitingai, 
skirti Christo Botevui ir žuvu
sioms Bulgarijos patriotams. 
Pranešimus apie Christo Bote
vo gyvenimą ir veiklą ir apie, 
didvyriškus žuvusiųjų už Bul
garijos laisvę žygdarbius pa
darė Įžymūs veikėjai, žuvu
siųjų didvyrių paminklų papė
dėje ir prie paminklinių len*- 
tu buvo padėta daugybė vai
nikų. Greta jų stovėjo darbo 
žmonių garbės sargybos.

Kaimynai ramina Mrs. Virginia Summer iš Flint, 
Mich.i Ji atpažino savo vyro lavoną, kuris žuvo au
droje. Toje audroje žuvo apie 100 žmonių, ir apie 
70(f buvo sužeista. Daugiausia nukentėjo automobi
lių darbininkai. Automobilistų unija iš iždo paskyrė 

$50,000 sušelpimui audros aukų.



(Laiškas iš Vilniaus) 
Rašo V. SEVĖLA
Vos prieš keletą metu 

laiškanešys pereidavo šiuos 
Vilniaus kvartalus, niekur 
nesustodamas. Toje vieto
je, kur susiduria Basana- 

‘Vičiaus ir Algirdo gatvės, 
nebuvo namu. Juos sunai
kino karas, čia tįsojo dyk
vietės, užverstos plytų nuo
laužomis, stiebėsi niūrūs 
sudegusių pastatų griau- v • •ciai.

Bet praeikite čia dabar. 
Kur gi griuvėsiai? Jų ne
bėra. Iškilo nauji, gražiai 
nudažyti daugiau u k š č i a i 
namai. Pagyvėjo gatvės. 
Pasikeitė laiškanešio marš
rutas. Jo bare nebėra dyk
viečių. Jis eina iš vieno 
namo į kitą, iš vieno buto 
į kitą ir visur mato džiu
gius žmonių veidus, jau
kiai apstatytus butus.

Ypatingai laiš k a n e šy s 
mėgsta užeiti į šviesti trijų 
aukštų namą Nr. 20 ant 
kampo. Visai neseniai jis 
buvo apgyvendintas. Nau
jojo namo koridoriais ir 
laiptais skuba gražiai apsi
rengę žmonės. Iš buto į 
butą eina laiškanešys su 
storu krepšiu ant peties.

Eikime paskui jį ir pa
žiūrėkime, kas gyvena šia
me naujame name.

Butas Nr. 8. Čia gyvena 
keturios merginos: Zina 
Pankraševaitė, Polina Ro
manenko, Ania Moisiejeva 
ir Zina Aksionova. Visos 
jos —“Lelijos” fabriko dar
bininkės ir visai neseniai 
gavo naujame name butą.

Pirmą kartą jos susitiko 
amatų mokykloje ir nuo to 
laiko nebesiskyrė. Gavusios 
specialybę, jos stojo dirbti 
į vieną fabriką, apsigyveno 
viename bute. Merginos ge
rai uždirba. Ypatingai daug 
daiktų jos nusipirko po 
šeštojo pokarinio kainų su
mažinimo.

Ania Moisiejeva šiemet 
ruošiasi važiuoti į kurortą. 
Anksčiau ji atostogų metu 
jau ilsėjosi Palangoje ir 
Valakumpiuose.

Laiškanešys beldžiasi į 
ketvirtą butą, kur gyvena 
Ona Petrukaitytė — briga
dininke iš “Lelijos” fabri
ko.

—Jums laiškas nuo na
miškių, — praneša jis mer
gaitei ir paduoda jai voką. 
Taip, tai laiškas iš namų, 
iš gimtojo Kazlų Rūdos ra
jono Bundžiškių kaimo, kur 
gimė ir užaugo Ona ir iš 
kur ji išvažiavo mokytis į 
Kauną.

Mergina išvažiavo iš kai
mo prieš penkerius metus, 
0 dabar ten, smulkių vals
tiečių sklypų vietoje, su
klestėjo turtingas daugia
šakis Mičiurino vardo kol
ūkis. Savo laiške motina 
rašo dukteriai, kad Gegu
žės Pirmosios šventę šeima 
pasitinka, būdama visko 
pilna, duonos su kaupu už
teks iki naujo derliaus. 
Onos tėvas ir brolis dirba 
lauke prie pavasario sėjos 
darbų, o jaunesnysis bro
liukas Antanas dabar pir
mą kartą gyvenime ruo
šiasi egzaminams: jis jau 
bąigia ketvirtą klasę.

Pasikeitė kaimas, kur gi
mė Ona. Kas metai, atva
žiuodama pasimatyti su sa
viškiais, ji mato, kad kaime 
atsiranda vis daugiau nau
jenybių. Laukuose dirba 
traktoriai ir kombainai, 
Onos brolis Petras tapo 
laukininkystės brigadinin
ku. Kolūkio klube-skaity- 
kloje Ona buvo meno savi
veiklos koncertuose, skaito

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Šeštadien., Birželio-June 27, 1953

Naujame name WORCESTER, MASS. ŽINIOS IŠ LIETIVOS
! knygas iš kolūkio bibliote
kos.

O apie tai, kaip gyvena 
duktė Vilniuje, tėvai gerai 
žino. Jie taip pat žino, kad 
jinai gavo naują butą, ir 
todėl atsiuntė šitą laišką 
naujuoju adresu.

... O štai kitas butas, 
kur dažnai užeina laiška
nešys. Čia gyvena Berno
tas Dzedavičius — jaunas 
25 metų žmogus. Per pa
lyginti trumpą laiką jis 
nuėjo kelią nuo darbininko 
iki fabriko direktoriaus pa
vaduotojo.

. .. Namo koridorius pri
sipildo triukšmo ir juoko. 
Tai moksleiviai grįžta iš 
vakarinės darbininkų jau
nimo mokyklos. Jų tarpe 
siuvėja Aldona Domaškai- 
tė ir techninės kontrolės 
skyriaus kontrolierė Regi
na Stanionytė. Abi mergi
nos gyvena šitame name, 
kartu dirba ir mokosi 6 
klasėje. Jų svajonė—atei
tyje tapti inžinieriais.

Visų namo gyventojų 
mėgstama neseniai čia ap- 

j sigvvenusi 17-mete Katia 
■ Rokotova, geriausia “Leli- 
; jos” fabriko sportininkė, 
puiki gamybininkė.

Sunkiai susidėjo jos 
| trumpas gyvenimas, ir tik 
Tarybų valdžios dėka ji ra- 

i do sau kelią gyvenime. Bū
dama penkerių metų vai- 

i kas, Katia liko našlaitė. 
Tėvas žuvo fronte, motina 

mirė per blokadą Lenin- 
| grade. Katia gyveno su 
! senele partizanų būryje. 
Viename iš mūšiu sene- 

, lė žuvo, o Katia pagro
bė vokiškieji fašistai 
ir nuvežė į Lietuvą, 

; kur pardavė ją buožei ver
gauti. Penkiametė mer
gaitė ganė pas buožę žąsis. 
Po karo Katia pateko į vai
kų namus, pradėjo mokytis 
mokykloje, paskui stojo į 
fabriką.

/Darbininkų kolektyvas 
pavadavo jai šeimą. Ji pa
mėgo sportą ir pasiekė ne
mažų laimėjimų. Katia— 2 
k a t e g o rijos lengvaatletė. 
Įstoti j institutą — štai Ra
tios svajonė. Ir šioji jos 
svajonė išsipildys.

... Ir taip — kiekviena
me naujojo namo bute, čia 
gyvena paprasti tarybiniai 
žmonės. Kiekvienas jų tu
ri savo džiaugsmų ir visi 
jie turi vieną bendrą 
džiaugsmą—vis labiau kles
tinčio gyvenimo džiaugs
mą, laisvo darbo džiaugs
mą.

Gegužės 1 dieną buvo ati
duotas naudotis apatinis 
pastato aukštas, kuris vi
sas paskirtas vaikų darže
liui. Jaunieji namo gyven
tojai pripildė visus vaikų 
darželio kambarius. Tai 
jais, jų nedrumsčiama vai
kyste pasirūpino Tarybų 
valstybė.

Fabriko vyriausiojo me
chaniko Minkausko šeimoje 
yra du vaikai. Vyresnioji 
dukrele dabar pradės lan
kyti vaikų darželį, tą patį, 
kurisp_įsteigtas apatiniame 
aukšte. Kartu su Minkaus
ko dukra vaikų darželį pra
dės lankyti seserys Galina 
ir Svetlana Karasevaitės 
bei kiti vaikai, gyvenantie
ji trisdešimt penkiuose nau
jojo namo butuose .

Daugiamečiai medžiai, 
nutįsę išilgai pastato fasa
do, apsidengė garbiniuotais 
žalumynų nėriniais. Butų 
languose žaliuoja kambari
nės gėlės. Ir jeigu nuo nau
jojo namo balkono pažiūrė
si aplinkui į gražių pasta
tų kvartalus, apsuptus 
skverų bei alėjų žalumv-

Kadangi Laisvės metinis 
piknikas įvyksta liepos 4 d. 
kas metai, tai šiemet turė
sime dvi ‘dienas — liepos 4 
ir 5. Liepos ketvirtoji iš
puola šeštadienį, tai šešta
dienį įvyks ir gražioji dai
nų programa, kurioje daly
vaus Worcester! o Aido 
Choras, vadovybėje J. Dir- 
velio; Hartfordo Laisvės 
Choras, vadovybėje Vilma 
Hollis; Montello Liuosybės 
Choras, vadovybėje Al Pot- 
siaus; solistės Aldona Wal
len ir Rožė Stripinis; du
etas —' Ona Dirvelienė ir 
Jonas Sabaliauskas, wor- 
eesteriečiai; Richard Bar
ris iš Dedham užbaigs pro
gramą, sugrodamas keletą 
gabalų akordionu. Vėliau 
tęsis šokiai iki vėlumos, 
prie Art Mason orkestrus. O

Bostono Ir Apylinkės Žinios
Pikniko tikietų 
platintoja ms

tu kontroliavimo .komitetas 
praneša visų kolonijų drau
gams ir draugėms: Kurie 
turite Laisvės pikniko ti
kietų platinimui, malonėki-

mgus uz parduotus u sie
tus. Priduokite man. Daug 
palengvinsite rengimo ko
mitetui ir patys sau. Ko
mitetas galės greitai rapor
tą paruošti.

L1

Visi ir visos kviečiami
Visi lietuviai ir lietuvės 

| masiniai traukite į Laisvės 
pikniką, nes bus nepapras
tas piknikas. Bus puiki me-, 
ninė programa. O kas svar
biausia,; kad; piknike galė
site pasipiatyti ir susitikti 
su draugais ir giminėmis. 
Tai tiktai viena tokia pro
ga pasitaiko į metus.

Iš didesnių kolonijų žmo
nės į pikniką važiuos bo
sais. Kiti važiuos automo
biliais. Nepasilikite na
mie, nes paskui gailėsitės.

Šiemet ypač gera diena 
pauliavoti, pabaliavoti, nes 
pikniko diena pripuola šeš
tadienį. Šokiamis gros pui
ki orkestrą. A tsi vežkite 
savo mylimuosius bei myli
mąsias. Tikrai garantuoju,

I )emokratija

Trys kebliausieji dalykai 
yra: paslaptį išlaikyti, nuo
skaudą užmiršti ir liuoslai- 
kj tinkamai sunaudoti.

Chilo

kaip ir tu,” bet reiškia; jog 
“Tu esi taip pat geras, kaip 
ir aš.” Theodore Parker

AIDO CHORAS, VADOVYSTĖJ JONO DIRVELIO

Art .Mason’s Orkestrą Šokiams

□

Prezidentas Eisenhoweris numeta pirmutinę bolę 
Washingtone Griffiths stadijone. ..Rungtyniavo demo
kratų kongresinanų beizbolės komanda su republi- 
konų komanda. Demokratai supliekė republikonus.

Tai bus puikiausia sueiga, linksmas pasimatymas su daugeliu seniai maty
tų, ir puiki proga įsigyti naujų pažinčių. Kartu su dideliu sau malonumu pa- 
remsite ir dienraštį Laisvę. Todėl kviečiame visus atsilankyti. —Rengėjai.

nais, tai akiai visu platumu 
atsiskleidžia senasis Vil
nius — Lietuvos sostinė, 
miestas, pakeltas iš griuvė
sių ir pergyvenantis dabar 
antrą jaunyste.

Aplinkui — dešimtys nau
jų namų. Ir kiekviename 
iš jų gyvena paprasti dar
bo žmonės,

pasivaišinimui bus didelis 
pasirinkimas, nes pikniko 
rengėjai pasirūpins, kad 
niekas nebūtų alkanas ir iš
troškęs.

Worcesterio ir mūsų pla
čiosios apylinkės Laisvės 
rėmėjai, kviečiame liepos 4 
ir 5 visus į Laisvės naudai 
metinį pikniką, kuris įvyks 
Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Keswick Rd. ir Win
ter St., Montello, Mass.

Dabar, draugės ir drau
gai, kurie esate apsiėmę 
dirbti piknike, įsitėmykite: 
mašinos išeis nuo 29 Endi
cott St., 7:30 vai. ryte, lie
pos 4 d. Nepamirškit, kad 
nereikėtu laukti. Nuvažia
vus į pikniko vietą reikia 
susitvarkyti, todėl turime 
laiku išvažiuoti. J. M. L.

Tad visi dainuodami lie
pos 4 d. traukime. į Mbn- 

Pastaba lavvrenciečiams

nuo Lietuvių

Rengia Massachusetts Lietuvių Organizacijos

rie norite busti važiuoti, uz-

Įvairūs išsireiškimai
Bile asmenį lengviausiai 

apgauna tas, 
milo. myli. Moliere

Gyvenimo’'yra dvi trage
dijos. Viena tragedija tai 
nepasiekti to, ko tavo šir
dis trokšta. Antroji tra
gedija — tai savąjį troški
mą pasiekti.

Geo. B. Shaw.

Daugelis sunkiai supla
nuojamų dalykų pasirodo 
lengvai įvykinami.

Samuel Johnsoni

Ar tu tikiesi, jog didis ra
šytojas privaląs būti ir pui
kus kalbėtojas? Bet atsi
mink, jog mažasis paukšte
lis puikiausiai gieda.

I)e Gcurmont
Surinko* Kas Kitas

Rankų darbų pakeitė 
elektriniai mechanizmai

AKMENĖ. — Katorginiu 
darbu vadindavo darbininkai 
kalkių gamybą tuomet, kai 
Akmenės kalkine valdė fabri
kantai Kiršai. Kapitalistui ne
apsimokėjo mechanizuoti ga
mybą: darbo jėga buvo pigi. 
Visas tas darbas, pradedant 
nuo žaliavos ir kuro padavimo 
i krosnis ir baigiant kalkių iš
krovimu bei pakrovimu, buvo 
atliek am as ran kini u 
Stambius kalkakmenių 
d a r b i n i 11 k a i tampydavo 
vo pečių.

Senosios kalkinės 
dabar išaugo visai naujas fa
brikas. čia visi darbai mecha
nizuoti. Darbą atlieka elektri
niai mechanizmai. vairuoja
mi elektros jungikliais. Vago
nais atvežti kalkakmeniai au
tomatiškai iškraunami į aikš
telę. čia jie su krano pagal
ba surūšiuojami ir pakrauna
mi i v a g o n ė 1 į, k u r i s 

būdu, 
luitus 

ant s a-

vietojg

j u o s n u v e ž a į i n ž i- 
n i e r i a u s Golubkovo siste-

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS
Įvyks Šeštadieni ir Sekmadienį

Keswick Rd. ir Winter St., Montello, Mass

Pikniko pradžia 1 vai. po pietų, orkestrą nuo 5:30 iki 10:30 
Programa 4 va!, po pietų.

kai
čia 
ant 
Po

mos naujos konstrukcijos 
kių deginimo krosnis. Iš 
išdegtos kalkės patenka 
transporterio ir į sandėlį, 
to jos automatiškai pakrauna
mos į vagonus.

' Įrengimai visumoje sudaro 
konvejerį, kurl žmonėms be
lieka prižiūrėti ir reguliuoti.

Visi fabriko įrengimai sukurt! 
nauj*aj‘ame penkmetyje

KAUNAS. — Miesto teksti
lės įmonėse dirba daugybės 
naujų staklių, mašinų ii’ apa
ratų, sukonstruotų ir pagamin
tų šiame penkmetyje. ‘“Kau
no audinių” fabrikas pereitais 
metais ir šiemet gavo 97 
greitaeiges dviejų šaudyklių 
stakles šilkui austi. Šie įren
gimai, pagaminti Sujos stak
lių gamykloje, yra naujausios Čio obeliskai, 
konstrukcijos, žymiai prana
šesni už kitas panašaus tipo 
mašinas. Pažymėtinos taip pat 
staklės UKR-49, mechaninės 
dažymo vonios, juostinė meti
mo mašina, kuri šiame penk
metyje daugeliu atžvilgių pa
tobulinta, ir kitos mašinos. » šaulio.

ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA:
Worcesterio AIDO CHORAS, vadovybėj J. Dirvelio;
Duetas: A.Dirvelienė ir J.Sabaliauskas;
Hartfordo LAISVĖS CHORAS, vadovybėj V. Hollis;
Akordionistas Richard Barris, iš Dedham;
Montello LIUOSYBĖS CHORAS, vadovybėj Al Potsiau:
Solistai: Aldona Wallen, Rože Stripinis ir kt.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti!

“Kauno audinių” fabrikas 
vien tik naujajame penkme
tyje pagamintomis mašinomis 
ir staklėmis įrengė savo filia
lą. Tai antras “Kauno audi
nių” fabrikas.

Didelį kiekį naujausios kon
strukcijos mašinų gavo tai g 
pat “Drobės” fabrikas.

Naujos skulptūros

Vilniaus pakraštyje statomi 
dideli, giažūs aerouosto sto
ties rūmai. Pastato fasadą pa
puoš 14 skulptūrinių figūrų— 
lakūno, aviakonstru ktoriausį 
parašiutininko, aviamodelisto 

ras ėmėsi Vilniaus “Dailės” 
kombinatas. Grupė skulptorių 
— Vyšniauskas, žuklys, Bog-

Kombinato skulptūros ceche 
dabar kuriami 9 metrų aukš-

Jei Tamsta dar neprenu-

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



M. ILJINAS

Gamtos nugalėjimas
f (Tąsa^ jSlinko amžiai ir tūkstančiai niAų, o 

svajonė tebebuvo gyva. Ir jau ne^įįen 
tik valstiečiai, bet ir mokyti žmonės — 
chemikai, dirvų specialistai, botanikai—
mąstė apie tai, kaip čia padarius, kad 
žemė klausytų žemdirbio, kaip privertus 
žemę duoti vis daugiau duonos.

Tarpe tų, kuriems ši sena mįslė neda
vė ramybės, buvo ir Vasilijus Viljamsas, 
Petro vardo žemės ūkio ir miškų akade
mijos studentas.

Kur glūdi dirvos derlingumo paslap
tis? Ta mintis kamuodavo Viljamsą ir 
tada, kai jis sėdėdavo bibliotekoje, apsi
krovęs aplink knygomis, kai dirvomoks- 
lio laboratorijoje jis ištisas valandas fil
truodavo, košdavo,- garindavo. Labora
toriją jis buvo įrengęs pats, savo profe
soriaus pavestas. Ir dirvos analizavimo 
metodą jis taip pat ėmė ruošti pats: se
nieji metodai buvo nepakankamai geri.

Grįždamas pėsčias namo iš Petrovsko- 
Razuinosko į Ostoženką, jis su pasitenki
nimu galvojo, kad jo darbas analizavimo 
srityje vyksta sėkmingai. Bet jis n-ega- 

Ę |lėjb nesuvokti, kad nuo mechaninio dir
vos suskirstymo pagal dalelių didumą 
dar labai toli iki įsiskverbimo į derlingu
mo paslaptį.

Vėlai vakare, po visų lakstymų į pa
mokas, Viljamsas paskubomis suvalgy
davo gabalą duonos, užsigerdamas arba
ta. Arbata ir du svarai juodos duonos 
per dieną — štai viskas, kuo jis maitin
davosi tais metais.

Jis mokėjo vertinti šią duoną — ener
gijos šaltinį, teikiantį žmonėms jėgų 
dirbti, mąstyti, gyventi. Ir jis norėjo 

• ko greičiausiai įsisavinti žemdirbystės 
mokslą, mokslą apie tą gamybą, kuri 
duoda žmonijai reikalingiausią ir niekuo 
nepakeičiamą ene r g i j ą.

Viljamsas išsidėliodavo knygas ant pa
langės ir imdavo jas skaityti šviečiant 
pitonai gatvės žibinto šviesai. Pinigų 
žibalu i nebuvo, kiekviena kapeika buvo 
suskaičiuota. Juk Vasilijus buvo vy- 

f blausias šeimoje, o šeima buvo nemaža— 
.^•ptvietas žmonių.

kurdas slėgė jį nuo mažens, kaip ir 
jo senelius ir prosenelius — baudžiavi
nius valstiečius. Jo motina jaunystėje 
buvo baudžiauninkė. Jos likimas susiklo
stė ne taip,*kaip visų: ji ištekėjo už inži
nieriaus, stačiusio tiltus viename pirmų
jų Rusijos geležinkelių. Bet vyras mirė, 
ir jai teko vienai auginti vaikus.

Vasilijus išaugo didvyriu. Kad ir bū
damas aukštas, petingas, jis vienodai ge
rai mokėjo dirbti ir su trapiomis ropė
mis laboratorijoje, ir su pora irklų. Dar 
mokykliniais metais jis drauge su ketu
riais draugais pasiekė tolimos distanci
jos irklavimo rekordą, ir po to “Viljam
so penketukas” ilgai buvo laikomas ne
nugalimas upėje Maskvoje.

Pilnas rūpesčių gyvenimas pusbadžiu 
negalėjo palaužti jaunuolio, stipraus ne 
tik kūnu, bet ir dvasia. Jo kelias j mok
slą buvo sunkus ir tolimas, pilna, to žo
džio prasme. Ar juokai — kasdien dro
žti pėsčiomis per visą Maskvą! Bet Vil
jamsas būtų ėjęs ir toliau, kad prisikap
stytų iki to mokslo, kuris, kaip jis tikėjo, 
turi visiems laikams padaryti galą skur
dui it badui.

Ir štai jis sėdi naktį šviečiant gatvės 
žibinto šviesai ir knygose ieško atsaky
mo į pagrindinį klausimą — kur yra 
dirvos derlingumo paslaptis.

Kokiame moksle slypi raktas i žemės 
lobyną? Ar tik ne chemijoje? Juk che
mija jau yra pasiekusi tiek puikių per- 
galių!

“MAŽĖJANČIO DERLI NG ŪMO 
DĖSNIS”

Tais laikais, kai studentas Viljamsas 
studijavo dirvos mokslą, to mokslo tėvu 
visame pasaulyje buvo laikomas vokiečių 
chemikas Libichas. Buvo laikomas iš 
įpratimo, nors pagrindo tam nebuvo. 
Remdamasis savo paties tyrimais ir sa
vo pirmtakūnų darbais, Libichas sukū
rė mineralinio augalų maisto teoriją. 
Augalas ima iš žemės mineralines me
džiagas. Norint nenualinti laukų, rei
kia. jiems grąžinti tai, ką mes iš jų pai
mame kartu su derliumi, reikia tręšti 
dirvą. įnešant į ją mineralines medžia
gas. Tai buvo teisinga mintis. Bet iš 
jos buvo padarytos neteisingos išvados.

Susižavėjęs savąja teorija, Libichas 
pranašavo, kad plūgas greit pasidary
siąs nebereikalingas. Kuriems galams 
arti žemę, kai galima pasielgti papras

čiau: palaistyti ją druskų skiediniais. Tai 
taip paprasta, sakė Libichas, kad kiek
vienam kaimo vaikigaliui galima per ke
lias valandas paaiškinti teisingos žem
dirbystės pagrindus.

Ir štai buvo imtos pardavinėti dirbti
nes trąšos, kurios žadėjo ūkių šeiminin
kams neregėtą naudą. Viena iš tokių Li- 
bicho priemonių derlingumui kelti buvo 
vadinama “panchresta” — “visuotiniu 
tręšimu”. Ir keistas dalykas — šis žo
dis keistu sutapimu buvo panašus į al
chemikų “panacėją” — vaistą nuo visų 
ligų.

Viduramžių alchemikai ieškojo pana
cėjos savo kolbų ir retortų dugne. Ir, da- 
rydamiesi panašūs į juos, XIX amžiaus 
“agrikultūrchemikai” ėmėsi ieškoti rak
to dirvos derlingumui išaiškinti, neišei
dami iš savo laboratorijų.

Bet nusivylimo ilgai nereikėjo laukti. 
Panacėjos nuo nederliaus nepateisino 
vilčių: juo daugiau mineralinių medžia
gų buvo dedama į dirvą, tuo lėčiau kilo 
derlius. Ir, pasiekęs tam tikrą ribą, 
derlius imdavo mažėti.

Tai buvo triuškinamas smūgis. Libi
chas rašė: “Aš nusidėjau, suabejojęs 
kūrėjo išmintingumu, ir gavau už tai 
nupelnytą bausmę. Aš svajojau patai
syti jo kūrinį ir savo apjakime galvo
jau, kad nuostabioje grandinėje dėsnių, 
tvarkančių ir palaikančių amžinai švie
žiame būvyje organinį gyvenimą žemės 
paviršiuje, trūksta grandies ir kad aš, 
silpnas, menkas kirminas, pašauktas už
kišti šią spragą”.

Tuo būdu ne koks nors tamsus, neraš
tingas valstietis, o įžymus chemikas pri
sipažino esąs bejėgis pataisyti gamtą, at
sisakė nuo minties pajungti žemę žmo
gaus valiai.

Ir tai buvo ne vienintele nesėkmė. Že
mės ūkio mokslas nuolat atsitrenkdavo 
nelyginant į sieną. Kiekviena nauja 
suma', išleista žemės ūkio mašinoms 
pirkti, laukams tręšti i J“ drėkinti, duoda
vo vis mažiau pajamų.
i Moksliniu k a i n ega 1 ė j o to suprasti. I r 
jie skubėjo pagrįsti bandymais naują 
“gamtos dėsnį” — “mažėjančio derlingu
mo dėsnį”. Studentas Viljamsas vis daž
niau susidurdavo knygose su tuo grės
mingu ir, atrodo, nesugriaunamu dės
niu.

Gyvenimas tarsi patvirtino tokio dės
nio buvimą. Argi nemažėjo metai po 
metų derliai Rusijos juodžemio, derlin
giausioje juostoje. Skurdžiuose valstie
čių laukuose Vešliai žėlė piktžolės, o javai 
išaugdavo vis prastesni. O dvarininkų 
žemės! Tenai jau kur-ne-kur dirbo ma
šinos, įsivežtos iš užsienio. Tenai laukai 
buvo mėginami tręšti vokiečių fabrikų 
pagamintomis mineralinėmis trąšomis. 
Ir vis dėlto sausros metais derlius nepa
teisindavo išlaidų. Užsieniniai receptai 
nepadėjo sergančiai žemei.

Viljamsui ateidavo į galvą mintis: o 
ar teisingos yra tos teorijos ir “dėsniai”, 
įvežtieji į Rusiją kartu su užsieninėmis 
mašinomis?

JO MOKYTOJAI I
Libichas mate dirvoje tik augalų mai

sto sandėlį. Tiksliau sakant, jis visiš
kai n(>matė dirvos.

No taip žiūrėjo į dirvą rusų moksli
ninkai.

Didžiai atsidėjęs studijavo Viljamsas 
kiekvieną knygą, kiekvieną straipsnį, po 
kuriuo būdavo Dokučajevo ir Kostyčevo 
vardai.

“Kodėl plėšinys duoda didesnį derlių, 
negu seniai ariama dirva?” klausė Kos- 
tyčevas vienam-q iš .savo straipsnių, ir 
pats atsakė į tai: “Užtenka kaip rei
kiant apžiūrėti klodus, norint įsitikinti 
ypatinga mechanine laukų dirvos struk
tūra, kuri griežtai skiriasi nuo senesnių
jų ariamųjų žemių dirvos struktūros”.

Dirvos struktūra — štai ko negalima 
išleisti iš akių. Kad dirva būtų derlin
ga, ji turi būti sudaryta iš mažiausių 
trupinių, iš tų grūdelių, į kuriuos sutru
pa klodas ariant dirvoną. Tokioje dirvo
je net sausros metais išauga puikūs kvie
čiai.

Taip rašę rusų dirvos žemininkas, ty
ręs dirvą ne tik laboratorijoje, bet ir Ru
sijos stepių plotuose. Ir šios mintys Vil
jamsui atrodė šviesos spindulys, i pra- 
skrodžias rūką.

Tirti dirvos struktūrą, tirti jos gyve
nimą — štai ką reikia daryti, norint su
žinoti derlingumo paslaptį.

(Bus daugiau)

Massachusetts lietuvių didysis piknikas 
paramai dienraščio Laisvės, kuris 

sutrauks tūkstančius žmonių, 
liepos 4-tą dieną

K LIETUVOS

Kaip jau visiems yra ži
noma, per daugelį' metų 
Mass achusetts pažangieji 
lietuviai rengia, apvaikščio
dami “Fourth of July” 
šventę, vieną mil ž i n i š k ą 
bendrą pikniką liepos 4-tą 
arba arčiausią prie to, į ku
ri sutraukia keletą tūks
tančių lietuvių ne tik iš vi
sos Naujosios Anglijos, bet 

toli, kaip Čikaga, Detroitas 
ir kitos tolimos vietos, nes 
Laisvės mylėtojų yra visur. 
Tokiame milžiniškame są
skrydyje, suprantama, gali
ma susitikti pirmą karta 
arba retai matytus žmones 
bei gimines.

Tai spaudos piknikas! 
Piknikas' paramai liaudies 
dienraščio “Laisvės”! Dien
raštis šviečia ir tarnauja 
liaudžiai, — visiems lietu
viams, ir todėl lietuvių mi
nios, mylėdamos savo švie
tėją, remia jį širdingai, da
lyvaudamos tokiuose pikni
kuose ir visaip kitaip pa
remiamos.

Rodos, nuo 1934-tų metų 
pradėta rengti tokie pikni
kai Maynard, Mass., ir 
kasmet jie ten buvo rengia
mi. Bet vėlesniu laiku par
ko kaina ir nebepakenčia
mos sąlygos vertė mus prie 
supratimo, jog Montello 
Lietuvių Tautiškas Parkas

yra daug kuo patogesnis to
kiems dideliems piknikams, 
negu Vose’s P a v i 1 i o n a s 
Maynarde. Šių metų liepos 
4-tosios piknikas bus jau 
antras Montelloj.. Ir šiais 
metais, tikimasi, labai daug 
žmonių suvažiuos ne tik 
labai žavios programos pa
siklausyti, pasigėrėti jąja, 
ne tik susitikti retai ma
tytus draugus bei pažįsta
mus, bet ir dėl to, kad ir 
momentas be galo įdomus. 
Daug ko galima bus išgirs
ti ir sužinoti iš vėlesnių 
įvykių ir apie tebevykstan-

Prie įžangos tikie.tų bus 
duodamos didelės ir ma
žesnės dovanos. Reikia 
įžangos tikietus visur pla
tinti su- dideliu rūpestingu
mu. Reikia visur organi
zuoti žmonių nuvažiavimą 
į pikniką. Reikia iš koloni
jų dovanas nuvežti ir tikie- 
tukus iš anksto namie par
davinėti — nelaukiant pik
niko. Reikia moterų stalui 
maisto paaukoti iš kolonijų. 
Reikia panaudoti visus bū
dus padarymui pikniko kuo 
pasekmingesniu. Tik tada 
jausimės, kad esame padarę 
viską, kas galima buvo pa
daryti.

Skaičiau Laisvėje, jog 
Bostonas puikiai, organi
zuotai busais važiuos į

Laisvės pikniką. Bušai iš
eis nuo 318 Broadway, So. 
Boston. Haverhillis ir Law- 
rencas bendrai organizuoja 
didelį busą.

Nashua ir Lowellis orga
nizuoja busą bendrai. Ne
teko apie kitas kolonijas 
sužinoti. Bet, aišku, ir ten 
tas pats daroma.

Ir taip žmonės iš visur 
suplauks į Laisvės iškilmin
gą pikniką ir ten smagiau
sioje nuotaikoje praleis lai
ką šeštadienį, o ant ryto
jaus, sekmadienį, bus an
troji pikniko diena, kurioje 
žmonės irgi turės puikų pa
silinksminimą, nors kiek ir 
mažesnėje formoje. Mat, 
didžioji diena bus šeštadie
nis.

Šeštadienį bus šitokia pro
grama:

Aido choras iš Worces
ter, vadovybėje Jono Dir- 
velio;

Laisvės choras iš Hart
ford, Conn., vadovybėje 
Vilma Hollis;

Liuosybės choras (mon- 
teliškis), vadovybėj A. Pot-

buržuazinį nacionalizmą”

VILNIUS.— LTSR Tarybi
nių rašytojų sąjungos ir LT
SR Mokslų akademijos kom
jaunimo organizacijos suruo
šė atvirą susirinkimą-konfe- 
renciją tema “Tarybinė lie
tuvių literatūra kovoje prieš 
buržuazinį nacionalizmą.”

Pranešimą šiuo klausimu 
padarė Lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto aspirantas V. 
Kubilius.

Pranešėjas ir diskusijose 
pasisakę J. Baltušis, A. Jony
nas, A. Baltrūnas, D. Judele- 
vičius ir kiti pažymėjo, kad 
tarybinėje lietuvių literatūro
je, vystant demokratines ko
vos prieš buržuazinį naciona
lizmą tradicijas, yra sukurta 
aukšto idėjinio-meninio lygio 
kūrinių, demaskuojančių pra
žūtingą pikčiausiųjų lietuvių 
tautos priešų — buržuazinių 
nacionalistų veiklą įvairiuose 
lietuvių tautos istorijos laiko
tarpiuose. Pažymėtini P. Cvir
kos, S. Nėries, A. Vienuolio, 
T. Tilvyčio, A. Venclovos, A.’ 
Gudaičio-Guzevičiaus, V. Vai- 
siūnienės, eilės jaunų rašyto
jų — V. Grybo, A. Jonyno ir 
kitų kūriniai.

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKAIv.

Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus 
puikus pasimatymas su daugeliu seniai ma- 

. tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

MONTELLO, MASS

Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas 

paramai dienraščio Laisvės

Senatorius Robert Taft 
išėjo iš ligoninės ir trau
kia i Baltuosius Rūmus 
pasitarti bu prez. Eiscn- 
hovveriu. Jis . skundžiasi 
šlaunies skaudėjimu. Gy
dytojai įsakė vaikštinėti 

pasiremiant lazdomis.

Įvyks šeštadienį ir sekmadienį

Liepos 4 ir 5 July

Duetas: Mrs. A. Dirvelis 
ir Jonas Sabaliauskas;

Žymus trio iš Montello.
A ko r dietos tas Richard 

Barris iš Dedham;
Solistės: Aldona Wallen, 

Rožė Stripinis ir kiti. O 
tie “kiti” gali būti labai 
puikus programos numeris.

Abelnai, bus labai gra
žios sudėties dainų progra
ma.

Programa prasidės apie 
4-tą valandą.

Gi orkestrą šokiams gros 
iki vėloko laiko. Tai bus 
puikus piktokas visiems, 
kas tik jame dalyvaus ir 
norės pasigrožėti.

Tad liepos ketvirtąją, kas 
kaip ir kuomi tik gali, 
traukime į didįjį metinį 
Laisvės pikniką, į Montello 
Lietuvių Tautišką Namo 

i parką.
Iš Montello reikia imti 

Winter St. ir važiuoti iki 
Keswick Rd.; čia ir veda į 
piknikų parką, visai netoli 
nuo Keswick Rd., beveik 
matytis.

Važiuodami į pikniką bū
kite linksmi ir dainuokite 
šią dainelę:

žaliuojančiam pušyne
Dar gi kartą susitiksim 
Tam žaliuojančiam pušyne, 
Sudainuosime dainelę, 
Ir tai bus ne paskutinė.
Dar daug dainų

teks dainuoti, 
Kurių reikšmė bus galinga. 
Ii išplauks iš mūs krūtinių. 
Skambi, jautri ir audringa.

MONTELLO, MASS.
Piknikas Lietuvių Tautiško Namų 

Parke, Keswick Rd. ir Winter St., 
rengia Lietuvių Tautiško Namo 
knygynas. įvyks June-Birželio 28 d., 
Pradžia 1 vai. bus gera muzika, 
taipgi bus visko, ko tik piknikui 
reikės.

Kitas Svarbus Dalykas
Liko tik keletas dienų iki didžio

jo Laisvės pikniko, kuris įvyks lie- 
pos-July 4 ir 5 dienomis, Taut. 
Namo Parke, Montello. Komiteto ir 
darbininkų susirinkimas įvyks liepos 
1-mą dieną, Liet. Taut. Name, 8 
Vine St., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Prašome vietinių ir iš toliaus atsi
lankyti, nes labai svarbu gerai pri
sirengti piknikui.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Liet. Taut. Namo Parke
Keswick Rd. ir Winter St. Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y
Piknikas Įvyks šeštadienį

Liepos 11 July
Šiemet Laisvės piknikas bus naujoje vietoje, 

Gerai įsitemykite naujos vietos antrašą:

National Hall & Park
65-13 38th Ave. Woodside, L. I.

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

kietom rankom—
Žengt pirmyn

link ko geresnio...
Juk mes trokštam

taikos, laisves 
Ir rytojaus

daug skaistesnio.
Vėl tekės rytoj saulutė,
Ji sušildys mūs krūtines, 
Vėl užtrauksim

skambias dainas, 
Nes ši dar ne paskutinė.

Jonas M. Karsonas

SHENANDOAH, PA

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUKAUSKAS)

» 
»

Piknikas įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 Augusi

Daugiašakis ūkis

MAŽEIKIAI. — “Gegužes 
Pirmosios” žemės ūkio arteles 
nariai vysto daugiašakį ūkį. 
Suorganizuotos daržini nkys- 
tės-sodininkystės, bitininkys
tės, žuvininkystės brigados.

Nemažas dėmesys skiria
mas žuvininkystei. Įrengiamas 
8 ha tvenkinys. Ja.me numaty
ta paleisti 4 tūkstančiai jau
nų karpių.

K. Petkevičius

I

> 
»

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172Swank’s Grove
Brandonville, Pa

5 pusl.-Laisvė (Liberty) — šeštadien., Birželio-June 27, 1953
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Korėjos veteranas supjaustė 
vedybų suknelių savininkę

Pereitą gruodi grįžęs iš Ko
rėjos ir gegužės 23 d. apsive
dęs. Nabor Medina pareikala
vo iš vedybų suknelių krautu
vininkų depozito, kuris buvo 
paliktas už 8 sukneles.

Kai savininkas ir jo žmona 
paaiškino, kad ne visos sukne
lės grąžintos, todėl negali de
pozito atgauti, Medina išsi
traukė peilį ir kritiškai api
pjaustė Evelyn Schechtmanie- 
nę.

Supiaustyta moteris išvesta 
ligoninėn, o Medina nuvestas 
į Bellevue ligoninę protą eg
zaminuoti. Pasirodo, kad jis 
yra karo auka, ten prarado 
protinę lygsvara.

Du tokenai už 25 centus
Kiek girdėti, Transit Autho

rity nusprendė pakelti subvių 
ir busy važinėjimo fėrus se
kamai: vienas tokenas už 15 
centų, du—už 25c.

Pet tai tik pradžiai mano
ma taip padaryti, kad publi
ką pripratinti prie fėrų kėli
mo. Vėliau manoma parduoti 
tik už 15 centų vieną tokeną.

‘Karo pabaiga tik už kampo’, 
sūnus užmuštas Korėjoje 
f

George Henry Redding, pir
mas negras patapęs New Yor
ke policijos kapitonu, gavo iš 
karo department© liūdną pra
nešimą, kad jo sūnus yra Ko
rėjos karo lauke užmuštas.

“Karo pabaiga atrodo tik 
už kampo”, skaitydamas tele
gramą kapitonas Redding pa
sakė savo žmonai, o jų vie
natinis sūnus yra užmuštas.

Skaudžiomis širdimis ir pil
nomis ašarų akimis abu Red- 
dingai' išvyko į, savo dukters 
mokyklos baigimo sueigą.

Laimėjo mūšį ir merginą, 
bet atsidūrė kalėjime

Fernando Duran baisiai į- 
siuto dažinojęs, kad naktinio 
klubo savininkas Maroel 
Clark ruošiasi apsivesti su šo
kike Doris Quintina.

Įsiveržęs į šokikės* apart- 
mentą ir radęs ją Clarko glė
byje, puolėsi jį mušti. Abu 
apsikruvino. Clark pasigrobęs 
revolverį paleido šūvius, o 
Duran visu smarkumu lėkė 
laukan.

Marcei Clark laimėjo mer
giną ir mūšį, bet pakliuvo 
kalėjiman už šaudymą.

BMT traukinys nušoko nuo 
bėgių, susitrukdė 5 Va vai.

BMT . traukinys, nušokęs 
nuo bėgių Brooklyn© sutruk
dė tos linijos važiuotę 51/.3

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODA1TIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Šitos moterys pikittuoja New Yorke ant 14-tos. gat 
vės Hearn’s krautuvę. Streikui vadovauja Distributi

ve Processing & Office Workers unija.

Šį sekmadienį bus muzikos festivalis, 
taikos ir majoro rinkimų reikalai

Birželio 28 d. susirinkę į 
Randalls Island Sta dilimą ga
lėsime išgirsti puikiausi muzi
kos festivalį. Bus 9-ni rinkti
nės muzikos kavalkai, kuriuos 
atliks žymūs dainininkai, šo
kikai. komedijantai, magikaj 
ir dar kitokį.

Nubaustas gembleris nelega
liai ėmęs miesto pašalpą

Walter M'cKiver buvo nutei
stas išbūti 4 mėnesius kalėji
me už nelegalų ėmimą mles- 
tavos pašalpos iš Welfare De
partment©.

Pasirodė, kad jis yra gavęs 
$1,119 pašalpos tuo laiku-, kai 
jis užlaikė Harleme pelningą 
gemblingo vietą, važinėjo 
$4,400 vertės automobiliam ir 
gavo pašalinių jeigu apie $2,- 
300.

Teisme paaiškėjo, kad jis 
nemokėjo jokių jeigu taksų. 
Todėl jam gresia ir didesnė 
bausmė.

Kaltina laužymu Sherman 
Anti-Trust įstatymo

Federal© grand d žiūrė už
dėjo kaltinimą keturioms 
korporacijoms ir vienai unijai 
už Sherman Anti-Trust Akto 
laužymą.

Kaltinamos korporacijos ir 
ADF išvežiotojo unija bendra
me veikime prieš nepriklauso
mus* išvežiotojus pervežant 
teatrų, filmų, televizijų sce- 
nerijas. Teismas pri pažysta

Amerikos Darbo Partijos 
pirmininkas Marcantonio aiš
kins New Yorko miesto majo
ro rinkimo klausimą. Svarbu 
visiems susipažinti.

Kiti kalbėtojai aiškins tai
kos reikalus, Korėjos karo 
klausimą.

Majoras grasina New Yorką 
išskirti iš valstijos

Majoras Impellitteris, nu
vykęs į valstijos seimelį Alba
ny, piktai pareiškė: jeigu Al
bany- ir toliau kišis į New 
York© miesto reikalus, mes 
turėsime atskirti miestą iš 
valstijos ir palikti jį nepri
klausomu.

Kiti mano, jog tokis Impe- 
llitterio išsireiškimas yra tik 
rinkiminė propaganda, nes 
Impellitterio šeimininkavimas 
kaip tik ir privedė miestą 
prie bankroto ir gob. Dewey 
įsikišimo.

Atrodo, mūsa majoras žo
džiais kalba prieš Dewey ma
šiną, darbais jam patarnauja.

Teisia Staten Islando du 
gemblerius ir policistą
Policijos inspektorius Valen

tine W. Corcll aiškinosi esąs 
nekaltas Staten Islande pa
la i k y m u gem bl e rystės.

Dominic Torre ir jos sūnus 
John taipgi teisiami už gemb- 
lerystę. Jiems paskirta po 
$15,000 kaucijos.

- vai. Niekas nebuvo sužeistas. *ai monopolija.

• m---- - ----------------------------------------------- <—-------------------- ---------- ta
Virginia 9-8125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D
' , MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ

i TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs & Holidays WOODHAVEN, L. 1„ N. Y.
į.-------------- —---- - ----- ----------- - ---------- @

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes S.t.

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

Kareivis užmušė žuvininką, 
našlė laimėjo $52,000

Kareivis Robert Arnold, at
vykęs iš Dalias, Ga., važiuo
damas Cross Channel Brid
ge, neteko kontrolės ir užmu
šė ten žuvaujantį La Paglią.

Teisme įrodyta, kad jis va
žiavęs apie 80 mylių į valan
dą ir jis prisipažino buvęs 
“kelis stiklus alaus” gėręs.

Teisėjas Brown priteisė ka
reiviui Arnold ir automobilio 
savininkui jo tėvui sumokėti 
našlei su keturiais vaikais Fe-, 
lice La Paglia $52,000.

Stadium koncertai
Birželio 29 d. vakare, Le

wi so h n Stadium© bus duoda
mas Erica. Mori n i smuikos 
koncertas-iš Bruch G. Minor 
muzikos. .

Birželio 30 d. bus Čaikovs
kio muzikos programa.;

Liepos 1 d. bus slavų mu
zikos programa.

Viešbučių darbininkai nepa
tenkinti ilgu laukimu

35,000 New Yorko viešbu
čių darbininkų nepatenkintai 
atsiliepia apie trijų narių ar- 
bitracijoš komitetą, kuris per 
ilgai neišsprendžia algų pakė
limo klausimą.

Jie reikalauja pakelti 20 
centų į valandą ir kitus pa
gerinimus suteikti.

15,000 žmonių dalyvauja 
baptistų mokyklų kongrese

Apie 15,000 žmonių suva
žiavo iš visos šalies į 48-tąjį 
baptistų mokyklų, kongresą, 
kuris šią savaitę laikomas 
Brooklyn©.

Jame dalyvauja nemažai 
jaunimo ir negrų. Vyriausią 
kalbą pasakė West Hunter 
Baptist Church pastorius Dr. 
A. Fisher. Jis nurodė, jog drą
sa ir pasišventimas nugalės 
visas kliūtis ir sukurs gėrės* 
n į pasau lį.

Nuosavybių taksai jau pa
kelti iki $3.33 už $100

Miesto taryba, majorui Im- 
pellitteriui pasiūlius, 22 bal
sais prieš vieną nutarė pakel
ti nuosavybių taksus iki $3.33 
už $100 įvertintos nuosavybės.

šis pakėlimas yra aukš
čiausias istorijoje ir tik už 6 
mėnesius. Nes* vėliau manoma 
daugiau kelti. Dabar pakelta 
11 centų ant $100.

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

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja labai gražus kam

barys, moterei-merginai arba vyrui. 
Arti parko. Žiemų garu šildoma. Dėl 
daugiau informacijų prašome kreip
tis pas: Mrs. Yurgil, 94-39 86th Av., 
Woodhaven, N. Y. Arba telefonuo- 
kite: VI. 7-8586-W.

(124-125)
MOKYKITĖS VAIRUOTI

Puikiausios auto vairavimo instruk
cijos duodamos kasdien gerai išsila
vinusių laisniuotų instruktorių. Pri
einama mokestis.

BROWN’S AUTO SCHOOL 
1566 York Avė., (arti 83rd St.) 

N. Y. C.
Tel. RE. 7-6497

CATSKILL MOUNTAINS

Vakacijom Kainos—$35 j Savaitę.
Arti Ežero

MRS. BRADLEY
Fleischmanns, N. Y. Tel. 162-M

(124-126)

Republikonų kandidatą NEW YORK NEW YORK
remsią liberalai

Jacob K. Javits, republiko
nų kandidatas N. Y. majoro 
vietai, pareiškė,. jog jis tikisi 
gauti liberalų partijos para
mą šiuose rinkimuose. Taipgi 
jis tariasi ir su nepartinių pi
liečių komitetu.

Jis tikisi sudaryti koalicinį 
rinkimams tikietą, kurio pa
galba republikonai turėsią 
šansų pasigrobti N. Y. miestą 
savo kontrolėn.

Sūnus į arklių lenktynes 
sukišo motinos $13,000

Henry J.. Way, pasigrobęs 
visas savo motinos taupmenas 
$13,000 ir nusinešęs į Kentu
cky Derby, visus ten prakišo.

71 metų amžiaus jo motina 
buvo jį apskundusi teismui, 
bet vėliau dovanojo jam.

Paprastos vestuvės buvusių 
karališkų aristokratų

Tuxedo Parko bažnyčioje 
vyskupas Sheen surišo į ženy- 
binį gyvenimą buvusi Austri
jos ir Vengrijos arch d u ką Ru
dolfą su buvusia grafaite Eli- 
zabeta šeremetieva.

Rudolfas dar vis svajojo 
užgrobti Austrijos sostą. Jo 
dabartinė žmona yra buvusi 
Rusijos caro palečių auginti
nės duktė.

Vietoje karališkų vestuvių, 
jie turėjo pasitenkinti pa
prastomis.

Automobilistams pamoka
Automobilių komisionierius 

Macduff aiškina naujus su 
liepos 1 d. patvarkymus vi
siems automobilių ir trokų 
vairuotojams.

Kai suki kairėn—iškišk ran- : 
ką tiesiai.

Su 1< damas dešinėn—i šk i šk
ranką viršun.

Stodamas—iškišk ranką že
myn.

šios reguliacijos sutinka su 
daugelio valstijų važiuotos re
guliacijomis.

New Yorke užregistruoti 
automobiliai po sausio 1, 
1952, turi turėti mechaniškus 
signalus sustojimui arba pašo
lį i m u i

Policistas kaltinamas per 
greitu važiavimu ir dviejų 
policistų sumušimu

Policistas William Reardon 
buvo t areštuotas jo paties na
muose ir kaltinamas važiavi
mu 70 mylių j valandą, nesi
skaitymu su kitu policistų ii' 
dviejų policistų sumušimu jo 
paties namuose.

Wm. Reardon yra brolis Ja
mes ir Mickey Reardon, bu
vusių taipgi policistų, dabar 
kaltinamų kooperavime su 
gemblerių karalium Gross. 
Abir yra po $15,000 kaucija.

Detektyvas ir šeima sužeisti 
automobiliui atsimušus 
i stulpą

Detektyvas James Furey, 
jo žmona ir du vaikučiai bu
vo sužeisti, kai jo vairuoja
mas automobilis, nustojęs 
kontrolės, atsimušė Į stulpą. 
Jie vyko į Jacob Riis Parką 
man dytis.

Jaunuolis peršovė vyra ir 
moterį ant šaligatvio
Mrs. Aria Mercado ir Alfon

so Berrios buvo kritiškai su
žeisti kelių šūvių jaunuolio, 
kuris pasislėgė. Tai atsitiko 7 
vai. vakare East Harleme.

Laivą statybos darbininkai 
ruošiasi streikui

Todd Shipyard Corp. Broo
klyne darbininkai ruošiasi 
streikan, jeigu korporacija 
nepatenkins jų reikalavimų. 
Ir kituose miestuose laivų 
statytojai grąsina streiku.

HELP WANTED-MALE HELP WANTED-FEMALE
REIKALINGAS

DELICATESSEN CLERK
Su patyrimu.

221-34 Horace Harding Blvd. 
Bayside, L. I.

Tel. BA. 9-1292.
(124-126)

MALE and FEMALE

NAUJA MEZGIMO DIRBTUVE 
su moderninčm mašinom reikalauja 
SINGER OPERATORS ir KNIT
TERS.

MARGO KNITTING MILLS
1 Wyckoff Ave., prie Jefferson SI. 
stoties; Canarsie Line, įėjimas per 
Parking Place, Jefferson St., 3-cios 
lubos. Žinokite, kreipkitės j MARGO.

GL. 6-6872.
(125-127)

NORITE GERO DARBO — 
MATYKITE HERMAN

MOTERIŠKĖS kambarių tvar
kytojos, virėjos, stalų patarnautojos, 
pantry "ir tray girls, virtuvės dar
bininkės reikalingos visokių rūšių. 
Ligoninei darbininkės. Apžiūrėjimui, 
pagelbėjimui viešbučiam darbininkės.

VYRAI —Apvalytojai, clevei toriam 
vyrai, Chefs, virtuvei vyrai, aptai- 
symam vyrai, daržininkai, namų dar
bui vyrai, lab. pagelbininkai, visokių 
rūšių ligoninėm darbininkai. Valgių 
sandėliui vyrai ir viešbučiam darbi
ninkai. Miesto ar užmiestyje darbai. 
Tuojau statoma j darbą, gyvenimas 
vietoje ar kitur. Kreipkitės anksti.
Claremont Majestic Agency

80 Warren St., N. Y. C. (Rm. 307) 
Tel. CO. 7-4138—Klauskite Herman 

(126-139)

PUIKIAUSI DARBAI
DUODAMI TUOJAU

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

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

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

43 W. 47th St., N. Y. C.
ROULEX AGENCY 
Tel. W. CO. 5-3293

(126-139)

FARM AI — POROS
Dirbti N. J. ant vištų farmos. 

Vyras turi kalbėti angliškai, turės 
šerti ir prižiūrėti vištas. Žmona tu
rės pagelbėti prie kiaušinių. $150 
$175 j" mėnesį, priskaitant fornišiuo- 
tą bungalow, šviesa, kuras, vištos ir 
kiaušiniai. Pageidaujama farmos 
patyrimo; bet nebūtinai. Darbo pa- 
rūpinimas nemokamai.

N. Y. STATE EMPLOYMENT 
SERVICE

40 E. 59tli St., N. Y. C. Farm Unit

KUISI. AT
(Tąsa,iš pirmo pusi.)

Tai tik parodo menkystę tų, 
kurie slepiasi už karūnos, 
Mindaugui suteiktos klastin
gais tikslais. <

Norint lietuvių tautos var
dą amerikiečių akyse pakelti, 
reikia šiandien ką nors duoti, 
ką nors didesnio, gražesnio, 
visuomeniškai naudingo, kul
tūringo sukurti.

-----O-----

Jau laikas būtų statyti tokį 
klausima:

Prieš eilę metų į Ameriką 
suvažiavo tūkstančiai naujų 
lietuvių ateivių, dipukais va
dinamų.

Jų tarpe buvo nemaža pro
fesorių, aktorių, rašytojų, dai
nininkų, dailininkų. Ką jie di
desnio čia sukūrė? Ką jie da
vė, kas galėtų atkreipti ame
rikiečių visuomenės dėmesį?

Nieko!
O, beje, pora aktorių įstojo 

į rusų dramos teatrą.
Tai ir viskas!

Reikalauja uždrausti 
automatiškus peilius

Brooklyno tėvų ir mokytojų 
sąjunga surinko daug pilie
čių parašų reikalaujant už
drausti mieste gaminti, parda
vinėti ir laikyti automatiškus 
(paspaudimu atsidarančius) 
peilius.

Daugelis mokinių tokius 
gengsteriškus peilius nešioja
si ir dėlto daug nelaimių į- 
vyksta. Bet miesto taryba ne
nori išeiti prieš tokių peilių 
gaminimo kompanijas.

Gengsteris Shomberg paskir
tas deportuot Anglijon

Suimtas ir Ellis Salon išves
tas pagarsėjęs gengsteris Louis 
(Duch Goldberg) Shomberg. 
Jis skiriamas deportuoti Ang
lijon, nes ten yra gimęs.

6 pusi.—Laisvi (Liberty)—šeštadien., Birželio-June 27, 1953

REIKALINGOS OPERATORĖS *
Nuolatinis darbas. Naktinis .šif(4is

6 iki 12 P. M. |
Gera* Mokestis. Kreipkitės: /

A. & L. FROCKS
232 S. 11th St., Mt. Vernon, N. Y.

šaukite: MO. 7-0917
(121-127) ‘

IT N G ER WAVER—MA NICURI ST 
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė.

Nuolat. 5 dienos.
Gera alga. Kreipkitės: 

GLORIA HARPER’S BEAUTY
SALON

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

(121-127)
PATYRUSI

STAFF DIETICIAN

5 dienų savaitė. Nuolatinis darbas. 
Alga pagal sutartį.

šaukite:
IIORA'CE HARDING HOSPITAL

IL. 7-1300
(121-127)

OPERATORĖS

VIEN TIK PATYRUSIOS

Merginų sportswear. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis. Kreipkitės:

DAPPER NOVELTY CO.
253 W. 26th St., N. Y. C. (rm. 502)

(123-127)

REIKALINGOS .
STALŲ PATARNAUTOJOS > 

Patyrusios. 4 dienom ar 6 dienom 
sulyg pasirinkimo. Nuolatinis dar
bas, geri tipai, pridedant algą.

Kreipkitės:
67-08 Fresh Pond Rd.
Ridgewood—Brooklyn

Tel. EV. 2-9483
(122-126)

SIUVĖJA—TAISYTOJA
Linen supply. 5 dienos, nuolat, 

gera mokestis. Vakacijos, ligoje pa

šalpa. Kreipkitės:
BORO LINEN

104-35 44th Avenue, Corona, L. I.
Tel. NE. 9-5757

(124-126)
FINGERWAVER—MANICURIST
Patyrusi, pilna operatorė. Nuola

tinis darbas. Pilnam laikui ar sa
vaitgaliais sulig pasirinkimo. Gera 
mokestis. Kreipkitės:

ALBERTO’S
686 Flatbush Ave., Brooklyn 

Tel. IN. 2-1611
(124-126)

IT N G ERW A V ER—IU NICURIST 
Nuolatinis darbas. Gera mokestisX

Puikios darbo sąlygos. /
Kreipkitės: I /

LEO’S BEAUTY SALON 
1049 St. Nicholas Ave., 

(tarp VV. 162nd—168rd Sts.) 
Tel. WA. 8-9818

(124-126)

REIKALINGA 
KAMBARIŲ TVARKYTOJA

Su viešbučio patyrimu. Nuolatinis 
darbas. $30 j savaitę, 6 dienos. Sek
madieniais nedirbama.

Kreipkitės:
THE MIDDLETOWNE
148 E. 48th St., N. Y. C.

(124-126)

MERROW OPERATORS

Patyrusios ant megstinių siūtų.
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
MACON KNITTING MILLS

7 St. Nicholas Ave. Brooklyn 
Tel. EV. 6-2575

(122-126)

REIKALINGOS 
DOLL WIGGERS

Patyrusios. Nuolatinis darbas. Ge
ra mokestis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
P. M. A. DOLLS 

21-38 —44th Rd., L. I. C. 
Ind.—Elly Ave. Station 
I.R.T. 45th Rd. Station 

.<125-131)

REIKALINGA MOTERĮ^

Patyrusi feeder • ir receiver prie 

mangle. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis.

ŠAUKITE MRS. BECKMAN: 
ULster 4-1600

(125-129)

REIKALINGA
’ MENDER — I’ATYRUSI
Dirbti prie quilted goods. Nuola

tinis darbas. Aukšta alga. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

QUILT CRAFT
353 — 39th St., Brooklyn 

Tel. SO. 8-1531
(125-129)

MERROW OPERATORĖS
Single needle, preserkos ir egza- 

minuotojos naujoje dirbtuvėje, gera 
mokestis. Nuolatinis darbas.

SANBROOK KNITTING MILLS 
' 30 Prince St.

(arti Park Ave. ir Tillary St.)
Brooklyn. Tel. UL. 2-8700

(125-129)

*Nušokęs nuo tilto 
upėje prigėrė

James Guiry nušoko nuo 
tilto į Harlem upę. Frank 
lacocone puolėsi gelbėti jį, bet 
šokikas jau buvo prigėręs.




