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KRISLAI
Su dideliu pasisekimu.
Tolimesni žygiai.
Argi nesudrebėjo 

jam ranka?
Menševiko baimė ir 

troškimas.
Kartūs priminimai.

Rašo A. Bimba

Visiems džiugu, kad dien
raščio Laisvės $10,000 fondo 
vajus prasidėjo su tokiu dide
liu pasisekimu. Pradžia tikrai 
puiki. Pirmoji vajaus savaitė 
davė virš du tūkstančiu dole
riu.

Bet būtu klaida Įsivaizduo
ti, kad tolygiai seksis ir per 
\ isą vaju, todėl nebereikia rū
pintis. Pradžioje visuomet bū
na lengviau. Paskui vajus ei
na lėtyn ir sunkyn. Tai paty- 
lėme pernai.

Todėl, draugai laisviečiai, 
neužmigkime apsidžiaugę va
jaus pradžia. Aukokime patys 
ir prašykime auką lotus. Trau
kime talkon visus pažangius, 
s u s i p r a 11 r s i u s lietuvius.

Skaitau:
“Prezidentas pasirašė sutar

tis apginklavimui Vokietijos 
kaipo NATO narės.’’

Tai buvo praėjusį ketvirta- 
djlnn]'. Kaip tik tuo laiku su
kako dešimt motu nuo naciš
kos /Vokietijos sutriuškinimo. 
Kaip tik tuo laiku suėjo de- 
štmt metu nuo tada, kai visi 
amerikiečiai, visi talkininkai 
tame kare prisiekė, kad nie
kados, niekados nebebus leis
ta vokiečiu militarizmui atgy
ti.

Jų tarpe buvo ir šią dienu 
prezidentas Eisenhon eris. Da
bar jis.savo ranka visos Ame
rikos vardu padėjo parašą po 
dokumentu, kuris atgaivina tą 
plėšrųjį militarizmą.

Aš galvojau: Ką preziden
tas galvojo, tą dokumentą pa
sirašydamas? Nejaugi jam 
lanka nesudrebėjo? Nejaugi 
jo sąžinė buvo rami, papildant 
tokią baisią nuodėmę prieš 
tuos nesuskaitomus milijonus 
vyrą ir moterų, kurie prieš de
šimt metų krito kovoje su na
cizmu ?

Nejaugi mūsų prezidentas 
nepagalvojo, ką jam pasaky
tu, jeigu galėtų tie milijonai 
prisikelti ir pamatyti jį mine
tag sutartis pasirašant?

Azijos ir Afrikos tautų kon- | 
ferencija Bandunge labai, ma
tyt, išgtjzdino Keleivio Januš
ką Kinija galinti konferenci
ją patraukti “į Vakarams prie
šingą kelią.”

Bet šis menševikas nenusto
ja vilties, neatsisako savo 
troškimų. Girdi: “Galimas 
daiktas, kad visa ta konferen
cija pasidarys tik tuščias bur
bulas, kuris sekamą dieną po 
konferencijos bus jau ir už
mirštas.”

Bandunge susirinks pusės 
žmonijos atstovai. Jie svarstys 
laisvę ir ateitį tos pusės žmo
nijos. Januškis trokšta, kad 
visi jų darbai, dar nė neži
nant tų darbų, būtų jau “se
kamą dieną pamiršti.”

Kaip baisiai menševizmas 
žn^ogfy prot i n i a i su ž a 1 o j a !

Nesakysiu, kad man nema
lonu skaityti tūlų dipukų pri
siminimus' apie dar nelabai se
ną istoriją. Pavyzdžiui, Liudas

(Tąsa 3-čiam pusl.J

POPIEŽIUS RAGINO PRIE ATOMINIO NUSIGINKLAVIMO■<

Azijos - Afrikos laikos sueiga už 
visiško nusiginklavimo siekimą

Jis kalbėjo apie atominio karo 
didžiulį pavojų visai žmonijai

New Delhi. — Čia pasi
baigė taikos konferencija, 
kurioje dalyvavo atstovai 
iš pačios Indijos, Kinijos, 
Japonijos, Tarybų Sąjungos 
ir eilės kitu kraštu. , Nors v *
prieš pačią konferenciją 
valdiškoji Indijos Kongreso 
partija atšaukė savo dele
gatus, keli Kongreso parti
jos vadai liko konferencijo
je iki galo .

Konferencija pasibaigė 
priimdama rezoliuciją, kad 
pasaulio siekis turi būti vi
siškas nusiginklavimas. Re
zoliucija buvo priimta -vien
balsiai. Taipgi buvo pri-

Washingtonas. — Sausas 
ir šiltas oras praeitą sa
vaitgali sukėlė daug miško 
gaisrų visoje šalyje.

Liaudies Vietnamo ministras 
ir Nehru padarė pareiškimus

New Delhi. — Čia dabar 
lankosi Šiaurės Vietnamo 
vice-premjeras Pham Van 
Dong, kuris vyksta i Azi- 
jos-Afrikos kraštų konfe
renciją Indokinijoje. Van 
Dong ir Nehru tarėsi per 
kelias valandas ir išleido 
bendrą pareiškimą'

Tame pareiškime sakoma, 
kad Vietnamas ir Indija 
nori sugyventi taikingai ir 
nori taikos bendrai Pietry
tinėje Azijoje. Jie sako, 
kad tai taikai palaikyti jie 
remsis Ženevos susitarimo 
nuostatais ir taipgi pen
kiais tarptautinio sugyveni
mo principais, kuriuos iš
dirbo Nehru ir Kinijos va
dai jo apsilankymo Kinijo
je metu.

Visas Vietnamas bus liaudiečių, 
sako amerikietis-korespondentas

Jaunutis ‘pabėgėlis’ apsigalvojo 
ir sugrįžo namo pas savo tėvelius

Saigonas. — Čia dabar 
lankosi žymus Amerikos 
laikraštininkas Joseph Al- 
sop, kuris rašinėja New. 
Yorko dienraščiui “Herald 
Tribune'’ ir eilei kitu laik
raščiu. Pranešime, kuris v z
tilpo tuose laikraščiuose, 
jis pranašauja, kad ateity
je liaudiečiai - vietminai su 
Ho Či-minh priešakyje per
ims visą šalį.

Alsopas iškelia sekamus 
faktus:

Pietiniame Vietname bent 
70 nuošimčių valstiečių pri
taria vietminams;

Ištisos Pietinio Vietnamo 
sritys yra vietinių kaimų 
liaudiečių administ racijų 
valdomos;

Pietinio Vietnamo prem
jeras Dienias yra labai ne
gabus administratorius, kū- 

imtos rezoliucijos už tai
kingą skirtingų socialinių 
sistemų kraštų sugyvenimą, 
už nesimaišymą viena an
tros reikaluose ir panašiai.

Ši taikos konferencija bu
vo ne valdiška, kokia bus 
Azijos - Afrikos šalių kon
ferencija, kuri šio mėnesio 
18-tą prasideda Bandunge, 
Indonezijoje. Ten dalyvaus 
pačių Azijos ir Afrikos ša
lių valdžių atstovai su In
dijos Nehru ir Kinijos Čou 
priešakyje.

Išdirbo skrendančią mažą 
platformą, kurią “vaikas 
galėtą lengvai skraidinti”

Palo Alto, Calif. — Lai- 
vyno technikai išrado tam 
tikra maža skr e n d a n č i ą 
platformą, kurią taip leng-; 
va valdyti, kad “net vai-1 
kas gali būti lakūnu.” Ta 
platforma yra apvali, su ke
turiomis mažiukėmis koju
kėmis. Jos centre randasi 
mažesnė apvali atvara, ku-Į 
rios viduje stovi lakūnas.

Propeleris randasi apa- j 
čioje ir yra nematomas, i 
Platforma pasikelia i aukš-į 
ti tiesioginiai ir paskui ga- i 
Ii skristi i bet kokią kryptį, j 
Sakoma, kad karinės jėgos 
naudos tą platformą leng-1 
vų ginklų perkėlimui, kur • 
negalima juos pervežti.

Pati platforma tokia leng-! 
va, kad du vyrai gali ją pa-1 
nešti. ' . i

Long Beach, Cal.—ILWU Į 
(vak. pakraščio uostininkų 
ir krovikų) suvažiavimas j 
priėmė rezoliuciją darbuo-į 
tis už vienybę su viso kraš- i 
to uostininkais. Tas pir-! 
moję eilėje reiškia su New; 
Yorko ILA.

ris tiktai rūpinasi sutvirtin
ti savo galią pačiame Sai- 
gone, neturėdamas vilties 
valdyti likusią šalį;

Po neilgo Pietinio Viet
namo kariuomenė bus taip 
izoliuota ir uždaryta mies
tuose ir tvirtovėse, kaip bu
vo francūzai, visą provinci
ją Pietiniame ' Vietname 
valdys liaudiečiai, kuriems 
vadovauja komunistai;

Pietinio Vietnamo armi
joje dezertyravimas dabar 
yra toks nuolatinis reiški
nys, kaip būdavo Čiango ar
mijoje paskutiniais kele- 
riais metais prieš Čiango 
iŠtrenkimą iš Kinijos žemy
no.

Giedra ir šilta, vakare gali 
būti lietaus.

Corsi atsisakė priimti nuo
Washingtonas.— Edward 

Corsi, kuris buvo išmestas 
iš tarnybos kaip aukštas 
valstybės department© par
eigūnas imigracijos reika
lams, atsisakė priimti kitą 
tarnybą. Jis buvo išmes
tas, nes reakciniai adminis
tracijos rateliai jį kaltino 
kaip buvusį komunistų ben
drakeleivį.

Sekretorius Dulles pareiš
kė Corsi’ui, kad jis gali 
gauti kitą postą, bet tas at
sakė, kad jeigu juomi nepa-

Laisves fondo vajaus eigoje

Pripildykime. - perpildyk ime 
m ūsų laikraščio kovos fondą

Įvykiai veja Įvykius, atneša kasdieną vis naujo ir 
vis naujesnio žadančio... Tolimoje Indonezijoje po 
kelių dienų susirenka atstovai žmonijos' daugumos,— 
didžiulės Liaudies Kinijos su savo 600,000,000, didžiulės 
Indijos su savo 400,000,000 ir dar ir dar šalių iš Azi
jos ir Afrikos.

Jie tarsis apie taikos palaikymą.
Toliau į vakarus, senoje Romoje, katalikų popie

žius, jausdamas- vis stiprėjanti taikos sentimentą, pa
sisakė už atominių ginklų sunaikinimą. O mūsų ša
lyje didžiausioji unija, auto-darbininkai, pradėjo ko
vą už garantuotą metinę algą. Tos unijos atstovai 
jau atsisėdo prie derybų stalo su Wilsono General 
Motors direktoriais. Derimasi prie stalo,—bet dėl 
viso ko renkamas streiko fondas.

Didžiojoje spaudoje jau pasirodė ištiso puslapio 
garsinimai, kurie kalba už General Motors. Mes nori
me kalbėti už auto-darbininkus, už; visus Amerikos 
darbo žmones, kuriems metinė alga turės būti se
kančiu laimėjimu, kai]) buvo socialis apdraudimas, 
nedarbo pašalpa, senatvės pensijos.

Mes norime kalbėti už taiką, kaip tai bus kalbama 
Bandunge ir kiekviename pasaulio kampelyje, už tai
ką,—ne atomini karą, už ką kalba dauguma komerci
nės spaudos laikraščių.

Bet kad mes galėtume toliau kalbėti, kad mes • į 
galėtume pasaulio įvykius atspindėti ir juos teisin- Į 
gai aiškinti, mes turime gyvuoti, mes turime tęsti ; 
ir gerinti savo laikraštines pareigas.

Mūsų $10,000 vajus jau Įsisiūbavęs. Pradžia pui
ki,—mes jau persiritome $2,000 tašką, jau pasiekėme ' 
tikslą ant 20%, ir tai dar labai trumpu laiku. Pavo
jus visuomet egzistuoja, kad po tokios geros pra- 
džios mes lyg apsiraminame ir sakome sau: ’ “Na, j 
viskas eina gerai, nėra reikalo skubėti.” Bet taip ; 
nėra. Apie 80% mūsų tikslo dar nepasiekta. Dar , 
reikia daug pastangų, daug pasiaukojimo.

“Tai duosnūs mūsų draugai!” sakė vienas skai
tytojas aną sekmadienį, kuomet New Yorko apylinkės 
lietuviai šovė pirmą vajaus šūvį, sudedami apie 16 : 
šimtiniu.t-

“Duosnūs tai duosnūs,” atsakė kitas, “bet nesa
kyčiau, kad tai geriausias apibūdinimas. Verčiau sa
kyčiau, kad jie yra susipratę, sąmoningi, kovingi... 
lent aš nejaučiu, kad esu duosnus arba duodu dova
ną, kai paremiu mūsų laikraščio fondą. Tai, juk, ne 
labdarybė. Jaučiu, kad atlieku savo pareigą, kad tas 
kovos fondas, mano laikraščio kovos fondas, man toks 
pat svarbus, kaip mano asmeniški reikalai, kad tai 
yra mano asmeniškas reikalas, kaip yra kiekvieno ki
to skaitytojo, rėmėjo, bendradarbio, darbuotojo, laik
raštininko. ..”

Taip, tai mūsų visų asmeniškas reikalas. Ne- 
delskime. Pripildykime* ir perpildykime fondą, kad 
mūsų “Laisvė” galėtų netrukdoma eiti savo tiesiogines 
pareigas: pažangaus laikraščio, darbo žmonių reikalų 
gynėjo!

Dullest) kitą Valdišką postą
sitikima vienoje tarnyboje, 
jis nenori kitos.

Prieš Corsi’o pašalinimą 
protestavo visa eilė libera
liškai nusiteikusių senato
rių. €

Pekinas.—Burmos prem
jeras U Nu atstovaus savo 
šalį Badungo konferencijo
je Indonezijoje. . \

Paryžius.—Francūzai uą- 
bar sudarė komisiją, kuri 
tyrinės, kodėl krito Dien- 
bienfu...

Vatikanas. — Velykų pro
ga popiežius Pijus XII-asis 
kalbėjo 350,000 maldininkų 
miniai, kuri buvo susirinku
si šv. Petro aikštėje. Po
piežius vyriausią savo kal
bos dalį pašventė atominio 
karo pavojui ir nusiginkla
vimo reikalui.

Nors popiežius jau turi 
79 metus amžiaus ir yra 
žymiai nusilpęs, jis pasakė 
vieną stipriausių kalbų sa-j 
vo karjeroje. Jis atsišaukė 
į pasaulio vadus daryti vi-

Paskutiniai 
pranešimai

Maskva.—Austrijos prem
jeras ir keli ministrai at
vyko į Maskvą, kur jie tar
sis su TSRS valdžios va
dais.

Washingtonas. — A. H. 
Dean, kuris vadovavo ame
rikiečių' paliaubų delegaci
jai Korėjoje, pasisakė ūži 
Liaudies Kinijos pripažini
mą.

New Delhi. — Dar nepa
tvirtinti pranešimai sako, 
kad keleivinis Indijos or
laivis, kuris skrido iš Hong 
Kongo į Jakarta, nukrito 
Kinijos Pietų jūroje. Orlai
vyje radosi Kinijos delega
cija Azijos-Afrikos konfe
rencijai' kuri atsidarys Ba- 
dunge.

Washingtonas. — Teisin
gumo departmento pareigū
nai pripažino,' kad jie žino
jo, jog Matusowas yra psi
chiniai nepastovus, kai jie 
jį naudojo kaip liudininkai 
prieš kairiečius. D a b a r 
taipgi pranešama, kad M. 
Cvetikas, žymiausias anti
komunistinis šnipas Vidur- 
vakariuose, patalpintas į 
proto ligoninę.

Berlynas. — Jaunutis 16 
metų (jis pats sakėsi turįs 
17 m.) amžiaus “politinis 
pabėgėlis” VaĮeri Lvsikovas 
apsigalvojo ir sugrįžo namo 
pas tėvus Rytiniame Berly
ne. Valeri, tarybinio avia
cijos pulkininko mažametis 
sūnums, kelios savaitės atgal 
perėjo į Vakarų Berlyną ir 
prašė amerikiečių prieglau
dos kaip “politinis tremti
nys.”

Lysikovo tėvai tuojau pa
skelbė, kad jų sūnus yra 
silpnavalis nervuotas vai
kas ir jis pabėgo todėl, kad 
mokykloje neišlaikė geome
trijos egzaminų.

Bet amerikiečiai jį trak
tavo kaip tikrą pabėgėlį, 
jam leido daryti ilgus pa
reiškimus laikraštininkams, 
perdavė jo kalbas per radi

sas pastangas nusiginklavi
mui, visų pirma atominiam 
nusiginklavimui. Jis sakė, 
kad ne tiktai atominis ka
ras gali atnešti baisiausias 
pasekmes, bet ir atominiai 
bandymai, kurie didina ra- 
dioaktyvuma ore.

Popiežius sakė, kad tie, 
kurie žaidžia su atominio 
karo mintimi, žaidžia su 
pasaulio ateitimi. Didesnis 
radioaktyvumas ore gręsia 
pavojumi, sake jis, ne tiktai 
dabartiniams žemės gyven
tojams, bet ir ateities kar
toms. Tai tų kartų labui 
žmonija turėtų nusigin
kluoti’ atominiai.

Savo kalbos gale popie
žius laimino atominius 
mokslininkus, kurie darbuo
jasi taikos tikslams.

Didžiulė minia klausėsi 
popiežiaus susikaupusi, iš 
pradžios kiek nustebinta, 
kad jis kalba ne įprastomis 
bažnytinėmis temomis, o 
taip tiesioginiai apie aktu
alius reikalus.

Kai jis baigė kalbą, minia 
jam plojo per penkias mi
nutes, o labiausiai tikintieji 
nusileido ant kelių ir mel
dėsi už taiką.

“Aruba” Juodojoje jūroje
Istanbul as. — Suomių lai

vas “Aruba” perplaukė per 
Bosforo sąsiaurį ir jau ran
dasi Juodojoje jūroje, kur 
plaukia link R u m u n i j o s 
uosto Konstantos. Tai tas 
laivas, kuris vežė rumuniš
ka nafta link Liaudies Ki
nijos, bet kuris atsisakė 
perplaukti čiango-amerikie- 
čiu blokada. 4 C

Berlynas. — Vakaru Ber
lyno laikraščiai, sako, kad 
Rytų Berlyne vyksta nera
mumai studentų tarpe.

ją “Amerikos Balsas” Ta
rybų Sąjungai ir tt.

Kuomet Lysikovo tėvai 
atėjo į Vakarų Berlyną ir jį 
bandė perkalbėti, jis laikėsi 
arogantiškai ir nesutiko 
grįžti namo.

Bet pereitą savaitę Lysi- 
kovas, kuris jau radosi 
Frankfurte pakelyje į Ame
riką, pradėjo abejoti. Ypa
tingai jis susirūpino, kai 
amerikiečiai jam sakė, kad 
kai]) tokiam jaunam, jam 
gal teks vėl lankyti moky
kla. c

• Lysikovas nutarė grįžti 
namo ir amerikiečiai, ku
rie iš karto bandė jį atbau- 
ginti nuo grįžimo, jį nu
skraidino į Vakarų Berly
ną, kur tėvai atėjo jo atsi-

• imti.
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DEŠIMT METŲ BE ROOSEVELTO
BALANDŽIO 12 DIENĄ sukanka lygiai dešimt 

metų, kai mirė prezidentas Franklin Delano Roosevelt.
Jis mire staiga Warm Springs, Georgia, kur jis bu

vo nuvykęs, poilsiui.
Roosevelto mirtis, atsimename, tiesiog sukrėtė Ame

rikos liaudį ir visas pasaulio tautas, kovojusias prieš fa
šistinę ašį.

Karas prieš hitlerinę Vokietijų, tuomet jau visiems 
buvo aišku, atrodė bus laimėtas laisvojo pasaulio, — < 
pergalė, kuriai daug Roosevltas dirbo, buvo užtikrinta.

Kiekvienam tuomet buvo aišku, kad po to, kai hit
lerinė Vokietija bus paklupdyta, Japonija taipgi atsi
klaups, nes ji nepajėgs atsilaikyti prieš didžiąją koali
ciją, kurią buvo sudariusios didžios valstybės—Amerika, 
Tarybų Sąjunga, Didžioji Britanija, Kinija, etc.

Ir štai, prieš pat karinę pergalę, Rooseveltas miršta!
Žmonės verkia. Verkia gatvėse, verkia įvairiuose 

sambūriuose, verkia namie. Jie verkia to didžio žmo
gaus, kuris tiek daug padarė tam, kad karas būtų lai
mėtas !

Žmonės, apgailestaudami šio brangaus vyro ir va
dovo, gal sąmoningai, gal nesąmoningai, jautė, jog karo 
laimėjimas yra vienas dalykas, o pokarinis pasaulio su
sitvarkymas, jam taikos užtikrinimas—kitas dalykas.

Liaudis nujautė, kad Rooseveltui mirus, jo priešai 
gali bandyti kojomis sutrempti visa tai, ką Rooseveltas 
atliko.

Ir tie žmonės buvo teisūs. ’
Roosevelto vietą Baltajame Name užėmė mažytis 

žmogelis, lūpomis neva pažadėjęs tęsti mirusiojo politi
ką, bet neužilgo ją visiškai pastūmęs į šalį!

Atviri Roosevelto politikos priešai sukilo ir pradėjo 
visaip dergti patį mirusįjį prezidentą asmeniškai ir jo 
politiką, Naująją Dalybą.

Ir tie priešai tebedirba tą sizifišką darbą ir šiandien. '
Jie tebesiunta, aišku, ne tik ant Roosevelto, o ir ant 

jo buvusių ištikimų bendradarbių ir ant visų, kurie nuo
širdžiai rėmė Naująją Dalybą. į

Tik neseniai jie paskelbė Jaltos konferencijos doku- : 
mentus, trokšdami dar ir dar kartą užduotį smūgį Roo
seveltui.

Jaltoje gi iš tikrųjų Rooseveltas suvaidino milžiniš
ką rolę, labai naudingą tiek Amerikai, tiek visam pa
sauliui.

Jei Jaltos konferencijos visi nutarimai būtų buvę 
piavesti gyveniman tokioje dvasioje, kokioje jie buvo 
padaryti, tai nereikėtų šaltojo karo, tai pasaulis gy
ventų visai kitokioje atmosferoje.

Jei Rooseveltas būtų pagyvenęs dar ketveris metus, 
šiandien gal nereikėtų žmonėms drebėti dėl to, kad ry
toj ar poryt bus pradėtas naujas karas.

Deja, taip neįvyko.
Kadangi Rooseveltas buvo didelis vyras, pažangus 

žmogus, siekęsis padaryti pasaulį taikų, be karų, dėl to 
jį karo šalininkai ir visokie peckeliai šiandien taip žiau
riai puola.

Bet liaudis už tai jį myli, jį gerbia ir šiandien, mi
nint dešimtmetį nuo jo mirties, ji žemai lenkia galvą 
prieš Frankliną D. Rooseveltą.

93 METŲ DAILIMNKASJPETRAVIČIUS
Š. m. kovo 9 dieną Kaune mirė patsai seniausias 

Lietuvos dailininkas Zigmas Petravičius, sulaukęs 93 
metų amžiaus.

Grupė draugų dailininkų Vilniaus spaudoje paduo
da tokį trumpą velionio gyvenimo braižinį-nekrologą:

“Dailininkas Z. Petravičius gimė 1862 m. Žemaiti
joje, netoli Varnių, bežemių valstiečių šeimoje. Dailės 
mokslus ėjo Varšuvoje, Paryžiuje ir Peterburgo Dailės 
akademijoje, kur mokėsi dail. P. P. Cistiakovui vado
vaujant. Studijų metu už savo darbus buvo apdovano
tas sidabro medaliu.,

“Baigęs Dailės akademiją, iki 1914 m. gyveno Pe
terburge, vėliau, persikėlęs į Lietuvą, gyveno Telšiuose, 
Šiauliuose ir Kaune, visą laiką dirbdamas kūrybinį darbą.

“Dailininkas Z. Petravičius, per ilgą savo amžių iš
gyvenęs įvairias menines sroves, iki mirties išliko išti
kimas realistinio meno tradicijoms. Pradedant 1890 m. 
jau dalyvauja “peredvižnikų” parodose, vėliau Rusijos 
Dailės akademijos ir Lietuvos dailininkų dailės paro
dose.

“Tarybiniais metais dail. Z. Petravičius dalyvauja 
visose respublikinėse ir eilėje visasąjunginių dailės pa
rodų savo naujais darbais kolūkine tematika.

“Nepaisant savo amžiaus ir pašlijusios sveikatos, 
nenutraukė kūrybinio darbo iki pat mirties. Dalis jo 
kūrinių eksponuojama šiuo metu vykstančioje ataskaiti
nėje parodoje Kaune.

“Dailininko Z. Petravičiaus kūryba patraukia mus 
realistiškumu. Jo kūrinių turi įsigiję Maskvos, Vilniaus, 
Kauno ir kt. dailės muziejai,

“Dailininkas Z. Petravičius visą savo amžių pa
skyrė kūrybiniam darbui.. Jo asmenyje mes netekome

RABINAI PRIEŠ 
ATOMINĮ KARĄ

Š. m. kovo 18 d. Maskvos 
“Izviestijose” tilpo Tarybų 
Sąjungos rabinų atsišauki- i 
mas, raginantis savo pase
kėjus budėti dėl taikos, ko
voti prieš ruošiamą atominį 
karą.

Po atsišaukimu pasirašo;
S. M. šiffer, rabinas iš 

Maskvos
Panic, rabinas iš Kijevo 

L Diment, rabinas iš 
Odessos

M. Maslianskis ,rabinas iš 
Rygos
.. Bergeris, rabinas iš Mins
ko

I. Rabinavicius, rabinas 
iš Vilniaus

Vorkutos, rabinas iš Kau
no.

DIPUKAI
“PERSIORIJENTUO J A” ?

Vilny skaitome straipsnį 
apie tai, kad šių dienų lie
tuviškieji dipukai “jau ne 
tie, kokie buvo pirmiau.” 
Straipsnio rašytojas tai re
mia pasireiškiančiu dipukų 
skendimu į dolerinę balą, 
pasirodymu tarp jų naujų 
“partijų,” grupių, tarp sa
ves besiėdančiu.

Vilnis sako:
“Verkė ir dejavo L. Do- 

vidėnas, J. Švaistas, J. Jan
kus. Bet J. Tamulaitis juos 
visus pralenkė savo pesi
mizmu analizuodamas pa
sikeitimus, kurie įvyko di
pukų psichologijoj per 4-5 
metus.

x‘St. Tamulaitis pakarto
ja B. Babrausko patetišką 
šauksmą, kad mes gyve
name grimstančioj saloj.’

“St. Tamulaitis sekamai 
perstatų dipukų gyvenimo 
evoliuciją:

“ ‘Prieš 5-6 metus atvykę 
Amerikon jie jautėsi vie
ningais, stipriais ir tikėjo, 
kad ‘veikiai, netrukus’ jie 
grįš'Lietuvon. Geri dėdės, 
tetulės, pusbroliai ir šiaip 
‘paslaugūs tautiečiai’ jiems 
padėjo pinigu, butu ar bal
du.

“Kaip išrodo dalykai da
bar?

“Tamulaitis sako:
“Nepraėjo nė 4-5 metai, 

o jau tam tikra dalis atvi
rai pareiškėm, jog į tėvynę 
daugiau niekuomet negrįži
me, nes ir čia gan nebloga 
mums gyventi. Mūsų vai
kai amerikonėja, mūsų tau
tinė sąmonė po truputį te
mo, tiktai mūsų piniginės 
tolydžio pampo ir storėjo.” 
(‘Draugas’ bal. 2 d.)

“Tamulaitis, kaip ir švais
tas, prieina prie bankinių 
knygučių:

“Čia, mat, jie atsidėję ir 
nieko netrukdomi gali rū
pintis tiktai savimi, būtent: 
banko knygutėmis, galimais 
patogumais, pilvu, sveikata, 
dirginančiomis jų žemąją 
prigimtį pramogomis, na, 
ir dar šiuo tuo. Jų visuo
meninis šūkis: ‘Vyručiai, į 
dolerių lenktynes! Na, ka
tras daugiau!’

“Matyt, kad tos rūšies di
pukų yra nemažai, jeigu 
apie juos vis dažniau rašo
ma.

“Anot Tamulaičio, iki 
1952 metų dipukai buvo sa
vo rūšies herojai. Jie čia 
tikėjosi kalnus nuversti. 
Bet nuo 1952 metų prasi
deda jų tarpe blaškymosi 
periodas. Jie pradėjo skirs
tytis į • grupes ir grupeles, 
prasideda aštri savitarpio 
kova.”

Įdomu, kad St. Tamulai- 
-------------L—,-------- ------- .---  
ne tik darbštaus, kūrybingo dailininko, bet ir vyresnio 
nuoširdaus draugo. .

“Dailiniųko Z. Petravičiaus atminimas ilgai gyvens 
mūsų širdyse.” ■ •

tįs dėl tų velniavų, pasi- 
reikiančių dipukuose, . kal
tina “lietuvio charakterį.” 
Jo žodžiais:

“Didžiausia ir pagrindi
nė mūsų kliūtis — lietuvių 
charakterio subjektyvumas 
su savo giliu asmeniškumu, 
individualizmu, siauru mo
terišku smulkmeniškumu ir 
su egoistinėmis - savanau
diškomis nuotaikomis. Šie 
visi dalykai, stipriai įsisiur
bę į mūsų psichiką, nelei
džia mums plačiau praregė
ti tiek lietuviškosios poli
tikos labirintuose, tiek ir 
tautiškai kultūriniuose rū
pesčiuose.”

Vilnis į tai labai teisingai 
atsako:

“Savanaudiškumas, ego
izmas, kraštutinis individu
alizmas ir tolygūs charak
terio bruožai nėra lietuvių 
tautos charakterio bruožai. 
Tai yra bruožai tų grupių 
ir jų vadų, kurie bėgo iš 
Lietuvos sykiu su hitleri
ninkais. Jei tose grupėse 
buvo ir geresnių išimčių, 
tai daugumoj jos atstovavo 
tuos neigiamus bruožus, 
apie kuriuos kalba St. Ta
mulaitis.”

Teisingai pasakyta!
Ir toliau:
“S. Tamulaitis savo pa

mokslais ir moralizavimu 
nepataisys pagedusių ele
mentų.

“Mes, progresyviai, tai 
galim prisidėt prie pataisy
mo bent dalies naujų atei
vių, supažindindami juos su 
demokratinėmis tradicijo
mis amerikinio gyvenimo. 
Bet tokių dipukų nėra daug, 
nes dauguma čion atvyko 
kaip užsigrūdinę klerikalai 
Ir smetonininkai.

“‘Vilnis’ jau keleri metai 
■atgal rašė apie diferencija- 
ciją, kuri prasideda nau
juose ateiviuose. Jie nėra iš 
to paties molio padaryti. 
St. Tamulaitis, iš esmės, 
taip pat pripažįsta diferen- 
eijacijos- faktą.

“St. Tamulaičio šauks
mas, kad visi dipukai apsi- 
vienytų bendroj ideologijoj 
ir vėl pasidarytų herojais, 
bus balsu šaukiančio tyruo
se.”

JAPONAI PRIEŠ
ATOMINES BOMBAS

Kanadiškiame Liaudies 
Balse skaitome:

“Tikėsit, ar ne, 80 nuo
šimčių Japonijos žmonių 
pasirašė apeliaciją prieš 
tinklinius ginklus, tai yra 
atominius ir vandenilinius.
Ir tam yra labai svarbi 
priežastis.' Japonai yra vie
nintelė šalis, kuri yra nu
kentėjusi nuo tokių ginklų.

“Kada amerikiečiai, pre
zidento Trumano viešpata
vimo pradžioje, numetė ato
minę bombą ant Hiroshi- 
mos,. 100,000 žmonių buvo 
užmušta vietoje, kaip nuro
do Dr. Kimiko Honda. 200,- 
000 mirė nuo radioaktyvu
mo ir kitų atominės bombos 
efektų. Jie mirė bėgyje 20 
dienų po eksplozijos. Tą 
pati istorija ir su kita bo Ul
ba, numesta ant Nagasaki. 
Tų- eksplozijų aukų ir da
bar yra. Vieni tebeserga, 
kitų vaikai gimė negyvi ar
ba netvarkoje.

“Daugiausia japonus iš
gąsdino H bombos eksplozi
ja prie Bikini, Pacifike. 23 
žuvininkai buvo apiberti 
radioaktyviais pelenais. 
Vienas jau mirė. Kiti gyvi, 
bet dar nepagydyti. Neku- 
rie gal visai nepasveiks. O'

jie buvo už 700 mylių nuo 
eksplozijos. Daug žuvies iš
mesta, nes ji buvo radioak
tyvi. To radiaktyvumo pa
siskleidė vandenyje, laukuo
se. Dr. Honda, kuri nema
na patyrimo turi su radio
aktyvumu, kadangi ji su ki
tais rūpinosi H bombos au
komis, tvirtina, kad ims ar
ti 100 metų, iki paaiškės ga
lutinai, ką radioaktyvumas 
gali padaryti žmogui, gyvu
liams; augalams.

“Tie japonai, kurie susir
gę nuo radioaktyvumo, aiš
ku, jau dabar kenčia. Bet 
ką kentės tie, kurie gims 
vėliau iš tėvų, kurie buvo 
mažai paliesti radioaktyvu
mo ? Radioaktyvumas la
bai žaloja kraują, veisimos) 
organus.

“Japonai nenori daugiau 
girdėti apie atominius gin
klus. Jie pasmerkė nedve- 

! jojančiai. Štai kodėl ir Ja
ponijos valdžia mažai be- 
paiso amerikiečių reikalavi- 

i mų. Ji linkusi prie susitai
kymo su Kinija ir Tarybų 
Sąjunga. Kiniečių prekybi
nė delegacija jau vyksta į 
Japoniją.

“Atominiai ginklai nėra 
I koks mažmožis, dėl kurių 
i nereiktų visiems rūpintis. 
' Jie gali sužaloti visą žmo- 
i niją.”

! New Haven, Conn.
į

Šiuomi pranešame, kad
■ per vaidinimą aukų Laisvės 
į fondui sudėjo 42 doleriu su 
I centais.

Helen Kalvaitis dovanojo
■ rankdarbių, už kuriuos gau- 
I ta 8 doleriai su centais.

Margarita Valinčius do
vanojo rankų darbo gėlių, 
už kurias surinkta virš 9 
dolerių.

Visus sudėjus susidarė 
virš $62. Pinigus priėmė 
Vajininkas J. Petkus, jisai 

į pasiųs Laisvei. Vardai tilps 
i Laisvėje vėliau.
I Komisija atsiprašome, 
kad negalėjome pranešti 
ant tvietos, nes nebuvo ga
lima viską taip greitai už
baigti. J. S. K.

Hartford, Conn.
B. Mulerankai. užuojau

tos pramoga įvyko balan
džio 3-ią. Nors oras pasi
taikė biaurus, į pavakarį 
pradėjo snigti ir lyti, bet 
žmonių prisirinko nemažai, 
Daugelis norėjusių atvykti 
pabijojo sniego.

Pasirodo,, kad žmonės 
myli eiti į parengimus, šis 
buvo pradėtas rengti kovo 
19 d. Rankomis padaryti 
tikietai, na, ir platinti tik 
dvi savaites Gaiko, vienok 
pramoga išėjo labai gerai.

Prisiųsta ir linkėjimų 
Mulerankai. Su linkėjimais 

I priduota ir paramos: Rud- 
j minai iš New Haveno $10, 

Urbonai iš Wilsono $5, St. 
/Jurkūnas iš New Britaino 
3 kvortas degtinės paren
gimui; Jankeliūnai iš Wa
ter būrio $5, newbritainietė 
$5, O. Visockienė. $5, D. 
Werketis iš E. Hartfordo 
$2 ir V. Brinda $1.

Pyragų prikepė: Joseph
ine Plitnikiūtė pyragaičių; 
M. Kazlauskienė, M. Mar- 
gaitienė, A. Rudzinskienė— 
keiksi! ir košelienos. -

Johno Roman’o orkestras 
šokiams buvo puikus, vi
siems labai patiko. Jie taip 
puikiai pagrojo nemoka
mai.

Rengėjai taria širdingai 
ačiū aukojusiems, atsilan
kiusiems ir darbininkams. 
Didelis ačiū muzikantams 
už taip puikų pagro.jilhą 
šokiams. Rengėjai

Kaip gyvena darbo žmonės
Brazilijoje >

batone patirti. Ne vienas atsi
sveikino ir su šiuo pasauliu!

Ilgus metus aš. gyvenau Bra
zilijoje. Į tėvynę sugrįžau vi
sai neseniai. Mąn norisi nors 
trumpai apibūdinti lietuvių iš
eivių gyvenimą Brazilijoje.

Valdant buržuazijai, Lietu
voje buvo nepaprastai sunkus 
darbo žmonių išnaudojimas. 
Skurdą ir vargą kentė tiek 
miesto, tiek kaimo dirbantieji. 
Daugelis mūsų, Lietuvos dar
bo žmonių, tada keliavo į sve
timas šalis, tikėdamiesi suras
ti duonos kąsnį.

Su ašaromis akyse, su širdį 
veriančiu skausmu teko persi
skirti su savo mylimaisiais tė
veliais, su broliais ir sesutė
mis, su kiniais kartu augome 
ir žaidėme. Skridome iš gim
tojo lizdo lyg paukščiai, neži
nodami, kur ir kokiame pasau
lio krašte galėsime nutūpti. 
Palikę savuosius, keliavome į 
naują pasaulį, į Braziliją bei 
kitus kraštus.

Tais laikais į Braziliją bu
vo emigruojama beveik iš viso 
pasaulio kraštų. Pirmoji lietu
vių grupė iš 16-kos šeimų yra 
atvykusi į Braziliją dar 1884 
metais.

Emigrantai buvo vežami 
laukų darbams į kavos planta
cijas. Per daug karštas klima
tas, neįprasti įrankiai, menkas 
atlyginimas jau iš pirmųjų 
dienų pradėjo varginti mūsų 
ateivį. Nors dauguma atvyku
sių buvo kaimo varguoliai ar
ba dvarų kumečiai! bet, atsi
dūrę dar sunkesnėse gyvenimo 
sąlygose, negu Lietuvoje, pra
dėjo ieškoti būdų patekti į 
miestus. Nebuvo tos dienos, 
kad į S. Paulo neatvyktų ke
letas lietuvių šeimynų iš toli
mų provincijų, ieškodamos ge
resnės pastogės ir sotesnio 
duonos kąsnio.

Atvykusioms į miestus be 
pinigų, gerai nemokantiems 
vietinės kalbos, gyvenimas bu
vo be galo žiaurus, žmonės 
gyvendavo gatvėse ištisomis 
savaitėmis. Trumpu laiku su
plaukė į S. Paulo didesnė mū
sų emigrantų dalis.

Retas kuris iš lietuvių, gyve
nantis Brazilijoje, nėra buvęs 
kavos plantacijose — fazen
dose, dvaruose, retas nėra dir
bęs prie medelių kaupinio ar
ba kavos raškymo, čia 
yra dar iki šiol dirbama pri
mityviu būdu. Iš darbininko 
reikalaujama begalinio jėgų 
įtempimo. Dirbant nuo tamsos 
iki tamsos su visa šeima, vos- 
ne-vos galima prasimaitinti, o 
menesio gale dirbančioji šei
ma vistiek likdavo ponui “sko
linga” už valgį, perkamą jo 
paties krautuvėje. Juo ilgesnį 
laiką dirbi, tuo daugiau lieki 
ponui skolingas. Tokiu būdu 
darbininkas lieka fazende- 

visa

riaus vergas. Ponas turi teisę i 
skolininką bausti. Mėginančius ’ 
pabėgti jo pasamdyti tarnai— | 
“kapungos”— pasiviję užmuš
davo vietoje.

Ypač sunkus vargas tenka 
toms šeimoms, kurios turi ma
žų valkų. Nebuvimas gydyto
jų, stoka tinkamos priežiūros 
ir maisto daugiau kaip 50 pro
centų vaikų nuvaro i kapus.

Tur būt, nerasime lietuvio 
Brazilijoje, kuris nežinotų 
apie garsųjį “Kabatoną.” Tai 
drėgnas, lietingas ir kalnuo
tas kraštas. Pasaulinės krizės 
metu čia daugelis lietuvių dir
bo tiesiant geležinkelį bei ka
sant tunelį. Darbas buvo sun
kus ir pavojingas, o uždarbis 
elgetiškas.. Jo su vargu užteko 
vienam prasimaitinti, o apie 
šeimos išlaikymą nebuvo nė 
kalbos. Esant lietingam ir 
drėgnam klimatui/ drugio li
ga neaplenkdavo nė vieno dar
bininko. šių eilučių autoriui 
taip pat teko sunkiai susirgti. 
Dirbti negalėjau, jokios medi
cininės pagalbos vietoje nebu
vo. Teko pėsčiomis grįžti į 
miestą per kalnų atšlaites.

Tokios tai “laimužės” teko
ne vienam darbo žmogui Ka- menesį.
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Kai kurie mūsų tėvynainiai 
pėsčiomis keliaudavo iš San 
Paulo į Urugvajų arba Ar
gentiną. Nesuradę tose šalyse 
darbo, grįždavo vėl į Brazili
ją- i

Išeivių tarpe buvo ir tokių 
žmonių, kurie, dar būdami 
Lietuvoje, pirko žemės sklype
lius Brazilijoje, žemės parda
vimo agentūra buvo įsteigta 
Kaune, Laisvės alėjoje, pava
dinta “Alfa.’’ šios “agentūros” 
direktoriai' buvo stambūs biz
nieriai su Glovackiu, prieša
is y je. Jie parduodavo išvyks
tantiems ne tik laivokartes, 
bet ir Brazilijos žemės skly
pus. Berlihe išduodavo pirkė
jams tam tikrą “kontraktą.” 
Emigrantai, atvykę į Rio 
Grande uostą, pradėjo ieško
ti pirktosios žemės. Prieplau
koje rado agentą vokietuką, 
kuris apsiėmė nugabenti pir
kėjus į jų sklypus. Po trijų 
parų kelionės geležinkeliu ir 
sunkvežimiu jie pateko į pal- 
m e iros miškų tankynę. Agen
tas paliko emigrantams po ke-
lis kilogramus pupelių bei ry
žių, “kol prasigyvens,” ir nu
važiavo savo keliais. Tik da
bar nauji “kolonistai” supra
to, kad jie buvo begėdiškai 
apgauti dar Lietuvoje, kai pir
ko žemę “Alfoje.” Kolonijoje 
nebuvo jokių dirbamos žemės 
buvimo požymių. Į kurią pu
sę nežvelgsi, visur vienodas 
reginys: miškas — džiungles, 
kur be kirvio pagalbos nė 
žingsnio neįeisi.

Kolonistai, patekę į beviltiš
ką padėtį, nutarė pasilikti vie
toje, kadangi grįžti nebuvo 
jokių galimybių. Kilto mišką, 
statėsi palapines, sėjo ryžius 
bei kukurūzą, primityviu bildu 
medžiojo žvėriukus bei gaudė 
upėse žuvį. Praslinkus keliems 
mėnesiam? po naujakurių at
vykimo į koloniją, vieįją gra
žią dieną atjojo ginkluotų 
tarnų lydimas “kapitao do ma
to” — miško kapitonas. Jis 
Įsakė per 24 valandas visiems 
išsikraustyti, nes žemė ir miš
kas esą jo šventa nuosavybė.

Sau Paulo lietuviams gerai
žinomas “San Banto” turgelis, 
čia vietos buožės samdydavo 

! darbo jėgą. J turgelį kasdien 
'susirinkdavo šimtai moterų ir 
į jaunų mergaičių. Jos nuo ry- 
i to iki vakaro stovinėdavo, 
; laukdamos, kol kas nors pa-. 
! samdys. Neretai samdytojų 
■ tarpe pasitaikydavo “baltųjų 
vergių” pirkliu. Tokios! rūšies 
“ponai” ypač domėdavosi jau
nomis mergaitėmis, kurios, ne- 
mokėdamos vietinės kalbos ir 
nepažindamos didžiulio mies-
to spąstų, patikėdavo agentų 
pažadais ir žūdavo.

Brazilijos pažangiųjų lietu
vių kultūrinio veikimo sąlygos 
yra labai sunkios, bet įn>ks 
organizuotas kultūrinis veiki
mas yra visokiais būdais G'uk- 
domas. šalia kliūčių iš vietinės 
reakcijos jie pakelia visokius 
trukdymus ir provokacijas iš 
Eetuviškų buržuazinių nacio
nalistų, kurie užsiiminėja pro
vokacijomis ir pažangiųjų vei
kėjų jskundinėjimais Brazili
jos žvalgybai, Neatsilieka nuo 
j u ir reakcingi kunigai. Ta
čiau dauguma Brazilijos lietu
vių yra pažangūs, jie neap
kenčia fašizmo, myli savo Tė
vynę—Tarybų Lietuvą, džiau
giasi, kad ji įžengė į socialis
tinio vystymosi kelią. Reakci
jos siautimas nepajėgia užslo
pinti judėjimo už taiką ir de
mokratiją.

Vytautas Šviesys

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos kabinetas atstatydi
no. Prezidentiniai^ rinki
mai Brazilijoje įvyks spalio



Pas jaunavedžius Butkus
(Pabaiga)

—Pirmiau, — pridėdama 
mums uogienės, pasakojo 
Janina, — šitame kamba
ryje aš gyvenau su dviem 
mano seserimis. Jos taip 
pat dirba “Lelijoje,” kuri 
pastatė šitą namą savo dar
bininkams. Prieš mums ap- 
sivedant su Antanu, mūsų 
profsąjungos vietiniam ko
mitetui paprašius, seserims 
tame pat name buvo duotas 
kitas kambarys, o mes tuo 
tarpu įsitaisėme čia. Fa
brikas stato dar namų, ir 
niums pažadėjo duoti butą.

Pradėjome kalbėti apie 
finansinius reikalus. Tiesą 
sakant, apie tai pradėjau 
kalbėti aš: įdomu buvo su
žinoti, ar Butkams, ką tik 
pradėjusiėms šeimyninį gy
venimą, pakanka lėšų apsi
rūpinti viskuo, kas reikalin
ga. j

Šis klausimas, pasirodė, 
Nelabai jaudina jaunave
džius. Janina kas mėnesį 
uždirba apie 900 rublių. Jos 
vyras — darbų vykdytojas 
Lietuvos Vartotojų draugi
jų sąjungos statybos sky
riuje — uždirba maždaug 
tiek pat. Tik kiek daugiau 
kaip 50 rubliu jie moka už 
butą, šviesą ir šildymą. 
Apie ketvirtadalį uždarbio 
Butkai išleidžia maistui. 
Tam tikros išlaidos daro
mos teatrui, kinui, kny
goms. Už likusius pinigus 
jie perkasi rūbus, baldus ir 
viską, kas reikalinga na
mams.

; —Gyvenam, kaip matote, 
neblogiau už kitus, — baigė 
Janina savo pasakojimą 
apie jų biudžetą. Ar teisy
bė, nebloga pas mus Y—pa
klausė jinai, tartum patvir
tindama savo žodžius.

Taip, čia iš tikrųjų buvo 
jauku. Minkšta sofa, ap
mušta nelabai brangia, bet 
gera tamsiai raudonos spal
vos medžiga, puikiai deri
nosi su spinta iš raudono 
medžio, lova, tualetiniu sta
liuku, kilimu ant ■ sienos, 
abažūru.

—Beveik viskas, kas čia 
yra, — kartu su manim ap
žvelgdama kambarį, pasakė 
Janina, — mūsų įsigyta per 
vienerius metus.

—O apie mano “kraitį” nie
ko nesakai?!—juokdamasis 
prikišo žmonai Antanas.

—Jis, lyg mažas vaikas, 
t niekaip savo “Baltika” at- 
j sidžiaugti negali, — atrėmė 
vyrą tokiu pat tonu Janina, 
rodydama į radijo imtuvą.

Užėjo kalba apie namų 
šeimininką. 1953 metais 
Antanas demobilizavosi iš 
Tarybinės Armijos, tuoj 
pat, žinoma, stojo dirbti, o 
po kelių mėnesių vedė myli
mą merginą.

Statybininko darbu jis la
bai patenkintas. Jam, bu
vusiam kariui, malonu ma
tyti, kaip visur Tarybų 
Lietuvoje vykdoma didelė 
pramonės įmonių, gyvena
mųjų namų, mokyklų, kul
tūrinių - buitinių įstaigų 
statyba. Štai ir statybinin

kai, kuriems jis vadovauja, 
turi netrukus atiduoti eks
ploatacijon didelį daržovių 
sandėlį ii* valgyklą Naujo
joje Vilnioje.

Draugiškai šnekučiuojan
tis, nepastebimai slinko lai
kas. Buvo jau vėlu.

—Dėl mano kaltės, ko ge
ro, rytoj į darbą pavėluo
site, — susigriebiau aš, pa
sižiūrėjęs į laikrodį.

—Nesijaudinkit, rytoj aš 
antroj pamainoj dirbu, — 
nuramino mane Butkus, — 
o Janina... Jane dabar 
atostogauja.

Jaunosios moters veidas 
kiek -išraudo. Bet paskui, 
matyt, nugalėjusi savo su
mišimą, ji pasakė:

—Taip, jau savaitė, kaip 
gavau dekretines atostogas. 
77 dienas, kaip priklauso 
pagal įstatymą, būsiu vals
tybės išlaikoma, o po to vėl 
grįšiu į fabriką.

—O kas prižiūrės kūdikį, 
kai būsite darbe?—paklau
siau aš.

Mūsų name įsteigtas lop
šelis fabriko darbininkių ir 
tarnautojų vaikams. Pri
tyrę gydytojai, patronaži
nės seserys labai gerai rū
pinasi vaikučiais. Kas trys 
su puse valandos man pri
klauso pertrauka kūdikiui 
maitinti. Taip kad ir ma
najam nebus bloga, — su 
įsitikinimu užbaigė Janina.

Aš neklausiau, kiek But
kai mokės už vaiko išlai
kymą lopšelyje, nes žinojau, 
kad beveik visas išlaidas, 
susijusias su tokiomis vai
kų įstaigomis, apmoka vals
tybė.

N. GOGOLIS

Senieji dvarininkai
(Tąsa)

4 — Kodėl gi čia, Nicipora'i, — tarė ji, 
kreipdamasi į savo prievaizdą, čia pat 
esątotį, — ąžuolėliai taip išretėjo? Žiū
rėk, kad tau plaukai ant galvos neišme
tė tų.

— Kodėl išretėjo? — kalbėjo ramiai 
prievaizdas. — Dingo! Ėmė, mat, ir 
dingo visiškai: ir perkūnas išdaužė, ir 
kirminai sugraužė — dingo, ponia, din
go!

Pulcherija Ivanovna visiškai pasiten
kino tokiu atsakymu ir, grįžusi namo, 
liepė tik padvigubinti sode sargybą ties 
ispaniškomis vyšniomis ir didelėmis žie
minėmis dūliomis.

Šit’ie pranašūs valdytojai, prievaizdas 
ir vaitas, laikė visai nereikalingu daly
ku vežti visus miltus į ponų svirnus, 
nes, esą, ponams užteksią ir pusės; pa
galiau ir šitą pusę atveždavo jie supeli
jusią arba sudrėkusią, kai jos jomarke 
nebepirkdavo. "Bet kad ir kažkaip apva
ginėjo prievaizdas ir vaitas; kad ir kaž
kaip baisiai visi apsirydavo visame dva- 

. re, pradedant nuo raktininkės ir bai
gsiant kiaulėmis, kurios išnaikindavo 

baisią daugybę slyvų ir obuolių ir daž
nai savo snukiais niuksėdavo medį, kad 
nukrėstų nuo jo ištisą vaisių lietų; kad 
ir kažkiek sulesdavo jų žvirbliai ir var
nos; kad ir kažkiek visi dvartarniai iš
nešdavo lauktuvių savo kūmams į kitus 
kaimus ir dargi graibstė iš svirnų seną 
drobę ir verpalus — ir visa tai atsidur
davo visuotiniame šaltinyje, t. y. smuk
lėje; kad ir kažkaip vogė svečiai, fleg
matikai vežėjai ir liokajai, — bet palai
mintoji žemė visko taip apsčiai gamino, 
Afanasijui Ivanovičiui ir Pulcherijai 
Ivanovnai taip maža reikėjo, jog visas 
šitas baisus grobuoniavimas atrodė jų 
ūkyje visai nežymus.

Abu senukai, senu senbajorių papro
čiu, labai mėgo pavalgyti. Kai tik im
davo aušti (jie visada anksti keldavosi) 
ir kai tik durys pradėdavo savo įvairia- 
balsį koncertą, jie jau sėdėdavo prie sta
liuko ir gerdavo kavą. Atsigėręs kavos, 
Afanasijus Ivanovičius išeidavo į prie- 

‘^nijię ir, mostelėjęs nosine, sakydavo: 
. “Žfūlia, žiūlia, eikite, žąsys, nuo slenks
čio!” Kieme dažniausiai susidurdavo 
su prievaizdu. Jis, kaip įprasta, j-į už
kalbindavo apie darbus itin nuodugniai 
ir padarydavo tokių pastabų, duodavo

tokių įsakymų, kurie galėtų kiekvieną 
nustebinti nepaprastu nusimanymu ūkio 
dalykuose, ir koks nors naujokas nebū
tų drįsęs ir pagalvoti, kad galima pa
vogti iš tokio apdairaus šeimininko. Bet 
jo prievaizdas buvo gudrus paukštis: ži
nojo, kaip reikia atsakinėti, o dar dau
giau — kaip reikia šeimininkauti.

Po to Afanasijus Ivanovičius grįžda
vo į kambarius ir, priėjęs prie Pulcheri- 
jos Ivanovuos, sakydavo:

— O ką, Pulcherija Ivanovna, gal lai
kas ko užkąsti?

— Tai ko čia dabar, Afanasijau Iva- 
novičiau, užkąsti? Nebent koržikų su 
taukais ar pyragaičių su aguonomis, ar
ba. gal būt, sūdytų rudmėsių?

— Gerai, kad ir rudmėsių arba pyra
gaičių, — atsakydavo Afanasijus Ivano- 
vičius, ir ant stalo staiga atsirasdavo 
staldengtė su pyragaičiais ir rudmėsė
mis.

Valandą prieš pietus Afanasijus Iva- 
novičius vėl užkąsdavo, išs’igerdavo se
nobinę sidabrinę taurę degtinės, užkąs
davo grybeliais, įvairiomis džiovintomis 
žuvelėmis ir kitkuo. Pietų sėsdavo dvy
liktą valandą. Be lėkščių ’ir padažinių 
ant stalo stovėdavo daugybė puodukų su 
užteptais dangteliais, kad negalėtų išsi
kvėpti koks nors gardus senobinis sko
ningos virtuvės gaminys. Per pietus 
dažniausiai būdavo kalbamasi apie da
lykus, labai artimus pietums.

— Man atrodo, lyg kita košė,—sakyda- 
* vo paprastai Afanasijus Ivanovičius, — 
truputį prisvilo. Ar jums neatrodo, Pul
cherija Ivanovna?

— Ne, Afanasijau Ivanovičiau: jūs 
įdėkite daugiau sviesto, tada ji ir neat
rodys, kad prisvilo, arba štai paimkite 
šito padažo su grybeliais ir įpilkite į ją.

— Gal ir taip, — sakydavo Afanasi
jus Ivanovičius, pakišdamas savo lėkštę, 
— pažiūrėsime, kaip čia kas išeis.

Po pietų Afanasijus Ivanovičius eida
vo pasilsėti valandėlę, o po to Pulcheri
ja atnešdavo perplautą arbūzą ir saky
davo :

— Štai pamėginkite, Afanasijau Iva- 
noviciau, koks geras arbūzas.

— Jūs netikite, Pulcharija Ivanovna, 
kad jis raudonas viduje, -— kalbėdavo 
Afanasijus Ivanovičius, imdamas gero
ką riekę. — būna, kad ir raudonas, bet 
negeras.

(Bus daugiau)

—O žin.ote> — tęsė jauno
ji moteris, — merginos iŠ 
mūsų cecho slaptai pranešė 
man, kad mūšą fabriko ko
mitete jau ruošiamos kaž
kokios dovanos mažyliui. Ir 
jie, lygiai kaip Antanas, yra 
Įsitikinę, kad bus berniu
kas. O ką, jeigu mergytė, 
a?

Janina nusišypsojo lai
minga šypsena,, bet staiga 
šypsena dingo iš jos veido 
Jr didelės mėlynos akys pa
sidarė labai rimtos.

—Aš šiomis dienomis per
skaičiau “Literatūriniame 
laikraštyje” šiuos, va, laiš
kus, — tarė Janina pasikei
tusiu, tyliu balsu, rodyda
ma pieštuku laikraštyje jos 
pažymėtą vietą. Ten buvo 
išspausdintos ištraukos iš 
daugelio šalių eilinių žmo
nių ir stambių politinių vei
kėjų laiškų, kurie buvo pa
skelbti Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos ir kitų šalių 
laikraščiuose.

—Ypatingai mane sujau
dino Margaretos F i š m e n 
laiškas iŠ Jungtinių Vals
tybių. Paskaitykite jį.

“Netrukus aš tapsiu mo
tina, — buvo sakoma laiš
ke, kuris iš pradžių buvo 
išspausdintas “Detroit Free 
Press,” — ir tai daugiau, 
negu bet kuri kita aplinky
bė, įtikina mane, kad būti
nai reikalinga tarptautine 
taika. Mano kūdikiui ir 
visiems vaikams mes turi
me užtikrinti, kad Amerika 
būtų laisva nuo baimės, ku
rią jaučiame mes, mūsų 
karta. Pirmoji sąlyga to
kiai, laimingai Amerikai 
sukurti—tai likviduoti ma
sinio žudymo grėsmę.”

—Aš, suprantama, nepa
žįstu Margaretos Fišmen,— 
susijaudinusi pasakė Jani
na, — nežinau jos politinių 
ir religinių įsitikinimų, bet 
kaip būsima'- motina, aš ją i 
puikiai suprantu. Lygiai 
kaip ir ji, aš nenoriu, kad 
toks likimas ištiktų ir mū
sų vaikus. Ir tegu žino 
Margareta,—su patosu bai
gė Janina, — tegu žino vi
si, visi, kad tarybinių mo
terų asmenyje kiekviena 
motina, kokioje šalyje ji be
gyventų, visada ras tikrą 
sąjungininkę prieš naujo 
karo kurstytojus, už taiką, 
už mūsų vaikų laimę.

M. Liubeckis

Chicagos Žinios
Profesoriai prieš 
Broyles bilius

Pirmiau Northwestern, 
paskiau Chicagos universi
tetų profesoriai, organizuo
ti į Universitetų Profesorių 
Sąjungą, išstojo prieš Broy
les bilius ir ragina guber
natorių Stratton vetuoti 
juos, jei tie biliai būtų pra
vesti valstijos legislatūroje.

Broyles yra republikonas. 
Už tuos bilius vyriausia ir 
stoja republikonai.

Dr. Harold Urey, atomi
nis mokslininkas, sako, kad 
tie biliai, kaip saugumo 
įrankis, visai nereikalingi, 
nes nėra valstijos valdžiai 
satigumo problemų. Bet jie 
bus labai blogi, nes valsti
jos seimelio politikieriukai 
galės tyrinėti, tampyti uni
versitetų profesorius, mo
kytojus, kitus žmones ne
va ieškodami nelojalių ir 
tuo figūruodami spaudoje.

Juos dėl to reikia atmes
ti. O jei valstijos seimelis 
priimtų, reikalauti guber
natorių Strattoną vetuoti, 
kaip jau sykį jis padarė. 
Dabar jis mano,- jie nebus 
blogi, bet jei daugelis rei
kalaus vetuoti, veikiausia 
jis vetuos juos.

Labai svarbu- reikalauti jų 
atmetimo. Rep.

merginos iŠ DETROIT, MICH

MONIKA PARKER
(Pupkevičiene)

Mirė Kova 15, 1955

Mes reiškiame širdingą užuojautą vyrui Ale- 
xandrui, dukteriai, sūnui, jos anūkui ir šeimai. 
Taip pat sesutei Onai Krakaitienei ir jos duktei 

visiems artimiems gimi-Florence ir žentui, ir 
nėms.

Aniceta Piginant Ji ir 
Harold

J. ir Ruth Merrick 
Friends
Paul Varnas
Frank ir Elizabeth

Jočionis
Frank ir Biruta Price 
John ir Anna Daukas 
S. ir A. Keturakis 
Benny ir Katrė

Kraptavičius

Natalija Astrauskienė 
Uršulė Palevičienė ir

Ophelia
Geo. ir Sophie Nausėda 
John ir Mary Genitis 
Anna Demskienė
Joe ir Marcela Aranuk
Susan Danta
Petronė Dulkienė
Chas. ir Jieva Nausėda 
Joe Galinskas

WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA
Atbudus gamtai iš po žie-|kius, pasirodė dar silpnas, bet 

vx!„ €|na geryn. Linkime greitai 
pasveikti.

Žilinskai ir Krutuliene

mos šalčių pradėjus, puoštis 
mūsų motinai žengei puikiu 
žaliuoju aksiomn,— neatsilie- 
kame ir mes, šios apylinkės 
progresyviai lietuviai, kur mus 

, visus vilioja ir kviečia šiltoj) 
saulutė, i atvirus laukus, miš
kus ir kalnus, kur žada išbu
čiuoti mūsų išblyškusius vei
dus, suteikti sveikatos ir tvir
tybės mūsų išvargusiam orga
nizmui. ir štai, ten mus kvie
čia L.L.D. 97-tos kuopos išva
žiavimo rengėjai, kur įvyks 
gegužės 29 dieną, Kazlauskų 
farmęj. O jeigu tą dieną lytų, 
tai viršminėtas išvažiavimas 
įvyktų ant rytojaus, nes bus 
šventė—-“Memorial Day.” iš
važiavimas prasidės apie 12-tą 
valandą dieną, tad, jeigu atva
žiuosite ir be pietų, pietus ga
lėsite gauti čionai,— taip pat 
bus ir išsigerti. Taigi, gerbia
mieji, gegužės 29-tą dieną pa
silaikykite liuosą, kad galėtu- 

j mete dalyvauti minėtame iš
važiavime.

Kelrodis: keliu 115-tu, 
žiuosite į 415-tą ir juomi 
šiai į “Harvis Lake,” čia

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

Dovydėnas aną dieną Naujie- 
nose užvažiavo klerikalams. 
J is rašė:

“Smetona švietimą ir kultū
rinius reikalus buvo atidavęs 
krikdemam kaip atlyginimą 
už 17 gruodžio sukilimą, kurį 
įvykdė klerikalinė karininkija 
ir ateitininkai.”

Rockford, III

į va-, 
tie- 
lai- 

kykitės po dešinei, aplink eže
rą, iki pravažiuosite Amuse
ment Park, ir nuo čia sukite Į 
dešinę, ir už vienos mylios ra
site Kazlauskų farmą..

Maloniai kviečia Rengėjai

O’štai kitas puikus parengi
mas, kurį rengia Lietuvių Ka
pinių Korporacija, kuris įvyks 
gegužės 1 d., pradžia 4:30 
po piet, Tautiškos Bažnyčios 
Salėje, 206 Parrish St., Wil
kes-Barre, Pa.

Viršminėtas parengimas bus 
nepaprastas tuomi, kad čionai 
bus suvaidinta labai juokinga 
ir įdomi komedija, “Prašvilp
ta Laimė,” parašyta iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo talen
tingo rašėjo, Andriaus Skrip- 
kos.

Viršminėtą komediją vai
dins nepaprastai gabūs akto
riai iš New Yorko. šiame vai
dinime netik gardžiai prisi
juoksite, bet ir gausite sąmo
ningų pamokų ir meniško pa
sitenkinimo. Dar daugiau: šia
me parengime dalyvaudami 
pa remsite viršminėtą svarbią 
Įstaigą, kuri yra teisingai ir 
išmintingai vadovaujamą. Pa
rengime bus užkandžių, gėri
mų ir gera muzika šokiams. 
O įžanga tik vienas doleris.

Širdingai kviečia visus,
Rengėjai

(Natūralu, kad Brooklyno 
pranciškonų Darbininkas labai 
įsižeidė. Darbininkas atšauna: 
O kaip su patimi Dovydėnu ? 
Ar jis neapsivertė aukštyn ko
jomis ?

Pavyzdžiui, anais laikais 
tas pats Liudas šitaip rašė 
apie tarybinę santvarką Lietu- 
,voje: i

<4Su liaudies vyriausybe ei
na visas kraštas, visi gyvento
jai seka ir dalyvauja didžio
sios kūrybos ir darbo pastan
gose.

... Mūsų draugystė su Tary
bų Sąjunga yra išbandyta il
go, nuoširdžios draugystės me
to ir gilaus dviejų draugų su
gyvenimo. Jeigu galvos .nete
kusio ir nusigyvenusio režimo 
keletas Vadų norėjo sudrums-

Serga Jonas Bulis; 
kitos žinios

Neseniai šv. Antano li
goninėje Jonui Ruliui buvo 
padaryta operacija ant de
šinės akies. Gydytojai sa
kė, viskas pavyko gerai.

Serga Uršulė Poškienė. Ji 
turėjo sunkią operaciją ant 
vidurių šv. Antano ligoni
nėje. Dabar randasi na
mie. Yra atvažiavus duk
tė Alenutė Andrikienė iš 
Wisconsino ją aplankyti.

Petras Žolynas po sunkios 
ir ilgos ligos mirė. Velionis 
palaidotas , balandžio 1 d.

Sunkiai serga Lukošienė. 
Ji randasi pas dukterį ir 
žentą Žalius. Duktė pri
žiūri savo seną mamytę.
Iš LDS 95 ir 212 kuopų 

susirinkimo
Kovo 6 d. suminėtos kuo

pos suėjo į vieną ir buvo 
atlaikytas pirmas suvienytų 
kuopų susirinkimas. Susi
rinkimas buvo skaitlingas 
ir entuziastiškas. Ji mus 
senus narius net atjaunino 
ir davė energijos daugiau 
veikti.

Jaunųjų kuopos pirminin
kas Mat Deder atidaręs su
sirinkimą paaiškino tikslą 
abiejų kuopų suvienijimo ir 
pakvietė senųjų kuopos pir
mininkę M. Rulienę tvarką 
vesti.

Suvieniję abi kuopas ga
lėsime daugiau nuveikti, 
ypatingai šiais jubiliejiniais 
mūsų organizacijos metais.

Po susirinkimo buvo pui
ki draugiška pare, pasivai- 
šinimas veltui. Marian ir 
Mat Deder su Alvina Lu
cas visus pavaišino šiltais 
užkandžiais savo kaštais. Ir 
tai ne pirmą kartą jie na
rius pavaišina.

Prie Kutros ir Tunkaus 
muzikos nariai linksminosi 
Raškevičiaus svetainėje ir
gi veltui.

žinių rinkėjas

VELYKŲ LINKĖJIMAI

tižią draugystę, tai buvo tik 
juokingas triukas ir kelnes pa- 
siraičiusio ‘vado* išmintis.”

Dabar mūsų Liudas paga- 
tavas ne tik visą Lietuvą, bet 
ii- visą Tarybų Sąjungą šaukš
te vandens paskandinti.

Mūsų" Draugams ir 
Kostumeriams

INDUSTRIAL CITY BANK
& BANKING CO.

30 Franklin St.,
WORCESTER, MASS.

Naujienybė Philadelphijai
Kuri Jaudins Sielą Kiekvienam Žmogui
OPERETIŠKAS 
KONCERTAS

:: Rengia Aldiečiai ir ■ 
Moterų Kliubas 

¥ PAGERBIMUI
< JONO RAINIO

Kaipo Visuomenininko
Įvyks Šeštadieni

Balandžio-April 23 *
414 Green Street

Vincas Globičius ir vėl 
smarkiai susirgo, šeštadienio 
vėlai naktį (bal. 2 d.) Vincui 
pradėjo pritrūkti kvapo ir jį 
pradėjo labai kankinti, o tuo 
laiku su gydytojais labai .sun
ku susisiekti. Vienok Vincas 
išlaikė ligi ryto. Sekmadienio, 
balandžio 3 d., anksti rytą, 
Vinco žmona jau gavo gydy
toją, kuris pripažino' “Plaučių 
Uždegimą,” ir greitai pašau
kė ligonvežimį, kuris nuvežė į 
Nesbitt ligoninę Kingstonc. 
Balandžio 5 d., Vincą ,aplan-

Programą duos žymūs lie- 
★ tuvių talentai iš Brooklyno.

Dalyvaus grupės, duetai ’ir 
■ solistai.

Visus kviečiame atsilankyti, pagerbti žymų 
visuomenininką ir pasigerėti gražia programa, 
nes retai taikosi turėti čia tokių koncertų.
Pradžia 7:30 Vakare Įžanga $1.00

............... i'**'?* " i . j,, n n i

8 psl.—Laisvė (Liberty)’ Antr., Balandžio (April) 12, 1955



Žinios iš Lietuvos
Už 2900 kg pieno iš 

kiekvienos karvės

primelžia |>o 2,809 kg

metais gyvuliu augin- 
laimėjimų. 

galviju

PRIEKULE. — Priekulės ra
jono Stalino vardo kolūkis 
pernai įvykdė visuomeninės 
gyvulininkystės išvstymo pla
ną pagal visas gyvulių rūšis. 
Kiekvienam 100 ha ariamos 
žemės, pievų ir ganyklų tenka 
po 27 galvijus, tame tarpe 12 
karvių. Kolūkyje iš kiekvienos 
karvė# 
pieno.

šiais
tojai siekia naujų 
Neseniai įvykusiame 
fermos darbuotojų gamybinia
me susirinkime 15 melžėjų įsi
pareigojo šiais metais iš kiek- 

« vienos karvės primelžti vidu
tiniškai po 2,900 kg pieno, iš 
kiekvienos karvės gauti ir iš
auginti iki 20 dienų po sveiką 
veršelį. Galvijų fermos vedė
ja# 
ūkio 
reiva 
lio 1 
dinti
kiekvienam 
žemės, 
ūkyje būtų po 27 galvijus, ta
me tarpe po 15.5 melžiamos 
karvės. G. Raguckas

V isasąj u ngi nes žemės
parodos dalyvis F. Ka- 
įsipareigojo iki š. m. spa- 
d. galvijų skaičių padi- 

iki 200 vienetų, taip kad 
ariamos

pievų ir ganyklų kol-

FAKTAI IR SKAIČIAI

žemiu 
procentu, 

kolūkiniu lauku

kolūkiuose pa- 
karvidzių, ver- 

kiaulidžių 
gaivu

VILNIUS. — Respublikos 
žemės ūkis apginkluotas prie
šakine technika. Veikia 135 
mašinų-traktorių stotys ir 10 
MMS. Nuo praėjusių rinkimų 
traktorių parkas išaugo 2.5 
kaito. Per praėjusius 2 metus 
šalies gamyklų darbininkai 
prisiuntė Lietuvai 520 grūdų 
ir 315 linų gombainų, 80 bul
vių sodinimo mašinų. MTS4.5 * v
kaito padidino darbų apimtį 
palyginti su 1950 m. Per ket
verius metus dirbamų 
plotai padidėjo 
žymiai pakilo 
derlingumas.

Respublikos 
statyta tipinių
šidžių, arklidžių ir 
daugiau kaip 140,000 
ir 350,000 vietų vištidžių. Bro
liškoms respublikoms pade
dant, daug gyvulininkystės pa
statų mechanizuota. Vandens 
tiekimas per 2 paskutiniuosius 
metus mechanizuotas daugiau 
kaip 360 fermų. 200 fermų 
įrengtos automatinės girdyk
los. Vykdant TSKP CK rugsė
jo Plenumo nutarimą, respub
likos gyvulių augintojai per
nai pasiekė gyvulių skaičiaus 
padidinimą.

Mūsų respublikos kaime pla
čiai paskleidžiamas geriausių
jų broliškųjų respublikų žem
dirbių patyrimas. Kolūkių dar
žininkai pereitais metais sėk
mingai augino daržoves dur- 
pių-pūdinio puodeliuose, šį 
daržovių auginimo metodą pa
siūlė Timiriazevo vardo žemės 
ūkio akademijos profesorius 
Edelšteinas. Lietuvos TSR kol
ūkiečiai gyvulių produktyvu
mui kelti pradeda naudoti ko
balto elementą pagal latvių 
profesoriaus Beržinš metodą.

140 kolūkinės gamybos pir
mūnų, keliasdešimt kolūkių, 
tarybinių ūkių, gyvulininkys
tės fermų, 5 selekcijos ir ban
dymų stotys, Pasvalio MTS, 
Panevėžio MMS ir kitos res
publikos organizacijos 1954 
metais dalyvavo Visasąjungi
nėje žemės ūkio parodoje. Pa
rodoje Lietuvos pavilijoną ap
lankė daugiau 
iiai žmonių iš 
respublikų ir 
kratijos šalių.

Rimtą pagalbą ruošiant nau
jus Lietuvos TSR mokslininkų 
kadrus teikia Maskvos, Lenin
grado, Ukrainos ir kitų res
publikų įžymūs mokslo dar
buotojai. šiuo metu 30 aspi
rantų respublikai ruošia Mas
kvos ir Leningrado mokslo įs
taigos. Pereitais metais keturi 
lietuviai aspirantai apgynė 
disertacijas Maskvoje.

Broliškosios respublikos ap
rūpina Lietuvos gydymo įstai
gas medicinos aparatūra. Da
bar kiekviename respublikos 
rajone, yra ligoninė. Kaimo 
^lėtovė^e yra įsteigta 100 apy-

kaip 2 milijo- 
visų broliškųjų 
liaudies demo-

linkių ligoninių, daug akušer- 
kų-felčerinių punktų. Vaikų ir 
moterų konsultacijų, vaikų 
lopšelių tinklas pokariniais 
metais išsiplėtė beveik 3 kar
tus.

Pokariniais metais respubli
koje išleista 16 milijonų gro
žinės, originaliosios ir versti
nės literatūros knygų. Dide
liais egzempliorių tiražais iš
leidžiami lietuvių, rusų klasi
kų, tarybinių rašytojų kūri
niai. štai, poetės S. Nėries kū
riniai pokariniais metais išleis
ti 15 kartų apie 270,000 eg
zempliorių tiražu. Lietuvių ra
šytojų kūriniai leidžiami ru
sų, ukrainiečių ir kitų bro
liškųjų respublikų bei liau
dies demokratijos šalių kalbo
mis.

a

kystės reikalais
JONIŠKĖLIS. — čia įvyko 

Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos Gyvulininkystės ir vete
rinarijos instituto kartu' su Jo
niškėlio rajono vykdomuoju 
komitetu suorganizuota moks- 
linė-gamybinė konferencija 
gyvulių produktyvumo pakėli
mo, gyvulių žiemojimo ir pa
šarų paruošimo klausimais. 
Konferencijoje, be Instituto 
mokslinių bendradarbių, daly
vavo Joniškėlio rajono žemės 
ūkio ir gyvulininkystės specia
listai, kolūkių pirmininkai, fer
mų vedėjai ir priešakiniai gy
vuliniu k y stės d arb u oto j a i.

Su gyvulių produktyvumo 
pakėlimo klausimais konferen
cijos dalyvius supažindino Gy
vulininkystės ir veterinarijos 
instituto šėrimo sektoriaus va
dovas J. Kunskas. Pranešimą 
apie pašarų parengimą šėri
mui padarė Instituto vyr. 
mokslinis bendradarbis B. čiu- 
berkis. Gyvulių priežiūrą žie
mojimo laikotarpiu nagrinėjo 
Instituto zoohigienos sekto
riaus vadovas Kubilius. Baiso
galos gyvulininkystės moksli
nio tyrimo stoties mokslinis 
bendradarbis L. Pulibinskas 
kalbėjo apie tai, kaip išaugin
ti visą veršelių prieauglį žie
mos sąylgomis.

Paleista nauja elektrine
ANYKŠČIAI.— šiomis die

nomis Anykščiuose paleista 
150 kilovatų/ pajėgumo šilumi
nė elektrinė. Ji tieks elektros 
energiją taip pat Troškūnų 
bei Kovarsko rajonų centrams, 
Anykščių rajono kolūkiams.

šiuo metu baigiama statyti 
hidroelektrine ant šventosios 
upės. Statybininkai laiko savo 
garbės reikalu užbaigti hidro
elektrinės statybą iki rinkimų 
(1 ienos. I. Girčys

VIRŠIJA UŽDUOTIS
‘ ‘ Sp artos’ ’ k o j i n i ų -tr ikota ž o 

fabriko kolektyvas su naujais 
laimėjimais ruošiasi sutikti rin
kimų į Lietuvos TSR Aukš
čiausiąją Tarybą ir vietines 
tarybas dieną.

136 įmonės darbininkai jau 
raportavo apie penkmetinių 
užduočių įvykdymą. Dabarti
niu metu, lenktyniaujamos 
linkimų garbei, geriausios fa
briko mezgėjos Murmaitė, 
Kniazauskaitė, siuvėja As
trauskaitė ir kitos, gaminda
mos tik puikios kokybės pro
dukciją, užduotis kasdien įvyk
do po 140—160 procentų. Ko
jinių mezgėja Maigytė per pa
mainą pagamina viršum už
duoties po 50—60 porų vyriš
kų kojinių, jos draugė Stanu- 
lytė per pamainą duoda 60— 
70 porų vaikiškų kojinių vir
šum užduoties.

Kojinių mezgimo cecho dar
bininkai įsipareigojo iki rinki
mų dienos sutaupyti 200 kg 
verpalų ir 2 procentais viršy
ti planinį gaminių rūšingumą.

Jei tamsta dar neturi Me- 
telionio knygos “Apie Dievus 
ir Žmones,” tai pasirūpink įsi
gyti. Kaina $1.50. Gaunama 
Laisvės knygyne.

NewWto^g^feAiiloi
Gegužinei Union Sq. 
reikalavimai daugėja

Už $35 pražudė savo 
jauną gyvenimą

J. Klimą išleisime 
svarbiam darbui

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Laikinasis komitetas Gegu
žės, Pirmosios demonstracijai 
rengti turi žinių, kad unijistai 
ir kiti demokratiniai miesto 
žmonės gausiai siunčia protes
tus prieš pasimojimą atimti iš 
darbininkų tradicinę jų susi
rinkimo vietą, Union Square. 
Tačiau to, kas jau padaryta, 
neužtenka, pareiškė komite
tas. Jis ragina protestų nenu
traukti, kol aikštė nebusi su
teikta.

Raginime palaikyti neper
trauktą veiklą, komitetas, gre
ta kitko, pareiškė:

“Mes stipriai raginame 
kiekvieną unijistą, kuriam rū
pi, kad suokalbininkai neiš
stumtų darbininkų Gegužinės 
Taikai iš Union Square, tuo
jau protestuoti 
neriui ir parkų 
Moses. Svarbu 
darbininkams
Union Aikštėje lygi dalis lai
ko dienos m et ir balandžio

majorui Wag- 
komisijonięriui 
reikalauti, kad 
būtu suteikta €

“Davimu antrojo leidimo 
(permit) 14 Street Business
men’s Associacijai darbininkų 
nekentėjų tikslas pasirodė vi
same nuogume. Jie darys vis
ką, kad tiktai uždaryti darbi
ninkams Union Square, tą tra
dicinę New Yorko Gegužinės 
Demonstracijų vietą.

“Newyorkieciai eiliniai uni- 
jistai privalo tą iššaukimą pa
sitikti dabar, kovoti panaujin
tu ryžtingumu apgynimui sa
vo teisės laisvai kalbėti ir susi
rinkti darbininkų daugiausia 
branginamos šventės proga.”

Krautuvių darbininką 
reikalavimai

De partm o n t i n i ų k ra u tuv > 11 
darbininkų unijos lokalai, su- 
sibūrusieji į sąryšį, žinoma 
kaip District 65, pradėjo šie
metines derybas su firmomis. 
Jau pradėti pasitarimai 
su Bloodmingdalo, Gimbel, 
Namm-Loeser ir Stern firmų 
atstovais.

Vyriausi reikalavimai yra 
pridėti fmokesties, pagerinti 
pensijas ir bendrai gerovės 
fondą.

Tos pat unijos žinioje esan
tieji čeverykų pardavėjai, apie 
3,500 asmenų, gavo sutartį ko
vo 25-tą, dieną pirm žadėto 
skelbti streiko. Jie gavo mo- 
kesties priedų, pagerinimus 
atostogų ir gerovės fondų.

Taipgi 3,500 dirbančių vais
tinėse gavo sutartį balandžio 
1-mą. Biskelį pakelta mažiau
sioji mokestis, ir yra kiti smul
kūs pagerinimai.

Dar tebeserga P. Poškaitis. 
Randasi toje pačioje vietoje, 
Kings County ligoninėj. Atro
do kiek tiek pagerėjęs. Leng
viau gali susikalbėti. Sako, 
kad jau nusibodo gulėti, o pa
vaikščioti negali, nes kairio
sios pusės vis dar negali val
dyti.

Poškaitis pageidauja, kad 
draugai atlankytų. Lankymo 

-valandos trečiadieniais ir sek
madieniais nuo 2 iki 4 po pie
tų. Randasi W.11-D4. v

G. Wareson

Pavojinga šaka
Farmingdale gyventojas Ja

mes A. Simons tapo areštuo
tas už sėdėjimą ant šakos. Ne 
dėl to, kad ta šaka buvo 20 
pėdų aukštumoje' iš kur jis 
galėjo nukristi, šaka esanti 
ties langu1 turtuolių Roslyn gy
ventojų Bowmanu namų kam
bario, kuriame miega graži 
tarnaitė. Tikrai nenustatyta, 
kas jam rūpėjo—pamatyti ne
mokamą “strip tease” ar pro 
lan$ą įsigauti į ponų butą.

Brooklyne suimtas 17 motų Į Filmininkas Jurgis Klimas 
vyrukas Joseph E. Conklin, Į vyksta Į Chicagą. Jisai ten su 
bandęs apiplėšti banką Coney j žemiais dainos artistais ga- 
Islande. Sakęsis, kad jį padrą- Įmins naują filmą, filmuos ope
snio tam žygiui aprašymai Į retę “Sudrumsta širdis.” Ta 
spaudoje, kad plėšikai Wood- ' gražioji Prano Balevičiaus mu- 
sidėje laimėjo didelius pini-| zika, Jono Juškos libretas, 
gus. Į bus įrekorduoti i filmą. Idai-

Išėjo taip, kad didelių pini- j nuos grupė geriausių Chicagos 
gų jis negavo nė pačiupinėti. Į dainininkų.
Pagrąsinusiam žaisliniu šautu
vėliu prie kasos, jam Įdavė 
tik $35. Sekė areštas, tapo 
Įkalintas. Už tai praleis eilę 
gražiausių metų kalėjime, o 
paskui visą amžių nešiosis ne- j Avė 
laimingą kriminalisto rekordą.

Taipgi, būrys 
Įninku) ruošia J. 
tu ves. Jos Įvyks 
tą dieną, 3 vai.

i berty ,

draugų meni- 
Klimui išleis- 

I 

balandžio 17- 
po pietų, Li-

Auditorijoje, Atlantic 
ir 110 St., Richmond 

j Hill, N. Y.

Senatorius Langeris 
kalbės New Yorke

Senatorius William II. Lan
ger iš North Dakota, repu bl i- 
konas, kalbės New Yorke Car
negie Hali balandžio 16-tą ten 
įvyksiančioje civilinėms lais
vėms apginti konferencijoje.

Greta senatoriaus, kalbės ei
lė liberališkų visuomenininkų, 
turinčių daugeliu klausimų 
vienas nuo kito skirtingas pa
žiūras, ryšius skirtinguose vi
suomenės sluoksniuose. Tačiau 

I

jie vieningi reikalais išsaugoti 
laisves.

Priteisė atmokėti už 
nušautą jaunuolį

Newyorkietis Louis Ciliberti 
buvo užvedęs prieš mieštą by
lą, reikalavo atpildo už tai, 
kad detektyvas nušovė jo sūnų 
Arthur, 16 metų. Teisme de
tektyvas Frank Nowell tikri
no, jok vyrukas buvo nužiūrė
tas nešantis vogtą rašomąją 
mašinėlę. Stabdomas, siekęs 
ranka kišenės, tad detektyvas 
pamanęs, kad jis siekia revol
verio, ir dėl to šovęs.

Matomai, teismas nebūtų 
pripažinęs nušovimą teisėtu, 
nes miestas pasiūlė tėvui susi
taikyti, sumokant jam $17,500 
atpildo. Advokatui jis sumo
kės pusę tos sumos—taip pa
tvarkė palikimų teisėjas.

STATEN ISLAND 5 minučių įva
žiavimas nuo Ferry. Reikalinga La
mų darbininkė, paprasta virėja, 6 
rūmai, nauji namai, visi įrengimai • 
3 šeimoje, atskiras kambarys, TV, 
privatinė maudynė. Gera alga. Pa
sitikima moteriškė, pageidaujama 
aukštos rekomendacijos. Saukite: 
GIBRALTAR 2-3335.

(70-73)

NAMŲ DARBININKR, švari, my
linti vaikus, abelnam namų darbui. 
Nereikia valgių gaminti, atskiras 
kambarys, maudynė ir TV set. 
Linksma apielinkė — daktaro na
mai. Priimtina vėliau atvykusi. Al
ga $45.00 j savaitę. Telefonuokite:

Great Neck 2-5181
(70-72)

HELP WANTED-MALE

SUPERINTENDENT
24 šeimos. Gaus 4 kambarius, ge- 

są ir elektrą veltui, priskaitant $50 
mėnesį.

ŠAUKITE TREMONT 2-4455
Pirmadienį tarp 4 ir 6 v. v.

(70-72)

i

REAL ESTATE

Tikėtasi streiko
AFI; 

savai- 
su sa-

O p e r u o to j ai p erva ž ų 
ries) per Hudson upę, 
nariai, galop praėjusios 
tės tebebuvo nesusitarę
vo samdytojais. Nepasitenkinę 
derybų eiga, jie buvo nusista
tę skelbti streiką balandžio 
n -tą.

Streikas paliestų apie 2,000 
darbininkų, operuojančių per
važas tarp New Yorko ir New 
Jersey šone esamų stočių šių 

lių linijų: Erie, Jersey 
1, Lackawanna, New 
Central, Pennsylvania, 

eilės kitų firmų, varto- 
pervažas savo kelči
ai* prekėms perkelti

PRANAS BALEVIČIUS da
lyvaus išleistuvių programoje.

Bus labai graži dainų pro
grama, taipgi parodyta filmą 
ar, gal, dvi.

Klimas turės didelių pieštų 
paveikslų ir įvairių paveiks
lams rėmų, kurie bus parduo
ti varžytinėmis. Taigi, prašo
me visoumenę skaitlingai susi
pili kti, 
riausio 
some.

palinkėti Klimui ge- 
pasisekimo. Visus pra-

Rengėjal

Laivakroviai miniomis 
renkasi i mitingus

I

Tas, ką ,radijas ir spauda 
I buvo paskelbę esant tiktai ke- 
i lių unijos lyderių užmojirni, 
Į pavirto į masini veiksmą New 
Yorko uoste. Gi masiniai veiks
mai neįvyksta prieš darbinin
kų norą.

Brook lyno prieplaukų laiva
kroviai balandžio 7-tą masi
niai, 7,000 jų, apleido darbą, 

'kai Deweyaus uždėtoji ant jų 
sprando komisija bandė juos 
prispirti dirbti unijai priešiš- 

Į komis sąlygomis.
Apleidę darbą, virš 3,000 

I iaivakrovių perpildė Prospect 
, Hall ir būriai stovėjo prie sa- 
i lės. Mitingas nutarė sekamą 
jiytą visiems eiti i prieplaukas, 
i bet dirbti tiktai tuomet, jei 
j bus prileisti dirbti unijinėmis 
Į sąlygomis.

Parduoda savininkas—Lake Suc
cess. Užimtinas liepos mėnesį. Gra
žus 6 rūmų namas, 3 miegrūmiai ir 
žaislam rūmas. Arti Lakeville mo
kyklos, profesionalų sritjde, rezi- 
dencijinė sekcija. Greitam’pardavi
mui tiktai $20,750. Kviečiame pa
matyti.

Šaukite: Great Neck 2-10395

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojarris. $6,950 ir aukš
čiau. Maži jmokčjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabūdavo! i. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių, žuvavimas. Mes lai
komo atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 — SAG HAR
BOR *5-0743.

(69-71)

PARDUODA SAVININKAS - KeW 
Gardens Hills, 6 rūmų, (3 miegrū
miai), mūrinis, atskiras. Garadžius, 
insdlated combination storm ir 
screen langai. Naujos vinylite grin
dys. Tiled virtuvė, ištaisytas skie
pas. Naujas dvigubom durim šaldy
tuvas. Greitam pardavimui tik — 
$14,750. Kviečiame pamatyti tik 
rimtus pirkėjus. Tol. OL. 8-7958.

(69-71)

I

Elektra užmušė sinkoj Transporto derybos

York 
taipgi 
j ančių 
v i am s
per upę.

Apiplėšimo lyderis 
esąs žinomas

žinomas, tačiau (šiuos 
džius rašant) tebebuvo nepa
siekiamas. Spauda skelbė, kad 
inžinieriumi tų $305,000 iš 
banko pagrobimo buvęs Red
mond Cribbins, 42 metų. JĮ 
atpažinę iš paveikslo policijo
je. Bet jis tebebuvo nesuim
tas.

Cribbins 1932 m. buvo nu
teistas 30 metų ar iki mirties 
kalėti už apiplėšime nužudy
mą bučerio Harleme. Tačiau 
1948 m. jis tapo išleistas.

Z O’

prausiamą kūdikį
Uoliisi gyventoja Mrs. Ge

raghty maudė 18 mėnesių anū
kę Įsodinusi virtuvės sinkoje. 
Tuo tarpu kitame kambaryje 
suskambėjo telefonas. Jinai 
nubėgo atsiliepti. Būdama prie 
jo, išgirdo virtuvėje lyg ir 
trenksmą. Įbėgusi, rado mer
gytę be sąmonės. Kūdikis pa
siekė netoli buvusį toasterį, 
Įtraukė jį sinkon ir taip tapo 
elektros užmušta.

Pašaukus pagalbą, prie kū
dikio darbavosi per pusvalan
di, tačiau nepavyko atgaivinti.

Richmond Hill, N. Y
L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, balandžio-April 
13 d., prasidės 7 vai. vakare, 110-06 
Atlantic Avė. Visi nariai malonėki
te atsilankyti ir kurie dar nesate 
užsimokėję duoklių, malonėkite už
simokėti.

Komitetas
(71-72)

tebevykdomos
CIO Transport Workers 

Unijos vadovybė jau buvo su
sitikusi su Transit Authority 
Įgaliotiniais derybose už algų 
priedą.- Priedas, tikrovėje, nė
ra nauja#. Po 25c. priedo bu
vo pareikalauta 1953 metais. 
Po to, pernai, buvo gauti prie
dai nuo 6>/2 il<i 11 centų. Tai
gi, dar turėtų pridėti nuo 14 
iki 181/> per valandą.

Unija ir Autoritetas vėl tu
rėjo susitikti šią savaitę.

Autoritetui atsakingumą pa
lengvina tas faktas, kad jam 
pačiam neteks toliau- gaspado- 
riauti. Valstijos Seimelis leido 
majorui Wagneriui atstatyti šį 
Autoritetą, susidedanti iš 5 
asmenų, o pastatyti savo pa
skirtus tris. Dabartinio tarny
ba baigsis birželio 30-tą.

RICHMOND HILL

1 šeimos mūrinis, 6 rūmų. 2 ntieg- 

rūmiai ir ištaisytas aukštas, Garu 

apšildomas (aliejum). Privatinė 
driveway. $14,500.

Telefonas: VI. 7-2335
(71-73)

Parduoda savininkas, Bronx, ant 
Valentine Avė. 3 aukštų, 3 šeimų 
mūrinis, 2-5’Z* ir 1-6 rūmų apart., 
aliejum apšildomas, semi-detached, 
puikiausiose sąlygose, nėra lubų 2 
apartment am. Daržus, 2 karam ga- 
radžius, ištaisytas skiepas. Geras 
pirkinys—nieko geresnio Bronx. — 
$8,000, $1,500 pinigais. Pamatymas 
pagal sutartį. Tel. FO. 7-7974

(71-74)

Pėsčiam 
mokyklą,

OYSTER BAY. 4 rūmų ekonomiš
ki namai. Dabar pilnai pertaisyti, 
prieš karą statyti. Taksai $150 j 
metus. Aliejum šildomi, 
nueinama j bažnyčią,
beach ir krautuvės. Gera kaimynys
tė. Lengvas susisiekimas 
Yorku. Apkainuota greitam parda
vimui $12,250. Savininkas apleidžia 
miestą, šaukite: OY. 6-0432.

(71-73)

SU New

Nelaimės traukinio
mzimenus mirė

m.,William E. Kelly, 62 
dirbęs inžinieriumi nuvijusia
me nuo bėgių traukinyje, mirė 
ligoninėje balandžio 7-tą. Jis 
buvo vienas iš 35 keleivių, su
žeistų toje nelaimėje. Trauki
nio nelaimė įvyko balandžio 
2-rą, netoli Albany.

Penki brooklynieciai ir apy
linkės gyventojai bus teisiami 
kaip pasirašę ir iškaitę sveti
mus bondsus.

Laisvės Piknikas

Liepos 2 Vai.
July Popiet
National Hall & Park

65-18 88th Ayr*, Woodside, N.Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis
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MATTHEW A

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172
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PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesivėluokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng
iate Laisvės naudai.

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1956 me
tams.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

MEN’S CLOTHING
(Biskį Naudoti)

Kai kurie siūtai kainuoja virš 
$100, Labai akį patraukianti, 

įsigykite tuojau. 
Ateikite Pasižiūrėti

Siūtai ir koutai nuo $9.00 ir 
aukščiau.

Taipgi nauji drabužiai
Z. Greenwald

1570 2nd Ave. (81—82 Sts.) 
Tel. TR. 9-4909

NEW JERSEY. PARDUODA SA
VININKAS. Cnpe Cod bungalow, 5 
dideli rūmai su garadžiu. Gražioje 
vietoje arti miško. akro žemės, 
sodas su įvairiais dideliais medžiais. 
Patogu del transportacijos. Tiktai 
$16,000. W. NEUMAN, 205 PineSfe., 
Haworth, N. J. Dumont 5-2568.

(7L73)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

UŽ $2,000 NUPIRKSITE 
Hardware—namas geležinių daiktų, 
maliavų, krautuvė, 5 metai kai įs
teigta, žema randa. $350 savaitinių 
jeigu, biznis rezidencijinėje sekcijo
je. Pardavimo priežastis, savininkas 
turi apleisti miestą. Tik kartą gy
venime tepasitaiko tokia proga.

STABILE HARDWARE, 53-11 
Broadway, Woodside, L. I.

(71-77)

BOARDING HOUSE. Kingston, 
N. Y. Priežastis pardavimo — liga. 
12 kambarių, 4 cabins, patrauklus 
dining rūmas. Maudymosi prūdas, 
puikiausiose sąlygose. 35 akrai miš
ko, gražios pievos. Progą virėjui.

Rašykite Box A 5, Room 830
Il West 42nd St., N. Y. C.

(68-71)

Su nuolaida parduoda savininkas. 
Mėsos krautuvė, gera vieta, 5’4 me
tų senumo. Ideališka tėvui ir sūnui. 
Naujai įrengta. Parduosime už 
$4,000. ($4,000 žemiau onjfinalės 
kainos). Geras mortgage, nę>' 
ninko namas. Kviečiame pamatyti. 
212 E. 29th St., N. Y. C. Arba šau
kite: MU. 9-6898

(70-73)
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