
Veiklaus gyvenimo

septyni, 
a visiems.

sukaktis.
Septyni ir

Niekintojai.
Red Cross? ir kraujas.

Rašo A. BIMBA

Tai buvo labai audringi po
kariniai laikai apie trisde
šimt metų tam atgal. Atsime
nu kaip šiandien. Visa šalis 
buvo sujaudinta didžiojo plie
no darbininku streiko.

Tam streikui energingai va
dovavo William Z. Foster. 
AmalgarheitŲ Rūbsiuvių Uni
ja streiką labai nuoširdžiai 
rėme. Ji streiko vedimui iš sa
vo iždo paaukojo šimtą tūks
tančių doleriu. Plieno darbi
ninkų unijai ji paskolino visą 
eilę agitatorių, kalbėtojų. 
Man teko garbė būti vienam 
iš jų.

★
Philadelphi joje buvo su

šauktas ifiilžiniškas masinis 
susirinkimas plieno darbinin
ką streiko reikalais. Mane pa
siuntė* pakalbėti lietuviams. 
Kalbėjo William Z. Fosteris. 
TatVbuvo dar tik apie 10.me
tų vyras. Pasisveikinome, pa
sikalbėjome. Tai buvo mano 
pirmas susitikimas su tuo ne
paprastai veikliu, kovingu 
žmogum.

7 ★
Šiprfiet Fosteris mini septin

tąją dešimtį savo veiklaus gy
venimo. Visur komunistai ir 
šiaip pažangūs amerikiečiai 
ruošia “pares” jo pagerbimui.

★
Prieš keletą metų Foster) 

buvo suėmus širdies liga. Ir 
dabar jis, matyt, nesveikuoja, 
bet dar laikosi ir darbuojasi. 
Pranešama, kad jis parašė di
delę, įdomią knygą “Outline 
Political History of Ameri
cas.”

Afevžai Amerika turi tokių 
veiklių, darbščių, pažangių 
žmonių, kaip William Fos
teris.

Visi Amerikos politikieriai 
susirūpinę septyniais vokie
čiais karo kriminalistais. Ne
nori juos pakarti, vilkina. Įsi
maišė net mūsų Aukščiausias 
Teismas. Kalba visas Wa- 
shingtonas. Ieško būdų jų kai
lio išgelbėjimui.

Juk panašiai aną dieną po
ra tuzinų panašių kriminalis
tų išspruko iš pilnai užsitar
nautos bausmės. Tai išsigimę 
nekaltų žmonių skerdikai.

★
Bet prieš keletą dienų čia 

pat Virginijoje septyni jauni 
negrai buvo sudeginti elektros 
kedėje. Visi žino, kad jie bu
vo baltųjų rasistų suokalbio ir 
piktybės aukos.

Nė piršto nepajudino nei 
prezidentas, nei valstybės pro
kuroras, nei Aukščiausio Teis
mų sutonuoti devyni nariai, 
ka< tuos žmones išgelbėti iš 
budelių rankų.

Tai tokiam baisiam nelygy
bės ir neteisingumo purvyne 
mus murdo kapitalistinė mo
ralybė.

Rhode Island teisėjas Ha
rold C. Arcaro išlaisvino tris 
komunistus ii- pasakė, kad 
mūsų Konstitucija saugo ly
giai. teises visų amerikiečių. 
Komunistai, kaip ir visi kiti 
amerikiečiai, turi teišę leisti 
ir dalinti lapelius. Policija ne
turi teisės juos persekioti ir 
terorizuoti.

Kiekvienas protingai žmo
gus sutiks su tomis protingo 
teisėjo pastabomis.

Mūsų išsieikvojusiems kleri
kalams nebeužtenka niekini
mui gerų gyvų žmonių. Jie 
verčia iš kapo prezidentą 
Roopeveltą ir bjauroja į jį, 
ka?ri' jis sudarė bendrą frontą 
su'Stalinu prieš Hitlerį.

Jo “nusidėjimas” buvo tik
rai smertelnas ir net numiręs 
jis niekados negaus atleidimo 
iš mūsų lietuviškų klebonų.

Darbo Žmonių 
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Korėjos liaudininkai ir 
kinai pasmarkino atakas 
rytiniame fronte
Amerikonai atvyko pagalbon 
apsuptiem Čipyonge saviem

Korėja, vas. 16.—Šiauri
niai Korėjos liaudininkai 
išvien su kinais ugningai 
atakavo amerikonus ir jų 
talkininkus rytiniame fron
te. Amerikonai buvo pri
versti pasitraukt atgal ties 
Čeconu, geležinkelio ir vieš
kelių stebule, 14 mylių į pie
tų rytus nuo Vondžu.

Amerikonai su tankais ir 
šarvuotais automobiliais at
vyko pagalbon apsup
tiems saviškiams ir francū- 
zams Čipvong mieste, vidu
riniame fronte, ir pramušė 
apsupančias korejinių liau
dininkų eiles. Bet vis dar 
nėra žinios, ar jie paliuo- 
savo apsuptuosius.

Liaudininkai ir kinai te
belaiko apgulę Čipyongą ir 
atakuoja amerikonus ir an
glus už 7 mylių į pietus nuo 

. io. Jie atėmė iš amerikonų 
viena kalnų į žiemius nuo 
Vondžu; paskui amerikonai 

"atgriebė kalno dalį.
Vakariniame fronte ame

rikonai apleido Kimpo lėk
tuvų stotį netoli Seoulo, 
Pietinės Korėjos sostinės.

Kinai ir korejiniai liaudi
ninkai/desperatiškai ataka
vo amerikonus už 8 mylių 
i pietus nuo Seoulo. Jan
kiai-atmušė atakas.

Visame fronte amerikonai 
kai kur buvo priversti pa
sitraukt šiek tiek atgal, bet 
atlaikė svarbiąsias savo po
zicijas.

Jankiu komandieriai skai
čiuoja, kad per dieną buvę 
nukauta bei sužeista “10,- 
993” korejiniai liaudininkai 
ir kinai ir suimta 365.

ŠIAURĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Maskva, vas. 15.—šiauri
nės* Korėjos liaudininkų ra
dijas pranešė:
* Liaudies armija drauge 
su kinais savanoriais .vis

Anglija perka popierį, 
kur jis brangesnis

London. — Anglija per
nai sustabdė laikraštinio 

i popierio pirkimą iš > Švedi
jos, sakydama, kad švedų 
popieris per brangus.

Dabar Anglija perka po
pierio* iš Jungtinių Valsti
jų ir Kanados, mokėdama 
brangiau, negu už švedišką 
popierį.

Gal jis gali ramiai miegoti 
Hide Parke tik todėl, kad jam 
delei to nei šilta, nei šalta.

Raudonasis Kryžius prašo 
kraujo gelbėjimui sužeistų 
karių gyvybės. Jam reikia pa^ 
dėti. Juk ten prezidento pa
siųsti kraują lieja mūsų sūnūs 
ir broliai.

Duodant kraujo, reikia pri
dėti savo balsą prie tų, kurie 
reikalauja taikos. Jau laikas 
baigti šį Korėjos konfliktą.

Richmond Hill 19, N. Y., Šeštad., Vasario-Feb. 17, 1951

žygiavo pirmyn ištisu fron
tu prieš amerikonus ir jų 
talkininkus.

Liaudininkai visiškai su
pliekė vieną pietinių Korė
jos tautininkų diviziją ir 
dalinai sumušė dvi divizijas 
amerikonų ir keturias divi
zijas jų talkininku, Pieti
nės Korėjos tautininkų.

Liaudies Armija ir toliau 
varo savo ofensyvą pirmyn. 
_______ 1_______________
MacArthur galėtu veržtis 
atgal j Šiaurinė Korėją, 
salto prez. Trumanas

Washington.—Prez. Tru
manas, atsakinėdamas į ko
respondentų klausimus, pa
reiškė, kad generolas Mac- 
Arthuras vis dar turi visą 
valia įsakyt savo armijai 
maršuot iš Pietinės Korė-, 
jos per 38-tą paralelę į Šiau
rinę Korėją ,jeigu jis matys 
tam reikalą.

Trumanas tvirtino, kad 
MacArthuras gali tatai da
ryti pagal pirmesni jam 
duotą Jungtinių Tautų įga
linimą.

Žymėtina, jog Angliios 
premjeras Attlee, pereitą 
pirmadienį kalbėdamas sa
vo seime, pageidavo, kad 
amerikonai nesiveržtu at
gal į Šiaurinę Korėją be pa
sitarimo su visais savo tal
kininkais. Nežinia, 'ar prez. 
Trumanas skaitysis su tuo 
patarimu.

Savąja kulka nušautas 
holandų komandierius

Korėja. — United Press 
praneša:

Šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai, persirengę į pieti
nius Korėjos tautininkus ir 
su amerikiniais šautuvais, 
atėjo pas holandų puikiniu-Į 
ką 'jM. P. Den Dudeną ir 
paprašė paskolint kulkų. 
Pulkininkas davė jiem kul
kų.

Tuomet 40 liaudininkų už
puolė holandų, Amerikos 
talkininkų, stovyklą, ir gau
tomis iš jiį kulkomis nuko
pė holandų pulkininką ir 
sunaikino žymią jo batalio
no dalį.
/ —:____________ ______ _

Darbo Partija reikalauja • 
atmest rendu pakėlimą N.Y.

Albany, N. Y. — Ameri
kos Darbo Partija reika
lauja, kad New Yorko Vals
tijos seimelis atšauktų savo 
nutarimą, leidžiantį pakelt 
rendas 15 procentų pagal 
McGoldricko planą .

Pirmadienį tuo tikslu bus 
įteiktas seimeliui bilius.

Tokio. — Prisnigo iki 12 
colių Tokio mieste, Japoni
jos sostinėje. Sniegų audra 
pražudė 77 žmones.

Aukštieji gelžkeliečių brolijų lyderiai Washingtone 
pas National Madiation Boardo pirmininką John 
Thad. Jie sako, kad jie neatsako, už eilinių geležinke
lininkų streiką. Jie buvo priėmę šios valdžios įstaigos 
pasiūlytą sutartį, bet darbininkai atmetė ir atsisako 
dirbti, kol jų reikalavimai nebus išpildyti.

Tuo tarpu prezidentas Trumanas įsakė armijai strei
ką sulaužytu Armija įsakė darbininkams tuojau grįž
ti prie darbo, arba jie visi atsidurs bedarbių eilėse. 
Tik tas gąsdinimas ir privertė darbinipkus pasiduoti 
be laimėjimo.

Suiro derybos su valdžia 
del algų pakėlimo

Washington. — Fabrikan
tų ir valdžios atstovai algi- 
nėje komisijoje nutarė, kad 
galima būtų leisti tik iki 10 
procentų pakelti darbinin
kams algą aukščiau, negu 
buvo 1950 metų sausio mė
nesį.

Darbo unijų atstovai rei

Įvairios šalys nenori prisiimt 
karinių Amerikos lėktuvų bazių

London. — Norvegija ir 
Danija bijo, kad jeigu leis
tų savo žemėje statyti ame
rikonams kariniu lėktuvu V. V I
stovyklas, tai gal “sukiršin
tų” Sovietus. To vengią ir 
tūli kiti Atlanto kraštai, 
kaip teigia United Press ir 
Associated Press korespon
dentai.

Kairo, Egiptas.—^Prane
šama, kad Egiptas, Irakas 
ir kai kurie kiti arabiški 
kraštai priešinasi siūlymui

Sustreikavo 70,000 
vilnonių audėjų

New York. — Nuo vidu
nakčio iš ketvirtadienio į 
penktadienį išėjo streikan 
70 tūkstančių audėjų - ver
pėjų prieš 160 vilnonų fa
brikus Naujojoj Anglijoje 
viduriniuose vakaruose ir 
rytinio pajūrio valstijose.

Audėjų Unija reikalavo 
pakelti algą 15 centų per 
valandą ir įvesti tūlus ki
tus pagerinimus. Vilnonų 
fabrikantai, iš savo pusės, 
nieko nesiūlė darbinin
kams; sakė, turime pa
laukt, iki valdžia nustatys 
“teisingesnes” kainas vilno
niams audeklams .

• Washington. — Republi- 
kęnas senatorius Taftas 
ruošia Kongresui pasiūly
mą, kad uždraustų prez. 
Trumanui siųsti užsienin 
daugiau amerikonų kariuo
menės,' negu tiek, kaip bus 
Kongreso nustatyta. 

kalavo bent 12 procentų pa
kėlimo. O kuomet valdi
ninkų ir fabrikantų daugu
ma ne'sutiko, tai darbinin
kų atstovai ir apleido komi
sijos susirinkimą.

Al ginė komisija susideda 
iš 9 narių — trys nuo fa
brikantų, trys nuo valdžios 
ir trys nuo darbininkų.

leisti Amerikai išvystyti 
ten anglų turimas lėktuvų 
stotis.

Kol kas tik viena iš ara
biškų šalių — Jordanas pri
taria tam Amerikos pagei
davimui.

Anglija leidžia Jungtinėm 
Valstijom įsitaisyti stiprią 
karinių lėktuvų bazę Cy
prus saloje, rytiniame Vi
duržemio Jūros ruožte.

Graikiška Cyprus sala 
yra užimta kaip anglų ko
lonija. '

Kodėl anglą valdžia 
primoka mėsininkam

London. — Anglijai taip 
stokuoja mėsos, kad val
džia aprėžė jos naudojimą 
viso tik iki vieno svaro per 
mėnesį kiekvienam gyven
tojui.

Mėsės krautuvininkai ne
gali pasilaikyti iš taip nu
puolusio biznio. Socialistų- 
darbiečių valdžia todėl pri
moka mėsininkams, kad jie 
visai neuždarytų savo par- 
duotuviu. v

Valdžia sustabdė mėsos 
pirkimą iš Argentinos to
dėl, kad Argentina pakėlė 
mėsos kainą.

Užtat anglų valdžia per
ka iš Franci jos prastesnę 
dešrinę mėsą, už kurią 
brangiau moka, negu Ar
gentina reikalavo už gerą 
jautieną.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
šilčiau.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji.

Trumanas nusprendė siųst 
Europon dar 100 tūkstančių 
Amerikos kariuomenės
Gen. Marshall prašo Kongresų 
nevaržyt prezidento valios

Washington.—Prez. Tru- 
mano valdžia nusprendė 
pasiųsti s.Europon keturias 
divizijas savo kariuomenės, 
arba apie 100,000 kareivių 
ir oficierių, imant sykiu su 
siunčiamais divizijų papil
dymais. Tatai pranešė ap
sigynimo sekretorius gene
rolas George Marshall, ra

portuodamas ginkliniam ir 
užsieniniam Senato komite
tam' bendrame jų posėdyje.

Paryžiaus policija suėmė 
550 demonstravusią prieš 
vokiečių atginklavimą

Paryžius. — Keli tūkstan
čiai žmonių, daugiausia ka
ro veteranai, demonstravo 
prieš vakarų Vokietijos 
valdžios pasiuntinius, kurie 
atvyko derėtis su anglais, 
amerikonais ir francūzais 
apie vokiečių armijos atgai
vinimą vakarinėje Vokieti
joje. .

7,000 policijos ir raitų 
žandarų daužė demonstran
tus buožėmis ir trempė ar
kliu kanopomis; daugelį su
žeidė ir areštavo bent ,550.

Demonstrantai šaukė: — 
Šalin nacių atginkluotojus! 
Šalin tą naują pavojų Fran
ci j ai!

Franci jos valdžia traukia 
teisman komunistu laikraš
čius Ce Soir ir l’Humanite; 
kaltina, kad jie iššaukė de
monstraciją, nepaisant po
licinio uždraudimo.

Anglu seimas pareiškė 
pasitikėjimu valdžiai

London.—Winstono Chur- 
chillo vadovaujami, konser- 
vatai (atžagareiviai) An
glijos seime reikalavo pa
reikšt nepasitikėjimą dar- 
biečių - socialistų valdžiai 
todėl, kad ii “negana gin
klavo” Angliją.

Konservatų reikalavimas 
tapo atmestas 308 balsais 
prieš 287.

Churchillas smerkė val
džią ypač už tai, kad jinai 
nepagamino Anglijai ato
minės bombos.

Dar atidėtas korimas 
7 nacią kriminalistą

Washington. — Vakari
nės Vokietijos premjeras 
Adenaueris ir kiti draugai 
septynių nusmerktų pakart 
nacių kriminalistų kreipėsi 
į Jungtinių Valstijų >ap-
skrities teismą Washingto
ne, prašydami dovanot jiem 
gyvybę .^odėl dar tapo ati
dėtas jų pakorimas.

Minimi naciai buvo niP 
smerkti mirt už tai, kad 
nužudė tūkstančius belais
vių koncentracijos stovy
klose karo metu .
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Vakarinėje Vokietijoje 
iki šiol buvo dvi amerikonų 
divizijos ir dar tiek kitų 
amerikinės kariuo menės 
dalių, kad susidaro daugiau 
kaip 85,000 kareivių ir ofi
cierių. Kuomet vakarinėn 
Europon nuvyks keturios 
naujos prezidento skiria
mos divizijos, tai jau bus 
apie 200,000 jankių kariuo
menės, priskaitant lakūnus 
ir kitus siunčiamus priedus.

Ta Jungtiniu Valstijų ka
riuomenė bus laikoma da
lim tarptautinės Atlanto 
kraštu armijos prieš Sovie
tus ir jų draugus.
Marshall reikalauja “nesu

riši prezidentui rankų” 
Gen. Marshall pranešė se

natoriams, kad jau vykdo
mas keturiu naujų divizijų 
siuntimas Europon (neatsi- 
khusiąnt Kongreso).

Gen. Marshallas atmetė 
republikonų siūlymus, sa
kančius:

Kongresas privalo nu
statyt. kiek prezidentas ga
lėtų siųsti kariuomenės J 
užsienį: turi būti uždraus
ta prezidentui siųst užsie
nin kariuomenę kitaip, kaip 
tik su Kongreso užgyrimu.

Marshallas baugino sena
torius, kad jeigu Kongresas 
taip “surištų nreziclentui 
rankas,” tai nusilpnintu va
karinės Europos gynimą 
nuo sovietinės Rusijos. O 
jei Sovietai, užimdami va
karų Europą, pasiektų At
lanto Vandenyna, tai ru§ų 
lėktuvai nuo jo krantų 
lengvai galėtu bombarduoti 
Jungtines Valstijas.

Gen. Marshallas pasako
jo:

—Tarptautinė p a d e t iš 
dabar yra daug opesnė ir 
pavojingesnė, negu pereito 
pasaulinio karo metu.
Ko Marshallas nori

Atsakinėdamas i senato
rių klausimus, Marshallas 
pareiškė, kad:

Geistina būtų i traukt 
Franko Ispaniją i Atlanto 
kraštu sutartį prieš Sovie
tų Sąjungą.

Turėtų būti atgaivinta 
vokiečiu armiia vakarinėje 
Vokietijoje ir ijungta į 
tarptautinę Atlanto kraštų 
kariuomenę.

“Baisiai svarbu” pakelti 
karini vakaru Euronos ūną 
ir vienvbe prieš Sovietus ir 
jų draugus.

Kartu Marshallas rapor
tavo, jog Ameriką stato 
naujas kariniu lėktuvų sto- 
vykias “daugelvte vietų 
įvairiuose pasaulio kam
puose.”

Išėjęs iš Senato komite
tų posėdžių, Marshallas sa
kė korespondentams, Kon
gresas privalo tik užgirti 
tokius prez. Trumano pla
nus ir palikti jam pilną va
lią kas liečia Jungt. Vals
tijų armijos siuntimą užsie
nin.
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taiRAI: ginti
Šiemet Kanadoje Cforon- 

te) yra šaukiamas taikai 
ginti kongresas, kuris įvyks 
balandžio 6, 7 ir 8 dienomis. 
Komitetas, šaukiąs suva- 
žiavima. išleido pareiškimą, 
kurio ištraukas mes žemiau 
]) a d u o sime. Atsišaukime 
skaitome:

Jungtinių Tautų( egzisteąci- 
.įa pavojuje, jos krizis

indijoJe Kirbama
.NnopHe *ąld Tri-

■ aščio ko t csnon-
I • \ I *

m.bejuje. Paul M. 
ana. .diena vii i ,

I ir pasižadam
Laisvę paremi i r

Dvikojai draskunai
Visas civilizuotas pasaulis stebisi ir piktinasi barbariš

kumu, kuris buvo parodytas su nužudymu septynių jau
nų negrų Virginijos valstijoje.. Niekados visoje tos val
stijos istorijoje nebuvo nubaustas mirtimi ir nužudytas 
baltas žmogus už moteriškes išprievartavimą. O šiame at
sitikime nebuvo net įrodyta, kad tie septyni negrai tokį 
nusidėjimą papildė. Vienok jie tapo sudeginti elektros 
kedėje!

O štai iškvla aikštėn kitas beveik dar baisesnis žmo- 
gaus suderėjimo pavyzdys. Taip pat, žinoma, vienoje 
iš pietinių'valstijų. Tą pavyzdį pasauliui suteikia Mis
sissippi valstija. Ten irgi yra nuteistas mirtin dar jau
nas negras, trijų vaikų tėvas, Willie McGee. Jau penkti i 
metai jis žiūri mirčiai į akis. Vieni teismai užgiria nu
teisimą mirtin, kiti atmeta. Bet viskas rodo, kad einama 
ir prie Willie McGee sudeginimo. . __

Tačiau šiame atsitikime baltųjų rasistų visišką sužvė- ( niu bombų
i mirtin nisteris sako, kad tpkįame ka- 

Net sunku tikėti, kad tokio baisaus, šiurpulingo ( riniame padėjime mum reiks 
-• • - -• ’ (genera-

mato
• ♦v.',. ... . 4 \ . « • i

mas atsisakyiųe priimti Kini
I .ją Į sąyo tarpą.

Korėjoj liejasi .vyrų, 
rų ir vaikų kraujas.

Apginklavimas Vokietijos . 
j ir Japonijos išniekina žuvusių 
I Kanados karių atminimą.

Lenktynės . ginklavimosi
I traukte traukia duoną, iš vai
kų burnų, kai tuo tarpu kari
nė propaganda nuodija jų 
protą, parengdama juos .žiau
rumams ir mirčiai.

Prekyba, skursta. Taksai 
auga, Pragyvenimo, kaina ky
la. Natūraliai, resursai ir so- 
cialis saugumas smunka.

Mūsų miestams Įsakyta 
rengtis apsisaugoti nuo atomi- 

į, o apsigynimo mi-

mote-

rėjimą parodo jų atsinešimas linkui nuteistojo 
žmonos, i ’
išsigimimo atsiranda mūsų didelėje, grąžioje žemėje.; gyventi ištisą kartą 
Sunku net tikėti, kad tokių pabaisų dar randasi kur nors.tion).
pasaulyje. ;.i

Štai ką pasakoja nuteistojo mirtin žmona Rosalie Mc
Gee. Kai jos vyras buvo suimtas, per ilgą laiką jos vi
siškai neprileido prie jo. Paskui niekšai “susimylėjo” ir 
nusprendė leisti jai savo vyrą pamatyti. Bet, sako Mrs. 
McGee, pirma, negu nuvedė ją pas vyrą, kalėjimo sargai 
privedė prie elektros kėdės, kurioje iš vakaro buvo sude
gintas jos pusbrolis ir liepė jai i'ją gerai pasižiūrėti. Ir 
sakė jai: Tai šitoje kedėje bus sudegintas ir tavo vyras!

Dar daugiau, sako Mrs. McGee, jie privertė ją atsisės
ti j šitą kėdę ii- net uždėjo ant jos galvos prietaisą, pęr 
kurią elektra leidžiama į žudomojo galvą. Girdi, pati pa
tirk, kaip jaučiasi būti elektros kedėje žudomu!

Nėra jokioje kalboje žodžių, pakankamą! tvirtų, at
vaizdavimui šio visiško Mississippi valstijos valdininkų 
sužvėrėjimo.

Ar tie žvėrys buvo už tokį pasielgimą su nekalta, jau
na, trijų vaikų motina nubausti? Ne tik nebuvo nubaus
ti', bet nebuvo nė pabarti, viešai pasmerkti. Jie ir šian
dien tebėra toje valstijoje valdovais.

Mbiiitd laiškai , 
pbHiai prezidetltieh'ei

Kokioje desperacijoje randasi Amerikos motinos, ku
riu 18 metų sūnūs žadami apvilkti kariška uniforma, pa
rodo jų laiškai Mrs. Trumanlenei. Iš Washingtono pre
zidento sekretoriai praneša, kad tokių laiškų ateina tiek 
daug ir juose motinos taip garsiai kalba, taip smarkiai 
protestuoja prieš kėsinimąsi ant jų vaikų, jog nieko pa
našaus nėra buvę visoje Amerikos istorijoje.. x .

Gerai tos motinos daro, kad rašo ir skundžiasi poniai 
prezidentienei. Gerai daro tos, kurios tokiais laiškais 
bombarduoja patį prezidentą ir kongresmanus.,

Lai mūsų valdovai žino liaudies nuomonę. Jie su ta 
nuomone turės skaitytis, jeigu tik ji bus pakankamai 
garsiai ir griežtai pareikšta. Apie šešiasdešimt procentų 

x Amerikos žmonių jau aiškiai nusistatę už baigimą karo 
Korėjoje, prieš naujo karo kurstytojus, už taiką ir ramy
bę, už padarymą galo šaltajam karui. Bet mūsų vyriau
sybės visa politika važiuoja kaip tik priešingais keliais.

Visa bėda tame, kad žmonės nepilnai išnaudoja savo 
demokratines teises ik civilines laisves savo • nuomonės 
išreiškimui. Kiekvienu dideliu klausimu, ypač klausimu 
taikos išlaikymo, karo kurstytojų sudraudimo, kiekvie
nas vyras ir kiekviena moteris turėtų aiškiai, nesvyruo
jančiai pasakyti savo nuomobę savo išrinktiems valdo
vams. Tegu paprastosios liaudies aiškų ir griežtą balsą 
girdi* prezidentas Trumanas ir sekretorius Acheson, ir 
visi senatoriai ir reprezentantai.* " • • . ■ -..X

Planuojamas masinis taikos zyc/is į Wasbingfona kovo 
1 diend, atrodo, bus viena iš priefnonių pasakymui vyu 

•naūsybei, ką paprastieji žmonės mano apie šių dienų 
politiką ir naujo karo pavojų. Iš visų Amerikos, kampų { 
susiiinksią tūkstančiai piliečių tiesiai prie, Baltojo Na
mo ir vienu balsu pasakysią:. Mes norime taikos!

Dar apie tas
“skrajojančidš lekšteš”

feerods 1947 metais pradėjo Amerikoje eiti kalbos, kad 
ten ir ten tas ir tas .savo akimis matė stebuklingas, šyie: 
gias, žaibo greitumu lekiojaųčias lėkštes.- Ir,per ištįsus 
keturis metus milijonai ir milijonai Amer kos žmonių 
buvo apgaudinėjami tuo “stebuklu.”, Valdžia ?įnojo, 
mokslo vyrai žinojo, komercinė spaudą žiųojo,, jog į^i 
nėra jokio stebuklo, bet žmonėms nesakė. Riešingai, mh 
lijonais žodžių komercinė spauda piešė visokius prasima
nymus žmonių gąsdinimui ta “rykšte.” Pirmiausia buvo

Prisirengimas, karui grūmo
ja surijimu mūsų gyvenimo 
būdo. Karas surytų pati mūsų 
gyvenimą.

Karų nebeturi būti.
Nors tamsūs debesys renka

si aplink, tačiau kiekvienas 
grūmojimas sutinka, pasiprie
šinimą žmonių, kurie nori tai
kos. ,

Toliau: ' '
A ntra jam e Paša ui i n i a m e 

Taikos Kongrese, laikytame 
Sheffielde ir Varšuvoje, per
eitą lapkritį, 2,065 delegatai 
iš 80 šalių, vardan „žmonijos, 
priėmė Jungtinėms Tautoms 
pasiūlymus, kurie gali pada
ryti galą karui ant visados.

Tie pasiūlymai, devyni jų, 
sudarą pasaulinės taikos prog
ramą, siūlomi kaip pagrindas 
diskusijoms ir veikimui, kuris 
bus kristalizuotas mūsų suva
žiavime.

Šio ^uvažiavinpoŠio ^uvažiavinpo pągrin^u 
yra ta propozicija, kurią pa
skelbė Jungtinių Tautų Čar- 
teris — kad žmonės gali pa
šalinti karo rykštę, kad i 
tingo^ socialęs sistijpps 
ir .privalo rungtyniautis 
kingai, o ne žūti kare.

Taigi Kanados, taikos 
lininkai nesnaudžia; jie dir
ba ir dirba uoliai, kad ne
prileisti pasaulio prie karo.

Darbuojasi ir Jungtiniu 
Valstijų, taikos, šalininkai, 
Girdėjome, jog šiiį metų įę- 
gužęs. mėnesio pabaigoje Či
kagoje Įvyks . didžiulis tai-

skirv 
gali 
tai-

są-

Tiek Kanados, tiek Jung
tinių Valstijų tąikaį ,.gintį 
kongresai bus sė,km ingi.tik 
tuomet, ,kai ųiasęs ?jnoųįų 
susirūpins ir darbuosis, kad 
jie būtų sėkmingi.

Jungtinių Valstybių iž
do sekretorius John Sny
der. Jis siūlo Kongresui 
tuojau smarkiai pakelti 
taksus.

agitavimą ablavukų pikietuot 
Laisvę.

Sveikiname Laisvę 4(1 metų 
gyvavimo ir skleidimo apšvie- 
tos tarpe darbo klasės sukak
ties proga.

V. J. Stankus, 
Miami, Fla.

Tai jau gavome visus tuos 
Laisvės numerius, kurie liečia 
Laisves Bendrovės šėrininkų 
suvažiavimą, ir bąnkietą. 
Kaip būdavo malonu dalyvau
ti z Laisvės suvažiavimuose, 
kuomet kaiminystėje gyven
davome, -Easton, Pa. Mes, 
florid iškiai, labai džiaugia
mės, kad Laisvės suvažiavi
mas ir bankiėtas buvo pasek
mingi ii1, jeigu ne tas staigiai 
subiuręs oras, tai butų dar 
pasek mingesnis.

Vienas šaunus suvažiavime 
pravestas nutarimas, kad nuo 
kovo mėnesio sukelti 10'tūks
tančių. dolerių Laisvės para
mai. Bet apie tai mes pakal
bėsime žemiau.

Dabar kas link kryžiokų 
manevrų, tai subliūško jų kle.- 
rikališkai kryžiokiškas pikie- 
tas, kad nei tuzino ablavukiš- 
kų pikietininkų prie Laisvės 
vartų negalėjo pasiųsti, buvo 
tiktai apie pustuzinis, iš kurių 
tarpo vienas nepraustaburnis 
ablavukas nešiojosi nuo vai
kų pasivogęs bletinį pištalie: 
ta, juokindamas progresyvę 
publiką, einančią Į suvažiavi
mą. Anot tos senos pasakos, 
jeigu kiaulė ragus turėtų, tai 
visą svietą išbadytų. Iš pra
džių kryžiokai su savo pikie- 
tais . prieš darbo klasę nubai
dė vieną kitą simpatiką, . at- 

i kalbęjo kai kuriuos biz*ni<erius, 
skelbimų. Bet

hune du
dentas T
Grimes , aną. .dieną, rašė 
savo laikraščiui, kaip šiuo 
metu Indijoje Amerika ir 
Tar. .Sąjunga darbuojasi, 
kreipdamos link savęs to 
krašto liaudį.

Pasirodo, jog Amerika 
leidžia ten milijonus dole
rių propągandai prieš Ta
rybų Sąjunga^ už tai, kad 
pakreipti Indiją “į sąv(o pu
sę.” Be;,kitko.,,; i:ąšo Mr. 
Grimęs, 700 Indijos jąįkyaš- 
čįų reaaktgrią.yra siuntinė
jami (Niujorko ( dienraščiai 
“(j?imes”. ir “tlerakl lT‘i- 
bunę”—xiemokaiTja.i;,

Ndsndųdžįą, aišku, ir .Ta
rybų, r Sąjungą:,,. ; taipgi
ękleidžįą litera,turą Indijo
je — iįterątūr.ą už taiką.

Amerikiečiarns tuo gerai 
Indijoje, kad daugelis re
daktorių ir kitokių žymių 
piliečių kalba ir-skaito an
gliškai, todėl ir lengva prie 
jų prieiti su anglų kalboje 
literatūra.

NESITINKA '
Net ir republikonų-niū- 

j or kiškis 
nesutinka su justicijos de
partment žygiu, pagal ku
rį buvo įkaitintas .Ųr. .Du- kad neduotų 
Bois ir jo bendradarbiai, tas jų sumas iki tiek nusidėvė- 
veikę Peace Information jo, kad gali jie 
Centre, kuris, jau senokai kaip veršiai neraliuoti, niekas 
liovėsi egzistavęs. Žinoma, nebepaiso tų hitlerinio plauko

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Traktorininkas-Pirmūnas

KLAIPEDA, 1950 m. gruo
džio 16 d. — Jono Kaupo-tė
vai turėjo 3 ha žemės. Buržu
azijai valdant, Jonas negalė
jo mokytis ir nuo mažens pra
dėjo dirbti pas. buožes. Savo 
prakaitu Jonas ilgai laistė bu
vusio Mosėdžio valsčiaus buo
žių laukus.

1940 m. Salantuose susiku
ria Mašinų - Traktorių Stotis. 
Jonas Kaupas pradeda 
dirbti prikabinėtoju. Jis 
joja apie traktorininko 
cialybę.

Besiplečiant MTS tinklui 
respublikoje, buvo sukurta ir 
Darbėnų MTS, i kurią atėjo 
dirbti Kaupas. Visą laiką šau- 

jis Įsigijo 
aplinkinių 
Kaupo Į- 

kolūkiečiai

joje 
sva- 
spe^

Herald. Tribūne

sau -bliauti,

ūkio artelių kolūkiečiai ir 
Darbėnų MTS darbuotojai 
vieningai iškėlė Jono Kaupo 
kandidatūrą irinkinumis (J. 
Klaipėdos srities Darbi? žmo
nių deputatų tarybos deppla- 
tus. A. Stonkus w

republikonų dienraštis tik 
dėl to tam priešinasi, jog 
tai, girdi, duos komunis
tams pagrindo propagan
dai skleisti. - -

Beje, Herald Tribune ne
sigaili taikos šalininkams 
aštrių epitetui )

išperų.
Nesvietiškai viskas brangs

ta, nepaisant nei pravestos 
produktam kontrolės pagal 
planą pono M. Di Salles. Tai 
aišku, kad ii* spaudos visokia 
medžiaga ir popieris šuoliais 

j kyla. Pastaruoju laiku mūsų 
Į ponas prezidentas siūlo nau- 
jjus’taksus pakelt nuo mažiau
sių iki didžiausių pirkinių, 

gruo- j ą jšku, kad ir spaudos dalykai 
rajono 
įvykdė 
išvys-

niai dirbdamas, 
aukštą autoritetą 
kolūkiečių tarpe, 
dirbtoje dirvoje
visuomet gauna gausų derlių. 
Praeitais metais jis su savo 
traktoriumi paruošė dirvas 
žiemkenčių sėjai “šlaveitų” 
ir “Kum.-pikų“ kolūkiuose, 

'šiemet minėtų žemės ūkio ar
telių kolūkiečiai gavo po 16—i 

18 centnerių rugių iš kiekvie
no ha.

šių’metų rudenį MTS vado
vybė pavedė Kaupui vadovau
ti kūlėjų brigadai, čia jis pa
rodė organizacinius sugebėji
mus ir garbingai pateisino 
jam parodytą pasitikėjimą.

LKP VI suvažiavimo vardo 
“Tarybinio pirmūno“ žemės

Melžėjos ištesėjo žodi

MAŽEIKIAI, 1950 m. gruo
džio 20 d. — Ruzgų tarybinio 
ūkio gyvulių augintojos 
metų pavasari Įsipareigojo 
kiekvienos šeriamos 
primelžti vidutiniškai 
500 kilogramų pieno.

Šie Įsipareigojimai

šių 
iš 

karvės 
po 3,-

garbin-
| gai įvykdyti. Valstybei prista
tyta 15,000 kilogramų pieno 
viršum užduoties. Vidutiniš
kas primelžimas siekė 
kilogramų iš kiekvienos 
vės.

Geriausia tarybinio 
melžėja Aleksandra Petkinąi- 
tė iš kiekvienos jai 
12 karvių primelžė po 
kilogramų pieno.

3,600 
k ar-

ūkio

priskirtų
600

naminių 
gyvulių 
laimėj i-

Metinis plakas įvykdytas
ŠIAULIAI, 1950 m. 

džio 20 d. — Šiaulių 
kolūkiai pirm laiko 
metinį gyvulininkystės
tymo planą, čia kiekviename 
kolūkyje suorganizuota po 4 
fermas.

Sėkmingai vysto visuomeni
nę gyvulininkystę šio rajono 
“Auksinės varpos“ sustambin
tos žerąės -ūkio , artelės kol
ūkiečiai, Viršum metinio pla
no kolūkio gyvulininkystės 
fermose yra 25 melžiamos 
karvės, dešimtys 
paukščių,/ Kolūkio 
augintojai didelius
mus pasiekė, keldami gyvulių 
produktyvumą, šiais metais iš 
kiekvienos karvės gautas vi
dutinis primelžimas 450 litrų 
viršija praėjusiųjų metų pri- 
melžima.

Kolūkyje-išaugo patyrę gy
vulių augintojai. Sąžininga 
pažiūra J darbą užsirekomen
davo fermų., vedėjas,.Stepas 
Nekrašas 
nyte ir Markutė, 
Bronė Bętriutiei 
reikaiteįnr kitos. ,

Kolūkis gerai pasiruošė gy
vulių žierpbjimui. Stambiųjų^ 
ii\ sultingųjų pašarų atsargų 
čia Užteks visai, žiemai.

melžėjos Aukščio-
, kiaulininkės 

^etriutienė, Felė No-

i » r • • ?; * '■ /’j..- i y *

paleista gandai, kad čia* bus rusų bolševikų .darbas su no
kiu ten “viršgamtisku” .išradimų .sunaikinti. Ameriką. 
Čia, girdi, tik pagąsdinimas, tik įasirodymas, bet, pa- 
laukitej vieną baisią dieną tos skrajojančios degančios 

S’“’* Mes pavers į pelenus ;v.isuš musų miestus!
askui buvo straipsnių straipsniai kepama toje pa- 
? spaudoje apie, tau jog tos “lėkštės” esančios užkiln
os ant-mūsų ąęipęs nuo kitų plaųetų. Tikintiesiems 

buvo, aiškinama, jog tai bus Viešpaties dievo atsiųsta 
rykštė. . . .... . . ' .

Tik dabar Dr. Ųrnęr Liddęl, vardu Office pf Navai Re- 
sęąrch,;iyisjen^praneša,> jog.visos tos kalbos apie “skra
jojančias lėkštes” buyo apgavystė. Tai buvo, niekas, dau
giau, ; kaip, tos ^įstąiįos orąp paleisti tam tikri baliūnai 
istyriipui^didėhame .aukštyje oro ąųdčtie^ ir padėties. Tai 
tik vienas iš daugelio zygitj prisirengimui prie naujo 
karo. .. . a , ‘ .

M f ’» • .• - J Ii*/' | ’ .» ' ' i * ' > z / , '

Vadinas, per ištisus keturis metus Anierikos žmonės 
Im vo tiiiilkiiianii, k lai < I i uan i i ir apgauti i liejam i. .

Ką dabar sakys tię,.pąęąmayti męlągiąi, kiir.ie; laik
raščiuose ir žurnaluose sąmoningai žmones mulkino ir 
apgaudinėjo?’ . /

dar aukščiau bus paliesti.
Dienraštis Laisvė turi kelius i 

tūkstančius savo ištikimųjų . 
veteranų patrijotų. Butų la- : 
bai gerai, kad tokių vetęranų ■
pęr vjsas kolonijas susiburtų! 
vienas tūkstantis ir sumestų 
po dešimkę., Na ir kaip berną-! 
tąnt suplauktų dešimtis tūks
tančių dolerių. Kagj tai reiš
kia ta viena dešimkė, dėl ku
rios nei vienas nenubiednėtų. 
Taip galėtume mes padaryt I 
kiekvienais metais, iki krizė; 
praeitų. O kiti visi išmestų pa
gal savo išgalę. ,

Kandidatu su dešimke pil- j 
nai sutinku būti. Kitataučių ' 
dienraščiai, pavyzdžiui lenkų, j 
prenumeratą ima iki $12 per* 
metus.

Į suvažiavimą ir aukų sup
laukė daugiau kaip du tūks
tančiai' dolerių. Tai gera špi- 
ga tysliavinei Vienybei už į

PONŲ LIKIMAS
(Pusiau Satyra)

Pasakyk, mano mylimas krašte, 
Ar .vietelė kur yr’ Lietuvoj, 
Kad būt galima dvarą ten rasti, 
Kuriam skurdžiai bernai teb’gyvuoj,’ 
Kuriam skurdžiai bernai teb’gyvuoj’?

Mums išdūmus iš savo tėvynės, 
Prieš mus niek’s nebelenkia galvos. 
Nesuprantam mes tvarkos vietinės: 
Kam negerbia ponų Lietuvos, 
Kam negerbia ponų Lietuvos?!

Mūsų dvarus, prakeikti prasčiokai, 
Pavertę į puikius kolchozus, 
Dabar džiaugias seni ir berniokai,— 
Jų gyvenimas linksmas, gražus, 
Jų gyvenimas linksmas, gražus . . .

Mūsų širdys kerštu gi liepsnoja, 
Mes nekenčiam Tarybų tvarkos; 
Darbininkai įš mūs tik kvatoja, 
Jų džiaugsmams nematyt pabaigos, 
Jų džiaugsmams nematyt pabaigos!

Ponas J. B.

2 p£bvLaisve (Liberty, Lith. Daily)- 17, 1951
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p’JfT.i * t *■ o / • A •<•»... • t ... I ; J . i . • V “

s Vį^lurinįų^ew-.Yorkp mokyklų fvaikai sul indę,po suoĮais ir stalais. Beveik visose mo
kyklose vedami panašūs t “pratirpai,” kad išlavintų vaikus, kaip reikia saugotis nuo

atominių bombų. . _ ,
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LIETUVOS TEATRUOSE SKAITYK

“BEGĖDIŠKA S VOGIMAS..

v

Šių metų sausio 27 cl. Čikagos kunigų 
Drauge tilpo “poeto” Jono Šilinio eilė
raštis pavadintas: “Gimtųjų namų šauks
mas.” Perskaitęs jį, kai kuris dipukiš- 
kas patrijotas galėjo net apsiverkti. Ei
lėraštis gražiai parašytas ir Jonas Šili- 
nife, be abejojimo, gavo komplimentų ne 
tik nuo obskurantiškų Draugo redakto
rių, o ir nuo skaitytojo, kuris eilėraštį 
skaitė

“GIMTŲJŲ NAMŲ ŠAUKSMAS 
prasideda šitaip:

“Saldu atminti namai gimti, 
takai vaikelio praminti 
toli, toli 
gimtoj šalyj.
Bet jų užmiršti negali, 
jie amžinai liks atminty 
šventi.”

. Ar gi tai negražu? Ar tai ne retas 
talentas?!

Jonas Šilinis užbaigia savo eilėraštį

ir geriausiais norais besivaduodamas 
žmogus negalėtų jų visų iškelti viešu
mon !

Tai jų kultūra!
Jiems vogti—juokas N.

LMS III Apskrities 
įdomus Koncertas

Sekamą sekmadienį Lietuvių Meno 
Sąjungos IH-čioji apskritis rengia retą 
koncertą: . Nassau Opera Gildijos artis
tai - dainininkai pateiks įdomų koncer
tą, suvaidindami - sudainuodami iš
traukas iš keletos operų. Gildijon įeina 
ir dainininkė Amelija JeskevičiūtėT 
Young, gerai Didžiojo Niujorko lietu
viams žinoma menininkė.

Koncertas prasidės lygiai 3:30 vai. po 
. pietų.

Prašome nepamjršti: tai bus vasario 
18 d., Liberty Auditorijoje, Richmond

“Vai kas grąžins man seserį,

kur augo mano šalyje?— 
Brangi manoji Lietuva!— 
Tokia sena ir vis nauja, 
Skrajosiu mintimis į ją! 
Žali jos kloniai ir kalnai 
liks amžinai, 
liks amžinai, 
atmintyje!”

Matome: Jonas Šilinis dainuoja 
seserį, taipgi tėvų namus ir “ 
ną,” 
ti, būk jo seserį, namus ir klevą seną 
bus pasiėmę nelabieji komunistai! ...

Kiek sielvarto tiems, kurie pabėgo iš 
Lietuvos, kurie jon negrįžo, ir kurie ne
šiojasi širdyje kerštą prieš Lietuvos 
liaudį!

m, gerai, pagalvosite: Draugo ben
dradarbis Šilinis vis tik puikus poetas!

Dabar antroji medalio,; pusė.
1937 m. lapkričio mėnesį Kaune iš- 

eidinėjąs žurnalas “Varpas” išspausdino 
tokį eilėraštį, parašytą francūzo Cha-

'■ teaubriando (vertė Inčiūra), pavadinta 
“ROMANSAS”:

Saldu atminti namai gimti, 
Takai vaikelio praminti

Toli, toli
Gimtoj šalyj.

Bet jų užmiršti negali, 
Jie amžinai liks atminty

Šventi.
Tegu skaitytojas palygina Jono Šili

nio darbą su francūzo poeto Chateaubri- 
and’o darbu! Pakeista tik antraštė! 
Prancūzas poetas pavadino savo eilėraštį 
“Romansu,” o Draugo genijus — “Gim
tųjų namų šauksmu”!

Eilėraščio viduryj šilinis matė reika
lo pakeisti tik vieną kitą žodelį,—kam, 
po paralių, išviso reikėjo keisti?!

^et eilėraščio pabaigą, kurią mes paci
tavome, Šilinis gerokai “pataisė,” nes 
fr^ncūzas poetas šitaip savo eilėraštį 
baigė:

Vai kas grąžins man tą Eleną, 
’' ’ Tėvų namus ir klevą seną,

Kur auga mano šalyje?— n
i Brancįi Francūzija!—

|, Tokia sena ir vis nauja,
Skrajosiu mintimis į ją!'

:f Žali jos kloniai ir kalndi 
Liks amžinai, 
Liks amžinai 
Atmintyje!

Va, jei norit!
Prisipažinsime, šis “atidengimas” 

yra padarytas “Naujienų.” Jos, š. m. • 
vasario 10 d., išspausdino “abiejis” eilė
raščius, sugretindamos ir parodydamos, 
kokie plagijavimai vyksta klerikalų 
spaudoje! Naujienos tai vadina “begė
dišku vogimu.”

Jonas Šilinis, matyt, yra dipukiškas 
poetas, na, ir jis norėjo pasauliui “pa
sirodyti.” Pasirodė taip, kad net Drau
go kaiminkos Naujienos negalėjo nu
imti, kol tos klastos neatidengė.

Ar tik vienas Šilinis šitaip daro?
Kryžiokų spaudoje melagysčių, plagi-

s javimų, iškraipymų yra tiek daug, jog . su jūsų choru?

apie 
klevą se- 

tuo, netiesiogiai, duodamas supras-

3 p»I.-Laisvč( Liberty, Lith. Daily) -Sėst., Vas.-Feb. 17, 1951

J. Banaitis
VILNIUS.—Per tarybų valdžios me

tus Lietuvos respublikoje žymiai išaugo 
ir sustiprėjo meno meistrų kolektyvas. 
Padidėjo ir teatrų skaičiui Jei buržua
zinėje Lietuvoje buvo tik 2 stacionariniai 
teatrai, tai dabar Tarybų Lietuvoje vei
kia 6 dramos teatrai, Operos teatras, 
muzikinės komedijos kolektyvas ®r lėlių 

1 teatras. Mūsų teatrų repertuarą sudaro 
geriausi tarybinių dramaturgų, -rusų 
bei Vakarų Europos klasikos kūriniai.

Lietuvos teatrų scenose su pasisekimu 
rodomos pjesės, pasakojančios apie tary
binės liaudies kuriamąjį darbą pokari
niais metais, apie gaihybos’ novatorius, 
apie aukštas moralines tarybinio ■ žmo
gaus savybes. Lietuviškojo žiūrovo dė
mesį ypač patraukia pjesės, kurios de
maskuoja klastingus naujo karo kursty
tojų kėslus.

Lietuvių dramaturgai sukūrė ištisą 
eilę pjesių apie mūsų respublikos darbo 
žmonių džiaugsmingą ir laimingą gyve
nimą. Didelio pasisekimo žiūrovų tarpe 
susilaukė pjesės: Pakarklio “Atkurtasis 
miestas,” Gražulio “Dešimt metų,” Čy- 
žiaus “Išvaduotoji , ^jaunystė,” Griciaus 
“Liepto galas,”. Guzevičiaus “Kalvio Ig
noto teisybė,” Gelbakcr ir Kašnickio 
“Taip prasideda gyvenimas” ir daugelis, 
kitų. . i'

Glaudžiai bendradarbiaudami su tea
triniais kolektyvais lietuvių dramatur
gai ruošia naujų kūrinių, kurie teatrų 
scenose bus palodyti per šį sezoną. Jų 
tarpe: Pakarklio “Nykstą rubežiai” 
apie Lietuvos kolūkinį kaimą, Šaltenio 
“Leiskite tėvynėn” — apie perkeltų as
menų vargingą gyvenimą vakarinėse 
Vokietijos okupacijos zonose, Lianės Ja
nušytės “Mūsų ne du ir ne trys”—apie 
Lietuvos pionierius ir naujos Guzevi
čiaus, Grušo, Gražiulio pjesės. Kompo
zitoriai A. Klenickis ir A. Račiūnas bai- ■ 
gia kurti naujas lietuviškas operas. 
Naujiems baletams muziką kuria kom
pozitoriai Belbzaras, Juzeliūnas ir kiti. 
Kūrybinis dramaturgų ir kompozitorių 
bendradarbiavimas su respublikos teatri
niais kolektyvais padeda kurti žymius 
meninius kūrinius, ryškiai pavaizduo
jančius džiaugsmingą,, šviesų lietuvių 
'tautos gyvenimą? < ‘

Šiame teatriniame sezone Lietuvos žiū
rovas taip pat pamatys eilę tarybinių au
torių pjesių, skirtų kilniai kovos už tai
ką temai: Umanskio ‘'Paryžius, Stalin
grado gatvė,” Mdivanio “Geros valios 

•žmonės,” Šatravos “Kovotojai už taiką” 
ir kitos.

Neseniai Lietuvos TSR Valstybinis 
Dramos teatras parodė A. N. Ostrovskio 
pjesės “Audra” premjerą. Lietuviškoje , 
scenoje šis puikus rusų klasikos veikalas 
pastatytas pirmąkart. Jaudinančius, 
įtikinamus vaizdus sukūrė teatro pir
maujantieji artistai, Stalininės premijos 
laureatai G. Jackevičiūtė (Katerina), XJ. 
Rudzinskas (Tichonas), A. Radzevičius 
(Kuliginas).

Kauno muzikos-dramos teatras baigia 
ruošti estų dramaturgų A. Jakobsono 
pjesę “Dvi stovyklos” (spektaklio reži
sierius J. Gustaitis, (Jailininkas—I. Sur- 
kevičius). Muzikinė šio. tęatro trupė 
ruošia naujas muzikines komedijas — 
Listovo “Svajotojas” ir Belozaro “Auk
so varpai.” Šiaulių teatro kolektyvas 
Didžiosios Spalio revoliucijos 33-sioms 
metinėms paruošė naują ukrainiečių 
dramaturgo A. Korneičiuko komediją • 
“Putinų gojus,” pasakojančią apie 
Ukrainos kolūkio gyvenimą. Klaipėdos . 
dramos z teatre repetuojama pjesė apie 
tarybinį jaunimą — “Trečiojo kurso 
studentas.”

Lietuvos TSR Valstybinis operos ir 
baleto teatras, praeitame sezone parodęs 
Asafjevo baletą “Bachčisarajaus fonta
nas,” operas — Musorgskio “Borisą Go- 
dunovą,” Smetanos “Parduotąją nuota
ką,” Karnavičįiaus 
nio “Toską, 
takliūs: baletus — 
ir Prokofjevo “Kalnų širdį, 
Čaikovskio “Mazepą,” Borodino “Kuni
gaikštį Igorį,” Klenickio “Prie Nemu
no,” Žukovskio “Iš visos širdies.”

Tarybų Lietuvos teatrai pasiekė ne
mažų laimėjimų tiek plečiant ir gerinant 
repertuarą, tiek ir keliant kūrybinių ko- 
' ........................ .. ' ' ' ' » ■■ ■ !

Iš amerikinio teatro 
istorijos

Šių metų vasarių 11 d. Niujorko 
“Timese” bendradarbis Sol Stember pa
duoda kaikurių davinių iš. amerikinio te
atro praeities, kuriais mes čia pasinau
dosime :

Pirmasis Amerikos žemyne spektaklis 
' buvo pastatytas 1598 m. balandžio mėn.

30 d. netoli EI Paso, Teksuose. Tai bu
vo komedija, parašyta kapitono Marcos 
Farfan de los Godos — ispanų kalboje 
komedija.

Pirmasis anglų kalboje spektaklis pa
statytas Virginia valstijoje 1665 m. rug
pjūčio 27 d. Veikalo pavadinimas: “Ye 
Bare and Ye Cubb” Ų. parašė William 
Derby, vaidino Cornelius Watkinson ir 
Philip Howard.

Pirmuoju profesionaliniu aktorium A- 
merikoje buvo Anthony Asquith. Atvy
ko jis iš Anglijos 1703 m. “pilnas utė
lių, gėdos, biednatvės ir bado.”

Pirmasis sceninis veikalas Amerikoje 
buvo atspausdintas 1714 metais Niujor
ke. Veikalo pavadinimas: “Androbo- 
rus.” Jį parašė Niujorko valstijos gu
bernatorius Robert Hunter.

Pirmas teatro pastatas Amerikoje bu
vo pastatytas 1716 metais Williamsbur- 
go mieste, Virginijos valstijoje.

Pirmoji profesionalinė teatrinė trupė 
Amerikoje buvo suorganizuota 1749 
Philadelphia, Pa. Ten ji suvaidino vei
kalą “Cato.”

Pirmasis . teatro pastatas Niujorko 
mieste buvo pastatytas 1732 m. netoli 
Pearl gatvės ir Maiden Lane; pavadin
tas “Naujuoju Teatru.”

Pirmoji amerikinė opera buvo para-
* šyta 1767 m., Philadelphijoje. Jos au

torium buvo Andrew Burton. Kadapgi 
opera turėjo “politinių elementų,” tai 
miesto valdžia neleido jos vaidinti.

Pirmoji amerikinė opera buvo pastaty
ta 1796 n)., Niujorko mieste. Jos pava
dinimas: “Edwin and Angelina.” Li- 
brettb '; parašė Elihu Hubbard, o muziką 
—Victor Pelissier.

•. • ■ ------ ------------------------------------------------------

Moterą Choras Toronte
Liaudies Balsas praneša, jog Kanado

je, Toronto mieste, yra organizuojamas 
LIETUVIŲ MOTERŲ CHORAS. Mo
kytoja paimta dainininkė ir muzikė Re
gina Strazevičiūtė.

“Atrodo, kad mes, torpntiečiai, turė
sime du choru,” rašo L. B. bendradar
bis. “Vienas — Bangos Choras, kurį 
ąiais metais sudaro išimtinai jaunimas, 
—o antras — pradėtas organizuoti Mo-

• terų Choras.”
Gražu, kad torontiečiai taip plačiai * 

žiūri į meno reikalus ir vis traukia dau
giau jėgų į menininkų eiles.

Mes linkime Toronto Moterų Chorui 
sėkmingai gyvuoti!

Ta pačia proga norime paklaustą 
Montrealio lietuvių darbininkų: o kaipgi

“Gražiną” ir Puči- 
abar ruošia naujus spek- 

Kreino “Laurens i ją” 
” operas —

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
I. VIENUŽIUI. Atsiprašome, verti

mu “Argi kas pasakys?” nepasinaudosi
mą; persilpnai išverstos.

lektyvų bei atskirų atlikėjų meistrišku
mą. Teatrinių kolektyvų veikla vis 
dažniau išeina už savųjų scenos aikšte
lių ribų. Sistemingas teatrų gastrolinis 
darbas profsąjungų bei stambių pramo
nės įmonių klubuose ir kultūros rūmuo
se respublikos miesteliuose bei kolūkiuo
se padeda supažindinti plačiąsias darbo 
žmonių mases su tarybinės dramaturgi
jos, rusų ir Vakarų Europos klasikos ge
riausiais kūriniais. j

Per laikotarpį nuo 1945 metų iki 1950 
metų liepos męnesio respublikos teatrai 

. parodė 251 prėmjerą, surengė daugiau 
kaip 10 tūkstąnčių spektaklių, kuriuos 
žiūrėjo apie 3 milijonus žiūrovų. Lietu- 
vos^teatras tapo tikrai liaudiniu teatru, 
savo spektakliuose atvaizduojančiu tary
binės visuomenės, gyvenimą.

Komunistų partija ir ’ Tarybinė vy
riausybė skiriay didžiulį dėmesį: lietuvių 
teatrinio meno yisokeriopam vystymuisi, 
aukštai vertina ^lietuvių kompozitorių, 
dramaturgų, aktprių pasiekimus. Dau
gelis Tarybų Lietuvos meno darbuotojų 
nešioja vyriausybinius apdovanojimus— 
ordinus ir medalius, daugeliui, suteikti 
garbingi nusipelniusių ir liaudies artis
tų vardai. ‘U >. >

Atsakydami į ^komunistų partijos ir 
Tarybinės vyriaūšybės rūpinimąsi, mū
sų respublikos meistrai siekia vis naujų 
ir naujų kūrybinių laimėjimų, stengiasi 
visą -savo patyrimą, "visas savo žinias 
perduoti teatriniam jaunimui. Teatrų 
afišose vis dažniau šalia garsiųjų artis
tų bei režisierių vardų pasirodo vardai 
jaunų meno meistrų, atėjusiu į teatrą 
paskutiniais keliais nfetais., Šiame tea- 
triniame sezone daugelis jų vaidina atsa
kingose pagrindinio mūsų teatru reper- 
tuaro\ rolėse ir partijose. Didelį popu
liarumą jau spėjo laimėti jaunieji ope
ros artistai Siparis,, Stasiūnas, Petraš- 
kevičiūtė,. Adamkevičius, Aleškevičiūtė, 
dramos teatrų artistai Kunavičius, Ga- 
rasimovičiūtė, Bratkauskas, Vaišytė, 
Babk’auskas ir kiti. Kiekvienas .iš jų die
ną po dienos tobulina savo meistrišku
mą, įsisavina socialistinio realizmo meto
dą, įgalinantį sukurti gilius Ir teisingus 
mūsų amžininkų—darbo didvyrių, lieps
ningų Tėvynės patriotų—^vaizdus.

MOKYKIS

/

Snaigės,,snaigės—sidabrinės
Puošia mūs takus, 

Pasivaikščioti vilioja
Vakaras jaukus.

Eikš, drauge, pasiskubėkie,
Tolūs mūs keliai,

Į krūtinę tyrą orą
Traukime giliai.

Nors pranyko horizonte
* B lankę pažarai, 

Bet mėnulis p'atekėjęs
Šviečia mums gerai.

Klojas žemė baltą gūnią
Dieną ir ir nakčia,

Ir akių aprėptas vaizdas
Pakitėja čia.

Puošia snaigės mūsų kelią,
Vakaras jaukus.

Eikš, drauge, pirmyn ir minkim 
y is naujus takus.

St. Jasilionis
Spalis, 1935.

Aguonėlės

J

Vėjužėlio pasūpuotos, 
Saulės bučkiais nubučiuotos.
Degą, žydi—grožę rodo— 
Joms gyventi nenubodo, 
Nes prie jų—prie aguonėlių— 
Auga pulkas bijūnėlių.
Bijūnėliai aguonėlėms, 
It meilužėms-širdužėlėms, 
Linksi, tario “labo ryto, 
Mūsų dienos jau prašvito.”

, Aguonėlės dega, kaista,
Ir žvilgsnius tik švaisto, švaisto, 
“Mūsų dienos, mūsų dienos, 
Mes linksmutės,—mes ne vienos.
Dvelkia, dvelkia lengvas vėjas, 
Aguonėlės sukinėjas, 
Ir, lyę mergšės bernužėliams, 
Siunčia šypsnį' bijūnėliams. 
19-VIH-29. st. Jasilionis

it

Vidinis iešm.učio sandaras 
nesudėtingas. Jis neturi gal
vos kiaušo. Jo griaučiai susi
daro iš nugarinės stygos 
(chordosL kuri eina išilgai 
kūną. Viršumi chordos eina 
nugaros smegenys. Jie visur 
vienodo storumo, priešakyje 
nesustorėję. Galvos smegenų 
nėra. Akių nėra. Bet iešmu- 
tis junta labai ryškią šviesą. 
Šviesą jis junta priešakiniu 
smegenų galu, nes visas jo 
kūnas permatomas. Jis turi 
žiaunų plyšelius, turi ir žiau
nas, kuriomis jis kvėpuoja, 
širdies jis neturi. Kraujas te
ka kraujo indais, jų siene
lėms susitraukiant. Kraujas 
ne raudonas, o bespalvis. Gir
dos ir pusiausvyros organų 
iešmutis neturi.

lešmutis turi nugaros stygą 
—, chordą, turi nugaros sme
genis, turi žiauhų plyšius, šie 
požymiai rodo, kad jis pri
klauso prie chordinių gyvūnų. 
Bet jis neturi kiaušo, todėl 
priskiriamas prie savotiško po
tipio — bekaušio potipio. .
STUBURINIŲ POTIPIS.

Stuburinių potipiui priklau
so daugumas chordinių gyvū
nų. Jų būdingas požymis yra 
tai, kad jie turi ne tik stubur 
rą (kai kada chordą), bet ir 
galvos kiaušą, kuriamė yra 
galvos smegenys.

Prie stuburinių priklauso 5 
gyvūnų klasės: žuvys, varlia
gyviai, ropliai, paukščiai ir 
žinduoliai.
1 KLASĖ. ŽUVYS.

žuvys yra paties papras
čiausio sandaro stuburiniai 
gyvūnai. Jos visada kvėpuoja 
žiaunomis, kūnas apdengtas 
kauliniais žvynais. Judėjimo 
organai yra pelekai.
53. Ešerys — žuvu klasės : 
as to v a s.

» į f # ,

Ešerys gyvena up^se, eže
ruose ir tvenkiniuose. Tai vie
na iš paprasčiausių mūsų žu
vų.

Jau iš kūno pavidalo gali
ma spręsti, kur eserys gyve
na : jo kūnas į priešakį ir i už
pakalį smailas, iš šonų suplo
tas; kaklo jis neturi, galva 
nejudamai sujungta su lieme
niu.. Vanduo žymiai sūdresnis 
už orą ir judėti jame daug 
sunkiau, negu ore, bet verps
to pavidalo ešerio liemuo 
lengvai skrodžia vandenį.

Išorinis ešerio sandaras. 
Ešerio kūną sudaro galva, lie-x 
muo ir uodega, bet ryškių ri
bų tarp jų nėra: jie nežymiai 
pereina vienas į kitą. Galva 
vadiname priešakinę kūno da
lį iki žiaunų dangtelių galo; 
užpakalinė kūno dalis, prade
dant nuo užpakalinės angos, 
vadinama uodega.

Smailame ešerio snukyje 
yra burna, kuri gali plačiai iš
sižioti. Dėl paslankių lūpų 
ešerio žiotys labai didelės, 
tad jis lengvai pagriebia ir 
praryja grobį — įvairius van
dens gyvūnus ir žuvis. Ešerys 
plėšrus; stambūs ešeriai min- . 
ta daugiausia žuvifnis.

Viršutinėje ešerio galvos, 
dalyje matyti dvi poros skylan
čių. Tai šnervės, kurios susi
siekia su ešerio uoslės organu. 
Uoslės organas nesujungtas su 
burnos ruimu; tai dvi duobu
tės, turinčios kiekviena po 2 
išviršines angeles — šnerves. . 
Galvos šonuos^ ešerys .turi dvi 
dideles plokščias akis. Jos be 
vokų, pridengtos permatoma 
plėvele. Už akių, arčiau į lie
menį, yra dideli žiaunų dang
teliai, kurie apdengia žiaunų 
ruimą (ir pačias žiaunas. Eše
rio burnos ruime yra trumpas 
liežuvis, o žanduose ir ryklės 
gilumoje — smulkučiai aštrūs 
dantys. Kramtyti tais danti
mis ešerys negali: jąis tik pri
laikomas burnoje grobis.



ŽMOGAUS GIMIMAS
Maksimas Gorkis

Pabaiga)
Mes po truputį keiksnojo

me vienas antrą, ji —pro dan
tis, aš — taip pat negarsiai, ji 
— iš skausmo ir, tur būt, ’iš 
gėdos, o aš — iš sumišimo ir 
iš gailesčio...

— V-viešpatie, — gargėjo 
ji, jos pamėlynavusios lūpos 
sukąstos ir apsiputojusios, o iš 
akių, tartum staiga išblėsusių 
saulės atokaitoje, vis liejasi 
tos gausios nepakeliamų mo
tinos skausmų ašaros, ir visas 
jos kūnas laužiasi, riečiasi, 
dalomas pusiau.

— Atsitrauk tu, biese...1
Silpnomis, iškreiptomis ran

komis ji vis dar. stumia mane, 
o aš įtikinamai sakau:

—Kvaile, gimdyk tik, gim
dyk greičiau...

Ligi skausmo gaila jos, ro
dosi, kad jos ašaros užplūdo 
mano akis, širdį spaudžia so
pulys, norisi rėkti, ir aš rėkiu :

— Na, greičiau ! ,
Ir štai — mano rankose 

žmogus — raudonas. Nors ir 
pro ašaras, bet aš matau —jis 
visas raudonas ir jau nepa
tenkintas pasauliu, skėčiario- 
jasi, spardosi ir dusliai klykia, 
nors dar tebėra surištas su 
motina. Jo akys mėlynos, no
sis juokingai suplota ant rau
dono, sugniužinto veido, lūpos 
juda ir tęsia:

žiūrėk, 
rankų;

ryšulėlio...
Ir staiga, tyliai/ šūktelėjusi, 

pritilo, paskui vėl prasivėrė 
tos neapsakomai gražios akys
— šventos gimdyvės akys, 
mėlynos; jos žiūri.į mėlyną 
dangų, jose dega dėkinga, pil
na palaimos šypsena; pakėlu
si sunkią ranką, motina pa
mažu žegnoja save ir vaiką...

— Garbė tau, šventoji die-j 
vo motina... ak... garbė tau...

Akys prigeso, įkrito; ji il
gai tyli, vos alsuodama, ir 
staiga sutvirtėjusiu balsu sako 
man:

— Atrišk, berniuk, mano 
terbelę.

Atrišau, ji įdėmiai pažiūrė
jo į mane, silpnai prasijuokė, 
ant įkritusių jos skruostų ir 
prakaituotos kaktos tarytum
— vos regimai — pasirodė 
šiek tiek raudonio.
.— Paėjėk į šalį...
— Bet tu čia perdaug nesi- 

tvarsyk... '
— Na, na... paėjėk.
Paėjėjau netoliese į krū

mus. Krūtinėje tyliai čiulba 
kažkokie puikūs paukščiai, ir 
tatai — drauge su nepritylan
čiu jūros ūžesiu — yra taip 
gera, kad galėtum 
ištisus metus...

Kažkuir netoliese 
upokšnis — tartum 
pasakotų draugei 
mylimąjį.

Viršum, krūmokšnių pasikė
lė galva, aprišta geltona ske
peta jau kaip pridera.

— Ei, ei, tu, bra, per anksti 
su sir u ošė i! 1

Laikydamasi ranka krūmo 
šakos, ji sėdėjo, trirytum iš
sunkta, be kraujo lašelio pil
kame veide, su dideliais mėly-

I nais ežerais akių vietoje, ir 
i meiliai šnibždėjo:

—• žiūrėk — kaip miega...
Miegojo jis ‘gerai, bet, ma-

— O* kaipgi! J Mūsų popo 
vyresnysis sūnus taip pat stu
dentas, ant popo mokosi...

—• Tai va ir aš iš tokių. Na, 
eisiu vandens...

Moteriškė 
prie sūnaus, 
alsuoja ? — o 
jo jūros link.

— Apsiplauti reiktų man, 
bet vanduo nežinomas... Koks 
čia vanduo ? Ir sūrus ir kar
tus...

Fridrichas Engelsas

palenkė galvą 
paklausė — ar 
paskui pa ž i nuė

labai
O tu juo ir nusiplauk— 
sveikas vanduo!
Argi ?
Tikrai. Ir daug šiltesnis, 
upokšnyje, o upokšniai

Fridrichas Engelsas, Kar
lo Markso kovos draugas ir 
bendražvgis, vienas iš di
džiųjų marksizmo mokslo 
kūrėjų, gimė 1820 m. lap
kričio mėn. 28 d. Bazmano 
mieste, Prūsijos Reino sri
ty j ę? tekstilės fabrikanto 
šeimoje. •

Engelsas mokėsi Mazma- 
no realinėje mokykloje ir 
Elberfeldo gimnazijoje. Vi
sos Fridricho Engelso sim
patijos iš pat jaunų dienų 
pavergtųjų ir išnaudojamų
jų darbo žmonių pusėje. Jis

mo-

kaip
čia — tikras ledas...

— Na, tu geriau žinai...
Snausdamas, nukoręs gaivą pasirenka mokslo žmogauš 

ir kovotojo kelią. Engelsas

vą, ėmė jai vadovauti. Briu
selyje jie užmezgė ryšius su 
nelegaliai veikiančia “Teį- 
sįngiįjų Sąjunga’’, kurią 
Marksas ir Engelsas reor
ganizavo į “Komunistų Są
jungą”. Tos organizącijos 
II kongreso pavesti, Mark
sas ir Ėngelsas parašė savo 
genialųjį veikalą “Komuni
stų partijos manifestą’’, iš
ėjusį iš spaudos 1848 m. 
Šiame kūrinyje, — sako Le
ninas, — su genialiu aišku
mu ir ryškumu atvaizduota 
naujoji pasaulėžiūra, nuo
seklusis materializmas, api
mąs ir socialinio' gyvenimo

ir šiandien, praėjus dau
giau kaip šimtui metų nuo 
jo pasii’odymo.

Pralaimėjus 1848 m. revo
liucijai, • Marksas ir 1- 
sas buvo priversti emii o- 
ti . į užsienį. Revoliucijos 
patyrimą Engelsas apiben
drino savo veikaluose “Vals
tiečių karas Vokietijoje” ir 
“Revoliucija ir kontrrevo- 
liucija Vokietijoje.”

Engelsas drauge su 
Marksu vadovavo I Inter
nacionalai, kovojo su pru- 
donistais, bakunininkais ir 
kitais revoliucinės proleta
riato organizaciios prie
šais. Paleidus I Internacio
nalą, Marksas su Engelsu 
ir toliau vadovavo tarp
tautiniam darbininkų revo
liuciniam judėjimui, vado
vavo kovai su oportunis
tais,. dabartinių imperialis
tinės buržuazijos agentų 
darbininkų judėjime — de
šiniųjų socialistų — pirm-

<Tąsa ant 5 pusi.)

įną$ prūsų feodalinės 
narchijos priešas.

1844 metais Markso ir 
Rūgės Paryžiuje leįdžiąmą- 
me “Vokiečių - prancūzų 
metraštyje” Ęngelsas pa
skelbia straipsnį “Politinės 
ekonomijos kritikos bruo
žai”, kuriame iš pagrindui 
kritikuoja buržuazinę poli
tinę ekonomiją. Šis straips
nis atkreipė Markso dėme
sį, jis jį pavadino prole tari
nės politinės ekonomijos 
“generaliniais metmeni- . .. . . 2.. . -.
mis”. Tais pačiais 1844 me- Į sri^t ęb^ktika, kain vise
tais Engelsas, Paryžiuje su-1 purškiausias , ir giliausias 
si tinka su Marksu, ir nuo to i aP.ie vystymąsi
laiko prasideda dviejų di-1 ^asi14 kovos ir proletariato 
džiųjų proletariato vadų

vinis bendradarbiavimas* —ib revoliucinio vaidmens 
Markso ir Engelse vardai teorija. “Komunistų parti- 
nuo to laiko, pasidarė neąt-1 jos manifestas”, kaip prole- 
skiriami. AParyžiųję Mąrk- I tąriato kovos programa, te
sąs ir Engelsas bendrai ap- beturi visą savo reikšmę

1 ant krūtinės, pro šalį prajo- i 
jo ąbchazietis; nedidelis ark- atkakliai mokosi filosofijos, 
liukas, visas iš sausgyslių, kar
pydamas ausimis, žvilgterėjo 
į mus kreivai < 
akimi, s u ž v e n gė, raitelis 
knapterėjo galvą, apmautą 
gauruota kailine kepure, taip 
pat pažvelgė į mus ir vėl nu
korę ją.

— Kokie žmonės čia keisti, 
baisūs. — tyliai pratarė mo
teriškė.

Aš nuėjau. Per akmenis šo
kinėja, dainuoja šviesaus, jud
raus, lyg gyvasis sidabras, 
vandens srovė, joje linksmai 
šmitruoja rudens nukrėsti la
pai — žavinga! Nusiploviau 
rankas, veidą, prisisėmiau pil
ną virdulį vandens, grįžtu ir 
matau pro krūmokšnius — 
moteriškė, neramiai žvalgy- jitikos srityje jis revoliuci- 
damasi, ropoja keliaklupsta nįs demokratas, nesutaiko- 
žeme, akmenines.

— Kas tau ?
Nusigando, papilkėjo ir 

slepia kažką po savimi. Aš— 
supratau.

— Duok man, aš užkasiu...
— Oi, mielasis! Kaipgi? 

Priepirtyje reikėtų, po grindi
mis...

— Ims čia tau’ pirtį ir pas
tatys, pamanyk tik!

— Tu juokies, o aš — bi-' 
jaui! O jeigu ims ir sues koks 
žvėris... Tokį daiktą 
žemei atiduoti...

Nusigręžė į šalį ir, 
ma man šlapią sunkų 
lį, droviai prašė:

— Jau tu jį tik geriau, gi
liau užkask, dėl dievo mei
lės... pasigailėk mano sūne
lio, jau padaryk tik geriau...

Kai grįžau, pamačiau, kad 
ji eina, svyruodama if ištie
susi į priekį rankas, nuo jū
ros, jos sijonas ligi juosmens 
šlapias, o veidas šiek tiek pa
raudęs ir tarytum šviečia iš 
vidaus. Pagel bėjau jai prieiti 
ligi ugniakuro, nustebęs gal
vodamas :

—Kokia gyvuliška jėga!
Paskui gėrėm arbatą su 

rhedum, ir ji tyliai klausinėjo 
mane :

— Metei mokslą?
—- Mečiau.
— Nusigėrei, ar ką ?
—Visiška; nusigėriau,
—Ot koks . tu ! O aš 

pamenu, dar Suchume 
mėjau, kai tu su 
dėl valgio plūdais; jau1 tada 
aš pagalvojau — matyt, kad 
girtuoklis laidokas, toks ne- 
baikštus!..

Ir pasigardžiuodama laižė 
ji medų nuo savo paputusiu 
lūpų, mėlynomis akimis vis 
žvilgčiodama į pakrūmę, kur 
ramiai miegojo naujasis orio- į 

ivietis. . i
— Kažin kaip jis gyvens? 

gi aš būčiau prie jų visa tai — atsidūsėjusi pratarė ji, 
j žiūrėdama į mane. — Pagel-

klausytis

čiurlena 
mergiote 

apie savo
Toks slidus —r tik 

ims ir išslys iš mano 
aš klupau, žiūriu į jį ir kvato
ju — labai linksma į jį žiūrė
ti! Ir — pamiršau, ką reikia 
toliau daryti...

— Piauk... — tyliai šnibžda 
motina, jos akys užmerktos, 
veidas išsekęs, žemėtas, lyg 
mirusio, o mėlynos lūpos vos 
šnibžda:

— Peiliuku... perpjauk...
Mario peilį pavogė barake I

— aš perkandu virkštelę, vai- I 
kas rėkia orlovietišku bosu, o no manymu, nė kiek negeriau 

kitus vaikus, o jeigu ir bu- 
koks skirtumas, tai .tat bu- 
aplinkos skirtumas: jis gu

lėjo ant krūvos ryškių rudens 
lapų, po krūmu, kokie neauga 
Orlovo gubernijoj.

— Tu, moč, verčiau gul
tum...

motina šypsosi: aš matau, 
kaip ? nepaprastai pražysta, 
užsidega mėlyna ugnim jos 

• bedugnės akys, o pajuodijusi 
ranka grabalioja po sijoną, 
ieškodama kišenės, ir kruvi
nos, sukandžiotos lūpos šnibž
da :

— Ne-e... galiu... juostelė 
kišenėj., perrišti virkštelei...

Surandu juostelę, perrišu, 
ji šypsosi j vis šviesiau1, taip 
meiliai ir šviesiai, kad aš tie
siog anku nuo to šypsulio.

o aš eisiu,

u z
. vo
v o

atsargiai...

žmogiūkš-

•— Susitvarkyk, 
numazgosiu jį...

. — žiūrėk — tik 
žiūrėk...

Šitasai raudonas
tis visiškai nereikalauja atsar
gumo: jis sugniaužė kumštis 
ir rėkia, lyg kviesdamas risty- 
riėsna su juo:

— A-a-s... a-a-s...
• — Tu, jau tui! Stiprinkis, 
brol, tvirtėk, o kitaip artimie
ji tuoj tau galvą nusuks...

Ypačiai rimtai ir garsiai 
klyktelėjo jis, kai pirmą kar
tą jūra apliejo jį putota ban
ga, linksmai užplūdusia mus 
abu; paskui, kai ėmiau šlapin- 

. ti jo krūtinę ir nugarėlę, jis 
primerkė akis, ėmė skečeriotis 
ir nutęsiamai klykti, o ban
gos, viena po kitos, vis liejosi 
ant jo.

—Triukšmauk, orlovieti!
Rėk, kiek tik išneša gerklė!

Kai aš su1 juo grįžau pas 
mbtirią, ji gulėjo vėl užmer
kusi akis; kandžiodama lūpas, 
Viša trūkčiodama — ėjo nuo
vala, bet — tarp vaitojimų ir 
atodūsių, aš girdėjau jos tylų 

’ šiiibždesį k
— Duok... duok jį...

2 ' — Palaukš.
— Duok...
Ir drebančiomis, neįgudu- 

siopiiis rankomis ' ji mėgino 
atsegti bliuzę ties krūtine. Aš 
padėjau jai pasiekti krūtį, 
kurią gamta buvo paruošusi 
visai dvidešimčiai vaikų, pri-

• glaudžiau prie šilto jos kūno 
buirių orlovietį, jis iš karto 
viską suprato ir nutilo.

- — švenčiausioji, :

— Ne-e,- — atsakė ji, lin
guodama galvą ant išklebusio 
kaklo, — man reikia susitvar
kyti ir eiti į tą...

— I Očemčirį?
— Ta-aip! Mūsiškiai, žiū

rėk, jau kiek varstų bus nu- 
drožę...

— Argi tu galėsi paeiti?
— O panelė švenčiausia 

kam? Ji padės...
Na, jeigu ji jau drauge su 

panele švenčiausia — reikia 
tylėti!

Ji žiūri į pakrūmėje gulin
tį mažą, nepatenkintai išpūs
tą veidelį, iš jos akių trykšta 
šilti malonios šviesos spindu
liai, ji laižo savo lūpas ir pa
lengva ranka glaudo krūtinę.

Aš kuriu laužą, dėlioju ak
menis, kad' būtų ant ko pasta
tyti virdulį.

— Dabar aš tave, moč, ar
bata pavaišinsiu...

— O? Nagi, pavaišink... iš
džiūvo viskas man krūtinėje...

— O kodėl pametė tave tie 
taviškiai ?

— Jie manęs nepametė. Aš 
pati nuo jų atsilikau; jie — 
įsigėrę, na... ir gerai, o kaip

delnu, paskui', 
krauju, droviai

gimdai ?

atlikusi...
žvilgterėjusi į mane, ji-pri

dengė veidą 
nusispjovusi 
prasijuokė.

— Pirmą
— Pirmą... O tu kas per 

vienas?
— Būčiau tartum žmogus..,
— Aišku, kad žmogus! Bet 

ar vedęs?
— Neteko...
— Meluoji!
— Kodėl ?
Ji nuleido akis, pagalvojo.
— O iš kur tų apie bobų 

reikalus nusimanai?
nekalčiau- Į Dabar- tai pameluosiu. Ir aš 

šioji, — krūpčiodama dūsavo atsakiau: 
Motiha ir vartaliojo iŠ vieno 
šono į antrą 
plaukais gab'ą.

— Mokiausio. Studentas— 
išsidraikiusiais ar girdėjai ką nors apie to- 

padėtą ant Į kius 9

istorijos, politinės ekbnomi-, <•. . _ _.
jos, bendrauja su. revoliuci-Jaudinanti draugystė ir ko- sūbmenės kūrėjo - pašau- 

apvalia juoda niai demokratiškai nusitei- -6 - - ■ - <1—^1------ -------j------ -
kusia jaunuomene.

1841 metais EngcJsas per
sikelia į Berlyną. Čią jis su
artėja su kairiuoju jaunųjų 
hegelininkų ępainu, bend
radarbiauja Markso Engel
so redaguojamame “Reino 
laikraštyje.” .1842 m. pra
džioje pasirodo Engelso fi
losofinis pamfletas “Šelin- 
gas ir apreiškimas”, kuria
me griežtai kritikuojamos 
Šelingo pastangos suderinti 
mokšlą su religine mistika. 
Filosofijoje Engelsas pa
krypsta į materializmą. Ro

. dama, ir atsirėmė ranka į ma- 
\ no petį. ,

Naujas rusų žemės gyven
tojas, žmogus nežinomo liki
mo, gulėdamas ant mario ran
kų,' saldžiai miegojo. Talaška-

reikia

duoda- 
ry’šulė-

w c 7 a t.. u
vo ir šniokštė jūra, visa apsi
dengusi baltomis druožlėmis; 
šnibždėjosi krūmai, švietė 
saulė, krypdama vakarop.

Ėjome pamažu, retkarčiais 
motina stabteldavo, giliai at
sidusdama, atmesdama aukš
tyn galvą, dairydamasi į šalis, 
žiūrėdavo į mišką, į jūrą, į 
kalnus ir paskui pažvelgdavo 
sūnaus veidąjį — jos akys, 
perdėm išplautos kančios aša
rų, vėl buvo nepaprastai ryš
kios, Vėl žydėjo ir degė mėly
na neišsenkamos meilės ugni
mi. '

Ir sykį stabtelėjusi ji tarė:
— Viešpatie, dievulėliau! 

Gera, oi kaip gera! Ir taip 
vis — eičiau, vis eičiau, net li
gi pat žemės krašto, o jis, sū
nelis — riugtų, vis augtų lais
vėje, prie motinos krūtinės, 
tas piano maželėlis...

...Jūra šniokščia, šniokščia...
Vertė K. Karsokas.

sas 
galvojo. ir suformulavo 
mokslinio komunizmo „ pa
grindus. Tuo pačiu.metu jie 
bendrai parengė veikalą 
“Šventoji šeima”, kuris bu
vo nukreiptas prieš jaunuo
sius hegelininkus ir kuria
me, Lenino žodžiais, buvo 
“padėti pamatai.,... revo
liucinio materialistinio so
cializmo.”

1845 metais išėjo Engel
so įžymusis veikalas “Dar
bininkų kjasės padėtis Ang
lijoje”, pagrįstas kruopš
čiai surinkta dokumentine 
medžiaga. Šis veikalas — 
kaltinamasis aktas visai ka
pitalizmo sistemai aplamai 
ir Anglijus kapitalizmui y- 
patingai.

Tais pačiais metais Briu
selyje Engelsas drauge su 
Marksu vysto savo pasaulė
žiūros filosofinius princi
pus. To darbo rezultatas 
buvo jų bendras veikalas 
“Vokiečių ideologija”, ku
riame kritikuojama hegeli- 
nis idealizmas, Feuerbacho 
materializmo trūkumai ir 
išdėstoma istorinio mate
rializmo pagrindai. Šis vei
kalas dėl cenzūros sąlygų 
savo, laiku Vokietijoje, ne-' 
galėjo būti atspausdintas 
ir išvydo pasaulį tik po Di- 
džįosįos Spalio socialistinės 
revoliucijos Maskvoje.

Engelsas, kaip ir Mark
sas, nepasitenkino vien tik 
moksline teorine veiklą. Jis 
aktyviai įsijungė į praktinę 
revoliucinę darbininkų ko-
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40 Metu Sukaktis
40 metų jubiliejui atžymėti vajus prasidės 

1 d. kovo ir tęsis iki liepos 15 dienos

Jau skaitėme Laisvės Bendrovės dalininkų suva
žiavimo tarimus ir pastebėjome, kad suvažiavimas 
kviečia visuomenę tinkamai paminėti Laisvės gyva
vimo 40 metų sukaktį, šiuom svarbiu reikalu suva
žiavimas priėmė sekamą rezoliuciją:

moč! 
tave, 
įsidė- 

viršininku
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Įsigykite Jono Kaškaičio 
eilių rinkinį 

"PROŠVAISTES”
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bėjai tu man — dėkui... bet 
ar gerai tai bus jam —■ nė " 
pati- nebežinau.

Atsigėrė ■ arbatos, pavalgė, 
persižegnojo ir, kol aš rąnkio- 1 
jau savo turtą, ji, mieguistai 
linguodama, snaudė ir galvo
jo apie kažką, žiūrėdariite į 
žemę vėl priblėsusiomis 
mis. Paskui ėmė keltis.

— Argi,— eisi?
— Eisiu.
— Oi, moč, žiūrėk!
—-O panelė švenčiausia 

kam?.. Duok man jį!
Aš jį panėšėsiu...

Susiginčijome, 
man, ir 
suglaudę pečius.

— Kad tik. neknupstęrčiąu,
— pratarė ji, kaltai nusijuok-

aki-

ji nusileido 
nuėjome drauge
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“UROŠVAiSTĖŠE” telpa arti 150 jono 
Kaškaičio rinktinių, eilių ir poemų.

“PRbšVAiSTfeŠĖ” , telpa Jono Kaškaičio žy
miausieji poezijoje kūriniai, sukurti 50 metų 
bėgyje.

“PROŠVAISTĖSE” telpa trumpa Jono Kaškai
čio biografija ir jo darbų apžvalga.

“PROŠVAISTĖS” išleistos gražiame popieriuje, 
—tai virš 300 puslapių knyga.

Kįiekvįenas kultūringas žmogus privalo įsigyti 
“Prošvaistes,” jas perskaityti ir laikytis šavb 
knygynėlyje.

“Prošvaisčių” kaina tik $1.50.
/
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Knygų platintojai prašomi užsisakyti 
švaisčių” platinimui.
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Rašykite ir pinigus siųskite:
, . v

LAISVE

“Pro-

110-12 Atlantic Ąye., Richmond Hill 19, N. Y.
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Laisviečiai akcininkai, suvykę savo metinin su- 
yažiaviman, 1951 m. sausio 27 dieną, Richmond 
Hill, N. Y., išklausę administracijos ir redakcijos 
pranešimų apie mūsų dienraščio būklę, taria:

1. Mes, su visą progresyvia Amerikos lietuvių 
visuomene, didžiuojamės tuo faktu, kad Laisvė 
šiemet švenčia savo 40 metų gyvavimo sukaktį 
ir kad mes dalyvausime tos sukakties arba jubi
liejaus atžymėjime. Ištikimai tarnavusi Ameri
kos liėfuviams per 40 metų, švietusi juos ir in
formavusi,‘Laisvė šiandien yra dar reikalinges- 
nė negu kada nors buvo. Dėl to Laisvę reikia 
tvirtinti, rūpintis josios finansais ir turiniu la-\ . 
biau negu kada nors.

2. Mes nuoširdžiai užgiriame pateiktus pasiū
lymus jubiliejui atžymėti, būtent,—

(a) Išleisti specialų Laisvės jubiliejinį numerį 
š. m. liepos mėnesio 14 dieną.

(b) Per tą laiką smarkiai darbuotis gavimui 
naujų prenumeratų.

(c) Sukelti Laisvei $10,000 fondą; talkon 
kviesti visus skaitytojus ir bendrai pažangiąją 
visuomenę.

(d) Rinkti Laisvei sveikinimus.

Amerikos lietuvių visuomenė visuomet nuošir
džiai atsiliepė į gyvybinius Laisvės reikalus, at- 
slieps ji ir šiemęt, ir ateityje, nes mūsų 
leidžiamas ne pelnui, o apšvietai.

šia proga suvažiavimas atsišaukia į 
žangiąją Amerikos lietuvių visuomenę 
gai, gražiai atžymėti Laisvės 40 metų 
rengiant tam tikslui parengimus, renkant sveik 
nimus, prisidedant su -auka.

Suvažiavimas įpareigoja busimąją direktorių 
tarybą daryti visus žygius ryškesniam jubiliejaus 
atžymėjimui. \ '’II

Tegyvuoja mūsų dienraštis Laisvė!

Rezoliucijoje aiškiai paduota sukakties atžymeji- 
juūi mųsų darbų programa. Todėl prašome kolonijų 
veikėjų tuojau stoti į darbą.

Reikią šaukti kolonijose susirinkimus ir tuojau 
pasidaryti planus veiklai sulig savo kolonijos ir 
veikti be atidėliojimo. Tuojau .reųgkime pramogas 
ir rinkiinė aukas į $10,C0Q fondą. Verbuokime 
jus skaitytojus ir rinkime pasiskelbimus ir pasvei
kinimus specialei Laisvės laidai.
. 40 metų sukakties atžymėjimui laidą išeis už lie
pos 14 dM 1951. Jubilėjinės laidos turinipgumas ir jos ' 
dydis puslapiais priklausys nuo mūsų visų rūpestin
gumo ir triūso. Tpdel turime duoti tai laidai raštų, 
turime pąrūpinij biznių pasiskelbimų, tuyime gauti x 
iš organizacijų pasveikinimų Laisvės 40 metų su
kakties proga.

Kaip matote darbą turime vesti plačiu maštabu ir 
tokį darbą negali tinkamai išvesti keletas ąr maža 
grupe žmonių. Turime jį imti masiniai, turime dirb
ti visi, kurie tik branginame dienraštį Laisvę.

■ .if“11, iš anksti) paširųošKime tam darbui ir dirbki
me pąsiryžusįąi iki atsieksime savo tikslą, iki su- j 
kelsime $10,000 užtikrinimui dienraščio Laisvės gjfrf 
vavinia. ■ ■ ,, •

LAISVĖS AUMINISTRAUIJA.

laikraštis

visų pa- 
iškilmin- 
jubiliejų,

nau-
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A. VIENUOLIS-žUKAUSKAS ,

• - kryžkelės
(Istorinis Romanas)

Fridrichas Engelsas tokięms lieka daryti šioj tur
tingoj šalyj ? ‘ , Binghamton. N. Y

(Tąsa)

—Kaip jis man buvo reikalingas,—tik 
sukrutėjo kunigaikščio lūpos, bet garsiai 
nieko nepasakė ir klausė toliau:

—O kaip kunigaikštytę priėmė Ry- 
feoj? .

—Labai iškilmingai, šviesiausias ku- 
nigaikšti: skambino bažnyčių varpais, 
pasitiko Rygos vyskupas, ordino magis
tras, riterių daugybė ir gausiai žmonių.

—O kaip toli kunigaikštytę riteriai 
palydėjo?

—Tik vieną pusdienį, kunigaikšti.
—Kalavijininkai manęs neatsiprašė, 

nieko nepranešė ir užuojautos nepareiš
kė,—vėb pakrutino lūpas kunigaikštis ir 
paklausė:—o iš kur grįžai?

—Už dviejų dienų kelionės iki Pskovo, 
kai mus patiko iš Maskvos bajorai.

—O kaip pskoviečiai pasitikdavo ma
no dukterį?

—Taip pat labai iškilmingai: visur 
lydėdavo bajorai: vieni jodavo su mumis, 
Uiti^toli priešaky ir įsakydavo visiems 
imtis kepures ir klauptis ant kelių . . . 
Bįkove, sakė, puošia miesto vartus ir 

etropolitas su kryžiumi ir švęstu van
deniu sutiksiąs kunigaikštytę.

—Neteko sužinoti, iš kur buvo siųsti 
Skirgailos raiteliai?

—Iš sužeistų sužinojome, kad iš Ker
navės pilies.

Vytautas pakėlė į jį akis, pamąstė ir 
tarė:

—Gerai, Mintautai, o dabar trauksi
me drauge į Kernavę ir pareikalausime 
iš Skirgailos grąžinti mums mergą ir 
našlę.

—Tavo įsakymas man šventas, kuni
gaikšti!—tik nusilenkė Mint'autas.

Greit smarkūs trimitai prikėlė kariuo- 
3)enę iš sunkaus miego, ir vėl visi pra

ėjo ruoštis į žygi.
kai broliai Knystautai sužinojo iš 

Mintauto apie pagrobtą jų motiną ir se- 
sdPį, o riteris Griežė apie nelaisvėn pate
kusią saytTširdies damą, jie tučtuojau su
sitarė visi veikti bendrai. Pasikvietė ir 
bajorą Mintautą. Nors Knystautai, kaip 
įkaitai, žygiavo didžiojo magistro ka
riuomenės dalyse, o taip pat ir riteris 
Griežė vedė kryžiuočius, bet dabar turė
jo kaip nors sueiti visi krūvon. Reikėjo 
tik tikrai sužinoti, kur yra Krtystautie- 
nė su dukra: Kernavės pily, Trakuos ar 
Vilniuje. O gal Skirgaila nusiuntė jas 
kur nors į Gudus. Sužinoti ne taip buvo 
lengva, bet riteris Griežė pasiryžo tai pa
daryti per ordino žvalgus Lietuvoje.

Susikėlusi kariuomenė baigė valgyti ir 
gerti, kas buvo likę ant stalų iš vakar 
dienos, ir atsipagiriojusi pradėjo tvarky
tis ir rikiuotis. Per pataisytą tiltą visi 
persikėlė iš salos į Žemaičių pusę ir, pa
sidalinę vėliavomis, būriais ir voromis, 
užplūdo Kauno apylinkes ir patraukė į 
rytus, į Trakus ir Vilnių. . '

f , XXXIV
Kunigaikštis Vytautas su savo pulkais 

iiVbajorais nuo Kauno patraukė. į šiaurės 
rytus ir užėmė Bopartėnų, Ukmergės ir 
JKulvos barą. Didysis ordino magistras 
su savo talkininkais siautė tarp Nemu- 

«no ir Neries ir, palaikydamas ryšius su 
Vytauto kariuomene, visu frontu žygiavo 
į rytus, kad iš karto nubrauktų nuo Lie

tuvos paviršiaus Trakus, Vilnių ir Krė
vę. 1 .Netrukus visas Aukštaičių kraštas 
tarp Šventosios, Neries ir Nemuno pa
tvino sąjungininkų kariuomene.

Tais žiauriais laikais, kai kariavo 
tarp savęs Lietuvos kunigaikščiai, nebe 
brolis buvo žemaitis lietuviui, lietuvis že
maičiui. Visu frontu tuojau prasidėjo 
gaisrai; ant kalnų lietuviai uždegė pa
vojaus laužus, ir per keletą valandų bai
si karo šmėkla 'aplėkė pusę Lietuvos, o 
giltinė padunkseno į kiekvienas duris, 
pažvelgė po kiekviena pastoge. Bendro 
siaubo apimti žmonės visur pradėjo 
klykti ir šaukti:

—Kryžiuočiai eina! . . Kryžiuočiai! . .
Vieną akimirką visuose atbudo savęs 

gelbėjimo instinktas; kiekvienas pamatė 
prieš save mirtį ir pasileido bėgti nuo 
tos mirties. Netoli tais laikais liefuVrai 
reikėjo ir bėgti: miestų nebuvo, tvirto
vių taip pat: pilys ir pilaitės įsileisdavo 
tik ribotą žmonių skaičių, ir tai tik vy
rus, kurie galėjo valdyti kardą. Už tat 
visur buvo daug pelkių, raistų ir neįžen
giamų girių. Nesunku ir negaila buvo 
pamesti gimtąsias vietas; nekilnojamo 
turto, be šiaudinės pastogės ar kupsti- 
nės pirkios ir kokios pašiūrės naminiams 
gyvuliams, kitokių trobų tų laikų lietu
viai neturėjo ir nesirūpino jų statyti; 
nes kam dar vargti, kam dar rūpintis, 
kad šiais ar kitais metais, o gal.ir grei
čiau, užeis kryžiuotis, lenkas, gudas ar 
savas priešas ir vis vien paleis dūmais. 
Naminius gyvulius išsivarydavo su savi
mi; javus ir 'pašarą, kurių negalėdavo 
p'asiihiti, sunaikindavo; taip pat sunai
kindavo, jei suspėdavo, ir pasėlius lau
kuose Ypač jiems nesunku buvo skir
tis su savo ūkiu, nes ko ne ko, ‘ o jau 
maisto ir žiemą, ir vasarą buvo pilni 
miškai, pilni raistai. Reikėdavo tik tu
rėti ginklą ir medžioklės įrankių. • I

Nenorėdavo, senovės lietuviai mirti sa
vo trobose ir savo ūkiuose: seniai ir silp
ni bėgo slėptis į neįžengiamas girias, į 
raistus; vyras, galįs valdyti ginklą, pa
sibalnojęs sau žirgą ir numojęs ranka 
ant visų savo turtų, jojo į artimą pilai
tę ar į bajoro dvarą. Kiti, susidarę bū
riais būreliais, giriose bei raistuose pa
stodavo priešui kelią, puldavo jį iš pasa
lų ir arba patys žūdavo, ar be pasigai
lėjimo žudydavo užpuoilkus. Kariavo ir 
gynėsi visi.

Užklupti miškuose bei raistuose pabė
gėliai, seniai ir moterys su vaikais žinojo, 
kad priešas žiaurus, be pasigailėjimo, ir 
niekuomet nepasiduodavo geruoju, o iki 
paskutinio gindavos ginklais, nagais ir 
neretai ir mirdavo įsikabinę į savo žudiką 
pirštais ir dantimis. Žinojo kryžiuočiai 
ir lietuvių atkaklumą, savo priešų^fiea- 
pykantą ir jų gajumą. Už, tat tuos, ku
rių nesuspėdavo pribaigti, stengdavos 
nors taip sužeisti, kad moterys nebegalė
tų daugiau gimdyti, vyrai būtų nebetikę 
ristuoju žirgu joti ir ginklą valdyti. Už
sispyrėlių Ir narsuolių iš karto nepri
baigdavo, o gyviems lupdavo odą, rai
žydavo ant krūtinės kryžius ir, sulaužę 
kaulus, palikdavo pamažėl kankintis ir 
mirti. <

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

takais.
Tuo metu, kai Marksas 

įtemptai dirbo, rengdamas 
didįjį savo veikalą “Kapita
lą”, Engelsas vyste mark
sizmo teoriją kitose srityse. 
Tuo metu jis parašo savo 
klasikinį veikalą “Anti- 
Diuring”, kuris yra vienas 
iš pagrindinių dialektinio 
istorinio materializmo pir
minių šaltinių, būtinų gi
liai išstudijuoti kiekvienam 
besimokančiam marksizmo- 
leninizmo teorijos. Drauge 
su tuo Engelsas giliai'stu
dijuoja gamtos mokslus ir 
matematiką, filosofiškai a- 
pibendrindamas tų mokslų 
pasiekimus savo nebaigta
me veikale “Gamtos dialek
tika”. Marksistines filosofi
jos klausimams yra skirtas 
ir Engelso veikalas “Liud- 
vigas Feuerbachas ir'klasi-1 
kines vokiečių filosofijos 
pabaiga”, išėjęs .1888 lie
tais, jau po Markso / mir
ties. Visi šie veikalai, drau
ge su kai kuriais Engelso I 
laiškais, yra filosofinis api-1 
bendrinimas visa to, ką 
gamtos mokslai pasiekė per 
praėjusį šimtmetį. ; i

Marksui mirus 1883 me-j
tais, Engelsas lieka vieniu-; gaSt 
teliu revoliucinio darbiniu- mų reikalų. Kuopos komitetas' ?netu’’ vedybinio gyvenimo su
ku judėjimo vadu. Jis aist- patiekė išsamų raportą iš pra-1 
ringai kovoja SU II Interna-; eitų metų darbuotės. Praei- 
cionalo eilėse vis labiau ir 
labiau keliančiu galvą re- 
formizmu ir pagrindinių 
marksizmo principų revizi
jos mėginimais.

Pagrindiniu savo gyveni
mo uždaviniu Engelsas lai
ko parengimą spaudai

New Haven Register rašo, 
kad Farmington miestelyje 
atsitiko sekama komedija: Po- 
licistas J. Jenislawskis viena
me gražiame darželyje visai 
nuogas pradėjo šokti. Buvo 
pašaukta policija, kuri jį 
areštavo. Teismas nubaudė jį 
užsimokėti $175, davė suspen
duotą 60 dienų kalėjimo ter
miną ir vienus metus ant pro- 
beišin.

Penki vyrukai, vos sulaukę 
14-17 metų, jau daugelį va
gysčių atliko’. Galima, supras
ti, kur jie gavo pamokas. Bet 
vietoj poterių, jie eina vagi
šiauti. Mūsų mieste tai pasi
kartoja labai 'dažnai.

LDS 16 kuopa rengia vaka
rienę balandžio 15 d. Prasidės 
4 vai. po pietų. Bus proga su
sitikti savus gerus draugus.

LLD 32 kuopa kviečia na
rius pasimokėti duokles už 
šiuos metus. Susirinkimas bus 
vasario 19 d. Užbaigkime dar
bą ^u duoklėmis. Tada būsi
me garbės nariais. J. S. K.

iš

Cliffside, N. J.
LLD 77 kp. metinio 
susirinkimo 
Susirinkimas buvo skaitliu-

Aptarta nemažai

Ligonius Aplankius

Pereitą sekmadienį abi 
sesute praleidome dieną ligo
nius atlankant, jų namuose ir 
ligoninėse. Turėjome porą ki
tataučiui draugių ligoninėse
atlankyti. Taipgi sustojome į 
Wilson Memorial Hospital,
Johnson City, N. Y., kur da
bar randasi d. J. K. Navalins- 
kienė. Jai buvo padaryta ope
racija ant kojų. Ji jau sveiks
ta ir mano, kad bus už kelių 
dienų parvežta į namus, 55 
Glenwood Ave.r Binghamton,

su

Sustojome ir pas d. V. Ka
minskienę, 300 Fj Clinton Str. 
Jau 4 mėnesiai, kaip d. Vale
rija serga; nors dabar ji jau
čiasi daug stipresnė ir gydyto
jas sakė jai, kad jos širdis jau 
daug sustiprėjo ir aukštas 
kraujo spaudimas sumažėjo,' 
bet dar vis ji skundžiasi, kad
negalinti eiti dirbti. Lllllvb

Linkime abiem draugėm 
greitai pasveikti. Kam laikas 
pavelija, malonėkite jas at
lankyti. B. Z.

kelis 
pa
na-

la-

draugų, kurie sudarytų įžy
mesnį veikimą. Tik L. P. Klu
bas kiek veikia.

LLD 103 kuopa nieko nebe
veikia. Susirinkimų nebegali
ma sušaukti. Bandžiau
kartus šaukti, bet vis be 
sėkmių, nors keliolika yra 
rių, bet ir tie atšalę.

Pažangieji hudsoniečiai
bai apgailestaujame Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus. kad jį patiko 
tokia nelaimė. Būdamas lais
vėje, jis daug rašydavo pamo
kinančių straipsnių. Tai buvo 
sveikatos, mokslo bei meno 
mokytojas ir tvėrėjas. Var
giai rastum kitą tokį daktarą, 
kuris taip atsidavusiai tar
nautų plačiajai visuomenei. ’

Dr. J. J. Kaškiaučius 
pažangieji

Lai 
žino tai, kad visi 
lietuviai stovi su juo.

P. Vaitekūnas.

Naujosios Anglijos

'1 i . I r

Hudson. Mass
Paminėjo. vedybinio 
gyvenimo sukaktį

Vasario 10 d. buvo suruoš
tas pobūyis, kad paminėti

: draugų S. ir I). Jankauskų 35

Tai vieta, 
vyriausybė 
kur atominės

už 100 mylių nuo Las V.ogas, Nevada valstijoje, j kur šiomis dienomis mūsų 
darė bandymus su atominiais karo pabūklais. Dvi baltos vietos parodo, 

bombos buvo išsprogdintos. Sprogimas buvo toks baisus, jog net už virš 
šimto mylių namų langai išbyrėjo, —:--—...........

' LMS 2-ros Apskrities
. Komiteto ir meno darbuotojų 
(dėmesiui

Sekmadienį, vasario 25, Lie
tuvių Piliečių Klube, 318 
Broadway, So. Boston, Mass., 
įvyks LMS, LDS ir LLD ap
skričių bendras posėdis.

Visi apskričių komitetų r' 
riai ir šiaip visuomenės dar
buotojai kviečiami dalyvauti. 
Posėdis prasidės 11 vai. ryto.

Bet specialiai prašomi me
no apskrities komiteto nariai 

■-ir darbuotojai būtinai būti 318 
Broadway 10 vai. ryto, nes 
menininkai turi koletą svarbių 
reikalų, kuriuos reikia apkal- 
bėti-sutvarkyti pirm praside
dant bendram ^posėdžiui.

Meno apskrities komiteto 
nariai ir darbuotojai vistiek 
turės dalyvauti visų apskričių 
bendram posėdyje.

Tad būkite salėje 10 vai. 
ryto meno apskrities reikalų 
aptarimui. M.'S.

kaktj ir kartu, kad pagerbti 
j juos, kaip progresyvius Ir lie

tais metais visi nariai pasimo- nuilstančius veikėjus. Pobūvi 
surengė kitataučiai jų drau
gai su jų dukters Mildred pa
galba. Susirinko gražus būre- 

; visokios tautybės draugų, 
linkėdami jiems goriausios 
laimės dar sulaukti deimanti
nės sukakties.

Kai kurie draugai apdova
nojo juos vertingomis dovano
mis dėl gilios atminties. Jan
kauskai paaukojo ta proga 
dėl Laisvės 40 metų sukakties 
$5. Dalyviai buvo skaniai pa
vaišinti ir gavo išsigerti.

Nuo savęs ^linkiu abiem il
giausios laimės!

kėjo duokles ir gauta 4 nauji 
nariai. Dabar kuopoje yra 32 
nariai. Šiems metams kuopos 
komitetas išrinktas iš šių na- Į ps 
rių : Pirmininku — W. Bakū- 

j nas, sekretorium — K. Deren- 
1 čius, iždininku — J. Bakūnas. 
( šiame susirinkime 

. __ , _ i pasimokėjo duokles
tomo, kul ių Marksas nespe- (1YtGtus. Tikimės, kad 
jo užbaigti. Engelsas tą uz- jj įUOj pasimokęs.

22 nariai 
už šiuos 

ir likusie-

davinį atlieka, 1885 metais 
išleisdamas “Kapitalo” II 
tomą, o 1894 metais -4- III 
tomą. Šiuo laikotarpiu jis 
išleidžia ir savo klasikinį 
veikalą “Šeimos, privatinės 
nuosavybės ir valstybės kil- 
me.

Engelsas labai domėjosi 
Rusija, joje augančiu revo
liuciniu judėjimu. Norėda
mas arčiau susipažinti su 
Rusijos gyvenimu, jis išmo
ko rusų kalbos, originale 
skaitė rusų literatūrą ir ža
vėjosi ja, sekė rusų mokslo, 
pažangą ir revbliucdnės 
minties vystymąsi.,

Fridrichas Engelsas mirė 
1895 m. rugpjūčio mėn. 5 
d. Tais pačiai metais Leni
nas įsteigė Peterburgą “Ko
vos sąjungą . darbininkų 
klasei išvaduoti.” i .,.

Doc. E. Meškauskas

Nutarta pasitart su vietos 
LDS 115 kuopa ir bendrai su
rengti kazyrių parę. Teko su
žinoti, kad' balius įvyks sek- 

d. vasario, 
346

pas 
Palisade

proga pakazy- 
Vaka-

madienį, 25 
Steponavičių, 
Avė.

Bus puiki
riuoti, pasilinksminti, 
rienę pagamins K. Mažeikie-' 
nė, Eliz. Petkevičiene ir Eliz. 
Bakūnienė. Išlaidas, kiek jų 
bus, padengsime kolektyviai.

Kažyriavimas prasidės 3 
vai. po piet. Vakarienė — 7 
vai.,vakare. Prašome lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti.

Charles.

Silpnas mūsų veikimas
Pas mUs abelnai veikimas 

yra silpnas. Nebeturime veikė
jų, nebėra tokių pasišventusių

GEROS ŽINIOS
APIE

ŽILUS PLAUKUS

t Tel. AV. 2-4026

■ DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS)

> LIETUVIS GYDYTOJAS
J Valandos: 2-4 ir 6-8
! Nedėliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.
495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.

Chicago. Ill
Namuose
“Vilnies” 

tūlą laiką

New HaVėn, Conn
ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Armstrong Rubber Co. darbi
ninkai sustreikavo gruodžio 
6 d., 1950 m. Dar tebestrci- 
kuoja. Unijos nariai laikosi 
gana tvirtai, nors dedamos 
pastangos visokiais būdais su
laužyti streiką. Bet , atrodo, 
kad unija laimės, privers 
kompaniją pasirašyti sutartį, 
už kurią dabar eina streikas.

L
B & M Co. darbininkai bu

vo išėję streikuoti už negavi
mą tinkamos šilimos. Kompa
nija tuoj sutiko patenkinti 
darbininkų reikalavimus. Visi

Mūsų mieste ra n cį as i daug 
dirbtuvių, kurios neturi jokios 
unijos arba turi kompanijos 
uniją, kurią bosai sauvališkai 
tvarko. Tai jau, brolau, tylėk 
ten, jeigu nori darbą ant to
liau turėti.

Pas mus randasi ir bedarr 
bių. žinoma, tūli jau darbui 
“per seni”A ,o gauti valdžios 

‘‘-p er -j a uni’ Ta i k aš--pensiją

V. Senkevičius Jau
V. 'Senkevičius, 

redakcijos narys, 
buvo pasidavęs ligoninėn sun
kiai operacijai.

Nors daug žnąogus perken- 
tėjo, bot smagu 
šiomis dienomis 
namus.

Jis dar didelis 
greitai rfpano grįžti

pranešti, kad
jis grįžo į

ligonis ir ne- 
darban. 

Tačiau sveikata eina geryn.
Linkiu V. Senkevičiui kuo 

skubiausiai pasveikti. X. 
LDS 112-tos Kuopos Veikla 

įvyko mūsų 
susirinkimas, į kurį 

Tai

Vasario 6 d. 
kuopos 
nemažai narių. atsilankė 
pagirtinas apsireiškimas. Ap
kalbėta nemažai svarbių rei
kalų ir dienos klausimų. Drau
gių moterų buvo daug susirin
kime.

Buvo malonus svečias iš 
“Vilnies” pastogės, d. J. Jo- 
kubka. Jis kalbėjo sveturgi- 
mių gynimo klausimu. Kvie
tė, kad dalyvautumėm Vi- 
durvakarų Sveturgimjų Kon
ferencijoj ir bankiete. Konfe
rencija įvyks kovo 4-tą, o ban- 
kietas kovo 3-čią, JIa,milton 
Motely, 20 So. Deaborn St.

Labai gražu, kad 7 nariai 
pasižadėjo būti bankiete ir 
du apsiėpič atstovaut mūsų 
kuopą konferencijoj, kuri at
sibus ęekmadienį, kovo 4-tą, 
Hull House, 800 So. Halsted 
St. Pradžia 9 valandą ryte.

Ben. Aluzas.

Jei jūsų plaukai yra žili, jūs 
džiugsite sužinoję, kad naujas 
rengimas, vadinamas NUVIDA 
išleistas, kuris stebuklingai prašali
na plaukų žilumą paprastu jtrinimu 
j plaukus mažo kiekio jo kartą per 
dieną. Jums tereikia jo naudoti tik-? 
tai iki pageidaujama spalva atsiran- j 
da. Naudotojai yra nustebinami 
šiuom i^ąuju, lengvu būdu, atgavi-1 
mui natūralių, jaunai išrodančių 
plaukų. Yra taip sutvarkyta, kad 
jūs galite gauti kiekį šio puikiausio ( 
prirengimo paprastai prisiųsdami j 
TRYSAN CO. Dept. 408; Box 226, ' 
Peekskill, N. Y., iškirpę Ir įrašę 
vardą ir antrašą žemiau nurodomo
je vietoje. Nesiųskite pinigų, tik už
simokėkite laiškanešiui $2.50, pri- 
skaitant persiuntimą, kai ateis. Bet! 
veikite dabar, iki jis gaunamas. 
Name....................................................... j
Address................................................. ,. Į
City.........................................................

pra- 
pri- 
yra

(adv.)

Matthew A
BUVUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-S172

« CHARLES .1. ROMA A
V

LAIDOTUVU
DIREKtoRU '

Liūdesio valandoj kreipk
• tės prie manę;- diena 

naktį greit suteiksimu 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

©
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4110

5 psi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Šest., Vas.-Feb. 17, 1951



I

NpwYotl(k>zWW7lnlot
Mikalauskienės 
lankytojams

i Prašome būti sekmadienį 
operatiniame koncerte

Sužeistasis gaus 
$400,000 atlyginimo

Jau buvo rašyta, kad brook- 
lynietė draugė Mikalauskienė 
yra Bushwick ligoninėje ir ją 
ten galima lankyti vakarais, 
tarp 7-8 v. Ligonė ten vadina
si Mary Mitchell, todėl, kurie 
nuvyksite ją aplankyti, klaus
kite tuo vardu.

Beje, Laisvėje 
nai per klaidą) 
Mikalauskai
gatvėje”; turėjo būti 36 
les St., Brooklyn, N. Y.

buvo (gry- 
žymėta, jog 

gyvena “Stagg 
Scho-

Filmos-Teatrai

Sekmadienį, vasario 18 d., 
Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y., bus kas 
nors nepaprasto.

Lietuvių Meno Sąjfiungos III- 
čioji apskritis/-imliosią puikų, 
ligi šiol lietuvių publikai ne
matytą ir negirdėtą koncertą, 
(iueretinį koncertą, kurį 
atliks Nassau Operos Gildijos 
artistai-dainininkai, kurių tar
pe dalyvauja ir žinomoji lie
tuvaite artistė Amilija Jeske- 
vičiūtč-Young.

Artistai-dainininkai pateiks 
mūsų publikai ištraukų iš

operų : dainuos ir vaidins kai 
kurių žymiųjų operų ištisus 
veiksmus, o iš kai kurių duos 
duetus.

Tai bus, kaip sakėme, kas 
nors nepaprasto, ligi šiol mū
sų visuomenei negirdėto ir 
nematyto.

Dėl to LKS III-čioji apskri
tis ragina Didžiojo Niūjorko 
ir apylinkės lietuvius dalyvau
ti, susipažinti su kuo 
aukštesniu, kilnesniu.

Koncertas prasidės 
3:30 v. po pietų.

nors

lygiai

įdomi
Music” — Park Avenue 
Teatre.

filmą “Of Men and

The Park Avenue Teatre, 
Niujorke, praSėta rodyti įdo
mi, didžiulė filmą, pavadinta 
“Of Men and Music.”

Filmą gamino World 
ists, Inc., o išleido 
Century-Fox. šion 
jungta geriausieji 
Tik pasiskaitykite

Daugiau protestų 
balsų

Studentai nusivylę, 
nemato ateities

or-
sa-

Art- 
Twentieth 
filmon į- 
talentai. 
vardus:

Arthur Rubinstein, Jascha Hei
fetz, Nadine Conner, Jan 
Peerce, Dimitri Metropoulos. 
Deems Taylor atlieka narato- 
riaus-aiškintojo 

Tai yra kas 
my pasaulyj.

Šiai filmai

rolę.
nors nauja fil-

gaminti įdėjo 
savo talentus tokie meistrai, 
kaip: Rudolph Polk, Ber
nard Luber, Irving Reis ir 
Alex Hiammid. »

Didieji muzikai, kurie šioje 
filmoje dalyvauja, atlieka pa
saulinių kompozitorių veika
lus: Mendelssohno,
Bacho, Debussy, Paganinio ir tyti..

Vis daugiau- ir daugiau 
ganizacijų ir žmonių kelia 
vo protesto balsą dėl įkaltini- 
mo Informacijos Centro dėl 
Taikos pareigūnų, jų tarpe 
žyrnaus negro mokslininko, 83 
pietų amžiaus Dr. DuBois.

Siunčiamos telegramos pre
zidentui ir justicijos depart
ment© sekretoriui McGrath’ui, 
reikalaujant, kad šis įkaltini- 
mas butų panaikintas, kad jis 
būtų atmestas.

Protestuoja mokslininkai, 
unijų vadovai ir eiliniai pilie
čiai.

korespon-
Amerikos, 

aukštos-

Praėjusių metų vasario 
d., atsimename, įvyko didžiu
lė nelaimė ant Long Island 
geležinkelio, —nelaimė Rock
ville Centre, L. L Joje buvo 
užmušta daug žmonių ir dar 
daugiau sužeista.

Sužeistasis Vincent Burgess, 
44 metų amžiaus, patraukė 
geležinkelį teisman, reikalau
damas $650,000 atlyginimo.

šiomis dienomis Brooklyno 
aukščiausiajame teisme,., kur 
jo byla buvo nagrinėjama, 
Mr. Burgess ją laimėjo: teis
mas priteisė, kad kompanija 
sumokėtų jam $400,000.

Burgess (kuris gyvena po 
num. 1461 76th St., Brookly- 
ne) iš profesijos buvo resto
rane stalų patarnautojui. Jis 
baisiai sužeistas, suparaly
žiuotas, dar vis tebėra ligoni
nėje. Jis yra tėvas dviejų

17

vai-

SKELBKITĖS LAISVĖJE

kitų.
Kitais žodžiais: filmą ver- 

čopino, tinga ir verta kiekvienam ma-
-

. K ‘

Twentieth Century-Fox presents

eifetz of men and music
A World Artists Production

WORLD PREMIERE 
, WED. FEB. 14th

_ Park Ave. at 59th St • PL 9-7242PARK AVE. Theatre Cont. Daily from Noon at Pop. Prices

FEATURE AT: 12:40, 2:40, 4:45, 6:40, 8:3Q, 10:29

OPEROS KONCERTAS
f

Ruošia
LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS (LMS) 

3-ČIOJI APSKRITIS

Sekmadienį, Vasario 18, 1951
Pradžia lygiai 3:30 po pietų

Liberty Auditorium — Liet. Kult. Centre
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

1. Muzikos programą, scenas iš operų išpildys 
NASSAU OPERA GUILD, vadovybėje direkto
riaus Walter Lewis.
Scena iš operos MARRIAGE OF FIGARO,.antro 
akto, kompozitoriaus Mozarto.
Scena iš operos LA FORZA DEL DESTINO, 
antro akto, kompozitoriaus Verdi.

4. Duetas iš 
Verdi.

' 5. Scenos iš
matysime,
grupes dainuojant. Pilną programą, su artistų 
vardais, gausite atėję į šią muzikos meno iškilmę.

2.

operos LA TRAVIATA, kompozitoriaus

operų bus vaidinamos kostiumuose, jose 
girdėsime operos solistus, duetus ir

Mes kviečiame vietinius ir apylinkes lietuvius nepra
leisti šios progos. Patys dalyvaukite ir kitus raginkite 
dalyvauti šioje muzikos iškilmėje.

Įžanga, įskaitant taksus — $1.50
LMS KOMISIJA

prarado 
norą moky- 
siektis au kš-

nežino,

Dipuke suimta, 
kaip šmugelninkė

su-

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896pranešė, jog Šių metų kovo 6 
d. federaliame teisme Niujor
ke prasidės byla trijų asmenų, 
kaltinamų espionaže. Jais 
Jais yra: Julius Rosenberg ir 
jo žmona, taipgi Morton So
bel. Prieš juos liudys David 
G reenberg, Rosenbergicnės 
tikrasis brolis.

★
Tūkstančiai nuomuotojų ir 

vėl buvo nuvykę į Albany 
protestuoti prieš McGoldrick© 
sumanymą, kad būtų pakeltos 
15 n u oš. nuomos.

Niujorkas 
skersai-išilgai

Niujorko miestas reikalau
ja iš Niūjorko valstijos vy
riausybės daugiau finansinės 
pagalbos; miesto gyventojai 
sumoka valstijai taksų už pa
jamas daugiau, negu kita val
stijos dalis, tačiau iš ten gau
na pagalbos mažiau.

★

Wm. W. Remington, penke- 
riems metams nųsfnerktas ka-' 
lėti “už melavimą,” pagaliau, 
susilaukė Court- of Appeals | 
(Apeliacijų teismo) palan
kaus sprendimo: jis gali būti 
laisvas, kol jo apeliacija bus 
nagrinėta aukščiausiajame ša
lies teisme. Jis laisvas po $7< 
000 bėla.,

Sen. MacMahon ana diena 
kalbėdamas Niujorke pasakė, 
kad Amerika turinti “sumobi
lizuoti pasaulio moralines jė
gas”, taipgi: “tuomet, kai 
mes rengiamės karui, laikyki
mės už taika...”

★
Fordas paskyrė vieną mili

joną dolerių pastatymui pas
tato, iš kurio plauktų “tikybų 
vienybės idėja.” Pastatą sta
to National Conference of 
Christians and Jews. Pasta
tas bus Niūjorko mieste.

Buvusis kongresmanas 
Marcantonio buvo nuvykęs su 
600 delegatų (Amerikos Dar
bo Partijos vadovybėje) į Al
bany, reikalauti, kad seimelis 
praleistų valstijos senatoriaus 
Bianchi Įnešimą, pagal kurį 
nebūtų leista stambiesiems 
namų savininkams kelti nuo
mos.

★
Didysis gembleris Frank 

Costello buvo klausinėjamas 
USA Senato komisijos apie 
savo darbus, bet jis atsisakė 
atsakyti į kai kuriuos “labai 
svarbius” klausimus.

HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė — gera su vai
kais; guolis vietoje; gera algaAufcri 
namai su gerais žmonėmis. %- 
NI. 5-5803. $35 j savaite.

(31-35)

Namų darbininkė — suaugusi; pa
gelbėti motinai su virimu ir val
kais; nuosavas kambarys ir vana; 
Bendix. Maloni Šeima. Nuolat.
Main 2-4613,(33-35)

Namų darbininke, guolis vietoje; 
mylinti vaikus, nuosavas kambarys, 
visi elektriniai įtaisymai. Naujas 
namas Brooklyne. LU. 7-3414.

Namų darbininkė;’ pageidaujama 
viduramžė moteriškė, mylinti vai
kus. Priimama ir D. P. Nuolat, 
guolis vietoje; artistų namuose. 
FO. 7-5926.

Sako: bus pastatyta 
nauja ligoninė

Manhattan Borough prezi
dentas Robert F. Wagner pra
nešė, jog neužilgo būsianti 
pastatyta nauja ligoninė džio
va sergantiems ligoniams ir 
šiaip ligoniams. Ji vadinasi 
Harlem General and Tuber
culosis Hospital. Turėsianti 
500 lovų džiova sergantiems 
ii- 500 lovų šiaip visokiomis 
ligomis sergantiems.

Ligoninė bus pastatyta tar
pe 139 ir 140 gatvių, netoli 
Broadway.

Projektuojama ligoninė pa
statyti lėšuos apie $18,000,- 
000.

Net ir tuomet, kai ši ligoni
nė bus pastatyta, mūsų mies
te ligoninių dar vis stekuos.

Reikėtų kokios penkios ar 
šešios tokio didumo ligoninės 
dar pastatyti, — tik tuomet 
gal būt padėtis šiek tiek pa
gerėtų.

Moteriškė prie lengvo namų dar
bo, amžiaus 35 m. .Guolis vietoje, 
prižiūrėti kūdikį. Kosher virimas.
D. P. priimama, mokanti biskutf
angliškai. $30 į savaitę. Paliudiji
mai. CO. 7-6770. (35-36)

HELP WANTED—MALE

Prosytojas - rankinis prie geros 
rūšies vyriškų paltų. Labai malonus 
ir nuolatinis darbas. Gera alga. — 
S. Markowitz, > 17 East 16th St., 
N. Y. C. (33-37)

Polišiūotojai, patyrę, geros algos. 
Norwood Electro Plating Inc., 282 
Liberty Ave., B’klyn, N. Y., arba 
skambinkite DI. 5-2166.
--------------——-------435-4?

Prie laikraščio laužymo'; Ludlow 
I operatorius Al; paminėkite kiek 
Į patyrimo turite ir kiek algos Md- 
Į kalausite. Rašykite: Mr. Kaplan, 
c/o Lithuanian Daily News, 165 W. 
46th St., N. Y. C. (33-37)Praėjusią savaitę tapo 

imta viena dipuke, Mrs. Sabi
ne Emden, 35 metų amžiaus. 
Ji buvo tik ką atvykusi 
ropos.

Muitinės tarnautojai 
bėjo, kad Mrs. Emden

©verkautą.
moteriškę

PARDAVIMAI

Parsiduoda 12 kambarių namas, 
fornišiuotas. $4200 įeigos per me
tus. Savininkas turės basement 
apartmenta. Gali ir išnuomuoti už 
$80 j mėnesį. 20 minučių nuo Times 
Square. Kaina $14.000; $8000 pini
gais — mažas pirmas mortgičius; 
imsime ir 2-ją mortgičių. Nenorime 

i agentų. UL. 7-6718 ar kreipkitės:
187 Lafayette Ave., B'klyn.

(32-36)

iš Eu-kas 
gal 
ka-

Niūjorko Times 
dentai tyrinėjo 
ypatingai Niūjorko, 
niųjų mokyklų studentų pa
žiūrą į dabartį ir ateitį. Jie 
surado, kad kolegijų ir uni
versitetų studentai 
moralą, prarado 
tis, prarado norą 
tym

Kodėl ?
Todėl, kad jie

bus rytoj. Gal šiandien, 
rytoj jie bus pašaukti 
riuomenę; gal šiandien, gal 
rytoj jiems teks eiti kariauti 
— kariauti be jokio reikalo, 
be jokios prasmės.

Visa tai, sako dienraštis, 
puldo studentų moralą, ken
kia jų mokslui, nes jie nenu
mato sau jokios šviesesnės 
ateities.

Studentai, sako laikraštis, 
dažnai savęs klausia: “Kada 
mes būsime pašaukti į kariuo
menę?” šis klausimas stelbia 
jų mokslą, neleidžia jiems 
mokytis, siektis profesijų, 
apie kurias jie kadaise galvo
jo.

i paste-
“keis-

rado: 21

tai nešasi” savo 
Tai privertė juos 
patyrinėti.

Kai patyrinėjo,
šveicarišką laikrodėlį josios 
valizoje, 22. įsiūtus į overkau-- 
tį, du kišenėje, o vieną ant 
rankos. Taipgi surasta, kad 
moteriškė turi $780 pinigais. 
Laikrodžiai verti $2,000.

Mrs. Emden buvo kankinta 
nacių koncentracijos stovyk
lose, kur jos vyras buvo na
cių užmuštas.

i Nauja atvykėlė sakėsi, jog tie 
laikrodžiai priklausę josios

Tenka pasakyti, jog ši min- vyrui ir ji juos atsivežė čia, 
tis slegia ir ne studentus, jau- nieko blogą nemanydama.
nūs žmones; ji slegia ir tėvus, i 
turinčius jaunus sūnus.

Jungtinių Tautų generate 
asemblėjh nutarė sekamą ru
denį laikyti sa-Vo sesiją ne 
Europoje, bet čia pat, Niujor
ke.

Teisėjas Edward Weinfeld

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

•t

Prašome jūsų talkos
Norime su jumis pasikalbė

ti apie artimiausią bankietą, 
įvyksiantį vasario (i 
šio) 25-tą, Liberty 
joje.

’ Bankietą rengia 
Apšvietos Klubas, 
klubas tą darbą pradėjo. Ta
čiau norimasis tuo 
tikslas paliečia visus. Dėl, to 
yra reikalinga ir visų talka.

\Visi Laisvės skaitytojai, or
ganizacijų nariai ir prieteliai 
esate prašomi užsisakyti ti- 
kietus iš anksto patys ir būti 
kvietėjais kitų, kurių šis mūsų 
pranešimas nepasiekia.

Mūsų svarbiausias prašy
mas tikietų pardavinėtojams 
yra tas; Visomis išgalėmis 
pasidarbuokite per keletą se
kamų dienų. Vasario 21-mą 
būtinai praneškite, zkiek jau 
pardavėte, kad komisija galė
tų apytikriai maisto užsakyti. 
Ir darbuokitės iki pat bankie- 
to. Ateidami į bankietą pa
duokite komisijai „pilną rapor
tą, kiek 
leidę,

Pietūs 
valandą, 
Pietų kaina $2.

Boy’s Club 
Savaitė

Visokį Vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui' reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

Queens Komunistų partija 
sako: buvo- pasiektas didelis 
laimėjimas, kai į Levittown’ą 
(Nassau apskrityj) buvo įsi
leista gyventi negrų šeima. 
Bet reikia dirbti daugiau, kad 
rasinės sienos, apstatytos Ap
link tą miestelį, būtų visisKai 
sugriautos. \

Tarp š. m. balandžio 2 ir 8 
dienų bus B'oy’s Club (Berniu
ko Klubo) savaitė, šiai orga
nizacijai, sakoma, priklauso 

Moterų aPie 325,000 berniukų, o jos 
Tai yra:

šio m.ėne-
Auditori-

vyriausioji būstinė yra: 381 
Fourth Avenue, New York Ci-

Dr. M. Maišei
Staigios Ir Įsisenėjusios.
Vyrų ir Moterų Ligos

. Odos Ligos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street
(arti 4th Avė.—Union Square)

New York City
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00. I
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

pasiekti ty. Minėtoji savaitė bus atžy-
__  ! ŽaI n n rl m -.% o rl i i omėta spaudoje- ir per radiją, 

o'taipgi per televiziją, kaip 
praneša organizacijos virši
ninkas.

Niūjorko miesto kolegijoje 
(City 'College) ir vėl iškilo 
bruzdėjimas prieš profesorių 
William 'C. Knickerbocker’}, 
kaltinamą sėjime anti-semitiz- 
mo..

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
t ,

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

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

viso esate tikietų iš-

įvyks pietų laiku, 1 
vasario 25 dieną.

Komisija.

Prokuroro'‘Hogano padėjė
jai skelbia, jog jis, Koganas, 
turi užtenkamai davinių, pa
gal kuriuos 
imti net du 
O’Dwyerio 
valdininkai, 
eina kalba
kitokias šulerystes, kurios bu
vo atliktos O’Dwyeriui esant 
miesto majoru.

būtų galima su- 
buvusieji aukšti 

administracijos 
čia, kaip žinoma, 
apie kyšystes ir

SKELBKITĖS LAISVĖJE

TONY’S JL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas ■<:

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, ' VYNO ar ALAUS

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ

Turiningas įvairiom informacijom, sveikatos 
patarimais ir moksliniais raštais.

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ 
Kaina tik 50 centų 

Platintojams duodama nuolaidų

Tuojau kreipkitės šiuom antrašu:

LAISVE
110-12 ATLANTIC AVĖ., 

RICHMOND HILL 19, N. Y.
Kuriem reikės pasiųsti, prašomi prisiųsta 60 c., 

nes kainuoja persiuntimas. f ,

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, ‘Brooklyn, N. Y

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS i

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

6 psl.—Laisve( Liberty, Lith. Daily) -Šest., Vas.-Feb. 17, 1951.




