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Sekmadienį, sausio 6 dieną, 
Didžiojo Niujorko ir apylinkės 
dailės mylėtojai turės progos 
pirmą kartą mūsij miesto lie
tuvių scenoje pamatyti garsią
ją Šilerio drama “KLASTA ir 
MEILE.”

Veikalas bus suvaidintą^ 
Liberty Auditorijoje Rich
mond Hill, N. Y. Jį stato 
Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras.

Režisuoja Jonas Valentis.
Kiekvienas, kuriam tik lei- ’ 

džia laikas, prašomas į šį is
torinį spektaklį atvykti.

de Janeiro praneša 
Brazilijos, vyriausybe 
atsteigs diplomati- 

su

ma, kad 
neužilgo

H > nius ir prekybinius ryšius 
||įr/ ^Tarybų Sąjunga.

Pirmiau Brazilija turėjo už
mezgusi diplomatinius ryšius 

' su T. Sąjunga, bet 1947 me
tais nutraukė, — nutraukė, 
aišku, pakurstyta Washingto- 
no.

Brazilija — didžiausia Pie
tų Amerikos valstybė. At- 
steigimas diplomatinių ir 
prekybinių ryšių su Tarybų 
Sąjunga eis naudon abiem 
kraštam, taipgi ir visam pa
sauliui.

Brazilijoj yra tūkstančiai 
lietuvių, pakėlusiu] sparnus 
skristi į savo gimtąjį kraštą, į 
Lietuvą. Buvimas ten tarybi
nės ambasados ir konsulatų, 
be abejojimo, padėtų norin
tiems pasiekti savo pasibrėž- 

‘Pįfftįksla.

gyvenimas Irane, 
vyriausybe žymiai

y

Sunkėja 
To krašto 
sumažino savo ambasadų] bei 
atstovybių skaičių užsieniuo
se. Tai padaryta dėl stokos 
pinigų.

Be to, Irano vyriausybė už
draudė savo piliečiams be gy
vo reikalo keliauti į užsienį, 
kad neišvežtų turtų.

žodžiu, Irano ekonominė 
padėtis pasunkėjo dėl to, kad 
jis negali parduoti užsienin 
savo žibalo; anglai dar vis 
tebeboikotuoja.

Kodėl Iranas neparduoda 
žibalo ne anglo-saksiškiems 
kraštams, dar vis tebėra pas
laptis.

&

SŲikurstyti fanatikai Apdau
žė akmenimis baptistų baž- 

yM-unyčią Colombia respublikos 
• sostinėje, Bogota mieste.

Šiaurės amerikiečiai baptis
tai ir kitos protestantiškos 
sektos siekiasi “įkelti koją” į 
Lotynų Amerikos kraštus. Bet 

® ten viešpatauja katalikų tiky
ba, aštriai besipriešinanti pro
testantams.

Na, ir to pasėkoje kurstomi 
fanatikai, kad jie akmenimis1 
vaišintų protestantus.

Tai nėra kultūriška, tai nė
ra krikščioniška.

į"- Bet katalikų dvasiškija, 
matyt, to nepaiso. Jai rūpi iš
gelbėti savasis biznis.

Francū z i joj e mirė žymus 
Amerikietis dailininkas-skulp-' 
torius Jo Davidson. Jis turėjo 
68 metus amžiaus.

Davidson yra sukūręs nema
ža žymių žmonių biustų, — 
tuo jis ir buvo išgarsėjęs.

Gimęs Niūjorke, neturte, 
šis vyras savo gabumais, savo 
talentu prasimušė dailės srity
je į pačias viršūnes. Jis buvo 

P tuftifriKas.
' “Pąskiausiuoju metu daili- 

Wninkas ryžosi nulieti biustus 
aukštųjų] Izraelio vyriausybės 
pareigūnų.

t

šitų žodžių rašytojui teko 
pažinti Davidsoną 1948 me
tais, laike prezidentinių rinki-
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Dienraštis 
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1951 m. DAUGIAU IŠLEISTA GINKLAM 
KAIP 1950 m. VISIEM REIKALAM

Newyorkieciai prašo Aukščiausiąjį Teismą
Į. HU'

panaikint įstatą prieš komunistus mokytojus
SOVIETAI RAGINA SAUGUMO TARYBĄ 
PASKUBINT PALIAUBAS KORĖJOJE

Washington.—Per 6 pa-1 viliniams ir kariniams 
skutimus 1951 m. mėnesius j balams.
Amerikos valdžia išleido 
daugiau kaip 19 bilijonų 
dolerių ginklams ir kitiems 
kariniams tikslams, o vi
siems civiliniams valdžios 
reikalams tiktai 12 bilijonų 
dolerių.

Pei* tuos pačius 1950 metų 
mėnesius buvo išleista 19 
bilijonų dolerių visiems ei-

Steigiama jau ketvirta i Siūloma $150,000,000 
koncentracinė stovykla Frankui per metus

Washington. — Valdžia 
nutarė pertaisyti buvusias 
kareivines Avon Parke, Flo
ridoj, į koncentracijos sto
vyklą komunistams ir ki
tiems, kuriuos McCarran 
Įstatymas apšaukia “neišti
kimais.”

Jau pirmiau įrengta trys 
tokie koncentracijos žar
džiai Arizonos ir Oklaho- 
mos valstijose. Valdžia ke
tina ir daugiau koncentra
cinių stovyklų paruošti. Į 
jas ypač varytų įtariamus 
“ n e i š t i kimuosius,” jeigu 
kiltų karas, tarp Jungtinių 
Valstijų ir. Sovietų arba jei
gu pasidarytų kokia suiru- 

(tt* šioje šalyje.

Jankių pulkininkas nori 
geresnių lėktuvą

Korėja. — Amerikos la
kūnu pulkininkas Harrison 
R. Thyng prašė geresnių 
rakietinių lėktuvų. Sakė, 
rusiški Šiaurinės Korėjos 
rakietiniai lėktuvai MIGai 
dabar yra geresni net už 
naujuosius rakietiniūs’ A- 
merikos lėktuvus Saber je,ts.

Pasak Thyngo, ameriki
niai lakūnai daugiau numu
ša šiaurinių korėjiečių lėk
tuvų tiktai dėlto, kad jie 
geriau išlavinti. Bet Šiau
rinės Korėjos, lakūnai taip
gi sparčiai lavinasi.

Susikirtimus su ameriki
niais lėktuvais šiaūriečiai 
naudoja kaip lavinimosi 
mokyklą. Tie susikirtimai 
įvyksta paliai Mandžūrijos 
sieną; taigi amerikonams 
nepasisekė paimti nė vieno 
nušauto šiauriečių lėktu
vo; todėl amerikonams dar 
nežinomas, ir tų lėktuvų ge
rumo sekretas.

Jersey City. — Nuo ba< 
davimo apalpo senmergė 
Beatrice Mangan, 79 metų, 
nors turėjo $3,200.

my, kuriuose jis aktyviai daly
vavo, smarkiai agituodamas 
už Henry A. Wallace.

Deja, kai Wallace pradėjo 
mindžioti tai, ką pirmiau ger
bė, su juo nuėjo ir Davidso
nas. Jis pradėjo flirtuoti su 
Tito.

Pastaruoju laiku, tiesa, daL 
lininkas visuomeniniame judė
jime, rodosi, niekur perdaug 
nepasireiškė, bet ir atsisakė 
kovoti prieš reakciją, už tai
ką, už gerbūvį liaudžiai.

Taip padarė 
Davidsonas.

ne vienas Jo

rei-

me-Per šešis paskutinius 
nesiūs valdžios ižde pasida
rė daugiau kaip 7 bilijonai, 
467 milijonai dolerių naujo 
nepritekliaus. Tai yra 13 
sykių didesnis nepriteklius, 
negu* per 1950 metų šešis 
paskh^inius mėnesius.

Valdžios iždas dabar yra 
įsiskolinės viso $259,460, 
778,794. v '

Washington. — Specialis 
prez. Trumano pasiuntinys 
Sidney' Sufrin, sugrįžęs is 
Ispanijos, ragino Ameriką 
duoti 150 milijonų dolerių 
“ūkiųės” paramos fašistinei 
Ispanijos Franko valdžiai.

(Ispanija duoda stovy
klas kariniams Amerikos 
laivams ir lėktuvams.)

Amerikoną nuostoliai 
korėjiniame kare

Washington. — Karinė 
valdyba saus, 3 d. pąskelbė, 
jog per mūšius Korėjoje jau 
103,739 amerikonai nuken
tėjo • tokius nuostolius:

Užmušta 15,879; sužeista 
75,080 ir be žinios dingo

* 12,780.
P a v» cPer savaitę nuo pirmesnio 

oficialio pranešimo žuvo 75 
amerikonai, sužeista 267 ir 
be žinios dingo 21, nors 
fronte nebuvo didelių 
kautynių.

Už skolą nušovė unijos 
vadą ir pats nusižudė

Elizabeth, N. J.—Darbo 
Federacijos Mūrininkų Uni
jos narys Lawrence Appel 
nušovė unijos skyriaus de
legatą Albertą R. Moy ir 
pats mirtinai persišovė. Ta
tai įvyko Fran-Tom’s' už
kandinėje.

Atėjus, policijai už keleto 
minučių pirm Appelio mir
ties, jisai sakė: “Aš jį nu
šoviau todėl, kad jis buvo 
man skolingas $45 nuo per
nykščio balandžio mėnesio 
ir vis neatidavė.”

Moy buvo 18-jo unijos 
skyriaus delegatas per pa
skutinius 15 metų.

Teisiamas už kyšius taksų 
kolektorius Bostone

Boston. — Federalis ap
skrities teismas pradėjo 
tardyti Denisą W- Delaney, 
buvusį Vyriausią taksų ko
lektorių Massa chusetts 
valstijoj.

Delaney, tarp kitko,- kal
tinamas, kad paėmė $10,- 
000 kyšių ir už tai nutry
nė $180,000 privalomų val
džiai taksų.

A ,

ORAS.—šilčiau ir lietus.
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Washington. — Astuoni 
newyorkicciai atsikreipė į 
šalies Aukščiausią Teismą, 
kad panaikintų New Yorko 
valstijos įstatymą* užginan
tį viešosioms mokykloms 
laikyt komunistus mokyto
jus. ‘

Jie nurodinėja, kad tas 
įstatymas laužo konstituci-

ATIDĖTAS PLIENO DARBININKŲ STREIKAS
-7----------

Atlantic City, N. J. — 
Specialis Plieno Darbininkų 
Unijos suvažiavimas nuta
rė atidėti visuotiną streiką 
per 45 dienas.

Prezidentas Trumanas 
antru savo laišku prašė

TEISMAS TARDO EMPIRE TRAKTORIŲ 
KORP. SUKČIUS PHILADELPHIJOJE

Philadelphia. — Federalis 
apskrities teismas ateinantį 
antradienį tardys viršinin
kus nųbankrūtąvusioš Em
pire Traktorių korporacijos 
kaipo žulikus.; f

Korporaoijps pirminiūkaS 
buvo Frank Cohen. Jis..1 
pirm k et vėrių metų išmokė
jo po $68,000 pelno F. E. 
McKinney’ui, dabartiniam 
Demokratų Partijos pirmi
ninkui, ir.Frankui M. Mc- 
HaleTii, Indianos valstijos 
demokratų vadui. OMcKin-

MIRĖ DIDIS SKULPTORIUS JO DAVIDSON

Tours, Franci j a. — Mirė 
pasauliniai išgarsėjęs ar
tistas - skulptorius Jo Da
vidson, 68 metų amžiaus. 
Sirgo širdies šlubavimu.

Jis gimė New Yorko East 
Sidėje iš beturčių žydų, pa
bėgusių iš carinės^ Rusijos 
nuo tautiniai - religinių per
sekiojimų.

Davidsonas pagamino žal
varinį pavidalą prezidento 
Franklino D. ’ Roosevelto 
galvos, taip pat biustus 

i (pavidalus iki krūtinės) 
prez. Woodrow Wilsono, 
tautinio Indijos vado M. K,

Mechanikai remia apdraudos 
kompanijosagentu streiką

Newark,. N. J. — Elek- 
trininkai, dailidės, “plum- 
beriai” ir kiti Darbo Fede
racijos unijistai nusitarė 
streikuoti prieš Prudential kad ištirtų tokius skanda-
Apdraudos kompanijos raš
tines. Tuom jie paremia 
streikuojančius kompanijos 
agentus. ' ‘ ■

Jau penkios savaitės kai 
streikuoja 10,000 agentų 
įvairiose valstijose. Reika
lauja užtikrintos $35 algos 
per savaitę.

Sydney, Australija.—Vie
sulas Epi saloje per kalėdas, 
pražudė 100 žmonių.

nę žodžio laisvę, pavergia 
mokytojus ir verčia juos 
pažabotais pataikūnais.

New Yorko valstijos teis
mai yra užgyrę tą vadina
mą FeinbergO įstatymą, ku
ris taip pat uždr< 
kykloms samdyti 
“priešvaldiškų” 
jų narius.

zia mo- 
priamų 

organizaci-

dar atidėti streiką.
Unijos pirnpininkas Phi

lip Murray pėrskai’tė» Tru
mano atsišaukimą ir pats 
ragino jo išklausyti.

Streikas pradiniai buvo 
skelbiamas nuo naitjų metų 
dienos.

ney ir McHale buvo įdėję 
tiktai po $1,000 į tą biznį 
per 11 mėnesių pirmiau. 
Pats Cohen ir kiti viršinin
kai pasiėmė likusį pelną ir 
paskelbė korporaciją ban
krupt? 7

i Jie kuo pigiausiai pirko 
iš valdžios atliekamus, nuo 
karo traktorius, automo- 
bilius bei jų dalis, perdir
binėjo juos į “naujas” ma
šinas ir plačiai pardavinė
jo korporacijos Šerus,1 piki 
pasiskelbė bankrotais.

Gandhio, Izraelio preziden
tu Ch. Weizmannp ir gar
siojo matematiko Alberto 
Einšteino. Sukūrė ir daug 
kitų skulptūros meno vei
kalų.

Davidsonas rėmė prez. 
Roosevelto politiką; paskui 
buvo veiklus Progresyvių 
Partijos rėmėjas.

Vaiku būdamas, Davidso
nas uždarbiavo kaip pa
siuntinys (messenger). Bu
vo pradėjęs mokytis medi-, 
cinos, bet metė ją ir grie
bėsi studijuoti meną-dailę 
iš pradžios New Yorke, o 
paskui Šveicarijoje.

Bus tyrinėjami raketieriai 
valdininkai Hudsone, N. . Y.

Albany, N. Y. — New 
Yorko t valstijos gubernato
rius Dewey ketino paskir
ti specialę grand džiūrę, 

lūs Hudson mieste ir ap
skrityje, kaip valdininkų ir 
policijos s.ėbravimas su 
gembleriaįs, kyšių ėmimas 
iš prostitucijos namų, balsų 
pirkimas rinkimams ir kt.

Fair Haven, Vermont. — 
Du plėšikai dienos laiku pa
grobė $6,000 iš First Na
tional Banko ir pabėgo.

ChicagoChicago. — Sviestas čia 
pabrango iki $1 svarui.

AMERIKONAI TAM 
PRIEŠINASI

Paryžius. — Andrius VL 
šinskis, Sovietų delegatas 
Jungtinių Tautų seimui 
(asamblėjai), ragino su
šaukt nepaprastą Saugumo 
Tarybos posėdį, kad pasku
bintų paliaubų sutarties 
darymą Korėjoje.

Saūgumo Taryba taipgi 
turėtu spręsti, kaip galima 
<6ūtu sušvelninti aštriuo

Amerika duos Indijai 
$54,000,000 paramos

Washington. — Truma
no valdžia paskyrė Indijai 
54 milijonus dolerių, sako, 
ūkiui ir pramonei išvystyti 
toje šalyje. Trumanas tuo- 
mi nori parodyti, kad jo 
“demokratija geriau veikia, 
negu komunizmas,” kaip i 
rašo New Yorko Times ko
respondentas.

Nuo bombos mirė ir 
negro Moore žmona

Sanford, FloHda.—Ligo
ninėje mirė Harrieta Moore, 
kuri buvo pavojingai su
žeista, kada fašistų - ku- 
kluksų bomba susprogdino 
Moore namą Mimse. Bom
ba tada tuojau užmušė 
Harrietos vyra Harry T. 
Moore, įžymųjį negrų vei-

Velionė Harrieta Moore 
buvo mokytoja.

Istanbul, Turkija. — Per 
žemės drebėjimų rytinėje 
Turkijoje žuvo 100 žmonių.

Apvogę bažnyčią studentai 
turi krauju “pakūtavoti”

Columbus, Ohio. — Trys 
Ohio valstijos Universiteto 
studentai pavogė iš katali
kų katedros šv. Juozapo 
statulą ir avinėlio pavidalą 
iš kalėdinės “Betlėjausstąi- 
nelės.” Statula buvo 200 
svarų.

Universiteto valdyba už 
tai paskyrė jiems tokią 
bausmę:

Visi trys šventvagiai tu
ri aukoti kraujo kareiviams 
Korėjoje; atsiprašyti kata
likų vyskupą M. J. Ready ir 
universiteto prezidentą H. 
L. Bevisą.

Jeigu neatliks tokios baus
mės, tai bus išmesti iš uni
versiteto.

Silpnas Francijos seimo 
pasitikėjimas premjeru

Paryžius.— Franci jos sei
mas tiktai 254 balsais prieš 
247 pareiškė pasitikėjimų 
premjero Pleveno valdžiai 
kas liečia jos siūlomus tak
sus ir kitus planus.

Madrid, Ispanija.—Jung
tinių Valstijų karo laivy
nas lankysis Ispanijos uos
tuose pb naujųjų Tftetų.

sius santykius tarp vakari
nių ir rytinių valstybių, sa
kė Višinskis.

Amerikos delegatas Ben
jaminas Cohen tuojau pa
sipriešino siūlymui, kad 
Jungt. Tautų Saugumo TaA 
ryba svarstytų taikos dary-’ 
mą Korėjoje. Jįg pasa
kojo, kad jeigu šis klausi
mas būtų pavestas Saugu
mo Tarybai, tai “gal visiš
kai iškriktų dabartinės de
rybos ten dėl paliaubų.”

Amerikinis delegatas su
tiko tiktai su tuom, kad 
Saugumo Taryba svarsty
tų, kaip atliuosuot įveržtus 
santykius tarp Sovietų ir jų 
draugų, iš vienos pusės, ir 
Amerikos ir jos talkininkų, 
iš antros.

SUKUMPUSIOS 
PALIAUBŲ derybos

Korėja, saus. 4. — Vis 
i dar nepadaryta jokio žings
nio pirmyn link paliaubų 
sutarties tarp amerikonų ir 
šiaurinės Korėjos. Tęsėsi 
ginčai dėl busimųjų paliau
bų inspekcijos ir dėl apsi- 
mainymo kariniais ir civi
liniais belaisviais.

Šiauriniai korėjiečiai at
metė amerikonų pasiūlymą, 
kad tuoj būtų apsikeistą^ / 
tiktai sužeistais ir sergan
čiais belaisviais. Reikalavo 
vienu žygiu apsimainyt vi
sais belaisviais. . .<• 
KARO VEIKSMAI

Rytiniame fronte ameri
konai atgriebė nuo šiauri- . 
nių korėjiečių vadinamą 
Kalėdų kalnelį. Vakarinia
me fronte padarė kelias 
atakas, bandydami . atgaut 
dvi kalnų pozicijas, kurias 
šiauriniai korėjiečiai užėmė 
pirm naujųjų metų.

EISENHOWER KANDI
DATUOTŲ TIKTAI 
KAIP REPUBLIKONAS

Pittsburgh. — Jei gene
rolas Eisenhower kandida
tuos į Jungtinių Valstijų 
prezidentus, tai tik kaipo 
republikohas, sakė generolo 
brolis inžinierius Earl D. 
Eisenhower.

Gen. Eisenhower paskelbs 
šį mėnesį, ar bus kandida
tas į prezidentus.

Egiptėnai nušovę. 15 
Anglijos kareiviu

Kairo. — Egipto valdi
ninkai praneša, kad egip- 
tėnai per naujas kautynes 
su anglais Suezo ruožte nu
šovė 15 anglų kareivių, o 
anglai sužeidė 14 egiptėnų. į j

v 
I 
L

jo pardavinėjimas naujųjų^ 
Betsy Ross p&štaženklių. | 
Washington© valdžia juošĄ 
išleido paminėjimui, kaai« 
Betsy Ross pagamino pir- ' 
mąją dryžuotą ir žvaigž-v i 
dėtą Amerikos vėliavą. ’V&

Tie paštaženkliai parda- 11 
vinėjami vadinamame Bet- j, 
sy Ross namelyje, prie Arch / 
gatVČš.

/
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APIE EKONOMINĘ PAŽANGĄ 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

NIŪJORKIšKIO TIMESO korespondentas Maskvoje, 
Harrison E. Salisbury, parašė korespondenciją apie eko
nominę pažangą, praėjusiais metais atliktą Tarybų Są
jungoje.

Savo korespondenciją Mr. Salisbury pradeda šitaip: 
“1951 metai, neabejotinai, Tarybų Sąjungos ekonomikos 
istorijoje buvo patys sėkmingiausi metai...”

Tai reikšmingas pasakymas, turint galvoje, kad pra
ėjusiais metais Jungtinės Valstijos beveik visiškai nu
kirto prekybą su Tarybų Sąjunga.

JeL prekyba tarp mūsų krašto ir Tarybų Sąjungos 
būtu buvusi normaliai palaikyta, tad ne vienas butų 
galėjęs sakyti: aa, žiūrėkit, Amerika padėjo Tarybų 
Sąjungai žengti pirmyn! Betgi tos prekybos, kaip mi
nėjome, tarp mūsų krašto ir Tarygų Sąjungos praėju
siais metais lyg ir nebuvo. Jei T. Sąjunga čia ko nors 
ir pirko, tai pirko ne mašinas, pirko ne pagrindinei pra
monei tvirtinti medžiagą.

Korespondentas pažymi, kad Tarybų Sąjungoje praė
jusiais metais žymiai prasiplėtė pagrindinė industrija, 
javai užderėjo, maisto užtenkamai, taipgi, ir kas svar
biausia, žmonių gyvenimas labai palengvėjo,, nes nau
dojamųjų produktų kainos buvo sumažintos.

Panašiai rašo ir kitas Timeso bendradarbis, Harry 
Schwartz, kurį šis laikraštis skaito ekspertu pažinime^ 
tarybinio gyvenimo. Visaip manipuliuodamas skaičiais, 
Mr. Schwartz, kaip ir Mr. Salisbury, priverstas pripa
žinti, kad 1951 metais Tarybų Sąjungoje buvo padaryta 
didelė pažanga visose gyvenimo srityse.

Bendrai, Sovietų Sąjungos pramonė prasiplėtė ant 
tiek, kad ji 1951 metais pagamino daiktų kita tiek, kiek 
1940 metais.

Šie faktai — neskani piliulė tiems, kurie pranašavo -mas. 
ir tebepranašauja socialistiniam kraštui pražūtį.

PLEPĖTOJAMS NEVYKSTA
PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ buvo paleista šlykščių gandų 

prieš Čechoslovakijos vyriausybę. Komercinė spauda pa
skelbė “žinių,” būk es.ą susekta, kad Čechoslovakijos

Būtent, tie

nesį, 'ar bent jau kas pora mė
nesių. Tada jie gali į dalykus 
įsigilinti, pasakyti savo nuo
monę.
jimai, 
neštas 
riams, 
bendrais bruožais, kurion pu- Į 
sėn reikia išlaidas kreipti. į

Bent jau Tarybos nariai 
nors kas pora mėnesių turėtų 
gauti artimiausio • laikotarpio 
išlaidų sąmatas ir turi turėti 
galimybės pasisakyti, ar'tokios 
išlaidos darytinos, ar ne.

ALT kaulija iš visuome
nės aukas “Lietuvai vaduo
ti,” bet tas “vadavimas” 
susiveda su tos organizaci
jos pareigūnų betikslėmis 
keĮionėmis ir “sugaištimis.” 
Na,, ir dėl tų miglotų apy7 
skąitų .šiandien 
tarpe jau kyla nerimas 
net' protestai!

______________ '

Ir kai kyla koki abejo- 
dalykas turi būti pra- 
visiems Tarybos na- 
kad jie pasisakytų bent

metus pelnas paki|o beveik 
trečdaliu. /

Taip, L. Balsui °kalėdi- 
nė dovanėlė” yra skaudi 
dovanėlė. Tai pąrodo, kaip 
sunku verstis darbinįnkiš- 

;kai spaudai. Tas pats yra 
į pas juos ir pas mus.

Tuo pačiu kartu stambio
sios korporacijos (pas mus 
daugiau, negu Kanadoje) 
imasi milžiniškus pelnus 
džiaugiasi gerbūviu!

ir

jų pačių
ir

NEPASITENKINĘ
Dirvos tautininkai reiš

kia nepasitenkinimo Ame
rikos Lietuvių Tarybos Vei
kiančiojo komiteto pateik
tomis apyskaitomis. Nors 
veik, komitetas, sakosi, jog 
viskas, kas išmokėta, buvo 
išmokėta sulyg nutarimais, 
Dirva šitaip'rašo:

Paaiškėjo,, kad net ir su nu
tarimais ne taip jau būta vi
siškai tvarkoj,
garsieji 8 doleriai už telegra
mą išmokėti be nutarimo. Iž
do globėjai iš tikrųjų, nutari
mų nei nežiūrėjo. Savo prane
šime jie pareiškė:, “išlaidos 
yra pateisintos reikiamais do
kumentais ir pilnai atitinka 
piniginės atskaitomybės kny
gų ir. banko einamosios sąs- 
kąitos ištraukų įrašams”.

Ar toks apyskaitos įverti
nimas gali patenkinti ? Mano
me, kad ne. Juk, sakysime, ,, . _ It A1VT AFTTč 
tik šitaip tetikrinant atskai-! a <4
tomybę, gali labai švariai pro ' KALĖDINĖS DOVANAS 
tikrintojus praeiti net ir to-1 
kios išlaidos: išvažiuoja kuris 
nors atitinkamas asmuo į ke- i 
lionę, leiskime, i 
iki Los Angeles, pavadinda
mas (ar net nepavadinda
mas) tą kelionę labai svar- ( čia 
bia Tarybos veikimui; apys
kaitose bus geležinkelių bi
lietai, viešbučių sąskaitos ir 
kiti “reikiami dokumentai,” 
knygose įrašai sutiks ir su 
tais dokumentais ir su eina
mosios sąskaitos ištraukomis, 
bet... ar tokia kelionė tikrai 
reikalinga Tarybos veikimui? 
Šis klausimas čia yrą svar
biausias tikrinant apyskaitą. 
Bet šitoki klausimai jau 11 
metų Tarybos-»apyskaitų tikri
nime nekeliami ir dėl to vi
suomenėje yra ne.pasitejnkjni-

Toliau
Tarybos; nariams raštu du o

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo apie tai, kokią jis 

j gavo “kalėdinę - dovaną.” 
nuo BostoĮio Į Laįkraščio žodžiais:

Vieną dieną paštas atsiun-
i laišką, kuriame jis kvic- ! 

čia ateiti į išsiuntinėjimo depo i 
ir Užklijuoti dar po vieną e'eh-| 
tą ant visų pavieniai užsienin 
siunčiamų kopijų.- Tas reiškia, 
kad per metus laiko mes turė
sime sumokėti nemažiau $500 
daugiau. Graži dovana, ąr 
ne ? ; >

Be. abejonės, .dideliam ląik

možis, bet tokiam* laikraščiui, 
kaip mūsų, yra* stambi suma. 
Ji negali būti kitaip padęn'gta, 
kaip aukomis - ( arba ' keliant 
prenumeratą į užsieitį. ; • <

Panašiais šuoliais kyla visi 
■' kiti .laikraščio, jšleidimo i daly

kai. »Tąs ii';:sų.dąrq sunkumą. 
Prenumqrątg§^ ^ą;ina>;,?7i?ęną,

VAIDINA, ŠOKA, 
DAINUOJĄ, TYRINĖJA...

Štai trys ypatingos žinios 
“Tėvynės , Balse” .(1951 m. 
spalio ? 20 d. apie tai,, ką 
Lietuvos. žmonės veikia,. — 
visos trys iš sostinės Vil
niaus. . ' ..

Pirmoji:
* [ Vilnių suvažiavo 22 long*
Į vosios pramonės įmonių rheni- 
j nes saviveiklos kolektyvai —
1 daugiau kaip 800 žmonių — į 
dalyvauti II respublikinėje 
apžiūroje.

Per dvejus metus, praėju-' 
j sius nuo Lsios apžiūros, žy- | 
į miai išaugo ratelių repertua- 
| ras, praturtėjęs naujausiais 

n aukšto idėjinio ir meninio ly-
gio kūriniais, įsisteigė, visa eilė 

naujų meninės saviveiklos 'ko
lektyvų.

Ministerijos įmonėse gerai 
išvystytas chorinis daįnavį-

Be abejonės, .dideliam lftik-imas — beveik visi kolektyvai 
raščiui tokia suma būtų maž- į atvyko su. savo <' ’ (v • ■ 1 1 * * 1 • 1 J 1 ,xz v • • I ■

tos ar skyriams išsįuntinėtos skelbimų ■■ kaiuju .seną 
“apyskaitos,” kaip jau kartą neįmanomą,. nes viste 
minėta, yra ne apyskaitos, o sunku verstis.q Tenka
statistika, katrą mėnesį kiek 
išmokėta. Tik suvažidvime,

liaudies vyriausybės organai Jan Masaryką pirmiau nu-( specialiai klausiamas, iždinin- 
žudė, nušaudami, n paskui išmetė pro langą j gatvę ir kas nurodė 22 atskiras' išlai- 
paskelbė, kad jis pats pro langą iššoko.

Surado tie pleperiai ir gydytoją, kuris jau miręs, bet: daugiau 
kurįs būk tai kam sakęs, kad buvę taip, o ne kitaip: !daug duoda progos susigaudy- 
Jan Masarykas ne savižudybę atliko, o buvo nužudytas. įti,. kiek kokiems reikalams iš-

Tačiau, štai, išstoja buvęs. Jan Masaryko privatinis i lcista. Tačiau, aišku, nebuvo 
sekretorius, šiuo metu gyvenąs Londone, Dr. Lumir Sou- ■ ^sakJ^0’ ar. .°!<s išlaidT Pa‘ 
kup, ir tuos plepalus sumuša į dulkes.

Dr. Soukup skelbia, jog Masarykas jam sakęs, kad jis 
žudysiąsis ir nusižudė, iššokdamas pro langą, 
šūvinių žaizdų Mas.aryko kūne nerasta, nes jis pats, 
Soukup, matė nusižudžiusiojo kūną tuojau po to, 
ans mirė.

Taigi pleperiamš ir vėl nepavyko.

dų pozicijas, kurios jau daug 
pąsako, nes maž-

Jokiu
Dr. 
kai

GRAFTAS IR LINCAS
PAILY WORKERIO bendradarbis, Rob. F. Hall 

singąi nurodo, kad Floridoje šiuo metu vyrauja dvyniu- 
kai, kuriais yra graftas ir linčas.

Paskendę grafte, tos valstijos pareigūnai nekreipia dė
mesio į negrų gyvybes, leidžia laisvai siautėti linčinin- 
kąms-teroristams, kurie žiauriai žudo negrus.

Floridos kurortuose^ kuriais toji šalis yra turtinga,
viešpatauja raketieriai, Caponio ir Costello gengių na-/ 
riar. Ten plačiai prasiplėtusi, sako korespondentas, pre
kyba visokiais nuodingais daiktais, narkotikais.

Gemblerystei nėra ribų.
Floridos gubernatorių kadaise neoficialiai įkaitino net 

ir senatims Kefauverio komitetas, tačiau gubernatorius 
į visa tai pamojo ranka, sakydamas, jog tai esąs “me-

tei-

i Skirstymas įvyko remiantis 
VK nutarimais, ar tik “rankps 
nesudrebėjimo” dėka, ir ar 
kuriems būtų buvę verta iš
leisti daugiau, kuriems ma
žiau.' Pavyzdžiui, Tarybos su
važiavimas kaštuoja tiek ir 
tiek. Aišku, 34 Tarybos nariai 
neknibinės sąskaitų, aiškinda
miesi, ar čia doleris perdaug, 
ar doleris permažai. Bet iždo 
globėjai turi tatai atlikti. O 

ijie negali to padaryti pen’ ke- 
i lias valandas prieš suvažiavi- 
j mą. Iždo globėjams išlaidos 
turi būti paduodamos su visais 
paaiškinimais kiekvieną me

vislėnlš yra 
' Tenka laukti 

pagalbos ‘iš 'td'ftfų’/kmbb išgali 
paremti laikraštį. ‘ ’

' Tačiau,.: nurodo kanadie
čių laikraštis, kai kurie ga
vo 'kitokių dovanų. L Bal
so žodžiais: . i ...

* ’ ' . z

Statistiniai daviniai j'odo, 
kad korporacijų pelnai smar
kiai auga. . Pavyzdžiui, 626 
Kanados • kompanijos 1950 
metais gavo , pelno $1,063,- 
800,000 
daugiau,

chorais, o į 
baigiamąjį koncertą buvo, at
rinkta net 12. geriausiaipasi
rodžiusių chorų’ ir ansamblių.

Geriausiai apžiūroje buvo 
atstovaujamas Handies' šokio 
menas.’ Čia varžėsi dvylikos 
įmonių kolektyvai. "

“ Bendrą' pintiąją -vietą sa
viveiklos > ’apžiūroje (. laimėjo- 
Kauno “Inkaro” meninės sa- 
vjvęiklos kolektyvas. •

f Antroji:
Iš Vilniaus į Tbilisi išvyko 

Tarybų Lietuvos kolūkiečių 
ekskursija. Jos dalyvių tarpe 
Alytaus rajono “Balkų -vieny
bės” kolūkio pirmininkas Bro
nius Aravičius, Vilkaviškio ra
jono “Komjaunuolio” kolūkio 
gyvulininkystės fermų vedė
jas Jonas Skladaitis, Kelmės 
rajono “Laimės” kolūkio lau
kininkystės brigados brįgądi-

arba • $219,360,000] ninkas Adomas Melepis, Pane- 
negu 1949 metais, vėžio rajono

Numatoma, kad 1951' metais į 
jų pelnai bus'dar didesni.

Korporacijoms nesudaro di
delio skirtumo, kad pakelia 
taksusf Jos.greit pakelia savo 
gaminių kainas ir susirenka 
dar .daugiau, negu prieš tai.

Kaip jų pelnai kyla, maty-
pavyzdžio:site iš "■ sekančio 

popieraūnės 1949 metais turė
jo pelno (prieš atmokėjįmą 
taksų) $106,000,000, o 1950 

.metais jau^$154,000,000. Per

- Visur, kur tik viešpatauja graftas, suktybės, pože
mis, ten eilinio žmogaus reikalai ir net gyvybė yra pa
vojuje. Juo didesniame pavojuje yra negrų gyvybės 
Floridoje, kur negrui nevalia eiti į kurortus sykiu su 
baltaisiais, kur negras yra izoliuotas, tarytum jis būtų 
.ne žmogus.
I Floridoje siautėja kukluksininkai laisviau negu kitose, 
pietinėse valstijose. Jie siautėja dė> to, kad valstijos, 
vyriausybė su jais išvien veikia.

Tačiau, jeigu Floridoje šitaip esama, tai kodėl gi fe
deralinė vyriausybė į tai neįsikiša?

i Jeigu negras po negro linčiuojamas, žudomas, kodėl 
Įfederalinė vyriausybė į tai žiūri pro pirštus?

prezidentas Trumdnas kiekvieneriais metais, vyksta į 
Floridą poilsiui ir jis negali nematyti, kas ten darosi.

Va, kodėl žmonės teisėtai reikalauja, kad. Floridos 
linČininkai būtų suvaldyti, kad juos suvaldytų federalinė 
vyriausybė, nes vietos administracija į tai nekreipia dė- 
mesiwr M

Mrs. iPatricią Hedland, iš Fullerton, Calif., su di
džiausiu džiaugsmu pasitiko žinią, kad jos vyras te-, 
bėra gyvąs ir sveikas Šiaurinėje Korėjoje tarpe karo 
belaisvių. Vaikučiai taipgi džįaugiasi. Mat, pirmiau 
buvo iš Washingtono pranešta, kad jų tėvas yrą Ko
rėjoje žuvęs. anneo! nftonwnv .wwrffliityrt "t* h e/A h/i

Tarybinio arto
jo” kolūkio valstietis Antąnasz 

' Rutkauskas — iš viso 50 kol
ūkiečių. .Be to, su ekskursija 
išvyko keletas žemės ūkio 
specialistų. Ekskursijos daly
viai aplankys pirmaujančius 
Gruzijos TSR kolūkius, MTS, 
ženiės ūkio mokslinio-tyrimo 
įstaigas, susipąžins su pirmau
jančio tarybinio žemės ųkio 
mokslo pasiekimais, darbo or
ganizacija ir įskaita kolūkiuo
se. J ■ , -» < 4 < - ■ •

Artimiausiu metu dar kelios 
■ tokičs ekskursijos, .vyks į Ta
rybų Ukrainą, vKrąsnodąrą h* 
kitu!’. - ' L '

Trečįpjį: • ; -
Trečioji Lietuvių literatūros 

instituto darbuotojų išvyko į 
ekspediciją literatūrinęi me
džiagai rinkti. Ekspedicijos 
dalyviai aplankys Telšių, Pa
langos, Kelmės, Viekšnių, Yla
kių,‘Tryškių ir kt. rajonų a- 
pylinkes, kup yra gimę ir gyr 
venę bei kūrę lietuvių rašyto
jai į. Vargšą.s-Ląųcevičius, J. 
Gurauskis,' L. Skabeįka, But
kų Juzę, Lazdynų Pelėdą ir 
kt. Instituto darbuotojai eks
pedicijos metų numato rinkti 
rankraštinę, fotografinę ir me

muarinę medžiagą apie lietu
vių rašytojus, sudaryti išliku
sių daiktų bei paminklų apra
šymą, pasirūpinti jų apsaugą ir 
pąn.

Tai rodo, koks platus, 
koks gausus kultūrinis ju
dėjimas verda mūsų t^vų 
krąštę! 7 ’

Nepąprastai dideli smūgį 
sudavė Urugvajaus lietuvių 
kolonijai Jurgio Janulionio 
mirtis, įvykusį Į951 metų 
gruodžio 23 dieną.

Jurgio Janulionio asme
nyje netekome geriausio 
draugo, užsigrūdinusio ko
votojo už darbo žmonių 
laisvės ir gerovės reikalą, 
ištikimo ir nenuilstamo pa
žangaus judėjimo vęikėjo ir 
vadovo, vieno iš pirmųjų 
“Darbo” įkūrėjų ir ben
dradarbių iki pat jo sveika
tos visiško palūžimo.

Velionis buvo, kilęs iš By- 
čių kaimo, Panevėžio 
skrities.

ap-

tI -t" tu

Jurgis Janulionis
Draugo Janulionio neil

gas gyvenimas (mirė turė
damas 51 metus) būdingas 
tikro revoliucinių idėjų dar
bininko gyvenimui. Rūs
čiomis buržuazinės Lietu
vos aplinkybėmis jis vos- 

, vos nepražuvo pačioje sa
vo jaunystėje. Tačiau, skir
tingai kitiems jo. amžiaus 
suklaidintiems jaunuoliams, 
Janulionis, iš prigimties bū
damas. sąžiningas , ir doras 
žnaogus, pasiryžo savo klai-.

sonalo, naktiniu budėtoju. 
Darbas buvo lengvas ir at
rodė nepainus. Tekdavo 
registruoti specialius budė-d 
tojo laikrodžius ir rytą ad- j 
ministracijai priduoti ras- ’ 
tišką raportą.

Drg. Janulionis puikiai 
išnaudojo tokias savo dar
bo sąlygas: naktinių pa-r 
mainų darbininkams jis 
aiškino reikalą organizuo- , 
tis į profsąjungą ir kovoti 
su išnaudotojais. Tuo me
tu siautėjo reakcija, ypač 
užsienio imperialistų šaldy
tuvuose buvo žiauriai per
sekiojamas bet koks darbi
ninkų protesto pasireiški
mas. Įmonių savininkai la
bai bijojo ir atidžiai sekė, 
kad darbininkų tarpe nepa
sklistų “pavojingos” idėjos. 
Swifto administracija pra
džioje neįtarė ‘ Janulionį 
esant “pavojingu.” Bet kai 
fabrike iš po nakties ėmė 
atsirasti slapti atsišauki
mai, o budėtojo Janulionio j 
raportuose vis nieko ry-i 
šium su tuo nebūdavo pažy-w 
mėta, administracija pradė
jo iš Janulionio reikalauti 
susekti, kas luos atsišauki
mus fabrike išplatina. Ja
nulionis šito padaryti ne
galėjo, nes pats tuos atsi
šaukimus savo tarnybos 
metu kuo plačiausiai pa- 
skleisdavo!
lavimą patapti savo brolių 
darbininkų išdaviku Janu
lionis griežtai atsisakė. 
Taip jis buvo iš fabriko 
greit atleistas.

Visą savo gyvenimo lai
ką Urugvajuje' Janulionis 
praleido nenuilstamai da- • 
lyvaudamas vietos ir lietu
vių pažangiame judėjin^t/ 
Sąžiningai ir uoliai'per ei^į 
metų veikė Urugvajaus ko-

Todėl i reika- v

dą atitaisyti ir atsistoti ant j munistų partijoje. Drauge
teisingo kelio. Šį kelią jam 
nurodė Lietuvos revoliuci- 

į niai kaliniai, su kuriais jis 
bendrai praleido nelaisvės 
diepas, ir kuriems. jis am
žinai liko dėkingas.

Susirado savo gyvenimo 
taurią draugę Mariją, su 
kuria susituokė ir 11929 me
tais atvyko į Argentiną, o 
iš ten neužilgo į Urugva
jų. Čia j iš nuo pat atvy
kimo dienos susirišo su dar
bininkų judėjimu ir jame 
uoliai' dalyvavo. Sunki bu
vo imigranto būklė anais, 
krizės, nedarbo metais. Ja
nulionis patyrė labai skur
džius išmėginimus: visą ei
lę nesėkmių, nedarbą, o kai 
gaudavo darbo —• žiaurų 
išnąųdojimą šaldytuvuose, 
statyboje, miško 'darbuose 
ir tt. Pora kartų bandė 
verstis smulkiąja prekyba, 
buvo atsidaręs kuklią val
gyklą. Bet toks “verslas” 
neilgai truko: klijentūra 
daugumoje susidėjo iš dar
bininkų, kuriems Janulio- 
niai negalėjo atsisakyti kre
dituoti, o šitie kreditai ir 
privesdavo juos prie' ban
kroto.

Kitas, nedaugeliui žino
mas drg. Janulionio taurus 
bruožas liko visiems lai
kams atmintinas. Tai buvo 
anais sunkiais nedarbo me- . 
tais, kai ,prie šaldytuvų 
(frigorifikų) vartų tūks
tantinės bedarbių minios 
laukdavo pasirodant “mis
terio,” kuris susimylėtų ir 
duotų darbo. Vieną rytą 
Swifto “misteris” į vidų 
pakvietė Janulionį. Fabri
ko administracija pamatė, 
kad priimtasis yra pamoks
lintas darbininkas. Dėl to 
davė jam svėrėjo darbą, o 
netrukus pakėlė į aukštes
nę kategoriją — priskyrė 
prie administratyvinio per

su Alfonsu ; Marma buvo 
vienas iš pradininkų įku- \ 
riant nelegalius pažangiųjų 
lietuvių laikraščius “Prole
tarą” įx- “Raudonąją vėjia- 
vą.” Po jų užsidarymo, 
energingai prisidėjo ’ prie 
“Darbo” įkūrimo ir išlaiky
mo. Per daugeli metų, iki 
pat savo mirties, buvo 
“Darbo” atsakinguoju re
daktorium, gausiai bendra
darbiaudamas raštais bei 
aktyviai prisidėdamas prie 
bet kokio kito darbo, kurio 
pareikalavo laikraščio sun
kus išlaikymas.

Šių žpdžių rašytojas per 
ilgą metų laikotarpį su Ja- 
nulioniu bendradarbiavo ir-fi*- 
artimai draugavo. TodėlrV 
galiu tvirtinti, jog tokių 
draugų ir veikėjų, kaip Ja
nulionis, mūsų judėjimas 
nedaug teturėjo. Draugąs 
Janulionis. mums visiems z" 
liekasi kilniausiu pavyz
džiu: savo giliu ir aistringu 
tikėjimu į* darbo žmonių 
pergalę, savo nenukrypsta
mu atsidavimu didžiajam 
žmonijos reikalui — socia
lizmui. Šio reikalo pasieki
mui jis atidavė vjsas savo 
jėgas. Nebuvo to uždavi
nio, nuo mažiausio iki sun
kiausio, kurio Janulionis

(Tąsa 5-tampusl.)

Redakcijos Atsakymai
Paul Grybui, Grayland, 

Wash. — Apie tą baisią au
tomobilių nelaimę ir joje 
žuvimą jūsų brolio drg. M. 
Grybo buvom anksčiau ga
vę korespondenciją ir įdė
jome. ’ Vistiek labai 
už parašymą. Prašome/Saž 
•niau rašinėti. r- 
priimkite nuo mūsų giliau
sią užuojautą šioje jūsų liū
desio valandoje.
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ant vežėjo .pasostės,/ir milžinas—kaip 
kalnas. Vien tik ūkvedys kaltas, kad 
jis pasiėmė p kelionę Šį subjektą. Rei
kės kaltąjį nubausti, išvaryti be jokio 
pasigailėjimo... Taip! Tik pas mu‘s at
sitinka panašių dalykų... Rizikuoji gy-. 
vybe be jokio reikalo... Tiesa, jis už
vožė jam keletą antausių, neištyręs., kaip 
išties yra... Bet juk taip dažnai pasi
taiko... Kaip tada darė Nastasas? Ty
lėdamas susiraukė... Išspiovė kraujus.

Bajoras stengėsi galvoti apie ką nors 
kita: apie moterį, kurią mylėjo, apie ru
dens medžioklę, apie gyvenimą Pary
žiuje, apie nerūpestingą gyvenimą, ku
rio jis niekada į nieką nebūtų mainęs, 
jei nebūtų miręs senukas; jis galvojo 
apie daug kitų dalykų, bet nerimas vog
čiomis brovėsi į jo-šielą.

Arkliai bėgo greita risčia dulkėtu ke
liu. Retkarčiais vežimas bildėdamas lė
kė per medinius tiltukus. Joniką Lupaš
ku, apsivilkęs baltos drobės dulkinį, 
drybsojo ant bričkos priegalvių.

Užpakalyje vertėsi pilkšvai mėlyni 
dulkių kamuoliai. Vakaruose kilo mil
žiniški švininių debesų kalnai.

—Temsta! — šūktelėjo Nastasas nuo 
pasostės.

—Audra kyla!—tarė bajoras.—Ar 
geriau mums grįžti? Ar važiuojam 
liau?..

—Aš taip pasakysiu, šeimininke, 
važiuo jam toliau... ,

Joniką pažiūrėjo į gauruotą galvą ir 
pagalvojo: . “Kas dedasi šito žmogaus 
makaulėje? Žmogus su skelta lūpa, ku
ris geria degtinę, valo ir grando arklius, 
biauriai keikia... Koks prastas pada
ras! Jis nebuvo Paryžiuje ,nežino, kas 
tai yra “gyventi,” gyvalioja tiktai kaip 
galvijas; vienintelė jo pramoga — gir
tuokliauti; jis niekada nėra patyręs vir
pulio, žiūrėdamas i nepažistamus daik
tus. .. Ko iš jo galima laukti? Štai da
bar jis išdidžiai sėdi ant pasostės, valdo 
arklius, šūkauja ant ju ir su jais kalba. 
Dvasia jis kur kas artimesnis jiems ne
gu baiorui. Ką jis jaučia, apie ką gal- 
voia? ;
' Bajoras Joniką pakėlė išblyškusi vei
dą su trumpa juoda barzdele ir paklau- 
ap. /. • A
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—Nastasai, ar dar.toli iki Moldaves?
—Toli, jeigu nė vienos smuklės nėra... 

—atsakė tas šaipydamasis. ■
“Kaip keistai jis ' su .manimi kalba,” 

pagalvojo Lupašku.
Juodi debesų kalnai apgriuvo saulę. 

Šviesa almai subrėško. Nastasas pato
giau atsisėdo ant pasostės ir sušmaukš- 
tavo botagu. Arkliai truktelėjo, tartum 
pajutę smūgio stinrumą. Dangumi, no 
tamsiai apsiniaukusiu skliautu, lėtai 
niaukė lengvu debesų drmžw©s. Va
karuose taisėsi audra. Papūtė vėjas.

Nastasas vę] nriminė arkliams, kad 
vra botagas, brička dar greičiau riedėjo 

Paskui j rytus, Mol Javos link, o i a -iš paskos 
vijosi milžiniški debesys, kiekviena mi
nute grasindami naši vyti keleivius..

Kai brička nr i važiavo upe, akinantis 
žaibas perskrodė dangų, ir. tartum atsi
liepdamas i seniai laukta signalą, nudar
dėjo smarkus perkūno trenksmas, pana
šus i griūvančiu uolu dundesį. Uraga
nas, ištrūkės pagaliau i laisve, baisiai 
maurodamas ir kaukdamas užpuolė že
mę.

Arkliai greitai brido per une. Van
duo, smarkiu vėio gūsių keliamas, ūž
čiojo didelėmis vilnimis, sukiojosi verpe
tais. rodydamas plika smėlėta dugną, ir 
nurslu fontanais taške žmones ir brička. 
Išsikana.noie i krauta, bėgliai, tikėdamie
si* nasislėnti nuo uragano, traukė į tolu
moje dūluojanti milška. kuris tartum 
juoda sienai stovėjo horizonte, susilieda
mas su debesimis.

Nastasas šaipydamasis sviedė bajorui 
keletą žodžių.

Lupašku prisidėjo rankas prie ausų ir 
kiek tik gali suriko:

*—Ką tu sakai?
Nastasas suriko dar garsiau: 
—Tuoiau į mišką įvažiuosime, 

jau. tuojau!
Bajoras pajuto, kad baimė, slantai jį 

kankinusi, staiga suspaudė jam širdi.
Nastasas ištraukė iš rudinės kišenes 

buteliuką, pamaukė iš io keletą didelių 
gurkšniu ir’atsisuko i Joniką:

—Kai su velioniu bajoru važiuodavo
me. amžinatilsi...

Vėlas nunešė sakinio pabaiga. Lu
pašku išgirdo tik atskirus žodžius... 
lūšna... miškas... O uraganas vis ginė 
ir ginė ištisas debesų a.rmįias, slėni nri- 
nildydamas nelaime nranašauiančio kaiu 
kimo. Vis temo ir temo: pagaliau brič
ka įvažiavo į mišką, į drėgną tamsą, pil- 

' ną baisaus riaumojimo, vandens krioki*

K. Staneslovaitienes
Kūrinių paroda

Gruodžio 12 d. Kristinos Staneslovai- 
tidnės kūrinių paroda įvyko Waterbu
ry j. Waterburio paroda buvo kiek pla
tesnė, negu buvusioji Brooklyne; ten 
buvo išstatyta keli didesnio formato 
dailininkės kūriniai. Daktaro Stane- 

'Slovaičio keletas tapinių ir odoje braiži
niai, ir moterų rankų darbo siuvinių, 
mezginių, iš Lietuvos atgabentų juostų 
ir abrūsų, kas sudarė pačią parodą įvai
resnę, nors dėl vietos nepatogumo eks
ponatai nebuvo galima efektyviai de- 

, monstruoti.
Lankytojų tarpe matosi vidutiniai 

daug jaunesnio amžiaus, kurie atydžiai 
tėmijo ir vertino įvairius meno kūrinius. 
Du dalyviai pasipirko po gražų paveiks- 

> lą. (Ne visus savo kūrinius dailininkė 
parduoda.)

Apie Kristinos Staneslovaitienes tapy
bą jau buvo Laisvėje rašyta gan plačiai. 
Aš noriu savo fnintį pareikšti apie to
kių parodų ruošimą, į kurias publika 
skaitlingai lankosi ir jas giliai vertina. 
Nežinau, kokiais sumetimais waterbu- 
riečiai parodą ruošė viduje savaitės, dar
bo dienos vakare, kas neleido daugeliui 
artimų kolonijų kaimynams parodą pa
matyt.

Antra, Waterburio parodos ruošėjai 
neturėjo jokios programos. Lankytojai 
neskubėjo skirstytis, lyg tai vis ko lau
kė — tikėjosi išgirsti ką tokio apie pa
čią parodą, svarbiausia tai apie tapybos 
reikšmę žmogaus gyvenime ir žmonijos 

rijoje, kas ypačiai senesnės kartos 
^/ankytojams yra labai svarbu plačiau 
susipažinti. Jaunesniems įdomu išgirsti 
apie lietuviškas juostas, abrūsus ir kitus 
naminius m/no kūrinius, kūrių rasis’ 
kuone kožnoje lietuvių šeimoje. Tai bu
vo didelė spraga. .Tiesa, viduje svetai
nės ant didelio stalo, buvo demonstruoja
ma tam tikras indas daržovių sunkos iš- 
snaudimui, savo rūšies kava, miltai ir 
kitkas. Pasienyje rodoma grindų valy
mui šiūruotė. Įspūdis susidaro lyg tai 
denartmentinėie krautuvėje — “pirkite 
pačius geriausius.” Toks produktu gar
sinimas galima kur tai bazare arba fė- 
ruose, bet meno parodoj yra neleistinas.

Meno parodos privalo būt pašvęstos 
išimtinai kultūriniams
niams siekiams. Mūsų menininku pa
stangos turi būt giliai vertinamos, ir 
jų nasitarnaviihas reikalauja rūnestingo 
pasiruošimo iš rengėju nusės. Antraip, 
patys menininkai ir publika gali nusi- 
vilt. Katrina Petrikienė

tŠis rašinys turėjo tilnti laikraštvj 
anksčiau, bet per neapsižiūrėjimą 
pasivėlavo. Autorės atsiprašome!

L. Redakcija.)
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Geriau pažiūrėk/ kad grei

ir visuomeni-

• • Jis

Nesugrjs
Atmenu dar tik ne seniai 
Prie širdies aš Tave turėjau, 
Prieblandoj šlamėio apyniai— 
Mes godas tau teikėm, kūrėjau
Už buities momentus didingus —

> Amžinai jie tau neišdyla, 
Smagumo polėkius teisingus— 
Nuo kurių jausmai mūs sušyla.
O šiandie vien tik atmintis 
širdyj/ aidėt nesustoja,

, Viens kitam meilės išpažintis,— 
Dėl kurios krūtinė vaitoja.
Užslinko padėtis nelemta
Ir mudu likimas atskyrė,
Net viltis patapo sutremta,
Daug kančių man siela patyrė.-
Nors širdies plakimas kartosis,
Sužydės apynių žiedeliai
Ir džiaugsmu krūtinė kilnusis.—
Užžėlę, ką ėjom, takeliai.
Įstabus vakaras nesugrįš,
Nesugrįš pajauta maloni, 
Kaip lizdą palikęs vyturys,— 
Ar dainos atgarsiai dyvini.

A. Dagilis.

A

TARNAS
MICHAJUS SADOVIANU, 

rumunų rašytojas
Vieną rytą, praėjus mėnesiui po 

no j o Tudor o Lupašku mirties, jaunasis 
bajoras Joniką išėjęs iš namų nerado, 
kaip paprastai, pabalnoto žirgo ties prie
bučiu. '

Kam nepasitaikė išeiti, iš kantrybės 
dėl niekniekių, labiausiai, kai susiduri su 
kliūtimis, kur tau nustumia per pus
valandį tolyn pasimatymą, taip karštai 
laukiamą? Bajoras Joniką uždūko, trep
telėjo koja, sukeikė, pašaukė berną, ku
ris turėjo atvesti pabalnotą žirgą, su
vožė jam vieną po kito keturis antau
sius, pridėjo dar kelis kartus rimbu ir 
liepė tučtuojau atvesti Cezarį. Bernas 
pasiėmė nuo žemės bemušant nukritu
sią kepurę, užsidėjo ją, išspiovė kraują 
ir nuėjo į arklidę.

—Tai galvijai! Tai galvijai!—-vis dar 
keikė bajoras, kreipdamasis i senuką 
ūkvedį.

Ūkvedys, žmogus protingas, seniai tar
naująs dvare, ramiai atsakė:

—Ponas Joniką, žmogus negi kaltas. 
Cezaris buvo kalvėje, ir jį ką tik iš ten 
parvedė. [

—Taip, pažįstu aš jus!/
r—Ponas Joniką, paklausyk, ką aš tau 

pasakysiu: ne antausis (svarbu... Bet 
visgi reikia žinoti, su kup susiduri. Tu 
be reikalo jam sudavei. Nastasas—žmo
gus santūrus, bet jeigu supyks—neduok 
dieve! Velionis bajoras, amžinatilsį, Jo 
neskriausdavo, be to, jis geras darbinin
kas ir stiprus kaip jautis.

—Niekų kalbos! —atsakė prunkštelė
jęs Joniką.—Geriau pažiūrėk,'kad grei
čiau atvestų arklį. .. ’ •
^Nastasas grįžo 'tylėdamas, tamsiai 

raudonu veidu, vesdamas už pasmakres 
arklį. Tai buvo augalotas, lafyai įžvalgių 
akių valstietis. • v

Bajoras, net nepažiūrėjęs į ji, šoko į 
balną ir nudūmė ten, kur iį šaukė meilė.

Praėjo kiek laiko-, ir karta bajoras 
Lupašku nusprendė važiuoti i Jasus. 
Jam pąpiautinai reikėjo pinigų, ir jis ke
tino iižstatyti Rbškanio dvarą.

Norš dangus ta* diena gero oro neža
dėjo, bajoras įsakė pakinkyti.
surinko reikalingus dokumentus, susidė
jo i lagaminą būtiniausius daiktus, grei
tosiomis užkando . ir liepė atvažiuoti 
bričką nrie durų.

Ūkvedys jam pranešė, kad vežėjas 
susirgęs ir kad vietoj jo pasisiūlęs va
žiuoti bernas.

Bajoras, supyko, išplūdo ūkvedį ir niur
nėdamas įlipo i bričką.

Arkliams ėmus eiti, jis pažvelgė į 
dangų. Milžiniški mėlyni debesys slinko 
iš šiaurės. Popiečio saulė švietė neįpras
tai skaisčiai. Joniką Lupašku nuošir- 

. džiai panoro, .kad biaurus oras neuž- 
kluntu jo kelyje ir. hesukliudytų atlikti, 
ką buvo sumanęs.

—Gal neteks.—sušnibždėjo jis ir su
šuko vežėjui:—Varyk greičiau, kad mū
sų neužkluptu lietus!

Vežėjas pažiūrėjo į ii per petį savo 
įžvalgiomis akimis, ir jo apatinė skelta 
lūpa suvirpėjo nuo šypsenos: •

—Gal ir nebus lietaus, šeimininke. De- 
besvs lekia greitai...

Stiprus degtinės tvaikas ūžtelėjo ba
jorui i veidą. Metęs i vežėja nikta 
žvilgsnį, jis sušuko, pasiryžęs stotis ir 
tvoti:

—Na. ir nenaudėlis f Jau spė jai pri- 
sinb’umnti? Tai ralvijas!

Vežėjas atsigręžė, o bajoras, pažines 
Naštasa. nutilo. . .

—Nebijok, šeimininke! Jeigu kas at
sitiks.. man bus nuodėmė...

Nastasas vėl nusišypsojo ir sudrožė 
arkliams. • ' 1 ’ ’

Bajoras liko sėdėti, ismeiges akis į 
- plačia berno nugara ir gauruota galva, 

nusimindamas neseniai buvusi susidū
rimą. : 1 —

Jis., rodos, labai stiprus, tas gyvulys

* 5, 1952 t
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mo ir klaikių stūgavimų. Ir ’drauge su 
tamsa stingdantis siaubas įsiskvėrbė į 
bajoro sielą. 1 ♦ >

Joniką pakėlė akis į Nastasą. Bet bu
vo taip tamsu, kad jis negalėjo įžiūrėti 
jo. Jis apgailestavo,kadiš namų dėl visa 
ko nepasiėmė ginklo. Jam atrodė, kad 
be ginklo jis pražus, kad tas žmogus ant 
pasostės, apdujęs nuo degtinės, išvažia
vo su aįškiu kėslu. Daugybė1 minčių 
šmėkščiojo Jonikos galvoje. Klaikus

(Tąsa 4-tam pusi.)

Kultūrinės žinios
Iš Lietuvos

LMS News and Views
Tiy MILDRED STENSLER

The Christmas holidays were not days 
of rest for one George Klimas and his 
associates. This industrious and enter
prising gentleman is completely absorbed 
in putting on film one of the most beau
tiful legends of our venerable nation, 
Lithuania.

It is the. story of the lovely “Bihitė” 
in those turbulent times preceding Lith
uania’s acceptance of Christianity. J

Various tribes, under the cloak of the/ 
new religion, were ravaging and pi/ 
laging northern Europe. The Teutons, 
the Germanic tribes, and the Lithuanian 
nationals were constantly at arms; but, 
Keistutis the younger, had been able to 
-ąeeure a treaty guaranteeing, for a time • 
anyway, the right of the Lithuanians, to 
their old customs and to worship their 
gods in their own way.

During one of the peace festivals, the 
great Teutonic Duke , had seen Birute 
and desired her for his own. Birute 
spurned him and all his promises of 
gold and luxury. The Duke sent some 

, of his men to capture Birute on the 
sly, but she managed /co slip away and 
get her people to stand by her. The 
soldiers did not dare to take her by 
force fearing vengeanke from the mighty 
Keistutis. A *

For a while Birute was safe. However 
she was a,very unhappy girl, fearing all 
the while that her refusal ‘might lead 
to greater reprisals to her. country, tyla- 
ny times she had been tempted to join 
the virgins who were consecrated to the 
gods ~and to the service of watching the 
sacred fire. But something seemed to 
keep her back.

One day, while making a visit to the 
sacred altar, Birute was suddenly con
fronted by the'great Duke Keistutis. 
He was dazzled by her beauty and asked 
her to be his Queen.

The High Priest, who had himself 
been waiting for this lovely prize, Bi
rutė, to take the oath of the fire watch
ers, interceded and attempted to nut on 
Birute the white robes, the sacred robes 
that no one dared touch without invok
ing the wrath of Perkūnas and the other 
gods. Without hesitating Keistutis drew 
his sword, picked the robes un and 
threw them in the sacred fire. The peo
ple. cringed in fear, but when they saw 
that nothing happened, they stood up 
and cheered their courageous King and 
his sweet bride.

As stories go, how much of this is 
fact and how much fiction is anybody’s 
guess, but we do know that there was 
a good Prince Keistutis and that he did 
marry a commoner named Birute. And 

■ that manv poems and songs have been 
written about these two people preach
ing the beauty and righteousness of pa
triotism and true love.

It is not therefore surprising that our 
composer. Mikas Petrauskas, in his final 
ye’ar at the Petrograd Music Conserva
tory. used this theme for his first opera. 
In October of the same vear 1906. the 
operai was presented in Vilnius, Lithua
nia: two years later in Chicago, Illinois. 
Sinpe then, this folk classic has been 
presented manv tinjes in Brooklyn, De
troit, Boston. Waterbury. Scranton, as 
well as in Lithuania and Russia.

Now I believe, for the first time, “Bi
rute” will come to us on the movie 
screen. • George Klimas has been plan
ning and working towards this memor
able event for a long time. He per-, 
sonallv has organized a troupe of actors 
and singers, supplied all the props and 
costumes, supervised the staging, and is 
at present filming—in the technicolor— 
this folk opera. It is a tremendous task 
for an amateur photographer, but he 
and a determined group of “menininkai” 
are endeavoring to make a Lithuanian 
opera on film a reality.

The best of luck to vou, George, and 
may the new year find your efforts re- 
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Knygių rūmų darbuotojų 
ir kolūkiečių draugyste

KOVARSKAS, X. 16 d. — 
šiomis dienomis Lietuvos Kny
gų rūmų7 kolektyvas . surengė 
išvyką į šefuojamą kolūkį 
"Pirmyn.” Mokyklos salėjo- 
gausiai susirinko kolūkiečiai. 
Jie išklausė .Knygų rūmų* 
darbuotojo Aleksandravičiaus 
pranešimo "Stalininiai žemės 
ūkio artelės įstatai — kolūki
nio gyvenimo pagrindas.” Po 
to kolūkiečiams buvo įteikta 
bibliotekiškai apipavidalinta 
bibliotekėlė, susidedanti iš 
266 knygų — marksizmo-leni
nizmo klasikų veikalų, knygų 
žęmės ūkio, gamtos mokslųtir 
kitais klausimais ir geriausių 
tarybinės grožinės literatūros 
kūrinių.

Įvyko šefų ir vietos “Kol
ūkiečio” pirminio sporto ko? 
lektyvo sportininkų susitiki-4 
mai. Tinklinį laimėjo kolūkie
čiai, šachmatininkų susitiki
mą — svečiai.

Buvo surengtas ’ Knygų rū
mų meninės saviveiklos rate-, 
lio pasirodymas.

Knygų rūmų šokių ratelis 
atliko liaudies šokius “Lenciū
gėlį,” “žiogelius” ir kt. Vietos 
jaunimas nutarė sukurti pas 
save tautinių šokių ratelį. UŽ- 
mėgsta draugystė tvirtės ir 
toliau. T. Čyžas ’

Seminarai mokslinės-ateistines 
propagandos lektoriams

KLAIPEDA, X. 15 d. —* 
Siekiant pakelti mokslinės- 
ateistinės propagandos idėji
nį lygį, išplėsti bei sustiprinti 
ją plačiųjų masių, ypač kai
mo darbo žmonių tfirpe, Lie
tuvos TSRi Politinių ir moks
linių žinių skleidimo . draugi
ja organizuoja sritinius semi
narus lektoriams, skaitantiems 
paskaitas moksliniais-ateisti- 
niais klausimais.'

šiomis dienomis penkių die
nų /seminaras įvyko Klaipedo* 
je. Jame dalyvavo daugiąu 
kaip šimtas lektorių — Politi
nių ir mokslinių žinių skleidi
mo draugijos, kultūros-švieti
mo įstaigų ir komjaunimo ra-', 
joninių atstovų.

Seminaro dalyviai išklausė 
14 paskaitų pagrindiniais mo
ks] i n iais-ateistiniais klausi
mais bei paskaitą apie tarp
tautinę padėtį.

Paskaitas skaitė Lietuvos 
TSRf Politinių ir mokslinių ži- 
nitį skleidimo draugijos tik
rieji nariai, kvalifikuoti spe
cialistai, jų tarpe akademi
kai, mokslų daktarai, profe
soriai, docentai ir kt.

Lietuvos TSR Mokslų aka- z 
demijos prezidentas prof. J. 
Matulis skaitė paskaitą tema 
“Mokslo ir religijos nesutai- 
komumas,” docentas Meš
kauskas — “Marksizmas-leni- 
nizmas apie religiją,” prof. P. 
Pakarklis paskaitą tema “Po
piežiai — kryžiaus karų orga* 
nizatoriai prieš Lietuvą,” 
prof. B. Abraitis “Mokslas ir 
religija apie gyvybės atsiradi
mą,” prof. V. Girdzijauskas 
"Naujieji tarybinio biologijos 
mokslo pasiekimai ląstelės ir 
gyvybės vystymosi srityje,”
prof. K. Bieliukas — “Kaip 
žmogus pertvarko gamtą,”
prof. P. Slavėnas — “Moks
las ir religija apie visatos san
tvarką,” L. Kapočius — “Va
tikanas — Amerikos — Ang
lijos naujo Jcaro kurstytojų 
tarnyboje” ir kt.

šiomis dienomis seminaras 
mokslinęs-ateistinės propa
gandos lektoriams vyksta 
Kaune. G. Žaliukas

Kolūkiuose propaguojamos 
mokslinės žinios

PABRADE, X. 15 d. Dide
lis mokslinių žinių propagavi
mo darbas atliekamas Pabra
dės rajone. Kolūkiuose regu
liariai skaitomos paskaitos 
gamtos mokslo ir antireliginė
mis temomis.

Rajone įsteigta lektorių 
grupė iš 35 žmonių ir prane
šėjų grupė iš 2^.



if

Prof. V. Mykolaitis

Žemaites liaudiškumas
A Žemaitę priprasta vadinti 
liaudies rašytoja. Tai nėra 
koks titulas už literatūrinius 
Jopelnus, bet teisingiausias 
■f tiksliausias mūsų rašytojos 
/fcibūdinimas, jau seniai prie 
ąps vardo prigijęs. Bet dažnai 
atsitinka, kad teisingi, tikslūs 
aptarimai, visų kartojami,- il
gainiui pavirsta štampu, eti
kete, kuria tenkinamasi pa
kankamai neįsisąmoninus to 
turinio, kurį ši etiketė reiškią. 
Tad manau būsią tinkama, jei 
minėdami didžiosios lietuvių 
liaudies rašytojos 100 metų 
gimimo sukaktuves, stabtelė
sime ties jos liaudiškumo 

- prasme ir pamatysime, kad 
jos kelias į liaudį tai buvo ne 
tik kelias į vargą ir skurdą, 
bėt ir kelias į sąmoningą sie
los gyvenimą, kelias į kūrybą 
ir garbę. Tai, ką žemaitė ra
do liaudyje, ji grąžino tai pa
čiai liaudžiai, tik jau kitu, to
bulesniu pavidalu, kuriame 
ne tik liaudies charakteris pa
sirodo ryškesnis, bet kuriame 
randame ir tą charakterį to-z 
budinančių, ugdančių pradų ir 
paskatinimo ieškoti, bent ilgė
tis šviesesnio, geresnio gyve- 

’ nimo.

linką, kurioje brendo žemai
tė. Bajorija ir liaudis anuo 
metu buvo tai du visuomenės 
klodai, šimtais kasdieninių, 
reikalų susiliečia vienas su ki
tu1, o vis dėlto skirtingi ir sve
timi.

Tą skirtingumą tautiniu ir 
socialiniu atžvilgiu Julija gau
na pajusti nuo pat ankstyvo
sios jaunystės dienų. Tėvai ne. 
kažin koki ponai, bet vis dėl
to bajorai, grapo Pliaterio 
tarnautojai, draudžia dukrai 
žemaitiškai kalbėti ir drau
gauti su lažininkų vaikais, ši
to labai elementaraus bajoriš- 

-ko auklėjimo pradus papildo 
religijos dėsniai ir griežta 
namų disciplina su nuolatos 
rodoma rykšte, kaip švento
sios dvasios pagelbininke mo
kslo ir gero elgesio reikalui.

, Galima spėti, kad rūsti šei
myninė Julijos jaunystės ap
linka iš pat mažens artino ją 
prie dvaro varguomenės, ku
mečių bei lažininkų vaikų. Ta 
pati aplinka neleido jai nei iš- 
ponėti, nei
nuotaikomis. Julijos 
Bukantiškės

apsikrėsti dvaro 
gimtinė 

arba dėdynos

skambėjusi ponų ir mu&kiį 
lygybės bei brolybės šūkiais, 
be. abejo, buvo palanki įsišak
nyti simpatijos jausmams 
liaudžiai. Bet tikros, gilios 
meilės bei užuojautos skriau
džiamiesiems bus įdiegę į au
gančios Julijos širdį kiti, in- 
tymiškesni, asmeniniai jos pa
čios patyrimai, panašūs į 
tuos, kuriuos ji pati mini sa- 
vo autobiografijoj:- susidrau
gavimas su lažininko dukrėle 
Onikę, jos motinos budynė, 
nelaimingas Onikės likimas 
prie pamotės ir patirta netei
singa bausmė už Onikės sušel- 
pimą uogomis. bei obuoliais. 
Protesto jausmai, kilę jaunu
tės Julijos širdy dėl visokių 
draudimų, bausmių, luominių 
prietarų, buvo pirmosios stfp- 
rios psichologinės jungtys, iš 
pat mažens pradėję sieti būsi- 
mąją žemaitę su valstiečių 
žmonėmis ir jų vargais. Iš pat 
mažens ji pasirodo nelinkusi 
gerbti savo luomo tradicijų, 
neturinti ištaigingo gyvenimo 
polinkių, o priešingai, neven
gianti nei sunkaus darbo, nei 
aštrių konfliktų su savaisiais 
dėl laisvesnio žingsnio už 
ankštos bajoriško dvaro sie
nos.

Bet kelias į liaudies gelmes 
buvo dar tolimas. Per visišką

Julija Beniuševičiūtė, busi
moji žemaitė, kaip žinome iš 
jos biografijos, savo jaunystė^ 
je nebuvo sutapusi su lietuviš
ka liaudim, ir bet kokios gali
mybės dalyvauti 
tinės kultūros 
buvo užsklęstos, 
jbrų romantikų
buvo išsekęs, Beniuševičių 
linkos jis nepasiekę, o' bet 
kis su tuo I sąjūdžiu

lietuvių 
kūryboje 
žemaičių 

sąjūdis

tali
jai 
ba- 
jau 
ap- 
ko- 

kis su tuo I sąjūdžiu susijęs 
lietuviškas visuomeninis ar li
teratūrinis veikimas buvo už-1 
gniaužtas spaudos ^draudimo 
ir, apskritai, rusifikatoriškos 
caro politikos, taip sugriežtė-

I jusios po 1863 metų sukilimo. 
Kelias į naująjį demokratinį 
lietuvišką- sąjūdį, kuriuo pir
mieji .pionieriai Andrius Vis- 
taliauskąs,, Silvestras Gimž^fu- 

. skas, Juozas Miliauskas, To
mas žičkauskas, Stanislovas 
Dagilis, Jonas Basanavičius, 
Vincas Pietaris buvo Julijos 
Beniuševičiūtčs amžininkai, 
ėjo per liaudį. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad jeigu žemaitė 
nebūtų sutapusi su liaudim, 
nebūtų pasinėrusi į jos gyve
nimą, ji taip būtų ir nuskur
dusi dvaro paūksmėje, tar
naudama turtingesnėms dedy- 
noms, geriausiu atveju pasi
darydama kokia praskolinto 
palivarko ar dvarelio nuomo
toja ar savininke.

Julijos Beniuševičiūtčs ke- 
' lias į liaudį nėjo per kokias 

ypatingas kliūtis ar prarajas, 
bet nuo pat jaunų dienų tai 
buvo nuolatinis, nuosakus ar
tėjimas, nuolatinis liaudiškos 
sielos ir nuotaikos įsifiltravi- 
mas į smulkiosios aplenkėju
sios bajorijos gyvenimą ir ap-

tradicijų

1
-i -

kur jai teko praleisti 
savo jaunystės 

Marijos Peč- 
romantiš-

su švelniasielė-

Šėmai 
gražiausias 
dienas, tai ne 
kauskaitės senasis 

aras 
atėmis, Šopeno nok- 

arko mėnesienomis

bajorišką poniukų 
pamynimą, per pasiaukojimą 
ir meilę jis turėjo eiti į vals
tiečio mužiko buities bepro- 
švaistinį vargą, į kaimo pirkią, 
į juodus arimus, į sunkias 
darbymetes. Šį lemiamą būsi
mos žemaitės žingsnį į liaudį 
apgaubia savotišku heroišku- 
mu ir romantika ta aplinkybė, 
kad jis turėjo būti atliktas, 
kaip tyčia, tokiu momentu,

kasis 
mis m 
tiurnais, 
bei rožėmis. Ir savo gimtojoj 
šeimoj ir dėdynos dvare kie
tas vargas auklėjo būsimą re
alistę, o ji atviromis akimis 
stebėdama gyvenimą ir žmo- . 
nes, nuo pat jaunų-dienų tur-1 kada bajoriškosios nuotaikos 
tina savo įspūdžių bei paty- ir poniškas ištaigingumas ga
rimų lobyną. Ir ne dvaro iš
taigų, bet baudžiauninkams 
daromų skriaudų įspūdžiai 
užima pirmąsias to lobyno 
vietas. “Lažininkų labai gai
lėjaus. Daug girdėjau apie 
visokias jų skriaudas,” rašo 
žemaitė savo jaunų dienų at
siminimuose. Ji girdi apie ne
gyvai užplaktus žmones, apie 
caro bernų siautėjimą ir žiau
rias bausmes vien už tai, kad 
baudžiauninkai tik pasiskųsti 
norėjo, tik teisybės ieškoti 
bandė.

Paskutiniojo baudžiavų de
šimtmečio ir paskutinio suki
limo “lenkmečio” atmosfera,

Įėjo sukelti Julijos galvoj ir 
širdy visai priešingų vilčių ir 
svajonių. Tuo metu ji tikrai 
buvo atsistojusi savo gyveni
mo kryžkelėj. Ji — netoli 20 
metų mergaitė, su dėdynos 
dukterimis gavusi šiokį tokį 
naminį apmokymą, šį bei tą 
skaičiusi, apsipratusi su inte
ligentiškais žmonėmis. Jos 
vaizduotė pilna visokių pasa
kų apie 1863 metų sukilėlius. 
Ji pati jų yra mačiusi, juos 
slaugiusi, jais žavėjusis, su 
jais patriotinės lenkiškas dai
nas dainavusi. Tiesa, ji žino, 
kad liaudis į sukilimą žiūri su 
įtarimu, bijo, kad ponai bau
džiavų negrąžintų, bet vis dėl-

TARNAS
(Tąsa nuo 3 puslapio) 

miško triukšmas, iš visų pusių tamsybė
- didino bajoro baimę, o brička vis rie

dėjo ir riedėjo pirmyn tarp juodų ka- 
įpienų.

ę IŠ tankmės girdėjosi kažkokios aima
nos, šakų traškėjimas buvo lyg pagalbos 
šauksmai. Raudų ir stūgavimų buvo 
pilnas miško tankumynas.

Visiškai sutemo, o brička vis riedėjo. 
Praėjo nemaža laiko.

•. Staiga užėjusioje, akimirkos tyloje pa- 
Isigirdo pratisas žmogąus riksmas, nu- 
tekeųdęs perkūnijos trenksme. Brička 
Bustojo. Neperregimoje tamsoje kelio 
■pakrašty atsirado silpna švieselė. Ne- 
ItrUkus pasirodė ir antra, kuri artėjo iš
■ tamsos. Šviesos rate pasirodė barzdotas 
[veidas ir galinga girios sargo figūra su 
■lazda.
■ —Kas čia?—suriko jis prieidamas ir 
apšvietė bričką.
■ —AŠ, broli Ilije!—atsakydamas suri- 
r ko Nastasas nuo pasostes.—Aš šaukiau*

tave, kad atkeltum vartus.
Gii*ios sargas prikišo žibintą prie ve- 

k žėjo veido, paėmė arklius už apihasrių,,.

pervedė per tiltelį, atkėlė, vartus ir įve
dė juos į kiemą. „

Bajoras, kai iš bričkos išlipęs įėjo į 
trobą, virpėjo kaip epušės lapas.

—Šalta, šeimininke?—paklausė Nas- 
tasas..

—Taip. Šalta! — sušnibždėjo Lupaš- 
ku, kalendamas dantimis.

—-Ką gi daryti? — tarė šaipydamasis 
vežėjas.—Visaip pasitaiko.

Pastatę arklius pašiūrėje, girios sar
gas ir vežėjas įėjo į trobą, susėdo prie • 
židinio ir pradėjo kažin ką šnibždėtis, 
apšviesti silpnos liepsnos atšvaitų. •

Miške vis taip pat stūgavo vėjas. Nuo 
krosnies tarpais pasirodydavo vienmarš
kinių vaikučių galvos.

Šeimininkė uždegė velykų žvakės li
kutį ir pasimeldė prieš ikoną.

Bajoras, įsitaisęs didelėje lovoje, dre
bėjo po kailiniais. Jis meiliai žiūrėjo į 
Nastasą ir, atrodė, kažką norėjo jam 
pasakyti, bet vežėjas nesigręžiojo į jo 
pusę ir vis šnibždėjosi, su girios sargu. 
Ir tada Lupašku pagalvojo, kad gyvulys, 
kuris biauriai keikiasi ir tolydžio pasi-- 
geria, visgi nėra be širdies. Jis nuken
čia mušimus ir nuoskaudas —ir atleb 
džia

to jos simpatijos sukilėlių ba* 
jbrų pusėjęi Juk jie kovų dėl 
laisvės herojai./ Dėdynai dėl 
sukilimo nusigyvenus, Julija 
gauna gerą tarnybą pas dva- 
rininką Gorskį Džiuginenų 
dvare. Išlaikymai geimas, darį 
bo nedaug: patarnauti, pabū
ti kompanijone senai panai, 
o juddam triūsui tarnaitės, 
lakajai bei lakajukai ir dau
gybė kitokio personalo. Lais
vu laiku pasivažinėjimai su 

* paną, didelis sėdas. “Man clva- 
,re gerai, linksma ir smagu, 
darbas lengvas, niekas niekur 
nesiuntinėja, kaip pas dėdi
ną” (žemaitės Raštai, IV t., 
69 p.). Visai aišku: tariamai 
smagus dvaro gyvenimas, 
kaip koks maurais apžėlęs 
liūnas, gresia apsiurbti Juljją. 
Kam barinės, kompanijonės, 
ekonomės, šeimininkės ar ku
ri kita dviprasmiška dvaro 
karjęra nebūtų mums išauklė
jusi liaudies rašytojos žemai
tės. Laimei, iš to pavojaus ją 
išgelbsti Sveika nuovoka ir 
jau iš mažens jos širdy įsišak
nijęs polinkis į nuskriaustuo
sius bei daug kentėjusius. To 
paties dvaro miško; prižiūrėto
jas “laučasis” Laurynas Žy
mantas, baudžiauninko sūnus, 
puikus pasakotojas, atsklei
džia prieš Julijos akis šiurpius 
savo vaikystės patyrimus dva
re ir dar šiurpesnių scenų iš 
baudžiauninkų •* gyve nimo. 
Laurynas apsigaubia daug 
kentėjusio, nelaimingo žmo
gaus šlove, o kentėjimas Juli
jai grasiausia atestacija. Ji 
pamilsta Lauryną Žymantą ii 
pasiryžta už jo tekėti. “Pri
žadėjau nežiūrėti jokių nelei
dimų ir sutikti už jo tekėti tik 
dėl to, kad baudžiauninkas 
ir likimo skriaudžiamas. Man 
rodėsi, kažkoks didelis mano 
pasišventimas nutekėti už to
kio nelaimingo žmogaus” (že-

Ljmiamąs' žingsnis* žengtai: 
^bajoraitė į Juliją • Beniuševičiūtię 
'pavirsta vklštiete Julija Žy
mantiene. Ji gal ir norėtų dar 
pasilikti dvaro prięglobstyje, 
bet dabar jau’Žymantas kra
tosi dvaru: ‘‘Užteko jau man v r. n i • | 4 - ’turėti poną ant savo galvos, 
verčiau arti, akėti, jūodą že
melę knisti' ir ’būtis ponu ant 
savo sprando” (Ten pat, 108 
P-).‘ ' ' ; ’

Kelias į liaudį jau beveik 
baigtas. Prasideda naujas gy
venimas, nauja buitis, juo sun
kesnė, kad Julija prie jos ne
pripratusi. Ji pati ;savo auto^ 
biografijoj piešia tokį tos 
naujos buities paveikslą, tar
tum jis būtų nukopijuotas iš 
“Marčios” ar kurio kito juo
džiausią kaimo vargą vaiz-l 
duojančio jos kūrinio. Bet jau
najai Žymantienei dar sun
kiau, negu Driežų Katrei. Be 
neįpratimo ir skurdo, be gau
sėjančios šeimos, ją kankina 
dar ir dvasinis alkis bei ilge-^ 
sys': “nieko o nieko negalima 
žinoti iš platesnės padangės. 
Vieni bobų • plepalai,, smulk
menos, barniai ir juokai. Nei 
laikraščių, nei tolimesnių vi
suomenės žinių. Pagaliau nė 
knygos jokios, tik maldakny
gės paskaityti. Nuobodu, pa- 
kyru po tas paprastas smulk
menas, po darbus, po vaikus, 
lygu po pakulas painiotis: su
rišta, surakinta vaikais, kas
dien ir kasdien be kokios at
mainos darbas, tos pačios 
smulkmenos taip pagriso, ro
dos, kaip nors nusikračius, pa
šokus lėktum, kur akys neštų” 
(Ten pat, 110 p.).

Tokio gyvenimo nuomoja' 
iriuose .ar iš .pusps dirbamuose 
Ūkiuose nuo vedybų iki pirmoj 
jo kūrinio parašymo 1894 me
tais, su mažu pagerėjimu į 
pabaigą, praėjo 29 metai. Per 
tą laiką žemaitė spėjo visiš
kai Suli’aUdėti, sutapti su liau
dies nuotaikomis, papročiais, 
visapusiškai pažinti jos reika
lus, rūpesčius -ir vargus. Jos 
patyrimų, įspūdžių, išgyveni
mų. beii atsiminimų lobynas 
prisipildė ir savų, ir kituose 
pastebėtų duomenų.

Bet ligi to momento, kada 
žemaitę yu' plunksna rankoje 
pradėjo tą lobyną vartyti, 
reikėjo atlikti dar vienas žy-

apsispręsti idėjiškai, tau
tiškai. Tiesa, lietuvių kalbą, 
žemaitišką jos tarmę žemaitė 
išmoko iš pat mažens, susitik
dama su dvaro darbininkų if 
lažininkų vaikais. Tačiau apie 
lietuvišką tautiškumą ji jo
kio supratimo neturėjo. Prie
šingai, 1863 metų įvykiai bu
vo įdiegę joje lenkišką patrio
tizmą, ir Lietuvą ji laikė ben
drosios tėvynės Lenkijos dalb 
mi. Net ir vėlesniame amžiu
je, jau visai suliaudėjusi, sa
vo vaikus ji moko lenkiškai, 
tiesa, gal ne tiek iš kokio len
kiško patriotizmo, kiek sta
čiai iš reikalo, kadangi lietu
viškai nebuvo kur mokyti, o 
lietuvių kalbą ir spaudinius 
caro vyriausybė persekiojo. Ir 
čia ateina žemaitei pagalba iš 
lietuviškos liaudies ir iš jos 
sūnų kilusio patriotinio sąjū
džio.. Visi žinome, kaip že
maitę paveikė jos vaikų bend- 
ramečio gimnazistuko Povilo 
Višinskio atgabentas vienerių 
metų “Aušros” komplektas. 
Atsitiko tas pat, kas kiek ank
sčiau buvo atsitikę su Vincu 
Kudirka. Gimtasis spausdin
tas žodis staiga tarsi susprog
dina lukštą, išvaduoja jų lie
tuvišką prigimtį, uždega noru 
dirbti savo tautai ir kovoti dėl 
jos teisių, dėl jos laisvės.'

ru, vėl jį išgelbsti geras sava
noris liudininkas, teisme įro
dęs, kad Cinokas nekaltas. 
Taip, ir daugely kitų tamsių 
sodžiaus buities paveikslų že
maitė įkomponavo ar tai aiš
kiai regimą ar bent įspėjamą/ 
dasiprotimą šviesesnį bruožą, 
nekalbant jau apie tokius 
bent kiek sentimentalaus opti
mizmo vaizdus, kaip “Sut- 
kai.” Komponuodama šviesius, 
idealistinius bruožus 
me gyvenimo fone, 
ne tik visapusiškiau

buitį, ne tik patenkino skaity
tojo lūkesį šviesesnio spindu
lio, bet įspėjo ir estetinį meno 
kūrybos dėsnį: išnaudoti kon
trastus, atspalvius, šviesų 
žaismą, vengiant nuobodžios 
monotonijos, vienodų motyvų i
rezginio. Labai gražiai ir tei- J
singai yra pasakęs J. Žiugžda 
savo studijoj apie žemaitės h 
kūrybą: “šviesių pradmenų

tamsybių įh' j
kūrybą:
prasiveržimas pro
ūkanas sudaro žemaitės
tų grožį.”

(Bus daugiau)

M

Bevartydama draudžiamą
ją spaudą ir paskatinta Višin
skio, po kurio laiko Žymantie
nė ir pati pasiryžta aprašyti 
tai, kas jai ypatingai buvo į- 
kritę į širdį ir parupę, vargs
tant sodžiaus buitį. Netoli 50 
metų kaimo moterėlė ima į 
rankas plunksną ir rašo pir
mąjį savo vaizdelį “Piršlybos” 
(“Rudens vakaras”). Išspaus
dintas 1895. metų kalendoriuj, 
jis įveda žemaitę į lietuvių li
teratūros kelia. Tąa. pats! atilsi 
ttięčip sūiiUH Povilas Višinskis 
padeda joje susiformuoti pa
žangiosios demokratijos prin
cipams ir literąijųrinįo bei 
visuomenįrĮlo^daiLo dėsniams^ 
su ja koresponduodamas ir 
parūpindamas knygų. Tokiu 
būdu' liaudis tiesiogiai ir ne
tiesiogiai tampa žemaitės as
menybės ugdytoja ir vieninte
le jos kūrybos atrama.

Nebeseksime toliau žemai
tės gyvenimo keliu. Savo ide
alams ji pasiliko ištikima ligi 
pat mirties. Jos pasaulėžiūrai 
ir kūrybai daug įtakos, be 
Povilo Višinskio, padarė visa 
eilė ir kitų pažangiųjų ano 
meto, veikėjų. Suartėjimas su 
pažangiąja lietuvių iriteligęn- 
tija ir dalyvavimas visuome
niniame veikime po spaudos 
grąžinimo žemaitės liaudišku
mui nepakenkė, nors dėl to 
nuo kaimo gyvenimo ji kiek ir 
nutolo. Kaip tai atsiliepė jos

1 kūrybai?

Ką gi žemaitė rado liaudy
je, taip ilgai su ja bendrauda
ma, jos reikalais, rūpesčiais 
bęi vargais sirgdama? Bana
lų ir neteisinga būtų sakyti, 
kad ji liaudyje r$do vien 
skurdą, tamsą, prietarus, ne
valyvumą ir šimtą kitokių 
ydų. To viso pobaudžiavinio 
sodžiaus gyvenime, be abejo, 
buvo. Visa tai ryškiai atsi
spindi ir žemaitės raštuose. 
Taip ryškiai, kad mes kartais 
esame linkę manyti žemaitę 
vien tik kaimo skurdą ir tebe- 
a prašinėjus,. vien apsmukėlius 
ir tebevaizdavus. Tiesa, skur
das ir apsmukeliai, kaip kiek
vieno realisto, taip ir žemai
tės kūryboje sukaupia tirštes
nių dažų, sukelia gyvesnio 
emocinio reagavimo, nes juk 
taip esti ir gyvenime. Tačiau 
net ir labai nevalyvoj Vingių 
šeimoj žemaitė parodo šviesų, 
darbštų, patrauklų marčios 
Katrės asmenį. Petro Kurmey 
lio gyvenimas ligi klaidingo, 
jo žingsnio buvo, grąžus ir 
sektinas, o apysakos pabaigo
je net ir jo žmonos Marcės 
susirūpinimas savo sugriautu 
gyvenimu ir sūnelio likimu, 
tafsi, leidžia tikėtis kažko ge
resnio jų visų ateityje^ Vieno
je iš geriausių apysakų “Prie 
dvaro” klastingą intrigantą 
Baltaragį atsveria nuoširdus, 
naivus,' tiesmukas Cinokas, o 
šiam pralaimėjus, bylą su dva

vkru]

So. Boston, Mass.
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BANKETAS
Sekmadienis

PROŠVAISTES

4 push-Laisvo (Liberty) -Šeitadien., Sausio-Jaft

tamsia- 
žemaįtė 

apėjmė

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Bilctai šiam puikiam pokiliui jau 
parduoda mi r skubinkitės įsigyti!

Knyga, kurioje telpa 
arti 150 Jono Kaškaičio 

gražiausių eilėraščių

Vakarienes ir šokių biletas $3.00 
Įžanga vien šokiams 75c (įsk. taksus)

Kviečiame visus dalyvauti šiame svarbiame 
pokily j e. Kaip vakariene, taip ir programa bū
site visi patenkinti. Beje, tikimės turėti svečių 
ir iš New Yorko.

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas.perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

Suvažiavimo pradžia 12-tą vaL dieną 
Vakarienes pradžia 6-tą vai. vakaro 

šokiai seks tuoj po vakarienes 
G. Kazakevičiaus orkestro muzika

Sausio-Jan. 20 d., 1952, įvyks šaunus banke
tas paramai dienraščio Laisves. Tai yra -'mūsų 
tradicijiniai metinis banketas apšvietos reikalui. 
Pradžia 5-tą valandą vakare.

Bus kalakutienos ir kitų skanumynų vaka
riene ir puiki dainų programa. Jau yra už
kviesta mūsų apylinkes garsioji dainininke 
Ona Mineikyte iš Brockton, Mass., ir kiti dai
nininkai iš šios apylinkes.

Sausio-January 27-tą

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.. s
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu. )

I A I C 17 F 110-12 ATLANTIC AVENUE,L A1 □ V L RICHMOND HILL 19, N. Y.

SVARBUS PRANEŠIMAS
VISAI BOSTONO 

APYLINKEI

v v.Dienraščio “Laisvės”

ir' Dalininkų Suvažiavimas
■ / '■ ''! / * '■

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO
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DR. S. MATULAITIS
10-10-51 NEW 1ERSEV NAUJIENOS

Lietuvių tautos 
istorija

į _ • ' • (Tąsa)

t Mat, tuomet suardyti seimas Lenkijoje buvo labai len- 
a. Seimas priimdavo nutarimus ne didžiuma balsų, 
kaip tai paprastai dabar daroma, bet reikalingas buvo 

visų atvykusių atstovų sutikimas. Šitų paprotį bajorai 
laikė didžiai naudingu ir geriausiai apginančiu bajorų 
laisvę. Mat, jeigu keliems netikdavo seimo tarimai, tad 
jie protestuodami galėdavo išeiti iš seimo. Tuomet sei
mas skaitydavosi neįvykęs ir jo nutarimai neturį vertės. 
Šitai vadinosi iš lotyniško liberum veto.

Iš pradžių tokiu būdu suardyti seimą galėdavo tiktai 
keliolika žmonių, bet nuo 1652 m. įėjo į paprotį, kad sei
mas skaitosi neįvykęs, jeigu nors vienas jo atstovas 
viešai jį apleidžia, protestuodamas prieš jo nutarimus. 
Tpkis seimo suardymas vieno žmogaus pasipriešinimu 
įvykdavo gana dažnai. Nuo 1562 iki 1736 m. tokiu bū
du buvo suardyti 23 seimai.

• Šitas kenksmingas paprotys didžiai trukdė valstybės 
gyvenimą ir silpnino valstybę, Mat, visuomet seime at
sirasdavo keli atstovai, kurie ar per neišmanymą, ar 
svetimšalių prikalbėti ar papirkti suardydavo seimą, už
imtą svarbiais ir naudingais valstybei reikalais .

Svetimšaliai matė, kaip silpnina lenkų lietuvių valsty
bę tas kenksmingas paprotys ir stengėsi neleisti ano pa- 

.^aikiąti. Taigi dėl to ir sutarime tarp Rusijos ir Prūsų, 
Sfyliykusiame 1719 m„ buvo įrašyta neleist įvesti atmainos 
a * panaikinti liberum veto. Palaikydami šitą kenksmingą 

paprotį, svetimšaliai pasiekdavo du tikslu. Viena, libe
rum veto didžiai silpnino valstybę ii- paskubino jos už-' 
grobimą. Antra, apgynimu libęrum veto svetimšaliai pa- 
traukdavo savo pusėn bajoriją, kuriai įkalbėdavo, kad tuo 
jie giną bajorijos laisvę nuo karaliaus pasikėsinimų.

Bet tuomet būdavo taip pat susirinkimų, kuriuose 
spręsdavo, kaip paprastai, balsų didžiuma. Tai būdavo, 
kuomet susirinkdavo prigulintieji prie sankalbos arba 
konfederacijos. Tokiam konfederacijos stovyje kartais 
apšaukdavo ir seimą, kuomet norima būdavo, kad libe
rum veto negalėtų trukdyti. Bet šitai tik retai tegalima 
būdavo įvykinti.

Matydamas suirusius savo sumanymus, Augustas su
siartino su Prancūzija. Tuomet prie Rusijos ir Prūsų 
prisidėjo ir Austrija, ir visi drauge susitarė neleist įves
ti atmainų lenkų lietuvių valstybėj ir neduot išrinkti 
karalium jiems netinkamo žmogaus. Šis sutarimas įvy- 
kojflfKJ m. < ‘į ;

Neilgai trukus po to mirė Augustas II. Dabar jau Len
kijai karalių j’iriko nebe bajorija, bet kaimynų karaliai. 
Susirinkę Varšuvoj bajorai vėl išrinko Lenkijos ir Lie
tuvos karalium Leščinskį, žmogų išmintingą. Bet Aust- 

Y rijos ir Rusijos pasiuntiniai griežtai pasakė, kad jie, kai
po Lenkijos globėjai, pajėga priešinsiąsi Leščinskio iš
rinkimui. Jie stovėjo už Augusto sūnų Fridrichą Augus
tą, kuris tarp ko fcita pasižadėjo atiduoti Rusijai Kuršą. 
Kad parėmus Fridrichą Augustą, Rusija atsiuntė į Var
šuvą savo kariuomenę. Karalium tad tapo Fridrichas 
Augustas UI.

Sodindami ant Lenkijos ir Lietuvos sosto Augustą III, 
kaimynai neapsiriko. Užimtas vien medžioklėmis ir tin
giniavimu, jis nesirūpino, kas darosi jo valstybėje. Kai- 

j mynai elgėsi čia, kaip pas * save namie.
Jo laikais tik vienas seimhs teįvyko. Svetimšalių pa

kurstom!, bajorai visus kitus suardė, pasinaudodami li
berum veto teise. “Lenkija laikosi netvarka” — gyrėsi 
bajorai.

Augusto III laikai praėjo nuolatinėj kovoje dėl įtek
mės karaliui tarpu galingos Čartoriskių ir Potockių gi- 

*S3toės. Vienas Čartoriskių šalininkų, Stanislovas Pania- 
tauskas, būdamas Peterburge, arti susiėjo su Rusijos 
sosto įpėdinio žmona Katarina. Keleriems metams praė
jus, Katarina pašalino nuo sosto savo vyrą ir pati tapo 
Rusijos carįene, vardų Katarina II. Tuomet ji pažadėjo 
Lenkijos sostą Stanislovui Paniatauskui arba kam nors 
iš jo giminės.

< Neilgai po to mirė Augustas III. Lenkijoj ir Lietu
voje vėl prasidėjo savitarpiniai mūšiai tarp dviejų prie
šingų bajorijos partijų. Į kovą įsikišo Prūsai ir atsiuntė 
saVo^ kariuomenę. Su svetimšalių kariuomenės pagalba 
karalium buvo paskelbtas Stanislovas Paniatauskag.

Jis buvo žmogus silpno būdo, vįsur kur paklusnus ca- 
' rienei Katarinai.

Prakilnesnieji vyrai buvo sumanę panaikinti liberum 
Veto, įvesti geresnę tvarką ir sustiprinti valstybę. Bet 
Prūsai ir Katarina griežtai pasipriešino toms pastan
goms. Kad suardžius visus,tuos sumanymus, Katarina 
nutarė veikliau įsikišti į vidurinius Lenkijos ir Lietuvos 
reikalus. Kaipo proga pasinaudojo nekatalikų persekio- 

u jimais- ir jų skundais užsienių kakaliams. 1766 m. seime 
Oarienės pasiuntinys Repninas pakėlė klausimą apie neka- 
falikus ir pareikalavo duoti jiems tokias teises, kokias se- 

. niau turėjo. Seimas atmetė, Repninas tuo tarpu nusi- 
Orido.

Seime, sušauktame 1768 m., Repninas vėl pakėlė klau
simą afpie nekateJikus, bet dabar pareikalavo, kad nebe 
SaHit’lniasyištų tą klausimą, bet pavestų jį keliems seimo ir

ijato iš jų tarpo išrinktiems nariams. Iš jų ir Repnino 
turinti susidaryti delegaciją, kuri nutarsianti nekatali
kų ^klausimą ir naujos tvarkos ir sutarimo su Rusija 
jvykinimą. Ką delegacija nutarsianti, seimas privalysiąs 
patvirtinti.

(Daugiau bus)

Plačiai žinoma . progresy
viam judėjime, ypatingai Lie-' 
tuvių Darbininkų Susivieniji
me, drg. Vertelienė rimtai su
sirgo širdies liga. Ji gyvena 
203 W. 16 St., Linden, N. J.

Drg. Vertelienė nors nesi
jautė gerai, bet dar dirbo 
kaipo gaspadinė d. Stripeikąi 
pagerbti suruoštam pokilyje 
8-tą d. gruodžio. Dešimtą die
ną gruodžio dr. įsakymu pa
guldyta lovoje. Daktaras su- 
racį^ kad netik širdis rimtam 

dėjime, bet ir kad ji turi ir 
aukštą kraujo spaudimą, ir 
daktaro įsakymu biskį galėjo 
pasikelti iš lovos 29-tą d. 
gruodžio.

Draugė O. Vertelienė rimta 
ir draugiška New Jersey vals
tijoje visuomenės veikėja. Ji 
yra LDS Trečiosios Apskrities 
komiteto narė per kelis metus 
iš eilės. Ji yra mūsų piknikų 
gaspadinė ir tvarkos dabo
toja, vietos veikėja. Nuo savęs 
linkiu drg. Vertelienei greitai 
pasveikti ir vėliai dalyvauti 
mūsų veikime.

—o—
Tik dabar sužinota, kad 

bayonnietei Skiparienei pada
ryta rimta operacija prieš 
padėkavonės dieną lapkričio 
mėnesį. Bayonneje yra drau
gų, kurie galėjo pranešti per 
dienraštį “Laisvę,” bet nepra
nešė. Tai negerai. Drg. Skipa- 
rienė buvo ta moteris, kuomet 
buvo veikimas , Bayonneje 
pažengiu organizacijų, kuri 
visuomet buvo parengimų gas
padinė.

Draugas Skiparis, jos gyve
nimo draugas, buvo rimtai pa
gautas šalčio prieš Kelėdas. 
Todėl draugam Skipariam 
Kalėdos nebuvo linksmybių 
šventės. Skiparienė sveiksta 
gražiai ir tikisi- neužilgo visiš
kai pasveikti. Jų gyvenimo 
vieta: 131 W. 31 St.

—o—
Edgewateryj randasi Fordo 

automobilių įmonė. Kompani
jos -raporte už 1951 metus su-, 
randi, kad 1951 metais paga
mino 91,288 automobilius ar
ba 13,000 magiau negu 1950 
metais. 1950 metais buvo pa
gaminta 104,630 automobiliai. 
Geriausias mėnesis buvo kovo 
1951 metais, kuriame buvo 
pagaminta 9,976 visokio ka
libro automobilių.

Kompanijos raporte sako
ma, kad per 1951 metus al
gomis išmokėta? 11,302,333 ir 
visiems yra žinoma, kad kiek
vieną didesnė kompanija turi 
taip vadinamą “suggestion” 
planą, jos darbipinkai sutei
kia savo patirtus planus, kad 
pagerinti gaminių vertę. To
kių planavimų arba patarimų 
buvo 4,848, iš kurių 201 buvo 
priimti, ir per 1951 metus į- 
vairių organizacijų, bei taip 
studijuotojų aplankė įmonę 
7,700. Raporte sakoma, kad 
Fordo kompanijoje dirba vi
so 133,000 darbininkų. 1951 
metais dirbo mažiau darbinin
kų, negu 1950 ųietais. Kompa
nija nusiskundžia, kad val
džios apribojimas ‘tūlų dalykų 
neleidžia plačiai plėsti ir dirb
ti automobilius.

—o—
Hobokene randasi trys prie

plaukos, kurios prieš pirmąjį 
pasaulinį karą priklausė Vo
kietijos kompanijoms ir ku
rias mūsų valdžia laike to ka
ro konfiskavo. Dabar jos ran
dasi federalinės valdžios kon
trolėje, bet be tikro plano pil
nam naudojimui. Hoboken 
miesto administracija sako, 
kąd miestui tas tris prieplau-' 
kas' tvarkant, miestas turėtų . 
įplaukų per metus $250,090, ir 
jau eina agitacija, kad tas 
prieplaukas turi tvarkyti 
miesto administracija.

—O—
Gyveną, dirbą, ir einą į 

mokyklą Hudson County 312 
buvusių kalinių, kuriems su
teikta paliuosavimas, kaipo\ 
gerai užsilaikiusiems, būnant 
kalėjime, ir neatsėdėjusiem 
jiem skirtos bausmės. Bet jie 
yra po parolės bordo priežiū
ra. Jų metai nuo 8 iki 80. 
Šiems kaliniams valdžios įstai
gos parūpina darbus ir užtik?

rina darbdavį jų teisingu el
gesiu, ir tik 13-tas nuošimtis 
iš 6,000 paliuosuotų sugrąžin
ta vėliai į kalėjimą, kaip ne
prisilaikiusių taisyklių, per
žengusių nustatytas sąlygas. 
Paro-lės ofisas randasi 591 ! 
Summit Ave., Jersey City. Ta
čiau randasi ir 14 moterų, ku
rių dalykus prižiūri ' 3-čias 
distriktas Elizabeth, N. J.

Eina smarki agitacija, kad 
1952 metų New Jersey legis- 
latūra legalizuotų “bingo.” 
Agitacijoje sakoma, kad lega
lizavus “bingo”, valdžia turė
tų įplaukų nuo 25,000 iki 50^- 
000 dolerių į metus, kuriuos 
dabar suvagia tam tikri rakė-} 
tieriai. Agitacijoje .sakoma, 
kad valdžia gayo nuo 4-rių 
trakių .arklių lenktynių $11,- 
700,000. Per metus tokių “be
tų” buvo už $155,200,000.

Lowell, Mass.
k e i-Pas mus pasidarė labai 

stas oras besiartinant Kalė
doms.

Radio vietinė stotis prana
šavo, jog bus daug sniego — 
tarpe 8 ir 10 colių storumo. 
Tai buvo antradienis, gruo
džio 18 diena. Tiesa, tą nak
tį ir iš ryto buvo, labai šalta. 
Prieš piet pradėjo snigti, bet 
neilgai, greit pavirto j lietų ir 
lijo iki 6 valandai vakaro. 
Dabar pradėjo žaibuoti ir 
griaustinis pasigirdo, — atro
dė, kad pavasaris . prasideda. 
Tačiau vidunaktį . ir sekantį 
rytą vėl buvo nepaprastai 
šalta. <_ .

Dabar vėl pranašaujama 
apie 8-10 colių, sniego, bet 
pranašavimas gali pasilikti 
vien pranašavimų, Gūli būti ir 
kitaip. Mat, žiejnos sezonas.

Ir kokių tai idijotų nesiranda?
Stebėtis tenkį, ' šioje 

šalyje, šiame ^yidešimtąjamę 
amžiuje, kur mokyklų tiek 
daug' išsiplėtę, kur/, bažnyčių 
randasi po kelias ant kiekvie
nos stambesnės gatvės, kur 
^ninyškos pulkais slankioja ir 
rodos, nięko kito neveikia, 
kaip tik padorumo mokina 
priaugančios kartos jaunimą, 
kur kalbant su žmonėmis, 
tik ir tegirdi dieVą jų lūpo
se, štai kas daroma kitoje 
kriptyje. Šiauriausi ir šlykš-^ 
čiausi darbai atliekami po 
priedanga dievo vardo ’ 

žmogžudystės, vagystės, 
suktybės, korupcijos, apgavy
stės, vis atliekama pamaldin
gų žmonių. Tos visos didžio
sios piktadarystės atliekamos 
šios šalies gyvenimo būdais — 
“American Way”. Melskis už 
viską ir daryk viską, o dievas 
tau padės visame. Tai tiek su 
tuo.

Dabar paliesime mažesnius 
dalykėlius, kurie 
visokiose formose ir 
na — didmiesčiuose ir 
niuose miesteliuose.

Štai pereitą vasarą 
jaunas išsigimėlis miesto da
lyje, kuri vadinasi Highland, 
kur gyvena geriau pasiturin
ti žmonės, nužiūrėjęs gražes
nę moteriškę einant šaligat
viu, užvažiuoja su mašina 
kiek pirmiau ir kuomet mote
riškė jau prisiartina arčiau, 
numetęs, apsiaustą iššoka iš 
mašinos visai nuogas ir susi- 
stabdęs moteriškę “kalbina.”

atliekami 
kasdie- 
mažcs-

vienas

...... .  '----- r—“------------------
WORCESTERIO LIETUVIAI!

Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square Worcester, Mass.

Jei reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistininką, 
savininką VYTAUTĄ SKRINSKĄ. Jis išpildo medikališ- 
kus daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos rei
kalais. Taipgi, vaistai yra pąšiunčiami per paštą į kitus 
miestus. Be to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, skuti
mosi reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, šaltko- 
šės, riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų. , .
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Keletą kartų taip įvyko ir vis 
skirtingoj vietoj ir su kito
mis moterimis. Sakoma, mote
rys pažinusios, kad tai būta 
jaunuolio vieno policijos vir
šininko sūhaus. Ir jos telefo- 
navę į policiją apie tuos įvy
kius, bet kadangi tas karto
josi ir daugiau, tai viena apie 
tai parašė į “Lowell Sun,” 
kuriame aš mačiau ir skaičiau 
šį aprašymą. O —o--
“Underwear On Door Knobs”

Neseniai užsibaigus pirmes- 
niam farsui, jeigu taip galima 
išsireikšti, tuoj prasidėjo ki
tokia scena'.

Štai jau kelinta savaite, tai 
vienur, tai kitur miesto dalyse, 
pradėjo žmonėms nesmagumą 
daryti tūlas id įjotas šitokiu 
būdu: suskamba durų varpe
lis. Išėjus pažiūrėti, —.randa 
žmonės ant durų rankenos už
kartus arba vyriškus, arba 
moteriškus apatinius rūbus. 
Kas skambina duris, niekad 
nesugauna. žmones ir į poli
ciją šaukiasi ir į laikraštį ra
šo, o tie šlykštybės/nesugau
nami, taip ir varo savo niek
šišką darbą.

Negaliu suprasti nuo ko 
priklauso toks žemas, toks 
prastas piliečių išauklėjimas. 
Darau išvadą, jog tai gali pa
eiti nuo to, kokis mūsų vidu
jinio ir išlaukinio (užsieninio) 
gyvenimo būdas nustatytas.

Jeigu galima pateisinti to- į 
kią skerdynę, kokia yra veda
ma šiandieną Korėjoje, ir tai 
skaitoma teisingu žygiu, tai 
kokis žygis gali būti blogės-, 
niu, atliekant čia — naminia
me

gerai apžiūrėjo degantį pečių 
ir atrodė, kad viskas tvarkoje. 
Vyriausia dukrelė, 15 metų 
Mary Jane, pamatė, kad iš 
pečiaus eina tiršti dūmai. Ji, 
veikiausiai nežinodama ką da
ryti, bandė išvilkti pečių lau
kan, bet atvilkus prie durų 
toliau nebegalėjo pavilkti. Ji 
išbėgo rėkdama, Pečius greit 
sprogo ir uždegė namelį. Ke
turi mažesni vaikučiai, kurie 
tik prieš kelias minutes žaidė 
savo lovoje, visi supleškėjo 
gaisre.

Gaisre žuvo Riosalie, 7 m., 
Sharon, 6 m., Margaret, 4 
mėtų, ir James G. Jr., 2 m. 
Vyresnioji sesutė Mary Jane 
gerokai apdegė nešdama pe
čių.

Vaikų motina mirė gruodžio 
12 d., 1950 m. Mary Jane bu
vo priversta išlikti iš mokyk
los, kad prižiūrėjus mažes
niuosius.

Gaisras paliko tėvą ir Mary 
Jane be namų- ir visas jų tur
tas liepsnose dingo. Liko tik 
kalėdinės dovanos, kurias te

buvo palikęs pas gimines.v as

Harrison, N. J

LLD 136 kuopos susirinki
mas įvyks antrą sekmadienį, 
sausio-Jan. 13 dieną, vieta 17 

i Ann St. šis susirinkimas bus 
metinis ir bus renkama sekan
tiems metams valdyba. Taipgi 
bus išduotas raportas iš nau
jų metų vakarėlio. Visi na
riai ir narės malonėkite daly
vauti šiame svarbiame susi
rinkime.

Kviečia Valdyba

gyvenime ?
Jūsų Kaimynas

Chicago, III
Serga Jkeletas LDS 53 kp.

• 8 narių
Pasikalbėjus su LDS 53-čios 

kuopos pirmininku G. Montvi
lų teko, sužinoti, kad serga, 
.vieni lengviau, kiti , sunkiau, l 
keletas tos kuopos narių.

Mary Montvila, kuopos fi
nansų raštininkė,1 lankanti 
gydytoją keletą kartų savai
tėje. Jai kas tai įsimetė į vie
ną ausį. . .

LDS 2-ros Apskrities sekre
torė Julia Marazas taipgi pas
taruoju laiku* nesveikuojanti,, 
hors dar vaikščioja. Jos vyras 
taipgi varginamas ligos.

Kiek,rimčiau serga Martin 
Endris, gyvenantis 95th ir 
University Ave. 
muose.

Rose Galkus, 
mėnesiai atgal 
mę ir tapo sunkiai 
ilgai gulėjo ligoninėj 
III. Dabar tapo 
Wesley Memorial 
Chicagoje. Jau du 
kaip čia guli ir dar veikiau
siai negreit apleis ligoninę. A.

—o—
Sudegė 4 našlaičiai

James G. O’Howell išėjo su 
raktais, palikdamas savo pen
kis vaikus mažam treilerio 
namelyje, Crystal Lake, Mc
Henry County. Išeidamas jis

LLD 6-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadie
nį, sausio-Jan. 7-tą, Liet. Taut. 

[Namo kambariuose, 8 Vine 
'St. Visi nariai yra prašomi, 
dalyvauti šiame susirinkime. 
Pradėkime naujus metus su 
geresniu veikimu apšvietos 
naudai. Fin. Rast.

\ Geo. Shimaitis.

Jei reikia ką parduoti ar 
norite ką pirkti, pasiskelb
kite Laisvėje. Rezultatais 
būsite patenkinti.

Randasi na-

kuri apie 5 
patiko nclai- 

sužeista, 
Paris,

perkelta j 
ligoninę, 
mėnesiai

| Tel. A V. 2-4026 g
DR. JOHN REPSH1S

S (REPŠYS) g
g LIETUVIS GYDYTOJAS g 
g Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
8 Nedaliomis ir šventadieniais: g 
8 nuo 10 iki 12 ryto. g 
g 495 Columbia Rd. v 
i DORCHESTER, MASS. B

X

PAKEISTA SUSIRINKIMO 
DIENA

Montello, Mass

URUGVAJAUS LIETU
VIAI NETEKO DRAU-

v GO JANULIONIO
(Tęsinys iš 2-ro pusk) 

būtų vengęs arba kuriuo 
būtų nusiskundęs. Nepai
sydamas į savo lūžtančią 
sveikatą, be atvangos Janu- ’ 
lionis dirbo visuomeninį • 
darbą iki pat fizinių jėgų 
išsekimo, iki pat to momen
to, kąi sunki liga jį paguldė 
į mirties patalą. .

Janulionis buvo iš tų tau
rių darbininkiško judėjimo • 
dalyvių, kurie atmeta savo' 
asmeniniu patogumu rūpi
nimąsi ir aukščiau visko ‘ 
pastato savo kilniųjų idėjų A 
reikalą. Tokiu buvo mūsų 
brangusis Jurgis — kuklus 
ir tykus, nepaprastai sąžk . 
ningas ir teisingas, bebai- . 
mis ir atsidavęs kovai, ku- , 
rioje matė vienintelę išeitį 
darbo žmonių išsivadavi- 
mui iš kapitalistinės prie- 
spaudos. Visa mūsų pažan- * 
gioji kolonija jį gerbė ir * 
mylėjo. Ir visus prispaudė 
gili širdgėla, kai drg. Ja- » 
nulionį taip ankstyva mir
tis išplėšė iš gyvųjų tarpo. •

Paskutinis velionio žestas 
buvo jo meilės įrodymas sa
vajai spaudai. “Darbo” 16- 
jų metinių proga, jau sun
kiai sirgdamas, Janulionis 
atėjo pas šių eilučių auto- z 
riū ir paliko 10 pezų “Dar
bui” paramos. Tuos pini
gus jis nutraukė nuo vais- ; 
tų bei gydytojų ir pasky- •* 
re savo mylimajam laik
raščiui!

Gruodžio 23 d. drg. Ja- 
nulionio palaikus palydėjo-, 
me į negrįžtamą kelionę. ; 
Bet visų širdyje ilgiems lai
kams lieka Janulionio kil
nūs darbai,, atlikti visos' 
darbininkijos šviesios atei
ties sukūrimo labui.

A. Vaivuskas

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių spausdinių; 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaujy- 
kite, kad daug kainuos, pir
mą pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

r

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
Į LAIAię

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, vejkalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti j šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50.
“T A

Užsakymus siųskite: , 
c V u »

110-12 Atlantic Avė.
u

Richmond HiU 19, N. Y.'

—
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Šj sekmadienį pamatykite drama 
“KLASTA ir MEILE”!

Gražiai Pasitikti Naujieji Metai

Harleme įvyko masinis 
mitingas prieš 
terorą Floridoje

Newark, N. J

Ne bile kur galima pasta
tyti toks veikalas, kokiu yra 
didžioji Šilerio drama “Klas
ta ir Meilė.” Ir Brooklyne su 
apylinkėmis to atsiekti buvo 
nelengva, nes reikalinga stip
rių meno jėgų ir dar daugiau 
iškaščių sudėtingiems kostiu
mams ir scenerijoms. Tad —

Šį sekmadienį, sausio 6-tą,

nerezervuotoms $1.25.

lu, atėjęs parnešti brangius 
kailinius, reikalingus aktorės 
Faye Emerson televizijos pro
gramai. Kadangi pirm to kas 
nors vardu tos firmos vir-šinin- 
kų buvo skambinęs firmai 
prašymą tokių kailinių, tad 
firmos raštinė išskolino pas 
juos padėtus tokius kai
Kailiniai nebesugrįžo. Fi 
teisėjas įsakė už tuS.s kai 
r.iius sumokėti.

Pranešimas Sietyno nariams
Sietyno choro pamokos į- 

vyksta ketvirtadienio vakare, 
(vietoje antradienio) naujoj 
vietoj, Ukrainą salėj, 57 Bea
con St., Newarke, 10 dieną 
sausio-Jan. 1952. Bus pamo
kos, bus apkalbama ateities 
sezono veikla ir bus įvezdini- 
mas, kaip sakoma, įkurtuvės 
naujoj vietoj.

Visi nariai prašomi, taipgi 
garbės nariai ir simpatikai 
dalyvaut kartu. Įsitėmykit vie
tą ii- 8 valandą.

Sietyno Reporteris
(4-5)

iq baltų - 
demokra- 
susirinkęSandras Velička ir gaspado- 

rius Juozas Zakarauskas; su
sivienijimo 38 kuopos — Jo
nas Aymanas; Lietuvių Atle
tų Klubo — Juozas Petorsor 
nas; tautininkų klubo — Vais
kia; Maspetho Lietuvių Am. 
Piliečių Klubą atstovavo bro
lis Gudavičius;
pašaipinio skyriaus 
mininkas V. Bunkus; kriau- 
čius atstovavo lokalo pirmi
ninkas V. Zaveckas ir delega
tas Vytautas Ubarevičius.

Gruodžio 31 d. Lietuvių 
i Amerikos Piliečių Klubas gra
žiai pasitiko Naujus Metus 
savoje patalpoje, 280 Union, 
Ave., Brooklyn, N. Y. Publi
kos buvo ne daugiausia, žiū- 

i rint pagal praėjusius metus ir 
‘ skaitant valgytojus ir prie 
baro geriančius. Kas atsitiko ?

1 Sunku pasakyti. Bet galima 
spręsti, kad šiais metais pa
daugėjo vietos pasitikimui 

Jonas Valentis. Naujų Metų. žmonės pasi-
> i visas puses po klu

bus ir užeigas, šiais metais, 
Rainienė, reikia pasakyti, mažiau maty- 

Ka“(ta mūsų laisviečių, kadangi 
j laisviečiai turėjo savo pasiti
kimą Naujų Metų, su piges
niais bilietais. O čia, Brookly
ne, kur pasisuka 
ypatingai kriaučiai, 
kos būna apsčiai.
3—VIETOS

Vakarienė buvo 
gėrimų duoda įvalias už tokią 
bilieto kainą, kiekvienas galė
jo sočiai pavalgyti ir įvalias 
įsigerti.

Vakaro vedėjas Kazimie
ras Kreivėnas, klubo pašalpi- 
nio skyriaus pirmininkas, bai
giant vakarieniauti 'iššaukinė- 
jo organizacijų bei klubų ats
tovus tarti žodį kitą. Nuo šv. 
Jurgio Draugijos tarė žodį 
Kazimieras Nečiunskas; šio 
klubo biznio skyriaus —Alek-

Rengėjai, Lietuvių Liaudies 
Teatras, prašo visus atvykti 
laiku, nes pavėlavusių ne
lauks. Praeityje LLT savo 
pareiškimus vykdydavo. Tiki
masi, kad taip pat bus ir šiuo 
atveju.

Režisuoja
visi keliai iš daugelio miestų Vaidina jis pats ir kiti jau ‘ sklaistė 
ir valstijų ir iš paties didžio- .................. .
jo Brooklyno-New Yorko su 
apylinkėmis ves į Richmond 
Hill, Liberty Auditorijon, At
lantic Avenue ir 110th St., 
kur bus statoma toji drama. 
Salė atdara nuo 2. Vaidinimo 
pradžia 3:30. Įžanga rezer
vuotoms vietoms $2 ir $1.50,

T ū k st a n č i a i n e g r ų 
jų darbo žmonių ir 
tijos šalininkų buvo 
Į Golden Gate Ballroom sau
sio 2-ros vakarą pareikšti 
protestą prieš terorą Florido
je ir reikalauti, kad šalies 

^valdžia apsaugotų savo gy
ventojus. Mitingą rengė Ame
rican Labor Party.

PRANEŠIMAI
aido choras

mūsų klubo
vice-pir-

nomi aktoriai mėgėjai: Rai
nys, Rušinskas, 
Grabauskas, 
valiauskaitė, 
Mizarienė, 
keli kiti.

Teatro mėgėjai turėtų pa
sinaudoti šia proga, nes ne
greit kitos tokios sulauksime.

Lazauskas,
• Brazauskienė, 

Grigas, Dagis ir

laisviečiai, 
ten publi-

sti
St.

Kilo protestai prieš dažytą margariną
Išgirdus, kad gubernatorius 

Dewey žada pasiūlyti atšauk
ti 66 metus tarnavusį įstatą, 
kuriuomi uždraudžiama par
davinėti dažytą margariną, į 
pieno ir jo produktų gaminto
jai ir pristatytojai miestui su
judo į protestą.

gauti. O sviesto 
žino, kad 
margariną 
ja vartoto

pardavėjai 
pigiai pirkusieji 

krautuvėms galės 
Ims parduoti pi

giau už sviestą, tuomet nupul- 
dys tikrojo sviesto kainas.

skani ir

Nau-

mūsų 
metų

Tarpe daugelio žymių 
bėtojų buvo I. F. Stone, 
nalistas, vienas Jiolumnistų li
berališko laikraščio Compass, 
New Yorke. Stone, greta kit
ko, pareiškė, kad teroristai 
tesupranta tiktai vieną daly
ką — pajėgą ir kad negrai 
“baltųjų viršžmogystės skel
bėjams turi atsikirsti smūgiu 
už smūgį taip dažnai, kaip 
dažnai jie gali.”

Teroras Floridoje, sakė* jis, 
yra vykdomas tikslu atbaidy
ti negrus nuo pavartojimo sa-Į 
vo politines galios. Ir kol kas nesiderėsiąs su ' unijos

zur-

Policijos viršininkas 
atsisakė derėtis 
su CIO unija

Didžiojo New Yorko polici
jos viršininkas Monaghan pa
reiškė, kad jo uždraudimas 
polįeistams stoti i uniją tebė
ra galioje. Dėl to, sakė jis,

Pamokos įvyks šio penkta
dienio vakarą, sausio 4-tą, ly
giai 8 valandą, Music Room. 
Visi nariai prašomi dalyvauti.

Choro prezid.

LLD 1 KUOPOS NARIAMS

PraĮšome visus 
kad susirinkimams 
me dieną.

Visi susirinkimai

įsitėmyti, 
pakeitė- t

įvyks ket- 
mėnesio. 

Sekamas įvyks 24-tą šio mėne
sio, L. A. Pil. Klube.

Sekr.

PRANEŠIMAS

Kam tas protestas?
Pieno ir sviesto pardavėjai 

sako, kad dažyta margarina 
daugelio suktų prekybininkų 
galės būti parduodama už 
sviestą.

Groserią išvežiotųjų 
! streikas sėkmingas

Dar kalbėjo ir sveikino 
Naujais Metais publiką 
Jackus ir Kazimieras Čerką. 
Ant pabaigos ir gaspadine 
Josephine Augutienė plonu 
balseliu dar suriko linkėjimus 
visiems sulaukti linksmų 
jų Metų.

Pasibaigus kalboms, 
publikos per daugelį
linksmintojas A; Velička su
dainavo porą gražių dainelių. 
Taipgi ir Ranienis sudainavo 
porą dainelių. Už tai abu ver
ti pagyrimo. Reikia pasakyti 
teisybę: nepaisant, kokios bū
na vakarienės, be dainų-daine- 
lių publikai būna nuobodu, 
vien sm kalbomis negalima 
apsieiti, čia tie abu draugai 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubui gerai patarnavo.

J. Stakvilevičius

tas valdovams 
Net 1944 metais, 
Dalybos metais, 
so m s mažumoms buvo galima 
šiek tiek laisviau kvėpuoti, 
Floridoje tebebalsavo tiktai 
10,000 negrų, kuomet turinčių 
teise balsuoti ten buvo 120,- 
000.

pavykdavo, ninku Michael Quill, 
Naujosios valdininką paragino

kuomet vi su unija.

Žymiai paplito 
mieste nedarbas

Lo-

kuris 
d erėtis

LDS 159 kp. susirinkimas 
Įvyks 6 d. sausio’šių metų 
vai. dieną. 209 W. 21 
New York City, Apart.

Malonėkite pribūti laiku.
Valdyba.

Sveturgimiai privalo
persiregistruoti

New Yorko miesto 
raštinės prisipildė 
gauti nedarbo ap-

■ Daleidžiant, kad tas jų pro
testas yra .paremtas savais 
pelnų išrokavimais, taip ]>at 
galima tame numatyti ir pa
vojų vartotojams. Perdaug 
jau visko dažyto ir perdirbto 
mūsų nenaudai yra parduoda
ma. Nežiūrint pagyrų, biri: 
margarina esanti taip 
naudinga, kaip sviestas, 
viena nudažyta margarina 
Ii tapti apgaule.

jau 
vis 
ga-

Ištikro, kam turėtų žmogus 
pirkti dažytą margariną vie
ton sviesto? I^ai sviestas eina 
savo vardu ir kaina, o marga
rina savo spalva ir kaina. O 
kam svarbu gelsvoji spalva, 
lai nudažo patsai. Taip ir d a- 
bar yra daroma — prie pake
lio margarines pridėtus dažus 
įminko margarinon ir marga
rina atrodo, kaip sviestas.

AFL Teamsters Unijos 
kalas 138-tas, kuris vadovau
ja 1,200 sunkvežimių vairuo
tojų streikui prieš Greater 
New York Wholesale Grose- 
ry Association, skelbia, kad 
streikas šimtu nuošimčių sėk
mingas.

Užstreikuotos firmos prista- 
tinėdavo groserius apie 20,000 
nepriklausomų groserninkų ir 
restaurant!. K o m p a n i š kų 
krautuvių šis streikas nepalie
čia, nes jos turi savo jsandė- 
lius ir išvežiotojus. Del kom
panijų užsispyrimo nukentės 
mažiukai groserninkai, kurie 
yra priversti savo prekes im
ti iš tų firmų. Jiems pritrū
kus prekių, vartotojai nueis į 
kom pan išk as k ra u tu ves.

Nuteisė tėvy žudytoją

Prekybininkai, žinoma, tu
ri savus išrokavimus. Margari
nes pardavėjai žino, kad da
žytos jie parduos daugiau. Ją 
pirks ir norintieji ką nors ap-

Televizija gali laiką 
parduoti karui, bet 
ne taikai skelbti

Angliškas darbininku 
dienraštis paskelbė 
skaitytojų vajų

organizacij.os

Darbininkų dienraštis
Worker paskelbė 

metinę skaitytojams 
kampaniją.. (Pąsjm6ta 
20,000 savaitiniam ąhe 
ker ir 2,000 įkaitytoji) 
raščiui.

Gai
šavo 
gauti 
gauti 
Wor- 
dien-

kad 
įsakymas 

nepiliečiams 
vie- 
Tai

Tūli žmonės supratę, 
McCarran Įstatu 
sveturgimiams 
registruotis kečias tiktai 
na, pirmąją registraciją, 
klaida.

Pirmomis dienomis po šven
čių visos 
apskrities 
norinčiais 
drauda.

Nedarbui padidinti, sako 
pranešimai, prisidėjo sezoni
nės darbo pertraukos siuvimo 
industrijoje, statyboje, taipgi 
tapo atleisti laikinieji, pirm 
švenčių krautuvėse ir sandė
liuose dirbę darbininkai.

HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

pirmą sekmadieni po pietų, 3 vai., 
sausio 6 d„ toj pačioj vietoj, 17 
Ann St. Meldžiu atsilankyti skait
lingai. Tupėsime metinį susirinkimą, 
kur bus nauja kuopos valdyba per
rinkta. Taipgi bus naujų metų va
karėlio komisijos raportas apie pa
sekmes. — Kviečia Valdyba.'

(2-3)

Camilo Leyra, 51 metų, nu
teistai mirtin už nužudymą 1I lYcll do, 
savo tėvo 1950 metų sausio 
mėnesį, žmogžudystė įvykdy
ta namie, 105 Quincy St., 
Brooklyne. Atsargai, dadėjo 
75 metuSMiž nužudymą moti-

■ nos.

m

raštinę Jersey City, N. J. Šios apdraudos kom- 
darbininkai priklauso Amerikos Darbo Fede- 

unijai ir pareikalavo algų pakėlimo. Kai kom- 
atsisakė reikalavimą išpildyti, agentai išėjo' į

šitaip Kalėdų Dieduko uniformoje vienas iš Pruden
tial Insurance kompanijos darbininkų pikietavo kom
panijos 
pa n i j os 
racijos 
panija
streiką. Streikuoja keletas tūkstančių darbininku.

American Women for Pea-1 
ce komisija buvo pasinuoma- ! ]y 
vusios laiko savo programai iš 
TV stoties WP1X. Tačiau pas
kiau stotis tą sutartį atšaukė. 

■ p >

Kuomet moterų delegacija, 
vadovaujama
vykdančiosios sekretorės Ha- 
lois’Moorhead nuvyko 
protestuoti nutrajukimą sutar
ties, stoties manadžeris Lar
sen pareiškė, jog davimas lai
ko moterims buvo “klaida.’’ 
Girdi — taika yra “ginčija
mas klausimas,” tokio esą ne
galima leisti.

Tačiau iš tos stoties prog- 
I ramos nuolat blerbia už karą.

, mat, milijonieriams 
pelningas, darbininkams pra
žūtingas, anot jų nėra “ginči
jamu klausimu.”

Organizacijos ' pirmininkė 
daktarė Clementina J. Paolo- 
ne pareiškė, kad organizaci
ja trauks stotį teisman, reika
laus atpildo už padarytus 
nuostolius prisirengiant prog
ramai, kurioje būtų dalyvavu
sios darbuotojų už taiką žy
miausios atstovės. Moterys 
taipgi reikalauja, kad federa- 
lė susisiekimų komisija tyri
nėtų stotį. Ir prašo visuomenę 
siųsti stočiai protestus, 
adresas yra 220 E. 42nd 
New Yorke.

Atsišaukime sako, jog gavi-

McCarran Įstatas Įsako 
persiregistruoti kas metai kie
kvienam nepiliečiui. Tas Įsa- 

11 j kas galios tol, kol galioja Mc- 
j Carran Įstatas, vienas aršiau
sių, iš tų, kurie atsukti prieš 
darbininkus ir prieš sveturgi- 
mius.

stotin' as naujų skaitytojų yra bū- 
tinąs' ne tiktai i laikraščio išsi- 

' laikymui, nors ir tas be galo 
svarbu darbininkams. Svar
biausia, sako pareiškimas, “yra 
skleisti mūsų šaukimą žmonių 
taikai, demokratijai.”

Laikraštis nedvejodamas 
šaukia už taiką ir talkina vi
soms taiką ginančioms orga\j 
nizacijoms. ,

Lietuviai to laikraščio prie- 
teliai, vajininkai< žada irgi 

' stengtis padėti laikraščiui to 
atsiekti. Jie prašo, kad lietu
viai atsinaujintų ar naujai 
užsisakytų tą laikraštį per 
juos.

Registracijai blankos gau
namos pašte ir ten reikia jas 
sugrąžinti. Išpildyti nėra sun
kios, bile kas gerai suprantan
tis kalbą gali jas išpildyti

šiemet miestas turtingas 
vandeniu, pradėjo * naujus 
metus su 96 su virš- nuošim-

| čiais talpos rezervuaruose.

London.— Anglijus prem
jeras Churchillas ir užsie
ninis ministras Edenas pir
madienį laivu išplaukė į 
Junp’tines Valstijas.

Jos 
St.,’

at-Miguel Durcos, 25 m., 
rastas viešbutyje. Plaza, New 
Yorke, pavojingai apsinuodi
jęs migdančiaisiais vaistais.

Juokingiausia kombinacija per 
metus »—•, juokingiausioje 
metų filmoje!

Jaunas banko kasierius, laimėjęs 
turtą lažybomis- ant arklių 
lenktynių, nužiūrimas kaip 
banko plėšikas!

“DOUBLE 
DYNAMITE” 

(Dvigubas Dinamitas)
Matykite JANE RUSSELL 

GROUCHO MARX 
FRANK SINATRA 

o scenoje asmeniškai
Tony Bennett

The Five De Marco Sisters 
Art Mooney ir jo Ork.

The Four Step Brothers 
ir dar patrauklus priedas!
Joey Adams su Al Kelly.

Paramount

GUDRŪS ŠARLATANAI 
APGAVO KOMPANIJĄ

Ilgų metų prityrimas preky
boje neišgelbėjo Spain & 
Spain kailiu firmos nuo gud
rių žulikų, kurių gudrybės 
firmai kainavo $3,000. Buvo

i taip :
Firmos raštinėn atėjęs as

muo pasiskelbė esąs CBS pas-

PARDAVIMAI
NAMAI PARDAVIMUI 

Visi Aliejumi Apšildami ir su 
Garažais.

Nam&i dviem šeimom,.po 10 kam
barių, kaina $6,250. 2 šeimom, at
skirai statytas, mūrinis namrf; su 
13 kambarių, kaina $11,950. o\4>ei- 
mom mūrinis namas, su 13 kamba
rių. Kaina $10.950.

Turime visokių namų visose mieš
tų dalyse: Brooklyne, Queens ir ki
tur. Patarnaujame teisingai. Prašo
me kreiptis: •

B. ZINIS, 361 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Telefonai.: i

EVergreen 4-3487 ar RE. 9-1506.;
(2-4)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKLIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

' 394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-S172

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—‘už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G.
Edwin lane, pe. g.

. Tel. EV. 7-6283

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir ChauffCur’iu ■»" 'u a

Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, • padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų 
ulbose.

Direktorius
L. TICIINIAVICIUS

Metropolitan Auto School

kal-

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką 
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y/' 

Tel. EVergreen 7-6868 • 

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

155 Second Ave., New York Citj 
Tel. GRamercy 7-8951

_______________________ ■____________________________________________________________ F
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REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
PETRAS KAPISKAS

IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarko ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174 >

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO AR ALAUS
Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Streei
Kampas Unio:

Brooklyn, Nį Y.
ve. ir Hooper Street ,

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

. i ... .... ....... —.......... — . ------ ---- ,
6 pusi.—Laisvė (Liberty)—Šestadieh., Sausio-Jan. 5, 1952




