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Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.Požemio karalius Costello— 
milijonierius.

Jis paniekino senatinį Ke- 
fauverio komitetą, atsisakyda
mas liudyti.

Costello buvo patrauktas 
teisman, bet, štai, vienas 
džiurimanas atsisako pripa
žinti jį kaltu ir Costello vėl 
laisvas.

Jei jo vietoję 
darbininkų j u/ėjimo 
jas, aišku, bū 
priemonės ta 
maniui pasisakyti, 
masis yra kaltas.

Požemio karaliai, gengste- 
riai laisvi, o darbininkų judė
jimo veikėjai kišami į kalėji
mus.

butu buvęs 
veikė- 

buvę surastos 
am džiuri- 

teisi a-

Kai 
džius

skaitytojai šiuos žo- 
skaitys, Progresyvių 

os nacijonalinis komite
tas laikys savo konferenciją.

Šios partijos pirmininkas 
Elmer Benson ir sekretorius 
C. B. Baldwin sako:

rinkimų sąrašuosna bus Įdėta 
taika...

Tai reiškia, jog Progresyvių 
Partija turės savo kandida
tus, aiškiai ir nesvyruojančiai 
pasisakančius už taikos išlai
kymą.

Partija sieksis,
vienoje valstijoje jos 
datai būtų 
šuose.

kad kiek- 
kandi- 

ba Įsavini o sąra-

sužinojome, kad 
(kriaučių) uni- 

sekretorius - iždininkas, 
ik Rosenblum, šių metų 

S?u’sio 5 dieną Minnesotoje pa
sakė gerą kalbą, — kalbą už 
taiką, kalbą už civilines žrno- 
rfių laisvas, kalbą,) nukreiptą, i 
prieš. siautėjančių reakciją.
. Jis repiia Višinskio pasiū
lymą Jungtinėse Tautose nusi- 

• ginkluoti.
Jis stoja už tai, kad komu

nistinė ir kapitalistinė san
tvarkos gali gyvuoti greta vie
na kitos, nes “rašytoji istorija

Tik dabar 
Amalgameitų 
jos

CHURCHILL REIKALAVO
AMERIKOS KAREIVIU
PRIEŠ EGIPTĖNUS
Prašė plieno; gyrė Ameriką už 
Korėjos karą ir paramą dangui

Washington. — Anglijos kindami Churchillo pareiš- 
premjeras Churchillas, kai- kimus, 
bedamas Kongrese, prašė 
amerikonų kari u omenės, 
kad padėtu anglams atlai
kyti Suezo kanalą nuo E- 
gipto. Gyrė Ameriką už 
karą prieš Šiaurinės Korė
jos liaudininkus ir šlovino 
prez. Trumano valdžią, kad 
jinai Formozos salą pavedė 
Čiang Kai-šeko kinams, tau
tininkams. Nes jeigu ne A- 
merikos pagalba Čiangui, 
tai Kinijos komunistai-liau- 
dininkai būtu užėmė ir For- 
mozą.

Ragino Ameriką būtinai 
laikytis atominių ginklų.

Senatoriai ir kongresma-’ ta amerikiniams plieno ir 
nai kartotinai plojo, svei- ginklų fabrikantams.

Jisai pasižadėjo uoliai 
remti Amerikos politiką A- 
zijoj ir tvirtino, kad An
glijos vienybė su Amerika 
“apsaugos laisvąjį' pasau
li nuo komunizmo.”

Užtat Churchillas prašė 
Amerikos paramos. Angli
jai, “ne pinigų, ne aukso, 
bet plieno ir karinių įren
gimų.”

Tai buvo gudrus pinigų 
prašymas iš Kongreso. Nes 
jeigu Amerika duos An
glijai plieno ir ginklų, tai 
Kongresas turės paskirti 
pinigų, kuriais bus apmokė-

I

N. Yorkas iškilmingai Vokiečių socialistai 
pasitiko kąp. Carlseną reikalauja balsavimų

I Amerikos valdžia finansuoja 
bėgimus iš Sovietų Sąjungos, 
Lietuvos, Latvijos ir kt.

I VIŠINSKIS TVIRTINA, 
JOG AMERIKA NENORI 
PALIAUBŲ KORĖJOJE

Washingtont. — Trumano 
valdžia slaptai duoda pini
gų, kad su jų pagalba būtų 
užsienin pabėgdinami So
vietų priešai iš Rusijos, Lie
tuvos, Lenkijos, Čechoslo- 
vakijos, Latvijos, Estijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Bul
garijos, Albanijos ir Rytų 
Vokietijos.

Tokie pabėgėliai būtų iš
vien su dipukais lavinami 
kovot busimajame kare 
prieš Sovietų Sąjungą. A- 
merikos valdžia tam naudo
ja pinigus iš 100 milijonų 
dolerių fondo.

Republikonas kongresma-;

nas Charles J. Kersten 
dėjo reikalauti daugiau 
nigų tokiems Sovietų prie
šams muštruoti.

Sovietų Sąjunga protesta
vo Jungtinėms Tauto m s, 
kad Amerika vartoja 100 
milijonų dolerių šnipams ir 
teroristams ginkluoti ir 
siųsti į Sovietų Sąjungą bei 
draugiškus jai kraštus.

Sovietų delegatas Andrius 
Višinskis reikalavo, kad 
Jungtinių Valstijų Kongre
sas panaikintų įstatymą, 
pagal kurį “organizuoja
mos teroristų šaikos” prieš 
Sovietų Sąjungą. ,

pi-

Valdžia planuoja išleisti 6 bilijonus 
dolerių atominiams ginklams per metus

J. Tautų komitetas atmetė jo 
planus taikai ir prieš A-bombą

Paryžius. — Sovietų de
legatas Andrius Višinskis 
kaltino Ameriką, kad ji ne
nori sustabdyti karo veiks
mų Korėjoj; todėl ameriki
niai generolai derybose dėl 
paliaubų stato nežmoniškus, 
reikalavimus šiauri n i a m s 
korėjiečiams ir jų talkinin
kams kinams.

Višinskis, kalbėdamas po
litiniame Jungtinių Tautų 
komitete, sakė, negalima 
net tikėtis, kad “tokie 
žmogėdros, kaip generolas 
Van Fleet,” norėtų paliau
bomis baigti karą.
ATMETA SOVIETU 
PASIŪLYMUS

Politinis J. Tautų seimo

komitetas didele dauguma 
balsų atmetė šitokį Sovietų 
pasiūlymą:

Tuojau sustabdyti karo 
veiksjnus Korėjoj.

Amerikonai ir šiauriniai 
korėjiečiai privalo pasi
traukti iki 38-tos paralelės 
kaipo paliaubinės. linijos; o 
per 90 dienų po to turi bū
ti atšaukta visa svetimųjų 
kariuomenė ir savanoriai iš 
Pietinės ir šiaurinės Korė
jos. ’ ••

Politinis komitetas taip- . 
gi atmetė Višinskio pasiū
lymą, kad Jungtinių Tautų 
seimas svarstytų sovietinį ’ 
planą, dėl atominės jėgos 
kontroliavimo pasaulyje.

Politinis komitetas 53 
balsais prieš 5 nutarė per
duoti sovietinį planą vadi
namai nusiginklavimo ko
misijai. O Jūngt. Tautų ;. 
seimas jau pirmiau įparei
gojo nusiginklavimo komi
siją laikytis atominio A-< ■ 
merikos Barucho plano. t ,

Washington.—Prez., Tru- 
mand valdžia planuoja iš
leisti atominiams ginklams 
6 bilijonus, dolerių per me
tus, tai’ yra, penkis kartus 
daugiau, negu dabar išlei
džiama atom-bomboms.

Demokratas senatorius 
Brien McMahon, kongresi
nės atomų jėgos komisijos 
pirmininkas, slaptai tarėsi 
su Trumanu, kaip paplatin
ti ir pasmarkinti atominių 
ginklų gamybą. Paskui Mc

Mahon pranešė korespon
dentams, kad atominiai dar
bai bus išvystomi pagal jo 
patarimą, pavartojant 6 bi
lijonus dolerių per metus 
atominėms ir hydrogeni- 
nėms bomboms, atomi
niams artilerijos šovi
niams, ’atominiams lėktuvų 
bei laivų motorams ir kt.

(Dar tiktai bandoma pada
ryt hydrogeninę - pragari
ne bombą ir atominius pa
trankų sviedinius.)

Francūzai užpuolė 
triuškint Tunisijos 
patrijotuskas liečia armijąNew York. — Miesto val

dyba ketvirtadienį surengė 
iškilmingas sutiktuves su
grįžusiam Kurtui Carlse- 
nui, kapitonui nuskendusio 
laivo Flying Enterprise. 
Suruoštą jam paradą stebė
jo apie 500,000 žmonių.

Kapitonas Carlsen, maty
damas, kad audros aplau
žytas ir prakiurintas lai
vas galės nuskęsti, įsakė vi- 

ir 
lyje gyvavo greta viena kitai; jūrininkams apleisti laivą 

taipgi ir išsigelbėti. O pats laikėsi 
sistc- grimstančiame laive per 

. dvi savaites. Tik už 40 mi- 
rcak-įnutų pirm nuskendimo nu- 
ir V1‘ šoko jūron, iš kurios 

.. ■! griebė anglų laivas.
Priimtuvių iškilmė 

musų suruošta prie City 
ir kur miesto majoras. Impel- 

litteri įteikė Carlsenui ir 
New Yorko Garbės Medalį.

rodo, jog ir praeityje pašau- siemš jo darbininkams i
• • • 1 * J * T *

priešingos religijos, 
ekonominės ir politinės 
mos.”

Rosenblum pasmerkė 
cininkus, raudonbaubius 
sokius politinius ’šarlatanus, j 
prisidengusius patriotiniais žo
džiais, bet dirbančius 
krašto žmonių nelaimei.

Rosenblum, beje, yra 
*<ao vice-prezidentas.

didžiųjų
lyg ir

suteikė i

-į.

Metropolitan Life Insuran
ce kompanija Niujorko miesto 
pastatė nemaža 
apartmentnamių, — 
paskyrą miestelį.

Niujorko miestas
Šiai kompanijai lengvatų.

Tačiau kompanija atsisakė 
į šiuos namus įsileisti negrų 
šeimas. Tūlos baltųjų šeimos, 
persisunkusios žmoniškumo 
principu, prieš tai protestavo.

Tai kompanija^ nepatiko ir 
ji dabar keršija: <19-ką šeimų 
metama iš butų, — metama 
už tai, kad jos stojo prieš se 
gregaciją!

Pažangioji visuomenė ener
giškai kovoja prieš kompani
jos žygius.

Kiekvienas sąžiningas žmo
gus privalo šiai kovai padėti.

“USSR, Information Bulle- 
tine,” išėjusiame sausio 14 
dieną, telpa Vacio Reimerio 
straipsnis apie Lietuvą: “The 
Triumph of a New Life in 

Lithuania.”
*■’R/Vacys Reimeris — jaunes- 

nėsės kartos žymus rašytojas. 
Šiuo metu jis redaguoja sa- 

& vaitraštį “Literatūra ir Me
nas,” išeidinėjantį Vilniuje.

Straipsnis įdomus.

ji iš-

buvo
Hali,

Japonam nusibodo ameriko
nų “muilinės operos”

Tokio, Japonija. — Ja
ponų laikraščiai pasipiktinę 
“muilinėmis operomis,” ku
rias karinė amerikonų val
dyba rodo per televiziją. 
Sako, jau įkyrėjo tie patys 
pamoks.liniai lošimai; kaip 
japonai turi pakeist savo 
gyvenimą pagal amerikonų 
supratimą apie demokrati- 
ia.

ORAS.—Giedra ir viduti
niai šalta.

Iki mūsų, laisviečių, meti
nio suvažiavimo tepasiliko 
tik viena savaite laiko.

Padarvkime šį suvažiąvimą 
didelį, spalvingą ir kpnstruk- 
tyvingą.

Po suvažiavimo — bankie- 
tas.

Būkime visi, kurie tik gali
me, nes tai mūsų tradicinė 
šventė.

Siųskite suvažiavimui svei
kinimus. ,

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos socialis
tai reikalauja suruošti vi
suotinus balsavimus, kad 
piliečiai galėtų pasisakyti, 
ar sutinka įtraukti busi
mąją vokiečių armiją į 
tarptautinę vakarų Euro
pos šalių armiją prieš So
vietų Sąjungą. To rėika- 
Jauja. Amerika.

Socialistai sako, pirma 
turi būti duota vakarinei 
Vokieti jai nepriklausomybė 
ir lygybė su kitomis vakarų 
valstybėmis. Tik po to ga
lima būtų tartis apie vo
kiečių įjungimą į tarptau
tinę armiją.

Amerika privertus Japoniją 
daryti taikos sutartį su 
Formozos čiangininkais

London.—Jungtinės Vals
tijos privertė Japonijos 
premjerą Yošidą daryti tai
kos sutartį su Čiang 
šėko kinų tautininkų 
džia Formozos saloje, 
Anglijos valdininkai.

Yošida bažijosi, kad nie
kados nepripažins Kinijos 
Liaudies Respublikos, kaip 
jam padiktavo Amerika.

Kai- 
val- 

sako

Francijos seimas užgyrė 
Faure kaip naują premjerą

Už laikraščio kopijos 
pavogimą žmogus suimtas 
deportuot iš Amerikos

Paryžius.—Francijos sei
mas 401 balsu prieš 101 už
gyrė “radikalą” Edgarą 
Faure kaip naująiį premje
rą. y

Tiktai komunistai seimo 
nariai balsavo prieš Faure. 
Generolo de Gaulle šalinin
kai susilaikė nuo balsavimo.

Faure bando sudaryt nau
ją ministrų kabinetą vietom 
pasitraukiančio p r e m j ero 
Plbveno kabineto.

Faure pasižadėjo iki per
galės vesti karą prieš Viet
namo liaudininkus, Indo- 
Kinijoje.

Tokio, Japonija.^.— Japo
nų laikraščiai rašo, kad Ja
ponijai reikalinga prekyba 
su Kinijos Respublika, bet 
tam kenkia Amerika: ji*už
gina Japonijai bet kokius 
diplomatinius ryšius su ko
munistine Kinija?

Augusta, Maine. — Atei
vis Delph Rheaume pirm 22 
metų pavogė kopiją laik
raščio Lewiston Daily Sun 
ir už tai galės būti depor
tuotas. iš Jungtinių Valsti
jų. Laikraštis buvo parda
vinėjamas už 3 centus.

Miestinis teismas tada 
priteisė Rheaumei $5.50 pa
baudos, kurią kaltininkas ir 
sumokėjo. *

Neseniai Hheaume buvo 
išvykęs Kanadon į svečius, 
bet grįžtant į Jungtines 
Valstijas tapo, areštuotas 
deportavimui iš šios šalies 
už senąją tricentinę vagys-

Tunis, Afrika. — Jau trys 
diehos kai siautėja Tunisi
jos patrijotų riaušės prieš 

i Franci ją.
Francūzu valdžia uždrau

dė Tunisijos tautininkams 
laikyti suvažiavimą. Tuni
siečių minios pasipylė į pro
testo demonstracijas prieš 
uždraudimą.

Francūzu kariuomenė ir 
žandarai šaudė ir buožėmis 
vaikė demonstrantus. Kelis 
užmušė, 23 sužeidė ir areš
tavo Tunisijos patrijotų va
dus.

Tunisiečiai reikalauja ne
priklausomybės nuo Fran
cijos.

Gen. Ridgway atlėkė 
į karo frontą, - kodėl?

Korėja.—Vyriausias ame
rikonų komandierius gen. 
Matthew Ridgway netikė
tai atlėkė iš Japonijos ir • 
apžvalginėjo karo tfrontą. 
Dar nežinoma, kodėl.

Ridgway taipgi tarėsi su 
vietiniais fronto vadais.

Korespondentai spėja, gal 
Ridgway planuoja naują 
ofensyvą prieš liaudininkų 
Šiaurinę Korėją.

Kiek dabar amerikiečių

Washington. — Valdinis 
Cenzo Biuras apskaičiavo, 
kad 1951 m. gruodžio 1 d. 
Jungtinės Valstijos turėjo 
155 milijonus, 575 tūkstan
čius gyventojų. Sako, per' 
mėnesį nuo lapkričio 1 d. 
amerikiečių skaičius iki 
gruodžio pradžios pakilo 
219 tūkstančių.

Vėliausios Žinios
Korėja. — Vis dar nepa

žengta nė colio pirmyn de
rybose dėl paliaubų tarp 
amerikonų ir šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų.
' Fronte buvo tik 
vietinių susidūrimų.’

Šiauriniai korėjiečiai pra
neša, kad nukirto 8 ame
rikinius lėktuvus.

patrijotų.
Tunisijos darbininkai pa

skelbė visuotiną streiką 
prieš frahcūzus.

mažų

Kairo, Egiptas. — Anglų 
kariuomenė atkirto nuo E- 
gipto tris miestus Suezo ka
nalo ruožte.

Los Angeles, Calif. — Per 
audringas liūtis kilo potvy
niai, kurie apsėmė Los An
geles apylinkę ir kelis- ki
tus miestus.

Stori sniego sluoksniai 
ant stogų sulaužė eilę na
mų San Francisco srityje.

Tunis. — Francūzai areš
tavo keliasdešimts Tunisi- 
jos komunistų ir tautinių

New York. —- Rakietinis 
lėktuvas F-94 ketvirtadienį 
iš Washington© atskrido į 
New Yorką per 26 minutes. 
Jo lėkimą pagreitino užnu- 
garinis vėjas.

Anglų lėktuvai ir tankai 
naikina Egipto kaimus

Sudegė bombonešis, 
su dviem lakūnais

> Kairo, Egiptas. — Anglų 
tankai ir lėktuvai ardė ir 
sprogdino egiptėnų kaimus 
Tel ei Keber ir EI Mam- 
mada, Suezo kanalo ruožte. 
Užmušė 22 egiptėnus ir su
ėmė 150 jų policininkų.

Anglų kariuomenė bando 
apsupti egiptėnų Kassassin 
ligoninę ir policijos stotį. 
Egipto valdžia įsakė saviš
kiams ginti tas įstaigas nuo 
anglų.

Rome, N. Y. — Nukrito 
ir sudegė keturmotorinis 
bombonešis, pražudant 2 la
kūnus ir sunkiai sužei- 
džiant kifus 5. Jis sprogo 
ore tik
Griffis aikštės, kur taikėsi 
nusileisti./

ž 900 jardų nuo

$636,000,000 skinama 
Japonijai ginkluoti

Japonai dalyvaus ūkinėje 
konferencijoje Maskvoj

Tokio.— Keliolika įžymių 
Japonijos politikų ir ekono
mistų priėmė Sovietų pa
kvietimą dalyvauti pasauli
nėje ūkio - pramonės kon
ferencijoje, kuri įvyks Mas
kvoj balandžio mėnesį.

Atlantic City, N. J. — 
Methodistų bažnyčios vys
kupų susirinkimas pareika
lavo, kad prez. Trumanas 
nesiųstų jokio diplomatinio 
atstovo pas popiežių.

Tokio, Japonija. — Ame
rikonai su savo šalininkais 
karinėje talkininkų tarybo
je užgyrė Japonijos planą 
— išleisti 2 bilijonus, 366 
milijonu dolerių valdiniams 
jos reikalams per metus.

Japonų valdžia skiria 636 
milijonus dolerių tų pinigu 
“apsigynimo reikalams” 
(ginklavimuisi).

Sovietu atstovas Kislen
ko pastebėjo, kad Japonija 
per daug lėšų “pašvenčia” 
kariniams tikslams. Ame
rikos ^ambasadorius Sebald 
atsakė, tai “ne Rusijos, bet 
pačios Japonijos dalykas.”
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mPREZIDENTO REIKALAVIMAS
EKONOMINIAME SAVO RAPORTE prezidentas 

Trumanas įkergė reikalavimą, kad 82-rasis Kongresas 
padidintų žmonėms taksus už pajamas. • • • .

Jis reikalauja dar $5,000,000,000 “pridėčko,” nes, jei

KELEIVIS, GABRYS ‘ 
IR TYSLIAVA

Po to, kai Juozas Gabrys- 
Paršaitis mirė (praėjusiais 
metais), Vienybės redakto
rius Juozas Tysliava citavo 
Gabrio rašytus jam' laiškus, 
pabrėžiant, kokie, juodu bu
vo geri bičiuliai. ■

Keleivis pasistorojo paro
dyti ką kitą. South Bos
tono menševikų laikraštis 
surado “laišką iš Pary
žiaus,” kuriame byloja, ką 
Gabrys kada nors sakė 
“apie tą bei kitką.”

Juozas Gabrys-Paršai tis 
buvo avantiūristas. Tuo
met, kai 1918-1919 ^metais

Kongresas to nepadarys, tai federalinė vyriausybe gale ^firesi tarybinė vyriausybė
metų sulys į 16-ką bilijonų dolerių deficitą.

Net jei $5,000,000,000 ir būtų surinkti iš padidintų 1 kus Vincui Kaps.ukui-Mic- 
taksų už pajamas, deficitas visvien būtų, bet jis būtų kevičiui, jam- piršdamasis. 
mažesnis.

Nežiūrint to fakto, kad 1951 metais Amerikos žmonių !

Lietuvoje, Gabrys rašė laiš-

, Paskui jis ėjo su Lietuvos 
buržuazija, many damas

pajamos buvo didesnės kaip 1050 metais, gyvenimo ly- ten £aut‘. riebią vietą. Kai 
gis buvo žemesnis, ne? viskas žymiai pabrango. negavo, J1S ant Smetonos

Kaip savo kalboje apie padėtį krašte taip ir dabar. '''/venom Gabriui Fran.
Rsvn rannrfp nrp7.1dpnt.as Trumanas žada žmonėms ne I .f . ~ d . _savo raporte, prezidentas Trumanas žada žmonėms ne 
geresnį, bet blogesnį gyvenimą.

Mūsų krašto biudžetas šiais metais sieks tarp 82 ir 85 bi
lijonų dolerių ir 1
išleisti karo reikalams ir kapitalizmo gelbėjimui kituose 
kraštuose i ’ I

Tačiau, abejojama, ar Kongresas vykdys prezidento Į 
reikalavimą, ar jis pakels žmonėms taksus.

Taksai už pajamas ir taip nesvietiškai dideli, žmonės 
prieš juos zurza ir protestuoja, o jeigu Kongresas pri
imtų šį prezidento siūlymą-reikalavimą, gyvenimas dar
bo žmonėms dar labiau pasunkėtų ir protestai dar būtų 
gatsesni. a • : -

Atsiminkime, šiemet rinkiminiai metai. Bus renka
mas visas žemesnysis Kongreso butas ir vienas trečdalis 
senatorių. Tie, kuriems teks būti renkamais, o jų1 atsi
ras didelis skaičius, bijos taksus kelti,» nes žinos, 'kad 
jiems teks atsistoti prieš rinkėjus ir pasakyti, kodėl* 
jie tai padarė. •

Ekonominis raportas praneša, kad šiemet • bus ma
žiau statoma ligoninių, mažiau mokyklų, mažiau gyvena- < 
mųjų namų, nes. karinis ginklavimasis yra pirmoje vie
toje. • : . i : : . . . •

Mes jau ne kartą pasisakėme prieš tokią musų vyriau
sybės politika. Mes sakėme ir sakome, jog gyvenamieji 
namai, mokyklos,, ligoninės ir kiti žmonių gėriui kelti 
reikalavimai turėtų būti statomi pirmiau ginklavimosi...

Bet mūsų vyriausybė,. įkliuvusi ginklavimosi kvaitulin, 
į tai nekreipia dėmesio.

Tai bloga! ' ' ‘

ne jis.”
Daugiau:
Dabar mūsų žiniomis, šis 

buvęs Smetonos Saugumo šni- 
pukas redaguoja Amerikoj 
laikraštį. Amerikiečiai geriau 
u'ž mus turėtų žinoti ar jis vis 
dar ‘saugumietis.’ Tai vienas 
iš tūkstančio panašių atsitiki
mų, kur Smetonos ‘Saugumas’ 
demoralizavo ne vieną dorą 
Lietuvos pilietį. (“Tautos Sar
gyba” 1948 m. sausio mėn. 
n r. 1.)

Tokias istorijas Gabrys- 
Paršaitis pateikė apie savo 
prietykius su smetoninin- 
kais šnipukais!...

Melrose laisvose kapinėse. Pa
liko nuliūdime seserį Bronę 
Treinavicz, ir įbrolių vaikus ir 
kitas gimines ir draugus.

1952 metų sausio 2 d. požiokai visas viltis dėjo ant 
Trumano ir atominės bom
bos “Lietuvai išlaisvinti.” 
Dabar dalykai truputį- kei
čiasi. Gal tuojau jū nauju 
Mąižiešiumi taps Anglijos 
premjeras Winston Chur
chill.

Bent jau taip posmuoja 
klerikaliniam Darbini n k e 
(gruodžio 4 d.) koks ton 
Dr. K. Sruoga, pabėgėlis, 
matyt.s Jis teigia, akd 
Churchillis turįs didelį pla
ną suorganizuoti “partiza
nus” socialistiniuose kraš; 
tuose ir jais ten užkurti 
“civilinį gaisrą.” Vyriausia 
to savo plano r e i k a 1 a i s , 
daktaras teigia, Churchillis 
pradžioje ateinančių metų 
pribusiąs ir Washingtonan 
tartis su Trumanu .

Kad Churchill yra didelis 
saumylis, tai abejoti nerei
kią. Ir tuos partizanus jis 
organizuosiąs ir finansuo
siąs pirmoje vietoje tam, 
kad pagąsdinti Staliną. Dr. 
Sruoga rašo:

“Mat, Churchillis nori žūt 
būt pasimatyti asmeniškai 
su Stalinu. - Viską išsiaiš
kinti ir susitarti. Kad tas 
susitarimas būtų ‘lengves
nis,’ jis

peklą ir tavo okupuotuose' sunkios ilgos ligos mirė Ge- 
kraštuose ir net pačioje So-1 orgc Gutkauskas,

• 1 • • • ♦ m. • ___ X J--- -- 1__vietijoje? Taip maždaug 
galima įsivaizduoti Chur
chillio pranešimą Stalinui 
partizanų klausimu.”

Aišku, girdi, kad “Chur-

su viršum 
Priklausė 

Pašalpinės 
Draugystės, buvo pašarvotai 
Yakavonių šermeninėje, šery 
meninė buvo pilna gražių gč- 

i lių ir lankytojų. Į kapus paly-

bet Sruo-1 |aidotas miesto laisvose Mel- 
kad tai vis j rose kapinėse. Paliko nuliūdi- 

kryžio- me savo žmoną Barborą, duk
terį Betty ir žentą Nuovo, ir 
tris jų mergaites, sūnų Onuf- 
rey, Bostone ir tris vaikus 
mirusio jo sūnaus Alberto, 
taip pat ir kitas gimines ir 
draugus.

Barbora Gutkauskienė dė- 
kavoja visiems už išreikštą 
užuojautą, už gėles ir skait
lingą dalyvavimą laidotuvėse. 
Sako: Aš nesitikėjau, kad 
taip mus atjaus. Žolynas.

70 metų amžiaus.
prie St. Roko

chillio partizanų planas, ^ėjo virš 50 automobilių. Pa* 
kvepia neskaniai,” '................. ’r ’
ga užtikrina, 
tiek padės ir 
kams sugrįžti Lietuvon. Ar
gi tie “partizanai” aklai ir 
klausys Churchillio? “Jų 
kovų Churchillis, kad ir la
bai gražiai su Stalinu susi
taręs, negalėtų sustabdyti,” 
sako Sruoga.

Aš gi galiu Dr. Sruogą 
užtikrinti', kad nebus grūdų 
ir iš šių pelų. Iš kapitaliz
mo išsilaisvinusių kraštų 
žmonės mokės apsidirbti su 
tokiais “partizanais,” ko- 

i kius kada iškeps visi Chur- 
chilliai. Amerikonas

RAŠYTOJAI PREMIJŲ 
LAIMĖTOJAI LIETUVOJ

Vilniaus Tiesoje skaito
me :

“Tiesos” konkurso apsaky
mui komisija, dalyvaujant 
Lietuvos Tarybinių rašytojų 
sąjungos valdybos pirminin
kui J. Šimkui (komisijos pir
mininkas), laureatas T. Til
vyčiui, “švyturio” žurnalo re
daktoriui VI. Moziūriūnui, 
“žvaigždutės” žurnalo redak
toriaus pavaduotojui M. Silic

iu “Tiesos” redaktoriaus
Rodai, ap-

Brockton, Mass

cūzijoje, Smetona siuntinė
davo ten savo šnipus, kad 

; vei
kia, kaip veikia, iš kur jis 
gauna žinių iš Lietuvos, etc. kini
Kartą pas Gabrį buvo pri- pavaduotojui D.

ui- susektu, ką Gabrys tie pinigai, milžiniškoje daugumoje, bus . . , . ; .m .. /

Y siųstas jo giminaitis tikslu svarsčiusi į konkursą prisiųs- 
y — j* U „ 1. oneoVvmiK L-nrin vi«nšnipinėti, bet Gabrys jį “iš
aiškino” ir pasiuntė vel
niop. Tada, pagal Keleivį, 
Gabrys šitaip rašė:

tus apsakymus, kurių iš viso 
buvo gauta 249, atidariusi vo
ktos ir, remdamasi paskelbto
mis konkursui sąlygomis, nu
tarė :

1. pirmą premiją 5000 rub
lių sumos skirti už apsakymą 
“Klaida

Montello, Mass.
Mūsų miesto mirę lietuviai

Mykolas Smaliukas mirė 
1951 metų gruodžio 25 d., su
laukęs virš 70 metų amžiaus. 
Priklausė prie St. Roko ir Lie- 

is nori Stalinui pa- tuvių Piliečių, pašalpinių 
kišti ‘po nosimi’ partizanus, draugysčių. Montelloje išgy- 
‘Jei susitarsime, nebus par-iveno 52 metus. Palaidotas

Be mano giminaičio, grįžti-1 
šio Kaunan, tuščiom rankom, | 
Smetonos saugumas delegavo “Klaida” — autorius ROMU- 
pas mane iš Paryžiaus šnipą ALDAS LUKINSKAS (Kau- 
T.,/neva poetą, nevą rašytoją, Į nas) ; 
įpareigotą šnipinėti Paryžiaus 
lietuvius studentus stipendia
tus, už ką, žinoma, jis irgi “Kolūkio korespondentas” — 

autorius ALFREDAS PET
RAUSKAS (Troškūnai);

3? dvi trečias premijas po 
1000 rublių skirti už apsaky
mą “Melžėja” — autorius 
PRANAS KASIULIS (Vil
nius) ir už apsakymą “Dobi
lų lauke” — autorius ALGIR
DAS ČEKUOLIS (Vilnius).

2. antrą premiją 3000 rub
lių sumos skirti už apsakymą

TEISĖJO DOUGLAS’O ĮSPĖJIMAS
AUKŠČIAUSIO TEISMO teisėjas William C. Doug

las praėjusį sekmadienį Niujorko Timęse parašė straips
nį apie padėtį mūsų krašte. • .

Jis žymi, jog kryptis,- viešpataujanti šiuo tarpu Ame
rikoje, yra labai pavojinga. Toji “kryptis”:, užgniaužti 
visa tai, kas nesutinka su oficialine valdžios politika, — 
kitais žodžiais: karo politika.

Nesutinką su ja žmonės yra persekiojami; advokatai, 
kurie imasi ginti teisiamuosius, puolami. Dėl to suim
tiesiems komunistams, kurie yra nekalti tol, kol teis
mas nepripažino jų kaltais, sunku gauti advokatus.

Teisėjas Douglas gavo nemaža iš žymių advokatų nu
siskundimų. Jie susirūpinę. Kaip advokatai, jie turėtų 
tarnauti visiems, kurie prašo jų profesinės talkos, bet 
kai jie apsiima ginti teisiamąjį komunistę yra boiko
tuojami ir visaip niekinami.
...^Tai yra tamsi tragedija,” pažymi teisėjas Douglas. 
^Užnugaryj viso to, teisėjas nurodo, stovi mūsų mili- 

tarinė vadovybė, kuriai rūpi tik tai, kad turėti ginklų, 
turėti kariuomenę, kad kariauti. Dėl to ji ir akstiną i 
vyriausybės organus pulti tuos, kurie jų politikai prie
šinasi. .

Teisingai teisėjas Douglas pastebi, jog neatsakingos 
kalbos neatsakingų asmenų plečia baimės liepsną, o tai 
neina sveikaton mūsų kraštui. Tai stumia mūsų kraštą 
į pražūtį. ;

Bet negalime kaltinti tik militaristus, tik armijos va
dovus. Trumano valdžia yra vyriausiai už tai atsakinga. 
Ji pradėjo raudonbaubizmą skleisti; ji organizuoja ir pa
laiko isterišką reakcijos siautėjimą. Jo justicijos de- 
partmentas, kuriame vyrauja korupcija, veda kryžiaus 
karą prieš tuos, kurie kovoja už taikos išlaikymą pa
saulyje.
. Kaip neimsi/teisėjo Douglaso raštas—svarus balsas 
už išlaikymą Teisių Biliaus. Jis tarytum sakyte sako 
Amerikos žmonėms: kovokite už Smitho akto atšauki
mą, už McCarrano akto atšaukimą; kovokite už išlai
kymą amerikinių demokratinių tradicijų, nes kitaip visi 
pražūsime!

ėmė gerą Stipendiją,’ iiors ir 
hą' studentas, bet bemokslis, 
neuostęs nei gimnazijos moks
lo.!’. 1 f \
.“Man lengvai iššifravus sau
gumietį jis irgi turėjo grįžti į 
Paryžių 'tuščiomis rankomis. 
Tikslas jo misijos' buvo išvog
ti aš rpano archjKų įrodymus, 
kad “Tautos Sargas” ■ buvo 
m.ano leidžiamas. Jo nelemtai 
‘misijai’ netik 
pasirodžius nr. 
go’ eilėraščiui 
gai’ su parašu 
mu šnipuko slapyvardžiu, jis 
turėjo daug nemalonumų, kol 
neįrodė, kad tą eilėraštį rašė 1 siūtais išsigelbėjo.

nepasisekus, ir 
3 ‘Tautos Sar- 
‘Lietuvos Var- 
Lavotis, spėja-

Ko re j a.—Amerikonai p ra.-) 
kad jų lakūnai nu- 
vieną rakietiriį šiau- 
Korėjos lėktuvą; du 
privertė nukristi, bet

nesą, 
kirto 
rinės
kitus
jųdviejų lakūnai su para-

Anglijos užsienio reikalų sekretorius Anthony Eden 
ir Amerikos valstybės sekretorius Dean Achesop labai 
panašūs vienas kitam — tiek fizine išvaizda, tiek poli
tiniu nusistatymu. Nežinodamas, kas jie per vieni, žmo
gus lengvai galėtų juos paskaityti tikrais broliais.

AIŠKU, Ji'S GINA f
.KARDINOLAS SPELLMAN buvo Vatikane ir tarėsi 

su popiežium.
Kardinolas Spellman gina, Trumaną ir reikalauja, kad 

Amerika paskirtų* ambasadorių Vatikanui, kntLArtiėftktf

oficialiai pripažintų Vatikaną valstybe.
To buvo tikėtasi. Nes, jei kardinolas Spellmanas už 

tai nestotų, tai kas stos?
Tuo pačiu sykiu generolas .Clark, kurį Trumanas buvo 

paskyręs ambasadorium Vatikane, atsisakė įš tų parei
gų. Jis pabūgo protesto iš Amerikos žmonių.

Nežiūrint į tai, Trumanas žada paskirti. kitą asmenį 
ambasadorium Vatikane. Jis, mat, nori patraukti savo 
puseh katalikus, kad jie sekamą rudenį balsuotų už de
mokratų partijąr**^—^-**-,

Progresisty partija ir 
prezidentiniai rinkimai

Senosios, didžiosios kapi- j Todėl Pr.ogresistų parti- 
talistiRės partijos — demo- ja, matyt,, ruošiasi išstoti 
kratai ir. republikonai—jau rinkimuose su savais kan- 
kaustosi ateinantiems pre-1 
zidentini a m s rinkimams. 
Jų vadai niaujasi už vie
tas. Kiekvienas nori būti 
nominuotu į prezidentus. 
Ypač republikonų partijoje 
ginčai už kandidatūrą, jau 
pasiekė aukštą laipsnį. At
virus aspirantus turime net 
keturis: Eisenhower, Stas
sen, Taft ir Warren.

! Prezidentas Trumanas 
žada tik pradžioje kito mė
nesio pasakyti, ką mano ir 
ruošiasi daryti. Bet mano
ma, kad jis. kandidatuos 
dar vienam terminui,.

Bet ką su tais rinkimais 
darys Progresistų partija? 
Tuojau gausime atsakymą. 
Partijos pirmininkas Elmer
A. Bens.on ir sekretorius C.
B. Baldwin praneša, kad 
yra šaukiamas partijos na
cionalinio komiteto' susirin
kimas to svarbaus klausi-ipo 
išdiskusavimui ir išspren
dimui. Susirinkimas įvyks 
šios savaitės pabaigoje.

Iš jų pranešimo apie ko
miteto susirinkimą galima 
spręsti, kad bent šie du va
dai rimtai galvoja apie 
Progresistų partijos pilną 
dalyvavimą prezidentiniuo
se rinkimuose. Tiesiog sako
ma, kad šiame komiteto 
•susirinkime bus '“paieško
ta” kandidatų į ,prezi
dentus ir .vice-prezidentus. 
Iš to aišku, kad Progrėsis- 

‘tų partijos vadovybė nema
to jokios galimybės, kad 
viena kuri senųjų partijų 
nominuotų pažangų žmogų, 
kuris būtų remtinas. Ame
rikos pažangiajai visuome- 
menėi.

Pagaliau, čia jau nebe 
tiek klausimas atskiro as
mens, kiek partijos. Abi se
nosios partijos yra kapita
listinės ir reakcinės. Apie 
tai nebėra jokios abejonės. 
Todėl kandidatas nepakeis 
padėties. Laimėjusi partija 
varys savo politiką. Dide
lio, pamatinio, principinio 
skirtumo sudarys tas fak
tas, kad viena kuri jų no
minuos mažiau atsižymėju
sį reakcionierių.

didatais. Tuo žygiu ji su
teiks progą milijoną m s 
amerikiečių pasisakyti prieš 
naujo karo pavojų ir reak
ciją. ’ /, Amerikonas

Gruodžio 26 d., 1951 m., 
mirė William Fagan, sulaukęs 
52 metų amžiaus, gyvenę! 
Brocktone, o dirbęs ofiso ma-fĮk 
nadžėriumi Lietuvių Darbinin
kų Kooperatyve, Bridgewater, 
Mass. Dirbo jis ten per 25 
metus; šeši mėnesiai atgal jis 
sunkiai susirgo, padarė gal
voje operaciją ir nuo to mitėv

William Fagan yra gimęs 
New Haven, Conn. Jaunas bū
damas atvažiavo į Brocktoną , 
ir čia vedė lietuvaitę.

šermenyse buvo pilna gėlių 
vainikų ir daug lankytojų.

Velionis buvo tykus, teisin
gas, su visais gražiai sugyve
no. Paliko nuliūdime žmoną 
ir tris vaikus. Jis priklausė 
prie daugelio ! visokių organi
zacijų ir klubų. Palaidotas 
religiniai St. Kalvarijos fM- 
puosc. ’ Žolynas. C 
- ------- H------- .-—į------- —------ -

.'■'Žinios Laisves Reikalais

$2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

• 2.00
2.00

. $5.00 

.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00

Ir kanadiečiai svarbiu reikalu skaito Laisvės bendro
vės suvažiavimą. . Šiomis dienomis gavome iš jų $82.00 
už pluoštą atnaujintų prenumeratų ir vieną naują. Jie 
taipgi suvažiavimo proga parėmė dienraštį finansiniai. 
Aukojo sekami asmenys:

J. Ziulys, Toronto, Toronto, Canada .............
S. Kaptainis, Toronto ................................. . .
A. Žilinskas, Toronto ........................... .
J. Markūnas, Toronto ................................. .
Jos. Chichinskas, St. Leonard Part Maurice
M. Chichinskas, Hackayville, Que....................
A. Lukošaitis, Montreal, Canada ....................
A. Markevičius,. Montreal .............................
Labai vertiname, geradariai kanadiečiai, jūsų* puikią 

paramą dienraščiui' ir širdingai dėkojanie jums. »Mes 
neabejojame, kad šis jūsų gražus pasirodymas paska
tins ir mus pačius, labiau susirūpinti gavimu dienraš
čiui naujų skaitytojų ir finansinė jam parama suvž,-3^ 
žiavimo proga.

Gražų laišką gavome nuo Jono Urbono iš Pittsburgh, 
Pa. Jis prisiuntė 4 atnaujintas prenumeratas, vieną 
naują, sveikina Laisvės suvažiavimą ir įteikė nuo pitts-1 
burghiečių $14.00 aukų Laisvei suvažiavimo proga. Au
kojo šie asmenys:

Jonas Urbonas, Pittsburgh, Pa.
Ą. Wensow ...................................
j. Leką vice .................. ...........
Stanley Or d A ...............................
Iš anksčiau turėjome $51.00, šiuo kartu gavome $30.00, į 

viso $81.00. Tai yra finansinė parama Laisvei suvažiavi
mo proga. ’ Graži pradžia..

Begiu, vienos savaitės, gauta Laisvei penki nauji skai
tytojai. Puiku! Puiku! Negana tik vajaus laiku ver
buoti naujus skaitytojus. Visada reikia tuomi rūpintis. 
Dėkojame už dovanas ir dėkojame pasidarbavusiems ga
vimui naujų skaitytojų.

Turėkime mintyje Laisvės, bendrovės dalininkų suva
žiavimą ir banketą. Iš anksto įsigykime banketui bi
lietus. Bilietas $3.00. Tuojau šaukite Laisvės raštinę ir 
užsisakykite bilietus. Telefonas Virginia 9-1827.

Suvažiavimas ir banketas įvyks sausio (Jan.) 27 d., . 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Suvažiaviams prasidės 12 vai. dieną, ban
ketas bus vakare, tuojau po suvažiavimo.

Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus, jei tiki svei
kata ir laikas leidžia, turėtų dalyvauti suvažiavime i.jf 
bankete, nes tai 'yra svarbu. Gražus pasimatymas su/r 
seniai matytais ir malonus pasilinksminimas. Tuo pat 
kartu yra stiprinimas finansiniai ir moraliai dienraščio 
Laisvės. Laisves Administracija

2 pusi.—Laisvė (Liberty)— šeštadieii., Sausio-Jan. 19, 1952
/
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Įvairios Žinios

(Apsakymas iš Pakistano)
Zafaras kiekvieną vakarą praeidavo 

šita gatve, tarp anglų klubo sienos ir di
džiojo viešbučio sienos, nes už poros 
kvartalų buvo statomas naujas namas ir 
ten buvo daug drožlių ir piuvenų. Jose 
taip gera įsirausti ir taip saldu miegoti 
iki rytmetinio vėsaus vėjelio žmogui, ku
rį tedengia tik jo paties oda.

Likusią dienos dalį jis vaikščiodavo 
po>ekipažų sustojimo vietas, kur visada 
įgalima parankioti šiek tiek tų prekių, 
kuriomis aprūpina arkliai tokius par
davėjus, kaip Zafaras; Tiesa, ten yra ir 
prekybos varžovų ir ypač mitrių vaikų, 
kurie visada aplenkia suaugusį.

Taip ir eidavo Zafaras su prekydėže 
Jant galvos, nešdamas savo laimikį į tur- 
gų arba parduodamas jį didžiojo viešbu
čio sodininkams. Jis eidavo visiškai nuo
gas ir nesivaržydavo savo nuogumo, nes, 
kiek jis beuždirbtų annų, vis tiek jų ne
užtektų geroms kelnėms arba prijuostei 
nusipirkti.

Kadangi jis ne vienas taip vaikščiojo, 
niekas nekreinė į jį dėmesio. Rytą, kada 
po piuvenu šilumos drebulys kiek krečia 
odą, jis bėgdavo gatve, norėdamas sušil
ti. Jam priešais bėgdavo žmogus vieno
mis trumpikėmis, tokia balta odos spal
va, tarytum išmaudyto paršiuko. Bet 
šitas žmogus, kai jie atsidurdavo šalia 
vienas antro, kiekvieną kartą, pamatęs 
Zafarą, nugręždavo galva, ir Zafaras 
irgi tą pat padarydavo. Jis žinojo, kad 
tai anglas, kuris bėga gatve kiekvieną 

jam koktu žiūrėti i nuogą čiabuvį,
Zafarui taijr pat koktu žiūrėti į tą 

drėgną, Suglebusį baltą kūną.
Būdavo, kad Zafaras sėdi dykvietėj 

priešais viešbutį ir žiūri. Tai atstodavo • 
jam kiną, kuriame jis niekados gyveni
me nebuvo buvęs, bet girdėjo pasakojant 
apie kažin kokius žmones, kuriu šešėliai 
gyvena ant drobės, ir jis bijodavo šito 
reginio, nes laikė jį burtais.

Taip sėdėdamas, prispaudęs kelius nrie 
pasmakrės, jis žiūrėdavo ištisomis valan
domis, kaip pro šalį prabėga pedikapai, 
dviračiai su pririšta nrie jų puskariete.

Puskarietėj sėdi atsidrėbę žmonės aksomi
nėmis liemenėmis, apsimuturiavę tur
banais, kurių galai stirkso nelyginant 
gaidžio skiauterės, sėdi moterys, šydu 
užsidengusios, ir tiktai juodos, skaisčios 
akys prasišviečia pro tankų Peševaro 
musliną, jos sėdi, išskleidusios skėčius, 
išrašytus gėlėmis.

Trankiai bildėdamos nurieda puska- 
A’ietės, o arkliai su įvairiaspalviais sul- 

xanais ant galvų tartum papūgos. Tose 
tongose taip pat sėdi vyrai ir moterys, 
su kuriais Zafaras niekados gyvenime 
nepakalbės nė žodžio. Praeina fakiras, 
apsivilkęs švarku su puošniu kaklaryšiu, 
dainuojamai šūkaudamas, kad galįs pa
rodyti stebuklų. Paskui jį berniukas čia
buvių drabužiais neša paplokščią pin
tine, kurioje susirietusi baisi kobra. Ant 
fakiro peties tupi plikas mangustas. ta
sai bebaimis visokių bjaurybių naikin
tojas. Mažytės, it karoliukai, jo akys pa
skendusios styrančiuose, it šluotelės ra
žai, kailio plaukuose, ir jo uodega ilgu
mu prilygsta jo liemeniui.

Pravažiuoja dviračiais jauni žmonės, 
probėgšmais pasakodami vienas kitam 
linksmas istorijas. Praeina beprotė, kuri 
kartkartėmis sustoja, kaišioja pro vieš
bučio sodo pinučius galvą, apgobtą juo- 

. da skarele, ir spiegiamai šaukia: “Pa
kistan zindabad!” tai reiškia: “tegy
vuoja Pakistanas.” Sodininkai abejingai 
perpila žemes į puodus, ji praeina pro 
šalį kaip vaiduoklis, pasirodęs vidudienį.

Prie viešbučio privažiuoja mašinos, iš 
jų išlipa balti ponai. Jie kopia plačiais 
kiliniais nuklotais laiptais į aukštutinę 

£ terasą ir ten sėdasi už stalų, valgo ir ge- 
ifia, kiek jiems patinka, paskui vėl nusi
leidžia žemyn, šoferiai atidaro 
pašinų dureles, ir jie važiuoja 
kokias paslaptingas vietas, apie 
jis neturi supratimo*

jiems 
j kaž
kurias

Štai pro viešbučio vartus išvažiuoja 
didelė juoda mašina, tokia ištaiginga, 
jog jis dar tokios nėra matęs. Šalia šo
ferio sėdi tas žmogus, kuris rytais bė
gioja vienomis trumpikėmis po gatvę ne 
dėl to, kad sušiltų. Jis juk nemiega pju
venose ir drožlėse.
x Zafarą labai domina toji mašina, nes 

jis pats matydavo, .kaip ją nakčiai ap
muturiuoja, lyg didžiuliu apklotu, šilto
mis gūniomis, apmuturiuoja taip akli
nai, jog net juodo gabalėlio nematyti. 
Ji labai didelė lepūnėlė, ta mašina, ji bi
jo persišaldyti, ją prižiūri ne taip, kaip 
kitas mašinas.

Ir štai Zafaro galvoje kyla mintis, 
kurios jis iš pradžių bijosi ir ją veja ša
lin, bet paskui vėl sugrįžta prie jos, ir 
ji ima įsigalėti jo sąmonėje.

Kaipgi jam šitai anksčiau neatėjo į 
galvą! Kad ir kaip būtų šilta miegoti 
niuvenose, bet tave žadina šunes ir viso
kie naktiniai valkatos ir sargai, kurie 
gali tave nraginti iš šilto guolio vidury 
nakties. O jeigu įlįstum po tomis jaukio
mis gūniomis, kuriomis apmuturiuoja 
mašiną, kokie nuostabūs sapnai prisisap
nuotų tą užburtą naktį.

Reikia tiktai pasaugoti, kada viskas 
nutils, ir sargas, žingsniuojąs po kiemą, 
nueis i kitą kiemo galą, paskui tvliai 
sliuogtelėti į senų riešutmedžių šešėlį ir 
šmurkštelėti po minkšta gūnia, priglusti 
prie borto, Ivgaus kaip juoda oda, ir už
migti iki aušros.

Zafaras sulaukė tamsiausios valandos, 
kada nuščiūva visi garsai, mėnulis pasi
slepia už debesio, viešbutyje gesta pas
kutiniai žiburiai ir sargas pradeda 
snausti ten, kur vra sudėti sodininkų 
kastuvai ir bertuvės, grėbliai ir žirklės 
— mažytėje molinėje būdelėje.

Zafaras slenka tamsoje, neatskiriamas 
nuo tamsos. Jis paliečia brangiąją gū- 

/h^ą. ieško, /pro kur galima būtų įsmukti 
po ja, suranda vieta, kur susieina gūnios 
galai, praplečia plyšį'ir išgirsta priešais 
duslų urzgimą. Iš pradžių plaukai ant jo 
galvos atsistoja piestu, iš baimės tartum 
jis būtų pamatęs velnią.

Urzgimas girdėti vis arčiau ir piktes
nis. Mėnulis išlenda iš už debesio, ir Za
faras mato, kad jo vieta užimta. Senas 
gatvės šuo, kuri jis dažnai matydavo, 
pirma jo suuodė, kur galima išsimiego
ti. Ir nors jisai gerai pažįsta jį, — šlu
bą, nudrėksta ausimi, ilgais susivėlusiais 
gaurais, — bet tas neužleis jam šitos 

v šiltos vietos. 
/ X

Valandėlę Zafaras stovi sumišęs, šuo 
jau garsiai urzgia. Zafaras girdi, kad 
sargas nuo šito urzgimo pabudo savo 
būdelėje, nieko nepadarysi — reikia pa
sišalinti.

Jis spiauna j šunį ir vienu šuoliu vėl 
pasislepia juodame riešutmedžių^šešėly- 
je. Kiek lukterėjęs, jiš liūdnai žings
niuoja ten, kur už poros kyartalų nuo 
čia jo laukia pažįstamos piuvenos ir dro
žlės. O jeigu ir ten kas nors atsigulė?

Zafaras eina ir murma: “Prakeiktas 
» šuo, kaip jis susiprotėjo anksčiau už jį, 
kaip tai jis pavėlavo! Kodėl Alachas su
teikė šuniui žmogaus protą! Viskas pa
saulyje taip nesuprantama ir taip sudė
tingai Sunku gyventi skurdžiui žmo
gui !”

A. ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ'. 
PARODA MASKVOJE

Maskva. —Ryšium su Lietuvos TSR 
nusipelniusio meno veikėjo A. Žmuidzi
navičiaus 75 pietų amžiaus ir 50 metų 
kūrybinio darbo sukaktimi, šalies sosti
nėje atidaryta šio vieno seniausiųjų 
Lietuvos dailinipkų kūrinių paroda. Jo
je eksponuoti 180 geriausių A. Žmuidzi
navičiaus kūrinių.

Paroda atidaryta TSRS Dailininkų 
sąjungos parodų salėje. Per tris pirmą
sias dienas maskviečiai gausiai Aplankė 
šią parodą. VL,,. .

XIX amžiuje' rusų klasikinė literatū
ra buvo pasiekusi neregėtą suklestėjimą. 
Apie rusų literatūros pasauline reikšmę 
ne kartą rašė K. Marksas ir F. Engel
sas. Jie priešpastatė ją tų laikų smun
kančiai Vakarų Europos buržuazinei li
teratūrai. Savo veikale “Ką daryti?” V. 
T. Lenįnas rašė “anie tą pasauline reikš
mę, kuria dabar įgauna rusų literatū
ra.” L. N. Tolstojaus kūrybą Leninas 
pavadino žingsniu į priekį visos žmoni
jos meno vystymesi.

Puikiausiai rusų XIX amžiaus litera
tūra pasireiškė romanu ir apysaka.

Vienas stambiausiu rusų romanistų 
yra Ivanas Aleksandrovičius Gončaro- 
vas (1812-1891 m. m.). Jis ypač išgar
sėjo savo romah'ais “Paprasta istorija” 
(1847 m.), “Oblomovas” (1859 m.) ir 
“Skardis” (1869 m.). Pasaulinį garsą 
jam suteikė romanas “Oblomovas.”. Šio 
romano svarbiausiojo herojaus Oblomovo 
paveiksle Gončarovas pasmerkė išnaudo
tojiškų klasių ydas, jų apatiją, tinginia
vimą, visišką intelektualinį nuskurdimą 
ir parazitizmą. ,

Pirmasis Gončarovo romanas “Pa- 
prasta istorija” buvo išspausdintas zur- 

' nale “Sovremenik.” Bielinskis pirmasis 
atskleidė Gončarovo talentą. Jis susipa
žino su romanu “Paprasta istorija” dar 
rankraštyje. Gončarovas vėliau atsi
mindavo:' “Tris mėnesius po to, kai jis 
buvo perskaitęs rolnaną, Bielinskis kiek
vieną kartą, susitikdamas su manimi, 
apiberdavo mane karštais pagyrimais, 
pranašavo man daug ką gero ateityje, 
kalbėjo man apie jį taip, kad dar ilgai 
prieš tai, kai romanas buvo išspausdin
tas, apie jį žinojo visi — ne tik literatū
riniai Peterburgo ir Maskvos rateliai, 
bet ir publika.” Bielinskis aukštai įverti
no šį romaną ir spaudoje, s’avb straips- 
nvje “žvilgsnis į rusų 1847 metų litera
tūrą.”

Kuo gi žymus sis Gončarovo romanas? 
Romane parodyta “paprasta” 40-iesiems 
metams “istorija” — jaunas ponaitis, 
kalbąs skambiom frazėm romantikas ir 
svajotojas tampa “padoriu” valdininku, 
kyšininku ir karjeristu (Aleksandras 
Adujevas). Romanas buvo nuodinga sa
tyra prieš bajorišką liberalizmą.

Antrojoje 50-ųjų metų pusėje, toje 
epochoje, kai viešpatavo neregėtas visuo
meninis pakilimas, susijęs su Černyševs- 
kio ir Dobrolihbovo vardais, satyrinis 
Gončarovo talentas auga ir stiprėja. Ky
lantis revoliucinis valstietijos judėjimas 
iškėlė į darbu tvarka baudžiavos likvi
davimo klausimą. Revoliuciniai demo- 

' kratai Černyševskis ir Dobroliubovas 
pasisakė prieš carinę reformą, už vals
tietijos išvadavimą ginkluotu sukilimu. 

\Tie negailestingai kritikavo bajoriškąjį 
liberalizmą, susitaikėliškumą. parodė, 
kad no suglostyta ir iškvėpinta “išsi
mokslinusio” dvarininko išore slypi plė
šrus baudžįavininkas ir išnaudotojas.

Tiesa, Gončarovas buvo* toli nuo šios 
revoliucinės ČernyŠevskio ir Dobroliu- 
bovo pozicijos. Bet jo neapykanta bau
džiavai, dvarininkų tinginiavimui buvo 
pakankamai stipri, kad jis galėtų roma
ne “Oblomovas” griežtai pasisakyti prieš 
dvarininkų klasę.

Gončarovas nuplėšia nuo savo hero
jaus — Oblomovo — visas povo plunks
nas. Mes užtinkame Oblomovą jo kabi
nete, amžinai vilkintį chalatą, gulintį 
ant sulamdytos sofos. Per visą pirmąją 
romano dalf Oblomovas guli ir jo tingu
lio negali įveikti ir retkarčiais jo sąmo
nėje blykstelejanti mintis, kad jau seniai 
laikas- keltis. Visas jo dvasinis gyveni
mas susidaro iš smulkių ginčų su tingiu 
tarnu Zacharu. f

Savo herojų pavardėmis, jų išoriniais 
portretais, jų kalbine charakteristika, 
romano siužeto paprastumu ir nesudė- 
tingumu, pabrėžiančiu Oblomovo gyveni
mo skurdumą ir ribotumą, Gončarovas 
taria nuosprendį Rusijos bajorijai.

Autorius priverčia savo herojų patirti 
visą eilę gyvenimo išmėginimų, kurių 
šis neišlaiko. Pirmasis išmėginimas — 
tarnyba. Bet net smulkus valdininkėlis 
iš jo neišėjo. Dėl savo išsiblaškymo jis 
vieną svarbų raštą pasiuntė į Archan
gelską, užuot pasiuntęs jį į Astracha-. 
nę ... Net meilė,1 ši galinga svirtis, kuri 
paversdavo Puškino, Lermontovo, Tur
genevo herojus kupinas gyvenimo, ais
tringais žmonėmis, — neįstengia pakelti 
Oblomovo nuo sofos. Visiška jausmų at
rofija ir apatija, prisirišimas prie savo 
jaukaus, kampelio ir ramumo paima vir
šų prieš gyvą jausmą, bejsiliepsnojantj,.

jo širdyje, susipažinus su Olga Tljinska- 
ja.

Pažangioji visuomenė sutiko romaną 
“Oblomovas”, su karštu pritarimu. Kri- 

' tikas N. A. Dobroliubovas pasveikino jį sa
vo straipsnyje “Kas yra oblomovščina?” 
Dobroliubovas pateikė gilų šocialinį-po- 
fitinį šio romano įvertinimą, Dobroliu
bovas iškėlė į principini aukštį patį me
ninių aprašymų kruopštumą Gončarovo 
romane. Jo nuomone, tai sudarė nuodu
gnumą ir įtikinamumą to kaltinimo, ku
rį Gončarovas suruošė bajorijai. “Šis 
sugebėjimas aprėpti pilną objekto vaiz
dą, — rašė Dobroliubovas, — išryškinti, 
nukalti jį — sudaro stipriausią Gonča
rovo talento pusę.” Bet kritikas neprita
rė optimistinėms Gončarovo viltims, iš
reikštoms žodžiais: “Lik sveika oblomov- 
ka — tu atgyvenai savo amžių.” Dobro
liubovas nurodė,,kad Gončarovo romane 
kritikuojama ne *tik bajoriška oblomovš
čina, bet ir toji, kuri ėjo jos pakeisti — 
buržua, pirklių, valdininkų oblomovšči
na. Kritikas darė užuominą ir į tai, kad 
carinė reforma suinteresuota palikti 
daugelį baudžiavos likučių ir oblomovš- 
činą. Oblomovščina — socialinis reiški
nys, būdingas visoms išnaudotojiškoms 
klasėms. Leninas, mėgęs Gončarovo ro-_ 
maną ii’ dažnai jį citavęs, pabrėžė, kad 
pliekianti romano jėga galios tol, kol 
vyks kova prieš w kapitalizmo liekanas 
žmonių sąmonėje. U A

“Oblomovas” buvo Gončarovo kūrybos 
viršūnė. Paskutinysis jo romanas “Skar
dis” rodo, kad 'autorius buvo šiek tiek' 
nukrypęs nuo realizmo (karikatūrinis 
“nihilisto” Marko Volochovo paveiks-, 
las). Neatsitiktinai Saltykovas-Ščedri- 
nas ir Šelgunovas kritikavo Gončarovą 
už šį romaną.

Bet ir romane “Skardis,” ypač Vieros 
paveiksle, mes sutinkame vieną svar
biausių Gončarovo kūrybos motyvų: gilų 
tikėjimą žmogaus laisve, jo išsivadavi
mu iš klaidingų, luominių pančių, kurie 
trukdo jam normaliai vystytis. Vieros 
paveiksle išreikštas šis aistringas naujo, 

/šviesaus gyvenimo troškimas. Viera — 
Olgos iš romano “Oblomovas” tikroji se
suo. Gončarovui aplamai sekdavosi pieš
ti moterų tipus ir geriausią jų tarpe — 
Viera. Moterys Gončarovo kūryboje —

(Tąsa 4-tam pusi.)

Kultūrinės žinios 
iš Lietuvos x

ISTORINIŲ IR ARCHEOLOGINIŲ 
PAMINKLŲ PASPORTIZACIJA

Vilnius. — Vilniuje yra daug istori
nių ir archeologinių paminklų, kurie yra 
susiję su lietuvių tautos ekonominių-vi- 
suomeninių santykių vystymusi, jos de
mokratiniu, revoliuciniu judėjimu, kova 
dėl Tarybų valdžios. Ligi šiol šių pamin
klų tyrinėjimas nebuvo sistematizuotas, 
ne visi jie yra išaiškinti.

Šiomis dienomis pradėtas minėtų pa
minklų išaiškinimo ir pasportizacijos 
darbas. Tuo tikslu sudaryta komisija, į 
kurią įtraukti Lietuvos istorijos institu
to, Istorijos-revoliucijos muziejaus, Kul
tūros-švietimo įstaigų komiteto istori- 
nių-archeologinių paminklų apsaugos 
skyriaus, Vilniaus miesto kultūros-švie
timo darbo skyriaus ir Vilniaus krašto
tyros muziejaus bendradarbiai.

V. -Merkys.

LIAUDIES ANSAMBLIO CONCER- 
TŲ PASISEKIMAS ,

Vilnius.—Prieš kurį laiką iš Vilniaus 
gastrolėms į Ukrainą ir Moldaviją išvy
ko Lietuvos TSR liaudis dainų ir šokių 
ansamblis. Šio kolektyvo solistas K. Poš- 
kaitis rašo:

Pirmieji koncertai įvyko Lvove ir pra
ėjo su didžiuliu pasisekimų. Konservato
rijos ir Karininkų namų salės, kuriose 
vyko koncertai, buvo žiūrovų perpildy
tos. Daugelį programos numerių teko 
kartoti. Taip pat su didžiuliu pasiseki
mu praėjo ansamblio koncertai Černo
vicuose, Kišiniove, Proskurove, Vinicoje. 
Kiekviename koncerte tenka kartoti ru
sų liaudies dainą “Ieva,” ukrainiečių 
liaudies dainą “Susirinko dirbantieji,” 
moldavų liaudies šokį “Jula,” lietuvių 
liaudies šokius.

Liaudies ansamblis numato aplankyti 
Kijevą, Dniepropetrovską, Zaporožę, 
Charkovą ir kitus miestus.

Pirmajame Urugvajaus 
Taikos šalininkų kongrese

MONTEVIDEO, spaL .15 
d.—Vakar pirmasis nacio
nalinis Urugvajaus taikos 
šalininkų kongresas baigė 
savo darbą.

Delegatai priėmė eilę re
zoliucijų, skirtų ginti tai
kai.

Rezoliucijoje dėl parėmL 
mo Pasaulinės Taikos Ta
rybos Kreipimosi dėl Tai
kos Pakto sudarymo tarp 
penkių didžiųjų valstybių 
pabrėžiama, kad naęionali- 
nis kongresas karštai re
mia šį kreipimąsi ir ragi
na visas profsąjungines, 
valstiečių, sporto, kultūrL 
nes, religines ir kitas orga
nizacijas suaktyvinti rinki
mą parašų po Pasaulinės 
Taikos Tarybos Kreipimusi.

Kreipimesi į urugvajiečių 
tautą sakoma: “Visose pa-, 
šaulio dalyse, jų tarpe ir : 
mūsų šalyje, kyla galingas 
platus* judėjimas esančiai 
pavojuje taikai ginti. Kas- 
dien aštrėja tarptautinė pa-^^ 
dėtis ir stiprėja karo pavo
jus dėl kaltės tų, kurie at-‘. 
sisako sudaryti taikųjį'su
sitarimą, vykdyti nusigin
klavimo ir atominio ginklo 
bei masinio naikinimo gin
klų uždraudimo politiką. . 
Atviras Ispanijos, Vakarų 
Vokietijos ir Japonijos 
įjungimas į karinį pasiren
gimą neša pavojų visoms 
tautoms. Kartojasi tragiš
koji istorija, kuri atvedė į 
antrąjį pasaulinį karą.” 
Kreipimesi smerkiama poli
tika Urugvajaus vyriausy
bės, kuri veda tautą į badą 
bei skurdą ir atima šaliai 
nacionaline nepriklausomy
bę.

“Pirmasis nacionalinis 
taikos šalininkų kongresas, 5 
—sakoma toliau/— kreipia
si į urugvajiečių tautą, ra
gindamas kovoti už taiką, 
už masini pasirašymą Pa
saulinės Taikos Tarybos 
Kreipimosi dėl Taikos Pak
to sudarymo tarp penkių 
didžiųjų valstybių, už tai, 
kad būtų sukliudyta nu- \ 
siųsti Urugvajaus kariuo
menės dalis. į Korėją ir bū
tų pareikalauta iš vyriau
sybės vykdyti taikos ir liau
dies lūkesčių patenkinimo 
politiką.”

Rezoliucijoje, 1\uria smer
kiamas Urugvajaus kariuo
menės daliu siuntimas i Ko
rėją, pažymima, kad Uru
gvajaus vyriausybės prisi
imtasis į s i p a r e i g o j imas 
siųsti kriuomenės dalis į 
Korėją šiurkščiai mindžio
ja taikingus uriTgvajiečių 
tautos jausmus. Kongre
sas kreipiasi j visas moti
nas, seseris., visas moteris, 
karštai ragindamas — “bū
ti priešakyje galingo visos 
urugvajiečiu tautos judėji
mo mūsų jaunimui ginti. 
Kongresas n u s r p e n d ž i a 
įvykdyti visaliaudinį ple
biscitą prieš urugvajiečių 
kariuomenės dalių siuntimą " 
į Korėją.”

Kongresas nusiuntė res
publikos. prezidentui ir kon
gresui (parlamentui) rezo
liuciją, kuria reikalaujama 
iš pagrindų pakeisti vyriau
sybės politiką taikos ir ge
rų santykių su visomis že
mės rutulio šalimis užmez
gimo linkme.

Kongresas įsteigė “Naci
onalinę taikos tarybą,” į 
kurią įėjo 37 įvairių gyven
tojų sluoksnių atstovai. 
Nutarta leisti nuolatinį Na
cionalinės taikos tarybos 
organą.

Aidint audringiems ploji
mams, kongresas priėmė’ 
sveikinimo telegramą Pa
saulinei Taikos Tarybai.

3 (Mbwty)-Seštadien.^ 19, ^952



STALINGRADE
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(Iš keliones apybraižų)
Už Kažalino stoties mū

sų traukinys stabtelėjo ma
žutėje pervažoje. Viršum 
stepės neseniai patekėjo 
saulė. Be medžių, išdžiuvu- 
ti, supleišėjusi žemė atrodo 
tamsiai rausva. Lelijinis 
rūkas guli už nuogų kalvų, 
Dono pusėje. Rūkas kas 
minutę keičia savo spalvą 
—iš tamsiai mėlyno jis da
rosi šviesiai rausvas, o po 
to geltonas... Vis aiškiau 
galima įmatyti šykštų ste
pių dangalą — sausvėjų iš
degintą žolę, pilką, aštrią, 
lyg geležinę...
• , Stoties aikštėje juda bū
relis moterų/ Ant preky
stalių jos išdėstė didžiules

ga ištiesia ranką ir rodo:
—Štai, ką reiškia vanduo 

mūsų stepei!
•Traukinys bėga lenktu, 

aukštu pylimu. Aplink gels
va, vienoda, skurdi ir plati 
lyguma. Ir tik vienoje dau
boje,’ lyg stebuklingas kili
mas, keroja plačiašakių 
vaismedžių sodas. Aplink 
jį vešliai išsikerojo ilgos 
lysvės, žmogus eina per 
aukštą, ligi krūtinės žoly
ną... Ta ryškiai žalia, 
skaidri spalva visoje ap
linkinėje stepių pilkumoje 
tokia gaivi, šviežia ir jau
na, kad, rodosi, čia kažkie
no ranka nupiešė . linksmą 
paveikslą.

Visas platus, žalias ^au-

Miesto centras.
Didinga kritusių karių 

aikštė. Vykstant mūšiams, 
šis kvartalas beveik ištisai 
buvo sulygintas su žeme. 
Išliko jo šiaurinėje pusėje 
vien sušaudytomis sienomis 
keturaukštis universalinio 
magazino pastatas, iš ku
rio požemio išlipo mūsų 
au tdmatininkų varomas 
feldmaršalas Paulius, su sa^ 
vo štabu.

Dabar aikštė iš dviejų 
šonų užstatyta daugiaaukš
čiais namais. Baltomis ko
lonomis švyti naujutėlaitis, 
grandiozinis teatras. Griež
tomis, išdidžiomis klasiki
nėmis formomis kyla į vir- 

partinė 
sie-

Baltimore, Md.

žalių arbūzų galvas ir pi- atsirėmęs*j_upelj, giliai
„ /_ J raudonų !į - 
Dar kartą aki-1 jame

me-

sų 
mokykla, prie’ kurios 
nos prikalta bronzinė len
ta: šioje vietoje 1943 
tais, sausio 31 d. Dono ka
riuomenė galutinai apsupo 
pietinę Hitlerio kariuome
nės grupę ir iškėlė raudo
nąją pergalės vėliavą.

Aikštės frontas atsiverią 
į Volgą.

Upė-milžinas nusėta lai
vais. Bures . ištempusios 
skrieja jachtos, į Stalingra
do elektrinės . pusę skuba 

| laivai - taksi, žemyn pavan- 
1 deniu slenka sielių virtinės, 
i o nuo Astrachanės prieš 
i vandeni eina keliolika kara- 
I vanų baržų. Jas traukia 
po kelias iš sykio stiprūs, 

(giliai vandenyje nugrimz
dę, bet aukštai krūtines at- 

į statę pilki vilkikai.
Mes važiuojame iš kvar- 

šešių, pėn- 
aukštų na- 

,kinis ešelonas.' Pro šalį lė- Didžiojo Stalino vadovauja-, mai, visiškai naujos gatvės, 
tai praslenka vagonai su | ma Tarybinė Armija nuo ; ištisi, lyg iš žemės iškilę, 
Auto keltuvais, didžiulėmis ■ Stalingrado nužingsniavo į rajonai, magazinai, moky- 
jdėžėmis, transformatoriais, vakarus. Per dvejus sekau-; klos, t ea t r ai, skverai... 
♦vielos ritiniais, plieninėmis, čius metus iš fašistinės ga- ■ Trys didžiuliai miestai iša.u- 
. • '• A I I 1 1 — 1 1*1 1 * J 1 * T t! i-

ramides skaisčiai raudonu i 
pomidorų.
mis apmeti bevaisę, plačią, 
liūdną stepę. 1 /

įsigraužusį žemėn. Vandens 
; nesimato. Bet ant 

kranto stovi kažkokie iren-
Ir nustebęs gimai: ratai, panašūs į mū- 

pats savęs klausi — ^ur ir SV ' 
kaip išaugino šiuos puikius,' džiai...
'Viliojančius'vaisius? —Drėkinimo sistema...,—

Šalia manęs, pro langą | rūpestingai paaiškina man 
žiūri Jermolovas, senas; senukas. — Vandens lašas 
Štalingradietis, grįžtantis (' mūsų žemei, tas pats, kas! 
iž Uralo, kur jis aplankė ' kraujo. lašas žmogui... I 
savo sūnų inžinierių. ; Artėjame prie Stalingra-.

—Arbūzai ir! pomidorai do.
iš kolūkio daržų,..—paaiš-Į Mes nutylame ir ilgai žiū- 
kino Jermolovas, — jų lau- rime į rytmečio saulės įni
kai guli prie upokšnių, mai- šviestą plynumą.
tinančių zoną. Stepei tik Stalingradas — fašistinės! 
vandens duoti... Tada ji armijosvkapas. Hitlerio ga-! 
visa bus, kaip sodas... O lybė, gąsdinusi vakarų pa-j 
greit ji ir bus tokia! ! šaulį, buvo palaidota čia... !

Šalia mūsų traukinio, ant1 Po šio smūgio jau nebeatsi- talo į kvartalą, 
atsarginių bėgių stovi pro-: gavo hitlerinė karo mašina.' kių, keturių

malūnų ratus, vamz-

!vanu baržų.

Darbininkai visada kalti...

J. Sekine & Co. dantų 
petukų dirbtuvėje pradžioje 
gruodžio menesio Nelaimių 
Ąpdraudos Kompanija (Acci
dent Insurance Co.) rodė 
kalbamus filmus apie darbi
ninkų susižeidimus ' industrijo
je, ir kaip apsisaugoti nuo sti- 
sižeidimų. Užtruko apie tris 
ketvirčius valandos. Paveiks
lai gana įdomūs. Bet nieko 
negalima tuomi rodymu at
siekti. Todėl, kad susižeidimai 
ne nuo darbininkų priguli. 
Tie paveikslai buvo perdėm 
darbininkus paniekinanti ir 
pažeminanti, 
vo kaltinamas 
nelaimėje.

štai vienas 
Darbininkas 
čias ant aliejuotų grindų. Ko
pėčios paslydo ir darbininkas 
nupuolė ir nusilaužė ranką.

Paskui parodė darbininką 
gulintį ligoninėje. Ir ten sako: 
“Jis dabar žinos, kad nerei
kia dėt kopėčių ant aliejuotų 
grindų, ir bus kitiems pamo
ka.”

Pirmas dalykas, ant apati
nių galų kopėčių turi būti pri
dėtos smailios geležys, kad 
jos neslystų, ar būtų sausos 
grindys ar šlapios... Darbinin
kas yra visiškas vergas dirb
tuvėje. Jis negali bosui pasa
kyti, kad tas ir tas nėra sau
gu, grindys aliejuotos ir pri
mėtytos gelžgalių. Darbinin
kas x dirbtuyėje neturi teisės, 
jokios teisės puse žodžio pasa
kyti tą ar kitą dalyką dėl

se-

paniekinanti 
Darbininkas bu- 

; kiekvienoje jo

tų pavyzdžių : 
pasidėjo kopė-

darbininko apsaugos. Jis turi 
vien tik pildyti visus boso įsa
kymus ištikimai.

Paveiksluose • rodė, kad 
grindys turi būti visur sausos, 
kad aliejuotos grindys ir pri- 
mėtymas visokių atmatų ant 
grindų yra priežastimi daug 
susižeidimų. šitie paveikslai 
geriau tiktų rodyti dirbtuvės 
perdėtiniams ir užvaizdoms, o 
ne darbininkams. Aš išdirbęs 
40 metų mašįnšapėse. dauge
lyje miestų labai gerai žinau, 
kad darbininkas, palikęs , savo 
darbą, negali eiti valyti grin
dų arba rankioti atmatų. Bo
sas dirbtuvėje yra pilnas dik
tatorius. Jo įsakymas turi bū
ti pilnai išpildytas. O jei .ne,’ 
tai nedirbsi.

Valdančiosios klasės pro
pagandistai aiškina apie ypa- 
tos laisvę - (“individual free
dom”). Bet kokią , liuosybę 
darbininkas turi dirbtuvėje? 
Net ir unijinėse (organizuo
tose) dirbtuvėse darbininkas 
negali nieko pasakyti, kaip 
apsaugoti darbininkus. Tūks
tančiai užmuštų industrijose, 
tūkstančiai sužeistų darbinin
kų kasmet, o ką unijos pa
gelbėjo tame klausime?

Man su mažu susižeidimu 
teko būti Ąpdraudos kompa
nijos daktarų ofise. Sužeisti 
darbininkai, sužalotais kūnais, 
eina kiekvieną dieną 
metus, ir dar esti 
už susižeidimą.

Kad darbininkus 
ti nuo susižeidimų, 
tai turėtų įsteigti 
mokyklas, 
darbininkus 
“apsaugos
(“safety first”') principo-kaip 
saugotis, kaip apsirengti. Il
gos rankovės, palaidas kak
laraištis įsivelia į mašiną ir 
sužaloja darbininką. Darbi
ninkai ateina į dirbtuvę nuo 
ūkių, iš mokyklų ir iš nepavo
jingų dirbtuvių a Yra žalia 
medžiaga.' Neturi mažiausio 
supratimo apie pavojingas 
mašinas.

ištisus 
apkaltinti

apsaugo- 
fabrikan- 

dirbtuvėse 
Naujai priimtus

turėtų mokyti 
pirmoje vietoje”

' lybės beliko pelenai. Stalin-, go griuvėsių vietoje — di- 
grado pergalė buvo aušrajdingąs traktorių gamyklos 

rajonas, miesto centras, 
Stalingradas II.
—Čia prasideda Stalino 

prospektas, — rodo man 
bendrakeleivis į asfaltuotą 

daubos. Tūkstančiai baltų 'tiesią lyg strėlė gatvę, ei
nančią Volgos krantu. Pro
spektas. jungs šiaurėje trak
torių gamyklą su. Volgos - 
Dono kanalo pradžia pie
tuose. Jo ilgis bus 60 kilo
metrų. Tai bus didžiausia 
ir gražiausia gatvė pasau-

pijdmis. Ant vagonų trum
pai ir aiškiai užrašyta kro- 

. paskirtis: '^Stalingra-

; O kiek pakelėje mes su-1 
tikome tokių ešelonų di
džiosioms komunizmo sta
tyboms! Neaprėpiama mū
sų šalis komunizmo staty
boms ištiesė milžijjišką pa.- 
galbos ranką. Šalis, nuo 
.Uralo ligi Baltijos, daly
vauja toje istorinėje liau
dies statyboje. Šiaurės, pie- aukšto pylimo, kaip iš lėk
tų, vakarų, jūros ir okeanai tuvo. r 
būsimais kanalais susitiks dabro ruožas — Valga. O 

Užpolia- visa
re bus sujungta patogia Į daugiaaukščių namų kvar- 
vandenų magistrale su Vi-i faluose, styri kaminų miš- 
durine Azija. Milijonai kai, dūmai siaučia ilgus fa- 
hektarų ligi šiol nenaudoja- brikų korpus, juda trauki- 
O1QS, derlingos žemės, drė- nių ešelonai, 
kinamos būsimų kanalų, ■ mis mėlyni tramvajų vago
tais negirdėtų derlių lop-1 nai... Didžiulis :m i e s t a s 
Siu. i pasitinka mus su savo tem-
J Mano bendrakeleivis štai- pu, gyvybe, platuma.
£—•-------- :—----- i—s-------------------------------

0: RAŠYTOJAS I. A. GONČAROVAS
r (Tąsa iš trečio pusi.)
protestuojančio prado reiškėjus. M. Gor
kis rašė, kad rusų klasikinė literatūra 
“sugebėjo parodyti Vakarams nuostabų, 
jiems nepažįstamą rusų moters reiški-

Greta trijų savo garsiųjų romanų 
Cončarovas parašė dar puikų kūrinį 
^Fregata Palada.”
; 1852-1855 m. m. Gončarovas, norėda

mas ištrūkti iš troškios nikolajevinės re
akcijos atmosferos, atliko fregatoje “Pa
lada” didelę kelionę kaip vice-admirolo 
^utiatino sekretorius. Savo kelionės įs
pūdžius jis išspausdino žurnaluose ir 
paskui išleido atskira knyga. “Fregata 
Jpalada” yra ne tik žymus meninis pa
minklas, bet taip pat' aštrus politinis 
pamfletas prieš buržuazinę santvarką, 
Viešpataujančią daugelyje Anglijos ir 
Amerikos kolonijų. Kartu su rusų eks
pedicija autorius apsilankė Anglijoje, 
Pietų Afrikoje, Singapūre, Hongkonge, 
Filipinuose, Kinijoje, Japonijoje, Korė
joje. Į Rusiją jis grįžo per Sibirą.
^’.piešdamas neužmirštamus jūrų pa
veikslus, pietinių kraštų gamtą, Gonča
rovas tačiau visą laiką matė svarbiausią 
dalyką: žiauriojo Anglijos-Amerikos ka
pitalizmo- pavergtų spalvotųjų Azijos 
taųti| gyvenimą. Gončarovas gėrisi seno-

pavergtai Europai. Ir lais
vė jai atėjo iš rytų.

—StalingradasJ
Jis pasimato staiga, trau

kiniui išriedėjus iš gilios

namelių aplipinę stačias 
kalvas, tarytum kregždžių 
lizdai. Daug kilometrų tie
siasi priemiesčiai. Į juos 
mes žiūrime iš vagono nub

Sublizga platus si

prie Stalingrado. jos pakrantė skęsta

rieda gatvė-

Mes sustojame Gynybos 
aikštėje. Jos centre—pilko 
•cemento postamentas, ant 
kurio stovi iš kovų laukų 
pakeltas tanko bokštas su 
patranka. Jos vamzdis rūs
čiai žiūri nuo upės į tolumą.

Tik du šimtai metrų nuo 
paminklo ligi Volgos kran
to.

vine šių tautų kultūra, smulkiai aprašo 
jos paminklus. Jis įrodo šių tautų tei
ses į laisvą, nepriklausomą gyvenimą. 
Gončarovas matė, kaip vyko pirmasis 
opijaus karas Kinijoje. Su užuojauta jis 
kalba apie sukilėlius, rūsčiai, su didžiau
sia panieka smerkia pasipūtusius angliš
kuosius kolonizatorius.

Londono gatvėmis jis vaikščiojo ne 
kaip naivus turistas. Čia, rašė jis, “at
rodo, kad sąžiningumas,, teisingumas, 
užuojauta iškasami taip, kaip akmens 

• anglis.. . Šios dorybės pritaikytos ten, 
kur jos reikalingos, ir sukasi kaip ra
tai, dėl to joms trūksta šilumos ir žave
sio.” “Čia yra daug griežtų įstatymų 
prieš vagis, bet Londonas, tarp . kitko, 
laikomas pavyzdinga sukčiavimo mokyk
la, ir vagių ten yrą keliolika tūkstančių; 
net jais, kaip prekėmis, aprūpinamas 
žemynas, ir menas užrakinėti spynas 
varžosi su menu atrakinėti jas... Filan
tropija iškelta į visuomeninęs ^pareigos 
lygį, bet dėl skurdo čia žūva ne tik at
skiri asmenys, šeimos, bet ir ištisos an
glų valdomos šalys.”

Savo satyrine menine kūryba, demas
kavusia išnaudotojiškos visuomenes psi
chologiją ir moralę, savo publicistiniais 
demaskavimais straipsniuose ir apybrai
žose Gončarovas žymiai prisidėjo prie 
kovos už liaudies išsivadavimą', V. K.

Ant pat kranto stovi di
džiulis seno malūno pastą- 
tas. Raudonų plytų sienos 
pajuodusioj .nuo paraiko dū
mų. Daūgybė žaizdų tvir
tame pastate rodo, su kokiu 
pasiutusiu įniršimu daužė 
priešo artilerija šį atramos 
punktą. Aplink jį stovėję 
namai šluote nušluoti nuo 
žemės. Dargi pamatai iš
versti* iš savo vietų ir su
skaldyti smulkučiais gaba
lėliais.

Ir kai įžengi aikštėn, o po 
kojomis sužiba skeveldrų 
kristalai, nenoromis sustoji 
ir nulenki galvą. Atsimeni 
didvyrius, kurių krauju čia 
gausiai palaistyta kiekvie
na šios žemės pėda. Atsi
meni, kad čia, tame Volgos 
kranto gabalėlyje, stūgau
jant žiemos vėjams, uraga- 
niškoje pugnyje kovojo ir 
mirė tarybiniai žmonės, 
gindami Stalingradą, Mas
kvą, visą mūsų šalį, pasaulį. 
Čia, šiame žemės sklypely
je, jie kovojo ir už Lietu
vą, už mūsų visų ateitį, tai
ką, už didžiąją komunizmo 
rytdieną.

Keliolika žingsnių nuo 
aikštės stovi Pavlovo na
mas.

581 dienas seržantas Pav
lovas- su būreliu draugų gy
nėsi šiame name. Namas 
Sudarė gynybos liniją 
žiauriame mūšyje ant Vol
gos kranto.' Dieną, naktį, 
ištisomis savaitėmis hitleri
ninkai bombardavo ir ata
kavo tą pastatą. Jį griovė 
patrankos, į jį mėtė bom
bas iš oro, degino liepsno
svaidžiais. Bet tarybiniai 
kariai išstovėjo. Ir namas 
nepateko priešui.

Mums nueinant, prie Pav
lovo namo atvyko kanadie
čių ekskursija.

Stalingrade šiemet jau 
pabuvojo 62 delegacijos iš 
.viso pasaulio kampelių. 
Miesto muziejaus knygoje 
daugybė įrašų šlovingo 
Stalingrado garbei. /Yra 
net atskira salė dovanoms, 
iš Užsienio. • Ten stovi ir 
maketai paminklų, kuriuos 
pastatė už mūsų šalies ri
bų Stalingrado gynėjams, 
didvyriškiems tarybiniams 
žmonėms.

Aiherikos žmonės yra iš
auklėti manyti apie gerus da
lykus, o ne blogus. Kitą sykį 
bandai nurodyti darbininkui 
pavojingumą to ar kito daik
to. Bet žmogus, nesuprasda
mas to viso techniškumo, ne
gali suprasti pavojaus, su ku- 
riuomi jis susiduria. Štai čia 
ir yrą reikalinga tam tikra 
saugumo mokykla. Unijos tu
rėtų reikalauti iš fabrikantų, 
kad tokios mokyklos būtų į- 
steigtos industrijos centruose.

Tas Pats

San Francisco, Cal;

atvykti, ir gal galės apsigy
venti.

Aš taipgi džiaugiuosi, kad 
jaunieji draugai ir draugės iš 
LDS Mixmasteriu kuopos, 
kiekvieną valandą savo liuoso 
laiko sunaudoja mokindamie- 
si tai lošti, tai dainuoti ir 
kiekvienais metais surengia 
pora didelių parengimų. LDS 
kuopos draugai verti pagyri
mo už jų tokį nenuilstantį vei-; 
kimą.

Nežinau kas ten atsitiko su 
losangeliečių koresponden
tais, kad praėjo jatr virš du 
mėnesiai, o mažai parašė į 
mūsų laikraščius? Nežiūrint, 
ar tai apsileidimas ar nepai
symas, bet vis viena negeras 
dalykas. Mes dažnai para- 
šom net iš svetimtaučių veiki
mo, tai kodėl apie savo veikė
jus negalima daugiau parašy
ti į laikraščius?

Mums rengiantis važiuoti į 
San Francisco, per telefoną 
mus pašaukė mūsų gera drau
gė, ir pranešė, kad ligoninėj 
mirė Franas Wonder. Grįžda
mas iš darbo kelyje liko mir
tinai užmuštas. Tai' buvo 
skaudi naujiena mums.

Kaip atrodo, tai ir apie tą 
įvykį niekas nieko: neparašė. 
Antra tos pačios šeimos narė, 
drg. Antanina Jukelienė, pa
baigoj metų mirė, ir apie ją 
šį bei tą galėjo parašyti drau
gai ar draugės. Tur būt ir tas 
praeis tyliai.

Mums būnaųt^Oper trejetą 
dienų Los Angeles, labai no
rėjosi aplankyti sergantį drg. 
Juozą Druskį, kuris randasi 
tolokai už miesto ribų ligoni
nėje. Bet dėl stokos laiko, ir 
vietos nežinojimo, turėjome 
praleisti tą svarbią pareigą, 
neaplankę savo seną draugą. 
Girdėjau, kad jo sveikata kri
tiškoj padėtyje. Tai labai gai
la Juozo, kad sunkiai prisiėjo 
susirgti.
Antanas Talandzevičius irgi 

tuo laiku nelabai linksmas 
buvo/ sakė, kad laiks nuo lai- 
■—.....-..........................i—1 1 ■ t........... ............   1

ko jo sveikata neduoda ramy
bės.

Apsilankius pas draugus
Apart to, ką parengime 

kalbėjomės su savo draugais, 
ant rytojaus ir dar antrą die
ną buvom užkviesti atsilanky
ti pasimatyti ir pasikalbėti. /

Per pora dienų laisvo laiko, u 
aplankėm drg. Kunskius it 
Bogdal, kurie gyvena puikia
me bute ir gražioje apielinkė- 
je. Pas juos visados smagu 
užeiti, nes malonūs draugai 
ir pilni draugiškumo.

Draugai Petruliai turi eilę 
apartmentinių namiukų šalę 
didelio kalno. Atrodo, kad jie 
gerai gyvena, ir gerai verčia
si. Taipgi drg. Petrulienė ne
praleidžia progos, moka pri
imti svečius ir gerai pavaišin
ti.

Feliksas ir Marė Prusai tuo 
laiku buvo labai užimti su na
mų reikalais, nes tik savaitė 
laiko kaip atėjo gyventi į sa
vo naują modernišką butą. 
Bet nors valandą laiko ga
vom draugiškai pasikalbėti ir 
pasigėrėti jų gražiu gyveni
mu. Drg. Prūsų sūnus pats ar
chitektas, ir namų statytojas, 
tai jis visados užimtas ir turi 
didelį gabumą toje mokslo sri-. 
tyje. > Į

Pas drg. Bernotus būdavog^. 
mūsų galas kelio, bet tuo lai
ku jie gyveno pas drg. Mar
cinkus, tad neteko ten apsi
nakvoti. Bet prieš išvažiuo
jant, pakvietė mus pasisve
čiuoti, ir puikiai pavaišino su 
skania vakariene. Tai dėkui 
Bernotam ir Marcinkam. Vė
liau Bernotai persikėlė gy
venti savo apartmentinin 
butan.

Ta pačia proga aplankėm 
ir keletą kitų lietuvių. Kaip 
atrodo, visi gerai gyvena. Pas 
Slesariunienę nakvojome tris 
naktis. Tai ačiū Jai už drau
giškumą, ir suteiktą vietą dėl 
mūsų. • AIvina».

: ... ’ ■
Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 

Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

LĖLIAI 
į LAIME

Atsiminus apie losangeliečius

Pradžioje lapkričio rhėn. 
praeitų metų, mums teko nu
vykti į Los Angeles, aplanky
ti savo draugus ir pažįstamus, 
taipgi tuo laiku LDS Mixmas- 
teriai turėjo savo šaunų pa
rengimą svetainėj, labai pui
kiai sulošė trijų veiksmų ko
mediją “Tetos Turtai,” o po 
lošimo turėjo šokius iki vidur
nakčio. Nežinau, kaip kitiems 
tas viskas atrodė, ’ bet man tai 
tikrai buvo gerai, nes buvom 
labai užganėdinti lošimu ir 
linksmais šokiais. Taipgi to
kioj skaitlingoj publikoj suti
kau daugybę ne tik losange
liečių, bet ir draugų ir drau
gių iš tolimų kolonijų, nes da
bar yra atvykę ir tur but ten 
apsigyvens drg. Drutčiai ir d. 
Šeputienė-Geraltauskienė iš 
Detroito. Per, ištisą vakarą be 
sustojimo kalbos netrūko, ir 
tikrai džiaugiuosi šįuo apsi
lankymu į Los Angeles.

Minėtam parengime teko 
kalbėtis su Dr. Algirdu Ger- 
ralt (Geraltausku). Jis dar 
apie metai laiko kaip baigė 
daktarystes mokslą, ir dabar, 
rodos, turi savo raštinę Bur
bank, Cal. Linksma matyti, 
kad jam, pavyko baigti moks
lą. Ir jo visa šeimyna jau ge
rokai paaugus, ir visi sveiki. 
Todėl dabar d. Drutčiai (Al
girdo moteries tėvai) ir jo 
motina šeputienė turės pas ką — s * t

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

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

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

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

Knygos kaina $1.50, Užsakymus siųskite:
“T A i a v « w

110-12 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. Y

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES
’. Knyga, kurioje telpa 

. ’jk arti 150 Jono Kaškaičio
gražiausių eilėraščių

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

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

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1:50.. <
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalui

I l V O IT n H042 ATLANTIC AVENŲE,L A1 J V t RICHMOND HILL 19, N. Y.
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DR. S. MATULAITIS

Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

Ne tik nelaisvieji baudžiauninkai; bet ir laisvais save 
laikantieji mažesnieji bajorai priversti buvo jų bijoti ir 
aklai klausyti. Nelaimingas tas bajoras, kuris išdrįsda
vo laikytis savarankiškai ir nepataikauti ponui didikui. 
Jeigu geruoju nesiduodavo savo pusėn patraukti, tad di
dikas užpuldavo jį, nuplėšdavo ir sudegindavo jo turtą. 
Teisybės negalima buvo atrasti. Teisėjai, nors buvo ren
kami, bet renkami tie, kurių norėjo ponai didikai. Jeigu 
tad smulkesnysis bajoras norėdavo rasti teisybę susivar
žęs su savo kaimynu, jeigu norėdavo gauti medžiaginės 
pašalpos, ar leisti į mokslus savo vaikus, ar gauti kokią 
nors valdininko vietą, vienas tik būdavo jam kelias — 
eiti į savo apskrities pono didiko dvarą, nusilenkti prieš 
jį, aklai jo klausyti ir pataikauti visiems jo norams. Kai 
kuriose vietose ponai didikai, kaip antai Nesvižiaus Rad
vila, paklusnią jam aplinkinę bajoriją taisydavo net tam 
tikrais drabužiais (liber i jom is).

Seimuose, kur būdavo svarstomi svarbūs valstybės 
klausimai, bajorija balsuodavo ne už tai, kas jų nuomone 
geriau ir naudingiau šaliai, bet už ką liepdavo jiems 
balsuoti jų ponas didikas. Kiekvienas tokis didikas, va
žiuodamas seiman, stengdavosi atsivežti juo didesnę jam 
paklusnių bajorų minią. Ši, didikui paliepus, su ginklu 
rankose stodavo į mūšį už ne kartą aiškiai kenksmin
gus šaliai didiko norus. Šitai priežastis tos begalinės 
netvarkos ir silpnybės, kuri pražudė lenkų lietuvių vals- 
lybę. ■

Reikalaudami aklo paklusnumo ir nusižeminimo iš 
mažesnės bajorijos, ir patys ponai didikai už juos nebuvo 
geresni. Visas jų rūpestis būdavo atkreiptas į tai, kad 
juo aukščiau iškilus ar įgijus juo didesnę sau naudą. 
Jie lenkdavosi prieš svetimų šalių karalius, kovodavo už 
juos tiktai dėl to,'kad po to su jų pagalba aukščiau už ki
tus, iškilus ir gavus iš to naudą.

Jeigu taip elgdavosi didikai su laisvais bajorais, tai ką 
jau bekalbėti apie baudžiauninkus. Juo daugiau ponams 
reikėjo pinigų, juo daugiau laukų jie geidė išdirbti, kad 
daugiau javų turėtų parduoti. O čia per karus su šve
dais žmonių .skaičius sumažėjo. Kad jų pelnas nesuma
žėtų, ponai padidino lažas savo baudžiauninkams. Kai 
kurie įvedė savo baudžiauninkams 5 dienas baudžiavos 
savaitėje. Maža to. Daugelis įvedė dar naujas lažas. 
Rugiapiūtės ar šienapiūtės laiku ponas liepdavo eiti jam 
dirbti visą baudžiauninkų šeimyną. Be to dar, įvedė 
«risiąs tailkaš: Už talkas tarsi mokėdavo baudžiaunin- 

ras, bet tiek, kiek ponas patsai atrasdavo reikalinga. 
Elgimasis su’ baudžiauninkais kaį Jcurių ponų buvo ne

žmoniškas. Teisėju būdavo patsai ponas. Už mažiausią 
nusikaltimą liepdavo tadomis' iiV rykštėmis plakti. Ne 
kartą pono tarnai, nuvedę arklidėn pasmerktą nuplakti 
baudžiauninką, už menką kaltę iki mirtie^, užplakdavo. 
Nors Lietuvos statutu užginta' buvo bausti mirtim savo 
baudžiauninkus, tačiau plakimai iki mirties neretai at
sitikdavo. ?

Aštuonioliktojo šimtmečio pabaigoj Europos vakaruo
si įvyko itin svarbių atsitikimų. Laisvės dvasia vis labiau 
platinosi. 1789 m. Prancūzijoj pakilo revoliucija prieš 
senąją tvarką. Revoliucija nepasiliko be gilios įtekmės 
ir Lietuvoje. Iš revoliucijos iškilo ir Napoleonas, kuris 
bekariaudamas pasiekė su savo kariuomene ir Lietuvą.

NEW JERSEY NAUJIENOS
New 'Jersey valstijoje pra

ėjusį “Laisvės” vajų, gauta 
22,465 punktai ir laimėta 
ketvirta dovana. Teisybė, keli 
metai ir paeiliui atgal New 
Jersey valstijos vaj minkai 
gaudavo pirma ir antrą va
jaus dovaną. Dabar pasiten- 
kinam tik sw ketvirta...

Nekaltinkime nieko, bet 
kaltinkim patys save, mes 
pasenome, neteki veiklūs esa» 
me, ir nebėra tokio skaičiaus 
lietuvių, kiek jų buvo pirmiau. 
Nėra tai paslaptis, kad vie
nam mirus iš skaitytojų, nevi- 
suomet pasiseka jo vieton 
gauti kitą.

Taip, per šį vajų surinkta 
mūsų valstijoje $330 aukų 
dienraščiui. Tai nėra maža, 
bet tai nėra ir per daug. Ta
čiau reikia priminti ir tas, 
kad praeityje tiek aukų nesu- 
rinkdavom paramai dienraš
čio, kiek surinkta praėjusį 
vajų, čia tai padaryta prog
resas. Camden, nors yra New 
Jersey valstijos miestas, ta
čiau veikia bendrai su Phila- 
delphijos kolonija ir, jeigu 
Camden skaitytojus ir aukas 
priskaitytum prie New Jersey, 
tai aišku, būtume pirmoje 
vietoje sir aukomis ir skaity
tojų punktais. v.

-—o—
Mūsų valstijos gubernato

rius Driscoll savoje prokla
macijoje su 1952-rais metais 
sako, kad jisai nemano, jogei 
reikės kelti taksus šiais me
tais. Jisai sutinka, kad repub- 
likonų kokusąi mirtų ir pagei
dauja, kad 'būtų dirbanti ko
mitetai. Jisai pageidauja, kad 
visos piktadarystės pranyktų, 
bet nieko nesako, kad įvairūs 
taksų sukčiai būtų imami ir 
traukiami atsakomybėn. Geri 
linkėjimai yra geras dalykas, 
bet su linkėjimais reikia ir 
praktiško, konkretaus darbo 
įvairių blogumų pašalinimui.

—o—
Beatrice Mangan, 79 metų 

amžiaus, praras savo sutau
pąs $3,223. Jinai per paskuti
nius 9-nis ,metus gavo pensi
ją iš Hudson County Welfare 
Board Old Age Division, bet 
kuomet ji susirgo ir buvo nu
vežta į Medical Centre, tai tie 
pinigai pas ją surasta, ir da
bar tasai boarijas sako, kad 
tie pinigai jiem priklauso ir 
kad minima senelė juos ne
■m

C. Nuo paskutinio lenkų lietuvių valstybes 
išdalinimo iki baudžiavos panaikinimo

' L
PRANCŪZŲ REVOLIUCIJA IR JOS VAISIAI,

/Prancūzijoj, kaip ir visose beveik to laiko valstybėse, 
aidžia buvo vienavaldžio karaliaus rankose. Karalius su 

pagalba bajorų valdininkų valdydavo taip, kaip jam tik
davo. “Valstybė tai aš,” sakydavo prancūzų karalius. 
“Mes sosto parama, mes aukštesni už kitus,” sakydavo 
bajbrija, su paniekinimu veizdėdama į kitus luomus. Ba
jorijai prigulėjo dideli dvarai su tūkstančiais baudžiau
ninkų. Už Savo dvarus jie nemokėdavo nė kokių mokes
čių. Ne blogesnis buvo ir dvasininkų padėjimas. Tais 
laikais Prancūzijos dvasininkams prigulėjo penkta dalis 
visos žemės su baudžiauninkais. Už tą žemę jie, kaip ir 
bajorai, nemokėdavo nė kokių mokesčių, kurie buvo už
krauti vien ant; žemesniųjų luomų, miestiečių ir sodiečių.

Miestiečiai tuomet buvo jau labai pralobę iš amatų, 
prekybos ir pramonės. Jų rankose buvo turtai, jie buvo 
apšviesti, bet neturėjo jokių teisių valstybėje. (Miestie
tis prancūziškai—buržua. Žodis buržua, buržuazija ir 
šiandien plačiai vartojama: ženklina žmogų, kurs gerai 
pasituri, kurs neužsiima rankų darbu.) Paprasčiausias 
bajoras su pasididžiavimu ir paniekinimu žiūrėdavo į 
juos, viso ko pertekusius.

Daug blogesnis buvo padėjimas miesto darbininkų. Jie 
dirbdavo buržuazijai pramonės įstaigose. Menkas darbo 
apmokėjimas ir sunkus gyvenimas erzino juos. Jie neri
mavo, geisdami /atmainų ir geresnio gyvenimo.

Per vis pikčiausias buvo valstiečių padėjimas. Sunki 
baudžiavos našta pavertė juos tamsiais, blogai mintan
čiais, gyvenančiais lindynėse gyvuliais. Jie vargo ir kei
kė saįvo likimą.
fyBet labiausiai jautė stoką tesiu praturtėjusi ir apsi
švietusi buržuazija. Iš jos tarpo išėjo daugybė mokslo 
vyrų ir garsių rašytojų, kaip antai Volteris, Ruso, Mon- 
teskje ir kiti, kurie karštais žodžiais peikė senąją tvarką 
ir reikalavo atmainų.

(Daugiau bus)

DIENRAŠČIO LAISVES

BANKETAS
ir DALININKU SUVAŽIAVIMAS 

» '
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Įvyks Sekmadienį

Sausio 27-tą (January), S952
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Suvažiavimo pradžia 12-tą vai. dieną; vakarienė —6 vai. vakaro
Šokiai seks tuoj po vakarienės

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

Vakarienės ir šokių bilietas $3.00
Įžanga vien šokiams 75c (įskaitant taksus) 

‘ > 1

Geo. Kazakevičiaus Orkestrą
Bilietai šiam puikiam pokiliui parduodami iš anksto;

skubinkitės įsigyti.

5 pusl.-Laisvė '(Liberty) — Šeštadien., Sausio-J an. 19, 1952.

teisingai iš jų gavusi. Senelė 
skundžiasi, kad jinai skūpiai 
ir nedavalgiusi gyveno ir taip 
tuos pinigus sutaupiusi, bet 
board as sako, kad ją paims 
senelių prieglaudon ir jos su
taupąs pasiims.

, -—o—I , 
Elizabethiečius šie nauji 

metai pasitiko rūsčiai. Apart 
F. šiaulio, ištiko nelaimė ir 
drg. ’Poškų. Poškui padaryta 
operacija. Linkime jam greito 
ir- pilno pasveikimo. Reiškia, 
ši kolonija nustoja laikinai 
dviejų veiklių draugų, bet ti
kimasi, kad abir pasveiks ir 
sugrįš prie visuomeniškos vei
klos.

Ir štai kaip koloniją ištinka 
veikėjais nelaimė. Pereitų me
tų pabaigoje draugai elizabe- 
thiečiai atsisveikino su drau
gais 'Tarais, kurie išvyko nuo
latiniam apsigyvenimui į Flo
ridą. šių metų pradžioje du 
veiklūs draugai su sveikata 
suklupo, ir jų vietas nėra kam 
užpildyti, ir tas sudaro, susilp
nina ir sulaiko tos kolonijos 
progresą pirmyn.

—o—
Prudential Insurance Com- 

panijos išrinkimui duoklių 
darbininkai jau trečias mėne- 
sis stovi kovos lauke už algų 
pakėlimą. Iš karto pikietas 
buvo silpnas. Dabar pikieto 
linija didėja ir ji skaitlinga, 
ir tik vieną dieną Newarko 
policija areštavo 140 pikietuo- 
tojų. Visi areštuotieji laukia 
teismo.

—o— 
Automobiliai, kuomet va

žiuoja per Holland ar Lincoln 
povandeninius tunelius iš 
New Yorko, ar iš New Jersey 
valstijos į New Yorką, negali 
vartoti, ir jeigu norėtų, nega
lėtų vartoti radio. Dabargi sa
koma, kad surasta būdai, kad 
keliaujanti per tunelius galės 
vartoti radio ir girdėti dainas 
bei muzika.

—o—
Jersey City esą 5,000 sve-* 

turgimių nepiliečių.
—o— 4

Paskutinės devynios mylios 
New Jersey Turnpike buvo 
atidaryta 15-tą dieną sausio. 
Du tiltai .per Passaic River 
bus užvardinti Chaplain Wa
shington Memorial. Hacken
sack River tiltas bus užvar
dintas Lewandowski. Abu vy-

’ Welter,N.Y.
Nelaimingi buyZ praėjusieji 

metai dėl mūsiK Praeitą bir
želį aš turė/au širdies ataką 
ir šešias savaites išgulėjau li
goninėje. Kali parvažiavau iš 
ligoninės, buvau po gydytojo 
priežiūra, ir vis dar nesijau
čiu sveikas. Praleidau visą 
vasarą namuose sirgdamas. 
Darbo jokio negalėjau dirbti. 
Laukiau pabaigos sezono ir 
manėme išvažiuoti į Texas 
valstiją, terr praleisti žiemos 
šalčius, kaip praleidome pen
kias praėjusias žiemas. Su vil- 
čia, gal pagerinsiu sveikatą 
saulėtoje Texas padangėje.

Bot kada jau laikas buvo 
išvažiuoti, mano žmona griu
vo beeidama ant ledo ir susi
laužė koją. Nuvežus pas gy
dytoją, ten jos koją įdėjo į 
gipsą, ir ji turės laukti aštuo- 
nias savaites, kolei tą gipsą 
nuims. Tai dabar abudu mes 
ligoniai. Turėjome pasilikti 
namuose, nebegalėjome išva
žiuoti į saulėtą Texas.

Labai gaila, kad aš netu
riu užtektinai gabumo išreikš
ti jums, draugai ir draugės, 
padėkavonę už jūsų malonų 
manęs ir mano žmonos aplan
kymą laike ligos, taip ir už 
atvirlaiškius, kurių gavome 
daug.

širdingai esame jums dė
kingi ir vėliname geriausios 
jums visiems sveikatos.

Antanas ir Monika 
014 en

Montello, Mass.
Vieša padėka

širdingai dėkoju visiems 
maloniai patarnavusiems laike 
mano vyro Kazimiero Kripaį- 
čio laidotuvių.

Labai ačiuoju šiems asme
nims: Vytautui Yakavoniui už 
jo mandagų profesijonališką 

i patarnavimą, kaipo grabo- 
riaus ir laidotuvių direkto
riaus ; visiems grabnešiams, 
E. Gasperawiciui, J. Buivydui, 
K. Rapčinskiui ir J. Rapčins- 
kiui; Breivų šeimos nariams, 
S. Grysai-Dugiui ir Piliečių 
Klubo nariams už suteiktą pa
talpą laik'e šermenų ; visoms 
gaspadinėms už jų rūpestin
gus pasidarbavimus. Taipgi, 

rai .žuvo garbingai antrajame 
pasauliniame kare. Pilietis

" ■......... / ■ -- ----------- ----- — 

visiem^'kvietkų ir vainikų au
kotojams ir visiems laidotuvė
se dalyvavusiems. z

Veronika KriPaitienė 
(Gaulytė)

Chicagos Žinios
Iš Roselando LDS 
139 kuopos veiklos

LDS 139 kp. susirinkimas į- 
vyko sausio 2 d. Narių daly
vavo labai mažai.

Finansų raštininkas prane
šė, kad jam reikia važiuoti ir 
iškolektuoti beveik iš visų na
rių mokesčius, tad dabar, šia
me metiniame susirinkime 
nutarėme, kad katras narys 
neužsimokės savo duoklių lai
ku, fin. sekretoriui reikės va
žiuoti iškolektuoti, tai' narys 
turės užmokėti važiavimo iš
laidas.

Fin. l’ašt. Ig. Urmonas iš
davė raportą. Kasoje pinigų 
yra $114.10.

Darinkta valdyba. Kasie- 
rius ir vice-pirm. apsiėmė tie 
patys: A. Kavaliauskas ir W. 
Mūrelis.

Fin. rašt. Ig. Urmonas ra
portavo apie ligonius. .Serga 
A. Armalis ir J. Taušlele. Li
goniai užsimaldavo 12 d. 
gruodžio. A. Mačiulis ligoni
nėj užsimaldavo 10 d. kruo- 
džio.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
i Rem kite 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 yfa pasiunčiami 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.

So. Boston, Mass.

Visus Bostono apylinkės lietuvius kviečiame į 
malonų pasilinksminimą, kuris Įvyks

Sausio-January 20,1952

Tai bus visos šios apylinkes

BANKETAS
su gražia dainų programa A

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS

Sale — 318 Broadway
So. Boston, Mass.

KALAKUTIENOS VAKARIENĖ
\ su visokiais prieskoniais

Pradžia 5 valandą vakare

Skaitlingai dalyvaukime šiame gražiame 
parengime paramai dienraščio Laisvės.

Naujas pirmininkas M. Užu- 
naris užėmė savo vietą.

K. Dagis

IŠ LIETUVOS
Plečiamas žuvų ūkis

DAUGAI, 1951, X. 31 d.
Jukniškių apylinkės “Aušros” 
kolūkio centre — septyni dfa 
deli tvenkiniai. Juos įrengė 
patys kolūkio nariai. Šių me
tų pavasarį į tvenkinius buvo 
įleista daugiau kaip 2,500 
jaunų karpių. Juos prižiūri 
kolūkietis P. Marčiulaitis. Iš 
žuvų ūkio kolūkis šiais me
tais gaus apie 13,000 rublių 
pajamų. Kolūkyje ir toliau 
numatoma išplėsti pelningą 
ūkio šaką — žuvininkystę, 
Kitais metais čia tvenkiniai 
bus dvigubai praplėsti.

J. Kisieliauskienė

I
Tel. AV. 2-4028 g

DR. JOHN REPSH1S
(REPfiYS) g

LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir 6-8 c

Nedaliomis ir Šventadieniais: j 
nuo 10 iki 12 ryto. £

495 Columbia Rd. ę
DORCHESTER, MASS, g



Žinios iš Lietuvos
50,000 rublių pajamų iš 
daržininkystės ir 
sodininkystės

JONIŠKIS, 1951, X. 31 d. 
— Baigiasi žemės ūkio motai 
rajono “Raudonosios žvaigž
dės” kolūkyje. Kolūkiečiams 
jau apskaičiuojami darbadie
niai, kolūkyje atliekamas pa
jamų suvedimas. Pajamos 
Šiais metais džiugina kolūkie
čius. Soduose užderėjo puikus 
obuolių derlius, sėkliniuose 
sklypuose — šakniavaisiai. 
Vien tik už obuolius kolūkis 
gavo 10,000 rublių, už pašari
nių
apie 23,000 rublių, O nuėmus 
daržoves nuo plačių kolūkinių 
daržų, jos žada taip pat gau
sias pajamas. J. Šimkus

šakniavaisių sėklas

'Abipus Lušos upelio

MAŽEIKIAI, 1951, X. 31

Įdomus yakaras 20-tą
Šio sekmadienio vakarą Šv. 

Trejybės bažnyčioje ir pobaž- 
nytinėje salėje įvyks įdomi 
programa taikai. Lygiai 8 vai. 
bažnyčioje bus apeigos, ku
rioms vadovaus dvasiškis Wil- 

Jiam Howard Melish. 
sis 25 minutes.

Po pamaldų, 8:30, 
nytinėje salėje įvyks 
ba temoje “Civilinės 
Visuomenės Veikla ir

Jos tę-

pobaž- 
prakal-
Laisves, 
Taika.”

Kalbės dvasiškis Kenneth Rip
ley Forbes iš Philadelphijos, 
kuris, kaip ir dvasiškiai Me- 
lish’iai, yra buvęs persekioja
mas už darbuotę visuomenės 
gerovei.

Bažnyčia ir salė randasi 
157 Montague St., prie Clin-

Seniau Lušos upelis skyrė Lie-1 ton St., netoli nuo visų sub- 
’ ‘ “ abipus'way linijų Borough Hali ststuvą nuo Latvijos: 

ios krantų sunkiai dirbo ir 
skurdžiai gyveno valstiečiai- 
pavienininkai.

•Prieš kelis metus' Latvijos 
TSR Skrundės rajono valstie
čiai susibūrė į kolūkį “Jau
nas komunars.” Kitoje 
upelio pusėje Mažeikių ra
jono Pikelių apylinkės vals
tiečiai sukūrė “Gegužės Pir
mosios” žemės ūkio artelę.

Abu kolūkiai šiais metais 
sutelktinai' pradėjo hidroelek
trinės statybą. Statybos dar
bai, vadovaujant statybos bri-

. gadininkųi V. Buivydui, vyk-'vykite minėtu laiku. Turėkite 
su savimi unijos ir social secu
rity 
site

ties, Brooklyne.

Kriaučių atydai
Sausio (Jan.) 23 d., 

vakaro, įvyks lietuvių 
čių 54-to skyriaus metinis 
sirinkimas 11-27 Arion 
unijos svetainėje.

Gerbiamieji kriaučiai 
kriaučkos, susirinkimas
svarbus, metinis. Numeskite 
savo naminius reikalus j sali, 
būtinai visi dalyvaukite ir at-

7:30 
kriaų-

su-
Pl.,

ir 
yra

'ilgumui Veikla pagelbėjo

Atidėjo Stuyvesant Town 
gyventojų evikciją

Filmus—Teatrai

korteles, nes kitaip nebū- 
jleisti j susirinkimą.

u pe
su ži- 
Apie 

gyventojai
laikais

LLD 1 kuopos nariams

domi visu spartumu; Didelį 
dėmesį statybos darbams ski
ria kolūkio “Jaunas komu- 
nars” pirmininkas Bliums ir 
“Gegužės Pirmosios” kolūkio 
pirmininkas šišliaūskas.

Neužilgo abipus Lušos 
lio kolūkiečių namuose 
bės elektros lemputės, 
tai šių apylinkių
buržuazijos valdymo 
ir svajoti negalėjo. A. Anužis

- -• '' ---- - _  -| ;,p", ' 1 ' J ' J

Rekonstruojamas fabrikas

KAUNAS, 1951, X. 30 d.— 
Karolio Požėlos vardo kondi
terijos ir saldainių fabriko 
kolektyvas* plačiai išvystė so
cialistinį lenktyniavimą Di
džiosios Spalio 
revoliucijos 
garbei.

Fabriko 
Vykdydami 
mus, įmonėje atlieka rekons- 
truavimo darbus.

Saldainių vyniojimo skyriu
je įrengta nauja vyniojimo 
mašina, pakeičianti septynis 
vynioto jus.

Fabrike pastatytas galin
gas vandens siurblys, kuris 
duos įmonei keliasdešimt t’ūlf- 
stančių rublių santaupų, bai
giami rekonstruavimo darbai 
šokolado ceche.

V. Jurkštas, 
J. Kimštaitė

Kuopos metinis susirinkimas 
įvyks sausio 24-tos vakaro 
7:30, L. A. Piliečių Klube, 
Stagg St. ir Union Avė., Broo
klyne. . į ■ i Sekr.

Visuomenės milžiniškiems 
protesto veiksmams tebeau
gant, Metropolitan Life Insu
rance firmos vienas viršininkų 
Robert English paskelbė, kad 
evikciją “atidedama.” Prane
šimas paskelbtas 6:15 trečia
dienio vakare, mažiau kaip 
15 valandų pirm planuotosios 
evikcijos.

Gynusios gyventojus nuo 
evikcijos organizacijos pa
reiškė, kad, jeigu- evikciją bū
tų buvusi neatšaukta, ketvir
tadienio ryto 7-tą valandą 
prie projekto 
10,000 
evikciją 
gal būt 
žmonių, 
valandų 
tims tūkstančių žmonių apie 
pakaitą pranešti.

Išgirdę apie tebepasilikimą 
jiems patiems buto, gyvento
jai nudžiugo. Džiaugėsi ir jų 
gynėjai, jiems pritarėjai 
visi nuomininkai. 
19 ir jų gynėjai 
reiškė: budėsime ir kova bus' 
tęsiama iki iškovosime garan
tiją, kad nebebus ne tiktai 
evikcijos, bet ir gręsmė evik- 
cijomis bus prašalinta.”

Paul Ross, įžymus visuome
nininkas, vienas tų 19-kos, 
buvęs pasikvietęs 30 “asme
niškų senų draugų” sykiu su 
šeima pusryčiauti ketvirtadie
nio ryto 8:30, kad jam “su
teiktų moralinės stiprybės,” 
sakė, jog jis pusryčių neati- 
dės, kad jie pavirto “pergalės 
pobūviu.”
Paskelbė kovą ir prieš 
nuomos kėlimą

Vito Marcantonio, Ameri
can Labor Party pirmininkas 
šioje valstybėje, kurio organi-

7-tą
buvo tikimasi 

pikietuotojų. Net ir 
atšaukus, sakė jie, 
dar susirinks daug 
nes tomis keliolika 
neįmanoma dešim-

ir
Tačiau tie 
tuojau pa-

“Red Shoes”
Sėkmingai rodyta per dau

gelį mėnesių kituose teatruo
se, filmą “Red Shoes” dabar 
kelinta savaitė rodoma Emba
ssy Guild Teatro, 33 W. 50th 
St.

Kituose Embassy Newsreel 
Teatruose rodomos tiktai 
trumpos neva žiniškos filmos, 
kurios, kaip kad poteriuose 
“amen,” visos pradžioje, vi
duryje, pabaigoje ir per visą 
agituoja už karą. Paįvairini
mui tos monotonijos 
spalvinių, vaikams 
Terrytoons.

dėl neužsimokėji-

prieš diskrimina- 
nuo evikcijos da- 
40 darbininkiškų,

zacija buvo viena vyriausių 
mobilizatorių apginti tas šei
mas, pareiškė:

“Sujudinta visu.omenės są
žinė net galingąją Metropoli
tan prispyrė nusileisti. Perga
lę už padorumą turi sekti to
kia pat kova prieš pasiūlymą 
pakelti nuomas Stuyvesant 
Town gyventojams.”

Firma jau yra įteikusi val
džiai prašymą leisti kelti nuo
mas po $7.78 už kambarį 
(bendroje sumoje-average). 
Dabartinės nuomos yra po $17 
už kambarį. Nuomininkai nu
rodo, kad pakėlus nuomas 
daugelis mažesniųjų išteklių 
žmonių, tarpę kurių yra dau
giau ir kovingesniųjų, galėtų 
tapti persekiojamais ir šalina
mais iš buto 
m o vendų.

Kovotojų 
*ciją gynime 
lyvavo virš
pilietinių, broliškų ir net reli
ginių organizacijų.

Užvis pirmieji persekioja
miems talkon atėjo darbinin
kų partijų darbuotojai, komu
nistai ir darbiečiai. Bet jie 
vieni nebūtų palenkę milijo
nierių ausies, nebūtų buvę iš
klausyti. Tačiau jų balsą iš
girdo nepartiniai žmonės ir 
kitų partijų padorieji nariai. 
Jie paliko nuošaliai savo poli
tinius ir kitokius skirtumus, 
stojo bendron talkon už tą 
vieną visiems svarbų reikalą 
— apginti namus. Pagaliau, 
artinantis paskutinei valandai, 
veiklon tas šeimas apginti bu
vo įsitraukę daug žymių vi
suomenininkų ir net valdžios 
pareigūnų,»tarpe tų kaunsil- 
manai Earl Brown , ir Stan
ley M. Isaacs. < I. L.

Kriaučių Neprigulmingo
Klubo nariams

lenktyniavimą
socialistinės

34-ųjų metinių

mechanizatoriai
savo įsipareigoji

Lietuvių Kriaučių Nepri- 
gulmingo Klubo metinis susi
rinkimas atsibus sausio (Janu
ary) 25 d., 1952 m., 7:30 va
landą vakaro. Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubo name, 
280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Visi nariai dalyvaukite. 
Bus 
mai

Gal ir majoras sutiks 
nusileisti dėl to 1 
“sales tax” nuošimčio

Pasiūlė leisti 18 metų 
jaunimui balsuoti

svarbių tarimų ir rinki- 
valdybos.

J. Bikulčius.
(14-15)

Long Island darbiečiai 
ruošiasi rinkimams

Ameri- 
pirmoji

d.

Nassau apskrities 
can Labor Partijos 
pirmrinkiminė konvencija į- 
vyks sausio 20-tos ryto 10:30, 
Garden City Hotel, 
džiaus iki 1 vai., paskiau • 
įvyks pietūs ir pobūvis.

Majoras Impellitteri pareiš
kė, kad esą “galimybių” jog 
miestas net nereikalausiąs to
liau palaikyti tą pernai uždė
tąjį ekstra vieną nuošimtį tak
sų ant pirkinių. Liktų tiktai 
du nuošimčiai.

Majoras pirmiau buvo sa
kęs, kad be to trečiojo nuo
šimčio miestas niekaip jieišsi- 
laikytų. Bet pasigirdo, kad 
Budžeto Tarybos dauguma 
juos atmestų, jeigu majoras 
ir pasiūlytų. Gi šiemet rinki-* 
mų metai. Joks politikierius, 
bus jis kandidatas ar tik dar
buotojas už kitus kandidatus, • 
nenori taksų didintojo kredi-

Posė- t°.

—
Taikos vardan

KLAIPĖDA, 1951, X. 30
«— Garvežių kolektyvas taikos
vardan prisiėmė naujus padi
dintus įsipareigojimus. Garvę- 
žininkai įsipareigojo kiekvie- I 
na mėnesį išleisti 2—3 garve-1 
žius viršum plano, pravesti 9 ■ 
sunkiasvorius traukinius, su
taupyti 80 tonų kuro.

I. Krasauskas

Sedos rajono Mičiurino var
do kolūkio statybininkų brigą- 
da pastatė 150 tonų grūdų 
talpos sandelį ir baigia statyti 
paukščių fermą. J. Lauraitis

■ ■"
AMERIKINĖ PREMJERA!

Pradedant Šeštadienį, Sausio 19
Artkino perstato: 

Jspūdingus dokumentinius judamuo
sius paveikslus ,2-ro Pasaulinio 
Taikos Kongreso.

PEACE WILL WIN Dr. Henry C. Bennett, 
kuris tapo užmuštas lėk-^ 
tuvo nelaimėje aną dieną 
Irane. Jis buvo siunčia
mas Iranan kaipo ameri
kinės komisijos pirminin- 
Jkas. Apart jo, toje pa
čioje nelaimėje? žuvo dar 
dvidešimt žinonių. f

Pagaminta Varšavoj. Lenkijoj
Dirigavo JORIS 

Filmoje rodoma Ilya 
Dmitri Shostakovich, 
Dekanas, Prof. Joliot

IVENS. 
Ehrenburg, 
Canterbury' 
Curie ir kiti 

pasauliniai-garsūs žmonės.
STANLEY THEATRE

• 7th Avenue, tarp 41 ir 42 Streets 
New York City.

<rrr .............

“I Want You”
Tikrai nori mūsų 

kariauti kare ir mūsų 
bio karui finansuoti — tokia 
šios filmos, tėra vertė.

Filmą vaizduoja vidurinės 
klasės šeimą dviejų praėjusių
jų karų ir milijonierių pagoi- i 
daujamojo ir kurstomojo tre- i 
čiojo karo laikotarpiu, šeimos 
tęva — gyvas paveikslas tų 
neva veteranų-plepėtojų, ku
rie pirmojo karo laikotarpiu 
buvo nuvažiavę lig pirmosios 
kempės čia pat Amerikos kon
tinente ir dabar, apsivilkę 
uniformomis, antiškai tūpčio
ja, šventėmis ir rėkauja už 
karą, o tarp švenčių per visus 
metus giriasi, kokie narsūs jie 
buvę.

Prisiklausęs, kaip lengvai 
tėvas tapo dideliu vyru ir ti
kėdamasis “atomines bombos 
pagalba” dar greičiau tapti 
didvyriu1 antrasis jo jaunas' 
sūnus savanoriai išeina tarny- ’ 
bon, o jo žmona su • džiaugs-' 
mu jį išleidžia, nežiūrint to, 
kad jo brolis tapo užmuštas ; 
praėjusiame kare.

Tiktai viena motina, atrodo, 
gyvena ne sapne, o skaudžio
je tikrovėje. Ji neteko sūnaus 
praėjusiame kare ii' dabar 
randasi pavojuje prarasti ant
rąjį sūnų. Bet jos veikla pa
skandinama kitų plepėjimuo
se už karą. i

—o—
Stanley Teatre

Pakartojamos “Ivan The 
Terrible” ir “Hello Moscow.” 
Sausio 19-tą pradės rodyti 

| “Peace Wilf Win.” N.E.K.

Brooklynietis • assemblyma- 
nas Philip J. Schupler sausio 
14-tą įteikė New York o Vals
tybės Seimeliui bilių, raginan
tį nutarti leisti 18 metų jau
nimui balsuoti.

Tikimasi, kad žmonės tokį MjKJnniprKLac 
pasiūlymą užgirtų, jeigu jis į nllllJUlllvI landa 
būtų paduotas piliečiams bal
suoti. Seimelis vargiai teiksis 
tai užgirti, nebent būtų ga
lingas veiksmas susiedijose už 
to pasiūlymo priėmimą. O 
taip turėtų būti. Dabar 18 
metų amžiaus jaunimas gali 
mirti karuose, kur nors ant 
svetimos žemės, bet neturi 
teisės rinkti ar atmesti tuos,.

! kurie karus rengia. ,

“bankrotas”

Pasipriešinusiais esą 
ninkas Joseph, Miesto 
bos prezidentas Halley, Man
hattan prezidentas Wagner 
ir Queens prezidentas Lundy. 
Bendrai jie sudaro 9 iš 16-kos 
taryboje esamų balsų.

Tary-

Planuoja operai naują 
j pastatą New Yorke

Kas sudaro ta galingąją 
Budžeto Tarybą

Kalbant miesto finansų rei
kalais dažnai išgirstame mi- 

.nint Board of Estimate ir rū
pi sužinoti, kas tie galingieji. 
Taryba turi galią pasiūlyti 
miesto reikalams taksus ir iš- 
mokesčius. Nors galutinai bu- 
džetą sprendžia Miesto Tary
ba (Council), tačiau 
niausią nutaria tą, ką 
to Taryba pasiūlo.

Budžeto Tarybą 
miesto majoras, 
Miesto Tarybos
kiekvienas su trimis balsais, 
taipgi-visų penkių miesto aps
kričių prezidentai, kurių du— 
brooklynietis ir manhattanie- 
tis -— turi po du balsus, o 
Bronx,. Queens ir Richmond 
apskričių po vieną balsą.

Metropolitan Operos nau
jam pastatui pasimota nupirk
ti žemės prie Columbus Circ
le, tarp 58th ir 59th St. .Tas 
80,000 ketvirtainių pėdų plo
tas kainuosiąs $1,200,000. 
Tačiau operai, kaip ir visiems

ji daž-
Budže-

sudaro 
iždininkas, 

prezidentas,

Mrs. Esther Jackson gavo i • • iiižinią nuo miestinės labdary
bės department© ' viršininko 

i padėjėjo Potter, kad jos K a- į 
tryte, 4 metų, dar galės pasi-1 
likti mažamečiams prižiūrėtu-; 

! ve j e iki vasario 1-mo's? .
Pirmiau Jacksonienei buvo 

pranešta, kad jinai turėsianti 
mergaitę atsiimti iš ten tuo
jau- po Kalėdų. Tai išgirdusi, 
motina ėjo į valdinę įstaigą Į 

i teirautis, dėl ko taip, prašyti, į 
kad jos mergaitę globotų die
nomis, kuomet jinai eina dirb
ti. Ten nieko nelaimėjusi, 
kreipėsi į kitas motinas savo 
susiedijoje. Kaimynų delega
cija buvo nuvykusi įstaigon 
praėjusį šeštadienį. Po. to atė- 

rodo I ,0 žinia apie pratęsimą laiko.
taikytų I ‘

i legacija sykiu su Jacksoniene Į 
i eis įstaigon įrbdinėti, kad be 
tos pagalbos Jacksoniene ne- 

| galės užsidirbti sau ir dviem 
mažametėms dukrytėms pra
gyvenimo. Jie prašys mažytę 
Kathy Jackson palikti prižiū- 
•rėtuvėje'neribotam laikui, kol 
ta priežiūra bus jai reikalin
ga*.

Jacksonienės nelaimes pra- 
Isidėjo nuo praėjusių 

. tosios policijos agentai 
, areštuoti veikėją jos 
i persekiojamą einant tuo prieš- 
1 darbininkiškuoju Smith įsta- 
I tu. Vyro nerado namie, nesu- 
j areštavo. Bet nuo to laiko 
i sekliai neduoda ramybes jo 
žmonai. O dabar buvo pasi
mota ir kūdikiui atimti prie
žiūrą, kad motina negalėtų 
dirbti. Tas paskiausias užmo
jis papiktino susiediją.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga patikima moteriškė 
namų darbui; valgio gaminimas tik 
pietus; valandos nuo 9 ryto iki 5 
po pietų. Reikia paliudijimo. —. Te
lefonas TW. 7-8788. . (11-15)

RANDAVOJ1MAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam-j 

barys, apšildomas, privatinis įėjima^ 
geras traukiniais susisiekimas su 
miestu ir nelabai toli nuo Liberty 
Auditorium. Telefonuokite: TAylor 
7-3265. (13-15)

Pajieškojimai
Pajieškau fornišiuoto kambario 

Brooklyne. Norėčiau, kad pagamin
tų ir valgį, arba pats galėčiau pa
sigaminti, jei būtų galima pasinau
doti virtuve. Tačiau, gerą kambarj 
imčiau, jei ir nebūtų patogumų val
gio pasigaminimui. Prašau kreiptis: 
Anthony Litvaitis, Apart. 21, 350 
Keap St., Brooklyn, N. Y. (13-15)

Sausio 21-mą susiedijos de-1 PRANEŠIMAI

sūnaus
uždar-

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Choro koncertas ir šo

kiai įvyks vasario (Feb.) 16, 1952, 
Lietuvių Tautiško Namo žemutinėje 
salėje, kampas Vine St., North 
Main St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Choras susimokinęs naujų dainų 
duos ■ gerą programą, taip pat bus 
gera orkestrą šokiams. įžanga tik 
vienas doleris.

metų
■ birželio 20-tos, kuomet slap- 

ate j o 
vyrą,

Valdinė t’ublic Service 
misija kaltina South Bay Con
solidated Water Co. ir valdi
nį Suffolk Apskrities Vande
niui Autoritetą. kad vienos { 
pardavimas vandentiekio, o 
kitos pirkimas buvo padary
tas neteisėtai.,

Pirma Įouvo paskelbusi 
bankrūtą. Bet kai tiktai pa
sklido žinia, jog valdžia van
dentiekį pirks už “peraukštą 
kainą” — $7,320,000 —, “su
bankrutavusios” firmos serai, 
buvę po $8, pakilo iki $215 
ir, daugiau U’ž Šerą.

Ko-

kitiems kultūriniams reika
lams, pinigai turi ateiti rink
liavomis aukų. Tam tikslui 
jau sukelta $900,000.

Nupigintas Pardavimas Baty
Nuo sausio 15-tos iki vasario 15-tai 1952 metų, 

per čielą menesį parduodam batus nupigintomis kai
nomis; net 15-tu nuošimčiu pigiau, negu kad buvo. 
Reiškia — ant poros batų apie $2.00 pigiau.

Batų yra: vyrams, moterims, vaikinams; mergi
noms, vaikams ir kūdikiams. Batai gerų kompanijų: 
Sundial Shoe Co., Polly Preston. Betzy Cross, John
sonian ir kitų: Saizai: vyrams iki 14-kos, moterims 
iki 11-kos.-----  Taigi, kam reikia batų, tai prašom
užeiti, nes dabar geba proga pirkti.

Krautuvės antrašas:

JONAS JUŠKA
107-13 Jamaica Ave.,

Netoli nuo BMT Jamaica
Richmond Hill 18, N. Y.

linijos 111th Street stoties.

Lietuvių Literatūros Draugijos G 
kuopos išrinktas komitetas rengia 
vakarienę ir koncertą, kuris įvyks] 
kovo 
tuvių 
lė je. 
tetas 
rimų

22 d., (March), 1952 m. Liet 
Tautiško Namo žemutinėje sa-J 
Pradžia 7 vai. vakare. Komi® 
prižada duoti gerų valgių, gė- 
ir gerą dainų programą.

(14-15)

DETROIT, MICH.
LDS 86 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks vasario 3 d., 1952, 
10 vai. ryto, 3014 Yemans. Visi na
riai būkit laiku, turim išrinkt kuo
pos pirmininką, taipgi yra atėję 
Centro Valdybos nominacijos blan
kūs, tad visi dalyvaukit šiame svar
biam susirinkime ir pasimokėkite 
savo duokles. — Sekr. (13-14)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewcs 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, Ph. G.

Tol. EV. 7-6283

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’iu

AUTO 
REPAIR

Baigus mokyklą išduodame dip\* 
mą, padedame gauti vairutojo’ 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ,ir anglų kal
bose.

• . Direktorius . Į - *
’ L. TlClINIAVICrUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Per tvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

- 394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

. LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gęrai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-686^

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

,6 gus!.—Laisvė (Liberty)-šeštadien., Sausio-Jan. 19, 1952




