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Šiandien, šeštadienį, Kultū
riniame Centre įvyks šaunus 
pobūvis. Jį rengia LDS 3-eioji 
Apskritis. Tikslas: pagerbti 
ilgamečius apskrities veikėjus. 
Jie to pagerbimo pilnai užsi- 

. tarnauja. Puikiai jie veda iri 
tvarko ' apskrities reikalus. į 
Tarnauja daug metų be jo
kio atlyginimo.

Tad pažangūs žmonės susi
eis, pasilinksmins, gražiai lai
ką praleis ir pagerbs tuos sa
vo nenuilstančius darbuotojus. 
Taip ir reikia.

Visi sako, kad šiemetinė 
(šeštoji) Jungtinių Tautų 
Asemblėjos sesija buvo ,pati 
bergždžiausia. Taip, mat, pa
tvarkė mūsų vyriausybė. O ki
tos kapitalistinės šalys, kurios 
iki ausų paskendę Amerikos 

^kišenėje, turėjo šokti pagal 
mūsų muziką.

Taip jau tapo nuganyta ta 
tiek daug žadėjusi pasaulinė 
organizacija.

Dar trumpas tebėra LLD 
garbės kuopų sąrašas. Jei ne
klystu, tai per sausio mėnesį 
tik pora ar trejetas kuopų pri
siuntė į Centrą duokles už vi
sus savo narius.

Puikiai pasirodė St. Peters
burg-Tampa-Clearwater kuo
pa ir Oaklando kuopa. Viena 
iš Floridos, kita iš Californi- 
jos.

Duoklių mokėjimas yra sku
biausia visų Literatūros Drau
gijos narių'užduotis. Nelauki
te, neatilėliokite!

; Kanadiškio Liaudies Balso 
vajus gražiai pavyko. Visiems 
džiugu. Laikraštis pbr vajuj 
gavo pusketvirto tūkstančio i {įjojėta 11 BUS M

Anglijos ‘popiežius
dolerių finansinės paramos ir 
virš šimto naujų skaitytojų.

N. Y., Tribune kolumnistas 
Lippmann .vanoja kailį ame
rikoniškiems diplomatams. Jie 
turį per ilgus, tiesiog nesuval
domus liežuvius. Plepa jie 
baisiai daug, ir plepa žioplai. 
Viską jie garsiai pasisako: 
ką jie veiks, ką jie darys, 
kaip jie nuo šios ašarų pakai-1 

Elizabetha yra episkopalė, 
o nuvykus. Škotijon turės 
būti presbyterione, skirtin
gai imant sakramentus nuo

nės nušluos visus komunisti
nius kraštus.

Tai kvaila ir beprotiška. 
Viena, sako Lippmann, juk 
jie turi žinoti, kad tokios ga
lybės nesiranda, 1 
paskutinis kvailys visus savo 

.^uplanus iš anksto savo priešui 
i išdėsto.

Lippmann pataria 
lomatams suvaldyti 
žuvius.

mūsų d ip
sa vo lie-

§u lenkaisVėl bėdos turime 
pabėgėliais. Jie nenurimsią be 
Vilniaus. Taip pat turėsią at
sikąsti kavalką ir Ukrainos. 
Tik laukia progos: Lietuvos 
ir Ukrainos “išlaisvinimo.”

Bet niekas nesibijo šuns be 
dantų. Tie lenkiški pabėgėliai 
tiek tereiškia, kaip ir lietu
viški krupavičiai ii- kamins,kai. 
Niekas su jais nesisl/aito. 
Niekas jų zaunų neklą

. Ką dabar Keleivio gaspa- 
dorius Strazdas darys su Ke
leivio redaktoriumi Januškiu ? 
Januškis sako, kad “žmonių 
skundimas yra negražus daly
kas,” kad tai yra “niekšiškas 
paprotys.” Gi Strazdas pasi
rodė niekšu ant niekšų, va
žiuodamas net Chicagon įkas
ti Leoną Pruseiką.

Bet gal čia turime nesusi
pratimą? Januškis kalba apie 
Kįonosčikus prieš smetoninin- 
Ką V. Rastenį. Nesinori tikėti, 
kad jis turėjo mintyje taip 
pat donosčiką Strazdą, kuris 
kandžioja pažangų veikėją. 
Reikia žinoti, -kad Januškis 
rašė dar sausio 30 d., keletą

VAKARINES VOKIETIJOS 
POLICIJA ATAKAVO 
TAIKOS DEMONSTRACIJĄ
Premjeras Adenaueris įkalbinėjo 
sudaryt 400,000 vokiečių armijų

Vokietija. — Va-’ateičiai palikti Saar srities
klausimą spręsti. Saar yra daryti tokias sutartis su ki- 

tras pirmininkas Adenaue- Francijos paglemžtas, 
ris įkalbinėjo savo seimui, 
kad užgirt generolo Eisen- 
howerio planą — rekrutuot 
460 tūkstančių vokiečių, 
kaip tarptautinės armijos 
dalį prieš komunizmą.

Adenaueris pasakojo, kad 
jeigu vokiečių kariuomenė 
neprisidėtų prie tarptauti
nės armijos, tai “Sovietai 
galėtų per 24 valandas, nu- 
šluot visa vakarinę Vokie
tija.”

Kuomet jis taip kalbėjo, 
tai keli tūkstančiai žmonių 
demonstravo prie seimo rū
mų. Demonstrantai šaukė: 
“Neginkluot vokiečių!” 
“Kovot už taiką!”

Policija įnirtingai ataka
vo demonstrantus. Daužė 
juos buožėmis. Kartu gais
rinės mašinos smarkiomis 
vandens srovėmis blaškė 
taikos reikalautojus.

Adenaueris taipgi siūlė

Bonn 
karinės Vokietijos minis-

n,London. — Elizabetha 
užimdama Anglijos sostą, 
kartu tapo galva valdiškos 
anglu episkopalų bažnyčios 
ir Škotijos presbyterionų 
bažnyčios. Abidvi bažny
čios yra protestantiškos.

Būdama pačioj Anglijoj,

kita _  tik į vienos ir kitos bažnyčios.
Anglijos karaliai • sykiu 

yra vyriausi tų religijų va
dai.

. Franko nusmerkė mirt
11 polit. kalinių

Barcelona, Ispanija. — 
Franko fašistų karinis teis
mas nusmerkė mirti 11 poj
ūtinių kalinių, apšaukda
mas juos “kraštutiniais” 
valdžios priešais. ' Penkis 
kitus nuteisė iki 30 metų

Hong Kongas būsiąs karo 
bazė prieš Kiniją

Peking. — Kinijos, laik
raščiai rašo, kad anglai pa- 

| verčia savo koloniją Hong 
Kong į karinę bazę planuo
jamam įsiveržimui į Kinijos 
Liaudies Respubliką.

ORAS.— šaltoka giedra, 
kaip ir vakar.

dienų prieš Prūseikos bylą. 
Nenusivilsime, jeigu seka
mam ^Keleivio numeryje Straz
das apturės to paties tfanuš- 
kio palaiminimą.

Niekas seime neplojo A- 
denaueriui. Net jo paties 
partijos atstovai katalikai 
buvo susiraukę prieš tokius

Perša užblokuot Kiniją, 
atsaukt Jaltos sutartį CHVRClIILL0 POLITIKA DAR

ARŠIAU VARGINA ANGLUSState College, Pa. — Re- 
publikonas senatorius Wm. 
Knowland, čia kalbėdamas, 
ragino Amerikos valdžią 
užblokuot Kinijos Liaudies 
Respubliką ii- panaikint 
Jaltos sutartį.

Tą sutartį padarė prez. 
Rooseveltas, Sovietų prem
jeras Stalinas ir Anglijos 
premjeras Churchillas 1945 

priskiriant Sovietams 
Japonijos 
Sachalino

m
tūlas buvusias 
salas ir pietinę 
salos pusę.

Anglija kaltina senąją 
Egipto valdžią už 
riaušes prieš anglus

Kairo, Egiptas. — Angli
ja formaliai užprotestavo 
Egiptui prieš riaušes, įvy
kusias sostinėje Kaire sau
sio 26 d., kur egi Utenai už
mušė 10 anglų. Riaušinin
kai taip pat degino anglų 
viešbučius ir kitus biznius.

Anglija kaltina buvusiąją 
tuomet premjero
Pašos tautininkų (Wafd) 
valdžią; sako, ta 
“drąsino kriminalistus 
puldinėt anglus.

Anglija todėl reikalauja 
skaudžiai nubaust riauši
ninkus ir atlygint už pa
darytus anglams nuosto
lius.

Nahas

valdžia
” už-

Amai! paskirtas 
kainų direktorium

Washington.— Preziden
tas Trumanas paskyrė nau
ju direktorium kainoms 
kontroliuotiEllisą Arnallą, 
buvusį Georgijos valstijos 
gubernatorių.

Senasis kontroliuo t o j a s 
Mike DiSalle apleido tarny
bą, nes kandidatuoja Ohio 
valstijoje į Jungtinių Vals
tijų senatorius.

* Arnall, būdąma’s guberna
torium', priešinosi fašisti
niam Ku Klūks Klanui.

Piliečių Sąjunga prieš 
pamaldas mokyklose

<

• New York. — Piliečių Są
junga (Citizens Union) rei
kalauja, kad New Yorko 
valsui jos seimelis atmestų 
bilių, peršantį įvest versti
nas pamaldas mokyklose.

53 senatoriai ragina apsaugot 
Konstitucijų nuo prezidento 
ir nuo Jungtinių Tautų

Washington. — 43 repu- 
blikonai senatoriai i)’ 13 de
mokratų išvien davė pasiū
lymą sekamai pataisyti 
Jungtinių Valstijų Konsti- 

Uždrausta prezidentui

tais kraštais, kurios pažeis
tų konstitucines amerikie
čių teises.

Neduoti jokiai tarptau
tinei organizacijai tokių 
teisių, kurias Jungtinių 
Valstijų Konstitucija su
teikia tiktai šios šalies Kon
gresui ir prezidentui.

London.—Premjero-Chur- 
chillo konservatorių valdžia 
vis blogina gyvenimą anglų 
dauguomenei ir puldo nau
dingąją pramonę.

Churchillas stengiasi su- 
taupyt 420 milijonu dole
rių; todėl numušė plieno ii' 
kitų medžiagų pirkimą iš 
Jungtinių Valstijų. Trūks
tant gi medžiagų, civiliniai, 
fabrikai mažina darbus; dar 
tūkstančiams darbininkų; o 
kai kurie fabrikai turės Ir 
visai užsidaryti, sako darbo 
ministras Duncan Sandys.

Valdžia jau pradėjo vers
tinai varyti Į karines pra
mones ^arbininkus, paleis
tus iš civiliniu darbu.

Maisto ministerija rengia-

Egipto valdžia medžio ja anglų priešus
Kairo, Egiptas. — Egip- 

tinė policija urmu suėmė 
dar apie 300 savo tautiečių 
Suezo kanalo ruožte. Kal
tina juos už teroro veiks
mus prieš anglus. '
Naujoji valdžia nori 
susitaikyt su Anglija

Naujasis Egipto premje
ras Aly Maher pareiškė:

“Visuomet yra mums pro
ga ramiai susitaikyti su 
Anglija. Mes norėtume pa-

Panama paleidžia < buvusį 
prezidentą iš kalėjimo

Panamos seimas nutarė 
paleist' buvusį prezidentą 
Arnulfą Ariasą iš kalėjimo. 
Jis įkalintas nuo 1951 metų 
gegužės, kada buvo nuvers
ta Ariašo valdžia per poli
cijos sukilimą.

Seimas taipgi nutarė do
vanoti bausmę visiems įka
lintiems Ariaso šalinin
kams' Dabartinis preziden
tas Arosimena užgynė sei
mo nutarimą.

(Panama yra, Centralinės 
Amerikos respublikėlė.)

Praga, Čechoslovakija. — 
čechoslovakų teismo spren
dimu, tapo suišaudyti dar 5 ralienei Elizabeth ai II gar- 
asmenys už šnipinėjimą A- bes vardą, pavadindami ją 
merikai.

Šis senatorių pasiūlymas 
nukreiptas ypač prieš tūlus. 
Jungtinių Tautų nuostatus.

Senatorius Bricker, pa
vyzdžiui, nurodė į Jungt. 
Tautų čarterio skyrių apie 
žmoniškumo teises. Sako, 
pi’ezidentas, naudodamas 
tokius J. Tautų čarterio! 
pas mus, galėtų uždrausti! 
viešus^ teismus ir panajkin- rįs ragina sušaukti politinę 
ti žodžio ir spaudos laisvę., valstybių konferenciją už

Konstitucijos pataisymui 90 dienų po busimosios pa- 
padaryti reikia, kad tatai 1 H?nibu sutarties, 
užgirtų Kongresas ir pa
tvirtintų trys ketvirtadaliai

si vėl pakelti kainas racio- 
nuotiems valgiams.

Valdžia visai uždraudė 
statyti mokyklas; sustabdė 
net senųjų mokyklų taisy
mą, kurios jau prieš 25 me
tus buvo pasmerktos ųnu- 
OTioVimui kaip niekam ne
tikusios.

Reikalaujama, kad darbi
ninkai primokėt už daktar. 
riškus patarnavimus. O 
prie buvusios darbiečiu val
džios tie pa.tarnayimai bu
vo nemokamai suteikiami

> 4

iš sveikatos apdrąudos fon
do.

Taip - Churchillo valdžia 
“stiprina” savo iždą ginkla
vimuisi pagal amerikinę 
programą prieš komuniz
mą. .v 

lankiai svarstyti bile pasiū
lymus gynimui Suezo sri
ties, jei būtų patenkinti tau
tiniai mūsų troškimai.” v

Anglai - amerikonai siūlė 
įsteigti tarptautinę Koman
dą Viduriniams Rytams 
(ypač Suezo kanalui) ginti 
nuo komunizmo. Kvietė ir 
Egiptą prisidėti. Turkija 
ir Francija/ jau prisideda.

Dabartį! 
j eras, mat 
komandai.

:o prem
ia tokiai

Iranas prašo uždaryti 3 
Amerikos žinių įstaigas

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia uždarė anglų ir So
vietų kultūrinius centrus 
visur, apart sostinės Tehe
rano. Dabar prašo, kad A- 
merika taip pat uždarytų 
tris savo žinių Įstaigas'.ki
tuose. miestuose, paliekant 
tik vieną tokią Įstaigą Te
herane.

KARALIENE — “MOTE
RIŠKAS DRAMBLYS”

Durban, Piet. Afrika. — 
Zulu tautos negrų vadai su
teikė naujajai Anglijos ka-

“Moterišku Slonium.” | kandidatuoja trečiam.

AMERIKONAI SVARSTYS 
ŠIAURIEČIŲ SIŪLOMĄ 
POLITINĘ SUEIGĄ
Ridgway užgina broliautis su 
Šiaurinės Korėjos reporteriais

Korėja, vas. 8. — Ameri
konų komanda penktadie
nį sutiko svarstyti Šiauri- 

' nes Korėjos pašildymą, J<u-

Siaubu sutarties.

Sovietų spauda rašo 
apie krizę Amerikoj

Maskva. — Pravda, ofi- 
cialis Sovietų ' komunistų 
laikraštis, rašo, kad Ameri
koje rimtai išsivysto nedar
bo krizė; todėl jau “dau
giau amerikiečių remia tai
kos šalininkų judėjimą, ir 
auga pasipriešinimas kari
nei Trumano politikai.”

Sovietinis Literatūros 
Laikraštis užpildė pusę pus
lapio raštais apie “Augan
čią Krizę Jungtinėse Vals
tijose.” . •

Tunisijos kunigaikštis 
reikalauja panaikint 
francūzų karo stovį

Tunis. — Arabas Tunisi
jos kunigaikštis Amin pa
siuntė Franci jai reikalavi
mą — atšaukti karo stovį 
.ir išlaisvinti įkalintus Tuni
sijos patri jotus. Jisai sako, 
tik po to galima būtų pra
dėti derybas su francūzais 
apie tautinę savivaldą tuni- 
sams. Tokia savivalda dar 
palaikytų Tunisiją priklau
somybėje nuo Francijos.

(Francija laikė kunigaiš- 
tj Aminą savo pastumdėliu 
ir reikalavo, kad jis sutu
rėtų gyventojus nuo maiš
tų prieš Franci ją.)

Šimtai tūkstančių tunisų 
per kelias savaites demons
travo, reikalaudami Tunisi- 
jai pilnutinio savistovumo, 
visai atsiskiriant nuo Fran
cijos. Francūzų kariuome
nė šaudė demonstrantus ir 
sugrūdo tūkstančius jų 
kalėjimus..

Gubernatorius neteisiamas 
už taksą “užmiršimą”.

Washington.—lowos vals
tijos gubernatorius William 
S. Beardsley, republikonas,- 
buvo iki šiol nesumokėjęs 
taksų už 5 metus; ir val
džia jau grasino jam teis
mu.

Bet gubernatorius pasku
tinėmis dienomis atsiuntė 
$8,000 taksų ir $5,000 pa
baudos už jų “užmiršimą.” 
Tad valdžia ir nutarė ne- 
traukt jo teisman.

Beardsley baigia antrąjį 
' gubernatoriaus terminą ir

Pasiūlymas sako, ta kon
ferencija turėtų daryti nu
tarimus šitokiais klausi
mais:

Politinis dalykų sutvar
kymas Korėjoje po karo.

Svetimųjų armijų ištrau
kimas iš Korėjos..

Taikos klausimai visuose 
Tolimuosiuose Rytuose.

Neoficialiai, tačiau, pra* 
nešama, kad amerikonai 
siūlys dabar svarvstyti tik* 
tai pačią Korėją paliečian
čius dalykus, dar neliečiant 
Tolimųjų Rytu apskritai.

Generolas Ridgway, vy
riausias amerikonu koman
dierius., uždraudė saviš
kiams korespondentams 
broliautis su komunistiniais 
šiaurinės Korėjos kores
pondentais.

Vienu ir kitu korespon
dentai Panmūndžome tėmi- 
ja ir aprašinėja derybas dėl 
paliaubų.

Ridgway bijo, kad ameri
kiniai reporteriai neapsi- 
krėstų “komunistine propa
ganda.”

y
/

Truman paskyrė naują 
ambasadorių Sovietam

Washington.—Prez. Tru< 
manas paskyrė Geo* F.’ 
Kennaną ambasadorium So
vietų Sąjungai vieton pasi
traukiančio admirolo Alano 
Kirko.

Kennan yra garsinamas 
kaip “rusiškų dalykų žino-' 
vas.” Jis padarė Trumanui 
ir planus, kaip “sulaikyti” 
Sovietų Sąjungą nuo toles
nio plėtimosi.

Susprogo bombonešis, 
pražudant 16 žmonių

• TA • /Tokio, Japonija. Prie- 
miestin nukrito ir susprogo 
amerikinis bombonešis, pri
krautas bombų, pražudant 
visus 11 savo lakūnų. .• /

i; Sprogimas taip pat už- 
" i mušė 5 japonus ir sudegi

no 10 namų.

Amerikonų Legionas perša 
įvest religiją į mokyklas

Philadelphia. — Ameriko
nų Legiono komandierius 
Donaldas R. Wilsonas ra
gino įvesti religijos dėsty
mą viešose mokyklose; 
taipgi piršo visiems ameri
kiečiams eiti bažnyčion kas 
sekmadienį ir kasdien mels
tis namie.

Wilsonas, kalbėdamas 
Keturių Kapelionų Koply
čioje, sakė, tokios religinės 
programos reikalauja 4 mi- „ 
ii j onai amerikinių legionie
rių.
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NEŠVARI KOMEDIJA
ANTROJO PASAULINIO KARO metu hitleriniai 

banditai išžudė milijonus žmonių.
Tarp kitų, jie nužudė keletą tūkstančių lenkų karių; 

nužudė ir apkasė Katyno miške netoli Smolensko.
Hitlerininkai, kaip žinia, žudė ne tik žydus, — jie žu

dė lenkus, ukrainiečius, rusus, baltarusius ir kitus sla
vus, kuriuos jie ryžosi išnaikinti, kaip “žemesniąją ra
sę.” Žudė, aišku, jie ir lietuvius ir kitas tautas: vienus 
šaudė, kitus siuntė į koncentracijos stovyklas ir ten ba
du marino arba kremavo specialiai įsteigtose kremato- 
rijose.

’ Karo metu visiems buvo aiškūs hitlerininkų planai ir 
visi neabejojo jokia piktadaryste, jų atlikta.

Bet Hitleris ir jo pasekėjai savo kriminalinius darbus 
ryžosi primesti kitiems. Pavyzdžiui, Katyno skerdynes 
jie, hitlerininkai, primetė rusams! Buvo tyrinėta ir 

• prirodyta, jog hitlerininkai atliko dvi baisias krimiria- 
lystes: viena:, jie žudė žmones, kita:’ jie savo žudynes 
stengėsi primesti kitiems, šiame atvejuje Tarybų Są
jungai.

Karo metu amerikiečiai ir visa civilizuota žmonija la
bai piktinosi hitlerininkų žudynėmis, tame skaičiuje ir 
Katyno žudynėmis. Tik Hitlerio šalininkai laikėsi Goe- 
belso “dėsnio,” būk Katyno žudynes atlikę bolševikai.

ĮSPĖJA
Sandara įspėja savo skai

tytojus, kad jie suprastų, 
jog “gerbūvio laikai Ame
rikoje nėra pastovūs,”—at
eis krizė, ' nedarbas. Tai 
tiesa.

Bet kaipgi Sandara ban
do krizei kelią pastoti? Ji 
liepia savo pasekėjams tau
pyti pinigus.

Gerai, taupyti tai taupy
ti, bet kur jie gauti? Mais
tas ir kitkas vis brangsta, 
daug darbininkų šeimų vos 
begali išsiversti iš gauna
mos algos. Pagaliau: kas 
iš to taupymo,y kuomet in
fliacija naikina dolerio ver
tę? Asmuo, sakysime, pa
dėjęs 
prieš 
ėmęs 
juos 
tiek, kiek prieš 10 metų ga
lėjo nusipirkti už 50 dole
rių !

O kas bus toliau ?!

į banką 100 dolerių 
10 metų, šiandien, iš- 
iš banko, tegali už 
nusipirkti produktų

KANADOS ŽMONĖS Už 
DRAUGIŠKUS RYŠIUS 
SU TARYBŲ SĄJUNGA

Per virš porą metų Ka
nadoje gyvuoja Kanados - 
Tarybų Sąjungos Draugys
tės (Friendship) Draugija, 
kurios tikslas skleisti žmo
nėse žinias apie T. Sąjun
gą, supažindinti visuomenę 
su socialistinio krašto žmo
nių gyvenimu, na, ir daryti 
viską, kad tarp abiejų kraš
tų viešpatautų prietelišku- 
mas ir taika.

Neseniai Toronto mieste 
įvyko antrasis minėtos 
D r a u g i j o.s suvažiavimas, 
apie kurį Liaudies Balse 
išsamiau rašo laikraščio re
daktorius J. Yla. Jis nu
rodo, jog pirmajame suva
žiavime tedalyvavo tik apie 
50 delegatų, gi šiame, an
trajame, jau buvo arti 300. 
J. Ylos žodžiais:

Suvažiavimas priėmė kons
tituciją, pagal kurią ši organi
zacija veiks. Bus organizuo
jamos kuopos po visą šalį. 
Narių duoklės bus $2 į metus. 
Įvairios organizacijos galės 

j afiliuoti, užsimokėdamos $10 
į metus. Skyriai ar kuopos ga
lės afiliuoti užsimokėdami 
$5 į metus.

Organizacija užsibrėžė tiks-

’LKARAS PASIBAIGĖ. Prasidėjo šaltasis karas. Pas
• mus pradėta niekinti Tarybų Sąjunga, buvusi mūsų kraš

to tvirčiausia talkininkė karo metu. Tolydžio pradėti 
garbinti hitlerininkai, japonų militaristai ir kitokie bu
vusieji mūsų krašto aršiausieji priešai.

Pradėta ruoštis prie karštojo karo,—karo prieš Ta
rybų Sąjungą, prieš buvusiąją talkininkę. Reikalingi 
ųauji talkininkai ir jų (šiandien ieškoma tarp vokiečių 
pačių ir japonų karinių kriminalistų.
-Reikia juos apvalyti nuo atliktų kriminalysčių, pa

daryti “gerais žmonėmis,” kad visuomenė nieko ne
sakytų.

Na, ir prasideda baisi prop^anda, — propaganda už 
nubaltinimą nacių kriminalistų.

Viena tos propagandos priemonių yra Katyno sker-
- dynės. Specialus Kongreso komitetas pasiryžo “ištirti”

Katyno dalyką. Na, ir “tiria.”
Šaukiami “liudininkai,” maskuoti žmonės, ir kalba, 

būk jie matę, kaip bolševikai žudė lenkus Katyno miške!
Visas “tyrinėjimas” yra niekas daugiau, kaip su- 

burleskintas spektaklis.
joks galvojąs apdairesnis žmogus tuo netiki ir netikės, sąjungą. Buvo 
Beit tiems, kuriems rūpi nustatymas žmonių opinijos 
prieš Tarybų Sąjungą, opinijos už budelius nacius, tiks
las pateisina priemones. ,

Gal būt šis komitetas neužilgo pradės “tyrinėti” ir 
suras “liudininkus,” kurie paskelbs, jog reichstago pa
statą padegė ne Goeringas, bet Dimitrovas.

Gal neužilgo šis pats ar kitas panašūs komitetas su
galvos “tyrinėti” ir “tyrinės” 6,000>000 žydų nužudymo 
reikalą ir (aišku!) suras “liudininkų,” kurie “įrodys,” 
kad tuos milijonus žydų nužudė ne naciai, o bolševikai!

Viskas šiuo metu pas mus galima. Bet yra nedora!
Tai yra bloga! Tai yra smerktina!

kad būtų galima pasiųsti juos 
į karą prieš Tarybų Sąjungą, 
kaip kad buvo padarę naciai 
ir fašistai. Norint apsaugoti 
taiką, reikia tą šmeižtą at
mušti, visus melus numaskuo- 
ti.

Žmonių susidomėjimas šia 
organizacija ir josios dar
bais., rašo J. Yla, didelis. 
Toliau: •

Suvažiavimas gavo šimtus 
telegramų su pasveikinimais 
iš įvairių Kanados vietų ir 
nuo įvairių organizacijų, auk
štų dvasiškių, meno darbuoto
jų. Gauti sveikinimai iš dau
gelio kitų šalių. Įdomu, kad 
labai daug amerikiečių svei
kino suvažiavimą ir linkėjo, 
kad jo darbas būtų pasekmių- 
gas.

Pabaigoj suvažiavimo įvy
ko maža Kanados-Tarybų Są
jungos draugystės demonstra
cija. Tas įvyko Massey Hali, 
paskutinėj suvažiavimo sesi
joj, kurioj be delegatų daly
vavo daug publikos (beveik 
pilna salė).

Šioj sesijoj kalbėjo minėtos 
draugijos pirmininkas Dyson 
Carter ir Tarybų Sąjungos 
ambasados Ottawoje reikalų 
vedėjas L. F. Teplov. Abudu 
pareiškė, kad nėra reikalo 
Kanadai ir Tarybų Sąjungai 
kariauti. Teplovas pažymėjo, 
kad Tarybų Sąjungos atsto
vai tarptautiniuose susiėji
muose visuomet kėlė ir kelia 
reikalą sumažinti apsiginkla
vimą, uždrausti atomines ir 
kitas masinio žudymo priemo- 
ir sudaryti taikos paktą tarp 
didžiųjų jėgų, kurios neša ant 
savo pečių taikos išlaikymo^ 
•atsakomybę.

Emil Gartner, vienas iš To
ronto konservatorijos mokyto
jų, įteikė Teplovui parvežti 
Tarybų Sąjungon Kanados 
menininkų kūrinių: piešinių,

Šį rudenį nuo Lietuvos 
laukų nuimtas gausus der
lius. Man teko lankytis 
daugelyje Žemaitijos kolū
kių. Visur Lietuvos kolū
kiečiai supylė į savo aruo
dus tiek grūdų, kad užteks 
trejiems metams.

Jonušas iš Kaukoliku 
kaimo man pasakė:

“Suprantate, mes dabar 
iš tikrųjų patys sau šeimi
ninkai. Buvom nutarę pa
didinti pavasarį pasėlius — 
tąip ir padarėm. Padirbė- 
jom savo ir visų naudai. O 
tarybų valdžia mums visa
me padeda: duoda mašinų, 
trąšų, apmoka mūsų žmo
nes kursuose ir mokyklose 
moko, kaip geriau tvarkyti 
ūkį. Ko gi dar norėti. Vis
kas mūsų rankose.

Mes visi, kaip vienas žmo
gus, pasirašėme Kreipimąsi 
dėl Taikos Pakto sudarymo. 
O jei šitaip bus visame pa
saulyje, jei visi dori žmo
nės pasisakys už taiką, tai 
kas išdrįs pradėti karą?”

Savo meilę taikai Lietu
vos darbo žmonės įrodo 
darbais. Jie žino, kad jų 
taikingu kūrybiniu darbu 
jie stiprina Tarybų Tėvynę 
— taikosz visame pasaulyje 
tvirtovę. Lietuvos fabrikų: 
“Lelijos” — Vilniuje, “In
karo” ir “Silvos” — Kau-. 
ne, “Trinyčių” ir “Gulbės” 
Klaipėdoje, “Verpsto” — 
Šiauliuose ir dešimčių kitų 
įmonių bei gamyklų darbi
ninkai vis naujais ir nau
jais-1 gamybiniais laimėji-, 
mais paremia savo parašus

rankdarbių, muzikos kūrinių, pasauiinės Taikos Tary-
4- ri ««w zx kiihr/x o lAnm n I i <1 i ■*. _kurių tarpę buvo, specialiai 

tam dvįejų.' kąnądiečįų, Sam 
Donald ir Louis Model, su
kurta oratorija “Draugyste.”

bos kreipimusi. > a . '

Meilė taikai ir viskam, 
kas su ja susiję, skamba

L. F. Teplovas, dėkodamas iįetuvįu poetų kūriniuose, 
nadiečiams už dovanas į-j_____ Z_____ t_____ _—;------

Rašo 
JONAS ŠIMKUS

Petras Vaičiūnas savo ei
lėraštyje “Į mūšį už šventą
ją taiką” sako:

Tarybine motin, 
liūliuojanti kūdikį,

Lai tavo lopšinės 
pasaulis paklauso!—

Tu savo mažyčiu 
žmonijai paliudyki, I 

Kad žemės grožybė 
ne bomboms, priklauso.

Lietuviškosios po e z i j o s 
klasikas, 72 metų senelis 
Jovaras - Krikščiūnas ap
dainuoja taiką savo nauja
me eilėraštyje “Mes neno
rim karų”:

Mes nenorim karų 
Kruvinų ir žiaurių, 
Kurie visą žmoniją 

kankina...
Reikalaujam taikos., 
Amžinos ir tvirtos, 
Kuri žemės tautas 

atgaivina.

Galima pricituoti daugy
bę posmų, keliančių taiką 
ir tautų draugystę. Jie 
plaukia iš širdies, iš meilės 
gyvenimui, kuris kasmet 
darosi vis gražesnis ir tur
tingesnis. Suklestėjo Tary- j 
bų Lietuvos kultūra. 11 _ 
tuviu tauta šiuo metu lei
džia į mokslą pus.ę milijono 
savo vaikų ir jaunuolių. 
Tai reiškia, kad šeštadalis 
visos lietuvių tautos moko
si! . 
seniau, buržuaziniais lai-' visus 
kais, argi anuomet galima, laimę, 
buvo net svajoti apie tai?' 
Lietuvos jaunimas gerai ži- didžiąsias komunizmo 
no, kad tik tarybinės sau- statybas — taikos statybas, 
tvarkos sąlygomis jam at- grandioziniai didingo- 
s.ivėrė platus kelias į zimas,; 
į; laimingą kūrybinį darbą 
socialistinės Tėvynės labui.

VisoS tarybinės tautos 
atkakliai kovoja už taiką, 
nes laiko, agresyvų karą 

. ■ ----------------------------------------------- 1--------------------------------------------------------------------------

sunkiausiu nūs įkaitimų 
žmonijai, didžiausia nelai
me visiems paprastiems pa
saulio žmonėms. Daugiau 
kaip 117 milijonų tarybinių 
piliečių, pasirašę Pasauli
nės Taikos Tarybos Kreipi
mąsi dėl Taikos Pakto su
darymo, pareiškė, jog jie 
nori gyventi taikoje ir 
draugystėje su JAV, An
glijos, Prancūzijos ir visų 
kitų pasaulio šalių tauto
mis.

Šiame kilniame✓ judėjime 
už taiką lietuvių tauta pa-z 
demonstravo savo vienin
gumą, savo nepajudinamą 
ryžtą. Už Taikos Pakto su
darymą tarp penkių didžių
jų valstybių pasisakė visi 
respublikos piliečiai, suka
kę 16 metų amžiaus. Toks , 
yra lietuvių tautos atsaky
mas taikos ir karo klausi
mu. Nuo neseniai Maskvo
je pasibaigusios Trečiosios 
Visasąjunginės taikos šali
ninkų konferencijos tribū
nos lietuvių tautos atsto
vas rašytojas Teofilis Til
vytis pareiškė:

“Taika—brangius ir šven- 
Lie-' tas žodis — išdidžiai skam

ba Baltijos jūros pakrantė
je. Lietuvių tauta nenuils
tamai dirba taikos labui, 
nes tik* taikos sąlygomis, 
broliškoje tarybinių tautų 

Argi tai galėjo būti, šeimoje ji mato įsikūnijant 
. buržuaziniais lai-'visus savo lūkesčius, savo

Tarybų šalies tautos sta-

Nei joks savigarbus žmogus, atmušti melus apie Tarybų
> prieita išva

dos, kad Tarybų Sąjunga yra 
šmeižiama tuo tikslu, kad su
kiršinti kapitalistinio pasaulio 
žmones iki tokio laipsnio, I jo virš $2,000.

kanadiečiams 
teikė specialiai kanadiečiams 
skirtą žymaus tarybinio kom
pozitoriaus Sergejaus Pro- 
kovjevo oratoriją, “Taikos 
Sargyboj.” Emil Gartner pa
reiškė, kad ši oratorija bus 
pastatyta šį pavasarį.

Šis mažas kultūrinis drau
giškumas tarp dviejų šiaurinių 
kaimynų buvo labai karštai 
priimtas publikos, kurios bu
vo arti 3,000.

Tęsimui darbo už sustipri
nimą" draugystės tarp Kana
dos ir Tarybų Sąjungos, mb 
tinge, dalyvavusieji suauko-

PASTABOS
Smarkiai serga ir Brazi-Į žmogų beširdžiu. Tai la- 

lijos kapitalizmas. F 
garsėjusi mėsos 
trūko mėsos. Valdžia įsa-

Ta pa-1 bai sena istorija. Daktarai ■ 
šalis pri- nėra išimtis.

Štai atsitikimas Stone

Žinios Laisves Reikalais

.sios mūsų epochos ' įren
gimai padarys tarybinio., 
žmonių gyvenimą dar lai/ 
mingesnį, turtingesnį ir kul- 
tūringesnį. Lietuvių tauta,, 
kaip ir visa tarybinė liau-s 
dis, kupina pasiryžimo gin
ti taiką, nes tuo pačiu ji gi
na savo šviesią ateitį.

JIS TURI BŪTI PRIIMTAS
DIDĖJANT ANGLIAKASYKLOSE nelaimėms, didė- 

ja žmonių reikalavimai, kad šalies Kongresas priimtų 
įstatymą, kontroliuojantį angliakasyklas.

1950 metais įvairiose mūsų krašto angliakasyklų ne
laimėse žuvo 642 angliakasiai, gi 1951 metais—790. Jei 

■ nebus akylesnės priežiūros, aišku, nelaimių bus dar dau- 
jjgiau.

Senatorius Matthew M. Neely (iš West Virginijos) del 
to įnešė senatan sumanymą, pagal kurį turėtų būti pra
vesta angliakasyklose griežtesnė “saugumo kontrolė.” 
Angliakasyklos savininkai privalo pateikti federalinei 
Vyriausybei nuodugnius pranešimus apie padėtį anglia
kasyklose; savininkai privalo ištraukti iš nesaugių an
gliakasyklų visus angliakasius, o jei to nepadarys, tai 
turi būti baudžiami.

Tiesa, ligi šiol valstijų valdžios inspektuodavo savo ri
bose esančias angliakasyklas. Bet valstijų inspektoriai 
yra angliakasyklų savininkų “įtakoje” ir dėl to jie ne
maža pasireiškusių angliakasyklose defektų praleisdavo

fe

Dėl to angliakasiai ir kiti darbininkai reikalauja, kad 
Kongresas pravestų Neely bilių įstatymu. Tai yra bū- 

: tina.
Tai turi būti atlikta dar šioje Kongreso sesijoje, jei 

norime sumažinti nelaimių skaičių mūsų krašto anglia- 
kasyklose. v

Sekanti trys mėnesiai: vasaris, kovas ir balandis yra 
patys sunkiausi mėnesiai mūsų dienraščiui pergyventi. 
Nes tais mėnesiais labai sumažėja įplaukos, o išlaidos 
yra tos pačios. Tie trys mėnesiai visada sunaudoja visą 
vajaus laiku susikaupusį iždą. Gi šiemet, kadangi vis
kas brangiau yra, negu pirmiau, tai tie trys mėnesiai 
dar labiau mus suvargins.

Tačiau yra vilties atsilaikyti prieš infliaciją, nes Lais
vės patriotai gražiai supranta savo dienraščio padėtį ir 
nuoširdžiai remia jį. Šiuom kartu dovanų gavome nuo 
šių prietelių:

William Deksnys, Stamford, Conn............... $12.50
P. ir N. Ventai, Hicksville, L. L, N. Y............ 8.00
Julius Greblich, St. Petersburg, Florida .... 3.00
P. Johns, Miami, Florida ................................... 3.00
K. Yuknys,' Brooklyn, N. Y......... ... . . .......... 2.00

Po $1.00: A. Karch, Brooklyn, N. Y.; Ona Putrus, 
W. Lynn, Mass.; J. Matonis, Bethlehem, Pa.; J.-Stase- 
vich, Bethlehem, Pa.; John Adams, Monongahela, Pa.

Graži parama dienraščiui. Širdingiausiai dėkojame 
visiems, suteikusiems dovanas, ir tikime, kad rasis ir i

konferen

kė vieną dieną į savaitę nie- Gap, Va. Hazelwoodu dvie- daugiau tokių sumanių spaudos palaikytojų, kaip tie.

Japonijos valdžia neduo
sianti leidimo savo biznie
riams išvažiuoti Maskvon į 
ekonominę konferenciją. Bi
jo užsikrėtimo komunizmu.

Los Angeles mieste Ce
dars of Lebanon ligoninės 
bosai išmetė laukan tris žy
mius gydytojus - specialis
tus. Nepatiko jiems jų li
berališkos politinės pažiū
ros.

Dideliais mulkiais pasiro
do tie, kurie mano, kad re
akcija pasitenkins apsidir- 
bimu su komunistaiš, Hit
leriui neužteko komunistų. 
Mussoliniui neužteko komu
nistu. Budeliui Smetonai 
neužteko komunistų.

Taip ir čia darosi pavojus 
visoms demokratiškoms pa
žiūroms.

Doleris padaro silpnesni

jų metų 1 kūdikis į 
nesvietišką kosulį, sirgda-

kurių vardai aukščiau išspausdinti.

• x/ 1 —* . • q Te-1 rengimų. Iš anksto reikia pasisamdyti parkus ir iš anks-
Dar šalta, bet jau laikas ruoštis prie vasarinių pa-

vai šaukės pas tris gydyto
jus. Jie atsisakė ateiti j 
namus vaiko pasižiūrėti.

Desperacijoje motina pa
sigrobė kūdikį, susivyniojo 
į blanketą ir leidos pas dak
tarą už miesto. Tai buvo 
astuonių mylių kelionė. Kū
dikis pasimirė ant motinos 
rankų kelionėje.

Sa liet is

Panaikintas sprendimas 
prieš šmugelninką

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonų teismas buvo 
nuteisęs newyorkietj biz
nierių Anschelį E. Bars.hay 
5 mėnesiams kalėti ir $3,- 
920 baudos sumokėti už do
lerių. šmugelį. . .*

Dabar teismas panaikino 
tą sprendimą ir paskyrė 
Barshay naują,.bylą.

to apsirūpinti spaudos darbais: plakatais, tikietais, šiou- 
kartėmis ir kitkuo. Prie šios progos norime priminti, 
kad Laisvės spaustuvė dabar gali- tinkamai atlikti visur- 
aukščiau sužymėtus ir kitokius spausdinius.

Parengimų atžvilgiu Bostono apylinkė gali būti pa
vyzdžiu kitoms kolonijoms. Jie jau nusitarė ir jau spau
doje paskelbė savo vasarinius parengimus. Tik gerai 
prisirengus, gerai išgarsinus parengimus, tegalima ti
kėtis. gerų pasekmių.

Kiek anksčiau, per P. Pilėną, Phiiadelphijoj aukojo po 
$3.00 K. Vasiliauskas ir A. Tumonis. Jų aukos dar ne
buvo paskelbtos. Dėkui už dovanas. , Atleiskite, kad 
pavėlinome, paskelbti. . ; ’

Suvažiavimo proga darbštieji dienraščio platintojai 
gavo 12 naujų skaitytojų. Pranešus tai suvažiavusiems 
Laisvės bendrovės, dalininkams, buvo didelis džiaugs
mas, karštai jie sveikino pasidarbavusius gavimui nau
jų skaitytojų. ‘ '

Kadangi prieš suvažiavimą, bėgiu apie poros savaičių, 
gauta 12 naujų skaitytojų, tai darbuojantis, būtų galima 
gauti ir daugiau. Naujų skaitytojų gavimas yra labai 
svarbus dalykas,* ir tuomi reikia rūpintis visada.

Laisvės Administracija

Įvairios Žinios
Kinijos tekstilės pramonės 
darbuotojų konferencija

PEKINAS, gruo. 21 d.— 
Sinchua agentūros praneši
mu, pirmojoje gruodžio mė
nesio pusėje Pekine įvyko 
Visuotinė Kinijos tekstilės 
pramonės valstybinių ir pri
vatinių įmonių atstovų kon
ferencija. Buvo svarstomi 
tolesnio produkcijos gamy
bos didinimo klausimai.

Sutinkamai su
ei jos nutarimu, Kinijos 
tekstilės pramonės įmonės 
1952 metais, taupydamos 
medžiagas, turi padidinti 
medvilninių verpalų gamy
bą 100,000 ryšulių. Be to, 
1952 metais bus paleista į 
darbą 50,000 naujų verps
tu, kurie įgalins papildomai 
padidinti verpalų gamybą.

Konferencija apsvarstė ir 
patvirtino visos 
tekstilės pramonės 1952 m. 
gamybini planą. Pagal šį 
planą 1952 metais medvil
ninių verpalų gamyba turi 
39 procentais viršyti aukš-' 
čiausią metinį verpalų ga
mybos lygį, kuris bet ka
da yrą buvęs Kinijos istori
joje. x

Tam, kad būtų įvykdytas 
1952 metų gamybinis pla
nas ir būtų laikomasi eko
nomijos režimo, 
cija nutarė, kad 
valstybiniai

d Kinijos 
ilė§ fabri- 
ūkiskaitos 
iniai med-sistemos/,*o privatiniai 

vilnės fabrikai pager 
darbo organizavimo 
mą.

2 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeatadien.,
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N. A. NEKRASOVAS
Jis kūrė tuo metu, kai Rusijoje pradė

jo vystytis XIX amžiaus 60-70-ųjų me
tų revoliucinės idėjos, kai pradėjo braš
kėti baudžiavinės santvarkos pagrindai. 
XIX šitmečio 60-aisiais metais Nekraso
vas kaip poetas revoliucionierius stovėjo 
literatūrinės kovos priešakyje. Apie 20 
metų jis redagavo pažangiausią to meto 
žurnalą “Sovremenniką,” kuris buvo 
Černyševskio ir Dobroliubovo revoliuci
nių minčių tribūna: Vėliau buvo redak
torium žurnalo “Otečestvennyje Zapis- 
ki,” kuris tęsė “Sovremenniko” revoliu
cinį darbą.

Pagrindinis Nekrasovo kūrinių turi
nys — sunkus valstiečių gyvenimas, jų 
kančios, jų begalinė kantrybė. ^Nekraso
vas ryškiai' ir teisingai atvaizdavo nepa
keliamai sunkų darbininkų darbą (“Ge
ležinkelis,” “Prie Volgos”). Jis kėlė 
aikštėn bajorų, valdančiųjų sluoksnių 
nedorybes, reikalavo socialinio teisingu
mo.

Kaip liaudies poetas«Nekrasovas ne
norėjo būti vien įvykių stebėtoju, neno
rėjo stovėti nuošalyje. Jis kelia švieson 
ir plaka “lėbautojus, plepius dykinėto
jus, kurių rankos buvo raudonos nuo . 
žmonių kraujo.” Poetas skuba, veržiasi į 
stovyklą, kur “žmonės žūsta už didįjį 
meilės reikalą.” Tatai parodo jo eilėraš
čiai, skirti Dobroliubovui, Černyševskiui, 
jo poema apie ruses moteris—dekabris
tų žmonas ir kt.

Nekrasovas buvo vienas mėgiamiau
sių Lenino poetų. t Krupskos liudijimu, 
Leninas kone visus jo eilėraščius mokėjo 
atmintinai. 1907 m. Leninas rašė: “Dar 
jglekrasovas ir Saltykovas mokė Rusijos 
visuomenę po suglostyta ir sulaižyta 
dvarininko baudži avini nko apsišvietimo 
išore skirti grobuoniškus jo interesus, 
mokė neapkesti panašiu tipų veidmainy
stę ir beširdiškumą ...”

Nekrasovas tikėjo liaudies jėgomis. 
Jis žinojo, kad Rusija “bejėgė” ir “nėr 
turtinga” tiktai tol, kol liaudis dvari
ninkų ir kapitalistų prislėgta. Jis svajo
jo “savo tėvynę pamatyti laisvą, išdidžią 
ir -laiminga” (“Bajuški-baju”). ‘

Aplink Nekrasovą, kaip ir apie Černy- 
ševskį bei Dobroliubovą, spietėsi poetai 
revoliucionieriai demokratai ir mokėsi 
iš jo.

N. A. Nekrasovas gimė 1821 m. gruo
džio 4 d. Jo tėvas buvo karininkas. Pasi
traukęs iš kariuomenės, apsigyveno su 
šeima Jaroslavo gubernijoje, savo dvare 
Griežniove, ant didžiosios Volgos kran
to. Čia busimasis rašytojas praleido sa
vo vaikystę.

Nekrasovo dvare buvo įsigalėję žiau
rūs papročiai. Iš pat mažens busimasis 
poefas stebėjo baudžiavos baisybes: ne
žmonišką baudžiauninkų vargą, neribo
tą pono ir jo tarnų savivaliavimą, bau
džiauninkų plakimą. Poeto tėvas buvo 
žiaurus ir pasileidęs dvarininkas. Eilė
raštyje “Gimtinė” poetas jį vadina “pa
niurusiu tamsuoliu.”

Kitokia buvo poeto motina: kilnios šir
dies, gera, protinga, kultūringa moteris. 
Ji išmokė sūnų nekęsti baudžiavos, my
lėti darbo žmones, pasitikėti jais. Ji 
įkvėpė savo sūnui meilę literatūrai, mu
zikai.

Nebaigusį gimnazijos 1838 m. tėvas jį 
išsiuntė į Peterburgą, kad stotų į kadetų 
korpusą. Bet poeto neviliojo karo moky
kla. Prieš tėvo valią jis įstojo į univer
sitetą laisvu klausytoju. Tėvas nutraukė 
pašalpą, jr sūnus atsidūrė didžiausiame 
varge. *

Iki 40-ųjų metų vidurio jis jbuvo para
šęs ir išspausdinęs nemaža -eilėraščių, 
vodevilių, recenzijų, apsakymų. Tačiau 
šiuose kūriniuose poetas dar neišreiškė 
pažangių minčių. Didysis rusų kritikas 
Bielinskis domėjosi Nekrasovo kūryba, 
padėjo poetui susirasti tikrą kūrybos ke
lią. 40-ųjų metų viduryje pasirodo tokie 
Nekrasovo eilėraščiai, kaip “Kelyje,” 
’‘Gimtinė,” kuri-e Bielinskiui ir kitiems 
demokratiškai nusiteikusiems skaityto
jams padarė didelį įspūdį. Nekrasovas
3 pu«L—Laisvi (Liberty)— šeštadien., Vasai

įstojo į Bielinskio būrelį, susipažino su 
įžymiaisiais to laiko literatais. Jie kalbė
davos apie liūdną Rusijos tikrovę, apie 
literatūros reikšmę.

50-ųjų metų pabaigoje ir 60-ųjų pra
džioje, kai griuvo, iro baudžiavinė san
tvarka, Nekrasovas parašė'visą eilę ei
lėraščių, kurie įeina į rusų literatūros 
aukso fondą: “Poetas ir pilietis,” “Bie- 
linskis,” “Nelaimingieji,” “Apmąstymai 
prie paradinių durų,” “Daina Jeriomuš- 
kai,” “Valstiečių vaikai,” “Žaliasis gau
desys” ir kt.

Nekrasovo redaguojamasis žurnalas 
“Sovremennik” baudžiavinėms refor
moms nepritarė. Jis netikėjo, kad vals
tiečius galima išlaisvinti “iš viršaus,” t. 
y. caro, jo ministrų ir dvarininkų pas
tangomis. Nekrasovas laikėsi vienos 
nuomonės su Černyševskiu bei Dobroliu- 
bovu. Jie žinojo, kad tokiomis “refor
momis” dvarininkai savęs nenuskriaus, 
o tik liaudį apgaus. Jie reikalavo panai
kinti baudžiavą “iš apačios,” t. y. liau
dies revoliucijos keliu. Ir jie nesuklydo:.
caro “reforinomis” valstiečiai, buvo ne
gailestingai apgrobti. Tatai puikiai at
sispindi Nekrasovo kūryboje, ypač jo di
džiojoje poemoje “Kam Rusijoj-e gera 
gyventi.”

Svarbiausią vaidmenį šioje nuostabio
je poemoje vaidina valstietis. Jis tarsi 
teisėjas, kuris teismo proceso metu sten
giasi išaiškinti, “Kas Rusijoje linksmai, 
laisvai gyvena?” Tai pirmas atsitiki
mas rusų literatūroje, kai taip realistiš
kai įvertintas darbo valstiečio gyveni-

• mas liaudies požiūriu.
Gyvame žmonių, vaizdų judesyje atsi

skleidžia prieš mūsų akis nuskurdusio- 
kaimo panorama. Valstiečiai nudriskę, 
alkani, paskendę savo kasdieniniuose rū
pesčiuose: f

Vienplaukiai mes, saulutėj-e, 
Šlapi nuo dumblo, prakaito, 
Viksvynuose supiaustyti, 
Piktų uodų sukandžioti, 
Ištinę, kruvini...

Ponai karietomis važinėja, 'lupa iš 
žmonių pinigus, kankina juos nepakelia
mu darbu. Bažnyčia ponus laimina.

Tačiau Nekrasovas parodo, kad liau
dies engėjams nepavyko nuslopinti mu
žiko žmoniškumo, išsivadavimo jausmo. 
Jo širdyje auga pasipriešinimo jausmas. 
Baudžiauninkas Saveli jus su draugais 
plėšrų poną gyvą užkasė duobėjė. Išvar
gęs keturiasdešimt metų ištremtyje, su
grįžęs į tėviškę Sa veli jus su pasididžia
vimu sako: “Taip, esu katorgininkas, 
kleimuotas, bet ne vergas!”

Kovodamas su liberalais, “plepiais dy
kinėtojais” ir liaudies apgaudinėtojais, 
Nekrasovas poemoje atvaizduoja tikrą 
liaudies gynėją, baudžiauninkės gimdy
tą, “ašaromis išmaitintą” Grišą Dobro- 
sklonovą. Sunkus ir vargingas buvo jo 
kelias į mokslą, bet garbingas. “ Jis pa
triotas, revoliucionierius, kovoja dėl 
liaudies išsivadavimo. Poetas supranta, 
kad Griša ne vi-enas, paskui jį seka “ne
suskaičiuojami pulkai,” kad tai “nesu
triuškinama jėga.” Didžiausia laimė, 
Nekrasovo manymu, , ir yra- kovoti dėl 
pavergtųjų laimės. Tokia yra ir visos po
emos prasmė. . v

Stambiausiuose savo kūriniuose, pav., 
minėtoje poemoje arba “Amžininkuose,” 
Nekrasovas plačiai demaskuoja buržua
zijos išnaudojamąjį vaidmenį. Sparčiai 
augančio kapitalizmo laikus Nekrasovas 
apibūdina taip:

Buvo laikų blogesnių,
Bet nebuvo niekšiškesnių.

' f

Nekrasovas paniekinamai kalba apie 
pirklius, vertelgas, kaimo buožes.

Paskutiniame savo kūrybos laikotar
pyje, 70-aisiais metais, Nekrasovas 
spausdina savo žymiąsias istorinės-revo- 
liucines poemas: “Senelis,” “Rusų mo
terys,” “Nesenas laikas.” Jose atsispindi 
revoliucinių pažangiųjų idėjų vystyma
sis, pradedant dekabristais, Bielinskiu, 
"j " .......

io-Feb. 9, 1952 s.

JIE BUS AKTORIAI
VILNIUS. — šiuo metu Tarbų Lietu

voje veikia eilė dramos teatrų — Vilniu
je, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Pa
nevėžyje. Kaune ir Vilniuje yra net po 
du teatrus, o beveik kiekviename dides
niame mieste ar miestelyje veikia kultū
ros namai, prie kurių susiorganizavę 
vaidybos būreliai, saviveiklininkų gru
pės, tautinių šokių rąteliai ir tt. Šiuo 
metu Tarybų Lietuvoje yra 110 tokių
namų. Jiems vadovauja, padeda ir kon
sultuoja dešimtys respublikos teatrų, ak
torių, režisierių. Prie keleto miestų kul
tūros namų, pav., Marijampolėje, suor
ganizuota vietinio pobūdžio vaidybos 
studijos. . •

Kiekvienas aktorius tapo nepaprastai 
reikalingu žmogumi Lietuvoje. Iškilo 
naujų, gerai parengtų teatrinio itieno 
kadrų paruošimo klausimas.

Be Lietuvoje veikiančios dramos stu
dijos, 1947 metais Maskvoje buvo taip 
pat sudaryta lietuviškoji studija, kurio
je šiuo metu mokosi 32 busimieji akto
riai, režisieriai, teatro kritikai ir kiti 
teatrinio meno specialistai.

Maskvos Lunačarskio vardo teatrinio 
meno institutas — tai vienintelė tokios 
rūšies mokslo įstaiga ne tik Tarybų Są
jungoje, bet ir visame pasaulyje. Į jo 
sudėtį įeina eilė nacionalinių studijų, 
kuriose busimųjų aktorių paruošimas 
einą gimtąja kalba. Tam tikslui Maskvos 
teatrų — Mchat’o, Didžiojo, Mažojo, 
Vachtangovo ir kt. žymūs artistai pas
kirti vadovauti nacionalinėms studijoms.

Institute buvo prieš karą paruoštos ir 
išleistos Šiaurės Osetijos. Jakutijos, Ka- 
ra-Kalpakijos, Baltarusijos ir kitų tau
tų studijos, kurių auklėtiniai šiuo metu 
— nusipelnę artistai, Stalininių premijų 
laureatai dirba savo gimtojo krašto te
atruose.

Šiuo metu institute veikia Lietuvos, 
Estijos, Dagestano ir Kazachstano na
cionalinės studijos.

Petraševskiu, baigiant Dobroliubovu, 
70-ujų metų revoliucionieriais. Poemoje 
“Rusu moterys” nepaprastai ryškiai ir 
poetiškai pagerbti revoliucionieriai, de
kabristai. . i ’: ;

Nekrasovas“ kaip poetas demokratas 
savo kūryboje atvaizdavo; rusų liaudies 

, nenugalimumą.- Jis išaukštino tuo’s; ku
rių “kojos bases ir krūtinė vos tepri-: 
dengta.” ■, s

Elegiškais, vietomis pesimistiškais to
nais skamba jo nuostabioji poema “Šak 
tis raudonanosis.” Apibūdindamas pore- 
forminį kaimą, poetas sako: “Čia never
kia vien tik akmenys.” Bet kaip iškelta 

.čia liaudies jėga, kaip išaukštinta dir
bančioji moteris! Ir autorius džiaugiasi, 
kad tokios darbo gražuolės rusiškame 
kaime — ne retenybė.

Nekrasovas puikiai suprato, kad kol 
kas valstiečių masės užuitos, politiškai 
nesąmoningos. Carinė reakcija triuškina 
stichinius valstiečių maištus.

Poetas neabejojo, kad ateis laikas, ir 
nesuskaitomos liaudies masės’ sukils, pa
rodys galingą jėgą. Vergovės metu liau
dis .išsaugojo “laisvą širdį, auksinę šir
dį.” Rusija “neturtinga, užuita,” kol ją 
slegia pavergėjai — išnaudotojai. “Mo
tinėlė — Rusia bus turtinga ir galin
ga, kai nusikratys pavergėjais.” Tokia 
revoliucinė prasmė yra jo genialios dai
nos “Rusija.”

Ne tik tematika, bet ir savo pažiūro
mis į mena Nekrasovas buvo revoliucio
nierius. Visus gyvenimo reiškinius jis 
vertino iš liaudies gerovės pozicijų. Jis 

’ šventai laikėsi re.voliucinių demokratų 
teiginio —' mąnas liaudžiai. Eilėraštyje 
“Poetas ir pilietis” Nekrasovas aiškiai 
pasisako prieš meno apolitiškumą, prieš 
“menas — menui” teoriją. Svarbiausias 
kiekvieno žniogaus uždavinys rūpintis 
liaudies gerove, mylėti tėvynę:

Gali poetu ir nebūt,
Tačiau piliečiu — turi būt.

. O kas pilietis? Jis ir bus
Tėvynę mylintis sūnus.

Nekrasovo kūryba turėjo milžinišką 
įtaką išsivadavimo judėjimui, padėjo 
auklėti revoliucinius kovotojus prieš ca
rinę Rusiją, turėjo didelę reikšmę vėly
vesnei rusų ir kitų tautų poezijai. Į lie
tuvių kalbą Nekrasovas pradėtas versti 
dar XIX šimtmetyje.

Nekrasovo kūryba giliai veikė Lietu
vos poetus savo . demokratinėmis, revo
liucinėmis mintimis. Iš jos semiasi meis
triškumo, minties gilumo, nuoširdumo 
šių dienų poetai bei rašytojai.

, Doc. St. Paliulis.

Cliffside, N. J.
Sausio 25 d. LLD 77 kuo* 

pos įvyko metinis susirinki* 
mas. Išrinkta kuopos naujas 
komitetas ir išduota raportas 
iš praeitų metų darbuotės.

Praeitais metais kuopa na* 
riais išsilaikė lygiomis. Vie
nas narys išvažiavo apsigy*' 
vent kitur, tai jo vieton gauta 
naujas. Dabar kuopoje narių 
yra 32. L

Apšvietos reikalams narių* 
pasidarbavimu suaukota ir 
surinkta $312.

Komitetas šiems metams iŠ- i
j rinkta ,iš šių narių :

Pirm. — Geo Stasiukaitis^ 
sekr. — K. Derenčius ir iz<L 
— J. Bakūnas.

Susirinkimai bus laikomi, 
! kartą į du mėnesius — sek
madieniais. \

šiame susirinkime nariai BU* 
, aukojo $25 “Laisvės” šėrinin* 
I kų suvažiavimui ir $10 svetim- 
i šalių gynimui.
; Linkėtina naujam kuopos 
komitetui uoliau darbuotis, 
negu buvo darbuotasi praei
tais metais.

—0—
Miesto mokyklų komiteto 

(School Board) rinkimai į- 
vyks 13 d. vasario. Kandida
tuoja 8 kandidatai, o bus iš
rinktais 3. PrOg^esyviškesni 
piliečiai balsuos už Chester C.; 
Vincentą, George J. Tonkin if' 
Bernhard J. Kress.

Mokyklų komitetas skaito
mas .nepartijiniu, nors ištiesų. 
taip nėra, šiais metais katali-' 
kiški Romos “apaštalai” vi
sais garais bruka savo pasekė-' 
jus į mokyklų komitetą. Pra-’. 
eitą vasarą jiems pavyko į-« 
brukti į viešas mokyklas 
(Public Schools) kasdien po 
valandą mokyt poterių. Todėl 
apšviestesni ir progresyveš- 
kesni piliečiai stengiasi atitai
syt tą klaidą, * balsuojant ’ už 
virš' paminėtus kandidatus. U

Gražius rezultatus pasiekė per 4 me
tus lietuviškoji studija Maskvoje. Ko
lektyvo vadovas, Stalininės premijos 
laureatas, nusipelnęs RTFS liaudies ar
tistas prof. V. A. Orlovas ir režisieriai- 
dėstytojai docentai M. M. Orlova ir G. 
G. Konskis. Visos pjesės, kurios moky
mo tikslu statomos studijoje, ruošiamos 
lietuvių kalba. Du kartus per savaitę 
lietuviams studentams dėstoma lietuvių 
kalba. Dėsto specialistas kalbininkas, at
važiavęs iš Vilniaus universiteto.

Šiais metais, sėkmingai užbaigė egza
minų sesiją, į Vilnių atvyko lietuviško
sios studijos studentų grupė. Jau pir
mieji spektakliai. Vilniaus scenoje paro
dė, kad jaunasis studijos aktorių kolek
tyvas išaugo į rimtą meninę pajėgą.

Parodytos ištraukos ir atskiri veiks
mai iš eilės pjesių susilaukė šilto vilnie
čiu sutikimo.

Net 5 lietuviškosios studijos studentai 
— M. Rasteikaitė, K. Genys, Z. Zelčius, 
R. Varnaitė ir R. Tumpa gauna stipen
dijas. Tai aukštas busimųjų aktorių ga
bumų ir darbštumo įvertinimas.

2 studentai gauna vardines Kačalovo 
ir Vachtangono stipendijas.

Jaunieji aktoriai atostogų metu daly
vauja Vilniaus dramos teatro spektak
liuose.

Maskvoje lietuviškosios studijos akto
riaus meistriškumo egzaminų metu apsi
lanko laureatai, LTSR nusipelnę artis
tai G. Jackevičiūtė, J. Rudzinskas ir A. 
Radzevičius, kurie duoda patarimų.

Niekur kitur scenoj menas neturi to
kių puikių sąlygų augti ir klestėti kaip 
Tarybų šalyje.

. Pasibaigs mokslas, ir į Vilnių grįš 
jaunas, pilnas jaunystės jėgų ir entu
ziazmo, gerai paruoštas jaunas dramos 
teatro aktorių kolektyvas. Su išskėsto
mis rankomis juos sutiks Vilniaus, Kau
no ir kitų Lietuvos miestų teatrai — ak
torius visur dabar laukiamas ir reikalin
gas svečias: liaudis myli ir brangina sa
vąją tarybinę sceną. J. Balutis.

Mėnesienoj
Vakaras pobūvio širdingo
Pačiam pilnume mėnesienos, 
Polėkio sielos įspūdingo, 

'Malonaus, kaip švitimas dienos.
Tyliai keliavo bangos vėjo, 
Liesdamos kaistančius mūs veidus, 
Kai širdis meilę paregėjo, 
Nors saulė buvo nusileidus.
Gausingai tuomet dėl mūs kilo 
Malonaus jausmo kibirkštėlės, 
Kalbomis slėpinių prabilo 
Taip, kaip į saulę kalba gėlės.
Vai mūsų širdis jautriai plakė 
Ritmu stebėtiniausios gaidos 
Ir jausmui būtinai įsakė
Taip pamylėti, kaip niekados .. .
Didi mūs meilė pasikėlus
Patapo beribe, kaip dangus...
Tiek dyvinos laimės įskėlus, 
Kad gyvenimas būtų brangus.
Mūsų jausmai įstabiai kaito, 
Kaip diena vasaros saulėta, 
Prisirišau prie brangaus saito: 
Prie Tavęs, mano pamylėta.

A. Dagilis.

Tetarboro . ”*
f » Į • į

Bendex Aviation Co., sū 
pradžia šio mėnesio, pradėjo 

(atleidinėt darbininkus. Laik- 
■ raščio raporteriui kompanijos. 
' atstovas pareiškė, kad su 10 čL 
vasario bus atleista 9,000 dar- 

' bininkų.

Išsikėlus šviesa
Jau buvo šviesos man užgęsę 
Ir tamsuma mane aprėpus, 
Tik kančios neperstojo tąsę 
Net viltis buvo pasislėpus. 
Grožės vaizdai visi paspruko, 
Rodės, kad buities siūlai trūko.
Kuomet ilgesio kančios tąsė, 
Tai aš klajojau vienų vienas, 
Likimas skradžioj duobę kasė 
Man vilgė ašaros blakstienas, 
Rodės mažai man tas apeitų , 
Sutviskai prieš mane erdvybėj 
Kad visko pabaiga ateitų.
Toje užslinkusioj tamsybėj 
Tu, kaip šviesa man pasirodei, 
Kuodyviniausiu1 man atrodei 
Kai Tavimi susižavėjau, 
Gyventi nuo tada pradėjau.
Iš nykumos išsivadavęs, 
Kuomet tave taip pamylėjau, 
Tau savo širdį atidavęs 
Mylėti prižadą sudėjau;
Nes šviesą dėl manęs įskėlei, 
Laimę palaidotą prikėlei.

A. Dagilis.

Penns Grove

Pirmas apiplėšimas ant nau
jo vieškelio New Jersey Turn
pike įvyko 31 d. sausio.' Apsi*. 
maskavęs ir apsiginklavęs 
banditas, įsibriovė į būdelę, 
kolektoriaus ir pasigrobęs 
$500, pabėgo. Bet skubėda-’- 
mas, pabėrė įusę tos sumos* 
smulkiais pinigais, kuriuos, 
apskrities policistai surankio- * 
jo.

šiuom vieškeliu važiavimo 
greitis nustatyta 60 mylių 
per valandą.

Įvažiuojant į vieškelį gau*r4 
ni laikrodinę mašinėle įspraUr 
stą kortelę. Išvažiuojant iš,” 
vieškelio, ta kortelė palygina
ma, kur įvažiavai į vieškelį, ir, 
jei: per greit važiavai,' tai su 
važiavimp fėrų kartu turi 

: užsimokėt baudą už per grei* 
i tą Važiavimą!

Mano vairuotojas jau pasi- 
mokėjo pabaudos $2. Tad 

! patariu būt atsargesniems su 
per greitu važiavimu. K. D.

Detroit, Mich..
Mieli draugai ir draugės, 

atsilankykite visi. Greta duok
lių mokėjimo, dar turime 
daug kitų svarbių reikalų ir 
tarimų daryti.

Vasario 16-tos vakaro 8; 
valandą, šeštadienį, jau įvyks 
pirmas mūsų kuopos parengi* 
mas šiais metais. Įvyks žaislų 
ir vaišių vakaras mūsų visų 
mylimos draugės P. Vidrins- • 
kienės gražioje ✓ svetainėje. 
Svetainė dar tik naujai ištai
syta. Randasi po 7148 Arcola 
St., arti Van Dyke, pusantro, 
bloko į vakarus. Taigi, visi 
rengkimės į šią pramogą.

LLD N|iyy» ,



Juokiasi puodas, kad katilas juodas
(Pabaiga) * 

Kaip su Roma?

pa-
Ro-1

Tą patį pamatvsime 
nagrinėję ir garsiosios 
mos, šių dienų krikščiony
bės centro praeitį. Romą 
kaipo kaimą įkūrė Etrus
kai. Daug apie juos neži
noma (arba nenorima žino
ti). Sprendžiant iš jų me
no likučių, jie greičiausia 
buvo Azijos kilmės žmonės. 
Niekas, todėl, negali šian
dien pasakyti ką nors ti
kro ir apie jų rasę. Be abe
jo, jie buvo maišytos rasės 
žmonės ir apie rase sau gal
vų nekvaršino.

Dabartiniai italai, lygiai 
kaip ir kiti lotynų kilmės 
žmonės, savo gyslose turi 
etruskų, germanų, totorių 
ir negrų kraujo. Visų ra
sių ir tautybių, kurios susi
jungė i lotynų kilmės žmo
nes, aišku, niekas tikrai ne
žino. Kas liečia negrus, ta
čiau, jokios abejonės nėra. 
Tūkstančiai negrų buvo at
vežti į Italiją kaipo vergai. 
Kur gi jie pradingo? Nėra 
abejonės, .jog jie susimaišė 
su vietiniais žmonėmis.

Taigi, prisiminus tą italų 
kilmės amerikietį, kuris 
juokėsi iš negrų žurnalo, 
galima j 
“Juokiasi puodas, kad ka
tilas juodas.”

Vėliau, Roma išgarsėjo. 
Jos kultūrai pradžią davė 
Graikija, kuri savo keliu 
gavo pradžią iš Egipto, 
šiandien taip neapkenčia
mos Afrikos krašto. Kadan
gi visi popiežiai paskuti-1 
nais laikais yra italų tauty
bės, tai ir “baltojo” pasau
lio religija tikrumoje turi 
savo židinį maišytos (spal
vuotos) rasės krašte, pati
kėta maišytos rasės žmo
gaus rankose.

Rašo Jonas Vasilis 
jis pats buvo diskriminaci
jos auka.

Kaip matome, krikščiony- 
i bė irgi toli gražu nėra “bal
ta,” kaip lelijėlė. Tas, ta
čiau, yra normalus šioje 
planetoje dalykas. Visi di
deli ir svarbūs’ dalykai su
sikuria arba yra sukurti 
tuo pačiu keliu.

Hitlerininkų užmačios
Vokiečių fašistai norėjo 

sukurti sau imperiją, eida
mi priešingu būdu, ir pa
matė, kaip žmonės sako, jog 
prieš vėją papūsti negali
ma. Rasinė diskriminacija 
yra prieš gamtos dėsnius. 
Beveik niekas šioje žemėje 
nėra šimtu procentų gry
nas. Upių ir šaltinių van
duo turi savyje ištirpusiu 
mineralų ir deguonie bei 
kitų dujų. Jis yra tinka
mas, todėl, gėrimui ir ki
tiems reikalams. Jame au
ga žolynai ir gyvena žuvys. 
Gi chemiškai išvalytas ir 
šimtu procentų tyras van
duo yra tiems reikalams 
netinkamas. Tokį vandenį 
vartoja tik laboratorijose 
ir fabrikuose.

Auksas, visų metalų ka
ralaitis, yra niekam netin
kamas šimtu procentų gry- 

ramiai pasakyti: ? name stovyje. Negalimais 
jo pagaminti net ir. toks 
mažas dalykėlis, kaip jung
tuvių žiedas. Jis galima 
vartoti tiktai sumaišytas 
su kitais metalais.

Plienas yra geležies ir 
karbono mišinys. Iš jo pa- 
gambinami šių dienų pra
monės griaučiai. Gi šimtu 
procentų gryna geležis yra 
naudinga tiktai laboratori
jose.

Kada Vokietijos kariuo
menė, Hitlerio < nubaltinta 
kaip lelijėlė, apsiginklavo 
plienu ir užpuolė Tarybų 
Sąjungą, atsitiko kai kam 
netikėtas dalykas. Raudo
noji Armija, kurios greto
se buvo beveik visų šio pa
saulio rasių ir tautybių bei 
tikėjimų žmonių, pasirodė 
tvirtesnė net ir už vokiečių 
plieną. Vokiečių fašizmas 
buvo sutriuškintas.

Iš to turėtų pasimokyti 
visi šių dienų pasaulio žmo
nės. Tai aiškiai rodo, jog 
pagal gamtos dėsnius, miši
nys yra dažnai tvirtesnis 
negu pavieniai elementai. 
Tas, kaip matėme.

veldėjimo keliu žemiau sto
vi, negu tų tėvų vaikai, ku
rie susituokia iš skirtingų 
rasių ar tautų. Skirtingos 
kilmės jaunavedžiai papras
tai mažiau asmeniškos lai
mės susilaukia, bet jų vai
kai būna daug stipresni 
protiniai ir fiziniai.

Sunku pasakyti, ar tas 
būtų pritaikoma tarp kraš
tutinių rasių, tai yra baltos 
ir juodos. Kiek tenka ben
drai pastebėti, mulatai (pu
siau negrai) būna geri at
letai, o mulatės gražios 
merginos. Net ir milijonie
riai su jomis slaptai tuokia
si, o jei negali, tai be su
tuoktuvių gyvena. Kitaip 
sakant, gamta randa kelią, 
nežiūrint žmogiškų, išsima
nytų kvailybių.

Puškinas turėjo negni 
kraujo, bet jis buvo genijus, 
kuriam retas “baltos rasės” 
žmogus galėjo prilygti. Tai 
irgi kalba už maišytos ra
sės aukštumą dvasiniu at-

• liaus. Iždininkė prirodė, jog 
kuopa nėra visiškai beturtė, 
tad nariai nutarė paremti 
dienraštį Laisvę su $10, Liau
dies Balsą, kanadiečių darbo 
žmonių laikraštį, su $3. O po 
$5 paaukojo L. Prūseikos ap
sigynimui nuo reakcijos, ku
rio teismas bus kovo men., 
ir V. Andruliui, kuris buvo 
kaltinamas už kokius tai grie- 
kus, kurių nei jis, nei Prūsei- 
ka nėra papildę.

Po susirinkimo visi nariai 
pokalbiuose praleido gražiai 
dalį laiko prie kavos. Ir visi 
jautėmės labai pasitenkinę to- 
kiuo susirinkimu ir tos rūšies 
vaišėmis.

Prisįmena pereiti metai. 
Apie šį laikotarpį buvome su
ėję keletas draugų - draugių 
pas vieną šeimą pasitarti kuo
pos bėgamais reikalais. Tos 
šeimos draugė mus tada gra
žiai vaišino karšta kava, bet 
už dienos kitos ji ūmai mirė.

Kad nors šį metą niekas iš 
narių nemirtų. Mūsų gretos ir 
taip jau suretėjusios, o naujų 
narių gauti jau nelengva, 
bent pas mus. Dalyvavęs

Philadelphia, Pa.
Kas buvo ir kas dar bus važiavimą (pikniką) nariams 

ir jų šeimoms, ir veltui pavai
šins. Ir dar vienąxkitą sueigą 
turės savam name, kas sustip
rina organizacinį, veikimą. Se
niau čia buvo sujungtos ke
lios silpnesnės draugijos su 
geriau stovinčiomis draugijo
mis. Dabar pasiliko tik skir
tingose miesto dalyse ir turė
tų tvirtai visos verstis.

Laukiame naujų parengimų
Kad lietuviai myli susieiti 

ir smagiai laiką praleisti, tai

baliavoti, negu dirbti dėl ko
kio pokylio. Mūsų narių dau
gumą senyvas amžius prisle
gia ir atima bent kokį norą 
padirbėti visuomenės labui. 
Būtų gerai, kad daugiau atsi
rastų prijautė jų, kurie norėtų 
pagelbėti vieni kibiems. Tuo
met, būtų ir lengva ir pasek
minga darbuotis.

S. Philadelphietis

[VAIRIOS ŽINIOS

Kaip su krikščionybe?
O kur gi buvo krikščio

nybės šaltinis? Palestina 
juk yra arti Afrikos, Mažo
joj Azijoj.

Pagal pietinių Jungtinių 
Valstijų žmonių sprendimą, 
bet kuris žmogus, turintis 
savo gyslose bent vieną še- 
šiasdešimt-ketvirtą dalį ne
grų kraujo, yra negras. 
Kur tokia pažiūra priskiria 
Kristų, krikščionybės įstei- 
g^ją?

Jo gyvenimas ir mokslas 
šiandien yra taip iškraipy
tas, jog jis yra nupiešiamas 
visai kitokiu asmeniu, negu 
jis tikrumoje buvo/ Baltie
ji tvirtina, jog jis buvo bal
tas; negrai savo šventuose 
paveiksluose jį vaizduoja 
kaip negrą; kitos rasės jį 
irgi sau prisiskiria. Ar yra 
čia teisybė?

Trumpai kalbant, Krist-

Nebe reikalo praeities di
dieji žmonės visados ėjo 
prieš diskriminaciją. Ispa
nijos karaliai taipogi daž
nai paskelbdavo per kara
liškus įsakymus, kad tam 
tikros žambų ar mestikų 
giminės (Ispanijos kolonijo
se) yra “baltos.” Karlas III 
taip padarė su maišytomis 
Nirguos giminėmis Vene- 
zueloj. Be abejo, jos ir 
šiandien skaitosi baltomis.

Žmonijos gyvenimo tiks
las šioje žemėje nėra rasė, 
nežiūrint, ar ji balta ar juo
da. Žmonijos rasės, am
žiams bėgant, maišosi - ir iš 
jų iškyla naujos rasės., ly
giai taip, kaip kad iš su
maišytų laboratorijoje ele
mentų mokslininkas paga
mina naujus ir žmonijai 
naudingus mišinius.

Per vienas metines Tary
bų Sąjungos sukaktuves 
Ždanovas pasakė: “Kas
dien mes pakeliame savo 
tautą vis aukščiau ir aukš
čiau. Mes šiandien esame 
ne tokie, kokie mes buvome 
vakar, ir ry to j būsim ne to
kie, kokie esame šiandien. 
Mes jau ne tokie rusai, ko
kie mes buvom 1917 m., ir 
rusų kalba pas mus jau ne 
tokia, ir charakteris pas 
mus jau kitoks.. Mes pasi
keitėme ir vietoje tamsos 

pritai-' išugdėme milžiniškas refor- 
koma ir gyvojoj gamtoj, į fnas, kurios pakeitė mūsų

Didžiosios draugijos jau 
praleido metinius susirinki
mus, perrinko komitetus, ap
skaičiavo savo turto .stovį, ir 
vėl gyvens, kol metų pabaigo
je, darys naujus apskaitliavi- 
mus, kiek dar paliko gyvų 
narių, kiek gauta naujų, kiek 
išmokėta sergantiems ir įniru
siems. Turto pakilimu, kaip 
visuomet, taip ir pereitais me
tais, Lietuvių Republikonų 
Susivienijimas labai toli pra
lenkė visus kitus klubus. Na
rių mirtingumu pralenkė vi- visi žino. Bet tokias sueigas 
sas draugijas, tai Lietuvių 
Muzikalis Klubas, o turto su
mažėjimu — tai Tautiškas 
Lietuvių Klubas. Jų turtas 
nupuolė per paskutinius porą 
metų su virš penkiais tūkstan
čiais dolerių. Įdomu ir tas, 
kad Tautiškas Klubas daž
nai keičia savo viršininkus, 
bet nepajėgia pakeisti nusi
statymo, neigi bando didinti; riauna.” Bet 
veikimą, kad patraukti dau
giau kitų simpatijų, o kartu ir 
finansų padaugėjimą.

Liet. Republikonų Susivieni
jimas labai mažai keičia val
dybą. Mmzikalis Klubas ir pa
našiai daro. Jų sekretorius 
Juozas Ivanauskas jau 35 me
tus ištarnavo ir vis veik vien- 

ninkai dalinai laimėjo streiką1 balsiai būna perrenkamas. 
Pirmininkas Juozas Balinskas 
dar jaunas, bet ir jau kelinti 
metai garbingai 
ir būna išrinktas veik 
balsiai. •

Kad turtą pakelti, 
i kas nors rengti, reikia

daugiausia rengia tik klebo
nų vedamos “šventosios’

Atidarytas kanalas
TBILISI, bpkr. io d. — 

Šiomis dienomis buvo iškil
mingai. atidarytas Samgo
rio drėkinimo sistemos

draugijėlės. Jie prie bažnytė' Aukštinis magistralinis ka-

Gatvekarių ir busų darbi-

sausio

spauda 
rašo, 

didelius nuostolius 
laiku aplaike darbi- 

ir kompanijos. Darbi-1 
algomis esą praradę

j 19 dienų. Gatvekariai ir bu- 
sai pradėjo kursuoti 
30-tą, 4 vai. ryto.

Dabar komercinė 
(arba newspaper’iai) 
kokius 
streiko 
ninkai 
ninkai
$753,920. Darbininkai dabar 
turėsią dirbti 48 savaites, kad 
atidirbti tuos pinigus.

Kiek man teko kalbėtis su 
gatvekarių darbininkais,' •. tai 
nei; ytenias' hėsikkųndžia nuos
toliais. Jie sakosi esą linksmi, 
kad streiką laimėjo. Bet yra 
žmonių, kurie negali suprasti 
darbo klasės žmonių reikalo. 
Jie puęia į kompanijos dūdą 
kaltindami streikierius, kad 
kompanija pakelė f erą 2 cen
tais. Bot dabar fėro nereikėjo 
kelti. Streiko laiku kompani-. 
ja turėjusi nuostolių $1,178,- 
000. Tai ši skaitlinė parodo 
kokį didelį kompanija daro 
pelną, kada darbininkai dir
ba. Svyruonėlis.

Nuo Redakcijos: Kadangi 
apie streiko laimėjimo smulk
menas buvome gavę nuo kito 
korespondento ankščiau ir į- 
dėjome, tai atleiskite, kad iš 
jūsų korespondencijos išėmė- 
me. Labai ačiū už rašinėjimą.

neišskiriant žmonių. tėvvnės veidą.”
be abejo, 

pritinka ir 
lygiai

prieš bet kokios rūšies dis- ,r visoms šio pasaulio tau- 
kriminaciją. Geras dalykas toms, kurios, gyvena 
ir piniginiai paremti negerų šviesesnės žmonijos 
organizacijas, kovojančias ties. 
prieš diskriminaciją. * į 

____________ , ____ žodžiu, reikia nepamiršti, i 
aus rasės šiandien niekas i kad lietuvių yra labai ma- 
t&rai nežino. Niekas jo: ža tauta ir ji taipogi dis- 
gyvenimo ir mokslo neuž-i 
rašė tuo laiku, kai jis gy
veno. Kas yra biblijoje, tas. | 
buvo užrašyta jo mokinių j 
po mirties. Vėliau visa tai 
buvo taisyta ir pertaisyta 
ir naujų dalykų prirašyta, j 
aišku, pagal kitų nuomones. 
Taigi, skrupulingus pieti
nius Jungtinių Valstijų gy-' 
veritojus šiandien šiurpas 
turėtų nukrėsti... Kristus, 
kilęs iš Azijos, galėjo tu
rėti tą lemiamą vieną še- 
šiasdešimt-ketvirtą dalį ne-, 
grū kraujo savo gyslose, o 
gal ir daugiau... Kas ži
no? įdomu, tačiau, kodėl 
jie apie tai nutyli ir Kristų 
taip jaflLt savinasi, “baltai” 
maliavoja? Jis, be abejo, 
už tai jiems nebūtų dėkin
gas ir jų viešus negrų kori
mus aštriai pasmerktų, nes

Kiekvienas susipratęs lie- Tie. žodžiai 
tuvis turėtų kiekviena pro- šiandien gerai
ga parodyti, jog jis yra

kriminuojama.
Reikia nepamiršti ir to, 

jog dabar jau yra turtingų 
negrų, kurie nenori diskri
minacijos panaikinti, nes 
tai reikštų jiems gero biz
nio pabaigą. Jie dabar 
rai pasinaudoja negrų 
skyrimu nuo baltųjų.

Paveldėjimas

at-

Kai dėl paveldėjimo, 
mokslas tikrų davinių 
turi, nes maišytos vedybos, 
tarp negrų ir baltųjų, nėra 
skaitlingos. Be to, ligi šiol 
niekas jų rimtai netyrinėjo.

Yra žinoma, jog abu jau
navedžiai, kilę iš to paties 
kaimo, tos pačios rasės, tau
tybės ir tikėjimo, asmeniš
kai yra laimingesni, negu 
skirtingų tautybių ir rasių 
pora. Bet jų vaikai pa

tai
ne-

4 pusi. - Laisvė (Liberty)-šeštadien., Vasario-Feb. 9, 1952
I 1 Kiro, o • I. trr

lietuvių tautai, kaip

dėl 
atei-

New Britain, Conn
Mūsų Žinutes

Neseniai įvyko LDS 108 
kuopelės susirinkimas. Jame 
aptarus kuopos vidaus reika
lus, prieita ir prie pačios or
ganizacijos širdies-centro. Iš 
pranešimų pasirodė, kad LDS 
centre sumenkėjęs lėšų fon
das. Tad nariai apžiūrėję 
kuopos finansinį stovį nutarė 
paremti jį su $11. Tuo tarpu 
paęidarė ir daugiau kuopai iš
laidų. Ir taip kuopos iždas 

! susimažina, kad pasiliko tik 
su trimis centais. Bet su laiku 
ir vėl sustiprės.

Įvykęs LLD 27 kp. susirinki
mas buvo gyvas, ir graži na
rių dalis dalyvavo jame. Šis su

sirinkimas suprato svarbiuo
sius skubiuis reikalus ir jiem 
ištiesė ranką su finansine pa
rama.

Kuopos senasis komitetas 
paliktas darbuotis ir ant to*

■ • rr <.••(•<) |V|(? <•(»< « l

Vasario 2 d., šeštadienį, 
vakare, pagerbimui draugės 
D. Rauplienės ALDLD Mote
rų skyrius buvo surengęs ma
žą parengimelį. Ta draugė 
yra verta pagerbimo. Mat, be 
jos pagalbos neapsieinama jo
kioje vakarienėje nei pikni
kuose.

darbuojasi
vien-

reikia 
gauti 

pritarimą abelnai lietuviškos 
visuomenės, ne tik savo narių 
ar ligonių, kurių visi turi ga
na apsčiai per visą metą ir 
išmoka tūkstančius pašalpo
mis. Todėl šiemet Lietuvių 
Muzūtabs^JK.lubas žaČt.Ū 9sų4 
reM^^f^JS^^yU'Us savam 
name/> b . Vasarą — porą pik-

—o—
Lietuvių Piliečių Klubo ser

gą nariai yra: Turto raštinin
kas J. Bedalis,. J. Gavenavi- 
čįus ir K. Stukas.

Mėnuo laiko atgal mirė 
Martynas Užunaris. Klubas 
jo < atminčiai ir pagerbimui 
nupirko gražų gėlių vainiką.

Mūsų darbštieji žekoniai, 
kaip tik oras atvėsta, tai kaip 
tie paukšteliai, pabrūkšt ir iš
skrenda į 
Floridą.

Vasario 
suvažiuoti
dėl sekančio Laisvės pikniko 
surengimo. Draugai nepamirš
kite, kad tą pačią dieną 5 vai. 
po pietų, Klube atsibus puikus 
baljus. Tad atvažiuodami į pa
sitarimą, atsivežkite ir dau
giau draugų bei draugių. Da
lyvaukite mūsų pokylyje, pa
remdami mūsų veiklą. Kaip 
jau žinote, jums, draugai, mū
sų Klubo durys visuomet atda
ros Aist

pietus, į gražiąją

17 dieną tariamasi
Kluban pasitarti

lių turi savo svetainiukes, tai 
visokioms intencijoms rengia
mi pakyliai kas savaitė. Lais
vesni žmonės parengimų turi 
kuo mažiausia. Todėl nenuos
tabu, kad ir laisvamaniai daž
nai užklysta ten, kur “pote- 

teko i
kad trumpam laike bus ir 
laisvamanių keli parengimai.

Štai kovo (March) 8 dieną 
būsiąs “vagių” balius. Jame 
būsinti ir dailės programa, 
kurią pateiks Lyros Choras. 
Rengia 
ALDLD 
smagus 
geriems 
būti, ir kitus užprašyti. Vieta 
žinoma ir paranki: 414 Green 
St.
Susivienijimas Lietuvių Ame

rikoje, taipgi, sakoma, rengia 
puikų balių su gražia progra
ma toje pačioje vietoje, tik 
jau balandžio 26 dieną. Tai 
jau visai pavasarėlį.

Pažangių draugijėlių ir pa
šai pinių draugijų parengimus 
reikia būtinai lankyti. ’Juose 
galima ląįką praleisti smagiai 
irįUpbrangiai. O kas būna pel
nyta, sunaudojama geriems 
reikalams.

Sunkumas tik vienas, tai

nalas — stambiausias iriga- 
cinis ir energetinis įrengi
mas Gruzijoje.

Samgorio drėkinimo sis
temos statyba prasidėjo 
li947 metais. Paleidus Aukš? 
tutini magistralini kanala,

Moterų Klubas su 
kuopomis kartu. Tai 
bus parengimėlis ir 
tikslams. Labai verta

nikų. Liet. Republikonų Susi- stoka pačių rengėjų. Kiekvie- 
vienijimas surengs puikų iš- nas velija geriau pačiam pa-

sužinoti, baigtas svarbus etapas su
kuriant itin sudėtinga ener
getinį įrenginį, skirtą drė
kinti pusiaudykumines že
mes, kurios netarpiškai ri
bojasi su Gruzijos sostine 
Tbilisiu.

Tbilisio vandens saugy-^ 
klos apimtis — keletas de-l*’ 
šimčių milijonų kubinių 
metrų. Kanalo trasa pra
eina sudėtingomis topogra
finėmis ir geologinėmis są
lygomis, joje pastatyta 
daug dirbtinių įrenginių.

100,000 kolūkiečių iš įvai
rių respublikos rajonų Įne
šė žymų indėlį į ^kanalo 
įrengimą. Statyboje iškas
ta 4,^00 tūkstančių kubinių 
metrų žemės ir uolų, paklo
ta 285 tūkstančiai kubinių 
metrų betono ir gelžbeto
nio.

Aukštutinio magistralinio 
kanalo paleidimo šventė pa
virto visaliaudinėmis iškil
mėmis. . •

X

“BIRUTE”
Liaudies Opera F Urnoje

Pirmu Kartu Bus Rodoma
Sekmadienį, Vasario 17 February, 1952

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

ĮŽANGA NEMOKAMAI .Pradžia 3 vai. po pietų

EDWARD SKUČAS
Birutės brolio rolėje

Apgindamas seserĮ nuo kryžiokų 
dainuoja:

Tegul tie biaurybės 
pranyksta, pranyksta,

Su savo puikybe 
melais ir turtais.

Čia tik keli žodžiai iš daugelio 
gražių dainų.

O 4

l&Bl

*NELLIE VENTIENĖ 
Birutės rolėje.

Bitute, jausdama pavojų 
kryžiuočių dainuoja.

Sengalvėli, lepindavau, 
Broleliams įtikdavau, 
Kiemą nušluodavau gražiai 
Ir žvejoti padėdavau . .. 
O dabar, kas iš mane' 

našlaitės!

parengimo eis namui.Rengia Namo Komitetas, ir visos įeigos nuo šio

nuo
Susitikęs B'.ucę:

JONAS JUŠKA
Keistučio rolefc

Kas nors tu esi — deivė ar 
mergaitė? Priimk mane už 
vyrą ir būk karalienė 
Lietuvos tautai.

Pamatykime naują, gražią filmą, pamatykime mūsų vaidilas, kaip jiems sekasi vai
dint filmose. ĮŽANGA NEMOKAMA.

Mus visus užprašo Namo Komitetas ir filmininkas Jurgis Klimas
\ii

' '’V-/ ' t
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Lietuvių tautos 
istorija

Lawrence. Mass. I WATERBURY, CONN
Kongresmanas Thomas J. 

Lane prisiuntė Congressional 
Rekordus. Daugiausia agituo
ja už GI Bill of Rights Ko
rėjos veteranams. Jis Kongre
se pasakė kalbą, kad būtų 
šelpiami sugrįžusieji vetera
nai.

Vienu atžvilgiu jo kalba 
gera. Jaunuoliai buvo prieš 
jų norą paimti ir varu išsiųsti

’ I žudyti svetimus žmones. Dėl 
to daug turėjo ir patys žūti. 
Tie, kuriems atimta sveikata, 
lai gauna nors* pašalpą.

Jo kalba bloga tuomi, kad 
nepasakė, kas dėl to kaltas^ 
Jis nepasakė pačiam prezi
dentui, kad blogai pasielgė 
vienas sau pasiųsdamas jauni
mą į tas. skerdynes.

Man atrodo, gerai būtų, kad 
kongresmanas Lane agituotų 
už taiką, greičiau baigtųsi žu
dynės,. sustotų liejimas nekal
tų žmonių kraujo. Kad reika
lautų grąžinti jaunuolius sa
van krastan pas tėvus. Kad 
reikalautų nedaryti tokių di
delių iškasei ų gyventojams. 
Amerika gali būti rami, 'nie
kas jos neužpuldinėja. Bet 
kongresmanas nei žodelio ne
pasakė už taiką.

—o—
John J. Buckley 

nuo kongresmano 
Lane. Kongresma-

(Tąsa)

Nors Mikalojus pastatė paskutines jėgas, nors pagul
dė Sevastopolyje 500 tūkstančių žmonių ir išleido apie 
500 milijonų rublių, karas buvo pralaimėtas. 1855 m., 
kuomet jau buvo aišku, jog priešai jaims Sevastopolį 
Mikalojus staiga mirė. (Pats sau gyvybę atėmė.)

Jo sūnus ir įpėdinis, Aleksandras II, tuojau susitaikė 
su. priešais.

Tas pragaištingas/£aras atidarė akis ir Rusijos visuo
menei ir carui. Lig tol visi tikėjo begaliniu Rusijos stip
rumu. Dabar liūdna teisybė aiškiai pasirodė. Pasirodė, 
kad viskas reikia iš pamatų taisyti.

Blogiausia buvo tai, kad iždas buvo tuščias. Bet dar 
blogiau, kad nebuvo iš kur imti pinigų apmokėti sko
loms ir begalės visokių valdininkų algoms.

Paimti iš dvarininkų negalima buvo. Jiems ir taip ka
ras nemažai pragaišties padarė. Dabar jie ne tik netu
rėjo nė mažiausio noro ką nors aukoti valstybei, bet dar 
laukė, kad jiems ką nors duotų.

Negalima buvo nieko paimti ir iš baudžiauninkų, jau 
vien dėl to, kad iš jų nieko daugiau nė išimti nebebuvo 
galima. O vėl valdžia žinojo, jog baudžiauninkai be galo 
nerimauja, kad laukte laukia, kada jiems bus duota lais
vė. Tas baudžiauninkų neramumas aiškiai apsireiškč 
kjaro metu.

Karui prasidėjus, kuomet Mikalojus I apskelbė mobi
lizaciją, tarp baudžiauninkų beveik vienu laiku visoj Ru
sijoje pasklido gandas, kad caras kyi-ečiąs baudžiaunin
kus gintų tėvynės ir už tai žadąs jiems laisvę duoti. Pir-1 
mučiausia Riazaniaus gubernijoj ėmė rinktis valstiečių nas sakosi dedąs visas pastan-

Majoras 
gavo laišką 
Thomas J.

milijonųpelnai. Padaryta 11 
dolerių, beveik du kartu* dau
giau pelno kaip buvo 1950 
hitais. O kiek buvo verksmo, 
kad mažai pelno tepadarę. 
“Šautai” esą juos pralenkę su 
maišu pinigų. Verkė krokody- 
lio ašaromis, šaukė darbinin
kus nusimušti 11 ir pusę nuo
šimčių mokesties. Tada bū
sianti industrijoje meilė ir tai
ka. Tik tada galėsią varyti 
kompeticiją su pietinėmis val
stybėmis.

Yra tokių darbininkų, ku
rie tiki kompanijos verksmam. 
Tai blogai.

Špūlių dirbtuvė, kuri randa
si ant Lowell St., Lawrence, 
irgi ketina kraustytis į pieti
nes valstybes. Aiškinasi, kad 
tenai tekstilinės vartoja špūles 
(bobins) ir šatelius.

Atrodo, kad visų dirbtuvių 
savininkai susitarė visi kartu 
gązdinti savo darbininkus. 
Niekas daugiau. Nei vieni nei 
kiti neturi rimtos priežasties 
bėgti 
kitą.

į Pietus vienas paskui
S. Penkauskas.

CIevelando Žinios
Su malda

Kristinos Stanislovaitienės 
Gimtadienio Proga Rengiamas 

Didelis, Gražus Su Dainų 
Programa Banketas 

Kristina StanisTovaitienė

Mažai rastumei tokių žmo
nių mūsų mieste, kad kas ne
žinotų arba būtų negirdėję 
apie Daktarą Joną Staneslow 
ir jo žmoną Kristiną. Patsai 
Daktaras J. Stanislovaitis yra 
gana aukštai pakilęs savo 
profesijoje, turi daug patyri

daug ko malonaus sielai.
Kviečiame į šitą nepapras

tą banketą kaip vietinius, taip 
ir iš plačios apielinkės geros 
valios žmones, asmeniškai K. 
Stanislovaitienę pasveikinti, 
palinkėti jai dar daug links
mų, laimingų gimtadienių, 
stiprios dvasios jos ryžtingoje 
darbuotėje už žmonijos gero
vę, už taikingumą ir meno 
srityje V

riau eikite į kalėjimą, negu 
kitus mušti. Laikykitės 5-to 
prisakymo: “Neužmušk!” To
dėl abu sūnūs ir paklausė tė
vo žodžių. Jie nedalyvavo 
antrame pasauliniame kare.

Velionis paliko žmoną 
Maggie, 2 sūnus, brolį Povilą 
Wisconsin valstijoje ir daug 
giminių.

Mikolą palaidojome laisvo* 
se Wyoming lietuviškose ka
pinėse 2 d. vasario. Paskutinę 
valandą prie karsto graboriua 
permatė, jog čia reikėtų ką 
pasakyti paliekant Mikolą. Ir 
uždavė laisvamaniams sukai-' 
bėti po 3 “amžiną atilsį,” ką 
laisvamaniai turėjo atlikti.

Ilsėkis, Mikolai, ramiai šio
je žemelėje.

Jūsų giminaitis Jonas.

Beje, kai tik garsas paskly
do, kad K. Stanislovaitienės 
gimtadieniui minėti yra ren
giamas pokylis, ir kitataučiai 
žmonės sujudo teirautis, ar 
dar rengėjai turi tikietų dėl 
jų, ar bus ir jiems vietos ta
me bhnkete. Lietuviai tai jau 
plačiai apie tai kalba, ir ne 
vien vietiniai, bet ir plačioje 
apielinkėje.

Pavyzdžiui: vienas drau
gas aplaikė gražų laišką iš 
New Haveno nuo d. J. Kun-‘ 
cos. Jisai tam draugui rašo, I 
jog jisai darbuosis ant tiek, ■ 
kiek jo sveikata pavėlins, kad 
iš jų kolonijos atvyktų didelė 
grupe j banketą. Jei kokioje, 
jie atvyks bendrai busu.

Kitas gi geras draugas, J. 
J. Mockaitis, iš Bridgeport©, 
irgi rašė, kad ir jie nebūsią 
paskutiniai. Ir jie dėsią pas
tangas atvykti į banketą pa
sveikinti jubiliejatę.

New Brritaine girdėta, kad 
tikietai gerai platinas, ■ iš ten 
bus žmonių. Kol kas menkiau 
girdima apie rengimąsi į ban
ketą iš Hartfordo ir Torring- 

j tono, tačiau hartfordiečiai, ži
nome, neatsiliks. Jie pripratę 
atjausti prakilniems reika
lams. Be to, jų meninės spė
kos programoje dalyvaus. O ’ 
torringtoniečiai, kadangi jiems 

visiškai arti, tikrai pribus. 
Apie vietinius nebelieka 
kalbos, daug jų dalyvaus.

Laisves Koresp.

Worcester, Mass
Pagalvokite apie pasibaisėti
nas išlaidas

I S. V. valdžia praleis $168,- 
i 000 kas kiekviena minute per 
‘ metus laiko, nes toks prezi- 
. dento Truman o
($85,444,000,000). 
kiekvieną valandą bus praleis-; 
ta po 10 milijonų dolerių. Da* 
leiskime, jei norėtum suskai
tyti tą sumą po vieną dolerį, 
skaitant kas kiekviena sekun-- 
da po dolerį, po 8 valandas 
per dieną, po 10 vai. per sa
vaitę, tai imtų 11,416 metų to; 
darbo atlikimui.

Arba padarykime palygini
mą kitaip. Reiškia, Trumano 
valdžia šių metų bėgyje pra- ’ 
leis tiek, kiek per pirmuosius 
136 metus buvo praleista, nuo 
1789 iki 1925 metų. Arba* 
praleis 48 procentus daugiau, 

i negu antro pasaulinio karo 
pirmu metu bėgyje, kuomet 
buvo praleista $57,751,000,- 
000.

Galima pavaizduoti tą mil
žinišką skaitlinę šiaip. Jei do
lerį prie dolerio dėtum išilgai,.

' susidarytų stūga 
mylių ilgio.

Massachusetts

budžetas 
B e v eik

Kristina Stanislovaitienė 
mo, ir sąžiningas žmogus, ga
bus sveikatos aiškintojas ir 
kartais praktikuojąs tapybo
je. Užteks apie daktarą.

Šį kartą daug-maž\ pasida
linsime mintimis su savais ir 
apielinkės 
Kristinos
nuopelnus meno-tapybos 
ryboje sykiu ir 
darbuote.

šiomis dienomis kaip nie
kad pirmiaus malda yra bru
kama ten, kur jai visai atrodo 
nevieta. Nekuriose valstijose 
dedamos pastangos maldą į- 
piršti į viešąsias mokyklas. Su 
malda pradedama didžiuma 
šioj š’alyj stambesnių sueigų. 
Jau yra keletas miestų, kur 
tarybos pradeda savo posė
džius su malda. Su pradžia 
šių metų ir CIevelando miesto 
taryba jau su malda pradeda 
posėdžius. Į kiekvieną posėdį 
bus paeiliui pakviesti katali
kų, protestonų ir žydų kuni
gai. Vietos Radio pranešėjai 
tą 'vadina dideliu progresu, 
visai užmiršdami tą faktą, 
kad žmonija meldžiasi jau 
apie 2 tūkstančiai metų ir nie-

gas, kad Naujosios Anglijos 
tekstilės dirbtuvės gautų už- 

1 sakymus valdiškų darbų. Pa- 
i dėtis industrijoje 
i ypač Lawrence.
stengiasi gauti darbų.

—o—
Gavau USSR buletinį. Be-, 

žiūrinėdamas užėjau raštą, 
kad tarybinėse šalyse randasi 
suregistruota 30,000 senelių ir 
senukių virš 100 metų am
žiaus. Viena Turkmėnijos Res
publikos moteris turi 127 me
tus, o jos jauniausias 
turįs 80 metų. Vienas vyras 
ūkininkas 142 metų.

Seneliai yra gerai užįaikor 
mi, kad. gali taip ilgai gyventi. 
Nė vienoje kitoje šąlyje nesi-i’.ko apčiuopiamo dar neišmel- 
randa tiek daug senų zpio'nių.I de.

. pulkai ir traukė į miestą užsirašyti kareiviais. Bet jų ne
priėmė. Atgal sugrąžino. Sugrįžę jie atsisakė dirbti po
nams ir nutarė eiti į Maskvą pas carą ir išdėstyti jam

. savo reikalus. Tūkstančiai žmonių ėjo tolei, kol nesusiti-1 
ko išsiųstų jiems priešais kareivių. Kareiviai kulkomis 
ir turtuvais privertė baudžiauninkus namo grįžti.

Kiek vėliau tas pat įvyko Voronežo gubernijoje. Ir čia 
baudžiauninkai- atsisakė ponams dirbti, suskato kariuo
menėn eiti. Ir čia teko malšinti jie kulkomis, durtuvais, 
rykštėmis ir kalėjimais.

' * Tas pat atsikartojo Kievo, V.ladimiro, Penzos, Tambo- 
voi, Saratovo, Simbirsko ir Žemojo Naugorodo gubernijo
se. Visur varu teko vėl kinkyti į baudžiavos jungą išalku- 
sieji laisvės žmonės.

' ^Aleksandrui II ant sosto užėjus, žmonės. nutilo. Lau- 
k* ką pasakys naujasis caras. Caras aiškiai matė, kad 
lieka tik du keliu, ar duoti laisvė baudžiauninkams, ar, 

? nedavus laisvės, laukti tokios audros, kuri gali dulkėmis 
paleisti visą senąją tvarką. ■ \ ,

Caras, žmona, išsirinko pirmąjį kelią. “Gėriau, — sa
kė jis Maskvos bajorams, — panaikinti baudžiava iš vir- 

, šaus, negu laukti, kol ją panaikins iš apačios” — t.-y. ge
riau, kad valdžia panaikintų baudžiavą, negu sulaukti, 
kol sukilę žmonės patys išsivaduos iš baudžiavos.

Už baudžiavos panaikinimą stovėjo ir rusų apšviestes- 
į .nieji bajorai ir kilusi iš miestiečių apšviestūnija.

Baudžiavos panaikinimui palankūs buvo jau skaitlin
gi tuomet Rusijoj pirkliai. Matė, mat, kad jie tuomet ga
lės daugiau prekių parduoti ir daugiau iš prekybos pel
nyti, kuomet žmonės bus turtingesni. O baudžiauninkai 
gali praturtėti tiktai tapę laisvi.-

Be to, Jtusijoje tuomet, kaip jau matėme, smarkiai au
go fabrikų skaičius. Fabrikams stigo darbininkų, nes 
darbininkai buvo ponų nuosavybė. Ponai nori, leidžia dar
bininką fabrikan, nenori — neleidžia. O fabrikantams 
visuomet reikalingos laisvos rankos, kurias jie kiekvie
noj valandoj galėtų pasisamdyti. Be to, po nelaimingo 

^.r^aro su turkais rytų rinkai paliko uždaryti rusų dirbi-
Reikalinga buvo padaryti jiems rinkas pačioje 

Rusijoje. Fabrikų dirbinius galėtų pirkti sodiečiai, bet 
sodiečiai baudžiauninkai, — o ponai taip apiplėšia sodie-

* Čius, kad anie palieka elgetomis. Apie pirkimą fabrikų
|- dirbinių nė kalbėti negalima, kol sodiečiai nebus paleisti Lieta "ant bankruto.

iš baudžiavos. Fabrikantai tad geide-baudžiavos panai- dirbo 4,000 darbininkų. Da- 
P * kinimo. , . '

Caras, nors ir suprato, kad reikia panaikinti baudžia
va, bet nedrįso eiti atvirai prieš bąjorų dvarininkų nusi- 
statymą, nes didelė bajorų didžiuma vis dėlto buvo prie
šinga baudžiavos panaikinimui. Sumanė aplinkiniais ke- 

. liais padaryti įtakos Rusijos bajorijai, parodyti jiems, 
kad baudžiavos panaikinimas nėra toks baisus ir kenks
mingas dvarininkams daiktas. Tam tikslui jis Sūmanč 
pasinaudoti Lietuvos dvarininkais. Paliepė Lietuvos ge- 
nėral-gubernatoriui suragintj Lietuvos dvarininkus, kad 
padarytų nutarimus apie baudžiavos panaikinimo reika
lingumą.

General-gubernatoriaus raginami, paklusnūs Kauno, 
Vilniaus ir Gardino gubernijų bajorai dvarininkai susta
tė aktus apie reikalingumą pakisti baudžiauninkus be 
žemės. Gavęs tuos aktus, caras išleido viešą “viršiausią 
raštą” Vilniaus general-gubernatoriui, kuriame pagiria 
lietuvių dvarininkų norus, kurie, girdi, atatinka ir jo 
norui.

y. . Caro raštas padarė įspūdžio Rusijos dvarininkams.
- Matyt, tas atleidimas iš baudžiavos nėra toks baisus 

daiktas, kad jo nori Lietuvos bajorai‘dvarininkai. Ir jie 
t ėmė linkti baudžiavos panaikinimui. 1859 m. buvo įs- 
b^dfeigta “Vyriausia valstiečių reikalams komisija,” kuri 
*-^emė svarstyti baudžiavos panaikinimo klausimą. Iš pra-

< džių buvo manoma priimti Lietuvos dvarininkų sumany-i4V1S.TU‘r/UW-£!X T'ffno t'Z«__ ? R. iierįs tarta atleisti baudžiauninkus su žeme, uz kurią jie turi
t0J j ponams užmokėti.

(Bus daugiau) 1

yba bloga, 
Gerai, kad

sūnūs

---O---
Lietuvių svetainės bėdos

Keletas metų atgal svetai-
Arlingtone darbą pabaigu

siems darbininkams liepia pa
siimti visą savo nuosavybę ir • d lektoriais buvo išrinkta
eiti namo. Tas pats likimas 
boseliui ar darbininkui. Ir 
peržiūri bakselius, kad neišsi- 
neštų ką nors. Paduoda raš
čiuką ir važiuok. Visą amžių 
jam dirbusiu darbininku ne
pasitiki. Bijo, kad gal kokią 
surūdyjusią geležėlę išsineš 
atminčiai. Dirbęs, prakaitavęs 
ponams milijonieriams, senat
vėje likęs bespėkis, turės ba
dauti. Tai yra pamoka tiems, 
kurie gailisi kapitalizmo.

—o—

Arlington Mill uždarys vi
sai už savaitės kitos. Tai dai 
bus daugiau bedarbių. Sako
ma, kad to kompanijos pla
nuoto iškraustymo į pietines 
valstybes nebus. Pasirodo, pa- 

. »Pirmiau

pareiškė, kad jau parduo- 
Bet nesakė, kas atpirko, 
slaptybėje: Valdžios dar

bar liko‘tik 1,-500.
Kuome.t buvo užklausta, ką 

darys su būdingu, prezidentas 
List 
tas. 
turi
bus turį būtinai išbaigti lig 1- 
mos kovo.

AFL unijos biznio agentas 
irgi sakė, kad dirbtuve bus 
uždaryta, jeigu negaus val
džios užsakymų. Bet pasirodė 
kitaip. Gavo mažą užsakymą, 
tai perdavė Am. Woolen 
Kompanijos Wood Mill.

Pasirodo, bus blogi popie
riai tokioje brangenybėje dar
bininkams būti bedarbiais., 

—o—
Unijos organe Textile La

bor paduota Am. Woolen 
Kompanijos pereitų metų 11 
mėnesių laikotarpiu padaryti

keletas progresyvių veikėjų. 
Tuomet fašistiniai elementai 
kėlė triukšmą, būk esą jie 
tuoj visą svet. numufins į 
Maskvą. Bet dabar, kuomet 
suėjo į svetainės direktorius 
vieno plauko kolegos, tai iš- 
tiesų svetainės tik rėmai liko. 
Iš raportų paaiškėjo,» kad 
apie 50 kėdžių ir net svetai
nės durys dingo! Taipgi, ku
rie turėjo progos prieiti klu
be prie register!©, tai vienam 
apie $700, kitam apie $400 
misteriškai įslydo į kišenius. 
Vienas buk jau atsilygino, o 
kitas dar skolingas. Labai 
sunku buvo direktoriams pa
sakyti tų ilgapirščių vardus. 
Mat, kolegos... Nežiūrint, kad 
šėrininkai to reikalavo, bet 
vos tik prie pabaigos šėrinin- 
kų susirinkimo jų vardus iš
stenėjo. Vienas' iš jų dar ir 
šiems metams buvo uždėtas 
ant baloto, bet, rodosi, likos 
neišrinktas. ’ Tų “garbingų” 
žmonių tarpe matosi gana 
akylų asmenybių, kaip tai: 
Baranauskas, Bonys, ir štau- 
pas. Jie pirmiau įmatė svetai
nės tempimą Į Maskvą. Būtų 
ž i n g e i d u žinpti, kodėl jie 
nematė,’ kur link nukeliavo 
tos kėdės su durimis? O jei
gu matė, tai kodėl šėrininkam 
nepasako ? Kam krautis sveti
mus griekus sau ant pečių ?

Žinių Rinkėjas

Philadelphia. — Surasta, 
kad fašistiniai studentai 
mėgino bombomis sprog- 
dint žydų bažnyčias Phila- 
delphijoj.

žmonemis apie
Stanislovaitienės 

kū- 
visuomenine

Negalima palikti neprimi
nus, jog daug' yra profesiona
lų šeimų, bet štai kas su jo
mis dedasi: Jei šeimoje vy
ras profesionalas, tai daž
niausiai jo žmona tuo ir pa
tenkinta. Jai žmonijos gerovė 
arba kiti prakilnesni reikalai 
visiškai neapeina.

Kas kita su Kristina Stanis-i 
lovaitięne. Ji apsikVovus na-i 
mų ruošos darbu, ji pamėgus' 
tdpybos darbą, kuriame pra
leidžia labai daug - brangaus 1 
laiko. Tuo pat kartu mes ją 
matome pažangos, taikingu
mo rišimo sanbūrėliuose, su 
veikėjais gvildenant sunkias 
problemas. To negana, ją ga
na dažnai susitinkame ir lie
tuvių tarpe. Ji ir su lietuviais 
ne tik kad glaudžiai draugau
ja, bet kartu veikia, svarsto, 
rūpinasi, kad ir lietuvių orga
nizacinis judėjimas gyvuotų, 
kad veikla už žmonijos gero
vę ir už taiką neapsistotų, bet 
kad kaskart stiprėtų.

K. Stanislovaitienei nėra- 
per prasta ant estrados pasi
rodyti apšvietos reikalais, jai 
nėra per prasta su draugėmis 
visuomeniškam " parengimo 
prie karšto pečiaus ruošos, ši 
draugė yra pilna to žodžio 
prasme liaudies dukra. Ji dėl 
to užsipelnius didelės 
meninės pagarbos. ,

Kingston, Pa.
Mirė Mikolas

nė

8 milijonų.

visuo-

Np del ko kito pas water- 
išdygo

• sur valstiečiai jų dirbamą žemė laiko per savą ir neno
rės geruoju niekam aną užleisti. Atimti iš jų ta žemė tai 
vis tiek, ką stumti juos prie sukilimo. Užtatai buvo nu-

mas — atleisti baudžiauninkus be žemės. Leisti jiems 
išsipirkti tiktai sodybas. Bet pagaliau priėjo prie u, — 
taip pasielgti su sodiečiais pavojinga. Paaiškėjo, kad vi-!

buriecius lietuvius ir 
geroji mintis, malonus atjau
timas šios brangios, gabios 
darbuotojos pagerbimui Su
ruošti jos gimtadienio proga 
banketą su menine programa, 
kad nors dalinai atsiteisti jai 
už jos 
meilę dėl lietuvių.

banketas įvyks šeštadienį, 
kovo (March) 15 d'. 8-tą vai. 
vakare, 103 Green St. svetai-

Pakviesta, yra K. Petrikie- 
nė iš Brooklyn, N. Y., pakal
bėti, perduoti šiai mūs meni- 
ninkei-veikėjai geriausius lin
kėjimus. Norma Čeponytė, iš 
Worcester, Mass., apsiėmė’ so
lo padainuoti. Tai jaunutė am
žiumi, bet puiki dainininkė, 
meno srityje gabi veikėja. Iš 
Hartfordo pribus duetistai: 
Wilma Hollis, Laisvės Choro 
vedėja, Grace Galen ir J. 
Kiškūnas. Jie pasidalinusiai 
sudarys duetus, ir gražiai pa
dainuos. Prie jų dar dasidės 
Ona šilkienė. Ji momentui re- 
cituos eiles. Po tam seks jubi- 
liejatės sveikinimai, linkėji
mai. Pagaliau gal kas ir dau
giau tokio naujesnio atsiras, 
dar nežinomo.

Taigi, programoje turėsime

Valstijos
N. MacDo-j Mikolas Walatkiau- (taksų direktorius N. MacDo- 

Mikolas buvo senas gy- Į nald apskaičiuoja, kad kiek-čius. 
ventojas šioje apylinkėje. 
Daugelis lietuvių jį pažino perjcuj šioje valstijoje 
ilgus metus.

Mikolas iš Lietuvos buvo su- taksų dėl tos 
valkiotis ir paėjo iš didelės sumos budžeto. 
ūkės. čia, Pennsylvanijoje, 
Mikolas turėjo sunkiai dirbti 
anglių kasyklose per daugelį 
metų. Virš 50 metų kai jis at
vyko į šią šalį. Buvo vedęs ir 
išauklėjo du sūnus. Juos lais
vai užaugind, be jokių bažny
tinių prietarų.

Mikolas pažino gyvenime 
esančias neteisybes ir prie 
progos mėgo apie tai pakal
bėti, ir tas neteisybes pakriti
kuoti. Kaip dabar visur yra 
privažiavę daug dipukų, taip 
ir Mikolui teko su jais susi
durti. Viena dipuke pokalbyje 
su Mikolu sakė, jog čia Ame- 

' riko j c jai sunkus yra gyveni
mas. Sako: Lietuvoje tarnai
tės man batukus apaudavo 
dainuodamos, kad tik man 
butų smagiau, o čia niekas ta
vęs nepaiso.. Tai išgirdęs, Mi
kolas jai atsakė:

— O kaip jautėsi 
naitė, katra jumis

vienam vyrui, moteriai ir vai- 
pripuola 

sumokėti po $621 federalių 
pasibaisėtinos

O kam gi bus sunaudota Ši. 
baisi suma pinigų ? Apie 70 
nuošimčių militarizmui.

—o—
Per praeitus metus, 1951, 

Worcesterio miesto gatvėse 
buvo įtaisyta 973^1aikrodžiai~ 
kontroliai pasistatymui auto-:' , 
mobilių, mokant po 5 centus 
už valandą laiko. Miestas ga-.. 
vo pajamų $114,383.35. Da- , 
bar dar suvirs 400 laikrodžių 
įtaisyta labiau bizniškose, gat
vėse. Jau bus ir Millbury gat
vėje, kur lietuviški, lenkiški* 
biznieriai turi savo biznius.

tokį draugiškumų, josjav® >r dainavo jūsų

ta tar- 
batukus 
smagu- 

jai nela*mui? Gal būti, kad 
bai buvo smagu.

Taip pat Mikolas buvo 
griežtai nusistatęs prieš karus, 
^is pasakė savo sūnams: ge-

TeL A V. 2-4026

DR. JOHN REPSfflS
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis Ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prįe manęs dieną 
, ar.naktį greit suteiksime modernišką patarna

vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
' mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 

kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
/ Telefonas Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Liberty)*Šeštadien., Vasario-Feb. 9, 1952
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Apsivedė
William Skuodis, Jr., brook- 

lynietis, apsivedė su kanda-, 
diete Doris Wilson iš Brook- vasan0 9-tos vakarą, 
well, Ont. Ten įvyko ir sntno- į Auditorijoje, Atlantic

Pasimatykime LDS Baiikiete!; Atrado papjautas 
dvi moteris

Jis įvyks jau šį šeštadienį,
Liberty 
Avė. ir 

Hill.noth St., Richmond-
Vakarinė 6:30 

Prašo nepavėluoti, 
gros Antano Pavidžio orkest-

ktuvės sausio 28-tą.
Į sūnaus vestuves buvo nu

vykusi Veronika Skuodis, pla
čiai žinomoji per eilę metų 
savininkė valgyklos-užeigos 
biznyje prie Wythe Ave. Ji
nai Kanadoje pabuvojo kele
tą dienų. Taipgi buvo trum
pam laikui nuvykęs ir tėvas 
William Skuodis, žinomas 
dalyvavimu lietuvių organiza
cijose, pramogose. Džiaugiasi 
susipažinęs su marčios giminė
mis. Kartu pasižvalgęs ir po 
Kanadą, šiek tiek pamatęs 
kanadiečių gyvenimą.

Jaunasis Skuodis su Doris 
susipažino nuvykęs Kanadon 
su basebolės tymu, nes yra 
geras žaidėjes. Doris, gražuo
lių kontesto laimėtoja, pamy
lėjo lietuvį sportininką ir su
tiko po vestuvių liktis išvilio- 
jama pas mus užrubežin. 
Jaunieji planuoja apsigyventi 
Brooklyne.

Linkime jauniesiems poroje j kad kėsintasi persekioti jų va- 
daug laimės. Rep.

vakaro.
Šokiams

ras. Bilietas $3.
Ta tikrai šaunu bankietą 

rengia LDS 3-ji Apskritis pa
garbai savo komiteto, kuris 
ištikimai ir gabiai tarnauja 
kuopoms ir visuomenei jau 
per ilgą eilę metų.

Iki pasimatymo! E-č.

Krautuvių darbininkai su
judo sargybon savo unijos

I . ' .

Pastaruoju laiku iš daugelio 
šaltinių pradėjo sklisti žinios, 
kad krautuvių darbininkų 
unijos viršininkai nori uniją 
prijungti prie CIO. Ir kad tas 
norima padaryti prieš eilinių 
unijistų valią. Padaryti panai
kinimu unijoje demokratijos.

Eiliniai nariai sujudo. CIO 
tas pats unijų centras, su ku
riuo jie turėjo nutraukti ry
šius tiktai prieš keletą metų. 
Turėjo nutraukti tiktai dėl 

Į to, kad unija buvo varžoma,

taiką ir kitką, 
atrodo naudinga.

Paskubusioji negrė 
dalyvaus Farmingdale 
mitingo programoje

Miss Josephine Baker, pa
sauliniai paskilbusi puošniuo
se klubuose programų artistė, 
pasižadėjo dalyvauti progra
moje Farmingdale, L. L Te
nykščiai gyventojai rengia 
masinį mitingą protestuoti 
prieš diskriminaciją Lewit- 
town gyvenamų namų koloni
joje.

Kova prieš diskriminaciją 
ten prasidėjo*! 950 metų vasa
rą; Adolph Ross šeima buvę 
suruošusi ant pievelės pobūvį 
savo vaikams, į kurį sukvietė 
visus savo vaikų draugus, neg
rus ir baltuosius. Firma pradė
jo persekioti Ross. Vasario 19- 
tą žada juos spėka ir prievar
ta išmesti iš buto.

Protesto masinis mitingas 
(su Josephine Baker progra
moje) įvyks šio šeštadienio 
vakarą, kolegijos patalpose,

j duis.
— Kas pakito? Dėl ko mes, 

unijos nariai, nieko nežinome 
i apie tai, ką svetimi jau kalba 
ir rašo ? — klausinėjo unijis- 

! tai.
Vasario 5-tos vakarą Man- 

i hattan Center įvykusiame uni- 
i jos stewardu iš šapų mitinge 
dalyvavusieji išėjo iš mitingo 
su tuo supratimu, kad jų pa
čių unijos viršininkai pakito. 
Dėl ko jiems taip atrodė?

Prie durų juos pasitiko vir
šininkų pastatyti sijotojai. 
Vienus įleido, kitus ne. Ne
leido stebėtojų. Pirmiau vi
suomet stebėtojus unijistus 
leisdavo klausytis stewardu 
raportų, diskusijų ir tarimų.

Įleistieji norėjo žinoti apie 
tas viršininkų derybas su CIO 
viršininkais. Prezidentas Da
vid Livingston pripažino, kad 
vykdyti “bandymai patirti 
CIO viršininkų nuomonę, 
pripažino, kad “vargiai 
galima su CIO susitarti,” 
gu unija neatsižadės savo 
tonomijos ir demokratinių

Parkchester apartmentuosc, 
1580 Metropolitan Avė., 
Bronxe, atrado; papjautas dvi 
moteris.

Mrs. Genevieve Michell, 36 
metų, gyvanašlė, 

: savininkė. Mrs. 
tell o, 45 metų, 
draugė, gyveno 
Avė.

Kaip, dėl ko
tos, tebebuvo spėliojama. Kai
mynai kalba, kad Mrs. Mi
tchell bijodavusi tūlo vyriškio, 
kurio 
metusi.

Po 
moterų
visaip spėliojo, 
kad galėjusios 
piautos trečiojo asmens. Arba 
gal viena kitą papigusios, ar 

j viena buvusi nužudyta, kita 
sau žudė.

buvo buto 
Frances Cas- 
Mitchellienės 

1314 Virginia

jos abi žu (ly

siu veikti už 
kas nariams

Liv.ingstonas prašė, kad na
riai “patikėtų” viršininkams 
galią ir toliau “tyrinėti” gali
mybes įjungti uniją į CIO. 
Patikėjimą gavo, bet tik su 
dideliu nuošimčiu balsavusių 
prieš ir susilaikiusių.
• Iš eilinių buvo pasiūlyta lei
sti tą klausimą unijistams į 
perbalsuoti šapose. Visi svar-

1 būs klausimai būdavo leidžia- 
Į mi. Bet prezidentas to pasiū
lymo balsuoti neleido, esąs ne 
vietoje.

Buvusieji mitinge unijistai 
sako.: “Distributive, Proces- i 
sing and Office Workers 
America Distrikto 65-to 
tinguose niekad pirmiau 
nebūdavo. Tai .ženklas, 
visi nariai privalę budėti 
gyboje.”

pasisiūlymą jinai at

pirmojo 
policijos

apžiūrėjimo 
detektyvai 

Vieni sakė, 
būti abi pa-

Uždusino darbe
Consolidated Edison 

darbininkai užduso darbe. 
Ii kiti darbininkai buvo pri- 
dusinti, bet atgaivino, pa
sveiks

Nelaimė’ ištiko darbininkus 
įlaipintus į tuščią tanką, .jį iš
valyti. Tankas 
“saugus,” bet 
ti darbininkai 
narni. Jie ten 
dujakaukių. O 
buvo pastatyta 
pakankamomis 
jiems, gelbėti.
jų šauksmą atbėgo kiti darbi
ninkai, pirmieji'jau ■- buvo be 
sąmonės. Ir kiekvienas ban
dęs nelaiminguosius gelbėti 
tuojau krito be sąmonės, taip 
pavojingai buvęs tankas pri
garavęs amon-ijos dujomis.

Mirties tankas yra 20 pėdų 
aukščio ir 20 pėdų pločio, su 
maža atvara į ją įeiti. Atvara 
yra keliomis pėdomis aukš
čiau nuo žemės, tad neįmano
ma juomi greitai gelbėtis.

du

buvęs neva 
vos tik įlaipin- 
pasijuto dusi-

į lai pinti
prie tanko ne-

sargybos
priemonėmis 

Kada išgirdę

be

su

mi
tą i p

sar-

New Yorko demokratai
non užgniaužti 
pažangiyjp balsus

Staten Island demokratai 
(tąmmaniečiai) assęmblyma- 
nai įteikė Valstybės Seimelio 
abiems butams biliūs, kuriais 
įgalintų valdininkus uždraus
ti komunistų partiją. Tie pa
tys biliai suteiktų valdinin
kams galią bile organizaciją 
paskaityti . subversyve ir už
drausti.! ., ■,

Bilių pasiūlė senatorius 
Braisted įr : assemblymanas 
Reidy. Bilius ir žinomas po 
vardu Braisted-Reidy bill.

Darbiečiams neleista 
pasisakyti mokytojų 
užvestoje byloje

American Labor Party sek
retorius Arthur Schutzer pa
skelbė protestą miestinei Švie
timo Tarybai. Protestuoja 

i prieš atėmimą'visuomenei bal- 
iso mokytojų klausimu; ‘

Darbo partijoš viršininkas 
prašė tos tarybos, kad leistų 
jos partijos atstovui tarti žodį 
apie parenkamus mokytojams 

: tardyto asmenis (trial exami- 
Iners). Taryba atsisakė leisti.

Dėl to darbiečių vadas pa
reiškė :

“Mes pasitikimo, kad' tėvų 
ir mokytojų organizacijos, 
darbo unijos ir skaitlingos pi
lietinės sąjungos mūsų mieste 
tame mato' užpuolimą ant de
mokratijos mūsų mokyklose. 
Jos turės savo atstovus tary
bos posėdyje, pareikalaus tei
sės kalbėti.”

Kalbamasis posėdis turėjo 
įvykti vasario 7-tą.

Nevalia literatūrą 
pagrobti

Civilinių Laisvių linija 
New Yorke pareiškė, kad už
draudimas pardavinėti žurna
liukus su nuogų asmenų pa
veikslais bu/vo ‘n e įstatymiškas.’ 
Pirm to leidimų komisijonie- 
rius turėjo pats gauti iš 
mo leidimą tą daryti.

te is-

Darbiečiai užgyrė 
nepriklausomą Queens 
kandidatę

N. Y. Seimelis nutarė 
aptverti teismus 
geležine uždanga

New Yorko Valstybes Sei
melis 134 balsais prieš 12 nu
tarė uždrausti pikietuoti teis
mus. Tai padaryti pasiūlė 
Queens demokratų - tamma- 
niečių assemblymanas Duffy. 
O vienas finąnsierių ir fabri
kantų dievas dviejose asabose
— rapublikonai ir demokratai
— su« džiaugsmu tą pasiūlymą 
užgyrė.

Prieš ką tas įstatas taiko
mas? Tiktai prieš darbinin
kus. Ponų niekas nepersekio
ja. Ponai persekioja darbinin
kus ii’ jų prietelius iš inteli
gentijos ir vidurinio luomo. 
Nuo darbininkų seniai atėmė 
teisę pasisakyti per Spaudą,

tiją, imsiSxSU didesne energija 
platinti mūsų laikraščius. To
dėl visi sK&itlingai dalyvau
kite šioje iškilmėje. Įžanga 
veltui. Spaudos Patrijotas 

(26—28)

SO. BOSTON, MASS.
Priversti parduoti Variety Store, 

užkandžių ir maisto produktų kraupk 
luvę. Kaina su nuostoliais, 
$1950. Biznio daroma po $250.1)0 J*' 
savaitę, krautuves randa $40. Vieta, 
So. Bostone, vienas blokas nuo 
beach. Lietuviaias apgyventa vieta. 
Gražus 2 kambarių apartmentas, su 
porčiais. Duodame ant išmokesčių. 
Pardavimo priežastis — savininkų 
nesveikata.

Šaukite: So. Boston 8-9417. (šau
kite tik šeštadienį, vasario (Feb.) 

d.) (28-29)9

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kuopos svarbus susirinki

mas įvyks vasario 14 d., 7:30 vai. 
vakare, 29 Endicott St. Visi nariai 
stengkitčs dalyvauti, nes bus nomi- 
navimas kandidatų, dėl LDS Centro 
Valdybos. Apmislykite ką nominuo
ti išanksto, tai nesitrukdys laikas. 

' Tiesa, mūsų kuopos susirinkimai vi-
radiją. Informuoti visuomenę sada greitai pasibaigia, 
buvo likęsis tiktai vienas bū
das — pik i etas.

- Kp. Kor.
(28-29)

PRANEŠIMAI
SUSIRINKIMAI

Vasario 10 d., 3 vai. po pie-

poje, įvyks LMS 3 Apskrities 
Komiteto praplėstas posėdis. 
Atstovai dalyvaus iš įvairių 
kolonijų. Iš Worcesterio daly
vaus meno veikėja Sukackie
nė. Posėdyje, apart kitų rei
kalų, bus svarstoma 
čios vasaros atostogų 
los ruošimas.

Detroit, Mich.
Spaudos vajininkų

Įvyks sekmadienį,

EfclZABETH, N. I.
Dark. Susiv. 33 kuopos susirin-L.

kimas įvyks trečiadienį, 13 d. vasa
rio (Feb.), 8 vai. vak., 408 Court 
St. Nariaia, dalyvaukite visi, yra 
prisiųstos nominacijos blankos. At
siveskite naujų narių. —Valdyba.

(28-29)

LDS 46 kp. mitingas įvyks tre
čiadienį, vasario 13 d., 8 vai. vak., 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantu 
Ave., Richmond Hill 19, N. Y. Vi^F 
nariai būkite, nes turėsime nomi
nuoti LDS Centro valdybą ir kitus 
kuopos reikalus atlikti. — Valdyba.' 

(28-29)

ateinan- 
mokyk-

Įvyks sekmadienį, vasario
110 d., 5 vai. po pietų, Draugi- 

Labor Party pirmininkas svetainėje, 4097 Porter St. 
paskelbė | ^as įvertiname savo spau- 

užgiria Mrs. kaiP tai: Laisvę, Vilnį ir 
Liaudies Balsą, taip lygiai tu
rime įvertinti ir spaudos pla-

itintojus. Mūsų atsilankymu] 
Joseph Šhill-! Pikiuosime jiems daugiau drą

sos ir pasiryžimo tame darbe. 
O jie, matydami mūsų šimpa-

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga namų darbininkė, nuo
latinis darbas, amžiaus žemiau 50 
metų, 5 Vi dienos, $40.00 j savaitę. 
Vienų ar du vakaru reikia pAbūti 
prie vaiko; guolis vietoje, reikalin
gas paliudijimas. Tel. TW. 7-2273.

(28-29)
Herbert Shingler, Ameri

can 
Queens apskrityje 
kad jo partija 
Thelma Bearman kandidatūrą 
i kongresmanus.

Darbiečiai buvo pastatę sa
vo kandidatu, , 
kol nežinojo, kad Mrs. Bear
man kandidatuos. Kada ji pa
skelbė 
biečiai 
Ii būti 
kaipo 
savo kandidatą atšaukė, 
nesiskaldytų liaudies balsai.

Ne viskuo jos programa 
atitinka darbiečiams, sako jie. 
Bet Queens apskričiai būtinai 
reikia moters kongresmano. 
O tūlos dalys jos programos 
yra remtinos visiems. Ypačiai 
Užgirtina ta dalis, kurioje ji 
reikalauja, kad Kongresas 
skirtų daugiau pinigų tai
kiems liaudies reikalams.

k an d i d at u o j anti, da r- 
nusprendė, kad ji ga- 
naudinga visuomenei 

kangresmanas. Del to 
kad

PAMOJIMAI
Pajieškau lotos Antaninos žukac- 

kienes, gyvenančios Jungtinėse Val
stijose. Iš Lietuvos paeina nuo Šiau
lių apskr., Meškučių valsčiaus, Dau- 
gėlaičių kaimo. Aš esu Adelė Žvi- 
gilytę, Box 387, Simcoe, Ont., 
Canada. (28-30)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St Tf 

Brooklyn, N. Y. • . • ’*
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdh-f-—t 
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai: ><

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

■

VIVA gyventi 
projekte, 
kuriame

Praradęs auto kontrolę 
smogęs į stulpą pavojingai 
sižeidė Astorijos 
Edward Nyatt.

didis sąjūdis už tą 
evikciją.

AJAX YARN CO.
Tel. EVergreen 8-8278
686 FLUSHING AVE., 

(vienas blokas nuo Broadway)
BROOKLYN, N. Y.

520 Conklin St., Farmingda-

baudžiamos ne už ką 
tiktai už tai, kad 
už teisę buto1 neg

ir 
su- 

gy ventoj as

Ir 
bus 
jei- 
au- 
tei-

SPORT YARN
2 oz............................. 45c
Mezgimui vilnoniai siūlai

4 oz kamuolys 90c.
Visokių spalvų

R Gary Merrill su Bette 
Davis ir Shelley Winters 
matomi naujoje filmoje 
“Phone Call From a 
Stranger.” Rodonia Roxy 
Teatre prie 50th St. ir 
7th Ave., New Yorke. Ir 
yra asmenų veiksmai sce
noje.

From M-G-M In Color by TECHNICOLOR ’

Dabar tik ASTOR teatre!
Nuolat rodoma nuo 10:80 A. M. 

Nėra rezervuotų vietų.
$1.80 —

Pirmoji negry šeima 
tapo oficialiais 
gyventojais PETRAS KAPISKAS

IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BF?

£

Sensacija
/

‘‘Streetcar Named Desire
viršija stebėtina savo DARRYL F. ZANUCK 

produced it!

ELIA KAZAN 
directed it!

. JOHN STEINBECK
wrote it!

Marlon Brando vaidina 
meksikoną lyderį Zapatą 
filmoje “Viva Zapata.” 
Pradėjo rodyti vasario 7- 
tą, Rivoli Teatre, New 
Yorke.

Mr. ,ir Mrs. Nadine Hend
rix tapo pirma negrų šeima 
oficialiai priimta 
Stuyvesant Town 
Tai tame pačiame,
prieš keletą savaičių gręsė 
evikciją 19-kai šeimų, šeimos 
buvo 
kitą, " kaip
jos kovojo 
rams.

Liaudies 
teisę sustabdė evikciją. Jis 
galutinai užtikrino negrams 
teisę buto miesto pinigais re
miamuose projektuose.

MEZGINIAMS 
SIŪLAI

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

(ZAPATA
DABAR RODOMA T?!VOLI ^0’r‘°prrk a«OAOWAt AT 4»TM te T 9 30 A M.

%. t ~

Long Island gyventojas Ha
rold Bogen aną dieną gavo iš 
Veteranų Administracijos pra
nešimą, kad jis' miręs. Laiškas 
buvo rašytas jo “našlei.” 
Klausė detaliu apie vyro mir-

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Henryko Sinkiewitz garsios apysakos!

Broadway prie 4oth St.
Ateikit bet kada ir matykit visų veikalų.

— Kainos nuo 95c iki

VISOKIAIS
APDRAUDOS REIKALAIS

Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

a

Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 
ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda' 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamui apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, 
biznio, automobilio, ir tt... Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusią apdrauda. Pildome income tax blankas.

Parduodame visokius namus visose miesto dalyse
111-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL, N. Y. 

Telefonai; Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta

6 pusi—Laisvė, (Liberty), šeštadien,, Vasario-Feb. 9, 1952




