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Susini y Įėjimo traukinys.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

Farizėjizmas.
^Lietuvoje ir apie Lietuvą.
P Rašo R. MIZARA

Richmond Hill 19, N. Y., šešti, Gruodžio (DecJ 20, 1952
10 vai. ryto, iš (Irano ( entral 
Station. New Yorke, išeis 
specialus traukinys, pavadin
tas Susimylėjimo traukiniu 
(Clemency Train).

No. 249

i

dedanti iš dangebo žmonių, i 
Otfsining, N. 5., kur yra Sing- 
Sing kalėjimas.

Delegacija vyks aplankyti 
Julių ir Ethelę Rosenbergus.

mirties kameroje.
;—dalis amerikie-

čių judėjimo, k; 
Rosenbergus nuo 
dės, nuo mirties.

“Tikrai negalima sau 
vaizduoti, kad Kremlius įsi
veltu i visuotini karą dėl Ko
rėjos. Jis tokio karo nenori 
labiau negu kas kitas. Visuo- 
tiiS’s karas Sovietų Sąjungą į 
dulkes sumaltų. Tą Stalinas 
žino labai gerai... ’

Taigi, kad 'Tarybų Sąjunga 
karo nenori, patvirtina net ir ■ 

^marijonai. Jeigu taip, tai kam i 
tuomet mums taip ginkluotis?!

ii-fas pats m a rijo 
įtuolat rėkia, būk

įvedamajame

bombonešiai

pačiame

įsi-

taip

merikos 
Kiniją. .

Tame
Draugo
Korėjoje rašo:
^“Reikalinga yra pereiti į o 

fSnsyvą visu frontu. Reikalin
ga panaudoti stipresnės karo 
aviacijos jėgos...” a.

Vadinasi, Draugas už 
plėtojimą f 1 ' r

Kalėdų prbga'‘ tas 
rastis .rėks: “Ramybė 
nėms žemėje.”

’laik- 
žino-

ei po gruodžio 25 dienos 
jis iY vėl pasŪcis kartoti: pla
tinti karą Korėjoje!...

Ak jūs. farizėjai. farizėjai!
Kąs bus su jūsų dūšiomis?!

priešiška spauda 
iš Tarybų Lietuvos

Lietuvai 
nuolat ima 
spaudos pastabas bei kritiką 
apie čia ir ten esamuosius trū
kumus.

čia ir ten Lietuvoje dar te
bėra stoka darbininkams bu-

parc-

t Ti ia ir ton dar tebėra stoka 
mokyklinių patalpų.

čia ir ten stokuoja kuro 
bei kitokių reikmenų.

Ten ir ten vyrauja 
gūnų apsileidimas.

Visa tai Lietuvos spaudoje 
atvirai ir griežtai pasakyta, 
reikalaujant, kad trūkumai 
būtų tuojau išgyvendinti.

Ar tai bloga?
Tai yra labai gerai!
Tuo- kiekvienas- doras, svei

kai galvojantis žmogus lega
li tik pasidžiaugti.

Būtų bloga, jei tie trūku
mai bei apsileidimai būtu sle
piami.

Ar Lietuvoje dar tebesama 
trūkumų ?

Žinoma!
Žiūrėkite, kas darosi mūsų 

krašte, kur karo metu nebuvo 
priešo bombomis sunaikintas 
nei vienas pastatas, čia sto 
kilojame ir darbininkams bu
tų? ir mokyklų. O kai dėl kai 
kurių valdžios pareigūnų apsi
leidimo—netenka nei kalbėti!

Tarybų Lietuvoje, kur hit- 
JęnjlJninkai sugriovė ištisus mie 

iy tūkstančius kaimu, aiš
ku, žmonės negalėjo visko per 
septynerius midus -pilnai atsta- 
tyti.

Be to, gyventojų prieauglis 
didelis; valstietija tuo laiku 
perėjo į naują, kolektyvinį

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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ACHESONAS UŽTIKRINA, 
KAD EISENHOWER REMS
ATLANTO SĄRYŠĮ
Ragina pilnai pasitikėti būsi muoju prezidentu kaip 
vakaru Europos ginkluotojo prieš Sovietu Sąjungą

Paryžius. — Amerikos 
valstybes sekretorius Dean 
Achesonas ragino Atlanto

keti, kad busimojo prezi
dento Eisenhowerio repu- 
blikonų valdžia pinigais ir 
ginklais padės vakar^ef 
“Europai gintis, nuo užpuo
limo iš komunistų pusės.”

Vakarų Europos valdovai 
bijojo, kad Eisenhoweris 
visųpirm rems Azijos kraš
tus pinigais ir ginklais 
prieš Sovietų Sąjungą ir

Todėl Achesonas rami- 
Europos politikierius,

Eisenhoweris finan
suos ir ginkluos juos pana
šiai kaip Trumanas.

Achesonas. tvirtino, kad 
republikonų valdžia bus “ly
giai pasišventus Atlanto 
kraštu organizacijai.”
Europiečiai numuša 
Amerikos reikalavimus

Anglijos, Francijos ir ki
tų europinių Atlanto kraš
tų atstovai sutiko skirti vi
so 229 milijonus, 600 tūks
tančių dolerių statymui lėk
tuvų stovyklų ir kitų kari
niu bazių 1953 m. Jungti
nės Valstijos prisidės su 91

ne

Jungtinės Valstijos 
ginkluos Ispanijos 
fašistų armiją

Madrid, Ispanija. — Ame- 
kos armijos štabo vadas.

nijos Franko fašistų gene
rolais apie naujų ginklų 
reikalą jiems.

Franko valdininkai sako, 
jog Amerika pažadėjo Ispa
nijai tankų, lėktuvų ir ki
tų naujų ginklų už 20 iki 30 
milijonų dolerių. 
Frankui ir pinigų, 
skelbiama kiek.

Fašistų valdžia
leis amerikonam įsitaisyti 
Ispanijoj kelias karo laivų 
ir lėktuvų stovyklas.

Be to, Amerika tikisi 
gauti apie pusę milijono 
Franko armijos tarptauti
niam frontui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Duos
nors ne-

už tai

Tunis. — Pranešama, kad 
francūzai per savaitę suė
mė apie 2,000 nepaklusnių 
jiems tunisiečių ir Morokko 
gyventojų.

ORAS.—šalta ir tarpais 
lietus.

žemės dirbimo gyvenimą, kas, 
savo ruožtu, taipgi 
naujų problemų.
Bet ten statyba didelė, žmo

nės dirba, o kurie gerai ne
dirba, tie yra kritikuojami,— 
barami viešai, atvirai ir, nere
tai, šiurkščiai.

Už. visa tai Lietuvos spau
dą tenka tik' pasveikinti.

si! d aro

< O N T E S TA S BUVES NEW yorko
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

Konleslantų stovis šiandien yra toks:
Punktai

MAJORAS SLĖPĖ 
LAIYAKROVIO ŽUDIKĄ

milijonu, 840 tūkstančių 
dolerių lėšų tiems darbams..

Generolas Ridgway, ame
rikinis komandierius vi
soms ginkluotoms Atlanto 
šalių jėgoms, reikalavo 425 
milijonu dolerių naujoms 
karo bazėms statvti Euro
poj per metus.

Europiniai Atlanto sąry
šio nariai sakė, kad 1953 m. 
galės paruošti tiktai 63 di
vizijas savo' armijų, o ne 
75 divizijas, kaip kad Ame
rika reikalavo.

Bet, norint pilnai apgin
kluoti tas 63 divizijas, A- 
merika- turės
giau pinigų bei ginklų.

duoti dau-

Teisėjas atsisako 
ištirt džiūrę byloj 
prieš 13 komunistu

New York. — Fe derail s

mock atmetė trylikos ko
munistų advokatų prašy
mą panaikinti bylą prieš 
juos todėl, kad teismo džiū- 
rė' yra iš anksto, nusista
čius prieš juos.

Teisėjas taip pat atsisakė 
ištirti visus tos džiūrės na
rius.

Sybilė Kane, buvusi džiū
rės narė, telefonavo Marei 
Kaufman,’ vienai iš komu
nistu advokatu, 
d ž i ū r i m a nai,

kad visi 
gal tiktai 

apart vieno ar dviejų pa
doresniu žmonių,” iš anksto 
sakėsi nusprendę, jog visi 
teisiamieji komunistai esą 
kalti už “suokalbiavimą va
ru nuversti' Amerikos val
džią.”

Tą Sybilės Kare praneši
mą advokatė Mary Kauf
man nurašė ir įteikė teisė
jui kaip prisiektą liudijimą, 
ir reikalavo panaikinti bylą 
bei ištirti džiūrę. Teisėjas,

Komunistu advokatams 
reikalaujant, pati Sybilė 
Kane buvo pašalintą iš 
džiūrės todėl, kad jinai ko- 
zyrninkų klube pasakojo 
pašaliečiams apie džiūri- 
manų reiškiamas nuomo-
nes.

Korėjos liaudininkai žada 
būt Seoule per Kalėdas

Korėja. — Šiaurinės,/Ko
rėjos liaudininkai per radi
ją sakė, jog per Kalėdas 
jau būsią Seoule, Pietų Ko
rėjos sostinėje.

Korėjos liaudininkai taip 
pat iš lėktuvų mėtė 'lape
lius amerikonams, ketinda
mi užimt Seoulą per Kalė
das.

Bet ąmerikonai spėja, 
kad liaudininkai “mėginą 
tiktai nervus amerikonam 
ardyti.”

M. Svinkūniene, Waterbury, Conn. 
Elizabeth. N/J., vajininkai .........
Hartfordo vajininkai ......... .
D. G. Juslus. Worcester, Mass. . . 
Geo. Shimaitis. Montello, Mass. . .. 
Brooklyno vajininkai ....................
J. Krasauskas. Norwood, Mass. . .. 
H. Thomas, So. Boston. Mass. . . 
L. Prūseika, Chicago, Ill.
LLD 133 kp., Camden, N. J.........

Tilwick, Easton. Pa.

1.

Philadelphijos vajininkai ...................................
P. Beeis, F. Klaston, Great Neck, N. Y..........
L. Bekis P. Anderson, Rochester, N. Y. .....
Netvarko vajininkai
V. Smalsiienė, Detroit, Mich...............................
S. Penkauskas, Lawrence, Mass........ ................
L.L.D. Motorų 20 kuopa. Binghamton, N. Y. 
A. Apšegiene, Auhurn, Me. ....................
St.' Kuzmickas, Shenandoah. I 
Harrison. N. J., vajininkai .
P. Šlajus, Eddystone. Pa........
L.
J. Balsys, Baltimore, Md............................. u........
,J. Blažonis, Lowell, Mass........................................
P'. Slekatiis, Scranton. Pa................................
Bridgeport, Conn., vajininkai .....
C. K. Urban, Hudson, Mass............... .
Toronto Vajininkai
K. Vilkauskas, Nashua. N. IT. ............................
V. Ramanauskas, Minersvijie, Pa........................
H. Žukas, Binghamton, N. Y..................................
Ant. Kuzmickas, Girardville, Pa..........
J. Dijun, New Haven, Conn.................................
-V.z K vet kas, Cambridge, Mass..............................
Qeo. Urban, N. Braddock', Pa............................
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa..............................
J. Bimba, Paterson, N. J..........................................
M. Slekienė, Gardner, Mass..................................
A. Gudzin, Scotia, N. Y.......................... ................
S. Rauduve, Pittston, Pa.........................................
A. Grigaitis, Pittsburgh, Pa. ;.............................
L. L.D. 70 kp.. Cliffside, N. J..............

S. Puidokas, Rumford, Me..................................... ;
A. Kubilskis, Coal Center. Pa'. ...........................<
J. Žebrys, Cleveland, Ohio .............................. ......
John Urbonas, Pittsburgh, Pa......... .....................

(Tąsa 4-tam puslap.)

} 2,389 
. 2,308 
. 2,002 
. 1,994
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1,292

1036
817.
785
756
728

504
. 504

. 420
. . 420

. 336
....308
.. 288
... 280

256

224
220
208
200
196

196
168
168

140
140
130

“Be Vokietijos nebūtų Europos” 
pasakoja Francijos ministras

Pa ryžius.—F r a n c i j o s ti ž - 
sienio reikalų ministras Ro
bertas Šumanas, kalbėda
mas Amerikiečių Klube Pa
ryžiuje, pareiškė:

“Be Europos kraštų su
sivienijimo nėra pasaulyje 
apsaugos” nuo komunizmo, 
“o be Vokietijos nėra Eu
ropos. Ir taip sako fran- 
cūzas—aš.” — Vadinasi,' va
karų Europa be vokiečių 
armijos neatsilaikytų prieš 
Sovietų Sąjungą.

Šumanas šaukė Franci
jos, Belgijos ir kitų vaka
rinės Europos šalių seimus 
greičiau užgirti amerikonų 
pagamintas karines, su ta r-

Užgniaužė liudijimą prieš Albertą Anastasiją, kuris 
buvo žinomas kaip “žmogžudžiu korporacijos” vadas

Yorko miesto majoras Wil
liam O’Dwyer atsisakė teis
man traukti gengsterį Al
berta Anastasia, nors ture-

išvien su dviem kitais sė
brais nužudė Peteri Panto, 
eiliniu laivakroviu vadova € C V

* t

Kings apskrities (Brookly
no) prokuroras* 1941 me
tais, tyrinėji) gengs.terius - 
raketierius tarp Taivakro- 
vių, tai pats Heffernanas 
buvo O’Dwyerio padėjėjas.

1941 m. vasario 7 d. AL 
T a n n e n b a u m, vienas^ iš 
“žmogžudžių korporacijos,^’

" j1 aATA • -j - liudijo O’Dwyeriui, jog ki- Kad O Dwyeris pridengė •’ . V ią , .. • . f • i- j-*- i tas gengsteris EmanuelAnastasiia, apie tai liūdi o i .* . , _ , , .r, n i *’ ’ a '' I Weiss įam sake, kad patsEdwardas A. Heffernan, . . ’ . , Lnt n/ ,.i/ Weiss, Anastasia ir J. Fer-New Yorko valdybos advo- , . , , r* a, . T. . -i Y raro svkiu dalyvavo Pantokatas. Jisai dabar gruo- • . i- „- n. nužudyme. Panto kūnasdžio 18 d sakė tyrinėjau

komisijai, jog:
Kada O’Dwyeris, būdamas

hurste, New Jersey vaisti

Sen. McCarran perša 
MacArthura vėl i fe.
Korėjos komandierius

Caracas, Venezuela.—Čia 
atvykęs McCarran, demo-

senatorius, linkėjo, kad 
busimasis prezidentas Ei
senhoweris vėl paskirtų ge
nerolą Mac A r t h ų r a vy
kiausiu komandierium Ko- 
rėjąj ir visiems Tolimie- 

i sienis Rytams.
(McCarranas. yra meistras 

ragangaudiško i s t a t y m o 
prieš komunistus ir šiaip 
progresyvius.)

f Kuomet MacArthuras bu
vo ten komandierius, .tai 
reikalavo siųsti Čiang Kai- 
šeko kinus tautininkus iš 
Formozos salos į karą prieš 
Šiaurinės Korėjos liaudi- 

I ninkus ir bombarduoti Man

tis su vakarų Vokietijos 
valdžia. Tos sutartys rei
kalauja, kad vakarų Vokie
tija rekrutuotų pusę mili
jono kariuomenės ir įjung- ■ 
tų ją i tarptautinę armiją 
prieš Sovietų Sąjungą.

Francijos žmonių dap- 
guomenė bijo vokiečių at-

,ginklavimo, kaip naujo pei-1 
lįo Francijai po kaklu. Tai-1 
gi ir jos seimas drovisi už
girti tokią sutarti su vaka
rine Vokietija.

Vakarinės Vokietijos sei
mas taip pat atidėlioja sa
vo valdžios reikalavimą pa
tvirtinti kapines sutartis, su 
Amerika ir vakarų Euro
pos šalimis.

Prez. Trumanas tada bi-

sė paplatint karą; todėl ir 
atšaukė MacArthura iš ko-
mandos.

Laivakroviu vadas, 
gengsteris Florio 
prisipažįsta melavęs

Korėjos veteranas sveikina 
Pasaulinį Taikos Kongresą
Bellingham, Wash. — A- 

merikos valdžia atmetė Ko
rėjos. veterano Dick Dayiso 
prašymą duoti jaim paspor- 
tą keliauti į Pasaulinį Tai
kos Kongresą, vykstantį 
Vienoje, Austrijoje.

Taigi Davis pasiuntė Tai
kos Kongresui sveikinimo 
laišką, kuriame sako;

“šilčiausiai sveikinu Pa
saulini Taikos Kongresą ir 
visus kovotojus už taiką.

“Mes čia, Washing to no 
valstijoje, esame aukštai iš
kėlę taikos vėliavą kovai už 
karo sUstabdynią Korėjoje. 
Mes surinkome vardus - pa
rašus tūkstančių žmonių, V . V z

reikalaujančių tuojau su
stabdyti karo veiksmus Ko
rėjoje ir padaryti taikos 
sutartį.

“Mano motina ir aš da
lyvautume jūsų kongrese, 
jeigu Amerikos valstybes 
departmental nebūtų mus 
sulaikęs. Aš esu Korėjos 
karo veteranas. Aš buvau 
armijon draftuotas, ir ne
reikėjo jokio pasporto, ka
da buvau pasiųstas į Korė
jos karo frontą. Tačiau, 
kaipo privatinis Jungtinių 
Valstijų pilietis, aš negaliu 
dalyvaiti,ti ' jūsų kongrese, 
nes mūsų valdžia neduoda 
pian pasporto.”

Washington. — Edwar- 
das. J. Florio, gengsteris 
Laivakroviu Unijos vadas 
iš Hobokeno, N. J., prisipa
žino federaliam teismui, 
kad jis po priesaika mela
vo federalei grand džiūrei 
Spalio mėnesį New Yorke. 
Tada jis prisiekė, būk ne
gavęs $2,000 kyšių iš vienos 
kompanijos. O dabar prisi
pažino, jog priėmė tuos ky
šius.

Už kyšius gi jis spyrė laL 
vakrovius daug greičiau at
likti darbą kompanijai, be 
ekstra atlyginimo jiems.

Anastasia buvo žinomas 
i kaip žmogžudžių korpora
cijos vadas.

Tannenbaumo liudijimas 
buvo nurašytas ir perduo; 

i tas Jamesui J. MoranUi, 
vyriausiam O’Dwyerio ras*, 
tininkui.

O’Dwyeris tą liudijimą 
matė, bet įsakė archyvan, 
padėti, ir nekliudė Anasta-

Išvogtas parodymas 
prieš Anastasiją

Kada O’Dwyeris tapo 
New Yorko maioru, tai jo 
draugas James J. Moranas, 
gaisrininkų ko m i s i o n i ę - . 
riaus. pavaduotojas, išvogė 
iš apskrities prokuroro raš
tinės liudijimą prieš Anas
tasi ią. šį Morano patar- . 
n avimą Anastasiiai surado 
pernai tvrinėjančioji Sena-

Moranas dabar sėdi kalė- , 
iime už tai, kad lupo ky
šius iš namų savininkų už 
leidimą pertaisyti anglinius 
pečius Į aliejinius.

Kuomet majorui O’Dwy- 
eriui pasidarė nėr karšta 
nuo tyrinėtojų New Yorke, 
tai prez. Trumanas -pasky- 
ią ji ambasadorium Meksi
kai. Tyrinėjimas parodė 
O’Dwyerio bičiulystę su 
prieplaukų gengsteriais.

(O’Dwyeris neseniai pasi--. 
traukė iš ambašadoriaus\ 
vietos. O kai dabar repor
teriai užklausė ii apie 
Anastasiją, tai O’Dwyeris 
teisinosi, jog netraukė tą 
g e n g s t eri teisman todėl, 
kad laivakrovio Panto kū
nas buvo surastas kitoje

gal Panto ir likęs nužudy

Sunkiai sužeistas Lenkijos 
delegatas Jungt. Tautom

London. — Anglijos val
džia reikalauja iš Amerikos 
pilno raporto apie sušaudy
mą 84 belaisvių Pongame,. legacijos 
Pietines Kopėjos saloje. ;

New Vork. — Pavojingai 
tapo sužeistas! <fr. Julius 
Katz-Suchy, vienas iš Len
kijos delegatų Jungtinėm 
Tautom, kuomet jo auto
mobilis atsimušė į stulpą.

Lengviau sužeista Sofija 
Artymowska, Lenkijos de- 

. ivguvijvs narę, važiavusi 
I kartu su Katz<-Suchy.

v
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PO DVIEJŲ GENEROLŲ PASITARIMŲ
PRAĖJUSI TREČIADIENI, John Foster Dulles na

muose, New Yorke, įvyko virš dviejų valandų pasitari
mas tarp generolo Eisenhowerio ir generolo McArthuro.

.... Ką jiedu tarė, ką nusprendė, šiuos žodžius rašant, dar 
yra paslaptis. Vienas aišku: jiedu tarėsi dėl karo Ko
rėjoje^ iš kur gen. Eisenhoweris. praėjusį sekmadienį 

,:grįžo.
Bet tikėtis iš šitų pasitarimų greitos taikos Korėjoje 

'būtų savęš apsigaudinėjimas.
, Atsiminkime: MacArthuras yra šalininkas karo prieš 

JįCįniją; dėl to, kad jis tą politiką vykdė, kai buvo vy
riausiuoju karo Korėjoje vadovu, Trumanas jį paleido 
is karo vado pareigų.
' Generolas Eisenhoweris, po to, kai jis grįžo iš Korė

jos, niekur nepasisakė už taiką, tuojautinę taiką, bet 
Visuomet pabrėžė, jog, girdi, su Korėjos komunistais 

'tenka kalbėtis tik jėga.
John Foster Dulles, busimasis valstybės sekretorius, 

taipgi nėra joks taikos balandis, bet greičiau karo ba
landis.
... Tarp MacArthuro ir Eisenhowerio per tūlą laiką bu
vo “nesusipratimų.” MacArthuras buvo priešingas Ei
senhowerio nominavimui prezidento vietai. Tačiau da
bai’ bendras dalykas abudu juodu apjungė: Eisenhow
eris kreipėsi pas MacArthurą patarimų!

KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA ir šiaurės Ko 
fėja atmetė Jungtinių Tautų asamblėjos pasiūlymą, ku- 

'rį buvo pateikusi Indija, mūšių paliauboms įvykdyti.
J A Iš tikrųjų, tasai pasiūlymas apie tuojaųtinį mūšių su

laikymą Korėjoje beveik neužsiminė. Jame buvo siūlo
mas. komplikuotas planas karo belaisvių apsikeitimo rei
kalu. Tuo pačiu kartu, Kinija ir Šiaurės,Korėja (Jung
tinėse Tautose, kur tie kraštai neatstovaujami, to prin
cipo laikėsi tarybinis blokas) skelbia, kad jiedvi griežtai 
ląikosę’principo, idant kiekvienas karo belaisvis turėtų 
'būti sugrąžintas į ten, iš kur jis yra kilęs, kuriam kraš- 
'tdi jis 'tarnavo, kol buvo paimtas į nelaisvę.
.J.Šiaurės Korėjos vyriausybė, atsakydama į Jungtinių 
Tautų' siūlymą, primeta asamblėjai*!!’ tą, kad ji, Šiaurės 
Korėja, nebuvo pakviesta į posėdžius, kai asamblėjoje 
Vykų Korėjos karo klausimo diskusavimas.

Vadinasi, karas Korėjoje tebesitęsia, kaip tęsėsi, va- 
diųasi, žiemos šventes, Kalėdas, mūsų krašto žmonės 

* šiemet švęs liūdniau negu šventė praėjusiais metais.

,’,L TOLYDŽIO Pietų Korėjoje vyksta baisūs dalykai 
karo belaisviais.

Tik prieš savaitę laiko Pongam saloje Jungtinių Tan
ių viršininkų įsakymu buvo užmušta 84 karo belaisviai, 
—kinai ir šiaurkorėjiečiai. Apie šimtas dvidešimt jų 
buvo sužeisti.
"Šis barbariškas, nežmoniškas darbas aiškinamas tuo, 

'būk belaisviai norėję pabėgti, būk jie darę kaž kokius 
sąmokslus. Belais.viai, kaip žinia, jokių ginklų neturi, 

•jfe sukišti į barakus, jie, beje, yra saloje,—kas tuomet 
gali tikėti tuo, ką skelbia komercinė spauda ir tie, ku- 

*fie dėl belaisvių nukovimo yra atsakomim.gi!
Ir šis,' kaip žinome, jau nebe pirmas toks. įvykis.
Gali būti taip, kad, kol karas Korėjoje baigsis, Pietų 

Korėjoje gali nebelikti nei vieno karo belaisvio!
Tai šiurkštų! Tai baisu net prisiminti!

* -J;..N A, MES IR vėl grįžtame prie to paties, mūsų nuo- 
* jnone, teisingo ir vienintelio dalyko, būtent: reikia tuo- 

'jauf baigti Korėjoje mūšius, o vėliau tartis dėl belaisviais 
•'apsikeitimo ir dėl kitų dalykų.

.AMERIKIEČIAI DELEGATAI VIENNOJ
7 DAILY WORKERIO korespondentas Taikos, šalinin- 

Jkiį kongrese Viennoje praneša, kad. ten dalyvauja ir 
^amerikiečių delegacija.

Tarp kitų: ten yra Georgė Hayward, iš San Francisco, 
i jįpijistas veikėjas, taipgi Minna Carter, iš Kalifornijos. 
’ (Iš viso, s.ako korespodentas Joseph Starobin, Kongrese
4 .dalyvauja 26 asmenų amerikiečių delegacija.
į ~ George, Hayward sakė Kongrese kalbą, kuri, pasak 
i 4 ..korespondento, buvo šiltai pasitikta.
/K .—i,Vienu iš įspūdingiausių momentų Kongreso buvo tai, 
į ^kuomet Kinijos Liaudies Respublikos, vice-premjeras, 
' Kuo Mc-jd, šiltai estradoje paspaudė ranką Indijos vei- 

*kejui Dr. Saifuddin Kitchlew’ui. Abudu žymūnai kal- 
‘ "bėjo už tuoj autinį mūšių sulaikymą Korėjoje.

Reikšminga kalba buvo ir Korėjos poeto, Han Sul Ya, 
t į Jvai jis priminė, jog, nuo karo pradžios, ant Šiaurinės Ko- 

J’?j°s teritorijos buvo iš oro numesta 15,000,000 bombų, 
kurios užmušė bei sunkiai sužeidė 87,000'Šiaurės Korėjos 

n gyventojų.
5 ‘ . ■.•••.

KRISTUS IR KALĖDOS
Rašo A. M. METELIONIS

Jau ir vėl Kalėdos. Tai Arba vėl. Morkus XV,
didžiausia, triukšmingiau- 32, sako, kad ant kryžiaus
šia ir iš biznio taškaregio 
geriausia krikščionių šven
tė. Pirma, negu mes kal-

abudu latrai išpažino Kris
tų ii’ abudu buvo išganvti. 
Bet Lukas XXIII, 39 ir *40,

besime apie Kalėdas, tai 
prieš mus stovi klausimas, 
ar iš tiesu buvo tas Kris
tus, krikščionių tikybos! 
Įsteigėjas, kurio gimtadie- I 
nį, 25 d. gruodžio, lietuviš- į 
kai vadiname Kalėdomis?
I tą klausimą atsako pašau-! 
liniai žymiausi religijos t,v- ’ 
rinėtojai, kaip va: Sir J. j 
G. Frazer, Dr. P. L. Cou-! 
cha^d, Chapman Cohen, J. 
Aį Robertson, Robert Tay-Į 
lor, Prof. W. B. SmiBi, Jo
seph McCabe ir kitf. Jie j 
visi sako, kad krikščioniu Į 
garbinamas Kristus visai Į 
nėra buvęs. Kad biblijos | 
naujajam testamente apra- i 
šymai apie Kristų nėra is-; 
toriniai faktai, bet tik pa-! 
kartojimai daug šimtmečių j 
senesnių pagoniškų pasakų 
apie nekaltai pradėtus, šte- 
būklingai gimusius dievų 
sūnus: Išisą, Oserį, Attisą,
Mithrą, Krišną ir kitus.

Visi argumentai apie 
Kristaus buvimą yra pa
remti apaštalų vadinamais 
raštais, o ypač keturiomis 
evangeli jomis.. Ką tie apaš
talų raštai ir . evangelijos 
ssko apie Kristų? Tai di
džiausias mutinys, vienas 
kitam prieštarąųjąs, "bet 
nieko konkrečiu. Visos 
evangelijos rašytos. ne 
apaštalų Morkaus, Mato. 
Luko ir Jono, bet pagal 
Morkų, pagal Matą, pagal 
Luką ir pagal Joną„ Kas: 
tas evangelijas parašė, tu) ■ 
būt dvasia šventa težino. . . I 
Seniausia evangelija yra: 
Morkaus. Ji parašyta tai’-1 
pe 65 ir 70 metų jau mūsų i 
metskaičio. Gi Mato ir Lu- ’ 
ko evangelijos parašytos j 
iau visai pabaigoje pirmo-| 
jo šimtmečio, o Jono evan
gelija, kurią krikščionys! 
skaito švenčiausia, parašy
ta jau pradžioje antrojo: 
šimtmečio. Dar šiandien,! 
prabėgus savaitei nuo įvy-i 
kiu, žmonės negali sutarti- ■ 
nyi ir teisingai 'apipasakoti i 
tų įvykių, čia aišku, kad ■ 
aprašymai įvykių jau šim-; 
tui metų prabėgus, negali s 
būti teisingi. Kada skai- j 
tai apaštalų raštus apie: 
Kristų, tai prisimena paša- : 
kaitė .apie tris neregius, 
kurie , aplankę cirką, čiu
pinėjo slonių ir po to kiek-q 
vienas jį apipasakojo.

Apaštalas Povilas, vienas

sako, kad Kristų išpažino 
tik vienas latras ir jis bu
vo išganytas.

Krikščionių bažnyčia su
tinka su Luku. Kalbant 
apie kryžių, reikia pasaky
ti, kad šiandien, apie trys 
tu z i n a i R o m o s k a tali k ų 
bažnyčių turi labai “pa- 
mačlyvų” relikvijų: tai vi
nys, su kuriomis būk tai 
Kristus buvęs prikaltas 
prie kryžiaus. Gi faktas 
yra, kad vinys, buvo išras
tos tik pradžioje šešiolikto 
šimtmečio!

Senas testaipentas sako, 
kad žydų karalius Mesiją 
gims iš Dovydo sėklos. Gi 
Marija paėjo iš Aarono sė
klos ir todėl evangelistai 
“s.ugiminiavo” Kristų su 
Dovydu per jo patėvį Juo
zapa. Ir tą darbą atliko ti
krai “stebuklingai.”

Matas savo evangelijoje 
nuo Dovydo iki Juozapo su
rado 28 generacijas, o Lu
kas surado ne 28, bet 43 ge
neracijas.

Nors ‘M’atas . ir Lukas 
j bandė sugiminiuoti Juoza- 
: pą su Dovydu, bet abudu 
i turi skirtingais vardais 
i žmones. Biblijoj aiškiai pa- 
i sakyta, kad Kristaus tėvu 
! buvo dvasia^ šventa, o ne 
l Juozapas, tai ir sugiminiuo- 
j'ti su Dovydu reikėjo dvasią 
šventą, o ne Juozapą. Be
je, čia dar vienas, stebu
klas: dvasia šventa turėjo 
būti moteriškos lyties, bet 
paliko Kristaus tėvu.

Rodosi, tik mūšų gady
nių daktarai pradėjo, sa
ko ma, pasekmi ngai, da ry t i 
iš moterų vyrus, o iš vyrų 
moteris. Panašių stebuklų 
biblijoj nerandame.

Evangel ijose skaitome, 
kad Kristus labai stebu
klingai gimė, kad ant dan
gaus atsirado dvi žvaigž
dės, kurios į Kristaus gi
mimo vietą rodė kelia, kad 
ii pažino ne tik žmonės, bet 
ir. gyvuliai. Užaugęs, jis 
darė daug stebuklu: -vel
nius iš žmonių, vaikė, ak
liems matymą sugrąžino, 
mirusius atgaivino, iš van
denio darė vyną, ir tt. Esą, 
iis turėjo daug pasekėjų, 
tai turėjo būti plačiai žino
mas ir pažįstamas.

iš pirmųjų krikščionių ra
šytojų, sako, kad Kristus 
gimė iš moteries. Bet kas 
ta moteris buvo, nepasako 
ir nei žodžio nėra apie! 
Kristaus nekaltą prade j i-' 
mą. Morkus sayo evange-, 
Ii joj irgi nieko nesako apie 
Kristaus nekaltą pradėjimą 
ir stebuklingą gimimą. Jis 
sako, kad Kristus buvęs va
dinamas dievu ir jį Jonas 
apkrikštijęs. Visur kalba: 
einą apie Kristų jau 30 me
tų amžiaus. Ir Mato evan
gelijoj pirmuose dviejuose 
skyriuose nieko nėra apie 
nekaltą pre dėjimą bei . ste
buklingą gimimą. Daugiau
siai randame parašyta apie 
Kristaus nekaltą pradėjimą 
ir stebuklingą gimimą Jono 
evangelijoj, kuri buvo pa
rašyta jau antrame šimt
metyje. Jono evangelijoj 
pakartotinai kalbama apie 
Marijos, per dvasią šventą 
pradėjimą ir stebuklingą 
Kristaus gimimą. Bet Ma
to evangelijos skyrius XIII, 
55 ir 56, sako, kad Marija 
be Kristaus dar gimdė ir 
turėjo pustuzinį kitų vai
kų.

Bet paskutinėje vakarie
nėje jau Kristaus niekas 
nepažinojo, net policija ir 
šnipai turėjo mokėti '30 
grašiu Judui, kad jis nuro
dytų Kristų.

Toliau skaitome o van geli- 
jose, kad būk Kristus bu
vęs. paties dievo ant žemės 
atsiustas sumis: jis turė
jęs dievišką galią ir žinoji
mą.- Bet, daugiau skaity
dami evangelijas, suranda
me Morkaus evangelijosXI, 
11 iki 15, būk sykį vidur
žiemyje Kristūs su savo 
mokiniais ėjo iš Jeruzolimo 
i Betaniją. Kristus buvo 
išalkęs, tai, pamatęs netoli 
kelio figos medį, paliepė 
?avo mokiniams nueiti ii’ 
paskinti figų...,. Bet kada, 
mokiniai sugrįžo su tuščio
mis rankomis ir pasakę, 
kad figų nėra, tai Kristus 
labai supyko ir prakeikė fi
gos medį. Viską žinąs Kris
tus nežinojo, kad žiemą ant 
medžių figų nėra.

Kalėdos pirma Kristaus
Mūsų -laikais Lietuvoje 

sakydavo, Kalbos — tai 
ūkininkams bėdos'. Mat, tuo

laiku ant Kalėdų tarnų, 
tarnaičių ir piemenukų 
baigdavosi tarnavimo lai
kas. ir ūkininkai turėdavo 
jiem,?, atmokėti užtarnautus 
kelis rublius.'

Gi Amerikoje yra paikas 
Įprotis ant Kalėdų pirkti 
dovanas. Tas sudaro ne
maža galvosūkio ir bodų, o 
ypač darbininkams. Dau
guma darbininkų p e r k a 
Kalėdų dovanas ant savai
tinių išmokėjimų, o po to 
turi daug rūpesčio ir vargo 
ta išmokėti. Apie Kalėdų 
dovanų pirkimą O. Henry 
vra parašęs vaizdelį, pava
dintą “The Gift of the Ma
gi.” Autorius aprašo du 
labai įsimylėjusius bedar
bius fr beturčius jaunuo
lius, Joną ir Oną. Artinasi 
Kalėdos, ir juodu, sekdami 
senus įpročius, norėtų vie
nas kitą apdovanoti. Bet 
neišgali. Ona žino, kad Jo
nas turi jam dieduko pado
vanotą laikrodėlį, o jam la
bai tiktu lenciūgėlis. Gi 
Jonas mato, kad jo mylima 
Ona turi labai gražius gel
tonus plaukus; jai reikalin
gos šukos. Tad belaukiant 
Kalėdų, Jbnas užstato savo 
laikrodėlį ir už gautus pi
nigus nuperka savo myli
mai Onai šukas, o Ona 
parduoda savo plaukus ir 
srvo mylimam Jonui nuper
ka lenciūgėlį...

Gruodžio 25 diena, vadi
nama Kristaus gimimo die
na — Kalėdos, yra daug 
šimtmečiu senesnė šventė 
už oasakišką Kristų. Seno
ji Romos imperija žiemą, 
sulaukus laiko, nuo kada 
diena pradeda eiti ilgyn, o 
naktis trumpy n, turėjo 
šventę saturnalia. Tai bu
vo šventė - gimtadienis ne
nugalimo dievo saulės. I- Ta 
šventė būdavo švenčiama 
per s.eptynias dienas. Vie
ni! dienai net vergai būda
vo paliuosuojami ir visi 
linksmai, iškilmingai tą 
šventę švęsdavo. Nors ir 
evangelijos sako, kad būk 
Kristus labai stebuklingai 
gimęs, bet jo gimimo die
na niekur 'nėra pažymėta. 
Veikiausiai to nei jo moti
na nežino. Jeigu' Kristus 
gimė kada piemenys avis 
ganė, tai tas negalėjo būti 
žiema.

Nežinodami Kristaus ti
kros ghnimo dienos, pirmi 
krikščionys tą šventę ir 
šventė skirtingomis dieno
mis. Vieni šventė sausio 6 
dieną, kiti—balandžio 24 ir 
25 dienomis, o dar kiti — 
net gegužės 15 dieną. Tik 
po to, kada krikščionių ti
kyba patapo Romos impe
rijos oficiale tikyba, tai 
354 metais krikščionys Ro
mos pagonišką šventę sa
turnalia pavadino savo 
Kristaus gimimo diena — 
Kalėdomis.

E vangeli iose' skai tome, 
kad būk dievas atsiuntęs 
savo vienJntėlį sūnų Kris
tų ant žemės, kad jis. savo 
krauju atpirktų žmoniją 
nuo velnjo ir įsteigtų bro
lybę, lygybę ir taiką tarpe 
žmonijos ant žemės. Jau 
penkiolika šimtų metų, kai 
krikščioniu tikyba, yra va
dovaujanti tikyba ir kon
troliuoja žiųonijos protus, 
bet nei vieno iš tų Kristaus 
idealu neįvykdė gyvenimam 

Kada mes šiandien su 
sveiku protu pagvildename 
žemiškų “Kristaus tarnų” 
darbus, tai ateina į mintį 
Friedriko Nietschės sarkas
tiškas prisakymas apie 
krikščionis:

“Yra buvęs vienas krikš
čionis, bet ir tas buvo nu- 
kryžiavotas.”

Šiandien krikščioniška 
kunigija, ■ vietoj agituoti, 
skelbti tarpe žmonių broly
bę, lygybę ir taiką, kiršina 
žmones ir agituoja už nau
jus karus.

Visai neseniai Chicagos 
lietuvių kunigų leidžiama
me Drauge vienas rašyto
jas pavadino idijotais visus 
tuos, kurie šiandien žodžiu 
bei raštu kalba už taika. 
Kadangi Kristus kalbėjo už 
taiką, tai ir jis papuola į 
“idijotų” skaičių.

Aišku, kaip diena, kad 
šiandieniniai krikščioniški , 
kunigai jau seniai negai bi- 
na dievo nei jo sūnaus 
Kristaus, o garbina dole-j 
rius ir laukia savo i.šgany- į 
mo iš atominių - hidrogeni-. 
nių bombų...

Šiandieninė krikščioniška i 
kunigija liepia darbinin-j 
kams turėti galvas ne pro-1 
tavimui, bet kad būtu ant 
ko skrybėles užmauti.

Girdi, už darbininkus, pro- . 
tauja ponai ir klebonai; jų 
reikia klausyti, jų įstaty
mus pildyti, tai būsite geri 
piliečiai ir tinkami kandi
datai į dangaus karalystę. |

Po . pirmojo pasaulinio Į 
karo Anglijos poetas Tom!

Hardy parašė sekamas, ei
les:
»*•
“Peace on earth was said

we sing it,
And pay a million priests 

to bring it,
After two thousand years 

of mass,
We’ve got as far as .4

poison, gas.” nJ

Charles R. Sligh, ra
kandų fabrikantas, išrin-| 
ktas Nacionalio Fabri^* 
kantų Susivienijimo pre-« 
zidentu.

A. Vaivusko laiškas iš 
kelionės į Lietuvą

Ilgametis uruguaj iečių 
Darbo redaktorius, kaip 
jau buvo rašyta, su savo 
šeima vyksta į Tarybų 
Lietuvą gyventi, Iš Mon
tevideo jis išvyko fran- 
cūzų laivu “Bretagna” š. 
m. gruodžio mėnesio 2 d.

Žemiau telpąs Vaivusko 
laiškas Laisvės redakto
riui buvo išsiųstas iš 
francūzų valdomos Va
karinės Afrikos sostinės, 
miesto Dakar. A. Vai-
vuskas rašo:

1952 m. gruodžio 10 d. 
Mielas drauge Rojau!

Rytoj pasieksime Dakaro 
uostą. Jums ir kitiems ma
no draugams parašau laiš
kus šiandien, nes Dakare 
neturėsime laiko — žada
me iš laivo nulipti ir miestą 
aplankyti. Tai bus pirmas, 
po devynių parų kelionės, 
uostas, po kurį mes galėsi
me pažioplinėti. Buvome 
sustoję San.tose ir Rio de 
Žaneire, bet ten nei vienas 
iš repatriantų nenukėlėme 
kojos į sausžemį.- Siekėme 
išvengti bet- kokios provo
kacijos. Tokio pat nusista
tymo laikysimės ir kitur, 
kur mūšų šalis. (Tarybų 
Lietuva) neturi diplomati
nių ryšių.

Atsisveikinimas su Uru
gvajaus lietuviais buvo ti
krai jaudinantis. Didžiulė 
minia mūs palydėjo iki lai
vo ir laivui nutolstant nuo 
kranto. Graudu man bu
vo skirtis s.u tokiais gerais 
žmonėmis. Penkiolika me
tų begyvendamas Montevi- 
dėjuje įgijau daug draugų 
bei draugių.

Santose mane pasitiko tė
veliai. brolis, seserys, švo- 
geriai, seserų dukterys., 
Kapso Sūnus, Pusinis ir ki
ti draugai. Čia. vėl smar
kiai susijaudinau. Draugė
je pabuvome penkias valan
das. Su vienos sesers du
krele (jau 14 .metų am
žiaus) ir su kitos sesers vy
ru čia susipažinome ir čia 
pat išsiskyrėme!...' Tėve
liai, brolis, ir labai geras 
draugas Pusinis ( P. S.) su 
mumis ilgiau pagyveno. Jie 
iš Santos mus palydėjo iki 
Rio de Žaneiro. šiame uos
te dar atėjo su manimi pa-

i

simatyti senas mano ęlrau
gas J. Miliauskas su žmo
na. Jie visi mums įteikė 
dovanų, visi labai patenkin
ti mūsų grįžimu Tėvynėn.

Tartum replėmis spaudė 
man širdį, kai reikėjo, su 
saviškiais tik ką.suėjus, vėl 
skirtis. Motina jau.gerokai 
susenusi. Tėvą radau la
bai pasikeitusį, kur kas se
nesnį, padžiūvusį, sunkai^ 
darbo išvargintą. < Man* 
pareiga bus stengtis jiems'

I padėti sugrįžti į gimtinę iš 
tos Brazilijos, kur jie bai
gia savo sveikatą atiduoti.

Atlanto vandenys leidžia 
mūsų laivui gana ramiai 
.plaukti. Supimo, jau ekva
torių perplaukus, dar kaip 
ir nebuvo. Karšta buvo , 
Brazilijoje ir dabar, artė
dami prie Dakaro, smarkiai 
prakaituojame. Mūtfą' lai
vas — dar naujutėlis, tik 
antrą kartą kelionę atlieka 
tai'p Genujos ir La Platos. 
Švara pavyzdinga, maistas 
geras, įgula mandagi. Su 
igula neblogai susikalbame 
ispaniškai. Keleivių ne
daug. Daugiausia vykstu 
italų. f j
2—A. Vaivusko laiškas

Iš Urugvajaus, repatriuo- 
iančių grupė susideda iš 22 /
asmenų: 6 lietuviai, 2 Į
ukrainiečiai ir likusieji — 
baltgudžiai. Į Lietuvą vyks
ta 9, į Ukrainą — 2, į Balt- 
gudiją—11. Drauge su mu
mis keliauja viena ukrai
nietė dipuke su trimis vai
kučiais. Man keista, kad 
beveik visais laivais, per 
Atlantą plaukia ir rusų 
baltagvardiečių. Šiame lai
ve irgi jų yra. Atrodo, kad 
jie pragyvena iš šnipinėji
mo.

Mūsų tarybiniu repatri
antų grupė gražiai susi
klauso, visi draugiškai su
gyvenamo. Beje, visi vyks
tame trečia klase.

Rio de Žaneira palikus 
aš ėmiau kai ką užsirašinė
ti. Tuos užrašus jūsų laik
raščiui ir “Darbui” pasių- 
siu iš Italijos. Kitą dalį jau 
pasiųsiu iš Lietuvos.

Daug laimės ir sveikaws . ! 
jums, abiems. PasveikinkB-, į 
te Bimbą, Šolomską, KavsU 
liauskaitę ir kitus. Nl

Antanas Vaivuskas SI

2 pusi.—Laisve (Liberty)* Seštadien., Gruodžio-Dec. 20, 1952 j
■ |
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Kolūkio kiube-skaity kio j e Dėl A. Dagilio

Neleiskime godai likti neišgirstai
t Gal siekis pasikeis j dulkes,

Pataps kaip Žolė pakirsta, 
Ir subyrės j dalis smulkias 
Mano goda neišgirsta....

Virš paduota ištrauka yra iš A. Dagi
lio eilėraščio “Lūkestis”, tilpusio pasku
tiniame “Šviesos” numeryje (Nr. 4, 
1952). Stasiui Jasilifyniui mirus A. Da
gilis yra bene svarbiausias pažangių 
Amerikos lietuvių gyvųjų tarpo liaudiš- 
ko-populiario žanro poetas. (Čia neįskai- 
tome Kaškaičio-Kaškiaučiaus, kuris mū
sų poezijoje užima ypatingą vietą, ir ku
rį klasifikuoti ne taip jau lengva.)

Dagilis atėjo kur jis stovi dabar, tai 
yra, į mūsų poezijos pačias pirmas eiles (ne
žiūrint, koks biednas nebūtų mūsų visų 

/jpilių išsirikiavimas) keliu, kuriuomi atė
jo Jasilionis ir eilė kitų pirmtakūnų: su 

* minimumu plunksninio išsilavinimo iš 
senos caro valdomos Lietuvos, per šios 
šalies dirbtuves ir fabrikus ilgomis dar- 

• bo dienomis, prie vis aštrinamos plunks
nos ir jautrinamos mūzos vakarais, sa
vaitės galo laisvomis dienomis, prie kū
rybos, kurioje dirbtuvių mašinų ūžesys 
(ar siuvykloje palinkusi nugara) atsi
spindi ne tik tematikoje, bet ir pačiame 
žanre.

Tokia poezija yra liaudies poezija ti
kra to žodžio prasme, nors tas nereiškia, 
kad joje negali būti liaudies kovai prieš
taraujančių elementų, kaip tai, pesimiz
mo ar natūralistinės romantikos.

Vienaip ar kitaip, A. Dagilio eilėraš
čiai, kurie paberti po mūsų pažangios 
spaudos baltus puslapius per paskuti
nius kelius desėtkus metų, dabar arti 

^tikslo: jie susirinks i vieną pastogę, 
'tarp dviejų kartoninių ar storesnio po
pieriaus viršelių, kur mes galėsime juos 
pirmu kartu skaityti krūvoje, spręsti jų 

. vertę palyginamai ir jungtiniai, ko ne
galima neturint rinkinio. Kitais žo
džiais, Dagilio eilėraščiai bus išleisti 
knygos formoje.

Sakome “bus”, bet tas žymiai pri
klauso nuo to, kaip atsilieps skaitančioji 
publika. Kaip skaitytojai be abejo yra 

% pastebėję, rinkinio prenumeratos kam
panija jau vedama. Kada susirinks pa
kankamai prenumeratų, knyga bus iš
leista.

Šiuo atžvilgiu A. Dagilis yra “geroje 
kompanijoje”, kaip sakoma. Paskutiniu 
laiku pažangiems Amerikos meno kūrė
jams šis kelias yra beveik vienintelis 
knvgos-ar kurio nors kito kūrinio išlei
dimui. Howardas Fast'as įstengia iš- 

illei^ti knygą tik surinkdama iš'anksto 
, 'prenumeratas (ir jis tą daro net asme

niškai!). Net Robesono plokštelės gali 
būti išleistos tik surenkant prenumera
tas....

Mes virš citavome “Lūkesčio” eilutes: 
“Gal siekis pasikeis į dulkes, pataps kai 

• žolė pakirsta...”
x Ką poetas turėjo omenyje? Be abejo 
ne specifiškai tokį realų dalyką, kaip jo 
eilėraščių rinkinio išleidimą. Be abejo 
ką nors labiau bendro, bendrą laikiną 
abejonę ar kūrybą ir gyvenimo užsimo
jimai atsiekia savo tikslą. Bet būtų ne 
nusidėjimas, jeigu mes tas eilutes su
prastume ir rinkinio išleidimo atžvilgiu. 

| /Kiekvienas menininkas, _ir ypatingai pa
žangus, vyriausiu tikslu sau stato ko- 
munikavimą su klausytojais, skaityto
jais, žiūrovais. Noras matyti savo kū
rinius pasiekiant juos tinkamoje formo
je be abejo yra naturališkas.

Tame pačiame eilėraštyje A. Dagilis 
rašo:

Tatai gal vys, kaip vysta lapas, 
Tuomet kai rytmetys ateis, 
Ir vilčiai bus supiltas kapas \ 
Kai kita diena prasiskleis.

Dagilis yra kūręs daug, ir, kaip Jasi- 
^jDi[ionio, jo eilėse reiškiasi tai jaunas gy- 
Rrvenimiškas optimizmas, tai slegiantis 

pesimizmas. Tas natūralu irgi, nors iš 
'pradedamo pesimizmo dažniau turėtų 
išplaukti pasipiktinimas jo priežastimis 
ir kovingumas, o ne pasidavimas liki
mui. Aišku, kad jo kūrinių išleidi
mas knygos formoje būtų didelis paąks- 

tinimas sunkiai dirbančiam liaudies po
etui dar labiau kurti, būtų įrodymas, 
kad liaudis savo poetą įvertina.

Tai viena gera priežastis, dėl kurios 
visi turėtume darbuotis, kad šis rinki
nys išvystų dienos šviesą. ‘Bet tai, žino
ma, yra tik antraeilė priežastis. Kas 
dar .svarbiau, tai kad toks rinkinys žy
miai praturtintų, kaip tai išsireiškiamą 
paprastai tokiais atsitikimais, tautinį 
lobyną.

Dagilio poezijoje yra daug gamtos ap
dainavimo, kuomi bendrai pasižymi liau
dies poezija. Kartais Dagilis stipriai ir 
įtikinančiai pagauna gamtos reiškinių 
pobūdį, kaip tai eilėraštyje “Ruduo” 
(“Šviesa” Nr. 3, 1952):

Taip žiemos negali
Niekas sulaikyti,' 
Ne miškzi vaitones, 
Neigi medžuĮ raudos. 
Jie tik gali godas 
Savo apsakyti, 
Kai audrų, bangose 
Siūbuodami maudos.

Dar daug ką galima būtų pasakyti 
apie. Dagilio poeziją, bet palikime tai, 
tam laikui, kada išeis jo eilėraščių rin
kinys. 0 kad jis kuo greičiau išeitų, pre
numeratas (kurios tik vienas doleris) 
siųskim-e dienraščiui “Laisvei”, kuri 
rengiasi tą rinkinį leisti, arba vieti
ni em s atsakom i ngiems veikėjams.

Stebėtojas.

Tai jau perdaug!
Mikas Detroitietis parašė nieko vertą 

malimalienę, užvardindamas “Kritika 
prie kritiką” ’ Literatūros ir Meno sky
riuje. Man visai neįdomu, kad M. D. iš
liejo tulžį ant V. A. ir Joniko. Bet man 
labai keista kad Laisvė talpino tokį ter- 
liojimą L.M.S. centro, žinodama, kad 
centre tokių netikslumų visai nėra.

M. D. mano, kad visas centras, tai L. 
Jonikas. O taip nėra, Jonikas tik raš
tininkas ir prie jo yra 8 kiti komiteto 
nariai, kurie kuone,visi lankosi kas mė
nesį į posėdžius. LM.S. reikalus spren
džia ne vien Jonikas. Nutarimai pada
romi viso komiteto, o Jonikas turi atlik
ti darbą, jeigu jam yra paskirtas. Ki
tos komisijos turį atlikt savo darbą. Tai 
taip centras tvarko L.M.S. reikalus.

M. D. kalba apie kokį ten veikalą, kad 
jis turi parašęs, o Jonikas nepriima. 
Centras nieko*nežino apie jūsų veikalą. 
Veikalų peržiūrėjimo darbą atlieka dra
mos komisija^o ne Jonikas. Jeigu tam
sta turi veikalą^ įdėk j konventą, pasiųsk 
L.M.S. centrui, Komisija peržiūrės ir 
gausi sąžiningą atsakymą. Jeigu turi 
baimės dėl pražuvimo, pasiųsk regis
truotu laišku.

Centro komitetas negali duot užtikri
nimo išleidimo veikalo nei M. D. nei 
bent vienam kitam, tol, kol nebus per
žiūrėtas ir nutartas viso komiteto. Kas 
liečia suvaidinimo veikalo, tai dar ne
reiškia, kad centras turėtų jį išleist. 
Pas mus Chicagoje daug veikalų pasira- 
ŠQBia ir vaidinama, bet ar jie tinka iš
leidimui, tai jau kitas klausimas. Kali
fornijoj daug veikalų pasirašo ir vaidi
na, apie kitus mes visai nežinome. Tat 
nereiškia,' kad juos reikia išleist. L.M.S. 
reikalingi veikaląi, geri veikalai, kultū
ringi, pamokinanti, apšvietą nešanti 

'liaudžiai, dėlto mes skiriąm augšt'as pre
mijas už tokius veikalus, ir tikiu, kad jų 
bus, kuriuos su noru išleisime.

Kas liečia sugabumą, tai aš manau, 
kad pas mus nei kiek ne mažiau kaip ir 
kitur. Sugabumai surišti su laiku, kiek 
jo turi pašventimui visuomenės veiklai. 
Aš -esu tikras, kaęl mes turime duonutę 
užsidirbti kur kitur ir tik tada ateiti ir 
padaryt darbą L.M.S. centre per vieną, 
arba du vakarus savaitėje. Kiti vakarai 
reikalingi dėl L.D.S.; dėl L.L.D. Taip
gi turime 4 chorus, dramos batelį, Liau
dies Teatrą. Reikia veikalus mokintis, 
parengimus surengti ir taip tirpsta visi 
vakarai visuomenės reikalams. Jeigu 
atsirastų kas gali daugiau laiko įdėt ne-

VILNIUS.-^ Mažojo Požemiškių kai
mo pakraštyje,. ant * kalnelio, jauname 
beržynėlyje .stovi naujas’ namas. Prie 
įėjimo —nedidelė iškaba: “Dūkšto ra
jono Požemiškių apylinkės ‘Raudonosios 
Vėliavos’ kolūkio klubas-skai tykia.”

Ir vasaros metu, ir žiemą, kuomet 
sniego pusnys užverčia kelius bei takus, 
ir lietingo rudens metu, ir per pavasa
rio potvynį " visada vakarais maloniai 
žybsi šio namo langai.

— Užeikit, prašom labai, — kviečia 
mus maža, labai judri, gero veido mote
riškė. Tai Fetinija Nikitinienė, praei
tyje bežemė, varginga valstietė iš Pože
miškių kaimo, o dabar kolūkio klubo- 
skaityklos. vedėja.

Visas ilgas šios moters gyvenimas 
praėjo to paties kaimo .žmonių akivaiz
doje. Kartu su jais ji vargo senaisiais lai
kais, kartu su jais sveikino tarybų val
džią, kartu su jais kūrė kolūkį gimtaja
me kaime.

— Tętulyt, kas šiandien bus? — klau
sia ką tik įėjusi Aldona Čebotariūnaitė, 
kolūkio sandėlininko duktė, 4-sjos klasės 
mokinė.

— O tu, mergei, paskaityk, z— šypso
si Nikitinienė. — Matai skelbimą?

Ir, iš tikrųjų, ant durų kabo vietinio 
dailininko parašytas plakatas: “Klubo- 
skaitykloje, pavasario lauko darbų už
baigimo proga, įvyks meninės saviveik
los koncertas.”

Kluban ateina vis nauji ir nauji žmo
nės. Štai mokytojas Rapolas Kazlas, po 
jo įeina kolūkio arklininkas Kazys Ka
valiūnas, senutė Apolonija Klimašaus- 
kienė ,kurios duktė mokosi Kauno insti
tute.

Netrukus klube-skaitykloje jau pilna 
žmonių.

— Išjunk radiją, Danut, — kreipiasi 
Nikitinienė į mergaitę, ■ kuri sėdi šalia 
radijo imtuvo, ir jau į visus kreipdama
si taria: “Tai kągi, pradėkim!”.

Žodi taria kolūkio pirmininkas Zeno
nas Dutėnas. Jis labai trumpai kalba, 
apie sėjos rezultatus, pabrėždamas, kad 
ji buvo'atlikta organizuočiau ir geriau, 
negu pernai. Po to scenoje pasirodo ko
lūkio choras.

— Daina apie Staliną,-— skelbia mo
kytoja Julija Pumputytė, choro ratelio 
vadovė.

Plati ir įvairi yra kaimo klubo-skai
tyklos veikla. Jis skleidžia žinias, pla
tina knygas kolūkiečių masėse. Apylin
kės Taryba ir kolūkis skiria nemaža lė
šų literatūrai įsigyti. Klubo bibliotekos 
lentynose yra tūkstančiai knygų ir bro
šiūrų, žurnalų ir laikraščių komplektai.

Kolūkio skaitytojai plačiai naudojasi, 
savo biblioteka. Tai ne tik jaunimas, 
bet ir seniai, išmokę skaityti ir rašyti tik 
tarybų valdžios laikais. Eilinė kolūkie- 
tė Bronė Vaitkūnienė buržuazinės san
tvarkos laikais buvo mažaraštė, už
guita moteris. Dabar ji aktyvi kolūkie- 
tė, gera gamybininkė, viena nuolatinių* 
kaimo bibliotekos skaitytojų. Daug kny
gų ima.kolūkietės Ona Kavaliūnaitė, Eu
genija Batytė ir kitos.

Svarbus kaimo klubo-skaityklos užda
vinys yra skleisti gamtos mokslo žinias. 
Klubo aktyvistų tarpe yra mokytojai, 
gydytojas, kaimyninio tarybinio ūkio 
specialistai. Neretai pasikalbėjimams ir 
pranešimams daryti Nikitinienė kviečia 
iš rajono vadovaujančius darbuotojus, 
agronomus, gyvulininkus. ■

Vasarą kaimo klubo-skaityklos darbas 
vyksta tiesiog lauko brigadose ir gyvu
lininkystės fermose. Nuo tos dienos, 
kai prasidėjo lauko darbai, klubo vedėja 
Nikitinienė kasdien važinėja po brigą-

• plas su knygomis ir laikraščiais. -
Pačiu darbymečiu kolūkiečiams norisi 

žinoti apie tai, kas dedasi pasaulyje, pa
siskaityti laikraštį, knygą. , Tai tapo 
--- :— ---------- :----------------- -4--------------  

gu 7 vakarus į savaitę, mes mielai pri
imsim.

.1 M. D. kalba apie prašalinimą iš me
nininkų eilių J. J. Butkaus ir Stella 
Smith. Šiame pasakyme primetą kaltę 
centrui tai, apie ką centras ir žinot, nie
ko nežino. Jeigu jie turi ką tokio prieš 
centrą, tai būtų labai malonu sužinot iš 
jų pačių, kokia .priežastis. Bet mes nie
ku būdu negalime tikėt tuo, ką plepa M. 
D. Dabartiniu reakcijos laiku šimtai 
(?—Laisvės Red.) menininkųnusigan
dę pabėgo. Ar tai centras kaltas? Pra- 
sišalinimas iš visuomenei naudingo dar
bo nieko naujo, ir visuomet būna kalti
nama organizacijos,- būk jos negeros 
vien dėl to,‘kad paslėpt savo apsileidimą 
ai’hfi bfiimP '

LMS centro narys J. Misevičia. 

naujojo Lietuvos kaimo -žmonių porei
kiu. Ir štai klubo vedėja paskiria bri

gadoms kilnojamas, gerai parinktas bib-' 
liotekėles, kasdien pristato naujų laik
raščių.

‘ J. Matulionis.

Pas keramikos 
meistrus v

KAUNAS.— Savo mėlynus vandenis 
sparčiai" nešančios Neries krante stie
biasi “Dailės” meninės keramikos kom
binato raudoni korpusai. Nuo ankstyvo 
ryto čia kunkuliuoja taikus kūrybinis 
darbas. Kiekviena diena teikia naujų 
laimėjimų, naujų pasiekimų. Kombina
to meistrų unikaliniai ir serijiniai ke
ramikos meno dirbiniai yra labai popu
liarūs pe .tik Lietuvos respublikos gy
ventojų tarpe. Lietuvišką keramiką ga
lima aptikti ir Maskvos mokslininko na
muose, jos dirbiniais gėrisi Leningrado 
gamyklos darbininkas, Ukrainos kolū
kietis, Kamčiatkos žvejys. Visos neap
rėpiamosios Tarybų šalies darbo žmonės 
žino Kauno keramikos meistrus iš jų 
puikių darbų.

Dabar “Dailės” kombinato keramikos 
meistrai gyvena ypatingai karštas die
nas. Jie ruošiasi lietuvių literatūros ir 
meno dekadai, kuris įvyks Maskvoje. 
Čia jie pademonstruos savo puikius lai
mėjimus, kuriuos jie pasiekė, glaudžiai 
kūrybiškai faarpusavyje bendradarbiau
dami. Keramikos meistrų kūryba yra 
realistinė, kupina liaudies meno motyvų, 
artima ir suprantama liaudžiai.

Mes apsilankėme. keramikos skulpto
rės Leokadijos Belvertaitės atriję. 
Skulptorė Belvertaitė, kilusi iš darbi
ninkų šeimos, temas savo kūrybai se
miasi iš liaudies gyvenimo. Respubliki
niame taikomojo ir vaizduojamojo meno 
darbų konkurse, ' kurį suorganizavo 
“Dailės fondas”, jai buvo suteikta pir
moji premija už lietuvių tautos dukters, 
Tarybų Sąjungos Didvyrės Marytės 
Melnikaitės skulptūrą. Skulptūroje di
namiškai atvaizduota didvyrės energija, 
ryžtas ir tvirtumas.

Dabar L. Belvertaitė dirba prie ra
šytojos J. Žemaitės skulptūros. Lietuvių 
liaudies rašytoja susimąsčiusi žiūri į to
lį, vienoje rankoje ji lajko knygą, kitoje 
—pieštuką. Skulptorė įdėmiai išstudi
javo dokumentus apie J. Žemaitę, jos 
portretus, kalbėjosi su žmonėmis, kurie 
pažinojo rašytoją. Visa tai padėjo L. 
Belvertaitei atvaizduoti skulptūroje bū
dinguosius rašytojos bruožus.

Maskvoje įvyksiančiai lietuvių litera
tūros ir meno dekadai L. Belvertaitė ke
tina sukurti Tarybų valstybės įkūrėjo* 
Lenino skulptūrą. “Leninas Razlive”— 
šitaip bus pavadinta skulptūra. Belver
taitė nuveikė didelį darbą. Reikėjo išstu
dijuoti daugybę medžiagos, kad galima 
būtų sukurti didžiai realistinį, menišką 
kūrinį.

Sukaupęs visą savo dėmesį, dirba prie 
skulptūrinės grupės profesorius L. Stro- 
lis. Šis kūrinys, kurį jis atlieka kartu 
su skulptorium Ch. Rūdzinskiu, pava
dintas “Arklininkystė” ir vaizduoja zoor 
techniką žirgyne. Drauge su skulpto
re Navickaite profesorius šiuo metu ruo
šia keramikos pano, kurio tema — “Gal
vijų ferma”. >

Vaclovo Miknevičižius mėgstama me
ninių kūrinių rūšis yra vazos, ’papuoš
tos liaudies meno ornamentais, paveiks
lais iš gyvenimo. Vien šiais metais V. 
Miknevičius sukūrė serijinei gamybai 28 
dekoruotų vazų modelius: “Derliaus va
lymas kolūkyje”,- “Kolūkiečiai prie dar
bo”, “Paukščių ferma” ir eilę kitų. Mas-, 
kvoje įvyksiančiai lietuvių literatūros ir 
meno dekadai jis ruošia dešimt vazų, pa
gražintų liaudies ornamentais.

Įdomus yra kūrinys “Kolūkinis servi
zas’, kurį V. Miknevičius taip pat pa
teiks dekadai. Servizas susideda iš 72 
dalykų, kurių tarpe yra komplektai mė
sos ir sriubos patiekalams, indai nami
niam alui, sūriui, kompotui, peleninių 
komplektas ir pan. Ir šie dirbiniai bus 
pagražinti liaudies ornamentais.

V. Miknevičiau darbo plane yra taip 
pat keramikos-pano “Kolūkio kiaulinin
kystė”. Šį pano Miknevičius ruošia kar
tu su skulptoriumi B. Zalensiu..

Tarybinį jaunimą, mėgstantį kūno 
kultūrą ir sportą, pavaizduoja savo kū
riniuose skulptorius VI. Žuklys. Jo pa-

(Tąsa 4-tam puslap.) >

•1— euerascių
Atsišaukus finansinės pa

ramos išleidimui A. Dagilio 
poezijos rinkinio, visuome
nės atsiliepimas pasirodo 
gražus. Iki šiol eilėraščių 
knygelę užsisakė šie asme
nys.: . >'

Susnikų Jurgis, Worces
ter, Mass., prisiuntė $10.

Frances Kazokienė, Ja
maica, L. L, N. Y., $2.

J. Vaivada, Rochester, N. 
Y., $2.

Kiti užsisakė knygelę jr 
užsimokėjo po $1.00: 

/ S. Worth, Brooklyn, bl, 
Y.; V. Jakštas (Senas Vin
cas), Gibbstown, N.* J.; 
John Ynamaitis," U n i on, 
Conn.; F. Klaston, Great 
Neck, N. Y.; K. Sinko, Ul
ster Park, N. Y.; Peter 
Thompson, Šimpson, Pa.; 
Leon Toconis, Brooklyn, N. 
Y.; A. Velička^ Brooklyn, 
N. Y.; M. Stakoff, Brook
lyn, N. Y.; Geo. Varisonas, 
Brooklyn, N. Y.; Ann Smai
lys, Brooklyn, N. Y.; Po
vilas Alekna, Brooklyn, N. 
Y., F. Krunglis, Woodha
ven, N. Y.; Pranas Kalanta ■ 
Worcester, Mass.; Antanas 
Miller, Worcester, Mass.,; 
Anthony Orentas. Brock
ton, Mass. ; Ana Marozienė, 
Waterbury, Conn.; V. J. 
Stankus, Hialeah, Fla.; F. 
Sheling, Los Angeles, Cal.; 
W. Marinas, Los Angeles, 
Cal.; Vincas Grigaitis, 
Wilkes-Barre, Pa.; J. V. 
Stankevičius, Wilkes-Barre, 
Pa.; Jonas Grušelionįs, 
Pittston, Pa.; RayrrtondJar

vis, Plymouth, Pa.; A. Ja- 
nušaitis, Scranton, Pa.; 
Amilė Kaspa.rienė, Wilkes- 
Barre, Pa.; A. P. Shukiš, 
Kingston, Pa.; Pov. Jonu
kas, Wilkes-Barre, Pa.; 0- 
na Krutulis, Plymouth, Pa.;\ 
B. Navickas, Plymouth, 
Pa. Ed. G, Rakita. Pitts
burgh, Pa.; ir F. D. Stak- 
vel, Detroit, Mich.

Jau gražus bariukas aR,- 
švietos mylėtoju pridavė 
užsakymus. Puiku. Kele
tas atsiuntė užsakymų sa
vo draugams kaipo kalėdi
nę dovaną; labai gerai ir 
tas, .tik norime priminti, 
kad s.u Kalėdų švente kny
gelė dar nebus atspausdin
ta. Ji išeis tik pradžioje 
sekamū metų.

Kurie gavote blankas rin
kimui eilėraščio užsakymų, 
prašomi darbuotis tuo rei
kalu tuojau, kad nesitruk- 
dytų knygelės išleidimas.^.

Laisvės Administracija

Cudahy, Wis.„
.Iš LDS 134 kuopos 
veikimo

Gruodžio 7 d. laikytam 
kuopos susirinkime išrinkta 
valdyba 1953 metams iš šių 
narių: Pirm. Jurgis Morkovi- 
čius, vice-pirm. Felix Beržan- 
skis, užrašų sekr. Jonas Dru^ 
czas, fin. sekr. Julius Neūma- 
nas, ižd. Jonas Gibsonas, įždo 
globėjais: Wm. Thomas ir 
Connie, Marks, ir maršalka 
Antanas Markums.

Mūsų kuopos didžiausias 
darbas 1953 metais bus prira
šymas naujų narių. Julius 
Neumanas, kaip sekretoriusųr 
organizatorius, žiūrės ir sten
gsis, kaip daugiau gauti nau
jų narių Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimui. ‘ 'U

Susirinkime nutarta pasitik
ti Naujus Metus, kaip viena 
šeima su programa, šokiais, 
užkandžiais ir užsigėrimais.

Sausio 4 d. kuopos susirin
kime vėl turėsime pasivaišini- 
mą ir sveikinsime vieni kituSĮ 
su Naujais Metais. Reporteris.

3 pusl.-Laiave (Liberty) -šeštadien., Gruodžio-Dec. 20, 1952
< * X \
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LIETUVIU KULTŪRINIO
CENTRO REIKALAIS

Jau buvo pranešta per spaudą visiems Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrininkams, visiems Lietuvių Kultūrinio 
Centro rėmėjams, kad metinis šėrininkų suvažiavimas 
nutarė įsteigti speciali fondą paskolų mažinimui- ir ant 
vietos sudėjo $934.00.

k Suvažiavimas taipgi nutarė atsišaukti i visus Lietu
vių Kultūrinio Centro rėmėjus prašant prisidėti su auka 
į tą fondą. Galima tai padaryti sekamai:

1. Įsirašant į amžinųjų Garbūs Narių skyrių, sumo
kant (aukojant) šimtą dolerių ar daugiau. Garbes na
rių vardai jau iškabinti Auditorijoje ant sienos gražiuo
se auksiniuose rūmuose. Vietos yra daugeliui. Prašomi 
tuoj prisidėti.

2. Tie, kurie yra namui paskolinę pinigų, gali iš savo 
paskolos skirti šimtą ar daugiau į Garbūs Narių skyrių 
įsirašymui.

3. Galima paremti tą fondą ir aukomis, kad ir mažo
mis.

Tuoj po suvažiavimo i Garbes Narių skylių • įsirašė 
Kazys Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y., skirdamas iš sa
vo paskolos $100.00.
;Aukų prisiuntė:
J. Mineikis, Brockton, Mass............................  $10.00
M. Yakštienū, Woodhaven, N. Y....................... 10.00
Tai dabar tas naujasis fondas pasiekė $1,054.00. Tai 

gera pradžia.
Laukiame daugiau pasirodant su aukomis.
Siųsdami aukas ar rašydami kitais Lietuvių Namu 

Bendrovės reikalais, rašykite sekamai: Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Lietuvos kolūkių gyvenimas
Skaičiai ir faktai)

Kolūkinė santvarka visiš
kai nugalėjo ir Lietuvoje. 

-96 procentai visų respubli
kos darbo valstiečių susi
būrė į 2,600 stambių kolū
kių. Tarybų valstybė per

ėdavę jiems amžinai ir ne
mokamai naudotis daugiau 

'kaip 4 milijonus hektarų 
žemės.

Šiais metais 46 procentai 
^^Visų žemes ūkio darįų kol

ūkiuose atliękamį MTS* ma
šinomis, o atskiruose čigo
nuose, pavyzdžiui, Kupiš- ' 
kio, Naumiesčio ir kai ku- i 
riuose kituose 62-68 pro-1 
centai. Respublikoje f 
Šių metų sezoną veikia 12i 
MTS ir 5 mėliordeijos ma
šinų stotys. Per aštuonis 
šių metų mėnesius MTS 
traktorininkai įdirbo 300 
tūkstančių hektarų dau
giau, negu per tą patį lai
kotarpį pereitais metais.;.

& ' •

ninkė Apolonija Benkaūs- Fkaimų bibliotekos ir skai-
kuri per sezoną nu-kaitė, 

valė 220 hektarų grūdinių 
kultūrų, kombaino vairuo
tojas Albertas Bogdanas iš 
Rudaminos MTS nuvalęs 
daugiau kaip 300 hektarų, 
Joniškio MTS traktorinin
kas Ramonas, kuris trakto
riumi “NATI” įvykdė dau
giau kai]) dvi metines nor
mas, melžėja Magdė Vosy- 
lienė, gavusi rekordinį pie
no primelžimą, ir šimtai ki
tų geriausių lietuviškojo 
kaimo žmonių.

Respublikos kolūkiuose 
yra 3,100 klubų - skaityklų, 
11 kultūros namų, daugiau 
kaip 700 bibliotekų. Vien 
per 8 šių metų mėnesius

atacijon elektrinės Eišiš
kių rajono M. Melnikaitės 
vardo žemės Ciklo artelėje, 
Dotnuvos rajono “Aušros”

ūkines hidroelektrines Žiež
mariu, Dotnuvos bei Sedos c f

rajonuose.

Respublikos kolūkių pini
ginės pajamos. 1951 metais, 
palyginti su 1950 metais, 
padidėjo 38 procentais.

Panaudodami nuosavas

IJetuvos kolūkiai pasistatė 
šimtus plytinių, kalkinių 
bei kitu imoniu. k V c-

t; —;

!| Respublikos Kiliose, 
mašinų, - traktorių stotyse 
ir žemės ūkio organuose 
šiuo metu dirba tūkstančiai 
specialistų, turi vidurinį ir 
aukštąjį mokslą. Mechani
zacijos mokyklose ir prie 

’ MTS veikiančiuose kursuo
se 1952 metais parengta 

.... r I daugiau kai]) 3,000 jaunų 
v.met.als respublikos į mechanizatoriui 

kolūkiečiai ir mechanizato-■
riai užaugino gausų derlių. | Trimečiuose agro-techni- 

. Ypač žymių laimėjimų pa-! kos kursuose pereitais nie- 
’ siekė priešakiniai kolūkiai.

Antai, Eišiškių rajono že
mės ūkio artelė “Lenino 
priesakai” surinko viduti
niškai po 126 pūdus rugių 
iš hektaro 150 hektarų plo
te, Kretingos rajono “Ta
rybų šalies” kolūkis — po į žemės ūkio pirmūnai apdo- 
132-138 pūdus rugių, vasa- vanoti ordinais ir meda- 
rinių kviečių ir avižų 
hektaro 270 hektarų plote. ■ Didvyrio vardas suteiktas 

—:— i 7-niems kolūkių ir tarybi-
Į kolūkinio kaimo buitį I nių ūkių gamybos novato- 

vis plačiau įeina elektra. | riams. Kolūkinė santvarka 
Pastatyta 76 šiluminės ir | išugdė didelį būrį socialisti- 
hidraulinės elektrinės. Sta-; nės žemdirbystės ir gyvu- 
toma naujos kolūkinės bei lininkystės meistrų. Kolū-

• farpkolūkinės. Artimiausiu kinio kaimo pirmūnų tarpe
* laiku bus perduotos eksplo- —Kėdainių MTS kombaini-

' tais mokėsi 22 tūkstančiaiI
i kolūkiečių — vyrų ii* mo- 
iterų.

Už aukštų rodiklių pasie
kimą laukininkystėje ir gy- 

\ vulininkystėje 755 Lietuvos

liais. Socialistinio Darbo

(Tąsa nuo 3 puslapio)
♦%! gamintosios figūros “Tenisininkė”, 
XX “Krepšininkas” ir kitos yra kupinos jė- 

, 1 XL gos ir veržlumo.
“Dailės” kombinato skulptoriai ir dai- 

• lininkai'' apmokę taip pat jaunus kera- 
/^Z ftiikds meistrus — dailininkus-savimoks- 

/- Iltis. Kombinate sudarytos 4 grupės, ku- 
' «». rioms vadovauja kvalifikuoti dailinin- 
. ?»ekai ir skulptoriai. Kiekvienoje grupėje 

P° tris-keturis žmones, Grupių va? 
dovai padeda liaudies meistrams įvyk- 

savo sumanymus.
Meistrė Narkevičienė ruošia kavos 

-servizą ir dekoratyvines vazeles stalui 
^papuošti. Formuotojas -P. Datkūnas, 
... penkiolika metų išdirbęs kaimo dirbtu- 

vesę, tik dabar, tarybų valdžios metais,

tykios įsigijo už 2 milijonus 
rublių politines, grožinės ir 
žemės ūkio literatūros. Ta-, 
rybų Lietuvos kolūkiniuose 
kaimuose sudaryta 5,700 
meninės saviveiklos ratelių. 
Respublikos rajonuose vei
kia daugiau kaip, 3į tūks
tančio pradinių, septynme
čių bei vidurinių mokyklų 
ir 94 kaimo jaunimo moky
klos..

niškumą. Pažanga reiškia 
proto pakilimą.

Kur atsidurtų dauguma 
kad ir lietuviškų kunigų, 
jeigu jų algos ir darbas pri
klausytų nuo žmonių? Dau
gybė jų netiktų nė gatvėms 
šluoti. Bet jie yra savo 
bažnyčiose, ir parapijose 
viešpačiais.

Pažangietis

Per pokario metus Tary
bų Lietuvoje įsteigta 359 
naujos kaimo ligoninės ir 
ambulatorijos, 114 felčerių- 
akušerių punktų, daug gim
dymo namų. 1952 Snetais 
lovų skaičius kaimo ligoni
nėse padidėjo 80 procentų.

Detroit, Mich.

BALTIMORE, MD.
Schmidt’s Baking Co.

Carey & Laurens Sts.
Extends a Season’s wish to all of our nvany^ 

friends and, patrons.
w ■ -sS

• »

Popiežius, kardinolai ir demokratija
Iš Vatikano pranešta, kad 

popiežius paskyrė 24 nau
jus kardinolus. Dabar vi
so pasaulyje turėsime 70 
kardinolų. Jie padeda po
piežiui katalikų bažnyčią 
valdvti. v

Dauguma paskirtųjų

mokratijos nė per 
juodymą.

Atsiminkime, kad 
viešpatauja per kelięliką 
šimtų metų. Tikrai stebė
tinas dalykas. Visose'gy
venimo srityse žmonės da
ro progresą, pasiekia dau
giau. laisvių, daugiau teisių. 
To nesimato katalikų baž- 

iinai turi daugiausiai kar- j nyčioje. Biurokratizmas ir 
žmogaus 

panieįdni- 
balso, ne- 
tuo būdu 
žmogumi.

na iš mažųjų kraštų,

yra 
vie- 
bet

dinolų. Tas tik parodo, kad 
dar ir šiandien popiežius 
nepasitiki kitomis tauto
mis. Tiktai iš didelės bė
dos j savo administraciją 
jis įsileidžia kitos, tautybės 
dvasininkus.

Pagal tautybę kardinolai 
dalinasi sekamai: 27 italai, 
6 fran.cūzai, 4 amerikiečiai, 
4 ispanai, 3 portugalai, 
3 brazilai, po du turi Ar
gentina, Kanada ir Vokieti
ja; po viena turi Armėnija, 
Austrija, Australija, Belgi
ja, Didžioji Britanija, 
Čilė, Kinija, Kolombija, 
Kuba, Ekvadoras, Olandija, 
Vengrija, Airija, Peru, Len-
ki.ja, Syrija ir Jugoslavija.

Pas mane kyla klausimas, 
kas. būtų, jeigu kardinolai 
būtu žmonių demokratiškai 
renkami, o ne iš viršaus 
skiriami? Kas už juos bal
suotų? Kas juos rinktų? 
Kuomi jie atsižymėję?

Bet, žinoma, visiškai kvai
las klausimas. Reikalavi
mas demokratijos kardino
lų reikale reikštų reikalavi
mą demokratijos, visoje ka
talikų bažnyčioje. Kas gi 
kada renka vyskupus? Nie: 
kas. Jie irgi paskiriami iš 
viršaus. Kas > gi renka pre
latus ir kunigus? 
nerenka.
kariami ant žmonių iš vir
šaus. Visoje katalikų baž
nyčios sistemoje nėra de

Niekas
Jie taip pat už-

Pas keramikos meistrus
gavo galimybę dirbti kūrybinį darbą. 
Šiuo metu jis komponuoja alaus servizą.

Savo plačius kūrybinius sumanymus 
dabar vykdo liejimo cecho vedėjas Alg. 
Dovydaitis, štampuotoja-dekoratorė -Pi
si kaitė, meistras Jatulėvičius ir kiti.

Meniškai padarytų kombinato seriji
nės gamybos dirbinių tarpe matome 
skulptūrinę grupę “Suktinės”, vaizduo
jančią to.pat pavadinimo liaudies šokį, 
rašyklinę, pagrąžintą poetės Salomėjos 
Nėries figūra, dviejų pionierių, kolūkie
čių skulptūras, liaudies motyvais su
komponuotas darbo žmonių grupes ir ei-

Su dideliu entuziazmu dirba “Dailės” 
kombinato keramikos meistrai.'

/J. Bartusevičiūte.

nago

taip

tironija. Eilinio 
pažeminimas ir 
mas. Jis neturi 
turi teisių. Jis 
nėra skaitomas 
Bažnyčios ir kunigo akyse 
parapi jonas nėra tikru
žmogumi. Jeigu būtų, tai 
juk būtų pripažįstama jam 
nors kokia teisė, nors koks 
balsas jo įstaigos, vadina
mos bažnyčia, reikalų tvar
kyme. Jis turėtų teisę tarti 
žodį, kurio jis nori savo 
kunigu, savo vyskupu, savo 
kardinolu. \ • <

Kaip tik šitas pažemi
nantis ir paniekinantis ka
talikų dvasininkijos ątsine- 
šimas linkui paprastojo 
žmogaus ir nusako katali
kų hierarchijos nusistaty
mą prieš visokią“ pažangą. 
Pažanga reiškia žmogaus 
teisių praplėtimą, padidini
mą. Pažanga reiškia žmo:

Fordo darbininkai reikalauja 
pakeisti sutartį

Gruodžio 2-3 dd. UAW-CIO 
Fordo lokalas turėjo konfe
renciją su Fordo Co. atsto
vais reikale tūly pakeitimų 
sutartyje. Kompanijos atsto
vai nepasakė į reikalavimą 
unijos ne arba taip ir unijos 
atstovai po visų kalbų jautė
si prastai.

Sutartis padaryta vadovau
jant pre z. Walter Reuther

dar virš du metai, iki ji išsi
baigs. . -

Po pasikalbėjimo Fordo lo- 
kaloprez. Carl Stellato sakė: 
Faktas yra, kad • darbininkai 
neprisiims kaipo ‘ atsakymą 
ne, nei jie lauks iki 1955 me

tu- 
ir

tų. Sutartis Fordo lokalo 
rėš būti persvarstyta greit 
rimtai.

—[★]- 
Sėkminga ateivių 
gynimo konferencija

čia įvykusioje konferenci-' 
joje, kurioje ' dalyvavo apie 
300 delegatų, ateivių, gynimo 
komiteto sekr. Green patiekė 
platų raportą, kuriame vy
riausia atžymėjo reikalingu
mą kovoti prieš Walter-Mc- 
Carran įstatymą.. \ 1

Jis nurodinėjo, kąd šis įsta
tymas, įeinąs gallon; su gruo
džio 24 d., paliečia ;ne tik 3 
milionus nepaliečių, 'bet ir 11 
milionų naturahzuotą piliečių. 
Todėl jis, yra . pavojirigas vi
siems ateiviams.

Dar daugiau. -Jis paliečia 
net apie 40 milionų žmonių, 
kurie kilę iš ateiyįų ir gyvena 
kartu su natūralizuotais pilie
čiais ar ne piliečiais. -

Konferencija reikalavo tą 
įstatymą atšaukti. Konferen
cija nutarė atsišaukti į visus 
laisvę mylinčius amerikiečius 
prisidėti prie reikalavimo, kad 
šis įstatymas butų atšauktas.

Konferencijoje - . dalyvavo 
nemažai ir lietuvių delegatų.

i “■/ L. .-1 1 ' . Rep.

Jei Tamsta rfarneprenu- 
tneruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną: atties jums į, namus 
svarbiausias žinias ii viso pa
saulio.

•|f 0 g f M

Ponia streikuojančioms . prie. krautuvės i, merginoms: 
“Panelės jokios paramos iš^ manęs negausite. P^r -kurias 
diiris as galėčiau įeiti krautUvėn? 1
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_ KONTESTAS
' (Tęsa nuo l«mo puslapio)

J. Kaztncr, Pittsburgh, Pa.....................................................................
M. AranUk, Detroit, Mich. ...................................-...............
Mrs. A. Philipse, Stamford, Conn..................................................
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass..................-............................
Alex Šhatro, Aliquippa, Pa...................................a............................
E. Kasparienė, Wilkes-Barre, Pa.............. ....................................
J. Egeris, Nashua, H........................................... -.........................
A. Bražinskas, So. Boston, Mass. ...............................................
V. Paukštys, Miami, Fla........................................................................

Kaip matote, šioje lentelėje mažai pakeitimų—-vajus 
artinasi prie užbaigos. Dar toli gražu nuo gavimo nau
jų skaitytojų nuo pavienių.

Pirmadienį užėjus į Laisvės raštinę, Mrs. Venskūnie- 
nė iš Richmond Hill, N. Y., paklojo pinigų ir sakė — 
Užrašau pusei metų dienraštį Laisvę kaipo dovaną gi
minei, nes manau, kad tai vertingiausia dovana—tai gra
žus dalykas. Dar laiko yra ir kitiems dienraščio skai
tytojams pasekti jos pavyzdį.

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė didelį 
pluoštą atnaujinimų ir aukų. Ji tvirtai laikosi pirmoj 
vietoj. f

Elizabetho vajininkams pagelbėjo K. Čiurlis su nauja 
prenumerata, pluoštu atnaujinimų ir aukų. Taipgi ir A. 
Matulis iš Jersey City, N. J., priskaitė vieno atnaujinimo 
punktus elizabethieciams.

Brooklynas irgi gražiai pakilo punktais su A. Balčiū
no ir J. Kairio pagalba.

Ig. Chulada, Methuen, Mass., prisiuntė atnaujinimų ir • 
aukų, punktus liepė priskaityti prie Penkausko. . j

V. Paukštys, Miami, Fla., taipgi prisiuntė atnaujinimą.

130
120
112
108
84
84
28 J

Aukų šį sykį gavome sekamai: 
Surinkta aukų per vaidinimą “Trys Mylimos,” 

džio 14 d., Waterbury, Conn., $52.25.
Po $3: Sophie Žukienė, Portland, Oregon, F. Varaš- 

ka, Brooklyn, N. Y., M. Milbut, Tamaqua, Pa., P. Was- 
sell, Hoboken, N. J. iš Waterbury, Conn. W. Ruginis, 
V. Zelvis, Ch. Lusas, F. Vaichaitis ir A. Antanavičius. 
Iš Bayonne, N. J.: M. Surviliūtė ir J. Yurkevičius. Iš 
Elizabeth, N. J.: A. Lukas, J. Sabenskis, A. Saulėtas, 
V. Paulauskas, M. Rudiones ir L. D. P. Klubas.—A. <Jri- 
gutis, Linden, N. J. -.E

Po $2: Charles Cherka, Woodhaven, N. Y., ir J. Or- 
bočius, Methuen, Mass.

Po $1: Iš Methuen, Mass.: J. Rudis, Ig. Chulada, T. 
Tartonis. ir J. Bunkartas. — K. Gardzus, New Britain, 
Conn., W. Zajankauskas, Detroit, Mich., K. Brozis, Phi
ladelphia, Pa., M. Alukonis, Brooklyn, N. Y., Fr. Minalga, 
Bickinell, Ind. \

šie miestai stovi aukomis sekamai:
■. Hartford, Conn.  ......... . ......................... $252.15

Brooklyn, N. Y. (. 
Worcester, Mass. ...... 
Waterbury, ConiL ...... 
Elizabeth, N. J.........y.
Brockton, Mass. ...........
Baltimore, Md. .. ..........
Rochester, N. Y............ .
Chicago, Ill. ....................
So. Boston, Mass............
Philadelphia, Pa. .. ........
dan Francisco, Calif. ... 
Camden, N.J. ... *.......
Lawrence, Mass..............
Pittsburgh, Pa............ .
Newark, N. J. 
Norwood, Mass..............
Binghamton, N. Y.........
Bridgeport, Conn...........
Easton, Pa.......................
Detroit, Mich. ...............
Portland, Oregon .........
Great Neck, N. Y..........
Lowell, Mass.......... .
Paterson, N. J. 
Cliffside Park, N. J. ... 
Scranton, Pa. .................
New Britain, Conn.........
Cambridge, Mass............
Kearny, N. J. .. . . ...........
Shenąndoah, Pa...............
Gardner, Mass.

• Grand Rapid^ Mich. ... 
N. Braddock, Pa. .......
Toronto, Canada.............
Haverhill, Mass. ........... 
New Haven, Conn. ..... 
Miami, Fla. ....................

■ Coal Center, Pa, 
fe Auburn, Me. ................. .

Nashua, N. H.......... ....
Lewiston, Me, .................
Aliquippa. Pa. ......... 
Wilkes-Barre, Pa. ....... 
Minersville, Pa. • . . .......
Stamford, Conn. . .. .........
Girardville, Pa. 
Cleveland, Ohio .........
New York City, N. Y, *. < 
Baypnnė, N., J. ... L.... 
Hudson, Mass. .., 
Bridge water, Mass. ..... 
Pittston, Pa. ............

Dėkui vajininkams už gražų pasidarbavimą, 
jeims už finah|šihę paramą ir už rialas. jtfėnum&dias. j 
Laukiame daugiau žinių. : Laisvės Admin1stt|eįjji f
4 pusl.-Ląisve ‘ ( Liberty) -Šeitadien.,. GruodŽie-Dėc. .20, j 1H2 į
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.. 46.00 
.. 45.00 
.. 43.00 
.. 40.00 
.. 40.00 
.. 40.00' 
.. 31.50 k 
.. 29.O0> 
.. 28.00 ( 
.. 24.00 
.. 23.00 
.. 23.00 z 
.. 23.00 
.. 22.00 
.. 16.00 
.. 16.50 
... 15.00 
.. 14.00 
.. 12.00 
,. 12*00 
... $»'. 
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... 8.00

w 
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CHICAGOS ŽINIOS

(Tąsa)
— Rože, reikia ’ pasitikėti moterimi, 

jfcurią myli; norint vesti, nereikia jos 
įžeisti, - manant, kad jai nerūpės jūsų 
garbė tiek pat, kiek ir jums. Jūs manote,, 
tokia, kaip aš, leistųsi į jus pažeminantį 
dviprasmiškumą. Kiekvienas jūsų pa
žeminimas būtų taip pat ir jos pažemi
nimas. Ir juo ji būtų laisvesnė, juo ji 
labiau jaustųsi įpareigota budėtu dėl tos 
jūsojo aš dalies, kuri jai būtų^atikėtaf 
Reikia daugiau mane gerbti. Ar jūs ne
įstengiate manimi pasitikėti?
. • Jis pajuto pavojų, kad savo abejonė
mis gali ją atitolinti, ir sakydamas sau, 
kad, nepaisant viso, nereikia moters kai- ' 
boms teikti perdėtos reikšmės ir kad dar 
bus laiko* visa tai aptarti vėliau (jei ji 
apie tai prisimintų'!), jis grįžo prie pir
mosios savo minties nuleisti visa juo
kais. Jis tikėjosi labai gerai darąs, pa- 
sakvdamas šauniai: v

-— Visiškai pasitikiu, mano Aneta! 
Aš tikiu jūsų gražiomis akimis. Prisie
kite man tik, kad jūs mane visados my
lėsite, kad mylėsite tik mane! Daugiau 
tas jūsų nieko neprašau!

y Bet mažoji Kordelija, kurios anaiptol 
nesuramino šis išdykėliškas būdas iš
vengti atviro atsakymo ,nuo kurio pri
klausė jos gyvenimas, pasipriešino to
kiam negalimam pasižadėjimui:

— Ne, Rože, aš negaliu, aš negaliu to 
prisiekti. Aš jus labai.myliu. Bet aš ne
galiu pažadėti tai, kas ne nuo manęs pri
klauso. Tai reikštų jus apgauti; aš jū
sų niekad neapgausiu. Aš jums tik pa
žadu nieko nuo jūsų neslėpti. Ir jei aš 
jūsų nebemylėčiau arba jei pamilčiau 
kitą, jūs tai sužinotumėte pirmutinis, — 
ir netgi pirmiau negu tas kitas. Ir jūs 
padarysite taip pat! Mano Rože, būkime 
teisingi!

Bet tai jąm visai.nebuvo patogu. Var-( 
žanti liesa buvo reta viešnia Briso na
muose. Kai ji pasibelsdavo į duris, , jai 
būdavo stengiamasi atsakyti : “Nieko nė
ra, namie!”

Rože iš jų nesiskyrė. Jis suriko:
1—Mano brangioji, kokia jūs graži... 

.Nagi, pasikalbėkime apie ką kita!..
Aneta grįžo nusivylusi. Ji daug tikė

josi iš atviro pasikalbėjimo. Nors ji. ir 
buvo numačiusi pasipriešinimą, bet tikė
josi, kad Rože širdis apšvies jo protą. 
Liūdniausia buvo ne tai, kad Rože jos 
nesuprato, bet tai, kad jis nedėjo nė ma
žiausių pastangų jai suprasti. Jis, at
rodė, nepastebėjo nieko jaudinančio Ane- 
to klausime. Jis buvo visai paviršuti
niškas ir visa matė pro savo akinius. 
Moteriai su stipriu vidiniu gyvenimu'

ri svarstytų apie jo politinį veikimą ir 
ti savo žmonai teises bendradarbės, ku- 
galėtų jį pakeisti, nei leisti jai visuome
ninį veikimą, skirtingą nuo jo veikimo. 
Jam atrodė visai natūralu (taip visuo
met yra buvę), kad jį mylinti moteris 
turėtų atiduoti jam visą savo gyvenimą, 
o jo gyvenimo gautų tik dalį. Pačiose jo 
sielos gelmėse glūdėjo tasai senas vyro 
įsitikinimas savo pranašumu, sudarąs 
jam vaizdą, kad tai, ką jis duoda, yra 
aukštesnis dalykas. Bet jis to nebūtų 
pripažinęs: jis buvo geras vaikinas ir 
mandagus prancūzas. Jei . atsitikdavo, 
kad Aneta kai kurias moters teises norė
davo paremti vyro pavyzdžiu...

— Tai ne tas pat, — sakydavo Rože 
šypsodamasis. •

— Kodėl? — klausdavo Aneta.
Rože vengdavo atsakymo. Įsitikini

mas, dėl kurio nesiginčijama, mažiau ri
zikuoja būti išjudintas. Rože įsitikini
mas buvo giliai įleidęs šaknis. Aneta pa
sirinko blogą kelią sukelti abejonėms 
savo atžvilgiu. Po nepavykusio bandy
mo perduoti jam savo idėjas, Rože jos 
mėginimus, jos pastangas surasti tarpu
savio sutarimo pagrindą suprato kaip 
naują įrodymą galios, kurią jis turėjo 

, Anetai. Jis buvo tik dar tikresnis savi
mi. Ir jis netgi darėsi paikšas. — Stai
ga Aneta susierzindavo, ir jos žodžiai 
įgaudavo virpantį akcentą... Bematant 
Rože trumpai nutraukdavo ir sugrįžda
vo prie sistemos, kuri, galvojo jis, jam 
taip puikiai buvo pasisekusi: jis juokda
masis pažadėdavo visa, ko tik buvo no
rima. Gaida nustatyta — skambėk, dai
nele. Tai buvo viena Rože dainų; Ane
ta pajausdavo įžeidimą. . į

Kilo ir .kiti, sunkesni klausimai. Bū
tų grėšęs pavojus Anetos su Silvi arti
mumui/Būvo aišku, kad šioje aplinkoje 
laisvų pažiūrų mergaitę būtų buvusi 
sunkiai priimtina, o siuvėjėlė tuo labiau. 

^Niekados tušti,-, davatkos Briso nebūtų 
sutikę leisti nei sau-, nei savo marčiai to
kių skandalingų, giminystės ryšių. ‘Bū
tų reikėję juos slėpti. Su tuo nė Silvi 
nebūtų sutikusi daugiau negu Aneta. 

’ Abi puvo išdidžios ir abi didžiavosi vie
na antra. Aneta mylėjo Rože, ir ji gei
dė jo dar karščiau ,negu tai pati prisi
pažino; bet ji niekados jam nebūtų pa
aukojusi savo Silvi.' Ji per daug buvo 
ją mylėjusi; ir jei toji meilė gal kiek ir 
buvo nublankusi, ji anaiptol nepamiršo, 
kad kai kuriomis akimirkomis tik šitoje 
meilėje ji buvo palietusi pačias meilės 
gelmes (ji tai žinojo, ji viena;- netgi Sil
vi tai tik pusiau tenuvokė).— Besipasa- 
kodama Rože, Anetą jau buvo per daug 
išpasakojusi. Rože tada rodėsi paten-

nieko negalėjo būti skaudesnio.
Ji neapsiriko. Rože buvo sumišęs ir 

i susierzinęs dėl Anetos kalbos; bet jis vi* 
y siškai neįžvelgė rimtosios tos kalbos- pu

sės; jis nelaikė jos reikšminga. Jis gal
vojo, kad Aneta turėjo keistų minčių, 
truputį paradoksiškų, kad ji buvo “ori
ginali”; tai erzino: ponia ir panelė Bri- 

* so mokėjo būti nepaprastos, nebūdamos 
“originalios”. Bet negalima buvo reika
lauti tokio tobulumo iš visų. Aneta tu
rėjo kitų gerų pusių, kurių Rože, gal 
būt, tiek ir nevertino, bet prie kurių, 
reikia pasakyti, šiuo metu jis buvo dar 
daugiau prisirišęs. Kūnas čia vaidino 
didesnį vaidmenį negu dvasią; bet ir 
dvasia čia turėjo savo dalį: Rože stipriai 
gėrėjosi dvasiniu Anetos polėkiu, kai jis 
neišsiliedavo sunkiais jam klausimais.—, 
Jis nebuvo neramus. Aneta savo tiesu
mu jam buvo parodžiusi, kad jį myli. 
'Jis buvo įsitikinęs, kad ji negalės nuo jo 
atsiskirti.

Jis visai nenujautė Sąžinės dramos, 
kuri vyko prie pat jo. — Iš tikrųjų Ane
ta jį taip mylėjo, jog negalėjo prisiversti 
galvoti jį esant tokį skurdžių... Ji norė
jo manyti, kad ji apsirikusi. Ji padarė 
dar kitų /nėginimų, ji stengėsi dėl to 
kaltinti save. Jei Rože nepripažino jai 

'' nepriklausomo gyvenimo, tad kokią dalį* 
jis skyrė jai savajame?.. Nauji įrody- 

jįj^nai, su kuriais ji turėjo sutikti, buvo 
. "Rfbeviltiški. Naivus Rože egoizmas reiš- 
W f kėši jai esant prie stalų, salone, einant 

g ' gulti. Jis norėjo labai maloniai jai pa- 
’ šakoti apie savo reikalus; bet jai nelik-
V , davo nieko kito, kaip tik juos patvirtin- 

ti. Jis nebuvo pasirengęs nei pripažin-

Y

kintas, sujaudintas... Taip, bet su sąly
ga, kad tai jau būtų praeitis. Jis visai 
nenorėjo matyti tęsiantis šį kompromi
tuojantį broliavimąsi. Jis netgi slapta, 
buvo nutaręs jį nutraukti, švelniai, tar
tum niekur nieko. Jis nenorėjo su nie
ku dalintis savo žmonos intymumu. Sa
vo žmonos..., “sis šuo yra indno...” ' Kaip 
ir visa šeima, jis turėjo labai gyvą pa
jautimą to, kas priklausė Jam.

Juo Anetos svečiavimasis tęsėsi ilgiau, 
juo šis ėmimas nuosavybėn vis siaurėjo, 
nors ir kažin kokiu nuoširdumu jis bū
davo apsupamas. Tau ką Briso laikė, 
tai jie ir laikė. Abiejų moterų namų 
despotizmas kasdien ryškėjo tūkstanęiais 
mažyčių smulkmenų. Jų “nuomone”, 
taip sakant, buvo “apsprendžiama” vi
sa: šeima ir pasaulis, ir kasdienė egzis
tencija, ir didelės moralinio gyvenimo 
problemos. Tai buvo priveržta, pritvir
tinta vieną kartą visam laikui. Visa bu
vo nustatyta: kas dera girti, ką reikia 
atmesti — ypąč tai, ką reikia, atmesti! 
Kiek ištrėmimų! Kiek žmonių, kiek 
daiktų, kiek galvojimo ar veikimo būdų 
nuteisti, pasmerkti be pasigalėjimo ir 
amžinai! Tonas ir šypsnys atimdavo 
norą ginčytis. Jie tarsi sakydavo (daž
nai jie -ir tiesiai sakydavo):

— Nėra dviejų galvojimo būdų, ma
no brangus vaikeli.

Arba, kai ji vis dėlto bandydavo įrodi
nėti, kad ir ji turi savą galvojimo būdą:

— Mano mažyte, kokia jūs įdomi!
Tai turėjo jai čia pat užčiaupti snapą.

(Bus daugiau)

Smagus buvo kųltūriečių 
susirinkimas

Kur tai girdėjau posakį: 
žmogus negali . gyventi vien 
duona; reikia dar ir ko kito. 
Rodos šiais laikais, kada mū
sų šalies jaunuoliai pasiųsti 
toli Korėjon žūti ir kitus žu
dyti, vien liudesis žmogų turi 
apimti. Bet liūdesiu nieko ne
atsieksi. Veikti reikia ką ga
lima, kad • kovojus už taiką 
ii* grąžinus jaunuolius pas 
tėvus, bet tuom pačiu kartu 
nepasiduoti pesimizmui, vesti 
gyvenimą normaliai. O norma
lus gyvenimas reikalauja sma
gumo.

Kultūrietės tuom pasirem
damos ir suruošė nepaprastą 
programą savo paskutiniam 
susirinkime; taip vadinamą 
“grab bag”. Visos atnešė po 
gražią dovaną, * kurią kitos 
laimėjo. Tas eeremohijas at
liekant visos rodinėjo viena 
kitai, kokią dovaną laimėjo.

Prie arbatėlės ir užkan
džių, užbaigusios susirinkimą, 
visos draugiškai kalbėjosi. ‘ 
Mat jau šiemet gal neteks vi
soms pasimatyti, tad visos 
linkėjo viena kitai gražiai ir 
linksmai praleisti žiemos 
šventes.

Užkandžius dovanai atnešė 
Kleboniene kelis sūrius, Sen
kevičienė ‘cookies’, Blumiene 
‘doughnuts’, Jokubkienė Truk
tų pyragą. Nekuriom teko j 
arbatėlę ir vyno, likusio nuo 
p as k u t i n i o p a re n gi m o.

Dabar, iš paties susirinkimo. 
Valdybai išdavus raportus, 
neturint .jokių atsišaukimų, 
greit eita prie valdybos rin
kimo 1953 metams. Čia ilgų 
ceremonijų nereikėjo, kadan
gi visos senosios, išskyrus pir
mininkę Juodaitienę, sutiko 
patarnauti ir kitiems metams. 
Juodaitienė, taip nuoširdžiai 
dirbusi jau kelis metus', pri
versta pasitraukti dėl darbo 
sąlygų (naktinio darbo). Na
rės dideliai apgailestavo. Bet 
jos vietą užima kita nuoširdi , 
draugė, būtent R. Samu! ionic-, 
nė. Kitos valdybos narės 
1953 metams vėl bus: prot. ■ 
rast. S. Mažeikienė, fin. rast, i 
B. Senkevičienė, ižd. L. Ma- ' 
tuz. Knygas peržiūrėti apsiė-; 
mė : Demon,tienė, Kirstukie-
nė ir Samulionicnė.

Kadangi nespėta įteikti 
Harvester streikieriam $10, 
kuriuos klubas aukavo pra
ėjusiam susirinkime, nutarta 
tą auką paskirti Sveturgimių 
Teisių Gynimui. Klubo dele
gatė į to komiteto (STG) kon
ferenciją lapkričio 30 d., B. 
Senkevičienė išdavė platų ir 
gerą raportą. Kitos visos su
tiko su jos raportu ir tuomi 
greitai dalykas užbaigtas.

šis paskutinis šių metų su
sirinkimas buvo pavyzdingas 
tuom, kad atsilankė nepap

rastai daug narių. Pageidau
tina, kad kitais metais visi su
sirinkimai būtų tokie skaitlin
gi.

Pasimatysime 1953 metais.
Koresp.

Iškilmingos O. Vasienės 
laidotuves

Išsikėlę.iš miesto toli j kitą 
valstiją draugai Vašiai mato
mai neprarado savo didelį 
draugų skaitlių. Tas pasirodė 
laidojant velionę Oną Vasie- 
nę gruodžio 13 d. Retai tiek 
susirenka palydovų Šermeny
se, kiek buvo Onos Vasienės. 
P. Ridiko šermeninė tiek užsi
pildė, kad nekuriem nebuvo 
galimu vidun įsisprausti.

Velionė Ona Vasienė pilnai 
užsipelnė tokių laidotuvių. 
Tai buvo draugė, kuri visuo
met" su visais elgdavosi drau
giškai, maloniai. Gyvendama 
Chicagoje, kuomet jos gyveni
mo draugas Vincas Vasys dir
bo ‘Vilnies” įstaigoje, Ona 
prigulėjo prie- pažangiųjų or
ganizacijų (tikiu, kad pasili
ko jų narė ir apleidus Chica- i 
gą) ir veikė sulyg išgalia. Ro
dos labiausiai mėgo ' dirbti 
moterų klube, su moterim.

Velionės karstą puošė dau
gybė vainikų ir gėlių bukie
tų. Atsisveikinimo kalbą šer
meninėj pasakė Leonas Prū- 
seika. Liūdesio dainas šerme
ninėj ir prie kapo dainavo 
veliones artimos draugės Ag
nes ir Connie. Palydovų tarpe 
girdėjosi šnekant: “Tai gra
žios laidotuves”.

Velionės draugas Vincas 
Vasys, jos brolis ir sesutės 
sukvietė palydovus į ‘Vilnies’ 
svetainę, kur visus pavaišino. 
Nuotaika susirinkusių buvo 
rimta; visi jautė kokį tai 
trūkumą. Visi teikė velionės 
vyrui ir giminėm užuojautą 
jų liūdnoj valandoj.

Lai būna amžina , atmintis 
Onai Vasienei. Jos vyrui ir 
giminėm linkiu greit susira
minti nuo skaudaus smūgio.

Draugė.

Milwaukee, Wis.
Uošvienės laidotuvėse 
mirė žentas

Gruodžio 2 d. mirė A. Poš
kiene (Tamošiūnienė). Penk
tadienio ryte, gruodžio 5 d., 
buvo jos laidotuvės.

Jos žentas Antanas Stan
kūnas, išdirbęs sunkiai ketvir
tadienį, atsigulė i]- daugiau 
nebeatsikėlė. Penktadienio 
ryte jo duktės’-vaikas pradėjo 
verkti. Antanas dar pasakė: 
Duokite vai k.u i "valdyti, tai 
neverks.

Moteris, išeidama į krautu
vę, prašė Antano keltis ir 
rengtis į laidotuves. Sugrįžusi

Nepatenkintas, kad jis negavo Ike valdžioje darbo, 
kuomet jo draugai netrukus bus aukšti valdininkai.

- 'V ■ ■ s" . ' ' ■ I
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iš krautuvės rado Antaną mi
rusį.

Velionis buvo 59 metų am
žiaus. Kilęs nuo Panevėčio. 
Liko žmona, sūnus, dvi duk
terys ir žentas. Taipgi du bro
liai Milwaukee.

Palaidotas gruodžio 9 d. 
šv. Alberto kapinėse. Jis ko
kį laiką gyveno Rockford, 
Ill. Turėjo ūkį. Vėliau atsikė
lęs į Milwaukee visą laiką gy
veno čionai.

— [★]-
Mivė A. Paulauskienė, ku

ri palaidota gruodžio 10 d. 
Ji buvo sena milwaukiete ir 
priklausė prie SLA 177 kuo
pos. Liko vyras ir kiti giminės.

Kaip pasirodo, tai Milwau
kee senieji lietuviai nyksta, 
nes į kelias dienas net trys jų 
mirė. Rep.

Cambridge, Mass.
Harvardo universiteto 
studentai nori taikos-

Vienuolikos Harvardo uni
versiteto organizacijų atstovai 
vieną vakarą susirinko į kon
ferenciją ir ten aptarė Korė
jos klausimą.

Buvo keletas pasiūlymų, 
bet ant galo prieita prie ben
dro ■ tarimo : u ž g i t a Indijos 
siūlomas planas, o jeigu jis 
neduos sėkmingo susitarimo, 
tai tuojau peftraukti mūšius 
Korėjoje ir paskui tartis dėl 
belaisvių.

Minimoje konferencijoje da
lyvavo atstovai nuo sekamų 
studpntų organizacijų :

Harvard Peace Council, Li
beral Union, Students for Non 
Violent Action, United Na
tions Council, Canterbury 
Club, Young Progressives, 
Cambridge Young Friends, 
Wesley Foundation, Radcliffe 
Association for the Advance
ment of Colored People, U- 
nited World Federalists and 
Debate Council.

Tų organizacijų atstovai 
nusitarė ir toliau bendrai vei
kti taikos reikalais. Rep..

Įvairios Žinios
Ir čia kaltina “raudonuosius”

BAGDADAS. —Irako žmo
nių sukilimą prieš imperialis
tus suverčia ant “raudonųjų.” 
Kalti esą tie patys raudonie
ji, tai yra, komunistai, kurie 
Irano nacionalistus privertę 
išstoti' prieš Britaniją, nuver
tė Egypto karalių ir dar ki
tokių “šunybių” pridarę a-

rabiškubse kraštuose! Bet, ži
noma, tikroji žmonių sukili
mo priežastis yra nesvietiš
kas skurdas ir europinių im
perialistų viešpatavimas.

—o— ,
Izraelio rabinų balsas

) r
Jeruzalimas. — Patys žy

miausi Izraelio rabinai pasi
rašė prašymą prezidentui 
Trumanui, kad jis neleistu 
Ethel ir Julius Rosenbergus 
nužudyti.. Jie prašę preziden
tą pasigailėti jų jaunos gyvy
bės.

Laikraštis sako, kad Airi
jos revoliucionieriams kilo 
mintis užpulti ir paskandinti 
visą Britanijos laivyną. Bet 
kaip tą laivyną paskandinsi? 
Ot, jie ir pradėjo galvoti apie 
išradimą ir padarymą tokio 
laivo, kuris gali pasinerti ir 
pasalomis plaukiančius laivus 
užpulti ir nuskandinti.

Pirmas submarines buvęs 
medinis ir tiktai 14 pėdų il
gio. Varomas jis buvo gari
niu ^motoru. Kaštavo $10,000. 
Pirmas bandymas nepavyko. 
Submarines nuskendo New 
Yorko uoste. Bet Holland ne
nusiminė. Jis galvojo ir gal- 
vojo apie tokio laivo praktiš
kumą. 1875 metais jis pada
rė planą dėl kito “submari
ne”. Jį pasiūlė Amerikos lai
vynui. Laivyno galvos tik pa
sijuokė iš Hollando plano ir. 
sumanymo.

Bet nesijuokė airiai imk 
grantai. Jie pamanė, kad Hol
land laivo pagalba jie galį 
sunaikinti britų laivyną. Jie 
iš savo organizacijos “Fe
nians” iždo paskjTė $23,000. 
Laivas buvo pastatytas 1883 
m. Jis pasinėrė 60 pėdų į 
jūrą ir ten išbuvo ištisą va
landą. Paskui gražiai sau iš
sikėlė į viršų. Ir tai buvo pir
mas pasekmingas “submari
nes” pasaulyje. .

Taip tvirtina airių laikraštis 
“Sunday Press”. ., t

SVARBUS PRANEŠIMAS
M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė

je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje $1.25. Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybę įvairių ligų.

No. 1 M. ŠVILPA SALVE (for Skin Irritation). Ši mostis pagelbsti 
nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sinus, Athlete’s Foot. Išgydo žaizdas 
burnoje ir nosyje (tik ne nuo vėžio). Kaina $1.50 už 3 oz.

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo įvai
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 3oz.

No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dontų 
skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagenų. |<aina $1 už 1 oz.

No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.50.

No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). §i mostis 
naujai išrasta, 'prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus.

Su užsakymais siųskite Money-Ordcrius. Siunčiame ir C.O.D., tik 
reikia pridėt 30c stampomis.

Hartforde galite gauti vaistinėse ant: Park ir Hudsop; Governor ir 
Sheldon gatvių.

Adresuokite: M. ŠVILPA, r. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn, 
arba: 597 Broad St./ Hartford, Conn.

PASARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj rašy
kite: M. Švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn.

o

į

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie 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

i
a
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Kriaučiai 
laimėjo rinkimus

dradarbiai

balsavimuo- 
labai maža

Gruodžio 10 d. įvyko kriau
čių 54-to skyriaus (lokalo) ta
rybos nąrių rinkimas ateinan
tiems metams. Rinkimai vyko 
slapti, balotais, unijos svetai
nėje, 11-27. Arion PL, Brook
lyn e.

Narių dalyvavo 
se 226. Tai yra
dalis narių. Gal tam yra prie
žastis. Tūli žmonės vis dar 
veda lokale nesvarią politiką. 
Turėtų daugiau kalbėti apie 
unijizmą, bet ne apie (kalba 
prieš) komunizmą. Unija ei
na savo keliu, o komunizmas 
turi savo kelią. Tomis netvar* 
kiomis kalbomis daugelis na
rių yra pasipiktinę . ir nedaly
vauja rinkimuose, neateina į 
lokalo susirinkimus.

Gerbiamieji, stokite dau
giau į eiles bendradarbių uni
jos gerovei. Kas brokas su 
broliais socialistais Glavecku 
ir Tiškum? Lokale yra vietos 
darbuotis visiems. Taipgi nau
jakuriai turėtų daugiau lavin
kis ir veikti unijoje. Čia nėra 
jokio komunizmo. Netiesą 
skelbia tas, kuris jums kalba 
ar rašo būk lokalų valdą 
•munistai.

ko--

Rinkimų pasekmės

Lokalų pirmininkas V*. Za- 
veckas buvo vienas ant balo- 
■to, neturėjo oponento, gavo

Kundrotas gavo 
o jo oponentas F.

of Directors ^P.

- Finansų sekretorius Jurgis 
Kazakevičius gavo balsų 124, 

’ o jo oponentas B. Sutkus 76.
Vykdančios tarybos sekre

torius Ch. 
balsų 137, 
Vaitukaitis 
f J Board

Grabauskąs gavo balsų 124, 
jo oponentas J. žerolis 82.

J Trade Executive Board 
M. Nazveckas gavo balsų 117, 
jo oponentas A. Ramanauskas 
73'.
, .J Trade Board Ch. Thama^ 
gavo balsų 122, Theodoras 
Yagella 137, V. Michęlsonas 
51. Tai vietai reikėjo dviejų. 
Gavusieji daugiau balsų pasi
liko išrinktais.

J Joint Board reikėjo 2, bu
vo apsiėmę 4 : Petersonas ga
vo balsų 125, S. Jackus—129, 
W. • Damauskas—53, J. Bui
vydas—63.

J lokalo vykdančiąja tarybą

NewWto^ė0žfo2lnl(H
Kriminalistus samdė 
prieplaukų lyderiais

Vai st i j i n ės K r i m i n a 1 y b ė m s 
Komisijos posėdyje praėjusį 
antiadienį, greta kitų, liudijo 
valdinės Parole Board virši
ninkai. Jie sakė, kad laiv-ar 
krovių kompanijos dėjo pas
tangas gauti ir gaudavo iš ka
lėjimų savo viršininkų pagel
iu n i n kais k ri m i nal istus.

Reikalaudami . kriminalis
tų kom panai sako, kad kri
minalistai “pagelbsti palaiky
ti discipliną.”

Prieš ką ta jų disciplina 
taikoma? Sulaikyti darbinin
kus nuo įsigijimo demokrati
nės unijos, geresnių algų ir 
darbo sąlygų.

Ivan H. Laird, vienas tos 
kalinių paleidimo pataisoms 
tarybos (Parole Board) virši
ninkų sakė, kad Perm kompa
nijos iždininkas
Burker pasirašė garantiją už 
Albert Ackalitis.
Ackalitis dar turėjo 
keturis ir pusę metų kalėjimo. 
Išleistas, Ackalitis. tapo In
ternational' Longshoreman's 
Ašsociacijos prezidento Jo
seph P.-Ryano padėjėju ir jį 
užtarusios firmos darbininkų 
samdymui bosu Jcrsyy City 
prieplaukose. Panašių nuoti- 
kių yra žinoma daug. I. S.

Robert T

Tuo laiku 
atbūti

ėmę 4 : K. čerka gavo balsų 
115, J. Vaškevičius—109, P. 
Supūdys—67, J. Urbonas;—72.

Tai tokios pas kriaučius bu
vo pasekmės rinkimų į lokalo 
vairą,. Pasirodė, kad bendra
darbiai gavo veik po du sy
kius' daugiau balsų už savo 
oponentus. Išrinktieji, daugu
moje, yra katalikiškų pažval- 
gų žmonės. Kriaučiai jų paž- 
valgų nei neklausinėjo. Juos 
kriaučiai rinko tik todėl, kad 
yra unijos darbuotojai ir dir
ba unijos narių gerovei. Sve
timos politikos jiems apeina 
tiek, kaip pernykštė žiema. 
Reikėtų visiems tas politikas 
pakabinti ant medžio ir dau
giau darbuotis unijos ii’ jos 
narių gerovei.

J. Stakvilevičius.

ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGA, Savininkas

Didelis pasirinkimas Amerikoniškų ir 
Importuotų degtinių ir vynų.

ANT UŽSAKYMŲ PRISTATOME 
| NAMUS

Greitas patarnavimas ir teisingos kainos

’Calver/'
thysBiJvį2

' Liberty Auditorijoje

2110 Flatbush Ave
Telefonas NAvarre 8-4343

Brooklyn, N. Y.
Lie. No. L-5283
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LAISVES BANKETAS
Prašcfme visų jslitėmyti, kad Laisvės metinis 

banketas įvyks

Sekmadienį, Sausio-Jan. 25
Visi rūpinkimės, kad banketas būtų skaitlingas 

publika, visi darbuokimės bilietų platinimu.
Bilietai jau dabar išduodami platinimui.

Banketas bus'

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

Vakariene bus duodama lygiai 6-tą vai. vakare

Iš toliau atvykusieji galės pavakarieniauti ir 
dar bus gana laiko sugrįsti namo. 
PO VAKARIENES BUS ŠOKIAI.

' Banketui bilietas $3.00; vien tik šokiams 75c

Pasirodė daugiau ryšių tarp 
reakcininkų ir raketierių

Teisėjas tiki, kad 
propaganda paveikia

Kriminalybęms 
name tyrinė- 
New York o 
trečiadienio 

aikštėn dau-

ti ertus galioje New York o 
uosto New Jersey šone esan
čiose prieplaukose.

Kad didžiosios kompanijos 
labai įvertino gengsterių tal-

mo- 
laivakrovių. 
buvb pada- 

, prieško- 
veiklos “švietimo 
save vadinasis

Valstijinės
Komisijos vykdo 
jime padėties 
uoste praėjusio 
posėdyje iškilo
giau davinių apie raudonbau- 
bių artimus ryšius su grafte- 
riais, mušeikomis ir kompani
jų valdytojais.

Iš užrekorduotų telefonais 
pasikalbėjimų buvo parody
ta, kad prieš komunistus va
jaus lyderis pasiūlė laivakro- 
vių kompanijoms 5,000 
raliai nelaisvų” 
Toki pasiūlymą
ręs C. Don Modica 
monistinės 
direktorius,” 
profesoriumi.

Modica savo pasiūlymą bu
vo pateikęs Dade Bros, kom
panijos dviem viršininkams 
E. T. Clark ir James IT. Cis- 
sel šių metų rugp. 8-tą. Ji^ ti
krino, kad jie neturėtų su 
darbininkais jokios bėdos, jei
gu jį pasamdytų pajūrių veik
smų viršininku. Nebūtų jokių 
eilinių narių streikų.

Greta'kitų svarbių parody
mų tą dieną buvo, kad filmų* 
dainininkas'-Philip Regan, de
mokratų didelė figūra ir pre
zidento Truman o asmeniškas 
prietelius, buvo” . tarpininku 
tarp gengsterių tūzo Adoniso 
įpėdinio Tony Bender ir Jer
sey City majoro Kenny pas
tangose palaikyti Ryano rake<

Kad ILA unijos “karalius” 
Ryanas veikė sutartinai su 
stambiuoju pajūrio valdovu 
William Hi. McCormack (dėl 
ryšių su visokiais politiniais 
ir raketierių tūzais McCor
mack dažnai vadinamas “Mr. 
Big”), su majoru Kenny ir su 
raketieriais.

Patsai majoras Kenny pri
vatiniame liūdyme komisijai 
buvo pasakęs, kad McCor
mack vartoja unijos aparatą 
ir jo, majoro, politinę galią 
mažinti mokestį pajūrio dar
bininkams.

Taipgi paaiškėjo, kad U. S. 
Coast. Guard užgyrė leidimą 
dirbti pajūryje paskubusiam 
raketierių pasaulyje John 
Alų. Gi McGrath Stevedoring 
Co. davė jam vadovaujamą 
darbą. Taipgi, kad Alų siūlė 
trims Jersey City detekty
vams $10,000 kyšių už apsau
gą gaujoms. Tačiau akyregy- 
je to viso Alų išėjo- iš teisma- 
bučio laisvas, niekas nei ne
bandė jį areštuoti, ai- kaip 
nors trukdyti.

Daug kitų panašių ’dalykė
lių ’girdėjosi asmenų Pūdy
muose ir nuorašuose ^pirmes
nių liūdymų. L S.

Teisėjas
Washing

Kaufman

ci ai’ 
kad

Pajūrio raketieriaus Ed
ward J. Florio advokatas pra
šė teisėjo Irving R. Kaufman 
leisti bylą perkelti iš New 

,Yorko uosto srities dėl to, kad 
spaudoje propaganda galėjo 
paveikti į džiūrę. 
leido bylą perkelti į 
toną.

Tas pats teisėjas
nuteisė Julių ir Ethel Rosen- 
bergus mirtin, nors jų gynė
jai parodė, kad prieš juos 
pirm teismo ir teismo laiku 
buvo užsukta arši propagan
da. Teisėjas tada sakė, kad 
propaganda negalėjo (Įžiūrės 
paveikti.

Rosenbergų "gynėjai 
kartą bandė parodyti,
propaganda yra svarbus fak
torius teisme. Praėjusį mėne
sį kreipėsi į kitą teis. Ryan' su 
prašymu naujo teismo. Advo
katai pristatė teisėjui 1,200 iš
karpų iš laikraščių, išspaus
dintų per 18 mėnesių pirm 
teismo ir laike teismo. Tuose 
raštuose Rosenbergai buvo va
dinami “Sovietų šnipais” ir 
kaipo prieš tokius kurstyta 
visuomenė. .Tačiau ir teisėjas 
Ryan palaikė*
mano nuosprendį.

teisėjo* Kauf-

Prancūzai nesiduos 
kamantinėti

Iš Teismo Rūmu
d arbin in

gy nėjai

Foley Square, 
Trylikos teisiamųjų 
kų vadų komunistų 
parodė, kad džiūristė Mrs.
Sybil Kane, gyvenanti 21 W. 
80th St., New Yorke, viešai iš 
anksto pasisakė, jog ji skaito 
darbininkų vadus “prasikaltu
siais.”

disku- 
asmeni-

mis.

‘kaltais.”
Dimock džiūristę

Tačiau atmetė

Juristams nuostatai drau
džia iš anksto nuosprendžius. 
Draudžia džiūristams 
suoti bylą su kitais

Mrs. Kane bylą diskusa- 
vusi savo kortuotojų klubely- 
je ir pasakiusi, kad jie “kal
ti”. Dar sakiusi, jog džiūrė 
skaito juos

Teisėjas 
atstatydino,
advokatų reikalavimą paskel
bti “mistrial,” atsisakė bylą 
panaikinti, 'kaipo netaisyklin
gai vestą.

Kad džiūristė taip kalbėjo, 
teisėjui laišku pranešė advo
katė Mrs. Van Dernoot, ir tai 
paliudijo kitos trys to klube- 
lio narės.

Džiūristės incidentas teisėjo 
buvo svarstomas 
posėdyje ir tiktai 
tuo^e už panaikinimą 
teisiamųjų gynėjai t 
aikštėn.

uždarame 
argu men- 

bylos 
iškėlė

t 

įvykįKaip atsinešė į tokį 
džiūrėje ta spauda, kuri tiek 
daug šaukia apie pavojų huo 
“raudonųjų ?” Apie pavojų 
nuo tokių į užpropaganduotų 
teismų juk reikėjo visuomenę 
Įspėti.

Apie tą įvykį džiūrėje Dai-

ly News įdėjo trejetos colių 
raštelį 84-me puslapyje. Pana
šiai nustūmė ir kiti komerci
niai laikraščiai.

— [★i —
argu-Vienu vyriausiųjų 

mentų (pirm (Įžiūrės inci.den- 
to) teisme šią savaitę buvo 
advokato McTernan parody
mas, jog Amerikai nėra “aiš
kaus ir tuojautinio pavojaus” 
nuo pasaulinio komunizmo.

Teisėjas Dimock sakė, būk 
toks pavojus esąs. Tokį pavo
jų jis matąs Rusijos “atvirtu
me prie komunizmo” ir toje 
pozicijoje išsilaikyme per 30 
metų. Kad pavojų sudaran
čios stiprios komunistų parti
jos Europoje, Čian'g Kai-šeko 
pralaimėjjmas ir liaudiški su
kilimai Azijoje.

Ir buvo argumentai už tei
sę įdėti teisiamųjų pareiški
mus į teismo užrašus. Ir gin
čytasi už teisę pareikšti, ką 
teisiamieji yra-pasakę ii’ kaip 
ištikro yra pasakę, o ne palik
ti taip, kaip kaltintojai bando 
parodyti, kad jie sakę.

Bendrai, 'visi advokatai pa
teikė teismui gausą parodymų 
ir argumentų, dėl ko byla tu
rėtų būti panaikinta. Vyriau
siai apie tą ir sukasi argu
mentai teismui baigiantis. Ad
vokatai teigia, kad nėra jokio 
parodymo teisiamųjų prasi
kaltimui patikrinti. Viskas re
miasi tiktai ant samdytų šųj- 
pų kalbų. O tos kalbos, teis- t
me buvo kartkartėmis parody
ta, neatitinka faktams. Rep.

Gruodžio 15 d. Lietuvių Na
mo Bendrovės direktoriai ap
tarė Auditorijos reikalus.

Buvo raportuota Vlirektorių 
susirinkimui, kaxl mūsų Audi
torijos^ gaspadinės pageidautų 
turėti geresnius maistui ga
minti parankamus. I

Todėl nutai’ta sutaisyti 
karštu vandem'u šildomą sta
lą (steam table), taipgi ir 
kitų pagerinimų padaryti.

St. Titenio 
tas viskas jau

Great Necke įvyko gasoll- 
no potvinis praėjusį trečiadie
nį'kai prakiuro 188,000 galio
nų talpos tankas prie East 
Shore’Road. Tas brangus 
skystis (ne vietoje) išgązdino 
gyventojus ir sutrukdė važiuo- 
tę.

pasidarbavimu 
padaryta.

taipgi svakstDirektoriai
ar šiemet rengti ■ kūčių vaka
re parengimą. Kadangi kūčios 
pasitaiko viduryje savaitės, 
tai nesitikima turėti tiek svo
čių, kiek esti pabaigoje savai
tės.

Todėl nutarta šias kūčias 
palikti nieko nesurongųs.

. Baltimore, Md.
HELF WANTED 

, MALE
MACHINISTS 1ST CLASS

flay or night shift. 48 hour wook; 
good working conditions and • top 
rate of pay.

Apply to MR. BALLARD. 
CATON MACHINE, CO.

Dm ton Ave. & Frederick Rd. 
CA. 0561 
(248-252)

Sekantis svarbiausias 
rengimas—tai Naujų
pasitikimas, fiirektoriai svar
stė šį klausimą.

Gaspadorius Walter Bra
zauskas raportavo, kad prie 

Į šio parengimo jis smarkiai 
• ruošiasi, superka reikalingus 
dalykus.

Vice prezidentas Katinas 
rAportavo, kad Jurgio Kaza- 
kevjčiaus orkestrą.jau paimta, 

įžan
gos bilietai platinami.1 Atrodo, 
stalų bus daugiau, negu buvo 
pereitais metais. V

Keletas direktorių apsiėmė 
A u d i to ri j ą išpu ošti.

Dabar tik svarbu publikai 
Įsigyti bilietus iš anksto 
siregistruoti vietą prie 
Tada bus saugu. Tada 
žinosite, kad jau turite 
vietą.

Sužinoję, ’ kad McCarrano 
įstato ilga ranka siekia net' 
kitų šalių žmones kamantinė
ti apie jų pažiūras1, francūzų 
laivo Liberte marininkai susi
rinko ir nutarė, kad jie.pas 
am eri kon u s ragan ga.u d ž i us'
“spaviednės” neis.
. 'Laivų kompanijos viršeny
bė, sakoma, susirūpinusi tuo, 
jeigu marininkai nuo laivo ne
bus iškišti į miestą. O miesto 
prekybininkai tame numato 
sau didelius nuostolius. Mark 
ninkai paprastai visus savo pi
nigus palieka viliokiškame di
dmiestyje.

Naujasis MacCarran įstatas 
įsako kamantinėti kiekvieną 
norintį iš laivo ar kitaip atva
žiavusį įžengti Amerikon? Tū
kstančiai pasaulio marininkų 
čia palikdavo milijonus dole
rių kas metai. Taigi, pasis
tatę save viso pasaulio poli- 
cistais, McCarrano atstovau
jami milijonierių interesai, ap
sižiūrėjo, jog savo tokiais į-' 
statymais piauna tą šaką, ant 
kurios ))atys sėdi.

Aiškins darbininkams 
svarbų klausimų
i Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker forume 
šio penktadienio vakarą, 19- 
tą, kalbės darbininkų žinių 
redaktorius George Morris. 
Tema: “Naujasis darbinin
kams laikotarpis.”

Jo tema apims tokius klau
simus', kaip kad republikonų 
laimėjimo rinkimuose reikšme 
darbininkų judėjimui. Taipgi, 
ko galima tikėtis iš pakaitų 
CIO ir AFL " vadovybėje. Į- 
vyks Yugoslavų salėje, 405 
W. 41st St. Pradžia 8:30.

Lankykite Ethel ir Julių Rosenber^us!
x Selųnadienj, Gruodžio 21 d.

Ateikite su visais savo draugais ir namiškiais!
KELIAUKITE TIK TRAUKINIU!

“PASIGAILĖJIMO TRAUKINYS”
išvažiuoja iš GRAND CENTRAL - 
Stoties, žemai, ,10:30 vai. ryte

' į Ossining, N. Y.
Sekmadienio rytą: Tikietai parduoda- ( 
mi CRC hfidelėje, Grąnd Central

Tikietai jsigijami: /
Progressive Bookstores ir
N. Y. Civil Rights 

Congress,.
23 West 26th Street,
N.Y.C OR. 9-1657.
Abiem ptisėm: $2.42

Metu

Kiti raportavo,-

ir už
statų, 
tikrai

Sekmadienį; gruodžio 28, 
LMS 3-čioji Apskritis turės 
ketvirtą eilinį forumą. Prasi
dės 3 vai. po ^ietų.

Menininkai kviečia forumų 
lankytojus laiku susirinkti. 
Bus gera prelekcija ir diskusi
jos. Taipgi bus ir daugiau pa- 
marginimų. K Rep.

Pienvežimio susidūrime su 
keleiviniu auto Bronxe pavo
jingai sužeisti 4 asmenys. Ki
ti du sužeisti lengviau.

REIKALAVIMAI
Rcikalinga moteriške abelnam na

mų darbui. Lengvas virimas, šeima 
iš keturių—du vaikai. Nauja st ubą 
su vėliausiais namų ruošai įtaisy
mais, kaip tai: elektrinė indams 
plauti mašina, elck. baltiniams ma
šina, džiovinti ir prosyti mašinos. 
Kreipiantis prašome pranešti savo 
patyrimą šiame darbe ir paliudiji
mus ir. kiek algos reikalausite. 
Skambinkite: Great Neck 2-2740 W.

(248-249)

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad n e apsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroj.e tvarkoje. O slo
gom ąpsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

Raport ų 
•apie tai 
priimtuvės 
DELEGATAMS

Antradieni, 
Gruodžio 23, 
8 vai. vakare,

Manhattan Towers 
Motelyje,

Broadway ir 
76th Streaet

$1.25 (iškaitant 
taksus*)

Philadelphia, Pa.
Heli) Wanted—Female

WEAVERS & TWISTERS, For 
narrow fabric loom. Experienced. 
Steady work; good working condi
tions;' good pay. Apply in person. 
PENNA RIBBON. 701 Somerset 
Street.

(249-255)

i BOOKKEEPER. 18 (o 25. Assist 
j to chock agents payments. Insurance 
i offięo. 5 day week. 36’ i hour.
Good opportunity. Apply in person. 
FIDELITY & CASUALTY CO. of 
N. Y., 426 Public Ledger Bldg, or

■ phono: MA. 7-7600. Ask for Miss 
Sagan. j

7246-249)

CLERK-TYPIST for accounting^ 
department. Experienced preferred. 
Steady position; good surroundings; 
good working conditions. Opportu-, 
nities for advancement. Plione Miss

LO. 3-3208. LANDIS & CO.
(246-252)

HELP WANTED —MALE
PENN AUTO CO. Now has open

ings for AUTO BODY & FENDER 
MEN. We offer steady work, good 
working conditions; good pay. Apply 
in person. 574 
Bryn Mawr, Pa.
Mawr 5-2574. Ask for Mr.

(246-252)

Lancaster Ave., 
Or phono: Bryn 

Helm.

BAKER. 2nd hand. Sweet dough 
and cakes. Steady employment; 
good pay. Night work. Apply in 
person: LISS BAKERY. 4810 Spruce 
Si reel.

(249-255)

I Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Stiec( 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

'urirarrrrrrmrtrrrmrnnn.mximrnn-rmii

•F——

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barbenai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
’* ' Cor. Hewcs St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi-‘ 
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
.MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

bAr&grili
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y

• * , 

s Telephone EVergreen 4-8174

6 pusi.-Laisve (Liberty)—šeštadien.,




