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Pasimojimas darbui.
Kovo mėnesis.
Visu bendra* reikalas, 

y Draugu lankymas. 
'Ir kas juos ten nunešė?

Rašo A. BIMBA

buvo sveturgimiams ginti kon
ferencija Detroite gruodžio 
13-14 dienomis. Reakcijai ne
pavyko pažangius žmones pa- 
siklupdyti ant kelių. Tai ge
rai, tai džiugu.

Ypatingai didelį, gražų į- 
spūdį padarė darbo unijų at
stovybė. O tiesiog nustebino 
visus toks kovingas ir skait
lingas negrų pasirodymas. Jie j 
ateina talkon sveturgimiams 
savo teises ginti. Jie puikiai 
supranta visų bendrąjį re i a

Du dalykai buvo visų dis
kusijų centre. Visiems be galo 
rūpėjo Amerikinio Sveturgi-! 
miams Ginti Komiteto pastan- į 
gos gelbėti tuos, kurio yra j 
persekiojami, kurie yra suim
ti f/eportavimui. Nusitarta ne
sigailėti jokiu pastangų juos 
teismuose apginti ir neapleis
ti jų šeimų.

Bet lygiai rūpestingai d iš
kukuotas nelabasis Walter- 
McCarran įstatymas. Yisi jį 
pasmerkė, visiems buvo aišku, 
jog, .štai, turime tikrai fašisti
nį padarą.

Kas buvo labai įdomu ir 
kas labai visus sujaudino, tai 
pranešimas. kad prieš šitą 
piktą įstatymą yra sukilę vi
sokiausios žmonių organizaci
jos. Netgi ir bažnyčios yra jį 
pasmerkusios. Nėra tokios di
desnės darbo unijos, kuri ne
būtų prieš jį tarus žodžio.

Tai kas palieka . daryti ? 
Telieka viena išeitis: Visiems 
bendromis spėkomis pareika
lauti Walter-McCarran įstaty
mą atšaukti. Nebus laukta. 
Spaudimas bus daroma tuo
jau į naują Kongresą.

Konferencija nutarė vajui 
už atšaukimą Walter-McCar
ran įstatymo pašvęsti visą ko
vo mėnesį.

štai visu mūsų darbas ir 
pareiga. Pasiruoškime. Daly
vaukime kiekviename susirin
kime, kiekviename sąjūdyje, 
kuriame bus reikalaujama 
tą įstatymą atšaukti, išmesti 
iš valdžios knygų, pasiųsti į 
šiukšlių gurbą. Jis visiems 
merikos žmonėms rykštė 
nelaimė.

—o(*)o—
Grįždamas iš konferencijos 

buvau nuvykęs net Chicagon, 
(^'Pakeliui sustojau Clevelan- 
de ir Pittsburgh e. Visur su 
draugais gražiai pasikalbėjo
me pažangiosios visuomenės 
reikalais ir problemomis.

O reikalų ir problemų mes 
turime daug. Ne visur organi
zacijų reikalai stovi kaip rei
kia. Yra ko susirūpinti. Darbu 
užsivertę tik keletas draugų 
bėi draugių. Jiems per sunku, 
ir jie pradeda pavargti, bent 
jau rimtai skundžiasi.

Visur reikia didesnės, skai.t- 
lingesnės talkos, tai visi dar
bai geriau seksis, bus rūpes
tingiau apžiūrėti.

—o(^)o— 
y Metų kalnui sunkėjant pri

sieina dažniau susiimti su ne
galavimais. Draugas atsigulė 
lovon bei pateko ligoninėn. 
Jam liūdna ir nuobodu. Jis ti- 
•kisi draugų užuojautos. Bet 
kartais jie ima ir pamiršta 

■ savo serganti gera dranga. 
Kiti nesuranda laiko jį ap-

* lankyti.
t Kartais pasitaiko ir klaidų. 

Niekas niekam nepraneša a- 
pie draugo susirgimą. Prabė- 

ienos, net ir savaitės, nie- 
v*'. ne^ino- D ligonis nervuo- 

yas, ir net supyksta: raitote, 
susirgau, ir visi mane pamir- 

*šo!
Gerai greitai laikraštin

pranešti apie draugo bei drau- ' Fašizmas yra baisus daik- 
gės susirgimą. Visi pamato ir

A-
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EISENHOWERIO VADAI 
NUTARĖ PASMARKINT 
KORĖJOS KARĄ

Fabrikantai atsisako daly vau t

Taip žada “priverst Sovietus’’’’ 
priimt amerikinius pasiūlymus

prezidentas Eisenhower i s žinti tų belaisvių, kurie 
~ “atsisaką grįžti” namo į 

Šiaurinę Korėjos Liaudies1 Dullest! ir kitais, savo ski- 
i riamais ministrais. Tai]) 
I pat kalbėjosi su generolu' 
I MacArthuru ir buvusiuoju 
1 jji’ezidentu Hooveriu.

Per tuos pokalbius jie ir 
{išdirbo naują strateginį 
: planą — taip pasmarkint 
j amerikonų žygius Korėjoje, 
kad “priverstų Sovietų Są
jungą priimt” Amerikos 
pas.iūlymus dėl paliaubų 
Korėjoje.

’(Vienas pamatinių Ame-

vykdymas “nepadarys per 
daug nuostolių” ameriko
nams ir jų talkininkams...

Jie taip pat spėja, kad 
peršamieji nauji kariniai 
veiksmai, tu r būt, neį- 
vels” Amerikos į visuotiną 
karą Azijoje.

Jie, tačiau, slepia, ką iš 
tikrųjų suplanavo.

Amerikonai atmuša 
liaudininką ataką

Šiauriniai Ko
rėjos liaudininkai ir jų ben
drai kinai įnirtingai ataka
vo amerikonus T-Bone kaT- 
Pe, vakariniame fronte. 
Amerikonai su savo talki
ninkais per kruviniausias 

i kautynes, atmušė ataką.
Amerikos lakūnai prane- 

j ša, kad nušovė du rakieti- 
! r>ius Šiaurinės Korėjos lek-

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas gruod. 23 d. 
sakė, kad jie atmušė ame
rikonu atakas ir nukirto' :9 
Amerikos lėktuvus.

Nuskendo 27 sulūžusio 
Franc, laivo keleiviai

Beirut, Lebanas.. — Nu
skendo 27 žmonės, kurie 
nušoko nuo perlūžusį o 
Francijos laivo**Champolli- 
on0 bandydami išplaukt 
krantan už 600 jardų.
. Tarp keleiviu buvo ir 80 
Dilgrimų, norėjusiu pasiek
ti Betlėjų per Kalėdas.

Verona, Italija. — Nušo
ko ' kalėdinis traukinys nuo 
bėgių, užmušant 15 važiuo
tojų.

susirūpina aplankymu. O ne
reikia įgudusio korespondento 
bei didelio galvočiaus porą 
eilučių laikraštin pasiųsti.

Turėkime tai visa mintyje. 
Visa tai pakels užuojautą ir 
draugiškumą.

—o(★) o—
Skaitau pranešimą, kad In- 

dokinijos’kare dalyvauja ir 
lietuvių, šeši jų jau žuvę, o 
keliolika patekę nelaisvėn., 

žinoma, jie nedalyvauja 
Indokinijos žmonių pusėje. 
Jie randasi francūzų imperia
listų legijone. Tai smetoninio- 
fašistinio raugo aukos. Jie ten 
atsidūrė'nekaltų žmonių krau
ją lieti ir patys savo praliejo.

tas, baisus nuodas.

Washington. — Michael i ma komisijoje numušė 40 
I DiSalle,’ valdinis 'kainų ir {centų per dieną nuo anglia- 
algų tvarkytojas, atsišaukė , kasių, laimėjimo.
i Nacionali Fabrikantu Su-j 
sivieni jimą,

Bet prez. Trumaūas pas- 
prašy d a m a s kiau užgyrė visą $1.90 prie- 
;stovus į algų ! dą. Todėl fabrikantai pro-

nustatymo komisiją. , testuodami ir pabėgo iš ;
Fabrikantų Susivienijimo I e;ų komisijos 

vadai atmetė prašymą. i suardė ją.
Algų komisija, buvo su-1 1 ’1 ' ‘

daryta iš .valdininkų, fabri
kantų ir darbo unijų atsto
vų. <
. Kuomet Mainierių Unija 
išsiderėjo, kad kompanijos 
pakeltų jiem uždarbį po 
$1.90 per dieną, tai valdi
ninkų ir fabrikantų dangų-

tuo būdu ir i

Gen. Naguib atimsiąs 
pilietybę buvusiam 
Egipto karaliui

-Kairo, Egiptas.— Įtakin
gasis egiptenų laikraštis Al 
Ahram rašo, kad premje
ras gen. Naguibas ruošiasi 
atimti pilietybę buvusiam

Tai todėl, kad:
—Fa r u k as k a r al i aud a m a s 

gembleriavo, paleistuvavo, 
visaip laidokavo. Jisai iš
vien su aukštaisiais savo 

<valdininkais vogtinai ėmė 
valstybės, pinigus; slaptai 
siuntė auksą ir vertingus 
pinigus užsienin ir savo 
vardu dėjo juos į tenaiti- 
mus bankus.

Tokiu būdu Farukas dar
kė, politinį savo šalies gy
venimą ir .žemino Egipto

(Gen. Naguibas. pirm 5 
mėnesiu nuvertė Fa rūką 
nuo sosto ir ištrėmė iš 
Egipto.)

Kalėdinės vakaru dovanos- 
užtaisytos propaganda, 

o gal ir ginklais
Berlin. — Amerikonu ko

i' e s p o n d entai teigia, kad 
rytinė .Demokratinė Vokie
čių Respublika sulaikė 
“daugybę kalėdinių dova
nu,” atsiunčiamu iš vaka- v z v
rinės Vokietijos. Nes kar
tu su dovanomis rado kurs
tančių propagandos lapelių. 
Taip pat nužiūrėjo, kad do
vanų pundeliuose gali būti 
ginklų. *

Sovietu atstovybė kviečia 
latvius namo iš Anglijos

London.—Sovietų Sąjun
gos ambasada pasiuntė 
laiškus latviams, gyvenan
tiems' Bristolio mieste, An
glijoj. Kviečia juos grįžti 
tėvynėn, į Latvijos Tarybų 
Respubliką. Žada apmokė
ti kelionės Įėšas.

14 latvių iš Bristolio jau 
išvyko namo.

AMERIKA NEĮSILEIDŽIA 
269 JŪRININKU IŠ 
FR ANCIJOS LAIVO
įVcs tie jūrininkai neatsakė j 

; ra gan Raudiškus klausimus

j F kaucijos
mas, dabar atmesdamas pa-! amerikiniai valdininkai už- 
kvietimą 
smerkia Trumaną už

į komisiją, vėl Į gynė 
sau 

valisKa" užgyrimą viso mai-; 
pieriams priedo. Sako, jog

veiksmu sunaikino komisi 
jos reikšme.”

269-niems jo jūrinin- 
! kams. - darbininkams išlip
ti krantan.

Amerikos įstatytas lai van 
iiTspęktorius kvotė visus 
974 jūrininkus kelionėje į

Išvyko A. Gromyko, Sovietų 
delegatas Jungt. Tautom"

New York. — Sovietų di-1 pė, “esu- nepatenkintas.”
Tada reporteriai užklau

sė, ką jis norėtų pasakyti 
amerikiečiams del Kalėdų. 
Gromyko atsakė:

plomatas Andrius Groniyko
antradieni apleido Ameri-

1 ką, išplaukdamas Anglijos.
'laivu Queen Mary Į Euro-

Gromyko, Sovietų užsie
nio reikalų ministro pava-
duoto jas ir ambasadorius 
Anglijai, dalyvavo Jungti
niu Tautu seime New Yor
ke.

Reporteriai užklausė Gro
myko,-kaip jis jaučiasi dėl 
to, kad Jungt. Tautų seimas 
atmetė jo siūlymą — pa
smerkti Amerika už “masi
ni karo belaisviu žudymą” 
Korėjoje. Gromyko atsilie-

riausius savo linkėjimus 
Amerikos žmonėms.” <

Į klausimą, ar jis grįš į 
Jungtiniu' Tautu seimą, 
Gromyko atsakė: /‘Dar ne-
žinau.”

Seimas pereitą pirmadie
ni užsidarė iki 1953 metu 
vasario 24 d. Nes vakari
nių šalių delegatai nežino
jo, ka veikti, iki naujasis 
prezidentas E i se n h o we r i s

N. J. fabriko sprogimas 
pražudė 5 darbininkus

Bound Brook, N. J.—Nuo 
Bakelite plastikų fabriko 
eksplozijos žuvo jau 5 dar
bininkai. Herman Ellis bu
vo ten pat užmuštas, o 
John Lapinski ir trys kiti 
paskiau mirė nuo apdegimų 
bei kitų žaizdų.

12 sužeistų darbininkų 
tebėra ligoninėje. Kai ku
riems taip pat gręsia mir
tis.

Priešai sprogdinę rytu 
Vokietijos fabrikus

Berlin.—Amerikonai pra
neša, kad girdėję bei matę 
sprogimus ir gaisrus West 
Staakene, rytinėje Vokieti
joje. Spėja, kad komunis.-, 
tinęs valdžios priešai užtai
sę sprogimus.

Rytinio Berlyno policija 
sulaikė vakarinio Berlyno 
gaisrininkus, važiavusius 
padėti gesinti gaisrūs West 
Staakene.

Vakarinė Berlyno dalis 
yra užimta anglų,, ameriko
nų ir francūzų, o rytinė 
miesto dalis yra Sovietų 
kontrolėje.

Kairo. — Egipto premje
ras Naguib ketina traukti 
teisman visus sukčius val
dininkus nuo Ii939 metu.

ORAS. — Vidutiniai šal
ta, dalinai apsiniaukę.

Jugoslavija medžioja 
Italijos 'žvejus”

Roma. — Kariniai Jugo
slavijos laivukai užgrobė 26 
ž.vejimus Italijos laivus su 
215 vyrų arti Jugoslavijos 
krantu.

Italija smarkiai užprotes
tavo Jugoslavijai.

vadinami Italijos žvejai 
šnipinėjo karinius aptvirti- 
nimus Jugoslavijos pakran
tėse.)

Amerika, sakoma, siunčia 
šnipus j vokiečiu partiją

Berlin. — Neue Zeit, laik
raštis Krikšč. Demokratu 
Partijos rytinėj Vokietijoj, 
rašo, kad Amerikos imperi-* 
alistai įbruko savo šnipų ir 
i tos partijos eiles.

Redakcinis laikraščūo 
straipsnis ragina partiji- 
nius komitetus akylai tė- 
myti ir laukan šluoti šni
pus.

Iranas atmeta diplomatus, 
kurie kišosi i jo reikalus

Teheran, Iran. — Trano 
premjeras. Mossadegh pa
reiškė, jog neleis atgal su
grįžti * tokiems sveti m ų 
kraštų" -atstovams, kurie 
kišosi į vidujinius .Irano 
reikalus.

— Ar esi komunistas? 
Kokiai partijai priklausai? 
Kokios unijos, narys esi? 
Kokia buvo tavo praeitis? 
ir tt. i

tai savo vardus -

Šalies valdžia taipgi 
tyrinės kriminalistus 
N. Ydrko prieplaukose

Washington. — Generalis 
Jungtinių Valstijų proku
roras James P. McGranery 
įsakė savo FBI'slaptosios 
policijos agentams tyrinėti 
raketierius, g'engs.te r i u s,

tus k r i m i n a 1 istus, kurie 
viešpatauja New Yorko. 
Jersey City ir Hobokeno 
prieplaukose.

Tarp rąketierių - gengs- 
teriu yra ir keli tuzinai 
Darbo Federacijbs Laiva- 
krovių Unijos vadų. Pats 
unijos pirmthinkas Joseph 
Ryan ėmė kyšius iš kom
panijų bei; tarną u j a n č i ų 
joms gerfesterių; kaip paro-

ko valstijos komisija.
Korespondentai užklausė 

George Meany, Darbo Fe
deracijos prezidentą, ar jis 
ims nagan. Rvana ir kitus 
eengs.terių bičiulius unijo
je. Meany atsakė, jog Lai- 
vakrovių Unija, turi tokią 
“savivaldybę, kad Federaci- 
ia beveik nieko negalėti! 
Ryanui padaryti.”

Ryanas yra tapęs amži
nuoju, nerenkamu Laiva- 
krovių Unijos pirmininku.

Valstijinė N. Y. komisija 
dąr nekliudo kompanijų, 
•kurios kyšiais papirkinėjo 
kriminalinius unijos vadus.

Jankių saržentas prašosi 
prieglaudon Į rytus

Berlin.—Pabėgęs iš ame
rikinės kariuomenės, sar
žentas Audrey E. Miles, 
brooklynietis, išsižada savo 
pilietybės ir prašosi politi- 
nėn prieglaudon i rytinę 
Demokratinę Vokiečių Res
publiką,,. esamą Sovietų ži
nyboje.

Paryžius. — Badu strei
kavo per 24 valandas aku
šerijos mokyklos studentes, 
protestuodamos prieš mo-’ 
kesčio pakėlimą už mokslą.

ir susilaikė nuo atsakymų i 
kitus klausimus.

Ateivvbės valdininkai to- i 
dėl uždraudė jiems, išeiti iš 
laivo i miestą, c 4-

Tokie kvotimai bus daro
mi* ir visu kitu svetimu lai
vų jūrininkams, neturin- % 
tiems amerikinės piliety-* 
bes. — pagal naująjį Mc
Carrano ateivybės įstaty
mą. Tai]) pat bus kvočiami 
svetimu lėktuvu lakūnai 
bei aptarnautojai. Jeigu 
kurie neduos tinkamų 
Amerikos valdininkams at
sakymų, tai ir bus sulaikyti 
orlaiviu stotvse.

Kitų šalių protestai
Franci ja, Anglija ii’ pen

kios kitos šalys jau užpro
testavo prieš tokius, jų jū
rininku kvotimus..'

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Tzvies- 
ti ja -smerkia Amerikos da
romus kvotimus svetimų 
laivų jūrininkams. Sako, 
tais kvotimais Amerika ’ 
laužo tarptautinius įstaty
mus ir “sudaro milžiniškas ’ > 
kliūtis laivinei prekybai.”

London. — A’-glijos La
kūnų Sąjunga, Laivų Maši
nistų Oficierių Unija ir ki
tos organizacijos išleido 
viešus protestus prieš Ame
rikos McCarrano Įstatymą, 
kuris. įvedė kvotimus sve
timų laivų jūrininkams ir 
lėktuvų įguloms.

Vietnamiečiai užėmė 
francūzų tvirtovę

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai atėmė iš 
francūzų tvirto viską My 
Khan poziciją, už 12 mylių 
nuo Saigon didmiesčio ir 
uosto. A

Apiplėšė studentą ir
•vv • • •išžagino jo merginą

Oakland, Cal. — Kuomet 
Laivyno Akademijos stu
dentas Robertas F. Falge 
naktį sėdėjo automobilyje 
su savo mergina, keturi ' 
vyrai privažiavo kitu auto
mobiliu. Grūmodami pei
liais, jie atėmė iš studento 
laikrodėlį ir pinigus; pa 
grobė jo merginą, nusivežė 
toliau, ir visi ją vienas po 
kitam išžagino.

Kad studentas ir merginą 
priešinosi, tai nenaudėliai 
juos peiliais suraižė.

Manila. — Filipinų seimo 
vadas Perez smerkė Ameri
kos patarimą padalint ne
dirbamas žemes bežemiams 
bei mažažemiams, valstie
čiams. i *
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ASAMBLĖJA NUTRAUKĖ SESIJĄ
PRAĖJUSĮ pirmadienį Jungtinių Tautų asamblėja 

nutraukė savo sesiją šventėms. Ji ir vėl susirinks 1953 
metų vasario 23 dieną.

Kodėl tokiči ilga pertrauka?
Todėl, kad asamblėja negali (nieko teigiamo nutarti be 

Amerikos “žodžio.” Gi amerikinio “žodžio” Trumano 
administracija negali šiandien duoti, nes ji pati už ke
leto savaičių pasitrauks, užleisdama vietą Eisenhowerio 
administracijai.

Dėl to padaryta tokia ilga pertrauka, kad Eisenhowe
rio administracija galėtų susitvarkyti ir nustatyti ame
rikines gaires Įvairiais tarptautiniais klausimais, ir jas 
vėliau pateikti Jungtinėms Tautoms.

Vyriausias ir opiausias klapsimas, aišku, yra karo 
Korėjoje baigimo (ar plėtojimo) klausimas. Visų.dė- 

zmesis yra nukreiptas į Eisenhovverį: ką jis. pasakys? 
,Jis gi ten buvo, tyrinėjo, o vėliau tarėsi su “didžiuoju 
ekspertu” MacArfhuru. Na, tai Eisenhoweris ir turės 
pasakyti savo žodį asamblėjai, nes, atsiminkime, karas 
Korėjoje yra vedamas Jungtinių Tautų vardu.

Netenka nei sakyti, kad tarybinis blokas asamblėjoje 
savo nusistatymą visais klausimais turėjo ir turi ir tu
rės. Todėl šio bloko valstybės nelaukia, ką pasakys Ei
senhoweris. Naujos mūsų krašto valdžios “žodžio” lau
kia tik tie kraštai, kurie sėdi Dėdės Šamo kišenėje, ku
rie minta iš jo dolerių, kuriuos jis ginkluoja. Šitie kraš
tai savo nusistatymo neturi; jie klauso mūsų krašto val
džios; jie šoka pagal Dėdės Šamo muziką.

Tais kraštais yra Lotynų Amerikos valstybių blokas, 
Prancūzija, Filipinai, ^Anglija ir tūli kiti kraštai.

SEPTINTOJI ASAMBLĖJA, posėdžiavusi per virš 
porą mėnesių, nieko konkretaus, nieko teigiamo nenu
tarė. ' :

Pats .asamblė jos prezidentas, Lester B. Pearson, pri
pažįsta, jog čia buvo pasimota daug ką atlikti, bet nie
ko apčiuopiamo nebuvo atlikta.
■' Mūšiai Korėjoje nesulaikyti, iP.es asamblėja priėmė 
Indijos rezoliuciją, kurioje apie mušiu tuojautinį sulai
kymą nebuvo nieko aiškaus pasakyta; Asamblėja atmetė 
Lenkijos pasiūlymą, kuriame buvo aiškiai pasisakyta už 
tai, kad mūšiai Korėjoje tuojau turėtų būti sulaikyti, o 
vėliau tartasi.

Indijos skundas prieš Pietų Afriką, kurioje yra žiau
riai trempiami indusai, buvo sužlugdytas.

‘ ■ Morokko ir Tunisijos tautų balsas prieš francūzus im
perialistus tapo sužlugdytas.

O šitie suminėtieji dalykai asamblėjoje buvo ligi šiol 
vyriausiais dalykais.

Dėl jų buvo pasakyta daug kalbų, išlieta jūra žodžių, 
tačiau neatlikta nieko konkretaus, nieko apčiuopiamo, 
kuo galėtų pasidžiaugti prispaustieji, persekiojamieji!

Visa tai reikia skaityti asamblėjos debitu.

PRIEŠ IšSISKIRSTANT šventėms, Tarybų Sąjun
gos delegatas Gromyko įteikė apsvarstymui skundą prieš 
masinį Šiaurės Korėjos karo belaisvių žudymą Pietų

* Korėjoje.
Buvo kilę aštrūs ginčai ir jie tęsėsi beveik .visą naktį.
Netenka sakyti, kad skundas buvo atmestas. Tačiau 

tuo atmetimu negali labai džiaugtis tie, kurie yra atsa- 
komingi už masinį belaisvių žudymą.

Už pasmerkimo rezoliuciją balsavo tarybinio bloko 
valstybės. Susilaikė tokios didelės valstybės, kaip Indi
ja, Indonezija, Pakistanas; taipgi Afganistanas, Burma, 
Egiptas, Iranas, Saudi Arabija, Syrija ir Yemenas. Va-, 
dinasi, skaičiuojant gyventojų skaičiumi, rezoliucija bu- 

-vo atmesta mažuma balsų.
Nepatiko tiems, kurie yra atsakomingi už masinį ka

ro belaisvių žudymą, ir tai, kad Ethiopija ir Britanija 
ąiūlė, idant tą klausimą—masinį karo belaisvių žudy- ’ 
mą,—ištirtų speciali Jungtinių Tautų komisija.

Na’, kaip bebūtų, lauksime ir žiūrėsime, kas bus, kai 
asamblėja susirinks vasario mėnesį.

ETHIOPIJOJE VISKAS O. K.
PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ buvo paleista gandų, būk Ethi

opija esanti “raudonųjų avilys.” Iš ten, girdi, raudonieji 
*neša propagandą į Kėny ją, britų valdomą kraštą, kur 
kyla negrai, kur britai šiuo metu žiauriai juos malšina.

New York Times, todėl, pasiuntė savo koresponden
tą C. L. Sulzbergerį, kad jis ištirtų padėtį. Pastarasis 
aną dieną pranešė: viskas Ethiopijoje okei. Girdi, Ta- 
.rybų Sąjungos atstovybėj tedirba tik 12-ka asmenų iš 
viso. Tarybų Sąjunga pastatė Addis Ababa mieste say o 
lėšomis ligoninę ethiopams padėti; ligoninėje tedirba tik 
tarybiniai gydytojai ir slaugės. Be to, Tarybų Sąjunga 
Ėthiopijos sostinėje palaiko pastovią parodą.

' Tai ir viskas. Iš viso Ethiopijoje esą tik 26 tarybiniai 
piliečiai, Vadinasi,'pavojaus nėra.

O kaip gi patys ethiopai? Ar jie ne įmonės? Ar £arp

Kiekvienos tautos žmonės 
paprastai didžiuojasi tais 
asmenimis, kurie pasižymi 
kokioje nors mokslo šakoje. 
Dar daugiau juos, garbina 
tuomet, kuomet jie tampa 
pasauliniais. Kada asmuo 
išstudi juo j. a tam tikrą 
mokslo šaką ir dadeda prie 
jos ką nors naujo, vadina
me jį arba ją genijumi. Es
ti asmenų, kurie žinomi 
tiktai savo tautoje; kiti 
plačiau išgarsėję — žinomi 
tarpe kitų tautų. Yra ir 
tokių asmenybių, kuriuos 
vadina genijais ant genijų, 
ir jųjų vardu vadina visą

i laikotarpį. ’
Mums nesvarbu," kokius' 

talentus turėjo ir kuomi 
jie buvo: poetais, drama
turgais, novelistais, muzi
kais, tapytojais, skulpto
riais, architektais arba 
mokslininkais; mums tik 
įdomu tai, kad jų dauguma 
paėjo iš paprastų žmonių, 
kurių šeimų istorijose nė
ra buvę gabių asmenų. Čia 
jau kas nors gilesnio, negu 
paveldėjystė.

Tam išaiškinti, R. G. In- 
gersolas padarė dvejopą iš
vadą: -Viena, pasiremda
mas fizika -ir lygindamas 

'prie žemės, sakė, jog že
mė nevartota per dauge
lį metų, paskui pasėjus jon 
javus, išduoda puikų der
lių. , Tas esą ir su žmonė
mis. Kita,' pasiremdamas 
ant žmonių sielos, sakė, jog 
tamsios minios nepaliau
jantis troškimas a b e 1 n o s 
apšvietos, kad /geriau pa
žinti gamtos paslaptis, su
silieja į' vieną gąlingą špo
ką ir ta spėka pereinanti 
į vieną asfrienį, kuris turi 
visas kvalifikacijas tapti 
genijum. Jis tai pasakė, 
kalbėdamas apie ; Williama 
Šekspyrą. ‘ ; ' •

' Tamsieji amžiai sudarė 
tą gadynę, kuomet religijų 
vadai valdė pasaulį, kuo
met kryžeivių karas už ti
kėjimą be paliovos buvo ve
damas žiauriausioje for
moje, kuomet visokios, žu
dynės įvykdavo po priedan
ga šventenybės; tuomet ne
buvo laiko svajoti apie ap- 
švietą ir tautų meną. Tik
tai minykai ir tūli religijų 
vadai, kurie vadinosi apaš
talais, tegalėjo pasiekti 
aukštesnį mokslą. Patys 
didžiūnai tais laikais gyve
no tarpe storų akmeninių 
sienų, nes bijojo savo prie
šo netikėlių užpuolimų.

Vienok ir tokioje tamsio
je gadynėje radosi litera
tūros milžinai. Anglijoje 
Geoffrey Chaucer ir vėliau 
William Shakespeare, rašy
dami naujos gadynės vei
kalus, skleidė šviesos špim 
dulius į tamsią žmoniją; 
sklaidė: tamsumas, kurios 
per šimtmečius slėgė ją. 
Nuo tų laikų prasidėjo nau
ja era, kurią mes vadiname 
•atgimimu;

Naujas liberalizmas tuo
se laikuose sparčiai augo. 
Anglai mylėjo laisvę ir tar
pe jų kilo nepasitenkini
mas. Pirmiausiai panaiki
no Romos religišką valdžią, 
paskui — savo absoliutišką 
monarchiją. Ir tokiame po
litiškame sūkuryje Rubens, 
ir Rembrandt piešė sau-- 
nius paveikslus; Italijoje 
Galileo užsipelnė garbę kai
po astronomas; Anglijoje 
Harvey, M. D., atrado

I 
kraujo cirkuliaciją; John 
Milton, puritonų judėji
mo poetas, eilėmis parašė 
stambu veikalą “Pražuvęs 
Rojus.”

Istorija vėl pasidarė kom
plikuota. Liberalizmas tik
tai vietomis žydėjo. James 
Antrasis užsirioglino ant 
sosto. 1688 metais iš nau
jo prasidėjo revoliucija,, ir 
tada ant visados tapo su
naikinta absoliutiška mo
narchija. Parlamentas pa
ėmė viršų. Francūzijoje, 
Liudvikui Keturioliktajam 
sėdint ant sosto, Corneille ir 
Moliere rašė dramas; Wil
liam Penn veikė Amerikoj; 
filozofas Spinoza gyveno ir 
rašė Holandijoje, ir taip

“Ant

metų
An-

muel Coleridge, Lord By
ron., John Keats, P. B. 
Shelley, novelistais — Wal
ter Scott, Jane Austen jr 
kiti..

Antrame trečdalyje to 
paties šimtmečio anglų li
teratūroje iškilo talentin
gas poetas laureatas Al
fred Tennyson, kuris para
šė stambu veikalą 
Atminties.”

Nuo 1837 iki 1901 
Vi ktorija viešpatavo
glijoj, ir tas laikotarpis pa
vadintas jos vardu. Tuo lai
ku įvyko sukilimai Indijo
je; smarkus politinis judė
jimas apėmė visą Europą; 
Italija tapo suvienyta ir 
neprigulminga po vadovys
te Garibaldi; Amerikoje dėl 
vergijos prasidėjo Civilis 
Karas. Dr. Livingstone, 
"nglas tyrinėtojas, mirė 

; Disraelis, žydų

Jack London daug gerų 
veikalų parašė, imdamas 
sau medžiagą iš tikro gyve
nimo. Jis rašė tą, ką savo 
akimis matė.

Frank Norris gyvai ir 
teisingai aprašė apie Ame
rikos pramoninį gyveniniai

Theodore Dreiser—An^ 
rikos realistas novelistas— 
užsitarnavo sau nemirtiną 
vardą, sukurdamas stam
bius veikalus, kaip tai, “Se
suo Carrie,” “Amerikinė 
Tragedija,” ir kitus.

Kiti paskilbę rašytojai, 
kurie pasižymėjo literati- 
nėje kūryboje: Eugene O’
Neill, Sinclair Lewis, 
Booth Tarkington, Ernest 
Hemingway ir kiti.

Kokias šiandiena turime 
draugijines atmainas poli
tiškoje ekonomijoje, tai yra 
atsidavusių visuomenininkų 
darba vaisiai. Tūli genia- 
liškus savo gabumus pavar
tojo dėl pavergtosios liau
dies išlaisvinimo, jautriais 
savo žodžiais atsišaukė į 
paprastus žmones, kviesda
mi juos organizuotis ir ko
voti už savo teises, už g|.- 
resm.į gyvenimą.

Kitose v mokslo šakoje 
randame padarytą didelį 
progresą, bet sociologijoje 
bei politiškoje ekonomijoje 
—visai dar mažą. Reikia 
turėti daugiau talentingų 
organizatorių, kalbėtojų ir 
rašytojų, kurie, atsidavę 
darbo žmonių labui, ener
gingai darbuotųsi. S. B.

Amerikos literatūroje ir
gi radosi talentuotų asme
nų. Išargsėjo kaipo poetai: 
H. W. Longfellow, James 
Russell Lowell ir J. G. Whit
tier. Pastarasis parašė 
daug lyriškos poezijos prieš 
vergiją, ir tą rihkinį pava
dino “Liudsybės Balsai.” 
Kiti literatūros milžinai: 
Edgar Allan Poe ir Natha
niel Hawthorne, irgi daug 
parašė. Hawthorne sukūrė 
garsią novelę “Raudonoji 
Raidė,” kuri yra plačiai 
skaitoma.

Walt Whitman — realis
tas, gamtos mylėtojas.. Jis 
nelaikė už blogą bei prasi
žengimą to, kas yra gam
tiška. Jo eilių • rinkinys 
“Žolės Lapai” yra pasmer
kiamas, kaipo nemorališkas. 
Tiktai gal kelinta generaci
ja įvertins jo literatūrinį 
darbą.

Harriet Beecher Stowe — 
autorė priešvergijinės po; 
puliariškos novelės “Dėdės 
Tarno Grintelė.”

Daniel Webster — įžymus 
valstybės vyras ir orato
rius. Kai kurias jo oraci
jas žmonės ilgai skaitys.

Dvidešimto šimtmečio 
pirmoji pusė daug davė ta
lentingų asmenų:

Mark Twain—kiltu min
čių rašytojas, mirė šio am
žiaus pradžioje.

O’Henry — trumpų apy
sakų autorius, kuris para
šė svarbų veikalą “Likimo 
Keliai.”

baigėsi septynioliktasis Afrikoje; 
tautybės žmogus, tapo An
glijos premjeru.

Tarpe meno kūrėjų dar
bavosi šie. vyrai: Francūzi
joje Corot piešę įdomius 

' paveikslus; Germ a n i j o j e 
Strauss ir Mendelssohn ra
šė muzikos kompozicijas ir 
Heine kūrė poeziją; Bal
zac, Dumas ir Victor Hugo 
kūrė Francūzijos literatū
rą; Dostojevskis, Turgene
vas ir Tolstojus platino ru
sų literatūrą, prirašydami 
tomus knygų.

Charles Darwin, anglas 
gamtininkas, sukrėtė visą 
civilizuotą pasaulį, parašy
damas nesukri tik u o j a m ą 
veikalą “Veislių Prasidėji
mas,” kuriame elementariš
kai išdėstoma organiška 
evoliucija.

Paskutinėje dalyje devy
niolikto šimtmečio randame 
pasaulio stambius įvykius: 
Francūzu - Prūsu karas; 
Ispanų - Amerikonų karas; 
Japonijos iškilimas ir susi- 
lyginimas su didžiosiomis 
tautomis; Norvegijos pasi- 

• I liuosavimas nuo Švedijos;
I garsus tyrinėtojas Peary 
atrado Šiaurinį Polių.

Asmenys ir jų tautybės, 
kurie pasauliniai pasižymė
jo įvairiose mokslo šakose: 
filozofijoje—William James 
(amerikonas), Friedrich 
Nietsche (vokietys), Henri 
Bergson (francūzas), Her
bert Spencer (anglas). Mu
zikoje — Wagner ir Brams 
(vokiečiai), Liszt (ven
gras), Verdi (italas), Ru
binstein ir Čaikovskis (Tu
šai), Debussy* (francūzas); 
tapyboje— W atts (anglas), 
Whistler (amerikonas ; 
skulptūroje — Rodin (fran
cūzas).

Žymiausi tų laikų auto
riai buvo: Gustave Flau
bert, Alphonse Daudet, E- 
mile Zola, Guy De Maupas
sant ir zA n a t o 1 e F ra n c e 
(francūzai), Hermann Su
dermann ir Gerhart Haupt
mann. (vokiečiai), Anton 
Čechov ir Maksim Gorki 
(rusai). Henrik Ibsen (nor
vegas) tapo didžiausiu dra
maturgu visoje ' Skandina
vijoje.

Dvidešimto šimtmečio 
pirmojoje dalyje abelnas 
mokslas sparčiai pažengė. 
Civilizacija padarė stebėti
ną progresą, tiktai draugi
jinė pažanga visuomet bu
vo .atsilikusi. Klasių ko
va dar tebesitęsia ir vis ei
na aštryn.- Darbo žmonės 
vis daugiau ir daugiau pa
sidaro sau jėgos politiškai-' 
ekonomiškame gyve n i m e. 
Tatai ženklina, kad socia- 
lis mokslas, kuris buvo at
silikęs, eina pirmyn.

Anglų literatūroje pasi
žymėjo šie asmenys: John 
G a 1 s w o r t hy,' John Mase
field, George Bernard 
Shaw, H. G. Wells, Arnold 
Bennett, W. H. Hudson ir 
kiti.

šimtmetis.
Aštuonioliktajame šimt

metyje įžymesni rašytojai 
jau kūrė klasikinę literatū
rą. Žmonės vis daugiau ir 
daugiau nusimanė apie kla
sių kovos reikšmę; išvystė 
politiškas partijas, ir parei
kalavo civilių teisių.

• Pirmojoje dalyje minėto 
šimtmečio tūli valdovai pla
čiai išgarsėjo: Anglijoje — 
karalienė. Anne; Rusijoje— 
Petras Didysis; Švedijoje— 
Charles Dvyliktasis. Dau
gelis žiaurių karų sudrebi
no visą Europą.

Meno srityje tūli žmonės 
vis tiek darbavosi. Germa- 
nijoje Bach ir Hendel rašė 
muzikos veikalus; Francū
zijoje Watteau piešė gra
žius paveikslus; Anglijoje 
Daniel Defoe sukūrė ne
mirtiną veikalą “Robinsoną 
Kruze.” Apie tą patį laiką 
francūzas Gustave Flau
bert plačiai išgarsėjo kai-' 
po novelistas, sukurdamas 
realistiškus veikalus “Ma
dame Bovary” ir “Salam- 
'bo.” -i • ■

Kita pusė to paties šimt
mečio tapo apvainikuota di
deliais įvykiais: Amerikoje 
įvyko kolonistų Revoliuci
nis Karas.; Francūzijoje — 
Didžioji Revoliucija; Ger- 
manijoje Frederichas Didy
sis pakėlė į aukštą 'laipsnį 
visą Prūsiją; Rusijoje Ka
tarina Didžioji laikėsi sa
vo šalies priešakyje.

Abelnos kultūros srityje 
pasižymėjo šie asmenys: 
Haydeh ir Mozart muzikos 
kompozicijoje; Voltaire sa
vo laisvamaniškais raštais 
sujudino visą Francūziją; 
Goethe ir Schilleris iškilo į 
padangės literatūroje ir ta
po nemirtinais. Nauji filo
sofai plačiai paskilbo, tarpe 
kurių randame Rousseau, 
Hume ir Kant.

Istorikas Edward Gibbon 
sukūrė didelį veikalą “Ny
kimas ir Žlugimas Romos 
Imperijos.” Kiti poetai ir 
ndvelistai taipgi pasižymė
jo literatūroje: Škotas Ro
bert Burns, anglai Henry 
Fieldingį William Cowper 
ir Ann Radcliffe; airių tau
tybės politinis filozofas ir 
oratorius Edmund Burke 
pasakė istorinę prakalbą 
temoje: “Susitaikymas su 
kolonijomis,”

* Devynioliktas šimtmetis 
prasidėjo su stebėtinu lite
ratūros atgijimu, ypatin
gai poezijoje. Poetai pasi- 
liuosavd nuo klasikinių kū
rinių. Dabar jie dainavo 
apie ganytą, apie žmoniškas 
esybes ir apie romansus. 
Genijališkais poetais buvo: 
William, Wordsworth, Sa-

Padidintos socialinio
saugumo pašalpos

Pabrangus pragyvenimui I iš dirbančiųjų išskaitant po 
neseniai buvo padidintos pa- | 1 nuo kiekvienos pirmosios 
šalpos 4,725,000 pensininkų J S3.600 sumos. Savarankiškai
gaunančių jas pagal “Old 
Age and Survivors Insuran
ce” įstatymo. Pakėlimas įsi
galiojo su rugsėjo mėnesio 
čekiais, kuriuos pensininkai 
gavo spalio mėnesyje. Pakėli
mas įsigaliojo automatiškai, 
pensininkams nereikia daryti 
jokių žygių. Tuo pasirūpino 
pati “Social Security Admi
nistration.” ,

Pagal naująjį patvarkymą 
pensininkas, kuris mokėjo So
cial Security nuo 19.37 metų, 
gaus nuo $5 ligi $3.60 pakėli
mą, priklausant, kokią algą 
jis gaudavo.^ Taigi, 'pensinin
kai gaus mažiausiai $25 mė
nesiui vietoje $20, o daugiau
siai $85 Vietoje $80. Tai įga
lina pensininkų šeimą gauti 
net $127.50 mėnesiui.

G a u n antieji “pasilikusių” 
(survivors) apdraudą —naš
lės, jų vaikai ar tėvai,v-taip 
įpat-gaus padidintas pašalpas. 
Taigi, tokių šeimų pajamos 
gali būti padidintos net $150 
iki $168.75 per mėnesį. < 

šios pašalpos yra nustato
mos apskaičiuojant darbinin
ko vidutinį atlyginimą prieš 
jam pasitraukiant arba mirš
tant. Kai kurios pašalpos yra 
išmokamos dabar, apskaičiuo
jant 1951 metų sausio mėne
sio atlyginimu. Dauguma pa
šalpų ateityje bus apskaičiuo
jama nuo minėtos datos. Prieš 
rugsėjį dauguma pašalpų 
buvo skaičiuojama šitokiu bū
du: 50% nuo pirmojo $100 
ir 15% nuo sekančio $200. 
Dabar atskaičiuojama sekan
čiai: 44% nuo pirmojo $100 
nuo kiekvieno vidutinio atly
ginimo po 1951 metų sausio 
mėnesio, plius 15% nuo kiek
vieno sekančio $200, kas ir

uždarbiaują moka po 2J/> nuta 
tos pačios sumos. Šie visi 
skaitymai pervedami į kiek
vieno asmens Old Ago and 
Survivors Insurance saskaita. 
Pensija jam pradedama mo
kėti, jei jis ' pasitraukia iš 
darbo sulaukęs 65 metų am
žiaus, arba jei jis miršta prieš 
tai—jo likusiems šeimos na- 
riams.

Common Council

ĮVAIRIOS žinios
Gal gaus algų pakėlimą

Ottawa. — Kanados fede
ralinė koncilijatorinė taryba 
surado, kad Kanados geležin
kelių darbininkai turėtų gau
ti algų pakėlimą. Bet, žino
ma, geležinkelių kompanijom 
nėra priverstos tarybos pata
rimus priimti.

Kanados geležinkeliečiai 
reikalavo pridėti po 45 cen
tus į valandą, o minėtos tary
bos dauguma pataria pakelti 
tiktai 16 centų per valandą. 
Tarybos mažuma siūlo 25 
centų,pakėlimą, šis algų klau- 
•simas paliečia 144,000 darbi
ninkų, kurie organizuoti į še- 
šioliką amatinių unijų.

Degantis sunkvežimis 
padegė sandėlį

North Pekin, Ill. — Lap
kričio 27 d. sunkvežimio vai
ruotojas visiškai nežinojo, 
kad jo sunkvežimis (trokas) 
dega. Įvažiavo į sandėlio ga- 
radžių ir sukėlė gaisrą. Nuo
stolių pridaryta už $250,000,.

★
Buvęs karalius rašo knygą

Londonas. — čionai pribu-

jų nėra kovotojų, kuriuos mūsų McCarthys ir McCar- 
ranai galėtų apšaukti raudonaisiais? Sulzbergeris sa
ko: be, nėra., nes,'girdi, ethiopai labai! tamsūs.

Na, ir jie džiaugiasi tuo, kad eįhiopai tamsūs, ne
raštingi, * ' / . . ' ! 4 ‘

Tačiau ir Kenyjos žmonės neraštingi, o betgi kovoja!

reiškia $5 sumos padidėjimą.
Nauji patvarkymai taip pat 

padidina supią, kurią gali iš 
šalies užsidirbti pensininkas, 
neprarasdamas teisės gauti 
minėtas pensijas, ši suma ne-’ 
turėtų prašokti daugiau kaip 
$900.. . .

šios visos pensijos išmoka
mos iš pelno, kuris gaunamas

vo buvęs Jugoslavijos kara
lius Petras. Jis nori Londone 
gauti leidėją, kuris išleis jo 
parašytą, atsiminimų knygą. 
Buvęs karalius ešąs surinks 
medžiagą apie jo santykils 
su vokiečiais per Antrąjį pdfr 
saulinį karą ir paskui apie 
tuos įvykius, kurie jį privedė 
prie atsisakymo sosto.

_ . ... .

2 pusi.—Laisvė
_______ ._____ . , j
(Liberty)- Pėnktad., Gruodžio-Dec. 26, 1952



Kas darosi ant planetos Marso
* • 'mw>»jwui ■>-«w«-ww« 1

Japonu astronomas pra
nešę/ kad jis, neseniai žiū
rėdamas per teleskopą, pa
stebėjo amt planetos Marso 
tris dideles eksplozijas - 
sprogimus. Tie sprogimai 
nušvietė mūsų padangę ga
na skaisčiai. Už poros sa
vaičių po sprogimų, ir mū
sų astronomai Amerikoj pa
stebėjo ant Marso mėlynus 
debesius, kurių pirmiau 
niekados nebuvo mate.

Dabar astronomai ir kiti 
mokslininkai ginčijasi. Vie
ni sako, kad ant Marso ran
dasi gvvvbė, o kiti sako, 
kad tai - negalimas daiktas.

Kazio Bevardžio Margumynai
/ Laikraščiu reporteriai 
nesiryžo sužinot, kas fi
nansavo Eisenhowerio ke
lione i Korėm. Mat, ofici
ali n i valdžia ten io nesiun
tė. Korespondentai lakstė 
nno “Kaifošiaus pas Aino- 
šiu,” bet teigiamo atsaky
mo nesurado. Tiek tik su
žinojo iš orlaivių vyriausy
bės. kad kelionė a t s i ė i o 
$500 už kiekvieną valandą. 
Kas finansavo, — liekasi 
slaptybė.

Kanadoj, jūros pakraš
ty ie, Martime provincijoj, 
vanduo (tide) pakyla ir at
slūgsta 40 pėdų. Tai di
džiausias vandens bangavi- 
tnas pasaulyje.

Buvusio šios šalies prezi
dento Thomas Jefferson 
vardas yra plačiausiai at
žymėtas. Kiekvienoje šios 
šalies valstijoje yra mies
tas su Jefferson ar Jeffer- 
sonsville vardu, apart vie
nos. Tik Virginia valsti
joj, kurioj Jeffersonas. gi
mė ir augo, nėra miesto su 
panašiu vardu.

Nuo San Francisco, Cal., 
iki Pusan, Korėjoj, kelionė 
orlaiviu yra 4,914 mylių.

Istorikai aiškina, kacl Ki
nijoje jau dešimtame šimt-

---------------------------------------------- - -

Surado nuskendusį 
egiptėnu miestą?

Vokietis kunigas Jurgen 
Sninuth iš Bordelum, Vo
kietijoje, praneša, kad jam 
pasisekė surasti nuskendu
sią salą su senovės egiptė- 
nn miestu. Kun. J. Sni
nuth, beskaitydamas seno
viškus šventraščius ir grai- 

t kų filosofų raštus, surado, 
VnH šiaurės Mariose 
/'N^rth «ea). netoli nuo He- 
H^olando. randasi nusken
dusi sala su naša kiškų E- 
"info karalystės miestu.

Kun. J. Spinuth. nagai se
novės lU rašus, pasidavė sau 
"eografiška žemėlapį, pasi
samdė nedidelį laivą jr iš
vyko su ekspedicija tos sa
los ieškoti. Jis sako, kad 
jam pasisekė be, didelių ke
blumų tą salą surasti. Be
plaukiant laivu ir nuolatos 
žiūrint j marių gelmes per 
Hįdelį žiūroną, jis pamatė 
Kpie 30 pėdų gilumoj dide
lius pastatus. Tada jis nu
leido į marių dugną du na
rūnus. (

Sugrįžę narūnai iš po 
vandens į laivą, štai ką pa
sakė kunigui:

Jie surado vieną milži-

Nes Marsas niekuomet ne
turėjęs deguonies (Oxige- 
no) ir vandens; tad saulės 
lelijavi spinduliai sunaikinę 
visokią gyvybę.

Bet kiti mokslininkai pra
deda mąstyti dar plačiau. 
S^iko, po išsprogdinimo 
atominių bombų Amerikoj, 
tai Marso- gyventojai irgi 
išsprogdino savo bombas. 
Jie. parodę mūsų žemės gy
ventojams, kad jie pažengę 
dnug toliau technikoj ir ci
vilizacijoj, negu mes ant 
žemės.

Ir dar priduria: Mūsų 
valdžios pareigūnai viso

metyje buvo spausdinama 
laikraščiai ir knygos. Tai 
daug anksčiau, negu Gut- 
^nbergo laikai.

• v

The New York Cancer 
ligoninė, esanti prie 106th 
St. ir Central Park West, 
New Yorke, buvo atidaryta 
vėžio ligom gvdyti 1884 m. 
Tai pirmutinė tos rūšies li
goninė buvo įsteigta Jung
tinėse Valstijose.

Palestinoje šiuom laiku 
gyventojų apskaičiuota 1,- 
596,000. Žydų 89 procen
tai.

1922 metais Palestinoje 
gyventojų buvo 752,000, o 
žydų tik 11 procentų.

New Jersey,. Bergen 
County Lions’ (levų) klubo 
susirinkime kalbėjo Intern
al Revenue (taksų) valdi
ninkas. Vienas iš dalyvių 
jo paklausė:

—Ar jūs manote, kad 
prie republikonų adminis
tracijos pajamų taksai bus 
sumažinti?

Valdininkas paaiškino se
kamai:

—Apart spėliojimų, tikro 
atsakymo į šį klausimą nė
ra. Bet manoma, kad “in
come” taksai bus sumažin- 

, ti tada, kai pąregėsit saulę 
' užtekant iš vakarų pusės.

nišką pastatą. Jo sienos 8- 
nių pėdų aukščio, 270 pėdų 
ilgio ir apie G pėdų storu
mo. Narūnai sakė, kad jie 
matė ne tiktai tą vieną pa
statą, bet tenai randasi la
bai daug namų, didelių ir 
mažesnių. Ten tūnojąs sau 
ramiai per tūkstančius me
tu marių dugne didokas, 
miestas, užimantis apie 60 
hektarų plotą. Ten, sako
ma, randasi karalių palo- 
ciai, maldyklos ir pirklybos 
įstaigos. Pregresas

ŽVAIGŽDŽIŲ KŪRAS
žvaigždžių karštis ir 

šviesa paprastai pasilaiko, 
keičiant lengviausias hy- 
drogeno (vandenilio) dujas 
į helijaus dujas, kurio ato
mas sveria keturis kartus 
tiek, kaip hydrogeno ato
mas.

Bet senosios žvaigždės 
daro sau kurą, pakeisda
mos helijų į dujas angliada- 
rio (carbono), kurio ato
mas turi tris kartus tiek 
svorio, kaip helijaus ato
mas. Karštis' šių žvaigždžių 
viduryje yra iki 200 mili
jonų laipsnių, kaip teigia 
amerikiniai astronomai 
J. L. Greenstein ir M. 
Schwarzschild.

kiais būdais bando už
gniaužti naujienas apie 
“skraidomąsias lekšt e s, ” 
bet tų visų paskalų valdžia 
nebepajėgia nubaltinti, nes 
skraidomąsias lėkštes^ ma
tė ir mokyti žmonės. Taip 
iš tikrųjų yra manoma, kad 
tos lėkštės atskrenda nuo 
planetos Marso.

Šiomis dienomis žinutės 
atėjo iš Korėjos, kur keli 
b o m b e r i u lakūnai matę, 
kad jų bomberiams- grasino 
pavojum du dideli raudo
ni kamuoliai. Kas tie. do 
kamuoliai buvo, plačiau ne
paaiškina. Pregresas.

Mokslininkas Albertas 
Einstein aiškina, kad ak
tyvaus žmogaus smegenys 
vra daug miklesnės, prota
vimui, negu tinginio. Kain 
kūnas, taip ir smegenys tin
ginio žmogaus sustingę.

Jungtinių Valstijų vande
nyse 1895 metais buvo su
gauta sunkiausia iki šiol 
žuvis* “codfish,” sverianti 
211 svarų. Ji sugauta Mas
sachusetts valstijos žiemi
niame jūros pakraštyje.

•
^Didžiausiomis s p o r t o 

aikštėmis skaitomos Jung
tinėse Valstijose Soldiers 
Field, Chicago,Ill.; Colise
um, Los Angeles, Cal., ir 
Municipal Stadium, Phila
delphia, Pa.

Jungtinių Tautų (United 
Nations) posėdžius stebi 
827 reporteriai iš 43 skir
tingų taptų. Šion skaitli- 
nėn įrokuota ne tik laikraš
čių korespondentai, bet 
krutamųjų paveikslų ir te
leviziniai fotografuotojai.

Šios šalies šešiose valsti
jose piliečiai turi užsimo- 
kėt balsavimo (poli) mo
kestį. Jos yra: Alabama, 
Arkansas, Mississippi, Ten
nessee, Texas ir Virginia.

Kazys Bevardis

Ar sugrįš šaltosios? 
žiemos?

Švedų oro mokslininkas 
dr. Hans Ahlman sako:

Šiaurės Amerikos žmo
nės tegul perdaug nedžiū
gauja, manydami1, kad se
noviškos šaltos žiemos su 
daug sniego jau daugiau 
nebeatsikartos, ypač ryti
nėse valstijose. Paprasti 
žmonės visiškai nepatėmija 
laipsniško oro keitimosi. 
Keletas praeitų švelnių žie
mų ir praeitos vasaros ne
paprastai dideli karščiai su
teikia gerų prirodymų, kad 

’ jau švelnumas žiemų eina 
nrię savo pabaigos.

Dr. Hans Ahlųian, kaipo 
oro specialistas ir prana
šas, tėmydamas moksliškai 
visokius ženklus ir oro at
mainas visuose pasaulio 
kampuose, priėjo prie išva-. 
dos ,kad ši žiema bus daug, 
šaltesnė, su daugiau sniego 
ir ledų. Ypač gyventojai 
apylinkėse tarpe Hudson ir 
Delaware upių šią " žiemą 
sunaudos daug daugiau ku
ro ir dažnai ims. į rankas 
sniego kastuvus.

Jeigu gyvi būsime, tai pa
matysime. Nes prieš kiek-

l is
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KAS TAS SIBIRAS IR JO 
UŽKARIAUTOJAS

JERMAKAS?
“Prie Jenisejaus gyve

nimas jilk prasidėjo vai
tojimu, o baigsis šaunu
mu, kuris mums, ir sapne 
nesisapnavo.”—A. P. Če
chovas. »

• ' «

“Sibiras, turi didelę at
eitį: į jį žiūrima tiktai 
kaip į rūsį, kuriame, daug 
aukso, daug kailių ir ki
tų gerybių, bet kuris šal
tas, užpustytas sniego, 
neturtingas pragyvenimo 
šaltiniais, neišraižytas 
kelių, neapgyventas. Tai 
neteisinga!” — A. I. Ger- 
cenas.

Taip anie Sibirą daug kal
ba. tauzija darbo žmonių 
priešai. Jie stengiasi per
sta tvti jį, kaip kokį baisų 
kalėjimą. Tų pasakų nra- 
simanytojai ir skleidėjai- 
yra arba didžiausi pasau
ly ie' melagiai arba didžiau
si neišmanėliai, kurie nieko 
anie Sibirą nežino ir nenori 
žinoti.

Turčiai, kurie skleidžia 
tas pasakas, tai labai 
džiaugtųsi,' jeigu Sibiras 
būtų jų. Anglai, francūzai, 
japonai, amerikiečiai ir kiti 
imperialistai daug kartų ir 
•bandė pagrobti nors dalį 
Sibiro, bet kaip ^nepavyko, 
tai jie panašūs i tą pasa
kišką lapę, < kuri, - kada jai 
nepavyko pasiekti vynuo
gių, tai sakė: “Neverta, dar 
jos žalios, galėtume ir dan
tis atšipti.”

Sibiras yra du kartus di
desnis už visą Euroną. Si
biras daugiau kaip du kar
tus didesnis už Jungtines 
Amerikos Valstijas. Jis už
ima 6,086,680 ketvirtainių 
mylių arba 15,764,500 ketv. 
kilometrų plotą. Ten leng
vai . galima sutalpinti daug 
Vokietijų, Angliju, Franci
ui, Italiją, ir žmonėms nie
ko netruktų.

Suprantama, folds milži
niškas plotas nėra vieno
das nei oro atžvilgiu, nei 
augmenų, nei žmonių; A- 
merika, kuri pusiau mažes
nė už Sibirą, ir tai kol iš 
rytų iki vakarų saulės švie
sa pasiekia, tai ima tris va
landas laiko; turime karš
tus pietų kraštus ir šaltus 
šiaurės.

Taigi ir Sibiras turi va
karinę ir rytinę, pietine ir 
šiaurinę dalis. Turi šaltus 
šiaurės kraštus, turi vidaus 
ruožtą su didžiausiais pa
saulyje miškais, turi der
lingus laukus ir šiltus pie
tus; turi žemėie visokių 
"•aratiniu turtų, kokių tik 
na šaulyje yra, kokių tik 
žmogui reikia.

I
Sibiras yra Azijos dalis.. 

Praeityje Sibire ir šiaur-vi- 

vieną žiemą būmt daug vi
sokių pranašavimų ir spė
liojimų, ir iš visų vieno bū
na teisingai atspėta.

Prisjmenu dviejų kaįmin- 
kų ginčą. Prieš džiausiant 
skalbinius lauke ant virvės 
viena šakė/kad lis, o kita 
sakė-, kad bus giedra. Na, 
ir viena iš jų atspėjo. Tą 
dieną lijo. Pregresas

ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

durinėj Azijoj daug gyveno 
žmonių, buvo stiprios vals
tybės. Ketvirtame ir penk
tame šimtmečiuose į šiaurę 
nuo Mandžūrijos gyveno 
skaitlinga rytų hunų pader
mė, o tarpe Aralo jūros ir 
Syr-Darijos upių — baltųjų 
hunų padermė, kurie vėliau 
nusiaubė Europos plotus. 
Penktame ir septintame 
šimtmečiuose nuo Syr-Da
rijos upės, iki pat šiaurės 
Archon.. (Obi) ir Selengos 
upių buvo vakarų tiurkų 
chanatas, galinga valstybė, 
o į rytus iki pat Japoniškų
jų Jūrų tęsėsi mongolų pa
dermių valstybė — rytinis 
tiurkų chalatas.'

Tryliktame šimtmetyje iš 
Karakorum miesto, dabar
tinio Bator, Mongolijos sos
tinės, mongolų jėgos nuka
riavo kaimynų valstybes — 
Kiniją, Persiją; įsteigė ga
lingą valstybę čingis Cha
no (Didžiojo Kunigaikš
čio), kurių jėgos vėliau nu- 
kariąvo tų laikų atskiras 
Rusijoj valstybes, pasiekė 
Lietuvą ir Vengriją, Ir tai 
gyveno žmonės rytų, pietų 
ir vakaru Sibirp dalvse. Po 
pralaimėjimo mongolų (to
torių) Rusijoj jų valstybinė 
jėga sudriko. Pietų - va-, 
karų - rytų Sibire dar buvo 
daug atskirų valstybėlių.

11
Kaip kitos tautos perėjo 

nuo atskiru feodaliniu vals
tybėlių į vieną centralizuo
tą valstybę, taip jungėsi ir 
didžioji rusų tauta, kuri 
gyvavo plačiuose pietų ry
tų - šiaurės Europos kraš
tuose ir pietų - vakarų A- 
zijoj. Bet vis dar ilgai bu
vo galingi feodalai dvarpo
niai, kaip kokios atskiros 
valstybės centralizuotoje 
valstybėje.

Laike Rusijoj viešpatavi
mo Jono IV-jo buvo nuka
riauta atėjūnų mongolų 
Kazanės ir Astra c h a n ė s 
valstybės. Rusijos valdomi 
plotai nusitęsė iki Uralo 
Kalnų ir vietomis per juos. 
Karnos upės srityje dvar
poniai Strogonovai įsteigė 
galingą valstybę, pasistatė 
tvirtas pilis-tvirtoves; gre
ta žemės apdirbimo, jie 
Įsteigė druskos ir meta
lo dirbyklas.1 Apsaugai 
savo sienų Strogoinp- 
vai turėjo savąją armiją, 
gana skaitlingą, aprūpintą 
net patrankomis ir kitais 
jau paraku ša u n a n č i a i s 
ginklais. Jų ginkluotas jė
gas sudarydavo daugiau
siai nuo kitų dvarponių pa- 
bėgę baudžiauninkai ir ka
zokai. . (Kazokai irgi susi
darė iš pabėgėlių” “laisvų” 
žmonių.)

Sibire buvo įvairių mon
goliškų tautų chanato vals
tybė. Chanas Edigeris bu
vo išreiškęs -.Rusijos carui 
paklusnybę. Bet jį nuver
tė Kučumas, kuris stengė
si atsipalaiduoti nuo caro 
“globos.”

Strogonovai,. turėdami 
laisvas rankas, caro įgalio
jimais pradėjo' organizuoti 
į daiktą , kazokų dalinius. 
Kazokų priešakyje atsisto
jo drąsus ir kovingas ka
zokas Jermakas Timofeje- 
vičius. 1581 metais kazokų 

būriai, Strogonovų aprū
pinti maistu, paraku šau
nančiais ginklais^ nedidelė
mis valtimis išplaukė Čuso- 
vaja upe į rytus. Jie per
vilko savo valtis Uralo Kal
nų tarpkalnėmis į Turns, 
upę, įtekančią j Tobolo upę, 
vakariniame Sibire.

Daugelyje vietų Kuču
mas pastatė skersai upių 
užtvarus; surinkęs skait
lingą totorių, vogulų, ostia- 
kų ir kitų padermių kariuo- 
mehę, pasitiko kazokus 
strėlų kruša.’ Kazokai at
sakė paraku šaunančiais 
ginklais.. Jie turėjo ir ne
didelių, bet greitai šalinan
čių kanuoliukių. Sibiro gy
ventojai tokių ginklų buvo 
nematę. Parakas juos la
bai'gąsdino.

Kazokai .vartojo ir gu
drumą. Dažnai paltyse jie 
paliko tik po kelis žmones, 
kurie valtis plukdė ir ret
karčiais šaudė. Gi kąd at
rodytų, būk valtys pilnos 
žmonių, tai šiaudų ir žaga
rų ryšulius aprengdavo ka
zokų rūbais. Tuo kartu ka
zokų būriai išlipdavo ant 
kranto ir puldavo priešą iš 
užnugario.

Kur Tobolo upė įteka į 
galingąją Irtyšo upe, ten 
Kučumas pastatė keliomis 
eilėmis skersai upės užtva
rus, p sausžemyje sukuopė 
apie 30,000 totorių raitari- 
jos. x Mat, netolimoje atsto
ję buvo jo sostinė, Kašly- 
ko miestas. Čia tai buvo 
sunkiausias mūšis. Jis tę
sėsi su * pertraukomis pen
kias dienas. 'Sakoma, kad 
kazokų buvo tik 500; kiti 
daviniai teigia, kad keli 
tūkstančiai. Bet totorių bu
vo keleriopai daugiau.

Vienok gudri Jermako' 
taktika, nauji ginklai pada
rė savo. Kazokai neteko 
107 užmuštų. Totorių lavo
nais buvo nuklota Tobolo ir 
Irtyšo upių krantai. Pa
imtas Kašlykb miestas, ku
rį kazokai rado tuščią.

Vyriausia Kučumo nelai
mė buvo, kad jis ir jo val
dininkai tironiškai viešpa
tavo ant darbo žmonių ir 
pavergtų tautų. Jis taip bu
vo išdidus, kad jam paval
diniai kunigaikščiai atvykę 
bučiavo ne rankas ir kojas, 
o tas dulkes, kurios buvo, 
netoli Kučumo kojų.

Kazokai, buvę baudžiau
ninkai, jau patys atsidūrę, 
laisvais, kitaip elgėsi link 
gyventojų. Visur buvo 
draugiški, nesididžiavo; su 
vietos gyventojais drauga
vo, padėjo jiems, kuo ga
lėjo: todėl dažnai prieš ke
lis desėtkus kazokų “neat
silaikė” tūkstančiai Kučy- 
,mo karių, o dažnai tie ka
riai, būdami iš pavergtų 
tautų, pereidavo į kazokų 
puse.

1582 metų gruodyje Jer
makas, jau nepaisydamas 
Strogonovų ponų, pasiuntė 
savo siuntinius į Maskvą 
pas cara, prašydamas pri
imti didelius plotus žemių 
už “Akmens Sienos” — taip 
tais, laikais vadino Uralo 
Kalnus. Caras apdovanojė 
kazokus audeklais, ’’kito
kiais reikmenimis, o Jer- 
makui pasiuntė sabalių kai

linius, paauksuotą indą, 100 
rublių (tais laikais tai daug 
pinigų) i]- dvejus, grandinio 
pintus marškinius (kolču- 
gas), kokius tais laikais dė
vėjo kovūnai, kad apsisau
gojus nuo. kardų ir durklų 
smūgių. Taipgi mobilizavo 
armijos dalinius ir pasiun
tė į pagalbą “Sibiro kuni
gaikščiui Jermakui,” kaip-” 
jis buvo pavadintas.

Jermakas tęsė tolimesnį 
Sibiro užkariavimą. Rusai 
steigė miestus vieną po ki
tam. Vietos paprasti gy
ventojai ir daugelis mažes
nių kunigaikščių perėjo vie
nas po kitam i kazokų pu
sę. Kučumui nesisekė. Bet 
ir Jermakas prigėrė Irtyšo 
upėje nakti iš 5 i 6 d. rug
pjūčio, 1585 m. Kada jis 
ir būrys jo kazokų pavargo 
dienos laiku, ieškodami to
torių, visi sumigo, tai Ku
ču mo karių būrys dasigavo 
i salą, ant kurios kazokai 
miegojo, ir miegančius pra
dėjo skersti. Jermakas pa
šoko, nudėjo kelis priešus, 
bet, matydamas, kad neį
veiks., puolė į upę plaukti. 
Bet caro dovana — prisiųs
ti grandžių pinti marški
niai — nutempė Jermaką į 
upės dugną.

Bet Sibiras buvo jau ofi
cialiai prijungtas prie Ru
si ios. Būrys po būrio ka
zokų ir kitų armijos dalinių 
vis ėjo Į rytus.

1609 metais rusai jau įsi
tvirtino išilgai Jenisejo 
upės. -1620 metais jie pasie
kė Lenos upės krantus. Gi 
1639 metais kazokų būrys 
priešakyje su Ivanu Mos- 
k v i t i i a- n u j a u pasiekė 
Ochotsko Jūrą — Tolimuo
sius Rytus. ■

Taigi nuo Jermako su ka
zokais persikėlimo per Ura-, 
lo Kalnus, iki pasiekė Ra
miojo Vandenyno krantus, 
truko 58 metai laiko.

Kada, saulė pateka Toli
muosiuose Rytuose ant Ta-; 
rvbu Sąjungos žemės, tai 
iki ji pasiekia Uralo Kal
nus, ima 10 valandų laiko, 
gi iki Lietuvos 12 valandų. 
Taigi, kada Tolimuosiuose 
Rytuose jau būna dvylikta 
valanda dienos, tai dar Vil
niuje būna dvylikta valan
da nakties.
i ___________•________

Ar žinote, kad -
Maisto chemikai surado 

ii* išmoko, kaip padaryti 
(ice cream) šaltainį iš dar
žovių aliejų, panašiai kaip 
yra padaromas, margarinai 
Šis naujai išrastas šaltai!)is 
turis tokį pat skonį ir mais
tingumą, kaip ir pieniškų 
produktų šaltainis, ir atsi
eina daug pigįau padaryti. 
Bet dar kai kurios valstijos 
uždraudžia naująjį šaltainį 
pardavinėti.

Vienas centralinio šildy
mo inžinierius, metė savo 
amatą mieste ir nusipirko 
farmą. Jis moksliškai pa
tyrė, kad šešių suaugusių 
karvių kūno šiluma gali šil
dyti šešis namo kambarius.

4

Puiku girdėti tokius nau
jus atradimus. Kad ko, tai 
žmonės, vietoj pirkimo Še
šių tonų anglies, gal pirk
si s šešias karves! Tuomet 
bus dvi naudos—ir šiluma, 
ir pienas...

Pregresas <
’ i *

3 pusi.—Laisve (Liberty) - Penktad., Gruodžio-Dec. 26, 1952
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Iš Rusijos praeities
(Ištraukos iš ‘TSRS Istorijos^.

17. BAUDŽIAVINIS ŪKIS 
ANTROJE XVIII AMŽIAUS 

PUSĖJE.

feldmaršalas 
daugiau kaip

valstiečių. Iš 
II išdalijo ba-

priversti valstiečius 
dvarininkams reikė
jų atžvilgiu stiprių 
Jekaterinos IT įsaku 
dvarininkai gavo.tei-

Pasikeis žemėlapis Srityje, 
kur stoves Kuibiševo

*

hidroelektrine
Valstiečių būvjs. Antroje 

XVIII amžiaus pusėje ekono
minė Rusijos bazė tebebuvo 
feodalinis baudžiavinis ūkis. 
Jekaterina II. apdovanodama 
bajorus, gausiai dalijo jiems 
žemes su gyvenančiais jose 
valstiečiais. Pavyzdžiui, bro

li liai Orlovai, dalyvavę 1762 m. 
. rūmų perversme, gavo dova

nų daugiau kaip 50 tūkstan
čių valstiečių, 
Potiomkinas— 

.1 40 tūkstančių 
viso Jekaterina
jorams iki 800 tūkstančių val
stiečių. Jos valdymo metu 
dvarininkams priklausąs vals
tiečių baudžiauninkų skaičius 

m. sudarė kiek daugįau, negu 
pusė visų valstiečių gyvento
jų. Iš likusių valstiečių pati 
gausingiausia buvo valstybinių 
valstiečių dalis. Valstiečiai, 
kurių mokesčiai ėjo caro rū- j 
mams išlaikyti, kaip ir XVII 
amžiuje, buvo vadinami “rū
mų valstiečiai”. Valstiečius, 
kurie buvo caro šeimos nuo- 
savybė, prie Jekaterinos II sū
naus Pavlo I pradėta vadinti 
“daliniais valstiečiais” (“u- 
dielnyje”). Jekaterina II 1764 
m. atėmė iš vienuolynų žemes 
ir jose gyvenančius valstiečius 
pavedė valdyti atskirai įstai
gai — ekonominei kolegijai.

. Dėl to šie valstiečiai buvo va
dinami “ekonomijų valstie
čiais” (“ekonomičeskije”).

Plečiantis prekių apyvartai, 
baudžiavinio ūkio rinkų saitai 
darėsi, tvirtesni ir įvairesni. 
XVIII a. smarkiai didėjo Ru
sijos žemės ūkio gaminių iš
vežimas į Vakarų Europą.

• Pirma vieta priklausė kana
pių pluoštui ir linams, suda
riusiems apie trečdalį viso iš
vežimo. Rusų kanapių pluoš
tas buvo reikalingas buriniam 
Europos laivynui. Javų išve-

- žimas žymiai padidėjo am
žiaus pabaigoje, kai Rusija

. galutinai užvaldė Juodosios 
jūros krantus. Augant miestų 
gyventojų skaičiui, nesivertu- 
sių žemės ūkiu, javų paklau
sa smarkiai didėjo ir vidaus 
rinkoje: Rusijos miestuose 
1724 m. buvę 328 tūkstančiai 
gyventojų, 1782 m.—802 tuk 

- . stančiai, o 1796 m. — jau 1 
milijonas 301 tūkstantis. Dva
rininkai, reikalingi pinigų, ve- 
žė į rinką kanapių pluoštą, 

. ' linus, lašinius, javus ir kitus
žemės ūkio produktus^ ' Jie 
stengėsi išspausti juo didesnį 
pelną iš savo baudžiavinių ū- 
kių.

Nederlingose šiaurės miškų 
ruožo žemėse baudžiauninkų

• darbas buvo nenašus, todėl
• dvarininkams pelningiau buvo
• gauti iš valstiečių piniginę
• * .duoklę, negu versti dirbti dva-
• ro laukus. Atvirkščiai; pietų 

• i juodžemio’dvaruose lažasta-
• po pagrindine valstiečių prie- 
C vole. Tuo būdu įvyko baudžia-
• vinių valstiečių padalijimas į 
j lažininkus ir duoklininkus.

Piniginės duoklės Jekaterinos,- 
; II valdymo metu vidutiniškai
• padidėjo daugiau kaip du
• kartus. Norėdami uždirbti
• šiuos pinigus, valstiečiai iš
• kaimų ėjo dirbti “pašalinių”
- darbų: vertėsi dailidyste, kal- 

1/ vyste, samdėsi į manufaktū-
'"ras, eidaVo į miestus vežikau- 

y;xti, versdavosi smulkia preky- 
t f^įba ir tt. Valstiečių lažininkų ■ 
'■ /J^hūklė buvo dar sunkesnė, čia 

buvo plačiai praktikuojamas 
”*;trijy dienų lažas, atseit, vals- 
**’tiečiai iš 7 savaites-dienų 3 

.’ •'•‘dienas tūrėdavo dirbti dvari- 
įlinko žemę. Tačiau daugelis 
dvarinjnkų lažo dienų skaičių 

h'Jdar vis didino: kai kurie vals- 
,rytiečiams jų pačių ūkio dar- 
•^•bams tepalikdavo tik šventa- 
r dienius. ' 
•■i Darbo dienos ilgumas taip 
'.’pat nebuvo įstatymu nustaty- 
? tas ir visiškai parėjo nuo po- 

po savivalės. Paprastai vals- 
OiečiAi išvykdavo i darbą dar 

saulei netekėjus ir darbą bai
gdavo jau visiškai sutemus.

A

Norint 
klausyti, 
jo turėti 
valdžią. 
1765 m.
sę išsiųsti valstiečius “už aki
plėšiškumą” sunkiųjų darbų 
dirbti (į katorgą). Po dvejų 
motų valstiečiams buvo už
drausta padavinėti bet kokius 
skundus prieš dvarininkus.

Antroje XV1TI a. pusėje la
bai įėjo į madą valstiečių par
davinėjimas. Dažnai dvari
ninkai pardavinėjo savo vals* 
tiečius atskirai, be žemės 
“išvežtinai”. Dažnąją vaikus 
pardavinėjo atskirai nuo tėvų. 
Valstiečiams kainos buvo la
bai įvairios ir priklausydavo 
nuo parduodamųjų lyties, am
žiaus, fizinio pajėgumo ir 
profesijos, žinpmi atsitiki
mai, kada dvarininkas parda
vinėjo baudžiauninkes mergi
nas po 10-; rublių. Tuo pat 
metu dvarininkai už veislinius 

i šunyčius mokėdavo šimtus, o 
kartais net tūkstančius rublių. 
Baudžiauninkų parduodamie
ji skelbimai buvo viešai deda
mi oficialiuose laikraščiuose

■ I t

kartu su skelbimais apie par
davimą gyvulių, šunų, daiktų 
ir įvairios mantos, k

Dvarininkai, turėdami val
džią valstiečių gyvybei ir tur
tui, darė kartais pasibaisėti
nus nusikaltimus. Laukinės 
dvarininkų savivalės pavyz
džiu gali būti byla dvarinin
kės Saltykovos, liaudyje žino
mos “Saltyči’chos” vardu. Sal
tykova per 10 metų dėl įvai
rių mažmožių mirtinai nukan
kino apie 140 žrųonių, dau
giausia moterų ir mergaičių. 
Kankinti ji sugalvodavo įman
triausius žvėriškus būdus: į- 
kaitintomis replėmis plėšė 
ausis, versdavo basus stovėti 
šaltyje ir pan. Saltykovos by-* 
la buvo pradėta svarstyti tik 
po penkerių metų skundui į- 
tėiktfs. Saltykova, kaip bajo
rė, buvo atleista nuo kūno 
bausmės, todėl jai pagąsdinti

/
Kuibyševo hidroelektrinė 

statoma Volgos vidupyje, 
stambaus pramonės miesto 
Kuibyševo rajone. Tai bus 
galingiausia hidroelektrinė 
pasaulyje. Jinai stos vei
kiančiųjų įmonių rikiuotėn 
tiksliai Vyriausybės nusta
tytu laiku—1955 metais.

Ji statoma Maskvos, Kui
byševo ir Saratovo pramo
nės įmonėms aprūpinti 
elektros energija, geležin
keliams elektrifikuotų Pa- 
volgio žemėms apdrėkinti ir 
Volgos laivininkystei page
rinti.

TSRS Ministrų' Tarybos 
nutarime dėl Kuibyševo hi
droelektrinės past a t y m o 
prie Volgos numatoma, 
kad Kuibyševo ir Sara- 

r a-j o n a m stovo miestu 
bus tiekiama 2 milijardai 
400 milijonų kilovatvalan
džių elektros energijos per 
metus. Ši . pigi elektros 

i energija užtikrins tolesnį 
j Kuibyševo miesto ir sri- 
i ties pramones išsivystymą 
! aukščiausiosios tech n i k o s 
[‘pagrindu, t. y. visų gamy- 
bos procesą elektrifikavi- 

i mo pagrindu.
! Volgos milžino — Kuiby- 
! ševo hidroelektrinės elek
tros energija sužadins nau
jos pramanęs išsivystymą 
Pavolgėje. Žymia dalimi 
tai bus pramonė, perdir-. 
banti žemės ūkio žaliavą. 
Šiuo metu vykdomos prie
monės, susijusios su daug 
energijos vartojančių .pra
monės šakų kompleksiniu 
išvystymu vi dūrini a .m e 

[Pavolgyje. Hidroelektri
nės pastatymas prie Volgos 
turi daug reikšmės ir gele-

teismo tardymo metu jos aki- į žinkeliams elektrifikuoti, 
vaizdoje kankino kitus žmo
nes. Teismas nuteisė Saltyko- 
vą į katorgą, bet Jekaterina 
bausmę pakeitė uždarymu Į 
vienuolyną.t —•—

Manufaktūrų gamybos au
gimas. t Daugumą prekių rin
kai, kaip ir XVII amžiuje, 
teikė valstiečiai arba smul
kūs miesto amatininkai, nes 
manufaktūrų gamyba, kad ii’ 
smarkiai augo, negalėjo pa
tenkinti rinkos paklausos. 
Bendras manufaktūrų skai
čius Jekaterinos II valdymo 
metu padidėjo apie tris kar
tus. Manufaktūrose buvo pla
čiai naudojamas baudžiau
ninkų darbas. Todėl ir XVIII 
a. antroje pusėje vyravo bau
džiavinės manufaktūros tipas. 
Trūkstant laisvų darbininkų, 
bajorai, valdę žemes ir vals
tiečius, turėjo geresnes sąly
gas negu pirkliai. Jie galėjo 
savo manufaktūrose naudotis 
savų valstiečių baudžiauninkų

; darbu. Be to, žemės ūkis ir 
žemes gelmių naudojimas 
jiems teikė reikalingų žalia
vų : geležies rūdos, vilnų, li
nų, kanapių pluošto ir kt. Tos 
sąlygos padėjo išaugti bajorų 
‘Tėvoninėms” (“votčiiinyje”) 
manufaktūroms, konkuravu
sioms su pirklių manufaktū
romis. Kai kurie pasiturį vals

tiečiai iš baudžiauninkų, pra
lobę iš prekybos ir lupikavi
mo, taip pat įsitaisydavo sa
vas manufaktūras. Darbui jie 
samdėsi “laisvuosius” žmones 
ir dvarininkų duoklinius val
stiečius.

“Laisvų darbinių ’ žmonių” 
(“volnyje rabotnyje liūdi”) 
darbas manufaktūrose buvo 
labai sunkus ir maža kuo sky
rėsi nuo valstiečių baudžiau
ninkų darbo. Darbas papras- p 
tai vyko tamsiose, drėgnose ir 
purvinose patalpose. .Darbo 
dienos ilgumas būdavo 14 ir 
net 16 vai. per parą. Atlygi
nimas buvo menkas, be to, la
bai netvarkingai" mokamas. I valstiečius

Šešis milijardus šimtą mH 
Ii jonų kilova t v a 1 a n d ž i ų 
elektros energijos per ’me
tus. Kuibyševo hidroelektri
nė teiks Maskvai. Šiam 
tikslui pradėta statyti uni- 
kali.nę 400 tūkstančių vol
tų įtampos elektros laidų 
liniją Kuibyševas - Maskva.

Nepaprastai svarbi yra 
Kuibyševo hidroelektriries 
reikšmė, vidurinio Pavolgio 
rajonų žemės rikiui.

Pavolgio rajonaų prade
dant nuo Kuibyševo miesto 
(buvusis Samaros miestas) 
ir -žemyn pagal Volgos te

škėjimą, vidutiniškai kartą 
per' trejus metus nukentė
davo nuo sausrų. Per pa
staruosius 66 metus sausra 
22 kartus naikino pasėlius 
šiose vietovėse.

Jau pirmaisiais Tarybų 
valstybės egzistavimo me
tais. Pavolgėje buvo suda
rytos stambios drėkinamos 
oazės, kurių plotas siekė 
keletą tūkstančiu hektaru. 
Dideliuose plotuose buvo 
įveisti miško sodiniai.

Kolūkinės santvarkos są
lygomis nepaprastai pakilo 
žemdirbystės kultūra. Tai 
padeda nusilpninti pražū
tingąjį sausrų veikimą. Ta
rybinė valstietija nežino tų 
nelaimių, kurios užgriūda
vo Pavolgį ligrevoliuciniais 
laikais.

Tačiau, siekiant galutinai 
nugalėti sausrą, reikalingas 
drėkinima>s. Kuibyševo hi
drotechnikos mazgo staty
ba, atskleidžia naują erą 
Pavolgio žemių drėkinimo 
srityje. Panaudojant Kui
byševo hidroelektrinės elek
tros energiją,, bus. apdrė
kinta milijonas hektarų Pa
volgio žemės.' šiam tikslui 
-numatoma tiekti 1 milijar
dą 500 milijonų kilovatva- 

energijos

Darbininkai badaudavo ir 
dažnai sirgdavo. Ypačiai sun
ki padėtis buvo posesinių vai- į 

I landžių elektros 
pėr metus.

Per artimiausius metus 
čia reikės s nutiesti daugiau 
kaip 30 tūkstančių kilome
trų magistralinių ir skirs
tomųjų kanalų, apie 100 
tūkstančiu kilometru laiki
nojo drėkinimo tinklo. Kai 
kurių drėkinimo kanalų il
gis sieks ' 300 kilometrų. 
Stambiausieji iš jų taps lai
vybiniai. Kanaluose numa
toma įrengti šliuzus.

Laukams drėkihti 
nąudojami ne tik Volgos 
vandenys, bet ir gausios 
mažosios upės, Volgos in
takai.

Į pietryčius n u o Kuiby- 
’ševo yra plati plokštikalnė 
tąrp Kinelio upės ir Sama
ros upės. Toliau jLtįsoja į 
pietus nuo Samaros upės. 
Labai greitu laiku šios, že
mės žymiai • pakeis savo 
gamtovaizdį — vietoj be
miškės ir bevandenės ste
pės, kaitrios vasarą ir pa
šėlusiai šaltos žiemą, su sa
vo baisiomis pūgomis — čia 
sužaliuos plačios miško so
dinių juostos^ bus augina
mi kviečiai, kurie jau da
bar duoda pastovius 'der
lius drėkinamose žemėse— 
po 25-30 centnerių iš hek
taro. Dideliuose, plotuose 
bus .auginamos bulvės, ku
riu derlius drėkinamuose 
laukuose ’ jau dabar siekia 
225-250 centnerių iš hekta
ro. Irigavimas prasidės 
prie gyvulininkystės išvys
tymo. , ,

Užvolgio upėse teks pa
statyti apie 200 užtvankų. 
Jų dėka susidarys daugybė 
vandens rezervuarų, ištisos 
stepių jūros. . ’•

stiečių,. dirbusių iškasenų ga
myklose. Jiems 
ti gamyklose, 
dešimtis ir net 
nuo jų kaimų.

Valstiečių ir “darbinių žmo
nių-* bruzdėjimai, žiaurus iš
naudojimas manu f a k t ū ros e
XVIII a. viduryje sukėlė una- 
siniūs “darbinių žmonių’’ są
jūdžius, kurie reiškėsi strei
kais ir atvirais maištais. Di
džiausi ukilimai buvo 1752 
m. valstiečių, prirašytų1 prie 
pirklių Gončarovo ir Demido- 
vo gamyklų. Gončaročo ma
nufaktūroje (netoli nuo Ma- 
lojaroslavco mst.). sukilę ga
myklų valstiečiai visai nuga
lėjo ‘kariuomenės dalinį, at
siųstą jiems numalšinti, ir dar
gi atėmė 
Tais pat 
valsčius, 
midovo 
Gyvenęs, 
kareivis 
vartoti 
sumušė pasiųstą prieš juos 
500 kareivių dalinį.

Gončarovo ir Demidovo ga
myklų sukilimai buvo numal
šinti' tik tada, kai buvo atsiųs
tas didelis caro kariuomenės k ,
dalinys iš trijų pėstininkų 
pulkų ir artilerijos. Atskiri 
maištai Uralo kalnų gamyk
lose vyko’ir 7-tam- dešimtme
ty. ' ,

Baudžiauninkų valstiečių • 
bruzdėjimai ėmė žymiai daž- 
nėti 5-tam dešimtmety. Vals
tiečiai žudė dvarininkus ir jų 
prievaizdus, degino dvarų so
dybai, o kartais ištisais kai
mais sukildavo prieš valdžios y • v • 7karinius būrius. Valstiečių ju
dėjimas ypačiai sustiprėjo po 
1762 m., kai, grįžę į savo 
dvarus, dvarininkai, naudoda
miesi “bajorų laisvių” nuosta
tu, ėmė dar labiau spausti

tekdavo .dirb- 
buvusiose per 
šimtus verstų

iš jo tyis patrankas, 
metais sukilo visas 

prirašytas .prie De- 
geležies 
valsčiuje 
išmokė 

ginklą,

gamyklų.
atsargos 

valstiečius 
ir valstiečiai

bus

Ramioji Trgizo upė, te
kanti per Pavolgio lygumą, 
bus užtverta keliomis už
tvankomis su šliuzais, ku
riais beveik visas upės nuo
tėkis bus išsaugojamas 
drėkinimo tikslams. Galin
gomis Volgos siurblių stoti
mis vasarą bus'pripumpuo
jamas vanduo į šiuos van
dens rezervuarus, o tai ne 
tik pilnutinai užtikrins drė
kinimui reikalingą vandens 
kiekį, bet ir sudarys platų, 

.gilų vandens kelią.
Užtvankas ir stambiuo

sius kanalus manoma pa
naudoti taip pat hidroelek
trinių tinklui pastatyti.

Gausingieji vandens re
zervuarai vietinėse upėse 
bus panaudojami žuvinin
kystei. Į vandens rezervu
arus bus lėktuvais atgaben
ti apvaisinti vertingų veis
lių žuvų išnaršai iš Volgos 
žuvies gamyklų.

Drėkinamosiose teritori
jose bus įveisti miškai. 
Kartu su valstybinėmis 
miškų juostomis jie suda
rys didelius spygliuočių ir 
lapuočių miškų masyvus.

Pigios elektros energijos 
gausumas įgalins plačiai 
mechanizuoti darbą žemės 
ūkyje. Kolūkių laukuose 
atsiras elektriniu v trakto
rių, elektrinių kombainų ir 
kitų elektrinių mašinų bei 
mechanizmų. Laistomuo
siuose laukuose- veiks elek
trinės lietaus pavidalo lais
tymo mūšiuos ir paprastos 
laistymo mašinos, kurios 
ypatingai aukštai pakelia 
drėkinimo kultūrą, 8 - 10 
kartų padidina darbo našu
mą ir tuo pat metu dau
geriopai palengvina laisty
tojų darbą. ■

Įvykdžius planą Pavolgio 
gamtai pertvarkyti, iš pa
grindų pasikeis Pavolgio 
stepių gamtos sąlygos, iš
nyks sausros, nebe baisūs 
bus sa.usvėjai. Žymiai pa
didės pagrindinės maistinės 
kultūros — kviečių — der
liai. Padidės itin vertingų 
techninių kultūrų pasėliai. 
Dideliuose • plotuose bus 
įveisti vaismedžių sodai. 
3—Pakeis žemėlapį srityj

Volga — didžiausia upė 
Europoje. Visai neseniai tai 
buvo nenuramdomas. van- 

•dens gaivalas, su didžiuliais 
vandens eikvojimais pava
sari, su seklumomis vasa- 4. Z
rą, labai apsunkinančiomis 
laivininkystę.

Dabar, pastatant Kuiby
ševo ir Stalingrado hidro
elektrines, -Volga paverčia
ma galinga, per ištisus me
tus valdoma giliavandene 
srove. Tai padės dar in
tensyviau išvystyti perve
žimus Volgos upe.

Kuibyševo ir Stalingrado 
hidroelektrinių užtvankos 
aukštai pakels Volgos lygį 
ir sudarys du didžiulius 
vandens rezervuarus. Vie
nas, jųjų — ‘Kuibyševo—bus- 
pats didžiausias dirbtinis 
vandens telkinys pasaulyje.

Kuibyševo “jūros” ilgis 
sudarys 500 kilometrų, plo
tis eilėje vietų sieks 40 ki
lometrų. Bendrasis “jūros” 
plotas — 4,500 kvadratinių 
kilometrų.

Kuibyševo hidroelektrinė 
prie Volgos —• tai viena di
džiųjų tapybinės liaudies 
taikių statybų. Ji yra skir
ta prisidėti prie tolesnio 
plačiojo krašto s.uklestėji-. 
mo, toliau vystyti jo gamy
bines jėgas, pertvarkyti 
gamtą bei klimatą ir tuo 
pačiu paskirti garhtos tur
tus darbo žmonėms tarnau
ti. J. ZamaTinas

Laisves administracija pra
šo jus išanksto įsigyti banke
te bilietą. Banketas įvyks^sau- 
sio 25-tą diena.

Žinios iš Lietuvos
Plytines racionalizatorius

ŠIAULIAI. “Aleksandri
jos” plytinės vyriausiasis me
chanikas A. Rąžulis jau yra 
pateikęs eilę vertingų* raciona- 
lizatoriniu pasiūlymų, kuriuos 
įgyvendinus, • plytininkai su
taupė valstybei nemaža lėšų. 
1951 metais pagal jo pasiū
lytą projektą buvo iš pagrin
du rekonstruotas įmones mo
lio maišytuvas, šio racionali
zatoriaus pasiūlymo dėka į- 
monės kolektyvas galėjo pe
reitais metais sutaupyti 94.- 
000 rublių valstybinių lėšų.

Racionalizatorius nepasi
tenkino pasiektais rezultatais 
ir šiais metais dar' labiau pa
tobulino maišytuvą, trafismisi- 
nę grandinę pakeitęs krump
liaračiu. Visų šių patobulini
mų dėka žymiai pakilo molio 
maišytuvo našumas.

A. Kalnietis

Kolūkio elektrifikacijos 
planas

EIŠIŠKĖS. Vieningai prita
rę Marytės Melnikaitės vardo 
kolūkio nariai žemės ūkio ar
telės pirmininko Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos de
putato Babraičio pasiūlymui 
—plačiai elektrifikuoti kol
ūkį. Kolūkiečių iniciatyvą pa
rėmė rajono vykdomasis ko
mitetas. Netrukus čia prasidė
jo efektros-montavimo darbai. 
Į kolūkį atvyko kaimo elek
trifikacijos tresto montuotojų 
brigada, vadovaujama Veri- 
ko. Į darbą Įsijungė kolūkio 

^čių statybinė brigada.
Praėjo mėnuo. Kolūkinės 

gyvenvietės gatvėmis nusidrie
kė elektros laidai, kurių ben 
dras ilgis siekia 8 kilometrus. 
Baigiariias dviejų transforma
torinių stočių montavimas, 
magistralinės energijos tieki- 
ano linijos tiesimas, statoma 
jėgainė. 116 kolūkiečių namų 
greitai gaus elektros šviesą.

Bet ne tik į kolūkiečių na
mus tiesiami laidai. Platus y- 
ra kolūkio elektrifikacijos 
planas. Jis apima visus gamy
binius ir visuomeninius pasta
tus. Fermose bus įrengtas 
vandentiekis, automatinės gir

dyklos, melžimo aparatai, 
dienos šviesos tempos, elektra 
varomos pašarų ruošimo maši
nos. Elektra varys kolūkio len
tpjūvę, malūną, kuliąjnąsias. 
Daug kur laidai bus nutiesti 
nebe į senuosius pastatus, 
į naujai pastatytus. Čia, pa
vyzdžiui, vyksta naujų karvi- 
džių statyba.

Eišiškių rajone jau elektri
fikuoti “Tarybų Lietuvos” ir 
“Vienybės” kolūkiai, baigia
ma elektrifikuoti “Ateitis” že
mės ūkio artelė. Be to, šiais 

1 metais elektros šviesą ir ener
giją gaus dar 4 rajono kolū
kiai.

Darbininkų poilsis

KAUNAS. Mėgsta savo į- 
rnončs naktinę sanatoriją “In
karo” darbininkai. Dešimtys 
i n k arinei ų, pasibaigus pamai
nai, vyksta mašinomis į pa
kaimės kurortą — Lampė
džius, kuriame įrengta ši sa-

■ natorija. Pastaruoju laiku 
čia ilsėjosi karštos vulkaniza- 
rijos cecho darbininkas A. 
Laurinaitis, sukirpėja R. Gem- 
pclytė ir daugelis kitų. -

Sanatorijoje yra bibliota®) 
šalia Įrengtos sporto aikštės, 
skaitomos paskaitos, poilsio 
kambaryje yra muzikos inst- . 
rumentų. Viso šiemet čia ilsė
sis daugiau kaip 300 žmonių.

V. Koržujevas

Įmonės meninė saviveikla

PANEVĖŽYS. Didesnė pu- 
se miesto pramonės kombina
to darbuotojų dalyvauja me
ninėje saviveikloje. Sukurtas 
60 žmonių choras, styginis ir 
estradinis orkestrai, dramos 
ratelis, šokių grupė. Saviveik
lai vadovauja stalius stacha- 
novininkas žaldokas, kurio ir 
šeimos nariai dalyvauja meno 
mėgėjų .kolektyve.

Koncertai rengiami ne tik 
Panevėžyje, bet ir kaimo vfjr W 
tovėse. Septyni pasirodymai*’ 
vyko Rajono “Lenino .keliu” 
žemės ūkio artelėje.

S. Petraitis

Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

LIETUVIŲ KULTŪRINIO
CENTRO REIKALAIS

Kaip galima įsirašyti Į įimžinųjų Garbes Narių skyrių?
Amžinųjų Garbfes Narių skyrius yra labai svąrbus šal

tinis, asmeninėms paskoloms mažinti. Per porą metų nuo 
to skyriaus įvedimo Garbes Nariai sukėlė virš tris tūks
tančius dolerių. Visi šie pinigai buvo panaudoti paskolų 
atmokėjimui, niekam kitam.

Lietuviu Namo Bendrovės šėrininku suvažiavime šių 
metų lapkričio 29 d. buvo raportuota, kad Bendrovėj 
finansinė apyvarta per pastaruosius tris metus buw 
neprasta: bizniškos įplaukos padengė biznio išlaidas ir 
dar liko šiek tiek skoloms mažilnti. Per tuos tris metus 
sumažinta virš $8,000'skolų (1950 metais sumažinta apie 
$2,000, 1951 metais—$2,000, 1952 metais—$4,000).

Žinoma, iš abelnojo biznio nebūtų buvę, galima tiek 
paskolų sumažinti. Bet kuomet virš $3,000 atėjo iš Gar- 
bės Narių skyriaus ir dar apie tiek suplaukė smulkiomis 
aukopiis, metinius suvažiavimus sveikinant, paskolų pa- • 1 
lūkas paliekant ir šiaip paaukojant, tai susidaro didelis 
Bendrovei palengvinimas mažinti paskolas.

Aišku, kad mūsų Bendrovės šėrininkai, mūsų Lietu
vių Kultūrinio Centro rėmėjai, skolindami pinigus Ben
drovei, nemdnė'tuojau atsiimti. Ir reikia .pasakyti, jie. 
tuoj nereikalauja. Bet tarp daugelio atsiranda* tokių, 
kuriems prireikia pinigų ir tpkie pareikalauja. Tada 
Bendrovės direktoriai stengiasi jiems paskolas grąžinti. 
O kai Bendroves iždas esti mažas, tai jau sunku esti 
greitai reikalaujamą paskolą grąžinti.

Todėl pereitasis šėrininku suvažiavimas, rimtai šį 
klausimą aptaręs, ir nutarė įvesti paskoloms mažinti 
fondą. ' į’

t s"

Garbės Narių skyrius yra to fondo dalis. Juo daugiau 
narių į tą skyrių įsirašys, tuo greičiau šis fondas galės 
augti ir paskolas mažinti.

Įsirašyti į Garbės Narių skyrių visai lengva. Tam 
tikslui paskyrei šimtinę ar daugiau, pasiuntei Bendro
vei, ir būsi įtrauktas į tą skyrių.

O tie, kurie neišgalėtų tam tikslui skirti šimtines, tai 
gąli paskirti kad ir mažesnę sumą, kaip auką, į pasl&> č F 
loms mažinti fondą.

Viršuje suminėtais reikalais rašant reikia adresuok į 
sekamai: Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill 19, N. Y. ,

L. N. B. Valdyba į
■ - ■ ■■ ... .................... « ŽKi’ 1

4 pusi.-Laisve (Liberty)-Penktad., Grupdžio-Dec. 26, 195?. *
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Parėmėm darbininkiškus 
reikalus 

f

čionai patiekiu skaitlines,
(Tąsa)

. Gal būt, Rože buvo teisus. Dau- 
/ gumas vyrų, gal net ir moterų, galvojo 
*taip, kaip jis. Ji klydo, be abejo. Bet 

klydo ar neklydo, ji buvo tokia. Būtų 
neprasminga būti kito ir savo pačios ne
laimės priežastimi. Ji buvo sukurta gy
venti viena. Ji atleido Rože nuo visų pa
žadų jos atžvilgiu ir susigrąžino savo 
laisvę. Pagaliau jie nė nebuvo susirišę. 
Visa buvo tarp jų atvira. Jiedu turėjo 
skirtis nuoširdžiai, kaip draugai...

Kalbėdama ji žiūrėjo į žoles prie sa
vo kojų; ji labai saugdjosi nepamatyti 
Rože. Bet kalbėdama ji girdėjo jo dus
lų kvėpavimą, ir jai pasidarė labai sun
ku baigti iki galo. Pabaigusi ji ryžosi į 
jį pažvelgti. Dabar ir ji susijaudino. 
Rože veidas atrodė lyg skęstančio .žmo
gaus: raudonas, garsiai alsuodamas, jis 
nebepajėgė šaukti. Jis nevikriai judino 

, savo sugniaužtas rankas, duso, atgavo 
kvapą, dejavo: •

— Ne, ne, aš negaliu, aš negaliu...
Ir jis pravirko pasikukčiodamas.
Iš lauko, pamiškėje, buvo girdėti kai- 

. , jmiečio balsas, plūgo noragas. Aneta su
mišusi paėmė Rože už rankos, netempė 

'iš kelio į skynimus, toliau, į vidurį miš
ko. Bejėgis Rože leidosi vedamas ir 
kartojo:

— Aš negaliu, aš negaliu... Bet kas gi 
” bus su manim?..

Ji bandė švelniai jį nutildyti.. Bet jis 
• buvo paskendęs savo neviltyje: jo mei

lės, jo savimeilės skausmas, viešas paže
minimas, žadėtosios laimės griuvėsiai,— 
visa maišėsi kartu; šis didelis vaikas, 
gyvenimo išlepintas, palūžo dėl šito pra
laimėjimo: tai buvo katastrofa, visų jo 
įsitikinimų griuvimas: jis net-eko pasiti
kėjimo savimi, jis neteko tvirtų kojų,, jis 
nebeturėjo ko griebtis. Aneta, sujaudin
ta šio didelio susikrimtimo, kalbėjo:

— Drauguži.... drauguži.... Neverki
te!.. Jūs turite, jūs turėsite gražų gyve
nimą... aš jums nereikalinga...

' Jis vis dejavo:
— Aš negaliu būti be jūsų. Aš dau

giau niekam nebetikiu... Aš nebetikiu 
* savo gyvenimu...

Ir jis puolė ant kelių:
— Pasilikite! pasilikite!.. Aš darysiu, 

ką jūs norėsite... visa, ko norėsite...
Aneta gerai žinojo, kad jis pažada tai, 

ko negalės ištesėti, bet ji buvo sušvelnė- 
jusi. Ji atsakė švelniai:

— Ne, mano drauge, jūs tai sakote 
atvirai, bet jūs to negalėsite padaryti 
arba dėl to kentėtumėte, ir aš taip pat 
dėl to kentėčiau, gyvenimas mums būtų 
amžinas nesusipratimas.

f

Pamatęs, kad negali išjudinti jos nu
sistatymo, jis pasidavė ašarų priepuoliui 
po jos kojomis lyg mažas vaikas. Anetą 
persmelkė gailesys ir meilė. Jos energi

nį ja tirpo. Ji norėjo laikytis tvirtai, bet
• nebegalėjo atsispirti jo ašaroms. Ji ne- 

• begalvojo apie save, ji galvojo tik apie 
jį. Ji glostė šią brangią galvą, atremtą 
į jos kojas, kalbėjo jam švelnius žodžius. 
Ji prikėlė savo didelį nusiminusį berniu
ką, ji jam savo nosine nušluostė akis, ji 
paėmė jį po ranka, ji stiprino jį kelio
nei. Jis buvo toks priblokštas, jog lei
dosi tvarkomas ir bemokėjo tik verkti. 
Praeinant medžių šakos jiems kirto į 
veidą. Jie ėjo mišku nežiūrėdami, neži
nodami kur. Aneta jautė kylantį susi
jaudinimą ir meilę. Prilaikydama Ro-

, že, ji sakė: ,
— Neverkite!., mano brangusis... ma

no mažyti... Tai drasko man širdį... Aš 
negaliu to pakelti... Neverk... Aš jus my- 

4 liti... Aš tave myliu, mano vargše, ma- 
. žyti Rože...

Jis sakė:
— Ne... — pro ašaras.
— Taip, aš tave myliu tūkstantį kar

tų labiau, negu tu kada nors esi mane 
mylėjęs... Ko tu nori, kad aš padary
čiau?.. Ach! aš padarysiu... Rože, mano 

v Rože!
Ir štai, beeidami, miško pabaigoje jie 

atsirado šalia Rivijero ūkio tvoros, prie 
^jfc/senojo namo. Aneta pažino... pažvelgė į 

Rožę... Ir staiga meilė apėmė visus jos 
3- sąnarius. Ugninis vėjas. Jausmų girtu

mas, kaip žydinčios akacijos svaigulys... 
Ji bėgo prie durų, laikydama Rože už 
rankos. Jie įėjo į tuščią butą. Langinės 
buvo užvertos. Įeidami iš skaisčios švie

sos, jie buvo apakinti. Rože kliuvo už 
baldų. Nematydamas ir negalvodamas, 
jis leidosi vairuojamas degančios ran
kos, kuri jį vedė apatinio aukšto kamba
rių tamsoje. Aneta nedvejojo, jos liki
mas ją traukė... Galutiniame dviejų se
serų kambaryje, kuriame nuo praeito 
rudens dar dvelkė jųdviejų kūnų kvapas, . 
ji ėjo su juo prie didžiosios lovos, kur abi 
buvo miegojusios, ir — gailesio ir geis
mo aistroje — ji save atidavė.

į:

Kai jie pabudo iš .perkūniško savo 
svaigulio, jų akys buvo apsipratusios 
tamsoje. Kambarys atrodė šviesus. Pro 
langinių, plyšius šokinėjo šviesos juostos, 
primindamos jiems gražią dieną lauke. 
Rože bučiavo nusirengusios Anetos" kū
ną; jis reiškė savo dėkingumą karštais 
žodžiais... ’ '

Bet pasakęs, .jis staiga nutilo, parė
męs veidą į Anetos šoną... Aneta tyli, . 
nejudri, dūmojo... Lauke, rožių krūme 
prie sienos, dūzgė bitės... Aneta lyg be
sitolinančią dainą išgirdo nuskrendančių 
Rože meilę...

Jau jis mažiau ją mylėjo. Rože tai ' 
jautė taip pat, susigėdęs ir pasipiktinęs; | 
bet jis nenorėjo su tuo sutikti. Gilumoje , 
jis buvo pasipiktinęs, kad Aneta buvo i 
jam save atidavusi... Juokingi vyro rei- i 
kalavimai! Jis nori moters; bet kai ji 
nuoširdžiai jam atsiduoda, jis yra pasi- į 
rengęs žiūrėti į jos per daug geraširdiš
ką veiksmą kaip į neištikimybę!..

, Aneta pasilenkė brie jo, pakėlė jo gal- : 
vą, pažiūrėjo jam ‘į akis ilgai, nepasakė i 
nieko, melancholiškai nusišypsojo. Jis, 
jausdamas tą žvilgsiu, jį tiriantį iki pat 
gelmių, stengėsi j abi duoti pakaitą. Jis , 
manė pasirodyti lafyai įsimylėjęs. Jis ! 
tarė: - į i

— Dabar, Aneta, Jūs nebegalite jau i 
išvažiuoti: aš privalau jus vesti.

Vėl pasirodė liūdna Anetos šypsena. Į 
Ji buvo gerai išskaičiusi jame...

— Ne, mano mielas, — tarė ji, — jūs 
nieko neprivalote.

Jis susigriebė. •
— Aš noriu... ! .
Bet ji: ' ’ ■ , • •
— Aš išvažiuosiu.
Jis paklausė:
— Kodėl?
Ir pirmiau negu ji pasakė, jis jau bu

vo geriau supratęs jos išvažiavimo prie
žastis. — Vis dėlto manė privaląs jas 
perdiskusūoti. Ji uždėjo jam ant bur
nos savo ranką. Jis pabučiavo tą ranką 
su aistringu piktumu... Ach! kaip jis ją 
mylėjo! Jis buvo susigėdęs minčių, ku
rios-jame tarpo. Ar ji jų nematė?.. 
Švelni, drėgna ranka, kuri glostė jo lū
pas, atrodė sakanti:

— Aš nieko nemačiau...
Iš tolimo bažnytkaimio buvo girdėti 

atskirais dūžiais varpų gaudimas... Po 
ilgos tylos Aneta atsiduso... Na, šį kar
tą tai jau pabaiga... Ji tarė, pusbalsiu:

— Rože, reikia grįžti...
Jų kūnai persiskyrė. Atsiklaupęs prie

šais lovą, jis atrėmė savo kaktą į plikas 
Anetos kojas. Jis norėjo jai įrodyti:

— Aš priklausau tau.
Bet jis neįstengė išstumti savo užpa

kalinių minčių.
Jis išėjo iš kambario, palikdamas 

Anetą apsirengti. Jos belaukdamas, jis. 
pasirėmė ant mūrinės mažo įeinamojo 
kiemo tvoros, neatidžiai klausydamasis 
gamtos garsų ir gėrėdamasis prabėgusia 
valanda. Nelemtos mintys buvo dingu
sios. Jis džiaugėsi pasididžiavimo ir nu
ramintų geidulių laime. Jis didžiavosi 
savimi. Galvojo:

“Vargše Aneta!”
Jis susigriebė:
“Brangi Aneta!..”
Ji išėjo iš namų. Vis taip pat rami. 

Bet labai išblyškusi... Kas pasakys Visa, 
kas dėjosi per tas trumpas akimirkas, 
kai ji$ paliko ją vieną; meilės jausmo 
antpuolis, skausmas, atsižadėjimas?./ 
Rože nieko nematė, jis buvo užimtas sa
vimi. Jis ėjo prie jos ir norėjo-pradėti 
savo jausmų užtikrįnimtis. Ji pridėjo 
pirštą prie savo lūpų: Tylos! Nuo gyva
tvorės, supančios sodą, ji nuskynė erš
kėtrožės šakutę, perlaužė puriau ir pa
davė jam pusę. Išeidama su juo iš so-, 
dybosrant slenksčio j i ,prispaudė savo l.ū- ‘ 
pas prie Rože lūpų. ,

(Bus daugiau)

kiek kokiems tikslams mūsų 
LLD 22 kuopa yra išaukojus 
per 1952 metus. Birželio me
nesi paaukota Laisvei $5, Vil
niai $5 ir ateivių gynimui $5, 
arba viso $15.

Gruodžio mėnesį ateivių gy
nimui į Clevelando skyrių pa
aukota. $25, Laisvei $10 ir 
Vilniai $10. Taip pat paauko
ta ateivių gynimo Detroito 

■ konferencijai $10, ir LMS pa- 
simokėta už keturius metus 
$20.

' Tuo būdu viso 1952 metais 
išaukota $90. Tai labai graži 
parama darbininkiškiems rei
kalams. J. Stripeika.

Hartford, Conn.
Iš mūsų choro veiklos

Atsibuvo Laisvės Choro 
metinis susirinkimas. Narių 
dalyvavo ne per daugiausia, 
galėjo dalyvauti daugiau. Bet 
nors nedidelis būrelis, tačiau 
dalykus apsvarstė rimtai.

Iš Laisvės Choro Klubo ra
porto pasirodė, kad Klubas 
daro neblogą biznį ir viskas 
randasi geroje tvarkoje. To
dėl buvo nutarta duoti dova
nų: kurie dirba daugiau, duo
ti po $10, o kurie dirba ma
žiau, tiems po $5. Taipgi tapo 
pakelta gaspadoriaus atlygini
mas $25 per mėnesį, ir dar 
nutarta paaukoti dienraščiui 
Laisvei $15, drg. Bovino Išleis
tuvėms $5, ir dėl Crippled 
Children’s Home, Newington, 
Conn., $5. Taigi, nors mūsų 
choro organizacija nėra dide
lė, bet mes nuveikiame dide
lius darbus dėl pažangos ir 
visuomenės. Yra pageidauja
ma, kad daugiau įstotų į cho
rą ir dalyvautų dainavime ir 
veikime.

šiame susirinkime buvo 
renkama nauja Choro valdy
ba. Išrinkti beveik visi tie pa 
tys, išskyrus organizatorių. 
Nutarta jo išrinkimą palikti 
Choro praktikoms, gal atsi
ras tinkamesnių. Bordirekto- 
riais tapo išrinkta trys vyrai 
ir trys moterys. Tad manoma, 
kad ateinančiais metais dar
bas eis dar geriau. Tajpgi 
planuojame* surengti koncertą 
po Naujų Metų.
Dar priminimas

Ar jau visi turite nusipirkę 
tikietus į Naujų Metų pasiti
kimo parengimą? Jeigu dar 
neturite, tai paskubėkite, ba 
gali neužtekti Vietų. Kaip ži
noto, šių metų tikietas yra pi
gus, tiktai $3. Tikimasi šie
met daugiau žmonių. Tikie
tus galite gauti Laisvės Klu
bo, 157 ’Hungerford St., arba 
pas draugus.

Pasimatysimo visi Naujų 
Metų pasitikimo parengime!

A. K.

Baltimore, Md.
Kuopos parengimas

Mūsų Lietuvių Literatūros 
Draugijos 25 kuopa rengia 
balių pasitikimui Naujų Me
tų. Balius įvyks gruodžio 31 
d. Prasidės 8 vai. vak.,‘( Rėd 
Men’s Hali,,745 W. Baltimo
re ?St.

.Negalėjau užtylėti tos pa
slapties, kurią išgirdau kuo
pos gruodžio 8 d. susirinkime. 
Vienas iš mūsų veikėjų,'. bū
tent brolis Paserskis pranešė, 
kad svetainė yra paimta ir 
kad Naujų Metų pasitikimui 
banketas .tikrai Įvyks. Todėl 
mylimi nariai ir narės galės 
smagiai ir linksmai Naujus 
Metus pasitikti prie skanių 
užkandžių, prie vieno kito 
stiklo alaus ir prie geros mu
zikos. Taipgi draugiškai vie
nas su hitu .galėsime pasikal
bėti. Todėl ne tik -pareiga 
kiekvieno ir kiekvienos daly
vauti, bet ir savo draugus ir 
pažįstamus pasikviesti. O į- 
žanga dėl viso -vakaro porai 

'tiktai $5, o pavieniui tiktai

$2.50. Įžangos tikietus gali
ma gauti iš anksto pas kuo
pos valdybą, būtent: P. Pa-: 
serskį, J. B'alsį, K. Juškauską 
ir. A. žemaitį.

1 Taipgi noriu priminti, kad 
ateinantis LLD 25 kuopos su
sirinkimas įvyks 1953 metų 
sausio 12 d. 7:30 vai., vak. 
paprastoji ‘ vietoje, Lietuvių 
svetainėje.

Gerbiami nariai, įsitėmyki- 
te šį pranešimą ir ateikite į 
susirinkimą. Reikės išrinkti 
kuopos valdybą,' ir taipgi yra 
kitų svarbių reikalų apsvars
tymui, kaip tai, surengimas 
Laisvės pikfiiko ir tt. Taip pat 
reikia pradėti pasiniokėti 
duokles už 1953 metus. K

Susirinkime Buvęs

Philadelphia, Pa.
Gavom Kalėdoms dovanų

Mūsų miesto gyventojai ga-1 
vo Kalėdoms dovanų. Di
džiausią dovaną davė telefo
nų kompanija — pakėlė mo
kestį už pašaukimą dvigubai. 
Seniaus į telefono dėžutę rei
kėjo įmesti tik penktukas, o 
dabar jau reikia įmesti de
šimtukas. Privatišką telefo
nu naudojimąsi pakėlė nuo 
27f/< iki 30%. Bet kol kas 
privatišką telefono linijų nau
dotojai dar negavo iš kompa
nijos pranešimo.

Iš Harrisburgh, Penu, valst. 
sostinės, publikos ' patarnavi
mo Komisija pranešė, kad jie 
jau pritaria gatvekarių kom
panijai pakelti fėrą, nuo sau
sio pirmos dienos 1953 m. 
Miesto pareigūnai dar vis ko
voja prieš pakėlimą fėro. Ko
va eina jau virš metai laiko. 
Mes žinome iš praeities, kad 
va 1 st i j o s sostinėje—v a d i n a m a 
Publikos Patarnavimo Koniisi- 
įa atstovauja ne darbo žmo
nes, bet kompanijas, ir jų tar
tas žodis tampa įstatymu.

j Komisija sutinka, kad PTC 
kompanija gali pakeiti fėrą 
sekamai: 15c. už tiesioginę 
važiuotę, 3c. už permainą 
(transferą). Bet dar nepagar
sino, kiek reikės primokėti, 1 
kuriems reikia net ant trečio 
ga t v e k a r i o m a i n y t i s.

Su virš 10,000 gatvekarių 
darbininkų CIO unija buvo 
paskelbusi streiką 14 d. gruo
džio. Bet PTC kompanija iš-' 
gavo iš teismo draudimą (in
junction) ir streikas neįvyko.

Draudimas galioja ant 30 
dienų. Darbininkai reikalauja 
pakelti mokestį 33c. į valan
dą, ir penkių dienų, po aštuo- 
nias valandas, savaitės. Kom
panija pasiūlė darbininkams 
tik 2c į valandą, ir dar pri
dūrė: jeigu kompanija ištik- 
rųjų gaus pakelti fėrą nuo 
sausio pirmos, 1953 m., tuo
met gal galėsianti pridėti dar 
kelis centus savo darbinin
kams Į valandą. Tai mat koks 
gudrumas!

Kompanija .jau seniai skel
bia laikraščiuose, kad ji ope
ruoja gatvekarius su dide
liais nuostoliais — po $250,- 
000 į- mėnesį. Bet miesto pą- 

j reigūnai surado, kad kompa- 
i nija vidutiniškai gerai uždir- 
I banti, ir dar turi savo ižde 
paslėpusi suvirs $5,000,000, ir 
kad fėro nereikia kelti.

H,otelių ir klubų darbinin
kai irgi rengėsi paskelbti 
streiką 15 d. gruodžio. Bet, 
atnaujino vėl derybas, ir 
streikas neįvyko: Derybos ve
damos nuo praeito rugp. mėn.

Kiek • aš pamenu, tai dar 
nebuvo nei vieno streikierių 
laimėjimo, kad kompanijos 
būtų pakėlę darbininkams 
mokestį iš savo didelių pel
nų, bet vis iš visuomenės ki- 
•šenės! Prisimenu keletą metų 
atgal, kai kietųjų anglių kom
panijos savanoriai pridėjo 
mainieriams po vieną dol. 
dienai. Washingtone senato 
komitetas apskaičiavo, kad 
tas pakėlimas mainieriams 
mokėsties atseina kompani
joms tik po 23c. ant kiekvie
no anglies tono. Bet kompani
jos pakėlė kainas nuo 75c. 
iki' $1.50 ant tono anglių. 
Tai mat, kas laimi. Pregresas.

LAISVĖS BANKETAS
Prašome visų jslitėmyti, kad Laisves metinis 

banketas įvyks

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

publika, visi darbuękimės 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 VAKARIENĖS BUS ŠOKIAI.

Banketui bilietas $3.00; vien tik šokiams 75c
3^

i

Uzkviečiame i vakarą 
laukti Naujų Metų. Įvyks 
Gruodžio - Dec. 31, 8 v. v., 
Red Mens’ Hall, 745 W. 
Baltimore St.

Nario korta $2.50. Už 
tuos pinigus bus duodama 
gert ir valgyti visą vakarą.

Gera muzika ir geri lai
kai užtikrinta visiems.

Tad nepamirškite daly
vauti; atsiveskite ir drau
gus. Komitetas.

draugės, sveikatos ir energi* 
jos darbuotėje už LLD ir mfl? 
su spaudą. Stipriai spaudžiu 
Jūsų dešinę. J. M. L.

Šypsenos

Worcester, Mass.
Iš LLD 11-tos kp. susirinkimo

, Susirinkimas įvyko 14 d. 
gruodžio. Pasi rodė : gerame 
stovyje narių yra 79. Finansų 
sekr. J. Dovidonis gražiai sa
vo darbą atliko. Taipgi dele
gatai LLD 7-tos Apskrities 
iš įvykusios konferencijos iš-’ 
davė gerą raportą. 7-tos Aps
krities ribose kuopos gerai 
gyvuoja ir darbuojasi išlaiky
mui mūsų, spaudos. Pranešta, 
kad Naujosios Anglijos Lais
vės metinis piknikas įvyks 4 
d. liepos, Montello, Mass. O 
rudeninis piknikas įvyks 
Worcesteryje, Mass. Visų ap
skričių metinis piknikas įvyks 
viduryje birželio mėn. Law
rence, Mass.

Komedija “Trys Mylimos,’’ 
kurią atliko New Yorko lie
tuviai aktoriai, vadovaujant 
J. Juškai, pavyko gerai. Ačiū 
aktoriams už getą pasirody
mą, ii visiems atsilankiusiems. 
Smagu buvo matyti aktorius 
puikiai suvaidinant savo ro
les ir mūsų simpatingą rėmė
ją publiką gausiai dalyvau
jant.

Įvykęs mūsų susirinkimas 
nusitarė ir paaukojo iš savo 
kasos Vilniai $5, į .jos $10,000 
vajaus fondą, o Jonas Skliu
tas renka tam pačiam reika
lui dar daugiau aukų. J. Juš
kevičius, Liaudies Balso vąji- 
ninkas, sakė, had pasiuntė 
už prenumeratas $43. Labai 
geras laikraštis, pilnas gražių 
straipsnių, ir žinių ’iš viso pa
saulio kampų. Užsisakykite 
Ir jūs draugai, pas Jaškevičių.

Naujųjų Metų proga npriu 
palinkėti jums, draugai ir

Taupyba
“Taupyk, taupyk lietin

gai dienai!” šaukė agitato
rius.

“Taip, taip, taupyk,” atsf- 
liepė viekas klausovų. “Ir 
po desėtko metų, jei dar 
tebegyvensi, už savo pėnk-' 
dešimkę gausi dvidešimt 
penkis!”

—o—
Dideli veikėjai

Vaikutis, (apie 8 metų 
amžiaus, prisisėdęs pas sa
vo seną bočių): “Kai aš.iš
augsiu į vyrą, aš vįsą žemjgį 
apkeliausiu, visus bloguo
sius. žmones išnaikinsiu, o 
visus geruosius laimingai^ 
padarysiu!”

Senasis bočius: “O jeigu , 
į .aš vėl jaunuoliu patapčiau, 
tai aš dar puikesnių dafbų 
nuveikčiau...”

Įvairūs išsireiškimai
Vaikystė taip pat paro

do būsiantįjį žmogų, kaip- 
rytas parodo, po jo sekau* 
čia ją dieną. J. Milton

Jei pinigus padarysi savo, 
dievu, tai jis kankins tave, 
kaip veknjas.

Fielding
Surinko žemaitis

! 1 % i

MATTHEW A.
BUYUS
(BUYAUSKAS) 3

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•IMT-

426 Lafayette St.
i Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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Ar turite stalą?
Kalbu apie tuos stalus, ku

riuos užsisako Liberty Audi
torijoje ten ateisiantieji su 
savo būriu pasitikti Naujus 
Metus, gruodžio 3T-mos vaka
rą.

Stalą ar stalus (maždaug 
numatytam skaičiui savo sve
čiu) reikia užsisakyti. O ką 
jūs ant to stalo statysites. tai 
jau jūsų reikalas.

Kaip tie stalai veikia? Jau 
sutikusieji naujuosius metus 
Auditorijoje pirmiau, jai ži
no. Bet juk dar randasi tūks
tančiai tokiu, kurie nebuvo, to 
nesužinojo. Jų naudai primin
ti n a :

šeimos ar draugu grupės 
susideda pagal sutartį kasą 
vaišėms nusipirkti, pasiskiria 
supirkėjus. pagamintojus h’, 
atsivežę, vaišinasi savo grupė
je. Visai panašiai taip, kaip 
kad buna dienraščio Laisvės 
ar kriaučių piknikuose.

Dar kiti/henorintieji ar ne
galintieji vaišintis, ateina tik
tai pasišokti. Auditorijoje 
gros Jurgio Kazakevičiaus or
kestras. Įžanga šokiams $1.- 
50. Ar.

Svečiai
Brooklyniečius atlankė Juo

zas Musteikis iš Bostono. Bu
vo apsistojęs pas savo drau
gą ir kaimyną Frank ir Gigą 
Reinhardtus, Ridgewoode. Ta 
proga atlankė ir laisvi'ečius.

Musteikis buvo nuvykęs į 
Detroitą, atstovauti savo mie
sto organizuotus lietuvius vi- 
sašališkoje šveurgimiams ginti 
konferencijoje. Atlikęs parei
gą, svečiavęsis pas savo senu
tę Dilienę su jos šeima ir ma
tęsis su daugeliu kitų artimų
jų. Grįždamas namo žadėjo 
dar kai kur sustoti Naujosios 
Anglijos miestuose pirm pa
siekimo namų, kur jo laukia 
draugai, ruošiasi išgirsti iš 
suvažiavimo pranešimą.

Nauju Mėty pasitikimas
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klube įvyks puikus banketaą 
pasitikimui Naujų Metų gruo
džio 31 d., kaip 8:30 vakaro. 
Bilieto kaina tik $4.

Gerbiamieji klubiečiai ir. 
neklubiečiai, žinote gana ge
rai, kad klubo gaspadorius 
Juozas Zakarauskas visada 
duoda gerus valgius ir gėri
mus ir jų būna įvalias.

Bilietus galima gauti klube. 
Ir nelaukite ilgai, įsigykite 
tuojau, į pabaigą gali jų pri
trūkti. Kas metai Lietuvių A- 
merikos Piliečių Klubas turi 
publikos daugybę, abi svetan 
nes būna užpildytos publika. 
Tikimės, kad ir šiais metais 
bus taip. pat. Bilietai smar
kiai platinami, tad nelaukite 
ilgai. J. S.

-------------- ----- J---------------------- X .

Padėka
LDS Moterų Bowling Lyga 

ppri pareikšti padėką visiems, 
kurie prisidėjo sėkmingam 
tortų išpardavimui, įvyku
siam gruodžio 14-tą.

Dėkojame sekamiems, ku
rie,, nors nebūdami lygos na
riais, dovanojo tortus: Elena 
Brazauskas, Aldona Berno
tą, Lea Pajton, Amelia Yus- 
kevich ir John Katinas, taip
gi Petrui Grabauskui, kuris į- 
teikė dovaną pinigais.

Taip pat esame dėkingos 
tortų pirkėjams, tuomi prisi
dėjusioms krauti iždą mūsų 
kelionei į Detroitą.

Mrs. Petkus yra gavėja čia 
išleisto vaisių pyrago.

Forumas neįvyks
LMS Forumo komisija pra

neša, jog gruodžio 28-tos po
pietį forumo sesijos nebus, ji 
nukelta toliau. Sekamas arti
miausias forumo popietis į- 
vyks sausio 11-tą.

- Ar jau turite Laisvės ban
keto bilietą? Banketas įvyks 
sausi o-Jan. 25 d.
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Planuoja pakeisti Ryaną 
kitu viršininku

Paplitus kalboms apie rake- 
tierizmą pajūryje, ten esan
čių įstaigų ir veiksmų valdo
vai susirūpinę, kad “amžina
sis“ International Longshore
men’s Association prezidentas 
(karalius) 'Joseph P. Ryan 

įlinkus sėkmingai valdyti.
Eina kalbos, kad reikia 

Ryaną “išamžinti.” Lieka tik
tai klausimas, kaip. Ir kuo jį 
pavaduoti.

Eiliniai nariai jau per metų 
metus, norėjo Ryaną “išam- 

Jie raketierius ir jų 
su Ryanu žinojo ir

žinti.” 
ryšius 
skelbė savo lapeliuose jau ne 
nuo vakar. Eiliniai nariai turi 
tam greitą ir gerą atsakymą: 
įvykdyti demokratinius rinki
mus unijoje ir išvalyti visus 
raketierius; Darbininkai sako, 
jog demokratinių rinkimų li
nijoje nebuvo jau nuo neat
menamų laikų.

Tačiau 
myli. Bet 
prie to, 
sėkmingai 
ko: — lai

Areštavo būrį mažuju 
pajūrio boselių

kompanijos Ryaną 
jeigu jau priėjo 
kad jis nebegalės
karaliauti, jos ša

bus ir kitas, vienok Į kos.

Praėjusį pirmadienį 
lyno-Kings apskrities 
roro McDonald štabas

21 asmenį,
pajūrio kom- 
kompanijoms

Brook- 
proku- 
suėmė,

pašaukė tardyti 
Tai vis smulkūs 
panijų boseliai, 
tarnautojai.

Naujai pašauktųjų kauci
jos nustatyta nuo $1,000 iki 
$25,000. Po 25 tūkstančių 
kaucijomis sulaikyti: Edward 
Swanton, 44 metų, vyriausias 
algų išmokėjimo skyriaus vir
šininkas Atlantic Stevedoring 
Co., brooklynietis, 739 Rogers 
Ave., ir -Robert Woods, 58 
metų, iš Fort Lee, N. J., tos 
pat kompanijos raštinės vedė
jas.

Teisėjas Leibowitz nustatė 
kaucijas. Džiūrimanai buvo 
susirūpinę,' ar valia kompa- 
nus liesti. Teisėjas atsakė: 
“Aš manau, kad pajūryje e- 
sančiam blogai sudundate į 
skaudžiausią vietą, kada pa
liečiate pačias kompanijas. 
Jeigu jie raketą sustabdys, 
mes turėsime švarų pajūrį.“

Darbininkai eilinįai laiva- 
kroviai jau seniai žino ir skel
bia' tą' tiesą, kad raketieriai 
be kompanijų valios negalėtų 
pajūriečių terorizuoti. Kad 
kompanijos raketierius'samdo 
ir palaiko kovai prieš tikrąjį 
unijizmą.

Vidurdienį apiplėšė 
LaGuardia stotį

lėktuvų stotyje, du gin- 
plėšikai išnešė iš Ame- 
A iri i nes raštinės $3,-

Dienos metu, kada tūks
tančiai publikos būna LaGu
ardia 
kluoti 
rican 
623.

Plėšikai pataikė įeiti rašti
nei! tuo metu, kai keturi raš
tinės darbininkai dirbo nusi
sukę nuo durų. Bet ir penk
tasis nedrįso prisižiūrėti jiem, 
nes plėšikai įsakė gultis ant 
grindų kniūpštiems ir nekren 
pti galvos, už nepaklausymą 
žadėdami “skylę galvon Ka
lėdoms.“ ' .

suriso
Pradė-
Jiems

Suguldę, plėšikai 
jiems rankas ir kojas, 
jo pinigus rankioti, 
triūsiantis, atėjo šeštasis dar
bininkas. Tas spėjo atsitraukti 
už durų, įbėgo išvietėn, užsi
rakino ir pradėjo šaukti pa
galbos. . Plėšikai, išsigando, 
pabėgo palikdami člar $5,000 
nespėtų pasiimti pinigų. 

jis turi patikti kompanijoms. 
Kas čia paiso darbininkų va
lios. Kompanai žino, ko jie 
nori. Jau pasiūlytas ir kandi
datas —■ kapitonas William 
V. Bradley.

toks, kaip 
laivakrovių 
viršininkas

Kas jis? Gal 
Harry Bridges, 
vadas ir unijos 
Pacifiko pajūryje?

Ne toks. Jis— buvęs uolus 
Ryano rėmėjas. Ir prieplaukų 
savininkas milijonierius Wil
liam J. McCormack (vadina
mas Mr. Big) būsiąs'juo pa
tenkintas. O kad unijos virši
ninkas bus milijonierių myli
mas, tas atsako, kas atsitiks 
su pajūriu — pasiliks senos 
šaikos, senas raketas, senas 
darbininkų keleriopai engi
mas. Tik kai kurių aukštųjų 
vardai bus nauji;

Pacifiko? pajūryje, kur dar
bininkų darbo sąlygos yra 
daug geresnės, kur algos auk
štesnės, milijonieriai unijos 
•vado Harry Bridgeso nemyli. 
Jis persekiojamas be pertrau-

Šimtai vaiky susitiko 
su liaudies vadais

vai- 
Ben

šios jo drau-

atlankyti asmenis^ 
siuntė jam tele- 

i’os sueigos paveik- 
pageidavi-

Pažangios d arb i n i n k i š k os
mokyklos -į— Frederick Doug
las Center — surengtoje eg
laitėje darbininkų vaikams 
Harleme suėjo virš 300 vaikų. 
Greta vaikiškų linksniavimų, 
jie turėjo per visą gyvenimą 
neužmiršimą susitikimą su ne
kali k u otų Dieduku — meni
ninku Paul Robeson — ir su 
Mrs. Charlotta Bass. Robeso- 
nas dainavo ir kalbėjo 
kams. “Ar atsimenate 
Davis?” klausė jis.

Daugeliš’ vaikų, ypačiai jų 
tėvai, atsimena Davisą, darbi
ninkų vadą-komunistą, kaipo 
geniausią savo prietelių, nes 
jis suteikdavo visokiausių pa
tarimų ir pagalbos dauge- 
riopuose jų reikaluose.

Davis, vienas iš pirmojoje 
byloje nuteistųjų, randasi iš
siųstas į Terre Haute, India
noje, toli nuo 
gaiš turtingos kolonijos. Ne
galėdami jį 
kai, vaikąi 
gramas ir š 
sius, pareikšdami 
mą, kad jis būtų greit išlais
vintas.

FILMOS
“Come Back, Little Sheba”

Victoria Teatre, Broadway 
ir 46th St., New Yorke, pra
dėjo rodyti šią naują Para
mount filmą, Hal Wallis pro- 
d u keijos.

Burt Lance st er vaizduoja 
girtybėn pakrypusį “Doc” 
Delaney. Shirley Booth vaidi
na jo žmoną Lola. Kitose žy
miose rolėse Terry Moore ir 
Richard Jaeckel.

Veikalas nebando aiškinti 
social io faktoriaus girtybei. 
Atrodo, kad už viską kaltos 
nelaimingos vedybos ir pusėti
nai sulepšejusi buvusi gra
žuolė šokėja jo žmona. Ir 
Miss Booth tą “subobėjusią” 
žmonelę vadina tafp tikroviš
kai. jog atrodo, kad jį tų vi
sų bėdų ir verta.

Veikalo tema maždaug to
kia : Delaneys buvę susituokę 
jau meilės “paragavę,“ lau
kiantis kūdikio. Už “negarbę, 
nepaklusnumą“ jos tėvas ją 
išdukterinęs, atmetęs. Na ii 
turto jiems neteko, nors ir 
nebadauia. Jie ima į namus I t
burdingierius. Ateina gr&zi 
studentė ir atneša į namus 
nauja bėdą—jame atbudina 
meilės jausmus, bet ne žmo
nai. Seka užvydas merginos 
lankytojams, neapykanta į- 
kyriai žmonai, ieškojimas i-

MIRUS

Andriui. Ja siūlaičiui
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo likusiai našlei, 
Veronikai, dukterei Birutei Scopelleti, sūnui 
Williamui, broliui, giminėms ir draugams.

t z'

PRANAS ir MARIJONA KRUNGL1A1.

Laimingų Naujų Metų!
Lietuvių Namo Bendrove linki laimingų. Naujų 

Metų, visiems savo sėrininkams, visiems Lietusių 
Kultūrinio Centro rėmėjams.

Kviečia, visus ir visas linksmai pasitikti Naujuo
sius Metus trečiadienio, vakare, gruodžio 31 d., 
Liberty Auditorijoje, Richmond. Hill, N. Y. 

— z*

LIKT. NAMO BENDROVĖS VALDYBA.

šeities bonkoje ir, jam nusi- 
gėrus, beveik įvyksta trage
dija. Visų principalų vaidyba 
gera. Rep.

—o(★) o—
Stanley Teatre

Pradėjo rodyti Lenkijoje 
gamintą, žymiojo muziko gy
vo n i mu paremtą filmą 
“Yoilng Chopin.” Pirm to jau 
buvo svetur pagamintos apie 
jį kelios filmos, tarpe tų po 
vieną Francūzijoje, Ispanijo- 
j e, J ungti nėse V aisti j ose i r 
Vokietijoje.

ši yra pirmoji pagaminta 
jo gimtajame ,krašte. Sakoma, 
gaminta griežtai prisilaikant 
tikrovinių jo gyvenimo apys- 
toyų. Pavartota .jo originaliai 
kūriniai.

Kituose Teatruose

Gale šios savaitės pradėtos 
naujos programos daugelyje 
miesto centre esančių teatrų: 
Roxy, Rivoli.

Astor prie Times Square ir 
Trans-Lux prie 6()th St. ir 
Madison Ave. teberodo gra
žiąją Charles Chaplino 
“Limelight.”
Pašto darbymete

New Yorko central in is paš
tas nuo gruodžio 1-mos iki 
21-mos išsiuntęs 267 milijonus 
pirmos klases laiškų. Gi new- 
yorkiečiams gauta apie 250 
milijonų laiškų.

Gi kitokių siuntinių — pa
kelių — iš miesto išsiųsta dit 
ir pusė milijonų maišų, new-
yorkieči/ims gauta 690,000 j vei naują skaitytoją? Jei ne, 
maišų. | tai pasirūpink gauti.

filmą

Ar Tamsta jau gavai Lais-

•»?<& 'Wit •«?<&

į ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGA, Savininkas

f' Didelis pasirinkimas Amerikoniškų ir I Importuotų degtinių ir vynų.

ANT UŽSAKYMŲ PRISTATOME 
51 NAMUS 

Greitas patarnavimas ir teisingos kainos

i 2110 Flatbush Ave
4 Telefonas NAvarre 8-4348
įf. '

* 
4 GLENN’S RESTAURANT & BAR

Buvęš RUSSIAN IN*N dabar" lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

. A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos'kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.) Telefonas G R. 8-9865 __ u
NftRA MINIMUM sMOKESTIES IR NRRA COVER CHARGE♦ ‘ *
Penktadieniais, šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show,

Dainos ir šokiai. Šauni Orkestrą.

Antru kartu apsaugojo 
nuo evikcijos

Now Yorko žemutinėje da
lyje veikianti Houston Ren- 
dauninkų (Tenant) Taryba 
gruodžio 19-tą dar kartą ap
saugojo Mrs. Rosa Viruet ir 
jos 9 vaikus nuo visuotinos 
benamystės.

Mrs. Viruet kartą jau buvo 
rendauninkų kaimynų apginta 
prieš keletą savaičių. Tuomet 
jos byla atkreipė. daugelio 
dėmesį, nes Mrs. Viruet atė
jusių ją spėka ir prievarta ša
linti iš buto buvo taip “man
dagiai” kraustoma, kad ji tu
rėjo eiti į ligoninę. Tuomet 
kaimynai jos rakandus nuo 
gatvės sunešė atgal į kambarį 
ir ji tūlą laiką buvo pasiliku
si bute netrukdoma.

Gruodžio 19-tą jai 
sė evikcija. šį kartą 
ninku taryba surado
statymiškus dalykėlius šalini
mui iš buto atitolinti.

1 Taryba taipgi siuntė dele
gacijas į miestinį Butams Au
toritetą, ir. į valdinę Labdary
bės įstaigą prašyti šeimai pa
galbos. šeima yra biedna, gy
vena iš pašalpos. Mrs.' Viruet 
su vaikais reikia ir kito buto 
net jeigu ir negręstų evikcija, 
nes visa didelė šeima /gyvena 
viename kambaryje, 234 
m.pson St.

vėl grę- 
rendau
tui us į-

Tho-

' Calver/ ’ 
UBSMVB,2

Brooklyn, N. Y.
Lie. No. L-5283

■i

ELBA RADRIGEUZ |
Amerikoniškos ir ispaniškos. S

> Dainos i

V. KROCHMALNAS f
‘ - Patarnauja ir dainuoja J 

' ■ ukrairtietiškas ir kitas dainas j

j Puikūs valgiai <
UKRAINIEČIAI IR KITI ,

New York, N. Y. I

Bronx grosernInkas P. Le
mus, 38 metu, tapo pavojin
gai pašautas trijų p^ąs jį atsi-1 
lankiusių plėšikų. Jis'apsau-! 
gojo savo $400, bet pats atsi
dūrė ligoninėje.

Philadelphia, Pa
Help Wanted—Female

PAYROLL CLERK. Experienced. 
Must be good typist. 5 Day week. 
32’-2 hours. Stehdy position. Good 
surroundings. Phono MR. SHOUP. 
GE. 8-1445.

(25L2)

OPERATORS. Singer single needle 
machine. Experienced. Making com
plete garment on ladies Sun Dresses 
ind Sportswear. Excellent wages 
ind working conditions. Apply in 
person. CABANA BEACHWEAR, 
342 N. Broad S(.

’ ’ (250-1)

WEAVERS & TWISTERS. For 
- iarrow fabric loom. Experienced.

Ready work; good working condi- 
ions; good pay. Apply in person. 
’ENNA RIBBON, 701 Somerset 
Street.

(249-255)

CLERK-TYPIST for accėunting 
'epartment. Experienced preferred. 
Iteady position; good surroundings; 
;ood working conditions. Opportu
nities for advancement. Phone Miss 
Miller-LO. 3-3208. LANDIS & CO. 

(246-252)

MALE and FEMALE
Knitters. Experienced on Tomp

kins machines. Male or Female. 
Steady positions with paid Company 
benefits. Apply: BEAUNIT MILLS, 
Beverly, N. J.

(250-252)

Wil-WEAVERS. Narrow loom.
ton & Velvet weaving. Position 
open. Apply: THOMAS L. LEEDOM 
CO.. Bristol, Pa. .

Phone: Bristol 7878.
(250-252)

HELP WANTED—MaLE
MECHANIC. Steady work in a 

warm shop. Vacation with pay. Ap
ply Monday 9 1o 12 A. M. AL’S 
TRUCK SERVICE, 5422-24 Media 
Street.

(251-253)

AUTO MECHANIC. Warm shop, 
steady work. Good working condi
tions; good pay. Apply in person. 
SABATII GARAGE, 17,35 Wakeling 
Street.

(250-252)

AUTO MECHANIC
Experienced. New Car, DeSol o- 

Plymouth Dealer. Steady work; 
good working conditions; good pay. 
See Mr. Smedley.

HENDRI MOTORS 
4718 No. Broad Street 

(250-1)

PLATING FOREMAN. HELPERS 
& POLISHERS. Foreman. Must 
know all phases of plating. Complete 

‘Charge of job shop. Best wages. 
Phone VI. 4-4005. East Falls Plating 
Co., 5033-39 Portico St., German
town.

(250-253)

PENN AUTO CO. Now has open
ings for AUTO BODY & FENDER 
MEN. We offer steady work, good 
working conditions; good, pay; Apply 
in person.
Bryn Mawr, Pa. Or phone: Bryn 
Mawr 5-2574. Ask for Mr. Helm.

(246-252)

574 Lancaster Ave.

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labąi naudinga yra- gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
•eikalinga gerti daug arbatos 
m medum greitesniam pergalė- 
imui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad 1952

Rosenbergu delegacija 
jau rodoma filmoje

Laisvėje buvo minėta, jog 
apie 1,000 asmenų delegacija 
lankė Rosenbergus Sing Sing 
kalėjime gruodžio 21-mą. J 
Delegacija iš New Yorko mi<*^ 
sto keliavo specialiu “Susimy- 
lėjimo Traukiniu.” Toji išvy
ka nufilmuota. Filmą “Cle
mency Train” pirmu kartu 
parodyta delegacijos raporto 
masiniame mitinge.

Tikimasi, kad Civilinių Tei
sių Kongresas vėliau filmą su
teiks ir kitų organizacijų mi
tingams.

Koncertas laikraščio
paramai

Darbininkų spaudos drau
gai Brightone rengia koncer
tą šio šeštadienio vakarą-, 
gruodžio 27-tą, angliško dar
bininkų dienraščio Daily Wor
ker paramai. Vieta: 3200 Co
ney Island Ave. Pradžia 8:30. 
Įžanga $1.25. S. R.

GARSINKITĖS LAISVĖ!
----------------------------------- \

Baltimore, Md.
HELP WANTED

MALE and FEMALE
MATTRESS CUTTERS. Exper

ienced. 40 hour week; steady work; 
good pay. Vacation-Bonus.

ALLIED BEDDING MEG. CO. 
930 E. 22nd Street.

(250-1)

MALE
MACHINISTS—1ST CLASS

Day or night shift. 48 hour week; 
good working conditions and top 
rate of pay.

Apply Io MR. BALLARD.
CATON MACHINE CO.

Dull on Ave. & Frederick Rd. 
CA. 0561 
(248-253)

^Dr. A. Petrikai
S DANTŲ GYDYTOJAS
§ 22b South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-0868

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

1 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. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

Visoki 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




