
Bomba saliūne.
Kodėl ji buvo ten mesta? 
Rasizmas.

fr£r. Otto Bickenbach.
I Intelektualai prašo 

prezidentą.
Rašo R. MIZARA

Trys mūsą krašto ginkluo
tųjų jėgų, — aviacijos, mari- 
ninkų ir laivyno, — nariai 
prieš keletą dienų nuvykę i 
pu-ertorik iečių apgyventą ra
joną, New Yorke, užėję i ša
utiną, sviedė bombą.

'Bomba ekspliodavo, sužeis- 
dama keliolika kostumierių.

Bombos sviedėjas. marinin- 
kų saržentas Eugene McDer
mott, su savo sėbrais leidosi 
bėgti. Jis buvo policijos pa
šautas ir nuo žaizdų mirė.

Abu Mg Dermott ’o sėbrai
buvo suareštuoti.

K od ė 1 visa tai a ts i t i k o ?
★

Iš karto buvo manyta, jog 
tai neapgalvotas Įsigėrusių 
vyrukų išsišokimas.

. Vėliau paaiškėjo, kad bom- 
buvo sviesta apgalvotai. 

Visi trys nusitarė: “Let’s go 
to Spanish town anti raise 
some hell...”

Jie ten nuvyko “pabaidyti“ 
puertorikiečius, truputi tam
sesnės spalvos žmones negu 
jie patys.

Jie jautėsi esą kur kas vir
šesni už puertorikiečius, nes 
taip buvo išmokyti, — išmo
kyti žeminti, neapkęsti kitų 
tautų, kitų rasių žmones.

Iš šito prietykio galime su
sidaryti paveikslą, kaip mūsą 
krašto/ ginkluotųjų jėgų na
riai traktuoja kitų spalvų 
žmones Azijoje. sakysime, 
Korėjoje!

Akiregyje viso to. ar gali
me stebėtis, kodėl Azijos tau
tos amerikiečiu taip nemyli?, 
i *
T Protestantų, žydų ir katali
kų dvasiškiai šį incidentą vie
šai apgailestavo.

Bet kas iš to! Pati katalikų 
ir protestantų dvasiški ja pra
ktikuoja negrų segregaciją 
savo katedrose, savo bažny
čiose.

Jei patyrinėtume, surastu
me, jog šitie trys asmenys, su
darę sąmokslą sviesti bombą 
j žmones, susirinkusius i 
viešą Įstaigą, buvo religiškai, 
krikščioniškai išauklėti.

Tačiau jie, Kristaus gimimo 
dienos išvakarėse, pasiryžo a- 
timti gyvybę žmonėms, nieko 
blogo jiems nepadariusiems.

Baisu ir "pagalvoti, kas pas 
mus darosi!

★ /
i'i Metzo mieste, Francūzijo- 
je, šiomis dienomis buvo tei
siamas vokietis Dr. Otto Bi
ckenbach.

Jis buvo kaltinamas tuo, 
kad, karo metu, naudojo ka
ro belaisvius nuodingosioms 
dujoms išbandyti. Kitais žo
džiais.’ Dr. Bickenbach žudė 
karo belaisvius'

Kaip šis hitlerininkas teisi
nasi? Ką jis sake teismui? 
Jis daug maž taip sakė:

—Jei iškiltą kitas karas, 
tai aš daryčiau tą patį, ką da
riau praėjusio karo metu!...

Ką teismas padarė su šiuo 
galvažudžiu, rašant šiuos žo
džius, dar nežinome.

Bet ar tie, kurie sviedė 
bombą Į nekaltus žmones, —- 
tik dėl to, kad ten buvo 
puertorikiečių ir negrų, — nė
ra panašūs bestijai Bickenba- 
chui ?!

★
Du žymieji francūzai—Je- 

an-Paul Startre ir Jean Coc
teau — prašo prezidentą Tru- 
maną, kad jis išreikštų prezi- 
deątinį susimylėjimą Juliui ir 
ttįielei Rosenbergams. 
JtKeturi žymieji italai rašy
tojai, — Primio Viarcggb, 
Carlo Bernari, Marcelio Ven- 
turoli ir Renata Vigano, —pa
darė tą patį.

O sausio 5 dihną į Wa- 
shingtoną vyks masinė ameri*,
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STALINAS SUTIKTŲ KALBĖTIS SU EISENHOWERIU
Trumanas atleido 
bausmę republikonui 
sukčiui P. Thomasui I

Washington. — Preziden
tas Trumanas kalėdiniu sa
vo manifestu visiškai atlei
do bausme republikonui J. 
Parnell Thomasui, buvu
siam kongresmanui.

Kuomet Thomas buvo 
Kongreso narys., jisai val
džios lėšomis samdė sau 
grindų valytojas, lovaklojas 
ir kitas .namines darbinin
kes. Bet pavadino jas “raš
tininkėmis, reikalingo m i s 
oficialiam jo darbui kaip 
kongresman.o;” pasisavino 
atsiunčiamus joms valdi
nius algų čekius ir taip nu
suko daugiau kaip $8,000 
valdžios pinigų.

Už tai Thomas, tuometi
nis pirmininkas ragangau- 
diško Neamerikinės Vei
klos Komiteto, buvo nuteis
tas. 6 iki 18 mėnesių kalė
ti ir $10,000 baudos sumo
kėti.

Po 9 mėnesių jis tapo iš 
kalėjimo paleistas ir iki 
šiol nesumokėjo piniginės 
baudos.

Prezidentas taip pat su
grąžino pilietines teises pa- 
bėgusiem iš armijos karei
viams tarp Antrojo pasau
linio karo pabaigos ir ke
rėjimo karo p r a d ž i o s , o 
kartu sugrąžino pilietybę ir 
tiems jKorėjos karo vetera
nams, kuriuos civiliniai 
teismai nuteisė už krimi
nalinius nusidėjimus..

Nauji planai karui 
laimėt Korėjoje

Washington. — Vadovau
jantis republikonų kongres.- 
manas Dewey Short prana
šauja, kad Eisenhowerio 
pasitarimai su generolu 
MacArthuru ir aukštaisiais 
republikonų politikie r i a i s 
duos “labai gerų vaisių” 
dėl karo laimėjimo Korėjo
je.

Tarp svarstomųjų naujų 
žygių yra siūlymai vartot 
atomines bombas., kietai už- 
blokuot Kinijos Liaudies 
Respubliką, siųst Korėjon 
Čiang Kai-šekd' kinų tauti
ninkų armiją, padėt čiangi- 
ninkams įsiveržt Į Kinijos 
sausumą, iš oro bombar
duoti Mandžūriją, padau
ginti amerikonų armiją 
Korėjoje ir duoti daugiau 
paramos francūzams kare 
prieš Vietnamo liaudinin
kus., Indo-Kinoje.

LĖKTUVO NELAIMĖJ 
IRANE UŽMUŠTA 23

Teheran, Iran. — Nukri
tus iran.iškąm lėktuvui, už
mušta 23 asmenys, tarp jų 
ir 4 amerikonai.

kiečių delegacija, kuri prašys 
prezidentą, * senatorius ir kon- 
gresmanus, kad jie visi dėtų 
pastangų išgelbėti Rosenber- 
gus nuo elektros kėdės!
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STALINAS TIKISI, KAD GALIMA BŪTU IŠVENGT kaip politikieriai
KARO TARP AMERIKOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS
Remtų diplomatinius žingsnius del karo baigimo Korėjoje

Washington. — Diploma
tinis New Yorko Times ko
respondentas James Res.ton 
gruodžio 18 d. Įteikė Sovie
tų ambasadoriui Georgui 
Zarubinui keturis klausi
mus, prašydamas persiųsti 
juos premjerui Stalinui.

Stalinas gruodžio 24 d. 
atsiuntė atsakymus., adre
suotus Z a r u b i n u i, kuris 
juos, išverstus anglų kal
bom ir perleido N. Y. 
Times’ui:

Kardinolas Speilmanas 
“laimingiausias” karo 
užfrontėje Korėjoj

Seoul, Korėja.—New Yor
ko katalikų kardinolas 
Speilmanas laikė ameriko
nams kalėdines mišias ne
toli fronto ii' pareiškė:

“Čia (Korėjoje) aš esu 
laimingiausias per kalė
das. .. Mūsų ir Jungtinių 
Tautų kareiviai atstovauja 
viską, ką tik brangina ma
no Amerika.”

Kardinolo mišių klausė ir 
generolas. Van Fleet, vy
riausias korėjinio fronto 
komandierius.

Kard. Spellmanąs taip 
pat lankė sužeistųjų ligoni
nes ir fronto kariuomenę.
' Panašiai jis ir pernai per 

Kalėdas žadino karini ame
rikonų ūpą Korėjoje.

Vise 128,083 jankiai 
nukentėję Korėjoj

Washington. — Karinė 
valdyba praneša, jog, viso 
128,083 arherikonai nuken
tėjo sekamus nuostolius per 
mūšius Korėjos kare:

Užmušta 22,519, sužeista 
92,805, be-žinios dingo 9,- 
282, nelaisvėn pakliuvo 2,- 
084, o 1,393 iš pirmiau din
gusių atsirado ir tarnybon 
sugrįžo.

Per savaitę iki šio prane
šimo dar 216 padaugėjo to
kie amerikonų nuostoliai.

Apsigynimo departmen- 
tas teigia, kad 85 procen
tai sužeistųjų pagydoma ir 
frontan grąžinama,

Šiaurinės Korėjos gamyba 
pakilo, nepaisant karo

Pyongyang, Korėja.-Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
premjeras Kim .il Sung pra
nešė, kad fabrikinė to kraš
to gamyba Jl952 metais de
vyniolika procentų viršijo 
1951 metų gamybą, ir’tai 
nepaisant, kad ir 1952 m. 
eina karas tarp amerikonų 
ir šiaurinių liaudininkų.

ORAS.-—Giedra ir šalčiau.

KLAUSIMAI IR l 
ATSAKYMAI

Klausimas:—Prasidedant 
naujiesiems metams, ir Įsi
kuriant naujai valdžiai 
Jungtinėse Valstijose, ar 
jūs vis dar esate įsitikinę, 
kad Sovietų Sąjunga ir1 
Jungtinės Valstijos gali 
taikoje gyventi busimai
siais. metais?

Stalino atsakymas: — Aš 1 
vis dar manau, kad negali-! 
ma laikyti neišvengiamu 
karo tarp Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos, ir 
kad mūsų šalys gali ir to
liau taikoje gyventi. j

Klausimas:— Kame, jūs 
manote, yra šaltiniai, iš ku
rių plaukia dabartiniai pa
sauliniai vaidai?

Atsakymas: — Visur ir 
kiekviename dalyke, kur! 
tiktai pasireiškia • agresy
viai veiksmai “šaltojo ka
ro” politikos prieš Sovietų 
Sąjungą.

Klausinius :^-Ar jūs uem- 
tumėte diplomatinius po
kalbius su •. naujosios^ Eis.em 
howerio valdžios atstovais; 
siekiant galimybės surengti

—_—:— )
pasitarimą tarp jusu ir ge-[ 
nerolo Eisenhowerio dėl • 
pasaulinių įtempimų atliuo-i 
savimo ?

Atsakymas: — Aš palam1 
kiai žiūriu i tokį pasini)-i 
mą.

(Rusiškai Stalino paša- ■ 
kyta: “Ja otnošus k tako-1 
mu predloženijų položitel-;

(Žodis žodin tatai, išver
tus lietuviu kalbom būtu:! 
“Aš esu nusiteikęs į tokį 
pasiūlymą teigiamai,” reiš
kia, pritariančiai.)

Klausimas:— Ar jūs ben
dradarbiautumėte kokiame 
nors diplomatiniame žings
nyje, siekiančiame užbaigti | 
Korėjos kara?

Atsakymas: — Aš sutin-' 
ku bendradarbiauti, nes' 
Sovietų Są junga nori- kad I 
baigtųsi karas Korėjoje.

Ambasadorius Zarubinas, 
perleisdamas Stalino atsa
kymus N. Y. Times’ui, pri
dėjo savo pastabą, kad teko 
juos ant greitųjų išversti 
.anglų kalbe-n, bet vertimas | 
yra taip artimas atsakymų j

Korėjos liaudininkai siūlėsi 
pertrauki mūšius per kalėdas, 
bet amerikonai atsakė šūviais

<
Korėja. — šiaurinės Ko

rėjos liaudininkai; Kalėdų 
rytą skelbė amerikonams 
per radijo gąrsiakalbius. vi
duriniame fronte:

—Pagerbdami jūsų Ka
lėdas, mes šiandien iki pie
tų nešaudvsime.

K v

Bet amerikonai šaudė, 
laužydami siūlomąją per
ta i ką.

Liaudininkai patamsyje 
pridėliojo saldainių, žvakių, 
žaislu ir kalėdiniu vėliavų- 
kių prie pat amerikinio 
fronto. • >

Vakariniame . fronte jie 
pastatė papuoštą kalėdinę 
eglaitę arti amerikinių po
zicijų. Iškabos ant eglaitės 
linkėjo “Linksmų Kalėdų.”

Automobiliai užmušė 
225 per Kalėdas

, ... .. .., ,
Washington. — Per kalė

dinę šventę automobiliai 
užmušė 225 amerikiečius, 
tik iki vidunakčio iš ket
virtadienio į penktadienį.

Per gaisrus tuo tarpu žu
vę 20 žmonių, o per šaudy
mus ir' kitokias nelaimes— 
da<r 29.

Washington. — Prekybos 
departmentas paskelbė, kad 
amerikonai yra įdėję 11 bi
lijonų dolerių į pramones 
svetimuose kraštuose.

Liaudininkų garsiakalbiai 
giedojo “Silent Night” (Ty
li Naktis.) ir kitas kalėdines 
giesmes.

Amerikonų komanda per
spėjo savo kareivius, kad 
komunistu - liaudininku do
vanos gal “užtaisytos spro
gimais” ir liepė šaudyti. 
Tad jie tuoj ig ėmė bom
barduoti liaudininkų eglai
te,-jų garsiakalbius ir nu
šovė du liaudininkus, kurie 
pafrontėje dėliojo draugiš
kumo ženklus, ameriko
nams.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai ir jų bendrai atsakė 
šūviais iš savo pusės. Tai]) 
frontas ir vėl pęrkūhavo 
artilerijos trenksmais iš 
abiejų pusių. .

Amerikiečiai įtaisę 
japonėm 50,000 vaiky

Tokio. — Japonijos lab
darybės ministerija skai
čiuoja kad Amerikos karei
viai įtaisė japonėms apie 
50 tūkstančių kūdikių. Bal
tieji amerikonai prigyvenę 
joms 7 kartus daugiau kū
dikių negu negrai.

Japonijos gi laikraščiai 
skelbė,- kad Amerikos ka
riuomenė užtaisė japonėm 
iki 200 tūkstančiu mažiuku.

Nairobi, Kenya. — An
glai įvedė dar griežtesnį 
karo stovį prieš negrus.

originalui, kai]) galima bu
vo padaryti tokiu trumpu 
laiku.

Times korės]) o n d e n t a s. 
Reston nuo savęs priduria, 
jog suprantama, kad Eisen
howerio atstovai Washing
tone akylai per n a g r i n ė s 
Stalino atsakymus rusų 
kalba, žiūrėdami, ką jie ti
krai reikšti!, išvertus, anglų 
kalbom Restonas taipgi pa
stebi, kad atsakymai ra- 
miai-mandagūs.

Šiaurinės Korėjos 
lėktuvai atakavo 
amerikoną pafrontę

Korėja. — Skaitlingi ra- 
kietiniai šiaurinės Korėjos 
liaudininkų lėktuvai per 
Kalėdas kartotinai puolė 
amerikonų pafrontę. Bet 
pranešama, jog amerikonai 
juos atmušė ir nušovė vie
ną ar du liaudininkų lėk
tuvus.

Dar niekuomet pirmiau 
liaudininkų lėktuvai nedrį
so tai]) artintis prie ameri
kinių liniją, kai]) šį karta.

Rytiniame fronte šiauri
niai liaudininkai ir kinai 
buvo užėmę p r y š a k i n e s 
amerikonų pozicijas ties 
“Punchbowl.” Tada ame-

1 rikonai su savo talkininkais! i i i • • • i • ikontratakavo ir per krūvi-1 
n.as kautynes rankiniais! 
ginklais iš arti atgriebė tąsi 
pozicijas.

Syngmanas Rhee giria I 
kardinolą Spellmaną i

Seoul, Korėja. — Atvy
kus New Yorko kardinolui Į 
Spellmanui, jį karštai svei-' 
kino Syngmanas Rhee, Pie
tinės. Korėjos tautininkų 
prezidentas. Kardinolą at
lydėjo generolas James Van 
Fleet, amerikonų koman
dierius.

Rhee, per s t a t y d a m a s 
Spellmaną kalbėti susirin
kimui atvirame ore, sakė, 
jog “Spelmanas yra didelis 
Korėjos draugas ir giliai 
užjaučia Korėjos žmo
nes.”

Kardinolas įteikė Syng- 
manui Rhee JO tūkstančių 
dolerių čeki “Įiavargusiems 
korėjiečiams sušelpti.” La- į 
bai gyrė kovojančius jirieš 
‘ ‘ ko mu n i zmą’ ’ ka re i v i u s.

Pietinėj Korėjoj nužudytas 
dar vienas karo belaisvis

. Pusan, Korėja. — Pieti
nės K o r ė j o s tautininką i, 
Amerikonų talkininkai, nu
šovė dar viena belaisvi. 
Šiaurinės Korėios liaudi
ninką, Kodže salos stovy* 
kloję.

atsiliepia Į Stalino 
atsakymus

New York. — Reporteriai 
Kalėdų dienoj užklausė Ei- 
senhoweri,. kai]) jam atro
do Stalino atsakymai į N. 
Y. Times korespo ii d e n t o 
klausimus. • Eisenhower is 
atsiliepė, kad “dar nieko 
negalįs pasakyti.“

Trumanas ir Dulles
Washington.—Prez. T ru

munas moko neatsakė į re
porterių klausimus apie 
Stalino pareiškimus.

John F. Dulles, Eisenho
werio paskirtas . valstybės 
sekretorium, sakė, “turėsiu 
plačiau apie tai pagalvoti,” 
pirm atsiliepiant į Stalino 
pasiūlymus.

Republikonas senatorius 
Alexander Wiley pareiškė, 
jog Stalino sutikimas tar
tis su Eisenhoweriu “atro-. 
do ta pati senoji jo linija.”

Įvairių šalių diplomatai 
Washingtone sako, “verta' 
atsargiai panagrinėti” Sta
lino sutikimą tartis su Ei
senhoweriu dėl karo baigi
mo Korėjoje ir kitų “pasau
linių įtempimų.”

Anglijos užsienio reikalų 
ministerija ~

London. — Anglijos už
sienio. reikalu ministerija 
yra susidomėjus Stalino pą* 
geidavimu užbaigti Korė
jos karą, tačiru klausia: 
Kodėl Sovietu Sąjunga 
priešinosi Indijos pasiūly
mui Jungtinėse Tautose dėl 
paliaubų Korėjoje?

Kataliku kunigas - 
14 vaiky tėvas

Roma. — Tapo įšventin
tas į kunigus našlys ameri
konas Patrick Nortonas, 69 
metų amžiaus ir 14 vaikų 
tėvas.

Lamont ir McWilliams 
atmeta Budenzo melus

New York. — Columbijos 
Universiteto prof c s o r i u s 
Corliss L&mont ir rašyto
jas, Carey McWilliams at- 
mętė valdžios samdomo šni
po Louiso Budenzo melą, 
būk jiedu priklausę Komu-*' 
nistų Partijai.

B'udenz pasakojo tyrinė
jančiai kongresmanų -komi
sijai Washingto^e, būk ir 
du tuzinai kitų Amerikos 
intelektualu, būdami komu
nistais. vadovavę Rockefel- 
lerio Foundation bei kitas 
mili jonieriškas kultūr i n e s 
įstaigas.

Korėja. — šalčiai beveik 
sustabdė mūšius.

Amerikonų komanda sa
ko, kad tas. belaisvis mėgi
nęs surengti naktini saviš
kių, susirinkimą. Todėl ir 
nužudytas.
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Kas Ką Rašo ir Sako
VERKIA, KAD NETURI 

KARDINOLO
Tūlas Katalikas raudoja 

Brookly.no Vienybėje, kodėl 
lietuviai neturi savo kardi
nolo f Visos katalikiškos 
tautos.; girdi, turi, o lietu
viai, tiek daug sudėję Va
tikanui turtų, jo neturi ir 
gana!

Samuel Gompers
27—1924 gruo-

veikėjas,

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N.. Y. 
under the Act of March 3, 1879.

KINIJOJE
KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA šiuo metu di- 

džiausi dėmesį kreipia j šalies supramoninimą, į upių 
suvaldymą, į pakėlimą žemės ūkio, į/monių švietimą.

Kinų tauta—darbšti, taupi tauta. Tačiau ji per šimt
mečius gyveno priespaudoje ir išnaudojime, todėl atsili
kimas, tamsumas liaudyje didelis.

Dėl to liaudies vyriausybė,. su apšviestūnijos talka, 
deda visas pastangas, kad juo greičiau būtų iš Kinijos iš
šluotas bet koks* atsilikimo požymis..

Aną dieną' New York Timese tilpo to laikraščio ko
respondento Hong Konge korespondencija, iš kurios pa
tiriame sekamą:

1. Kinijos liaudies vyriausybė veda griežtą kovą prieš 
opiumą, prieš tuos, kurie jį naudoja. Opiumas migdė 
kiniečius, per* ilgus metus, žalodamas jų sveikatą. Tenka 
.manyti, kad greitoje ateityje tasai blogas Įprotis iš Ki
nijos bus pašalintas.

2. Vyriausybė ragina kines moteris pirkti naujas suk
neles, nešioti švarius rūbus; tas pats taikoma ir vyrams.

3. Vyriausybė ragina miestų ir kaimų gyventojus, kad 
jie palaikytų namuose griežtą švarą: namus privalo nu
dažyti, butus privalo palaikyti griežčiausioje švaroje.
* Yra skiriamos premijos (dovanos) tiems., kurių namai 
pavyzdingiausiai, švariausiai užlaikomi.

Kai kam gal būt šitie daviniai atrodys mažmožiu, ta
čiau jie nėra mažmožis,—tai didelis dalykas kiekvienoje

Per virš trejetą metų Kinijos Liaudies Respublika pa
darė milžinišką progresą visose — ekonomikos ir kultu - 

suros—srityse. Dar už metų kitų šis didžiulis kraštas, 
475 milijonais žmonių, pasikeis neatpažįstamai.

ŠIŲ METŲ TAIKOS LAUREATAI
SUKAKUS J. STALINUI 70 metų amžiaus, Tarybų 

' Sąjungos vyriausybė nutarė: kiekvieneriais metais Sta
lino gimtadienio proga paskirti septynias premijas tiems 

. asmenims, kurie bus tais metais daugiausiai pasidarbavę 
taikos, išlaikymo reikalui.

Stalino gimtadienis pripuola gruodžio 21 d.
Premijos-dovanos skiriamos asmenims, nežiūrint jų 

tautybės, nežiūrint, kur kuris už taiką kovotojas gyven
tų. Kiekviena premija turi ir piniginę vertę—100,000 
rublių. Amerikos pinigais bus apie $25,000.

Šiemet stalinines premijas gauna: kanadietis James 
Endicott, rašytojas Uja Erenburgas, brazilietė Eliza 
Branco, indusas Saifuddin Kichlu, vokietis poetas Jo
hannes Becher, francūzas Yves Farge ir amerikietis 
Paul Robeson.

Apie kitus, gavusius premijas,, mes daug nežinome. 
Bet gerai žinome mūsų krašto veikėją ir menininką Paul 
Robeson.

Mums rodosi, jog kiekvienas amerikietis, kuriam rū- 
; pi taika ir žmonių teisės, nuoširdžiai pasveikins premijų 

skyrėjus. už tai, kad jie atitinkamai pagerbė Paul Robe- 
. šoną, visuomenininką, dainininką, aktorių ir didį kovo- 
\toją už taiką, taipgi už negrų teises.

Paul Robeson yra varžomas, boikotuojamas valdan- 
klasės; atsisakoma jo koncertams, duoti salę, o 
be neišleidžia jo gastroliuoti užsienyje. Nežiū- 

viso to, šis pilnas energijos milžinas, dirba, atkakliai 
ėdamas už tai, kad pasaulyj būtų taika,-kad mūsų 

negrai būtų pripažinti pilnateisiais piliečiais!

Kai neseniai Popiežius Pi
jus Xfl paskyrė 24 naujus 
kardinolus ir tuo Šv. Kardino
lu Kolegiją vėl papildė ligi 
70, mes, lietuviai katalikai, į-' 
dėmiai skaitėme tuos praneši
mus, jieškodami, ar nerasime 
ten lietuvio. Ne, Popiežius ir 
šį kartą nė vieno lietuvio au- 
gštojo dvasininko nerado ver
tu paskirti kardinolu.

Tai jau įprastas, dalykas. 
Nei prieš Nepriklausomybę, 
nei Lietuvos Nepriklausomy
bės laikais, nei per dešimtme
tį vėliau lietuvio kardinolo 
nebuvo. Iš Romos ateidavo 
mums pagyrimu, kad esamo 
katalikiškas kraštas, kad esa
me ištikimi Romai, kad jau 
kelis kartus vyskupai pasky
rė mūsų šalį šv. Panelės Šir
džiai, kad mūsų tauta daug 
kenčia ir kad Popiežius ją la
bai myli, bėt kai skiriami nau
ji kardinolai, tai lietuvio var
do ten veltui j ieškojai se
niau, veltui jieškotum ir da- i 
bar...

..

Na; o ir kodėl taip? Ko
dėl popiežius nepaskyrė 
kardinolu arkivyskupą 
Skvirecką bei kurį kitą vys
kupą?

Ten pat Katalikas pats 
bando' atsakyti i šį klausi
ma tokiais žodžiais: v

Mūsų spaudoje kiek anks
čiau buvo užsiminta,’ kad Po
piežius, esą, žiūrįs neigiamai 
į tuos vyskupus, kurie pasiša- 
li-na pavojaus metu iš , savo 
vyskupijų, ir todėl lietuviams 
tremtyje’ vargu tektų, svajoti 
apie paaukštinimus..

Taip, popiežius, vanojd 
i kailį arkivyskupui Skvirec- 
I kui ir kitiems dvasiškiams. 
Į , z

i kurie, karo metu, “parūpi
no” iš Lietuvos pas Hitlerį.

gelbininku. 
mai 
Valstybes,

(1850 sausio 
džio 13)

Jis buvo vienais iš pagrindi
nių amerikiečių Darbo Fede
racijos Unijos steigėjų, dar
bininkų judėjimo
kuris buvo gimęs Londone.- Jo 
tėvas, olandų žydų kilmės, 
buvo cigarų dirbėjas ir jau 
10 metų Samuel s tapo jo pa- 

1863 metais šei-
persikėlusi i Jungtines 

Samuelis iš kart 
dirbo kartu su j savo tėvais, 
vėliau atsiskyrė,, įsisteigė sa
vo dirbtuvėlę ir įstojo į Tarp
tautinę Cigarų dirbėjų uniją.

188(r metais įsteigus Ameri
kos Darbo Federaciją (AFL) 
Gompers buvo 
pirmuoju ] 
daug kartų perrinktas ii 
kyrus vienus metus, buvo šios 
organizacijos vadovu iki mir
ties. Tikrumoje jjis iškėlė šią 
organizaciją j jds dabartinę 
vietą. Jo vadovaujama Ameri
kos Darbo 
dėmesį, skyrė 
pagerinimui, algbms ir darbo 
valandoms, ypač daug padė
dama amatininkams.

Užimdamas taip svarbią 
vietą visuomenėje, Gompers 
Pirmojo Pasaulinio Karo me
tu buvo vienas iŠ Karo Komi
teto Darbo reikąlų organiza
torių. Po karo jis visas jė
gas paskyrė, kad karo metu 
laimėti datbininkams pageri
nimai būtų išlaikyti ir nežiū
rėdamas senatvės del darbo 
žmonių teisių energingai ko
vojo iki pat mirties.

Common Council

išrinktas jos
prezidentu. Buvo

'r, išs-

Federacija visą 
darbo sąlygų

Antanas Vaiviiskas

Grįžtant į tėvynę Lietuvą
(Kelionės įspūdžiai)
Šis pluoštas A.n.tano 

Vaivusko . įspūdžių iš Ge
nujos, (Italijos) tapo iš
siųstas gruodžio 17 d. Vai- 
vuskas su šeima, kaip ži
nia, iš Ųruguajaus grįžta 
Į Tarybų Lietuvą. Iš Ita-

iš ten—į Vilnių. Jis ža
da mums parašyti daugiau 
įspūdžių, kurių nekantriai 
lauksime. — Laisves Re
dakcija.

Per Atlanto vandenyną 
atgal į Tėvynę Lietuvą mus 
perkelia prancūzų laivas 
“Bretagne.” šiuo užrašus 
darant esame kelyje į Afri
kos uosta Dakara. v v

Aplink tiktai vanduo ir 
dangus, dangus ir vanduo...

Dienos giedrios. Debesys 
pūkeliais išsidraikę 
aukštai padangėje, 
sausas, vėsinantis 
Horizontas ryškus, 
supimasis .nedidelis.

Šia ramybe pasinaudoda
mas ir daugybės minčių bei 
prisiminimų varstomas, 
imu užrašų knygutę ir ban
dysiu kai ką pažymėti.

kabo 
Pučia 
vėjas. 
Laivo

savo, nors kuklų,. indėlį į
ttM

M
H

O jūs, priešai, kietaširdžiai, 
Jūs nerašot gi nuoširdžiai: 
Rašot, kalbat už skerdytnę, 
Už žmonių baisią žudynęL.

Draugai, jogas koncentruokim, 
Veltui laiko neeikvokim: 
Šventas darbas mūsų laukia, 
Veltui laikas teneplaukia.

Šviesą neškim mes j minią 
Tais keliais, kuriuos pramynė 
Pirmaeiliai darbininkai, 
Garbės verti vajininkai.

LAIŠKAS ORU
Tu paukštyte geležine, 
Nunešk draugams šitą žinią, • 
Jog aš gyvas tebesu 
Ir rašybos darbą tęsiu:

Draugams teiksiu patarimus, 
Priešus plieksiu pabarimais.
Drąugai, dirbkim mes už taiką,— 4 
Kraujas lieti juk yr’ paika!

J. Bijūnas.

(pastarieji yra vyresni) 
skaitomi avių (dūšių) ga
nytojais. Bet šitie lietuviš
kieji “dūšių ganytojai” ka
ro metu ne avis ganė, o 
Hitleriui dirbo, jį garbinda
mi. Kai pamatė, jog hitle
riniams niekadėjams Lietu
voje darosi karšta, kai pa
matė, jog' tarybinė armija 
juos iš ten išvys, tai ir ši
tie dūšių ganytojai — dūi 
pas Hitlerį! Paliko jie avis, 
paliko viską. Dėl to popie
žius jiems davė nemaža py
los!

Na, kas gi gali tikėtis, 
kad po viso to popiežius ims 
ir paskirs vieną kurį tų bė
glių kardinolu!

Kai pagalvoji, atrodo tie
siog keista, kad nei viena 
tauta neturėjo tiek daug 
išdavikų ir bėglių aukšto- 

| joje dvasiškijoje, kiek jų 
turėjo lietuvių tauta, lietu
viai katalikai. Lenkijos, 
Čechdslovakijos, Vengrijos 
ir kitų kraštu katalikų vys
kupai pasiliko pas savo 
žmones, nežiūrint net ir to, 
kad tūli jų buvo jiems di
džiai nusidėję. Na, o lie
tuviškoji dvasiškija — ar
kivyskupas ir vyskupai, — 
taip sunkiai buvo nusidėję 
lietuvių tautai, kad jie jau 
nebegalėjo rizikuoti; jie 
jau bėgo, kiek pajėgdami, i 
ieškoti prieglaudos pas Hit
lerį! •' ;

Vos jie ten nubėgo, kai 
Aįuvo padarytas galas Hit
lerio viešpatavimui. Na, ir 
šitie didieji “avių ganytO- 
iai” pasiliko be avelių, pasi
liko didžioje geddje!

Iš UNIJŲ VEIKIMO 
Šaukia kovon prlieš 
filibusterius .

BRlDGEPOld, CONN. — 
CIO elektrininkų unijos loka- 
las 203,. kuriam priklauso ir 
vietinės General Electric Co. 
darbijiinkai, reikalauja, kad 
83ič|ias Kongresas ( suvaldytų 
filibusterius iš pietinių valsti
jų. Bokalas nurodo, kad se
natoriai ir kongres’manai iš 
pietinių valstijų jau per daug 
metų n’eleidžia pravesti gyve- 
niman civilinių teisių progra
mos-. Bokalas taip pat ragina 
visas darbo unijas reikalauti, 
kad busimasis Kongresas fili
busterius suvaldytų, kad už
draustų jiems kalbėti be jo
kio galo,

Amerikos
Amalga-

Ragina darbo unijas budėti 
NEW YORK. Į —

Darbo Federaei.įoš 
mated Meat Cutters and But
cher Workmen unijos orga
nas “Butcher Workman’’ ra
gina organizuotus ' darbinin
kus budėti. Tosj unijos prezi
dentas Earl W. Jimerson ir 
sekretorius Patrick E. Gor
man mano, kad repubiikonų 
laimėjimas , uždaivė smūgį or- 
g a n i z u o t i e m s darbininką m s.
Jie sako, kad busimajam Kon
grese nebebus tokių senato
rių, kaip bdvo Wagner, kurie 
užtartų 
ja, kad 
na torių 
nizuotų
spausti' erškėčių vainiką.” 

šitie du viršininkai minėtam 
laikraštyje labai aštriai kriti
kuoja unijų lokalų vadus už 
apsileidimą. Jie. esą pavirtę 
tinginiais, visiškai nepaisan
čiais savo pareigų. Girdi, se
niau unijų lokalų susirinki
mai įvykdavo kas dvi savaitės, 
b dabar jie laikomi, tik kas 
pora, kas trejetas
arba net sykį per metus. .To
kia padėtis esanti nepaken
čiama.

darbininkus. 'Jie spe- 
visa eile reakcinių se- 

stengsi.s “ant orga- 
darbininkų galvos už-

mėnesių,

Žadama meksikietėm 
v 

balsavimo teisė
Mexico Citvi — \ 

kongreso atstovų 
vienbalsiai u ž g y r o bilių, 
duodanti moterims balsavi- 
mo teisę, rinkimuose. Da
bar bilius. perduotas sena
tui tvirtinti.

— Meksikos 
rūmas

Pirmasis emocijų etapas 
jau praėjo. Jis prasidėjo 
tada, kai tarybinis konsu
las. Montevidėjujė pranešė 
nepaprastai džiugią, seniai 
laukta ir svajotą naujiena:

—Jūs galite grįžti į Tė
vynę! — tarė jis ir nusi
šypsojo.

Šiuos žodžius išgirdęs, tu
rčiau stipriai valdvtis. kad 
sulaikius, besiverž i a n č i a s 
džiaugsmo ašaras. Susidū
rė mudviejų žvilgsniai. Pa
stebėjau, kad ir jis, iš šios 
naujienos ir iš mano susi
jaudinimo, taipgi jaudinasi.

Skubiai apleidau TSRS 
konsulatą ir bėgau praneš
ti saviesiems.

Prasidėjo ruošimasis grį
žimui į Tėvynę. Visų pir
miausia atsistojo sunkus 
klausimas: kelionės lėšos. 
Iš Įęo jas sudaryti? Mano 
sutaupų tepakako vos pa
siekti Italiją. Tačiau nė- 
nusiminiau. . Iš pat pirmos 
minutes tikėjau, jog šia lai
me pasi naudoti“ — grįžti 
gimtinėn—sąlygas man pa
dės sudaryti žmonės, toki 
nat paprasti žmdnės., kaip 
ir aš.

Negaišuodami ė m ė m 
tvarkyti bagažą, rūpintis 
vizomis. Negaila man bu
vo už pusdykį išparduoti ir 
skirtis su tuo kukliu buto 
inventorium, kurį užgyve
nome per vienuolika vedy- 
binio gyvenimo metų. Žmo
nai, kaip ir visoms namų 
šeimininkėms, atvipkščiaj : j 
iai nelengva palikti men
kiausią niekniekį, ji norė
tu viską su savimi vežtis... u **
Įvairios žmonių nuomones 

dėl mūsų kelionės
Įdomu buvo stebėti žmo

nių atsinešimą dėl mūsų 
repatriacijos. Atsirado to
kių žmonių, kurie patarė 
negrįžti. Esą, Urugvajuje 
geriau gyventi. Tš kur jie 
tai žino ir‘kodėl jie. taip 
kalba —■ nesvarbu. Vieną 
tiktai aš juose įžiūrėjau: 
tai žmones., gal visiškai pa
miršę savo. tėviškę, savo 
tautą; jiems aukščiau vis
ko stovi tai, kad jie šian
dien pavalgę. Nebepamena 
iie tų sūnkiai pergyventų 
krizes metų, kai atvyko į 
Pietų Ameriką. Nuduoda 
esą tikri dėl savo rytojaus 
ir štoje kapitalistinėje san- 
tvarkoję. Blogiausia • tai,

kad riekurie tokių asmenų
save skaito pažangiais, ta-1 didžiąją komunizmo staty
čiau, matyt, jų galvosenoje 
Tarybų Lietuva tartum ne
siskiria nuo Lietuvos, ku
rią jie paliko buržuazijai 
valdant...

Iš moterų tarpo daugiau
sia buvo reiškiama baime 
šalčiui. Lietuvos žiema ne
kurtoms tų mdterų yra bai
sesnė už tėvynes meilę ir 
net už tarybinio gyvenimo 
ateitį...

Buvo ir naivių samprota
vimų. Pavyzdžiui, prieina 
žmogus ir klausia:.

—Tai važiuoji... O kaip 
su žmona?_ Ar ji važiuos?

Šaltis, žmonos giminės, 
pragyventi ilgi metai užsie
nyje ir kiti panašūs klau
simai daugeliui mūsų žmo
nių Urugvajuje buvo vis 
tomis neva kliūtimis, 
kurių, esą, mums neverta 
sugrįžti į Lietuvą.

Tokiais ir panašiais sam
protavimais žmonių, be abe- 
įo, yra visur ir visuomet 
jų bus. (Čia visai nerandu 
reikalo suminėti, ką i šiuo 
klausimu kalba Tarybų Lie
tuvos priešai.)

Visa dauguma žmonių, su 
kuriais teko susitikti laike 
paskutinių, dienų Montevi- 
dėjuje, džiaugėsi mūsų lai
me. Kiti net pavydėjo. 
Daug, laibai daug mūs.ų pa
žįstamų vieno teprašė:

—Parvykęs, nepamiršk 
mūsų. Padėk ir mums į Tė
vynę sugrįžti!

Labiausiai man patiko tie 
draugai ir draugės,, kurie 
statė šitokį klausimą;

—O kaip su su “Darbu”? 
Ar jis galės toliau, išeiti? 
Ką palieki savo.vietoje?

—Taip, “Darbas” gali iš
eiti. Nėra nepavaduojamo 
žmogaus, — atsakydav a u . 
Ir pridurdavau, * jog m?no 
vienintelis troškimas yra, 
kad laikraštis nesustotų, ir 
kad aš palieku daw 
žmonių su geriausituž 
rais ir tvirta valia “Da'

dėl

no-
Ją” 

toliau leisti/ kurių tarpe--— 
J. Lekavičius, B. Šabrins- 
kas, A. 
kas, P.

Žodis

Zokas, P. Lapins-
Čepulionis ir kiti.

dėl prasimanymų 
ir išmislų
užrašų vietoje ašŠioje 

prisiminiau ir prieštarybi- 
nių laikraščių išmislus apie 
mano asmęnį. Toks “Ar
gentinos Lietuvių Balsas” 
ir kunigų “Laika^-berods, 
pakartotinai yra rašę, kad 
aš tiktai kitiems giriu ir 
siūlau “tarybinį rojų,” bet 
pats į ten nevyksta, nes 
Urugvajuje poniškai gyve
nu, važinėju nuosavu auto
mobiliu ir tt. Kitą kartą 
dar taip rašė: esą, mūs i 
tėvynę ' neįsileidžia, , o jei 
įsileistų, tai būtume į kalė
jimą uždaryti arba nužudy
ti...(!?)

Nežinau, ką dabar tų 
laikraščių rašeivos pasakys 
apie mano seniai svajotą ir 
nūdie.n išsipildžiusi .grįžimą 
gimtojon šalin. Bet anks
čiau negu tie šmeižikai pra
bils, štai mano žodis:

Laisvu noru ir kupinas 
didžiulio džiaugsmo grįžtu' 
į gimtąją žemę. Motina - 
'Tėvynė man tėra viena ir 
šiandien grįžtu į Jos glėbį 
kaip tikras * ir lygiateisis 
vaikas. Grįžtu visai negal
vodamas pasinaudoti mano 
tautos, atsiektais’ laimėję 
mais tarybinio gyvenimo 
metais, o atvirkščiai: savo 
Tėvynės gerovei ir laimei 
atiduosiu visas mano jėgas 
ir energiją, kad įneščiau ir

ba.
Paskutines, dienes ► 

Montevidėjuje
Įtempto jaudinimosi di 

nos. Reikėjo su visais at
sisveikinti. Atsisvei k i n i - 
mas—man liūdna^ momen
tas.. Spaudžia ki-ūtinę, kai 
skiriesi su tiek daug gerų 
draugų ir draugių, kurie šį 
momentą tau i rodo tokio 
tauraus draugiškumo. To
kiomis nepamirštam o m i s 
progomis gal geriausiai 
žmogus matai ir junti, ko
kią gausybę turi draugų, 
kaip stiprus broliškumo 
saitas yra mus susiejęs.'

Šį parodytą draugiškumą 
aš niekad negalėsiu pamirš
ti. Kokie geri, kokie nuo- • 
širdūs tie mūsų broliai ir 
sesės! Niekad anksčiau aš 
nebuvau nė pagalvojęs, 
kad turiu tiek daug draugų 
ir kad tie draugai man įro
dytų tokį didį įverti n imą L

Visų pirmiausia, mst 
organizacija — Urugvaja 
Lietuvių Centras — suda
rė man ir mano šeiniai ma
terialines galimybes atlikti 
šią kelionę atgal į Tėvynę. 
Su specialiu rlbumu buvo 
aukomis surinkta 800 su 
viršum pezų. Galėjau pa
stebėti, kad auku rinkime 
daugiausiai darbavosi val
dybos nariai: J. Lekavičius,

Čeplikas ir kiti.
Mano tėveliai ir brolis, iš 

Brazilijos taipgi. man pri
siuntė stambią paramą ke
lionės lėšoms.

Daugybė kitų draugų ir 
draugių, kurių visų pavar- j 
džių čia neįmanoma sunįį<zę 
nėti, mums pagelbėjo rdr 
bais, maistu, vaistais ir dar 
pinigais. Negaliu praleisti 
nepažymėjęs, mano draugų 
siuvėjų — B. šabrinsko, J. 
Subačiaus, A. Vaitkaus, A. 
Vaitekūno, M. Lečkauskie- 
nės* ir P. Povilianskienės, 
kurie mane apvilko tokiu 
puošniu kostiumu. Draugės 
moterys vilnoniais rūbais . 
nuo kojų iki galvos aprengė 
mano dukrele.

Aš neišgaliu visiems ir 
visoms atitinkamai atsidė
koti. Nesugebu. Tiktai pa
žadu šį dėkingumą visada 
nešioti mano širdyje.

Prieš 26 metus mes emi
gravome Į Braziliją. Kol® 
nūdien skirtumas nuo tw 
laikų ’

Tada pusę kelionės apmo-

tatoriai. Jiems, tuomet bu
vo reikalingi nauji vergai, 
kurių pigia kaina urisiver- 
buodavo an.ų laikų Lietuvo
je. įdomus dalykas buvo 
su mūsų šeima.

Brazilijos eksploatatoriai 
kelionę (arba nusę kelio
nės) apmokėdavo tiktai 
toms šeimoms, kurios ma
žiausiai susidėjo iš trijų 
narių, tinkamų sunkiems 
darbams. Trys dirbantieji 
skaitėsi: tėvas, ,motina ir 
vaikas, ne . jaunesnis kaip 
12 metų. ' \

Aš, vyriausias . iš vaikų, 
neturėjau tokio' amžiaus. 
Vergų verbavimo agentas 
davė prtarimą: sūnui pada-.: 
rykite gimimo 
Tuometinis Skapiškio 
bonas tokį netikrą 
įnertą išdavė. Pusę 
mums apmokėjo Br 
vergvaldžiai. Ir aš 
i kavos plantacijos 
kaip pripažintas 
biniųkas... 5-

(Bus daugiau)
•     —■---- -

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Šeštad., <

doku- 
: kelio 
aziMifis

Brookly.no
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Realizmas literatūroje
R. BARANIKAS

(Ištraukos iš paskaitos, skaitytos gruo
džio 14-tą dieną Kultūriniame Forume 
New Yorko Lietuvių Kultūr. Centre)

Literatūra visuomet dalinosi į daugy
bę mokyklų ir tendencijų, pokrypitpir 
linkmių, srovių ir srovelių. Taip buvo 
praeityje, taip yra ir dabarties metu. 
Bet kaip įvairūs nebūtų šie pasidalini
mai, jie visuomet galėjo būti surūšiuoti 
j dvi pagrindines kategorijas: formaliz
mą iš vienos pusės ir realizmą iš kitos. 
Tįeša, praeityje nei tie du terminai ne
buvo žinomi, bet literarinės pakraipos 
jau tada formavosi į dabartines stovy
klas, kurios dabar randasi mirtinoje ko
voje už hegemoniją, už pirmenybę rašto 

pasaulyje...
* Didelė klaida būtų manyti, kad kova 
tarp dviejų literarinių pakraipų yra ša
lutinis reikalas, neliečiantis, bendros vi
suomeninės kovos, kurios dalyviais mes 
esame. Ne, ta kova yra gyvybinė, para
lelė ekonominėms ir politinėms kovoms, 
bendros kovos, svarbi fazė. Mes turime 
ja-pažinti, kad nepapulti priešo stovy- 
klon tos fazės apimtyje. Mes. turime 
ją pažinti, kad būti geresniais kovoto
jais kitose fazėse.

Bendras apibūdinimas
Koks pagrindinis skirtumas tarp for

malizmo ir realizmo literatūroje? Trum
pai apibūdinant, mes galime pasakyti, 
kad formalistinės jėgos literatūroje, 
kaip mene bendrai, yra tos, kurios pre
tenduodamas, kad jų visas dėmesys yra 

.atkreiptas j formos tobulumą, paneigia 
■ burinio verte antrai vietai arba visai 

atmeta turinio reikšmę, kaip nelošiančią 
rolės kūryboje...

Iš kitos pusės stovi realistinė literatū
ra arba socialio realizmo literatūra, 
kaip mes ja kitaip vadiname. Ta lite
ratūra yra kūryba tų jėgų, kurios skai
to. kad forma yra neperskiriamai su
rišta su turiniu, kad tobula forma gali
ma tiktai esant teigiamam vertingam 
turiniui, kad turinys stovi pirmoje vie
toje. ” !

Kam toks nusistatymas tarnauja? 
Aišku, kad toms visuomeninėms jėgoms, 
kurios kovoja už pakaitas santvarkoje, 
kurios nori kelti protesto balsą už tie
sa ir teisėtumą, kitaip sakant,.pažangos 
jėgoms. ’’
.. Suglaudus: formalizmas tarnauja se

rbai tvarkai ir valdančiai klas.ei. socialis 
realizmas — darbo masėms ir kovai už 
socializmą.

Toks, trumpiausiai suglaudus, yra 
analizas dviejų pagrindinių srovių 

' literatūroje. Bet tas analizas yra mūsų 
aaializas. Socialio realizmo šalininkų 
analizas. Kita pusė su tuo analizu ne
sutinka. Jie nepripažįšta, kad jėgos yra 
taip pasidalinusios ir kad jie atstovauja 
senąją santvarką ir valdančią klasę...

Buržuaziniai literatūros kritikai nie
kad nepripažįsta, kad jie jaučia neapy
kantą darbininkų judėjimui, socializmui 
arba šalims, kur socializmas jau įgyven
dintas. Jie niekad nepripažįsta, kad jie 
smerkia kūrinį, nes. turinys jiems ne
patinka. Jie niekad nepripažįsta, kad 
jie ima poziciją visuomeninėje kovoje ir 
tas atsispindi jų literarinėje kritikoje. 
O, ne. Jie turi visai kitokį aiškinimą. 
Jie esą virš tos kovos.. Jie yra, jie nori, 
kad mes jiems'tikėtume, bešališki neu
tralūs. Jiems rūpi tiktai meninės for
mos, tobulumas, “grynas menas.” Ir jei 
jie kritikuoja kūrini su socialiu turiniu, 
jie teigia, tai tik todėl, kad turinys nu
stelbia formas, nes. formos blogos...

Bet padėjus juos po mūsų marksisti- 
zhiiu mikroskopu, mes galime aiškiai pa- 
Jįnatyti jų tikras intencijas, jų tikras, o 

. ne nuduotas, pakraipas. Kiekvienas pa- 
’ žangaus socialio turinio kūrinys buržu

azinių kritikų yra sutinkamas su ava- 
lanŠais aštrios kritikos. Bet įdomu, kad 

\ jie taip įstengia kamoflažuotis, jog nie
kas neprisipažįsta, kad turinys juos er

zina. Jie visuomet randa kitas prieka
bes.

Viena priekabė yra, k,ad kūrinys gvil
dena “incidentinius atsitikimus,” kurie 
neturi pastovios vertės, ir kurie gal jau
dina vieno laikotarpio rašytoją, bet -ne
jaudins ateinančių gentkarčių, niekad 
netaps klasiku. Tokiu būdu vaizdelis 
apie streiką ir kovas pikieto linijoje jų 
akyse yra “incidentinis,” bet apysaka 
apie tai, kaip pavydus vyras nušauna 
savo žmonos meilužį, jiems yra “pasto
vių vertybių” meno kūrinys, galintis 
tapti klasiku ir ateinančioms gentkar- 
tėms, nes ten gvildenami, jausmai, kurie 
yra “universalūs” ir “be laiko.”

Bet, ar socialė kova nėra universale 
tema? Ar žmonės nekovojo prieš prie
spaudą nuo giliausios žilos senovės? 
Tuos faktorius buržuaziniai kritikai pa
togiai pražiūri. Socialiai svarbią litera
tūrą jie pasmerkia kaip “propagandą,” 
“brošiūrizmą,” ne gryną meną.

Tame buržuazinių kritikų atsinešime 
glūdi daug hipokritizmo, veidmainiavi
mo ir apgavystės. Tie kritikai teigia, 
kad jiems svarbios tik forminės kūrinio 
savybės. Jeigu taip, kam jie iš viso gi
linasi į turinį? Logiškai kajbant, jie 
turėtų spręsti kiekvieno veikalo forma 
turinio nei neminint. Jie turėtų įstengti 
matyti gerą formą romane apie revo
liucini judėjimą lygiai kaip pasakėčioje 
anie žvejū drąsa, > novelėje-apie politi
nius kalinius lygiai kaip vaizdelyje apie 
jaunuolės pirmą bučkį... * -*

Dekadentų kūryba’
Formalistinės literatūros, ekstreme 

stovi dekadentinė literatūra, kuri sta
tosi tikslu visai išmesti iš savo ribų lo
gišką suprantamą turinį, arba paversti 
turinį degeneracijos, nesveikos erotikos, 
kraštutinio pesimizmo ir fatalizmo šal
tiniu.

Štai pavyzdi s iš beprasmiškos rašy
bos, ir kaip tik iš mūsų lietuviu litera
tūros, iš Antano Škėmos taip vadinamos 
“Giesmės.” kuri tilno “Literatūros Lan
kuose,” žurnale, kuris redaguojamas 
Baltimorėje ir spausdinamas Buenos Ai
rėse :

“Man skauda pečiai, ir skausmas 
tvaksi smilkiniuose. Iškišu liežuvį, ant 
jo krenta lašai nuo erškėčių karūnos, 
suvilgau liežuviu lūpas, kraujas skanes
nis už medų, kaip nutapė Salvador Dali. 
Kūjo dūžiai, kaip bombų sprogimai Ber
lyne griuvėsiuose, ir lieknos vinys įsi- 
čiulpia į mano mėsą. Matau kareivių 
rankas, jos tikros ir gysluotos. Dangus 
yra žalsvai mėlynas, mano kryžiaus dul
kės kyla į jį. Aš esu medyje ir esu virš 
žemės, aš e^u senas totemas ir moderni 
skulptūra, susuktas mėsos lynas, manimi 
ir per mane galima pereiti į rojų, esu 
Korano kardas ir Ozįrio svarstyklės. 
Esu kelio rodyklė, kuri niekad nepaju
dės.”

Ir jei to neužtenka, štai dar to paties 
rašto:

“Times skvero požeminių stotyje, ant 
laukiamojo suoliuko sėdi bomas ir lopo 
kelnes. Alkana žydė žvilgterėjo į ma
ne, gal-ji norėjo atsigulti kartu? Aš 
nemoku gulėti kaip pamišęs, aš neiš
moksiu. Reikia įsikibti emaliuotų vago
no turėklių, reikią elektros šviesoje ger
ti juodą kayą, daug Kalėdų senių ap
linkui. Kristus iš lėto sukasi aplink ma
ne, kaip mechanizuotas vaikų žaislelis. 
Jis meldžiasi ir prašo. Bomas neeipa 
niekur, sėdi ir lopo kelnes.

Mano giesmė turėjo būti.”
Čia mes turime gerą pavyzdį’ miglo

tos simbolis.tikos, kurią taip mėgsta nau
doti dekadentiniai rašytojai ir poetai. 
Ši simbolistika pretenduoja esanti labai 
reikšminga, atstovaujanti gilias mintis 
arba nuodugnius pergyvenimus. Gal 
pats autorius ir turi prasmę kiekvienam 
simboliui ir tuo būdu jungtinį vaizdą. 
Bet kas iš to? Ką jis komunikuoja. skai
tytojui? Kiekvienas, skaitytojas gali tą 
simbolistiką skirtingai spręsti, iššif

ruoti. Bet kodėl spėlioti ir šifruoti? 
Kuomi toks Škėma ar kitas dekadentas 
užsitarnavo, kad skaitytojas pašvęstų 
savo energiją ir laiko spėliojimui? Kas 
gali būti atrasta ir taip sakant supratus 
tą simbolistiką? Tikriausiai ne logiš
kos ar vertingos mintys, bet dekadenti
nis pesimizmo ir fatalizmo vaizdas...

Dekadentinės literatūros rūšis yra 
akcentas ant erotikos, ant seksualizmo. 
Jau nekalbant apie pornografinę ir pu- 
siau-pornografinę literatūrą, į tą kate
goriją gali papulti net tokie romanai, 
kaip žymaus Amerikos rašytojo Willia- 
mo Faulknerio.

Dar kita dekadentų rašybos rūšis yra 
sadizmo kūlimas ir glorifikavimas.

Ir dažnai tos visos rūšys sujungtos 
viename kūrinyje!

Nei sakyti nereikia, kad dekadentiz- 
mas literatūroje eiina ranka rankon s.u 
reakcingumu, dažnai ir su tiesioginiu 
fašizmu. Vienas žymiausiu dekadenti
nių Amerikos poetų vra Ezra Pound. 
Per paskutinius tris desėtkus metų jis 
kai kurių skaitomas žvmiausių Ameri
kos poetu, tai vra, tu, kuriems patinka 
onti-liaudiška literatūra. Antram pasau
liniam karui prasidėjus Ezra Pound gy
veno Italiioie. 1, Jis tuoiau stojo Musso- 
linio tapnvbon ir per visa karo eina nėr 
Romos radiia šaukė amerikiečius karius, 
dezertuoti, atsiriboti nuo taip vadinamo ■ • 
Roosevelto karo ir pereiti Hitlerio bei 
Mussolinio nusęn.

Karui pasibaigus Poundas. pateko į ame
rikiečiu armiios rankas, buvo suimtas 
ir gražintas šion šalin. Jis buvo teistas, 
bet kad išgelbėti to gyvastį, jo pritarėjai 
aukštose sferose išsirūpino, kad jis bu^2 
tu prinažįiftas pamišusiu. Na, gerai, 
jis tokiu buvo pripažintas ir patalpintas 
į privatiška. patogia ligoninę, kur jis tu
ri savo gražu kambarį ir tęsia savo ne
va kūrybą. Ir ko daugiau, jau po to, kai 
jis buvo patalpintas beprotnamiu, Ame
rikos Kongreso Knygyno teisėjų taryba 

' jam įteikė prizą kaipo geriausiam Ame
rikos. poetui! i!

Bet palikime . dekadentus formalistus 
ir eikime prie sveikos, prie žmonijai ir 
pažangai tarnaujančios literatūros. Ko
va tarp realistinės ir formalistinės, lite
ratūros, kaip sakėme anksčiau, yra la
bai sena. Akylus tyrinėtojas ja gali ras
ti net senovės Graikijos istorijoje, Ro
mos imperijos literatūros, eigoje, Vidur
amžiuose ir tikriausiai renesanse. Dan
te, kuri Engelsas vadino paskutiniu Vi
duramžių rašytoju ir pirmuoju naujųjų 
laikų,, buvo realistas ta prasme, kad jis 
sarkastiniai, kad ir per simbolius, kri
tikavo egzistuojančią santvarką. Bet / 
kaip filozofijoie. -tain literatūros teorir 
joje Engelsas" ir’ Marksas buvo pirmieji, 
kurie moksliškai nušvietė formalistinės 
literatūros rolę, įir nurodė, kain prieš ją 
kovoti, kain auklėti ir auginti naująją 
literatūra kain ginklą kovoje.

Sakau Engelsas ir Marksas, o ne 
Marksas ir Engelsas, kaip jnrasta. nes li
teratūros srityje Engelsas buvo didesnis 
žinovas už Marksa ir daugiau apie tai 
rašė. Daugybėje trumpu raštų ir ilges
niu traktatų, privatinių laiškų ir recen
zijų, Engelsas išsamiai analizavo ne tik 
praeities literatūra, bet ir iam artimu 
enochų — Ibseno, Balzaco. Dickenso ir. 
kitų. Jis nurodė, kokia role tendeincine 
literatūra, tai vra literatūra, kuri turi 
aiškia visuomenine krvnti, gali vaidinti 
kovoje, tai vra, jei ta tendencija yra 
pažangos pusėje.

T eninas daug rašė anie mena ir lite
ratūra. Anie meno santykius su visuo
mene jis sake:,-

“Menas priklauso liaudžiai. Nesvar- 
bu, ka menas duoda keliems šimtams ar
ba net keliem?, tūkstančiams žmonių, iš 
milijonu gyventoju tarno. Menas pri
klauso liaudžiai. Jis privalo turėti savo 
šaknis pačioje tirštumoje dirbančiųjų 
masių. Jis’turi būti toks, kokį tos ma
sės suprastų ir mylėtų,”

Realizmo klasikai
Šiuo momentu, kada pasaulis stovi ant 

naujos santvarkos slenksčio, kuomet 
apie trečdali simonijos jau gyvena po 
socializmu ar link jo žengia, Lepino žo- 

, džiai įgyja dar didesnės reikšmės. Nie
kad pirmiau reakcijos teoretikai taip 
nebandė gniaužti pažangią literatūrą. 
Tik pažiūrėkime, kas dedasi čia pat pas 
mus, Amerikoje.

Tik keli metai atgal, kuomet/ išėjo 
Howardo Fasto “Citizen Tom Paine,”, 
vienas žymiausių konservatyvių kritikų,* 
Clifton Fadiman, rašė žurnale “New 
Yorker”:

“Aš perstatau Howardą Fastą kaip 
vieną žymiausių Amerikos istorinių no-

velistų. Jis visuomet pasiekia Istorijos 
širdį.”

Apie Fasto “Freedom Road” New 
Yorko “Herald Tribune” rašė:

“Trimitas už laisvę... jaudinanti ais
tringa pasaka, kuri nepaliks nė vieno 
skaitytojo nesukrėsto...”

Taip jie rašė tik keli metai atgal. Bet 
šiandien Fastas negali rasti leidyklos 
savo knygoms ir turi jrfs spausdinti sa
vo kaštais, surenkant iš anksto prenu
meratas, kaip buvo atspausdinta jo pa
skutinis istorinis romanas “Spartakas.” 
Reakciniai kritikai dabar staiga sura
do, kad jis, kuris pirmiau jų buvo pri
pažintas vienu geriausių rašytojų, yra 
tik propagandistas!

Bet jie užmiršta, kad žymiausi Ameri
kos rašytojai, kurie dabar pripažinti 
klasikais, irgi tam tikra prasme buvo 
propagandistai, ‘kad jie savo raštuose 
reiškė protestą prieš seną pasaulį ir ra
gino prie naujo statybos.

Tik paminėkime kelius: Mark Twain a, 
Jack Londoną, poetą Whitmana, Drei- 
serį, jaunąii Upton Sinclairą. Fastas 
sako, kad Sinclair’io “Raistas” iki šios 
dienos lieka geriausia proletarinė Ame
rikos novelė. Ir ka>s gali paneigti, kad 
Sinclairio reputacya vyriausiai remiasi 
ant jo ankstyvesniųjų kūriniu, socialiai 
pažangių, o ant dabartinių? Tą patį ga
lima pasakyti apie Sinclair Lewisa, Dos 
Pas.os, Steinbecką ir kitus, kurie perėjo 
priešo stovyklo'n.

Ir kaip pasauliniu maštabu?
Klasikais skaitomi tie, kurie turėjo 

ne tik formales vertybes savo kūryboje, 
bet ką nors turiningo išreiškimui, kurie 
kūrė už tiesą. Taip, žvalgykimės,—

Ibsenas, norvegu klasikas, paskutinio 
šimtmečio pabaigoje meistriškai sarkas
tiniai piešė iau pūti pradedančią buržu
azijos moralybę.

Francūziios klasikas Balzacas buvo 
realisto realistas, kuris piešė savo šalies 
socialiai visuomenine panoramą.

Dickensas. Anglijos klasikas, kad ir 
nesuprato pilnai, kokiu kovos priemo
nių prispaustieji turi griebtis, savo kū
riniuose visgi išliejo karšta meile dar
bo žmonėms ir neapykantą prispaudė
jams.

Ir pa žiūrėkime dabąr. — A ragena s 
Francūziioie. Pa.bln Neruda Čilėje. Fean 
O’Casev Airijoje. Stenhen Zweig Vokie
tijoje, Jorge Amado Brazilijoje. Nazim 
Hikmetas Turkijoje. Afnderson Nexo 
Daniioie. na. ir Fastas. Amerikoje. — 
kiekvienoje šalvie žvmiausi raŠvtoiai. 
jau dabar pripažinti kaip klasikai, stovi 
su nažan.ga.

Rusiios literatūra visuomet hnvo pe- 
^lizmo tradicijoje, ir Žvmiausi Rneiins 
l’lnsikai. nuo Puškino noeziinie iki Der
bio nrnzoie. stevpio cų liaudimi. K°d 
dphnr Tarvhu Saiiino’oip nėra vi^tnq, dn_ 
korlont^mc ir fermalictnms. nprpibin r>ni 
stikvti. Npi ten ■'U’a dirva, iš knriec ii« 
dvrrtu. nei jie būtu teLreojami. jei kain 
kokie šungrybiai ir iškeltu cnvo galvas.

Lietuvių literatūroje
Lietuvių literatūroje dekadentizmas ir 

formalizmas niekad neturėjo didelės 
įtakos. Panašiai kaip rusų, taip ir lietu
vių literatūra turi stiprias humanistines 
ir realistines tradicijas. Klasiškieji Do
nelaičio “Metai,” pradėti rašyti 1740-tais 
metais, Baranausko poezija, Maironio 
klasiška kūryba,—tai yra gairės, pro ku
rias. galima žengti realistinės lietuviškos 
literatūros istorijos keliu. Formalizmas 
atėjo Lietuvon tik taip vadinamu po-mai- 
roniniu poezijos periodu, po pirmojo pa
saulinio karo, atėio iš Vakaru Europos, 
kur nihilizmas, dadaizmas ir kitokie 
formalistiniai izmai dygo kapitalizmo 

reikalavimai

Texas valstijos “Farm Bu
reau” atstovauja ir gina kapi
talistų farm erių Interesus. 
Savo paskutinėje konferenci
joje ši turčių agentūra iškėlė 
valdžiai reikalavimus. Ji rei
kalauja, kad būtų panaikin
tas federalinis įstatymas, ku-^ 

I ris draudžia farmeriams sam
dyti nepilnamečius vaikus. Ji 
reikalauja, kad būtų išleistas 
įstatymas, kuris atleistų vai
kus iš mokyklų darby m c tos
metu. Trečias ii’ paskutinis 
reikalavimas yra, kad nebūtų 
reikalaujama iš farmerių mo
kėti meksikiečiams darbinin
kams minimum algas.

Jis irgi prašo FBI 
palaiminimo t

Wash ingi on as. -— Jau vi
sam pasauliui žinomas John 
Foster Dulles reakcinis nusi
statymas. Bot jis pareiškė, 
kad jis nori, kad FBI ištyri
nėtų jo veiklos rekordus pir
ma, negu jis užims valstybės 
sekretoriaus vietą Eisen h o we- 
rio kabinete. Bet visiems aiš
ku, jog šis Dulles “pasirody
mas” yra tik žmonėms .akių 
muilinimas.

Supykęs kon.^resmanas

San/ Antonio, Texas. — 
Naujai išrinktas kongresme
nas Martin Dies pyksta ant 
demokratų kongresmanų. ' 
Mat, jis Kongrese vėl norėtų 
tarnauti komunistų gaudymo 
komiteto, kuris originališkai 
vadinosi “Dies Committee”. 
Bot kiti demokratai patvarkė, 
kad Dies tam komitete yra 
nepageidaujamas. Jie mano, 
kad Dies per daug susitepęs 
visuomenės akyse, ir todėl .jis 
negali atstovauti juos tokiam 
komitete.

Studentai laimėjo 
s&va teises

St. Paul, Minu. — Minneso- 
tos universiteto viršininkai 
buvo nutarę neleisti studen
tams pamatyti filmą “New 
China.” Jie pasakė, kad jie 
filmą matė ir surado, kad ten 
“nėra nieko daugiau, apart 
propagandos už komunizmą.” 
Išgirdo apie tai universiteto 
studentai. Pasipylė iš visur 
protestai prieš universiteto 
bosus.

Rezultatas: bosai nusileido 
ir leido ' studentams “New 
China” pamatyti ištisai.

★
Mažiau baliavos, 
mažiau kainuos

Paryžius. — Jungtinių Tau
tų organizacijos “UNESCO.” 
išlaidos labai didelės. O jos 
pasidaro tokios didelės todėl, 
kad jos nariai labai daug iš
leidžia baliams ir “parems”. 
Naujas direktorius Taylor pa
tvarkė, kad tam turi būti pa
darytas galas, štai sekamas 
posėdis turės įvykti Montevi- 
dėjoje. Ton pasilinksminimui 
buvo paskirta $5,000. Nauja
sis direktorius patvarkė, kad 
pilnai tam tikslui turės užtek
ti $400.

prieblandoje.
Smetoninėje Lietuvoje Kaune Laisvės 

Alėios kavinėse arba dekadentu daili
ninkų ateliese Žaliakalnyje rinkosi de
kadentiniai rašytojai ir poetėliai, kurie 
namėgdžiojo savo kolegas Paryžiuje, 
kalbėdami anie egzistenializmą, apie tai, 
kad liaudis jų. tu vargšelių, nesunranta, 
o rašyti jie rašė vis laibiau ir labiau ne
suprantamai. Šalia dailininkų forma
listinės prupės “Ars?’ kūrėsi rašytojų 
rageliai. Bet tai. buvo tik pūvančios ša
kos. t’ačios šaknvs ir kamienas liko 
sveiki.' Dauguma Lietuvos ra.švtoiu po
karinėje Lietuvoje buvo daugiau ar ma
žiau sutapę su liaudimi. Cvirka, Venc
lova. Korsakas, Salomėja Nėris,—tai vis 
vardai, kurie ant visuomet paliks lie
tuvių literatūros istorijoje, kuomet vi
sokie Bradūnai, Nagiai ir Niliūnai bus 
seniai namiršti. Cvirkos “žemė Maitin
toja” liks mūsų klasikų, kuomet visokie

(Tąsa 4-tam puslap.)

W alter P. Reuther 
džiaugiasi laimėjęs CIO 
prezidento vietą.
_— i......................................
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Iš Rusijos praeities
(Ištraukos iš ‘TSRS Istorijos’)

Volgos-Uralo kanalo 
, statyboje

18. PUGAČIOVO 
' VADOVAUJAMAS 

VALSTIEČIŲ KARAS

Bruzdėjimų pradžia. XVIII 
(:,r a. 7-tam dešimtmety vis daž- 
X nėjo valstiečių baudžiauninkų 
; pasipiktinimo a t s i t i kimai. 

Vien tik centrinėse šalies sri- 
X tyse buvo įvykę iki 40 bruz- 

dėjimų.
Ypačiai sunki būklė buvo 

Pavolgio tautų, begėdiškiau- 
" šiai caro valdininkų ir žem

valdžių išnaudojamų. Numal- 
” šinus Batyršos sukilimą Baš- 

• kirijoje, dar labiau buvo gro
biamos baškirų žemės. Rusų 
pirkliai ir pramoninkai ardė 
baškirų ūkius, kirto miškus 

’•ir statė naujas gamyklas. 
•« Bijodami užpuolimų, gamyk- 
•• Jas paverstavo jie tikromis 
» tvirtovėmis, aprūpintomis gin

klais ir paraku.
Bruzdėjimai taip pat apė

mė rusų kazokus, gyvenusius 
Jajiko (Uralo) pakrantėse. 
XVIII a. viduryje įvyko toks 
pat Jajiko kazokų suskilimas 
sluoksniais, koks prieš tai jau 
buvo įsigalėjęs Zaporožės ir 
Dono kazokų tarpe. Tarp pa
siturinčių ir eilinių kazokų 
mąsės dažnai įvykdavo susi-

ir apsiautė jį. Ta apsiaustis 
truko apie šešis mėnesius.

•Valstiečių ir Pavalgio tautų 
sukilimas.. Pugačiovo sukili
mas išjudino visus . Pavolgio 
stepių gyventojus. Kazachai 
beklajodami priėjo prie Jaji
ko, ir atskiri jų būriai įsiliejo 
į Pugačiovo armiją. Kalmu
kai, gyvenę stepėse tarp .že
mutinės Volgos ir Juodosios 
jūros,, taip pat dėjosi į Puga
čiovo armiją. Pugačiovui ar
tėjant prie Jajiko aukštupio, 
J jo armiją ėmė stoti totorių, 
.baškirų ir čeremisų (marių) 
būriai. Veikiai išplito sukili
mas tarp kalnų’ gamyklų’dar- 
-nvq nioapsiHA nsn.i jį tuIuiuiq 
džiauninkų tarpe. Kasdien pas 
Pugačiovą vyko iš artimiausių 
bajorinių dvarų būriai vals
tiečių bei kalnų gamyklų dar
bininkai.

Kazokų sukilimas virto val
stiečių kAru, sukėlusiu tiek 
rusų, tiek nerusų Pavolgio 
tautų gyventojus. Ties Oren- 
burgu Pugačiovas ir jo arti
miausieji padėjėjai, ’ įgiję ka
rinio patyrimo caro armijoje, 
ėmėsi organizuoti valstiečių 
ir kazokų būrius. Valstiečiai 
ir kazokai buvo suskirstyti į

kirtimų. Vyriausybe tais atve
jais palaikydavo turtinguo
sius kazokus bei išrinktuosius

pulkus ir kuopas. Buvo atski
ri kalmukų, baškirų, totorių, 
gamyklų darbininkų ir kiti

iš jų tarpo atamanus ir tuos 
bruzdėjimus prieš juos laikė 
“maištu”. 1772 m. kazokai 
per sukilimą Jajicko mieste
lyje užmušė atsiųstą pas juos 
generolą Traubenbergą, o taip 
pat ir keletą kazokų atamanų. 
Prieš Jajiko kazokus buvo 
pasiųsta valdžios kariuomenė, 

' kuri numalšino sukilimą ir pa
ėmė Jajicko miestelį. Kazokų 
savivalda buvo panaikinta, o 
Jajicko miestelyje buvo pa
likta karo įgula su valdžios 
komendantu. Daugelis daly
vavusių sukilime kazokų vis 
dėlto suskubo pasislėpti nuo 
persekiojimų.

Bandymas pasiųsti kazokus 
j karą su Turkija sukėlė bruz
dėjimų ir Dono kazokų tarpe. 
Tuo metu tarp Dono ir Jajiko 
kazokų pasklido gandas, kad 
Petras III esąs gyvas ir slaps- 

* tąsis kažkur kazokų tarpe.
Pradėjo rastis apsišaukėlių, 

. kurie dėjosi caru. Liaudis la
bai menkai težinojo Petro III 
istoriją. Petro III nužudymą 
ji aiškino bajorų kerštu už 
tai, kad caras norėjęs paleng
vinti valstiečių būvį.

Jemeljanas Pugačiovas.
1773 m. rudenį sukilusių ka
zokų vadu tapo Jemeljanas 
Pugačiovas. Jis gimė ir augo 

- prie Dono, Zimoveiskaja sta- 
nicoje, toje pačioje, kur gimė 
ir Step an as Razinas. Pugačio
vas dalyvavo Septynerių me- 
tų kare, buvo Lenkijoje ir 

M veikiančioje armijoje karo 
metu su Turkija. Dėl ligos 
paleistas namo, jis daugiau 
nebegrįžo į armiją, o tapo 

. “bėgliu kazoku”. Bastydama
sis Padonėje, P^volgyje b’ a- 
pie Jajiką,' Pugačiovas susi
durdavo su bėgliais valstie
čiais ir Uralo gamyklų darbi
ninkais, su kazokų varguome
ne bei su sentikiais. Tų klajo
jimų metu* Pugačiovas gerai 
pažino liaudies masių nuotai
kas ir jų reikalus.

177'3 m. fugsėjo mėn. Pu
gačiovas su nedideliu kazokų 
būriu pasirodė prie Jajiko, 

. dėdamasis imperatoriumi Pet- 

. ru III. Aplink Pugačiovą ėmė 
l burtis kazokai, iš kurių dau
gelis buvo dalyvavusių 1772 
m. sukilime. Su kazokų būriu 

. Pugačiovas vyko Jajiko upe 
aukštyn į Orenburgą. Prie u- 
pės buvo nedidelių, menkai 
sustiprintų tvirtovėlių. Puga- 

t čiovui besiartinant, įgulų ka- 
. reiviai ir kazokaį nužudydavo 
ar surišdavo savo karininkus 
Jr pereidavo Pugačiovo pusėn.
1773 m. spalio mėrr. pradžioje 
Pugačiovas pasirodė prie 0- 
renburgo, gerai įtvirtintos 
tvirtovės, kurioje buvo nema
ža įgula. Pugačiovas negalė
jo paimti OrenVurgo pultimi

pulkai. Kiekvienas pulkas sto
vykloje stovėjo atskirai. Gin
klai buvo labai blogi ir įvai
rūs ir tik nedaugelis ♦ turėjo 
šautuvus ir pistoletus. Daugu
mas tebuvo apginkluoti pei
liais ar net kuokomis. Iš ‘atim
tųjų patrankų buvo sudaryta 
artilerija, kuriai vadovavo 
buvęs kareivis. Dalį patrankų, 
be to, atsiuntė Uralo gamyk
lų darbininkai. Darbininkai 
vėl ėmė gaminti šiose gamyk
lose patrankas ir kitus gink
lus sukilėliams.

Liaudies armijos drausmė, 
nors Pugačiovas ir ėmėsi 
griežtų priemonių, buvo men
ka. Per kautynes kiekvienas 
pulkas bei dalinys stengėsi 
veikti savarankiškai. Valstie
čiai palei savo kaimus narsiai 
kovėsi, bet, kai tik armija nu
žygiuodavo į kitas vietas, pa
sitraukdavo iš jos.

Pugačiovas imperatoriaus 
. Petro III vardu leido “mani
festus”, kuriuose žadėjo ati
duoti liaudžiai dirbamą žemę, 
miškus, pievas, vandenis, 

! žvejybos vietas, druskos šalti- 
į nius ir kitus naudingus plotus. 
Valstiečius jis žadėjo atleisti 

I iš “verguvės jungo” ir grąžin- 
. ti jiems laisvę. Visiems gyven
tojams jis žadėjo panaikinti 
sunkų pagalvės mokestį. Bajo
rus jis vadino piktadariais ir 

j įsakinėjo juos žudyti. Kilda- 
! mi prieš dvarininkus, valstie
čiai manė, kad juos iš bau- 

i džiavos verguvės gali išgelbė- 
! ti “gerasis caras”. Toks “ge
rasis caras” jiems buvo Pūga- 

i čiovas. , .
Pugačiovo laimėjimai. 1773 

m. pabaigoje pasiųstoji ap
siaustajam Orenburgui gene
rolo Karo vedama vyriausybės 
kariuomenė buvo nugalėta. 
Tai, kad Pugačiovas nugalėjo 
reguliąriąją kariuomenę, pa
darė didelį įspūdį tiek sukili
mo apimtose vietose, tiek ir 
valstybės viduje. Bajorus pa
gavo siaubas. Dargi per šim
tus kilometrų nuo Pavolgio 
gyvenę dvarininkai su nerimu 
laukė pasirodant baisiojo “Pu- 
gačiaus”. Prieš sukilėlius bu
vo pasiųstos stambios regu
liariosios armijos jėgos, gene
rolo Bibikovo vadovaujamos.

Valstiečių karas iškėlė eilę 
talentingų ir narsių liaudies 
būrių vadovų. Baškirų raite
liams vadovavo didvyriškas 
baškiras Salavatas Julajevas. 
Salavatas Julajevas buvo liau
dies poetas. Jo sukurtose 
liaudies dainose buvo išreikš
ta begalinė meilė gimtinei, 
jos laukams, miškams, klajo
jimo vietoms. Iš Uralo darbi
ninkų tarpo iškilo antras ta
lentingas sukilimo vadovas— 
Ivanas Bieloborodovas. Eiti-

n.alą Volga - Uralas ir iš jo 
išeinančius ūkinius - skirs
tomuosius kanalus, bus iš
spręsta milijonų hektarų 
sausringų Užvolgio ir Pa- 
kaspijo žemių apdrėkinimo 
bei irigavimo problema. Tai 
grandiozinio Tarybų šalies 
Pietryčių gamtos pertvar
kymo plano svarbi sudėtinė 
dalis. Kanalas bus laivybi- 

-nis visame savo ilgyje. Jo 
vandenys pertvarkys di
džiulio pusi au dykuminio 
krašto ekonomiką.

Volgos - Uralo kanalas 
nutįš 609 kilometrus — nuo 
Stalingrado vandens sau
gyklos ligi Uralo upės. Du 
tūkstančius, kilometrų su
daro vien pagrindinių drė
kinimo bei irigavimo kana
lų. trasos, kurios išeina iš 
svarbiausiosios arterijos ir 
teikia gaivinamosios dyėg- 
mės* 8-niems mil i j o n a m s 
hektarų derlingos, žemės, 
kenčiančios dėl sausvėjų.

Kartu su hidrotechnikos 
darbais, čia bus įvykdyti 
dideli mišku melioravimo 
darbai. Miškų juostos, 
ąžuolynai, krūmynai su
stabdys smilčių slinkimą ir 
kompleks.e su vandens re
sursais sudarys galimumus 
plačiai Vystyti visas žemės 
ūkio šakas. Sodininkystė, 
m e d v i Ininkystė, vynuogi- 
ninkystė, žuvininkystė taps 
naujais galingais kolūkių 
ir tarybinių ūkių pajamų 
šaltiniais.

Volgos - Uralo kanalas 
yra du kartus platesnis ir 
šešis kartus ilgesnis už Le
nino vardo Volgos - Dono 
laivybinį kanalą; žemės 
darbų ’ apimties; ’ atžvilgiu 
naujoji statyba pralenks 
Volgos Dono statybą aš
tuonis kartus. Savitakos 
principas kelia reikalą, da-, 
rant iškasas iki 22 metrų 
gylio, kartu' atskirose, že
miausiose vietose statyti 
dirbtinius 6 metrų aukščio 
užtvankų pavidalo krantus. 

-Keliose vietose po kanalu 
bus nutiesti specialūs diu- 
keriai stepių upėms pra
leisti, o virš jų bus pastaty
ti geležinkelių ir automobi
lių tiltai.

Stambiausi įrenginiai čia 
bus laivybinis šliuzas bei 
siurblių stotis kanalo pra
džioje ir hidroelektrinė — 
jo gale, netoli Uralo upės. 
Siurblių stotis įstengs pa
duoti į kanalą 400 kubinių 
metrų vandens per sekun
dę. Hidroelektrinė teiks 
reikiamą elektros energijos 
kiekį eksploatuojant kana
lą ir jo drėkinimo sistemas. 
Be to, sukuriami dar 45 
įvairūs gelžbetoniniai įren
giniai— vandens priimtu
vai, vandens išleistu vai, už
tveriamieji vartai ir siur
blių statys vandeniui pa
duoti į vandens spaudimo 
rezervuarus, iš kurių ‘jis sa
vitakos būdu!. tekės ūki
niais .- skirstomaisiais ka
nalais. Jiems pastatyti rei
kės įvykdyti labai daug 
gelžbetonio darbų. Reikės 
akmeniu ir kitomis medžia
gomis įtvirtinti 500 tūks
tančių kvadratinių metrų 
kanalo šlaitų.

Išilgai viso kanalo nuo 
Volgos ligi Uralo eis asfal
tuotas . plentas, kurią- su
jungs į vieną transportų 
tinklą esamuosius rajonu 
nes reikšmės vieškelius. I 
paruošiamųjų 'darbų kom
pleksą įęina — nutiesti 360 
kilometrų elektros laidų li
niją, 200 kilometrų priva
žiuojamųjų geležink e 1 i ų, 
pastatyti gerai įrengtas 
gyvenvietes ir įvairias pa
galbines ‘įmoneš. šiam tiks- j

Stalingrado magistralinis 
savi takos kanalas Volga - 
U ralas prasideda prie. 
Osadnos upokšnio ties Sta
lingradu ir nutįsta į rytus 
per sausąsias Užvolgio ste
pes. Iki šių metų vidurio 
kanalo trąšoje iš esmės bu
vo vykdomi .tyrinėjimo dar
bai, kurie atskiruose ba
ruose tebevyksta ir dabar. 
Vyriausiojo inžinierių - ge
ologų būrio pastangomis 
Volgos - Uralo tarpupyje 
buvo surinkti reikalingi 
duomenys techniniam ka
nalo projektui sudaryti.

Kanalo trasoje išsiplėto
ję statybos darbai įgauna 
vis didesnį užmojį. Keleto 

[Uralo elektrinių ekskavato
rių įgulos drauge su nepa
prastai galingų savaime iš
sikraunančių sunkvežimių 
vairuotojais išima gruntą 
iš kanalo vagos ir perneša 
jį į kitas vietas.

Kanalo ■ trasoje pradėjo 
dirbti pirmasis keturiakū- 
bis žingsniuojantysis eks
kavatorius, pagamintas No
vo - Kramatorsko gamy
kloje. Iš Volgos - Dono ka
nalo statybos čionai atvyko 
socialistinio darbo didvyrio 
Dmitrijaus Slepuchos įgu
la. Iš ten pat atvykd 14- 
kūbis žingsniuojantysis 
ekskavatorius k a r t u su 
Anatolijaus Us.kovo įgula.

Kanalo vaga vis toliau 
įsiskverbia į Užvolgio ste
pę. Kuo ’plačiausiai staty
bos -.montavimo darbai čia 
išsivystys antrojoje kitų 
metų pusėje.

Kaip gi atrodys šis nau
jas milžiniškas įrenginys?

Pastačius Štai i n g r a d o 
magistralinį savitakos ką-

< — ■;------- - ----------------

nis Jajiko kazokas, atamanas 
Ivanas Zarubinas, pravarde 
“Čika”, ne kartą buvo nuga
lėjęs caro kariuomenę. Kai 
Pugačiovas priėjo prie Oren
burg©, jį sutiko baudžiaunin
kas valstietis Afanasijųs Chlo- 
puša, Orenburg©' gubernato
riaus pašiusias ■ padegti suki
lėlių parako atsargas ir pri
kalbėti kazokus atsiskirti nuo 
sukilėlių. Bet Ghlopuša perė
jo Pugačiovo pusėn ir tapo 
vienu artimiausių jo padėjė
jų. Jis vadovavo atskiram da
liniui ir savo netikėtais bei 
staigiais antpuoliais keldavo' 
bajorams siaubą.

1774 m. kovo' mėn. Puga
čiovas buvo netoli Orenburg© 
nugalėtas ir priverstas atsi
traukti nuo apsiaustojo mies
to. Persekiojamas jis traukėsi 
Į Baškiriją, į kalnų gamyk
lų rajoną, kur sukilėlių bū
rius vėl papildė gamyklų dar
bininkai, rusų valstiečiai ir 
baškirai. Tatai leido Pugačio
vai pasukti prie Karnos upės 
ir toliau—prie Kazanės. Ka
zanė buvo viso Pavolgio ad
ministracinis centras, ir jos 
paėmimas būtų turėjęs dide
lę reikšmę tolimesnei sukili
mo eigai.

1774 m. liepos hiėn. Puga
čiovas priėjo prie Kazanės. 
Patrankos buvo privežtos prie 
miesto po šieno ir šiaudų gur
guolių priedanga. Tuo metu 
būrys neginkluotų gamyklų 
valstiečių 'nepastebėtas pri
slinko daubomis ir netikėtai 
puolė miesto įtvirtinimus. Be
veik plikomis rankomis vals
tiečiai išvijo caro kareivius ir; 
pasukę į miesto pusę .atimtą 
iš jų patlanką, ėmė šaudyti- 
iš jos išilgai gatvių. Iš kitos 
pusės į miestą įsiveržė bąški- 
rai. Caro įgula pasislėpė se
novinėje tvirtovėje. Kazanei 
į pagalbą atėjo caro kariuo
menės dalinys, pulkininko 'Mi- 
chelsono vedamas. Kazanės 
apylinkėse Pugačiovas buvo 
sumuštas ir su nedideliu bū
riu pasitraukė į dešinįjį Vol
gos krantą. . < -

PASTABOS Darbininfcą
Sveifcata

Springfield Union, Spring
field, Mass., išeinąs laikraštis 
rašo, kad 11 komunistų, kurie 
buvo pirmiau nuteisti ir kalė
jimai! pasiųsti, turėtų būti pa
leisti. Jis pasmerkia Smith o 
aktą, pagal kurį komunistai 
buvo nuteisti.

Pirmame savo puslapyje jis 
patal|pino 280 visuomenės 
veikėjų atsišaukimą prašant 
prezidentą Trumaną tuos kali
namus komunistus amnes
tuoti, iš kalėjimų paleisti.

Minimas laikraštis pamini 
j kunigus Philip Steinmetz ir 
i Herbert Gezork, kurie smer- 
j kia Smith o aktą, kaip laisvo 
Į žodžio slopintoją.

Dr. Herbert W. Horne, su 
Amerikos militarinėmis jėgo
mis aplankęs Nagasaki po to, 
kai ten buvo atominė bomba 
numesta, rašo Boston Globe 
apie tos bombos baisenybes.

Jis pastebi visiems, kad a- 
tominiame kare pasislėpimo 
mažai tėra. Daugiausia būtų 
išžudyta civilių žmonių ir su
naikinta miestų. Karas apimtų 
visą teritoriją, o ne tik frontą.

Jis primena ir tai, kad i 
Nagasaki mesta atominė 
bomba nušlavė viską dviejų 
mylių plote. Septyni tūkstan
čiai žmonių, jų namai, dirbtu
vės, mokyklos, bažnyčios, te
atrai—viskas pranyko. Pasili
ko tuščia vieta.

Dr. Horne todėl kviečia vi
sus ir visas darbuotis dėl tai
kos.

★

Kalifornijos dienraštis Dai
ly Signal primena, kad Angli
ja veda prekybą su Kinija, 
kurios 457,000,000 žmonių 
yra geriausi pirkėjai įvairių 
jiems reikalingų produktų.

Tai kodėl Amerika, šis laik
raštis pastebi, negali vesti to
kios pat prekybos su Kinija? 
G tokia prekyba gali lengviau 
suartinti valstybes, negu bile 
kas kitas.

Vietoje kariauti, ddug svei
kiau Amerikai butų su Kini
ja bizniavoti.

Būsimo prezidento Eisenho- 
werio paskirtas darbo sekre
torium Martin P. Durkin yra 
priešingas negrams priklausy- 

lui prireiks čia atgabenti 
didžiulį kiekį metalo kon
strukcijų, akmens, miško 
medžiagos, cemento ir kitų 
statybinių medžiagų. Dalis 
šių medžiagų bus. išgauna
ma prie pat kanalo, tose 
vietose, kuriaš neseniai at
rado mokslinės ' ekspedici
jos. - ’

Siekdami per likusius 
ketverius metus apdoroti 
415 milijonų kubinių me
trų grunto ir įvykdyti mil
žinišką kitų statybos.-mon- 
tavimo darbų apimtį, staty
tojai apsiginkluoja galinga 
technika. Kanalo * trasoje 
veiks septyniolika žemės 
kasimo, milžinų, šeši šimtai 
10-15 - kūbių skreperių, de
šimtys trikūbių elektrinių 
ekskavatorių, žemsiur b ė s, 
šimtai galingų traktorių, 
automašinų bei Uitų me
chanizmu.

A. Bakulinas 

Realizmas
(Tąsa nuo 3 puslapio)

“Namai ant Smėlio” bus po smėliu už
kasti ir pamiršti...

“Ana pusė” turi pakankamai pinigi
nės paramos, turi Fordo ir kitas fon- 
dacijas, visokias subsidijas ir mecenatus. • 
M.es turime tik savo pasiryžimą, atsida
vimą ir įsitikinimus. Parodykime, kad 
mes šiose sunkiose sąlygose įstengiame 
tarti raštu, grožiniu raštu, savo žodį. 
Parodykime, kad kaip Fasto boikotas 
nesulaiko jo ir jo kolegų nuo naujų kny
gų leidimo' sunkiausiose ekonominėse 
sąlygose, tos aplinkybės nesulaiko nė

4 pusl.-Laisvė

ti toje pačioje unijoje, kurioje 
jis yra prezidentu. Jis yra 
ADF plumberių unijos prezi
dentas.

Dėlto negrų organizacijos 
protestuoja prieš Durkino pa
skyrimą. Negrai skaito jį dis
kriminaciją palaikančiu.

Negrų protestai pasieks ir 
Kongreso rūmus. Pažiūrėsi
me, kas iš to išeis.

Journal of Commerce pra
našauja, kad republikonų ad
ministracija pilniausia vykins 
Tafto-Hartley įstatymą, pa
naudos jį prieš kovojančius 
darbininkus ir prieš jų uni
jas. 'Nusileidimo nebūsią tuo 
klausimu.

Naujoji administracija iš- 
bandysianti, kaip šis įstatymas 
veikia streikuose ir kituose 
darbininkų su darbdaviais su
sikirtimuose.

Juk prezidentas Eisenhowe- 
ris nenorėsiąs susipykti su se
natorių Taftų, kuris yra šio 
įstatymo tėvas ii1 už kurį .jis 
galvą guldęs.

★

Mainieriai vis tebežūsta ka
syklose. Spalio mėnesį 36 
mainieriai užmušti minkšto
sios anglies kasyklose, o 9—• 
kietosios anglies kasyklose.

Daugiausia Užmušama krin
tant anglims iš kasyklų lubų. 
Tokiu būdu 19 mainierių buvo 
užmušti. Atrodo, kad ir šiuo 
metu nėra kasyklose geros 
apsaugos.

Rugsėjo mėnesį Belgijos 
prekyba turėjo $14,685,500 
deficito. Mat tiek importas 
buvo didesnis už eksportą.

Belgijos finansinė padėtis 
todėl darosi, labai sunki. O 
dar reikalaujama skirti di
džiules sumas militariniams 
reikalams. Tai gali kraštą pri
vesti prie bankrūto.

Apskaičiuojama, jog Ame
rikos valdžia ir žmones yra į- 
siskolinę turčiams 267 bilio- 
nūs dolerių. '

Gentkarčių gentkartės tų 
skolų neatmokėsiančios. O tos 
skolos vis auga ir auga.

Anglijos Darbo Partijos de
legacija išvyko Afrikon studi
juoti tenaitinę padėtį i)- žmo
nių kovas už laisvę.

žiūrėsime, kokį raportą ji
nai parveš namo ir ką reko
menduos daryti. < Gri-kis.

Kalėdiniai giesmininkai 
ragino Eisenhowerj 
sustabdyt, karą Korėjoje

New York. — Apie 75 
žmonės giedojo kalėdines 
giesmes prie generolo Ei- 
senhowerįo buveinės antra
dieni vakare. Giesmininkai 
pamargino papr astąsias 
giesmes dainomis., Šaukian

čiomis sustabdyti karo 
. veiksmus ir daryti taiką 
Korėjoje.

Tarp giesmininkų buvo, 
daug fabrikinių darbininkų 
ir darbininkių. Jiems va
dovavo Earl Robinson ir 
Bety Sanders.

Turkija daro “apsigyni
mo” sutartį su Graikija ir 
Jugoslavija.

KONSERVUOTI 
ŽMOGAUS KAULAI

Iš visų žmogaus kūno or
ganų kaulai galimą sukoii^ 
servuot geriausiai ir ilgioj 
šiam laikui.

Kaulu konservavimas bu
vo daromas ir nuo seniau. 
Tam tikslui kaulai ir kau
lų dalys būdavo sušaldo
mos, laboratorijose, univer
sitetuose — medicinos fa
kultetuose.

Bet vien tik sušaldyti 
kaulai taip gera.i nepasilai
kydavo. Čia reikėjo pageri
nimo, ir pagerinimas tapo 
surastas., pritaikant šaldy
mo ir džiovinimo procesą.

Pat pirma kaulų dalys, 
atitinkamo dydžio ir pavi
dalo, nuvalytos, nušvarin
tos, sterilizuotos ii' sukrau
tos ant emaliuotos lėkštės. 
Čia jos gausiai apšvirkščia- 
mos penicilino ir strepto- 
mycin.o skiediniu. Paskui, 
jos sušaldomos ir gerai iš
džiovinamos tam sušaldy
tam stovy. Paskiau jų 
šaldytų laikyt ir neberei
kia. Tik reikia sudėstyk j 
sterilius stiklinius indus ir 
aklinai, sandariai užtaisyt, 
kad oras neprieitų ir ne-

I apkrėstų.
Taip sutaisyti kauliukai 

galima laikyt paprastoj 
kambario temperatūroj, 4^ 

i jie bet kada tinka operaci
nei vartosenai, net iki sep
tynerių metų. Vien tik su
šaldyti kaulai išsilaikydavo 
tikę vienerius metus laiko, 
o šaldyti, džiovinti ir anti
biotikais užtaisyti kaulai 
išlieka naudingi net septy
nerius metus. Labai nau
dingas, labai esmingas kon- 
s.ervavimo pagerinimas.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
.—“—- f

Francijos premjeras Pinay 
galutinai pasitraukė

• Paryžius. — Francijos 
; premjeras Ant. Pinay galu- 
(tinai pasitraukė iš valdžios. 
I Atmetė prezidento V. Auri- 
( oi o prašymą dar patar.nau- 
I ti.

Pinay pasitraukė todėl, 
kad daugelis šalies seimo 
narių kritikavo finansinę 
jo politiką ir peršamus 
naujus taksus.

Francijos finansai taip 
i nupuolė, kad duoda jau 
! daugiau kaip tris frankus 
: už vieną amerikinį centą.
I ■

Amerikinių kraštų unijistfej 
smerkia Argentinos, Perų,

Venezuclos valdžias
Rio de Janeiro, Brazilija.

— Suvažiavimas bendrosios 
Amerikinių Šalių Darbinin-’ 
kų Organizacijos pasmerkė 
diktatoriškas. Argentinos, 

. Poru ir Venezuelos val
džias. Bet pamatinis tos 
organizacijos tikslas—nau
doti darbo unijas kovai 
prieš komunizmą.

Suvažiavime dalyvauja 
delegatai iš Jungtinių Vals
tijų, Kanados ir 17 Lotyniš 
kosios Amerikos, kraštų.

literatūroje
mūsų. Leisdami knygas, atsiminkime, 
kad knygos vertė ne tame, kiek pelno 
(ar kiek mažai nuostolio) ji atneš lei
dyklai, bet kiek ji galės prabilti j žmų- 
nes, ant kiek ji gali skatinti į kovą, ug
dyti viltį, byloti už tiesą. Kad ir labai 
aprėžta ir kukli yra mūsų Amerikos 
lietuvių literarinė dirva, vis vien parem
kime iki paskutinės galimybės kiekvie
ną jos kampelį ir žemes saują, kad kaj'-.. 
tu su Aragonais, Fastais, Erenburgafc, 
Nerudais ir, taip, Venclovomis ir Kor
sakais., galėtume pasakyti, kad neaplei-” 
dome to kovos lauko šioje sunkioje va- / 
landoje... • J ' ii

f

(Liberty)--Šestad., Gruodžio-Dec. 27, 1952 ".L
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(Tąsa)
į Jie grįžo per. mišką tylėdami. Aneta 
ijxivo jį prašiusi nepertraukti tylos. Jis 
s laikė ją už alkūnės. Jo išraiška buvo

labai švelni. Ji šypsojosi pusiau pri
merkusi akis. Šį kartą jis vadovavo jos 
žingsniams. Jis jau nebeatsiminė, kad 
prieš valandą čia vėrkė... ' ;

Miško gilumoje šuns lojimai vijosi 
grobį...

*
Ji išvažiavo rytojaus dieną. Ji pasa

kė gavusi laišką, pranešantį staigų seno
sios giminaitės susirgimą. Briso nesida
vė visai sukvailinami. Jau kurį laiką jie 
labiau negu Rože įtarė Anetą jiems pa
sprunkant. Bet jų orumas reikalavo pa
sirodyti neprileidžiant tos galimybės~4r 
tikėti šio staigaus išvykimo pateisini
mais. Iki paskutinės minutės buvo vai
dinama- trumpo persiskyrimo ir greito 
pasimatymo komedija. Anetai buvo sun
kus toks prisivertimas; Rožę buvo ją 
prašęs pranešti savo sprendimą tik vė
liau, iš Paryžiaus, ir Aneta prisipažino, 
kad jai būtų buvę labai nejauku tai pra
nešti Briso gyvu žodžiu. Išsiskiriant 

M pasikeista šypsniais, blankiais žodžiais, 
glamonėsiais, kuriuose visai nebuvo šir
dies.

Rože vėl lydėjo Anetą į stotį arkliu. 
Jie abu buvo nuliūdę. Rože pagarbiai 
atnaujina Anetai pasiūlymą ją vesti;'jis 
tikėjosi tai privaląs, jis buvo kilnus: jis 
buvo net perdaug kilnus. Taip pat jis 

, dabar pasiskyrė teisę leisti Anetai pa
jausti savo autoritetą jos pačios gerovei. 
Jam atrodė, kad, save atiduodama jau 
nuo jo atsisakiusi, Aneta susikūrė jau 
nebe vienodą tarp jųdviejų padėtį ir 
kad dabar jis privalėjo reikalauti vedy
bų. Anetai pęrdaug buvo aišku, kad, da
bar ją vedęs, ją globodamas, jis laikytų 
save tūkstantį kartų labiau pateisintu 
negu anksčiau. Ji, be abejo, buvo jam 
dėkinga už j d mandagų užsispyrimą. 
Bet... ji atsisakė. Rože slapčia buvo su- 

-zsierzinęs. Jis jos nebesuprato... (Jis 
i galvojo niekados jos nesupratęs!)... Ir 

jis griežtai ją smerkė. Jis to anaiptol 
neparodė. Bet ji tai atspėjo su 
dėsio ir ironijos mišinių, — ir vis 
meilės... (Tai vis buvo Rože!..)

Prieš pat atvykstant ji uždėjo savo 
pirštiniuotą ranką ant Rože rankos. Jis 
krūptelėjo:

—■ Aneta! •. .
' Ji tarė:

— Atleiskime vienas antram! t
Jis norėjo kalbėti; jis negalėjo. Jų 

rankos spaudė viena antrą. Jie nežiū
rėjo vienas į kitą, bet jie žinojo, kad abu 
laikė savo ašaras vos vos nepratrūkstan- 
Čias...

Jie buvo stotyje: jie turėjo stebėti vie
nas kitą. Rože patalpino Anetą į jos Va
goną. Ji buvo ne viena tame skyriuje. 
Reikėjo apsiriboti banaliais draugišku- 

^A.mais, bet jų žvilgsniai godžiai dėjosi į 
širdį mylimo veido atvaizdą.

Traukinys sušvilpė. Jie pasakė:
— Iki greito pasimatymo!
Bet jie galvojo:
“Niekados.’ ’
Traukinys išėjo. Rože grįžo temstant. 

Jo .širdis buvo pilna skausmo ir pykčio. 
Pykčio ant Anetos. Pykčio ant savęs. Jis 
jautėsi draskomas. Jis jautėsi — o gė
da! — jis jautė palengvėjimą...

Ir tuščiame kelyje sustabdydamas sa
vo arklį —- iš neapykantos sau pačiam, 
iš neapykantos ir meilės jis verkė kar- ,Z, :■ V • •ciai.

grobta sujauktos įvairių emocijų ma
sės... Tamsios melancholijos, kartaus 
saldumo, pelenų skonio burnoje, apviltų 
lūkesčių, staigių prošvaisčių atsiminimų, 
nuo kurių širdis vertėsi kūliais; nevil
ties antpuoliai, • savimeilė, žaizdotas 
meilės jausmas, pajautimas griuvėsių, 
nebegrąžinamo likimo, prieš kurį veltui 
visos pastangos, — jausmas iš pradžių 
slegiantis, paskui liūdnas,, paskui pama
žu išsiliejąs į sustingimą, kurio tolimas 
liūdesys buvo persunktas keistos aist
ros... Ji nesuprato...

Vieną naktį sapne ji pamatė save miš- 
’ ke, pritvinkusiame pumpurų. Ji buvo 
viena. Ji bėgo per tankynes. Medžių ša
kos kibo į jos suknelę, rasoti krūmokš
niai graibstė; ji išsiplėšė iš jų, bet susi
draskė; susigėdusi, ji pasijuto pusnuo- 

' gė. Ji susil-enkė, norėdama prisidengti 
savo sijono gabalais. Ir štai ji pastebi 
.priešais save ant žemės pailgą pintinėlę 
po kupsteliu saulės' apšviestų lapų, — ne 
geltonų, paauksuotų, — bet baltų, .lyg 
sidabras, panašių į beržo kamieną^ bal
tų kaip ploniausi skalbiniai. Ji žiūri su- 
jaudihta, ji klaupiasi prie jos. Ji mato 
pradedančius judėti skalbinius. Plakan
čia širdimi ji tiesia ranką, — pabunda... 
— Jos susijaudinimas nesibaigė... Ji ne- 
.sup’rato.

Atėjo diena — ji suprato... Ji nebebu
vo viena... Joje kilo gyvybė, nauja gyvy
bė...

Slinko savaitės, tuo tarpu ji puoselėjo 
savo paslėptą pasaulį...

“Meile, argi tai tu? Meile, tu, kuri 
bėgai nuo manęs, kai aš tikėjausi tave 
sučiupti, ar tu atėjai į mane? Aš tave, 
laikau, aš laikau tave, tu niekaip nebe- 
ištrūksi iš manęs, o mano mažyte kaline, 
aš tave turiu savo kūne. Atsikeršyk! 
Valgyk mane! Mažoji graužike, graužk 
mano įsčias! Tu maitinkis mano krau
ju! Tu esi aš. Tu — mano svajonė. Ne
galėdama tavęs surasti šiame pasaulyje, 
aš tave sukūriau savo kūnu.:. Ir dabar, 
Meile, aš tave turiu! Aš esu tas, kurį

liū
dai’ •

b

“mažutė- 
jis jautė 

suprato

' ’•< ’ ė" r

Gloucester, N. J.
Gloucester miestas atrodo, 

kaip kokis užmirštas kampe
lis, jokių žinių Laisvėje ar 
kur kitur niekados nesimato. 
Rodos, kad čionai visai negy
vena lietuvių ir ‘nėra nieko 
tokio, kas galima būtų apie 
juos parašyti į laikraštį ir 
pasidalinti žiniomis su kitaip 
skaitytojais. Bet ištikrųjų taip 
nėra. T'okis manymas būtų 
klaidingas.

čia gyvena senosios kartos 
lietuvių net šešios šeimos—ke
turios iš jų susi vedę našliai, ir 
viena moteris gyvena su savo 
dviem suaugusiais sūnais. Vy
ras yra miręs. Taipgi dar 
randasi keturi čiagimiai ir su- 
sivedę su svetimtaučiais. Visi 
jie gyvena pasiturinčiai ir tu
ri nuosavybes, išskyrus vieną, 
kuris priklauso biednuomenės 
sluogsniaVns.

I Jurgis Savickas, , talentin
gas jaunuolis, išėjęs Pennsyį- 
vanijos universitetą nemoka
mai. Mat, jis patapo futbolės 
čampijonu ir per du kartu 
buvo siųstas į Kaliforniją dėl 
naujų metų lošimo. ‘Dabar jis 

! jau baigia dantisto mokslą ir 
į apsivedė su milijonieriaus 
j Hurley departmentinių krau- 
j tuvių savininko duktere.

Per pereitus rinkimus šito 
i miesto balsuotojai 391 balso 
! dauguma nubalsavo, kad bū
tų sekmadieniais karčiamos 
uždarytos. Taigi dabar jau 
nuo 12-tos vai. šeštadienio 
naktį būna uždaryta net iki 
7-tos valandos ■ pirmadienio 

j ryto.
Mrs. Olsonienė, Gloucester 

j Ilts. piknikams parko savi- 
j ninkė aimanuoja, kad negalės 
i turėt piknikų sekmadieniais, 
I kadangi negalima bus parda- 
| vinėti alkoholinius gėrimus.
1 Camdenietis.

Detroit, Mieli.
—I-----------------

Gerai pavykusios prakalbos
Gruodžio 14 d. po pietų į- 

vyko svarbios prakalbos 
Draugijų Svetainėje. Kalbėjo 
delegatai atvykę j Sveturgi- 
mių Gynimui Konferenciją, 
kuri buvo čioi aj per dvi 
dienas.

Mitingą atidarė Chas. Nau
sėda, pirmininkavo N. Beliu- 
nienė.

Pirmoji trumpai kalbėjo 
chicagietė Marė Kirstukieno. 
Ji apibudino svarbą lietuvių 
ir tarptautinės konferencijų 
ir pabarė detroitiečius, kad 
jų nedaug dalyvavo, ypač 
kad išrinkti delegatais neda
lyvavo.
... Ji taipgi išreiškė dėkingu
mą tiems detroitiečiams, ku
rie labai gražiai priėmė dele
gatus, pagelbėjo jiems.

Antras kalbėjo Stasys Ve
šis, irgi chięagietis. Jis pla- 
čiau apibrėžė konferencijos 
darbus, išreiškę jo įgautą ge
rą įspūdį, taipgi trumpai pri
siminė apie esamą situaciją 
ir ragino visus kovoti prieš 
deportavimų isteriją ir ginti 
persekiojamus politiniai vi
suomenės veikėjus.

Trečias kiek ilgiau kalbėjo 
V. Andrulis. Jis daugiau ap
sistojo ties tikslu deportavi
mų isterijos. Nurodė, kad 
puolimai ant svetimkalbių ii’ 
abelnai darbininkų spaudos 
redaktorių reiškia puolimą
ant laikraščių. Puolimas kitų 
žmonių turi tikslą bauginti 
organizuotus darbininkus, 
slopinti judėjimą.

*
Aneta sugrįžo į Bulonės namą ir ten 

/ užsidarė. Išsiuntusi laišką Briso, ji nu
traukė visus ryšius su aplinka. Niekas 

’ iš jos draugų nežinojo ją grįžus. Ji ne
atplėšė jokio laiško. Ji gyveno ištisas 
dienas neišeidama iš savo kambarių. Se
noji teta, papratusi jos nesuprasti ir vi
sai dėl to nesijaudinama, gerbė jos atsi
skyrimą. Jos išorinis gyvenimas atrodė 

į nutrauktas. Kitas gyvenimas — slapta- 
sis — tik dar daugiau buvo sukauptas, 

t Tyloje slinko jos įžeisto meilės jausmo .
.. audros. Reikėjo, būti Vienai, norint toms 

'■< JLyudroms pasiduoti iki išsisemiant. Ji iš- 
'^T^oidavo iš jų palaužta, išsekusiu krauju, 

išdžiūvusia -burna, degančia kakta, ledi- 
® nėm rankom ir kojom. Po to 

sustingimo, sunkių svajonių 
piai. Dienų dienas ji svajojo: 
bandė tvarkyti savo minčių. Ji

sekdavo 
laikotar- 
ji ir ne
buvo už

II
VASARA

PIRMOJI DALIS

Apsivilkusi baltu palaidiniu, sėdėda1 
ma ant savo lovos, Aneta šypsojosi už
trauktų užuolaidų kambario prieblando
je. Ką tik ištrinkti palaidi plaukai den
gė jos pečius. Pro atvirą langą sklido 
rugpiūčio pavakario auksinė nejudri ši
lima; net nematant buvo jaučiamas sau
lės atokaitoje miegančio Bulonės sodo 
sustingimas. Aneta buvo šios palaimos 
dalyvė. Ji galėdavo valandų valandas tį
soti, nekrustelėdama, negalvodama, ne
jausdama reikalo galvoti. Jai užtekda
vo žinoti, kad ji.yra dviese; ji net nesi
stengė kalbėtis su joje esančiu 
liu”, nes (ji buvo tūo tikra) 
tai, ką jautė ji, jie be žodžių
vienas antrą. Meilumo bangos sklido jos 
kūno laimingame snūduriavime. Paskui 
ji ir vėl pasinerdavo į miegančios šypse
ną. ‘ ' ■

Bet jei protas buvo užsnūdęs, jausmai 
pasiliko nuostabiai įžvalgūs; kas (aki
mirką jie sekė švelniausius oro ir švie
sos virpėjimus... Malonų žemuogės kva
pą sode... Nosimi ir liežuviu ji tuo kva
pu mėgavosi. Jos smagi ausis pagauda
vo menkiausią šiugždesį: vėjo gūsio už
kliudytų lapų, smėlio, užminto koja, bal
są gatvėje, varpą, skambinantį ' mišpa
rams. Ir dundėjimą, kuris kyla iš did
žiojo skruzdėlyno: Paryžius 1900 me
tais... Parodos vasara.- Marfeo lauko 
dauboje lyg saulėje vynuogių kekės fer
mentavosi tūkstančiai žmogiškų būty- 
bių’.; Būdama ir tolokai, ir kartu pakan
kamai arti to pabaisiško kunkūliavimo, 
taip, kad jį Ar jausdama, ir kartu būda
ma nuo jo saugi, Anetą* dėl tų priešin
gybių. gėrėjosi lizdo pavėsiu ir ramybe. 
Tuščia maišatis! Tiesa gyvena many
je...

Jos klausa, ir.jautri, ir išsiblaškiusi, 
nutverdavo vieną po kito pralekiančius* 
garsus ir tingiai vėl juos paleisdavo; 
apatiniame aukšte ji sugavo durų skam
butį ir pažino smulkius, skubius Silvi 
žingsnius. Anetai būtų buvę geriau vie
niai. Bet ji taip buvo įsitvirtinusį savo 
laimėje ,jog, vis tiek kas beateitų, niekas 
jos negalėtų sudrumsti. ' .

(Bus daugiau)

Arlington, Mass.
‘‘Garnys” atsilankė

Anksti gruodžio 14 d., ne
paisant, kad jau žiemos oras, 
ilgakojis raudonsnapis “gar
nys” atplasnojo pas Ed war- 
da ir Heleną Jusius, palikda
mas 6 svarų dukrytę. Tai yra. 
po pustrečių metų vedybų su
silaukė pirmą kūdikį, kurio 
vardos dar nežinau. Naujagi
mė ir motina abu stiprūs, ir 
linksmi. Edwardas didžiuoja
si esąs tėvu, Helenos tėvai 
Jankai dochesteriečiai, ypač 
Jankienė taip jauna atrodo, 
o jau tapo “grandma”. Na, ir 
worcesterietis “Laisvės” vaji- 
ninkas D. G. Jusius tapo 
‘‘‘grandpapa”!
, Jaunieji tėvai abu turi ge
rus užsiėmimus: , Edwardas 
dirba Boston -Logan Air por- 
te, kaipo mechanikų vyresny- 
sis (supervisor)> o Helena 
raštinės vyriausia darbininkė 
American Meteorological So
ciety. Ji1 pastaruoju laiku sa
vo namuose atlikinėjo rašti
nės nepuriuos darbus, prie 
kurių išdirbo 8 metus.

Edwardas Jusius laike An
tro pasaulinio karo tarnavo, 
veik 4 metus Dėdės Šamo 
orlaivininkystėje. 1946 m. su
grįžęs iš tarnybos gavo darbą 
'minėtam aerodrome, vėliau 
susipažino su-Helena, abudu 
dainavo Cambridge Klubo 
mišriam Chore per porą me
tų. Vėliau Edwardas buvo iš
vykęs į Arabiją, Iraq, Basras 
miesto aerodrome dirbo veik 
metus laiko. Matomai, įsimy
lėjimas sy Helena nenutrūko, 
kuomet sugrįžo, vedybos į- 
vyko 1950 m. gegužės 28 d. 
Dabar jie baigia įsirengti nau
joviškai erdvius namo kam
barius, taip, kaip daugelis 
darbininkiškų. naujakurių, 
ruošiasi' gyventi, nors, baimė 
lankos kas diena, kaęl tik ne
užsiliepsnotų trečiasis pasau
linis karas.

Linkiu laimingos kloties 
naujiems tėvams, ir dukrytei 
laimingai‘ augti, taipgi nepa
miršti, jog esame pažangūs 
lietuviai. J.

Užkvietimas
Detroito lietuvių pažangio

sios organizacijos bendrai su 
jaunuoliais rengiasi užbaigti 
senuosius metus ir susitikti 
naujuosius trečiadienį, gruo
džio 31 d., vakare, Draugijų 
Svetainėje, 4097 Porter St. 
Tose Naujų Metų sutiktuvėse 

i grios šaunus orkestras. Galėsi
me ir seniai su jaunuoliais sa
vo senus kaulus pamiklinti ir 
linksmai laiką praleisti, ir vie
ni kitiems palinkėti laimingų 
naujų metų.

Už tą patį įžangos tikietą, 
bus dupdami užkandžiai. 
Kviečiame visus ir visas daly 
Vauti. Rengimo Komisija.

Iš laiškų administracijai
Žieminių švenčių progs., 

sveikinu visą Laisvės per
sonalą, linkėdamas visiems 
sulaukti ir laimingai pra
leisti šias šventes, ir visus 
ateinančius n.aujus metus.

Draugiškai.
J. Wilkelis.

Orlando, Fla.

Pittsburgh, Pa.
Iš parengimo

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 8-ta Apskritis su
rengė vakarienę spalio 26 d. 
LMD svetainėje, 142 Orr St. 
Buvo daug svečių. Visi pasi
valgo, pasakė po trumpą pra- 
kalbėlę. Vėliau komitetas ap- 
rokavo, .kad pelno liko $122.- 
36. Tai geras komiteto pasi
darbavimas.

Antra vakarienė buvo. LDS 
157 kuopos Cuddy, Pa. Drau
gės M. Savukaitienė, U. Na- 
čajienė ir Kaupas gerai visus 
pavaišinę. Iš Pittsburgh o buvo 
nuvažiavę net šešios pilnos 
mašinos ' žmonių. Tai buvo 
lapkričio 9 d. 'Svečių buvo 
tiek, jog ir vietos, neužteko. 
Komitetas nemanė, kad tiek 
daug suvažiuos. 1 Bet valgių 
buvo įvalias. Galima pagirti 
kuopos komitetą.

John Urbonas.

Įvairios Žinios
*

..... —,.,<..1 - įU '
Dar vienas aukštas 
amerikietis Fortnozoje ' 

. 'TAIPEIT. — čionai' atskri
do is Jungtinių Valstijų sena
torius .Milton R. Young, re-

LAISVES BANKETAS
1 ?

Prašome visų Įsitėmyti, kad Laisvė* metinis 
banketas įvyks

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

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

Banketas bus

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

Vakarienė 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

publikonas iš North Dakotos. 
Jis sakosi atskridęs inspektuo
ti Tolimuosius Rytus. Nesako, 
kas jį čia atsiuntė.

Senatoriaus Young pirmuti
nis darbas buvo■ susitikti ir 
pasitarti su diktator. . čiang 
Kai-šeku.
Senatorius Young Formozon 

atskrido iš Filipinų.

Japonai nenori ginkluotis *
TOKIO. — Japonijos prem

jeras Yoshida kalbėjo parla-
mente ir pasakė, kad Japoni
ja dar nėra pasirengus tuo
jau imtis ginklavimosi. Jis 
mano, kad Amerikos spaudi
mas ant Japonijos, kad pa
staroji apsiginkluotų, pa
kenks Japonijos7 ekonomikai.

Keturi nauji pašto ^ženkleliai
WASHINGTON. — Pašto 

direktorius Jessfe M. Donald
son praneša, kad pradžioje 
1953 metų bus išleista keturi, 
nauji trijų Centų pašto ženk
leliai. Ant jų bus parašyta:

“National Guard, Washing
ton, Feb. 23,”

“Ohio statehood, Chillico
the, Ohio, March 2.”

“ W ashington Territory,
Olympia, Wash.”

“Louisiana Purchase, . St., 
Louis, April 30.”

~ ‘ ★
Trečias tiltas per Delaware

TRENTON, N. J. — Gruo
džio 1 d. iškilmingai buvo 
atidarytas trečias tiltas tarpe 
Trentono ir Morrisvillės per 
Delaware upę. Tiltas kainavo 
$6,250,000 ir yra mylios il
gio. Bet juomi žmonės už dy
ką negalės naudotis. Už per
važiavimą per tiltą reikėsią 
mokėti sekamai: už keleivinį 
automobili 20 centu, už auto- 
busą 30 centų, o už sunkveži
mį nuo 20 iki 40 centų. Ma
noma, kad per keletą nietų 
tilto pastatymo išlaidos bus 
pilnai padengtos.

Kardinolų rūbai
VATIKANAS. — Popiežius 

išleido patvarkymą, kad kar
dinolų i'ūbai būtų nupiginti. 
Iki šiol jie perdaug kainuoda
vo. Nuo dabar kardinolo ap
sirengimas- popiežiškoms apei
goms kainuos visu tūkstančiu 
dolerių .mažiau.

. ¥
Kanados šokikės Amerikoje

WINNIPEG, KANADA. —

Garsusis Winnipeg© Baletas 
pasirašė sutartį su amerikine 
Columbia Artists firma. Bale
tas pribus į Jungtines Valsti
jas maršrūtuoti. Bet tas mar
šrutas galės įvykti tiktai kitą 
sezoną, 1953 metų rudenį. 
Prisirengimas ima laiko.

Reikalauja vyti laukan i
Washingtohas. — Sakoma, ( 

kad nėra jokia naujiena, kai I 
šuo žniogų įkanda, bet di- I 
džiausią naujiena, kai žmogus U 
šunį įkanda! Taip ir čia nau- ' 
j iena, kad kapitalistas protes
tuoja prieš advokatus ir rei
kalauja vyti juos laukan iš 
Kongreso ir visų valdiškų 
vietų. Juomi yra Chesapeake 
& Ohio Railway kompanijos 
prezidentas Robert R. Young. 
Jis sako, kad valdžioje nega
lima jokia rimta reforma, kol 
ten sėdi advokatai. O jų piįJ 
na visur. Paimkime Kongresą.. 
Iš jo 435 narių net 293 yra 
advokatai.

★
Galingiausias motoras 
pasaulyje

Fairbanks, Morse & Com
pany korporacija pagamino 
dizelinį motorą, kuris turi 
2,400 arklių jėgą. Sakoma, 
jog tai bus galingiausios rū- 

j sies motoras pasaulyje. Jis ,
• tiks tiek prekiniams, tiek- ke- > 
i leiviniams traukiniams vežti.

★
Geriausias darbų mėnuo

Washingtonas. •— Darbo 
.Departmentas paskelbė statis
tiką apie darbų padėtį 
spalio mėnesį. Vidutiniai bu
vo išdirbta 41.5 vai. per sa* 
vaitę. Taipgi ir vidutinį alga 
buvus aukščiausia, būtent, 
$70.80 savaitėje.

MATTHEW A.
BUYUS i
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172

5 pusl.-Laisvė (Liberty)-Šeštad., Gruodžio-Dec. 27, 1952

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermenine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

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



Iš pavykusio V. Bovinui 
išleistuvių vakaro

Brooklyno ir*apylinkės me
nininkai, susibūrę į Lietuviu 
Meno Sąjungos Trečiąją Aps
kriti ii’ Liaudies Teatrą, 
gruodžio 20-tos vakarą įvyk
dė Vincui Bovinui išleistuvių 
vakarh-banketa.

Pobūvis įvyko gražus. Li
berty Auditorijos rudoji sale 
patogiai prisipildė publikos, 
vietinės ir, iš apylinkių, o tū
las ir iš toliau atvyko. Atvyko 
.nemaža grupė jaunųjų dar
buotojų mene. Tai tie, ant ku
rių guls apskrities vadovybės 
našta Bovinui išvykus. Tame 
irgi didis Bovino nuopelnas. 
Nedaug kas tarp mūsų suge
bėjo suburti aplink save gru
pę jaunų darbuotojų, įgyti jų 
pagarbą ir koperavimą, galė
ti juos palikti įpėdiniais pri
siėjus reikalui pasitraukti.

Pasivaišinus gera vakariene, 
vakaro pirmininkė Kva Miza- 
rienė iššaukė daugelį svočių 
pasakyti linkėjimus. Aišku, vi
si buvo geri. Pasakyta trumpų 
ir ilgesnių kalbų apie Bovino 
gerus nuopelnus ir jo neatlai- 
dų ryžtą tarnauti mūsų pa
žangiajai visuomenei. Pager
bė jo. kaipo darbininko ir šei
mos auklėtojo sąlygose esan
čio sugebėjimą aukštai išmok
slinti techniškai ir visuome
niškų reikalų žinojime. Ta
čiau tipiškiausiu linkėjimu 
buvo “greitai sugrįžti.’’

Tarpe viešai sveikintojų iš
kviesti K. Jankaitis, O. Visoc- 
kienė (muziko, chorvedžio 
Vinco našlė, iš Conn.), R. Ba- 
ranikas, Dr. A. Petriką, chor
vedė Mildred Stensler, P. Bu- 
knys, dailininkas R. Feiferis, 
Elena Yeskevičiūtė, Nastė 
Bukn ienė, V. J. Valaitis iš 
New Britain, K. Petrikienė, 
veikalų režisierius Jonas Va
lentis, R. Mizara, šeimininkė 
Anelė Kanopa.

Raštu sveikinimą' atsiuntė: 
Hartfordo Laisvės Choras su 
pinigine dovanėle ir linkėji
mu “laimingai sugrįžti:” D r. 
Rutkauskas — eiles; taipgi 
dėl žmonos ligos negalėjęs as
meniškai atvykti M. Stakovas.

Po dovanėlę Įteikė Mildred 
Stensler, regis, nuo apskrities 
ir pirmininkė įteikė piniginę 
dovanėlę nuo šios sueigos.

Kalbų programa protarpiais 
buvo paįvairinta dainomis. 
Suzanna Kazokytė jautriai ir 
maloniai sudainavo Kurdinai- 
čio “Atminimas,“ “Linksma 
daina“ (žodžiai Kaškaičio) ir 
“Ak, myliu,“ muzika Aleksio.

Leonas Yonikas dainavo 
“Kur bakūžė samanotą“ ir 
taip pat nuostabiai gražią, 
liaudyje populiarią “The 
House I Live In.” Paskiausia 
dainavo ariją iš operetės “šo
koladinis Kareivėlis.“

Gi užbaigoje programos iš
stojo specialiai šiai programai 
susidaręs moterų kvartetas, 
vadovybėje Bronės Sukaskie- 
nės (šalinaitės) susimokęs ke
letą dainų. Sukaskienė pati ir 
akompanavo kvartetui, taipgi 
ir abiem solistams. Moterys 
sudainavo “Stipinsiu dainužę“ 
(žodžiai židžiūno, muzika 
Petrausko) ir “Plaukia sau 
laivelis,“ Šimkaus. Kvartete 
dalyvavo E. Brazauskienė, N. 
Buknienė, H. Feiferienė, K. 
Mizarienė.

Paskiausiuoju iškviestas 
patsai garbės svečia Bovinas 
tarė keletą žodžių įvertinimui 
šios sueigos šilto draugišku
mo ir rengėjų įdėtų pastangų, 
darbo. Ir' pastebėjo, kad to
kiose sueigose reikėtų dau
giau kalbėti apie ateities dar
bus, mažiau apie tą asmenį. 
Ragino daugiau koperuoti 
menininkų ruošiamiems foru
mams, nes tas stiprins mumy
se supratimą meno rolės 
liaudies judėjimui ir padės 
jam augti.

Po programos publika ilgai 
dar nesiskirstė, pasiliko po
kalbiams, pasilinksminimui 
tarpusavyje ir laukti progos 
išleidžiamam draugui asme
niškai palinkėti laimės.

Siunčia delegaciją 
už Rosenbergus

Nowyorkiečiai, praėjusį se
kmadienį gerai pasirodę dele- 

' gacijoje į Ossiningą, taip pat 
masiniai dalyvaus delegacijo
je į Washingtona sausio 4-tą 
i? 5-tą.

Sausio 4 ir 5-tą Washing
tone vykdys masinę maldos 
ir prašymų konferenciją. Da
lyvaus delegacijos iš visų ša
lies kraštų.

Rosenbergams gelbėti ko
mitetas, -1050 Sixth Ave., Now 
Yorke, savo pranešime spau
dai sako, kad Washingtone 
toms dviem dienoms buvo pa
imta didžiulė National Guard 
Armory. Tačiau pastaruoju 
laiku salės savininkai kont
raktą panaikino. Tai rodo, 
kad trokštantieji kraujo išsi
gando liaudies masinių veiks
mų, grasino salės neduoti gy
vybės gelbėjimo tikslams.

Delegacijos keliaus į Wa
shingtona tomis dienomis, ne
žiūrint, kur ir kokias sales 
gaus ar negaus. Sekmadienį 
pravers susirinkimams, mal
domis prašymams pasigailėti 
Tfosenbergų. Gi pirmadienį 
lankys prezidentą, senatorius, 
kongresmanus su peticijomis.

Tikimasi, jog dalyvaus šim
tai newyork iečių.

Artistai giedojo 
Eisenhoweriui

Išrinktasis prezidentas Ei- 
j senhoweris praėjusį antradie- 
i nį turėjo progą išgirsti naujos 
i gadynės kalėdinę giesmę — 
I giesmę už taiką ant žemes.

Apie 70 ar daugiau gies
mininkų susirinko ties jo rezi
dencija, 16 Morningside Dri- 

! ve, New Yorke. Pirm pradė- 
1 siaut giedoti jie pasiuntė jam 
pranešimą, kad jie giedos ir 
prašė pranešti, kada jisai ga
lės juos išgirsti. Iš ten prane
šus, kad jis valgo, giesminin- 

i kai palaukė, kol jis pabaigs 
I valgyti, tada sugiedojo. .
I

Giesmininkai, suėjusieji 
iš šapų, organizacijų ir kai- 
mynijų, vadovaujant liaudies 
artistui Earl Robinson ir Bet
ty Sanders, • sugiedojo taikos 
giesmę. Giesmininkus alkvie
tė New Yorko Taikos Institu
to vadovybę.

Flynn likosi Kalėdas 
praleisti kalėjime

Teisiamųjų 13-kos darbi
ninkų vadų komunistų gynė
jai kreipėsi į teisėją Dimock 
su prašymu išleisti Elizabeth 
Gurley Flynn iš kalėjimo 
šventėms. Teisėjas neleido.

Flynn buvo nubausta tris
dešimt dienų kalėti kaltini
mu, kad ji paneigusi teismą, 
kuomet atsisakė išdavinėti 
persekiojimui kitus žmones, 
savo draugus ir veikėjus or
ganizacijose. Kalėdų diena 
bus jau 23-ji diena kai ji ran
dasi kalėjime.

Bovino žmona ir duktė jau 
seniau apsigyvęno Floridoje. 
Bovinienė originaliai ten va
žiavo pataisyti sveikatą. Nie
kas negali užtikrinti ' nuo ko 
sveikata pagerėjo, tačiau ji 
už tai kreditavo Floridą ir nu
sprendė ten apsigyventi. Jei
gu Bovinui sveikata taip pat 
gerai tarnaus tenai, tikimasi, 
kad jis suras galimybių ir ten 
gyvendamas patarnauti vi
suomenei raštais. O sąlygoms 
susidarius gal dar ir meno 
grupę suburti floridiečiams ir 
svbčiams palinksminti. Jis ta
me ekspertas.

Linkime jam ir jo maloniai 
šeimai laimės ir stiprybės 
darbams. Rep.
Iš kriaučių susirinkimo

• LIŪDNA SUKAKTIS
Septyni metai jau sueini, kaip ant visados atsi
skyrė iš mūsų tarpo

ELS/E NORKIŪTĖ-GASIŪNIENĖ
Liūdnai prisimename 1945 metų gruodžio 28-tą 
dieną, kurioje ji pasimirė.

Vyras, levai, brolis.

Iš Kriaučių susirinkimo
• • c ' * \ .

vėje darbas VIa baigiamas.Gruodžio 17 d. įvyko lietu* 
viii kriaučių 54-to skyriaus 
susirinkimas 11-27 Arion PI., 
unijos svetainėje. Buvo pri
siųstas laiškas su bilietais nuo 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo. Laiškas priimtas ir 15 
bilietų nupirkta.

Komiteto, kuris buvo iš
rinktas prižiūrėti tvarką-laiko 
lokalo valdybos rinkimo ii; 
balsų skaitymo, raportą davė 
J. Glaveckas. Jis pranešė, kad 
puikiai, tvarkingai kriaučiai 
užsilaikė. Teisybė, jisai pa- 
briežė, rinkimų eigoje buvo 
tarp krįaučių paskleista daug 
lapelių. Bet dabar jau žino
ma, kad tuose lapeliuose pa
siūlymai kriaučių nepakreipė. 
Jie išsirinko tuos žmones, ku
rie yra tinkami pareigoms. 
Jie gavo po du sykius daugiau 
balsų prieš savo oponentus.'

Raporte pažymėjo ir kiek 
kati as gavo balsų. Tas jau 
buvo rašyta clięnra’štyje Lais
vėje, atkartoti neapsimoka.

Skyriaus delegatas V. Uba- 
revičius davė raportą iš lietu
višku dirbtuvių.

Matulio ir Vaiginio dirbtu-

, • Į

Pasiūlė uždėti nuo 
algų taksus

New Yorko Miesto Tarybai 
jau oficialiai pasiūlyta įvesti 
nuo algų taksus miesto rei
kalams. Lig šiol nuo algų 
taksus rinko tiktai valstijos ir 
šalies reikalams. Tačiau kpl 
kas tie taksai būtų Uždėti tik
tai ant fabrikantu. Jie turėtu 
sumokėti po pusę vieno nuo
šimčio nuo tokios sumos, ku
rią išmoka algomis.

Moterys susitiks 
nuteistojo žmoną

Gruodžio 28-tą, 3 vai., Ju
goslavų salėje, New Yorko, į- 
vyks pobūvis susitikti, pagerb
ti Mrs. Nelson, nuteistojo 
dviems dešimtims metų kalė
jimam darbininkų vado komu
nisto Steve Nelsono žmoną. K.

JUDIS, KURĮ KIEKVIENAS 
LAISVAS SKAITYTOJAS ,

TURĖTŲ PAMANYTI!
Didžiausiaš pasaulyje Judamųjų 

paveikslų artistas pagamino įspū
dingiausią paskutinių dešimties 
metų filmą —
DRAMA ★ GRĄŽOS BAIGTI
NIAI ŠOKIAI ★ UŽIMANTI 
ŽADA, KUTENANCIAI-JUO- 
KINGA KOMEDIJA...
Istorija apie senstantį muzikalinių 
salių artistą ir gražią talentingą 
jauną šokikę, kuriai jis padėjo 
išgarsėti.

CHARLES 
CHAPLIN’S

‘LIMELIGHT’
sykiu žvaigždžiuoja

CLAIRE BLOOM — SYDNEY 
CHAPLIN

SU šokiku ANDRE EGLEVSKY, 
BUSTER KEATON ★ MELISSA 
, HAYDEN
ASTOR B-wtiy ir 45th St.
Nuolat rodoma - Reguliarės kainos

FRANS-LUX
60Ū1 ir Madison Avenue
Visos vietos rezervuotos:

$1.80 —$2.40

Bet sykiu pasąkė, ’ kad už 
darbo baigimą • kaltas pats 
Matulis. Jisai buvo gavęs ge
rą firmą, kuri būtų davusi 
darbo įvalias. Matulis tai fir
mai pažadėjo tiek ir tiek ser
mėgų pasiūti į savaitę. Bet 
pradėjus dirbti pasirodė, kad 
pasiuva tiktai pusę to, kiek 
tai firmai pažadėta. Už tai 
firma galutinai atsisakė duoti 
darbo.

Atkočaičio dirbtuvėje dar
bas yra galutinai baigiamas. 
Kaip visiems yra žinoma, se
nis Atkočaitis yra miręs, biz- 
niavoti pasiliko jo sūnus. Tė
vui mirus, firmos griežtai at
sisakė sūnui duoti darbą. Bet 
vargais negalais, su unijos pa
galba, privertė firmas, duoti 
darbo minėtai dirbtuvei.

čia'gal visa bėda yra tame, 
kad firmos savo sezoną su
trumpino, o naujų nėra įma
noma gauti šįais'laikais, kada 
drabužių garhinimo sezonas 
baigiasi.

Kitos visos lietuviškos dirb
tuvės dar dirbinėja, turį dar
bų. ' J. S.

Išleido po kaucija
I ■ ■ .11111,. ■ —.......... ..

Michael Nukk, estų laikraš
čio ‘Us Ulm’ redaktorius 
gruodžio 23-čią tapo iš Ellis 
Island išleistas po kaucija. 
Ant salos jis išbuvo 61 dieną. 
Pirmiau buvo atsisakę jį iš
leisti po kaucija. Pagaliau pa
vyko Amerikiniam Sveturgi- 
miams Ginti Komitetui iško
voti jam tą teisę.

Nukk yra 43 metų amžiaus, 
mūsų šalyje išgyvenęs 19 me
tų .

2Olli Century-1'ox presents

rwo-tinic Academy Award 
winner,/in her

Daphne du Mauricr’s 
garsiausias veikalas 

gyvas judyje!

Audrey Dalton Ronald Squire
George Dolcnz John Sullori Tudor Owen J. M.Kerrigan 
p.ojuc.j i,r NuxX'nally Johnson i.,I-Iėnry Koster
3„..„ pi.y l, Nunnally Johnson • From the Novcfby Daphne Ju

IJ die exciting new «t»r/liscoveyy 

..Richard Burton ,

RIVOLI Theatre—Bway at 49th St.

j ACME LIQUOR STORE
I SAM SAPEGA, Savininkas
i *

Didelis pasirinkimas Amerikoniškų ir 
Importuotų degtinių ir vynų.

ANT UŽSAKYMŲ PRISTATOME
I Į NAMUS,

8 Greitas patarnavimas ir teisingos kainos

; 2110 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
j|i Telefonas NĄvarre 8-4848 Lie. No. L-5288
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Ir kompanijoms rūpi 
naujasis įstatas

I

New Yorke praėjusį tre
čiadienį didžiu susidomėjimu 
buvo laukta, kas atsitiks su 
laivo Liberte marininkais. Tą 
dieną laivas turėjo atplaukti 
į New Yorko uostą. Gi Jung
tinių Valstijų inspektorius 
jau už kelių šimtų mylių nuo 
kranto buvęs įlaipintas laivam 
marininkus “spaviedoti“- iš vi
so gyvenimo.

Ankstybame nuo laivo pra
nešime Washingtonui, anot 
spaudos, inspektorius šakes, 
kad mažiausia- 71 iš 268‘ įgu
los narių atsisakę atlikti Ame
rikos ponams politinę išpažin
tį. O naujasis McČai’ran-Wal
ter įstatas nusako neleisti nei 
kojos iškelti ant kranto tiems, 
kurie nebus taip nekalti, kaip 
naujai užgimę.

Kaip jautėsi marininkai ? 
Tikriausia turėjo jaustis įžei
sti ir jie tai pasisakys ateity
je. Tačiau jau iš anksto buvo 
žinoma, kad ir kompanijos 
jaučiasi ne kaip. Jos rūpinasi. 
Ne dėl to, ka’d joms būti) 
gaila norimų kamantinėti ir 
kontroliuoti darbininkų. Joms 
tas amerikonų šniukštinėji- 
mas skaudžiai tvoja per kiše
nę. Atplaukia laivas Į New 
Yorką. Darbininkai, ypačiai 
marininkai, kurių darbas pa
sibaigė kelionei užsibaigus, 
būdavo, kaip paukšteliai iš
skrenda į. miestą. Jie sugrįž
ta pavalgę, smagūs.

Jeigu jie neišeis į miestą; 
kompanijos juos turės valgy
dinti laive ir kiekviena diena 
jiems kainuos tūkstančius do
lerių. Ne veltui septynių vals
tybių valdžios jau buvo krei
pusios į Jungtinių Valstijų 
valdžią tuo klausimu.” kada 
kompanijoms kas užmina ant 
komo, jų valdžios veikia.

SKELBKTTeS LAISVeJE

MATYKITE PUIKIAUSIĄ 
PASAULYJE VAIDINIMĄ 
ANT LEDO! ĮDOMIAUSIOJ 
NAUJOJ ROXY SCENOJ!

“ICE-COLORAMA”
RODO

“CRYSTAL CIRCUS’’
o film oje:

“STARS and STRIPES 
FOREVER”

žvaigždžiuoja Clifton Webb kaip 
John Philip Sousa >

ROXY 7th Ave. ir 50th' St.
1 " 1 I ,
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Philadelphia, Pa.
Help Wanted—Female

TYPIST CLERK
Motion picture industry. 5 day 

week. Steady position, good working 
conditions. Phone Mr. SCHWARTZ. 
MA-. 7-5825 for interview.

(253-255)

, PAYROLL CLERK. Experienced. 
Must be good typist. 5 Day week. 
321-2 hours. Steady position. Good 
surroundings. Phone MR. SHOUP. 
GE. 8-1445.

(251-2)

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

(250-1)

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

(249-255)
B •_____________

HELP WANTED—MALE
AUTOMOBILE TRIMMERS <21)
First class .paid vacation and ho

lidays. Steady' work and high wages. 
UNITED GLASS and TOP WORKS 

1055-1057 Haddon Ave.
Camden, N. J. — Woodlawn 4-5374 

(253-255)

MECHANIKAS, nuolatinis darbi
ninkas, ‘šiltoje dirbtuvėje, vakacijos 
su alga. Kreipkitės pirmadienį nuo 
9 iki 12 A. M. TRUCK SERVICE. 
5422-24 Media Street.

(.253-255)

FURNITURE FINISHERS 
for outside work on complaints. No . 
car required. Also shop man for 
upholstery repairs; also shop man 
for general repairs & refinishing.

Apply in person A. M. only.
A. D’Angelo, 2811 E. Elkhart St. 

(253-255)

MECHANIC. Steady work in a 
warm shop. Vacation with pay. Ap
ply Monday 9 to 12 A. M. AL’S 
TRUCK SERVICE, 5422-24 Media 
Street.

' (251-253)

AUTO MECHANIC
I Experienced. New Car. DeSoto- 
< Plymouth Dealer. Steady work; 
I good working conditions; good , pay. 
i See Mr. Smedley.

I-IENDRI MOTORS 
4718 No. Broad Street 

(250-1)

i PLATING FOREMAN. HELPERS 
I & POLISHERS. Foreman. Must 
į know all phases of plating. Complete 
i charge of job shop. Best wages. 
IPhone VI. 4-4005. East Falls Plating 

Co., 5033-39 Portico St., German
town.

(250-253)

GRAŽUSIS SCENOS.
VEIKALAS ATEINA

J FILMAS!
Viena puikiausių Amerikos akto
rių pakartoja savo triumfuojantį 
vaidmenį kaip maloni, apsileidu
si moteris — kuri beveik suardo 
savo vyro gyvenimą...

' SHIRLEY BOOTH
ir visai skirtingoje rolėje

BURT LANCASTER

šių metų nominavime dėl 
Akademijos Dovanos...

“Come Back 
Little Sheba”

su TERRY MOORE ir 
RICHARD JAECKEL

VICTORIA
B'way prie 46th Street

■ ■■■ - . ■----------- —>1
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PETRAS KAP1SKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

6 pus!.—LaisvS (Liberty)-šeštad.j Gruodžio-Dec, 27, 1952

Jackson Heights apiplėšta 
moteriškų drabužių krautuvė 
prie-37-50 82nd St. Pagrobę 
$450 pinigais ii- savininko dei- 
manVinį žiedą, įkainuotą $2,- 
000.

Philadelphia, Pa. ,
HELP WANTED—FEMALE

. STENOGRAPHER. For general 
office work. Steady position. Good 
working conditions. Apply in person

JOHN G. REUTTER
708 Federal St.

Camden, N. J. - Woodlawn 4-1820 
( (253-255)

..... ........... ................................

HELP WANTED
Baltimore, Md.

MALE and FEMALE
MATTRESS CUTTERS. Exper

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

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

(250-1)

MALE
MACHINTSTS-IST CLASS

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

Apply to MR. BALLARD. 
CATON MACHINE CO.

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

pranešimai!
ROCHESTER, N. Y. <

Gedemino Draugystė rehgia Naujų 
Motų pasitikimo balių, kuris įvyks 
gruodžio 31, savoje svetainėje, 575 
Joseph Ave. Bus gera muzika, val
gių ir gėrimų, stalai išpuošti viso
kiais pagrąžinimais. Visi Gedomino 
Draugystės nariai, ar eis ar ne, tu
rės užsimokėti įžangą. No nariams 
įžanga veltui. Visi Rochesterio lie
tuviai prašomi atsilankyti. Visi tu*, 
rėsite gorus laikus. Kviečia rengėjai.

(253-254)

ELIZABETH, N. J.
L.D.P. Kliubas rengia vakarienę 

užbaigimui senų metų ir sulaukimui 
naujų motų, 1953. Kliubiečiai kvie
čia visus ir visas dalyvauti šiame 
kliubo parengimo, nes būsite visi 
užganėdinti viskuom ir linksmai lai
ką praleisite. Pradžia 8 vai. vaka
re, gruodžio-Dec. 31, Kliubo kam
bariuose, 408 Court St.

Kliubielis.
(253-254)
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Dr. A. Petriką
DANIŲ GYDYTOJAS 8

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

Tel. EVergreen 7-6868

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

į A TONY’S i
| UP-TO-DATE . I

! BARBER SHOP j 

Į ANTANAS LEIMONAS ’
• Savininkas ?

306 UNION AVENUE
į Brooklyn, N. Y. J
• Gerai Patyrę Barbenai |
•F———————

i

jpEIST LANEl 

DRUGS, Inc.
405 So. 4th Street

Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288
[į------------- 1-------------------------------- Q|
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