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Vilnies Kalendorius. 
Mūsų suvažiavimas.

Kaina $8.00 Metams 
Queens Apskrityje $9.

C an a d oje $9.00
Užsieniuose $10.00

Kaina 5c KopijaAntano Vaivusko 
keliones įspūdžiai.

Rašo R. MIZARA

Trumanas 
me- 
ka-

Vilnies Kalendorius 1953 
metams jau išėjo iš spa 
ir pardavinėjamas.

Jis įvairus ir būtinas i 
vieno žmogaus namuose.

Kalendorių galima 
Laisvės išleistuvėje.

Kaina tik 50 centų 
zempliorių.
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Galvokime apie metini Lais
vės bendrovės akcininku _ šė- 
rininkll suvažiavimą.

Jis įvyks Sausio 25 dieną 
Lietuvių Kultūriniame Centre 
Richmond Hill, N. Y.

Po suvažiavimo bus šaunus 
bankietas, kurio bilietai jąu 
parsiduoda.

Prašome mūsų draugus ir 
■lietelius ruoštis suvažiavime 
dalyvauti.

K ui•ie jame būti negalės, 
prašomi prisiųsti sveikinimu 
su dovanėle.

Mūsų organizacijų kuopų, 
įvairių klubu ir 
tingai įvyks šį 
prieš laisv,iečių 
•Iriose reikia šis
kelti ir nutarti skirti kiek tiek 
dovani) savo dienraščiui pa
sveikinti.

Suvažiavimo sėkmingumas 
ar nesėkmingumas priklauso 
nuo mūsų visų, todėl .juo vi
si privalome rimtai rūpintis. I

Beje, Laisvė įžengia i 43- 
čiuosius metus savo gyvavimo.

draugini mi
me nesi, dar 

suvažiavimą, 
klausimas iš-

v,
, . šiemet Laisvės prenumerata 

jau bus vienu doleriu aukš- 
, tesnė negu buvo pernai.

MĮįus tai daryti, — pakelti 
1 nJBshriumerirtos kainą, — pri- 

/Ritė nesvietiškas v i s o k i ų 
daiktų pabrangimas.

Kiti iriikraščia'i jau seniai 
srfvo prenumeratas pakėlė. 
Mes 'į’is .laukėme, tikėdamiesi, 
būk djilykąi pasitaisys. Deja, 
užuot artinsis, jie blogėjo.

Pasitikime#.jkad neatsiras, nei 
vienas mūsų piV)fiumeratorius, 
kuris dėl to rūgos.

. ' Poeto. A. Dagilio eilęrąšęių, j 
rankraščiai .jau redakcijoje.

Neužilgo knyga bus prade-1 
ta rinkti. Bet jos nespausdin
sime tol, kol nebus baigtas 
knygai prenumeratų rinki- į 
mas.

ę ; Prašome mūsų ' veikėjus, 
grožinės literatūros ėgėjus, 

i tuo darbu labiau susirūpinti.
Privalome gauti nemažiau 

f $500 prenumeratomis.
Visų, kurie šį eilių, rinkinį 

įj užsisakys, vardai ir pavardės 
bus išspausdintos knygos gale.

Juo daugiau bus knygoje 
onfų pavardžių, tuo bus 
lesne šloVė poetui ir pačiai 

pažangiajai amerikiečių lietu
vių visuomenei!
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Richmond Hill 19^ N. Y., šeštad., Sausio (Jau.) 3, 1953

LOVETT SAKO. PRAMONE
/

PILNAI PARUOŠTA 
VISUOTINAM KARUI

Washington. — Apsigy
nimo sekretorius Robertas 
A. Lovett raportavo, kad 
Jungtinių Valstijų fabri
kai yra pilnai paruošti pri
statyt ginklų ir kitų reik
menų visuotinam karui, 
“jeigu kas jį pradėtų.”

Tačiau Lovettas. spėjo, 
kad pasaulinio karo pavo-

jus dabar sumažėjęs.
Prezidentas

taip pat sakė, jog 1952 
tų pradžioje visuotinas 
ras labiau gręsė, negu 
bar.

Lovettas, tarp kito,
lė geriau sutvarkyti įvai
rius. karinės valdybos sky
rius. i

Eksplozija Čilėje 
užmušė 40 žmonių

Valparaiso, Čilė. — Spro
go parako sandėlis, užmu
šant bent 40 žmonių ir su- 
žeidžiant 500.

Valdininkai teigia, kad 
užmuštųjų skaičius sieks 
gal 100, kada visi bus su-

Mainoma, jog paraką pa
degė naujųjų • meth svei
kintojai, laidydami “fajer- 
krekes.”

Vietnamiečiai atakuoja 
ffžncūzus kalnuose

Hanoi, ; ,,Indo-Kina. I— 
Vietnamo liaudininkai pra
deda atakuoti francūzus ir 
Thai kalnuose.
Prancūzai sakosi ardą su

burtas liaudininkų jėgas 
tarp Tonkin upės žiočių.

128,238* amerikonai 
nukentėjo Korėjoje

Washington. — Karinė 
valdyba praneša, jog 128,- 

1 238 Amerikos kariai iki 
! šiol Korėjoje sekamai nu- 
i kentėjo:

Užmušta 22,556, sužeista 
I 92i?33, be žinios dingo 

9,267, nelaisvėn pateko 
I 2089: o 1393, kurie pir- 
' nitau buvo paskelbti dingu
siais, atsirado ir tarnybon 
sugrįžo.

Per savaitę iki šio prane
šimo tokie amerikonu nuo
stoliai padaugėjo 155.

Gavau gražų atvirlaiškį iš 
“anfžinojc^ miesto” :

“Kelyje i Tėvynę, širdin
giausiai sveikinu iš Ro
mos:.. A Vaivuskaš.” 
t Priešiška Lietuvai spauda 

nuolat girgždėjo, skelbdama, 
būk pažangiosios spaudos re
daktoriai patys nenorį vykti į 
Tarybų Lietuvą; iie, girdi, tilg 
kitus Maginą važiuoti “j t'ą 
rojų.”.

Jų argumentai dūmais pa
grįsti.

Kurie skaitote Laisvėje uru- 
guajiečių Darbo buvusiojo re
daktoriaus Antano Vaivuskc 
kelionės įspūdžius, patys* ma
tot, su'kokiu patosu, su 
kiu entuziazmu jis grįžta 
tnlėn Lietuvon.

Spėju, jog šiuo metu 
Vaivuskas jau yra

■ tviyos sostinėje’, — klostančia
me, pasakomis apipasakota-, 
me ir dainomis apdainuotame 
Vilniuje. , *

Gedimino kairią ir Vilnių,-

ir 
suma- 

pre- 
eitu 
Sta-

atskirų’ pokalbių tarp 
Stalino ir, Eisenhowerio

London. — Anglija 
Francija priešinasi
"vmui, kad busimasis 
zidentas Eisenhoweris 
i atskiras, derybas su 
linu. Sako, derybose 
pat turėtų d^yvauti Ang
lijus ir Francijos atstovai.

Washington. — Kongre
sinis “smulkiojo biznio” ko
mitetas pasiūlė visai panai
kint kainų kontrolę.

ko- 
mo-

An- 
Lie-

su jo didžiomis istorinėmis 
vertybėmis, su naujuoju žmo
gumi, su darbingaisiais tary
binės Lietuvos piliečiais, — 
Antanas pamatys pirfną kar
tą savo gyvenime.

Jis žada jame * apsigyventi.
Tegyvena jis ten laimingai 

ir linksmai!

Sovietu Sąjunga 
pervedė Kinijai 
Čangčun gelžkelį

junga visiškai pervedė čan
gčun geležinkeli Kinijos 
Liaudies Ręspublikai.

Kinijos valdžia už tai pa
reiškė gilią padėką Stali
nui ir Sovietų Sąjungos 
žmonėms. ■

žinkeli Mandžiūrijoj abid
vi šalis išvien valdė kai]) 
partneriai pagal 1950 metų 
sutarti.

Čangčun geležinkelis 
tiestas. Rusijos lėšomis.

nu-

Italija žada atmest 
grąžinamus gengsterius

Roma. — Italijos valdžia 
pranešė Jungtinėms Valsti
joms, jog daugiau nepriims 
grąžinamų iš Amerikos 
banditų bei gęngsteriu.

Gengsterių vadas Lucky 
Luciano jau pirmiau su
grąžintas.
Dabar Amerikos valdinin

kai tariasi deportuot Itali
jon penkis kitus, raketie- 
rius bei gengsterius — 
Frank Cbstello, Thomą 
(Three-Finger Brown) Lu- 
chese, du brolius Anastasi- 
jus ir Joe Adonisą.

Italijos užsienio reikalų 
ministerija, pareiškė:

“Nors, tie gengsteriai I- 
talijoj gimę, bet jie yra A- 
merikoj išauklėti ir jos 
produktai... Dauguma jų 
buvo Amerikon atgabenti 
kaip maži kūdikiai.”

Kompaniškos imijėlės vadai 
sugalvojo naują raketą

San Francis.co. — Kom-♦ \
paniškos neva unijos vadai 
reikalauja, kad nariai su
mokėtų po $6 per metus į 
fondą “dėl daugiau darbų 
gavimo” čionaitinei Hun
ters Point kariniu laivu 
statymo bei taisymo sto
čiai. Vadai žada tais pini
gais paveikti valdininkus, 
kongresmanus bei senato
rius. . Washingtone, 
daugiau
šiam “šipjardžiui.”

Darbo Federacijos Maši
nistų Unija smerkia, tą foq- 
dą kaip kompaniškų vadų 
“raketą.”

kad
užsakymų duot

i •
Rancocas, N. J. —

Henriėta Sh. Barlett, 105 
metų amžiaus. • '

Mirė

Naujai paskirtasis Darbo Sekretorius Martin P. Dur
kin (dešinėje) kalbasi su dabartiniu Darbo Sekretoriu
mi Maurice J. Tobin. Pastarasis aiškino naujam sek
retoriui, kaip Darbo Departmentas funkcijonuoja ir 
kokios yra sekretoriaus pareigos. Pasitarimas užsitęsė 
keletą valandų.X. 4. '

Paskelbtas kai kurių darbininkų 
streikas keturiuose uostuose

New York. —Čia sustrei
kavo trys nedideli skyriai 
International Laivakroviu 
Sąjungos, Darbo Federaci
jos unijos — krovinių svė- 
rikai ir s.kirstytojai. Jų 
streikas taipgi paskelbtas 
Philadelphi joj, Bostone ir 
Baltimore. .

Streikieriai reikalauja 
pakelti uždarbi 42 centais 
per valandą. Kompanijos 
siūlė tik 25 centus priedo.

Unijos prezidentas Jo-

visi nariai rems streiką.
Pirmiau jis beveik visuo-

Įsikūrė nauja mažiukė 
Maldive respublika

Male, Maldive. — Sausio 
1 d. Maldive saliukės tapo 
paskelbtos, respublika.

rus nuo Indijos, yra 
apie

2,000.
82,070Jos turi viso 

gyventojų.
Saliukės nuo 

buvo Anglijos 
vietinis jų valdovas buvo 
mahometon. karalius (sul
tanas).

Pernai vasario mėnesį 
gyventojai nusibalsavo j-

1887 
globoje, o

metu 
4.

džia dabar panaujino su
tartį su anglais, pagal ku
lią Maldive respublika bus 
savivaldinė Anglijos į im
perijos dalis. J

Partizanai susprogdino * 
dešimtį Anglijos draugą

met laužydavo laivakroviu
•__ • >■ c

komisija tyrinėja

TRUMANAS RAGINA - 
PAKEIST McCARRANO
ATEIVYBES įstatą

Washington.. — Prezi
dentinė Trumano komisija 
įteikė Kongkesui pasiūly
mą. pakeisti beveik visą 
McCarrano-Walterio atei- 
vybės Įstatymą, apart tų 
posmu, kurie reikalauja 
griežčiausiai užkirst kelia 
komunistams ir jų šaliųin-

Italijos valdžia 
sugrąžino fašistam 
visas teises

Roma. — Italijos valdžia 
sugrąžino visiems, buvu
siems fašistams pilnas pi
lietines teises.-

i . Taigi jie jau skiria savo 
I kandidatus būsimiems 
\ kiniams.

■ Iki šiol buvo atimtos 
sės keliem tūkstančiam 
vusim Mussolinio oficierių 
'ir kitų fašistinių vadų, 
kai]) kariniams kriminalis
tams.

rin-

I S"?™ntas
vadai bendi-a^irbiavo, h- su j vokiečiu rekrutavimas 
raketieriais-gertgstėriais. ’ 77

Manomą, kad galės i£si- Į ; 7.
vystyti ir- visuotinas laiva- j 
krivių streikas- rytiniuose 
uostuose, jeigu Washingto- 
no valdžia vis dar neužgirs 
algos priedo, kurį laivakro- į 
viai išsiderėjo iš kompani- ! 
jų.

Bonn. Vokietija. — Va: 
karinės Vokietijos ka?o 
ministras. Blank sakė, kad

Amerika sugrąžino 
naciui pramones

paspės tik oficier.ius suor
ganizuoti būsimajai vokie
čių armijai, o kareivių re- 
krutavimas galės prasidėti 
tiktai 1954 m.

Blank buvo žadėjęs s.uda-

Bonn, Vokietija. — Ame-, 
rika ir jos talkininkai su-• 
g r ą ž i n o milijonieriškas ■ 
pramones Friedrichui Fli- 1 
ck’ui, buvusiam Hitlerio j 
smogikui. O sugrąžinimo į-'

Flick turi savo sūnums 
“pervesti” $9,000,000 vertės 
plųon.o faln'ikus ir per 5 
mgtus parduoti $19,000,000 
vartas savo angliakasykla.s 
Ruhr srityje. Visa gi kita 
nuosavybė yra tiesioginiai I 
sugrąžinta Flickui.

Ąinerikdilų teismas1 1947 
metąis buvo įkalinęs. Flicką 
kaip karinį kriminalistą, 
bet po dvejų metų paleido.

Tunisijos kunigaikštis 
laukęs Amerikos globos

de 
ge- 

Tuni-

Tunis* — Generolas 
Hateclocque, (Francijos 
neral-gubernatorius 
sijai; sakė, jog tautinis Tu
nisijos kunigaikštis tikėjo
si, kad Tunisija bus atimta 
iš francūzų ir pervesta Į 
Amerikos globą.

Tbkią viltį kunigaikš
čiui įkvėpę skundai Jung
tinėse Tautose prieš Fran-

Singapore, Malaja. —Ma
la jiečiai partizanai užtaisė 
minas, kurios susprogdino 
šarvuotą, karinį anglų au
tomobilį ir užmušė 10 va
žiuotojų. O kai . pasirodė 
policija, tai partizanai nu
dėjo ir 5 policininkus.

New Yorko Times kores
pondentas teigia, kad tuę 
automobiliu grįžo iš maho
metonų bažnyčios Sungei ciją. Bet fra<ncūzai išblaš- 
Bekok dvare devyni niala- 
jiečiai ir vienas indusas. 
Jie buvo anglų bičiuliai.

■kę tą Tunisijos tautininką 
viltį, kaip gyriasi de Hate* 
clocque.

Prezidentinė komisija il
game savo raporte Truma- 
nui smerkia McCarrano į- n 
statymą už tai, kad jisai 
perša priimti Amerikon 

•daugiausia “nordikų” —vo
kiečių, ?r.glų, airiu ir skan
dinavų, o paneigia žydus ir 
rytinės bei pietinės Euro
pos žmones-. i

Prezidentinė komisija, 
tarp kitko, ragina:

Panaikinti 1924 metų j- 
statymą, nusakanti priimti
nų ateivių kvotas iš įvairių 
tautų. Tas įstatymas pri
ima daugiausia “nordikų;” 
todėl ir McCarranas juom 
remiasi.

Įsileisti j Jungtines Vals*' 
t i jas 215,162 ateivius per 
metus vieton dabartiniu 
154,657. Be to, per trejus 
metus priimti dai- 100,000 
išvietintų (dipukų).

Uždraūsti Amerikon pri
imti nacius ir kitus fašis
tus. kurių priėmimą užgi- • 
ria McCarrano istatvmas.

Jeigu sveturgimis išbuvo 
i Jungtinėse Valstijose dau
giau kaip 10 metų, tai turi 
būti užginta deportuot jį 
iš šios šalies.

hinio praėjo daugiau kaip 
10 metu, tai turi būti už
ginta atimt iš jo .pilietybę.\

Senatoriai surado 
dar 11 amerikinių 
komunistų J. Tautose 1

iki 1953 metų pradžios.
V akarų V o kieti jos vval-

seimas ir penkių kitų va
karinės Europos kraštų sei
mai užgirs karines sutartis, 
kurias pagamino Amerika 
ir Anglija. Dar nė vienas 
minimų seimų neužgynė tų 
sutarčių, reikalaujančių at- 

ir 
ka- 
ko-

gaivint vokiečių armiją 
Įjungt į , tarptautinę 
riuomenę kovai prieš 
munizmą.

Washington. — Tyrinė
jančio ji Senato komisija 
sakosi suradus dar 11 ame
rikiečiu komunistu arba 
pritariančių komunizmui į- 
va iriose Jungtinių Tautų 
tarnybose.

Generalis (Jungtinių Tau
ta sekretęrius Trygve Lie 
jau pirmiau pavarė iš tar
nybų 27 tariamus, komunis
tus, pagal Amerikos vai-’ 
džios reikalavimą.

Senato komisija dabar 
viešai paskelbė 'visų 38-nių

Ragangaudžiai kongresmanai 
vėl šmeižia prof. Condoną

•St. Louis. —Kongresma- 
nū Neamerikinės Veiklos 
Komitetas Wash! n g t o n e, 
duodamas metinį savo ra
portą, vėl peikė mokslinin
ką Edwarda U. Condoną 
už “draugavimą su nelabai 
ištikimais žmonėmis.” v

Prof. Condonas, atsiliep
damas į tokį įtarimą, pa
reiškė. kad Neamerikinis 
Komitetas kartoja “niek
šiškus. melus” prieš jį.

M o k si i n i n k ų su v a ž i a vi - 
mas išrinko Condoną pir
mininku Amerikiečių Są
jungos dėl Mokslo Pažan
gos.

Condonas, atominis moks
lininkas, neseniai buvo di
rektorius valdinio Saikų ir 
Svbrių Biuro.

-Jinai kvotė ir valstybės 
sekretorių Achesoną, . ko
dėl jis “palaikęs” ameriki
nius. komunistus Jungtinėse 
Tautose. Achesonas atmetė 
ši priekaištą, bet žadėjo to
liau , geriau rūpintis išra- 
vėt amerikiečius komunis
tus iš Jungtiniu Tautų j- 
staigų.

NAUJAMETINIS 
TRUMAN\ APŽADAS

Washington. Prez. 
Trumanas padarė tokį nau
jametini apžada, kad dau
giau nekeiks laikraščių ko
respondentų. <

Washington. — ŠĮ šešta
dieni atsidaro naujas Jung
tinių Valstijų kongresas, 
kur republikonai turi dau
gumą.

ORAS. Nešalta ir lietus.
*
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‘‘ Kinijos Liaudies Respublikoje.
ŠIOMIS DIENOMIS Kinijos. Liaudies RespuBtikos vy- 

riausybė paskelbė, kad šiais 1953 metais bus sušauktas 
visos Kinijos Liaudies Kongresas.

-•'-Ką jis veiks? \
- * * * u •

.. 7 Svarbiausias dalykas, kurį kongresas atliks, bus priė- 
, mimas naujos kraštui konstitucijos.
: -•,Kinijos Liaudies Respublika jau gyvuoja ketvirtuosius 
" metus. Ji ligi šiol valdėsi be pastovios konstitucijos, —ji 

valdėsi pagal nutarimus, kuriuos prieš apie trejetą me-' 
-. tų atliko Kinijos Liaudies Polithn.e Konsultatyvinė Kon: 
...ferencija. Tą konferenciją sudarė įvairių sluogsnių, įvai- 
...rių klasių atstovai. Konferencija išrinko Nacionalinį 
'• 'Komitetą, kuris, savo ruožtu, paskyrė vyriausybę, sto-
- vinčią krašto priešakyje. ’Tos vyriausybės pirmininku- 
" prezidentu yra Mao Tse-tung, gi premjeru ir užsienio

• reikalų ministru—Chou En-lai.
Dabar Kinijos liaudis ir vyriausybė mato, kad jau 

laikas daryti žingsnį pirmyn; laikas sušaukti platų visos 
-Šalies, visus žmones atstovaujantį Kongresą ir jame ap- 
tarti visus svarbiausiuosius, reikalus. Aptarus, priimti 

•'gaires ateičiau priimti konstituciją ir smarkesniais tem- 
pais žygiuoti vis pirmyn ir pirmyn link socializmo.

Šis Kongresas, beje, paskelbs Penkerių Metų Planą 
< kraštui• supramoninti, sutvirtinti.

--- O----

NEŽIŪRINT impe rialistinių valstybių blokados ir boi
koto, Kinijos Liaudies Respublika, bėgyje trejų metų, 

-....atliko milžiniškus darbus žmonių gerbūviui kelti.
• C "Vįs.a Kinija, apart Formoza salos, šiandien yra pilnai 

TŠfeis.vinta. ’, .. . x
a? Pravesta griežta žemės reforma, pagal kurią tapo iš- 

-• dalinti dvarai tiems, kurie žemę dirba.
Praėjusiais metais javu derlius Kinijoje pakilo 9 pro-‘ 

centais, palyginti su 1949 metais;,medvilnės ,— 50~pro- 
aieeiltais; arbatos gamyba ♦— 250 procęntais; šilko — 50 

procentais.
Valstiečiams taksai buvo numažinti 17 procentų.
Milžiniški žemės plotai apsaugoti nuo potvynių, kurie 

-per šimtus metų buvo nesuvaldomi.
. griiarkiai pakilo krašto industrija. Pastatyta daugybė 

4jįujų fabrikų, greitais tempais pradėtos dirbti maši- 
~.cnos mašinoms gaminti.

Darbininkų gerbūvis tebekyla, 1952 metais, kinietis 
r mflarbininkas uždirbo tarp 60 ir 120% daugiau negu 1949 

r,~rtietais. Valstiečiu pajamos taipgi padidėjo. I 
2-,/Mokslas, kultūra plečiasi per visą didžiąją Kiniją to- 

, ,’kia sparta? kokios to krašto žmonės niekad nesitikėjo 
sulaukti, kr i juos, slėgė Čiang Kai-šeko galvažudžių kli
ka.| J ' ‘ '♦} V • ' -

Viso to akiregyje galima įsivaizduoti, koks bus e^tu- 
nziastiškas Kinijos Liaudies kongresas bei Steigiamasis 
-"Seimas.

1 ---------------- ---

Mokslininko Urey žodis Rosenbergų 
bylos reikale.

ŽYMUSIS mokslininkas, Chicagos Universiteto pro
fesorius, Dr. Harold C. Urey, Nobelio premijos laurea
tas, pasiuntė laišką (1952 m. gruodžio 16 d.) teisėjui 
Kaufmanui, ragindamas jį persvarstyti Juliaus ir Ethe- 

■’’3es Rosenbergų bylos reikalą, atšaukiant jiems paskirtą 
^mirties sprendimą.

J^nCiŪ mokslininkai, — Dr. Edward U. Condon, Dr. Ha- 
"flow Shapley, Harvardo Universiteto profesorius, — ir 
. ..kiti padarė tą patį, ką Dr. Urėy.
i..u ,Tai pačių žymiausių Amerikos mokslininkų balsūs. '

* Dr. Urey savo laiške atvirai pasisako, kad jis netiki 
Vtūis “Rūdijimais,” kurie buvo pateikti teisme prieš Julių

lt Ethelę Rosenbergus.
Šnipai,.tokie, kaip Bentley, galėjo vieton. Rosenbergoį- 

•skūstrjį, Dr. Urey!
f-- Pagaliau, Dr. Urey sako: jeigu Rosenbergai ir yra 

" ‘nusikaltę espionaže, tai visvien jiems mirties, bausmės 
nereikėjo pritaikyti.

Abudu Rosenbergai griežtai užginčijo dalyvavę es-

' ’ Tuo pačiu kartu, nurodo Dr. Urey, tie, kurie prisipaži-
išdavinėję “atomines paslaptis,” tie mirties bausme 

"nebuvo nubausti! Tokiais yra David Greenglass ir Har-
* -ry Gold. Pirmasis buvo nuteistas tik 15 metų kalėti, an- 

' trasis — 30 metų., Na, o Ruth Greenglass, prisipažinusi
prie dalyvavimo espionaže, visiškai nebuvo net teistaJ

Urey, atsiminkime, nėra joks komunistas ne\r; 
pritarėjas. Tačiau, kaip mokslininkas ir žmogus, 

» jis rhato reikalo tarti savo žodį prieš didžią neteisybę, 
.v vykdomą politiniais sumetimais.

Priimta Lietuvių Naciona- 
leje Konferenciijoje Detroi
te, Gruodžio 13.

Demokratijai priešingos 
jėgos Amerikoje vis dau
giau įsivyrauja. Reakcija 
smarkiai siaučia ir gręsia 
dar didesniu siautimu,

McCarran aktas (1950 
metų Vidaus. Saugumo ak
tas), taipgi. Walter-McCar- 
ran įstatymas, labai suvar
žo sveturgimiams teises.

Virš 3.000,000 sveturgi
mių nepiliečių, einant tais 
aktais, galima deportuoti 
nepaisant Teisių Biliaus., 
Konstitucijos ir paneigiant 
.amerikines tradicijas.

Virš 11,000,000 sveturgi
mių piliečių lengvai gali
ma jatimti pilietybę, nes 
Walter-McCarran įstaty
mas padaro juos antros 
rūšies piliečiais..

Jau dabar yra apie * 275 
sveturgimių nepiliečių are
štuotų deportavimui. Ke
liolika jų nei po kaucija 
neleidžiami.

Detroite federalis teis
mas jau nusprendė atimti 
pilietybę sveturgimiui. Jo 
byla apeliuota į aukštes
nius teismus. Chicago j e da
romi žygiai nupilietinimui 
apie dešimties sveturgi
mių piliečių.

Pradėjus galioti Walter- 
McCarran' įstatymui bijo
masi daugiau tokių žygių 
ir a beina.i didesnio svetur
gimių nepiliečių ir piliečių 
persekiojimo.

Amerikos žmonėms rei
kalinga budėti, veikti prieš 
tai.
Amerikos lietuvių ,orgąųi- 

zacijų 1 atstovų nacionalė 
konferencija, gruodžio 13, 
1952 metais, Detroit,- Mich., 
išklausius Lietuvių Komi
teto Gynimui Sveturgimių 
raporto apie jau vedamą 
persekiojimą, taipgi apie 
grėsmę dar didesnio perse
kiojimo, įėjus gallon Wal
ter McČarrac įst., nutarė:

1. Vienbalsiai užgirti jau 
esančių mūsų -komitetų 
darbą prieš deportavimų i- 
steriją ir persekiojimą sve- 
turgimiu.

2. Raginti visas didesnes 
lietuvių kolonijas įsteigti 
panašius komitetus gyni
mui sveturgimių nepilie
čių, taipgi piliečių, kuriems 
norima atimti pilietybė.

3. Gelbėti persekioja
miems, ypatingai jų šei

Dalis korėjiečių ir kiniečių sužeistų karo bęlaišvių 
koncentracijos stovykloje ant Pongam salos. Jie va
romi j ligoninę. Užpuolime ant karo belaisvių kempes 
buvo 84 belajsviai ant vietos užmušta ir virš 150 su
žeista. Šiaurine Korėja ir Kinija griežtai užprotestavo.

moms, kurios to reikalin
gos., y

4. Kviesti visus' lietuvius 
veikiančius darb.o unijose 
sudaryti* komitetus šiam 
svarbiam, dąrbui, nes gyni
mas sveturgimių teisių yra 
gynimas darbo unijų.

5. Kviesti visas lietuvių 
organizacijas, be skirtumo 
pažiūrų ir įsitikinimų, ben
drai veikti atšaukimui Wal- 
ter-McCarran įstatymo, ku
ris skaudžiai palies visus 
sveturgimius, pasunkins 
naujai įsigyti pilietybę, 
taipgi palengvina atimti 
pilietybę jau seniau įsigi
nusiems.

Taipgi' raginti visas or
ganizacijas ir pavienius, 
kas tik nori ginti nevien 
sveturgimių teises, ir lais
vę, bet ir abelnai Ameri
kos. žmonių laisvę, dėtis 
prie šio svarbaus darbo.

6. Geresniam šio darbo 
vedimui konferencija ragi
na visus lietuvių komitetus 
kooperuoti su amerikiniais 
tokiais komitetais ir kitais 
sveturgimių komitetais..

N u o Thomas J e f f e r s on o 
laikų Amerikos žmonės lai
kė reikalingu ginti svetur
gimių teises, nes patyrė, 
jog suvaržymas laisvės, pa
neigimas' teisių sveturgi
miams, atveria duris suvar
žymui teisių ir susiaurini
mui laisvės čiag'imiams a- 
mėrikiečiams.

Daugelis įžymių ameri
kiečių jau stojo Į šį svarbų 
veikimą.

American Committee for 
Protection of Foreign 
Born, kuris vadovauja sve: 
tiM'gimių gynint, turi savo 
eilėse daug mokslo žmonių, 
profesorių, advokatų, gydy
toju, kunigų ir net keletą 
vyskupų, taipgi visą eilę 
darbo unijų vadų, ir abel
nai visuomenės veikėjų at
stovaujančių visus Ameri
kos gyvenimo sluogsnius.

Šis judėjimas auga ir 
tarp lietuvių. Jis reikia 
plėsti. Konferencija ragina 
lietuvių komitetus ir kitas 
organizacijas stengtis juo 
daugiau žmonių šin darban 
įtraukti.

Kadangi Walter-McCar- 
ran. įstatymas skaudžiai 
paliečia visus imigrantus jo 
atšaukimui reikalingas ir 
galimas platus, bendras vei
kimas. ' i

Konferencija ragina lie
tuvius kelti šį klausimą, vi
sose organizacijose.

Nuo pat pirmųjų respubli
kos dieųų, kiekviena valsty
bė, kaip kad yra pažymėta 
ir Amerikos Konstitucijo
je, rūpinasi savo žmonių 
švietimų. Šiuo metu tarp 
sistemų belikęs mažas skir- 
tunicS, nors nerasime nė 
vienos valstybės, kur- jos 
būtų tos pačios, nerasime 
net dviejų mokyklų, kur 
tvarka būtų .ta pati. Tuos 
skirtumus gal sudaro pini
gai, skiriami nevienodai į- 
vairiose valstybėse, o taip 
pat ir paskiruose miestuo
se, kiek ir kaip švietimui 
skiriami/fina;nsai yra pas
kirstomi. Ne visose valsty
bėse ir mokytojų kvalifi
kacijos yra vienodai verti
namos.

Beveik visose valstybėse 
mokytojams išduodami vie
nodi ^diplomai (tik Massa
chusetts jie kitoki.)i Bet 
kvalifikacijos nevienodos. 
Dvi valstybės, sakysime, 
mokytojais priima asmenis, 
kurie tėra pabuvę vos vie
nus metu kolegijoje ir yra 
baigę keturius metus “high 
school”. Daugumas gi vals
tybių reikalauja, kad pra
džios mokyklos mokytojas 
turėtų nors kolegijos pažy
mėjimą. Labai mažai vals
tybių, sutinka priimti į vi
durinės mokyklos mokyto
jus asmenis, baigusius tik 
taip vadinamą “junior col
lege”.

Iš viso reikalavimai mo

Antanas Vaivuskas

Grįžtant į tėvynę Lietuvą
(Tąsa)

Mūsų grupėje buvo įneš
tas sumanymas paminėti 
gruodžio 5—stalininės kon
stitucijos dieną. Pasirodė', 
kad šitai pravesti mūsų 
laive nepatogu. Iš Rio de 
Žaneiro paisiųsti sveikinimo 
telegramą į Maskvą, taip 
pat nesuradome galimumų.

Ant laivo užlipo mano 
senas draugas J. Miliaus
kas su žmona, kurie mums 
atnešė dovanu atminčiai. 
Neilgai teko su jais šnekė
tis. fjusę pirmos laivas, ė-

jos sostinės uostą.
Šiame uoste, kaip ir San- 

tose, laivas pasikrovė didį 
kiekį kavos maišų.. Uostas 
nekaip išrodo. Palygini
mui pasakysiu, kad Monte- 
vidėjaus uostas yra kur 
kas ir gražesnis, ir moder- 
niškesnis, negu Santos ir 
Rio de Žat»eiro kartu paė
mus. Pastebimas, ir žmonių 
būklės skirtumas—čia dau
giau skurdo. Žmdnės iš
blyškę, padžiūvę. Matome 
daug uosto darbininkų ba
sų.

Mes, - tarybiniai ‘repatri-^ 
antai, nenulipome nuo lai
vo abiejuose Brazilijos uos
tuose. šituo siekėme^ išven
gti bet kokios policinės pro
vokacijos.

Kaip bematant atėjo at
sisveikinimo minutė su ma- 
^o tavais ir draugais. Pa
skutinis atsisveikinimas 
paskutiniame1 Brazilijos 
uoste. Apsikabinome ir ka
rštai pasibučiavome. Moti
na nespėjo šluostyti ašaras. 
Tėvo veide matėsi liūdesio 
ir kartu džiaugsmo išraiš-

Vilkikai ėmė vos pastebi
mai vilkti laivą tolyn nuo 
kropto. linai dar matėme 
mūsų mylimųių bei draugi] 
'būrelį, nosinaitėmis mosuo
jant nuo uosto molo.
Kaip mums atrodė 
Dakaras ,

Lygiai 13 valandą pali
kome Rio de Žaneirą. Lai

kytojams labai kaitaliojasi, 
ir dažniausiai, ypač pasku
tiniuoju laiku, jie vis griež
tėja. Juo labiau, kad mo
kyklų « vedėjai paprastai 
yra visada griežtesni ir iš 
mokytojų reikalauja dides
nio pasiruošimo, negu jų 
valstybės įstatymai ar nuo
statai. Tačiau, dar ir šiuo 
metu, ypatingai kaime, ga
lima dažnai rasti mokyto
jus.. kurių išsilavinimas ir 
pasiruošimas yra nepakan
kamas. Didžiosiose pramo
nės valstybėse pradžios 
mokyklų mokytojų trūku
mas yra tiek jaučiamas, 
kad paskutiniuoju laiku 
buvo išduota daugybė taip 
vadinamų “emergency sub
standard certificates.”

Mokytojų pažymėjimai 
arba, kitaip tariant, licen
zijos galioja įvairiems ter
minams. Yra galiojančių 
vos vienus metus, o taip 
pat ir visam gyvenimui. 
Paskutiniuoju laiku yra 
tendencija mokytojams iš
davinėti laikinuosius pažy
mėjimus, siekiant, jog mo
kytojai ir tarnybos metu 
stengtųsi tobulintis: lanky
ti vakarines mokyklas, va
saros kursus, ir kitais bū
dais.

Mokytojų f atlyginimas 
taip pat labai įvairuoja. 
Tačiau, bendrai imant, jis 
yra didesnis negu 10 metų 
atgalios., kada apie 300,000

(įKelionės. įspūdžiai)
vas greitai plaukė. Dabar 
tiesiai į Afrikos žemyną. Iš 
priekio .pūtė vėjas, kuris 
mums buvo švelniu dvelki
mu. f
Nutolus nuo Rio de Žanei- 

ro, laivo mašinerijoje kas 
tai atsitiko. Prigęs.o švie
sos, nutilo ventiliatoriai. 
Laivas sustojo ir tik už va
landos ėmė plaukti.

. Iki pat Afrikos uosto Da
karo mūsų kelionė kuo ge
riausiai sekėsi. Nepasitaikė 
audrų. Prie nežymaus, supi
mo greit pripratome. Tik 
pora moterų pasijuto kiek 
negeriau. Bet, nieko tokio.

Po vakarienės kas antrą 
dieną valgyklos salėje buvo 
rodomas kinas. Prancūzų 
kino žurnalai — gana įdo
mūs. Niekam neverti mum 
atrodė amerikiniai dubliuo-
ti filmai, kurių neį_stenffda- Reikia manyti, kad tai ku- 

J'1' * rios ”ors i _
vakarų baro salėje ‘ įvyko ( valstybės šnipai.
vome ligi galo žiūrėti. Pora

šokiai. Vienok, linksmybės 
lygis — žemas. Mažai jau
nimo.

Drauge s.u mumis keliau
ja keliolika iš Argentinos 
grįžtančių italų emigrantų. 
Visi jie grįžta didžiai nūsi- 
Afylę Amerika. Iš Argenti
nos taip pat vyksta viena 
vokiečių šeima į Vokieti
jos anglu okupacinę zoną. 
Su vokiečiu teko trumpai 
pašnekėti. Jis — aršus ma
no Tėvynės priešas. Nau
jas karas jam būtinai rei
kalingas tam, kad anglai ir 
amerikiečiai vokiečiams su
grąžintų Rytu Vokietiją. 
Šitą pasakęs, beveik įrėmė 
stfvo milžiniška pilvą i ma
no peti ir patyliau pridūrė:

— Žinome, koki mums 
draugai tie amerikiečiai. 
Bet mes juos panaudosime 
atsigriebti. Čia bus mūsų 
išminties pasireiškimas!

Nieko jam neatsakiau. 
Tik pagalvojau: kas įvyk
tų su vokiečių tauta, jei vi
si būtų toki kaip šis “išmin
čius” 1 - \
2 pusi.—Laisvč (Liberty)- Šešt'adien., Sausio -Jftn. 3, 1953

pra

Kadari

mokytojų metė savo pa
šaukimą ir stojo į ginkluo
tąsias pajėgas ir karo 
monę. Iš jų tik maža 
grįžo mokytojauti.
gi buvo nustatyta, kad pa
grindinė priežastis buvo 
nepakankamas ♦ pradžios 
mokyklos mokytojo atlygi
nimas., tai visa eilė valsty
bių jį pakėlė.

Iš visų 48 valstybių 28 
randame nuostatus, ku
riais pradžios mokyklų al
ga nustatoma sekančiai: 
pradedantiems mokytojam 
—nuo $1,800 ligi $2,400 me
tams. Šie mokytojai pame
si mties ar daugiau metų 
gauna pakėlimą nuo $3,200 
ligi $4,000 metams^) Bet net 
ir dabar daugelyje netur
tingesnių valstybių, ypač 
pietuose ir šiaurės vidurio 
bendruomenėse, dar žymus 
skaičius mokytojų tegauna 
mažiau negu $1,000 metam.

ii

l

Visose valstybėse pra
džios mokyklos mokytojus j 
samdo vietinės mokyklįĮ 
vedėjai. Beveik visur nm®*) 
jų priklauso mokytojo pri- ' 
ėmimas ar atleidimas, išs
kyrus valstybes, kur tai y- 
ra numanyta valstybės nuo
statuose. Visos, valstybės 
šiuo metu yra priėmusios 
nutarimą visiems mokyto
jams užtikrinti po tam tik
ros eilės metų senatvės pen
siją.

Common Council.

Keliauja dar keletas pra
ncūzų, ‘ pora šveicarų, vie
na švedė, kurią matau višjs 
rašant, o jei ne — mežgfiH>* 
Tai pagvvenusi moteris, sh** 
si raukusi, mažų akių ir 
pikto žvilgsnio. Su nieku 
nekalba, visada atsiskyru
si. Yra ir argentiniečių, 
vvkstančiu i Marseli bei i 
Genują. Vienas šviesios su
tanos argentinietis kunigas 
rvtais bare improvizuoja 
altorių ir atlieka katalikų 
tikėjimo ritualą. ' Nedaug 
jis turi pamaldininkų.

Mano dėmesį atkreipė 
rusu baltagvardiečių ke
liavimas. Pasirodo, kad jų 
randasi visuose keleiviniuo
se laivuose. Mūsų laivui į- 
plaukus i Rio de Žaneirą, 
vienas tokių bendrakelei
viu bandė sužinoti tarvbi- 
ųių repartriantu pavardes.

rios ”ors imperialistinės

Tvanku karšti jautėme 
praplaukdami Žemės pu- 
siauji. Kajutėje tiesio'g ti^- 
šku. Nebuvo ruošta joKRi 
pramoga atžvmėjimui šios 
karščiausios Žemės juostos. 
Iki pasiekėme ekvatorių, 
laikrodis buvo 3 valandas 
pastumtas pirmyn.

Taip, be didesniu naujie
ms, gruodžio 11 dieną po 
pietų pasiekėme Dakaro 
prieplauką. Vanduo tits 
Dakaru man atrodė lyg ra
maus ežero — šviesiai mel
svas, mažyčių vilkelių judi
namas. Dangus taipgi buvo 
žydriai mėlynas. Aukštybė
je driekėsi giedrios dienos 
balti debesėliai.

(Bus daugiau L- .

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjas liaudininkai sako nu
mušė dar-3 Amerikos lėk
tuvus.

Tokio, Japonija1. — Val
diniai Japonijos mokslinu^? 
kai taip pat daro bandy
mus atomam skaldyti.
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Kultūrine statyba Lietuvoje
VILNIUS.— Suklestėjo Lietuvos kul

tūra. Socialiniams - kultūriniams po
reikiams 1952 metais asignuota 54,9 
procento respublikos biudžeto. Įdomu 
pateikti kai kuriuos palyginimus.

Lietuvos Tarybų Socialistinėje Respu
blikoje sėkmingai įgyvendinamas įstaty
mas dėl visuotino nemokamo septynme
čio mokslo. Šiais metais švietimui res
publikoje asignuota daugiau kaip 368 
milijonai rublių. Tai—daugiau • kaip 
ketvirtadalis respublikos biudžeto. 1936 

• . metais buržuazinės Lietuvos seimas 
švietimui asignavo vos trylika procentų 
biudžeto, o 1939 metais dar mažiau —

K tik 12 procentų.

)

i
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Respublikos mokyklose dabar mokosi
" apie pusė milijono moksleivių. Tai yra 

20 tūkstančių vaikų daugiau, negu 1951 
metais, ir beveik dvigubai daugiau, pa
lyginti su buržuaziniais laikais. Per ta
rybų valdžios metus vidurinių mokyklų 
skaičius Lietuvoj padidėjo’daugiau kaip 
4,5 karto, o septynmečių—:30 kartų. Per 
pokarinius metus respublikoje buvo įs
teigta daugiau kaip 850 naujų mokyklų. 
Vien šiemet įsteigta 35 naujos vidurinės 
ir 125 septynmetės mokyklos. Buržua
zinėje Lietuvoje tebuvo iš viso 58 gim
nazijos ir 40 progimnazijų.

Tarybų Lietuvoje *be bendrojo lavini
mo mokyklų yra 43 ^vidurines specialios 
mokyklos. Be to, įsteigta daugiau’ kaip 
200 mokyklų suaugusiems, kurioše mo- 1 
kosi daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių.' 
Tarybų Lietuvoje imama pamiršti tuos 
laikus, kai lietuvis darbininkaę ar vals- 
tietis vietoj parašo" dėdavo kryžiuką. 

jA^iąndieną iŠ esmės jau likviduotas'1 ne- 
IJ^štingumas suaugusiųjų tarpe — tas 

gėdingasis buržuazinės praeities paliki- 
mas* Niekuomet lietuvių tautos istori
joje nėra buvę tokios padėties, kad kas. 
ketvfrtas žmogus mokytųsi, keltų savo 
išsilavinirpo lygį.

14-oje Lietuvos aukštųjų mokyklų mo
kosi apie 15 tūkstančių žmonių, t. y. be
veik keturis kartus daugiau, negu bur
žuaziniais laikais. Jei buržuazinės vai

zdžios metais aukštosios mokyklos viduti
niškai išleisdavo per metus apie 100 spe
cialistų ,tai šiuo metu jų kasmet išlei
džiama apie 2 tūkstančiai, t. y. 20 kartų 
daugiau. Vien Vilniaus universitetas 
per pokarinius metus išleido 2,000 spe
cialistų, t. y. lygiai tiek, kiek per dau
giau kaip 20/metų išleido visos buržua
zinės Lietuvos aukštosios mokyklos.

Lietuvoje įsteigta Mokslų akademija, 
jungianti daugybę mokslinio tyrimo in
stitutų. Visai neseniai Mokslų akade
mijos sistemoje buvo suorganizuotas Lie
tuvių kalbos ir literatūros institutas. 
Naujajame institute veikia šiuolaikinės 
literatūrinės kalbos ir žodynų, tarmių 

^mokslo ir lietuvių kalbos istorijos, lietu- 
^Tvių literatūros, tautosakos sektoriai, o 

taip pat terminologijos komisija.
Veržlus naujojo lietuvių tautos gyve- 

j nimo pulsas aiškiai jausti kiekviename 
respublikos kampelyje. 125 tūkstančiai 
žmonių dalyvauja meno saviveikloje. 

; Respublikoje yra apie šeši su puse tūks
tančių chorinių, .draimos, šokių ir muzi
kos kolektyvų. Be to, šimtai talentingų 
dainininkų ir dailininkų mokosi meno 
saviveiklos rateliuose. Dabar ^meno sa
viveiklos dalyviai ruošiasi pasirodyti lie- 

. tuvių literatūros ir mefio dekadoje, kuri 
Įvyks Maskvoje.

Naujosios kultūros šviesa pasiekė 
.kiekvieną Lietuvos kaimą, štai kaip, pa
vyzdžiui, kultūros atžvilgiu pasikeitė 
Klaipėdos srities Sedos rajono Ylakių 
kaimas. Prie kolūkio “Lenino keliu” 
šiame kaime įsteigta biblioteka, skaityk
la, veikia kultūros namai, jungiantieji 
šimtus meno saviveiklos dalyvių.

O kaip dvasiniu atžvilgiu išaugo ko- 
.Ailūkinio Ylakių kaimo žmonės! Tik mū

sų laikais išsivystė kolūkiečio Mockaus 
A talentas — dabar jis vadovauja orkest

rui prie kultūros namų. Muzikos mėgė
jas Vindašius vadovauja kolūkio chorui.

Lietuvos kolūkiečiai dabar gali sekti 
visus įvykius daugianacionalinės tarybi
nės liaudies gyvenime. Kaimų laiškane

Ji iš esmės 
studi- 
kursą 
meno 

"'W1 i

šiai kasdien atneša į kaimus šimtus vie
tinių ir centrinių laikraščių egzemplio
rių. Pavyzdžiui, Šiaulių srities Kuršė
nų rajono žemės ūkio artelės “Pirmyn” 
kolūkiečiai vidutiniškai prenumeruoja 
po 2—3 laikraščius, o l$ai kurie net po 4 
laikraščius bei po 2—3X žurnalus.

Respublikoje eina daugiau 200 laik
raščiu. Jie leidžiami kiekviename ra
jone, kiekvienoje mašinų-traktorių sto
tyje. “Tiesos” laikraščio tiražas viršija 
bendrąjį visų buržuazinėje Lietuvoje 
leistų laikraščių tiražą. Kas metai res
publika vis labiau radijofikuojama. Per 
pastaruosius dvejus metus radijo taškų 
skaičius padidėjo devyniais tūkstančiais. 
3,235 iš jų yra kaimo vietovėse.

Respublikoje žymiai išaugo poligrafi
jos prampnė. Pokariniais metais išleis- . 
ta tūkstančio pavadinimų knygos, kurių 
bendras tiražas yra didesnis kaip 50 mi
lijonų egzempliorių. Palyginti su bur
žuaziniais. laikais, knygų ‘fondas padi
dėjo maždaug 10 kartų.

Lietuvių rašytojai ir poetai, skulpto
riai ir dailininkai sukūrė eilę talentingų 

; kūrinių. Dešimtys meno darbuotojų su
silaukė aukštojo stalininės premijos lau
reato vardo. Jų tarpe —Rašytojai A. 
Venclova, T. Tilvytis, kompozitorius B. 
Dvarionas, artistai J. Siparis, J. Petraš- 
kevičiūtė ir kiti.

Thrybų valdžia daro visa; kad darbo 
žmonės galėtų kuo plačiausiai dalyvauti 
kultūriniame gyvenime.' Vakarais gau
singąsias Lietuvos teatrų ir koncertų sa
les pripildo nauja publika — darbinin
kai, ‘valstiečiai, darbo . inteligentai. 
Jų dispozicijoje taip pat yra 4,000 
bibliotekų; daugiau kaip 3,000 kultūros' 
namų bei klubų-skaityklų,- 40 įvairių

A muziejų ir kiti kultūros židiniai.
Kaune pradėjo savo pirmąjį'teatrinį 

sezoną nauja dramos trupė,
yra sudaryta iš lietuvių teatrinės 
jos klausytojų, šiemet baigusių 
Maskvos valstybiniame teatrinio 
institute. t

Viena jauniausiųjų meno rūšių Lietu
voje yra kinematografija, kuri jau vai
dina didelį vaidmenį kultūriniame lietu
vių gyvenipie. Per pokarinius metus 
Lietuvos kino studija išleido apie 300 
kino žurnalų ir keletą pilno metražo fil
mų. Rimtas pasiekimas yra tai, kad iš
leistas dokumentinis filmas “Tarybų 
Lietuva”, susilaukęs premijos. . į

Respublikoje praplečiamas kinų tink
las. Statoma 20 naujų kinų. Jie bus 
įsteigti Vilniuje, Kaune, Alytuje, Vilki
joje, Druskininkuose, Širvintose, Molė
tuose,, Eišiškėse ir eilėje kitų miestų. 
Kas diena vis gausiau suklesti lietuvių 
tautos kultūra.

Iki 1955 metų pabaigos respublikoje 
bus pereita nuo visuotinio septynmečio 
mokslo prie visuotinio vidurinio mokslo 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje ir kituose miestuose, o taip 
pat bus paruoštos sąlygos, kad kitame 
penkmetyje galima būtų pilnutinai įgy
vendinti, visuotinį vidurinį mokslą visuo
se Lietuvos miestuose ir kaimo vietovė
se. Nebetoli toji diena, kai respublikoje, 
kaip ir visoje Tarybų šalyje, neliks nei 
vieno jaunuolio ar merginos, neturinčių 
vidurinio mokslo.

Naujajame penkmetyje (1951—1955 
m.) žymiai padidinamas studentų pri
ėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. 
Vien į pedagoginius institutus bus pri
imta 2,3 karto daugiau studentų, negu 
per 1946—1950 metus.

Jau šiais metais 'į Vilniaus pedagogi
nį institutą priimta 300 studentų dau
giau, negu pernai. /Tarybų valdžios me
tais įsteigtasis pedagoginis institutas 
virto viena stambiausių respublikos 
aukštųjų mokyklų. Jame įrengtos pui
kios mokslinės laboratorijos, kabinetai, 
biblioteka, skaitykla.

Praplečiamos ir - kitos mokyklos, ren
giančios mokytojus. Studentų priėmi
mą padidino Šiaulių ir Klaipėdos moky
tojų institutai. Naujosios Vilnios mies
te pereitais metais įsteigtas naujas mo
kytojų .institutas, Trakų mieste ėmė

A 
/

N. Klimašauskas

Pas Lietuvos
VILNIUS. -— Lietuvos tapytojų, skul- 

, ptorių ir grafikų dirbtuvėse vyksta į- 
temptas. kūrybinis darbas. Respublikos 
dailininkai, ruošdamiesi lietuvių litera
tūros ir meno dekadai, kuri įvyks 1952 

. metų gruodžio mėnesį Maskvoje, piešia 
naujus paveikslus, kuria skulptūras, i- 
liustruoja klasikų ir šiuolaikinių tarybi
nių rašytojų knygas.

Lietuvos dailininkų darbai pasižymi 
kūrybinių sumanymų idėjos gilumu. Ta
pytojas V. Mackevičius piešia didelį pa
veikslą “Liaudies seimo delegacija Kre-' 
mliuje 1940 metais.” Paveiksle pavaiz
duotas J. V. Stalinas ir jo .artimiausieji 
bendražygiai, susitikę su Lietuvos seimo 
delegacija Kremliaus rūmuose. Visą sa
vo įkvėpimą, visą meistriškumą daili
ninkas stengiasi įdėti į paveikslą, pasa
kojantį apie istorinį įvykį lietuvių tau
tos gyvenime.

Daugelis tapytojų skilia savo paveik
slus. įvykiams ir didvyriams iš karo 
prieš hitlerinę Vokietiją. Am,tai, daili
ninkė B. Jacevičiūtė piešia ‘paveikslą 
“Salomėja Nėris svečiuose pas tarybinės 
armijos lietuviškojo junginio karius.” 
Paveiksle pavaizduota liaudies karštai 
mylimo ii poetė ir narsieji tėvynės gynė
jai sunkių išmėginimų laikmečiu.

Tapytojas. V. Karatajus sukūrė pavei
kslą talentingojo tarybinio/ karvedžio 
generolo Černiachovskio, kurio vado
vaujami armijos daliniai išvadavo iš 
hitlerininkų Lietuvos sostinę —Vilniaus 
miestą. Paveikslas pavadintas '“Černia- 
chovskis Vilniuje.” ,

Jauno dailininko L. Surgailio’ paveiks
las. yra skirtas lietuvių rašytojo Petro 
Cvirkos susitikimui su Baltarusijos liau
dies poetu Janka Kupala 1941 metais 
Kaune, šis paveikslas simbolizuoja lie
tuvių ir baltarusių tautų brolišką drau
gystę- ’

Lietuvos dailininkus domina Temos a- 
pie naująjį lietuviškojo kaimo gyvenimą. 
Daugelis lietuviškosios tapybos meistrų 
paveikslų parodo priešakinius Lietuvos 
kaimo darbo žmones. B. Jacevičiūtė nu
piešė paveikslą “Selekcininkai Rudzins- 

' kas ir Bulavas” —- apie didžiojo rusų 
mokslininko I. Mičiurino lietuviškuosius 
pasekėjus. Savo kolektyvinį'kurinį “Sve
čiuose pas Vitkienę” tapytojai Gudaitis 
ir Katinas paskyrė vienai, geriausiųjų 
respublikos gyvuliniinkų - kiaulininkei 
Stasei Vitkienei. Dailininkai Jurgėhie- 
nė, Gudinąs ir Petrulis nupiešė garsių
jų Lietuvos, traktorininkų . portretus, 
tapytojas V. Dilka nupiešė paveikslus 
“Susirinkimas kolūkyjbj’ ir “Statyba 
kolūkyje”.

. Pas Lietuvos dailinilikus sistemingai 
atvyksta įžymūs vaizduojamojo meno 
meistrai iš kitų tarybinių respublikų. 
Pastaruoju metu Lietuvos respublikoje 
lankėsi tokie garsūs TSRS meno veikė
jai, kaip A. Gerasimovas, A. Jar-Krav- 
čenko, V. Jefanovas, N. Tomskis, J. Ki- 

• brikas, J. Romas ir kiti.
Jie papasakojo apie savo kūrybinius 

laimėjimus bei apie savo darbo patyri
mą ir davė konsultacijas daugeliui lie
tuvių dailininkų. Savo ruožtu, daugelis 

- lietuvių dailininkų dažnai lankosi Mas
kvoje ir Leningrade, kur jie susipažįsta 
su geriausiųjų tapytojų, skulptorių bei 
grafikų darbu.

Šiuo metu Maskvoje, TSRS Dailės a- 
kademijos. salėse, atidaryta jaunųjų dai
lininkų paroda. Joje eksponuojami šę,šių 
Lietuvos Dailės instituto diplomantų kū- . 
riniai. Ypač .didelį parodos lankytojų 
dėmesį patraukia V. Karatajaus ir L. 
Surgailio paveikslai. / . -

Daug ir vaisingai dirba Lietuvos skul
ptoriai. Geriausiesiem iš ju yra suteik- * 
tos. premijos, kaip, pavyzdžiui, skulpto
riui P. Aleksandravičiui. Parodai, kuri 
bus atidaryta Maskvoje lietuviu litera
tūros ir meno dekados dienomis, jau 
paruošta daug kūrinių. N. -Petrulis ir 
B. Vyšniauskas sukūrė skulptūrinę gru-

veikti pedagoginė mokykla.
Naujajame penkmetyje respublikoje 

bus dar labiau praplėstas kinų tinklas.* 
Padidės kino įtaisinių skaičius. Iki 1955 
metų pabaigos kinų įstaisinių skaičius 
padidės iki 600. Daug naujų talentingų 
kūrinių sukurs lietuvių ’ meno veikėjai, 
naujų laimėjimų pasieks meno saviveik
los dalyviai. f 4

Naujoji Lietuvos kultūra sukurta en
tuziastišku Lietuvos darbo žmonių dar
bu, visoms broliškosioms Tarybų Sąjun
gos tautoms padedant.

G. Vitas.
, $ • ■ .■ ( . • . • I' ■. ■■ - f f

dailininkus"
Hoboken, N. J.

Mirė Petras Vasyiius
pę, kurioje vaizduojama lietuvių tautos 
revoliucinė kova dėl savo šviesaus ir 
džiaugsmingo gyvenimo.

> Laureatas B. Aleksandravičius suku- 
re, liaudies rašytojos Žemaitės skulptū
rinį portretą. Skulptorius J. Mikėnas 
sukūrė, skulptūrą “M. Melnikaitė.” Ji 
vaizduoja šalies didvyrę, narsiąją lie
tuvių tautos dukrą Marytę Melnikaitę, 
kuri padėjo savo gyvybę dėl pergalės 
prieš hitlerinę Vokietiją.

Sudėtingą, bet itin taurų uždavinį už
sibrėžė skulptoriai P. Vaivada ir B. 
Pundžius, kuriantieji skulptūrinę gru
pę “V. Į. Leninas ir J. V. Stalinas.”

Socialistinio Darbo ‘Didvyrio Prano . 
Žmiejausko biustą sukurs dekadai jau
nas 'skulptorius G. Rudzi'n.skas. , Darbo 
žmonėms taip pat paskyrė savo naujus 
darbus Vilniaus skulptorius L. Žuklys.

E. Radauskaitė sukūrė skulptūrą, 
(Tąsa 4-tam puslap.)
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P>y Mildred Štensler
VINCAS BOVINAS TO MAKE UIS HOME 

IN FLORIDA
A large group of friends and fellow co

workers tendered a farewell banquet Satur
day, December 20 at Liberty Auditorium to 
Vincas Bovinas who leaves New York to 
join his family at their new home in Miami 
Florida. Many people came to shake his 
hand and say good-bye to the man who has 
earned the love and respect of so many in 
the years^he lived in this area. In the early 
days Vincas was an editor of “Laisve” until 

■^T^srious illness forced him to seek work out
doors. But his journalistic days were not to 
be forgotten. He continued to write and to 
study and to t^ach himself. And as he pro
gressed in literary achievement he paw the 
need for an organization for writers and ar
tists and he became instrumental in the or
ganizing of the LMS, the Lithuanian Fine 
Arts League.

Gruodžio 20 dieną St. Mary 
ligoninėje, Hobokene, mirS 
Petras Vasyiius (Wesell), su
laukęs 80 metų amžiaus. ’P# 
Vasyiius buvo ilgametis šid 
miesto gyventojas, ir kadan
gi šiame mieste per visą lai
ką nebuvo ir nėra jokios lie
tuvių organizacijos, tai* velio
nis priklausė ir pagal savo 
išgalę, kuomet buvo jaunes
nis,, veikė Jersey City , pažan
giose lietuvių organizacijose. 
Priklausė prie LDS ir Literai 
fūros Draugijos 16-tos kuo
pos. •«

P. Vasyiius atvyko į Ameri
ką 1893 metais ir ^su maža 
pertrauką visą laiką čia gy
veno, ir nuo susiorganizavimo 
LSŠ priklausė joje. Jo mo
teris mirė 1924 metais, ir nuo 
to laiko velionis buvo neve- I • t 
dęs. Paliko vieną sūnų.

Velionis, jausdamas besiar
tinančią gyvenimo pabaigą, 
įsakė sūnui, kuris rūpinosi jo 
laidotuvėmis, jį mirus sude
ginti. Ir gruodžio 22-rą die
ną, palydint jo giminėm Jr 
artimiem draugam ir drau
gėm, jis likosi sudegintas 
North Bergen krematorijoj..

Mirus P. Vasyliui, mūsų pa
žangios organizacijos neteko 
nario, o pažangus lietuvių ju
dėjimas—savo gero rėmėjo. 
Velionis buvo duosnus 'ge
riems tikslams aukotojas. Jo 
bwo gera ypatybė, kad nie
kuomet pas jį prašyti kokiam 
tikslui aukų nereikėdavo. Ji
sai visada patsai duodavo.

Pavyzdžiui, kad iy pasku
tiniais laikais, jau sirgdamas, 
jisai aukojo L. Prūseikos by
los vedimui ir diėrirašČio Lais-

Just how Vincas "Bovinas: came into my 
life, I can’t exactly remember. It wasn’t a 
spectacular entrance of that I’m sure.- All I 
knoxy ;is that somewhere along the Hne work
ing with him in the LMS ‘3rd district Cofn- 
mitte, he became my guide -— my inspiration. 
Inspire, is perhaps too strong a word for none 
of this happened over night. It took me yea/s 
to realize that this man’s’personality, know
ledge and influence were altering my whole 
course of life.

Bovinas hats a way of combining the buoy
ancy and enthusiasm of youth with the know
ledge an^į sureness of the adult. I have, not 
yet heard him reject or ridicule an idea or 
suggestion brought forth by any of us of the 
younger generation. His stock answer al
ways was “Let’s try it and see.” And the 
work and trial of putting an idea into pract
ice never hurt anyone, even if it did some
times prove unusable or impracticable.

I know for one thing that Vincas Bovinas 
, even in Florida, will keep abreast with every 

cultural activity going on here Up North. 
And what’s more I’m sure that he will still 
have a hand in formulating many of the po

vės finansinio vajaus para- > 
mai, taipgi atsinaujino Lais- • 
vę ir vėl aukojo, bet jam mi
rus kiti Ją skaitys.
• ■ ' '1 ■ • ' “

Lietuvos vebonSr paėjo 
iš Liudvinavo parapijos, Ku- 
lokių kaimo.

Per paskutinius keletą me
tų drg. Vasyiius nieko nevei
kė iš priežasties seno amžiaus, 
bet jaunas'būdamas jis buyo 
veiklus. Jo sūnus davė gar
bės žodį tėvui, kad jisai ne
pasitrauks iš LDS 133 kuo
pos, tuo tarpu turime dąųg 
atsitikimų, kad tėvam mirus 
jų vaikai apleidžia tas lietu
vių organizacijas, prie kurių 
jie priklausė, kuomet jų • tė
vai gyvi buvo. - -

Isėkis, drauge, šios šalies že
melėje, o mes, pasilikę, jus 
prisiminsime tol, kol gyvi bū
sime. Užuojauta jo sūnurir
giminėms. Pilietislicies. Correspondence between theh South 

and North will be good and heavy.
But what we all who worked with Vincas 

will miss most are the leisurly conferences 
and discussions carried on over the meeting 
table. Here he would take a project and toss 
it about conversationally, viewing it from 
this angle and that one until a definite plan 
would emerge and we would all become fired 
with its possibilities. ' ' 
na>

As the chairman of these meetings, Bovinas 
was nęver one to. say I did if. He made sure 
everyone involved in the committee received 
the credit. He was never happier than when 

. his pedple were accredited. I haven’t seen 
a man evidence so much pride in other people 
hs that shown on Bovina’s face when he 
watches his people engaged in somp cultural 
activity.

To sit at the banquet table and hear var
ious people express their sentiments and re
gard for Vincas Bovinas now that he is leav
ing our city, was to me a very sad experience. 
Not that I was sorry to hear Bovinas show
ered with the great respect that he deserved, 
but that all this should come now. when he 
no longer would sit at our prėsence. Helen 
Yeskevitch jnust have felt the same way about 
it because when she was asked to say a few 

’ words at this dinner she expressed the 
thought that people should be welcomed into 
axnew community with such a banquet for to 
extoll a man’s virtues should be a happy oca- 
sion.

Nonetheless, Vinca's Bovinas must join his 
family in Florida and we wish him every 
success and many years of happy living..

■ i . ____________________________________________

BINGHAMTON, N. Y.
PRANEŠIMAS ;

Gruodžio *18 d. (1952 m.) 
LLD 20 Kuopos Moterų Sky
riaus susirinkime išrinko ma
ne užrašinėti A, Dagilio po
ezijos rinkinį. Prašau visus 
draugus ir drauge^ užsirašy
ti šią gražią knygą, ir už
rašykite savo pažįstamiems 
bei giminėms kaipo dovaną. 
Juo greičiau užsirašysime, u* 
kitiems užrašysime, tub' grei
čiau bus knyga išleista.

Mes, Moterų Klubo narės, 
pasitikime, kad jūs mums pa
ge! besite šiame svarbiame ręi- 

’kale. 1 . •....

LLD 20 Kuopos Moterų Klu
bo susirinkimas įvyks trečią 
ketvirtadienį sausio (15 d.), 
vakare, paprastu laiku ir. pa
prastoje vietoje — pas '-P. 
Bakšiėnė. Prašome visas na
res dalyvauti. Turime svar
bių reikalų aptarimui.

Korespondentė
J. K. Navalinskieni 

55 Glenwood Ave. 
Binghamton, N. Y. .'

3 pu»l.-Laiiv8- (Liberty) -šeštadien., Sausio-J an. 3> 19S3
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ALDLD Reikalai IŠ UNIJŲ VEIKIMO Įvairios Žinios
Iš LLD 15-tos Apskrities 
Komiteto susirinkimo

kad

ir pikniko

pasižadėjo pasirūpin- 
pagelbininkus to paž- 
geram aptarnavimui 
to pažmonio šeimirtin

CLEVELAND, OHIO. — 
Susirinkime dalyvavo 6 komi-

• teto nariai, 3 tedalyvavo.
V. Iždininkas raportavo, 
. ižde Randasi $96.32.,

Tarpe kitų nutarimų, tapo 
nutarta pasiųsti pasveikini
mas su $25 Amerikos Svetur- 
gimių Gynimo Konferencijai, 
ir padaryti proponaciją aps
krities' kuopoms, kad būtų iš
vystytas draugiškas patarna
vimas kuopų nariams: atlan
kyti sergančius narius, ir pa
tarnauti, ant kiek tik galima, 
nariui ištikus kokiai nelaimei. 
Mes visi jau einame senyn ir 
del to galime tikėtis dažnes
nių susirghnų ' ir kitokių' ne
laimių. O kada kuopos nariai 
ateis mus sergančius aplanky
ti ar pataikauti mums ištikus 
nelaimei, mes jausimės, kad 
priklausome organizacijoje, 
kuri rūpinasi savo nariais.

Konferencijos
, komisija pranešė, kad konfe
rencija ir kartu piknikas į- 
vyks gegužės 31 dieną, tai 
yra ant rytojaus po kapinių 
puošimo dienos.

Apskrities vakarienei ir 
kartu šokiams, kurie įvyks 
sausio 10 d.,,LDS Klube šei
mininkais išrinkti Jonas Stri- 
peika ir Agnes Palton, ku
riuodu 
ti ^ąu 
monio 
žinant
kų gabumus ir susirinkime 
girdėtas diskusijas, kaip va- 

' karienė turės būt prirengta, 
buvo galima suprasti, kad va- 
karienė bus gera, ir bus taip
gi gera mzika šokiams1, o bi- 

/ lietas kainuos tik $1. Visi pri
valome tik įsigyti bilietus . • iŠ 
anksto, kad šeimininkai žino
tų, kiek . maisto pagaminti. 
Dar nepersenai. praeityje bu
vo atsitikimų,. kad vakarienei 
iš anksto bilietų buvo išpar
duota mažai, o svečių susi-* 
rinko daug, ir dėl to vėliau savo dvi, 
atėjusiems svečiams pritrūk
davo maisto.

Dar reikią turėti mintyje, 
kad Lietuvių Literatūros 

..Draugija yra apšvietus orga
nizacija ir kad LLD 15Ttos 
Apskrities Komiteto visas gau
tas pelnas iš parengimo yra 
skiriamas apšvietus reikalams.

- —o(*)o— 
LLD 190 kuopa 
gerai gyvuoja

‘ Praeitame LLD 190 kuopos 
susirinkime, kuris buvo meti- 

•nis, iš kuopos valdybos rapor
tų paaiškėjoyrtrml kuopa yra 
gerame sto\/yje. Finansų sek
retorius Petras Nemura ra
portavo, kad jis neprarado 
nei vieno nario ir kad kuopa 

' turi 98 narius. 1 Kuopos tur- 
?tas siekia virš $330. Susirinki- 
; mas suprato, kad draugui 
,Nemurai norint išlaikyti kuor 
pą gerame stovyje, jam pri-

sieina važinėti pas narius iš- 
kolektavimui duoklių, išdali
nimui jiems knygų ir patikri
nimui, ar visi gauna LLD or
ganą, žurnalą “šviesą”, todėl 
susirinkimas pasiūlė draugui 
Nemurai $10 metinės algos. 
Bet Nemura atsisakė imti $10, 
sakydamas, kad $5 padengs 
jo važinėjimo lėšas.

Kitų valdybos narių rapor
tai irgi buvo geri.

Kuopa, pasiuntė pasveikini
mą Amerikos Sveturgimių Gy
nimo Konferencijai su $11.

Susirinkimas nutarė vykdy
ti Apskrities sumanymą iš
vystyti kuopose dideąnį drau
giškumą tarpe narių: atlan
kant sergančius narius ir pa
tarnaujant, ant kiek galima, 
nariui, ištikus kokiai nelai
mei. Todėl narys pats arba ki
tas LLD 190 kuopos narys, 
sužinojęs sergantį kuopos na
rį ar ištiktą kokios nelaimės, 
privalo pranešti kuopos valdy
bai. )

j Kuopos valdyba, kuri taip 
; gerai darbavosi praeitais me- 
1 tais, tapo vienbalsiai užgirta 
j sekantiems metams. Kuopos 
; valdyba susideda: Onutė Ka- 
' ziulionienė, pirm., Jurgis žeb- 
i rys, užrašų raštininkas, Pet- 
I ras Nemura, fin. sekretorius, 
ir Aątanas Mockaitis, iždinin
kas.

Užbaigus susirinkimą, kuo
pa pavaišin 
lyvius. Būvį 
duonute ir (gėrimų iki sočiai. 
Bet ir tas r 
dėmesį, kad 
metinį susirinkimą, 
nariai buvo kviesti atvirlaiš
kiais ir buvo priminta, kad 
visi bus pavaišinti.

—o (★jo— 
Netekome draugės' 
Mariutės Račkaitienės

Mariutė po ilgos ir 
kios paralyžio ligos, 
gruodžio 12 d. ir tapo palai
dota gruodžio 15. Velionė pa
liko didžiausiame nuliūdime 

, jau vedusias duk
ras, Olgą ir Normą, ir dau
gelį savo .mylimų, draugių ir 
draugų. .

Mariutė buvo malonaus bū
do, darbavosi įvairiose orga
nizacijose, ir jose užėmė vie
tas valdybose.

Lai būna Mariutei lengva 
jos naujos tėvynės žemelė, ir 
nuoširdžiausia užuojauta jos 
dukroms ir visiems jos myli
miems. O mes pasilikę priva
lome tęsti jos darbus tolyn.

J. N. S.

Smerkia penkių metų 
kontraktus

FLINT, MICH. — Automo
bilių dirbtuvių unijos Chevro
let Local 659 prez. Tony O’
Brien viešai išstojo prįeš ilgus 
penkmetihius kontraktus su 
samdytojais. Savo unijos or
gane “Searchlight” jis nurodi
nėja, kad unijos pasirašytas su 
Generąl Motors kontraktas 
pasibaigs tiktai 1955 metais. 
Daug dalykų, kurie tame kon
trakte yra įrašyta, nebepa- 
tinka organizuotiems darbi
ninkams. Juos reikia pakeisti, 
ir auto darbininkų unija turi 
reikalauti tokių pakeitimų.

Tame kontrakte yra punk
tas, kad darbininkų algos kils 
arba puls pagal pragyvenimo 
stovį. Bet štai, sako, paimki
me gruodžio menesį. Kainos 
pasiekė aukščiausį laipsnį, 
bet, pagal kontraktą, darbi
ninkams algos bus nukirstos 
vienu centu ant valandos. Be
veik visur kitur darbininkams 
algos pakils, arba stovės 
vietos, o auto darbininkai 
rėš nusimušti.

šoriai už tai, kad jie atsisakė 
atsakyti j klausimus, jiems 
pastatytus per Senato Inter
nal Security Komitetą. Unijų 
taryba reikalauja, kad guber
natorius atmestų universiteto 
trustistų pasielgimą. Toks žy
gis sustiprintų žmonėse pasi
tikėjimą Amerikos demokrati
ja:

Indžionkšinas pagal 
Taft-Hartlėy įstatymą

, BUFFALO, N. Y. — Fede
ralinis teisėjas John Knight 
neribotai prailgino indžiokši- 
ną prieš United Steelworkers 
unijos narius, kurie streikuo
ja. Streikas paliečia 1,500 
darbininkų. Indžiokšiną prieš 
darbininkus išėmė valdžia, 
p as ir e m d am a stre i k 1 au ž išk u 
Taft-Hartley įstatymu. Darbi
ninkai protestuoja prieš tokį 
valdžios žygį.

Originaliai šis indžiokšinas 
prieš darbininkus buvo išleis
tas gruodžio 12 d.

susirinkimo da- 
silkių su juoda

eatkreipe narių 
ateiti' į kuopos 

nors visi

sun- 
mirė

įvairūs išsireiškimai
Nors ir blogiausioj padėtyj 

esant,' geriąu yra turėti vilties, 
negu kristi jnusiminiman.

J Goethe

Net ir rimčiausi išmin
čiai mėgsta kartais pajuo- 
kauti. • ' žemaitis

• < » :

ATSIŠAUKIMAS
Del Ą. Dagilio poezijos rinkinio prenumeratos

• Per. keletą ęlesėtkų metų mūsų žymusis Amerikos lie
tuvių poetas A. Dagilis yi'a sukūręs daug šaunių eilėraš
čių. Gražu būtų geriausius jų turėti knygos formoje. 
Bet galėsime toKj rinkinį išleisti tiktai už iš anksto su
rinktas prenumemtas bei aukas.

Todėl prašome/tuojau užsiprenumeruoti. Prenumera
ta tiktai $1. Prenumeratorių vardai ir pavardė® tilps 
knygos gale.

Be to, kurie ištesite, prašomi rinkinio išleidimui pa
aukoti. Viską siųskite Laisvės Administracijai —

• 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill’19, N. Y.

šiuomi^ užsiprenumeruoju A. DAGILIO poezijos knygelę 

: Ir užsimoku $................

Vardas ir Pavardė .......................................................................

Antrašas ...................... X

Miestas .............................................................................................

PASTABA: Vardus ir pavardes, taip pat adresus, 
užrašykite aiškiai, suprantamai, nes knyga bus prenu- 
meratoriams pasiųsta tiesiai į namus.

ant 
tu- Reikalaus 6 vai. darbo dienos

OLYMPIA, WASH. — In
ternational Woodworkers CIO 
unijos distriktas 23-čias statys 
reikalavimą, kad visose 
darbų kempėse būtų

Geri unijos reikalavimai

FLINT MICH. — Auto 
darbininkų unijos Chevrolet, 
Local 659 kelia svarbius rei- šešių valandų darbo 
kalavimus. Lokalas reikalau
ja, kad darbininkams algos 
būtų pakeltos 20 centų į ya- 
landą ir kad būtų padidinta 
pensija. Dabar, ' pagal seną 
kontraktą, darbininkai gauna 
tiktai $120 pensijos į mėnesį, 
šis lokalas siūlo, kad pensija 
būtų $200 per mėnesį. Be to, 
pensija turi būti pradėta mo
kėti darbininkui, sulaukus 55 
metų amžiaus, arba kompani
joje išdirbusiam 25 metus.

šitie unijos reikalavimai 
gauna prielankaus atsiliepimo 
kituose darbininkuose. Bet a- 
pie juos dar vis nenorį kalbė
ti unijos prezidentas Bęuth,er 
ir kiti aukštieji Viršininkai.

Derybos su samdytojais 
dės sausio 10 
Oregon.

miško 
įvesta 
diena, 
prasi-

d. Portland,

Spaustuvininkai leidžia 
savo laikrašti

MOLINE, ILL. — Keturių 
kapitalistinių dienraščių spau 
stuvininkai, kurie yra paskel
bę streiką, -išleidžia savo 12 
puslapių laikraštį. Jų laikraš
tis vadinasi “Quad Cities 
Printer”.

Streikas paliečia šiuos laik
raščius: “Moline Dispatch”, 
“Rock Island Argus,” “Da
venport Times” ir/“Daven
port Democrat.”

Reikalauja panaikinti 
segregaciją

CIO Taryba pa- 
Jersey valstijos 
Alfred E. Dris-

/

Unijos taryba 
smerkia gubernatorių

NEWARK, 
West Hudson 
smerkė New 
gubernatorių
colį už sulaužymą savo konsti
tucinių pareigų. Mat, guber
natorius užgyrė Rutgers uni
versiteto trustistų pasielgimą, 
kur buvo atstatyti du profe-

GALVESTON, TEX. — Te
xas valstijos CIO Tarybos me
tine konvencija priėmė rezo
liuciją už panaikinimą rasi
nės segregacijos visose viešo
se mokyklose. Konvencijoje 
dalyvavo 600 delegatų. Jie 
karštai sveikino kiekvieną pa
sisakymą prieš segregaciją.

PAS LIETUVOS DAILININKUS 
(Tąsa iš trečio pusi.) 

vaizduojančią jauną darbininką. Skulp
torius K. Bagdonas, kuris 1951 
baigė Vilniaus Dailės institutą, 
didžiojo : 
biustą. Maskvoje įvyksiančiai 
jaunasis skulptorius ruošia 
statulą “Maryte Melnikaitė 
rą “Stalininis sakalas”.

Pokariniais metais Lietuvos 'TSR so
stinėje buvo pastatytas naujas gelžbeto
ninis tiltas per Nerį. 1952 metų rugsė
jo mėnesį ant šio tilto buvo pastatytos 
Lietuvos meistrų sukurtos keturios 
skulptūrinės grupės. Vieną jųjų—“Be
simokinantis jaunimas”, sukūre laurea
tas J. Mikėnas ir skulptorius J. Kėdai- 
nis, ^antrąją — “Tarybinė armijai, tai
kos sargyboje” — skulptorius B. Pun- 
dzius, trečiąją — “Socialistinio žemės 
ūkio pasiekimai” — P. Vaivada ir B. 
Bučas, ketvirtąją — “Darbo žmonės” — 
P. Petrulis ir B. Vyšniauskas.

Žymių laimėjimų yra pasiekę Tarybų 
Lietuvos graveriai ir grafikai. Graveris 
S. Gercė sukūrė graviūrų seriją “Vil
niaus išvadavimas ir atkūrimas”. Jau
noji grafikė L. Karlytė padarė eskizus 
A., M./Gorkio pjesei “Barbarai” apipa
vidalinti. Grafikas \. Galdikas paruo
šė iliustracijų seriją Salomėjos Nėries 
kūriniui “Poema apie Staliną”. Naujus 
darbus grafikos srityje užbaigė A. Ku
čas, J. Kužminskis, V. Jurkūnas, K. Tu- 
lienė-Petrikaitė, A. Makūnaitė, B. Dem- 
kutė.j- • . * >

Tarybų Lietuvoje vis labiau suklesti • 
liaudies kūryba, vis įvairesni darosi 
liaudies meistrų darbai. Apie tai byloja 
paveikslai, skulptūros, kilimai,. keram į-. , 
ka, gintaro kūriniai, kurie eksponuoja
mi daugybėje lietuvių liaudies kūrybos

metais 
Sukūrė 

rusų rašytojo N. V. Gogolio 
parodai 

marmuro 
” ir skulptū-

Lenkijos profsąjungų (unijų) 
rolė ir jų veikimas

1 VARŠUVA. — Pasibaigė 
Lenkijos Profsąjungų centro 
tarybos 10-asys plenumas. Ple
numas išklausė Lenkijos prof
sąjungų centro tarybos pirmi
ninko Viktoro Klosevičiaus 
pranešimą apie profsąjungų 
uždavinius Lenkijos Jungtinės 
darbininkų partijos CK VII 
plenumo nutarimų šviesoje ir 
Valstybinės ekonominio pla
navimo komisijos pirmininko 
pavaduotojo Francišeko Bli- ’ 
novskio pranešimą apie orga
nizuotą darbo jėgos verbavi
mą, jos tekamumo likvidavi
mą ir pilnutinį darbo jėgos 
vidinių rezervų išnaudojimą 
įmonėse.

Pažymėjęs didžiulį pasauli
nio profsąjunginio judėjimo 
vaidmenį kovoje už taiką, 
Klosevičius pabrėžė, kad Len
kijos profsąjungų uždavinys 
yra—nuolat vykdyti proletari
nio internacionalizmo idėją, į- 
kvepiančią visų 
žmones kovoje 
rializmą, kovoje 
socializmą.

Analizuodamas 
profsąjungų
jas pažymėjo, kad įmonėse ir 
įstaigose plačiai vystosi socia- 

Jistinis lenktyniavimas, kuris 
pasidarė lemiamu veiksniu ke
liant visą šalies liaudies ūkį.

Jeigu 1950 metais lenkty
niavimas apėmė nuo 60 iki 
65 procentų viso darbininkų 
ir tarnautojų skaičiaus, tai šių 
metų pirmajame ketvirtyje— 
jau 75 procentus. Plačiai į- 
diegiami priešakiniai tarybi
niai darbo metodai, naujos, 
aukštesnės lenktyniavimo for
mos.

šiuo metu, pasakė pranešė
jas, jau nebegalima tenkintis 
vien kiekybiniais socialistinio 
lenktyniavimo rodikliais. Pro
fesinėm sąjungom yra iškilęs 
svarbesnis uždavinys —vado
vauti kūrybiniam masių akty
vumui, visokeriopai padėti 
pritaikyti naujus darbo meto
dus, kurie yra šio kūrybinio 
aktyvumo rezultatas.

Klosevičius nurodė, 
tin A skirti daugiau 
kovai už produkcijos 
ir lėšų taupymą,
gamybos racionalizatorių 
novatorių judėjimo vystymui 
bei priimtų pasiūlymų ir iš
radimų diegimui į gamybą,

šalių darbo 
prieš impe
ri ž taiką ir

Lenkijos
darbą, pranešė-

jog bū- 
dėmesio 
kokybę 

tolesniam 
ir

parodų. Talentingas medžio raižytojas 
. Kalenda iš Salantų miestelio ruošia lau

reato A. Guclaičio-Guzevičiaus romano 
“Kalvio Ignoto teisybė” herojaus Ignoto 
statulą. "

Neseniai Klaipėdoje parodoje buvo 
eksponuota daugiau kaip du tūkstančiai 
liaudies dailininkų kūrinių. Su pasigė
rėjimu parodos lankytojai žiūrinėjo Tel
šių, Sedos ir Tauragės miestų išsiuvinė- 
jimo meistrių darbus. Akį džiugina me
dinė skulptūra “Melžėja”, kurią sukūrė 
kolūkietis P. Puškoris. Puikias vazas, 
nutekintas iš medžio, gausiai inkrus- 
truotas ornamentais ir talentingai ap
dailintas meniniais raižiniais, pateikė 

. parodai, Paplauskas iš Telšių ir Ročius 
iš Mažeikių. i /

Christmas Tree
Yesterday was quite cold, 
Today is even more, 
The trees are grayish bald, 
Like the Christmas before.
The snow fell deeply wide, 
Over the beauty place;
The flowers frozen outside — 
Nice prospect freeze the face.
The lilium are all dry, 
Mothęr sun glares so bright.
The birds and deer feel to cry, » 
When Winter presses so tight.
The tornado like dizzy twirling — 
The wind so heavy blow; > 
The phone wires move to swing— 
The window rattles below. I

Only the Christmas tree — 
Remains quietly a bold;
With young shade a green— 
Don’t mind any cold.

P. Vizbor.

Ponaitis panelei: “Su mano'tėvo turtu ir tavo gauna- , 
mais pinigais nuo pirmojo vyro, mudu galėsime gyven- w 
ti kaip rojuje.”

darbo jėgos tekamumui įmo
nėse likviduoti, ryžtingai ko
voti su gamybos dezorganiza- 
toriais.

Pranešėjas atskirai' sustojo 
ties miesto ir kaimo sanglau
dos stiprinimo klausimais.

(ELTA).
Beda su kiaulėmis 
ir kiauliena \

Tel Aviv, Izraelis. — Reli
giški žydai fanatikai pradė
jo proteštdoti, kad valdžia 
neuždraudžia krautuvėse par
davinėti kiaulieną bei leidžia 
kiaules auginti. Klausimas iš
kilo Izraelio parlamente. Val
džios vyrai teisinasi. Jie su
tinka, kad kiauliena, neturė
tu rastis mėsinėse arba ant 
žydų stalų, bet sunku sukont
roliuoti. Ypatingai, sako, rei-

* te Ikia atminti,, kad Izraelyje 
randasi nemažai svetimtaučių 
ir nežydų, kurie be kiaulie
nos negali apsieiti.

Reikia 
moži emu 
ir žydų, 
kiaulieną 
auginti. 
Francūzai
trauktis iš Indijos z

New Delhi. — Indijos val
džia gavo notą iš Francūzi- 
jos, kurioje pastaroji atmeta 
Indijos reikalavimą, kad fran
cūzai apleistų keturias kolo
nijas. Indijos valdžia 'pasiūlė, 
kad būtų leista tų kolonijų 
žmonėms nusibalsuoti,^ ką jie 
mano apie francūzų viešpa
tavimą, bet Francūzija atme
tė. Indijos premjeras Nehru 
pareiškė, jog Indija dėlei to 
neskelbs Francūzijai karo, 
bet taipgi ji amžinai netole
ruos francūzų viešpatavimo 
savo teritorijoje.

Naujas unijos vadas

Washingtonas. — Kai gen. 
Eisenhoweris paskyrė Martin 
P. Durkin Darbo Sekretoriu
mi savo kabinete, AFL Plum
bers unija pasiliko be prezi- < 
dento. Dabar unijos taryba 
prezidentu išrinko milwaukie- 
tį Peter T/Shoemann. Jis ir
gi jau senas tos unijos dar
buotojas. \

atsiminti, kad ir 
religija taip, kaip 
griežtai draudžia 
valgyti bei kiaules

nenori

Pasmerkė Eisenhowerio 
politiką

Detroit, Mich. — Negrų 
organizacijos National Asso
ciation for the Advancement 
of Colored Poo pie šelcreto- 
Hus Walter White pasmerkė 
Eisenhowerį. už ‘ pasakymą, 
kad reikia darbuotis,’ 1 
“azijiečiai kariautų prieš 
jiečius.” Tokia politika esanti 
žiauri ir neteisinga. . Azijos 
žmonės nori taikos, p ne ka
ro. Amerikos prezidentas ne
turi teisės kurstytu vienus 
Azijos žmones prieš kitus. •

Išleido politinius kalinius

Havana, Cuba. — Kubos 
žmonių protestai privertė Ba
tisto valdžią išleisti iš milita- 
rinio kalėjimo keturius Domi
nican Respublikos žmonių 
vadus. Jie čia buvo sulaikyti 
ii- įkalinti už tai, kad jie ko- . 
vojo prieš fašistinę diktatu-, 
rą savo šalyje.

Išlaisvinti iš kalėjimo yra: 
Dr. Aųuiles Romirez, Jose 
Manuel Pena, Pablo Martinez 
ir Justino Jose del Orbe. Jie 
buvo suimti lapkričio 13 d. ir 
laikomi išdeportavimui į Do
minican Respubliką. O ten 
juos laukė smarkiausia baus
mė, gal net mirtis.

Prašome visų jsSitemyti, kad Laisves metinis 
banketas įvyks

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

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

Banketas bus <

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

Vakarienė bus duodama lygiai 6-tą vai. vakare

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

Banketui bilietas $3.00; vien tik šokiams 75c

y

4 pusI.-Laisve (Liberty)-šeštadien., Sausio-Jan. 3/ 1953
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Kadangi karas pasibai- 
jaYi veik 8 metai atgal, 
ligšiol iš Lietuvos turėjo

P. .L 
koplyčią susirinko ‘ gi- 
draugai ir pažįstami

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND ' —47—

(Tąsa)
Po to, pavakare, ji eidavo pasėdėti į ba
žnyčią priešais altorių, kuris buvo tam
siai auksinis lyg medus. Bet ji, kuri vi
sai religijos nepraktikavo, kuri visai ne
tikėjo (kuri manė visiškai netikinti), ji 
čia išbūdavo, kol reikėdavo užrakinti 
duris, svajodama, melsdamasi, mylėda
ma. Temdavo; vos plevenanti altoriaus 
lemputė skleisdavo tamsoje silpną šviesą. 
Aneta, jautri šalčiui, sustingdavo, bent 
kiek drebėdama, įsisupusi į savo vilnonį 
kelionės apsiaustą ir besišildydama sa
voje saulėje. Joje glūdėjo šventa ramy
bė. į Ji svajodavo apie savo kūdikio gy
venimą, apsuptą švelnumo, tyl^s ir jos 
meilės.

t '

i

I

<

❖

Kūdikis gimė pirmomis naujųjų metų' 
dienomis.x Sūnus. Silvi kaip tik laiku 
atvyko jį priimti. Nors skausmai kar
tais ir išplėšdavo vaitojimus, bet An-ata 
susidomėjusi, be ašarų, atidi, truputį 
nusivylusi, stebėjosi, kad ji daugiau yra 
to įvykio dalyvė, negu pati jį sudaro, 

vr Didysis susijaudinimas, kurio ji tikėjosi, 
l’jL nepasirodė. Nuo pat veikimo pradžios 
AT esi pagaunama į spąstus. Nėra jokios 

priemonės ištrūkti: reikia tęsti iki gąį». 
Tada pasiduodi likimui ir įtempi visas 
jėgas kuo greičiausiai baigti. Protas aiš
kus, bet visa energija yra sukaupta iš
kęsti skausmams. Apie kūdikį visai nebe- 
galvojama. Švelniems arba egzaltuo
tiems jausmam nebėra jokios vietos. Už
temo ir tie, kurie anksčiau pripildydavo 
širdį. Tai iš tikrųjų “darbas”, sunkus, 
apibrėžtas, išimtinai fizinis, darbas kū
no-ir raumenų, be jokio grožio ir gėrio... 
Iki pat išlaisvintojos akimirkos, kai pa
juntama iš savo kūno išslystant mažutį 
kūnelį... Pagaliau h.

Beregint džiaugsmas vėl įsižiebia. 
Aneta, kalendama dantimis, išsisėmusi, 
kone skęsdama į Arktikos vandenyno 
gelmes, tiesė savo sušalusias rankas, no
rėdama sučiupti ir prispausti prie išvar
iusio savo kūno gyvąjį savo vaisių, — 

^mylimiausią  j į! 4
i. Dabar ji jau nebe dvilypė. Nebe clvie- 

*se viename kūne kaip anksčiau. Bet jos 
nuotrupa jau atsipalaidavo erdvėje, lyg 
koks mažas palydovas, besisukąs aplink 
žvąigždę, mažutė pridedamoji dalelytė, 
kurios veikimas psichiniame pasaulyje 
yra begalinis./ Keista, kad šioje naujoje 
ląstelėje, kuri susidarė vienai būtybei 
pasidalinus, didysis remiasi mažuoju la- 

♦ biau, negu mažasis didžiuoju. Šis nau
jagimio riksmas savo silpnumu Anetą 
stiprino. O, kokius turtus suteikia mums 
mylimasis, negalėdamas be mūsų apsi
eiti!.. Aneta kietomis krūtimis, kurias 
godžiai čiulpė mažasis gyvūnėlis, taip pat 
godžiai liejo į savo sūnaus kūną pieno ir 
Vilčių bangas, kuriomis buvo pritvinku
si jos krūtinė. /

Taip vystėsi pirmasis jaudinantis vita 
miova ciklas; šis pasaulio atradimas yra 
toks pat senas, kaip ir pasaulis, bet jį 
atkuria kiekviena motina, (pasilenkusi 
prie lopšio. Nepailstančioji budėtoja 
plakančia širdimi tyko savo “miegantį 

z eršketėlį” pabundant. Jo safirinėse aky
se, tose tamsiose žibuoklėse, Aneta matė 
save kaip veidrodyje, — taip labai jos 

^spindėjo. Ką matė šis žvilgsnis, neap- 
j rėžtas ir beribis, lyg didžioji dangaus 

• ■ akis, kuri nežinia, ar yra tuščia, ar gili; 
bet savo apskritimo šviesioje mėįynėje ji 

! talpina pasaulį... O kokie tie staigūs še
šėliai, kurie šį skaidrų veidrodį aptemdo 
skausmų, nematomų šėlimų, nežinomų 
aistrų nežinia iš kur užėjusiais debesi
mis. Ar tai iš mano praeities, ar tavo 
ateities? Tai to paties medalio viena ir 

. antra pusė. “ 
Aš esu tai, ka 
Kas aš esu?..
savojo sfinks#akyse. Ir žiūrėdama į šią 
valandą valandos kylančią iš gelmių 
sąmonę, pati to nežinodama, ji šiame ho- 

> Hfiunculus pakartodavo žmonijos gimimą.
Mažasis Markas vieną po kito atidari- 

.‘.nejo langus į pasaulį. Lygiomis vande
ninėmis jo akelėmis pradėjo slinkti aiš
kesnės švieselės, tarsi lekioją paukščiai, 
ieškinėdami, kur nutūpti.' Po keleto sa
vaičių gyvasis krūmas pražydo šypsena. 
Vėliau pradėjo čiulbėti krūmokšnyje ap
sigyvenę paukščiai... Klaikusis pirmųjų 

jfį dienų slogutis pamirštas! Pamirštas y* 
’^ ^epažįstamo pasaulio išgąstis, ir kauki

mas būtybes, šiurkščiai išplėštos iš mo
tinos, būtybės plikos ir iškankintos, iš
mestos į žiaurią šviesą!.. Mažasis žmo-

gelis nurimęs įsitvirtino gyvenime. Gy
venimas jam patiko. Jis jį šniukštinėjo, 
lytėjo ir godžiai ragavo burna, akimis, 
kojomis, rankomis, strėnomis. Jis at- 
.švęsdavo savo laimikį, susižavėjęs trimi
tuodamas įvairiais garsais, kurie sklido 
iš jo švilpynės. Dar vienas Jaunikis: tai 
jo balsas! Jis pats klausydavosi savo 
dainavimo. Bet su ne mažesniu pasigė
rėjimu džiaugėsi jo dainavimu ir moti
na. Aneta juo svaigdavo. Jai tirpo šir
dis nuo to balselio, kuris čiurleno lyg 
upeliūkštis. Netgi , šaižiausieji garsai, 
kuriuos pajėgdavo išleisti instrumentas, 
jai persmelkdavo'ausų būgnelį maloniau
sia aistra:

— Šauk, kiek tik gali, mano brangu
ti ! Taip, įrodyk savo galybę!

Jis įrodinėdavo ją su tokia 'energija, 
jog skatinimai visai nebuvo reikalingi. 
Džiaugsmą, pyktį, užgaidas, — visa tai 
jis išrėkdavo įvairiausiais garsais. Bū- 

‘dama motina naujokė ir apgailėtina au
klėtoja, Aneta džiaugėsi visktTo; ji nepa
jėgė atsispirti tironiškiems šauksmams. 
Ji verčiau būtų dešimt kartų kėlusis 
naktį, kad tik jis neverktų. Ir nuo pat 
ryto iki vakaro ji davėsi čiulpiama go- 
džiajai siurbėlei. Vaikas dėl to jautėsi 
puikiausiai; ji dėl to jautėsi labai blo-

Tu esi tai, kas aš buvau, 
tu būsi. Kas tu būsi? 
Aneta save nagrinėdavo

/

Kai pavasarį Silvi savo seserį vėl pa
mate, jai pasirodė ji sulysusi; ir ji susi
rūpino. Aneta vis dar skelbė tą pačią 
laimę; bet jos išsireiškimai atrodė bent 
kiek karštligiški. Nuoširdesnis žodis jai" 
akyse išspausdavo ašaras. Jį prisipaži
no, kad per maža^mieganti, kad nemo-, 
kauti pasinaudoti patarnavimais ir kad 
ji jautėsi nuginkluota, susidūrusi su ’ 

-praktiškais sunkumais, kurie kilo dėl 
kūdikio priežiūros ar dėl jo sveikatos. 
Ji tai sakė, juokdamasi iš savo menkys
tės, bet jos puikus savimi pasitikėji
mas i jau buvo smilkęs. Ji nustebo, ma- • 
tydama, kad ji nėra tokia tvirta, kaip 
buvo galvojusi; niekad nesirgusi, ji 
nežinojo savo jėgų ribos, ir ji manė ga
linti neapskaičiuodama jomis naudotis; 
ji pastebėjo, kad tos ribos buvo siauros 
ir kad nenubausta ji negali jų perženg
ti... Gyvenimas — koks tai- trapus daly
kas! Kitais kartais šis sprendimas ne
būtų jos taip sujaudinęs. Bet dabar, kai 
jos gyvenimas pasidarė dvigubas ir kai 
ant šio trapaus dalyko rėmėsi kitas, dar 
trapesnis... Dieve! kas atsitiktų, jei ji 
dingtų? Savo nemigo naktimis Aneta 
daug kartų gromulojo šią baimę... Ji 
klausydavosi kūdikiui miegant, ir men
kiausias jo kvėpavimo pasikeitimas, bent 
kiek gilesnis atodūsis, sudejavimas ar
ba' tyla sustabdydavo jos širdies plaki
mą. Kai tik nerimas įžengė, tai ir apsi
gyveno. Aneta jau nebepažino didžios 
ir lengvos ramybės nakties valandų, kai 
kūnas be judesių ir siela be minties sap
nuoja nemiegodami, plūduriuoja nejud
rūs kaip vandens gėlės naktinio tvenki
nio paviršiuje. Širdis pajunta dangiš
kosios ramybės malonę tik tada, kai jos 
netenka... Nuo šiol kiekviena akimirka 
budinčiai sielai .teikia nepasitikėjimo. Ir 
didžiausiame tikrume slypi baimė...

Silvi čia nebuvo apsirikusi. Po narsia 
šypsena Anetos, juokaujančios iš savo 
silpnumo, ji pastebėjo fizinį sutrikimą 
ir gyvulio norą prisiartinti prie kaime
nės. Ji nusprendė, kad Aneta turi palik
ti atsiskyrėlišką būstą ir įsitaisyti netoli 
Paryžiaus kokiame nors kaimiškame na
melyje, kur Silvi galėtų ją beveik kas 
dieną lankyti, o gandai apie jos grįžimą 

’nepasklistų. Aneta grįžimui kliūčių ne
darė, bet ji norėjo grįžti atvirai į savo 
namus Paryžiuje. Ji nepripažino jokių 
kliūčių. Veltui Silvi jai įrodinėjo, kad 
tai būtų visai neprotinga, kad jos ramy
bė būtų sudrumsta. Aneta užsispyrė. 
Jos išdidumas jai neleido pasirodyti be
sislepiančia nuo viešosios nuomonės. 
Tuo laimingu laikotarpiu, kai ji kūdikio ' 
laukė, apie-viešąją nuomonę ji visai ne
galvojo. Ji gyveno akis į akį viena su 
savo laime; trečiam nebuvo jokios vie
tos.’ .Jau keli mėnesiai, kaip jos laimė 
sumažėjo, bet ji norėtų ja pasidalinti 
su žmonėmis; jai'buvo skaudu prisipa
žinti, kad turi ją slėpti. Kai tik apie 
tai pagalvodavo, tuoj pasijusdavo įžeis*, 
ta. Ką! Šią brangenybę, kuri yra jos 
pasididžiavimas, ji slėptų kąip gėdingą , 
daiktą! Ji atrodytų jį neigianti!..

(Bus daugiau)

Chicago, Ill
o : ■

Gražiai palaidojome 
Oną Vasienę

šeštadienį,* gruodžio 
dieną, 1 vai. po pietų į 
Ridi! 
mina 
atiduoti paskutinę pagarbą ir j 
palydėjo paskutinį kartą į 
amžinąją tėvynę, gerą darbo 
žmonių veikėją ir nuoširdžią 
draugę Onutę Vasienę.

‘ Ridiko koplyčioje negalėjo 
tilpti daugybė žmonių. Gėlių 
vainikai lyg kokie sargai be
dėjo prie gulinčios karste O- 
nutes. Liūdni vargonų garsai 
gaudžia per visą koplyčią ir 
iššaukia gailesčio ašaras ne
vienam iš- atsilankiusių.

štai pasigirsta Konstancijos 
R. ir Agotėlės S. giesmės bal
sai. Skamba liūdnos melodi
jos, graudūs žodžiai — “Man 
Gaila.’, arba “Apleistas.”

“Vilnies” red. Leonas. Prū
se ik a savo gražioje kalboje a- 
pibūdina velionės veiklą ap- 
šVietos srityje • ir kaipo gerą 
kovotoją.

Onutė gimusi ir augusi prie 
Šešupės gražioje tėviškės apy
linkėje. Kaip jos brolis Juozas 
Ivanaitis, taip ir kite’s trys se
sutės: Agnes, Eva ir Barbora 
(kuri gyvena Škotijoje), at
vykę į šią šalį triūsė ir veikė 
su kitais susipratusiais darbi
ninkais už giedresnį rytojų 
visos žmonijos. Kalbėtojas sa
vo įspūdingoje kalboje per
skaitė Salomėjos Neries poe
zijos. nekurtuos posmus, kur 
pridavė dar daugiau reikš
mingumo.

Teikiant paskutinį atsisvei
kinimą Onutei Vasienei ir vėl 
vargonams pritariant daini
ninkės atliko partiją dainos 
“Nelinksmins nei auštantis 
rytas.” Direktoriui Ridikui 
sutvarkius apeigas grabnešiai 
Plečkaitis, Juris, Budris, Kle
bonas, Rasinskas ir Ziksas į- 
kėlė karstą į mašiną. Mašinos 
pilnos palydovų išlėto slinko I 
link Lietuvių ’Tautinių kapi- j Lškaštingas paklydusiu 

.nių su Onutės Vasienės palai
kais.

šaltas šiaurės vejas blaško 
snaiges po kapus, liūdni a- 
kordai gaudžia per kapus. 
Nors žiemos šiurpus oras, bet 
vistik daiig palydovų susirin
ko. P. J. Ridikas apeigas už
baigė paskaitęs ’ anglų kalba 
eiles.

Graudu matant nuliūdusius 
Onutės artimus gimines ir 
draugus, ypač matant beran
dantį Onutės vyrą Vincą Va
ši; kuris su lazdute pasirams
čiuodamas prilaikomas sesu
tės ir kitų artimų.

Miela Onute, rimtai gyve
nai, dirbai, kovojai kiek galė
dama, o dabar jau gana.

• Palydovai buvo, užprašyti 
pietums,-kurie įvyko 'Vilnies’ 
svetainėje ir ten gausiai buvo 
pavaišinti. R. Š.

Laisvės bendrovės suvažia
vimas įvyks sausio 25-tą. Va
kare bus banketas. Tuojau į- 
sigykite bilietą.

“Vaikščiok daugiau .
ir valgyk mažiau”

Didysis širdies ligų specia 
listas šiaurinio ir pietinio A- 
merikos kontinentų, Dr. Paul 
D. White /■> iš Bostpn, Mass., 
šiomis dienomis čia apsilankęs 
iškėlė obalsį: “Vaikščiok dau
giau ir valgyk mažiau,” jei 
nori turėti sveiką širdį. Tie
sa, jis pastebėjo ir, perspėjo, 
kad medicinos mokslas dai’ 
nėra padaręs galutino spren
dimo, jog toks užsilaikymas 
gali pilnai apsaugoti žmogų 
nuo širdies ligos. Bet asme
niškai jis mano, kad jei žmo
nės, ypatingai sunkaus svo
rio, geriau užsilaikytų, dau
giau vaikščiotų, o mažiau val
gytų, tai daugeliu atžvilgių 
ligos ir mirties galima būtų 
išvengti.

Jis tuo pačiu sykiu pabrėžė, 
kad aukštas kraujo spaudi
mas ir širdies liga šiaurinėj 
Amerikoj yra vyriausia mir
tingumo priežastis. Pasire
miant statistinėmis žiniomis, 
jis sako, nup to miršta 52% 
žmonių. Antrą vietą užima 
vėžio liga, o trečią vietą — 
nelaimingi atsitikimai.

nių 
gė 
tai 
pabėgti 2,336,000! Ir dar vis
bėga ir nenustoja bėgti. . .

Na, o jei atsiminti, kaip 
mums pabėgėliai patys'pripa
sakojo ir jų spauda prirašė, 
kiek tūkstančių lietuvių ve
žė ir veža į Sibirą, o čia dar 
tuo pačiu sykiu kunigas Kon
čius pridėjo reporteriam, kad 
ir dabar lietuviai dar naikina
mi tarp Lietuvos sienų, tai 
nuo Lietuvos žemės “raudo
nieji” turėjo nušluoti mažiau
siai 5-6 milijonus lietusių!. . . 
Mums, tačiau, gi žinoma, kad 
prieš karą Lietuva teturėjo 
2,500.000, o dabar, prijungus 
Vilniaus kraštą, Tarybų Lie
tuva turi virš 3-jų milijonų 
gyventojų.

Į'domu žinoti, iš kur tų lietu
vių Lietuvoje tiek daug atsi
randa, “naikinimui, vežimui į 
Sibirą ir bėgimui iš Lietuvos” ? 
Gal kunigas Končius ar čia jo 

. talkininkai paaiškintų ? Skait
linės turi turėti pamato. Jei 
ne, reiškia—melas.

kan, darbdaviai pasisamdė 
advokatą, republikoną Walter 
H. Jones, kuris' yra valstijos 
seimelio (assembly) ^atstovu. 
Jones, kaipo stambi politiko
je 'asaba, išgavo indžionkŠi* 
na, aprubežiuojantį streikierlų 
pikietavimą, ir nuo to laiko jau 
20 streikierių buvo areštuoti.

Kapitalistų čebatlaižiai7 jau 
ir šiuos darbininkus apkrikš
tijo komunistais tik už tai,į 
kad jie reikalauja didesnio 
už darbą atlyginimo. J Da
bar jau tokia gadynė — kas* 
ne ' už žmonių išnaudotojus 
kapitalistus, tas komuAistas. ’

1952
I lai- 
žmo- 
daug 
drau-

t?*

m.

Už $25,500 radinį— 
$2 atlyginimo

Alexander Stevenson, 22 
amžiaus,Ine per seniai vaikš

čiodamas, ant kampo \Monk- 

 

land ir Sherbrooke gatvių ra

 

do sušlapusį voką ir paėpięs 

 

jame-’ atrado pamestus čekius, 

 

vertės $25,500. Parėjęs n'a- 
mon' rado voke ir savininkės 
adresą. Sekančią dieną pa
siuntė savo jaunesnį brolį su 
čekiais pas pametusią savinin
kę. Poniutė, atgavusi pames
tus čekius, nusidžiaugė ir. lie
pė jam eiti namon, o atatin
kamą atlyginimą pasiųsianti 
gavo

Serga

Mrs. Ruzgaitienė aplaikė 
operaciją. Ligonė randasi St. 
Mary’s ligoni nėję.

Antanas Skrupskis susidau
žė darbe šoną. Gydytojo 
priežiūroj, gydosi namuose.

Emilė Škardžiuvicnė, svei
katoje nusilpnėjusį ir nesi
jaučia gerai. J.

Cleveland, Ohio

paštu. Už kelių dienų 
atlyginimą. . . $2.

naminių gyvūnų surinkimas
Pasirodo, ’ kad mieste pa

klydusių naminių gyvūnų — 
kačių, šunų ir kt. — surinki
mas miestui gana brangiai 
atsieina. Taip, pavyzdžiai, 
tik už du mėnesiu (rugsėjo 
ir spalių) miestas turėjo su
mokėti Gyvulių Apsaugos Są
jungai už surinkimą tokių gy
vūnų $5,123.

Kunigo Končiaus Skaitlines
Suvienyto Amerikos Lietu

vių Pagalbos Fondo naciona- 
lis pirmininkas, kunigas Juo
zapas Končius, iš New York o 

• atvykęs Torontan, kaip pa
duoda The Montreal Star 
(gruodžio 10), spaudos repor
teriams pareiškė, kad iš Tary
bų Lietuvos plaukia pabėgė
liai į Vokietiją ir Austriją po 
800 kiekvieną dieną. Jei tikė
ti kunigui Končiui ir priimti 
domėn, kad metai turi 365 
dienas, tai reiškia į metus pa
bėga iš Lietuvos 292,000 žrffb-

Palaidojome gerą draugą

Gruodžio 17 d. vakare 
mirė Simanas Juočius, ilgame
tis Clevelando gyventojas ir 
LLD 190 kuopos narys, taip 
pat Laisvės skaitytojas ir dar
bo klasės rėmėjas.

Draugas Juočiusv buvo gi
męs Lietuvoje, Pakuoniu pa
rapijoje. Kaimo neteko suži
noti.

Velionis buvo vargingos šei
mynos narys, apleido Lietuvą' 
1911 metais, palikdamas Lie
tuvoje tėvelius ir vieną seserį. 
Kaip atrodo,' tai velionis šioje 
šalyje neturėjo nieko iš sa
vųjų. Begyvendamas šioje ša
lyje susipažino s u Zaleckie
ne '— Marijona Barukienė ’iš 
-Jėznos parapijos ir apsivedė 
1927 metais. Kadangi velio
nis šeimynos neturėjo, tai tik 
paliko dideliame nuliūdime 
savo žmoną, podukrą ir ke
letą proanūkų.

'Velionis tapo palaidotas 
1952 metų gruodžio 20 d. Lai
dotuvių direktoriumi buvo 
dona Wilkelis Wirby. Po 
dotuvių visi dalyviai buvo 
vaišinti.

Ilsėkis, mielas drauge 
manai, amžinai. Lai tau 
na lengva šios šalies šalta
molė. P. Nemura

čia

Al- 
lai- 
pa-

Si- 
bū- 
že-

Portland, Oregon ■
Mire geras, veiklus draugas

Tai mes Portlando lietuviai 
ir vėl netekome gero draugą; 
Mirė Jonas Žukas. Mirė Šir
dies liga.

Velionis Jonas’Žukas tapd 
iškilmingai palaidotas 
metų lapkričio 28 d. 
dotuves atsilankė daug 
nių. Prie karsto įuvo 
gyvų gėlių vainikų nuo
gų ir organizacijų. Mūsų jau
nuolis Jim Karbanskas pasakė 
gražią, trumpą atsisveikinimo 
kalbą apie Jono Žuko gyve- ; 
nimą ir darbus.

.Kaip žinoma, Jonas Žukas 
buvo laisvas žmogus, skaitė 
dienraštį Laisvę nuo pat jos 
įsikūrimo ir skaitė iki gyvos 
galvos. Jis buvo geras viso 
progresyvių lietuvių judėjimo 
rėmėjas. Jis visuomet gerai 
pasįrodydavo su aukomis įvai
riems geriems liaudies reika
lams.

Velionis Jonas Žukas buvo 
vedęs ir didžiausiame nuliū
dime paliko savo mylimą 
žmoną Sophie žukienę, su ku
ria jis išgyveno . 23 .metus. 
Lietuvoje velionis paėjo iš 
Baisogalos, o šioje šalyje į& 
gyveno apie 50 metų. P drtl au
dė jis išgyven0’45 metus. Tai 
buvo seniausias lietuvis gy
ventojas šiame mieste. Ir, 
žinoma, per visą laiką tūrėjo 
sunkiai dirbti-. Jonas metais 
dar nebuvo senas žmogus, dar 
galėjo ilgai pagyventi, jeigu 
ne širdies lįga.

Mes, pasilikusieji, tęskime 
tą pažangos darbą, kurį Jo- į 
nas būdamas gyvas dirbo ir 
gerbė. Gyvenkime gražiai ir 
draugiškai, atsiminkime, kad 
mūsų gyvenimas nėra per ii- . 
gas, o darbas didelis guli ant 
mūsų pečių.
* Tegu tau, Jodai, būna leng- 
yi amžinai ilsėtis. Mūsų gi
liausia užuojauta Sofijai Ža
kienei.

Velionio . žmona žukienė 
^irdifigai dėkoja visiems, ku- I 
rie atsilankė į jos vyro laido
tuves, ir už gėles.

Velionio Draugas

*
MATTHEW A. 

BUYUS 
(BUYAUSKAS)

w
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LAIDOTUVIŲ 
’ DIREKTORIUS

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

u
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Little Ferry, N. J.
Sunki darbininkų kova

Coast Metals Co. darbinin
kai priklauso CIO unijai, ir 
jau 8-ta savaite stovi strei
ko lauke. Jie reikalauja di
desnio atlyginimo ir geresnių 
darbo sąlygų.

. Darbininkam išėjus strei-

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

L > ■ ' .

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

Užstreikuoti tik 
kompąniški busai

, AAtuonių kompanijų
tebebuvo užstreikuoti penkta
dienio rytą. Tačiau yra ne- 
uižstreikuotų busti. Tai mies
to valdomų linijų busai.

Miesto valdomų yra 129 li- 
. nijos, tad neįmanoma čia vi

sas' surašyti. Miestiniai busai 
viduje, fronte, turi užrašą; 
Mew York Board of Trans
portation. ♦

Užstreikuoti kompanijų bu- 
ąai iki penktadienio ryto nei 
pienas nebuvo pasijudinus iš 
garažo, taip vieningai darbi
ninkai laikosi. \

Miesto valdžia ėmė 
bausti imijistus
p Miestinė Transportacijos 
Taryba praėjusį antradienį 
|ūspendavo 24 subways dar
bininkus tiž atsisakymą dirb
ti viršvalandžjus. (Trečiadie- 
įo rytą radijas skelbė, kad 
Jau virš šimtą.) Atsisakymu 
darbininkai vykdė savo unijos 
jarimą nedirbti viršvalandžių 
busų linijų darbininkų streįko 
įaiku.
T Streikai tuomet (|ar nebu
vo prasidėjęs, tačiau jau bu- 
Vo. paskelbtas prasidėsiant 
sausio 1-mos rytą. Valdįniųkų 
įsaką dirbti viršvalandžius 
darbininkai paskaitė valdinin
kų išbandymu, kaip veiks jų 
įsakai streiko metu. Atsisakė 
patenkinti.
į Darbininkų suspendavimą 
iš darbo unija pasitiko su pa
sipiktinimu. Unijos^ viršinin
kas Quill pareiškė, kad tokiu 
savo poeįgip miesto valdžia 
gali susilaukti '-'dhugiau, ne- 

. gu busų streiko.”
a Šaukimas streiko sausio 1- 

mą buvo paskelbtas gruodžio 
30-tą ir darbininkams įteik 
£os unijos viršininkų pasirašy
tos paskelbimo kopijos. Unija 
pareipkėj kad ji dėjd Visas pa
stangas išvengti streiko, bet 
JįkU liejiko viltieš derybomis 
išspręsta'rė ik ai ą ir 
tikslo toliau streiko
Viskas dabar' priklauso 
firmų ir valdžios, sako

nemato 
delsti.

nū o 
uni

susi-

Aido Choras
Metinis Aido .Choro 

^rinkimas įvyks penktadienį,
sausio 9, 1953 m., 8 vai., Mu
zikos Kambaryje. Visi pra
šomi atvykti, nes bus pateikti 
raportai ir ręikes išrinkti cho- 
.ro viršininkus 195.3 metams.

Choro prezid.

Kritikui atsakęs 
kumščiu i duris

Teisėjui Murtagh pakriti
kavus majorą už miestinį dar
bą politikieriaus Sąmpsono se
kretorės vyrui, Sampsonas ti
krai supykęs. Anot teisėjo, 
Sampsonas taip triukšmingai 

^atsibeldęs .prie teisėjo rašti
nės, kad saugumo dėlei jis 
turėjęs užsirakinti duris. Gi 
Sampsonas kumščiu beldęs į 
užrakintas duris.

Sąmpsono istorija biskį ki
tokia. Jis reporteriams sakė
si gražiai prašęs, kad teisė
jas jį įleistų, norėjęs pasikal
bėti.

Sampso- 
būdamas 
iki pri-

Teisėjas sako, kad 
nas prisikalbėjęs ir 
už durų. Išsirėkęs 
duso. “Ką jis sakė?” už
klausė reporteriai teisėjo. “To 
negaliu jums pasakyti, to ne- 
glėsite spausdinti,” atsakė tei
sėjas. Kiti sako, kad mote
rys tarnautojos išbėgusios deL 
nais užsidengusios ausis, taip 
pasikalbėta.

Sampsonas gi kaltina Mur
tagh ą, kad kritika išeinanti 
ne iš gerų linkėjimų miestui, 
bet dėl to, kad Sampsonas jo 
nerekomendavęs specialių se
sijų vyriausiojo teisėjo parei
goms. i

Oi, tie mūsų valdininkai, 
valdininkai! T—as.

Miesto mokyklos 
blogoje padėtyje

Mokyklinių pastatų priežiū
ros viršininkas Diedrich F. 
Lehnert savo raporte sako, 
kad mokyklų pataisoms rei
kia 80 milijonų dolerių. Jis 
parodė daugybę jose esamų 
blogumų. Tokių pat blogu
mų, kuriuos mokytojai ne kar
tą reikalavo šalinti.

r
 Garsiausias metų 
' veikalas gyvuoja 

judyje!
? 2Olh C»ntun*Fo*

į in D,phne du M.urier#,
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Richard Burton

RIVOLI Theatre, B’way ir 49th St.

VILNIES
KALENDORIUS
, 1953 Metam

Prirengė L. JONIKAS
Išleido dienraštis Vilnis

Knyga 160 Puslapių, Kaina 50c

; <Jąususį šaltinis istorinių informacijų ir žinių. 
Daug labai naudingų raštų iš įvairių mokslo 
sričiųj jNepajiraštai įdomūs pasiskaitymai, ver
tingi žinoti kiekvienam.

Apart^kitų naudingų raštų', šis veikalas yra 
spalvingai apvainikuotas gruožine literatūra, 
prozoje ir poezijoje, žymiausių lietuvių rašytojų.

Ši knyga yra mylimiausias draugas turėti savo 
namuose kiekvienam apsišvietusiam žmogui il
gais žiemos vakarais. Įsigykite ją tuojau.

Ant užsakymų siunčiame ir į kitus miestus. Už
sisakantiems iš kitur po vieną kopiją kaina 60c, 
persiuntimą apmokame. Mokestį galite prisiųs
ti U. S. pašto stampomis—3c, 5c ar 10c.

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

LAISVĖ
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Ateikite įsigyti daugiau 
žinių apie social security

Nedarbo apdraudos, senat
vės pensijų ir kitus su social 
security surištus klausimus 
aiškins ir į paklausimus atsa
kinės viešnia kalbėtoja 
Wood.

Toje pat* programoje 
jus tylizara kalbės apie 
lionį poetą Stasį Jasilionį.
bus kiti svarbūs pranešimai.

Dainuos 'Suzannai IKazokytė ir 
Aido Choro merginų kvarte
tas, vadovybėje Bronės Šak
naitės . Sukaskienės.

Harlemo gyventojai 
nori prekyvietės

Po visą miestą jau eilė metų 
prekyvietės, 

taip 
už- 
ne-

Ina

ye

Visi kviečiami. Įėjimas ne
mokamas. ’

Įvyks jau šį sekmadienį, sau
sio 4 dieną, 3 valandą, Li
bert,y And itorijoje.

Prasidės prekiautojo 
merginomis: teismas

Skelbiama, kad sausio lo
tą prasidės teismas milijonie- 
riuko Minot Jelke, 22 metų, 
įtarto daryniesi pelnų iš pros
titucijos. Milijonieriukui džiū- 
re rinks iš taip vadinamo 
“blue ribbon” sąrašo, nes, esą, 
tokiai bylai reikalinga “dau
giau inteligentiškumo.”

Jelke po" arešto visą laiką 
buvo laisvas po $50,000 kau
cija., Gi jaunuolė Pat Ward, 
kurią jisai, yra kaltinamas, 
įtraukė prostitution, buvo 
sulaikyta po $25,0,00 kau.ci.jos 
kaipo liudytoją. žinoma, už 
eilinę merginą niekas tokios 
kaucijos neužstatė, tad ji vi
są laiką buvo kalėjime. Iš
leista tiktai . kūčiomis, kada 
jos kaucija tapo numažinta 
iki $2,500.

Pat Ward, 19 metų, kartą 
bandė nusižudyti miegui pi
liulėmis. Tai įvyko dar pirm , 
šio įkalinimo, pavasarį. Ma- • 
tomai, ji tuomet jau susipra
to esanti suvilta, nekentė to 
kio gyvenimo, norėjo iš jo 
prasišalinti, n u m a t y d ama, 
kaip sunku bus prieš blogu
mus kovoti.

ALP ragino valdžią- 
gerinti mokyklas

Amerikos Darbo Partijos 
komisija miestiniams reika
lams kreipėsi į gubernatorių 
Dewey su rekomendacija, kad 
jis savo pranešime Seimeliui 
sausio 2-rą kreiptų specialų 
dėmesį mokyklų reikalam.

Paraginime pasiūlė, kad 
valstija išleistų specialius bo
nus mokykloms pastatų staty
bai . ir pataisomis senųjų pa
statų .

GRAŽUS' SCENOS
VEIKALAS ’ ATEINA 

| FILMAS!
V i (>na ■ 
aktorių 
triumfuojantį vaidmenį kaip 
maloni, apsileidusi moteris— 
kūri beveik suardo savo vy
ro gyvenimą..?

puikiausiu Amerikos
pakartoją savo

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

miestinės
vietose jos jau 
kad pradedame 

jog kada nors ju 
Bet ne Harleme.

Rendu skalė Įvairi 
skirtingose vietose

Jungtinių Valstijų Cenzo 
Biuras jau padarė sutrauką 
ir paskelbė, kokia yra ben
droji rendų skalė Didžiajame 
New Yorke ii* artimoje apy
linkėje'. Daviniai imti iš pa- 
skiausiojo surašinėjimo gyven
tojų 19^0 motais. Bendroji 
rend a (sudėjus aukštąsias ir 
žemiausias kartu) yra:

Artimojoje New Jersey 
aukščiausia yra $61y38 East 
Orange, seka Irvington su 
$47.35, paskui Elizabethas, 
Bayonne, Newarkas, 
City, Union City, 
Paterson, Hoboken,
rojo skalė yra $31.05.

veikia 
Tūlose 
senos, 
miršti, 
buvo,

Hąrlemo gyventojai jau 20 
metų kovoja už įsteigimą ten 
miestinės prekyvietės Paga
liau, miesto -valdžia sutiko 
ten prekyvietę statyti ir net 
numatyta vieta, tačiau kuo
met prieina galutinas spren
dimas pradėti darbą, preky
vietės reikalas ir vėl kaip nors 
nustumiamas tolyn.

Sausio 15-tą įvyks valdinės 
Budžeto Tarybos viešas posė
dis, kuriame vėl kils Harle
mo prekyvietei paskyrų klau 
simas.
tojai 
vauti

Tos .ąpylinkės gyven- 
buriasi masiniai daly- 

posėdyje ir paskyras

Jersey 
Passaic,

Pasta-

Now Yorko mieste ir West
chester apskrityje, kaip ži
nia, yra labai aukštų rendų. 
Tačiau subendrintos su vidu
tiniais darbiriinkais ir bied- 
uuomene masiniai apgyven
tų distriktų rendomis jos gau
nasi tik vidutinės, nieko pa
našaus į reikiamas mokėti 
norinčiam gauti butą naujam 
gyventojui.

Aukščiausios yra Mąnhat- 
tano — $56.22. Veik lygios— 
po $54 su centais—yra Mount 
Vernon ir New Rochelle. Šo
ka Queens, Yonkers, Bronx, 
Richmond. Brooklynas pas
kiausias, su $42.59.

New Yorke esančioji didžio
ji parodu salė — Grand Cen-. 
tral Palace — visašaljškosios 
valdžios pasamdyta taksų su
rinkimo įstaigai patalpoms. 
Parodas rengiančios įstaigos 
nenori valdžiai užleisti. ’ ~

New Yorko Fondas 
padalino paskyras

, The Greater Now York 
Fondas pirm švenčių paskirstė 
finansiniame vajuje sukeltas 
pajamas 423-ms atskiroms 
agentūroms. * Viso išdalinta 
$5,184,375, apie ketvirtąja 
dalimi milijono slaugiau, ne- t
gu pernai.

Anot pono Earl B. Schwulst, 
prezidento, “kas trečiasis 
newyorkietis’’ turįs naudos iš 
to fondo.

Didžiausia dalis davinių su
teikta medikaliams patarnavi- 

Į tą įeina damokėji- 
mokėti 

Tam 
Paskui

mams.
mai už neišgalinčių 
o’ p er ac i j as, ligonines.
skilta' $1,658,990.
seka sveikatos apsaugos įstai
gos, dauguma religinių, kurios 
aukas, kaipo pašalpą 
moms ir.tt., skirsto pagal 
v o nuožiūrą.

sa-

Dvylikos metų berniukas 
važinėdamas dviračiu ant 
Baisley Park' prūdo įlūžo per 
ploną ledą prūdam Tai ma
tęs praeivis skubiai pašaukė 
gaisragesius, kurie jį išgelbė
jo.

Scena iš filmos “Come Back, Little Sheba,” dramati
nio pobūdžio filmos, rodomos Victoria Teatre prie Bro
adway ir 46th St., New Yorke. Shirley Booth vaidina 
tą pačią rolę filmoje, kurią ji vaidino scfenoje. Burt 
Lancaster vaidina susirūpinusį jos vyrą.
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ACME LIQUOR STORE
SAM SAPEGA, Savininkas

& i

S Didelis pasirinkimas Amerikonišku ir 
§ . Importuotų degtinių ir vynų.
| ANT UŽSAKYMŲ PRISTATOME
f ' Į NAMUS

$ Greitas patarnavimas ir teisihgos kainos <

Calvert

| 2110 Flatbush Ąve. Brooklyn, N. Y.
S Telefonas itfAvirre. 8->4843 ' Lie. No. L-5283

Grasina deportuoti ' 
Veiklią unijistę

Mrs. Eulalia Figuereido ga
vo įsaką sausio. 18-tą atvykti 
į Ellis Island deportavimui 
Portugalijon. Pirm to, sausio 
2ros> rytą, ji su savo gynė
jais ryžosi pateikti imigraci
jos valdininkams parodymus, 
jog jai gal gręsia mirtis, jei
gu ji būtų deportuota Portu
galijon.

Mrs. Figuereido yra dirbusi 
Naujoios Anglijos audinių fa
brikuose, batsiuvyklose, dra
bužių siuvimo industrijoje ir 
veikliai dalyvavo tose unijose. 
Už tai ji užsitraukė valdovų 
rūstybę čionai. Ir už tai jai 
yra pavojus iš reakcinės 
tugalijos valdžios.

Amerikos graikai 
pageidauja taikos

roi

Amerikos Graibų .Taryba 
New Yorke išsiuntinėjo po 
miestą grupę savo darbuotojų 
apklausinėti čja gyvenančius 
graikus, ko jie pageidauja tai
kos ar karo klausimu. . Jų 
klausė, ar nori sustabdymo 
mūšių Korėjoje tuojau, kitus 
klausimus paliekant išspręsti 
derybomis ?

Iš apklausinėtų 298 asme
nų tik vienas sakė,, kad ne
nori tuojau sustabdymo mū
šių. Visi kiti balsavo už su
stabdymą mūšių tuojau.-.

Paskelbdama balsavimo da
vinius, taryba sako, jog new- 
yorkiečių graikų nusistaty-

Ameri- 
tuo

graikų 
mas atstovauja visų 
kos graikų . nuorponę 
klausimu.

Ar jau turite Laisvės 
keto ( bilietą ? Banketas 
sausi o-Jan. 25 d.

ban-
įvyks

REIKALAVIMAI

Miestinė policijos akademija 
išleido naujus 
licijos kadrus, 
cialius kursus 
vykdomosioms

slaptosios po- 
97 baigė spe- 

ir bus paskirti
pareigoms sau-

. Brook lyno ir Queens YMCA 
nusistatė metinei veiklai su
kelti aukomis $201,378 fondą. 
Į tai neįeina ' jaunų moterų 
skyriaus saviveiklai sukelsima 
suma.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys su didelųi elosetu ir garu ap
šildomas. kam reikalingas tikrai pa
togus gyvenimui kambarys, prašo
me kreiptis:

Jos Merk, 125 Nichols Ave., Broo
klyn. N. Y.

(2-6)

i PRANEŠIMAI
RICHMOND BILL, N. Y.

I’asthha LDS 13 Kp. Nariams
Metinis kuopos susirinkimas įvyks 

antradienį, sausio (Jan.) 6 d., 8 v.
1 vakare. Susirinkimas atkeltas dėl 
to, kad kaip jau yra žinoma, kuo
pa rengia šeštadienį sausio 10 d. 
vakarienę. xFad visų narių yra pa
reiga dalyvauti mitinge- ir darbuo
tis. kad vakarienė būtų pasekminga.

Valdyba.

Reikalinga namų darbininkė, leng
vos darbo sąlygos, guolis vietoje ar 
kitur. Shaulkmeniškiau asmeniškai 
išaiškinsime.

Šaukite BOulevard 3-0522.
(254-256)

Philadelphia, Pa.
MALE and FEMALE

COUPLE. Dependable and conge
nial man & wife with good referen
ces wanted immediately for home in 
suburban ' area, Northeast Phila. 
Wife to cook and ' assist in general 
housework. Man to serve as butler, 
houseman and some station driving. 
Middle-aged couple preferred. Cheer
ful living quarters & pleasant work
ing 7 conditions with part time 
chambermaid help. Only 2 in fami
ly. Good salary. Please reply in de
tail, giving full“* information about 
yourselves and stating previous em
ployers, or telephone Cornwells**. 
1038.'Monday or Tuesday.

(255-6)

HELP WANTED—FEMALE
OPERATORS. Experienced front 

makers on cotton and rayon dres
ses; also needed closers. Steady 
work; good working conditions. Ap
ply in person. A. & P. DRESS CO., 
728 Arch St., 4th floor.

(2-4)

CLERK-TYPIST. High School 
graduate. Business experience not 
essential. Good salary and opportu
nity. Advancement. Callų Woodlawn 
4-6884. Mr. Baar.

(255-2)

HELP WANTED—MaLE
BAKER’S HELPER. Experienced. 

Modern Bakery. Steady work; good 
working conditions. Apply in per
son. SALUS BAKERY, 2018 North 
31st Street.

(255-2)

(2-3)

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kuopos ir LLD 55 

pos bendras susirinkinjas įvyks ant
radienį, sausio 6 d., 8 v. v,, Šapalo 
ir Vaiginio salėje, 147 Thames st.
' Visi nariai ir 

šiame susirinkime 
duokles Užsimokėti 
tų. 
rių

kuo

narės dalyvaukite 
ir užsimokėkįlo 
su pradžia rno- 

Taipgi pakalbinkite naujų na-
prisi rašyt prie šių kuopų.

Komitetas.
(1-2)

BROOKLYN, N. Y. ’
L.D.S. 1 kp. metinis susirinkimas
Antradienį, sausio 6 d., įvyks L. 

D.S. 1 kp. metinis susirinkamas A. 
L.P. Klubo svetainėje, 280 Union
Ave., Brooklyn. Pradžia 7:30 v. va
kare.
kartą į mątus. lai visi nariai privalo 
atsilankyti,. Visiem nariam turi būt 
svarbu išklausyti raportai įr praei
tų motų kuopos eigos. Taipgi svar
bu dalyvauti visiem nariam prie 
išdirhimo planų dėl 1953 Yn. kuo
pos veikimo.

Metinis susirinkimas įvyksta

Stakovas.
(255-2)

RZZW.WA'

I Dr. A. Petrik
u ‘j >j

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakarę 
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4^-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. 7-6233

6 pusi.—Laisvė ( Liberty)-SeŠtadien.

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SOD A IT IS

1953Sausio-J an

32 Ten Eyck St. Brooklyi
Telephone EVergreen 4-8174




