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KRISLAI
Jie karty ir mokslininkus. 
Partijos ir partijiečiai. 
Bet jie lirgi žmonės. 
Turtingas gyvenimas. 
Ramybė kvailiams.

Rašo A. BIMBA

Tegu dreba visi mokslinin
kai, visi geri žmonės, kurie 
pasiliko, gyvena,ir darbu o j a-
si Lietuvoje.

Tokia prokiamaci.ja paskel
bė Chicagos naū.jieniniai kry- 
žiokai. ‘

^0 Girdi, ‘j u veiksmus tiksliai 
ML patikrins ir įvertins būsimo- 

sios laisvos Lietuvos nepri
klausomas teismas.”

O, jūs kiaulės! Jeigu jūs 
ragus turėtumėte, niekur pa
saulyje jokiam geram žmogui 
vietos nebeliktu.

Lietuvos Komunistu Parti
ja teturinti 66.000 nariu, ar
ba tik 3 proc. šalies gyven 
tojų. Tai ir esąs Įrodymas, 
kad ten nėra demokratijos.

Tas tik, žinoma, parodo, 
kad būti partiniu komunistu 
nėra lengva. Tai jau seniai 
žinoma istorija.

. Bet, iš kitos pusės, kiek čia 
Amerikoje mes turime parti
nių republikonų arba demo
kratų? Kiek čia žmonių pri
klauso prie tų partijų, moka 

. '■ mėnesines arba metines duo- 
< klės?

Niekas tikrai nežino, nes 
< . .oš partijos' savo narystės 

svietui niekuomet ęėiįa p^rd-i 
džiusios.. • * TMrtf partinių de
mokratų ir .re.publikonų nąl/us 
nė keleto ‘dJsėtkti tukstanVių. 
Jie nesudarys ųę . J procento, 
visų gyventojų. 4 '

Vėliausia iš Korėjos žinia 
tokia: vis daugiau ir daugiau 
korėjiečių stoja i frontus ir 
pavaduoja amei ikiečius.

. Bet juk ir jie yra žmonės. 
Jie irgi . neturėtų mirti.

Pavadavimas vienų žmonių 
kitais klausimo neišsprendžia. 
Pats tas karas turėtų būti' už
baigtas kuogreičiausia. /

Įžymusis Amerikos rašyto
jas, poetas, istorikas Carl 
Sandburg mini savo 75 metų 
sukaktį. štai žmogus, kuris 
gali didžiuotis tikrai turtin
gu gyvenimu.

Sandburg yra neišsemiamos 
energijos žmogus. Jo poezi-. 
jos rinkinys^‘Chicago Poems,” 
jo poema “The People, Yes,” 
jo Abraomo Linkolno biogra- 

/fija parodo jį žmonių žmo
gumi, liaudies sūnumi.

*-Sandburg nėra revoliucinis 
poetas arba istorikas. Tokiu 
jis * nė .nepretenduoja. Bet 
savo kūryboje jis visuomet su 
žmonėmis, su liaudimi. Jis 
ja pasitiki, ją skatina j ge
resnę ir šviesesnę ateitį.

Vienas lietuviškas orakulas 
įsismaginęs gieda, kad “Ame
rikoje seniai nebuvo tokio op
timistinio nusiteikimo, kaip 
dabar. Darbai eina gerai, 
biznis daro nepaprastai dide
lius pelnus, bedarbių beveik 
nėra.” O kas svarbiausia, gir
di, jog “valdžios ir privačių 
organizacijų ekonomistai pra
našauja, kad ir ateinantieji 
metai bus neblogesni.”

Kitais žodžiais, rojų turime, 
• rojuje gyvename. Tik visi už- 

~ sičiaupkite ir nedejuokite-nei 
' c "tdėl aukštų taksų, nei dėl aukš

tų kainų, nei dėl isterijos, nei 
dėl karo Korėjoje.

Bet štai kokią giesmę už
traukia “Wall Street Jour-

ROSENRERGAI PRAŠO
TRUMANĄ D.OVANOTI
JIEMS GYVYBĘ]
Guro ir leidimų dar apeliuoti 
i šalies Aukščiausią Teismą

New York. — Juliaus ir 
Ethelės Rosenbergų advo
katas pasirašė federalio 
apskrities teismo- patvarky
mą, leidžiantį atsisaukt į 
prezidentą Trumaną iki 
ateinančio šeštadienio, kad 
dovanotų jiems gyvybę. 
Bet pirm pasirašant tą pa
tvarkymą jų advokatas 
Emanuel Bloch išgavo vie
tinio apeliacinio teismo pri
žada, kad šis teismas leis v 7

duoti naują apeliaciją Auk
ščiausiam Jungtinių Valsti
jų Teismui tokiame atsiti
kime, jeigu prezidentas 
atmestų Rosenbergų prašy
mą pasigailėti.

• Rosenbergai buvo nu- 
smerkti mirt elektros kėdė
je sausio 14 d. pagal apkal
tinimą, kad jie “s.uokalbia- 
vę išduot Sovietų agentams 
atominius Amerikos sekre
tus.”
Federalis apskrities teisė

jas Irving Kaufmanas buvo 
sulaikęs Rosenbergų nužu
dymą tiktai penkioms, die-

Pulkininko pati, 
perdūrus savo vyrą, 
nešaukė jam pagalbos

Tokio, Japonija. — Kari
nis. amerikonu teismas tai- 
do Dorothy Smithienę kaip 
žvėrišką žmogžude. Jinai 
peiliu mirtinai perskrodė 
vidurius gulinčiam šavo 
vyrui pulkininkui Aubrey 
Smithui.

Tuo tarpu buvo atėjęs 
pulkininkas Joseph Hardin 
ir girdėjo Šmitienę tiktai 
tiek sakant: “Gaila, kad 
nepataikiau jam tiesiog į 
širdį.”

Per tris valandas pų per- 
dūrimo pulk. Smith skendo 
kraujuose, bet žmogžudė 
nešaukė jam daktariškos 
pagalbos.

Albany, N. Y. — Owls 
Head apylinkėj, Adiro- 
dacks kalnų srityj, šaltis 
siekė 28 laipsnius žemiau 
nulio (zero).

Korėja. — Šimtas Ameri
kos lėktuvų bombardavo ir 
degino įvairius taikinius 
Šiaurinėje Korėjoje.

nal.” , Jis atsiklausė 300 eko
nomistų, ką jie mano apie at
eitį. Tik M) ar 15 iš jų spė
ja, kad ir 1953 metai bus to
kie pat, kokie buvo 1952 m.' 
Visi kiti vienu balsu sako, kad 
antroje 1953 motų pusėje pra
sidės audros.

“Wall Street Journal“ sa
ko:

“Kai kurie jų spėjimai šal
tais šiurpuliais supurto žmo
gų, pav„ jų spėjimai, kad 
mes vėl susilauksime 1929-32 
metų” padėties.

noms po to, jeigu preziden
tas nepakeistų jiems mir
ties bausmės.

Dabar jų advokatas sa
kė,’ prezidentas galėtų “už
miršt” Rosenbergų prašy
mą. Todėl ir išreikalavo iš 
vietinio apeliacinio teismo 
pratęsti laiką, kad galėtų 
dar apeliuoti į vyriausią 
šalies, teismą.'

Valdžia įsiskolino dar 
virš 9 bilijonus dolerių
Washington. — Jungtinių 

Valstijų valdžia per 6 pe
reitus mėnesius įsiskolino 
dar 9 bilijonus, 500 milijo
nų dolerių, kaip raportuoja 
šalies iždas.

Valdžia tikisi atsigriebti 
ateinančiais naujais tak
sais. Bet ji pati neseniai 
apskaičiavo, kad bus išleis
ta apie 10 bilijonų dolerių 
daugiau, negu taksų su
rinks per metus.

Brazilijos valdžia žada 
“nušlnot komunistu veiklą”

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Brazilijos valdžia, pla
nuoja plačiausią medžioklę 
prieš komunistus ištisoje 
šalyje; žada “visai nušluoti 
komunistinę veiklą.”

Kartu skleidžiama pas
kalai, kad “komunistai su
darę savo 18,000 partizanų 
armiją gilumoje Brazilijos 
ir turį 30,000 sabotažnin- 
kų,” kurie padėtų partiza
nam kovoti prieš valdžią.

Irano seimas užgyrė 
premjero diktatūrą

y -

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh rei
kalavo, kad šalies seimas 
užgirtų diktatorišką jo val
džią. Ir ‘seimas vienbalsiai 
pareiškė pasitikėjimą Mos- 
sadegho diktatūrai. 60 sei
mo nariu balsavo už Mos- 
sadeghą ir tik vienas susi
laikė nuo. balsavimo.

Mossadeghas priminė, 
kad Anglijos premjeras 
Church'illas keliauja į Wa- 
shingtoną “tartis su Ame
rikos valdžia apie Irano 
aliejaus-naftos šaltinių iš
naudojimą”; todėl būtinai 
reikią, kad visi iraniečiai 
remtų savo valdžią prieš 
anglų-amerikonų planus.

TAIP, EISENHOWERIS 
JAU IŠRINKTAS...

Washington. — Jungti
nių Valstijų Kongresas 
sausio 6 d. formaliai pa
tvirtino, kad Eisenhoweris 
tikrai išrinktas prezidentu.

ORAS. — Apsiniaukę, 
bus sniego dr lietaus. /

Grupė kapitalistų, kuriems naujasis prezidentas yra 
pavedęs' apsigynimo departmentą. Sėdi (iš kairės i 
dešinę) : apsigynimo sekretorius Charles E. Wilson, 
General Motors korporacijos prezidentas, ir Roger M.
Kyes, jo pagelbininkas, General Motors vice-preziden- 
tas. Stovi (iš kairės i dešinę) • armijos sekretorius 
Robert B. Stevens, tekstilės pramonės magnatas, laivy
no sekretorius Robert B. Anderson, Associated Refin
eries prezidentas, ir orlaivyno sekretorius Harold G. 

Talbott, Chrysler korporacijos pareigūnas.

ĮVc sabotažninkai kalti už oro 
nelaimes, kur žuvo 284 jankiai

Washington. — Su kritu
siais kariniais • lėktuvais 
per du paskutinius 1952 
metų mėnesius . žuvo 284 
Amerikos lakūnai bei kiti 
kariai. Bet tos. nelaimės į- 
vyko be jokio sabotažo. Ty
rinėjimai parode, kad nie
kas tyčia tų lėktuvų nega
dino.

Taip sakė generolas Vic
tor E. Bertrandias, oro jė
gų inspektorius, liudyda-1 
mas Kongreso ginkluotų jė-1 
gų komitetui. Jis tvirtino, 
ka«d daugiausia lėktuvui su
dužo per lakūnų klaidas, o 
antra bei trečia priežastis 
buvo lėktuvų mašįnerijos 
sugedimas ir blogas sutai
kymas, pirm pakylant 
jiems oran.

46,000 AMERIKIEČIŲ 
PABĖGO IŠ ARMIJOS NVO 
KORĖJOS KARO PRADŽIOS

Washington. — Genero
las Anthony McAuliffe sau
sio 6 d. pranešė, c jog nuo 
Korėjos karo pradžios iki 
pereito ’ spalio mėnesio 46 
tūkstančiai kareivių, pabė
go iš Jungtinių .Valstijų 
armijos.

Karinė policija sugavo 
apie. .35,000 pabėgėlių, bet 
11,000 dar slapstomi.

Apart pabėgimų^, 20 tūk
stančiu kareivių kas mėne
sį laikinai pasišalina iš tar
nybos. be leidimo. Tai vadi
nami “AWOLsai.”
Pabėgėliai laikomi tįę, ku

rie negrįžta armijon per 
30 dienų ar daugiau.

AWOLsais vadinami to
kie, kuris grįžta tarnybon 
pirm 30 dienų. Bet kadangi 
jų tiek daug būna, tai jie 
sudaro , didesnį ' keblumą, 
negu tikrieji pabėgėliai, sa
ko gen. McAuliffe.

Tas generolas, pirmiau- 
buvo Douglas orlaivių kom
panijos vice-prezidentas.

Oro jėgų sekretorius 
Thomąs K. Finletter tvirti
no, kad “Įvykę mažiausia 
karinių lėktuvų nelaimių 
visoje, istorijoje” — tiktai 
29 kariniai lėktuvai žuvie 
per 100,000 skraidymo va* 
landų.

Pasak Finletterio, Ame
rika turi “desperatiškai 
lenktyniuoti ore” prieš So
vietų Sąjungą. Todėl tenka 
ir “rizikuoti” skraidymuo
se.

Generolas Hoyt S. Van
denberg, oro jėgų štabo va
das, pareiškė, kad Ameri
kos galybė ore viršija, vi
sas kitas šalis.

O United Press praneša, 
jog “25,000 pabėgėlių iš ar
mijos bei laivynoz kasdien 
bastosi po visą šalį.” dau
gelis jų tikisi būti “negar
bingai paleistais iš kariuo
menės, kad Lik išsisuktų 
’uio Korėjęs karo.”

I

Brooklyno duobkasiai 
paskelbėstreiką
• / _______ •

« y ' I

Brooklyn, N. Y. ,— Tre
čiadienį buvo paskelbtas 
•streikas duobkasių ir kitų 
darbininkų •• 18-je kapinių 
Brooklynė, Queens e ir 
Westchesteryje. <

Jie, Darbo Federacijos 
unijistai, reikalauja pakelti 
savaitinę algą po $5 iki 
$10, duoti apmokamas atos
togas ir “tūlus ,kitus page
rinimus. ’’

EISENHOWERIS RAGINA 
VAKARŲ VOKIETIJĄ 
l JŽGIRT KARO SUTARTIS
Amerikos karininkai abejojo, 
ar gales rekrutuot vokiečius

Bonn, Vokietija. — Būsi- 
I masis prezidentas Eisenho- 
! weris karštai ragino vaka- 
i rmę Vokietiją greitai už- 
I 2,’irt karines sutartis su 
. Jungtinėmis Valstijomis ir 
vakarinės. Europos šalimis.

Eisenhoweris atsiuntė 
kablegramą Adenaueriui, 
vakarų Vokietijos premje
rui ; pasakoja, .kad tų su-

Vėl šnekama apie' 
“Jungtinę Europą”

Strasbourg, Francija. — 
Susirinko politikieriai iš 
Erancijos, Italijos, vakari
nės Vokietijoj, Belgijos, 
Holandijos ir Luksembur- 
go. Vėl šneka apie planus, 
kaip galima būtų sujungt 
vakarų Europą į vieną 
“jungtinę Europos valsty
bę,” kuri turėtų vieną ben
drą seimą (parlamentą).

Pasakojalna, kad jungti
nė Europa galėtų geriau 
atremti komunizmą. 4- f

Edenas neįžiūri greitos 
taikos Korėjoje

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras A. 
Edenas sakė, nematytSgali- 
mybės greitai užbaigti Ko
rėjos karą.

Jis kaltino ypač Sovietų 
vyriausybę už tai, kad jinai 
atmetė Indijos planą dėl 
to karo baigimo.
. Indijos gi planas pana
šus į amerikinį.

Nuslopintas keistas 
Sukilimas Bolivijoj

La Paz, Bolivija. — Bo
livijos valdžia sakosi nuslo
pinus naktinį sukilimą. Su
kilėliams vadovavo paties 
prezidento Estenssoro tau
tinės “revoliucinės” parti
jos politikieriai. Jie mėgi
no išvvt tūlus Įtariamus 
komunistinius- prezidento 
ministrus,

, Tarp sukilimo vadų buvo 
armijos ir orlaivyno štabų 
viršininkai. Sukilėliai su
ėmė valstiečiu reikalu mi
nistrą N. Chavezą ir bandė 
sučiupti kasyklų ministrą 
Juaną Lechiną ir darbo 
ministrą G. Burtroną, va
dindami juos komunistais.

Valdžia . areštavo kelis 
sukilimo vadus, ’ ir prezi
dentas 'Estenssoro paskel
bė, kad sukilimas “sutriuš
kintas.” . •

O viešųjų darbų minist
ras Adrian Barrenechea 
pareiškė spaudai:.

“Prezidentas yra labai 
priešingas komunistams, ir 
jeigu kokie nors komunis
tai būtų įsispraudę val
džion, tai pati valdžia juos 
išvalys.” v

tarčių užgyrimas “reikalin
gas dėl europinės bendruo- 

i menės apsigynimo ir dėl 
i taikos ir saugumo pasauly
je.”

Sutartys, reikalauja, kAd 
vakarinėVokietija rekru
tuotų pusę milijono vokie
čių armijos ir įjungtų ją Į 
tarptautinę kariuomenę 
prieš Sovietų Sąjungą.

Bet pirm negu sutartys 
įeitų galion, jas turi užgir- 
ti vakarų Vokietijos, Fran
ci j o's ir kelių kitų vakari
nes Europos kraštų seimai. 
O dar nė vienas seimas ne-
uzgyrė.

Amerikonu komanda Vo
kietijoje taip abejoja apie 
vokiečių armijos atkūrimą, 
kad planuoja sudaryti “ap
sigynimo” ruožtą tiktai pa- 
litii Rhein upę. Iki šiol tas 
ruožtas buvo nustatytas 
paliai Hesse ir Saksoniją, 
toliau į rytus.

Frahcijos seimas 
šiaip taip užgyrė 
naująjį premjerą Z

Paryžius. — Franci jos
prezidento Auriolo paskir
tas premjeru, Rene Mayer 
prašė seimo užgyrimo. Jį 
sąlyginiai parėmė ir fašjs-į| 
tuojančios generolo de Gai^-. 
lle’o partijos atstovai. To
kiu būdu už Mayerį pasisa
kė 389 seimo nariai prieš 
205. j

Bet de gaullistai perspė
jo Mayerį, kad jeigu jis 
užgirs karines, sutartis' su 
vakarine V okietija, kaip 
kad jas Amerika perša, tai 
jie seime veiks prieš Maye- 
rio valdžią.

De Gaulle’o šalininkai 
reikalauja taip pakeisti tas 
sutartis, kad atginkluoja- 
mi vokiečiai negalėtų vėl 
užpulti Francija.

Mayeris, vadinamas “ra
dikalas. socialistas”, iš tik
rųjų yra dešinysis politi
kierius, konservatorius. ,

Jis, bankininkų draugas, 
yra jau 18-tas Franci jos. 
premjeras po Antrojo pa
saulinio karo.

Sovietų Sąjunga nori, kad 
Korėjos karas baigtųsi

Maskva. — Sovietų Są- 1 
junga dės visas pastangas, 
kad Korėjos karas būtų 
užbaigtas, sakė Maskvos 
radijas. Sovietų vyriausy
bė bendradarbiaus, su tau
tomis, kurios nori atsteigti 
taiką Korėjoje.

Įžymusis Maskvos radi
jo komentatorius Leontje
vas pareiškė:

“Netikėkite tais nusimi- 
nėliais, kurie pasakoja, 
būk nieko daugiau negali
ma laukti, kaip tik karo, 
karštojo ar šaltojo karo.”
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• Churchill Amerikoje.
WINSTON CHURCHILL, atvykęs Į šitą Atlanto pu- 

sę atostogų, sustojo New Yprke, kur jis kalbėjosi su bu
simuoju prezidentu Eisenhoweriu. Tarsis jis ir su pasi
tik-Ūkiančiuoju prezidentu Trumami. Tuomet vyks atos
togų į Karibėjaus salas, o grįždamas, vėl sustos. Wa
shingtone tartis su Eisenhoweriu, kai pastarasis jau sė- 
dėš prezidento kėdėje.

Ko jis čia atvyko? Apie ką .jis norės tartis su Eisen
howeriu? Kol kas oficialiai niekas nežino.

Tačiau, neoficialiai, kiekvienam yra aišku, kad Chur- 
chillas norės gauti pagalbos, iš Amerikos, — pagalbos 
bankrutuojančiai savo imperijai sutvirtinti.

•Churchillas — senas, gerai pasauliui pažįstamas im
perialistas. Jis pasakė spaudos korespondentams, kad, 
jo nuomone, karas Korėjoje neturėtų būti plečiamas. Iš 
paviršiaus atrodo, tarytum Churchillas stotų už taiką.- 
Ne! Jis daug maž taip galvoja: užuot kariavus prieš 
Korėjos, respubliką bei prieš Kinijos Liaudies Respub
liką, geriau bus, jei tvirtinsime savo jėgas Europoje ir 
niauksime jas prieš Tarybų Sąjungą.

Churchillas, kaip žinia, tuojau po pirmojo pasaulinio 
karo, buvo pasiryžęs Tarybų kraštą sunaikinti. Bet per- 
trumpi buvo jo pirštai. Tos minties, to tiks.lo jis, matyt, 
iš savo senos galvos vis neišmeta. Bet nėra jam lengva 
tai pravesti gyvenimam Anglijos žmonės karo nenori, 
jie darbuojasi už taiką ir tai sukliudo tokių Churchillų 
pasi moji mus.

—o—
ĮDOMŲ DALYKĄ Churchillas. pasakė koresponden

tams. Jis sakė, jog kadaise prezidentas Rooseveltas žadė
jo dalintis su Anglija visomis atomo energijos srityje 
'•paslaptimis..”

Ęet tų “paslapčių” Anglija iš Amerikos -negavo.
Tačiau, ir negaudama “paslapčių,” Anglija, pasigami

no atomo bombą! ! s
Ką tai pasako?
Tai, būtent, pasako, kad jokių “paslapčių”, apie ku

rias tiek daug plepa geltonoji Amerikos spauda, nebuvo 
ir nęra. Tarybų Sąjunga atominės energijos “paslaptis” 
atsidengė dar 1947 metais, tuojau po karų, kada jos pra
monė buvo galima tam tikslui pajungti.

Anglija užkariavo atomo energijos “paslaptis”’ vėliau. 
Neužilgo, be abejojimo, tas “paslaptis” atras ir Prancū
zija, ir Vokietija, ir Japonija. * z

Taigi, tas. keliamas skandalas dėl atomo “paslapčių iš
vogimų,” kurį kelia sensacijų ieškodama Amerikos spau
da, yra tuščias.

Carl Sandburgo sukaktis.
ŽYMUS AMERIKINIS poetas ir istorikas Carl Sand- 

burg š. m. sausio 6 dieną minėjo savo 75-tą jį gimtadienį.
Kadangi C. Sandburg yra kilęs iš Illinois valst., • —o šiuo 

metu su savo žmona gyvena North Carolina valstijoje, 
7- tai ir savo jubiliejų jis, apsuptas daugelio draugų ir 
admira torių, šventė Chicagoje. O miesto majoras Ken- 
nelly paskelbė šią savaitę Chicagoje “Carl Sandburgo 
savaite,” gi valstijos gubernatorius. Stevenson paskelbė 
visoje Illinois valstijoje “Sandburgo savaite.”
: Carl Sandburg yra kilęs iš švedų imigrantų šeimos. 
Jis yra sukūręs nemaža eilėraščių, pažangių, darbinin
kiškų. vi '

• Savo laiku, Sandburg važinėjo po Ameriką ir savo ei
lėraščius niūniavo, deklamavo, pats, sau akompanuoda
mas gitara.

Stambiausias Sandburgo veikalas — Lincolno biogra
fija. Tai didelis kūrinys, kruopštaus, intensyvaus darbo 
gąvyzdys. k /

Jd vėliausias, neseniai išėjęs, iš spaudos (literatūrinis 
darbas — “Always the Young Strangers.” Tai autobio 
grafinis veikalas.

Nieks neužginčys to, kad Carl Sandburg yra žymus 
rašytojas. Deja, jis, kaip ir daugelis kitų, jam panašių, į 
gyvenimą žiūri tik viena akimi, tik rašytojo akimi. Jis 
nemato, kas. darosi mūsų krašte. Visuomenę jo balso 
negirdi. Tuomet, kai šalyje, vyksta, artistų, pažangesnių 
rašytojų, visuomenininkų, mokslininkų persekiojimas,' 
kai monopolistai daro viską, mūsų kraštui sufašistinti, 
Sapdburg tyli, netaria protestų, nieko nesako.

Taip nedarė kiti žymieji amerikiniai rašytojai — Walt 
Whitman, Jack London, Theodore Dreiser, ir visa eilė 
kitų. Taip nedaro kitų tautų žymūs rašytojai. Šiandien 
vyriausias prieš žmonijos akis klausimas stovi: kaip iš 
laikyti taiką pasaulyje? Sandburg tuo reikalu iki šiol 
buvo nebylys.
T Gaila!

IUĮRe J. SAVICKIS
Praėjusių metų gruodžio 

22 d., Roquebrurie, Pran
cūzijoje, mirė Jurgis Savic
kis, sulaukęs 62 mętų am
žiaus.

J. Savickis kadaise buvo 
buržuazinės Lietuvos atsto
vas Danijoje, Norvegijoje, 
Latvijoje, Suomijoje, Švedi
joje ir, vėliau, prie Tautų 

• Sąjungos. Vadinasi, jis bu
vo diplomatas.

Antrojo pasaulinio karo 
metu Savickis gyveno Fran- 
cūzjjųje, sayo viloje, kuria 
buvo pavadinęs. “Ariogala.” 
Neperseniai Savickis tarna
vo ir Vilkui, kuris jį buvo, 
pa siuntęs “diplomatiniais 
reikalais” į Skąndinavi j o s 
kraštus.

buvo klęrikalinių pa
žiūrų žmogus.

Savickis buvo ir rašyto
jas, poyęlis.tas, bet mažai 
kam težinomas, nes jo no- 
velęs nebuvo gyvenimiškos, 
nebuvo Realios, nežiūrint to, 
kad kųn. Prunskis jas gi
ria. v..

Tas pats Prunskis Drau
ge ęitupją kitą rašytoją, tū- 

I lą B. Babrąuską, kuris, ši- 
taip rašo apie Savickį, kaip 

Į novelistą:
Savickis, be abejonės, buvo 

didysis mūsų prozos novato- 
'rius, savo stipria individualy
be išsyk/ išsiskyręs, atėjęs be 
kitų įtakos, nors kitiems jos 

į neturėjęs. . . Savickio noveles 
ne kartą iš tikro skaitai kaip 
eilėraščius: atsisukdamas, pa
galvodamas ,vel grįžtamai pa. 
skaitydamas. Tai stiprios nuo
taikos vaizdai, spalvingi ele- 

| gantiško stiliaus fragmentai, 
kuriems surišti gijas dažnai 
turi rasti pats išprusęs skai
tytojas.

Kitais žodžiais: 1 ;Sąvickis 
rašė spalvingai, elegantiš
kai, tik nesuprantamai “ne
išprususiam skaitytojui...”

“DARBAS” BE 
A. VAIVUSKO

Uruguajiečių “Darbas” 
(lapkričio 15 d.) rašo:

Šis “Darbo” numeris jau 
leidžiamas mūsų redaktoriui 
drg. A. Vaivuskui besiruo
šiant išvykti atgal į Tėvynę— 
Tarybų Lietuvą. Nuo dabar 
laikraščio vadovybė ir reda
gavimas pereina į kitų drau
gų rankas. .

Su apgailestavimu turime 
pasakyti, kad, jau ir taip ne
lengvos laikraščio leidimo są
lygos. svetimose spaustuvėse, 
nuo dąbąi’ mums dar sunkes
nėmis pasidaro. Mes nustoja

Frančėzų laivo “Liberte” jūrininkai per savo atstovus 
pareiškia Amerikos viršininkams, kad jie priešingi 
Walter - McCarran ’Įstatymui ir atsisakys spaviedolis 
del savo politini? nusistatymo, 272 griežtai atsisakė 
atsakinėti į klapsimus. Jie, žipomą, nebuvo išleisti iš

■ ' lęjv? New Yorko uoste dėl pąpžįmo 
NįpYf Yorko užeigose.

me savo draugo, kuris per 15 
metų ištikimai dirbo prie 
laikraščio, būd.amas mums 
ypatingai vertingas dėl to, 
kad jis buvo vienintelis lie
tuvis spaustuvininkas Urugva
juje, užvaldęs spaudos tech
niką. Be lietuvio techniko 
emigracijoje, visiems' supran
tama, kaip nelengva laikraštį 
išleisti savąja kalba.

A. Vaivuskas gerai mokė
jo spaustuvės darbą. Gyve
nimui duoną jis užsidirbo 
uruguajietiškoje spaų s t u - 
vėje dirbdamas linotipinin
ku. Atliekamą laiką jis ati
ko iq “Darbui,” kuri pats ir 
redagavo, ir surinko, ir su
laužė. Vaivuskas. buvo ga
bus žurnalistas - laikrašti
ninkas. Dėl to be Vaivusko 
“Darbui” nebus lengva, ir 
tąi žino nauja laikraščio re
dakcija. Ji tačiau sako, jog 
“tiek išvykstančio draugo 
vienintelis troškimas yra, 
tiek ir mūsų visų noras bei 
ryžtas tėra — ‘Darbas’ ne
privalo sustoti! ‘Darbas’ 
dar gali ir turi eiti!”

Toliau:
Sunkumu mes visada turė

jome; su jais esame apsipra
tę, todėl kovodami su sunku
mais — tvirčiau suglauskime 
eiles ir leiskime mūsų brangų 
laikraštį tol, kol rasis lietu
vių šiame kontinente!

Nei vienas geras darbas ne
atliekamas be pasiaukojimo ir 
be vienybės. “Darbas” irgi 
buvo pasiaukojimo, vienybės 
ir gausios skaitytojų šeimos 
karšto pritarimo rezultatas. 
Per 17 metų jis įgijo didelės 
patirties, jis turi daugybę 
draugų ir bičiulių. Pasiauko
jamai ir vieningai mes priva
lome jį_ tęsti toliau, vardan 
mūsų tautos kultūros, vardan 
darbo žmonių geresnes atei
ties, vardan Taikos visame 
pasaulyje!

Nors staiga mus ištiko ši 
I spraga, vienok nenuleiskime 
rankų ir nepabukime sunku
mų, kuriuos gali tekti perneš
ti. Stokime į gretas, dirbki
me pasiaukojamai ir vienin
gai. Tuomet mūsų laikraštis 
ne tik nesustos, bet ir užsi
tikrins ilgalaikį reguliarų pa- 

. si rodymą.
Be abejo, skaitytojai paste

bės, kad kiti “Darbo” nume
riai jau bus surinkti vietinių 
spaustuvės darbininkų, .dėl ko 

j gales pasitaikyti neretų klai
du, c

Bet stengsimės viską taisy
ti, gerinti, normalizuoti.

Svarbiausia, tai visų skubus 
ir neatidėliotinas prisidėjimas 
raštais,' platinimu, atsilyginimu 
už prenumeratas ir tt.

VILNIUS. — Tai buvo 
daugiau kaip prieš trisde
šimt metų, Kazys Laurina
vičius klydinėjo Lietuvos 
keliais, ieškodamas darbo. 
Kažkas jam patarė važiuo
ti į Šiaulius:
—Eik i Bačiukų durpyną. 

Ruošos sezonas prasideda, 
gal būt priims..

Bačiukai yra keletas ki
lometru nuo Šiaulių. Lauri
navičius nuvyko tenai, čia 
jau grūdosi bedarbiai, ir 
jis neteko vilties ir čia gau
ti darbą. Bet Kaziui pasi
sekė: rangovas pastebėjo 
jauną, tvirtą vaikiną ir pri-‘ 
ėmė jį į durpyną.

Laurinavičiaus skatikų 
uždarbis buvo labai kartus. 
Nuo aušros, iki pat saulėly
džio. stovėdamas iki kelių 
vandenyje, Kazys kartu su 
kitais darbininkais vaikš
čiojo po pelkę, kasdamas 
durpes. Sunkusis rankų 
darbas visiškai nukamuo
davo žmones..

Kankinamasis Laurina
vičiaus darbas, gyvenimas 
drėgnuose ir purvinuose 
barakuose tęsėsi beveik 20 
metų. Tik po to, kai lietu
viu tauta ikūrė Tarybų val
džią, padėtis durpynuose iš 
pagrindų pasikeitė.

Visuose Lietuvos durpių 
ruošimo baruose: Eterėly- 
ię netoli Kauno, Riešėje ir 
Baltojoje Vokėje Vilniaus 
srityje — atsirado tobulų 
mašinų. Įvairių konstrukci
jų agregatų durpėms kasti, 
klojamosios mašinos, tran
sporteriai, ekskavatoriui 
žymiai palengvino durpių 
kasimą ir džiovinimą. Di
džiulės mašinos — durpių 
kasimo kombainai — patys 
semia durpių masę, presuo

Laiškas iš Ridgewood’o
Dar keletas žodžių apie 

Kiubą.
Neturėjau intencijos ra

šyti šį laišką, nes rokavau, 
kad jau esu aprašęs, ką 
mačiau navatnesnio savo 
kelionėje. Bet ve. V. Bovino 
išleistuvėse, bankiete, susi
tinku veik visą kastą vai
dintojų iš “Mūsų Gyveni
mo Žaizdų” (Mizaros), nu, 
ir clavai jie klausinėti ma
ne: Kaip vikeišinas? Kaip 
Kiuba? Ką matei ten gero? 
Ar turėjai good time?! Ir 
dar kai ko. Sakau, nugi 
jau apraišiau ir jau tilpo 
Laisvėje, ir su palygini
mais, detaliai; nęs aš ir 
pats mėgėjas, kelionių ap
rašymus skaityti, kad ir 
tarzaniškų. O J. Rušinskas, 
lyg ir per dantį traukda
mas, sako: Tu kai kur spir
gutį įmetei. savo aprašy
muose. — Rokųoja, pazala- 
tijau.

Sekau, žinai, kad dzūkai 
ščyri žmonės ir aš ką vei
kiu tai vis nuo pat širdies 
ir Kiūboje sakau, smulk
meniškai dar neaprašiau. 
Tai ko lauki, jis sako. Ra
šyk daugiau. '

Taigi ve pildau pažadą. 
Rašau. Kiūba, palyginant, 
labai artima mūsų šalies 
Amerikos kaimynė, nuo 
Miamės pasiekiama orlai
viu Į vieną valandą, bet 
skirtumas, tięk valdžios 
forma, tiek gyventojų pa-, 
pročiais labai didelis nuo, 
mūsų šalies, "fąi panašu į 
tai, kas buvo Lietuvoje, 
Smetonai valdant: kuris 
tik sunkiau dirbdavo, tai 
gaudavo mažiausi atlygini
mą. 'Pav., zimagoi’ai (ravų 
kasėjai) už dieną darbo 
taksos kaina buvo 3 litai, o 
valdininkėlis, bile su žvaig- 
ždūke, jau gaudavo 10, lit. 

ja ją, supiausto plytelėmis 
ir iškloja džiovinai.

Durpių kasimo kombainas 
—sudėtinga mašina, bet Ka
zys nutarė žūt būt išmokti 
vaiyųpfi jį, įgyti btagęrmeis- 
terįo spęęialybę. Tokį pat 
norą pareiškė ir Kazio 
drąųgąs ApĮanąs Mickus 
bei eilė kitų darbininkų. 
Jiems durpyno bare buvo 
sudaryta speciali grupė 
naujajai technikai studi
juoti. Laurinavičius įsigijo 
knygų, reguliariai lankė 
pamokas, naktifnis ilgai sė
dėdavo prie brėžinių, sten
gdamasis sužinoti visas į- 
stabiosios mašinos paslap
tis. Durpyno baro mecha
nikas Selinta padėjo Ka
ziui susivokti, kaip yra į- 
taisyti , atskiri agregato 
mazgai.

Ir štai Kazio Laurinavi
čiaus svajonė išsipildė. Jis 
tapo bagermeisteriu. Ir ne 
jis' vienas, išmoko vairuoti 
naująsias mašinas. Anta
nas Mickus įgijo tą pačią 
specialybę, broliai * Bogu- 
čanskai tapo klojamųjų 
mašinų vairuotojais. Da
bar naujas profesijas. įgijo 
dešimtys darbininkų.

Prie durpynų išaugo dar
bininkų gyvenvietės su ge
rai įrengtais gyvenamai
siais namais, kebais, mo
kyklomis, valgyklomis ir 
kitais pastatais.

Naują namą turi ir Ka
zys Laurinavičius. Neseniai 
kėlė įkurtuves ir jo drau
gas — Antanas Mickus. 
Durpių ruošėjai v įsigijo na
mų apyvokos reikmenis. 
Uždarbio pilnutinai užten
ka tam, ka<d galima būtų 
gyventi kultūringai ir pa
siturinčiai.

N. Mikalauskas

už pusdienį. • Kiūboje tik 
organizuotas darbininkas 
gauna 4.80 peso už dieną. 
Unijo,s čia, sako, nevaržo
mos, bet kas gali suorga- 
nizuot plantacijų sezoninio 
darbo žmones, ir dar už 
miestyj. Taipgi čia tie bo
sai ar savininkai firmų; 
baisūs “šiškos”, išdidūs, 
kai smetoniški lęitenantai. 
Mūsų ekskursijos grupei, 
bent keletą jų įmonių ap
žiūrint ar vizituojant, jų 
bosus kaip radome, taip ir 
palikome sėdint už stiklo 
durų, net ir grupės vado
vas išsitarė, kad jie “big 
shots”. Ne "taip kaip Ame
rikoj, jis sako, su bosais 
galima pasirokuoti ir net 
kai kada prie vieno stalo Ir 
išsigert su jais frentiškai.

Ir Kiūba Kada nors turėr
jusi savo kultūrą, gal 17 
šimtmetyje, nes sienų sto
ris virš metro ir taip pat 
Moro-Kastro tai lyg ta Ki
nų siepa, išvingiuota, su 
pilimis antroje upės pusė
je. Bent kelių metrų pločio. 
Kai kur ir visas Havanos 
miestas pajūriu apjuostas 
storų mūrų, dabar pavers
tų į sandelius, apleistus iš 
lauko, apsilupusius ir ne
dažytus per daug metų. 
Gatvės, gatvelės už jų siau
rutės, akmenim grįstos 
daugumą b,ę.‘ šaligatvių. 
Mums teko tik po.rą gatvių 
(alėjų) pravažiuoti su vi
duryj apsodintu ruožų de- 
įįo raįy v įų (ąp.kay po mų)

tai Prąęįo. centre ir 
užmiestin išvažiuot Miro- 
Mato. Baigiantis mūsų ap
žiūrai grupės vMėjąs už
klausė, ką dar norėtume 
matyti, grįžtant cęntrąn iš 
kur išvažiavome. 0 mūs 
grupė susidėjo iš 2 eik dar

2 pusl.-Laisv? (Lįh^rty)"Kętvįrtądien., Sau«ip-Jąn. S, 1953

bininkų—manęs ir mano 
brųklyniečių pažįstamo, 1 
rast, (secretary), iš Jack- 
son Heights, 1 gaĮ tai s|e- 
npgrafistė, iš Washington, 
D. Č. ir 1 veterinaro iš W| 
Detroito. Taigi mes bruk- 
lyniečiai, norime grįžti pro 
prasčiausius kvartalus, kur 
gyvena mūs klasės žmonės. 
Merginos nori matyt par
kus, o veterinaras nori ma
tyt kapus, nes jis'girdėjęs 
čia kitokie. Vadovas pa
tenkina visus. Važiuojame 
pro labai seną kvartalą, 
kur žmonės gyvena kaip 
Floridos indėnai bambuko 
medžių, lyg tvorų, sienose 
ir nendrių šiaudais deng
tais. Pravežė ir pro Coney 
Island parką, ten taip kaip 
ir mūsų Koneiailande, yra 
visokio monkei biznio ir 
net aligatorius augina par
davimui lankytojams. Ro
dė net iki 13,000 svarų dy
džio. O kapinės tai įdo
miausios, nes jose jokios 
žolės nėra, tik cementas ir 
kūnai laidojami paviršiui 
i cementinius karstus, tam 
tikram procesui praėjusi 
tie karstai tuštinami, ki-W 
tam kostumeriui atiduoda
mi. Taupumas praktiš
kas.

Dar viename klubelyj su
stojome išsigerti jų mėgia
mos šventadieninės . kavos 
(Chicory cafe), tai štymu 
išpurkšta juoda, tiršta ir 
saldi, gardi kava. Sakė, 
kad “maeni,” bet aš nejau
čiau nieko, nors ir gėriau 
4 porcijas.

Kiubos dirvožemis bent 
apie Havaną atrodė koks 
tai kerakiminis molis, tik 
puodams lipint, nei dažyt 
nereikia, nes raudonas.

Mulais ir asilais važiuo- < 
jant mieste nesimatė, - tik i 
užmiestyje “pedleriai” 
daržovėmis dviejų ratų vM 
žimėlyj stūmėsi. Man rodo
si, bile kam atostogų laiku * 
verta “užjūriu” išvažiuoti, 
tai netoli nuo- namų, o jau 
jauti daug europietiško 
skurdo, komandiško-milita- 
riško paklusnumo. Tįk pa
tarsiu važiuojantiems ten., 
neimti su savimi bagažo ir 
sunkaus apsirengimo,.

RidgewQodietis.

Iš Lietuvos
'Hidrologinč-geologine 

ekspedicija

Iš Vilniaus į Kuršių marias 
išvyko Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos geologijos - geo
grafijos instituto organizuota 
hidrologine - geologine ekspe
dicija.

Ekspedicijos dalyviai tyri
nėja Kuršių marių dugno 
struktūrą bei susRlarymą, vap.*|» 
dens dinamiką ir sąstatą,

Biologų ekspedicija tyrinė
jo tolesnio žuvininkystės iš
vystymo ir žvejybos verslo 
galimumus Kuršių mariose.

Tvarkomas miestas

KUPIŠKIS. — Rajono ceę- 
tre atlikti nemaži miesto tvar
kymo ii* puošimo darbai, 
šiais metais čia atremontuo
tas viešbutis, įrengta univer
salinė parduotuvė. Mieste pa
statyta daug gyvenamųjų na
mų. Sutvarkytas skveras, 
aikštelės apsodintos gėlėmis. 
Išgrįsta 200 mętrų šaligatvių. 
Aikštęlės apšviečiamos elek
tra.

Vykdomasis komitetas prie 
upės išskyrė sklypą kultūros 
ir poilsio parkui įrengti.

Miesto Taryba svarsto se
sijose klausimus, susijusius su • 
rajono centro > sutvarkymu. ~ 
Vykdomasis komitetas į daro3^ 
bą siekia įtraukti kuo daugiau 
deputatų, tikrina darbų eigą.

L. Teišerskis



ŽINIOS Iš
METINIS PLANAS

KAUNAS. — Susisiekimo 
' ministerijos Kauno Liejimo - 

***' mechaninis fabrikas pagami
no didelį kiekį viršumplani- 
nių ketaus liejinių. Be to, 
įmonės kolektyvas sutaupė 
daugiau kaip 3 tūkstančius ki
lovatvalandžių elektros ’ ener
gijos, žymiai sumažino žalia
vų ir kuro sunaudojimą vie
nam gaminiui.

x Cechuose nuolat auga sta- 
chanoVininkų ir darbo pirmū
nų skaičius. Liejimo cecho 
darbininkai Bieliauskas, Kry
žiokas ir VanseVičius taupiai 
naudoja metalą, dirba be bro
ko ii* kasdien 70-80 procentų 
viršija išdirbio normas. Pa
našius rezultatus taip pat pa
siekia Jankauskas, Kondratas 
ir kt. Iki dviejų gamybinių už
duočių per pamainą įvykdo 
mechaninio cecho tekintojai

LIETUVOS
Kisielius, Bočkus, šaltkalviai 
Širiajevas ir Aksenavičius.

Įmonės, kolektyvas tvirtai 
pasiryžęs' ištesėti įsipareigoji
mus — iki š. m. gruodžio 
mėn. 15 d. įvykdyti metinį ga
mybos planą, pagaminti vir
šum plano ne mažiau kaip 
150 tonų ketaus liejinių, su
mažinti produkcijos savikainą 
ir duoti valstybei 30 tūkstan
čių rublių virsumplaninių san
kaupų. M. Šarakauskas

Kino teatro statyba

SALANTAI. — čia pradėta 
naujo kino teatro statyba. 
Tai bus vienas didžiausių pa
statų rajono centre, o taip 
pat vienas gražiausių Klaipė
dos srities rajoninių kinų.

Suvežtos statybines me
džiagos, vyksta m a tavi m o 
darbai. K. Česnauskas

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —50—

(Tąsa)
Nesurasdama atsakymo, ji vis atidėliojo. 
Pasimatyti su Aneta ji ketino, bet vė
liau (tai nebuvo skubu!), kad niekas ne
sužinotų. Bet tai jai netrukdė pliaukšti 
and Anetos ir rodytis pasipiktinusia 
kaip ir visi kiti...

Bet štai staigus Anetos pasirodymas 
(“Tai jau per daug!..”) privertė ją čia 
pat apsispręsti! Liusilė daug labiau py
ko ant Anetos už tokią piktą išdaigą ne
gu už tai, kad ji įsitaisė vaiką... (“Nors 
ir du, jei jai taip patinka, tegu tik ji ma
ne palieka ramybėje!..”)

Pikta ugnelė žybtelėjo akyse, bet, greit 
ją užgniaužusi, ji paėmė Anetos tiesia
mą ranką ir į jos šypseną atsakė ta sal- 

.džia, Anetai seniai pažįstama šypsena 
(jos švelniam vyliui niekas nesipriešin
davo). Bet tai neilgai truko: judrios 
liusilės akys ir įtempta jos klausa be
matant permanė visų ' esančiųjų pašai
pą. Tuoj pat jos veido i išraiška pasida

irė šalta kaip ledas; po keleto įprastųjų 
sutikimo žodžių ji vėl dirbtinai sumezgė 
pertrauktą, pokalbį; ir slaptu sutarimu 
visi vėl pradėjo kalbėtis.

Palikta nuošaliai nuo pokalbio, Aneta 
pasijuto atmesta. Bet ji su tuo nesuti
ko. Ji pažino Liusilės būdo silpnybę. 
Apsiginklavusi savo išdidžia šypsena, at
sisėdusi viduryje būrelio, kuris, dėda
masis jos nematąs, atrodė labai-užimtas 
įr tuščiu, ir kartu gyvu pašnekėsiu, ji 
Ramiomis akimis vedžiojo aplinkui. Su
sitikusieji jos žvilgsnį, tuoj nuleisdavo 
akis, kad būtų galima jo išvengti. Vis 
dėlto viena pora akių nebeturėjo laiko 
apsisaugoti. Tos akys taip- ir liko įsmeig
tos su pikta panieka. Aneta pažino pla
tų skaistų veidą Mari-Luizos Bodriu, 
turtingo notaro dukters, ištekėjusios už 
aukšto pareigūno, kurio giminės nuo se- 

• novės palaikė su Rivijerais socialinio 
nuoširdumo santykius, bet iš tikrųjų 
Rivijerų nemėgo. Savo diktu asmeniu 

^JVIari-Luiza Bodriu atrodė įkūnijusi stip
riausius savo klasės — aukštosios bur

žuazijos.— požymius: tvarkingumą, są-
* žiningum^, nesmalsumą, širdies gailes

tingumo, o ypač dvasingumo stoką, visas 
teisėtas dorybes, tvirtą žodinį, tikėjimą, 
išklojusį lyg ant mėsininko stalo abejo
nes ir mintis, ir religinį nuosavybės kul
tą: visų nuosavybių: savo šeimos, savo • 
turto, savo tėvynės, savo religijos, savo 
moralės, savo tradicijų ir savo neigimų. - 
Žodžiu, tai masyvus ir vientisas aš, lyg 
uola, užstojanti saulę. Šalia jos Diogeno 
statinei nebėra jokios vietos! Visi Bod
riu nieku taip nesišlykštėjo, kaip nepri
klausomybe, vis ti-ek kokia ji būt\ų: tiky
binė, moralinė, protinė, politinė ar so
cialinė. Įgimtas pasibiaurėjimas! Visas 
jos formas jie jungė į vieną bendrą keik
smažodį “anarchizmas”. Šį anarchizmą 
jie visuomet suuosdavo Rivijeruose. Ir 
instinktyviai, kaip ir jos giminė, Mari- 
Luiza žiūrėjo į Anetą su nepasitikėjimu. 
Ji neatleisdavo Anetai už tą laisvę, ku
ria ji naudojosi auklėjama ir savo mer- 
gautiniame gyvenime. Gal būt, tie ne- 

*rnri>elankūs sprendimai nebuvo be krisle-
> io pavydo. Nuo tų sprendimų apgarsi- 

. * nimo sulaikydavo vienintelis motyvas:
Rivijerų turtas. Turtingumas įsako 
gerbti, jis yra vienas pačių stipriausių 
socialinės santvarkos ramsčių. Bet su

sąlyga, kad nebūtų išjudintas jo pama
tas — legali šeima. Visuomenės-šulai 

'čia budi; nesveika toje srityje susikirsti.
Aneta pažeidė pagrindinius principus. 
Sargybos šuo buvo pažadintas. Vis dėl
to jis tylėjo. Jis neloja viešai. B-et už 
tai jo žvilgsnis kalbėjo. Mari-Luizos 
žvilgsnyje Aneta išskaitė piktą panieką. 
Jos akys rainiai pažvelgė i plačiaskruos- 
tės teisėjos akis; galvos linktelėjimu ją 
įprastai pasveikinusi, ji privertė ją atsa
kyti. Mari-Luiza, dusdama, kad negali 
nepaisyti formalumo, pasveikindama at- 
sikeršijo, žiauriai į ją pažvelgdama. 
Abejinga Aneta ją jau paliko; ir jos 
akys, dairydamosi po saloną, sugrįžo 
prie Liusilės.

Be jokių sunkumų ji įsijungė į pradė
tą pokalbį; Liusilės pasakojimą ji per
traukė pastaba, priversdama jai atsaky
ti.' Taigi reikėjo jai užleisti vietą. Ne
galima buvo išsisukti jos neišklausius 
mandagiai, smalsiai ir netgi su malonu
mu: ji turėjo sąmojo. Bet jai niekas ne
atsakinėjo, visi buvo išsiblaškę, kalbėjo 
apie kitus dalykus. Pašnekesys geso, vėl 
įsižiebdavo mažomis žiežirbomis, šokinė
damas nuo vieno klausimo prie kito. Vi
siems tylint, Aneta išgirdo pati save be
kalbančią atitrukusia tema; ji klausėsi 
savo balso, tarsi jis būtų buvęs sveti
mas: kaip tikra moteris, švelni, jautri ir 
išdidi, ji nepraleido nė vieno smulkaus 
pažeminimo. Nuo pat mažumės pripra
tinta išskaityti melagingą salonų kalbą 
ir jai vadovauti, ji' mokėjo iššifruoti po 
šydu paslėptą ir tyčia leidžiamą pajau
sti neatidumą, 'dviprasmiškas šypsenas, 
nenuoširdu mandagumą, piktą valią. Ji 
kentėjo, bet juokėsi; ir ji tęsė kalbą. Ki
ti galvojo:

“Koks tvirtas šios mažytės nusistaty
mas!” ■ i .

Norėdama pasišalinti nuo Anetos, 
Liusilė pasinaudojo vienos viešnios išvy
kimu, palydėdama ją iki durų. Aneta . 
pasijuto apleista būrelyje • tvirtai nusi
stačiusių ją ignoruoti. Atsisakydama 
tęsti bandymą, ji buvo bepakylanti savo 
ruožtu išeiti, kai, pereidamas saloną, prie 
jos priėjo Marselis Frankas. Jis jau bu
vo pirmiau,įėjęs jos nepastebėtas, nes vi
są savo dėmesį ji buvo sutelkusi, steng
damasi nepasiduoti ją beapimąnčiam 
nusiminimui.' O jis, matydamas ją kal
bančią, su pašaipiu pasigailėjimu gėrė
josi jos tvirtu apsisprendimu. Jis galvo
jo:

“Kas gi ją vertė ateiti tyčiotis iš šių 
snukių? Mažoji pamišėlė!.. Sprok juo- , 
kais...”

Jis nutarė paduoti skęstančiai kartį. 
Jis maloniai ją pasveikino. Dėkingos 
Anetos akys nušvito. Aplinkui juos visi 
tylėjo: visi šie uždari veidai, kurie šni
pinėjo... Jis sako:

— Na, didžioji keliautoja, pagaliau 
jūs čia! Ar jau užtektinai atsigėrėjote 
Viduržemio jūros mėlyne?..

Jis norėjo ją paerzinti nepavojinga 
.tema. Bet ji.(koks demonas ją gundė? 
išdidumas, paniekos instinktas, ar pa
prastas atvirumas?), ji linksmai atsa
kė:

— Jei kalbėsim, apie mėlynę, tai jau 
keli mėnesiai aš nieku nesi gėriu, kaip sa
vo kūdikio akelėmis.

.(Bus daugiau)

Viršytas durpių 
gamybos planas. -

ŠIAULIAI. — Srities vieti
nės kuro pramonės durpynai, 
įsijungę į socialistinį lenkty
niavimą, prieš laiką įvykdė se
zoninį durpių gamybos planą.

Srities durpynai jau davė 
viršum plano žymius kiėkius 
durpių. Iki sezono pabaigos 
durpynų darbininkai pasiža
dėjo duoti papildomai dar di
delius kiekius durpių.

Kolūkių, naujosios statybos

PLUNGĖ.— “Pergalės” kol
ūkyje Stalaučinsko vadovau
jama statybininkų brigada 
perdavė eksploatacijon naują 
250 tonų talpos grūdų san
dėli ir mūrinę *180 vietų kiau
lidę. Čia užplanuota pasta
tyti naują . karvidę. Statybai 
panaudojamos plytos, paga
mintos nuosavoje plytinėje.

Plačiai išsivystė statybos 
darbai Karolio Požėlos vardo 

kolūkyje. Rikiuotėn stojo dvi 
naujos tipinės kiaulidės. Pa
statytas naujas grūdų sandę- 
lys Statoma karvidė. Arti
miausiu) laiku eksploatacijon 
bus perduota plytinė.

Nauji ūkiniai pastatai sta
tomi “Birutės,” “švyturio,” 
“Drukčių,” “Grumblių’’ ir ki
tuose kolūkiuose.

Kolūkiai pasistato vis dau
giau nuosavų įmonių statybi
nėms medžiagoms gaminti.

Racionalizatorių pąsitarimas
KAUNAS. — LKP Kauno 

miesto Požėlos rajono komi
teto organizuotame pasitari
me dalyvavo įmonių racionali
zatoriai ir išradėjai, gamybos 
pirmūnai, inžinieriai, vadovai 
ir pirminių partinių organiza
cijų atstovai. -Pasitarime apie 
racionalizatorinius p a s i ū ly- 
mųs ir priemones jiems įdieg
ti į gamybą pasakojo darbi
ninkai, inžinieriniai - techni
niai darbuotojai iš rajono fa* 
.brikų ir gamyklų.

K. .Giedrio vardo medžio 
apdirbimo kombinato raciona
lizatorius Rutkauskas savo 
pasisakyme pažymėjo įmonęs 
racionalizatorių pasiekimus, 
šiais metais K. Giedrio vardo 
medžio apdirbimo kombinate 
jau įdiegta į gamybą nęma- 
ža racionalizatorinių pasiūly
mu.

J. Greifenbęrgerio varjo 
metalo apdirbimo gamyklos 
racionalizatorius ' Michejcvas, 
elektros stoties racionalizato
rius Staniulionis ir kiti kon
krečiais pavyzdžiais papasa
kojo apie jų įmonėse įdiegtus 
racionalizacinius pasiūlymus 
ir išradimus bei apie .jų vaid
menį toliau gerinant gamybą 
įmonėse. Savo pasiūlymus del 
racionąlizatoripįo ir išradėjų 
darbo pagerinimo įmonėse pa
teikė pasitarime kalbėję “Per
galės” turbinų gamyklos inži
nierius Sorokinas, Juliaus Ja
nonio vardo popieriaus fabri
ko stachanovininkas Vilimas 
ir kiti. . '

Pasitarimo dalyviai pareiš
kė nemaža kritinių pastabų 
įmonių vadovų, ministerijų, 
žinybų ir partinių bei prof
sąjunginių organizacijų ad
resu dėl dar apsčiai pasi
taikančių klaidų darbe su ga
mybos racionalizatoriais ir 
išradėjais.

Vieningai pritardami res
publikos lengvosios pramonės' 
įmonių racionalizatorių ir iš- ■ 
radėjų kreipimuisi, pasitari- ■ 
Yno dalyviai numatė priemo-! 
nes darbui su gamybos racio
nalizatoriais ir išradėjais • ra
jono įmonėse toliau ■ pagerinti.

Ar jau užsisakętę A. Da
gilio poezijos knygą? Kaina 
$1.00. Užsisakiusiųjų vąrdai 
bus knygoje atspausdinti.

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172
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Kempton, W. Va.
X

čionai gruodžio 29 d. pasi
mirė Vincentas Pauleviče. Pa
laidotas gruodžio 31 d., Tho
mas, W. Va. Paliko nuliūdi
me moterį Antosę; kuri gy
vena ant formos, ir išsiaugi
no didelę šeimyną, keturias 
dukteris ir vieną sūnų, kuris 
gyvena Morgantown, W. Va., 
dirba kasyklose. Duktė An- 
tosė Luckow gyvena Rornd 
Lake, III., Alena Parish, Hart, 
Mich., Ivanita Brail, Mel- 
croft, Pa. Ona gyvena Wash
ington, D. C. Brolis Walter 
Pauleviče gyvena Chicago, 
Ill., o brolis Charles Pauleviče 
gyvena Kitzmiller, Md. Visi 
buvo laidotuvėse.

Biskis apie velionį. Jo tė
vas, Juozas Pauleviče, atva
žiavo į Ameriką apie 1905 
metus ir įsigyveno Kitzmil- 
lei;, Md., ir paskui atitraukė 
Amęrikon visą skaitlingą šei
mą, kęturius sūnus ir tris 
dukteris ir žmoną. Abudu 
tėvai seniai mirę, taipgi jau 
mirusi duktė Stefanija, kuri 
buvo vedusi su S. J. Ęizonu, ir 
sūnus Petras. Dabar mirė jų 
brolis Vincentas, dar palygin
ti nesenas, tik 58 metų am
žiaus. Per 40 metų dirbo ka
syklose. $ęši metai atgal bu
vo užgautas, akmuo užgavo 
galvą. Po tos nelaimės visados 
sirgdavo, kad ne viena, tai ki
ta liga. Po to surado, kąd 
Vincentas turi vėžį ant plau
čių. Tas . jį ir pabaigė. Sir
go labai sunkiai. Nors mai- 
nierių unija dėjo daug pa
stangų ir pinigų jam pagel
bėti bet niekas pebępagelbė- * I
jo.
« Lietuvoje Vincentas Paule
viče paėjo nuo Trakūnų.

Lai jam būna lengva šios 
šalies žemele, o užuojauta jo 
šeimai ir giminėms.

S. J. Eizonas

as New Britain, Conn.
I . . 7 1

... i Numirę ■■ Marijona Uždavinie- 
i nė; 55 metų amžiaus, gyvenus 
į 185 Fairview St. Ji Antrojo 
pasaulinio karo laiku ; buVo

Į atsižymėjus Raudonojo , Kry- 
i žiaūs darbuotėje. Sakoma, ji 
[įdėjus apie 10,000< valandų 
darbo dėl sulankstymo karių 
žaizdoms apraišalų. Be to, 
mokėjo įtraukti ir'kitas į tą 
darbą.

Yra aplaikius nuo Raudon. 
Kryžiaus garbės ženklus už 
jos uolų darbą.

Moteris buvo tikinti, bet sa
vu laiku skaitę dienraštį Lais
vę ir mylėjo taikoje gyventi 
su pažangiais žmonėmis, lan
kydavo jų parengimus.

Paliko vyrą Juozą Uždavinį 
ir seseris Lietuvoje.

Lai jai būna lengva juoda- 
žemele. N. B.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon Sf., Phila., Pa 
Telefonas Popląr 4110

Chicago, III.
Iš Margučio koncerto

Gruodžio 28-tą dieną įvy
ko Margučio taip vadinama 
“Lithuanian Holyday of Mu
sic.” Programa viso labo su
sidėjo iš 5-kių numerių bei 
dalių. Tiesa, pirmoji dalis 
užėmė virš valandos laiko.

Chicagos Simfonijos orkes
trą, susidedanti iš 70 muzi
kantų, įspūdingai atliko Jaku- 
bčno “Legendą” ir Čaikovskio 
Piano Concerto No. 1.

Kuprevičius pilnoje to žo
džio prasmėje beesąs talentin
gas pianistas, tiesiog gyvena 
muzikoje ir savo skambinimu, 
rodos, visą orkestrą laiko sa
vo globoje.

Antroje dalyje Simfonijos 
orkestrą. Kučiūnui diriguo
jant, išpildė “In Lithuania” 
(Gruodžio). Po to dainavo A. 
Brazis “Song of Freę Men” 
(Jakubčno). Gaida keista ir 
neimponuojanti, jo balsui per 
aukšta. Geriau tiktų teno
ro balsui, negu baritono. Prie 
to, Brazis tos dainos žodžių 
nemokėjo, dainuodamas skai
tė pasirašęs iš raštelio. Kada 
reikalinga orkestrą sekti, o tu
ri nuolatos žiūrėti į raštelį, 
išeina nei šis nei tas. ši Bra
zio daina, galima pasakyti, 
jokio įspūdžio nepadarė. An
tra daina ‘Esi Tu” (Verdi) 
išėjo puikiai. Brazio daina
vime jokio progreso nesima
to. Pirmiau, 
dainuodavo.

Anna Kaskas 
naičio), “O 
(Verdi) nepaprastai 
išpildė.

Margutis šia proga 
dainos kontestą, kur 
riausias dainas kompozito
riams skyrė pinigiškas dova
nas. Tuo laiminguoju buvo 
ponas Jakubėnaą už jo su
komponuotą ; dainą “We Did 
Not Slumber,” kurią atliko 
ponia Motekaitienė. Melodi
ja nei šiokia,- nei tokia. Dai
nininkė, lyg poterėlį Mkalbč 
jo, dipukų sulipdytą —■ rau
das ir skundus. Kita pryzįnė 
daina, “Sails in the Night,” 
muzika Kerbelio, bet dovana' 
atiteko svečiui pianistui Ku
previčiui. Sudainavo Ąlgęrd 
Brazis. Jo.ši d^aina jokio įspū
džio neparodė. Kažin kodėl 
visi solistai taip buvo ku
klūs ir šiaip programa buvo 
mizerna.

Salė buvo kupina, bet nuo
taika po koncerto atrodė visų 
prislėgtą. R. š.

regis, gražiau

“Prayer” (Ba- 
Don Fatale” 

gražiai

iššaukė 
už ge-

Detroit, Mich.
Iš LLD 188-tos kuopos 

susirinkimo ,
Gruodžio 14 d. LLD 188-ta 

kuopa turėjo priešmetinį su
sirinkimą. Jis gausus buvo 
gerais raportais. Iš buvusios 
vakarienės pelnyta $139.66.

Susirinkimas nutarė paau
koti .$10 apsigynimui, tai jau 
trečiu sykiu į trumpą laiką 
kuopa aukoja. Valdybai iš
mokėta algos ir tie patys ap
siėmė 1953 metams, tai šir
dingas ačiū jiems. Taipgi 
k n y g ų peržiūrėtojus išrin- 
kom. .

Mūsų nare Mariutė Dočkie- 
nė vis dar tebeserga. Ji dar 
kartą širdingai dėkoja vi
siems jos atjautėjams, kurie 
jai pagelbėjo kuopos sureng
tame vakarėlyje.

LLD Narys

Montreal, Canada
Arti 30,000 bedarbių

Montrealo ir apylinkės Be
darbių Apdraudos direktorius 
pulkininkas James G. P. Hef
fernan, gruodžio 29 d. pa
reiškė spaudai, kad 1952 me
tai buvo geresni, kiek tai lie
čia žmonių nedarbą, negu pir- 
mesnįeji metai, ir jis reiškė 
“gerą pasitenkinimą” tuo, bet 
nežiūrint to “pasitenkinimo,” 
vis tik tuo pačiu sykiu pri
pažino faktą, kad šiuo metu 
mieste randasi 20,00Q vyrų ir 
7,000 moterų bedarbių. O 
apie vidurį vasario mėnesio, 
sako jis, tikimasi, kad bedar
bių skaičius pasieks iki 40,- 
000.

Jis, žinoma, kalba tik apie 
tuos bedarbius, kurie užsire
gistravę Bedarbių Apdraudos 
įstaigose dėl gavimo pašalpos. 
Bet čia reikia priminti ir tą 
faktą, kad daugelis darbinin
kų dirba tik protarpiais, po 
kelias, dienas į savaitę ir į 
virš minėtą skaičių jie neįei
na. Todėl, kaipo “prosperi- 
tės” laikuose, tai žiemos šal
čiuose daug darbininkų at
siduria varge.

Sunkvežimiai reikalauja 
kontrakto

Apie 200 sunkvežimių 
(trucks) savininkų, kurio 
miesto samdomi nuvežimui 
šiukšlių ir sniego, reikalaują, 
kad miestas pasirašytų su jų 
sąjunga kolektyvę sutartį. 
Taipgi reikalauja aukštesnio 
užmokesčio už patarnavimą. 
Miestas dabar jiems moka 
$1.80 -į valandą už sunkve- ( 
žirnį ir šoferiui. Sunkvežimių 
savininkai nori,' kad mięątas 
mokėtų $2.75 į valandą, tarp 
8 vai. ryto ir 5 vai. vakaro, o 
pašaukti netikėtam patarnavi
mui arba sekmadieniais—$3.- 
50 j valandą.

Jei miestas atsisakytų išpil
dyti jų reikalavimą, sąjungą 
ketiną sulaikyti sunkvežimių 
aptarnavimą.

Svečiavosi čią įf tęn
Antanas Simanavičius iš 

New Yorko, kuris seniau čia 
gyveno, buvo atvažiavęs pasi
svečiuoti bei savo draugus it 
pažįstamus aplankyti sezonh 
nių švenčių proga.

Emilija ir Kazimieras Žie
mai prieš Naujus Metus ir vi
są savaitgalį buvo nuvažiavę 
svečiuose į Jungtines Valsti
jas, Lawrence, Mass., apian* 
kyti Emilės sergančią sesutę.

Anita Staniulienė (A. Sme- 
tonytė) yra atvažiavusi su 
kūdikiu ir mano pas tėvelius 
pasisvečiuoti, rodosi, apie mė
nesį laiko. i '

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)’



• SVEČIAI
Baigiant senuosius metus 

JaisvieČius atlankė Mrs. Trui 
kis iš Scranton, Pa. Viešnia 
su savo anūku, dukters sū
neliu, keliavo j Stratford, 
Conn., pas ten gyvenantį sa
vo sūnų su juomi ir su jo šei- 
ipa pasitikti Naujuosius Me
tus. Tačiau pertraukė kelio
nę’ pasimatymui ir su lais- 
viečiais, taipgi apdovanoti 
dienraštį.

•' Sausio 5-tą buvo užsukę į 
Lietuvių Kultūrini Centrą ir 
jame įsikūrusias Įstaigas vi
sa, grupė draugų iš Naujosios 
Anglijos. Pasimoję atostogo
mis į šiltesnius kraštus pasiek
ti ir Floridą, jie nusitarė čia 
turėti pirmą stotį.

Grupėje keliauja Susnikų 
Jurgis, jo žmona Helen ir jo 
posūnis Richardas 'Janulis, 
taipgi Anastazija Sabulienė 
iš So. Bostono ir Anna Viš- 
niauskienė iš Bostono.

Kad Laisvė nesil.ikt,ų už
miršta, jeigu jie kartais ne
spėtų sugrįžti iki dienraščio 
Laisvės suvažiavimo ir banke
to; įvyksiančio šio mėnesio 
25-tą, svečiai paliko savo do
vanas suvažiavimui.

Viena pirmiausių stočių 
Floridoje, sakė jie, bus at
lankyti Petrą Butkevičių, bu
vusį ilgametį Worcester) etį, 
uolų pažangos prietelių. Jam 
veža ir dovanų nuo worces- 
teriečių. Matysis ir su dau
geliu kitų draugų, ten jau 
apsigyvenusių, o taip pat ir su 
atvykstančiais a t o s t o gauti. 
Draugė Sabulienė, pavyzdžiui, 
tikisi linksmo pasimatymo su 
Tamošiūnu iš Detroito, Mi- 
kulėniene iš Chicagos. Ir vi
si Kiti turi ten draugų, su ku
riais jau daug metų nesimatę.

—o—
1 Pereitą sekmadienį aplankė 
Laisvės raštinę George Kai
riūkštis, brooklynietis. Jis už
simokėjo Laisvės prenume
ratą, $2,00 paaukojo laikraš
čio palaikymui, nusipirko Vil
nies Kalendorių ir dar me
daus. Pasikalbėjus, pasirodė, 
kad George Kairiūkštis jau 
65 metų amžiaus ir jau ren
giasi pasiduoti po senatvės 
pensija.

Aido Choras
Metinis Aido. Choro susi- j 

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

Choro prezid.

VILNIES
KALENDORIUS

1953 Metam
Prirengė L. JONIKAS

Išleido dienraštis Vilnis

Knyga 160 Puslapių, Kaina 50c •» *•

Gausus šaltinis istorinių informacijų ir žinių. 
Daug labai naudingų raštų jš įvairių mokslo 
sričių. Nepaprastai įdomūs pasiskaitymai, ver
tingi žinoti kiekvienam.

f

Apart kitų naudingų raštų, šis veikalas yra 
•spalvingai apvainikuotas gruožine literatūra, 
prozoje ir poezijoje, žymiausiii lietuvių rašytojų. .

. z

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

Ant užsakymų siunčiame ir f 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.

v

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

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

* 'r'* J linWTTT*'‘"*'"r' T.*'* V. iALi'l1VrJk~~ L-‘L'-*1BĮIK1M3MW

Rosenbergams gelbėti demonstracija vyks sausio 8, 5 iki 7 vai. 
prievakarį, Straus Square, E. Broadway ir Rutgers Place. East 
Broadway stotis ant Ind. F. traukinio. Keli blokai nuo BMT 
Essex stoties.

Ateikite į banketą 
ši šeštadieni

Jį rengia Richmond Hill - 
East New Yorke LLD 185-ji 
ir LDS 13-ji kuopos bendrai, 
Liberty Auditorijos Brown 
Hall. Kviečia visus narius su 
šeimomis, draugais, kaimy
nais. Kviečia ir kiekvieną, 
kas mėgsta praleisti vakarą 
smagioje draugovėje, prie ge
rų vaišių. Bilietas tik $2.50. 
Pradžia 7 vai.

Kadangi seniau šios kuo
pos buvo įgyvendinusios' tra
diciją paskutinę savaitę bilie
tų nebeparduoti, tad šio ban
keto rengėjai prašo pranešti, 
jog šiemet parduos ir prie 
durų.

Tačiau, kuriems tiktai gali
ma, prašo įsigyti bilietus iš 
anksto. Nors erdviose Liberty 
Auditorijos patalpose’ vietos 
dabar užtenka .susodinti Lile 
kokį skaičių ekstra svečių, 
vienok maistas brangus. Tai 
dėl to naudingiau rengėjams 
ir svečiams, kai dauguma sve
čių jau yra žinomi iš anksto.

Kaimynas

Amžinasis Internatio
nal Longshoremen’s As
sociation prezidentas Jo
seph P. Ryan. New Yor- 
ko Crime Commission 
surado, kad Ryan yra ga
vęs kyšio formoje $9,850 
dovanų nuo vienos uosto 
kompanijos firmos.

Dr. Petriką kalbės kultūriniame 
forume poezijos klausimais

šį sekmadienį įvyksta Kul
tūrinio Forumo popietis poe
zijos klausimais. Simpoziu
me apie poezija, tarp kitų, 
dalyvaus žinomasis literatas 
ir' kritikas Dr. Antanas Petri
ką, -kuris duos ‘trumpą pa
skaitą apie poeto Ksavero - 
Vanagėlio kūrybą. Taipgi bus 
deklamacijų iš to poeto kū- 

' rybos.
Forume dalyvauti taipgi 

yra pakviestas poetas. J. Da
gilis, kuris, sąlygoms lei
džiant atvykti, kalbės apie 
savo kūrybą, jos inspiraciją, 
motyvus ir siekius. Kaip yra 
žinoma, spaudai dabar ren
giamas Dagilio poezijos rinki
nys.

Šimtai žmonių pagerbė 
teisiamuosius

Susitikti ir pagerbti Eliz.a- 
| both Guidry Flynn ir^Pettis 
Perry į Hotel Brevoort su
sirinko 600 publikos. Juos 
ginantis komitetas ten buvo 
suruošęs lyg ir “arbatėlę,” su 
$1.25 įžangos asmeniui.

Grdta šimtų eilinių darbo 
žmonių, dalyvavo i;- daug 
ižymūnų, tarpe kitų ir dai
nos artistas Paul Robeson, 
Mrs. Charlotta Bass, Clifford 
McAvoy. Mrs. Bass - buvo 
kandidatu į šalies vice-prezi
dentą praėjusiuose rinkimuo
se. McAvoy tarnavo New 
Yorko miesto labdarybės ko- 

I misijonicriaus , pavaduotoju 
velionio La Guardijos admi- 
11 i strac i j os laikais.

Flynn dėkojo už 500 kalė
dinių atviručių ir telegramų, 
kurias ji gavo šventėmis, bū
dama kalėjime. Kalėjime ji 
buvo 30 dienu neva už panei
gimą teismo, kai ji atsisakė 
i.ŠdaviVieti. Gi teismas už idė
jas tebesitęsia .jau. 9 mėnesiai.. 

Praėjusį pirmadienį teisia
mieji pradėjo pateikti teis
mui paskutines savo liūdymų 
sutraukas. Teismas ne už il
go baigsis. Flynn ir Perry 
apgina patys save. Kitus 9 
gina keturi advokatai. 

* ‘ _

Newyorkieciy masine 
delegacija •

Grupės newyorkiečių daž
nai nuvyksta į Washingtona 
pas kongręsmanus ir valdi
ninkus prašyti, raginti vienu 
ar kitu visuomenišku reikalu. 
Tačiau prašyti llosenbergams 
pasigailėjimo, gelbėti jų gy
vybę, nuvyko specialiu’ trau
kiniu, masiniai.

Newyorkiečių ‘specialė die
na buvo pirmadienį. 5-tą. Tą 
dieną, bendrai su „ dėlegacijo- 
'mis iš 20 su virš valstijų, pi-> 
kieto prie Baltojo Namo mar- 

i savo po daugiau, kaip 1,500 
žmonii| per ištisą ,dieną. Tuo 
patimi laiku, pasiskirstę į gru-. 
pos pagal valstijas, delegaci
jų atstovai lankėsi pas kon- 
gresmanus su. prašymu veikti, 
pasisakyti už Rozenbergams 
mirties bausmės panaikinimą, 
už naują teismą.

Negalėjusieji clalyvauti. ma
sinėje delegacijoje ’ newyo’r- 
kiečiai, atskiromis grupėmis įr 

.atskiri asmenys važiuoja į 
Washingtoną ir stoją į plekie- 
to liniją.

Negalintieji nuvažiuoti į 
Washingtoną, stoja j neper
traukiamus maršavimus (cle
mency vigil) savo apylinkėse.

Kiti forumo dalyviai dis- 
kusuos bendrus poezijos klau
simus ir ypatingai klausimą, 
ant kiek poezija dar gali lošti 
rolę pažangių Amerikos lie
tuvių kultūriniame gyvenime. 
Visi dalyviai raginami pasi
sakyti, kokios rūšies poeziją 
jie norėtų matyti mūsų spaus- 
diniūose, kaip jie įvertina mū
sų laikraščiuose i)’ žurnaluo
se spausdinamą poeziją, ir 
taip toliau.

Visi yra raginami dalyvau
ti šiame forume šio sekmadie
nio (sausio 11-tos.) popietį 
Lietuvių Kultūriniame Cen 
tre, kuris žada būti vierras 
į d o m i ausiu.

Forumo Komisija
--

Streikieriai nesutiks 
nusimažinti algas

Transport Workers Unija 
pareiškė, kad ji sutinka eiti 
su’ busų kompanijomis į dery
bas užbaigimui streiko; Bet 
kad ji negali sutikti, nesu
tiks derybomis pagrindu imti 
majoro pasiūlymą nusimušti 
algas.

Unijistai sako, kad majoro 
Tmpellitteri 1 planas, paskelb
tas per radiją % ir televiziją 
praėjusį trečiadienį, numa
žintų darbininkų parsineša- 
mą namo algos sumą nuo $13 
iki $30 per savaitę.

Ir dabar gaunamoji alga nė
ra permokėta imant dėmesin 
b tisų vairuotojų atsakingą ir 
sunkų darbą. Jie sako—mes 
dabar dirbame už du. Kuo
met dirbdavo po du žmones 
buse, vairuotojui rūpėjo tiktai 
saugoti trafiką ir gerai vai
ruoti. Darbe turėjo būti tik 
pusė minties, o abi rankos įtik
tai prie vairo. Dabar mintis 
ir akys turi šokinėti nuo tra- 
fiko ir vairo link keleivių ir 
jų mokamo fėro, išmokėti 
grąžą, įteikti ar priimti 
transfėrus, saugoti duris.

“Dirbti tuo įsitempimu kas 
savaitė šešias dienas, 44 iki 
48 ii’ daugiau valandų, trum
pina mūsų gyvenimą,” sako 
jie.

Bet jeigu gautų trumpes
nes valandas tiktai majoro 
pasiūlytomis sąlygomis, su 
nusimušimu algų, gyvenimas 
nepalengvėtų. • Algos neuž
tektų išlaikymui šeimos. Tek
tų ieškotis priedinio darbo. 
Dviejų darbų valandos pasi
darytų dar ilgesnės.

Jie vykdomi daugelyje miesto 
dalių.

Brooklyn© Brownsville.] e, 
Pitkin Avė. ir apylinkėje, šeš
tadienį per ištisą dieną gru
pės žymių kalbėtojų važinėjo 
iČ vietos vieton. Trumpuose 
pranešimuose jie atsišaukė Į 
visuomenę siųsti prezidentui/ 
telegramas, laiškus, prašan
čius pasigailėjimo. GL tos 
apylinkės darbuotojai dalino 
publikai lapelius; rinko para
šus. • ■ /,■ ' £

Brownsville.]e visokį veiks
mai vykdomi be pertraukos 
iki prezidentas išklausys jų 
prašymo. ų .

Daug’ kur po miestą gale 
praėjusios savaitės matėsi 
ifrie gatvių kampų ‘ ar prie 
įstaigų pasistatyti stalai, ren
kami parašai už Rosenbergus, 
skleidžįamos informacijų kny* 
gęlėsr lapeliai ir tie laikraš
čiai, kurie talpina komiteto 
pateiktas informacijas.

Rep.

Pradėjo kovas prieš 
išpažinti projekte

Amerikos Civilinių Laisvių 
Unija paskelbė, kad ji ves 
teisminę kovų prieš įsaką 
projektų gyventojams eiti po
licinę išpažintį. Tačiau ofi
cialiu skundėju to. įsako turi 
būti projekto gyventojas.

Pirmuoju pasisiūlė nowar- 
kietis Seth Boyden projekto, 
gyventojas Harry L. Law
rence, veteranas, dviejų vai
kų tėvas, iš profesijos mo
kytojas, pasiruošęs stoti į 
dvasiškius. Tikisi, kad tai 
kovai savanorių atsiras dau
giau.

ACLU tuojau užves teismi
nes bylas vietiniame teisme ir 
Washingtone. O kol teismuo
se 'sprendžiamas priešiškas 
konstitucijai įstatas, jo palie
čiami asmenys neprivalo jo 
vykdyti.

Projektus liečianti įstato pa-

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

• L.L.D. 188 kuopos metinis' nepa
prastai svarbus susirinkimas ant 
ll-kos iš ryto, sausio 11 d., 29.34 
Yemans St., Hamtramcke. Visus 
narius ir nares nuoširdžiai kviečia- 
ne dalyvauti. Turime daug didelių 
ir svarbių reikalų; taipgi turime 
pradėti mokėti duokles j centrą su 
šiuo mėnesiu. Todėl būkite visi.

Valdyba.
(5-7)

HARTFORD, CONN.
A.L.D.L.D. 68 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks 12 d sausio, 8 
vai. vakare, Laisvės chorą svetainėj, 
157 Hungerford st., Hartford.

Visi nariai privalote dalyvauti, 
nes šis susirinkimas bus pirmas šių 
metų. Turime pradėti šiuos metus 
gerai, užsimokėkite duokles. Taipgi 
yra nutarta surengi kokį parengi
mą, turėsime išrinkti parengimų ko
misiją ir 1.1. A. K.

(4-5)

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, sausio-Jan. 
12 d.> prasidės 7:30 vai. vakare, lie
tuvių svetainėje, 29 Endicott Street. 
V (s o.s narės dalyvaukite susirinkime 
ir naujų, atsiveskite. Turime daug 
svarbių reikalų iš parengimų ir dėl 
sekančių metų.

A. W.
(4-5)

SO. BOSTON, MASS.
Dienraščio Laisvės paramai ban

ketas įvyks sekmadienį, sausio-Jan. 
18 dieną, prasidės 4:30 vai. popiet, 
Klubo salėje, 318 Broadway.

Kviečiame visos' Bostono apielin- 
kės visuomenę atsilankyti į šį gražų 
pokilį ir tuomi paremti dienraštį 
Laisvę.

(4-7)

PHILADELPHIA, PA.,
Liet. Darb. Susiv. 5-tos kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyks antra
dienį, sausio-Jan. 13 d., pradžia 8 
vai. vakare, po, adresu 1150 N. 4th 
St. Visi nariai malonėkite jsitėmy- 
ti, kad susirinkimo diena yra pa
keista. Dabar susirinkimai bus lai
komi kiekvieno mėnesio antrą ant
radienį. Tai malonėkite reguliariai 
lankyti susirinkimus ir į laiką užsi
mokėti duokles organizacijai. Taip
gi pasirūpinkite gauti ir naujų na
rių nors po vieną iš pradžios metų.

Iki pasimatymo sekančiame susi
rinkime,

P. Valantienė, prot. rašt.
(4-7)

WORCESTER, MASS.
L.L.D. 11 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio 11 d., 10:30 ryte, 29 
Endicott St.

Draugai, pirmas susirinkimas šiais 
1953 metais turi būti skaitlingas, to
dėl visi pasistengkite dalyvauti. Mū
sų visų rezoliucija turi būti, kad L. 
L.D. gyvuotų. Todėl visiems turi 
rūpėti susirinkimai.

. Sekr. J. M. Lukas.
(4-5)

NEW BRITAIN, CONN. 
Įvairus Koncertas

Koncertą rengia visos IWO % kuo
pos sekmadienį sausio (Jan.) 11 d. 
kai 2:30 popiet, Rusų name, 376 
Elm St. Koncerto programą pil
dyti atvyksta dš New. Yorko atsižy
mėję dainininkai, artistai, šokėjai. 
Jie pirmiau čia buvo pasirodę, gra
žiai visus palinksmino, taip bus ir 
šiuo kartu.

Lietuviai mylinti dailę, dainas, šo
kius^, vaidybą, turėtų pasinaudoti šia 
proga, atsilankyti.

Naminis, 
(4-5) 

taiso (Gwinn amendment) 
yra pavojinga nekalčiausiam 
projekto gyventojui, įspėja 
Civilinių Teisių Kongresas, 
kuris taipgi kovoja prieš tą 
išpažintį. Nebūdamas subver- 
syviu, jis pasirašys taip vadi
namą ištikimybės priesaiką 
(loyalty oath). Tačiau “bile 
šnipelis gali prisiekti, kad esi 
nariu vienos ar daugiau iš 200 
organizacijų sąraše. Tuomet 
džiūre gali jus nuteisti už 
kreivą priesaiką, ir pasiųsti 
kalėjimai! penkeriems me
tams. Rendauninkai privalo 
nusirašyti.”

Tokį patarimą paskelbė 
Lewis Moroze, Civilinių Tei
sių Kongreso sekretorius New 
Jersey valstijoje. '

Užvedimas bylų yra projek
tų gyventojams didžiu pa
lengvinimu kovoti. Atitoli
na smūgį ir teikia . daugiau 
progos mobilizuotis veiklai.

BAIGIASI LAIVAKRO- i 
VIŲ STREIKAS

New York. — Sus.itaike, 
su kompanijomis trys nedi
deli skyriai federacinės lai- 
vakrovių Unijos. Jie strei
kavo, reikalaudami algos 
pakėlimo 42 centais per va
landą. Bet unijos vadai nu
sileido iki 32 centu.

Streikavo krovinių svėri- 
kai ir skirstytojai. Streikas 
kliudė ir kitus įaivų pri- 
krovimo bei iškrovimo dar
bus. i.

Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED

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 conditions with part lime 
chambermaid help. Only 2 in fami
ly. Good salary. Please reply in de
tail, giving full information about 
yourselvgj^and staling previous em
ployers, or telephone Cornwells.. 
J038. Monday or Tuesday.

(255-6) ‘ \

HELP WANTED—FEMALE
TYPIST. Experienced for Billing 

Department. Pleasant office. Good 
Surroundings. 5 day wook. Phone 
LO. 7-2458.

(4--6)

SETTLED WOMAN
For office cleaning and to help in 
puppy house. Must be fond of ani- 
rhals and must be experienced 
cleaner. Steady position- for right 
woman. Phone RĄ. 5-4500. Ask for 
MRS. HUNT.

(3-9)

HELP WANTEeT—M/iLE
KENNEL MAN

For Cleaning and care of dogs. 
Must be fond of animals. Reliable 
and sober. Steady position for right 
man. Phone RA. 5-4500. Ask for 
MRS. HUNT.

(3-9)

SEWING MACHINE MECHANIC. 
Prefer man familiar with jap heads 
or model 15-30 Singer. Inside work. 
Apply in person. 632 Market Street. 
Ask for MEYER or VICTOR.

(3-9)
B ' - ... ------

Virginia 9-6125

x PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
' 2-3; 6-8 P.‘M.

By Appointment 87-20 85th Street
Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

Ė----------------------------------------------------------------------------------------- a

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Ketviytądien., Sausio-Jan. 8, 1953

Korėja. — Šalčiai, siek; 
darni iki 11 laipsnių že
miau zero,v trukdo karo 
veiksmus.

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramže moteriško 

namų ruošai; naujuose namuose, 45 
minulės nuo New Yorko. Atskiras 
kambarys ir maudynė. šaukite: 
Digby 9-1455. Klauskite Mr. Etstdin 
ai’ rašykite: 130 Westover Road, 
Stamford, Conn.

(3-5)

Reikalinga namų darbininkė ir 
virėja, geri namai ir tinkama mo
kestis. Kreipkitės 85-47 104lh St., 
Richmond Hill. N. Y., ar šaukite 
Virginia 7-10291.

(3-7)

Reikalingi vyrai dirbti prie abel- 
io fabriko darbo. Išdirbame corru
gated dėžes. Prašomo kreiptis j:

ENTERPRISE 
99 —511) Avė., 
Paterson, N. J. 

(5-9)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys su dideliu 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)

Pajieškojimai
Aš Kazimieras Danielaitis paieš- 

kau Petro Smulkio, gyvenančio Na
shua, N. H. Malonėkite atsišaukti, 
arba jei kas apie jį žinodamas man 
praneš, būsiu dėkingas. Mano ant
rašas:

Charles Daniels, P. O. Box 165, 
Aliquippa, I’a.

3-5)

| Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS

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

I
 Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
; 9—12 ryte; 1—8 vakare

4 Penktadieniais uždaryta

La TONY’S :
! UP-TO-DATE n

1 BARBER SHOP I
ANTANAS LEIMONAS

■ Savininkas
306 UNION AVENUE '

• Brooklyn,1 N. Y.
• Gerai Patyrę Barberiai

---- -- ----  ■ — -- ---- ■---- ■---- ■ — ■----. ■■■—. ■ .!■■»« j 
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"pEIST LANE!
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y..
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys . 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. d

Tel. EV. 7-628S W

□-------------------- r------------S
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