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KRISLAI
Streikas baigėsi.
Kalėjiman!
Velnias ir angelas.
Apie Mačį-Kėkštą.

Rašo R. Mizara

New Yorko miesto istorijoje 
didžiausias busų vairuotojų 
streikas, bcsitęsęs beveik išti
są mėnesį, baigėsi.

Nemaža streikierių grįžo į 
darbą nepasitenkinę.

Atrodo, kad važiuotės u- 
nijos prezidentas Quill daug 

^žadėjo, bet ne viską ištesėjo. 
Mr. Quill mėgsta garsiai kal
bėti.

Jis, pavyzdžiui, žadėjo iš
kelti aikštėn tūlas samdytojų 
ir tūlų miesto administracijos 
pareigūnų šelmystes, bet neiš
kėlė.

Man rodosi, ateityje važiuo
tės darbininkai turėtų laikytis 
'tokio principo: jei streikuoti, 
streikuoti kartu visiems tos 
pramonės darbininkams* busų 
ir traukinių.

Tik tok is streikas galėtų pa
daryti “įtaką” ir priverstų 
samdytojus pilnai patenkinti 
darbininkų reikalavimus.

13-kai komunistų vadovų, 
kuriuos d žiūre neseniai pripa
žino kaltais nusižengime 

MSmitho Įstatymui, bausmes bus 
'-..^paskirtos sekamą pirmadienį.

O šeši Baltimorės darbinin
kų veikėjai, pagal tą patį į- 
statymą nubausti nuo dvejų 
iki penkerių metų kalėjiman, 
jau įkalinti.

Prieš eidami į kalėjimą, tie 
veikėjai padarė pareiškimą, 
kur tarp kitko sako:

“Esame įsitikinę, jog Di
džiojo Biznio pastangos su
žlugdyti demokratiją savo 
tikslo nepasieks. . .”

Spauda skelbia, jog tie 
“Baltimorės šeši” į kalėjimą 
ėjo drąsiai, su šypsą veiduose.

Tūli jų paliko laisvėje ne 
tik daug draugų, o ir šeimas, 

L' ir mažuosius vaikelius.
Jie ėjo kalėjiman, skelbda

mi, kad jie troško ir tebetrok- 
šta mūsų kraštui tik gero, 
kad jų idėja teisinga ir ilgai
niui dauguma Amerikos žmo- 

| Ž; nių ją įsisavins.
Jie, matyt, tarp kitko, tu- 

galvoje ir sekamą Theo- 
‘ dire Roosevelto pasakymą :

“Tas žmogus, kuris, dėl di
džios idėjos, nėra visuomet 
pasirengęs rizikuoti savo kū
nu, rizikuoti savo gerbūviu, ri-

■ O* zikuoti savo gyvenimu, yra 
nieko vertas žmogus.’’

Į 't —------

Chicagos katalikų Draugo 
poetas, L. Žitkevičius šitaip 
posmuoja:

Velniai dainuoja, ūžia, šoka, 
. O angelai tik skristi moka.

Ir tyli angelas kuklus,
O velnias rodo stebuklus. . .

Nukėlę šią alegoriją iš dau
sų, pritaikę ją žemiškam gy
venimui, matysime, kad joje 

į r yra nemaža tiesos.
Darbo žmonių išnaudotojai 

šiandien ir dainuoja, ir ūžia, 
ir Šoka, ir kaukia, išdidžiai 
skelbdami, būk jie pasaulį už

saldys, o tuos, kurie jiems 
‘Njindys kelią pastoti, .masėmis 

ims, puls, baus, kalins.
■ Bet at jie laimės? Nei Lai

mės tylusis angelas, — darbo 
žmogus, kuriam lemta būti sa
vo krašto viešpačiu.

REIKALAUJAMA IŠTIRT 
NELAIMINGI “POKŠT” 
ŽYGĮ KORĖJOJE
Kongreso nariai kaltina kom andą už to žygio surengimą 
dėl parodos; žygyje nukentėjo 90 procentų amerikonu

Washington. — Daugelis 
Kongreso nariu pasipikti
nę, kad komanda Korėjoje 
įsakė amerikonams pereitą 
sekmadienį padaryti tokį 
teatralini, bet nelaimingą 
žygi vakariniame fronte. 
Reikalauja ištirti tą skan
dalą.

Tos fronto dalies koman
dieriai iš anksto pagamino 
dailiai spalvuotas knyge
les, piešiančias, kaip pėsti
ninkai, artilerija, tankai ir 
lėktuvai išvien darys triuš
kinantį “pokšt” (smack) 
žygi prieš Šiaurinės Korė
jos liaudininkus “Bulvia- 
kalnyje,” T-Bone kalno da
lyje.

Žygiui stebėti buvo su
kviesti svečiai-generolai ir 
korespondentai iš kitu 
fronto dalių.

“Pokšt” žygis iš pra
džios šauniai atrodė, iki 
amerikonai pasiekė vietą 
už 15 jardu nuo viršukal
nės. Tada šiauriniai liaudi
ninkai ir ju bendrai kinai 
iš savo duobiu ir kalninių 
urvų staiga užkūrė tokią 
smarkią kryžminę kulkų ir 
rankinių granatų ifgnį, kad 
amerikonai buvo priversti 
pasitraukt su didžiuliais 
sau nuostoliais. 90 procen
tų visu tame žygyje daly
vavusiu amerikonu buvo 
sužeista bei užmušta.

Paveikslai iš fronto rodo, 
kaip kiti kariai su išgąs
tingu pasibaisėjimu žiūri i 
pakliuvusius. “pragaran” 
savo draugus. Šarvuoti au
tomobiliai ir tankai, užver
sti sužeistaisiais, nepaspėja 
gabenti nukentėjusius sa
viškius žemyn.

Sučiupti dezertyrai 
tuoj grūdami Korėjon

Washington. — Karinė 
valdyba įsakė smarkiau me
džioti dezertyrus — pabė
gėlius. iš kariuomenės — ir 
pagautus tuojau siųsti į 
Korėjos karo’frontą.

Šiomis dienomis išgaben
ta Korėjon jau apie 150 
bėglių.

Karininkai susirūpinę, 
jog dar pakilo banga begin 
mų iš armijos. Skaičiuoja, 
kad dabar apie 50,000 bėg
lių bastosi po visas valsti
jas. Neturint iš ko gyventi 
ir slapstantis, daugelis jų 
tampa plėšikais.

Roma. —, Italijos valdžia 
suranda., kad jai šiemet 
reikėsią tik 80 milijonų do
lerių paspirties iš Ameri
kos .

Šios dienos Laisvėje telpa 
įdomus straipsnis apie Joną 
Mačį-Kėkštą, prieš 50 metų 
gyvenusį mūsų krašte, čia kū
rusį ir rtiirusį. Perskaitykite!

(Pora, netaip baisių pa
veikslų išspausdinta New 
Yorko Timese ir Daily 
News, pereitą penktadie
nį.)

Kai kurie kongresmanai 
sakė, komanda rizikingai 
siuntė tuos kareivius į bai
sųjį žygį panašiai, kaip se
novės Romoje buvo siun
čiami vergai į mirtinas 
gladijatorių kautynes kar
dais, kaip “teatras publi
kai.”

Trumanas sako, kad 
jo kritikai esą 
“avingalviai”

Independence, Mo. — Ex- 
nrezidentas Trumanas sakė 
korespondentams, jog kri
tikuojantieji io valdžią se
natoriai bei kongresmanai 
turi tokias mažytes galvas, 
kaip “spilkutės galvutė.” 
Juos jis dar vadino ir “vo- 
vergalviais”, — lietuviškai 
pasakius, — “avigalviais”.

Trumanas neigė tuos 
Kongreso narius ypač dėl 
to, kad jie šneka, jog jis 
nepadarė pertvarkymų val
džioje, kuriuos siūlė komi
sija, vadovaujama buvusio
jo prezidento Herberto 
Hooverio.

Trumanas, iš savo pusės, 
gyrėsi reporteriams:

—Aš padariau daugiau 
pertvarkymų ’valdinėse į- 
staigose, negu visi kiti 
prezidentai, krūvon juos 
sudėjus. Tam ypač pasidar
bavo mano valstybės sekre
torius Achesonas, kuris 
bendradarbiavo su Hoove- 
riu. Bet tie kritikai užtyli 
Aches.ono nuopelnus, nes 
jie^pavydi, kad jis “kytres- 
nis už juos.”

Anglai prastai žiūri 
i Dulks atsilankymą

London. — Anglijos val
dininkai kreivai žiūr j bū
simus svečius iš Amerikos 
—valstybės sekretorių Dul- 
lesą ir “bendrosios, savi
saugos“ direktor. Stasseną.

Anglai supranta, jog 
Stassenas verstinai ragins 
Angliją susidėti į “vieną 
valstybę” su Franci j a, va
karų Vokietija ir kitais va
karinės Europos kraštais 
prieš Sovietų Sąjungą.

(Dulles jau grasino sulai
kyti dolerinę pašalpą tiem 
vakarų Europos kraštams, 
kurie neis į peršamąją vie
nybę.)

(Washington. — Dulles 
ir Stassen su grupe kitų 
valdininkų jau išvyko Eu
ropon.)

/•>■ KOMUNISTŲ VADŲ BUS 
NUTEISTI PIRMADIENI

I

New York. — Federalis 
teisėjas Edward J. Dimock 
iki pirmadienio atidėjo bau
smės skyrimą trylikai ko
munistu vadovu. L- 4.

4

Džiūrė surado juos, kal
tais kaip “suokalbiautojus 
skelbti, kad reikės varu 
nuversti Amerikos val

Kongresiniai ragangaudžiai 
reikalauja daugiau pinigų
Washington. — Renubli- 

konas Haroldas H. Veide, 
Kongresmanų Neameriki- 
nės Veiklos Komiteto pir
mininkas, reikalauja dau
giau pinigų, kad galėtų iš
košti komunistus, bei kitus 
kairiuosius kolegijose, pra
monėse, teatrinėse įmonėse 
ir valdžios įstaigose. Perei
tas 'demokratų Kongresas 
paskyrė tam ragangaudžių 
komitetui $285,000 per -me
tus. Bet “tad per mažai,” 
sako Veide, j

Sen. Joseph R. McCar-
————i-4• —~   ~~

Amerikonu bazės Europoj 
pavojingos ir patiem 
europiečiams, sako Sovietai

Kopenhagen, Danija. — 
Sovietų Sąjunga užprotes
tavo, kad Danija savo že
mėje laiko amerikonų ka
riuomenę ir. leidžia jiem 
statytis karines bazes-sto- 
vyklas karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Maskvos, radijas perspėjo 
Daniją ir kitus vakarų E'u- 
rop. kraštus, kad, prisiim
dami karines amerikonų 
stovyklas, jie stato patys 
save į karo pavojų.

Danijos valdžia atsakė, 
kad ji prisiima amerikonus 
“dėl apsigynimo.”

Senato komitetas paremia 
Aldrichą ir Lord’ienę

Washington. — Senato 
užsieniu reikalu komitetas 
beveik vienbalsiai užgyrė 
bankininką Winthropa W. 
Aldrichą kaip Jungtinių 
Valstijų ambasadorių Ang
lijai ir ponią Oswald B. 
Lord’ienę kaip Amerikos 
atstovę Jungtinių Tautų 
komisijoje dėl žmoniškumo 
teisiu. 4.

Į tas pareigas Aldrichą.ir 
Lordienę skiria prezidentas 
Eisenhoweris. • Dar visas 
Senatas tvirtins skiriamuo
sius.

Aldrichas iki paskutinių 
savaičių buvo pirmininkas 
milžiniško National Chase 
Banko New Yorke.

London. — Anglijos už
sienio rėikalų ministras 
Eden tvirtino savo seimui, 
kad naciai tikrai planavo 
užgrobti vakartį Vokietijos 
vąldžią.

»<

džia.” i
Už tai jie pirmadienį ga-

lėtų būti nuteisti iki 5 me
tų kalėti ir po $10,000 bau
dos sumokėti.

Bausmės skyrimą teisė- 
jas. keletui dienų atidėjo iki 
vasario 2 todėl, kad Pettis 
Perry, vienas kaltinamųjų, 
sunkiai (susirgo.

thy, rėksmingiausias ra- 
gangaudis, pirmininkas ty
rinėjančios Senato komisi
jos išreikalavo $200,000 sa
vo tyrinėjimams per-me
tus. Pernykščias Kongre
sas buvo paskyręs tam tik
tai $100,000.

Be to, veikia kitos tyri
nėtojų grupės ir slaptoji 
FBI policija. Vieni kitiems 
per galvas lipa ir kulnis 
mindžioja, kad tik plačiau 
pasigarsinti, kad . jie ge
riausi “raudonųjų” gaudy
tojai.

Vakarinė Europa nemyli 
jankių, kaip suranda 
ju komandieriai

Paryžius. — Amerikonų 
komandieriai pripažįstą, 
kad auga vokiečių ir kitų 
vakarinių ’ europiečių nea
pykanta prieš Amerikos 
kariuomene. Amerikos ge
nerolai ir kiti karininkai 
todėl tariasi, ką reikėtų da
ryti, kad užgesinus tą ne
apykantą.

Surandama tokios prie
žastys, kodėl vakarų euro
piečiai nekenčia amerikonų, 
būtent:

Amerikos kariai laužo 
važiavimo taisykles, nieki
nančiai elgiasi su gyvento
jais ir vietine jų policija; 
kariniais sunkvežimiais ar
do kelius; nuolatiniais ra- 
kietiniu lėktuvu trukšmais 
erzina žmones.

Savo doleriais ameriko
nai numuša vietinių pinigų 
vertę, pabrangina maistą, 
kambarius bei kitus, reik
menis; užima europiečių 
vietas teatruose ir viešbu
čiuose. Pinigais paveržta 
vokietes, fi’ancūzes ir kitų 
europiečių merginas, ir t.

(Amerika laiko 400 tūks
tančius savo armijos įvai
riuose vakarų Europos 
kraštuose.)

London. — Anglijos pre
mjeras Churchillas labai 
pasitenkinęs. įvykus iais 
slaptais savo pokalbiais su 
prez. Eisenhoweriu Wa
shingtone.

Korėjos liaudininkai sako 
nušovę dar ■ du Amerikos 
lėktuvus.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, o tarpais lietus.

\

SENATORIAI UŽGIRIA
4 KAPITALISTUS KAIP
KARINIUS MINISTRUS
Užginamieji apeina įstatymu s, žadėdami parduot savo 
serus bizniuose, kurie pelnos i iš valdiniu užsakymu

Washington. — Senato 
komitetas kariniais reika
lais užgyrė prezidento Ei- 
senhowerio skiriamus Ro
bertą T. Stevensą kaip ar
mijos sekretorių, Haroldą 
E. Talbottą kaip oro jėgų 
sekretorių ir Roberta B. 
Andersoną kaip karinio 
laivyno sekretorių.

Užgyrimus. jie gavo po 
to, kai sutiko parduoti sa
vo Šerus (akcijas) tose 
kompanijose, kurioms vai-

Ex-prezidentas vėl 
abejoja apie Sovietą 
atominę bombą

—/-----
Independence, Mo. — Kai 

tik išeina pasivaikščioti bu
vęs prezidentas Tijumanas, 
tuojau jį pasitinka laikraš
čių reporteriai, . statydami 
įvairius klausimus.

Ketvirtadienį reporteriai 
! užklausė Trumaną apie So
vietų atominę bombą. Jis 
ir vėl abejojo, ar rusai, pa
sigamino tokią bombą. 
Trumanas kartu peikė tuos 
dabartinius valdininkus ir 
Kongreso narius, kurie per 
daug “gąsdina amerikie
čius” sovietinėmis atomo, 
bombomis.

(Trumanas užmiršta, 
kaip jo paties, valdžia įsakė 

i visiems miestams įrengti 
slėptuves nuo Sovietų ato
minių bombų, ir skleidė pa
mokas, kaip amerikiečiai 
turėtų gelbėtis per atomi
nes atakas iš Sovietų pu
sės.)

Trumanas džiaugiasi, 
kad ir mokslininkas Arthu- 
ras Compton sakė, “abejo
tina, ar Sovietų Sąjunga 
turi atom-bombą.”

Reporteriai neužmiršta 
ex-prezidento Trumano

Independence, Mo. — 
K u ome t ex-prezidentas 
Trumanas iš Washingtono 
sugrįžo namo, tai smagiai 
nustebo, kad laikraščių ko
respondentai vis dar jo 
“neapleidžia.” Sako, ma
niau, kad “jūs mane už
miršite, nes dabar aš jau 
tiktai buvęs žmogus.”

Kai dabar Trumanas ka
sdien eina “ant špaciero.” 
korespondentai visuomet 
prisigretina ir klausinėja 
apie buvusią jo valdžią ir 
apie dabartinę republikonų. 
Trumanas jau be preziden
tinių ceremonijų kartais 
taip “mužikiškai” atsako, 
kad reporteriai gauna juo-: 
ko. O Komerciniai laikraš
čiai apsilaižydami spausdi
na Trumano atsakymus bei 
pastabas.

džia duoda karinius užsa
kymus.

Stevens pasižadėjo par
duoti savo audyklų kompa
nijos Šerus, vertus $1,444,- 
524. Kadangi kompanija 
priklauso jo paties šeiniai, 
tai Stevens perveš serus; 
savo giminėms.

Talbott sutiko parduoti 
savo turimus Chryslerio au
tomobilių korporacijos ir 
Auto-Lite kompanijos se
rus, kurių vertė yra viso 
$616,000. Abidvi kompani
jos gauna didelių karinių 
užsakymu iš valdžios. <• v

Anderson pranešė, kad 
jau pardavė savo Šerus to
kiose kompanijose, kurios t 
turi biznio reikalų su val
džia. • • ; - i '

Komitetas tuomet vien
balsiai užgyrė Stevensą ir 
Andersoną, o prieš Talbot- 
tą balsavo tik vienas komi
teto narys, sen. Estes Ke- 
fauver.

Užtikrinta, jog pats Se
natas ateinančią savaitę 
patvirtins visus tris kaip 
ginkluotų jėgų sekretorius.

Senatas jau treči’adienį 
patvirtino Charlesą E. 
Wilsona gynybos sekreto
rium, tai yra, vyriausiu mi
nistru visų ginkluotų Ame
rikos jėgų.

Wilsonas, General Mo- • 
tors automobilių korporaci
jos. pirmininkas, turėjo pir
ma pasižadėti, jog parduos 
savo turimus General Mo
tors šėrus, vertus $2,700,- 
000; ir po to pasižadėjimo 
tapo užgirtas.

General Motors laikinai 
paliuosavo Wilsona iš pir- 
mininkystės toje korpora
cijoje, kuri atlieka valdžiai 
daugiau karinių darbų, ne
gu bet kuri kita kompanija 
Amerikoje. General Motors 
ir dabai* turi valdinių užsa
kymų už 5 tūkstančius mi
lijonų dolerių.

Sutikdami parduoti savo 
šėrus minimose kompanijo
se, busimieji kariniai valdi
ninkai apeina įstatymą, ku
ris sako:

Baustinai uždrausta val
dininkui daryti valdžios 
kontraktus su tokiomis 
kompanijomis, iš kurių pel
nas ir jam pačiam eina.

Izraeliečiai kivirčijasi 
dėl kiaulienos valgymo

Tel Aviv, Izraelis. — Ver
da Izraelyje kivirčai dėl 
to, kad vis daugiau gyven
tojų valgo kiaulieną.

Rabinai ir kiti religiniai 
žydai reikalauja uždraust 
kiaulieną. Bet kadangi ji ’•« 

‘daug pigesnė už košerną 
mėsą, tai beturčiai griebiau
si kiaulienos.
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į Dullest) kalba.
NAUJOJO VALSTYBĖS SEKRETORIAUS, John 

Foster Dulles’o, kalba, sakyta praėjusį antradienį, buvo 
televizuota, per radiją transliuota ir spaudoje plačiai 
komentuota.

Be abejo, ją girdėjo bei skaitė daug žmonių. Ja domė
josi ypatingai kitų kraštų vyriausybės ir diplomatai, ku
riems teks turėti tiesioginių reikalų su naujuoju sekreto
rium.

Ką gi Mr. Dulles naujo pasakė?
Esminiai jis nieko naujesnio nepasakė. Jis, atsimena- 

me^buvo Achesono padėjėju Trumano valdžioje. Dabar 
Mr. Dulles jau yra toje vietoje, kur pirmiau buvo Ache- 
sonas. Taigi jis, būdamas valstybės departmento bosu, 
tęsia tą pačią politiką, tik kai ką labiau paryškino, kai 
ką labiau sudramatizavo, tarytum sakydamas: kas ne
klausys eisenhowerinės-dullesinės politikos — gailėsis! 
Nebus taip, kaip buvo Trumano laikais; nebus nuolai
džiavimų, nebus pakęsti nepaklusnumai!

VISĄ SAVO KALBOS svorį Mr. Dulles, kaip ir buvo 
tikėtasi, nukreipė prieš Tarybų Sąjungą.

Jis. griebėsi net už melo, kad tik “ant savo pastatyti.” 
Pavyzdžiui, jis sakė, būk Tarybų Sąjunga “bando mus 
(Ameriką) sunaikinti.” Girdi, tai tarybinė vyriausybė 
‘‘moko atvirai.”

Tačiau niekur niekas, įskaitant Mr. Dulles, ligi šiol 
neparodė, kad bent kuris atsakingas Tarybų Sąjungos 
pareigūnas būtų atvirai kur nors, kada nors grūmojęs 
jDūsų kraštui sunaikinimu!

Atžagariai: Tarybų Sąjungos vyriausybė visuomet 
skelbė ir tebeskelbia, jog socialistinė sistema (santvar
ka) gali gyventi taikoje greta kapitalistinės santvarkos. 
/ Arba pasakymas: Tarybų Sąjunga siekiasi “apsupti 
Jungtines Valstijas/’ Argi Mr. Dulles nežino, jog viskas 
jra kaip tik atbuląi: Jungtinės Valstijos šiandien sie
kiasi apsupti Tarybų Sąjungą. Mūsų lėktuvų bazės, kaip 
didžiuojasi tūli laikraščiai, steigiamos pačioje T. Sąjun
gos panosėje, kuomet Tarybų Sąjunga niekur arti Jungt. 
Valstijų savo lėktuvų bazių neturi.

Praleido Mr. Dulles savo kalboje nepaminėjęs to svar
baus fakto, būtent, kad Tarybų Sąjungos premjeras Sta- 
linas-siūlė (Kalėdų dieną) tartis, pasisakydamas už tai, 
kad jis ir prezidentas Eisenhoweris galėtų ir turėtų susi
tikti į bendrą konferenciją ir ten išspręsti visus esamus 
tarp šitų abiejų valstybių nesusipratimus./

Tiesa, Mr. Dulles, jausdamas Amerikos žmonių didį 
taikos troškimą, priminė, jog Amerika “preventyvio ka
ro” prieš Tarybų Sąjungą nepradės.

. Bet, jeigu taip, tai kam tiek daug ginkluotis? Kiek
vienam aišku, jog Tarybų Sąjunga prieš mus karo ne
pradės, nes tasai kraštas yra paskendęs taikinguose, kū
rybiniuose darbuose; jam rūpi ir rūpės tik taika, visuo
tinė taika, ilgametė taika.

_ e—
MR. DULLES išvyko į Europą, išvyko ten ir Stasse- 

nas. Abudu jiedu tyrinės tenaitinę padėtį, tarsis su Va
karų Europos valstybių pareigūnais. Sugrįžę, jiedu ra
portuos prezidentui Eisenhoweriui. Gi po to bus nusta
tytos gairės tolimesnei politikai.

Bet savo kalba Mr. Dulles sukėlė nerimą visoje Vaka
rų Europoje, ypatingai Francūzijoje. Jis paąakė: jei Va
karų Europos kraštai neklausysią Amerikos, tai pasta
rajai teks “persvarstyti” nusistatymas link jų.

h? Ką tai reiškia? Ką tai pasako? Koks tas “persvarsty
mas”? Kokių žingsnių Eisxmhowerio vyriausybė imsis, 
jei, sakysime, Francūzijos parlamentas atsisakys užgirti 
sutartį su Vokietija, jei Francūzija atsisakys, jungti sa
vo armiją su Vakarų Vokietijos armija?

Visa tai kelia nerimą Francūzi joje. Ir šis Mr. Dulleso 
pagrąsinimas gali atlikti meškišką pasitarnavimą: gali 
sulikviduoti ir NATO, ir projektuojamą visos Vakarų 
•Europos suvienijimą.
"/.Na, bet matysime, kaip ten bus toliau.

Indijos respublikos sukaktis.
• ŠIĄ SAVAITĘ, tikriau, sausio 26 dieną, sukako treji 
metai, ka.i Indija buvo paskelbta respublika.

Šis įvykis buvo iškilmingai atžymėtas ne tik Indijoje, 
o, ir visur kitur, kur tik radosi indusų.

Tarp Indijos ir Jungtinių Valstijų santykiai pablogė
jo. Indijai nepatinka Jungt. Valstijų perartimas bičiu- 
liavimasis su Pakistanu, jai nepatinka, kad Washingto- 
nas, Kashmiro klausimu, palaiko Pakistaną.

Kashmiro valstija, kaip žinia, dar vis nėra oficialiai 
.prijungta nei Indijai, nei Pakistanui. Dėl jos tarp tų 
•dviejų kraštų santykiai tebėra įtempti.

Kas Ką Rašo ir Sako
A. GRINKUS APIE 

VIENNOS KONGRESĄ 
IR LIETUVĄ.

Praėjusių metų gale Vie- 
nnoje, kai]) žinoma, įvyko 
didžiulis viso pasaulio tai
kos šalininkų kongresas: 
Jame dalyvavo ir Kanados 
delegacija, gi toje delega
cijoje buvo ir Kanados lie
tuvių atstovas Antanas 
Grinkus.

Grįžęs iš Vienuos, A. 
Grinkus pateikė praneši
mus visoms Kanados lietu
vių kolonijoms. Apie jo 
pranešimą Toronto lietuvių 
mitinge plačiai rašb Liau
dies Balso korespondentas.

'Apie Vienuos kongresą, 
pasak korespondento, A. 
Grinkus sakė, jog ten daly
vavo 85 šalių atstovai, pri
siųsti tų šalių taikos gynė
jų, taikos šalininkų. Buvo 
ten s.uvirš 1,600 delegatų, 
“pradedant darbininkais ir 
baigiant milijonieriais.” žo
džiu, suvažiavimas atstova
vo dideles įvairių kraštų 
žmonių mases.

Po kanadiečių delegato 
pranešimo, sekė klausimai, 
duoti iš publikos. Ypatin
gai kanadiečiai domėjosi 
tuo. ką A. Grinkus girdėjo 
iš Lietuvos delegatų, daly
vavusių Vienuos kongrese. 
O Lietuvos delegatų ten 
buvo, — buvo prof. Matu
lis, buvo M. Katinaitė.

L. B. koresp. rašo:
“Klausimai sukosi dau

giausiai, ką jis girdėjo iš 
Lietuvos delegatės M. Kau- 
naitės., ką jis patyrė Vie
noje, Prahoje, Londone. 
Atsakydamas į klausimus, 
jis pažymėjo, kad jis buvo 
nu si vežęs visą eilę klausi
mų, pastatytų jam dar 
prieš išvažiavimą i£ Kana
dos. Jis tuos, klausimus pa
statė Katinai tei. Pavyz
džiui, buvę duoti jam pa
klausimai, ar galima atsi
kviesti iš Lietuvos i Kana
dą merginą apsivedimui, ar 
galima siųsti siuntinius į 
Lietuva, kodėl mažai kas 
gauna laiškus, iš Lietuvos 
ir tt.
“Į pirmą paklausimą Kavi

naitė atsakius, kad visos 
Lietuvos merginos gali 
gauti vaikinus Lietuvoje ir 
nėra reikalo jas eksportuo
ti. O Kanadoje esantiems 
bečleriams patarus, susi
rasti merginas Kanadoje. 
Dėl nebuvimo pašto sutar
ties tarp Tarybų Sąjungos 
ir Kanados, nėra norma
laus susisiekimo ir dėl to 
ne visi laiškai ateiną iš 
Lietuvos ir nueina į Lietu
vą. Siuntinius, esą galima 
siųsti per amerikiečių kom
panijas, kurios tuo užsi
ima.

“Vienas norėjęs, kad 
Grinkus paklaustų, ar yra 
Lietuvoje piemenų. Girdi, 
jis piemenavęs nuo 7 metų 
iki 15 metų. Kaunaitė atsa
kius, kad dabar Lietuvoje 
piemenų nėra. Viena, vis.i 
vaikai nuo 7 metų amžiaus 
turi eiti į mokyklas ir mo
kintis per 7 metus ar ir 
daugiau. Kita, dabar tenai 
kolektyvai, gyvuliai gano
mi šimtais. Jiems prižiūrė
ti reikia patyrusių žmonių, 
o ne vaikų. Taip pat Lietu
voje nebėra ir bernų.

“Kas liečia atsilankymą 
Lietuvon, tarybinė ambasa
da buvus sutikus duoti jam 
vizą, bet po to, kai Kana
dos delegacija savo susirin
kime nutairus, kad visi grįž
tų ir atraportuotų savo pa
tyrimus Viennos Taikos 
Kongrese, ambasada pata
rus grįžti. Ambasada ir 
Kaunaitė užkvietę' atsiųsti 
delegatus kada nors.1 vasa
rą.” ■'

Didysis Nemunas
KAUNAS. — Plačiu tam

siai žydru kaspinu raitosi 
Nemunas tarp miškų ir 
pievų, nešdamas savo van
denis į Baltijos jūrą. Jo 
gražiuose krantuose yra 
Druskininkų, Birštono ir 
kiti kurortai bei poilsio na
mai. O štai Lampėdžių mie
stelis. Čia pušyne išsidėstė 
“Inkaro” kombinato, “Li
tekso” fabriko ir kitų Kau
no įmonių poilsio namai 
bei pionierių stovyklos.;

Vieną paprastą dieną iš 
Nemuno žemupio plaukė 
motorinis laivas “Tolbu- 
chinas.” Laivo kapitonas 
Tamulaitis, stovėdamas 
ant depio; apžiūrinėjo 
krantus. Per kelerius pas
kutinius metus juose įvyko 
dideli pakitimai: išaugo 
daug naujų gyvenamųjų 
namų, pramones įmonių, 
kolektyvinių ūkių visuome
ninių pastatų. Laivas pra
plaukia Jurbarką.

Netoli čia yra kolūkis, 
pavadintas garsiojo rašyto
jo Petro Cvirkos vardu. 
Klangių kaime, kurio vals
tiečiai susibūrę į šį kolūkį, 
visiems laikams padarytas 
galas badui ir skurdui. 
Naujai, kultūringai ir pasi
turinčiai gyvena dabar P. 
Cvirkos romano “Žemė 
maitintoja” herojų žemie
čiai.

Netrukus tolumoje pasi
rodė Kauno kontūrai. Vi
sur buvo matyti statybos 
pastoliai, naujų gamyklų ir 
fabrikų korpusai. Laivo 
reisas ėjo į galą.

Į Kauno upių uostą labai 
dažnai atplaukia garlai
viai, savaeigės baržos. Gar
susis Lietuvos kranininkas 
V. Ramoška ir jo draugai 
iškrauti a iš laivų triumų 
naujojo derliaus grudus, 
statybines medžiagas, įren
gimus, atsiųstus iš broliš
kųjų respublikų.

Kas metai didėja. Lietu
vos upe vykstančių liau
dies ūkio kroviniu srovė. 
1952 metais Nemuno laivi
ninkystės upių transporto 
darbuotojai pervežė vir
šum plano -daugiau kaip 
200 tūkstančių tonų krovi
niu, c

Netrukus senasis Nemu
nas bus liudininkas gran
diozinių darbų, kurie išsi
vystys jo krantuose. Tary
bų Sąjungos Komunistų 
partijos XIX suvažiavimo 
direktyvos dėl penktojo 
penkmečio plano TSR Są
jungai išvystyti 1951—1955 
metams atskleidžia neregė
tas perspektyvas Nemuno 
magistralės upeiviams. ‘Di
dysis Nemunas’ — su pasi
didžiavimu sako jie, turėda
mi galvoje artimą, jau rea
liai apčiuopiamą upės atei
tį.

Penktojo penkmečio me
tais bus toliau vystomas 
respublikos ųpių transpor
tas, bus pertvarkyti van
dens keliai, rekonstruotos 
laivų remonto įmonės. Upių 
uostai bus aprūpinti labai 
našiomis mechanizavimo 
priemonėmis, jų pralaidu
mas žymiai padidės. Visa 
tūi užtikrins tolesnį krovi
nių apyvartos didėjimą, į- 
galins pęrVežinėti krovi
nius ir keleivius visoje ma
gistralėje.

Svarbiausioji Lietuvos 
vandens arterija — Nemu
nas — yra nepaprastai 
svarbus energijos šaltinis. 
Per visus buržuazijos vieš
patavimo Lietuvoje metus 
josios parsidavėliški valdo
vai kalbėjo apie stambios' 
elektrinės pastatymą prie 
Nemuno. Bet toliau reika
las nepajudėjo.

Dabar įgyvendinama liau
dies svajonė. Šiame penk
metyje bus išplėtota Kau
no hidroelektrinės statyba. 
Pastačius hidroelektrinę, 
pagerės Nemuno laivybos 
sąlygos; visa upė taps tin
kama laivybai; .Kaunas bus 
apsaugotas nuo potvynįo 
grėsmės. Per Nemuną bus 
nutiestas tiltas. Nauji kol
ūkiniai kaimai, darbininkų 
gyvenvietės atsiras upės 
krantuose. Gražūs hidroe
lektrinės vandens talpyklos 
krantai taps Kauno darbo 
žmonių mėgstama poilsio 
vieta.

Statytojams teks įvykdy
ti nemažos apimties dar
bus. Jiems reikės išimti ir 
supilti keletą milijonų ku
binių metrų grunto. Sta
tant pagrindinius hidro
elektrinės pastato ir van
dens nuleidimo užtvankos 
įrenginius, reikės sukloti 
šimtus tūkstančių kubinių 
metrų betono.

Lietuvos darbo žmonės 
yra tikri,/kad hidroelektri
nė bus sėkmingai pastaty
ta.. Čia jiems padės broliš
kųjų Tarybų Sąjungos res
publikų tautos. Kauno hid
roelektrinę, kaip ir visas 
tarybų valdžios metais Lie
tuvoje sukurtas įmones, 
kartu su lietuviais statys ir 
rusai, ir ukrainiečiai, ir 
baltarusiai, ir kitų Tarybų 
Sąjungos tautų atstovai. 
Iš broliškųjų respublikų 
gamyklų bus gauta pirma
rūšių mašinų — galingų 
ekskavatorių, ' keliamųjų 
kranų, skreperių, trakto
rių, žemsiurbių ir kitų nau
jausių mechanizmų, kurie 
palengvins statytojų darbą.

Pirmojo hidromazgo pa
statymas prie Nemuno at
skleidžia’ naujas perspekty
vas Tarybų Lietuvos liau
dies ūkiui vystytis.

Kai bus paleista veikti 
Kauno hidroelektrinė, elek
tros energijos kiekis respu
blikoje keleriopai padidės. 
Elektros energija varys 
tūkstančius staklių fabri
kuose ir gamyklose, įga
lins pakelti į neregėtą auk
štį Lietuvos pramonę. Hi
droelektrinės elektros e- 
nergija bus, maždaug, de
šimt kartų pigesnė už šilu
minę energiją.

Energija bus teikiama 
daugeliui respublikos kol
ūkių. Su elektros pagalba 
žemės ūkyje bus kuliami 
javai, bus mechanizuoti 
daug darbo reikalaujantieji 
procesai gyvulių fermose 
ir tt.

Hidroelektrinės vandens 
talpyklą ketinama, panau
doti žuvų ūkiui vystyti. Ry
šium su tuo projektuojama, 
statant hidroelektrinę, kar
tu statyti ir žuvų gamyk
lą, kuri bus žemiau, hidro
mazgo.

Dabar Kauno hidroelek
trinės rajone mokslinė eks
pedicija vykdo tyrinėjimo 
darbus. Veikia trys būriai:, 
.geologų, hidroelektrikų ir 
topografų. Ekspedicija ti
ria inžimerines-geologi- 
nes sąlygas, kuriomis bus. 
statoma elektrinė. Šiam 
tikslui prie Nemuno ir jo 
intakų veikia hidrometri- 
jos stotys ir vandens mata
vimo punktai.

Lietuvių tauta didžiuoja
si šia statyba prie Nemuno, 
kuri atneš jai daugiau lai
mės ir džiaugsmo.
' N. Mikalauskas.

Terre Haute, Indiana. — 
Sulūžo geležinkelio tiltas, 
ir nusmuko į Wabash upę 
pravažiuojantis prekinis 
traukinys, bet nesužeista 
nė vienas žmbgus. ,

Rezoliucija Laisvės reikalais
Laisvės bendrovės akcininkų-šėrininkų metinis suva

žiavimas, įvykęs 1953 metų sausio 25 d., Richmond Hill, 
N. Y., susipažinęs su direktorių tarybos, administracijos . 
ir redakcijos raportais, taria: £

1. Dienraščio Laisvės turinys už praeituosius metus 
atitiko visus gyvybinius Amerikos visuomenės ir lietu
vių amerikiečių darbo žmonių reikalus. Dienraštis tei- - 
singai rodė kelią visuomenei, ragindamas dirbti už taiką, 
už darbo unijų ap vienijimą, prieš reakciją, už atšauki- 
iną žalingų liaudžiai įstatymų, ir už lengvesnį, laimin
gesnį gyvenimą visiems darbo žmonėms. Suvažiavimas 
pilnai pasitiki, kad Laisvės pakraipa bus teisingai išlai
kyta ir ateityje.

2. Suvažiavimas nuoširdžiai dėkoja visiems laikraščio 
bendradarbiams, korespondentams už nuolatinį rašinėji
mą mūsų laikraščiui straipsnių ir korespondencijų. Mes 
žinome, kad mūsų bendradarbiai — daugelis jų ilgame
čiai bendradarbiai, — rašo laikraščiui, negaudami jokio 
medžiaginio atlyginimo. Mes, Laisvės šėrininkai, didžiai 
įvertiname jų darbą ir tariame dar ir dar kartą ačiū, 
pilnai pasitikėdami, kad jie, bendradarbiai, ir ateityje 
nenustos rašę!

3. Suvažiavimas didžiai dėkoja visiems mūsų laikraš
čio vajininkams, platintojams už gerą, nuoširdų, atkak
lų darbą, kuriuo jie skleidžia apšvietą tarp lietuviškai 
skaitančiųjų lietuvių amerikiečių. Jūsų, gerbiamieji ya- 
jininkai, darbas yra sunkus, dažnai net įkirus, tačiau 
jūs atliekate didžią naudą lietuvių visuomenei ir laikraš
čiui jį platindami. Didelė, didelė jums padėka!

4. Suvažiavimas reiškia padėką tiems profesionaląms?y 
ir biznieriams, kurie Laisvėje skelbiasi. Mes raginame^ 
laisviečius remti juos, kai reikalas iškyla, patronizuoti 
juos.

5. Suvažiavimas, susipažinęs su finansine laisves pa
dėtimi, prieina išvadą, kad ir šiemet dienraščiui teks tur 
reti specialus vajus del sukėlimo specialaus fondo Lais
vei išlaikyti.

Per pastaruosius trejis metus., kaip visi žinote, mes 
pravedėme vajus už sukėlimą $10,000 fondo; visi trys 
vajai praėjo sėkmingai, nes visuomenė, suprasdama ge
rai reikalą, dosniai stojo mums talkon. Kiekvieną kartą 
$10,000 fondas buvo sukeltas su kaupu.

Šiemet taipgi, suvažiavimas numato, kad būtinai teks 
toks specialus fondas mums sukelti. Mes manome, jog 
šiemet gal apsieisime su $8,000 fondu, bet nebūtų pro 
šalį, jei sukeltume ir $10,000. • ;

Dėl to Suvažiavimas' įpareigoja busimąją Laisvės, di
rektorių tarybą atitinkamu laiku, — gal su šių1 metų ba
landžio mėnesio pradžia, — paskelbti vajų sukėlimui ne
mažiau $8,000 specialaus fondo dienraščio leidimui. ' r

Esame giliai įsitikinę, jog plačioji mūsų -visuomenė 
šią kuklią sumą sukels ir mes, taupydamiesi, galėsime^ 
laikraštį leisti be pavojaus. <

Tegyvuoja mūsų laikraščio skaitytojai ir visi prrete-* 
liai! » r '

Tegyvuoja mūsų vajininkai! < .
Tegyvuoja mūsų dienraščio bendradarbiai!
Tegyvuoja dienraštis Laisvė!

Rezoliucijų komisija: « rh
K. Petrikienė
J. Grybas
J. J. Bhnba.

Reikalaujama pakelt kainas 
paštiniams siuntiniams

Washington. — Paštų 
valdyba svarsto siūlymą 35 
procentais pabrangint par
cel post pundelių siuntinė
jimą1 per paštą.

Šį pasiūlymą davė'buvęs 
generalis paštų viršininkas 
Donaldson. Jisai sakę, da
bartinės parcel post siunti
nėjimų kainos daro val
džiai nuostolius.

Washington. — Rendu 
direktorius Henderson ra
gino pratęsti įstatymą dėl 
rendų kontrolės.

i

Dwight Eisenhower prisiekia kaip 34-tas J. V. prezi*< 
dentas. Priesaikai vadovauja aukščiausias teisėjas 1 
Fred Vinson.

2 pusi.—Laisve (Liberty) —šeštadien., Sausio-Jap. 31, 1953

Gub. Dewey numuša lėšas 
niiestmems labdarybėms
. Albany, N. Y. — Repub- 
likonas New Yorko valsti
jos'gubernatorius Thomas 
Dewey siūlė valstijiniam 
seimeliui, kad numuštų 
$8,446,000 per metus nuo 
lėšų, kurios iki šiol buvo 
skiriamos miestams dėl pa
vargėlių šelpimo ir sveika
tos reikalų.

Formoza. — čiang Kai- 
šėko kinai tautininkai PW;- 
mozos saloje nužudė daSr5 
žmones kaip įtariamus ko
munistus.



Irre artu ra = 
ift IHcras

Jonas Mačys-Kėkštas
1902 m. gruodžio 15 d. mirė vienas iš 

įžymiųjų*savo meto lietuvių rašytojų J. 
MaČys-Kėkštas, suvaidinęs ryškų vaid
menį demokratinės lietuvių literatūros 
raidoje.

Gimęs 1867 m. Ingavangio kaime, Ma
rijampolės apskr. neturtingų valstiečių 
šeimoje, J. Mačys anksti netenka mate
rialinės tėvų ir artimųjų paramos ir, ne
baigęs gimnazijos, ima aktyviai daly
vauti visuomeniniame ir literatūrinia
me gyvenime. Publicistika, mokslo po- 
puliarizacija, literatūros kritika, origi
nali ir verstinė poezija — štai tos sri
tys, kuriose J. Mačys-Kėkštas vaisingai 
reiškėsi per neilgą savo gyvenimą.

Ryšium su nuolat stiprėjančiu kapita
listiniu išnaudojimu XIX amž. gale aš
trėja klasių kova tiek visoje Rusijoje, 
tiek ir Lietuvoje. 90-siais metais ir čia 
streikai jau tampa visuotiniu reiškiniu. 
J. Mačys gyvai junta šitą “amžiaus dva
sią”, kaip jis sakosi viename savo eilė
raštyje, domisi politine -ekonomija, sten
giasi suprasti visuomenės vystymosi dė
snius. Jis studijuoja Furje, Ad. Smito, 
Lasalio, o taip pat ir Markso veikalus. 
Jeigu paskutiniaisiais XIX amž. dešimt
mečiais jis tebuvo švietėjas, liaudies ke
lią į išsivadavimą matęs moksle, švieti
me; rašęs daug liaudžiai skirtų mokslo 
populiarizacijos straipsnių, tai į gyveni
mo pabaigą, stiprėjančio proletariato re
voliucinio judėjimo poveikyje jis sdpra- 
to, kad be politinės kovos darbininkų 
klasė, visa darbo liaudis iš eksploatacijos 
neišsivaduos. Prie politinių J. Kėkšto 
pažiūrų subrendimo žymiai prisidėjo A- 

^Bmerikos buities pažinimas, kurioje poe- 
tas gyveno nuo 1900 m. čia jis matė 
ypatingai aštrias kapitalistinio išnaudo
jimo formas, XX amž. pradžioj labai 
sustiprėjusias Amerikos proletariato ko
vas dėl savo teisių. Gausiuose publicis
tiniuose straipsniuose J. Kėkštas aprašo 
darbininkų streikus, ragina organizuotis 
ir bendromis jėgomis kovoti prieš išnau
dotojus, gėrisi kovojančių darbininkų 
heroizmu, džiaugiasi laimėjimais, sielo
jasi jų vargais ir nesėkmėmis.

Šita pasaulėžiūrinė raida apsprendė ir 
J. Mačio-Kėkšto kūrybos vystymąsi.

Jau savo 1886 m parašytu poleminiu 
straipsniu literatūros klausimais “Dva
sia ir medžiaga” bei pirmaisiais eilėraš
čiais J. Kėkštas pasirodo tvirtai stovįs 
realizmo pozicijose. Jis gerai supranta 
didžiulę literatūros visuomeninę reikš
mę, žino, kad literatūra gali arba ska
tinti visuomenės raida arba ją trukdyti, 
reikalauja, kad lietuvių literatūra atsi
lieptų į opiausius savo meto klausimus. 
Satyriniuose eilėraščiuose (“Nelaimės 
dainiams”, “Išsiliuosavęs”) Kėkštas pa
šiepia buržuazinę literatūrą, dangstan- 

trafaretinėmis, pseudopatriotinėmis 
azėmis savo abejingumą liaudžiai. Jo 

literatūrinė mokykla buvo rusų klasikai 
—- Puškinas, Lermontovas, revoliuci
niai demokratai, Nekrasovas, geriausie
ji Vakarų Europos rašytojai. J. Mačys- 
Kėkštas pajuokia buržuazinės literatū- 
ros žemą meninį lygį, nacionalinį užda
rumą, šovinistinį atsiribojimą nuo kitų 
tautų kultūrų. Demaskuodamas mela
gingą buržuazinį “menas menui” princi- 

vpą, J. Mačys-Kėkštas aštria satyra plie
kia buržuazinio meno paperkamumą, 
priklausomybę kapitalui, aukština tik
rai laisvą, liaudinę poeziją (“Išsiliuosa
vęs”).

J. Mačio-Kėkšto kūryboje jungiasi gi
lus patriotizmas, savo krašto ir liaudies 
meilė su plačiu internacionalizmu. Jo kū
rybai svetimos bet kokios siaurai nacio
nalistinės ar klerikalinės nuotaikos, taip 
vešliai išsikerojusios buržuazinėje, XIX 
aipž. galo lietuvių literatūroje. Sieloji- 
m^sis savo krašto liaudies Vargais, no
ras jai padėti, tikėjimas šviesia jos atei- 

^timi — tai J. Kėkšto patriotizmo turi- 
*Sęys. Su gilia simpatija jis seka revoliu

cinį judėjimą Rusijoje ir kituose kraš
tuose, verčia į lietuvių kalbą šalia rusų 
klasikų ir demokratinių kitų kraštų ra
šytojų kūrybą: Bieer-Stou “Dėdės Tomo 
trobelę”, šandoro Petefi eilėraščius, re

voliucinių poetų kūrinius, būdamas pir
masis jų populiarintojas Lietuvoje. '

Ankstyviausiuose J. Mačio-Kėkšto ei
lėraščiuose jau ryškiai suskamba socia
linės .nelygybės tema, užuojauta begali
niam darbo žmonių vargui. Tačiau vie
na užuojauta J. Kėkštas' nesitenkina. 
Labai greitai jo eilėraščiai ima skelbti 
neapykantą išnaudotojamš, kelti protes
tą prieš carizmą, prieš kapitalistinę 
santvarką, grasinti išnaudotojams tokia 
jėga, kurios nenugalės jie “nė kalavijais, 
pančiais, nė geležim.” J. Kėkšto poezi
ja kupina revoliucinio optimizmo, joje 
skamba rusų revoliucinių dainų intona
cijos: ' Į

“Jei mes pražūsim, — darbas 
[pradėtas

N e gal pražūti .
Mūs pasekėjai stos į mūs dietą,—
Bus; kaip tur būti”

Tokie eilėraščiai, kaip “Darbo žmonių 
giesmė”, “Duetas”, ypatingai “Raudo
nas vėliukas”, tapęs populiaria revoliu
cine daina, yra naujas žingsnis lietuvių 
literatūros raidoje. J. Mačys-Kėkštas 
ne vien tik darbininkiškos tematikos pra
dininkas, pirmasis taip plačiai pavaiz
davęs proletariato buitį, jo kovą. Kai ku
riais savo eilėraščių įvaizdžiais, o dar 
daugiau—geriausiųjų kūrinių revoliuci
niu patosu, karštų tikėjimu darbo žmo
nių ateitimi, aistringu skatinimu į kovą 
prieš išnaudotojus, jis artimas revoliu- 
cinei-proletarinei lietuvių literatūrai.

Tiesa, J. Mačys-Kėkštas ne visuose sa
vo kūriniuose sugebėjo išreikšti pažan
gias to meto revoliucines mintis, taip pat 
randame jo eilėraščiuose nusivylimo, pe
simistinių nuotaikų, tačiau visurpoje J. 
Mačio-Kėkšto eilėraščiai buvo pažan
giausi to meto demokratinėje ir revoliu
cinėje lietuvių poezijoje, jis buvo pirma
sis lietuvių poetas, kurio kūryboje skam-' 
bėjo reyoliuciniai motyvai.

Iki šiol lietuvių literatūros palikimo 
darbuose nėra plačiau nušviesta J. Ma
čio-Kėkšto literatūrinė veikla, dar netu
rime gilios, marksistinės-leninistinės jo 
literatūrinio palikimo analizės. Tai kelia 
rimtą uždavinį mūsų literatūros darbuo
tojams marksistiškai išnagrinėti ir nu
šviesti Mačio-Kėkšto palikimą.

J. Mačio-Kėkšto geriausieji kūriniai 
atspindi Lietuvos liaudies kovas už savo 
laisvę. Tie kūriniai yra artimi ir bran
gūs Tarybų Lietuvos darbo žmonėms, jie 
padeda suprasti praeitį ir dar ryškiau 
matyti komunizmo šviesas, į kurias per
galingai žengia tarybinė liaudis.

V. Zaborskaiįė,
, Vilniaus Valstybinio universiteto 

vyr. dėstytoja.
r" ■

LAISVĖS REDAKCIJOS- PASTABA: 
Poetas Mačys-Kėkštas sirgo džiova. Jis 
mirė 1902 metų-gruodžio 15 d. Jo palai
kai buvo sudeginti Fresh Pond kremato- 
r i jo j e, Maspeth,. ?N Y.

Kėkštui
Gyvenimo tie debesys audringi 
Baugin’ silpnus vaikus šios žemės. 
Tik tie, ką jų spėkoms galingi, 
Sau ramūs, jiems gyveninis neaptemęs. 
Už auksą gauna jie tarnų daugybę, 
Kurie virš audrų debesų juos kelia. 
Ten saulė šypsos... Jų liūdnybę 
Tarnai uoliejį skurdo audron velia..

O, Kėkšte! Tu augštai mintim skrajojai, 
Bet niekinai tą niekintojų gaują.
Tu priežastį kančių ten išvyniojai 
Ir rodei svietui, skelbdams būvį naują.
Tu, keršto-meilės mūzos numylėtas, 
Toms skurdo audroms skelbei žūtį, 
Kentei tu, tųjų audrų išauklėtas^ 
Bet širdžiai savo nedavei pražūti!
Tave, gyvenant, nevisi supratom...
Mūza tik guodė tave, didžiaširdi!
Dabar giesmėse tavo dvasią matom — 
Lai ji garbės balsus per amžius girdi!

J. Baltrušaitis.
30. III. ’10.

Vidur okeano
»

Aplink neapmatomos erdvės Atlanto,
Saulutė per skliautą kiek kart nuriedėjo, 
Kaip akys jau neregi sensviečio kramto,— 
Tik dangų ir vilnį siūbuojamą vėjo.
Užrūstintos jūrės. Putodami svaido
Mūs laivą volai vandenų įniršinti,
Lyg keršto ieškotų, jog milžino veidą
Toks menkas šapelis, o drįsta raikyti.
Kaip mūsų dainuškų našlaitę, mūs valtį
Po begales stumdo. Keliai neįspėti, 
Bet krūtį atstatęs prieš vėją ir šaltį, 
Nežino jis, kas yra jaust ir kentėti...
Ant denio saft vienas prieš rūstų likimą, 
Aš rymau, suspaustas skaudžių atminimų: 
Kur širdį prapuldžiau? Kaip protas apsilpo? 
Kam svieto moningų nesaugojaus kilpų?
Ir klausiu savęs: Ką be vilties vaikausi 
Mintim neramia po nežinomą svietą?
Ar augštas jaunystės svajas? Ar taisausi 
Atnaujinti ^irdį ataušusią, kietą!
Atgyti.'., pakilti... su vjlčia gaivinga 
Nutrenkti nuo savęs paklydėlio naštą? 
Bet kur atitiksiu tą spėką galingą, , 
Kuri man jaunystės galybę sugręžtų?
Štai Bangpučiui marių putas pakylėjus, .
Viena man putelė suvilgė blakstieną,
Su ašara mano akių susiliejus, 
Ji virto į didelę ašarą vieną.
Lašelis tas Nemunan, rasi, nuslydo
Nuo veido lietuvio kentėjimo pilno,
Ir mane lydėti per jūres atklydo 
T gyvastį naują, į darbą prakilnų.

J. Mačys-Kėkštas.

KULTŪRINĖS' ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Chicagos “Draugas” rašo:
Paminėjo rašytoją J. Biliūną. 1952 

m. gruodžio 8 d. Vilniuje buvo rašytojo' 
J. Biliūno minėjimas, 45-tų metinių nuo 
jo mirties proga. Minėjimą atidarė Pe
dagoginio Instituto lietuvių literatūros 
katedros vedėjas docentas Slaviūnas. 
Paskaitą apie Biliūną skaitė Vilniaus 
Universiteto lietuvių kalbos ir literatū
ros katedros vedėja Lukšienė.

“J. Karosas dirigavo. Kompozitorius 
J. Karosas 1952 m. gruodžio 7 d. Klai
pėdoje dirigavo ištraukas iš savo naujos 
oratorijos “Darbas ir Taika.”

“Dainiioja Vilnutje. Vilniaus operoje 
dainuoja 1950 metais baigęs konservato
riją solistas (bęsas, .gana geras). Ado
mas Lietuyninkas.”

Tas pats laikraštis paduoda dar ir šią 
žinią:

“Meno dekados Maskvoje proga bolše
vikai žada kitas tarybines tautas “pla
čiai supažindinti su lietuvių teatro, mu
zikos, liaudies šokių laimėjimais.”

“Leidyklų skyriaus inspektorius J. 
Kardelienė pareiškė, kad rusų k. išlei
džiama 10 leidinių, tarp jų rinktiniai 
Žemaitės raštai, Cvirkos “Žemė Maitin
toja” ir “Frank Kruk”, Janonio poezijos 
rinkinys, Baranausko “Anykščių ■ Šile
lis”. Netrukus išeis A. Venclovos eilė
raščių rinkinys, Tilvyčio, poezija “Didy
sis jausmas”, Šimkaus “Įsakymas”, 
Valsiūnienės poema “Veronika”, Korsa
ko “Eilėraščių rinkinys”, Dovydaičio 
“Apsakymai”, iš vaikų literatūros — 
Mozūriūno “Vietnamio karys”. Prieš 
Kalėdas pasirodė Cvirkos “Nemuno ša
lies pasakos”, “Mieželaičio “Tavo bičiu
liai”, Reimerio “Draugystė”.

L.M.S. skelbia konkursą duokles.
Buvo raportuota, kad dien

raščio Laisvės šėrininkų šuva-

rašytojam scenai veikalą 
o

1) LMS Centras už parašymą geriau
sių keturių veikalų scenai skiria sekan
čias dovanas: z

a) 100 dolerių už geriausiai parašytą 
dramą;

b) 100 dolerių už geriausiai parašytą 
komediją;

c) 50 dolerių už geriausiai parašytą 
antraeilę dramą;

d) 50 dolerių už geriausiai parašytą 
aptraeilę komediją.

2) Veikalų temos turi būti paimtos iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo;

3) Veikalai negali būti didesni kaip 
trijų aktų ir ne ilgesni kaip 50 puslapių 
parašytų mašinėle su praleistu tarpu ir 
ne trumpesni kaip 20 puslapių parašytų 
mašinėle su praleistu tarpu;

4) Skiriami konkursui veikalai turi 
būti prisiųsti į LMS Centrą pirm spalių 
m. T dienos, 1953 m.

5) Veikalai turi būti pasirašyti slapi- 
varde ir kartu su jais turi būti prisiųs
tas tikras vardas ir pavardė autoriaus ir 
adresas, uždarytam konverte;

6) Veikalai iš Centro bus perduodami 
teisėjams nusprendimui jų vertingumo.

LMS News and Views
By Mildred, Stensler

The 4th panel in the LMS 1953-53 se
ries of discussion forums is scheduled 
for Sunday February 8. The subject is 
MUSIC.

Since the greater part of our Lithua
nian cultural activity in the LMS is con
cerned with music, this forum should in
terest a wide number of people. The 
writer of this column has been invited 
to lead the afternoon’s discussions. I 
have planned the program to go like this.

For the introduction I shall present a 
talk on “popular” music, that is the mu
sic that is heard most often in the homes 
and in the theaters of this country we 
live in. This subject I have discussed a 
number of times in this column and I 
feel that since it is so controversial and so 
often condemned by our-Lithuanian born 
Americans it should be analyzed more 
seriously. We will try to show how and 
why such music came about, try to find 
out why it has taken such a hold on the 
people and explain something of the me
rits and demerits of this type of music. 
Records will be used to illustrate where
ver possible.

We also believe that a forum on music 
would not be complete without the people 
who make this music and those who play 
and sing it. And since we are more in
terested in our Lithuanian musicians, 
we have called on a number of our local 
artists to come and join me for a general 
roundtable discussion. Acting as a mo
derator I shall ask these people ques
tions about their musical activities, how 
and why they became interested in mu
sic, etc. Chatting along informally this 
way we feel that the public can really get 
to know our artists better and at the same 
time gain a little more knowledge of the 
musical art.

As usual the forums are held at the 
Lithuanian Cultural Home in Richmond 
Hill. There is never an admission 
charge; we invite you one and all Sun
day afternoon at 4 o’clock.

Hitlerio fihansinis pata
rėjas Hjalrnar Schacht 
parodomas Dusseldorfe, 
Vokietijoje, kur jis atsi
darė savo bank. Schacht 
and Co. įstaigą.

Montello, Mass. >
Mūsų veikimo žinutės

Tenka čia priminti, kad 
naujų metų laukimo bankietas 
gerai pavyko. Atsilankę gėrė, 
valgė ir šoko iki vidurnakčio! 
Pelno liko apie 70 dol.

Pažįstu verksmą
Pažįstu verksmą — tylintis, kartus, 
Kurs ašarų, raudų nežino: 
Tik akiai nešviečia dangus, 
Tik širdį pragaras slogina.
Kenčiu be skundo. Kas gi gal įspėt, 
šio svieto švęsdams linksmą puotą: 
Kiek tur krūtinė iškentėt, 
Kiek jausmui sopulių užduota?
Be skundo lūpos ir be ašarų akis,— 
Po svietą klaidžioju apleistas;
šviesi jums šypsos ateitis, 
O man arti jau galas geistas. ' 
Pažįstu verksmą— nieks negirdi jo, 
Niekas opai nepaduoda vaisto: 
Tik žemė klausos dūsavimo to, 
Gailia rasa dangus aplaisto.

J. Mačys-Kėkštas.

Praėjusių metų gruodžio 1 d. Lenin
grade buvo atidengtas paminklas įžymia
jam rusų kompozitoriui N. A. Rimskiui- 
Korsakovui, gimusiam 1844, o mirusiam 
1908 metais. Paminklas pastatytas aikš
tėje greta Leningrado konservatorijos, 
pavadintos Rimskio-Korsakovo vardu.

Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovėje įvyko permainų* 
Geo. Shimaitis, pirmininkavęs 
per 14 metų, paėmė atostogas. 
Jo vieton buvo išrinktas K, 
Ustupas, vice-pirm. F. Kaula- 
kis ir vienas iždo glob. •— J. 
Kaminskas. Kiti pasiliko tie. 
patys. ■ '■

Geo. Shimaitis, pirminiu* 
kaudamas per tiek metų, daug 
darbo ir energijos įdėjo į šią 
draugovę. Nėra skirtumo, kas 
rengia pikniką, jis visiems pa-, 
gelbėjo ir visuomet buvo pir
mutinis. Daug gaudavo pagy
rimų ir papeikimų. Bet jis vi
suomet viską priėmė su šypsą 
veide. Už tai vertas didelio 
pagyrimo.

Pereitame, susirinkime, kuo
met jis perdavė tą darbą nau
jam pirmininkui, buvo jam 
nuo L. T. Namo Draugovės į- 
teikta dovana, graži piniginė 
ir nuo Moterų Apšvietos Klubo 
graži špilka dėl kaklaraiščio, 
nes jis visuomet moterų pa
rengimuose padėdavo.

Tikimės, kad naujasis pir
mininkas K. Ustupas taipgi 
darbuosis energingai. O tokio 
j e įstaigoje yra nemažai dar
bų ir reikalų.

LLD kuopos mitingus nariai 
lanko pusėtinai skaitlingai. 
Pereitame susirinkime dauge
lis pasimokėjo už šiuos metus

žiavimui pasveikinti parengi
mas gerai pavyko. Suaukota 
virš šimtas dolerių. Atsilankę

.ir paskyrimui dovanų. Teisėjai nežinos 
autoriaus pavardės.

7) Teisėjų sąstatas susidės iš sekan
čių asmenų:

Mildred Stensler, N. J.
Rudolfas Baranikas, N. Y.
Vincas Bovinas, Florida.

\ 8) Teisėjai su savo kūriniais negali 
dalyvauti konkurse, o gautus iš Centro 
veikalus apsprendimui turi į Centrą grą
žinti pirm sausio 1 d., 1954 m.;

9) Laimėjusieji veikalai dovanas 
(premijas) pasilieka LMS Centro nuo
savybėje išleidimui;

10) Vaikalai-nelaimėję premijų auto
riui pareikalavus bus grąžinti.

Pirm išleidžiant laimėjusius premijas 
veikalus, Centras visais reikalais* susi
tars su autorių, jeigu bus tokių reikalų 
— pavyzdžiui, slapivardės paslaptyje iš
laikymas, ar slapivardės pakeitimas pa
varde ir 1.1.

L.M.S. Centras,
3116 S. Halsted St.

Chicago 8, Ill.

buvo patenkinti, nes darbščioj 
gaspadinės pavaišino svečiuš 
skaniais valgiais. . <

Valdyba šiems metams bu
vo užtvirtinta ta pati. Geo. 
Shimaitis pasekmingai platina 
Vilnies kalendorių.

Biruta.

London. — Rakietinįs 
Anglijos lėktuvas per 22 
valandas nuskrido į Aus
traliją. Iš to laiko sugaišo 
3 valandas staptelėjimams.

London. — Sovietų Są
junga atmetė “trumpąjį” 
Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos planą dėl galuti
nos sutarties su Austrija.

Akademijos kartais pa
gerbia genijų, bet jos nega
li’jo išauklėti neigi apsau
goti. Fr. Nietzsche
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Teatrų sezonas Kaune I ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
<»\ t

KAUNAS.— Pakanka susipažinti su 
Kauno miesto teatrų repertuaru, kad ga
lima būtų pamatyti, kaip tvirtai jų ko
lektyvai žengia tolesnio kūrybinio augi
mo keliu, kaip jie sukuria įdomius spek
taklius apie tarybinio žmogaus gyveni
mą, apie pažangiosios žmonijos kova už 
taiką, o taip pat spektaklius pagal rusų 
ir Vakarų klasikų kūrinius. ,
- Dabar Kaune veikia muzikinis dramos 
teatras, susidedantis iš dviejų kolekty
vų, ir jaunojo žiūrovo teatras, šių teat
rų spektakliai yra plačiai žinomi Lietu
vos miestuose ir kaimuose, nes trupes 
neretai gastroliuoja įvairiuose respubli
kos kampeliuose.

1952 metais Kauno kultūriniame gy
venime buvo didelis ir džiugus įvykis — 
atvyko nuolatiniam darbui 25 jauni ar
tistai, baigę lietuviškąją teatro studiją 
prie Maskvos Valstybinio teatrinio me
no instituto. 1947 metų rudenį į Mas
kvą iš Kauno ir Ukmergės, Šiaulių ir 
Klaipėdos nuvyko lietuviai jaunuoliai ir 
merginos, kad pas geriausiųosius Mas
kvos profesorius mokytųsi artistinio 
meistriškumo. Praėjo penkeri, metai, ir 
jaunieji specialistai sugrįžo į Lietuvą. 
Jie atvažiavo ištisu kolektyvu, kuris vi
sas įėjo į Kauno muzikinio dramos teat
ro dramos trupės sudėtį. Dabar greta 
prityrusių artistų J. Lauciaus, A. Vai- 
niūnaitės, K. Jūrašiūno ir kitų svambiau
sius vaidmenis teatro spektakliuose at
lieka jaunieji meno meistrai — artistai 
K. Genys, L. Zelcius, V. Raubaitė, A. 
Ragauskaitė, M. Rasteikaitė ir daugelis 
kitų.

Į pagrindinį teatro repertuarą buvo 
•įtraukti spektakliai, kuriuos paruošė 
jaunieji artistai, mokydamiesi Maskvo
je. Tai — M. Gorkio pjese “Barbarai”, 
Ž. Bomaršė “Figaro vestuvės” ir A. 
Griciaus “Išvakarės”.

1952—1953 metų sezone muzikinis
• dramos teatras parodys eilę dramos
• spektaklių. Bus pastatyta nauja A. Gri- 

- - X ciaus pj'esė “Mūsų rajone”, K. Treniovo
' pjesė “Liubov Jarova ja”, V. Šekspyro
• komedija “Daug triukšmo dėl nieko” ir 
•kiti spektakliai. Pastačiusi V. Lavre-
• niovo spektaklį “Lūžis”, teatro dramos 
j trupė dabar repetuoja klasikinę rusų 
- pjesę — A. Ostrovskio “Be kaltės kalti”,

'* kurią pastatė režisierius R. Juknevičius,
• ir ruošia spektaklį apie tarybinį jauni- 

'■ mą — A. Simukovo pjesę “Merginos
• gražuolės”.

Teatro muzikos trupė pastatė eilę mu
zikinių komedijų, pavyzdžiui, “Gasparo- 
7nę”, “Trembitą”, “Mergaičių sąmyšį”, 

“Keto'ir Kote’. Be to, muzikos kolekty- 
' vas pastatė Dž. Verdi operas “Rigoleto” 
ir “Traviata”. Naujajame sezone teat- 

; ras taip pat rodys spektaklius “Akuli- 
na”, “Lakštingalų sodas” ir Milekero 
muzikinę komediją “Vargingas studen- 

; tas.” Toliau papildydama operų reper
tuarą, teatro muzikos trupė pradėjo re
petuoti P. Čaikovskio operą “Eugenijus 

į . Onieginas”. Pastatyt šį didelį ir atsakin
gą spektaklį tapo galima ryšium su tuo, 
kad trupė žymiai sustiprėjo, nes į ją įsi
jungė jauni solistai, baigę Vilniaus Val
stybinę Konservatoriją. Į muzikos tru- 

v. pę įstojusių artistų tarpe puikiais bal
sais ir geru vaidinimu ypač pasižymi S.

■ Girčytė, Jasiūnaitė, J. Šmitas ir Balsys.
Nemažų laimėjimų savo darbe yra pa

siekęs ir Kauno jaunojo žiūrovo teatro 
kolektyvas. Teigiamą visuomenės įverti
nimą teatro spektakliai gavo 1952 me- 

' tais, kuomet vyko Visasąjunginė jaunojo 
| žiūrovo teatrų apžiūra. Išaugo ir su

stiprėjo teatro repertuaras, kūrybiškai 
t auga teatro kolektyvas.

• .1 Didelė šio teatro trupės dalis yra jau- 
, nuoliai. Rimtai ir atkakliai jaunieji me

no darbuotojai siekia naujų laimėjimų 
' savo darbe. Jaunieji artistai nusipelnė 

. - Tarybų Lietuvos žiūrovų meilės ir pa
garbos. Artistai G. Šablevičius, N. Kos- 

77’tukeviČiūtė, A. Šimaitytė ir kiti, nese- 
•* niai baigę dramos studijas dabar vaidi- 
’* na eilę atsakingų rolių teatro spektak- 

y ’ynuose.
Jaunojo žiūrovo teatro repertuare gre- 

‘ ••'ta populiariųjų vaikiškų pasakų “Ropė”, 
-“Sniego karalienė”, “Pelenė” yra tokie 

’* spektakliai, kaip, pavyzdžiui, D. Ščeglo- 
M’^-vo pjesė “Pabėgimas”, kuri pasakoja 

IF.apie vieną iš J. V. Stalino biografijos 
•' į. epizodų, pjesė “Didysis eretikas” — apie 

> Galiliejaus gyvenimą ir veiklą, K. Simo- 
■ ; novo pjesė “Vaikinas iš mūsų miesto”, 
t; Žiūrovų konferencijose, kurios dažnai 

•f 17 surengiamos miesto vidurinėse ir aukš- 
'r tosiose mokyklose, fabrikuose ir gamyk

lose, jaunieji žiūrovai karštai dėkojo te- 
atro kolektyvui už šių spektaklių pasta

tymą.
Moksleiviai, amatų mokyklų mokiniai, 

studentų ir darbininkų jaunimas—uš tai 
pagrindiniai šio teatro,žiūrovai. Kaip 
tik todėl svarbiausias teatro kolektyvo 
uždavinys yra — plačiai rodyti spektak
lius apie mūsų amžininkų — jaunųjų 
tarybinių žmonių gyvenimą ir veiklą, 
rodyti spektaklius apie užsienio šalių pa
žangaus jaunimo kovą už taiką, spek
taklius, ugdančius jaunime puikiuosius 
tarybinių žmonių bruožus — karštą Tė
vynės meilę, draugystės ir kolektyvišku
mo jausmą, sąžiningumą, drąsumą, va
lią kliūtims įveikti.

1952—1953 metų sezone jaunieji žiū
rovai pamatys teatro scenoje pjesę “Pir
myn, narsieji!”—Kaverino romano “Du 
kapitonai” inscenizavimą, J. Čyžiaus 
pjesę apie Lietuvos kolūkių jaunimo dar
bą, V. Gubarcvo pjesę “Pavlikas Moro
zovas” ir kitas. Teatras taip pat pasta
tys S. Maršako pasaką “Dvylika mėne
sių” ir vieną iš lietuvių liaudies pasakų. 
Be to, jaunasis žiūrovas pamatys teatro 
scenoje tokius kūrinius, kaip A. Puškino 
“Dubrovskis” ir Servanteso “Don Kicho
tas.”

Iš viso Kauno teatrai 1953 metai^pa- 
statys apie 20 naujų spektaklių' Įvai
rius, įdomius spektaklius sukuria mies
to teatrai Tarybų Lietuvos darbo žmo
nėms. ' t

J. Liužinas, 
Kauno Jaunojo žiūrovo teatro 

vyriausias režisierius.
____ __________  _____ _____ L_

Wyomingo klonyj

Faktai ir skaičiai
Vilnius, X. 30 d., 52. —Kol

ūkine sahtvarka sudarė visus 
galimumus plėsti pasėlių plo
tus. Dirbamos žemės plotai 
didinami visų pirma nusausi
nant ir įsavinant pelkėtas že
mes. Tik per paskutinius pus
ketvirtų metų įsavinta nusau
sintų dirvų keletą kartų dau
giau, negu per dvidešimt bur
žuazinio valdymo metų.

. Pastaraisiais metais žymiai 
išplėsti vertingiąusių maisti
nių ir techninių kultūrų pa
sėlių plotai. Palyginti su 1949 
metais kviečių pasėlių plotai 
padidinti 47 procentais, ilga- 
pluošcių linų — 41 proc., cuk
rinių runkelių —- 24 procen
tais.

Plečiant pasėlių plotus di
dinamas ir laukų' darlingumas. 
1951 metais žemės ūkio kul
tūrų d.erlingumas pralenkė 
1940 metų lygį. Ypač gausų 
derlių išaugina atskiri kolū
kiai, atskiros laukininkystės 
brigados. Pavyzdžiui, Pasva
lio rajono “Kiemenų” kolūkio 
Velmunsko brigadoje žiem
kenčiai' duoda vidutiniškai po 
19—20 centnerių iš hektaro, 
o vasariniai kviečiai — po 25 
centnerius grūdų iš hektaro. 
Panašus grūdinių kultūrų der
lius gauta Žagarės rajono 
“Pergalės,” Eišiškių rajono 
“Lenino prisakų,” Joniškio ra
jono Stalino vardo ir dauge
lyje kitų kolūkių.

nimumą 10 proc.
Visuomeniniams gyvuliams 

kolūkiečiai paruošė šiltą ir 
sotų žiemavojimą. Nuo mėne
sio pradžios jie viršum plano 
paruošė 140 tonų stambiųjų 
pašarų ir papildomai užraugė 
115 tonų siloso. Dabar kiek
vienam galvijui yra paruošta 
po 3 tonas stambiųjų ir po 5 
tonas sultingųjų pašarų. Pui
kiai padirbėjo šiomis dieno
mis statybininkų brigada. Ji. 
įrengė 240 vietų kiaulidę ir 
pašarų virtuvę prie jos, paruo
šė žiemai paukštidę, baigė 
statyti naują karvidę.

Mėnesio metu visų rūšių 
gyvulių skaičiaus padidinimo 
metinį planą įvykdė “Tarybi
nio ryto,” “Paežerio” ir “Ne
muno” žemės ūkio artelės.

Kyla darbo žmonių gerove
Vilnius, X. 30 d., 52.—Mies

to ir kaimo gyventojų gerovė 
nuolat auga. Vien tiktai Vil
niaus mieste per šių metų 9 
mėnesius prekių apyvarta pa
didėjo 59 milijonais rublių pa
lyginti su praeitų metų tuo pa
čiu laikotarpiu. Maisto prekių ' 
— cukraus šiais metais par
duota 448 tonomis daugiau, 
kruopų ir makaronų — 840 
tonų, žuvies produktų — 408 
tonomis, margarino — 226 to
nomis daugiąu, negu per pe
reitų metų 9 mėnesius. Dešim
tis milijonų rublių padidėjo 
šilko ir gatavų, rūbų pardavi-

Upytės miške sodinami 
ąžuolynai

Panevėžys. — 1952 metų 
pavasarį Naumiesčio girinin
kijos Upytėj miške buvo pa
sodinta 120 tūkstančių ąžuo
liukų. Per sezoną numatoma 
pasodinti dar 240,000 ąžuo
liukų. Medeliai auginami vie
toje esančiame medelyne. So
dinimas vyksta pagal tarybi
nio akademiko Lysenkos su
kurtąjį metodą — lizdiniu bū
du.

V. Bronevičius

NEITIKeTINA PASAKA 
APIE BELAISVIUS |

Tokio, Japonija. — Ame
rikos generolai išleido pa
sakišką įtarimą, kad patysi 
Šiaurinės Korėjos liaudi-M 
ninku vadovai derybose su 
amerikonais dėl paliaubų 
“is.akė belaisviams kelti 
riaušes” Kodže saloj bei 
kitose stovyklose Pietinėje 
(tautininkų) Korėjoje. (A-/ 
merikonai šaudė “riauši
ninkus.”)

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮS1GYKIT JAS TUOJAU

yi! — • ^1 e---------------------

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Jaunystės metuos, gaudyčiams, vaikiausi
Aš peteliškę; rodės ji visa
Ne žemės sutvėrims; sakiausi, 
Tokia grožybe — rojaus dovana. 
Bevydams usnims ir dagiais badžiausi;

.Bet ji pranyko ore lyg svaja...
Ar rojun grįžo... Bet vėliau netyčia, 
Mačiau ją tupint... mėšlinyčioj.

* * 5įt

Taip žmogaus viltys: jauną dvasią
Į idealų augštybes masina,
Ten — žada — jautrios širdys rasią
Pilnai grožybės ir jausmų žiedyną;
Bet dešinę ištiesk tik drąsią
Prie jų — liks žiupsnis melo gryno:
Kur bu’o žiedais pakvipęs rūmas — 
Jau dvelksi lavonų tvankumas.

J. Mačys-Kėkštas.

Apleistasis
i.

Jūs stebitės ir nesuprantat, 
O ar pasigaili t kada:
Kad man pačios jaunystės metuos 
Galva nukaršus ir žila?
Štai skliautas — giedras, o apniauki, 
Kai užsirūstini, dangau!
Su juoda širdgėla užmigęs, 
Su baltu plauku pabudau.

II. J ,
Apkalstę tėvą už liuosybę, 
Išvarė į žiemių šalis;
Močiutė smūgio neatkėlė — 
Iš skausmo trūko jai širdis. 
Du tėvu aš turiu danguose, 
Dvi motinas tarpe žvaigždžių: 
Nė vieno tėvo, ne močiutės — 
Ak, nejaučiu aš tarp žmonių.

III.
Kas mielas rytas, vos aušrelė 
Tik trykstelia dangaus krašte, 
Aš trokštu galo savo vargui 
Teiraujuos augštyj žydrame. 
Švelnus vėjelis mane sveikin, 
Apkaista veidas rausvumą, 
Ir, rodos, aniuols į padanges 
Masin: ir tau jau čia vieta.

IV. • '
Regiu štai dvejetą karvelių, 
Kaip jie myluojasi karštai. 
Ir širdį spaudžia: kas vargdienį 
Apglobs nors kartą širdingai?' 
Paguodos širdžiai jau neieškau — 
Jai balsas čia nė’tvyks meilus.;
Nerėik man svieto meilės — smertis 
Vien sužiedotinė man bus.

V. . ‘
Ne syk jūs stebitės ir klausiat, 
O rasi gailitės kada:
Jog aš švelniuos jaunystės metuos 
Be viltĮes vystu, kaip gėla.
Dangus štai melsvas — audrai kilus, 
Tuo apsiniaukia debesiais: 
Juodi vargai, mane suvystę, 
Išvystė su žilais plaukais.

* J. Macys^KekŠtas.

Gyvulininkystės Mėnuo .
Panevėžys, X. 30 d., 52.— 

“Pirmūno” žemės ūkio arte
les kolūkiečiai gyvulininkys
tės mėnesio metu įsigijo ” 12 
karvių ir atsiėmė iš kolūkiečių 
pagal sutartis augintų 17 ver
šelių. Tuo baigtas vykdyti me
tinis gyvulių skaičiaus padidi
nimo planas. Kiaulių fermoje 
yra 225 kiaulės1, vietoje 200 
kiaulių pagal planą, avių 
skaičius viršija nustatytąjį mi

mas.
Pirkėjų aptarnavimui page

rinti paskutiniu- metu atida
ryta ir dar numatoma atidary
ti visa eile specialiųjų parduo
tuvių. Atidaryta budinti mais
to produktų parduotuvė Basa
navičiaus gatvėje, avalynės 
parduotuvė Liudo Giros gat
vėje. Ruošiamos patalpos duo
nos parduotuv. Basanavičiaus 
gatvėje, statybinių medžiagų 
parduotuvei — Liudo Giros 
gatvėje.
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Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaskaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

• *
“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

❖
Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y.LAISVE

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite
' ■: V' »

Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
| L K! UI 

\ • .

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.
x Pažinkite' Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite: «

“LAISVE"
119-12 Atlantic Ave. Richmond Hili 19, N. Y.

•

%•. T

'-r J

•

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

Ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap-i 
slobus. Kokiais^būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai ’ 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
'krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nu'silaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas. , 
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

Ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.
Nupiginta kaina 60c.

VIRĖJA
PAMOKINIMAI VALGIŲ GAMINIMUI

Parašė K. PETRIKIENĖ. '
Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu

viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.
Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 

maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką. Išleido 
Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų Komitetas.

Kaina $1.00; nupiginta kaina 75c.

LAISVE
11042 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.

■ 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 iš įvairių mokslo 
sričių. Nepaprastai 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 yrą mylimiausias draugas turėti savo 
namuose kiekvienam apsišvietusiam žmogui il
gais žiemos vakarais. Įsigykite ją tuojau.

Ant užsakymų siunčiam^ 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:

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

4 pusl.-Laisvė (Liberty)—šeštadien., Sausio-Jan. 31, 

'v ’ ■
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i I (Tąsa)
Ji tyčiojosi iš meilės... (O! kaip ji pa

ti sau melavo!..) Ji ją išprovokuodavo 
ir ją nešiodavo savo širdyje. Meilė atro
dė įmigusi, pasalūnė. Ji laukė savo va
landos. Šie maži susikirtimai ruošė tik
rą antpuolį. Priešas artinosi. Draugas...

*

Bet kaipgi būtų buvę galima nepasiti
kėti? Visais kitais, jei taip nori! Bet 
juo, — kokie juokai!

. Žiulijenas Diumonas buvo maždaug 
Anetos amžiaus, kokių dvidešimt devy- 
nerių, trisdešimties metų, Vidutinio 

‘ųgio, truputį palinkęs, liūdnoko veido ir 
'galėtų pasirodyti ne koks, jei ne gražios, 
jrudos,. švelnios, rimtos akys, nuolankiai 
'glostančios, kai jas prisijaukini; kakta 
.kaulėta, per vidurį raukšlė, stambi nosis, 
.skruostai stipraus kaulėto sudėjimo, juo
da trumpa barzda, jausmingos lūpos, 
kurios slėpėsi po perdaug ilgais ūsais 
(atrodė, kad Žiulijenas buvo nutaręs 
slėpti tai, kas jo buvo gražiausia), veido 

Apalva matinė, seno dramblio kaulo, kaip 
^žmogaus, kuris yra maitinamas dau

giau knygų negu saulės. Veidas, kuriam 
nestigti nei inteligencijos, nei gerumo, 
bet truputį paniuręs, sustingęs, kurio 

, dar nei gyvenimas, nei aistros nebuvo 
išvagojusios. Bendra išvaizda kožkokia 
užgniaužta ir nusivylusi.

.♦ Jis buvo naivesnis ir naujesnis už 
Anetą, kuri taip pat dar gerokai buvo 
tokia. Nes, nepaisant jos trumpo paty- 

’rimo, kuris buvo ne tiek platus, kiek 
smarkus, ji ne kažką žinojo iš meilės pa
saulio. Tiesa, iš tėvo paveldėtas nujau
timas ir Silvi pasakojimai, kurie kartais 

7 būdavo verti Navaros karalienės pasako
jimų, nieko jai nepaliko paslaptyje. Bet 
pamoka menkai tėra suprantama, kol 

• širdis savo kaina nėra jos išstudijavusi, 
/žodžiai nėra tos pačios medžiagos kaip 
t tikrovė. Ir pasitaiko, kad gyvenime at- 
Lradęs tai, ką esi skaitęs, nebegali atpa- 
flfeinti. Aneta, labai apsišvietusi, turėjo 
pbeveik visko mokytis. O Žiulijenas tu- 
f rėjo mokytis visko.

Jis buvo gyvenęs šalia meilės. Pran
cūzijoje per daug bijoma kalbėti apie to
kius “nekaltuosius”; jie sukelia sąmo- 
jingos minios lengvabūdiškus juokavi
mus, bet to sąmojo formos nėra įvairios. 
Tokių “nekaltųjų” yra daug. Vis tiek, 
ar dėl skrupulų, ar dėl moralinio purito
nizmo, ar dėl įgimto nedrąsumo, kartais 
ligūsto, ar dėl (ir dažniausia) slegiančio 
darbo, paglemžiančio jaunystės metus, 
dėl vargingo gyvenimo, žiauraus triūso, 
pasišlykštėjimo žemos rūšies meilėmis ir 
dėl pagarbos ateičiai, dėl pagarbos tai, 
kuri ateis (kuri neateis), — visais atve
jais, be abejo, dėl šalto kraujo, dėl šiau
rietiško širdies lėtumo pabusti; tokia 
širdis iš anksto nenuspėja busimųjų ai
strų stiprumo, bet greičiau jas sukaupia 
if laiko atsargoje... Tokių yra daug; ir 
laimingoji jaunuomenė, einanti pro šalį, 
jais visai nesirūpina. Nekaltiesiems tuš
čios rankos! Jie pasilieka nuošaliai. 
Žiulijenas tik protu pažino gyvenimą, o 

j||faip beveik nieko nežinojo.
Kilęs iš vargingos, darbščios, griežtai 

apsiribojusios tik tėvais miesčionių šei- 
•mos, — tėvas paprastas mokytojas, ku
ris ir gyvybę padėjo bedirbdamas, mo
tina pasišventusi sūnui, kuriai ir sūnus 
buvo pasišventęs, — turįs religinį pa
grindą, praktikuojąs katalikas, tikintis, 
liberalinių idėjų, be perstojo dirbąs, gy
venąs monotbnišką, šaltą, rūstaus sąžinės 
džiaugsmo ir įpročių nušviestą gyveni- 
iną, visai nesidomįs politika, biaurįsis 
visuomeniniu darbu, garbinąs uždarą vi> 
dinį, namų gyvenimą, — tikrai ■ dora, 
kukli siela, suprantanti nuolankių ir 
tvirtų dorybių vertę. Ir širdies gelmėse 
į— poezijos gėlė.

Jis buvo, diplomuotas vieno licėjaus 
Chemijos mokytojas. Kadaise jis pasiži
no su Aneta fakultete, kai jie abu buvo 
dvidešimties metų. Nuo pat pirmos die
nos jis buvo jos patrauktas. Bet Aneta, 
tacfe turtinga, garbinama, spindinti jau
nyste ir laimingu -egoizmu, nerūpestin
gai nutolstanti, Žiulijeną gąsdindavo. 
iVrąsesni jo draugai užgrobė vietą, kurią, 
jis būtų norėjęs šalia jos užimti Jis 
jiems pavydėjo, bet nebandė su jais var
tytis; jis save laikė žemesniu, negražiu,

; L nevikriu^ prastai apsirengusiu, nemo-
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kančių išsireikšti, sudarančiu klaidingą 
nuomonę apie savo išsilavinimą ir apie 
savo nuoširdumą. Jausmas, kad jis ne- 

' kaip fiziškai atrodo, tuo labiau jį varžy
davo, nes jis buvo grožiui jautrus; Ane- 
tos grožis jam sukeldavo tylų nerimą. 
Ji jam atrodė graži; jis nemokėdavo, 
kaip jai-besimeiliną jo draugai, Įžūliai 
spręsti ir apie jos patrauklumą, ir apie, 
jos netobulumus — apie storus anta
kius, išpampusias akis arba apie jos bu
ką nosį. Smulkmenų jis nematė. Bet iš 
visų jaunuolių tik jis' suvokė šios gyvos 
formos darnumą; ir tik jis vienas ją 
skaitė: nes kiekviena forma išreiškia vi
dinę prasmę, bet daugumas sustoja tik 
ties ženklų piešiniu. Žiulijenas iš Ane- 
tos akių, kaktos, plačių antakių nespren
dė apie jos būdo energiją nė apie jos 
dvasios stiprumą. Jis žiūrėjo į ją iš to
lo, paprastai ir suglaustai. Jis teisingai 
ją matė, teisingiau tuo pirmu pažvelgi
mu, negu tada, kai priartėjęs jis stengė
si geriau ją pažinti. Jis buvo iš tų' tolia
regių protų, kurie sukliūva iš arti. Jie 
kartais būna genialūs ir kas žingsnis 
klumpa.

Žiulijenas vėl pasimatė su Aneta vie
ną rytą didžiojoje stiklinėje halėje pir
majame Sent-Ženevjev bibliotekos aukš
te. Beveik dešimt metų jie nebuvo susi
tikę; ir Žiulijenas išmintingai buvo iš 
savo minčių pašalinęs, vaizdą, kuris vėl 
tą dieną prieš jį iškilo. Jis pakėlė akis 
nuo knygos. Kitoje stalo pusėje už ke
lių žingsnių jis pastebėjo ją skaitančią. 
Kailinė kepuraitė ant gražių kaštaninių 
plaukų; paltas atmestas nuo pečių (buvo 
dar žiema, prieš Velykų laiką; ir halė, 
į kurią pro didelius langus į vidų skver
bėsi ledinis aikštės oras, buvo nešildoma ; 
Žiulijenas sėdėjo, pastatęs savo apsiaus
to apykaklę; bet ji nepridengtu kaklu ne
juto šalčio). Padėjusi alkūnę ant sta
lo, o skruostą parėmusi, delnu, ji buvo 
savo įprastoje pozoje, kaip kadaise, kai 
jis ją matydavo, palenkusi į priekį kak
tą, suraukusi šviesius antakius, ir jos 
akys bėgiojo puslapiu, tuo tarpu kai jį 
krimto ąalą pieštuko. Vėl jam kilo dvi
dešimtmečio. susijaudinimas. Bet jam 
nebūtų šovusi mintis atsistoti ir ją pa
kalbinti. )

Nors ir kažkaip užsidegusi ji skaitytų, 
kaip ir kitką darydama, jos dvasia visad 
medžiodavo ne vieną mintį.' Mintys, ku
rių ji buvo atėjusi susiieškoti knygoje ir 
kurios iš tikrųjų ją domino, retai ateida
vo nelydimos vaizdų, kurie su jomis ne
daug ką bendra teturėdavo. Ji vydavo 
juos lauk; bet čia vieną valandėlę, čia 
kitą nediskretiškieji vaizdai sugrįždavo 
pasibelsti į duris. Moteris, nors ir mok- 
slingiausia, niekados visiškai neįsigilina 
į tai, ką ji skaito: vidinis bangavimas 
yra per stiprus. Aneta pertraukė skai
tymą, norėdama valandėlei atidaryti 
tvanką.

Kai ji taip sustojo, dairydamasi 
linkui truputį drumstu žvilgsniu, 
akys sutiko ja besigėrinčio 
^akis. Žiulijeno vaizdas jai atrodė pri-. 
klausąs prie tų, kurie joje klaidžiojo; 
paskui ji tuoj pat pabudo, — lyg rytme
tį, kai, dar ilsėdamasi ant pagalvės, ji 
vienu šuoliu atsiduria gyvenime, — pa
kilo linksma ir per stalą ištiesė jam ran-

Iš Tarptautinio Veikimo
Sausio mėn. pradžioj su

ėjo 15 metų, kaip leidžia
mas angliškas dienraštis 
Peoples World San Fran
cisco mieste, bet to laik
raščio cirkuliacija užima 
visas vakarų valstijas ir 
siekia iki centralinių vals
tijų. Tai yra tikras darbo 
žmonių laikraštis ir kiek
vienas darbininkas turėtų

tu me- 
dauge-

uz-

ap
jos 

Žiulijeno

Minėto laikraščio 
tų jubiliejų minėjo 
lis miestų. Man teko būti 
Oaklando parengime ir la
bai buvau susiįdomavęs. to 
vakaro parengimu bei mu- 
zikaline programa.

Pradžioj davė vakarienę 
už mažą kainą, nes rengė
jai manė, kad žmonės su 
reakcijos gązdinimais bus 
apvilti, tai nesitikėjo daug 
žmonių. Bet vakarienės lai
ku suėjo tiek daug žmonių, 
kad rengėjai ‘ net du kart 
važiavo pirkti daugiau 
maisto, kad' užganėdinti 
publiką. Išdavė vakarienę 
virš 300 svečių, o rengė
jai nesitikėjo nei pusės.

Programą sudarė iš skir
tingų dalių. Daug satyros 
padarė vaidinimas laikraš- 
sių pardavėjo (ant gatvės 
kampo) rolę. Atėjo pasi- 
juosęs pinigam prijuos.tuką 
ir abejose rankose nešiojo 
parduoti laikraščius — San 
Francisco Examiner ir O- 
akland Tribune.

Šaukdamas žmones, kad 
pirktų minėtus laikraščius, 
pasakojo antgalvius, ką ra
šo tam laikraštyje. Tas pa
darė gardaūs. juoko ir kie
kvienas pasakymas turėjo 
daug reikšmės. Tą monolo
gą atliko jaunas juodvei- 
dis muzikantas ir daininim 
kas.

Antra dalis buvo, muzi- 
kalė. Orkestrą sugrojo la
bai puikią overturą ir cho
ras sudainavo kelias darbi
ninkiškas dainas, vadovau
jant Labor School vadovui.

Pabaigoj vienas iš P. W. 
redaktorių pasakė trumpą, 
bet reikšmingą, prakalbą, 
kaip peržvalgą, ką darbi
ninkiškas laikraštis atlieka 
ir supažindino žmones su 
darbininkiškos spaudos iš
laikymo kaštais.

Užbaigoje pažymėjo, kad 
per mėnesį laiko Oaklando 
veikėjai atliko didelį darbą 
laikraščio jubiliejaus var
du. Gauta 143 nauji skaity
tojai ir 11 skaitytojų gau
ta laike vakarienės. Reiš
kia, kad naujų skaitytojų 
gauta per mėnesį laiko 154.

Jis buvo 
laimės.

Ji džiau

Sumišęs Žiulijenas nevikriai atėjo 
prie jos atsisėsti. Jie pradėjo kalbėtis. 
Žiulijenas beveik nekalbėjo, 
pritrenktas tokios netikėtos 
Aneta padengė visas išlaidas,
gėsi; laiminga praeitis vėl pasirodė. 
Žiulijenas čia vaidino labai nežymią ro
lę; jis buvo tik paprastas grandinės žie
das; farandola* išsitiesė, Žiulijenas jau 
buvo toli... Bet jis tikėjosi vis save ma
tąs besijuokiančiose Anetos akyse; ir 
sumišęs jis gerai nė nebežinojo, ką jis 
atsakinėjo. Jis stengėsi (nevykėlis!) 
paslėpti susižavėjimą, kurį ji jam sukė
lė. Ji jam vėl atrodė graži, dar gražes
nė, bet ir artimesnė, žmogiškesnė,—kaž
kas nauja... Ką? Jis nieko nežinojo apie 
ją; jis nuo jos.atsiliko dar prieš šeše
rius metus, kai mirė Anetos tėvas;, jis, 
nieko nebuvo sužinojęs, jis gyveno nuo
šaliai, Paryžiaus plepalai jo nepasiekė... 
Jis paklausė, ar Aneta vis tebegyvena 
Bulonėje.

* Farandola (farandole pr.) — provansališkas šo
kis, kurj šokėjai atlieka, susikabinę rankomis ilga 
grandimi.

(Bus daugiau)

Gerai žinoma, kad Los An
geles turi apie 5,000 šio 
laikraščio skaitytojų, todėl 
labai džiaugsminga naujie
na, kad mūsų apylinkėj au
ga P. W. skaitytojai.

Kitas džiugus dalykas, 
tai kad apie vienas trečda
lis publikos buvo juodavei- 
džiai ir buvo labai draugiš
ka nuotaika tarp negrų 
baltų. S. F. Jurgis.

ir

Little Ferry, N. J.
/

Streikierius areštuoja
Coašt Metals Co. darbi

ninkai jau virš 2 mėn. strei
kuoja dėl didesnio užmo
kesčio.

Čia maža dirbtuvė, dirba 
apie 40 žmonių. Nors yra 
UAW-CI0' unija, bet dirb
tuvė egzistuoja kaip “open 
/nop.”

Prieš 2 mėn. išėjo viso 20 
darbininkų unijistų strei- 
kan, reikalaudami daugiau 

, algos. Neunijistai pasiliko, 
dirbti. Dėlei to kompanijai 
yra gera proga streikie- 
rius provokuoti ir areštuo
ti. Jau 14 streikierių areš
tuota ii‘ padėti po didelėm 
parankom. Be abejonės, kad 
kompanijai pavyks išprovo
kuoti bei areštuoti ir liku
sius streikierius sulaužy
mui streiko.

Tai tiek darbininkai de
mokratijos turi kovojant 
už geresnį duonos kąsnį. S.

Montello, Mass.
Iš draugiško parengimo 
Laisvės naudai

Pasveikinimui Laisvės 
šėrininkų suvažiavimo pa
rengimas įvyko sausio 17 
d., Liet. Tautiško Namo 
kambariuose. Surengė LLD 
6 kuopos komitetas.

Buvo gardžių namie ga
mintų valgių, po biskį gerų 
gėrimų. Netikėtai dalyvavo 
ir Laisvės, administratorius 
P. Buknys. Baigiant už
kandžiauti Geo. Shimaitis 
trumpai paaiškino vakaro 
tikslą ir pakvietė d. Buknį 
pakalbėti apie dienraščio 
reikalus. Jis trumpai ir aiš
kiai viską mums nupasako
jo. Jo išklausytas raportas 
visiems patiko.

Po to buvo pakviesti vie
tiniai išsireikšti savo min
tis. Pakalbėjo K. Ustupas, 
G. Steponauskas, F. Kau
lakis, J. Stigienė, P. Baron, 
A. Kukaitienė. Visi gra
žiai išsireiškė už draugiš
ką sueigą ir didesnę vieny-

Valgių aukavo: K. Kalve- 
lienė pyragą, keiką ir bul
ves, A. Kukaitienė kugelį, 
E. Kaulakienė košelieną, P. 
Mickevičienė pyragą, M. 
Benesevičienė kugelį. •

Visi svečiai, kurie daly- ’ 
vavo, skaniai prisivalgė ir 
draugiškai, linksmai pralei
do vakarą. . ' ..

Laisvės šėrininkų pasvei
kinimui pasiųsta $111.50. 
Visiems dalyviams ir mais
to aukotojoms širdingai 
ačiū. Rengimo komitetas.

atnaujinti 
daugiau už-

Ridgefield, N. J.
Paskelbė streiką

B. G. Co. darbininkai 
sausio 19 d. išėjo streikai!, 
reikalaudami 
kontraktą ir 
darbio.

Čia išdirbami įvairūs 
“Spark plugs” ir darbinin
kai priklauso U A W-CIO 
unijai. '

Darbininkams išėjus 
streikan, kompanija pa
skelbė laikraščiuose, kad 
darbininkams apmokama 
pusėtinai gerai — $1.65 už 
darbo valandą. Dabar strei
kierių komitetas praneša, 
kad iš 160 darbininkų tik 
vienas mechanikas gauna 
$1.65 už darbo valandą ir 
keletas po $1.55. Paprasti 
darbininkai gauna 95c. į 
valanda. ’

1951 m. šios dirbtuvės 
darbininkai per arti 3 mėn. 
išbuvo streike. Bet kompa
nijai su policijos pagalba 
ir nusamdytais mušeiko
mis pavyko streikas nuslo
pinti. Dabar darbininkai 
pasiryžę streiką laimėti.

Charles.

Aukomis, iš kurių paden
gta užkandžių ir gėrimų iš
laidos, sudėta sekamai: 
Ą. ir K. Skirmontai pasi- 
mokejo $10.00; po $5.00: 
LLD 6 kuopa, Moterų Ap- 
švietos Klubas, K. Benulis.,' 
A. Čerkasas, K. Čerkasienė, 
M. Gutauskienė, K. Kalve- 
lienė, F. M. Maskevičiai, 
G. Shimaitis, J. Sireikis, J. 
ir T. Kaminskai, P. A. Pes- 
lis. A. Raila, J. Vaitaitis, 
Elze Za.lesky.

Po $3.00: J. Stoškus, J. 
Stigienė,, M. F. Benevičia, 
M. Potsienė, P. Chestnas.

Po $2.00: M. Puodžiūnie
nė, E. Kavolienė, H. Rin- 
dzevičienė, K. Zlotkienė, K. 
Ustupas, T. Vasaris, P. 
Baron.

Po $1.00: W. Kelley, J. 
Vaitaitis, B. Navickienė, K. 
Markelienė, E, Kaulakienė, 
F. Kaulakis, J. Kukaitis, T. 
Bartkus, G. Steponauskas, 
J. Mineikis, K. Railienė, P. 
Mickevičienė.

Waterbury, Conn.
Svarbus susirinkimas

šeštadienio vakare, sausio 
31 d., įvyks įdomus susirinki
mas salėj e po numeriu 100 
North Elm St.

Vienatinis Connecticuto de
legatas išduos raportą iš kon
ferencijos Komiteto Sveturgi- 
miams Ginti. Tas delegatas —•' 
tai prof. Jonas Maršalka iš 
New Haveno. Konferencija 
Įvyko Detroite gruodžio mėne
sį, bet prof. Maršalkai nebu
vo progos iki šiol į mūsų ko
loniją atvykti.

Maršalkos aiškinami klau
simai bus kiekvienam svetur- 
gimiui labai svarbūs. Bus pasi
tarimas apie sutvėrimą to ko
miteto skyriaus Conn, valsti
joje, nes ir čia, kaip visur, yra 
'keletas žmonių ant deportaci- • 
jos listo.

Ateikite ir išgirskite, kas 
dedasi aplink mus pačius.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5. N. J. 
M Ark e t 2-5172

& .0

ATSIŠAUKIMAS
Del A. Dagilio poezijos rinkinio prenumeratos
Per keletą desėtkų metų mūsų žymusis Amerikos lie

tuvių poetas A. Dagilis yra sukūręs daug šaunių eilėraš
čių. Gražu būtų geriausius jų turėti knygos formoje. 
Bet galėsime tokį rinkinį išleisti tiktai Už iš anksto su
rinktas prenumeratas bei aukas.

Todėl prašome tuojau užsiprenumeruoti. Prenumera
ta tiktai $1? Prenumeratorių vardai ir pavardes 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.
:............................................................. ..........................................................................!

CONGRESSMAN DRlPP Vardas ir Pavarde

Antrašas

Miestas

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

Siuomi užsiprenumeruoju A. DAGILIO poezijos knygelę 

ir užsimoku $...............

inauguracijos parade prie pat dramblio“Aš, buvau 
užpakalio/’ 5 pusl.-Laisvč (Liberty) -Šestadien., Sausio-Jan. 31, 1953
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Iš to arbitratoriaus 
mažai ko tikisi

“Jeigu laimėsime, tai lai
mėsime tiktai dėka savo ko
vingumui (jei būsime kovin
gi),” sako busy darbininkai, 
sužinoję, kas bus jų vyriausiu 
arbitrator! u.

Arbitrator!ūmi, kuris turi 
nutveriamąjį balsą kaipo vi
suomenės atstovas, yra pas
kirtas Walter Lynch, buvęs 
demokratų kandidatas į gu
bernatorių, buvęs kongrcsma- 
rias.

“Iš jų darbų pažinsit juos,” 
pataria net senukas šventraš
tis. Koki jo darbai?

Būdamas kongresmanu 
Lynch balsavo prieš atšauki
mą Taft-Hartley akto. Jis 
balsavo prieš prezidento Tru 
mano veto, kai prezidentas 
balsavo atmesti McCarrano 
koncentracijų kempėms aktą. 
Jis balsavo skirti iš valstybė 
iždo $150,000 kongresinam 
Neamerikinių Veiksmų Komi
tetui—ragangaudystei. Balsa
vo leist Trumanui užšaldyt al
gas. Rėmė užmojį draftuoti 
gelžkeliečius darbininkus 19- 
46 metais. Tai toks yra tas 
“gerasis dėdė,” kurio galioje 

• bus nusverti tą opų klausimą, 
kas priklauso kompanijoms, 
o kas darbininkams.

Vieną narį arbitratorių ko- 
.misijon skiria unija, o kitą 
kompanijos. Trečiąjį pasiski- 
ria tie du. Transportininkų 
Unijos viršininkai neprotesta
vo prieš Ljmch.

Viršininkai įsakinėjo 
atstatyti unijistus

New York Crime Komisijos 
posėdyje sausio 28-tą buvo iš
keltas aikštėn biaurus Inter
national Longshoremen’s As
sociation viršininkų poelgis. 
Jie atstatinėję iš darbo tikruo
sius laivakrovius darbininkus 
tikslu padaryti vietos krimina
listams, kuriuos jie galėjo 
šokdinti pagal savo užmačias.

Einant tokiu įsaku buvę 
prašalinti darbininkai iš 
Greenpoint Terminal Korpo
racijos prieplaukų. Įsaką da
vusi ILA Distrikto Taryba, ku
rios bpsu ir sekretorių buvo 
jau seniau minėtasis John J. 
Gannon. Tai tas pats, kuris 
užėmė kelerias ILA viršininkų 
vietas ir ėmė keleriopas algas. 
Tuo patimi sykiu terorizuoda- 

v mas ir kompanijas, kurios 
bandė nekooperuoti.

Tas faktas iškilo aikštėn 
Greenpoint firmos prieplaukų 
vedėjo Claude Swingle liūdy- 
me. Kada jo paklausė, ar taip 
pristatytieji nauji laivakroviai 
patenkinančiai dirbo, Swingle 
atrodė neramus, lyg negalįs 
rasti atsakymo. Tuo momentu 
tyrinėtojams patarėjas Kien- 
dle parodė paveikslus šešių 
jo dabartinių laivakfovių. Jie 
buvo paimti iš policijos sąra
šų, su rekordais vagysčių, suk
tybių, apiplėšimų ir net iki 
žmogžudystės.

Kompanas nerodė didelio 
sąjūdžio dėl sužinojimo, kas 
tie jo dabartiniai “darbinin
kai.” Jis tik nusiskundė, kad 

" mažai turėjęs pelno tuomet, 
kada samdė reguliarius dar
bininkus. Iš to jautėsi, kad 

f kriminalistų globėjai mokėjo 
sutvarkyti prieplaukose darbą 
ir pelną tiktai tiems, su ku- 

| riais galėjo susiderėti.
Rep.

Buvęs švaros Departmento 
inspektorius Gleason kaltina
mas, kad jis kreivai prisiekęs. 
Jis savo liūdyme džiūrei sa
kė, jog jis nežinąs, kas užėmė 
rakete Morano vietą, kada 
Moranas tapo įkalintas už ra- 
ketierizmą.

Bronx senatorius Donovan 
siūlo uždrausti alkoholinių gė
rimų vartojimą “nariams” klu
buose po karčiamų uždarymo. 
Sako, kad tas kenkia laisniuo- 
tam bizniui.

,T... 1 i i j i n ■ į -ir ■„f"ffiaffTOn ,TgTii TiTOm

NwYorko^/ž^/2inl(H
13-kos nuteistųjų 
nuosprendį atidėjo

Pettis Perry, vienas vado
vaujančių darbininkų vadų 
komunistų, susirgo kalėjime. 
Turintį pakilusią temperatūfą 
negalėjo jį į teismabutį vesti. 
Dėl to nuosprendžio nepas
kelbė, atidėjo. Mat, yra pri
imta, kad nuteisiamasis turi 
būti teismabutyje nuospren
džio metu.

Laukiant nuosprendžio, teis- 
mabutis trečiadieni buvo kim- 
štinai prisipildęs teisiamųjų 
šeimų nariais ir draugais.

Nuteistųjų gynėjas advoka
tas McTernan savo kalboje 
vėl kreipėsi į teisėją, kad jis 
atmestų nuteisimą. Jis sakė, 
kad prokuroras Myles Lane 
statydamas prieš teisiamuosius 
būdyti Harvey Matusowa ži
nojo, kad tas meluoja.

Visoki “fašistų stormtrupe- 
riai” stūgauja už šių žmonių 
nuteisimą, sake advokatas.

Jis toliau parodinėje, kad 
vienatiniu “įrodymu” nuteistų
jų “prasikaltimo” buvo tiktai 
tas, kad jie buvo nariais ar 
viršininkais komunistų parti
joje. Jis sakė, jog tie žmonės 
persekiojami tiktai dėl to, kad 
valdžia ieško priemonių pada
ryti komunistų partiją nele- 
gale organizacija. Ir jog par
tijai tą nelegalumą nori pri
kergti tuo sumetimu, kad pas
kui’galėtų bausti narius už 
ryšį ar už draugingumą su ne- 
legališka orgganizacija.

Tas teismas, sakė advoka
tas, yra vykdomas tikslu išras
ti naują “kriminalybę,” “kri- 
minalybę” priklausymo politi
nėje partijoje. Ją išradus, ga
lėtų bile narį bausti, už bile 
kokį, bile kur tos partijos na
rio prasikaltimą ar tiktai už 
įtarimą prasikaltime. O “tas 
rodo, kad yra išstatyta pavo- 
jun minties laisvė, spaudos 
laisvė.”

Advokatas taipgi kritikavo 
teisėjo Dimock poelgius šioje 
byloje. Jis sakė, kad teisėjas 
vis stengėsi liūdymuš pakreipi 
vien tiktai į parodymus, kad 
teigiamieji yra komunistai. 
Bet nenorėjo leisti teisme pa- 
rodinėti to, ką tie komunistai 
veikė. O komunistų veikla 
diena dienon buvo už darbi
ninkų ir visos liaudies gerovę, 
už apgynimą žmogaus teisių ir 
demokratijos mūsų šalyje.

“Ar Claudia Jones turi eiti 
kalėjimai! už (prokuroro) pir
ktus liudytojo Budenz atsimi
nimus, kuris sakė, kad jinai 
jam ką nors sakiusi 1937 me
tais?” Juk prieš ją jokio kito 
parodymo nebuvo, pažymėjo 
advokatas.

“Koki parodymai buvo 
prieš Elizabeth Curley 
Flynn?” Ir jis pats atsakė, 
kad FBI agentas John Laut- 
ner liudijo, jog jinai jam pą- 
tarusi skaityti Tarybų Sąjun
gos Komunistų Part, istoriją. 
Sakiusi, kad tai “gera knyga.”

“Ar Arnold Johnson turi 
eiti į kalėjimą dėl to, kad FBI 
liudytojas Louis F. Budenz 
liudijo, jog jis ką nors John- 
sonui pasakojo?

“Ar Louis Weinstock turė
tų eiti kalėjiman dėl to, kad 
liudytojai pasakojo, būk jis 
gyręs Komunistų Internacio
nalą 1930 metais, dvidešimt 
vieneriais metais pirm jo įka
linimo?”

Ir kitais įdomiais paklausi
mais ir pareiškimais advoka
tas McTernan parodinėje ne
kaltumą jau minėtųjų, taipgi 
kitų nuteistųjų.

Kiti nuteistieji šių 13-kos 
grupėje yra Alexander Bittel- 
man, George Blake Chąrney, 
Betty Gannett, V. J. Jerome, 
Jacob Mindei, Pettis Perry, 
Alexander Trachtenberg, Wil
liam Weinstone.

New Yorko biednieji 
bus dar biednesni

Gub. Dewey pasiūlytame 
valstijai budžeto ateinantiems 
melams ekonomijos kirvis at
suktas į tas paskyras, kurios 
būtinos biedniausiai mūsų val
stijos ir miesto visuomenės da
liai.

Vienu didžiausiu kirčiu yra 
n u m až i n i mas b i e d n u o m enės 
pašalpoms paskyrų net $8,- 

.446,000. Tos sumos daugiau 
dviejų trečdalių atimama nuo 
New Yorko miesto biednuo- 
menes.

Kas gi gauna pašalpą? Li
goniai, neregiai, senukai, pa
krikusių šeimų vaikai. Taigi, 
republikonai taupys iškaščiais 
tų vargo žmonių.

Kitos skaudžiai apkapotos 
paskyros yra sveikatos reika
lams, siūlo $1,321,125 mažiau, 
negu gavo einamieji budžetai. 
Iš tos sumos $1,717,000 yra 
nukertama iš paskyrų kovai 
prieš džiovą ir pagalbai tos 
ligos aukų. Džiova, kaip ži
bia, yra skurdo, vargo liga. 
Piliečiaj mobilizuojami protes
tui prieš tuos nukapojimus.

Žiūrint į Seimelio darbą

Budžeto metai prasideda 
sų liepos 1-ma. Tad budžeto 
svarstymas kartais nusitęstavo 
net į -birželio mėnesį. Ilgiausia 
nusitęsdavo tais atvejais, kai 

! būdavo stipri opozicija, šie
met gali būti kitaip. Nors Val
stijos "Seimelis per ilgus lai
kus jau yra republkonų kon
trolėje, tačiau būdavo dau
giau priešiškumo iš kitų gru
pių. Pastaraisiais laikais de
mokratai daugiau nuolankau
ja republikonams. Dėl to pa
dėties žinovai įspėja, kad vi
soki liaudies priespaudai tai
komi mieriai šiemet gali būti 
greitai nutarti. Ir kad liaudies 
nuomonė turi susimobilizuoti 

1 ir pasireikšti greit prieš tuos 
Seimeliui pasiūlymus, kurie 
yra žalingi visuomenei.

Gins rendų kontrolę
Daugybė New Yorko masi 

nių organizacijų siųs atstovus 
į Albany vasario 3-čią, kada 
ten bus viešas posėdis svarsty
mui rendų kontrolės įstatymo.

Tarpe pasisakiusių už ren
dų kontrolę yra daugelio pa
rapijų- dvasiškiai, kai kuriąs 
ištisos parapijos, daugelio uni
jų lokalai, pilietinės ir politi
nės liaudies organizacijos, 
rendauninkai.

Unijos pareiškia, kad “pa
kėlimas rendų prilygsta nu- 
kapojimui algų.” Jos žymi, 
kad didelė dauguma unijų na
rių yra rendauninkai. Vienas 
kitas turi privatinį namelį. 
Bet ir iš tų tiktai kelintojo na
melis yra išmokėtas, daugu
ma yra nuosavybė banko ar 
apdraudų kompanijų, kurios 
turi mortgičius.

Taikai, draugingumui 
konferencija

Amerikos Tautinių Moterų 
Komitetas kviečia organizaci
jas atsiųsti atstovus į konfe
renciją taikai ir draugingu
mui. Taipgi kviečia taika susi
domėjusias moteris dalyvauti, 
nors jos ir neatstovautų orga
nizacijų.

Konferencija įvyks vasario 
8-tą, McAlpin Hotel, 34th St 
ir Broadway, New Yorke. Ry
tinė sesija prasidės 10 vai., 
popietinė 2 vai. Baigsis apie 
5 vai. :

Greta žygių taikai, bus pra
nešimas apie Walter-McCar- 
ran įstatymą, kaip jis atsuk
tas prieš tautines amerikonų 
grupes. Tuo klausimu kalbėti 
pasižadėjo dvasiškis Louis D. 
Gross, savaitraščio Jewish 
Examiner redaktorius ir leidė
jas. z

Buvęs prisipažinęs 
žmogžudžiu, bet...

Tyrimas nustatė, kad Fran
cis R. Noble nepapildęs tos 
žmogžudystės,. kurioje jis bu
vo prisipažinęs. Tad jis tapo 
paleistas.

Noble pasakojo, kad su at
rastąja kartu su juomi negyva 
Mrs. Helen Toland jiedu buvę 
draugais. Abu buvę liūdni. 
Liūdnumui šalinti gerokai įsi
gėrę, bet dar didesnis liūdnu
mas suėmęs. Jie susitarę nu
sižudyti. Po to daugiau nieko 

I neatmenąs iki jis atbudo.se- 
karną rytą ii* pamatė moterį 
gulint ant lovos negyvą. Jis 
tada nusprendęs, kad jis savo 
girtume galėjęs nejučiomis ją/ 
nužudyti. Taip jis prisipažino 
ii- policijai po to, kai policija 
atrado jį pridususį gasu.

Moters organų pomirtinis 
tyrinėjimas parodė, kad ji 
mirusi nuo širdies atakos.

Smerkia persekiojimą 
unijisto veterano

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas pareiškė, kad 
imigracijos valdininkai “žiau
riai ir nežmoniškai persekio
ja” Harry Yaris*

Yaris jau virš trys mėnesiai 
yra .laikomas Ellis Islande be 
kaucijos.

Pirmu kartu Yarisą arešta
vo prieš trejetą metų, kai jis 
buvo Diamond Workers Pro
tective Unijos sekretorius. Pa- 
simojo jį išdeportiroti, nors 
jis yra vedęs Amerikos pilietę, 
tėvas 16-kos metų sūnaus ir 
veteranas, Stąrnayęs .trejus me
tus J: V. armijpje'laike Ant
rojo pasaulinio karo. 
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Elksnis sulaikytas 
be kaucijos

Almars Elksnis, 21 metų, 
dipukas iŠ -Latvijos, tapo su
laikytas kalėjime iki teismo. 
Neišleis nei po kaucija. Jo 
teismo išdavas priklausys nuo 
to, ar „peiliu suraižytoji mer
gina išliks gyva.

Saraižytoji, Vonnie Jean 
Cornelius, randasi ligoninėje. 
Jis su ja buvo susipažinęs 
prieš apie mėnesį laiko, Bal- 
timorėje, o dabar su ja atva
žiavęs į New Yorką. Kaipo 
pabėgęs iš J. V. armijos, jis 
tikėjosi už jos pečių pasislėpt, 
būti aprūpintu’ finansiniai ir 
lyties reikalais. Bet toks ro
mansas greit iššaukė barnį ir 
abiem nemalonią užbaigą.

Miestinė Budžeto Taryba 
nusprendė išrenduoti miesto 
valdomas_ prieplaukas. Devy
nios prieplaukos stovėjo ne
vartojamos nuo 1947 metų dėl 
kilusio tuomet skandalo, kad 

I jos netinkamai išrenduo ja
luos.

Teisėjas Valente prašalino 
iš valdinės tarnybos prie teis
mų William J. Connolly. Val- 
stijinės įstaigos vykdomuose 
tardymuose'kji^ buvo įtartas 
bandyme parduoti teisėjo vie
tą. -Būdamas tamman iečių 
pastatytas, jis tačiau partinio 
patrijotizmo nepaisęs, vietą 
būtų pardavęs tam, kas būtų 
daugiau mokėjęs.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Puikiausia bet kada 
atėjusi iš Europos filmą." 

—Nepraleiskite jos.
niltftll 45thst. W.of 
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

HOUSEKEEPER for couple. Elec
tric čąuipped kitchen. References. 
Call IV. 3-2758 or write MRS. 
MORGAN, 8701 Ridge Ave., Phila
delphia 28,

* (22-24)

CLERK-TYPIST. To work in Or
der Department and other general 
office work for small growing ma'nu- 
facturing plant in North East. Must 
be intelligent and capable typist. 
All employee benefits. 5 day week. 
Phone Mr. Wayne. CU. 8-8300.

KROMETAL CO.
(20-22) '

Jeanne Carmen, gyve
nanti Queens, N . Y., iš
reiškia didelę nuostabą, 
kadC jinai buvo išrinkta 
karaliene (gražiausia 
mergina) spaudos foto- 

. grafistų baliuje.

Apraižė žmoną ir 
pats nusižudė

I^aivakrov. Daniel Parisi ne
šinas peiliu dasigavo į kriau
čių šapą pas žmoną, kuri bu
vo nuo jo atsiskyrusi. Pradėjo 
ją raižyti. Kitos dvi moterys 
šoko ją apginti. Ii* joms ap
raižė rankas. Pagaliau, pora 
vyrų jį nuginklavo, bet jis iš
trūko. Nubėgęs ant gatvės jis’ 
staiga metėsi po 1 praeinančiu 
sunkvežimiu ir tapo vietoje 
užmuštas. <

Šeimoje randasi du maža
mečiai vaikai.

New Yorke vardan civilinių 
apsigynimo sumobilizuota 21, 
000 “pagalbinės” policijos, 
kuri per ištisus mėnesius jau 
apmokoma policinio muštro 
teorijos. Įteiktas policijos vir
šenybei reikalavimas juos ap
ginkluoti.

”luiRMAT~
Masinis susirinkimas 

Williamsburge
Įvyks šio sekmadienio vaka

rą, 8 vai., Regina Mansion, 
601 Willoughby Ave., Brook- 
lyne. Programoje prakalbos ir 
diskusijos bėgamaisiais svar
biais klausimais," taipgi dainos 
ir muzika.

T. N.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė valymui na

muose. Dienos — Pirmadieniais, tre
čiadieniais ir penktadieniais. Dėl 
daugiau informacijų prašome skam
binti Sekmadienį. IL.9-8372.

REIKALAVIMAI
Reikalingos patyrusios operatorės 

prie moteriškų paltų (Ladies’ Coats 
—Section Work). Darbas nuo ka- 
valkų. Kreipkitės: 1167 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

(21-23)

Reikalingos Moterys-Merginos su
dėstymui žaislų. Patyrimas nereika
lingas. 75c į valandą pradžiai. Grei
ti pakėlimai algoj. Naujas fabrikas. 
Sveikatos apdrauda. Unijinė šapa. 
PLAS-TRIX CO., 909 Essex Street, 
Brooklyn, N. Y.

(21-22)

• ; »

Medus su Arbata
Orui atvėstąnt, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas laisves Įstaigoj

^FERNANDELX
'THE t. ITT Li WORLD Of

DON CAMILLO
From (he Bett-Stlllng Novel by Guareichly

Policijos kapitonas Bou1 at
rastas miręs prie savo namų 
garažiuje Staten Islande. Ty
rinėja mirties priežastį. Jis 
buvo vienas tų įkaitintųjų 
gemblerio Harry Gross raketo 
byloje.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

, OPERATORS. Experienced front 
makers on rayon dresses. Steady 
work; good working conditions. Ap- 
ly in person. 4th floor.

CALDWELL’S DRESS CO. 
1210 Race Street.

(20-22)

TYPIST-CLERK. 5 day week; $44 
per week starting salary. Good 
working conditions; good surround
ings, steady position. New Office. 
Apply in person. GENERAL DYE 
STUFF CORP., 123 So. 2nd Street, 
Philadelphia (near Custom House).

(20-26)

TYPIST-CLERK
Some knowledge of shorthand. 

Experienced desired, but not essen
tial. 9 to 5:30; 5 days. Steady posi
tion. Good working conditions. Will 
consider recent High School grad
uate. Apply in person.

PHILADELPHIA BLUE PRINT 
CO.

725 Chestnut'Street.
(20-26)

OFFICE WORK. Young woman 
with experience in general office 
work. Must be good typist. Steady 
position; good working conditions. 
Phone MR. GASKILL. NE. 4-0310.

(18-24)

HELP WANTED—MaLE
MACHINISTS. Experienced on 

Lathe,, milling and planer, for leath
er working machines. Good working 
conditions and good pay. Apply in 
person. E. HUBSCHMAN &'SONS, 
INC., 415 N. 4th Street. See Mr. 
Martin.

(22-24)

MACHINISTS. All around for 
jobbing shop. Good pay and working 
conditions. 40 hour week. Apply in 
person. A. B. BELFI CO., 1312 N. 
Hancock Street.

, (22-24)

AUTO BODY & FENDER MAN. 
Must be 1st class. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person. KURT’S AUTO BODY,

1374 E. Haines Street.
(21-^3)

AUTO MECHANICS. Some know
ledge of Diesel. Steady work; good 
working conditions. Apply in person. 
B. & L. GMC TRUCK SALES, 
4571 ’Torresdale Ave. OV phone:— 
CU. 8- 1020.

(21-24)

AUTO MECHANICS. Also needed 
HELPERS. Good pay; good work
ing conditions. Paid holidays; other 
benefits. Apply in person.

CHAMPION MOTORS, 6000 York 
Rd. NO PHONE CALLS PLEASE. 

(21-23)

SMOKERS. Nigh ( work. Men ex
perienced in smoking meats. Steady 
work; good working conditions. Only 
men with experience and references 
need apply. See MR. FLEEKAP.

FAMOUS MEATS PRODUCTS, 
819 Parrish Street.

(20-26)

Virginia 9-6125

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

. TYRIMUI

43

8^7-20 8Sth Street
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays

BAR&GRILI
l

T

Užlaiko puikų

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAIT1S

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8174

□

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ateinantį trečiadienį, 4 d. vasario, 8 
vai. vakare. Taipgi pranešame vi
siems nariams, kad nuo dabar bua 
laikomi visi susirinkimai [jfrma^K 
trečiadieniais kiekvieną mėn. tuorm^» 
paču laiku 8 vai. vakaro.

Valdyba.
(22-23)

RIDGEWOOD, N. Y.
L.D.S. 103 ir L.L.D. 55 kuopų 

bendras susirinkimas įvyks antra
dienį, vasario (Feb.) 3 d., pradžia 
8 vai. Vakare, Šapolo-Vaiginio salė
je, 147 Thames St., Brooklyn, N.Y.

Nariai ir narės malonėkite būti 
šiame susirinkime, užsimokėti duok
les ir atlikti kitus reikalus.

Komitetas.
(22-23)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį vasario 3 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių Klubo 
Salėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Sekretorius.
(21-23)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Literatūros draugijos 6 

kp susirinkimas įvyks vasario-Fcb. 
2 d., Liet. TautišKO Namo kamba
riuose, 8 Vine St., pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai yra prašomi da
lyvauti šiame susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui. Taipgi, 
kurie dar neužsimokėjote duoklių, 
malonėkite užsimokėti.

y Geo. Shimaitis.
(21-22)

DETROIT, MICH.
Vakarienė ir šokiai

Rengia Lietuvių Literatūros Drau
gijos 52-ra kuopa ir Lietuvių Mo
terų Pažangos Klubas. Įvyks sek
madienį, vasario (Feb.) 8 d., pra
džia ,5 vai, vakare, Draugijų svetai
nėje, 4097 Porter St. Bus paruošti 
skanūs valgiai, o po vakarienės 
smagiai pasišoksite. Tad visi ir vi
sos dalyvaukite. Įžanga $1.50. Nuo
širdžiai kviečiamo visus.

Rengėja.
(20-22)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

v

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N, Y.
Gerai Patyrę Baroeriai

□------------------------------—----------- iii

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..

Tel. EV^-6288 jjf' 
į------------------------------------------------- [Įj
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