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KRISLAI
Nubausti antisemitai.
Sveikas patarimas. ’ 
Lotynų Amerikoje.
Prancūzų nuomonė.

Rašo J. Gasiūnas

Rytų Vokietijoje buvo sui- 
v imti trys vokiečiai ir nuteisti 

už antisemitizmą. Du gavo po 
metus kalėjimo, vienas — du 
metus.

Tai parodo, jog socialisti
niame krašte antisemitizmas 

• yra įstatymais • draudžiamas. 
Bet koks tautinis ar rasinis 
šovinizmas ten yra netoleruo
jamas.

Kas kita Vakaru Vokietijo
je. Ten hitlerininkai visur į- 
sigalėję. Kitas tautas ir rases 
jie niekina, vokiečiu tautą 
skaito aukščiausia.

Antisemitizmas ten išsipla
tinęs. žydai visaip niekinami.

Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos administratoriai, kurie 
leidę ten įsigalėti hitlerinin
kams, ne tik jų nedraudžia, 
bet dar ir finansuoja jų Įstai
gas.

Senatorius Johnston Wash
ingtone iškėlė svarbų dalyką. 
Jis'ištyrinėjęs ir suradęs dide
lį perviršių amerikiečių užsie- 
nyje. Daugelis jų neturį ką 

< ten vekti.
Johnston apskaičiuoja, kad

’ šiuo metu galima atleisti iš 
užsieninės tarnybos apie 100,- ’ 
000 žmonių. O tai sutaupytų 
bilijonus dolerių.

Čilės respublikos katalikų 
vysk. Manuel Larian pareiš
kė, kad Lotynų Amerik. žem 

.dirbiai, kuriuos nesvietiškai 
išnaudoja didieji žemės savi
ninkai, pradeda bruzdėti ir 
ieško iš tos vergijos išeities.

Vyskupas Larian taipgi aiš
kino, jog “tikra lįrikščipniška 
tvarka’’ negalimai tol, kol že
mė priklauso tik7* keliems as- 

I menims, o milžiniškai žmonių 
didžiumai tik vargas ir skur
das pasilieka.

Larian bijo, kad Lotynų A- 
merikos žemdirb. nepadarytų 
tai, ką padarė Kinijos žemdir
biai : išvijo didžiuosius savi
ninkus ir pasidalino žemę.

Kad pastoti kelią marksis- 
1 Utinėms idėjoms, kurios Lotynų 

■"•Amerikoje plinta, šis vyskupas
siūlo žemės reformą. Bet jis 
nieko nesako apie didžiulius 
bažnyčių kontrolėje esamus 
žemės plotus.

88 milijonai General Motors 
serų 1952 m. pakilo po $17 
kiekvienas. Buvęs $50 seras 
dabar vertas $67.87.

Kadangi ši korporacija 
daugiausia pelno daro iš ka
rinių valdžios kontraktų ir ka
dangi dabar yra J. V. apsigy
nimo sekretorium minimos 
korporacijos buvęs preziden
tas, aišku, šie metai gali būti 
dar geresni tai korporacijai.

Chryslerio Šerai pakilo $18.- 
20, Willys — $12.50, Hudson 
—$17.25. Tai vis automobilių 
išdirbystės, turinčios didelius 
Raidžios kontraktus.

Mes mokame taksus, kurie 
suplaukia į fabrikantų ir ban 
kininkų kišenes. Tai vis šal
tojo karo politikos pasekmės.

Francūzų konservatyvi© lai
kraščio Le Monde redakto-

(Tą*a 4-tam puslap.)

PREZ. EISENHOWERIS LEIS CIANGUI VERŽTIS KINIJON
EUROPA IR INDIJA BIJO 
PLEČIAMO AZIJOJ KARO

Baisios audros, potvyniai 
pražudė daugiau kaip 800 
angly ir kitų europiečių

London, vasario 2. —Vie
sulai per dvi dienas, pleš
kėdami iki 150 mylių per 
valanda, sukėlė milžiniškas 
jūrų bangas, kaip kalnus, 
ir panardino didelius Ang
lijos, Holandijos ir Belgi
jos plotus po vandeniu. 
Pražudė daugiau kaip 800 
žmonių ir padarė šimtus 
milijonų dolerių medžiagi
niu nuostoliu.

Tie audringi potvyniai. 
nuskandino 129 žmones pa
jūriniuose pietiniai-rytinės 
Anglijos miestuose. Be to, 
viesulas nugramzdino ang
lų laivą Princes Victoria, 
pražudant 132 žmones, jū
riniame sąsiauryje * tarp 
Škotijos ir šiaurinės Airi
jos. Tarp žuvusiųjų yra ir 
keli Amerikos, kariškiai.

Pranešama, kad audra 
taip pat nuskandino vieną 
anglijos submariną ir suža
lojo bei sudaužė du kitus 
karinius laivus.

Mažesnėse Anglijos salo
se 500 gyventojų be. žinios 
dingo.

Baisiai įsiūbuota jūra 
pralaužė Holandijos kran
tų užtvankas ir užplūdo vi
są šeštadalį tos šalies že
mės. Suskaičiuota jau 394 
nuskendusių holandų; o ke
li šimtai kitų “be žinios 
-----------------_

Rakietiniy lėktuvų 
nuostoliai Korėjoj

Washington. — Ameri
kiniu lakūnu komanda 
skaičiuoja, kad rakietiniai 
Amerikos lėktuvai iki šiol 
viso sunaikino 548 Šiauri
nės Korėjos rakietinius lėk
tuvus, o šiauriniai korėjie
čiai per kautynes ore nušo
vė tiktai 45 Amerikos ra
kietinius lėktuvus. Sako, 
kad geriau išlavinti ameri
kiniai lakūnai ir geresni jų 
rakietiniai lėktuvai.

Sudužo du kariniai 
Amerikos lėktuvai

Hawaii. — Kalnan susi
kūlė Amerikos bombonešis, 
užmušant visus 11 buvusių 
jame kariškių.

Hong Kong. — Nukrito 
ir sudegė karinis Amerikos 
lėktuvas, kuriuo skrido 13 
kariškių. Teigiama, kad ke
li jų gyvi išliko.

yy—;---;
Amerikonai Korėjoje 
prarado 5 bomberius

Korėja. —r Amerikonai 
praneša, jog pereitą savai
tę jie prarado Korėjoje 
penkis bombonešius, tame 
skaičiuje ir vieną milžiniš
ką “lakstančiąją tvirtovę.” 

dingę.” Panardinta plotas, 
kur gyveno milijonas žmo
nių.

Belgijoj užlieta net tris, 
kąrtus didesnis plotas, ne- A 
gu Holandijoje, bet netaip 
giliai. Nuskandinta bent 
keliolika žmonių, bet dar 
nėra žinios apie daugelį ki
tu, c-

Keistos pasakos apie 
žydų bėgimus iš 
rytų Vokietijos

Berlin. — Amerikos poli
tikieriai vakarinėje Berly
no dalyje paskelbė pereitos 
savaitės pradžioje, kad ‘Vi
so 2,500 žydų gyvena Ryti
nėje Demokratinėje Vokie- 
čių Respublikoje.

Paskui per 4 dienas jie 
pranešinėjo, : kad po 1,000 
žydų kasdien perbėgą nuo 
komunistii iš rytinės Vo
kietijos į vakarinę Berlyno 
dalį, užimtą anglų, ameri
konų ir francūzų. Taigi 
per 4 dienas būtų pabėgę 
4,000 žydų, vadinasi, pus
antro tūkstančio daugiau, 
negu jų iš viso buvo rytinė
je Vokietijoje.
Amerikiniai koresponden

tai, pagaliau, atsikvošėjo 
skleidę per daug keistą pa
saką, todėl ėmė taisyti.; Sa
ko, “tarp žydų bėglių buvę 
ir vokiečių.”

Amerikonų pranešimai 
neseniai teigė,, kad sovieti
nė vyriausybė rytiniame 
Berlyne pristatė ginkluotų 
bokštų paliai rub'ežių su va
kariniu Berlynu, idant nie
kam neleist iš rytinio Ber
lyno perbėgti į vakarinę 
miesto dalį.

O pereitos savaitės. pa
baigoje amerikonai sudarė 
jau skirtingą pasaką. Esą, 
Soviet, tyčia taip persekio
ja žydus ir nepageidauja
mus sau vokiečius, kad jie 
urmu bėgtų į vakarinį Ber
lyną, globon pas ąnglus- 
amerikonus.

TĘSIASI TUGBOAT 
LAIVUKŲ STREIKAS

New York. — Miesto val
dyba pradėjo derybas su 
streikuojančiais tugboat 
laivukų-trauklių darbinin
kais, Darbo Federacijos 
unijistais. Pirmosios^ dery
bos iširo. . ‘ ’

3,500 darbininkų streikas 
sustabdė 450 laivukų, kurie 
naudojami ypač v žibalui- 
naftai ir angliai pergaben
ti.

Streikieriai reikalauja 
algos pakėlimo po 25 cen
tus valandai. • ♦

Taip pat streikuoja Phi- 
'ladelphijos ir Norfolko tug
boat darbininkai, reikalau
dami daugiau algos.

London. — Prezidento 
E i s e n h o werio leidimas 
Čiang Kai-šeko kinams iš 
Formozos atakuot Kinijos 
Respubjiką įvaro baimę an
glams.

Anglijos valdžia bijo, kad 
Eisenhowerio planas galė
tu užkurti visuotina karą c c- v
Azijoje; tuomet Anglija 
gal prarastų Hong Kongą 
ir Malają.

Paryžius. — Atsilankius 
Amerikos valstybės sekre
toriui J. F. Dulles’ui, Fran- 
cijos ministrai pasirodė su
sirūpinę, kad prez. Eisen
ho weris duoda leidimą 
čiangininkams iš Formozos 
pulti Kinijos Respubliką. 
Francijos valdovai bijo, kad 
tatai gal' privestų prie vi

Generolai ir repuhlikonai 
giria Eisenhowerio planą

Washington. — Admiro
las William D. Leahy, bu
vęs laivyno veiksmų vadas, 
pareiškė:

“Prezidentas Eisenhowe
ris. sugalvojo puikų dalyką 
—naudoti Čiang Kai-šeko 
tautininkus, kad jie ' padė
tų mums išspręsti klausi - 
mus Kinijos krantuose.”

Taip admirolas Leahy 
prasitaria ir apie galimą 
amerikonų įsiveržimą Kini- 
jon.

New York. — Gen. Mac- 
Arthur, buvęs vyriausias 
Jungtinių Valstijų koman- 
dierius Tolimiesiems Ry
tams, girdamas Eisenhowe

Anglų darbiečiai įspėja? kad 
Eisenhowerio planas gali 
užkart naują pasaulinį karą

London. — Aneurin Ge- 
van, buvusios darbiečių-so- 
cialistų valdžios ministras, 
įspėjo, kad prez. Eisenho
weris, atidarydamas For
mozos čiangininkų karą 
prieš Kinijos sausžemį, ri
zikuoja sukelti naują pa
saulinį 'karą.

Bevan, kairesniųjų dar- 
Ęiečių vadovas, smerkda
mas Eisenhowerio planą, 
“tuomi pareiškiai jau ofi- 

»cialę Anglijos Darbo Parti
jos. politiką,” kaip teigia 
New Yorko Times kores
pondentas Raymond Da
niell.

Bevan, kalbėdamas masi
niame susirinkime Birken
head mieste, sakė:

“Premjero Churchillo 
valdžia turi pareikšti Jung
tinėms Valstijoms, kad 
Anglijos žmonės atsisakys 
taikanti karinėms Čiang 
Kai-šeko avantiūroms. Dar 

suotino karo Azijoje, o tuo
met Kinijos komunistai ga
lėtų taip pastiprinti Viet
namo liaudininkus Indo-Ki- 
nijoje, kad francūzai taptų 
išvyti iš tos savo kolonijos.

Francijos ministrai' taip 
pat klausinėjo Dullesą, ar 
Amerikos karo laivynas ir 
lėktuvai rems čiangininkų 
atakas prieš Kinijos saus
žemį.-

New Delhi, Indija. — In
dijos valdininkai nusiminę, 
kad Eisenhoweris leidžia 
Formozos čiangininkams a- 
takuot Kiniją.

Indija priešinasi ^karo 
plėtimui už Korėjos sienų, 
o Indijos politikai teigia, 
kad Eisenhowerio planas 
“tikrai paplatins karą” 
Azijoje.

rio planą, sakė:
Prez. Eisenhowerio nuta

rimas, atidarantis Čiang 
Kai-šeko tautininkams ke
lią iš Formozos atakuoti 
Kinijos komunistus, “ati
taisys vieną iš (Trumano) 
keisčiausiu nesąmonių vi
soje karų istorijoje.”

Tatai, pasak MacArthu- 
ro, padės baigti Korėjos 
karą.

Washington. — Republi- 
konai senatoriai Taftas, 
Ferguson, Fulbright ir kiti 
užgiria Eisenhowerio planą 
dėl Formozos čiangininkų 
karo prieš Kinijos Liaudies 
Respubliką.

daugiau. Anglijos valdžia 
turi reikalauti, kad Ameri
ka atšauktų Čiang Kai-še
ko režimo pripažinimą 
(kaip Kinijos valdovo). To
kia tai yra oficialė Darbo 
Partijos politika.”
Faktinai visi anglai 
priešingi tam karui

Didieji komerciniai Ang
lijos laikraščiai — Sunday 
Dispatch, Sunday Express 
ir kiti — aštriai kritikuoja 
Eisenhowerio planą dėl 
čiangininkų karo prieš .Ki
nijos- Liaudies. Respubliką.

“Visi anglai, nepaisant 
partijinių skirtumų, įš es
mės priešinasi bet kokiam 
žygiui,' galinčiam paplatin
ti Korėjos karą,” kaip ra
šo N. Y. Times korespon
dentas. — Jie nusiteikę net 
prieš civilinio karo panau- 
jinimą Kinijoje.”
Prieš Dullesą

Amerikos valstybės sek-

Bet Amerikos laivynas gins 
čiangininkus Formozoj 
nuo Kinijos liaudininkų ,9

Washington. Prezi
dentas Eisenhoweris nu
sprendė, kad:

Karinis Amerikos laivy
nas jau leis čiang Kai-šeko 
kinam tautininkam iš For
mozos s.alos atakuoti Kini
jos Liaudies Respubliką.

Bet jeigu Kinijos liaudi
ninkai mėgintų įsiveržti Į

Atominė Komisija 
tvirtina, kad Sovietų 
Sąjunga turi A-bomby

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija pa- 
•neigė ex-prezidento Truma
no abejojimą, ar Sovietų 
^Sąjunga jau pasigamino a- 
tom-bombą.

š Mokslininku ir karinės 
žvalgybos surasti faktai 
patvirtina, kad Sovietų Są
jungoje 1949 metų vasarą 
buvo išsprogdinta viena 
atominė bomba, o 1951 me
tu rudeni—dvi tokios bom
bos, kaip primena. Gordon 
Dean, Amerikos. Atominės 
Komisijos pirmininkas. Ji
sai teigia, kad Sovietų Są
junga turi ir atom-bombų 
sandelį.

Gordon Dean nurodo, 
jog Sovietų Sąjungą yra 
pasigaminus dikčiai sprog
stamosios atominės me
džiagos, ir sako:

“O turint1 tokios atomi
nės medžiagos, jau nesun
ku pasigaminti tinkamus 
atominius ginklus.”

Tuo būdu Amerikos ato
minis vadas sumuša Tru
mano spėjimą, kad “rusai 
gal nemoka pasigaminti 
atom-bombą, nors jie ir tu
rėtų sprogstamosios atomi
nės medžiagos.”

Dingo angly lėktuvas 
su 39 žmonėmis

I  1

London. — Dingo ar žu
vo keleivinis Anglijos lėk
tuvas su 39 žmonėmis, dau
giausia kariškiais. Mano
ma, jis, viesulo pagautas, 
nukrito jūron už 260 mylių 
nuo Newfoundland salos.

retorius John Foster Dul
les šiomis dienomis atvyks 
Anglijon ir ragins j'ą eiti į 
politinisi-karinę vienybę su 
kitais vakarų Europos 
kraštais prieš komunizmą.

Anglų spauda iš anksto 
blogai atsiliepia apie Dul- 
leso atsilankymą. Kai ku
rie laikraščiai vadina • jį 
“veidmainiu.” Esą, jis rašy
damas Amerikos taikos su
tartį su Japonija, vienaip 
Anglijai sakė, o kitaip pa
darė.

Formozą, tai Amerikos ka
ro laivai ir lėktuvai užkirs 
aniems kelią. 1

Tokį prezidento sprendi
mą paskelbė jo valdininkai 
pereitą penktadienį ir pa
kartojo šeštadienį.
Eisenhoweris atšaukia 
Trumano įsakymą

Buvęs prezidentas Tru- 
manas, vos prasidėjus Ko
rėjos karui 1950 metų bir
želyje, pasiuntė karo lai-' 
vus į jūrų sąsiaurį tarp Ki
nijos ir Formozos salos ir 
įsakė jiems:

Atmušti Kinijos liaudi- 
ninkus-komunistus, • jeigu 
jie veržtųsi į Formozą 
prieš Čiang Kai-šeką.

Bet Amerikos karo lai
svai taip pat turi suląikyt ir 
Čiang Kai-šeko tautininkus 
nuo įsiveržimo į Kinijos 
sausžemį. -

Tuo įsakymu Trumanas 
stengėsi apriboti Korėjos 
karą: bijojo, kad jeigu Ki
nijos liaudininkai veržtųsi į 
Formozą arba čiangininkai 
j Kiniją, iš to galėtų išsi
vystyti visuotinas karas 
Azijoje.

Nepaisant Trumano įsar 
kymo, čiangininkai po A- 
merikos laivyno akimis 
laiks nuo laiko pasalingai 
įsiverždavo į Kinijos pa
krantes, naikindami jos į- 
rengimus, piešdami ir žu
dydami liaudininkus. Po 
tokių žygių sprukdavo at
gal. - -• *
Ko Eisenhoweris siekia

Prez. Eisenhoweris, leis
damas čiangininkams dary
ti didelius atvirus karo žy
gius prieš Kinijos Respub
liką, tikisi pasiekti šitokių 
tikslu:

1. Kai čiangininkai iš 
Formozos puls Kiniją, tai 
Kinijos liaudininkai turės 
laikyti ‘ savo pakrantėse 

.daugiau kariuomenės, kad 
atmuštų užpuolikus. Tuo
met Kinija negalės siųsti 
tiek daug savanorių į Ko
rėją, karan prieš ameriko
nus. Tokiu būdu bus. vykdo
ma ir Eisenhowerio taisyk
lė, kurią jis paskelbė savo 
rinkimų kampanijoje: “Te
gul azijatai kariauja prieš 
azijatus.”

2. Įsivėlus Čiang Kai-še
ko tautininkam į atvirą ka
rą prieš Kinijos Respubli
ką, tai Šiaurinės Korėjosir 
Kinijos liaudininkai bus 
stipriau verčiami baigti ko
rė j inį karą tokiomis sąly
gomis, kokias amerikonai 
išstatė. • lvL-.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sako nu
šovę 4 Amerikos lėktuvus.

i

ORAS. — Netaip šalta, ir 
sniegas ar lietus.
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Chicagos lietuviškų men
ševikų laikraštyj (š.m. sau
sio 19 d.) kaž koks Grigai
čio pamočninkas rašo apie 
Lietuvos vilkus. Girdi, jų 
šiandien ten esama daugiau 
negu buvo Smetonos lai
kais ir rašytojas tai skaito 
“katastrofa, kurios nebūta 
nuo viduramžių laikų.” 

Dėl to baisaus “spektaklio”!
KONGRESE IŠKILO reikalavimų, kad mūsų krašto 

saugumo sekretorius paaiškintų, kas yra atsakomingas 
dėl to baisaus “spektaklio,” kuris buvo suruoštas Korė
joje sausio 25 dieną, — “spektaklio,” kuriame žuvo ne
mažą amerikiečių karių.

Sausio 25 dieną Korėjoje buvo toks įvykis: tūli ameri
kiniai karininkai pasikvietė į svečius spaudos korespon
dentus ir kitus ir įsakė jiems stebėti, kaip' bus atliktas 
puolimas, ant vieno kalno, kuriame buvo įsitvirtinus kinų 

ijcąriuąmenė.
f

Svečiams buvo įteikti tvarkaraščiai, pagal kuriuos bus 
atliktas puolimas. Na, ir prasidėjo ataka-puolimas, daly
vaujant 40 lėktuvų, tankams, kanuolėms, pėstininkams.

Puolimas tęsėsi apie keturias valandas. Kai amerikie
čių ir jų padėjėjų kariuomenė prisiartino netoli priešo 
pozicijų, iš pastarųjų buvo paleista ugnis, — iš trijų pu
sių ugnis, kryžminė ugnis, kurioje, be abejojimo, žuvo 
nemaža karių. Ir “spektaklis” buvo toks, kad puolimas 
subliūško, puolėjai grįžo atgal, — grįžusiųjų tarpe buvo 
nemaža sužeistų 1

Kam visa tai reikėjo? Kodėl visa 'tai buvo ruošta? Kas 
dėl to yra atsakomingas?

Šitie klausimai dabar yra keliami Kongrese ir į juos 
peikalahjama duoti atsakymus.

'Pasirodo, jog protestai kyla ir iš tėvų, kurių sūnūs 
yra Korėjoje.

Negalima žmonių kaltinti už tai, kad jie protestuoja, 
nes šis “spektaklis” buvo daromas labai aklai, visiškai 
neįvertinant žmonių gyvybių.

. , Dėl to turėtų būti pabausti vadovai, kurie tą baisų 
dalyką atliko.

/ Prieš ragangaudiškas evikcijas.
1952 METAIS New Yorko valstijoje buvo išleistas taip 

vadinamas Gwinn įstatymas, pagal kurį nevalia gyvent 
“šubversyvei organizacijai” priklausančiam žmogui na- 

' xnuose, kurių pastatymui buvo naudotasi federaline pa- 
į* skola bei pagalba.

< Pasinaudodama tuo įstatymu, New York City Hou
sing Authority įstaiga, kurios žinioje yra visi tos rūšies 
jlamai (housing projects) pareikalavo, idant kiekvienas 

' tuose namuose gyvenantis šeimos galva pasirašytų po 
J‘nuomuotojo priesaika,” kad nei jis pats, nei kuris kitas 
asmuo, esąs jo bute, nepriklauso jokiai subversyvei orga
nizacijai, esančiai federalinio justicijos department© są- 

g rašė!
Taip buvo pradėti terorizuoti tuose projektuose gyve- 

'Tiantieji žmonės.
/ Pagaliau į šį reikalą įsikišo International Workers

■ Order, kurios nemaža narių kaip tik ir gyvena kalba- 
r muose namuose, ir jie buvo pradėti terorizuoti.
£ IWO advokatai kreipėsi pas teisėją Edward A. Con

ger, New Yorke, reikalaudami, kad jis sulaikytų New 
r York City Housing Authority nuo pasimoto tikslo. Tei
lsėjas Conger paklausė CIO balso ir išdavė laikiną in- 
; cĮžionkšiną (drausmę). Galutinas tuo reikalu teismo 
* Sprendimas bus padarytas netolimoje ateityje.
•j;\ Tenka pasveikinti IWO vadovus, kad jie pradėjo žy- 

. * gi prieš šį ragangaudžių naują mojimąsi terorizuoti 
į žmones tik dėl to, kad pastarieji galvoja ne taip, kaip 

jj jiori samdytojai.

® Mr. Baldwin giria Izraelio šnipus.
Ik PRAĖJUSĮ KETVIRTADIENĮ New York Times 

- * bendradarbis, “militarinių- reikalų žinovas,” Hanson.
* Baldwin, parašė straipsnį apie įvairių kraštų žvalgybą,
* šnipus.

K Mr. Baldwin bėdavoja, kad mūsų krašto šnipai, kurių 
t esą apie 15,000, — neužtenkamai patikimų žinių gauna 
. iš Tarybų Sąjungos. O kadangi nėra iš ten užtenkamai 
.patikimų žinių — apie fabrikus, apie militarinius pasi- 
ruošimus ir kitką, — tai Jungtinių Valstijų vyriausybė 

,'jnegali nusistatyti savo veiklai “tinkamos politikos” Ta
rybų Sąjungos atžvilgiu.

Tame pačiame straipsny j Mr. Baldwin išgarbina Izra
elio šnipus. Jo nuomone, Izraelis, turįs “gal būt apie 

’.300” šnipų ir jis mano, jog žydų krašto šnipų sistema 
Lasanti viena iš geriausiųjų pasaulyje.

Tokiai mažai šalelei, kaip Izraelis, užlaikyti tiek daug 
tarp tautinių šnipų nevertėtų, — jų užlaikymas, jų ope- 

. . racijos daug kaštuoja. Bet, atrodo, jog Izraelio iškaš- 
>-čiūs padengia kiti kraštai.

O kai Izraelio šnipai, palaikomi “anapus uždangos” 
besančiuose kraštuose, sučiumpami ir baudžiami, tai Tel 

•Aviv valdžią sako: “Žiūrėkit, jie puola žydus; ten anti- 
įįsemitizmas!” . •

■p Izraelio buržuazija, kuri valdo tą kraštą, yra politiniai 
akla ir ji, tarnaudama imperialistinėms šalims, to kraš- 

’ to liaudžiai didžiai kenkia.

(Jis, mat, žino!).
Menševikų laikraščio ben

dradarbis, kaž koks R-is, 
rašydamas apie vilkus, ne
tiesiogiai, garbina Smeto
nos režimą Lietuvoje. Gir
di, tuomet Lietuvos vilkai 
buvo registruojami (gal ir 
smetoniškus pasportus ne
šiojosi). Iš viso Lietuvoje 
buvę Ii934 metais — 112, 
1935—15'3, 1936—126, 1937 
—146, o 1938 metais tik 
113. '

Viskas tvarkoj tuomet 
ten buvo.

Smetonos laikais vilkai, 
pasirodo, buvo ne tik re
gistruojami, o ir šaudomi. 
Menševikų bendradarbi c 
žodžiais: “Nepriklausomos 
Lietuvos laikais energingai 
kovojant su vilkais, jų buvo 
kasmet nušaunama viduti
niškai 36, tar yra apie vie
nas trečdalis...”

Tai buvo laikai!...
O kaipgi dabar, kaip Ta

rybų Lietuvoje? Ką ten 
žmonės su vilkais dabar 
daro?

Registruoja juos? Ne! 
Pats menševikų laikraščio 
rašytojas pripažįsta, jog 
“1952 metais, iki gruodžio 
mėn. susovietintos Lietu
vos teritorijoje buvo.nušau
ta... 260 vilkų.”

Matyt, Lietuvos žmonės 
šaudė ir registruotus ir ne
registruotus, jeigu tiek 
daug jų nušovė! Šaudo vil
kų ne vieną trečdalį, o tiek 
kiek tik gali!

R-is, gyvendamas Chica- 
goje,' ar kur kitur, sapnuo
damas apie geruosius sme
toniškus laikus Lietuvoje, 
susapnavo, jog dabar Lie
tuvoje vilku esama “apie 
800.”

' Jų daug, o Lietuvos gy
ventojai “neturi šautuvų ir 
teisės, medžioti...” verkia 
R-is.

Jeigu neturi šautuvų, tai 
kuo galėjo nušauti tuos 
260?! Menševikų pleperis 
nepasako.

Kalbant rimtai, reikia 
pripažinti, jog Lietuvoje 
šiuo metu gali būti vilkų 
daugiau negu jų buvo prieš 
karą. Kodėl? Pirmiausiai 
todėl, kad pati Lietuva 
šiandien didesnė, platesnė, 
negu buvo prieš karą. 'Lie
tuvai buvo grąžinta josios 
pakraščiai; , nemaža grą
žintų sričių yra miškingos.

Antra ir tai bene svar
biausia priežastis: karo 
metu hitlerininkai šaudė, 
naikino žmones, naikino gy
vulius ir juos dažnai, .už
mušę, paliko laukuose, pa
miškėse ąj'ba miškuose. Vi
sa tai teikė vilkams ėdalo 
ir jie labiau veisėsi. Karo 
metu žmonės nedarė ant 
vilkų ablavų, nes, drąses
nieji . turėjo užtenkamai 
darbo daryti ablavas ant 
nacių okupantų, o bailes
nieji bijojosi ir pasijudinti.

Dabar Lietuvos žmonės 
daro ant vilkų ablavas, 
juos šaudo, juos naikina ir, 
be abejojimo, neužilgo Isie
tuva nuo vilkų bus apvaly
ta.-

Gi toji.“katastrofa”; ku- 
rią menševikų laikraščio 
bendradarbis regi Lietuvo
je, iš tikrųjų yra jo paties 
galvoje ir jis turėtų eiti 
pas gerą gydytoją. '

Vilniaus bibliotekos praeitis ir dabartis
VILNIUS. — Kartu su 

Leonu Vladimirovu — Vil
niaus valstybinio universi
teto mokslinės bibliotekos 
direktorium — mes perei
name po stambiausiosios 
Tarybų Lietuvoje bibliote
kos skaityklas ir ’tarnybinė 
patalpas. Mūsų palydovas 
— ąistringas knygų mėgė
jas ir garbus kalbininkas, 
vienodai gerai mokantis 
kelias kalbas — su įkarš
čiu pasakoja apie bibliote
kos darbą, apie jos skaity
tojus ir nepaprastai gau
sius knygų fondus, apie jos 
ilgą, beveik keturių šimtų 
metų istoriją.

Sprendžiant iš išlikusių 
dokumentų, Vilniaus biblio
teka buvo įsteigta 1570 me
tais. Jos lentynose galima 
išvysti knygas nublukusiais 
tymo apdarais. Jos čia išgu
lėjo daugiau kaip 3 šimtus 
aštuoniasdešimt metų. Per 
tą laiką biblioteka pergy
veno kelis karus, gaisrus, 
išgrobstymus. Antrojo pa
saulinio karo metais vokiš
kieji fašistai, kurie buvo 
laikinai okupavę Lietuvą, 
barbariškai sudegino ir iš
grobstė daugiau kaip šimtą 
tūkstančių bibliotekos kny
gų. Laimei, lietuvių tautai 
pavyko nusaugoti nuo sve
timšalių grobikų pagrindi
nius • bibliotekos turtus. 
1944 metų vasarą, kai Ta
rybinės armijos daliniai iš
laisvino iš okupantų seną
jį Vilnių, bibliotekos fon
dai sudarė daugiau kaip še
šis šimtus tūkstančių to
mu...

IŠ UNIJŲ VEIKIMO
Reikalauja didesnių algų

Apie puse miliono darbi- ? centus.
ninku, dirbančiu visokius v 7 4- j

darbus prie • geležinkelių 1 
aptarnavimo, reikalauja di-

! dėsnių algų.;
Jų unijų atstovai, kurie 

tariasi s.u darbdaviais, nu
rodo, kad geležinkeliai 1952 
metais padarė pelųo virš 
biliono dolerių. Tai gali ir 
darbininka ms * algas pakel-

k'or-

-o-
Viena kalba, kitą daro F

“CIO News” .pastebi, 
kad prez. Eisenhoweris sa
vo inauguracijos kalboje 
pažymėjo ir tai, kad “uni
jos turi but apsaugotos.”

Tuo pačiu kartu jis prak
tikoje visai ką kitą daro: 
susistatė į savo kabinetą 
priešdarbininkiškus- 
poracijų žmones.

CIO viršininkai esą ne
patenkinti, kodėl Eisenho
weris nei vieno CIO žmo
gaus nepaskyrė į nors vie
ną valdvietę, kuomet Ame
rikos Darbo Federacijos 
vadas Durkin gavo Darbo 
sekretoriaus vietą.

,-o-
Reikalauja naujų 
pasitarimų '• » X

CIO tekstilės ^darbininkų 
unijoj prezidentas Emil 
Rieve pranešė visoms uni
joms, kad gyvenimo reik
menų kainoms pakilus rei
kia peržiūrėti senieji kont
raktai ir turėti s.u darbda
viais pasitarimai, dėl aukš
tesnių algų išgavimo.

.-o-
Laimėjc streiką

Philadelphijos transpor- 
tacijos darbininkai, po pen
kių dienų streiko, kuris bu
vo suparalyžiavęs visą 
miesto 'judėsi, laimėjo per-

10,500 darbininkų išgavo 
40 valandų savaitę, tuoj 8 

j / *1 *1 1__ 11*

rugsėjo mėn. pakelti 6 cen

Lankytojui, kuris pareiš
kia noro smulkiai susipa
žinti su biblioteka-, žinoma, 
pirmiausiai parodo unikali- 
nius leidinius, kurie turi 
didelę reikšmę. Tokių leidi
nių Vilniaus universiteto 
bibliotekoje yra daug. Uų 
tarpe — senovinių pirmą
syk išspausdintų lietuviškų 
knygų rinkinys, daugiau 
kaip du šimtai -labai retų 
XV amžiaus inkunabulų, 
nepaprastai gausi kolekcija 
knygų (apie 100 tūkstan
čių), išleistų įvairiomis kal
bomis ir įvairiose šalyse 
per XVI—XVIII amžiūs. 
Didžiulę bibliografinę ir 
istorinę vertę turi plataus 
bibliotekos kartografijos 
skyriaus unikalinės kolek
cijos.

— Šiandieną, — sako Le
onas Vladimirovas, — kai 
mes su 'tamsta kalbamės 
apie mūsų biblioteką, man 
norisi papasakoti' jums ne 
tiek apie , retus leidinius, 
kiek apie tuos žymius ir 
esminius pakitimus, kurie 
šiose salėse įvyko per tary
bų valdžios met. Pagalįau, 
retų leidinių visada buvo, 
nors niekuomet pirmiau 
jais nebuvo taip domimasi 
ir jie nebuvo taip įdėmiai 
studijuojami, kaip domima
si ir studijuojama dabar. 
O va bibliotekos gyveni
mas ir pobūdis, jos fondų 
papildymo ir didėjimo 
tempai, skaitytojų aktyvu
mas ir net patys skaityto
jai— visa tai tiesiog atsi
mainė per kokius septyne
rius — aštuonerius metus.

1954 m. birželio mėn

i Gina suspenduotus
New Yorko maliorių uni

jos distrikto sekretorius- 
ivdininkas Martin' Rarback 
pasimojo nuslopinti opozi
ciją suspendavimu dar še
šių eilinių narių veikėjų 
neva už komunistinį veiki
mą.

Bet tie unijos lokalai nu
balsavo ginti suspenduo
tus ir pasmerkė patį Rar-

-o-
karinę isteriją
CIO unijų .kon-
įvykusi Peoria,

Pasmerkė
Illinois 

vencija, 
Ilk, priėmė rezoliuciją, ku
rioje pasmerkiama karinė 
isterija, kuri slopina pa
matines asmens teises “vi
dujinės apsaugos” vardu.

-o-
Plieno unijos vadas 
užėmė vietą

CIO Politinio Veikimo 
Komiteto direktorius ir 
Amalgameitų Rūbsiuvių 
Unijos vice prez. Jack 
Kroll pasitraukė iš Ohio 
CIO / tarybos prezidento 
vietos.
. Tą vietą užėmė plieno 
darbininkų unijos - vietinis 
direktorius James P. Grif
fin.

Arthur Goldberg pasili
ko CIO centro ir plieno 
darbininkų unijos advoka
tu.. Bet jis mano neužilgo 
iš tos vietos pasitraukti.

. • -o-
Ragino panaikinti diskri
minaciją CIO lokaluose

Negrų teisių gynėjas 
Thurgjiod Marshall pareiš
kė viename CIO susirinki
me, kad daugelis CIO uni
jos lokalų pietuose toleruo
ja negrų diskriminaciją.

Jis reikalavo išmesti laū-u 
kan iš dirbtuvių diskrimi
nacines iškabas ir. lokaluo 
se praktikuoti rasinę lygy 

Beje, spręskite patys...
Ir kai direktorius ima 

minėti skaičius, pavardes, 
faktus, kai jis palygina ir 
sugretina tai, kas buvo, su 
tuo, kas yra, — o daug kas 
iš to, kas apibūdina šian
dieninį bibliotekos gyveni
mą, aišku be jokių žodžių 
ir paaiškinimų, — mes aki
vaizdžiai įsitikiname, kad 
pakitimai, įvykę čia per ta
rybų valdžios metus, yra 
reikšmingi ir principialūs. 

»Neperdedant galima pasa
kyti, kad visiškai naujas, 
pirmiau neregėtas gyveni
mas atėjo ir įsiviešpatavo 
po senosios universiteto bi
bliotekos skliautais.

Visų pirma, žymiai padi
dėjo bibliotekos knygų fon
dai: palyginti su 1944 me
tais jie padvigubėjo ir da
bar sudaro daugiau kaip 
vieną milijoną du šimtus 
tūkstančių tomų. Tatai pa
aiškinama tuo, kad Vil
niaus biblioteka pagal tary
binės vyriausybės * nutari
mą gauna privalomą visų 
šalyje išeinančių knygų eg
zempliorių. Be to, bibliote
ka kasmet išleidžia maž
daug du šimtus penkiasde
šimt tūkstančių rublių nau
jai literatūrai įsigyti. Pa
galiau, ji gauna didelius 
knygų siuntinius, kuriuos 
lietuvių tautai kaipo dova
ną siunčia stambiausiosios 
Maskvos, Leningrado ir ki
tų Tarybų Sąjungos mies
tų bibliotekos. Apie tai, 
kiek šioji’ pagalba yra es
minga, galima spręsti kad 
ir iš to, jog vien per pasta
ruosius dvejus metus Vil
niaus universiteto bibliote
ka kaipo dovaną gavo de
šimtis tūkstančių rusų bei 
užsienio, klasikų ir‘tarybi
nių rašytojų knygų.. Kaip 
ir visos stambios Tarybų 
šalies bibliotekos, ji prenu
meruoja nepaprastai daug 
tėvyninės ir užsienio perio
dinės literatūros, tame tar
pe trisdešimt tris, žurnalus 
iš Jungtinių Amerikos Val
stybių.

Dar sparčiau, negu kny
gų fondai, didėjo bibliote
kos skaitytojų skaičius. 
Ligitarybiniais laikais bib
lioteką per metus lankyda
vo ne daugiau kaip trisde
šimt - tūkstančių žmonių. Ji 
tuomet labai stokojo lėšų 
ir buvo priversta rinkti iš 
skaitytojų menkus skati
kus, kad bent galėtų kaip 
nors palaikyti savo egzis
tavimą....

Nuo tarybų valdžios įve
dimo momento visas įvai
rus bibliotekos skaitytojų 
aptarnavimas čia, kaip ir 
visose kitose Tarybų Sąjun
gos bibliotekose, vyksta vi
siškai nemokamai. Be dvie
jų Skaityklų, kuriose vienu 
metu telpa maždaug šeši 
šimtai žmonių, bibliotekoje 
pirmą kartą per visą jos 
gyvavimo istoriją pradėjo 
veikti abonementų salė, kur 
knygos išduodamos į na
mus. Prie bibliotekos įstei
gtas tarpbibliotekinis abo
nementas, per kurį galima 
gauti bet kurią knygą iš 
bet kurios Tarybų Sąjun
gos bibliotekos, ir specialus 
bibliografijos škyrius, ku
ris, skaitytojams prašant, 
dūoda reikalingų informa
cijų. Ir nenuostabu, kad bi
bliotekos lankytojų skąi- 
čius, palyginti su ligtarybi- 
niais laikais, padidėjo dau
giau kaip šešis kartus ir 
dabar siekia du šimtus 
tūkstančių žmonių per me
tus!

Norėdama kuo labiausiai 

tytojų, bibliotekos direkci
ja per kelerius paskutinius 
metus įsteigė keturiasde
šimt filialų, kurių knygų 
fondas periodiškai atnauji
namas. Tokie filialai yra į- 
steigti ne tik universiteto: 
fakultetuose ir katedrose, 
bet ir studentu bendrabu
čiuose, miesto įmonėse, vi
durinėse mokyklose. Ir jei 
pirmiau biblioteką iš esmės 
lankydavo tik universiteto 
studentai ir dėstytojai, tai 
dabar jos skaitytojų tarpe 
galima sutikti ir Vilniaus 
gamyklų bei fabrikų darbi
ninkus, ir valstybinių įstai
gų tarnautojus, ir viduri
nių mokyklų aukštesniųjų 
klasių mokinius.

Būdingi yra ir pakitimai, 
įvykus.ieji bibliotekos ap
tarnaujančiojo personalo 
tarpe: ne tik padidėjo dar
buotojų skaičius, bet ir pa
kilo jų kvalifikacija.. 1952 
metų pavasarį trys biblio
tekos darbuotojai sėkmin
gai baigė Leningrado nea
kivaizdinį bibliotekinin
kystės institutą; vienuolika 
jos darbuotojų neakivaizdi
niu būdu mokosi aukštosio-i 
s.e ir vidurinėse šalies bib
liotekininkystės mokyklo
se. ’Šis faktas yra juo la
biau būdingas, jei prisimin
sime, kad visoje buržuazi
nėje Lietuvoje aplamai ne
buvo bibliotekų darbuotojų, 
išėjusių specialų mokslą.

Prieš išeidami iš biblio
tekos, mes spėtinai per
žvelgėme kelių, skaitytojų 
formuliarus. Daug skaito 
Tarybų Lietuvos sostinės 
studentinis jaunimas. Štai 
universiteto istorijos-filolo
gijos fakulteto studentės 
Vytautės Žilinskaitės kor
telė... Per paskutinius du 
mėnesius mergina perskai
tė daugiau kaip dvidešimt 
knygų. Jų tarpe — Jack 
Londono ir Howardo Fastol 
kūriniai anglų kalba, VJ 
Majakovskio ir įžymiosios 
lietuvių poetės Salomėjos 
Nėries eilėraščiai, L. Tols
tojaus ir Mopasano roma
nai, Gorkio, Ibseno ir Šeks
pyro pjesės. Reguliariai bi
blioteką lanko medicinos 
instituto dėstytojas Henri
kas’Polukordas, spaustuvės 
darbininkas Kipras Vinčiū- 
nas, studentai 
Marcinkevičius, 
maitytė, Birutė 
daugelis kitų.

Dar Leninas
pagrindinis bibliotekos ver-. 
tingumas yra ne tai, kiek 
joje yra retų leidinių, o tai, 
kaip plačiai knygos cirku
liuoja liaudyje, kaip spar
čiai auga skaitytojų gre
tos.. Vilniaus universiteto 
biblioteka dabar įžengė į 
reikšmingą savo istorijos 
laikotarpį — ji tapo tikrai 
visiems prieinama, tikr^ 
visaliąudine biblioteka. T* 
tai ir sudaro tą svarbiausią 
ir principialiai naują bruo
žą. kurį tarybų valdžia su
teikė seniausiajai Lietuvos 
bibliotekai. ,

N. KomskisJ

Justinas 
Alė Ado- 

Kutraitė ir

sakė, kad

Lenkijos žmonių mityba 
žymiai pagerėjo

Varšava. — Demokra ti
mes Lenkijos gyventojai 
1952 metais sunaudojo 26 
procentais daugiah kiauši
nių, 18 procentų daugiau 
pieno, 16 procentų. daugiau 
sviesto ir 25 procentais 
daugiau duonos, negu 1951 
metais, kaip praneša Len
kų Žinių Agentūra. (

Kairo, Egiptas. —An 
biškos šalys kaltina 
už keturių arabų 
Izraelis sako, jie buvo 

na Izraeli 
nušovimą

verzę į jo žemę



MONTREAL,
Sveikatingumas pagerėjęs

. Miesto sveikatos depart
amento direktorius Dr. Ade- 

lard Groulx raportavo, kad 
Montreal© mieste 1952 me
tais sveikatingumas pagė- 
'rejęs. ir mirtingumas suma
žėjęs, ypač nuo tuberkulio- 
zo ligos. Jis sako, kad iš
l, 000 žmonių mirė 9.5, pa
lyginus su 9.7 1951 ir 1950
m, , o 11.0 1943 m. Tuberku
liozė pasiekus žemiausi laip

snį iki šiai dienai, būtent,
23.4 mirė iš 100,000 žmonių, 
palyg. su 35.4 1951 ir 79.2 
dešimts metų atgal.

Iš antros pusės tačiau, 
jis sako, širdies liga ir vė
žys padidėjo. Nuo pirmos 
ligos mirtingumas pasiekė
361.4 ir antros 159.7 iš 
100,000 žmonių 1952 m., 
palyginus su 355.6 ir 159.1 
1951 m. Šiuo momentu, sa
ko jis, šios ligos yra di
džiausios mirtingumo prie
žastys.

CANADA
Nežiūrint padidėjusio 

skaičiaus užkrečiamų ligų, 
jis teigia, kad mirtingumas 
sumažėjęs. Mirė tik trys iš 
100,000 žmonių. Iš viso nuo 
užkrečiamų ligų mirė 22 
žmonės, palyginus su 26, 
pirmesniais dviem met. 
Tokių ligų raportuota 16,- 
496, palyginus su 1951 m*, 
kur buvo 12,668.

Gimimai 1952 m. sumažė
ję ant 40. Gimė 24,700, pa
lyginus su 24,740 1951 m. 
Vedybos irgi sumažėjusios. 
1951 m. vedė 11,142 ir 1952 
m. vedė 11,100 porų. Jis 
taip pat pastebėjo, kad va
duojantis federalio statisti
kos biuro duomenimis nuo 
1941 m. iki 1951 m., Mont
real© gyventojų skaičius 
padidėjęs 13 nuošimčių.

-o-
l Gelbstint paltą nuo gaisro 

žuvo šeima
Sausio 25 d. rytą miesto 

rytinėje dalyje, ant Onta

rio gatvės, kilo gaisras nuo 
aliejinio pečiaus. Name gy
veno jauna pora, Cagno. 
Vyras 20 m. amžiaus,, ir 
moteris 19 m., kuri laukėsi 
kūdikio,. Nors juodu spėjo 
išbėgti nuo gaisro, bet jau
na moteris pagailėjo savo 
kailinio palto. Abu sugrįžo 
vidun gelbėti nuo ugnies 
palto. Jiems sugrįžus vi
dun, aliejinis pečius1 sprogo 
apliedamas juos liepsna. 
Vyras žuvo vietoje, o mote
ris, nors spėjo išbėgti lau
kan ir po dienos ligoninėje 
pagimdė mirusį kūdikį, ir 
kiek vėliau pati mirė.

Motina su naujagimiu 
palaidoti vienam grabe.

-o-
Dorchester gatve bus 
miesto pagražinimas

Kuomet Dorchester gat
vė, nuo Guy iki Delorimier, 
bus praplėsta, tai bus gra
žiausia gatvė visam mieste, 
kaip sako miesto planavi
mo departmentas. Platini
mo darbas manoma pradėti 
trumpoj ateityj.

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —68—

(Tąs£)
— Kaip! Jūs nežinote? Jau seniai ap

leidau... Taip, mane išmetė lauk.
Jis nesuprato. Ji paaiškino, tarp kitko 

linksmai, kad ji nusigyveno iš savo kal
tės, dėl abejingumo savo reikalams...

— Puikiai padaryta! — pridūrė ji.
Ir ji ėmė kalbėti apie kitus dalykus. 

Nė žodelio apie savo gyvenimą. Ne to
dėl, kad būtų norėjusi jį slėpti; bet tai 
kitų nelietė. Jei Žiulijenas vis dėlto bū
tų spyręsis, būtų ko nors paklausęs, ji 
būtų pasakiusi tikrą tiesą. Bet jis nieko 
neklausė, jis nebūtų drįsęs; jis pakvai
šo dėl šios vienintelės minties: ji netur

it tinga, neturtinga kaip ir jis... Jau siūK- 
1 telėjo karštas vilties vėjas.

Norėdamas paslėpti savo susijaudini
mą, jis su grubiu draugiškumu pasilen
kę prie knygutės, kurią ji ką tik buvo 
skaičiusi:

— Ką jūs čia skaitote?
Jis pavartė. Mokslinis žurnalas. Jų 

čia buvo visas ryšulys.
» — Taip, — tarė Aneta, — aš bandau 
sužinoti, kas dedasi. Tai nelengva. Jau 
penkeri metai, kai pamečiau pėdsakus; 
man reikia užsidirbti pragyvenimui, 
duoti pamokas, aš neturiu laiko. Nau
dojuosi Velykomis, kai nebėra pamokų, 
esu bedarbė. Bandau atitaisyti praras

tą laiką, ryju dvigubais kąsniais, mato
te! (ji parodė savo’išdėstytus atskleistus 
žurnalus) — aš norėčiau viską praryti. 
Bet tai per daug, nebepajėgiu, man rei
kia vėl pradėti mokytis; daugybė daly
kų įvyko nuo to laiko, kai juos palikau; 
minimi darbai, apie kuriuos aš nieko ne
žinau... Dieve! kaip sparčiai žengiama!.. 
Bet aš juos pavysiu! Prisiekiu, nenoriu 

\ pasilikti užnugaryje, pakeliui, kaip rai- 
uša. Puikių dalykų yra pasižiūrėti. Aš 
■•■noriu juos matyti...

Žiulijenas gėrė jos žodžius. Iš viso, ką 
ji kalbėjo, jam įstrigo tik tai: ji sunkiai 
pelnėsi pragyvenimą; ir ji juokėsi... Jo 
susižavėjimas iškėlė ją į tokias aukšty
bes, kurių ankstyvesnio j i Aneta nieka
dos nebuvo pasiekusi. Ir ji kartu su sa
vim traukė ir .jį. Nes ji atnešė jam tą 
džiaugsmą, kurio jis neturėjo.

Jie išėjo kartu. Žiulijenas didžiavosi, 
eidamas kartu su šia puikia moterimi; 
jis niekaip negalėjo atsistebėti, kad ji 
taip gerai jį prisiminė. Kadaise, anais 
laikais, ji atrodė vos pastebinti jo buvi
mą. O štai ji priminė jam menkus, pa
mirštus jį liečiančius įvykius! Ji pasi
teiravo apie Žiulijeno motiną. Jis dėl 
to taip susijaudino, jog visas jo varžy
masis ištirpo; jis savo ruožtu pradėjo 
pasakotis; bet jam lengvai nevyko, žo
džiai buvo sušalę. Aneta jo klausėsi ma
loniai pašaipi; jai kilo noras jam pasuf- 
iJpriuoti. Jis dar tik buvo bepradedąs,' 
ir jam kilo pasitikėjimas savimi, kai ji 
ištiesė ranką atsisveikindama. Jis betų- 

Į rėjo laiko tik paklausti, ar ji 'dar sugrį- 
t šianti į biblioteką, ir pasidžiaugti, išgir

dus sakant: “Ryt.”
Žiulijenas grįžo namo sumišęs. Jiš 

, pats savęs gėdinosi'; bet ryt jis visa ati- 
taisys. Šiandien jis benorėjo nieko kito

galvoti, kaip tik apie šio draugiškumo 
stebuklą. Aneta, iš savo pusės, klimps- 
tanti į Šilvi aplinką, džiaugėsi radusi sa
vo mokslo metų draugą. Ne dėl to, kad 
jis būtų buvęs labai gyvas,— tikrai ne! 
— bet rimtas, simpatingas, puikus vyru
kas... Koks ledo gabalas!..

Rytoj dieną ji neturėjo progos pakeisti 
nuomonę. Žiulijenas atšildavo tik būda
mas vienas, namie. Kai tik jis Anetą 
pamatydavo, tuoj pat suledėdavo. Jis 
dėl to buvo labai nelaimingas. Jis būda
vo paruošęs pasakyti daug dalykų (pa
sikalbėjimą jis ruošdavo kaip paskaitą): 
Anetos akivaizdoje nieko nelikdavo. Iš 
daug kartų atšildyto vielinio pasakojimo 
likdavo tik sausas ekstraktas... Jis pats 
nuobodžiaudavo, klausidamasis savo mi
kčiojimo. Jis atgaudavo savo vertę tik 
mokslo plotmėje, kai reikalas Ae jį lies
davo. Ten jis buvo tikslus, aiškus ir bet
gi įsikarščiuodavo. Anetai nieko dau
giau nė nereikėjo. Godžiai norėdama 
mokytis, ji apiberdavo jį klausimais, ku
rie Žiulijeną linksmino savo protingu
mu; greit sumojanti, dažnai spėjanti 
klaidingai, bet (užtekdavo tik vieno žo
džio) surandanti kaip tik tą vietą, kur 
ją norėta atvesti... Jis mėgo šį atidų 
veidą, kurio akys pasinerdavo į jį, norė
damos greičiau pasiekti jo mintį, ir stai
ga nušvisdavo... Ji suprato! Tai džiaug
smas pasidalintos minties, tos nemato
mos saulės ir tos perspektyvos, kurią ji 
apšviečia, džiaugsmas žengti kartu į at
radimus naujais keliais, kur jis būtų jos 
vadovas K Miela buvo taip kalbėtis šios 
knygų halės, šios proto šventyklos susi
kaupime!

Miela jam, bet tik ne kaimynams! Nes 
jis kalbėjo garsiai; jis pamiršo, kad bu
vo kaimynų. Aneta jį tildė šypsodamasi 
ir pakilo išeiti. Jis ėjo paskui ją. Bet 
nebeturėdamas prieš save stalo ir kny
gų, jis gatvėje vėl pasidarė toks pat be
jėgis, kokįjį Aneta buvo vakar mačiusi. 
Ji pabandė priversti jį kalbėti apie sa
ve; tuščios pastangos! O jis negalėjo 
prisiversti su ja atsiskirti; jis norėjo ją 
palydėti iki jos namų durų: ir vis toks 
pat nenatūralus, susitraukęs, staigus’ vis 
dėl to savo nemitrumo; ir nenoromis kar
tais netgi nelabai mandagus... Jis buvo 
grasus! Aneta truputį susierzinusi gal
vojo:

“Kur, po velniu, galėčiau juo nusikra
tyti?”

Žiulijenas pastebėjo tylinčios jos bur
nos kampe pašaipos raukšlelę. Mis greit 
sustojo ir tarė prislėgtu balsu:

—O! atsiprašau, aš jums įkyrėjau!.. 
Taip, aš tai žinau, aš žinau! Aš esu 
toks nuobodus!.. Aš, nemoku kalbėti. Aš 
esu atpratęs. Gyvenu vienas. Mano mo
tiną yra gera, labai gera; bet aš jai ne
galiu pasakoti savo minčių. Daug kas 
jau keltų neritną; ji jų nesuprastų...'Ir 
aš niekad nemokėjau rasti žmogaus, ku
ris tuo domėtųsi... Aš to nė neprašau... 
Jūs buvote gera, kantriai manęs, klausy
damasi: Aš’ pasileidau pirmyn,' norėda
mas jums pasakoti... Bet tai negalima.

(Bus daugiau)

Kaip bus pravesta plėti
mo darbas, gątvė, bus per
skirta 8 pėdų pločio juosta 
apsėta žole. ’ Abiem šios 
juostos pusėm kelias va
žiavimui turės po 44 pėdas 
pločio, o šaligatviai po 12 
pėdų pločio.

-o-
Gyduoleis nuo slogų ir gripo

žiemos laiku, ypač nepa
stoviam orui esant, kaip 
mes turime šią žiemą, vie
ną dieną šilta, kitą šalta, 
daug žmonių serga slogo
mis arba gripu. Daugumas 
apsirgę pirmiausiai skubi
nasi pas gydytoją. Bet Mc
Gill universiteto 'studentų 
sveikatos cplarnavk o in
stitutas turi kitokį “pagy
dymo” būdą; Jie nebando 
gydyti su vaistais. Jie turi 
kitus būdus, kaip nuo šal
čio gydyti įr pataria vi
siems šitaip gydytis:

I

. “Sveikas protas ir savęs 
sudisciplinavimas svarbes
nis, negu medicina gydy
muisi nuo slogų ir gripo,” 
sako1 jie. “Daugumas žmo
nių, po 'dienps išbuvimo na
mie, skuba tuojau keltis iš 
lovos ir eiti laukan. Kartais 
ekstra dieną lovoje p-a gu
lėjus gali daugiau padėti, 
negu gyduolės. Skubėjimas 
laukan ar prie savo kasdie
ninio užsiėmimo, kol kūnas 
ne visiškai pasveikęs, nepa
jėgia atsispirti prieš ligą 
ir tas apsunkina išsigydy- 
ma.”

t.

Bendras, jų patarimas, 
jei sergi slogomis ar gri
pu: “Neik laukan, jei kar
štis (temperatūra) pakilęs 
— ir reik laukan per grei
tai.”

-o-
Apvogė lietuvį

Vagišiai įsiveržė į apart- 
mentą ir apvogė lietuvį J. 
Bruką. Vagystė papildyta 
dienos laiku, jam išėjus į 
darbą. Grįžęs iš darbo rado 
viską išnešta, ką tik jis tu
rėjo savo kambaryje, įskai
tant ir visus drabužius. Va
gis paliko savo senus, su
plyšusius drabužius.

-o-
Serga

Jane Vilkelienė paslydusi 
ant ledo puolė ir smarkiai 
patempė kojos raumenis. 
Dieną pabuvusi ligoninėje, 
grįžo ir gydosi namuose.

Jonas Valašimas paslydo 
nuo laiptų ir susižeidė koją. 
Gydosi namuose.

Simonas Valungevičius 
susirgęs kojose žaizdomis. 
Gydytojo priežiūroje, gy
dosi namuose.

Stasė Erslovienė susir
gusi. Rodosi irgi randasi 
namuose. J.—

So. Boston, Mass:
Klaidų pataisymas

Laisves laidoje už sausio 
22-rą paskelbime atskaitos 
aukojusiųjų bankete sausio 18 
d., per skubumą tapo praleisti 
vardai keletos* asmenų ir kai 
kurie buvo neteisingai išspau
sdinti.

Vardai praleisti yra šių as
menų :

L. Trakimavičienė . . .$5.00 
Kavaliūnienė . . . . . 2.00 
J. Bružienė...................1.0Q
D. Bružas  ..................1.00
Klaidingai išspausdinti vai? 

dai buvo seikami:
Vietoje Tamošiūnienės turė

jo būti H. Tamošauskienė, 
aukavo $5.00; yjetoje J. Cas
per, turėjo būti Petes Gasper, 
aukojo $2.00; vietoje J, Bul- 
kius, turėjo būti J. .Butkus, 
aukavo $1.00, nevietoje B. E- 
gęris,. turėjo būti S. Einigis, 
aukojo $1.00. )

Prašome visų, kuriuos čia 
pažymėtos klaidos palietė, at
leisti už tą nemalonumą.

S. ’‘Rainard ..

IŠ ŽIEMOS ATOSTOGŲ
Užėjus žiemai mano biznis 

labai sumažėjo. Tai pamaniau 
imti atostogų — važiuoti į 
Pennsylvaniją atlankyti gimi
nes ir jaunų dienų draugus.

Gruodžio 22 d. ryte sėdu 
į busą ir važiuoju kietų anglių 
apylinkėm Po astuonių valan
dų" važiavimo pasiekiu Ash- 
landą jau apie aštuntą valan
dą vakare. Išlipęs iš buso už
ėjau į gasolino stotį, pasišau
kiau brolio žentą žiobą per 
telefoną, jei turi laiko, tai'kad 
atvažiuotų mane patikti. O 
jisai geras vyras. Bile kada 
nuvažiavęs tik pašaukiu, tai į 
penkias minutes ir atvažiuoja 
patikti. Mat, nuo Ashlando 
miesčiuko dar bus apie ' dvi 
mylios į tą vietą, kui- jisai lai
ko užeigą. Parvažiavę pasi
linksminome. Broliniutė—žio- 
bienė padarė vakarienę. Pa
valgę dar pasikalbėjome iki 
arti vienuoliktos valandos? Bū
damas po kelionei pavargęs, 
nuėjau pasilsėti, palikdamas 
žentą ir broliuniutę prie biz
nio.

Antradienio ryte atsikėlę, 
pusryčių pavalgę, pasikalbėję 
ir pasilinksminę atsiskyrėme. 
Išvažiavau, pasižadėdamas su
grįžti švęsti Kalėdas drauge.

Išvažiavau į Shenandoah, į 
tą Amerikos lietuvių sostapifį. 
Sustojau pas švogerką Dagi
lienę ant Coal St. Pabeldžiau 
į duris, atidarė ir pamačiusi 
lyg nustebo. Mat, nesitikėjo. 
Pasispaudę dešinėm, apsimai
nę po kelis žodžius, jaunasis 
Dagilius išskubėjo į darbą. 
Dar apie porą valandų pasi
kalbėjus, rengiausi išeiti, pa
matyti mano senus draugus. 
Draugė Dagilienė nenorėjo iš
leisti, sako, taip retai susiei
name ir dabar po valandos 
laiko pasimatymo ir vėl jau 
nori bėgti. Dagilienė gerai at
rodo. Metai laiko praėjo, kaip 
mačiu, tai tada atrodė labai 
suvargus. Mat, neperseniai po 
palaidojimo savo vyro buvo 
susirūpinusi. Išėjau, pasižadė
jęs sugrįžti i nakvynę. . 1

Nuėjau pas K. Strazdą. Tai

Parodė rubežius savo “pra- 
pertės.” Papasakojo, ką ma
no daryti dėl pagerinimo. 
Mat, ten kada tai buvo pabu- 
davota tam tikra angliam 
plovykla, tai prikasta į žemę 
daug didelių stulpų, prie ku
rių būta prikabintų visokių 
“sytų” tiems angliams sortuo- 
ti—sijoti. Prie tos plovyklos 
stovi kita pašiūrė, kuri dabar 
irgi nėra reikalinga. Sako, šią 
pašiūrę nugriausiu, pasamdy- 
siu buldozerį, išlyginsiu, tai 
bus gera vieta automobliams 
“parkinti.” Pripažinau, kad 
tai bus labai paranki vieta. 
Sugrįžę į vidų radom daugiau 
svečių, su kuriais mane supa
žindino. Vyras ir moteris iš 
Girardvillės atvažiavo. Mote
ris atsivežė “bandžio,” tai 
gra paskambino. Pasilinksmi
nome iki vėlai. Kitus palikęs, 
nuėjau pasilsėti.

Penktadienio rytą, gerai pa
silsėjęs, atsikėliau pusryčių, 
gerai pasivalgęs, atsisveikinęs 
traukiau arčiau prie namų. 
Dar žioba pavežė iki buso li
nijos. Dar kartą paspaudėm 
dešines ir jis nuvažiavo prie 
savo užsiėmnmo, o aš traukiau 
buse sėdėdamas į Mahanojaus 
apylinkę, nors ant poros va
landų, nes jau daugiau laiko 
nebeliko, tai tik vieną šeimą 
tespėjau aplankyti.

Apvažinėjęs mainų apy
linkę, iš žmonių, pas kuriuos 
lankiausi, parsivežiau gana 
gerą įspūdį. Visur buvau g^na 
svetingai priimtas.

Darbų mainų apylinkėje 
dabar mažai. Pačios didžio
sios mainos, uždarytos. Kom
panijos anglių prisidirba iš 
“stripings,” kasa su stymševė- 
liu iš “stripingsų”, iš viršaus. 
5—6 žmonės per 8 valandas 
prie vienos mašinos prikasa 
iki 30 freitkarių. Tokiu būdu 
kompanijos pigiai pasidaro 
anglių. Todėl ir laiko mainas 
uždarytas. Kaip darbininkai, 
darbo neturėdami, gyvens, tai 
kompanijoms nerūpi.

K. Krasnitskas, 
Waterbury, Conn.

New Haven, Conn.
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Connecticut Peace Council

Bridgeport, Conn.
Mirė keli lietuviai

Baigiant 1952 metus mirtis 
nusinešė keletą lietuvių į ka
pus.

Apie Kalėdų šventę mirė 
Veronika Kitrienė, jau pagy- 
venus moteris ir tik 5 dienoms 
praėjus mirė jos vyras Jonas 
Kitra. Abudu buvo Lietuvių 
Apšvietos Draugijos nariai ir 
Laisvės skaitytojai.

Rodos, gruodžio 27 d. mirė 
Kazimieras Rimas, dar nesu 
laukęs 60 metų, narys L., K. 
Vytauto ir Klubo Draugijos, 
irgi Laisvės skaitytojas.

Kiek vėliau mirė Ona Eino
rienė, pasirgus tūlą laiką (bu
vusi nuo “shock” nuvarginta.).

Artimieji ir draugai gailisi 
tų gerų žmonių.

„Ligonių taipgi randasi kėlė
jas, vieni dėl seno amžiaus* ki- 

i ti dėl kitokių priežasčių. .

' Darbai Bridgeporte eina 
dar gana gerai, nors kaip ku
riose dirbtuv. jaučiamas dar
bo sumažėjimas, bet dar nežy-

senas draugas, kartu augę, 
jau eina prie pabaigos 80 m., 
bet dar neblogai atrodo, taip 
pat ir jo žmona dar vis išrė
kia. Abu senukai gal būt vie
namečiai. Pasikalbėjęs su 
Strazdais apie porą valandų, 
grįžau pas Dagilienę nakvy
nėn.

Trečiadienį, gruodžio 24 d., 
Kūčių rytą, atsikėlęs, pusry
čių pavalgęs, dar trumpai pa
sikalbėjęs, paačiavęs draugei 
Dagilienei, paspaudęs dešinę, 
išėjau. Perėjęs vieną—antrą 
gatvę, pąmačiau, kad mieste
lis mažai progreso padaręs. 
Norėjosi dar daugiau Shenan
doah pavaikštinėti, bet maty
damas, 'kad laikas trumpas, 
sėdęs į busą išvažiavau į Mi
nersville, kad pasimatyti su 
kitais brolių vaikais ir nekur- 
riais senais draugais. Miners- 
villėje užėjau pas vieną, ant
rą, trečią, visi bėdavoja — 
skundžiasi. Vienų vaikai ser
ga, kiti patys tėvai bėdavoja. 
Dar daug savo senų , draugų 
norėjosi pamatyti, bet kad to 
laiko trumpa, tai sumaniau 
pamatyti V. ir V. Ramanaus
kus. Radau visus namie. Pak
lausus, kaip einasi, kaip svei
kata visų, atsako, kad gerai. 
Besikalbant toliau — senis 
Ramanauskas nusiskundė, kad 
kojos nenori klausyti, nebetar
nauja. Jaunasis Ramanauskas 
vis taip pat serga. Ramanaus
kienė, mano broliniutė, sveika 
gerai atrodo. Jaunojo Rama-( 
nausko duktė dar eina High 
Schoolę. Reiškia, keturiems 
reikia gyventi iš vieno įeigų. 
Bet jie nenusiminę.

• Pasikalbėjęs su Ramanaus
kais gal porą valandų, pama
čiau; kad jau lauke darosi 
tamsiau, atsisveikinęs išėjau 
važiuoti atgal į Ashlandą, nes 
bijojau, kad patamsyje tuose 
griuvėsiuose nepaklysčiau.

Praleidęs pas žiobus Kalė
dų dieną, vakare išėjau su 
žioba pavaikščioti aplinkui.

St. Petersburg, Fla.
Vietos Lietuvių Literatūros 

Draugijos 45 kuopos nariai 
pasimokėjo duokles už 1953 
metus. Tai gražus darbas. Ka 
da nariai pradžioje pasimoka, 
tai ir kuopai geriau ir centrui.

Taipgi parėmė LLD Apšvie
tos Fondą. Kuopa tam reika
lui paaukavo $5. Po dolerį 
paaukavo 18 narių, tai bend
rai pasidarė $23. Gražiai pa
rėmė ir ateivių teisių gynimo 
reikalą.

G.

Elizabeth, N. J.
Mary Stanelis ligoninėje

Mylda Žukas pranešė muons 
telefonu, kad praėjusį šešta
dienį į Elizabeth General Hos
pital buvo nugabenta josios 
motina (Walter Žuko nuošvė) 
Mary Stanelis. Jos sveikata 
kritiško j-e padėtyje, — turi 
plaučių uždegimą.

Toje pat ligoninėje prieš 
virš savaitę, atsigulė ir Stane- 
lienės sesutė, Ona Schultz.

Abiem ligonėm linkime 
greit pasveikti.

L. R.

mus. , '
L. D. S. 74 kuopa ruošiasi- 

prie teatro ir šokių. Tai bus 
šeštadienį, vasario 7 d. Bus 
suvaidinta komedija • “Dėdė 
Atvažiavo.” Vaidintojai -'—mi
nėtos kuopos nariai. Atsibus 
Lietuvių salėje, 407 Lafayette 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Komedija yra iš gyvenimo 
Lietuvoje. Gana smagi ir juo-, 
kinga, bet kartu pamokinanti. 
Parodo, kad apgaulė priveda 
prie daug nesmagumų. Tiki
masi svečių ir .iš plačios apy
linkės. 3

L. D. S. Narys.

MATTHEW A.
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

• J

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

MArket 2-5172

4
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3 pus!.—Laisvė (Liberty)*’Antradien., Vasario-Feb. 3, 1953

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. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110
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Šventiniai žaislai vaikams
Vilnius, X. 30 d., 52. —Gra

žias dovanas besiartinančiu 
švenčių proga vaikams ruošia 
meninių dirbinių artelė “Me
nas.” Artelės darbininkai ėmė 
gaminti įvairius “šnekančius” 
žaislus: lėles, žvėrelius, pauk
ščius ir t.t.

Anksčiau šių žaislų įgar-' 
sinimas užimdavo daug laiko 
ir sulėtindavo gamybą. Pasku
tiniu metu' artelės meninio 
skyriaus meistras Tonas pa
siūlė pakeisti žaislų įgarsini
mo fprocesą. Jo padarytas 
tobulinimas apie 8 kartus 
greitina šį darbą, žymiai 
gerina žaislų kokybę.

V. Jadzevičius

I Namą savininkai irgi 
keliaus i Albany

Ne tiktai rendauninkai, bot

mobilizuoja savo delegaciją 
į Albany. * Vasario 3-čią ten 
įvyks viešas posėdis rendų 
klausimu. Skelbia, kad pripil
dys pilną speciali traukinį.
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Aukso žvaigžde motinai- 
didvyrei

SKAUDVILE. — “Nemakš
čių“ žemės ūkio artelės klube 
susirinko daug kolūkiečių. Iš
kilmingoje aplinkoje rajono 
Darbo žmonįų deputatų tary
bos vykdomojo komiteto pir
mininkas Zaleckas įteikė TS
RS Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo Įsaku apdovanotai 
kolūkietei-motinai Veronikai 
Lansbutienei, išauginusiai 10 
vaikų, Garbės raštą ir Aukso 
žvaigždės ordiną.

Vidurinės mokyklos moki
niai, vadovaujami mokytojos 
Armonaitės, suruošė kolūkie
čiams koncertą.
Kolūkiečių rankdarbių paroda

Zarasai. Rajono kraštoty
ros muziejuje atidaryta paro
da, kurioje eksponuojami kol
ūkiečių rankų darbo kūriniai. 
Atskiruose stenduose išstatyti 

kilimai,
staltiesės, užuolaidos. Eilę me
niškai atliktų siuvinių parodai 
pateikė kolūkietės Podumienė, 
Butrinaitė, Zachrauskaite ir 
kitos. Parodoje eksponuojami 
trybiniais raštais išausti audi
niai, vietos dailininko Kalom- 
be'to padaryti peizažai, Kutu- 
zovo vardo žemės ūkio artelės 
nario Petkevičiaus keraminiai 
dirbiniai: puodukai, vazos, 
puodynės ir t. t.

Tarnautojai sujudę 
dėl algą mažumo

New York o valstijos tai* 
nautojuose reiškiasi nepasiten
kinimas dėl negavimo algų 
priedo.. Vystosi bruzdėjimas. 
Tarnautojų Sąjungos viršinin
kas Jesse B. McFarland sako, 
jog tarnautojai pasiryžę veiks
mams pagerinimui savo padė
ties.

McFarland sako, jkad jo or- 
nizacijoje priklausb apie 56 
iki 70 tūkstančių tarnautojų. 
Valdžios tarnautojų algos yra 
6.7 nušimčiais mažesnės už al
gas dirbančių privatinėse Į- 
staigose tokius pat darbus, 
sako jis.

Jis priminė, kad nuo 1940 
metų kainos pakilo 90.7 nuoš. 
O algos stovi vietoje. Mažytis 
6 nuoš priedas, ką gavo per
nai, neatpildo aukštomis kai- r
nomis padarytą nuostoli.

Kaip viršininkai valde 
unijistus pajūriečius

New York Crime Komisijos 
posėdyje sausio 28-tą, , greta 
kitų, liudijo John Durr. Jisai 
yra Port Watchmen’s Lokalo 
1456-to finansų sekretorius. 
Jo liūdyme iškilo aikštėn vie
nas aršiausiųjų pavyzdžių. 
Jis parodė, kaip tie unijų 
valdovai, kurie bijosi eilinių 
narių valios ir kontrolės, engia 
unijistus. ‘ . z

Tas lokalas buvo Įkurtas 
kaipo neva nepriklausoma nuo 
International Longshoremen’s 
Association (1LA) unija. Ta
čiau ji vistiek buvo ILA dis 
trikto viršininko lupiko John 
J. Gannon kontrolėje.

puikiai išsiuvinėti

Cleveland, Ohio

Svečiai
Lietuvių Kultūrinį Centrą 

ir jame Įsikūrusias įstaigas at
lankė Dr. želvys iš Balti
more, Md. Atsilankyti paak- 
stino su jo mylimos motinos 
atmintimi susiję reikalai.

Daktaro motina, velionė 
Johanna T. Baltrušaitienė, bu
vo šio centro narė ir uoli rė
mėja. Jinai čia ne kartą sakė 
kalbą ar skaitė' prelekciją 
susirinkusiem lietuviam, jiems 
rašė spaudoje. Su jais susira
šinėjo.

Jonas Gasiūnas svečiui ap
rodė įstaigas. Supažindino su 
svečiu kitus tuo laiku buvu
sius Įstaigose.

Daktaras gražiai, kalba lie
tuviškai, nors jis y£a jau tre
čiosios gentkartės amerikonas 
lietuvis. Jo motina puvo gimu
si New Yorke. Ir domisi lie
tuvių knyga, taipgi literatūra 
bendrai. Trumpas, tačiau įdo
mus mums buvo, tas daktaro 
vizitas.

Rep.

po 
$7

sa

Į tą lokalų buvo suorgani
zuoti 2,200 narių. Iš jų Įsto
jimo uni j on duoklę ėmė 
$150. Ir turėjo mokėti po 
duoklių kas trys mėnesiai.

Darbininkai gauna už
vo darbą po $1.28 per valan
dą, kada gauna darbo. Bet 
penki pasistatę save lokalo 
viršininkais asmenys, Įskaitant 
Gannoną, gauna po $75 savai
tei. Keturi dar gauna po $80 
per savaitę iškaščiams. Gi da
lį laiko dirbantis prezidentas 
gauna $40 algos ir $40 iškaš
čiams. Jų algoms ir iškaščiams 

išmokėta $44,-1951 metais 
000.

virši.n inkelių 
už kožną susi-

taip pat ir namų savininkai

22-j o'

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

jis su advokatu nuėjo' i loka
lų reikalauti konstitucijos. Bet 
jam pasakė, kad to jis turis 
reikalauti laišku. Jis laišką 
parašė, bet niekas i tą laišką 
neatsakė.

Kitas eilinis narys Charles. 
Galizio liudijo, kaip jis buvo 
Įtrauktas į juoduosius sąrašus. 
Per trfejus metus negalėjo 
gauti darbo po to, kai jis ir 
tūlas Masconi pasipriešino lo
kalo valdovams. Rinkimų die
ną Masconi buvo sumuštas. 
O liudytojas išvengė sumuši
mo tiktai spėjimu išbėgti iš 
salės.

PatsaJi Durr tardyme pri
pažino, kad lokalo rinkimai 
paprastai būdavo vykdomi se
kamai: Viršininkų paskirtiniai 
pasiūlo užgirti visą valdybą. 
O nominavimas iš susirinkimo 
paskelbiamas “ne vietoje.” 
Taip ir pasilieka visuomet ta 
pati gauja.

Kitu liudytoju buvo And
rew Balo; buvęs New Jersey 
šone esančio lokalo 1247-to 
delegatu. Jis sykiu buvęs prie
plaukose
Dempsey ir kitais dviemis as
menimis. Jis prisipažino, kad 
sukilę prieš jį nariai jį iš lo
kalo delegatystės išmetė.

Liūdymuose buvo parody
ta, kad jis nei pirštu nepaju
dinęs darbo prieplaukose per 
tos partnerystės trejus metus. 
Tačiau jis gavinėjo apie 
.pajamų už darbus tose 
plaukose. Jis tikrino, 
Dempsey jį į dalininkus 
męs iš “priętelingumo.”

ir kompanu su F.

Sukniasiuviai stato 
eilinių kandidatą

Sukniasiuvių Unijos
lokalo eiliniai nariai nomina
vo savo kandidatą lokalo se- 
kretoriaus-vedėjo pareigoms,

Kandidatu yra Fannie Go
los, unijistė per 30 metų, se
niau buvusi biznio agentu. 
Dabartinės valdybos šalinin
kai vėl nominavo Charles Zi- 
mmermaną, per ilgą eilę me
tu užimanti ta vieta.

Eiliniai nariai pyksta, kad 
jų viršininkai nei nekalba 
apie būtinus darbininkams 
pagerinimus. IVĮpkesties priedo 
nėra gavę per pastaruosius 
trejus metus. Dirbantiems nuo 
k aval k u mokestys dar nu m a- 
žintos įvairiais samdytojų gw- 
dravojimais.

Eiliniai nariai ' reikalauja 
20 nuoš. mokesties priedo ir 
kitų pagerinimų. Ragina loka
lo viršininkus įvesti balsavimą 
mašinomis. Ir kad rinkimus 
prižiūrėtų bešališka Honest 
Ballot Association.

„ Dėl balsavimų sistemos šia
me lokale eina kova per ilgą 
eilę metų. Ji pasikartojo net 
šiame nominacijų 
Balsuota rankų 
Administracijos
paskelbė, kad už esamąjį vir-- 
šininką Zimmerman' paduota 
1,635 balsai, o už eilinių kan
didatę Fannie Golos 369 bal
sai. Eiliniai sakė už savo kan
didatę priskaitę 401 balsą. Gi 
apie tūkstantis dalyvavusių 
susirinkime visai nebalsavo.

Dėl ko tie nariai nebalsavo ? 
Spėliojama, kad už Zimmer- 
maną balsuoti • nenorėjo, o 
prieš administraciją balsuoti 
bijojo. Slaptas,, bešališkų Įstai
gų priežiūroje balsavimas leis
tų nariams balsuoti taip, kaip 
jų supratimas ir sąžinė pata
ria.

HOUSEKEEPER. Plain cooking, 
fiddle aged woman; must be fond 
of children. Sleep in. Own room. 
Business couple. Steady position for 
right woman. Call BA. 9-7611.

(23-25)

HOUSEWORK. General and cook
ing; other help. Must have exper
ience and fine references. Neat, cap
able, trustworthy and above all de
pendable. Large comfortable room 
and bath with radio. Automatic wa
sher; dryer and dishwasher. 5 mi
nutes from 69th Street.

Clearbrook 9-115/5.
(23-29)

CLERK-TYPIST, 
hrs. week. Steady 
working conditions, 
advancement. Apply
MAGNAFLUX, 817 W. Cumberland.

Seo Mr. Sutton.
(23-29)

Experienced 35 
position; good 
Opport unity for 
in person.

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

(22-24)‘

MRS.
Phila-

mitinge, 
pakėlimu, 
šalininkai.

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)

Savininkai reikalauja rendiK 
pakėlimo po 20 nuoš. visuose®* 
apartmentuose. Taipgi reika
lauja, kad 
būtų visai 
kontrolės, 
ne ‘mažiau
už Įdėtus Į namus pinigus. Ir 
kad galėtų rendauninkams 
prirokuoti visokius pakilusius 
užlaikymo iškaščius ar taksus.

tušti apartmentai 
paliuosuoti nuo 

Kad galėtų gauti
6 procentų pelno

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks ' 
ateinant) trečiadieni, .4 d. vasario, 8 
vai. vakare. Taipgi pranešame vi
siems nariams, kad nuo dabar bus 
laikomi visi 
trečiadieniais 
paču laiku 8

susirinkimai pirmais 
kiekvieną mėn. tuom 
vai. vakare.

Valdyba.
(22-2.3)

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

bendras susirinkimas jvyks 
dięnj, vasario (Feb.) 3 d., pradžij 
8 vai. vakare, Šapolo-Vaiginio salė! 
je, 147 Thames St., Brooklyn, N.Y.

Nariai ir narės malonėkite būti 
šiame susirinkime, užsimokėti duok- 

ir atlikti kitus reikalus.
Komitetas.

(22-23)

ant pa

los

LLD parengimas vas. 7

Vietinės LLD kuopos peroi 
tais metais visos bemaž išlai
kė savo narių skaičių, o taipgi 
ir abelname veikime neblogai 
pasirodė. Tačiau šių metų pra
džia rodo, jog turėsim ne juo
kais pasidarbuoti, kad išlaiky
ti narių skaičių. 22 kp. jau 
neteko, rodos, dviejų narių, 
taipgi 190 kp. jau yra miru
sių. O dar tik metų pradžia. 
Bet matos nariuose pasiryži
mo tuos nuotolius atpildyti. O 
kiek tam pasišventus galima 
atsiekti.V>

Vasario 7 d. įvyks LLD 
190 kuopos pramoga. Visi kp. 
nariai, o taipgi ir kitų kuopų 
nariai bei pašalinė publika 
kviečiami atsilankyti. Pramo- 

 

ga/ĮVyks Klubo svetainėje, 

 

9305 St. Clair Ave. Pradžia 

 

7 ('vai.,.vakare. Bus užkandžių 

 

ir gėrimų, taipgi gera orkes
tre šokiams.

Teko nugirsti, jog LDS 55 
kuopa irgi ruošiasi prie paž
inomo. Jų rengiamas vakaras 
įvyks dviem savaitėm vėliau, 
tai yra vasario 21 d., irgi sa
voje Klubo svetainėje. Rengi
mo komisija 
nepaprasto 
ką, tai gali 
susirinkime,

Detektyvą išteisino
I

Nathan Mennan, slaptosios 
policijos agentas, buvo Įtartas, 
kad jis suplanavęs apvogimą 
pašto. Apvogtasis skyrius ra
dosi jam paskirtame saugoti 
distrikte, Brooklyne.

Kiti Įtartieji ir prisipažinu- 
sieji kaltais du vyrai liudijo, 
kad Mennan ne tik buvęs da
lininku apvogimo. Jis dar ir 
grobį pasidalinant juos apsu
kęs. Tačiau džiūrė nepatikėjo 
tų kitų liūdymui, Mennaną iš
teisino.

Jau ilgas laikas kaip serga 
St. K.unevich, maspethietis. 
Randasi Greenpoint ligoninėje 
4-me aukšte. Ilgai • būdamas 
atsiskyręs nuo visų, pasiilgsta 
lankytojų. Draugai suteiktų 
jam džiaugsmo atlankymu.

Juliuj Kalvaitis

Vienuolika 
gauna po $20 
rinkimą. Tokių išmokpsčių sui
ma siekė nuo $3,871 iki $6,- 
755 per vienerius metus.

Priedams prie algų ir iš- 
kaščių, visiems viršininkams 
nupirkta po Chrysler auto. Už 
tuos Chryslerius sumokėta 
$29,000 tiktai perkant. O jų 
operavimui — gasui ir kitkam 
■— vėl išmokėta atskirai. Au
tomobilių operavimo iškaščiai 
1951 metais lokalui kainavo 
$7,300. '

Vienti tarpu, kol viršininkai 
nebuvo t.aip Įsismaginę, įdrįsę, 
lokalo ižde buvę nę.t $58,000. 
Bet pastaruoju/ laiku iždas jau 
buvęs aptuštintas, 
tik $11,000.

Ką darė nariai, 
taip unijos vardą 
ir turtą išeikvoti?

Paties Durr liūdymjti, mitin- 
guosna ateina apie 15 iki 20 
narių. O jeigu kada ateina 
iki 35, tas jau skaitoma ne
paprastumu. Tame skaičiuje 
visuomet būna tie gaunantieji 
po $20 už mitingą.

Dėl ko nariai į mitingus nė
jo? Tai geriausia atsako nario 
Michael Cronin liūdymas tai 
pat valdinei komisijai.

Cronin sakė, jog jo reikala
vimas finansinių -atskaitų ne-* 
davė pasėkų/ Kai nusibodo 
raginti žodžiu, jis pateikė pe 
ticiją,' reikalaujančią sušaukti 
narių mitingą ir mitingui pa
teikti finansų atskaitą. Vėl 
niekas nei nesukrutėjo. Tada

pusę 
prie- 
kad 

priė
ji s

per prievartą nesiveržęs į par
tnerius.

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
SEWING MACHINE MECHANICS. 
Some experience on Home sewing 
machines. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person.

PRICE VACUUM- STORES.
Market Street. Ask for VIC.

(23-25)

632

onMACHINISTS. Experienced 
Lathe, milling and planer, for leath
er working machines. Good working 
conditions and good pay. 
person. E. HUBSCHMAN 
INC., 415 N. 4th Street. 
Martin.

Apply in 
& SONS, 
See Mr.

Užrašyk Laisvę Safo Draugui.

jame likę

kad leido 
nužeminti

Laisvės skaitytojai tikriau
sia prisimena tai, kiek sykių 
laivakroviai buvo pradėję ko
vą prieš tas jiems daromas 
skriaudas. Tačiau kiekviena
me pasijudinime jie sutikda
vo pasipriešinimą ir persekio
jimus iš aukštųjų unijos virši
ninkų, iš kompanijų ir iš po
licijos. Spauda tuos kovojan
čius eilinius narius apšaukda
vo raudonaisiais. O raketieriai 
buvo garbinami kaipo aukšti 
žmones, dideli patrijotai. Iš 
valdžios pusės taipgi raketie- 
riams nei plaukas nuo galvos 
nebuvo nubrauktas, 
si laukia pamatyti, 
iš siu tyrinėjimų.

Dėl to vi-
kas išeis

Rep.

(22-24)
N. S.

Susiriike iki mirties
New Rochelle gyventoja 

Mrs. Katherine Crandell mir
tinai apdegė savo bute. Ji at
sigulusi ant lovos parūkyti. 
Rūkydama užmigo ir užkūrė 
lovą. Gelbėtojams Įsilaužus į 
butą ji dar buvo gyva, bet ne 
už ilgo mirė.

New Yorke areštavo jaunus 
vyrus Frank Conte ir Amelio 
Morello. Jie bandę apiplėšti 
paskolų raštinę. Kaltina, kad 
jie tokį pat prasikaltimą se
niau papildę' ir Brooklyne.

10-METINfi STALINGRADO PERGALES SUKAKTIS

, SAMBŪRIS ir KONCERTAS
Sekmadienį' # Vasario 8 d. 2 P. M.

MANHATTAN PLAZA
66 East 4th Street (Arti 2nd Avenue)

KALBĖTOJAI: DR. HARRY F. WARD, MR. PAUL ROBESON, 
KUN. WM. HOWARD MELISH, MRS. ADA B. JACKSON

GENEROLAS V. JACHONTOV
UKRAINŲ LIAUDIES CHORAS, VADOVYBĖJ FRANK ILCHUK’O

Įžanga $1.00 (Įskaitant taksus)
Rengėjai: National Council for American-Soviet Friendship.

114 E. 32nd St. M.U. 3-2080 ’

SKELBKITĖS LAISVĖJE REIKALAVIMAI

BROOKLYN, N. Y.
1-mos kuopos susirinkimasLDS 

jvyks antradieni vasario 3 d., 7:30 
vai. vakaro, Lietuvių Piliečių Klubo 
Salėje. 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Sekretorius.
(21-23)

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

ruošia ką tokio 
tam 
būti, 
kuris

*4 .d, paaiškės.

vakarui. O 
55 kuopos 
įvyks vas.

J.ž.

KRISLAI
(Tąsa nuo pirmo puslapio) 

rius Ibenri Pierre rašo, kad 
-Rosenbergų teismas jį nuste- 
^bino, kuomet jie buvo n|is- 

' merkti mirti tik pasiremiant 
Greenglass liudijimu, kuris 
yra labai abejotinos vertės.

Prancūzų teismai, sako Pi
erre, tokių liudijimų nebūtų 
priėmę ir tokio nuosprendžio 
nebūtų galėję išnešti.

Jis mano, kad tokis žiaurus

teismo nuoprendis turėtų būti 
^pakeistas.

Skerdyklų darbininkui unija 
privertė Swift and Co. sumo
kėti šešioms negrėms $6,000 
kaip “neatmokėtą algą.”

Mat, šios darbininkės ir 
kartu unijistės reikalavo dar
bo, bet kompanija jas ignora
vo ir vietoje jų priėmė baltus 
darbininkus.

Unija priparodė arbitrato- 
riui, kad kompanija negrus 
diskriminuoja ir tuomi sulaužo 
pasirašytą kontraktą. Unija 
laimėjo.

Tai parodo, kad rasinė dis
kriminacija ir Chicagojc gy
vuoja.

Anglai suėmė Vokietijoje Dr. Gustav Scheel ir Dr. 
Werner Naumann, kurie su kitais keturiais hitlerinin
kais nutverti suokalbiaujant nuversti Vakarų Vokieti
jos valdžią ir įsteigti fašistinę valdžią.*^

MACHINISTS. All around for 
, jobbing shop. Good pay and working 

i 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.
(21-23)

AUTO MECHANICS. Some know
ledge of Diesel. Steady work; good 
working conditions. Apply in person. 
B. & L. GMC TRUCK SALES, 
4571 Torresdale Ave. Or 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. Nightwork. Men ex
perienced in smoking meats. Steady 
work; good working conditions. Only 
men with experience and references 
nėed apply.

FAMOUS
819

See MR. FLEEKAP.
MEATS PRODUCTS, 
Parrish Street.

(20-26)

Virginia 9-6125

1 TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. .

Tel. EV. 7-6238 F

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

TYRIMUI

REIKALAVIMAI
Reikalingos patyrusios operatores 

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

(21-23)

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

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

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

• f
Telephone EVergreen 4-8174
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