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Moterys pirmauja.
Korporacijų turtas.
Kur čia teisybė?
Kas gera—“socializmas.”
Vargu beatpažintum.

Rašo J. Gasiūnas

Dienraščių Laisvės ir Vilu, 
vajams pasibaigus pasirodė, 
kad šiuose •'vajuose moterys 
laimėjo pirmas dovanas.

Waterb u r i e t ė S v i n k ū n i e n ė 
nusinešė Laisvės vajaus pirmą 
dovaną, o detroitietė V. Smal- 
stienė — Vilnies vajaus pirmą 
dovaną.

Vyrams vajininkams jos pa
darė sarmatą. Tai parodo, jog 
vyrai tokiuose masiniuose dar
buose yra silpnesni už mote
ris.

Ar žinote tai. kad įvairių 
produktų gaminimo korpora
cijos 1951 metais turėjo virš 
153 bilijonus dol. turto, o 
1952 m. — virš 1G3 bilijonus?

Per vienus metus tu korpo- 
racijų turtas paaugo net 10 
bilijonų dolerių.

Nepaisant tokio milžiniško 
paaugimo, korporacijos visaip 
išsisukinėja nuo darbininkams 
algų pakėlimo. O jeigu kiek 
pakelia, tai išgauna iš valdžios 
leidimą pakelti produktų kai
nas ir tada gali dvigubai pa
sipelnyti.

International Harvester Co. 
sumanė padidinti savo Chica- 
gos Melrose Park dirbtuvę. 
Tas padidinimas kainuosiąs 
$2.082,000.

Bet ką 
minima 
dirbtuvės 
fed erai ės 
taksų sumažinimą?

Kompanija pertaisys savo 
bizniui padidinti dirbtuvę, o 
mes savo taksais sumokėsime 
to padidinimo išlaidas. Kur 
čia teisybė?

jūs pasakysite, kai 
kompanija dėl tos 

padidinimo gauna iš 
valdžios $1,770,000

National Ass‘n of Home 
Builders atlaikė savo konven
ciją Chicagoje.

Šioje konvencijoje įpili joni
niai'namų statytojai (didysis 
namų statymo biznis) reika
lavo federalės valdžios finan
sinės paramos. Bet tie patys 
žmonės paskelbė “socializmu” 
valdiškų apartmentinių namų 
įstatymą.

Tą, kas naudinga plačiajai 
visuomenei, turčiai apšaukia 
socializmu.

Tuojatr po konvencijos se
natorius Capehart ir kongres- 
manas Wolcott pasiūlė Kon
gresui bilius skirti 500 milijo
nų dolerių privatinių namų 
statybai, o nei cento apart- 
mentinų namų statybai.

Tai parodo, kad jie tarnau
ja di’dižiajam bizniui, o ne 
paprastiems žmonėms.

Skaitai) Vilniuje išeinančia
me Tėvynės Balse žinutę apie 
Kupiškio miestelį.

“Šiuo metu, ilgai nebuvęs, 
vargu ar beatpažintum Ku
piškį. Gatvės pasipuošė dai
liais baltais mūriniais darbi
ninkų namais. Pilnai įrengtas 
6Į butų gyvenamasis namas 
darbininkų šeimoms Gedemi- 
no gatvėje. Tarybų aikštėje į- 
rengtas viešbutis, moderniška 
parduotuvė. Išaugo nauji 
kultūros (įstaigų pastatai.”

Kupiškį dar gerai atsimenu, 
nes esu daugel kartų buvęs 

(Tąsa ant 6 puslapio)

duli.es įsako vakaru 
VOKIETIJAI TUOJAU 
UŽGIRT KARO SUTARTIS

Žada atgaut ryty Vokietiją, jeigu vakarinė Vokietija 
duos tarptautinei armijai 500,000 kariuomenės

Bonn, Vokietija. — John 
Foster Dulles, Amerikos 
valstybės sekretorius, Lep
tinai ragino vakarinę Vo
kietiją negaišuojant užginti 
karines sutartis su Ameri
ka ir Francija; rekrutuoti 
pusę milijono vokiečių ar
miją ir įjungti ją į tarp
tautinę vakarinių Europos 
kraštų armiją prieš Sovie
tų Sąjungą.

Kartu Dulles faktinai į- 
sakė vakarinei Vokietijai į- 
stotF Į planuojamą “vieną 
federacinę” vakarų Euro
pos šalių valstybę su bend
ru visoms joms seimu.

Dulles užreiškė, jog vaka
rinė Vokietija turi paten
kinti tuos Amerikos reika
lavimus, jeigu nori atgauti

Indija nusigandus 
visa-azijinio karo

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Nehru ir 
kiti valdininkai labai nusi
gandę, kad Eisenhoweris, 
leisdamas Čiang Kai-šekui 
atakuot Kiniją, padai<e pa- 
voiingą žingsni linkui di
džio karo, kuris gali apim
ti visą Aziją.
Anglų darbiečių vadas 
tarsis su Indijos valdžia

Kitą savaitę atvyks In
dijon Aneurin Bevan, kai
resniųjų Anglijos s.ocialis- 
tu-darbiečių vadovas. Jis 
aštriai smerkė Eisenhowe- 
rį už čiangininkų įgalinimą 
pulti Kinijos Respubliką.

Bevanas tarsis su Indijos 
ministrais, ką reikėtų da
ryti, norint išvengti visuo
tino karo Azijoje.

Sovietų vyriausybe 
suėmė 4 šnipus

Maskva.— Sovietinė sau
gumo policija areštavo tris 
vyrus ir vieną moterį kaip 
karinius Amerikos šnipus.

Tarp suimtųjų yra troc- 
kistas S. D. Gurevič, par
vykęs iš Amerikos po Pir
mojo pasaulinio karo; T. A. 
Sas, kuris Antrojo pasauli
nio karo metu, buvo pabė
gęs Vokietijon. Ten Sas į- 
stojo i amerikinę šnipijadą. 
Amerikonų pamokytas, jis 
paskui atvyko, į Sovietu Są
junga kaip “grįžęs trėmti- 
iiys.

Kiti du suimti kaip šni
pai yra K. F. Romanov, bu
vęs. Vilniuje fabrikinis va
das, valstybės pinigų va
gis, ir E. A. Taratuta, bu
vusi Sovietų Mokslų Akade
mijos tarnautoja.

Teheran, Iran. Irano 
valdžia perdirbo 10,000 sa
vo kareivių į žandarus. 

rytinę Demokratinę Vokie
čių Hes.publiką, kuri yra 
Sovietų kontrolėje. Dulles 
taipgi pranašavo, kad, “tur 
būt, sukils įvairios tautos,” 
esamos sovietinėje žinybo
je.

Vakarų Vokietijos prem
jero Adenauerio valdžia 
remia tuos amerikinius pla
nus, bet jos žmonių dau- 
guomenė priešinasi tiems 
planams ir seimas vis ati
dėlioja tokiu sutarčių už
gynimą.

Dulles asmeniškai ragino 
ir Ollenhąuerį, vakarinės 
Vokietijos socialistų vadą, 
remti tas sutartis. Bet 01- 
lenhaueris pareiškė, jog' 
socialistai priešinasi joms 
ir priešinsis.

Egipto derybos su 
vakarine Vokietija

Bonn, Vokietija. — Egip# 
tas veda derybas su vakarie
nės Vokietijos vdldžia dėl 
inžinierišku darbu. Prašo 
pastatyti įrengimus žemei 
drėkinti Sinajaus pussalid 
dykumoje, pravestų naują 
naftos varymui vamzdį 
tarp Suezo ir Kairo ir pa
statyti tam tikrą skaičių 
prekybinių laivų. Už tai 
Egiptas žada palaipsniui 
atmokėti vokiečiams bovel- 
na (medvilne}, bei kitais sa
vo produktais.

Naujas automatinis 
Amerikos lėktuvas

Seoul, Korėja. — Jau nuo 
pernykščio lapkričio vėikia 
Korėjoje naujas rakietinis 
Amerikos lėktuvas F-94B 
Starfire, kuris nakties lai
ku ir visokiame ore “už
čiuopia” šiaurinės Korėjos 
liaudininkų lėktuvus.

Tas lėktuvas radariniais 
prietaisais, sakoma, auto
matiškai nutaiko savo pa
būklus net j tokius liaudi
ninkų lėktuvus, kurių ne
mato aimerikiniai lakūnai.

Teigiama, kad tokie au
tomatiniai Amerikos lėktu
vai tuo būdu jau sunaikino 
vieną šiaurinių korėjiečių 
lėktuvą ir gal numušė dar 
kelis kitus.

Prancūzai nesiskubina 
užgirt karines sutartis

Paryžius. — Nors Ameri
kos valdžia Leptinai reika
lauja kuo greičiausiai už- 
girti'. karines sutartis su 
Jungtinėmis Valstijomis ir 
vakarų Vokietija, bet abe
jotina, ar Franci jos seimas 
patvirtins tas sutartis, kaip 
teigia New York o Times 
korespondentas.

PREZID. EISENHOWERIS KALBA KONGRESUI

N. YORKO LAIVAKROVIAI 
PIKIETl OJ I. NEPAISANT 
TEISMO INDŽIONKŠINO

New York. — Laivų ir 
prieplaukų kompanijos iš
gavo valstijinio teismo in- 
džiokšiną, kuris užgina 
laivakroviams pikietuoti 
prieplaukas.

Didžioji dauguma laiva- 
krovių streikuoja ir pikie- 
tuoja ne dėl savęs, bet 
remdami streiką ‘tugboats’, 
kaip kad vadinami stiprūs 
maži traukliai-laivukai. Tie 
laivukai naudojami didie
siems laivams įtraukti į 
prieplaukas ir varyti di
džiules valtis su anglim, 
maisto produktais bei ki
tais kroviniais.

Čiangui buvo leista 
pulti Kiniją dar pirm 
Eisenhowerio įsakymo
Taipei, Formoza. — Čiang 

Kai-šeko kinai tautininkai 
Formozoj praneša, kad 
gerai ginkluotas jų būrys 
jau sausio 9 d. įsiveržė Ki- 
nijon, tai yra, 24 dienomis 
pirmiau, negu prezidentas 
Eisenhoweris įsakė kari
niam Amerikos laivynui lei
sti jiems užpulti Kinijos 
sausžemį.

Čiangininkai giriasi, kad 
prie įsiveržėlių prisidėjo 
čiangininkai “partizanai” 
netoli Amoy uostamiesčio 
ir gilyn Kinijon- įsibriovė.

Požeminiai miestai 
Šiaurinėje Korėjoje

Peking. — Kinijos, radi
jas praneša, kad Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai Hung- 
name ir kitur įsitaisė išti
sus požeminius miestus, 
ypač kalnuose, vieton vir
simų miestų, kuriuos Ame
rikos bombonešiai sunaiki
no.

Požeminiuose miestuose 
veikia fabrikai, mokyklos, 
viešbučiai,' teatrai, ligoni
nės ir kt.

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Eisenhoweris 
šiomis dienomis panaikins 
algų kontrolę.

Taigi laivakrovių strei
kas yra “šalutinis,” remian
tis. tu laivuku darbininku 
streiką.

Aukštasis valstijos teis
mas todėl užgynė laivakro
viams pikietuoti, nurodyda
mas, kad Tafto-Hartley’o 
įstatymas.baustinai už
draudžia šalutinius strei
kus.

Trauklinių laivuku strei- 
kieriai ir juos remiantieji 
laivakroviai tuo tarpu su
stabdė beveik visus> laivų 
prikrovimo bei iškrovimo 
darbus.

Amerikos generolas 
perša blokadą ir net 
A-bombą prieš Kiniją

.Washington. — Plačiai 
žinomas generolas Albertas 
C. Wedemeyeris perša A- 
merikai tokius žygius iš
vien su Čiang Kai-šeku 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką:

Karo laivais ir lėktuvais 
užblokuoti visas Kinijos 
prieplaukas.

Vartoti atomų bombas 
prieš Kinijos komunistus.

Naudoti Amerikos, karo 
laivyną, lėktuvus ir armiją, 
talkaujant su čianginin- 
kais, kuomet jie darys pil
ną įsiveržimą į Kinijos sau- 
sžemi.

Tuomi būtų rizikuojama 
susikibti su Sovietų Sąjun
ga, bet tai “apsvarstytas, 
planingas rizikas,” ypač 
kol Rusija dar nepasiruošus 
visuotinam karui, kaip iš- 
vedžioja gėn. Wedemeye
ris ir panašūs Amerikos ka
rininkai.

\ . _____________________

Maskva. —Sovietinis tei
smas davė 25 metus kalė
jimo knygvedžiui L Kedro- 
vui, kuris nusuko 415,000 
rublių nuo dviejų mokyklų.

..Australijos ir Kanados 
valdovai sutinka su prez. 
Eisenhowerio patvarkymu, 
kuris įgalina Formozos 
čiangininkus atakuoti Kini
jos Respubliką.

ANGLIJOS DARBIEČIAI 
VADINA EISENHOWERJ 
KARO KURSTYTOJU

Morrisonas, buvęs Anglijos ministras, įspėja, kad ir 
Amerikos armija gali Įsivelti karan prieš Kiniją
London. — Herbertas 

Morrisonas, buvusios ang
lų darbiečių valdžios užsie
ninis ministras, vadino pre
zidentą Eisenhoweri naujo 
karo kurstytoju.

Kalbėdamas Anglijos sei
me vas. 5 d., Morrisonas 
tėigė, kad Eisenhoweris 
“siundyte siundo” čiang 
Kai-šeko kinus tautininkus 
iš Formozos s.alos užpulti 
Kinijos Liaudies Respubli
ką.

—Bet tikrasis pavojus 
yra tame, kad Jungtinių 
Valstijų ginkluotos jėgos 
gali Įsivelti karan prieš Ki
niją, — saike Morrisonas. 
—Tokiame atsitikime Ang
lija negalėtų Amerikai pa
dėti.

Anglai praranda viltį 
sumušt mala jiečius

Singapore,' Malaja. — 
Aukštasis Anglijos .komi- 
sionierius Malajai, genero
las Gerald Jempler sakė, 
“tur būt, nesibaigs anglų 
karas prieš Malajos ban
ditus, iki bus apsidirbta su 
pasauliniu komunizmu.” 
banditais jis vadina patrio- 
tus-partizanus, kovojančius 
už to krašto išvadavimu 
nuo Anglijos,

Amerika ginklais ir pini
gais remia anglų karą 
prieš malajiečius.

Darbiečių vadas ragina 
“sulaikyti Ameriką”

London. — Richardas 
Crossmanas, vadovaujantis 
kairesniųjų darbiečių - so
cialistų atstovas Anglijos 
seime, smerkė prez. Eisen- 
howerį, kad jis sauvališkai, 
be pasitarimų su Anglija, 
atidarė Čiang Kai-šekui ke
lia iš Formozos salos ata
kuoti Kiniją.

Crossmanas persergėjo 
Angliją, kad jeigu jinai ne
sipriešins tam Eisenhowe
rio įsakymui, tai Amerika 
toliau darys, sauv.ališkus žy
gius, visai nesiškaitydaima 
su Anglija.

Padaugėjo mirimai 
nuo inf luenzos

Washington. — Valdinė 
Sveikatos Įstaiga praneša, 
jog per savaitę nuo sausio 
17 iki 24 d. influenza ir iš
sivysčiusi iš jos pneumoni
ja 58 miestuose numarino 
463 amerikiečius, arba 15 
procentų daugiau, negu per 
tą pačią 1952 metų savaitę.

Maskva. — Vasario 5 d. 
Maskvoj buvo 30 laipsnių 
šalčio žemiau zero.

Panašiai kaltino Eisen- 
howerį ir kiti Darbo Parti
jos atstovai Anglijos seime.
Edenas jau pakeičia 
savo kalbą

Anglijos užsienio reiką? 
lų^ ministras Edenas pirm 
poros dienų stipriai kriti
kavo Eis.enhowerj už leidi
mą čiangininkams atakuoti 
Kinijos sausžemį., Sakę, 
jog Eisenhoweris tuomi už
giriu “žalingą politiniai ir 
.bergždžią kariniai žygį.” •

Bet ketvirtadienį Edenas 
jau kiton pusėn pasuko sa- * 
vo kalbą seime. Dabar jis 
pasakojo, kad Jungtinės 
Valstijos neturi “jokių už
puolimo intencijų” ir kad 
galima bus susitarti su A- 
merika. Mat, atvykęs Ame
rikos valstybės sėkretorius 
John Foster Dulles trečia
dienį šnekėjosi su Edenu ir 
Anglijos, premjeru Churchi- 
llu. Tai Dulles ir įtikino 
Juos, kad čiang Kai-šeko 
karas prieš Kiniją “nepa- 
platins” karo Azijoje.

Baigdamas savo kalbą, 
Edenas pareiškė: “Mes tu
rime veikti podraug su A- 
merika, kad galėtume išlai
kyti pasaulio taiką ir gero
vę.” 4 '

Morrisonas peikė Chur- 
chillą už Eisenhowerio pla
no slėpimą. Churchillas, 
lankydamasis Washingto
ne, jau pirm kelių savaičių 
sužinojo, kad saugančiam 
Formoza amerikiniam lai
vynui bus įsakyta leisti 
čiangininkams atakuoti Ki
nija. Bet Churchillas. slėpė 
ta “sekretą”. V —' .

Amerikonai atmuša 
liaudininką ataką

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai smarkiai 
atakavo amerikonus ir jų 
talkininkus ir .užėmė kai 
kurias pozicijas rytiniame 
fronte.
Paskui amerikonai kontr

atakavo ir atgriebė tas po
zicijas.

Mirė Elizabetho lietuviu •» 

kunigas J. Simonaitis

Elizabeth, N. J. — Mirė . 
kunigas Juozas Simonaitis, 
nuvykęs Chicagon aplanky
ti savo brolio dr. Jono Si
monaičio. Jis buvo 55 metų 
amžiaus.

Kun. Simonaitis, gimęs 
Brooklyne, N. Y., klebona
vo lietuvių katalikų. šv. 
Petro ir Povilo bažnyčiai 
Elizabethe. Seniau buvo 
Katalikų Kunigų Sąjungos 
pirmininkas Amerikoje.

________________
ORAS. — šaltoka giedra*

t

duli.es


RAŠO IR SAKOKASLAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, I fa c.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828

President, JOHN GRYBAS; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
.. —>xi Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
Uhited States, per year ......... $8.00 Canada and Brazil, per year $9.00
United States, per 6 months.... ?4.50 Canada ahd Brazil, 6 months $5.00 
Queens Co................ $9.00 per year
Queens Co......... $5,00 per six mos.

Foreign countries, per year $10.00
Foreign countries, 6 months $5.50

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

. Smarkus budelis.
ASSOCIATED PRESS, vasario 4 d., praneša iš For- 

mozos sostinės, Taipei, tokią žinią:
-^‘Septyni vyrai, nuteisti mirti kaip komunistų agen
tai, čia buvo sušaudyti šiandien. Iš viso nuo lapk. 26 d. 
1<952 metų iki šios dienos, čia buvo nužud. 97 asmenys.”

Formozoje gyventojų iš viso yra tarp 5—6 milijonų, 
d gal mažiau. Per du mėnesiu budelis Čiang Kai-šek nu
žudė 97. Tai oficialinė skaitlinė. O kiek jis kasdien nu
žudo žmonių, kuriu neskelbia!

Čjang Kai-šekas, aišku, žudo “komunistų agentus.” 
Bet jam komunistų agentas kiekvienas, kuris išdrįsta 
tarti žodį už demokratiją, už šviesesnį liaudžiai gyveni
mą. ;
;'-Na, ir šiandien mūsų krašte iškilo balsai — oficialiai 
&kėlė pats prezidentas, — už tai, kad Čiang Kai-šekui 
ir jo klikai būtų duodama daugiau ginklų, kad jam juo 
greičiau butų paliktas laisvas kelias, idant jis galėtų 
‘*Iąisvinti” Kiniją!

Už ką jie nubausti?
ĮKALINIMAS DAR 13-KOS .amerikiečių, apie ką 

mūsų skaitytojai jau žino, turėtų rimtai priversti pa
galvoti kiekvieną žmogų ir pastatyti klausimą: kas bus?

Supraskime, šitie vyrai ir moterys, buvo nubausti ka- 
lėjiman ir didelėmis piniginėmis pabaudomis, ne už tai, 
kad jie ką nors blogo friūsų kraštui atliko. Ne! Jie buvo 
nubausti, einant Smitho įstatymu, tik už tai, kad jie būk 
tai norėję ką tokio blogo atlikti!

Nubaustųjų tarpe yra. senyvo amžiaus žmonės, visą 
amžių gyvenę mūsų krašte, visą savo gyvenimą paauko
ję.įriisų. krašto darbo žmonių interesams saugoti, ginti.

Nei vienas iš jų nėra nieko kriminalinio padarę.

TARP NUTEISTŲJŲ yra toks asmuo, kaip Jacob 
Mindei, jau 71 metų amžiaus.
'"."Elizabeth Gurley Flynn, žymi kalbėtoja, organizatorė, 
PdŠytoja-žurnalistė, 63 metų amžiaus. ;
“Negrų veikėjas, Pettis Perry, 56 metų amžiaus.- 
“'"Tai tik trys, galimas daiktas, patys žymiausieji iš vi
sų 13-kos. Ką, kada, kur jie yra ką nors kriminalinio at
likę? Ką kriminalinio atliko bent vienas kuris iš visos 
13-kos?

" Betgi visi jie nubausti kalėjimam Visi nubausti didė
lėmis piniginėmis pabaudomis.
'"’Tuo pačiu kartu įvairūs gengsteriai, vagys, rasistai, 
kriminalistai vaikšto sau laisvi ir dargi bičiuliuojasi sti 
tads, kurie darbininkų judėjimo veikėjams ruošia teis- 
3fius!

KANADOS DARBININ
KŲ UŽDARBIAI.

Kanadiškis Liaudies Bal
sas (š.m. sausio 30 d.) rašo:

“Buržuazinė spauda daž
nai giriasi, kad Kanados 
darbininkai gauna didelį 
atlyginimą už darbą arba 
daug uždirba. Bet Kanados 
statistikų biuras duoda vi
sai kitą vaizdą. Iš 4,085,151 
darbininko, tiktai vienas 
penktadalis uždirba virš 
$3,000 į met. Keturi pen
ktadaliai uždirba mažiau 
$3,000 metam, o kai kurie jų 
tarpe ir visai mažai. Štai 
statistikų biuro pranešimo 
už 1951 metus daviniai:

“653,400 darbininkų už-' 
dirbo 1951 metais tarp $2,- 
500 ir $2,999. Išeina nuo 
$48.00 iki $57.67 į savaitę. 
344,463 darbininkai uždirbo 
tarp $2,000 ir $2,499 arba 
nuo $38.50 iki $48.00 į sa
vaitę. 477,610 uždirbo nuo 
$1,500 iki $1,1999 arba nuo 
$29.00 iki $38.50 į savaitę. 
344,463 uždirbo nuo $19.60 
iki $29.00 į savaitę. 248,356 
uždirbo nuo $9.60 iki $19.60 
į savaitę. 225,081 neuždirbo 
nei po $9.00 į savaitę.

“Iš tų skaičių matome, 
kad beveik 818,000 neuždir
bo nei po $30.00 į savaitę. 
O kiek Kanadoje gyvena iš 
apdraudos nuo nedarbo, 
kurios yra mokama mažai 
kuo daugiau, kaip kad ma
žiausios algos. Pradėjus vi
sokius pensijonierius, ku
rie taip pat mažai gauna, 
rasime, kad labai didelis 
kanadiečių skaičius gyve
na labai neturtingai. Juk 
šiandien vien butas kainuo
ja arti 10 dolerių į savaitę 
pavieniui.”

IŠ UNIJŲ VEIKIMO

: VIENAS VYRIAUSIŲJŲ nuteistiesiems nusikaltimų 
buvo primestas tas, kad jie priešinosi Korėjos karui.

. Betgi tam karui priešinasi milijonai amerikiečių. Ar 
tai reiškia, kad vyriausybė dės pastangų visus juos baus-

* |į Aišku, ji to negalės padaryti.
V (Reakcininkai šiandien pirmiausiai puola komunistus, 
jų Vadovus, o rytoj arba po ryt jie puls, pasiremdami 
Tais pačiais, argumentais ir kitų įsitikinimų žmones.
7 'Tai privalo būti žinoma kiekvienam.

’-“Dėl to kiekvienas privalo šiandien ryžtingai tarti sa
vo'balsą už tuos, kurie jau kalėjimuose, už tuos, kurie 
Nuteisti eiti į kalėjimus. Patys nuteistieji taipgi netylės. 
Jie, kol yra šitoje kalėjimo sienų pusėje, veiks ir ragins, 
kitus veikti.

X. Kontrolė naikinama.
MfcAIP IR BUVO TIKĖTASI, republikonų administra
cija jau naikina naudojamųjų produktų kainų kontrolę.

Spėjama, jog bus panaikinta ir butų nuomų kontrolė.
•Viso to buvo galima tikėtis, nes republikon.ai jau se

niai rėkė už kainų kontrolės panaikinimą. Jie rėkė už 
tąi, kad viskas būtų palikta valiai “laisvojo verslo.”
įjiesa, tokia kontrolė, kokią buvo įvedęs Trumanas, 

tokia kontrolė, kokią palaikė trumaninė valdžia, nedaug 
žmonėms tepadėjo. Bet visgi padėjo. Dabar, kai kontro
lė bus panaikinta, gyvenimas dąrbo žmonėms pasunkės. 
.^JCaip bus su algomis 7

Algų kontrolė taipgi turės būti panaikinta. O tai reikš, 
kad darbininkai, kurie ligi šiol bijojosi streikuoti, nes 
valdžią draudė daugeliui jų algas pakelti, dabar “įsidrą- 

*gjns” ir stos streikan, jei samdytojai atsisakys išpildyti 
jų reikalavimus.

7'*"Gyvenimo sunkėjimas juos prie to vers.
................ ...... .. ..........

V London. — Amerikos val
stybės sekretorius Dulles 

Jkąlbinėja Anglijos valdžiai 
klėtis vienybėn su kitais va
karų Europos kraštais 
-prįeš komunizmą.

Maskva. — Pravda, So
vietų komunistu laikraštis, 
atmetė amerikonų ir japo
nų įtarimus, kad spvieti- 
niai lėktuvai skraidę per 
Japonijos salas.

APIE SIONIZMĄ IR 
SIONISTUS. J

Po to, kai Tarybų Sąjun
goje ir liaudies demokrati
nėse respublikose buvo su
sekti sionistų šnipų - žalo
tojų lizdai, apie juos pla
čiau pradėta visur rašyti.

Sionistai (Lietuvoje jie 
buvo vadinami ‘sijonistais’) 
arba zionistai turi savo ša
lininkų visur, tad verta su 
jais išsamiau susipažinti.

Aną dieną Vilnyje Stebė- 
■ toj as parašė ilgesnį tuo 
klausimu straipsnį, iš kurio 
mes čia paduosime būdin
gesnes ištraukas. Jis rašo:

“Sionizmas yra žydų bur
žuazijos ir vidurinės klasės 
nacionalistinė ideologija, 
kuri .pradėjo kristalizuotis 
apie šimtmetis atgal, pasi
darė politinė jėga apie 50 
metų atgal, ir su laiku įkū
nijo dabartinį Izraelį. Žo
dis sionizmas paeina iš žo
džio “Sion” (arba “Čion,” 
ir iš to “cionizmas”), kas 
yra vienas, hebraiškų pava
dinimų Palestinai.
. “Nuo to laiko, kąip po 
antros Šventyklos išgriovi- 
mo ir nepriklausomybės 
praradimo apie du tūkstan
čiai metų atgal žydai buvo 
išsklaidyti po platų pasau
lį, jų religija vienu savo pa
matu turėjo viltį, kada nors 
grįžti °šventon Žemėn,” — 
i Siona.”

Religiniai žydai nebuvo 
(ir tūli dabar nėra) sionis
tais zionistai? ; nes jie ti
kėjosi, jog tik Mesijas 
(Mesijošius) grąžins juos į 
Palestiną, į “šventąją že
mę”. Tačiau, ilgainiui, vie
name ir kitame - Europos 
kraštuose įsigalėjo dalyje 
žydų mintis, jog tik orga
nizuotai veikdami, kovoda
mi žydai susigrąžins sau 
Palestiną. Kūrėsi sionistų 
organizacijos, sąjungos,

grupės, į kurias buvo trau
kta seni ir jauni, ypatingai 
pastarieji.

Sionistų organizacija iš 
pat pradžios buvo reakci
nė, darbininkų judėjimui 
nepriimtina dėl to, kad ji 
atitraukė žydų darbo žmo
nių dėmesį nuo tuoj autinių 
savo gyvenimo pareikalavi
mų iškovojimo. Tai kadai
se suprato ir prieš sionizmą 
kovojo net ir menševistinis 
social-demokratų Bundas, 
veikęs Rusijoje, Lenkijoje, 
Lietuvoje ir kitur.

Tačiau, Stebėtojas nuro
do:

“Apie pusė šimtmečio at
gal sionizmas jau buvo aiš
kiai atsiskyręs nuo religi
jos ir pavirtęs į pasaulie
tišką ideologiją. Sionizmas 
net buvo smerkiamas la
biau religingų žydų, nes tie 
sakė, kad Palestinos kolo
nizavimas yra priešinima
sis Dievo valiai (nelaukiant 
Mesajaus...).

“Taigi, sionizmas forma
vosi kaip pasaulietiška bur
žuaziniai - naci onalistinė 
ideologija. Bet ta’ ideo
logija pradėjo ugdyti ir sa
vo “kairų sparną.” Keistas 
procesas prasidėjo: idealis
tiniai nusiteikusi vidurinės 
klases jaunuomenė, nepasi
tenkindama nacionalizmu 
ir pastangomis vykti Pa
lestinon, pradėjo prikergti 
ir kitą principą, — kad ten 
statyti socializmą. Faktas, 
kad tas socializmas buvo 
rezervuotas dėl “ten,” o 
dėl jo nekovota “čia,” buvo 
kaip tik tinkama smulk- 
buržuaziniams radikalams, 
kurie sudarė sionizmo so
cialistinį sparną. Prie jo 
buvo pritraukta ir bent 
kiek darbininkiškų elemen
tų. .

“Bet nežiūrint to sparno, 
sionizmas bendrai liko re
akcine jėga, ir žydų komu
nistai visuomet prieš jį ko
vojo.”

Po pirmojo pasaulinio 
karo britai, į kurių “glo
bą” Palestina pateko, pa
žadėjo sionistams leisti Pa
lestinoje sukurti savo val
stybę. Taigi, sako Stebėto-

tris pa-

susitaikė 
neverta 
ir verta

“Tarp pirmo ir antro pa
saulinio karo s i o n i s tai 
smarkiai verbavo žydų jau
nimą tose šalyse vykti Pa
lestinon, ir šimtai tūkstan
čių išvyko. Sionizmas pasi
dalino į maždaug 
grindines šakas: 
(rabinai pagaliau 
su mintimi, kad 
laukti Mesa j aus,
statyti Izraelį), konservąty- 
vų-pasaulietišką ir pseudo- 
socialistinį. Buvo atsiradu
si net maža grupelė kraštu; 
tiniai-kairių sionistų, kurie 
teigė, kad jie sionistai, ku-. 
rie stovi ant leninizmo pa
grindo. Jie net buvo pada
vę kelius kartus prašymus 
būti priimti į Kominterną. 
Bet Komipternas nuspren
dė, kad anti-sionistiniai žy
dai komunistai, o ne “sio- 
nistai-leninistai” a t s t o-
vauja revoliucinę tendenci
ją toje tautoje...”
Toliau:

“Antras pasaulinis karas 
atnešė dideles pakaitas. 
Karui prasidėjus Palesti
nos žydų bendruomenė jau 
buvo stipri, turinti apie pu
sę krašto gyventojų skai
čiaus, ir ekonominiai, kultū
riniai bei politiniai žymiai 
pralenkusi arabus. Pačioje 
žydų bendruomenėje klasi
niai skirtumai pradėjo kri
stalizuoti tikrai kairų judė
jimą, kuris pasireiškė ko-

munistų ir kairių socialistų 
partijose. Karui baigiantis 
žydų bendruomenė Palesti
noje nutarė ginklu rankoje 
išsikovoti nepriklausomy-

“Netolima istorija? gerai 
žinoma. Prasidėjo kovos 
prieš britus. Tai kovai va
dovavo partizaninė • armija 
“Hagana” (“Gynyba”), ku
rios branduolį sudarė ko
lektyvinių sodžių savisau
gos daliniai. O tie daliniai 
savo ruožtu buvo ant 70% 
kairūs, vyriausiai kairių 
socialistų kontrolėje. Mat, 
tuo laiku žydų bendruome
nė jau buvo pasiskirsčiusi 
pagaNnąujas klasinio pasi
dalinimo linijas, ir vyriau
sia kairioji jėga koncent
ravosi kolektyvuose, pavi
dale į Italijos kairiuosius 
socialistus panašios parti
jos vardu . “Mapam.” Ta 
partija jautė tam tikras 
simpatijas Tarybų Sąjun
gai ir Liaudies Demokrati
joms. Per tą kovos periodą 
Sovietai ir Liaudies Demo
kratijos izraeliečiams pa
dėjo. Gromyko gynė juos 
Jungtinėse Tautose, iš Če
koslovakijos i aerodromų 
ginklai buvo oru transport 
tuojami dėl Izraelio.”

Buržuazinėm sionistų 
grupėms ir dešiniesiems so
cialdemokratams susitarus, 
jiems ir pavyko užgrobti 
Izraelio valstybės vairą.

Susis.tiprinę, šitie elemen
tai pasuko savo politiką ”į 
Vakarus.” Jų valdžios pa
reigūnai pradėjo organi
zuoti sionistinius šnipus ir 
žalotojus liaudies demokra
tinėse respublikose ir Ta
rybų Sąjungoje, raginant 
juos ten pravesti žalojimo 
darbą.
Šitaip Veikdami, sionistai 

atlieka didelę nenaudą pa
nčiam Izraeliui, kuriam būtų 
labai svarbu turėti savo 
prietelium tokį kraštą, 
kaip Tarybų Sąjunga.

Reikalaus didesnių algų
CIO Communication Wor

kers unija pranešė Bell 
System telefonų kompani
joms, kad kontraktui pasi
baigus bus. pareikalauta au
kštesnių algų.

Unija jau dabar nori už
vesti naujo kontrakto rei
kalu derybas.

—o—
Nori suskaldyti 
japonų unijas

Iš Amerikos atvykę “dar
bo ekspertai,” kurie tar
nauja Wall Strytui, pasi
samdė reakcinius Japonijos 
unijų vadus, kurie dabar 
viską daro, kad sudraskyti 
vieningą Japonijos Darbo 
Unijų Generalę Tarybą, 
prie kurios šiuo metu pri
guli virš trys milionai uni-

mėjo rinkimus Fairless 
Morrisville, Pa.

19 darbininkų
Works, 
Balsavo tik 
prieš uniją.

nauja. Joje 
darbininkų.

dirbtuvė yra • 
dirbs iki *6,000

—0— 
kompanijos uniją
American Cyana- 
darbininkai rinki-

Sumuše
North 

mid Co. 
muose atmetė seniau turėtą
kompanijos uniją ir prisi
dėjo prie Jungtinės Elekt
ros. Radio ir Mašinų Darbi
ninku unijos. Šios kompani
jos dirbtuvė randasi Nia-

aerodromų

N. Y. seimelio politikieriai 
paneigia rendauninkus

Albany, ’ N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelio 
vadai-republikonai beveik 
visai neleido kalbėti atvy
kusioms iš New Yorko mie
sto šimtams rendaunįnkų.

Politikieriai užpildė vi
sas seimelyje vietas tūks
tančiu namų savininkų, su
gužėjusių iš įvairių valsti
jos miestų — reikalaut pa
kelti rendas 20 procentų. 
O kada rendauninkai norė
jo įeiti, tai “tvarkdariai” 
vijo juos šalin, sakydami, 
kad “jau ir taip nesutelpa 
publika.”

Seimelio rendų komisija 
palankiai svarsto savininkų 
reikalavimą padidinti ren
das.

J. Ryan atsisako liudyti 
apie sėbrus-raketierius

New York. — Apskrities 
prokuroras verstinai (sub
poena) pašaukė Laivakro- 
vių Unijos prezidentą Joe 
Ryaną liudyti grand džiū- 
rei, tyrinėjančiai' gengste- 
rius-raketierius Laivakro- 
vių Unijoje. \

Ryainas pareikalavo už
tikrinti; kad nebus bau
džiamas už dalykus, ku-‘, 
riuos liudydamas atideng
tų. Prokuroras atmetė rei
kalavimą. Tad Ryanas vi
sai atsisakė liudyti.

Washington. — Senato
rius. Fulbright perša, kad 
Amerikos lakūnai iš For- 
mozos salos bombarduotų

Reakcionieriai kaltina to 
unijų centro vadovybę e- 
sant kairiaisiais socialis
tais, dirbančiais bendrai su 
komunistais.

—o—
Negrų ir baltųjų muzikan
tų unija susivienijo

ADF muzikantų unijos 
negrų lokalas ir baltųjų lo- 
kalas, Los Angeles, Calif., 
turėjo balsavimus, kuriuo
se dauguma narių pasisakė 
už suvienijimą abiejų loka
lų į vieną uniją.

i —o—
Raudonbauhiai prakišo 
unijos rinkimus

Chicagos Armouro kom
panijos darbininkų unijos 
rinkimus prakišo tie, kurie 
daugiausia šaukė, kad uni
jai vadovauja komunistai.

Lokalo prezidento rinki
muose progresyvis Leon 
Beverly gavo 2,015 balsus, 
o raudonbaubis tik 690 bal
sų. Panašiai gavo ir kiti lo
kalo valdybai kandidatai.

.—o—
Steigia unijų medikai i 
centrą

ADF džianitorių lokalas 
25 pakvietė visas Chicagos 
unijas prisidėti prie steigi
mo medikalio centro.

Lokalo valdyba nurodo, 
kad šis medikalis centras 
patarnaus unijistams su 
mažais apmokėjimais. Už 
$5 į mėnesį galės suteikti 
medikalę pagalbą namuose, 
medikaliame centre ir ligo
ninėje pavieniams, o už $9 
i mėnesi šeimoms.

—o—
Unija laimėjo dirbtuves 
rinkimus

CIO plieno darbininkų 
unija beveik vienbalsiai lai-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Elektrifikuojamas kolūkis

/SI M ANAS. — Vis labiau 
stiprėja ūkiniu-organizaciniu 
atžvilgiu “Tikrojo kelio” že
mės ūkio artelė. Kolūkyje at
liekami dideli darbai elektri
fikuojant gamybą. Elektros 
energija varo įvairius kalvės 
įrengimus, grūdų valymo ma- 
šinas, kolūkinį malūną. Kolū- . 
kyje baigiama Įrengti elektri
nė lentpjūvė, elektrifikuoja
mi šiltadaržiai ir gyvulinin
kystės fermos.

Pačių kolūkiečių jėgomis 
pastatyta 50 kilovatų galin
gumo hidroelektrinė jau nebe- 
patenkina kolūkinės gamybos 
poreikių. Kolūkis šiuo metu 
įsigyja galingesnį — dizelinį 
motorą ir generatorių, su ku
rių pagalba elektros energijos 
bus gaunama 1.5 karto dau
giau.

Gyvulininkystės darbuotojų

Joniškėlio rajono “Mūsų a- 
teitis” kolūkyje didelis dėme
sys skiriamas visuomeninei gy
vulininkystei išvystyti, jos pro
duktyvumui kelti. Kolūkis jau 
įvykdė šių metų gyvulininkys
tės išvystymo planą. Dabar vi
suomeninėse fermose yra 296 
stambūs raguočiai, 100 mel
žiamų karvių. Kiaulių yra 60 
daugiau, negu numatyta plat 
ne.

Kolūkyje iškilo eilė gyvuli
ninkystės pirmūnų. M. Stepu- 
lionienė iš kiekvienos prižiūri
mos karvės primelžia po 2,400 
litrų pieno. Gražius rodiklius 
pasiekė kiaulių augintojos R. 
Bačenskienė ir V. Kelienė. 
Jos iš kiekvienos priskirtų pri
žiūrėti motininių kiaulių gavo 
po 17 paršelių. Veršelių pri
žiūrėtojos Martilionienės pri
žiūrimi 45 veršeliai, 
priauga po 
svorio.

Kolūkis 
pašarais ir
žiemavojimui.

kasdien
700—800 gramų

baigia apsirūpinti 
pasiruošti gyvulių

visko 
Laisvę 
asmuo

kad

Parama dįenraščiui
I

Apšvietos brangintojai dimą. Patarlė sako: 
puikiai rūpinasi savo dien- vėliau negu niekad, 
raščio finansine padėtimi.

Supranta kaip 
brangėjimas slegia 
finansiniai. Vienas 
rašo sekamai: 
“Brangūs Draugai!

Malonėkite atleisti,
aš pasivėlinau su auka Lai
svės bendrovės suvažiavi
mo proga. Priežastis buvo 
tokia: Aš buvau manęs at
važiuoti į suvažiavimą, 
būti bankete, kokį mastą 
dešrų “sumaumoti” ir tuo 
pat kartu savo “griekus” 
apsimokėti. Bet atsitiko vi
sai kitaip. Kai pamačiau 
Laisvėje, kad Šventasis Pa
pa susirgo influenza, ‘tai aš 
nežinau, iš gailesčio ar iš 
strioko, pats apsirgau. To
dėl negalėjau būti suvažia
vime ir bankete.

Dabar jau biskį atsigrie
biau ir skubu su parama 
Laisvei. Čia prisiunčiu $25, 
ir tikiu gauti griekų atlei-

4

geriauj^

B e v a r dis, 
New York..........

A. Kaziulaitis 
field, N. J..........

A. Shurkus,

Su pagarba,
F. P. Malkaitis, 

Clinton, N. J.” 
Daugiau gražių dovanų 

įteikė šie prieteliai:
George Martin, Dedham, 

... $10.00 
Brooklyn, * 
..........7.001 
, Bloom- 
.......  2.00 

Nashua, 
....... 2.00 f

G. Stakolnik, Lynų, Mass, 
2.00 f

Dėkojam Įsiems už gra-, 
žias dovanas. Norime pri
minti, kad vasario ir kovo 
menesiais laikraščiams yra 
labai sunku, nes įplaukos 
labai sumenkėja. Mažihu 
buna pasiskelbimų ir majai 
parengimų tais mėnesiais- 
teįvyksta, * Todėl finansL 
nė parama yra labai svarJF 
bi.

Laisvės Administracija.
2 pusi.—Laisve (Liberty) —šeštadienis, Vasario-Feb. 7, 1953
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Literatūras
- . A .. .a. _ _ '■  ’ ■’

g5=ir IHenas
Lietuvos literatai ir naujoji jų kūryba

A. Žukauskas, Lietuvos grožinės lite
ratūros leidyklos vyriausias redaktorius, 
parašė Tėvynės Balse (1952 m. lapkr./ 
10 d.) straipsnį apie tarybinės lietuvių 
literatūros pasiekimus. Žemiau paduo
dame iš to straipsnio būdingesnes iš
traukas. A. Žukauskas rašo:

Apie naujuosius pastarojo meto tary
binės .lietuvių literatūros pasiekimus ry
škiai liudija, visų pirma, didžiai išaugęs 
jaunųjų bei senesniosios kartos rašytojų 
kūrybinis, aktyvumas, kuris pasireiškia 
visos eilės naujų vertingų prozos ir poe
zijos veikalų sukūrimu.

Pirmoje -eilėje, be abejo, reikia pažy
mėti mūsų literatūros klasiko A. Vie- 

^nuolio-Žukausko naująją knygą—roma- 
’ ną “Puodžiūnkiemis”, kurio pasirody

mas yra įžymus įvykis lietuvių tarybinė
je literatūroje, praturtinęs ją vertingu 
kūriniu.

Tai romanas, kuris po P. Cvirkos “Že- 
mės maitintojos” ryškiausiai parodo ir 
demaskuoja buržuazinę žemės reformą, 
lietuviškojo kaimo buožiją, melagingą 
buržuazijos skelbiamą klasių nebuvimo 
kaime teoriją.

Rašytojas A. Vi-enuolis-Žukauskas, ne
žiūrint senyvo amžiaus, su didele kūry
bine energija, atkakliu darbu turtina 
mūsų literatūrą. Periodinėje spaudoje 
taip pat dažnai pasirodo rašytojo apy
braižos ir straipsniai. Visa tai liudija 
apie kūrybinį A. Vienuolio-Žukausko pa
jėgumą, naują energiją, sukeltą šviesios, 
kūrybinės tarybinio gyvenimo tikrovės.

Naują stambią apysaką “Pikčiurnie
nė” parašė rašytoja Ieva Simonaitytė. 
Apysakoje plačiai parodytas 19 amž. pa
baigos ir 20 amžiaus pirmojo trisdešim- 
čio Klaipėdos krašto gyvenimas. Šiame 
kūrinyje autorė vaizduoja,,kaip'Klaipė
dos krašte auga ir formuojasi lietuviško
ji buožija, lobusi iš'Tnažažemių skurdo, 
susitaiksčiusi su vokiškąja vergove. I. 
Simonaitytė labai ryškiai nupiešė buožės 
Pikčiurnienės paveikslą, parodžiusi niek
šišką, kraugerišką kaimo buožės veidą. 

.Ji šioje apysakoje taip pat parodė kylan
čią-darbo žmonių neapykantą išnaudoto
jams, jų kovą prieš vokiškuosius oku
pantus ir vietinius įvairaus plauko iš
naudotojus.

Naujoji I. Simonaitytės apysaka aiš
kiai rodo tai, kad rašytoja įsisavina so
cialistinio realizmo principus, iš esmės 

•teisingai vaizduoja istorinius to meto 
Klaipėdos krašto gyvenimo įvykius. Ši 
knyga, kurią dar šiais metais išleis Val
stybinė grožinės literatūros leidykla, liu
dija apie I. Simonaitytės aktyvų dalyva
vimą mūsų literatūroje;

J. Baltušio apsakymų knyga “Rinkti
nė” yra rašytojo ataskaita už pastarųjų 
metų kūrybinį darbą. “Rinktinė” su di

lgeliu susidomėjimu buvo sutikta tarybi
nių skaitytojų. Knygoje išspausdinti ap-

Koreja-Šosen
Tai ne Korėja. Tai ne šalis, 
kurią trisdešimt aštunta lygiagretė 

[skrodžia.
Tai gimtas kraštas: Šosen;
Tai vakar; Rytojus,— šiandien. 
Ryžių laukai prie vaikystės sodžiaus...
Sustok plakus, širdie!
Šoseno klausykis.
Ir rankos tau pasaką seks.
Rankos, —1 jos vakar glostė, mylėjo 
Šiandien napalme sudegs.
Ir vaiko galvutė, 
kurios plaukus šiaušė 
atsidavusi mamos ranka, • 
apsvilinta lieka. Tik akys klausia: 
Kodėl? Už ką? Taip, už ką?

V Klausk ir tu!
Neužtenka:
“Tai neteisingas karas”.
Nepakankama:
“Mums ten reikalo nėr’.”
Vaikų galvutės —
Mirties rūgiapiūtės — 
Kieno sąžinė gali neverkt?...

R. Baranikas. 

sakymai, iš vienos pusės, demaskuoja 
niūrią buržuazinę praejtį, parodo buožių 
ir įvairių išnaudotojų žvėriškai engiamą 
mažažemių valstiečių gyvenimą, iš kitos 
pusės, atskleidžia nūdienio tarybinio gy
venimo vaizdus, šviesią tarybinę tikrovę. 
J. Baltušio “Rinktinė” yra vertingas 
mūsų prozos kūrinys. J. Baltušis yra 
parašęs pjesę “Anksti rytelį”, kurią šiuo 
metu ruošias pastatyt LTSR Valstybinis 
dramos' teatras. Pj^sė tam tikra prasme 
tęsia senosios rašytojo pjesės “Gieda , 
gaideliai” liniją, vaizduodama jau tary
binio gyvenimo tikrovę.

Intensyviai dirba įžymus tarybinis lie
tuvių rašytojas A. Gudaitis-Guzevičius. 
Jo romanas “Kalvio Ignoto teisybė” yra 
įvertintas Stalinine premija ir sudaro 
rimtą indėlį lietuvių tarybinėje prozoje.

Pasirodžiusios naujojo A. Gudaičio- 
Guzevičiaus kūrinio “Broliai” dvi kny
gos buvo sutiktos su dideliu susidomėji
mu. Jos, kaip ir “Kalvio Ignoto teisy
bė”, vaizduoja 1918—1919 metus, Lietu
vos darbo žmonių kovą už tarybų val
džią. Rašytojas yra parašęs trečiąją 
“Brolių” knygą (ji šiemet pasirodys 
spaudoje), ir šiuo metu ruošia ketvirtą
ją, prasidedančią 1921 m. kareivių, suki
limu Aukštojoje Panemunėje. Kūriniai 
“Kalvio Ignoto teisybė” ir “Broliai” su
darys literatūrinę epopėją kovos,, už ta
rybų valdžią Lietuvoje.

Stalininės premijos laureatas A. Ven
clova, šalia 'plačios poetinės veiklos bei 
aktyvaus visuomeninio darbo, išleido 
apybraižų ir publicistinių straipsnių rinn 
kinį “Taikės balandžiai”. •* s • ■ į •

Produktyviai dirba ir kiti Tarybų-Lie-’ 
tuvos rašytojai-prozaikai. J. Dovydai- • 
tis paraše haują ronianą; ‘spausdinama 
“Pergalęs’’ , žurndlė h— iš respublikos 
darbininkų klasės gyvenimo. Rašytojo 
apšakymų-apybraįžų “Neramus žmogus” 
žymią dalį sudaro jo apybraižos iš did
žiųjų komunizmo statybų, apybraižos 
pramonine tematika.

Išleidžiama skaudai-paruoštą J. Šim
kaus knyga “Apsakymai”* trečiasis A. 
Baužos rinkinys “Šviesusis kelias” ir kt.

Nemažus laimėjimus savo kūryboje 
yra pasiekę jaunieji rašytojai — pro
zaikai, išauklėti ir pradėję savo kūrybinį 
darbą tarybinės santvarkos metais. J. 
Avyžius išleido jaū trečiąją apsakymų 
knygą “Išsivadavimas”, M. Sluckis rin
kinius vaikams “Busimasis kapitonas” 
ir “Pirmasis- suolas” bei rinkinį rusų 
kalba “Didžioji vaga”, už kurią jam pa
skirta antroji RTFSR Švietimo ministe
rijos premija. L. Janušytės apysaka 
“Žalioji šeima”, K. Korsakienės antroji 
apsakymų vaikams knyga “Dovana”, A. 
Baltrūno “Berniukas iš mėlynojo vasar
namio”, A. Markevičiaus “Pamaina”, A. 
Bieliausko ir kitų knygos liudija apie 
lietuvių tarybinės prozos augimą.

Didelius laimėjimus pasiekė tarybine 
lietuvių poezija. Čia užtenka paminėti 
tik pastarojo pusmečio laikotarpiu išlei
stos poezijos knygas ir rinkinius. Seno-- 
jo mūsų literatūros veterano liaudies "po
eto Jovaro-Krikščiūno knyga “Eilės i ir 
dainos” yra papildyta nemažu skaičiumi 
naujų poeto kūrinių. ’ •

Su naujai poezijos kūriniais spaudoje 
pasirodo poetas V. Mykolaitis-Putinas. 
Poetę V. Valsiūnienė parašė ir išleido 
poemą “Veronika”, kurioje vaizduoja
mas mūsų kaimo moters gyvenimas, pa
rodomas jos nueito — aktyvaus kolūki
nio gyvenimo statytojo ir kūrėjo -r ke
lias. Poema yra išversta į rusų kalbą, 
ir kelia didelį susidomėjimą ja, nes šis 
V. Valsiūnienės kūrinys yra rimtas įvy
kis mūsų literatūroje. Naujus rinkinius 
per šį pusmetį išleido poetai V. Mozūriū
nas (“Sąžinė negali tylėti”), V. Reime- 
ris (“Ir skrenda daina”), V. Grybas 
(“Taikos vardu”), jaunasis poetas P. 
Keidošius (“Diena prasideda”) ir kiti.

Aktyviai dirba laureatai T. Tilvytis, 
ruošiąs naujų eilėraščių rinkinį, V. Ven
clova ir kiti.

Ypač intensyviai ir kūrybiškai šiuo
metu dirba poetas E. Mieželaitis, kuris ta”, K. Matuko apsakymai “Naktigonė- 
pastaruoju metu išleido net du stambius j-e” ir visa eilė kitų knygų.

LMS veikla
t

L. Jonikas, sekret.
DRAMOS KONKURSAS

Visi suinteresuoti jau bus pastebėję 
oficialų LMS centro paskelbimą, jog 
už parašymą geriausių dramų ir kome
dijų skiriama $300 premijomis (konkur
so taisyklės paskelbtos spaudoje);

Ką dabar turi daryti scenos veikalų 
rašytojai? Gerai pasialiejuoti rašomą
sias mašinėle ir—darban!

APSKRIČIŲ DARBUOTE
Trečioji LMS Apskritis visuomet pasi

žymi kuom nors nepaprastu, kaip kam 
atrodančiu “negalimu” įvykdyti užmoju. 
Keliolika metų ši apskritis (su talka 
2-ros apskrities) palaiko vasarinę meno 
mokyklą— dvisavaitinius kursus.

Žiemą šioji apskritis irgi neužmiegti 
kaip amerikoniškasis barsukas, kuris tik 
“grabnyčiose” išlenda iš patalo pasižiū
rėti pats į savo šešėlį.

Štai gauname pranešimą iš Trečiosios 
apskrities, jog ten organizuojamas an
samblis iš dainininkų, šokėjų, deklama
torių, kuris gastroliuos po visas lietuvių 
kolonijas rytinėse valstijose. Bravo!

Pirmoji apskritis irgi nenori užsileis
ti. Šioji apskritis apima, taip sakant, 
vidurvakarus, su. centru Chicagoje. Jau 
nutarta čia suruošti dviejų ar trijų die
nų festivalis ateinantį rudenį. ,

• Nors laiko dar daug, bet ir darbo ne
maža. Gerai suruošti 2-3 dienų meno 
festivalį, tai ne riešutas perkąsti. Apie 
chicągiškės apskrities' planus girdėsime 
daugiau. ■ •
CENTRO KOMISIJOS IRGI VEIKIA

Dvi svarbios komisijos Centro Komi
tete—Dramos ir Muzikos.

Abi komisijos veikia bendrai prirėn- 
gime naujo katalogo — teatrališkų vei
kalų ir dainų.

Cejitro. žinioje yra desėtkai gerų vei
kalų—dramų ir komedijų, šimtai daihų. 
O tikslaus katalogo jau seniai nebeturi-1 
me. Kaip pastarajame Centro1 posėdyje) 
komisijoj raportavo, darbas eina prie už-' 
•baigos. Netrukus -visi LMS nariai — 
chorai, dramos rateliai ir pavieniai —

JONAS BILIŪNAS 
i . . • .

-(1879— 19,07) "
Nuolat didėjančio kapitalistinio išnau

dojimo slegiami, rusų proletariato revo
liucinio judėjimo poveikiu Lietuvos dar
bo žmonės 19 amžiuje vis plačiau įsijun
gė į kovą už išsivadavimą iš nacionalinės 
ir socialinės priespaudos. ’ Lenino at
vykimas į Vilnių 1895 m., F. Dzeržins
kio revoliucinė veikla pradėjo naują epo
chą Lietuvos darbo žmonių kovoje, sutei
kė jai organizuotą, marksistinį pobūdį, 
dar labiau suartino su visos Rusijos 
darbo žmonių kova. Vis kylantis revo
liucinis judėjimas prasiveržė galingomis 
1905—1907 m. revoliucijos ^kovomis.

Revoliucinį Lietuvos darbo žmonių pa
kilimą 19 amžiaus gale ir 20 amžiaus 
prašioje atspindėjo grupė demokratinių 
lietuvių rašytojų, savo kūryboje rodžiu
sių sunkų darbo žmonių gyvenimą kapi
talistinėje santvarkoje ir vaizdavusių jų 
kovą prieš carizmą ir kapitalizmą. Toks 
rašytojas buvo ir J. Biliūnas, kurio mir
ties-45-osios metinės sukako 1952 m. 
gruodžio 8 d.

'Darbo žmonių kovai jis paskyrė ir sa
vo raštus. Jonas Biliūnas — vienas iš 
pačių pirmųjų lietuvių rašytojų, kurio 
kūryboje iškyla revoliuciniai motyvai, 
proletariato gyvenimas. 1900—1902 m. 
parašytuose eilėraščiuose jis piešia bai
sų- proletariato išnaudojimą kapitalisti
nėje santvarkoje, ragina darbininkus 
“pažinti viršininkus, kurie jiems uždėjo 
jungą geležinį”, skatina drąsiai stoti į 
kovą už naują gyvenimą:

\ *

Pacluokim ranką mes vieni kitiems 
Ir spindulius laisvės barstykim, 
Vargdienių vergiją naikinkim ir jiems 
Gyvenimą kitą statykim!—

rašo J. Biliūnas eilėraštyje “Draugams.” 
......... .. II*. ———■ II ......................... ..........................................................................................................

poezijos rinkinius — “Pakilusi žemė” ir 
“Dainų išausiu margą juostą”'. A. Jony
no eilėraščių rinkinys • “Kad .klestėtų že
mė”, pirmasis gabaus poeto Br. Macke
vičiaus rinkinys “Rikiuotėje” ir kiti ro
do aktyvų jaunųjų poezijos jėgų augimą.

Ruošiami leidykloje nauji E. Matuze- 
vičiaus eilėraščių rinkinys “Draugystės 
daina”, J. Macevičiaus “Statytojų kar-

aplaik'ysite kopiją katalogo ką LMS cen
tras turi ir kas jums būtų naudinga įsi
gyti.

NARINES DUOKLĖS
Pirmąjį šių metų mėnesį dar visai ma

žai riarių tepasimokėjo duokles. O lauk
ti, rodosi, nereikėtų. Jei turėsime min
tyje, kad stoka išteklių trukdo darbą, 
tai nebus sunkenybė sukrapštyti penki
nę.

Beje, liaudies meno mėgėjai dar turė
tų gerokai apsižiūrėti aplink save: Ar 
kultūrinė organizacija, kurioje priklau
sote, yra narys Lietuvių Meno Sąjun-
gos? Jei ne, tai prisirašykite. Galima 
ir pavieniais priklausyti. ,

Centre planuojama išleisti kelioliką 
naujų dainų. Konkursas, veikiausia, 
duos kelis scenos veikalus; už kuriuos 
Centras išmokės premijas autoriams ir 
paneš išleidimo lėšas. O viskas tas tu
rės būti padengta iš narinių duoklių ir, 
karts nuo karto, dolerio-kito aukų.

Visais liaudies meno reikalais kreip
kitės į LMS Centrą adresuodami: 3116 
S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

Tepasidžiaugia siela
Po kojų girgžda sniegas,
Nuo šalčio pyška tvoros, 
Bet man pas gerą draugą " 
Keliauti ima noras.
Ir drąsiai”aš keliauju,
Nors tako žymės trūksta,— 
Baltučiai sniego miltai 
Man prieš akis tik rūksta.,
O veidas rožėm dažos,
Žiedai, sakytum,, žydi,— 
.Ar rastum, kad kelionės 
Kas nors jau ir pavydi?
Ar rastum, ar nerastum,
O kelias eiti—miela;
Kai veidas rožėm žydi, 
Tepatsidžiaugia siela.
Te džiaugsmas auga, plinta, 
Nors, šaltyj pyška tvoros,— 
Man draugą susitikti—

. , , Krūtinėj auga noras.
Stasys Jasitionis.

Paskubinkime
'darbą

Jau kiek laiko, kaip Lais
vėj talpinamas atsišauki
mas dėlei A. Dagilio eilių 
knygos išleidimo. Tai pui
kus sumanymas ir gražus 
darbas pradėtas ton. link- 
men. Bet kažin kodėl, bent 
man rodos, kad darbas eina, 
per lėtai. Dar tik vieną! 
kartą buvo pagarsinta Lai-, 
svėje pluoštas prenumera-
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Panašios, nuotaikos ir pirmieji J. Bi
liūno apsakymai. Apsakymuose “Be 
darbo”, “Betėvis”, “Ant plento” matome 
nepaprastai sunkaus darbininkų gyveni
mo vaizdus, jų nežmonišką išnaudojimą.
J. Biliūnas kviečia darbininkus pažinti 
savo galybę, organfeuotis. Rudens lietų 
palyginęs su skriaudžiamųjų darbininkų 
ašaromis, J. Biliūnas pastebi: “Ir liesis 
tos ašaros, kris nekaltieji, kol žus ir eis 
niekais po visur išsklaidyta jų galia...” 
J. Biliūnas suprato teroristinės, indivi
dualios kovos prieš carizmą beprasmiš
kumą ir ragino “stoti į darbininkų ar
miją, nes tiktai ten mus laukia pasise
kimas, tiktai jų vėliava apšviečia kelią 
prie laisvės, nes, ko nespėjo padaryti sa
vo pasišventimu teroristai, tą padarys 
savo bendra galybe ir sujungtomis spė
komis susipratę darbininkai” (-‘Užmuši
mas caro Aleksandro II”, pusi. 38).

Savo kūryboje J. Biliūnas griežtai pa
smerkia katalikų dvasininkų godumą, 
veidmainiškumą ir tamsumą, pasisako 
prieš religinius prietarus. Tiek savo gro
žiniais raštais, tiek publicistika J. Biliū
nas griežtai demaskavo carizmą, kvietė 
darbo žmones į kovą prieš jį (“Kaip ca
ras Aleksandras Tretysis važiavo”, “Val
džios pilvas”, “Užmušimas caro Alek
sandro lA”).

ŠruoLmetu, kai pasaulio tautos, Tary
bų Sąjungos vadovaujamos, veda aštrią 
kovą prieš imperialistinius karo kursty
tojus, prisimintinas J. Biliūno griežtas 
nusistatymas prie imperialistinius ka
rus.’ J. Biliūnas suprato, kad karus su
kelia ir juos vykdo kapitalistai, kad ka
rai išnyks tik panaikinus kapitalistinę 
santvarką. Kaip šiandien parašyti J. 
Biliūno žodžiai, kuriais kviečiama į kovą 
prieš karus gimdantį kapitalizmą: “No
rint išnaikinti karę, reikėtų pradėti nuo 
jos šalininkų, t. y. nuo.luoųios kapitalis
tų, kuri dabartiniame surėdyme viską 
rėdo ir valdo. Karės tiktai tada galės 
galutinai išnykti, kada išnyks kapitalis
tai, kuriems už pinigus tarnauja ir val
džia, ir kariuomenė, ir dvasiški ja” 
(“Aukos karės dievui”, pusi. 39).

J. Biliūnas tikėjo šviesesne žmonijos
(Tąsa 4-tam puslap.)

tų. O reikėtų pagarsinti 
dažniau. Dar būt geriau, 
kad būtų garsinama, kiek 
ir kuriame mieste jau gau
ta prenumeratų, o ne pa- 
vienių ypatų. Gal toks bū
das paakstintų labiau kolo
nijų darbuotojus daugiau* 
stengtis, lyg ir lenktyniuoti 
vieni su kitais, užrašinėti, 
prenumeratas ir tuomi pa
skubinti knygos išleidimą,ž

Draugai ir prieteliai! Aš 
tikiu, jog kiekvienas iš mū*: 
su galim nesunkiai ištęsėti 
tą vieną dolerį tokiam gr£i 
žiam darbui—tai mažas pi
nigas ! Įvertinkim draugo; 
A. Dagilio ilgų metų kruopa 
štų darbą; įvertinkim, kad 
ir pats autorius galėtų pa
sidžiaugti, ne tik savo ilgų 
metų triūso vaisiu, bet ir 
draugais, kurie prisidės į- 
kūnyti gyveniman tąjį .už
moju, kurį tūli mūsų vado
vaujantieji draugai pradę- 
• 4 >
JO-

Meiliau aš šiandiena L’“..' 
Nuo savojo draugo 
F?riimčiau mažytę gėlelę,.,M. 
Negu kad vežimą 
Puošniausių vainikų
Tada, kai nešvies man sau-

[JetK 
. S. Jasilioms* /’

Tai labai daug pasakan
tys ir reikšmingi žodžiai. 
Suteikim .tą “mažytę gėle
lę” dabar, o ne kada nors 
“Vežimą puošniausių vaini
kų...” Tad aš ir noriu at
kreipti domę ne tik dailio
sios literatūros mylėtojų, 
bet ir visų Laisvės ir Vil
nies skaitytojų. Labai daž
nai mes, beveik kiekvienas, 
išleidžiame dolerį kitą ant 
niekų, arba ir ant baro 
karčemoj paliekame, ir ne
sijaučiame biednesni dėlei 
to. Tai kodėl nors vieną do
lerį neišleisti ant tokio 
gražaus dalyko, kaip kad į- 
amžinimui draugo nuveik
tu darbu? v

Ne vieną nuobodžią Jr 
liūdną valandą tenka pra? 
blaivinti, paėmus į ranką ir 
p a s k a ičius “Bešvintantį 
Rytą”, “Pavasarių Godas” 
—S. Jasilionio, arba “Proš
vaistes” — Jono Kaškai- 
čio, ir kitų poetų, rašejų, 
širdį raminančias ir ūp^ 
keliančias eiles ir apysa
kas. Paturtinkim savo kny
gynėlius ir A. Dagilio eilių 
raštais. Ir kuo greičiau 
mes tai padarysime, tuo 
bus geriau. Tad dar kartą 
sakau: draugai paskubėki
te, s.u savo doleriais A. Da
gilio eilių knygai!

Dailės Mylėtojas.

ŠYPSENOS
MAŽAI SKIRTUMO.

Buvo puiki naktis. Apskritas 
pilnas mėnulis visą apylinkę glo
stė savo romantiškais spindu
liais.- Jisai laikė puikiąją gra
žuolę, spausdamas prie savo vy
riškos krūtinės. Jo lūpos šnib
ždėjo į jos dailią mažą ausytę: 
“Brangiausioji, aš myliu .tave 
taip, kaip dar niekas iki Šiol 
tavęs nemylėjo!”

Santūriai atsiliepda'ma į, Jo 
aistrą, jaunuolė pastebėjo: 
“Aš nematau, kad tavo meilė 
kuo nors taip labai skirtųsi nuo 
kitų.” *'C

1 ...... ........ ......... z .......... "Mwi
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Lietuvos mokslininkai
.VILNIUS. — kas metai 

vis labiau išplečiamas mok
slinio tyrimo darbas Lietu
vos Tarybų Socialistinėje 
Respublikoje. Vien per po
karinius metus sukurtas 
•tinklas mokslinio tyrimo į- 
stąigų, kurių nebuvo bur
žuazinėje Lietuvoje, atkur
ta ir žymiai praplėsta, pa-, 
lyginti su 1941 metais, Mo
kslų Akademija, kuri buvo 
įsteigta tik tarybiniais lai-, 
kais, dvigubai padidėjo au
kštųjų mokyklų skaičius.

Vystant mokslą, gerinant 
mokslinio tyrimo darbą ir 
rengiant aukštos kvalifika
cijos kadrus, respublikos 
Mokslų Akademijai ir auk
štosioms mokykloms ne
įkainuojamą pagalbą teikia 
TSR S ą j u n g o s Mokslų 
Akademijos prezidiumas, 
skyriai ir institutai, Visa
sąjunginė Lenino vardo 
Žemės ūkio mokslų akade
mija ir Maskvos, o taip pat 
Leningrado aukštosios mo
kyklos. Antai, Lenino ordi

nu apdovanotasis Maskvos 
M. V. Lomonosovo vardo 
universitetas nuolat šefuo
ja Vilniaus Valstybinį uni
versitetą. Maskvoje, ge
riausio joje šalies aukštojo
je mokykloje, mokosi 40 
studentų ir 45 aspirantai, 
kuriuos pasiuntė Tarybų 
Lietuvos aukštosios mokyk
los. 40 aspirantų rengiami 
TSRS Mokslų Akademijos 
ir Žemės ūkio mokslų aka
demijos institutuose.

Didelę pagalbą Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos 
institutams teikia sąjungi
nių respublikų Mokslų Aka
demijų Mokslinės veiklos 
koordinavimo taryba, ku
rios sesijose kasmet ap- 
svarstomi ir suderinami vi
sų institutų mokslinio tyri
mo darbų planai. Dėka to 
mūsų institutai gavo gali
mumą pradėti gvildenti ei
lę problemų, turinčių visa
sąjunginę reikšmę. Nuo šių 
metų pradžios, pavyzdžiui, 
mūsų Mokslų Akademijos

institutai ėmė gvildenti 
daugiau kaip 50 tokių prob
lemų.

TSR Sąjungos Mokslų 
Akademijos mokslininkams 
padedant, šiuo metu užbai
giamas daugumos respubli
kos Mokslų Akademijos in
stitutų organizacinis per
tvarkymas, v

Kiekviename direktyvų 
punkte numatoma plati 
mokslinių tyrinėjimų prog
rama. Kauno hidroelektri
nės pastatymas, pavyz
džiui, yra betarpiškai susi
jęs su Lietuvos TSR ener- 
ge tikos i švy s t \ m o perspek
tyvomis.

Lietuvos mokslininkams 
reikės artimiausiu laiku 
paruošti mokslinius pagrin
dus energetikos sistemoms 
ir įvairių respublikos liau
dies ūkio šakų energetikai 
išvystyti; nustatyti pajė
gumą ir vietą hidroelektri
nėms, kurios sudarys res
publikos energetikos siste
mą. Šiems klausimams iš
spręsti reikalinga pirmiau
sia paruošti moksliškai pa-

Jonas Biliūnas
į (Tąsa iš trečio pusi.)

ateitimi, tikėjo socializmo pergale. Šis 
tikėjimas ryškiai iškyla J. Biliūno le
gendoje “Laimės žiburys”, parašytoje 
1905 m. revoliucijos įtakoje. Jaunų drą
suolių būrys, kuris per kritusių draugų 
lavonus užlipa ant kalno ir atneša žmo
nijai laimę, neabejotinai yra kovotojai 
už socializmą.

Revoliucinės kovos motyvai iškyla ir 
visų stambiausiame J. Biliūno kūrinyje 
— parašytoje prieš pat mirtį apysakoje 
“Liūdna pasaka”.’ Jau buvo spaudoje 
nurodyta, kad ši apysaka sukurta 1905 

revoliucijos ir užeinančios reakcijos 
poveikiu, nors medžiaga jai ir imta iš 
1863 m. sukilimo. Apysakoje pirmą kar
tą lietuvių literatūroje pavaizduota Lie
tuvos darbo valstiečių kova dėl žemės, 
pirmą kartą lietuvių literatūroje sukur
tas valstiečio-kovotojo, valstiečio-revoliu- 
cionieriaus paveikslas. Neapykantą ca
rizmui kėlė ir šiurpūs sukilėlių malšini
mo vaizdai bei baisingas Juozapotos liki
mas. 1905 m. revoliucijos malšinimo 
vaizdas iškyla ir nebaigtame apsakyme 
“Nakties šmėklos”.

Talentinga J. Biliūno plunksna viena 
po kito piešia vis naujus ir naujus dar
bo žmonių skurdo ir nelaimių paveiks
lus. Apsakymuose “Lazda”, “žvaigž
dė” J. Biliūnas nukelia mus r baudžia
vos gadynę ir rodo visagalių ponų pri
slėgtų baudžiauninkų vargingą gyveni
mą. Daugiausia J. Biliūno apsakymuo
se randame XX a. pradžios kapitalisti
nės santvarkos prieštaravimų draskomo 
kaimo ir miesto vaizdų: čia ir skaudus 
buožės kankinamo piemenuko likimas 
t “Joniukas”), ir gobšaus sūnaus išvary
tas elgetauti senas tėvas (“Ubagas”), ir 
kapitalistinių sąlygų -į “dugną” išstum
ti žmonės (“Nemunu”) ir kiti įvairių 
nelaimių prislėgtų darbo žmonių vaizdai 
<j(“Vieną rudens dieną”, “Svečiai”, “Abe
jojimas”). J. Biliūnas atkreipia dėme
lį net į nelaimingų ir skriaudžiamų gy- 
yulių likimą (“Brisiaus galas”, “Kliu
džiau”). Galų gale skaitytojas nukelia
mas į šviesius vaikystės dienų atsimini- 
jnus (“Kūdikystės sapnai”, “Piestu
pys”). Visi šitie apsakymai trykšta gi
lia užuojauta, nelaimių prislėgtam dar- 
t>o žmogui, nuoširdžiu gailesčiu dėl jo 
Vargingo likimo. J. Biliūnas visą amžių 
liko ištikimas didžiam literatūros tikslui 

, — padėti darbo žmogui. Tokį tikslą J.
Biliūnas pasistatė dar savo kūrybinio 

.’darbo pradžioje. Neužbaigtame kritikos 
straipsnyje apie Žemaitės apsakymus jis 
dražė: “Svarbiausi beletristo užduotife ar- 
'.ba, siekis, kaip yra žinoma, tai duoti 
Skaitytojui tikrą aprašomos draugijos 
^paveiksią, su įvairiais iš jos gyvenimo 
Sukoncentruotais jame apsireiškimais; 
įduoti apie ją supratimą, suteikti jo jaus
mams ir protui peno, kad pagal tą įgau
tą supratimą jis aiškiaus matydamas 
•blogas geras draugijos gyvenimo pu- 
•šes,^ galėtų sukelti savyje jausmus ir su
odinti protą, kad geriaus ir naudin- 
■giaus suvartotų savo fiziškas ir dvasiš- 
-?s sPškas Pagerinimui tos draugijos bū
vio, išreikšdamas protestą jo įvairiose 
forjnose blogiems minėtos draugijos ap

sireiškimams”.
Visą savo trumpą kūrybinį gyvenimą 

J. Biliūnas liko ištikimas ir realistiniam 
vaizdavimo būdui. Taigi, J. Biliūnas sa
vo kūryboje ėjo kritinio realizmo kėliu.

i

Kritinio realizmo metodo J. Biliūnas 
mokėsi iš didžiosios rusų literatūros, iš 
revoliucinių demokratų. Pacituotajame 
J. Biliūno straipsnyje randanle išdėsty
ta nemaža minčių, būdingų V. Bielinskio 
kritikos raštams. J. Biliūnas buvo gerai 
susipažinęs ir su pirmojo proletarinio 
rašytojo M. Gorkio kūryba. Gorkio kū
rybą jis labai teigiamai įvertina savo 
kritikos straipsnyje “Mūsų gyvenimo 
dilgėlės ir usnys”. J. ^Biliūno legendoje 
“Laimės žiburys” galima net rasti tie-' 
sioginės M. Gorkio legendos apie Danką 
įtakos., Tačiau J. Biliūno kūryboje daž
nai sutinkame bendro-demokratinio po
būdžio šūkių siekti šviesos, laisvės^ vie
nybės. Jam trūksta supratimo, kad dar- . 
bininkų klasė gali pasiekti valdžią tik . 
negailestingoje kovoje. Savo kūrinį 
“Pirmutinis streikas” J. Biliūnas, užbai
gia sakiniu, kuris susilpnina jo revoliu- * 
cinę nuotaiką, būtent, jis kalba apie tai, 
kad darbininkai pirmąjį streiką laimėjo 
be aukų. Apsakyme “Be darbo” išmes
tas iš fabriko bedarbis teranda tik vie
ną išeitį — pasikarti.

J. Biliūno išvykimas į užsienį ir tuo 
pačiu atsitraukimas nuo revoliucinio ju
dėjimo, sunki liga pirma laiko nutrau
kusi rašytojo gyvybės siūlą, dar labiau 
silpnino jo kūrybos kovingumą. IDjame 
savo kūrybos laikotarpyje, kuris prasi
deda nuo 1904 m., daugumoje savo kū
rinių J. Biliūnas jau nešaukia į kovą, 
tarsi susitaiko su sunkiu darbo žmonių, 
likimu, tarsi nebemato jokios išeities iš 
jų vargų. Ir žymiausias J. Biliūno kū
rinys “Liūdna pasaka”, kurioje vaizduo
jama valstiečių išsivaduojamoji kova, 
baigiasi pesimistišku šios kovos sutriuš
kinimo nupiešimu.

Tačiau antrojo kūrybos laikotarpio J. 
Biliūno apsakymai, ųors ir nebūdami re
voliucinės nuotaikos, vis dėlto turi dide
lę reikšmę, nes jie demaskuoja kapitalis
tinę santvarką.

J. Biliūno kūryba pasižymi didele me
nine verte. Realistiškai nupieštus tikro
vės vaizdus persunkiantis nuoširdus 
švelnus lyrizmas, dideli kompoziciniai 
sugebėjimai, puiki k&lba J. Biliūno ap
sakymus padaro vertingais meno kūri
niais.

Nuotaikingai, aukštu meniniu lygiu 
J. Biliūnas sugeba piešti tiek gamtos , 
vaizdus, tiek žmonių buitį. Ypatingai 
aukštu meniniu lygiu pasižymi apsaky
mai “Joniukas”, “Basiaus galas”, “Laz
da”-, “Pirmutinis stoikas”, “Ubagas” ir 
kiti: '0

Dėl savo aukštos idėjinės ir meninės 
vertės J. Biliūno kūryba užima vieną iš 
pirmųjų vietų detaokratinėjė lietuvių li
teratūroje. Būdama nepaprastai darbo 
žmonių mėgiama, ji vaidino didelį vaid
menį, auklėdama juos humanizmo dva
sia, rodydama jiems daromas skriaudas, 
keldama revoliucinę nuotaiką.

K. Umbrasas.

j '■ ą’i! '

grįstas 'Lietuvos ekonomi
kos išvystymo perspekty
vas, maždaug, artimiau- 
siems 15, metų.

Pradedant statyti kaska
dą prie Nemuno ir Kauno 
hidroelektrinę, iškyla svar
biu klausimu ir kitoms 
mokslo šakoms. Pakanka 
pasakyti, kad pagal pasku
tinį ruošiamojo projekto 
variantą prie hidroelektri
nės susidarys vandens re
zervuaras, kuris pakeis ar
čiausiai prie vandens telki
nio esančių apylinkių me- 
lioracines, biologines ir ki
tas sąlygas. Todėl, remian
tis tarybinių mokslininkų 
sukauptu didžiuliu patyri
mu, numatoma netrukus 
pradėti tirti ir ruošti mok
sliškai pagrįstas šių pa
keitimų prognozes. Reikia 
iš anksto ir moksliškai pa
grįsti busimojo vandens 
telkinio vandens sudėtį, 
augmeniją ir biologiją, pa
ruošti perspektyvinius pla
nus didžiai produktyviam 
žuvies ūkiui išvystyti, plau- 
kiojantiems paukščiams 
veisti ir tt.

Didelius darbu^ penkta
jame penkmetyje teks at
likti pelkėms nusausinti ir 
per daug drėgmės turin
čioms žemėtas įsisavinti, 
kas ypatingai pabrėžta Ko
munistų partijos XIX su
važiavimo direktyvose.. Sėk
mingas šių darbų įvykdy
mas yra betarpiškai susijęs 
su eilės klausimų prelimi
nariniu ištyrimu ir išstudi
javimu. Šie klausimai yra 
skirti dirvų derlingumui 
pakelti in gausiems bei pa
stoviems žemės ūkio* kultū
rų derliams gauti. Tai turi 
atlikti1 melioracijos institu
tas. - < . •. . > *

Beveik’ keturis kartus,

palyginti su 1950 metais, 
padidinant penktajame 
penkmetyje žuvies sugavi
mą, reikaliriga iš pagrindų 
pagerinti visą žvejybos 
reikalą v respublikoje ir per
tvarkyti jį kruopščiai pa
ruoštais moksliniais pa
grindais. šiam tikslui* Lie
tuvos hidrobiologai su bio
logijos institutu priešaky
je, bendradarbiaudami su 
Visasąjunginiu žuvies ūkio 
mokslinio tyrimo institutu 
ir žvejybos kolūkiais, jau 
keleri metai vykdo r kom
pleksinius hidrobiologinius 
ir ichtiologinius vidinių 
respublikos vandens talpy
klų tyrinėjimus. Užbaigti 
pirmieji „ darbai tiriant 
stambiausiąją vandens tal
pyklą — Kuršių marių į- 
lanką. Paruoštas, priemonių 
planas šios vandens talpyk
los produktyvumui pakelti 
ir žuvų kokybinei sudėčiai 
pagerinti. Planas perduo
tas Lietuvos Žuvies pramo
nės ministerijai praktiškai 
panaudoti, šiuo metu vyks
ta stambesniųjų respubli
kos ežerų kompleksiniai ty
rinėjimai.

Penktojo penkmečio pla
ne nubrėžtasis tolesnis res
publikos liaudies ūkio iš
vystymas iškelia naujas 
sudėtingas ir atsakingas 
problemas visų mokslo ša
kų mokslininkams, kiekvie
nam lietuvių tarybinio mo
kslo veikėjui.

J. Matulis, 
Lietuvos Mokslų Akademi
jos prezidentas.

Šypsenos
VELTUI DARBAVOSI

Newarke vienas dešimtštoris 
(kiti sako: dešimtukinė krau
tuve) turėjo dvi saugiąsias šė-
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Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių ^eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro-
švaistės,” 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 ii pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

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

F". . ■ . ■ """'"I
Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 

Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
Į LAIME

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius,’ 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje. •

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

“LAISVE”
110-12 Atlantic Ave. - ' Richmond Hill 19, N. Y.

pas (seifus). Vienon sudėdavo 
pinigus, o kitą tyčia tuščią lai
kydavo. Vieną vakarą net trys 
tūkstančiai dolerių buvo palik
ti vienoje šėpoje, o kitoje, kaip 
paprastai, nieko. Tą naktį įsi
kraustė krautuvei! vagys ir vi
są naktį triūsėsi, stengdamiesi 
atidalyti vieną šėpą. Galop, 
jiems pasisekė ją atidaryti. 
Bet, koks nusivylimas Į — Tai 
buvo tuščioji šėpa.

NEŽINO, KUR JĖŠKOTI
Vienas penkerių metų vyru

kas stebėjosi, kodėl viena jo 
teta; kuri jau pora metų kai

ištekėjusi, neturi dar nei vie
no kūdikio; gi kitos kelios ište
kėjusios tetos jau bent po vie
ną turi.

Progai pasitaikius, jisai pa
čios tetos *apie tai užklausė.

“Aš jau seniai visose kopūs-^ 
tų ežėse jėškau kūdikio, ibet dar 
vis nerandu,” atsakė teta.

Juozukas niekinančiai į ją 
pažvelgė ir pastebėjo: “Jeigu 
tu tik taip kūdikio jėškai, tai 
visai nestebėtina, jog dar nei 
vieno neturi.”

Surinko Kas Kitas.

Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

—■ ♦ t------------------

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
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 nusilaužimas, niksterėjipias 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.i
Nupiginta kaina 6()c.

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
110-12 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. 
Z aim labai naudingų raštų iš įvairių mokslo 
sričių. Nepaprastai įdomūs pasiskaitymai, ver-
Da* 

. srič
tingi žinoti kiekvienam.

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

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

. r

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

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

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

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeštadienis, Vasario-Feb. 7, 1953
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(Tąsa)
Ji kankino jį savo erzlia, nelaba, 

amžinai besikaitaliojančia nuotaika ir 
netgi (tai buvo staigmena!) pavydžiai 
įsimylėjusia: bet Jai anaiptol jai netruk
dė priekaištingai jį įžeidinėti! Būdavo 
dienų kai jis nebežinodavo, kokio šven
tojo besišaukti.

Aneta būdavo čia pat priimti jo skun
dams. Jis lipdavo į jos aukštą padejuo
ti, ji kantriai jo klausydavo ir rasdavo 
būdą jį prajuokinti iš tų jo smulkių ne
laimių. Šie slapti pasitarimai, vis kar- 
todamiesi, sukūrė tarp jų bendrą paslap
čių sąmokslą. Ir kartais, matant Silvi, 
jie pasikeisdavo klastingu žvilgsniu. Abu 
būdami padorūs, jie visai nesisaugoda- 
mi leidosi į artimumą, kuris, jei ir buvo 
nekaltas, tai nebuvo nežalingas. Aneta 
visai negalvojo apie pavojų ir smagino
si draugiškai jį erzindama. Leopoldas 
leidosi pagaunamas: jis to ir tenorėjo; 
jis jau seniai buvo sugautas to džiaugs
mingo jėgos spinduliavimo, kuris iš jos * 
sklido. Aneta tada buvo visa pasinėrusi 
^įulijeno meilėje, kuri ją švelniai jaudi
nto. Likusioji pasaulio dalis buvo rūke. 
Kai ji būdavo ką tik mačiusi Žiulijeną 
ir kai Leopoldas jai kalbėdavo, ji klau
sydavosi Leopoldo ir netgi jam atsaki
nėdavo; bet ji šypsodavosi Žiulijenui. 
Leopoldas negalėjo to atspėti.

. Jis žinojo, ko jis nori. Būdamas doras 
žmogus, jis priešinosi. Bet ir doras'žmo- 
gus yra žmogus. Jis neprivalo žaisti su 
ugnimi.

Vieną gegužės mėnesio sekmadienį jie 
visi keturi, — Silvi, Aneta, Leopoldas ir 
mažasis Markas* — ėjo į So pusę pasi
vaikščioti. Po valandos kelio Silvi, tru
putį pavargusi, atsisėdo apačioje šlaito 
ir tarė:

— Na, jaunimėli, jei norite, kopkite! 
Jūs- atrasite mus čia.

* Ji pasiliko su mažiuku. Aneta ir Le
opoldas linksmai tęsė kelionę. Aneta gai-

džiaugsminga, geras vyrukas... Savo 
paprastumu Leopoldas jai teikė poilsį po 
moralinio įtempimo, kuriame ją laikė 
Žiulijeno meilė ir moksliniai pašnėkėsiai 
du juo. Takelis vingiavo tarp didelės so
dybos ilgos tvoros ir žydinčiais krū
mokšniais pasirėdžiusio šlaito. Lipant, 
pro visas žalitvorių spragas matėsi sodų 
atšlaitės su sniego ir rausvos spalvos 
puokštėmis. Fantastinis dangus, kurio 
žalsva .mėlyne bėgo reikalais užimti de
besėliai. Juokdarys vėjas, lyg jaunas 
šuo, kando dideliais kąsniais. Aneta ėjo 
pirma, skindama gėles, dainuodama. Le
opoldas ją sekė pėdomis; jis žiūrėjo į ją 
pasilenkusią ir į jos tvirtą liemenį po iš
tempta medžiaga, į jos nuogas rankas, 
hubgą kaklą, žvarbaus oro nurausvintą, 
ir tarp susivėlusių plaukų raudoną au
sies grybelį, kurio galiukas atrodė lyg 
kraujo lašas. Šlaitas kilo iš dešinės, o 
kelias sudarė lyg koridorių, kur vėjas 
įmegdamas tėškė jiems į nosį. Neatsi
gręždama Aneta kreipėsi į savo palydo
vą. Jis nieko neatsakė. Pasilenkusi, ji 
toliau skynė gėles ir kalbėjo. Ir kadan
gi ji erzino Leopoldą, kuris vis tylėjo, 
įjįaiga ji suvokė šios tylos pavojų. Ji iš- 
Ketė savo gėles... Ir atsitiesė, bet nebe
turėjo laiko atsisukti, kai... Ji vos ne- 

‘ parvirto... Jis ją apglėbė, šiurkščiai su
gniaužta, ji pajuto ant savo sprando 
dūstantį kvėpavimą ir godžią burną, ku
ri bučiavo jos kaklą, skruostus. Sustin
gusi, įsitempusi, susilenkdama lanku, 
sutelkusi visos savo nugaros ir liemens 

| težinomas kovos jėgas, įniršusi, ji su
purtė ją sučiupusį vyrą; ji išsiveržė iš 
glebia ir atsidūrė akis į akį su užpuolė
ju. Jos akys liepsnojo pykčiu. Jis gro
bio nepaleido. Jų kova buvo žiauri kaip 

•žvėrių, kurie vienas kito neapkenčia. 
. Žiauri ir trumpa. Aneta (sukilęs in
stinktas jai suteikė naujos jėgos) smar
kiai atstūmė vyrą, kuris susverdėjo. Jis 
stovėjo prieš ją dvigubai pažemintas, 
pūkšdamas, raudonas; jie stebėjo vienas 
antrą su pykčiu akyse. Nebuvo ištartas 
nė vienas žodis... Staiga Aneta užkopė 
šlaitu, išsmuko per žalitvorės spragą į

• kit*$ pusę ir pabėgo. Tšsiblaivęs Leopol
das ją šaukė. Ji laikėsi už dvidešimt 

Wįingsniu ir neleido jam prisiartinti. Jie 
^^ulipo šlaitu vienas šiapus, kitas anapus 

žalitvorės, išlaikydami nuotolį, nepasiti- 
kį, priešiški ir susigėdę. Pasikeitusiu 
balsu Leopoldas maldavo Anetą sugrįžti 
ir prašė atleidimo. Aneta dėjosi kurčia;

tačiau ji girdėjo: šio balso sumišimas 
pasiekė ją ir per jos neapykantos užtva
rą; ji sulėtino žingsnius...

— Aneta! — maldavo jis, — Aneta! 
nebėkite!.. Aš jūsų nepersekiosiu... Ma
tote, aš lieku čia, . aš neprisiartinsiu... 
Aš pasielgiau gyvuliškai. Man gėda, gė
da... Plūskit-e> mane! bet nebėkite! Aš 
daugiau jūsų neprisiliesiu, net nė pirš
to galu... Aš šlykščiuosi pats savimi... 
Atsiklaupęs maldauju atleisti!

Jis nevikriai atsiklaupė ant žvyro; jis 
atrodė nelaimingas; jis buvo juokingas.

Aneta, rūsčiai jo klausydamasi, neju
dri, nusigręžusi šonu, nežiūrėdama j jį, 
užmetė žvilgsnį iš šalies, pamatė šį pa
žemintą žmogų; ją persmelkė tas nusi
žeminimas, jos karšta širdis sugebėjo 
atsiverti kitų rūpesčiams, lyg jie būtų 
jos pačios: ir ji paraudo dėl Leopoldo gė
dos. Ji pajudėjo jo link ir tarė:

— Kelkitės!
Jis pakilo; instinktyviai ji pasitraukė 

kelis žingsnius. Jis tarė:
— Jūs dar bijotės. Jūs man niekad 

neatleisite.
Ji sausai pasakė:
— Nebekalbėkim. Baigta.
Jie nusileido keliu. An,eta nebylė ir 

sustingusi. Jam buvon sunku tylėti. Jis 
buvo sugniuždintas ir norėjo pasiteisin
ti. Bet jis nebuvo perdaug iškalbus, ’ 
brangus vyrelis! Jis neturėjo aukšto 
stiliaus. Jis piktai kartojo:

—i Aš nešvankėlis!
Aneta, dar sumišusi, sulaikė šypseną. 

Jos pakrikusi dvasia nelengvai rimo. 
Kartu ji jautė ir scenos šlykštumą, ir 
grubų jos juokingumą. Ji neatleido ir 
kartu buvo pasirengusi gailėtis žmogaus, 
kuris šalia jos taip graudingai save kal
tino. Jis vis dar sapaliojo. Ji klausėsi jo 
su pagieža, užuojauta ir pašaipa. Jis 
stengėsi išaiškinti “tą nešvankumą, ku
ris žmogui persmelkia kūną”... Taip, šią 
beprotybę ji pažinojo... Bet nebuvo nau
dos jam tai pasakyti. Tačiau jo išraiš
ka buvo tokia nelaiminga, jog prieš savo 
norą ji jam tarė:

— Žinau. Kartais būni bepročiu. Kas 
padaryta, padaryta.

Jie tęsė sako kelionę nekalbėdami, sun
kia širdimi,' liūdni ir susigėdęs

Prieš ateinant į vietą, kur buvo palik
ta Silvi, Aneta mostelėjo, lyg tiesdama 
Leopoldui ranką; bet jos neištiesė ir ta
rė:

— Aš pamiršau.
— Jis buvo paguostas, bet dar nera

mus. Lyg vaikezas, sučiuptas nusįkalti- 
mo vietoje, jis paklausė:

— Jūs nieko nesakysite?
Aneta gailestingai nusišypsojo.
Ne, ji nieko nesakė. Bet, akį užmetus, 

aštrus Silvi žvilgsnis perskaitė. Ji nie
ko neklausė. • Jie kalbėjo apie kitus da
lykus; ir tuo tarpu kai visi trys, norė
dami pridengti savo susirūpinimus, kal
bėjo triukšmingai, grįžtant namo Silvi 
visą laiką juos abu stebėjo.

Nuo tos dienos Aneta su Leopoldu jau 
nebebūdavo vi-eni drauge. Pavyduolė bu
dėjo. Ir Aneta saugojosi. Prieš savo no
rą, ji leido suprasti savo nepasitikėjimą. 
O Leopoldas, įžeistas , puoselėjo slaptą 
pagiežą.

Daug užpuldinejimų- 
apiplešimų »

čia labai tankiai vykdomi 
užpuolimai ant pavieniai ei
nančių žmonių.

Pavieniai žmones užpuola
mi, sumušami ir apiplėšiami. 
Tankiai užpuolikai einantį 
žmogų sumušę, apiplėšę pasi
slepia ir lieka nesugauti, tuo
met jie dar drąsiau puola 
žmones kitose vietose.

Jaunų vaikinukų—banditų 
po 13—14 metų, matyt, išsila
vinusiai ir planingai veikiama 
visose miesto dalyse. Jų api
plėšinėjimo sistema yra šito
kia: Jie nužiūri einančią mo
teriškę su krepšiu rankoje ir 
jiems patogioje progoje pa
sileidžia bėgti pro šalį, bėg
dami griebia už krepšio—“pa- 
kieto” ir dingsta kur užsisuki
muose. Tokie užpuolimai, ma
tyt, vykdomi maž-daug tuo 
pačiu laiku visur.

Bet pasitaiko ir jiems nepa
sisekimų. ’ Viena jauna mote
riškė, 32 metų, sulaikė savo 
krepšį ir sučiupo 13 metų vai
kėzą už rankos. Apsivertė ke
letą kartų, bet užpuoliko nepa
leido. Įdavė jį į policijos ran
kas. Policija slepia vaikėzo 
vardą.

SUPRATO FALšYVĄ 
PARDAVĖJĄ

Bostone du jauni plėšikai, 
įėję į vaistinę ir radę tik vieną 
patarnautoją, jį privertė atida
ryti saugiąją šėpą (“safe”) už
pakaliniame kambaryje.

Tuo tarpu įėjo žmogus pasi
pirkti dvi kaladutes ėokolado^ 
Iš kambario išėjo jaunas rau-

Brockton, Mass,
r t

Argi visi streikai remtini?
Savo laiku A. Bimba, ‘L’ 

Krisluose rašydamas, ragi
no New Yorko busų drai- 
verių streiką remti. Gal ir 
tinka dėl New Yorko tokis 
išsireiškimas. Bet dėl Bro
ckton, Mass., tai priešingai 
buvo.

*
Anetos akys atsivėrė. Jai nebeleis

ta gyventi pasitikint kitais ir pačia sąL 
vimi. Jai nebeleista praeiti besijuo
kiančiai, kaip ji anksčiau darydąvo, ne
sirūpinant geismais, kuriuos ji galėjo 
sukelti, kadangi ji jų neieškojo. Šių lai
kų bendruomenėje su dabartiniais pa- 
pročiaiš jos vienišos, jaunos ir laisvos 
moters padėtis ne tik ją atidavė perse
kiojimams, bet ir .juos legalizavo. Nie
kas nesuprato, kad ji, tokiu drąsiu būdu 
išsilaisvinusį, paskui, užsidarytų našlystė
je, kurios pastovumui nebuvo objekto. 
Pati sau pakaitalą ji davė motinystę. 
Motinystė, be abejo, buvo didelė liepsna; 
bet joje visados degė ir kita liepsna. Ji 
stengėsi ją pamiršti, n-es jos bijojo; ir ji 
vaizduodavosi, kad niekas jos nemato. 
Bet ne! Meilės ugnis prieš jos nbrą, 
skverbėsi aikštėn. Jeigu ne jai, tai ki
tiems grėsė pavojus tapti jos aukomis... 
Nuotykis su Leopoldu ką tik jai tai įrodė.

(Bus daugiau) z

donplaukis vyrukas patarnauti 
pirkėjui. /

Bet pirkėjas pastebėjo, kad 
patarnautojas keistai elgiasi 
prie pardavimo ir šiaip kaip 
ne savas. Jis atmušė registrą, 
bet pinigus įsidėjo kišenėn. 
Pirkėjas, liečiamas abejojimo, 
išėjęs ant kampo pranešė poli
cijai, kuri nuėjus neberado 
plėšikų su $170. Rado tik Mr. 
John Gately drebantį uždary
tą kambaryje.

Nors suma nedidelė, bet bu
vo sutaupęs tik biloms apmo
kėti.

Na, ką kito ir gali tikėtis? 
Juk viskas eina amerikonišku 
būdu.

FALSYVI ČEKIAI
Lowell io Chamber of Com

merce pareigūnai persergsti 
vietos gyventojus, kad būtų at
sargūs su visokiais išmokėjimo 
čekiais, šiuo laiku yra daug 
paskleistų falšyvų čekių Lo- 
wellio mieste ir apylinkėj. .

Falšyvų čekių No. 2572 ir 
datuoti: Jan. 3, 1953. Jie ban
domi iškeisti ant pinigų. Taigi, 
reikia apsižiūrėti.

šalį plačiai 
influenza, 

George L. 
departmen-

REIKIA BŪT ATSARGIEM
Matyt, po visą 

sklysta susirgimai 
bet Lowellyj Dr. 
Duggan, sveikatos
to direktorius sako, visuose li- 
gonbučiuose nėra nei vieno li
gonio užrekorduoto, sergančio 
ta liga.

Tai gerai. Bet vistiek rei
kia 'būt atsargiems su šalčiu, 
kad neperšalti, kad gerai pa
silsėti ir visaip, sveikatą sau
goti, kad būt atsparesniais 
prieš visokias ligas.

, J. M. Karsona>s.

pirmutiniai lietuviai. Juos pas
kui pasekė Richardai ir dar vė
liau visi kiti, kol susidarė ne
maža lietuvių šeimynėlė, kurie 
visi gražiai sugyvena,

Tarpe šios šeimynos randasi 
ir LDS 35-tos kuopos 8 nariai, 
kurie gyveno Los Angeles. Aiš
ku, kad per tokį tolumą nėra 
galima turėti visų patarnavi
mų, kokius LDS kuopos teikia 
savo nariams. Tad sausio 10 
d. pas širvinskus tapo laikytas 
susirinkimas ir nutarta sutver
ti LDS kuopą Yucaipoje.

Į valdybą išrinkti šie na
riai : Pirm. J. Richards, nuta
rimų ir fin. sekr. M. Pūkis ir 
ižd. Patricia Richardienė. Yra 
numatoma, kad ateityje bus 
galima gauti daugiau * narių. 
Taigi dabar Yucaipos lietuviai 
turės ir pašalpos ir apdraudos 
organizaciją. Kurie ir negalės 
prigulėt dėl senyvo amžiaus, tai 
galės būti draugingais nariais 
ir pagelbėti naujai organizaci
jai gyvuoti.

Vėliau teks daugiau parašy
ti apie čionykščius lietuvius ir 
jų užsiėmimą. Dabar priminti 
reikia, kad d. Širvinsko koja, 
nors pamažu, bet eina geryn. 
Draugas širvinskas per riešiu- 
ką buvo nusilaužęs. t

Tai viso gero visiems! t 
Yucaipietis.

Nuolat akty-.,

IS LIETUVOS
Miesto moterų taryba

PLUNGĖ
vina savo veiklą Plungės mies
to motery taryba. Reguliariai 
ir organizuotai rengiami tary- - 
bos posėdžiai. Miesto moterys 
aptaria svarbiausius einamojo 
momento klausimus, organi
zuoja paskaitas pedagoginė
mis, sveikatos apsaugos ir ki- 
tomi temomis.

dirbtino apvasinimo 
kuriuo naudojasi a- 
kolūkių arklių fer-

veislines arklių fer

Neturtingoji visuomenė 
tokiems • streikieriamš ne
pritarė, kuomet jie pe
reitą vasarą taip ilgai strei
kavo. Nes jie kaip atrodė 
tik reikalavo iš kompanijų, 
o prieš važiuotės fėrų kėli
mą niekados neišsireiškė. 
Tas davė daugumai many
ti, kaip ir susitarimu su 
kompanijų bosais. O kom
panijos kaip tik šitos pro
gos ir telaukė, nes jos jau 
nuo seniau rengėsi prie fė
rų pakėlimo. Nors streikie- 
riai ne viską laimėjo, o 
kompanija tikrai važiuotės 
fėrų kainas pakėlė.

Tas jau buvo pilnai iš 
anksto suprantama, kad 
nei vienas streikas iš pra
eities nepraeidavo be fėrų 
pakėlimo.

Iš praeities atsimename, 
mokėjome važiuotės fėrą 
5q., o dabar — jau 15c. Va-/ 
žinodavom Ackmout-Bos- 
ton laine už 35c., o dabar 
jau arti dolerio dasivarė, o 
ir aš pats važiuodavau į 
dai’bą ųž 20c./o dabar rei
kia mokėti jau 45c.

Vadinasi, pagal didelį gy
ventojų skaičių, tik labai 
maža dalelė laimėjo, publi
ka turi sumokėti visus iš
kasėjus. Ir tie draiveriai 
dabar nelabai gerai jaučia
si, kuomet keleiviai barasi 
ant jų. Nes pastariesiems 
uždarbis Veik kaip ir ne
pakeltas. 

t

Busų kompanijos dabar 
vėl rengiasi prie važiuotės 
fėrų pakėlimo, taip kaip 
kad ir Bostono eleveiterių 
kompanija. Ir veikiausiai 
jie laimės, nes Boston 
Mass, miesto valdyboje 
di jų pataikūnai. * .

> 
se-

. Tai ar verta iš viso rem
ti tokius streikus, kuomet 
neišvysto streiko prieš bu
sų -fėro kėlimą...

Vargingoji darbininkiška 
publika kuri negali įsigyti 
savo automobiliaus, pyksta 
ant tų strejkierių. Tačiau 
jinai kitaip ir neišmano 
kaip tokį streiką pradėti 
prieš fėrų kėlimą. Nes ją 
taip pripratino pereitas 
streikas daryti.

New Haven' Railroad Co. 
labai gerai padarė, kad ji
nai išleido daugiau trauki** 
nių ant Boston-Brockton- 
Cape Cod linijos. Ypatih- 
gai tie specialūs traukiniai 
kurie daižniau išeina, kurie 
yra gasolinu varomi. O 
jie yra ir gražesni ir 
riau įrengti. Jais norisi 
rrau važiuoti.

Kad pigiau atseitų
žiuotė patartina imti tikie- 
tas ‘round trip’.

A. Wcnslow.

ge- 
ge-

va-

J. Vilkelio 
padėka

J. Vilkelis, jau seniai yra 
ligoninėje, Orlando mieste, 
B^ridoje. Jį kankina Mi
ner’s Asthma liga, bet ne
seniai pasigavo jį ir influ
enza. Jis rašo:

Už vis blogiausia tai tas, 
kad goriausiems draugams, 
ir draugėms pasiliko neat
sakyti laiškai, kurių turiu 
daug. Tuose laiškuose tiek 
daug sudėta tikros man 
užuojautos, gerų linkėjimų 
ir šilto ir draugiško atjau
timo. Kiti, sveikindami, į- 
dėjo net ir dovanų, kurių 
nesijaučiu užsitarnavęs. 
Vėl kiti draugai prisiunčia 
dažnai literatūros...
. Ir štai, šie trykštanti pil
nu draugiškumu ir užuo
jauta laiškai guli neatsaky
ti! Ir kasgi, būdamas mano 
vietoje, jaustųsi gerai?!

Todėl, sukoncentravęs vi
sas jėgas, rašau visiems i- 
dėjos draugams ir drau
gėms šį bendrą pranešimėlį 
apie save.

Tikiu, kad “Laisve” su
teiks jam vietos:

Iš gilumos širdies, mieli 
draugai ir draugės, tariu 
jums viešiems ačių už laiš
kus, už aplankymą (kurie 
turėjote progą), už litera
tūrą, už dovanas ir už šil
tą ir draugišką man užuo-

YUCAIPA, CALIF.
SUSITVĖRĖ LDS KUOPA
Jeigu kas važiuosite iš Los 

Angeles 70 mylių į pietų pusę 
99-tu vieškeliu, tai privažiuosi
te Yucaipos klonį ir į rytų pu
sę už 4 mylių yra Yucaipos 
miestelis. ’

Visas klonis ir miestelis nė
ra didelis. Jis turi tik apie 12 
tūkstančių gyventojų. Bet jis 
yra geroje vietoje, nes yra 
3,500 pėdų virš jūrų lygu- ’ 
mos, kur randasi persiškų sly
vų (peaches) ir kitokių vaisių 
sodai, tai sudaro gražų vaizdą 
ir stovi prie didžiojo St. Geor
gian kalno, kuris žiemos metu 
būna sniegu apdengtas.

Tiesa, sodai jau pradeda ma
žėti, nes senesnius vaismedžius 
rauna ir namus jų vietose sta
to. Mat daugelis negalėdami 
pakęsti Los Angeles dujų 
(“smog”) važiuoja, kurie gali, 
apsigyventi Yucaipoje, tai gy
ventojų skaičius ten labai dau
gėja.

Tarpe kitų apsigyvenusių 
žmonių pradėjo nemažai atva
žiuoti ir lietuvių.. Dabar jau 
randasi 25 asmenys. O tik aš-, 
t.uoni' metai atgal tik. širvins- 
kai iš vyšnių klonio persikėlė 
gyventi Yucaipon. Tai buvo

. J. Vilkelis, 
Orlando, Florida.

įvairūs išsireiškimai
Karaliai, tiktai sosto ne

tekę, išgirsta teisybės bal
są; gražuolės gi tą balsą iš
girsta tik, kai jau grožės 
netenka. De Gourmont

Tik turtingieji mokina 
beturčius kantrybės iF pa
sitenkinimo . Santayana

Veislinės arklių fermos 
kolūkiuose

Marijampolės rajon. Černia
chovskio vardo kolūkis-milijo- 
nierius yra plačiai žinomas 
respublikoje savo visapusiškai 
išvystytu visuomeniniu ūkiu. 
Jis turi ir vieną geriausių res
publikoje arklių fermą. Ark
liai gerai prižiūrimi, šiais me
tais iš 25 motininių kumelių 
gauta 20 kumeliukų. Prie fer
mos yra 
punktas, 
pylinkių 
mos.

Geras
mas įsteigė Laip pat Dotnuvos “ 
rajono K. Požėlos vardo,? 
Skaudvilės rajono “Pašai tu o-‘ 
nio,” “Žalgirio” ir eilė kitų 
respublikos kolūkių.

Dabar Tarybų Lietuvoje 
kolūkiuose yra apie 300 veis
linių arklių fermų. Kolūkiečiai 
puikiai supranta veislinės ar-1 
klininkystės .reikšmę liaudies 
ūkiui ir kasmet jai skiria rim- / 
tesnį dėmesį. Arklių fermose- 
išauginti arkliai pasižymi di- ' 
dėlių patvarumu, tvirtumu.

Kultūros židinys kaime

VARNIAI. — Kas vakaras 
po darbo gausiai susirenka* 
kolūkiečiai Janapolės apylin
kės bibliotekoje. Čia jie skai
to politinę ir grožinę literatū-.. 
ra, laikraščius bei žurnalus.^ 
Bibliotekoje reguliariai vyksta, 
knygų aptarimai, pasikalbėji< 
mai įvairiomis visuomeninėmis 
bei politinėmis temomis. Bib
liotekos vedėjas Mažeika daž
nai organizuoja paskaitas.

Skoningai įrengtos bibliote-. 
kos patalpos. Kas mėnesį iška
binami vis nauji foto monta
žai iš respublikos kolūkiečių 
gyvenimo, rengiamos lietuvių , 
rašytojų kūrinių parodos. Prie 
klubo-skaityklos veikia meni
nės saviveiklos ratelis.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa-

SKELBKITBS LAISVĖJE

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St, Phila., Pa.
• Telefonas Poplar 4110
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Ateikite j Forumo 
popietį 8 vasario

šį sekmadieni Įvyksiantis
Liberty Auditorijos patalpose 
LMS Kultūrinio Forumo po
pietis turės būt vienu smagiau
sių. Tai bus mirzikai aiškinti 
ir iliustruoti popietis.

LMS apskritis, kuri rengiu 
Šiuos forumus, praneša Lais
vei, jog programoje dalyvauti 
yra pakviesti:

Frank Balevičius
George Kazakevičius
Jonas Velička
Suzanna Kazokytė
Leonas Yonikas
Amelia Young 
Walter Žukas.
Mildred Stensler vadovaus 

diskusijoms. Kompozitoriai 
chorvedžiai aiškins savo pa
žiūras i muziką. (Muzikantai 
ir daininin. tos muzikos pobū
dį pademonstruos instrumen
tais ar balsu. Ir visi, meni
ninkai ar ne, galės klausti ar 
reikšti savo minti diskusijose. 
Tikimasi vienos Įdomiausių 
programų.

Prasidės 3 A’al. Įėjimas ne
mokamai. Kviečia visus.

Motery atydai
Taikai ir draugingumui kon

ferencija Įvyks jau ši sekma
dienį, vasario 8-tą. Pradžia 
10 vai. ryto. Popietinė sesija 
2 vai. Baigsis apie 5-tą.

Delegatės prašomos atvykti 
laiku. Kviečia ir stebėtojus, 
svečius. Registracija $.1/Kvie
čia,

Tautinių Moterų Ixomitetas

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

ten ketvirtadienių turguose. 
Tai buvo palyginamai menku
tis miestelis^ aplūžę šiaudais 
dengti nameliai, purvinos gat
velės.

Būtų smagu dabar pamatyt, 
koks ten yra milžiniškas prog
resas padarytas.

Skaitau kitą tame pačiame 
laikraštyje žinią.

“Važiuoji po Lietuvos mies
tus, miestelius, kąimus ir ste
biesi: kiek daug tų statybų, iš 
kur tik ėmėsi tiek meistrų, 
tiek plytų, tiek mechanizmų! 
Ir tikrai — statybos apimtis 
mūsų krašte taip nepaprastai 
išaugo, kad nieko panašaus 
anksčiau ne tik nebuvo, bet ir 
drąsiausias optimistas nebūtų 
galėjęs viso to Įsivaizduoti. 
Žmogų, atvykusi Į Vilnių, jau 
nuo pat stoties lydi statybos: 
re k onstr u o j a m a, didinama,
puošiama geležinkelio stotis, 
šalia auga nauji pašto rūmai; 
važiuoji miesto centro link, ir 
iš abiejų mašinos pusių slen
ka vis naujos statybos: gyve
namųjų namų blokai, kultūros 
įstaigos, administraciniai rū
mai. . . Vien tik Vilniuje šiuo 
metu statoma daugiau kaip 
200 pastatų.” *x

CONGRESSMAN DRIPP BY YOMEN

Kongresmanas policistui: “Aš matau, kad jūs prave
date gyveniman naujosios administracijos programą.”

aiJiaxa'V.u.y.. i   -i-w <     r/.f,i,urjr,77*;.t.j.Tattga—i

NewWko^^^Zinlos
•TT"  , ■!*;  ^=--.^7=a'..-;.7T.-.■..■v.:.-.-; . . :.r;....-—

Laivas aplamdė 
prieplauką

Bandomas Įplukdyti prie- 
plaukon be trauklių pagalbos, 
laivas Extravia sudavė prie
plaukom Prieplauka smarkiai 
sutraškėjo. Darbininkai nenu
kentėjo. Ir laivas nesužalotas. 
Bet prieplauka uždaryta pa
taisoms.

Laivas prekinis, 7 tūkstan
čių tonų talpos. Įvykis paro
do, kad streiklaužiauti vargiai 
apsimokės bent kam. Dides
niems laivams bus dar sunkiau 
dasigauti Į prieplaukas.

Tuo tarpu trauklių laivukų 
(tugboats) operatoriai tebe
buvo streike. •

Vas. 5-tą tapo paskelbta 
kad visos prieplaukos bus pi
ketuojamos. Ir kad laivakro- 
viai unijistai neis dirbti Į tas 
prieplaukas, kurios bus pikie- 
tuojamos. Laivukų darbinin
kai yra nariais skirtingos li
nijos. Laivakroviai juos remia 
iš solidarumo.

Kaip patiktų lipti 
40 aukšty?

Tokį išbandymą padaryti 
turėjo progą dirbantieji Equi
table pastate, New Yorke. A- 
tėję Į darbą vasario 3-čios rytą 
atrado apatini aukštą patvi
nusį, keltuvus sustojusius. Ma
žai kas rizikavo lipti pėsčias 
i darbavietę. Dar mažiau kos- 
tumerių lankėsi, kai sužinojo 
padėtį.

Pastate dirba apie ll;000 
darbininkų. Svečių su Įvairiais 
reikalais ateina po apie 130,- 
000 per dieną. Juos visus sus
tabdė trūkimas didžiosios van
dens dūdos netoli pastato.

Galvojau, kas atsitikt mies
te, kai ponų Šurnas už karą 
užtrauktų ant miesto keletli 
bombų ?

N.K.

GARSINKITE? laisvėj 
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Help Wanted—Female 
OPERATORĖS 

Patyrusios
šiek-tiek žinančios naudoti 

siuvamąja mašiną.
Gera alga. Puiki Proga.
Linksmos Darbo Sąlygos.

Daugelis naudingų darbininkam 
gerumų.

Pasitarimai kasdien, įskaitant ir 
šeštadienius.

NEMO CORSET CO.
100-02 Rockaway Blvd. 

Ozone Park, N. Y.
(27-28)

New Yorko uoste stovi tugbotai, kuomet jų darbinin
kai streikuoja, reikalaudami didesnes mokesties. Kartu 
streikieriai reikalauja rezignuoti unijos prezidentą 
Ryan ir kitus viršininkus, kurie susirišę su gengsteriais 
ir užsiima papirkinėjmais.

Gražus, sveikas ir linksmas 
popietis su 2 draugėmis

Vasario 15-tą Liberty Audi
torijoje įvyksiantis banketas 
bus vistu kuo skirtingas nuo 
daugelio kitų. Paskiausiais at
menamais laikais tokio kito 
nėra buvę.

Kas naujo bus šiame?
Pirmiausia, nauja tas, kad 

rengia dvi klubietės pagerbti 
kitas dvi klubietes. Pagerbs 
Marijoną Kalvaitienę ir Oną 
Titanienę. (Apie tai, dėl ko 
rengiama ne poroms, ar kuriai 
vienai, daugiau pasakysiu; ki
tą kartą). ■

Dr. M. D. Paieyičius iš Dėt-, 
roito, teiks prelekciją apie tai, 
kaip sveikai-in'sočiai pavalgy

Karštai argumentavo rendu 
įstatymo reikalą

Vasario 3-čią Albanyje Į- 
vyko viešas posėdis svarstyti 
rendų klausimą, šis posėdis 
buvo vienu iš karščiausių Al
banyje bėgiu paskiausiujii me
tų.

Posėdin masiniai atvažiavo 
iš visos valstijos namų savi
ninkai ir namų savininkių 
kompanių advokatai.

Ten taip pat atvažiavo ma
sinė rendauninkų 'delegacija: 
darbo unijų, rendauninkų ta
rybų ii’ kitų liaudies grupių 
atstovai.

Rendauninkai Reikalavo pa
laikyti ir pastiprinti rendų 
kontrolės įstatymą.

Savininkai ir kompanijų at
stovai atvažiavo Įsisegę atlape 
didelę sagą su šūkiu, reikalau
jančiu leisti pakelti vendas ne 
mažiau 20 nuoš. Jie reikalavo 
užtikrinti mažiausia 6 nuoš. 
pelno nuo tokios sumos, kiek 
nuosavybė Įkainuota takcavi- 
mo tikslams. Ir iškontroliuoti 
visus tuščius butus.

Posėdyje savininkams; su
teikta pirmenybė. Jų atstovai 
išsikalbėjo, kiek norėjo. Artė
jant rendauninkų traukinio iš
ėjimo laikui, pritrūkusi kan
trybės. East Side rendauninkų 
atstovė Frances Golden parei
kalavo balso. “Leiskite ir. 
mums kalbėti,” šaukė ji. “Mū
sų traukinys už valandos išeis. 
Mes turime sugrįžti pas vai
kus. Mes išleidome daug pi
nigų čia atVažiuoti. Ir mes. 
juos turėjom surinkti centais 
ir kvoteriais.”

Savininkų delegacija pradė
jo rendauninkų delegatę 
baubti. Gi suėję valstijos tru- 
periai rankose sukaliojo brūk
lius.

Tuo tarpu laikrodis jau ro
dė 4:15, bet nei vienas ren
dauninkų atstovas dar nebuvo 
leistas kalbėti'. Visi buvo pa
kankamai supykinti. Niekas 
nesiskubino nusileisti, nežiū

ti, bet nenutukti.
Stasys Kuzmickas iš She

nandoah irgi tuo laiku bus at
vykęs Į Richmond Hill. O kur 
jis, ten jau užtikrinta Įspū
dinga daina. Kas neatmena,- 
kąip puikiai jis pasirodė Lais
vės koncerte? Programoje bus 
ir daugiau ko.

Neapsigaukite. Programa 
Įvyks ne po vakarienės, bet 
pirm vakarienės. Prasidės 2 v. 
O tuojau po programos, apie 
5-6 vai., duos vakarienę. Ji 
bus su visais “trimingais,” ko
kių tik galima tikėtis banke
tuose. Taip užtikrino tos dvi 
rengėjos ir jų talkininkės.

Draugė.

rint trukdymo, užgauliojimų 
ar bauginimų.( Atvyko tam, 
kad būtų išgirsti ii* to reikala
vo. Pagaliau, visgi keli gavo 
progą pasisakyti.

Už renclauninkus kalbėju
sieji griežtai atmetė rendų kė
limą. Jie pareiškė, jog rendau
ninkai kovos prieš kėlimą ren
dų. Kad aukštesnės rendos už
dėtų daugeliui darbo žmonių 
ir biednuomenei neišgalimą 
pakelti naštą.

Tarp* kalbėjusių už rendau- 
ninkus buvo William Kelly iš 
Manhattanville Civic ss‘n, N. 
M. Minkoff iš sukniasiuvių 
unijos, Harold Garno ir Moe 
lushewitz iš CIO, dvasiškis 
Derminio L. Perez.

Rendauninkų poziciją taip
gi gabiai .apgynė ALP atsto
vas Paul K Ross. O- senatorius 
Morritt prižadėjo pateikti re
zoliuciją prieš diskriminavi
mą. j \ • <
Kalbėjusieji keli AFL višinin- 
kąi ■ pąšisake taip prįelAnkiai 
savininkam^; kad kai kuriems 
savininkai plojo.* O; kiti kalbė
jo taip supainiotai; jog sunku 
buvo suprasti jų kryptį. Aaron 
Benensonui kalbant, Senato 
mažumos vadas demokratas F. 
J. Mahoney klausė: “Už ką 
jis kalba, už rendauninkus ar 
už savininkus?”

Kiti iš AFT, buvo Martin 
Rarbach ir Harold Hanover.

Žmonės turėtų sunkumų.
New Yorko Miesto Tarybos 

prez. R<. Halley ir majoro Im- 
pellitteri atstovas Victor Con- 
dello stipriai pasisakė• prieš 
kontrolės panaikinimą.

Rendauninkų delegacijos 
argumentus parėmė, pastip
rino senatoriai Louis Freed
man ir Sam Greenberg, taipgi 
assemblymanai Louis Peck ir 
William Kajjėlman, ir tūli ki
ti. Jie statė tinkamus klausi
mus. Ii’ pateikė įdomių skait
linių apie na#ių padėtį New

Paminės didžiąją 
sukakti

Vargiai rasis tarp padorių
jų Amerikos žmonių toksai, 
kiri'io akyse nenušvistų atsimi
nus anų metų džiaugsmą. Di
džiausias džiaugsmas pasklido 
po visą šalį, Stalingrado did
vyriams sulaikius nacių pir- 
myneigą ir pastūmėjus juos 
atgal.

šio sekmadienio popietį, va
sario 8-tą, tai dešimties metų 
sukakčiai paminėti rengiamas 
masinis mitingas su Įspūdinga 
programa. Kam galima, reikė
tų ten dalyvauti. Prasidės 2 
vai. Įžanga $1. Vieta: Manha
ttan Plaza, 66 E. 4th St. (pe
teli 2nd Ave.)', New Yorke.

Filmos-Jeatrai
Apylinkių teatruose rodo 

Chaplino “Limelight”
Išbuvusi 14 savaičių" ant 

Broadway, naujausioji Char
les Chaplino filmą dabar pra
dėta rodyti daugelyje teatrų 
po visą miestą. Pasidairykite. 
Rasite veik kiekviename žy
miame teatre savo apylinkėje. 
Verta pamatyti. Dabai- retai 
tokių filmų tenka apylinkių 
teatrams. Retai pasitaiko net 
didiesiems.

• Roxy Teatre
Rodo filmą “Niagara.” Ir 

scenoje pasilieka toliau įspū
dingas spektaklis “Ice-Colora- 
ma.”

Radio City”
Pasilieka ta pati programa. 

Rodo “The Bad and the Beau
tiful.” Scenoje spalvingas 
spektaklis “Many Waters.” 
Sudaryta iliuzija, kad veiks
mai vykdomi vandenyje.

/ Stanley Teatre
Rodo kitą naują lenkų filmą 

“The First Start.” Maždaug 
panašia tema, kokia buvo ne
užmirštamoji rusų filmą 
“Road to Life.” Taipgi rodo 
jaunimo sporto festivalį ir ki
tus trumpus priedus.

Bijou Teatre
Teberoldo “The Little 

World of Don Camillo.”
Victoria Teatre

Sėkmingai rodojna švenčių 
sezonu pradėta “Come Back, 
Little Sheba.”

Daugelis šiais laikais išlei
džiamų filmų nėra vertos su- 
eikvoto joms matyti laiko, jau 
nekalbant apie mokestį už 
jas. Tarpe tokių naujųjų yra 
“Tangier Incident,” “Thunder 
In the East.”

Nepaprastai išgirtoji ko
mercinėje spaudoje “Above 
and Beyond” yra užkurinės 
propagandos filmą. Tiesa, kad 
jai ^parinkti geri aktoriai, ge
rai apdirbta techniškai. Bet 
turiniu ji yra agitacija įtiki
nėjimui mūsų šalies žmonių,

Yorko mieste.
Delegacijos rėmėjuose, pri

tarėjuose, taipgi buvo demo
kratai senatorius Joseph R. 
Mąrro, asemblymanai Louis 
De Salvio ir Leslie Turner, ir 
Miesto Tarybos narys Robert 
We i sb u r ger.

Vienatinis pasisakęs prieš 
rendų kėlimą republikonas 
Seimelio narys buvo S. Ros
man. Jisai skaitė posėdžiui 
kongresmano Javitz pareiški
mą. Kongresmanas pažymi, 
kad reikale namų padėties 
mieste “tebėra taip pat kritiš
ka, kaip buvo tuomet, kai bu
vo įvestas rendų kontrolės į- 
statymas.”

Blendrai rendauninkų dele
gacijos atsilankymas pastipri
no parodymus, kad panaikini
mas rendų kontrolės suteiktų 
daugiau pelno savininkams. 
Bet užleistų didelius sunku
mus ir masines evikcijas mili
jonams didmiesčio gyventojų 
rendauninkų.’

Rep. 

būk atominė bomba esanti 
būtina. Ir būk ji sutaupiusi 
daug gyvybių rte tiktai mūsų, 
bot net Japonijos žmonių.

Kas žino faktus, filmą ne-
* I

apgaus, tik supykdys. Tačiau 
daug žmonių faktų nežinojo-• 
arba juos pamiršo. Tokiems 
panašios filmos yra nuodais.

L S.

IŠRINKO DžIŪRYMANUS 
PROSTITUCIJOS BYLAI

New Yorke išrinko džiūrę, 
kuri teis milijonieriuką Jelke. 
Tačiau, iš spaudos atrodo, jog 
ruošiamasi teisti tas prostitu- 
cijon įtrauktas merginas. 
Džiūrėn neįleido nei vienos’ 
moters.

Pagaliau brangakmeniais 
prekiautojas Dante Brigliante 
atsišaukė atsiimti subway šė- 
pelėje buvusius prarastus 
brangumynus. Bet jį tuojau 
areštavo ir Įkaitino už pasi
savinimą svetimų daiktų ir ne
mokėjimą taksų. Tūli gražu
mynai buvę neužmokėti.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

HOUSEWORK, general or cook
ing. Reliable, settled woman, fond 
of children (2 school children). Light 
laundry. Other help. Experience and 
references necessary. Suburbs. $35. 
Sleep in. MELROSE 5-4846.

(26-28)

OPERATORS. Experienced, single 
needle collar maker and placket set
ter. Also collar setter; boy’s knitted 
polos. Excellent opportunity and 
steady position for right girls. Ap
ply all week. 2nd floor. ABRAMS 
& CAPPI, 1106 Arch Street.

(26X12)

OFFICE WORK. Experienced. Di
versified duties; knowledge of sec
retarial, typing, shorthand, etc. 5 
day week. Pleasant surroundings, 
steady position. Apply in person. 
See MR. MACK. Thos. Steel Service,- 
Chew Ave. & Rosehill St. (No phone 
calls).

(24-30)

CLERK-TYPIST. Experienced 35 
hrs. week. Steady position; good 
working conditions. Opportunity for 

’advancement. Apply in person.
MAGNAFLUX, 8)7 W. Cumberland.

Sec Mr. Sutton.
(23-29) .

HELP WANTED—MALE
MEAT CUTTER or BEEF BON

ER. Experienced, steady work; good 
pay. Good working conditions. xAp- 
ply in person.’TWIN BROS. MEAT 
MARKET, 4021 Market Street.

(26-28)

SPRAY PAINTER. Experienced; 
match colors, lacquer, natural finish. 
Exhibits and displays, permanent 
position; good working conditions. 
Apply in person. 1709 N. 12th St. 
See Mr. Buck Conrad.

(26-32)

OPPORTUNITY for young man 
for stock room work in wholesale 
Candy Concern. To prepare and 
pack orders, etc. Must be neat, wil
ling and accurate. Apply In person.

J. C. CASANI. 317 N. 2nd St.
(25-27)

HELP WANTED
MALE and FEMALE

PHOTO FINISHERS. Must be ex
perienced. Male or Female to work 
on Eastman machine & Pako over
size. Steady work. Good working 
conditions. Apply or phone.
KRIKORIAN PHOTO SERVICE, 

5713 Spruce St. AL. 4-9643.
(25-27)

Virginia 9-6125

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

TYRIMUI
, 2-3' 6-8 P. M.

By Appointment . 84-20 85th Street
Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N.Y.
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6 pusi.-Laisve (Liberty)-šeštadienis, Vasario-Feb. 7, 1953

HELF WANTED
MALE and FEMALE

Mair <& I'cinaje
Reikalingi siuvamosios mašinos 

operatoriai, vyrai ir moterys. Pa» 
geidaujama su patyrimu, bet 
gerai ir be patyrimo. Prie visų 
lių ant Navy Pea Coat (Laivyno 
švarkos). Gera alga.

TEMAR CLOTHES, INC. 
1099 Flushing Ave.. Brooklyn, N. Y. 

(26-27)

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Sietyno Choras rengia smagų va
karė!) vasario (Feb.) 22 d., sekma
dieni, 3:30 po pietų, Ukrainų Salėj, 
57 Beacon St. Trijų aktų komediją 
“Trys Mylimos“ suvaidins vaidinto- t 
jai iš Brooklyno. Muzikalinę pro
gramą sudarys Sietyno Choras. Po 
programos bus šokiai, užkandžiai. 
Prie įžangos bus duodamos trys do
vanos. Jžanga tik$l. Širdingai kvie
čiame visus j šį įdomų vakarėlį. •

Sietvniečiai.
RICHMOND BILL, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 12 d., 7:30 v. v., 110-06 At
lantic Avė. Nariai malonėkite ateit 
į susirinkimą. Kurio dar nepasimo- 
kėję už 1952 m., prašome tai pada
ryti. nes laikas mokėt ir už 1953 m.

Valdyba.
(26-27)

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darb. Susiv. 33 kuopos su

sirinkimas įvyks trečiadienį, 11 d. 
vasario (Feb.), 8 v. v., 408 Court-fiL

Nariai kviečiami atsilankyti, bW; 
svarbių reikalų, kuriuos reikės ap
tarti.

Komitetas.
(26-27)

RANDAVOJIMAĮ
Pasirandavoja priešakinis kamba

rys, apšildomas. Pageidaujama pa
vienis vyras. Galima ir naudoti vir
tuvę mažiem dalykėliam. Prašome 
kreiptis: 414 So. 5th St., Brooklyn, 
N. Y. Viršutinės lubos po dešine
puse.

(26-27)
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*Dr. A‘. Petriką

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas

306 UNION AVENUE
Brooklyn. N. Y.

Gerai Patyrę Barbenai

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare 

' Penktadieniais uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

&

Ė

BARBER SHOP

PEIST LANE 
DRUGS, Inc

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 >




