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j KRISLAI
Valdinės vietos ir lietuviai.
Kaip jos gaunamos?
Tie “Lietuvos vokiečiai.”
Prašė ar neprašė?

Rašo R. MIZARA

“Atrodo, jog prie naujos 
administracijos lietuviams bus 
sunku patekti į kokia žymes
nę vietą... Iš 200,000 paskiri- 
mų, kuriuos atlieka dabartinė 
administracija, nesigirdi kad 
bent kur būtu pakliuvęs nors

W'ienas lietuvis...’’
Taip verkšlena Chicagos 

Sandara.
Ten pat:
“Ne geriau sekėsi mūsų 

tautiečiams ir prie ankstyves
nės administracijos...“

w —°—
Taigi, republikonai Įskaudi

no ne vieną, tikėjusį gauti ko
kią nors valdinę vietele.

Bet tos “vietelės,“ — ypa
tingai riebesnės, — gatvėse 
nesivolioja.

Kiekvienas senatorius, kiek
vienas kongresmanas. kiek
vienas prezidento kabineto 
narys turi savo giminių, arti
mų sėbrų, o tie gimines turi 
savo giminių ir artimų sėbrų. 
Na, ir jie vienas kitą gelbsti, 
vienas kitam pastato protek
cijos kopėčias lipti į šiltesnes, 

glebesnes valdines vieteles.
To pasėka esti tokia: dau

giau aplikantų negu valdinių 
vietų, daugiau pašauktų ne
gu išrinktų.

Šitaip dalomos valdinės vie
telės.

Kuris nesitiki jų gauti ir 
neieško — laimingas. Kuris 
tikisi, neturėdamas gorų dė
džių, gerų protektorių, — 
kremtasi.

—o—
Viename laikraštyj skai

tau,’ jog Hanoveryj, Vokieti
joj, buvo susirinkę “Lietuvos 
Vokiečių Sąjungos“ nariai ir 
jie sveikino “Lietuviu centro 
komitetą Vokietijoje.“

Savo sveikinime vokiečiai 
pageidavo, “kad mūsų bendra 
tėviškė galimai greičiau būtų 
išvaduota ir atstatyta nepri
klausoma valstybė.“

Kas'tie “Lietuvos vokie
čiai“?

' Hitlerininkai, hitlerinės 
okupacijos metu žudę anti-fa- 
ši^tus Lietuvoje, o vėliau pa
ti®?? pa^ savo furieri.

nai\matome, vokiškieji hit- 
. lerininkai suranda “bendrą 

kalbą“ su lietuvių tautos at
matomis dėl bendro tikslo: 
Lietuvon fašizmo grąžinimo.

—o—
Vienas žmogus Chicagos 

marijonų laikraštyj rašo:
“Gavėnioje nešokime.“
Bet jo “aiškinimas,“ kodėl 

nereikia šokti, neturi pagrin- 
, do.

Gavėnioje nešokimą tas as
muo sieja su lietuvybe, su 
lietuvių tautos tradicijomis, 
kuomet iš tikrųjų tai yra ti
kybinis dalykas.

Bet, kaip pats rašytojas 
pripažįsta, daug ir tikinčių
jų katalikų tą “Įstatymą“ 
laužo, gavėnioje šoka.

—o—
/Pirmiau pranciškonų spau- 

. d Jį, o vėliau ir marijonų pra
dėjo diegti savo skaitytojuos-

Tokį dalyką:
' Popiežius, girdi, neprašė 
pasigailėjimo Juliui ir Ethe- 
lei Rosenbergams, “tik Vati
kanas konstatavo faktą, kad 
Popiežius prašomas tarpinin
kauti dėl Rosenbergų pasi-

STALINAS NORĖTU
TARTIS SU PREZIDENTU
EISENHOWERIU
Dulles stengiasi pastot kelią 
prezidento sueigai su Stalinu

Maskva. — įvairiu saliu 
diplomatai Maskvoje tei
gia, kad Sovietų vyriausy
bė palankiai žiūri į prezi
dento Eisenhowerio pareiš
kimą, kad jis sutiktų asme
niškai tartis su Stalinu, jei
gu toks pasitarimas tar
nautų pasaulinei taikai.

United Press korespon
dentas rašo, jog svetimša
liai tėmytojai lemia, kad 
“randasi gera galimybė” 
sueiti E i s e n h o weriui su 
Stalinu. Spėjama, kad su
eiga galėtų Įvykti Berlyne.

(New Yorko Daily Work
er pataria amerikiečiams 
telegramomis ir laiškais ra
ginti prez. Eisenhoweri i 
sueigą su Stalinu; taip pat 
rašyti bei telegrafuoti kon- 
gres manams ir senato
riams, kad remtų tokią su-i 
eigą.)

DULLES TO NENORI
Washington.— John Fos

ter Dulles, Amerikos vals
tybės sekretorius, bando 
“užpilti šalto vandens“ ant 
prezidento Eisenh o w e r i o

Anglija ir Francija prašosi 
Į sueigą su Stalinu

London. — Anglijos ir 
Franci jos valdovai sako, 
jeigu įvyktų prez. Eisenho
werio sueiga su Stalinu, tai 
ir jų premjerai turėtų bū
tinai dalyvauti toje sueigo
je.

Ypač Francijos valdžia 
bijo “slaptų susitarimų“ 
tarp Eisenhowerio ir Stali
no.

Čiango generolai lanko 
karines Amerikos įstaigas

West Point, N. Y.—Čio- 
naitinėje Amerikos karinė
je akademijoje lankėsi pen
ki čiang Kai-šeko kinų 
tautininkų generolai iš For- 
mozos salos. Tarp jų bu
vo ir sūnus Čiango,. For- 
mozos diktatoriaus.

Jie bus dar 23 dienas 
Jungtinėse Valstijose, ke
liaudami per visą šalį ir ap- 
žvalginėdami įvairius kari
nius įrengimus.

gailėjimo.“
Tuo pačiu kartu Vatikano 

žinios skelbia, jog popiežius 
prašė pasigailėjimo Rosenber
gams.

—o—
Lietuviškoji pranciškonų ir 

marijonų spauda, skelbdama, 
kad popiežius “neprašė,“ tei
sina save, nes ši spauda daro 
visa, kad Rosenbergams pre
zidentinis sujsimylėjimas ne
būtų padarytas.

. Bet lietuvių katalikų masės 
galvoja kitaip.

sutikimo tartis su Stalinu. 
Dulles todėl pasakojo ko
respondentams, kad prezi
dento sutikimas tai esą 
“tiktai spėjamas ‘dalykas... 
ir nesą jokio plano“ dėl Ei
senhowerio sueigos su Sta
linu.

Kiek sykių amerikonai 
“sunaikino” Wonsana?

Korėja. — Karinis Ame
rikos didlaivis Missouri vėl 
pleškino 16 colių storio šo
viniais Wonsana, Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų uosta
miestį, sunaikindamas bei 
sužalodamas dar' 14 trobe
sių, sako amerikinis pra
nešimas iš vasario 28 d.

(Bet amerikonai jau pir
miau kartotinai skelbė, kad 
jų karo laivai bei lėktuvai 
taip sunaikino Wonsana, 
kad nieko jame neliko, 
apart griuvėsių, pelenų ir 
degėsių.)

DuPontai siūlė ir 
kaizeriui amuniciją

Chicago.—Federalis teis
mas čia kvočia milžiniškus 
duPontų biznius; kaltina, 
kad jie laužo įstatymus 
prieš trustus.

Teisme, tarp kitko, buvo 
perskaitytas senio Pierre 
S. duPonto laiškas, sutin
kantis pardavinėti amuni
ciją kaizerinei Vokietijai 
Pirmajame pasauliniame 
kare, prieš talkininkus.

Tas laiškas, rašytas du
Ponto pusbroliui Colema- 
nui duPontui 1915 m. vasa
rio 5 d., sako:

I

“Mes turime sąjunginių 
ryšių su vokiečių reika
lais... Jeigu vokiečiai duos 
mums apie tiek užsakymų, 
kiek gauname iš talkininkų 
(Anglijos, Francijos ir kt.), 
tai mes jiems -pardavinėsi- 
rne amuniciją. Bet neturė
tume imti mažų užsakymų 
iš jų, sakysime, tiktai dėl 5 
milijonų iki 10z milijonų 
svarų parako.”

DuPontai pelnė šimtus 
milijonų dolerių iš Pirmojo 
pasaulinio karo. Tad paė
mė savo kontrolėn ir Ge
neral Motors automobilių 
korporaciją.'

0 prez/ Eisenhoweris pa
sirinko tos korpor a c i j o s 
pirmininką Charlesą Wilso- 
ną gynybos sekretorium 
(kariniu ministru). Repu- 
blikonų' valdžion įėjo ir du 
kiti to trusto nariai.

Amsterdam. — Holandija 
deportuoja sovietinį kores
pondentą L. Pisarevą kaip 
“nužiūrimą šnipą.”

Kongresmanas Kenneth Keating (kairėje) re- 
publikonas iš New Yorko siūlo, kad prieškomunis- 
tinė priesaika Taft-Hartiey Įstatyme būtų pritai
kyta ir samdytojams. Jis bijo, kad ir kapitalistų 
tarpe neatsirastų komunistų! „

AMERIKOS VALDININKĄ 1 
DŽIAUGIASI TURKAIS

Washington. — Valstybės 
d e p a r t men tas džiaugiasi, 
kad Turkija, Jugoslavija, 
ir Graikija padare ka
rinį sąryšį prieš Sovietų 
Sąjungą. Sako, šis sąryšis 
turi daugiau paruoštos ar
mijos prieš komunizmą, ne
gu Anglija, Francija bei ki
ti vakarų Europos kraštai.

Jungtinės Valstijos nuo 
1947 iki 1953 metų davė 
Turkijai “tiktai“ 770 mili
jonų dolerių karinės bei 
medžiaginės paramos. Ir 
Turkijos prezidento Celalo 
Bayaro valdžia tuo tarpu 
sudarė ir apginklavo 440,- 
000 vyrų armiją; o reika
lo esant, žada sumobilizuo
ti dar apie 400,000 kariuo
menes.

Per tą patį laikotarpį 
Ameriką suteikė Anglijai,

Valdžia užgniaužia Francijos
rabinų prašymą dėl Rosenbergų

New York. — Vadovau
jantieji, Francijos rabinai 
jau sausio 2 d. pasiuntė at
sišaukimą prezidentui Ei- 
senhoweriui, prašydami pa
keist mirties bausmę Ju
liui ir Ethelei Rosenber
gams. Bet teisingumo de
pą r tmentas iki šiol už
gniaužė tą atsišaukimą. O 
pirmiau panašiai buvo už
gniaužtas ir popiežiaus pra
šymas, kad prezidentas do
vanotų Rosenbergams gy
vybę.

(Rosenbergai nusm'erkti

Mirė St. Vydūnas, 
rašytojas, filosofas

Detmold, Vokietija.—Va
karinėje Vokietijoje mirė 
prūsiškos Lietuvos rašyto
jas - filosofas V. Storosta- 
Vydūnas, 85 metų amžiaus.

Vydūnas buvo lietuvių 
patri jo tas. Parašė eilę kny
gų, daugiausia svajoniš- 
kai - filosofinio bei' tauti
nio turimo .

Albanija nuteisė 2 asme
nis sušaudyt kaip Anglijos 
ir Jugoslavijos šnipus.

Francijai ir kitoms vakari
nės Europos šalims vien 
tik ginklų už 2,884 milijo
nus dolerių. Piniginiai - 
medžiaginės paramos vaka
rinei Europai Amerika da
vė kelis kartus daugiau.

Bet visi tie vakarų Eu
ropos kraštai šiandien ga
lėtų išstatyt prieš komuniz
mą tiktai 525,000 “tarptau
tines“ armijos, tai yra apie 
25 divizijas.

O Turkija, Jugoslavija ir 
Graikija turi jau apie 90 
divizijų gatavos armijos ka
rui prieš Sovietų Sąjungą. 
Taigi šie trys mažieji kraš
tai yra “geresni Amerikos 
talkininkai,“ negu Franci
ja, Anglija, Italija, Belgija, 
Holandija ' ir Luksembur- 
gas, sako Washingtono po
litikieriai.

mirt elektros kedėje už va
dinamą “norėjimą išdavi- 
nėt Sovietams atomines 
Amerikos slaptybes.“)

Rosenbergų gynimo ko
miteto delegatai, nuvykę į 
Washingtona, pereitą an
tradienį, "užklausė teisingu
mo departmentą apie Fran
cijos rabinų atsišaukimą. 
Bet departmento atstovas 
tik tiek atsakė, kad “reikė
tų per daug laiko sugaišti,” 
norint sužinoti, ar teisin
gumo departmentas gavo 
ta atsišaukimą...

Anglai pakorė 7 
pakrikštytus negrus

Nairobi, KenyjaC — An- 
xglų pasmerkti 7 negrai, va
dinami “teroristai,” prašė 
leist apsikrikštyt pirm pa
korimo. Juos pakrikštijo 
katalikų kunigas. Tad už 
kelių minučių^ po krikšto 
anglai juos ir pakorė.

Diena pirmiau jie pako
rė 8 negrus, apkaltintus už 
terorą prieš anglus bei An
glijos pakalikus.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę, vėjuota ir šalčiau.

DULLES PATARIA DAR
NEATMESTI JALTOS IR

! POTSDAMO SUTARČIŲ '
I

Pranašauja tarybinės santvarkos 
“irimą ir tautų išlaisvinimą”

Washington. — Valstybės 
j sekretorius John Foster 
į Dulles sudraudė tūlus karš
tuolius kongresmanus bei 
senatorius, kurie perša tuo
jau atmest prezidentų Roo
se velto ir Trumano pasira
šytas Jaltos ir Potsdamo

Lodge “grubijoniškai” 
elgėsi su Višinskiu

Washington.— Demokra- 
tas senatorius Aibei* ta s 
Gore peikė Henry C. 
Lodge, Amerikos delegatą 
Jungtinėms Tautoms, už 
“grubi jonišką“ pasielgimą 
su Sovietų delegatu And
rium Višinskiu. Nes Lodge 
atsisakė paduoti Višinskiu! 
ranką, kuomet jiedu susiti
ko pereitą antradienį, atsi
darant Jungtinių Tautų sei
mui. New Yorke.

Tai buvo “žioplas ir aršus 
Lodge’o poelgis,“ sako sen. 
Gore.

Ridgway rengia vaka
rus atominiam karui

’ Paryžius.— Amerikos ge
nerolas Ridgway, vyriau
sias Atlanto kraštų koman- 

I dienius, parsikvietė atomi- 
' nio karo specialistus iŠ 
! Jungtinių Valstijų. Lavi- 
I na amerikonus ir ju talki- 
! ninkus vakarinėje Vokieti- 
; joje atominiam karui prieš 
! Sovietų Sąjungą. *

Ridgway sako, jau nuse- 
! nę būdai, kuriais buvo ve- 
I damas Antrasis pasaulinis 
karas.

Dar vienas rinkiminis 
fondas Nixonui

Washington. — Califor- 
nijos advokatas zDana C. 

i Smith tiktai dabar paskel
bė, jog surinko $25,056 eks
tra lėšų rinkiminei Richar
do Nixono kampanijai į 
Jungtinių Valstijų vice - 
prezidentus. Tai buvo spe
cials priedas Nixonui prie 
Republikonu Partijos fon
do. kuris išleido milijonus 
dolerių E i s e n howeriui ir 
Nixonui išrinkti.

O pirm to Smithas surin
ko $18,000 Nixonui kaipo 
senatoriui dėl* kovos prieš 
komunizmą...

New York. — Suėjo 72 
metai amžiaus Wm. Z. Fos- 
teriui, Komunistų Partijos 
pirmininkui. Fosteris gavo 
daug sveikinimų.

Ottawa, Kanada.— Jung
tinės Valstijos valdo 66% 
visų ^radaro stočių Kanado
je. ‘

sutartis su Stalinu. Dulles 
patarė šiuo tarpu užgirti 
švelnesnę prezidento Ei
senhowerio rezoliuciją, siū
lančią pasmerkti Sovietų 
Sąjungą tiktai už tų sutar
čių “iškraipymą.”

Dulles, kalbėdamas Kon
greso komitetui dėl užsieni
nių reikalų, kartojo Eisen
howerio tvirtinimą, kad So
vietų vyriausybė, “iškrai
pydama“ Jaltos ir Potsda
mo sutartis, panaudojo jas 
kaip įrankį “tautoms pa
vergti.“

(Dulles ir kiti republiko
nu vadai, kaip jau žinoma, 
vadina pavergtomis tauto
mis tarybines Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir geruosius So
vietų kaimynus — Lenkiją, 
Čechoslovakija, Vengriją ir 
kt.) ‘

Dulles sakė:
—Eisenhowerio rezoliuci

ja yra pirmutinis ir būtinai 
reikalingas žingsnis, einant 
linkui “sovietinio despotiz
mo suirimo ir tų tautų iš
silaisvinimo. ši rezoliuci
ja (dar) nešaukia ias į kru
viną ir besmegenišką -suki
limą. Ji, tačiaus, palieka 
Amerikai laisvę eiti tokiu 
keliu, kokį mum sąlygos 
nurodys... Mes neatsisako
me nuo jokiu teisių.”

Dulles pabrėždamas už- 
reiškė, kad Jungtinės Vals
tijos “niekuomet nepatvir
tins sovietinio viešpatavi
mo svetimoms tautoms Eu
ropoj bei Azijoj... ir vi
suomet sieks taikiojo tiks
lo — sugrąžinti nepriklau
somybę pavergtoms gru
pėms Europoje ir Azijoje.”

Taip Dulles ketina “tai
kiai išlaisvinti” ir Kinijos 
Liaudies Respubliką, kuo
met Washingtono valdinin
kai ruošia Čiang Kai-šeko 
kinus tautininkus ginkluo
tam įsiveržimui į Kinijos 
sausžemį, o patys planuo
ja iš oro bombarduot Man- 
džūriją ir karo laivais už- 
blokuot visas Kinijos prie
plaukas.
Dar nėra plano pokalbiams 

su Stalinu
Kas liečia prezidento Ej- 

senhowerio sutikimą tartis 
su Stalinu, tai Dulles pra
nešė, jog dar nėra jokio 
plano dėl pokalbių su Sta
linu. O jeigu ši šalis atei
tyje darytų kokias sutartis 
su Sovietų Sąjunga, tai sy
kiu turėtų būti pastatyta 
ginkluota amerikinė ar 
tarptautinė jėga, kad ten 
pat ir tuojau įvykdytų su
tartis, kaip sakė Dulles.

San Francisco. — Da
bartinė žiema Californijoj 
yra sausiausią per 90 me
tų. Jau per paskutines 36 
dienas nebuvo lietaus vidu
rinėje Odifomijoje.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
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, JOI LN GRYBAS; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
 Editor, ROY MI2ĮARA

SUBSCRIPTION RATES

Parama Laisvei IŠ UNIJŲ VEIKIMO Miami Springs, Fla.

United States, per year ........ $8.00
United States, per 6 months .... $4.50
Queens Co............... $9.00 per year Foreign
Queens Co........ $5.00 per six mos. Foreign

Canada and Brazil, per year $9.00
Canada and Brazil, 6 months $5.00

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

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act ot March 3, 1879.

KAINŲ KONTROLĖS GALAS
ATRODO, jog 1abai greitu laiku bus padarytas galas 

visai naudojamųjų produktų kainų kontrolei.
Nemaža tų produktų, kurių kainos jau tapo nukon- 

troliuotos, pabrango. Kiti, galimas daiktas, greit pa
brangs.

Netenka nei aiškinti, ka visa tai reiškia darbo žmo- 
nems. Netenka aiškinti, jog pragyvenimas, kuris buvo j 
sunkus iki šiol, dar labiau pasunkės. Į

•Republikonai kadaise skelbė, būk jie numažinsią tak
sus už pajamas, būk jie padarysią tą ir kitą. Dabar ma
tome, jog visa tai buvo tik pasakos, dūmai žmonėms 
a/kis dumti.

Taksai sumažinti nebus, gyvenamųjų butų nuomos pa
kils, produktų kainos padidės,—štai, dovana, kurią repu- 
blikonų administracija atnešė.

Klysta tas, kuris mano, jog darbo žmonės visa tai pri
ims tylėdami, nieko neveikdami. Ne! Matysime, neužil
go kils darbininkų reikalavimai jiems algas pakelti. O 
jei samdytojai atsisakys tai padaryti, bus streikai, bus 
kovos.

Darbininkai nesėdės rankas susiėmę, matydami, kaip 
puola žemyn jų pragyvenimo lygis, matydami, kokius 
milžiniškus pelnus kapitalistai pilasi į savo aruodus.

PATAISĖ AR PAGADINO?
s KADANGI sukūrimas bendros kariuomenės Vakarų 
Europoje nevyksta taip greit, kaip nori Mr. Dulles, tai 
imamasi visokių priemonių tam pagreitinti.

Šiomis dienomis, štai, baigėsi užsienio reikalų ministrų, 
—tų kraštų, kurie įeina į European Defense Commun
ity,—konferencija Romoje. Joje, matyt, buvo svarstytas i 
klausimas, kaip greičiau sukurti vieną bendrą armiją 
Vakarų Europoje, — armiją, apginkluotą, ištreiniruotą 
ir atsuktą prieš Tarybų,Sąjungą.

Neseniai būdamas Europoje Mr. Dulles, mūsų valsty- 
\ bes sekretorius, atvirai pasakė: jei nesiskubinsite armi

ją kurti, jei jos kūrimo neužgirsite su sekamu pavasariu, 
tai Amerika neduos jums pinigų.
< Šioje ministrų konferencijoje ir buvo tas Dulleso rei
kalavimas svarstytas: skubinti užgirti planus vienai 
tvirtai armijai sukurti.

: Kaip skubinti? •
Pirmiausiai reikia, kad visa tai užgirtų parlamentai 

tų kraštų, kurie įeina į E DC. Kai kurių kraštų—iš viso 
yra šeši, — parlamentai tai lengvai gali užgirti ir, sako 
Italijos ministrų pirmininkes, jie tai užgirs dar prieš 
sekamą vasarą. Italija būsianti viena tų kraštų.

Bet vyriausias galvosūkis — Erancūzija ir Vakarų I 
Vokietija, be kurių užgyrimo tokios armijos nebūtų.

Tiek Prancūzijoje, tiek Vakarų Vokietijoje yra didelis ! 
žrtionių pasipriešinimas tokiai armijai.

r •

TARP KITŲ reikalavimų, Erancūzija stato tokį: kai j 
europinė armija bus sudaryta ir pavesta bendrai vado
vybei, tai ji, Erancūzija, turinti turėti specialę teisę prie 
savo, francūziškos, armijos. Ji, Framcūzija, bet kada 
gali savo armi jos dalinius ištraukti iš bendrosios armi
jos ir pasiųsti ten, kur reikia.

Dalykas tokis: Erancūzija turi daug kolonijų, kurio- į 
se pavergtieji reikalauja sau laisvės ir tautinės nepri- Į 
klausomybės. Kai tie žmonės pradės bruzdėti, tai Pran
cūzijos vyriausybė turi teisę pasiųsti savo armijos da- ; 
tintus jiems, tiems žmonėms, malšinti. Taip šiandien' 
Prancūzijos kariuomenė “malšina” (jau per šešetą me- . 
tų) I.ndo-Kinijos žmones.

Jeigu Prancūzijai tokia teisė bus palikta, tai galime 
įsivaizduoti, kokia bus ta bendra armija. i

Prancūzijos valdžia, norėdama aptildyti šios sutarties 
oponentus, dar ir kitokius reikalavimus stato.

Bet tiems francūzų reikalavimams priešinasi ypatin
gai Vakarų Vokietijos net ir tie, kurie stoja už bendros 
armijos sudarymą.

ŠIOMIS DIENOMIS šiuo klausimu pasisakė ir gene
rolas de Gaulle. Pasirodo, jis griežtai priešinasi europi
nės armijos sudarymui, — priešinasi vyriausiai dėl to, 
kad, sako jis, jei tokia armija būtų sudaryta, tai ją val
dytų Amerikos generolai, Prancūzija nuo jos valdymo 
būtų atstumta, o tai reiškia, kad Erancūzija būtu pri
klausoma nuo Amerikos.
—Taigi, Francūzijoje tokiai armijai priešinasi ne tik 
komunistai ir neutralistai, o ir net gen. de Gaulle su 
savo šalininkais.

V Visa tai rodo, kad nebus lengva valdžiai pravesti par
lamente savo užmačias.
.v Vakarų Vokietijos parlamente social - demokratų 
frakcija, kuri yra tvirta, griežtai priešinasi tokios armi
jos sudarymui, nes, kaip jie sako, jei tokia armija būtų 
sudaryta ir Vakarų Vokietija jon įeitų, tai Vokietijos 
apvienijimas niekad nebūtų galimas.

Vasario mėnesį mažai kur 
įvyko pramogų, tačiau ir be 
sueigų rūpestingi Laisvės 
patriotai. gražiai prisiminė 
savo dienraštį ir parėmė ji 
finansiniai. O svarbiausia 
tas, kad pasirūpinta ir nau
jais skaitytojais.

Finansiniai apdovanojo 
sekami asmenys:

Nuo Moterų (per L. Dė
kis), Rochester, N. Y., $30.

Wm. Deksnys, Stamford, 
Conn., $20.

Nuo lietuviu iš Miami, 
Fla. (per V. Paukšti), $18.- 
80.

Po $10: P. Šlajus. Miami, 
Fla., Joseph Kibildis, Brad
ford, Mass.

Nuo U. Zaleskaitės išleis
tuvių į Floridą (Moterų 
Apšvietos Klubas, per Geo. 
Shimaitį), Brockton, Mass., 
$9.

J. ir V. Parap., Laisvės 
skait., Brockton, Mass., $6.

Po $5: J. Ėraitis, Orlan
do, Fla., V. Kartonas, Mas- 
peth, N. Y., K. W. Bulzgis, 
Newark, N. J.

Po $3: O. Vertelienė, Ri
viera Beach, N. J., Peter 
žižiūnas, Brooklyn, N. Y., 
Peter Solow, Grand Ra
pids, Mich. u

Po $2: Iš Shenandoah, 
Pa.: A. Kazokas, St. Kuz
mickas ir K. Motuzą. — 
John Malzinski, Franks- 
ville, Wis., V. Puchin, St. 
Louis, Mo., M. Nezviackas, 
Brooklyn, N. Y., S. Kune
vičienė. Maspeth, N. Y., 
Thomas Teluns, W. Orange, 
N. J., Joe Poška, Solon, O- 
hio, F. Navardauskas, Phi- 
la., Pa., J. Stase vich, Beth- 
lehelm, Pa., Aug. Gaubis, 
Ks. Karosienė, San Lean
dro, Cal., J. ir V. Stančikai, 
Nashua, N. H., Frank J. 
Kasputis, Millbury, Mass., 
M. Valinchus, New Havęn, 
Conn., John Adomaitis, 
Monongahela, Pa., M. I ni
ūras, Pittsburgh, Pa., Wm. 
Geibes, Cleveland, Ohio, J. 
Augulis, Mahanoy' City, 
Pa., S. Umbrasas, West 
Lynn, Oreg., J. Chesnes, W. 
Frankfort, Ill., Mike Pus- 
kus, Phila., Pa., J. Skauda, 
Pittsburgh, Pa., J. Bara
nauskas, Hi-Nella, N. J., V. 
Vasiliauskas, Shenandoah, 
Pa., Natalija Nagui, B-k- 
lyn, N. Y.

V. Simmons, Tampa, Fla., 
$1.50.

Po «$1: J. Pluščiauskas, 
Woodhaven, N. Y., T. Li- 
sajus, ■ B’klyn, N. Y., P. 
Kauspeda, Montreal, Cana
da,. Mrs. Geo. Garland, Na
naimo, Canada, A. Mai- 

i

Baisus vaizdas ten, kur buvo Hercules P owder Co., Pinole, Calif. Kaį kilo gaisras, 
Įvyko eksplozija. Trylika darbininkų užmušta ant vietos, o šeši sužeista.

i gis, Mimico, C a n a d a, 
! P. Gutauskas, Toronto, 
' Canada. Iš Wilkes-Barre, 
i Pa.: F. Koklis, M. Sinke- 
, vicz* ir B. Radzevich.

Naujų skaitytojų prisiun
tė sekanti asmenys: S. Kuz- 

i mickas, Shenandoah, Pa., 
! L. Prūseika, Chicago, Ill., 
! L. Žemaitienė, Hartford, 
Conn., A. Glebavičius, 
Gardner, Mass., Mary 
Witkus, Lake Worth, Fla., 
Juozas Ivanauskas, Phila- 

I delphia, Pa., Geo. Shimai- 
■ tis, Brockton, Mass.

Labai gražus, dalykas 
' yra, kad visuomenė taip 
i rūpestingai ima savo dien
raščio išlaikymo reikalą. 
Dėkojame visiems aukoju
siems, kuriu vardai aukš- 
čiau išspausdinti. Neabe
jojame, kad kiti p a seks 
juos.’

Laisves Administracija

AMERIKONAI
LAIKĄ ANGLUS 
PASTUMDĖLIAIS

Paryžius. — Vienas An
glijos oficierius skundėsi 
per francūzų spaudą, kad 
amerikonai kariniame At
lanto kraštų centre elgiasi 
su anglais kaip su pastum
dėliais arba siuntinėjamais 
berniukais.

Jisai sakė: “Amerikonai 
užima visas svarbesnes vie
tas centre; jų padėjėjai yra 
Prancūzai bei kiti vakari
niai europiečiai. O anglus 
amerikonai taip paneigia, 
kad mes prašome paleisti’ 
mus iš tos tarnybos bei ki
tur perkelti.”

HOWARD FAST NEAT
SAKO RAGANGAU- 
DžIAM SENATORIAM

Washington.— Ho war das 
.Fast, įžymusis rašytojas, 
nedavė atsakymų į seka
mus klausimus, k u r i u o s 
jam statė tyrinėjantis Se
nato ’komitetas, vadovauja
mas ragangaudžio McCar- 
thy’o:

—Ar esi komunistas? Ar 
kada nors priklausei Ko
munistų Partijai? Kokių 
politinių nuomonių dabar 
laikaisi ?

Fast atsiliepė, jog turi 
konstitucinę teise susilai
kyti nuo atsakymų į pana
šius klausimus.

Sudužo 3 rakietiniai 
Amerikos lėktuvai

Newfoundland.— Išsibai
gus kurui, nukrito trys ra
kietiniai (sprū s t a m i e j i) 
Amerikos lėktuvai. Vienas 
lakūnas tapo užmuštas, du 
kiti sužeisti.

New Yorko valstijos
C I O konvencija

New York, N. Y. — šių 
metų CIO New Yorko valsti
jos konvenąija įvyks rugsėjo 
25 d. Long Beach, N. Y. Taip 
nutarė valstijos vykdomoji 
taryba.

—o—
Laimėjo moterims algas

Clarksville, Ind. — Geras 
ir kovingas darbininkų solida
rumas laimėjo dėl 25 darbi
ninkių moterų užšaldytas al
gas. Suma siekia $8,739. Jos 
dirba Colgate-Palmolive-Peet 
Co. Darbininkai priklauso 
prie AFL Chemical Workers 
unijos.

—■(>■—
Reikalaus algų pakėlimo

New York, N. Y. — C I O 
United Furniture W or kers of 
America unija nutarė kelti 
reikalavimą algų pakėlimo. 
Taip praneša unijos viršinin
kai —prez. Morris Pizer ir 
sekr. Fred Fulord. Nepasako
ma, kai]) didelio pakėlimo bus 
reikalaujama.

Be to, unija reikalaus su-

Worcester, Mass.
Žvėriška logika

Tūlas Gordon Crossley vie
tiniame “The Evening Ga
zette” vasario 23 d. kolu.mno- 
je “The Peoples Forum” ši
taip kalba:

“Niekas nemyli karo. Bet 
nuo pasaulio pradžios žmonės 
turėjo užmušinėti ir buvo už- 
mušinėjami. Tad, kadangi 
kas nors turi būti užmuša
mas, lai būna šiauriniai korė
jiečiai ir kiniečiai komunis
tai.” Ir antgalvis tam pareiš
kimui uždėtas: “Pritaria Ato
minės Bombos Naudojimui.”

Veik per tris metus laiko, 
visi iki, šiol, , amerikonai, ten 
už penkių tūkstančių mylių 

i daužo ir bombarduoja, visai 
■neslėpdami kokius baisius nai
kinimus atlieka šiaur. Korė
joje, tuo tarpu iš anos pusės 
dar nė vienas šūvis bei bom
ba nenukrito ant Amerikos 
Seattle ar San Francisco. Ta
čiau tas žvėris siūlo: lai buna 
visi šiaur. korėjiečiai ir kinie
čiai išmušti atominėmis bom
bomis. “Puikus” sutvėrimas 
tas rašė jas ir tas laikraštis, 
kuris talpina tokius pageida
vimus. D. J.

JUNGT. VALSTIJOS 
ATMOKA SYNGMANUI 
RHEE $85,800,000

Pusan, Korėja. — ’Ame
rika sutiko atmokėti 85 mi
lijonus, 800 tūkstančių do
lerių Syngmano Rhee tau
tininkų valdžiai Pietinėje 
Korėjoje už amerikonams 
skolintus, beveik beverčius 
Syngmano pinigus.

trumpinimo darbo savaitės. 
Reikalaus, kad rakandų ga
mybos pramonėje būtų įvesta 
35 valandų darbo savaitė. 
Viršininkai sako, kad šis rei
kalavimas bus svarbiausias.

—o——
Nepavyko įsibriauti

Sidney, Ohio. — čionai Co
peland Refrigeration Co. dirb
tuvėje buvo iškilus kova tarp 
unijų. Labai stengėsi įsibriau
ti AFL unija ir išstumti pa
žangiąją United Electrical 
Workers uniją. Bet jų pas
tangos nuėjo veltui. Buvo 
balsavimai ii’ pažangioji uni
ja laimėjo daugumą. Už Uni
ted Electrical Workers pa
duota 472 balsai, o už AFL 
uniją 362.

—0—
Reikalauja pasigailėjimo 
Rosenbergams

Sedro-Woolley, Wash. — 
CIO International Woodwor
kers unijos lokalas pasiuntė 
prez. Eisenhoweriui reikalavi
mą, kad jis panaikintų prieš 
Rosenbergue mirties bausmę. 
Unija kalba 1,000 savo narių 

‘ vardu.

Montreal, Canada
N. Mitkuvienė Montreale

Nellie Mitjcuvienė-Kielaitė, 
kuri gyvena Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, buvo atva
žiavusi į tetos Navardauskie- 
nės laidotuves ir pasiliko sa
vaitei laiko pasisvečiuoti pas 
tėvus, brolį ir sesutę Kielus.

—o—
Gimė

Gustas ir Jane Frankin su
silaukė sūnelio. Motina jau 
pasveikusi, bet naujagimis dar 
tebesinanda ligoninėje. Tėve
liai įtemptai laukia ir pilni 
vilties, kad kūdikis sustiprės 
ir jųjų. džiaugsmas su padi
dėjimu šeimos realizuosis gy
venimai). Linkėtina.

—o— *
Pagerbė Kukenius

Jų artimų draugų ir bičiu
lių iniciatyva, vasario 14 d. 
gražiai bu/vo pagerbti Jurgis 
ir Anelė Kukeniai, juodviejų 
15-kos metų vedybinio gyve
nimo sukakties proga.

Jų pagerbtuvėse susirinko 
svečių, kiek tik svetainės pa
talpos galėjo suimti. Gabių 
šeimininkių svečiai puikiai 
buvo pavaišinti, o jubiliejan- 
tams suteikta daug gerų lin
kėjimų ir dovanų. Motina ir 
tėvas Karpavičiai nuo savęs 
šia proga įteikė puikią dova
ną.

—o—
Minėjo 70-tą gimtadieni

Izidorius Janusas, pasitrau
kė iš CPR kompanijos darbo, 
taipgi seno amžiaus pensijom 
nierius minėjo savo 70-tics 
metų gimtadienį. Jo trys sū
nūs, dvi dukterys, žentai ir 
marčios bei anūkai dalyvavo 
paminėjime, bet negalėjo da
lyvauti vienas sūnus su žmo
na iš Halifax ir duktė su vy
ru ir kūdikiu iš Mass., USA, 

: ir sykiu pagerbti tėvą su gim- 
i tadieniu. Ta proga vaikai se- 
: na tėvą gražiai apdovanojo.

—o—
Serga

Marijona Glaveckienė ap- 
| laikė vidurių operaciją. Ligo- 
! nė randasi Dr. Rabinovičiaus 
i ligoninėje.

—o—
j MirėĮ

Vasario 19 d. mirė Pranas 
i Pundzius, sulaukęs 48 m. am- 
| žiaus. Velionis palaidotas per 
šv. Kazimiero bažnyčią, Gote 
dės Neiges kapinėse. J.—

i . Toronto. — Kanados val- 
' džia uždraudė atvykti ra
binui Abrahamui Bick’ui iš 
New Yorko. Sako, kad jis 
“Sovietų rėmėjas.”

Mano senų laikų draugas 
S. V., pavažinėjęs po Floriį-a 
dą su M. Klimu, aprašė savo 
kelionės įspūdžius Laisvėje. 
Tai bene gabiausiai ir teisin- 
ginusiai už visus kitus apra
šęs savo įspūdžius, gal būti 
tik su mažais trūkumais. Pa
vyzdžiui, kaip pušys, palmės 
ir kitokį visi augmenys ir me
džiai čia išrodo per kaitros 
laikotarpius, nesant lietaus 
per keletą savaičių ir kartais 
net iki kelių mėnesių. Tai rei
kėtų manyti, kad nuo tokios 
sausros viskas turėtų jau iš
džiūti, bet taip visai nėra, nes 
augalų šaknys esančios-sie- 
kiančios labai giliai žemėsna 
kur randasi vandens sluoks
nis ir iš ten vandens gauna 
tiek, kiek jo reikalinga pušiai 
ar palmei. Tūlose vietose pa
kasus tik kelias pėdas atran
damas vanduo. Pats Miami 
miestas stovi tiktai nuo 5 iki 
18 pėdų aukščiau Atlanto 
jūros paviršiaus. Gi priemies
tis Hialeah kur randasi gar
susis arkliu lenktynių parkas 
su savo tūkstančiais flemingų 
ir gulbių, jis esąs veik lygusi 
su Atlanto marių paviršibmi’ 
o kai kur net ir žemiau ma
rių lygio. Dabar kas liečia 
apsauga nuo potvynių,tai čia 
yra pravesti įvairūs kanalai, 
bei pylimai miesto apsaugai. 
Ir kur tik randasi aukštesnė 
vieta didžiausi plotai apstaty
ta namais, ir nebe kokiais, bet 
visiškai moderniškais ir gra
žiais namais.

Floridos pussiasalis yra su
sidėjęs daugumoje iš koralų 
taip vadinamų (coral racks) 
su daugeliu įdubimų ir pože
minių tūštumų-skylių. Ir per 
šias skyles ar tuštumas me
džių ir kitų augmenų šaknys 
nusidriekia labai giliai žemės
na km- pasiekia vandenį.

žiemos laiku čia viskas ža
liuoja, tačiau yra ne taip vis
kas gyva, kaip vasarą. Vasa
rą neišpasakytai gražiai vi» 
kas sužaliuoja lankos ir pel
kės ir visi pakeliai ir pavieš- 
keliai, pasipuošia gėlėmis.

Lankos kurių niekas nepri
žiūri, nei laisto, nei tręšia, 
tik kvėpuoja žalumu, tai pa
ti gamta jas prižiuri.

Anais metais drg. Senas 
Vincas, svečiuodamasis Flori
doje taipgi savo įspūdžius 
aprašęs, ką jis čia matęs ir 
ten rašęs, kad čia niekur 
paukščių nematęs, kurių čia 
randasi milijonai, net ir gerų 
giesmininkų. Bet kas Iječia 
paukščius, tai draugas S. V. 
rašo: Važiuojant per Ever
glades pelkynus, didelius plo
tus daržovinių juodžemių ma
tėme paukščių karalystę. Vie
noj vietoj iš pakelės pasikėlė 
oran tokia jų daugybė, kad 
buvo panašu Į saulę temdantį 
debesį.

Gaila, kad neturėjau pro
gos pasimatyti su draugu S. 
V., o būčiau daug ką nUi/ira 
jam papasakojęs. . f

—o—
Turėjome progos pasimaty

ti ir pasikalbėti su drg. Sus
iliko Jurgiu ir jo malonia 
žmonele Elcnuke, buvusia Ja
nui i e ne, iš Lietuvos esanti 

' ukmergiškė, to paties krašto, 
kaip ir mes. Jie čia atosto
gauja jau kelinta savaitė.

i Susnikų Jurgis teiravosi, kas 
yra tas Frank Zavis iš Bethle
hem, Pa. Paaiškinau, kad tai 

j yra susipratęs progresyvis ir 
yra mūsų draugas, išauklėjęs 

j darbininkiškoje dvasioje savo 
į šeimą. Bet pereitą rudenį jį 
■ištiko nelaimė, jis buvo labai 
sužeistas, jam važiuojant su 
savo motoriniu dviračiu. Da
bar lašo, kad jau pasveiko ir 
eina savo pareigas daiMie.

V. J. Stankuj

Washington. — Pietines 
Korėjos tautininku užsignK 
nis ministras Y. T. Py-o|n 
nranašavo “neišvengia m ą 
karą” tarp Jungt. Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos.

|2 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštadien., Vasario-Feb. 28, 1953
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Thomas More: humanistas, 
"Utopijos" tėvas

N. A. Ne k r a s o v a s Chicago,
Rašo DOC. S. PALIULIS LMS Pirma Apskritis 

rengiasi prie festivalio

I.
Šių metų vasario men. 7 diena su

kako 475 metai, kai gimė žymus anglų 
humanistas Thomas More.

Pasaulyje šiandien plačiai vartojami 
žodžiai “utopija,” “utopistas,” bet ne
daug žmonių težino, kad tai pagimdė 
ir nemirtingu, populiariu 'padarė Tho
mas More.

Thomas gimė 1478 metais katalikų šei
moje, Londone, mokėsi katalikiškose 
mokyklose ir per tūlą laiką, jaunystėje, 
gyveno pas katalikų kardinolą Morton. 
Jis turėjo didelių gabumų kalboms pra- 
įmokti, todėl greit užvaldė senovės grai- 
kų ir lotynų kalbas.

Per tūlą laiką jaunas More buvo karš
tas katalikas, gyveno asketiškai, šiurkš
čiai traktavo, kankino savo kūną ir bu
vo nusitaręs gyventi celibate, neliečiant 
moters.

i Bet neužilgo, beskaitydamas, begalvo-
■ damas, atkakliai besišviesdamas, More 

priėjo išvadą, jog toks gyvenimas yra 
beprasmis, kadangi jis prieštarauja pri
gimčiai, žmogiškai paskirčiai. Tad pa
stūmėjęs asketizmą ir celibatą Į šalį, 
Thomas More susituokė ir' gyveno pilną 
žmogaus gyvenimą. Jis susilaukė vaikų 
ir anūkų.

Per tūlą laiką Thomas More buvo 
Anglijos parlamento nariu ir ten jis ne 
kartą išstojo prieš karaliaus užgaidas, 
—pirmiau prieš Henriko Vii, vėliau 
prieš Henriko VIII kaikuriuos reikalavi- 

*inus.
į w Thomas More ėjo visą eile aukštų valdi

nių pareigų, kurias jam skyrė pirrąiau 
vienaą karalius, o vėliau kitas,—Henrikas 

i. x VHI-tasis. Pastarasis laikė More savo 
» ' artimu bičiuliu ir nekartą klausė jo pa

tarimų, pamokymų, bet mokslininkas - 
rašytojas tam tikrais klausimais kara- 

t liui atsisakė nusilenkti ir gana!
Henrikas VIH-tasis buvo žiaurus, už

gaidus ir išlaidus valdovas; jis šalino iš 
kelio kiekvieną, kuris jam nepatiko. Kai 

i karalius vedė Anne Bolevn (kuria vė
liau nužudė), iis, karalius, specialiai 
prašė Thomasa More atvykti i jo vestu
vini pokvli. bet More atsisakė! r v

Vėliau, kai Anglijoje buvo pravesta 
katalikų bažnyčioje reformacija, kai 
Vatikano galia ten buvo sužlugdyta, kai 
buvo įkurta anglikonų bažnyčia, tai ka
ralius Henrikas VIII norėjo, kad par
lamentas pripažintų jį anglikonu baž
nyčios galva. More pasisakė, prieš tai.

Pėl to karalius ant rašytojo didžiai 
supyko, įmetė ii i kalėiima ir vėliau 
suruošė jam teismą, kuris pasmer
kė rašvtoia - mokslininką mirčiai neva 
už kaž kokius imtus kyšius, bet iš ti- 
Mplu už karaliui, pasipriešinimą.

yhąmas More buvo nužudytas 1535 
metų liepos 7 d. Jam buvo nukirsta 
galva, kuri vėliau buvo iškabinta ant 
vieno Londono tilto.

\ II., ' ,
Thomas More knyga originaliai bu- 

• vo parašyta lotynų kalboje ir pavadin
ta: “Apie geriausią valstybės sutvar
kymą ir apie naują Utopijos salą.” Tik 

I 1551 metais šis veikalas buvo išverstas į 
s anglų kalbą, o vėliau i kitas (Nežinau, 

ar lietuvių kalbon “Utopija” buvo ka- 
' da išversta).
•kj Ką gi rašytojas ten sako?

Pirmoje knygos dalyje More šiurkš
čiais vaizdais piešia tuometine Anglijos 
valstiečių būklę, — sunkią būklę.

Apie tą laiką, mat, kai prasidėjo plės-. 
'tis anglų tekstilės pramonė, turčiai prie

varta varė nuo žemės valstiečius ir au- 
|S gilno, veisė avis, kad vilnų fabrikams 

k buką. “Avys,” rašė More, “ėda žmones, 
j J tuština laukus, namus ir kaimus.” Ka- 

*^#italistai ir dvarponiai, “gyvena kaip 
Dievo užantyje, tuo tarpu vargo žmo
nės. prakaite veido savo valgantieji duo
na ir užlaikantieji visą pasaulį, gyvena 
blogiau, nei gyvuliai.”

Valstiečiai, atskirti nuo žemės, valka

tomis paversti, o tie iš jų, kurie pasi
priešina šiurkščiam, žiauriam režimui, 
yra kariami, žudomi!

Tokiomis varsomis Thomas More pie- 
, še tų laikų Anglijos valstietijos, gyve
nimą.

Kaip iš to gyvenimo išeiti?'' Kur yra 
geresnis, šviesesnis gyvenimas?

Thomas ■ More suranda neesamą sa
lą, pavadina ją Utopija, ir aprašo, kaip 
ten žmonės gyvena. Ten jų gyvenimas 
visiškai kitokis nuo Anglijos darbo žmo
nių gyvenimo.

^Utopijoje dirba visi ir dirba ne dau
giau, kaip šešias valandas per dieną. 
Visa, kas pagaminama, atiduodama ben
dram žmonių vartojimui. Kiekviena 
šeima gauna visą, ko jai reikia pragy
venimui. Kodėl ten, Utopijoje, geriau 
ir šviesiau žmonės gyvena? Todėl, atsa
ko More, kad ten nėra privatinės nuosa
vybės, todėl, kad ten turtai valdomi visų 
ir naudojami visų žmonių aptarnavimui, 
patenkinimui.

Tiesa, More, kaip svajotojas, nors ir 
toli numatęs, nenumatė to, kaip aukš
tai pakils technika, todėl jo Utopijoje 
dar yra ir vergai, dirbą juodžiausius 
darbus. More negalėjo numatyti busi
mosios tvirtos, aukštai pakilusios darbi
ninkų klasės, kuriai lemta privesti pa
saulį prie laisvės, prie pilno, malonaus, 
šviesaus gyvenimo visiems,—prie komu
nistinės santvarkos.

Nemaža Įtakos rašytojui padarė JJla- 
tono “Respublika.” Nemaža jam teikė 
įkvėpimo Amerigo Vespuccio aprašymai 

•apie ’Vakaru Indi jų gyventojus, tuomet 
gyvenusius komunose.

Kaip ten bebūtų, Thomas More savo 
veikalu sužadino visą eilę jautresnių ir 
blaivesniu'žmonijos protų kovoti prieš 
visuomenines neteisybes, už gražesnį, 
šviesesnį gvven imą darbo žmonėms. 
Tūli sako: Thomas More buvo pirmuti
nis utopinis socialistas pasaulyj.

Kai Thomas More gyveno, pasaulyje 
dar nedaug buvo plačiau ir toliau nu
matančiu vyru. Jis gyveno pradžioje 
Renesanso gadynės.

Hollandiioie tuomet gyveno kitas žy
mus galvotoias. Erasmus Roterdamietis, 
parašęs nemirštančia knygą “Pagiria
masis žodis kvailybei.” — knyga, smar
kiai vanojančią šonus katalikų dvasinin
kijai. '

Su Erasmusu More dažnai susirašinė
jo ir abudu buvo geriausi draugai. 
Erasmus buvo pas,Morą atvykęs į sve
čius ir vaizdžiai aprašė tą aplinką, ku
rioje More tuomet gyveno.

More buvo draugiškuose santykiuose 
su žymiu to meto vokiečiu tapytoju 
Holheinu, kuris nuniešė rašytojo portre
tą iki šių dienu išlikusi.

Tokis buvo “Utopijos” tėvas, tirono 
nužudytas prieš 418 metu! , ,

ROJUS MTZARA

DAVIDUI GURAMIšVlLIUI 
, ATMINTI

1 ZUBOVKA (Poltavos sritis), VIII. 4 
d.— Čia gyveno daug metų ir palaidotas 
didysis gruzinų poetas Davidas Gurainiš- 
vili. Ryšium su 160-osiomis jo mirties 
metinėmis prie gruzinų literatūros klasi
ko kapo atvyko Maskvos, Gruzijos ir Uk
rainos rašytojų delegacijos.

Čia įvykęs susirinkimas poetui atmin
ti ryškiai pademonstravo rusų, gruzinų 
ir ukrainiečių tautų draugystę. Į jį su
sirinko šimtai Mirgorodo rajono kolūkie
čių, darbininkų ir inteligentų. Zubovkos 
kaimo žemdirbių vardu kalbėjo. Berijos 
vardo kolūkio pirmininkas Ivanas Su- 
prunenko, Davido Guramišvilio giminai
tė! Lidija Adešelideze. Gruzijos delegacijos 
vardu kalbą pasakė laureatas Aleksandras 
Čeišvili. Rusų, ukrainiečių ir gruzinų 
rašytojai O. Čcheidze, S. Vasiljevas, N. 
Zabolockis, M. RyIškiš, A. Jucenko’, A. 
Novickis paskaitė susirinkusiems Davi-

Praėjo 75 mietai, kai Nikolajaus Alek- 
siejevičiaus 'Nekrasovo nebėra gyvųjų 
tarpe, bet jo vardas įamžintas liaudies 
kovoje už šviesią ateitį. Jis išėjo į ko
vą už liaudies išvadavimą, paaukojo vi
są savo gyvenimą tai kovai.

Didžiuosius gyvenimo tikslus suprasti 
Nekrasovui padėjo revoliuciniai demo
kratai—Bielinskis, Dobroliubovas, Čer- 
nyševskis. Nekrasovas ir tapo jų ben
dražygis, vienas iš tų “busimosios au
dros vairininkų,” kaip juos pavadino 
Gercenas. '!

Gimęs 1821 m., Nekrasovas gyveno, 
dirbo, kovojo rūsčiais carinės priespau
dos laikais. Nors buvo kilęs iš bajorų 
dvarininkų tarpo, bet nutraukė ryšius 
su savo klase, prisidėjo prie revoliucinių 
demokratų judėjimo, kovojo prieš bau
džiavinę santvarką už liaudies išvadavi
mą iš žiaurios priespaudos. »

Savo poeziją Nekrasovas pavadino 
“liūdesio ir keršto mūza.” Jis liūdėjo, 
matydamas liaudį, velkančią sunkų bau
džiavos jungą. Daug širdingos poezijos 
Nekrasovas paskyrė baudžiavai visapu
siškai pavaizduoti. Nekrasovas parodo 
beteisius, užgitus suvargusius baudžiau
ninkus. “Krepšelius užsimetę per peti, 
susikūprinę, vyžom kiaurom apauti, 
kruvinai sau padus prisitrynę,” jie at
vyksta ponui pasiskųsti. Ponas jų ne
prisileidžia, tarnai išveja juos lauk 
(“Apmąstymai prie paradinių durų”). 
Poetas ir negali neliūdėti, matydamas, 
kad pavergtas valstietis visur kenčia:

Verkia jis laukuose šienapiūtėj,
Po vežimais, už grotų sunkių, 
Ir po skliautais kasyklų tvankių. 
Verkia vieškely, jaujoj ir kūtėj, 
Verkia naktį tarp stepių nykių;
Verkia savo skurdžioje j lūšnelėj, 
Nesidžiaugdamas saule šviesia, 
Verkia jis tolimam užkampėly, 
Po didžiūnų langais, teismuose.
Su liūdesiu ir užuojauta, su didžia mei

le ir nuoširdumu poetas vaizduoja vals
tietės moters vargus. . Sunkaus darbo 
pakirstas, be' laiko miršta šeimos tėvas 
Proklas. Našlė Dąrja, palikusi šaltoj. 
trobelėj mažus vaikučius, išvyksta į 
mišką šakų ^parsivežti'. Nuvargusi ir 
išalkusi, nusilpsta ir... sušąla (poema 
“Šaltis - Raudonnosis”). Kiek sielvarto 
ir skausmo tenka pakelti motinai Ori-

* -......              ■ ...... ‘„..l , , ,tl

N. A. Nekrasovas

Dorovingas žmogus
Aš pagal griežtą gyvenau moralę 
Ir niekam nieko pikta nedariau. 
Žmona, užleidus ant akių vualę, 
Meilužio ėjo aplankyti sau,— 
Aš su policija ten įsibroviau. 
Čiupau.... Jis kvietė kautis.-—

' Nesikoviau.
Jinai po to pasimirė tuojau, 
Pajutus sielvarto ir gėdos galią...
Aš pagal griežtą gyvenau moralę 
Ir . niekam nieko pikta nedariau, 
įtaiku skolos bičiulis negrąžino.
Aš draugiškai jam priminiau tatai, 
Nusprendęs: lai jis teismo galią žino,— 
Kalėjiman jis tūpė kaip matai
Ir mirė ten, man nieko negrąžinęs. 
Galėčiau pykti, bet tegu jį plynios!
Aš dovanojau savo skolą jau, 
Pagerbęs jį, kaip tik širdis tegali. 
Aš pagal griežtą gyvenau moralę 
Ir niekam nieko, pikta nedariau.
Baudžiauninką aš virėjaut išleidau.. 
Pavyko: laimė, nes virėjas—geras. 
Vienok tuojau visai jis pasileido;
Ir nedažnai matydavo ji dvaras.
Galvot jis mėgdavo, taip pat—skaityt. 
Grasint nubodo, moralus skaityt,— 
Kaip tėvas jam parodžiau rimbd galią.
Jis sukvailiojęs—eketėn tuojau. , 
Aš pagal griežtą gyvenau moralę 
Ir niekam nieko pikta nedariau.
Turėjau dukrą: ji įsimylėjo
Mokytojėli—rengės sprukt drauge.. 
Kada prakeikti juos pasižadėjau,— 
Už žilo turčiaus tuoj išleidau ja.
Namai jų žėri, laimėj, lobiuos skęsta, 
Tik mano Maša kažko blykšta, gęsta 
Ir nuo džiovos numiršta pagaliau.
Visi namai gi liūdi, kiek tik gali...
Aš pagal griežtą gyvenau moralę 

' Ir niekam nieko "pikta nedariau.
Vertė A. Venclova 

1847 m.
* 

do Guramišvilio kūrinius, o taip pat sa
vo ’eilėraščius, skirtus gruzinų poeto at
minimui. (Eltą).,

nai, kaijos sūnelis, rekrūtų tarnyboj 
netekęs sveikatos, grįžta namo “mirti 
ant vargšės motinos rankų” (poema 
“Grina—kareivio motiną”).

Kaip gali poetas neliūdėti, kada jis 
mato net vaikus nežmoniškai išnaudo
jamus? Vaikai per dienų dienas dirba 
triukšmingame fabrike. Jie negauna nei 
saulute pasidžiaugti, nei žolele pasigė
rėti, nei grynu oru pakvėpuoti. Jiems 
tiesiog atimta vaikystė. Nekrasovas ap
kaltina tuos, kurie abejingai žiūri Į žmo
nių vargus:

Abejingai, broliai, prakeikimo 
Klauso t žūstančių skurde žmonių— 
Gal išgirsit nors vaikų verkimą? 
Paklausysit jų raudų liūdnų?
Nekrasovo, kaip liaudies poeto, patri

oto mūza buvo ne tik liūdesio, bet ir 
• keršto reiškėjas. Poetas kelia švieson 

liaudies vargo priežastis. Jis- skandžiai 
plaka pavergėjus, išnaudotojus, “lėbau
tojus, plepius, dykinėtojus, kuriems bu
vo raudonos rankos nuo žmonių krau- t c
jo.” Poemoje “Kam Rusijoje gyventi 
gera” jis parodo liaudies priešus—dva
rininkus, fabrikantus, caro valdininkus, 
dvasininkus. Juos taikliai charakteri
zuodamas, poetas pamoko, kaip jais 
nusikratyti ir kaip jiems už skriaudas 
atkeršyti. Poetas moko gyvais pavy- 
džiais. Dvarininką Fogelį, pavyzdžiui, 
kuris nežmoniškai engė baudžiauninkus, 
valstiečiai gyvą užkasa duobėj. Poną 
Gluchovski, kuris ciniškai didžiavosi 
baudžiauninkų skriaudimu, atgailojan
tis atsiskyrėlis nudūrė peiliu. Įvykdžius 
šį revoliucinį aktą, kaip poetas simboliš
kai pavaizduoja, buvo atleistos atsisky
rėliui visos jo nuodėmės.

Nekrasovas, panaudodamas įvairias 
poetiškas priemones, simbolius, alegori-' 
jas, sutartinius alegorinius žodžius, ir 
pro žiaurios carinės cenzūros varžtus 
sugebėjo parodyti, kad tik revoliucija 
išgelbės liaudį nuo jos skriaudėjų.

Kaip revoliuciniai demokratai, taip ir 
Nekrasovas netikėjo, kad 1861 m. re
forma yra baudžiavos panaikinimas, ge-. 

» ra caro valia išvaduoti liaudį. Vadina
moji “laisvė”; nieko gera liaudžiai neda
vė. Pasikeitė tik. išnaudojimo, forma. 
Darbo žmonių gyvenimas nepagerėjo. 
Poetas sako: '

(Tąsa 4-tam puslap.)

Nuo seniau vis buvo kelia
ma mintis, kad vidurvakarią 
menininkai rengtų festivalį.

LMS T-mos Apskr. komite
tas tuo klausimu turėjo su vie
tos menininkais pasitarimą. 
Laikytame Apskr. kom. susi
rinkime padarytas planas, iš-/ 
rinkta komisija, kuri atsikrei
pė į Chicagos chorus ir kitas, 
vienetas ir pavion. menininkus 
su kokia pagalba galėtų pri
sidėti prie festivalio. Todėl* 
ne tik kad Chicagos meninin
kai turėtų rūpintis festivalio*' 
reikalais, bot .ir plati lietuvių 
visuomenė galėtų su kuo pri-z 
sidėti ir dalyvauti meno šven
tėje kolonijos. Kaip tai: Det
roit, Mich., Cleveland, Ohio,'' 
Rockford, 111., ir LMS III-čia-' 
Apskritis iš rytinių valstijų. 
Festivalis susidės iš perstaty
mo dramos veikalų, koncerto, 
piešinių ir literatūros, rank
darbių, paskaitų, menininkų 
susirinkimo ir tt.

šiame festivalyje dalyvaus' 
ne tik dabartiniai meno dar
buotojai, bet ir trečios gen- 
kartės čia gimę amerikiečiai— 
AžVD žiedai. Todėl LMS U 
mos Apskrities komitetas kvie-‘ 
čia talkon ne tik chorus, so
listus. artistus, piešėjus, bet’ 
ir LLD ir LDS apskritis, Mo-; 
torų Klubus prie šio svarbausr 
darbo prisidėti kas įsu kuo ga* 
Ii. X

Manau, kad septyni metai 
tam atgal įvykusio festivalio’1 
dalyviai nėra jo pamiršę. To
dėl ir busiantis festivalis mum 
visiem svarbus ir yra proga* 
pasirodyti meno srityje. Fes
tivalis prasidės spalio 1 d. 
1953 metaisJr tęsis taip ilgai, 
kol menininkai pageidaus ir, 
lankytojai pasitenkins meniš
ku festivalio kultūriniu darbu.

J. D. Bendokaitis.

Teatrinio meno
vystymasis Lenkijoje

VARŠUVA. — Praeitais metais Len
kijos Liaudies Respublikoje veikė 98 te
atrai, jų tarpe 5 valstybiniai operos te
atrai. Nepilnais duomenimis, Lenkijos 
teatrai pernai pastatė 2.2,360 spektaklių, 
kuriuos žiūrėjo apie 8,850,000 žiūrovų.

Nuolat didėjąs žiūrovų skaičius pa
aiškinamas pirmiausia tuo, kad darbo 
žmonių masės vis.labiau, domisi menu, o 
taip pat tuo, kad* teatrų kolektyvai už
mezga glaudžius ryšius su įmonių ko
lektyvais.

1952 metais Lenkijos -‘Tarybų Sąjun
gos draugystės mėnesio laikotarpiu bu
vo parodyta daug rusų dramaturgų - 
klasikų pjesių, o taip pat dabartinių ta
rybinių rašytojų pjesių. 11-oje teatrų su 
dideliu, pasisekimu buvo statoma Gogo
lio “Revizorius”, ir “Vedybos,” o taip 
pat Ostrovskio pjesės.

Pirmą kartą praeitais metais kai ku
rie Lenkijos teatrai pastatė tarybines 
pjeses, skirtas Didžiajai Spalio socialis
tinei revoliucijai. Prajdžią tam davė 
Vroclavo teatras, pastatydamas Pogo- 
dino pjesę “Žmogus su šautuvu,” kurios 
premjera buvo didelis įvykis Lenkijos 
teatrinės visuomenės gyvenime. Reži
sieriui Rotbaumui ir svarbiausiųjų vaid
menų atlikėjams Žukovskiui (už Lenino 
vaidmenį) ir Benua (už šadrino vaid
menį) buvo paskirtos valstybinės pre
mijos.

* Iš užsienio klasikų kūrinių Lenkijos 
teatrų scenose pernai buvo pastatytos 
Šekspyro, Moljero, Goldonio pjesės, o 
taip pat Dikenso ir Balzako kūrinių in
scenizacijos. ‘

Dabartinių užsienio dramaturgų pje
sių tarpe pirmą kartą Lenkijoje buvo 
parodytos pažangiojo amerikiečių rašy- 

• toio Hovardo Fasto pjesė “Trisdešimt 
sidabriniu,” Rože Vajano pjesė “Pulki
ninkas Fosteris prisipažįsta kaltu” ir 
kitos. " * ' ' !

Mūsų moterys 
ruošiasi veiklai f

Lietuvių Moterų Kultūros 
Klubas laikė susirinkimą va
sario 11 d. Tai buvo gyvas ir 
konstruktyvus susirinkimas. 
Nutarta šiemet paminėti Mo
terų Tarptautinę Dieną kovo 
7 d. Įvyks Vilnies salėje. TaX 
bus surengta šauni vakarienė. 
Įžanga bus tik $1. Tikimasi 
daug publikos.

Susirinkime buvo pakeltas; 
klausimas kad mūsų kultū- 
rietės prisidėtų prie steigia* 
mo Dailės ir Dramos Centro. 
Keletas kultūriečių tam rei
kalui gerai darbuojasi. Klu
bas pirks šėrą uiž šimtą dole- 
riu.

Po susirinkimo mūsų veik
liosios draugės Elbreath, Uk
sas ir Bagdonienė pakvietė 
nares prie vaišių. Buvo val
gių ir arbatos. >

Nutarta išreikšti draugei 
Klibienei užuojautą. Pasimirė 
jos gyvenimo draugas Klibas^ 

—o—
“Blinda” scenoje

Jau nebetoli ir kovo 8 d, 
Tą dieną bus perstatytas gar
susis veikalas “Blinda”. Prię 
to smarkiai ruošiamasi. Daly* 
vauja net 28 aktoriai. Svar
biausiose rolėse patys svar
biausi Chicago lietuviai vai
dintojai. .

Perstatymas įvyks Sokolų 
svetainėje. Visi kviečiami da
lyvauti ir pasigrožėti šiuo 
perstatymu.

—o—
Laidotuves

Vasario 16 iškilmingai pa
laidotas Stanley Mandell, ku
ris mirė vos sulaukęs 37 m. 
amžiaus. Palaidotas Tautiško* 
se Kapinėse, šermenys ir lai
dotuvės buvo skaitlingos. Po 
laidotuvių visi dalyviai buVO 
pavaišinti. * Rep.

Long Branch, N. J. -:- 
Miesto valdyba surado, kad. 
tveia buvo padegtas vasari
nis hotelis Oaks, kur gais
ras padare $60,000 nuosto
lių- > f

3 pusI.-Laiavė (Liberty) -šeštadien., Vasario-Feb. 28, ;
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N. A. Nekrasovas
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Man mūza pakuždėjo:—-
Laikas eit pirmyn:

Atėjo liaudžiai laisvė, 
bet ar laiminga ji?

revoliucionie-
prasme, cen-

parašytoje po 
Nekrasovas

Žodį “pirmyn“ to meto 
riai vartojo “revoliucijos” 
zūrai suklaidinti.

Poemoje “Geležinkelis,” 
, baudžiavos panaikinimo,

. vaizdžiai parodo, kaip nežmoniškai iš- •. 

. naudojami darbininkai, geležinkelių 
. statytojai, kokios sunkios darbo sąlygos.
Atvykę užsidirbti, * šeimų maitintojai-, 
nežmoniškose darbo sąlygose sunaikino 
sveikatą, dažnai ir mirtį čia rado. Po-

- etas parodo, kad šalia geležinkelio pyli-
- mo lygia greta tęsiasi ir kapines r čia 

ilsisi “laisvieji” darbininkai, kurių su
grįžtančių namo su uždarbiu laukia iš
badėjusios žmonos, vaikai...

Toks pastabus liaudies poetas, laisvės 
kovotojas ir humanistas, gyvenimą pa
aukojęs liaudies išvadavimui, negalėjo, 
žinoma, šaltai žiūrėti į poetus, atitrū
kusius nuo liaudies, “menas-menui” te
orijos skelbėjus.

Būdamas humanistas, patriotas, revo-
- liucionierius, Nekrasovas mokė ir kitus 
■ tokiais būti. Poemoje “Portas ir pilie- 
• tis” Nekrasovas piliečio lūpomis poetą 
-• moko:

Gali nebūti poetu,
Bet piliečiu—būt privalai tu.
O kas pilietis? Jis ir bus 
Tėvynę mylintis sūnus.

(Stambiausias ir reikšmi n g i a u s i a s 
Nekrasovo kūrinys yra nebaigtoji poe
ma “Kam Rusijoje gyventi gera,” ku
rią poetas rašė 13 metų.

Poemoje plačiai pavaizduotas valstie
čių ir dvarininkų gyvenimas baudžiavos 

" panaikinimo išvakarėse ir pirmaisiais 
metais baudžiavą panaikinus. Kūrinys 

” persunktas karštu patriotizmu, giliomis 
'. idėjomis, parašytas su didele meile dar- 
\ bo liaudžiai, su tikėjimu liaudies per

gale, su neapykanta liaudies engėjams. 
Poemoje Nekrasovas sukuria visą gale
riją ryškių to meto visuomenės tipų. 
Poemos eilėraščiai labai meniški; juose 
panaudota gausi tautosakinė medžiaga. 
Tai vienas iš vertingiausių rusų 
kinės literatūros kūrinių.

Poemos siužetas nesudėtingas, 
tyni mužikėliai susiginčijo “Kam 
joje gyventi linksma ir gerai?” 
keliavo atsakymo ieš"

pradėjo naują literatūrinę kryptį—ne- 
krasovinę mokyklą. Būdamas miesto 
varguomenės • ir milijoninės valstiečių 
masės, pakilusios į kovą, reiškėjas, Ne
krasovas pasirinko būdingą tematiką, 
paveikslus, naujas eilėraščių kalbos 
ypatybes.

Nekrasovas ieškojo naujų poetiškų 
formų, suprantamų masėms, liaudžiai. 
Jis pakėlė balsą prieš tradicinio eiliavi
mo “švelnumą.” Nekrasovas savo gy
venimo pabaigoje tvirtino, kad jam su 
didelėmis pastangomis pavyko pagaliau 
savo eilėraščiuose surasti “savaimingą 
rūšį, niekieno dar nevartotą.”

Į lietuvių kalbą Nekrasovas pradėtas 
versti dar XIX amžiaus pabaigoje. 1893 
metais “Varpo” 9 numery buvo išspaus
dintas Nekrasovo eilėraščio “Nenukirs
tas rėžis” vertimas.

Kaip dabar žinoma, Vaičaičio elegija 
“Jau pajėgos mažinąs...” yra Nekraso
vo eilėraščio sekimas. 4895 metais į 
lietuviu kalba buvo išverstas Nekrasovo 
eilėraščio “Apmąstymai . prie paradi
nių durų” vienos dalies vertimas, pritai
kytas to meto Lietuvos sąlygoms. Ši 
daina cariniais laikais buvo plačiai Lie
tuvoje dainuojama.

Apskritai. Nekrasovo kūryba lietuvių 
rašytojus giliai veikė savo demokrati
nėmis revoliucinėmis idėjomis. Iš jos 
semiasi meistriškumo, minties gilumo ir 
tarybiniai lietuvių poetai bei rašytojai.

(Iš Vilniaus Tiesos, sutrumpintai)

N. A. Nekrasovas

Dobroliubovo
atminimui

klosi

Rusi- 
ir iš

keliavo atsakymo ieškoti. Pakeliui susi
tinka įvairiausių žmonių ir prisiklauso 
įvairiausiij kalbų. Tačiau laimingo žmo
gaus mužikėliai taip ir neranda. Poe
mos pabaigoje rašytojas ima vaizduoti 
iš liaudies kilusį apsišvietusį jaunuolį 
Grišą Dobrosklonovą, kuris . visą savo 
gyvenimą paskiria liaudies gerovei, šia
me paveiksle išryškėjo pagrindine poe
mos idėja, kad tikroji laimė—tai tarna
vimas liaudžiai, tėvynei.

Černyševskis dar 1856 metais laiške 
Nekrasovui rašė, kad Nekrasovas tapo 
“visai naujo laikotarpio poezijoje pra
dininku.” Ir iš tikrųjų, Nekrasovas

Buvai rūstus. Nespėjęs dar pasenti, 
Aistras mokėjai nuramdyt protu.
Tu laisvei, garbei mokei mus gyventi,— 
Ir dar daugiau—mus mirti mokei tu.

Gyvenimo vilionių malonumą 
Šalin atmetęs, tu likai švarus. 
Ištroškusius širdies neramią dūmą 
Ir sielvartus, ir viltis, ir vargus 
Suklojai į tėvynės žvarbų kelią, ■ • | 
Pamilęs ją, kaip išrinktą mergelę. 

Tu jai laimėjai daug taurių širdžių. 
Tu naują rojaus buitį jai žadėjai.
Šviesiųjų perlų vainiku skaisčiu 
Tu ją kaip mylimą papuošt norėjai.

Tačiau pakirto greit tave mirtis, 
Ir rankoj plunksna pranašo sustingo. 
O, koks užgeso proto švytulys,

ŽINIOS IS LIETUVOS
Dailininkų-saviveiklininkų 
darbai

Vilniaus parodų paviljone 
atidaryta miesto savamokslių 
dailininkų kūrinių paroda. 
Darbininkai, tarnautojai, mok
sleiviai—įvairaus amžiaus ir 
įvairių profesijų žmonės išsta
tė apie 500 eksponatų—skulp
tūros, tapybos, grafikos kūri
nių, medžio raižinių, siuvinių, 
audinių.

Pažymėtini jauno skulpto
riaus civilinės aviacijos lakū
no A. Panovo darbai.

“Dailės“ kombinato darbi
ninkas Petkevičius 
išstatė stovylėlę 
tę“, vaizduojančią
su J. V. Stalino Raštų tomu 
rankose. Parodoje savo kūri
nius išstatė Vilniaus mažieji 
menininkai—vaikų darželio 
Nr. 9 auklėtiniai.

žymi vieta skirta tapybos 
darbams. Išstatyti šoferio Zu- 
jevo, LTSR Valstybinio dra
mos teatro cecho vedėjo Kaz 
lausko, mokytojos Užkalnie- 
nės ir kitų kūriniai.

Vilniaus miesto liaudies kū
rybos parodoje savo kūrinius 
išstatė 184 dailininkai. Vien 
tik atidarymo dieną parodą 
aplankė apie 5,000 vilniečių.

V. J akelaitis.
I

parodoje 
‘Lietuvai- 
merginą

daug darbo 
dažymo pro-

DEL PARAMOS LAISVEI
Laisvės bendrovės dalininkų suvažiavimas nutarė ir šiemet pra

šyti visuomenės, kad sukeltų tinkamą fondą Laisvės paramai šiai va
sarai. Nes ir šiemet mūsų pačių ir mūsų spaudos ekonominė padėtis 
nėra gįresnė už praeitų keliolikos “šaltojo karo” metų. Infliacija vis 
labiau plinta, o jau lengvesnioje pramonėje ir nedarbas pasireiškia. 
Taigi dienraščio finansinė padėtis darosi vis sunkesnė ir be specialės 
finansinės paramos išlaikymas dienraščio neįmanomas. Tą faktą iš- 
anksto įmatant suvažiavimas ir nutarė paskelbti vajų sukėlimui $8,000 
Laisvės paramai.

Vajaus laiką ir jo vedimui dėtališkumus išdirbti suvažiavimas 
pavedė L. B. direktorių tarybai. Direktoriai tą reikalą rimtai apsvars
tę nutarė:

Vajų pradėti su pirma diena balandžio 
ir tęsti per 3 mėnesius iki 1 d. liepos.

Būdai sukėlimui fondo iš $8,000 per tris mėnesius yra šie: dar
buotis gavimui Laisvei naujų skaitytojų, ruošti visur pramogas dien
raščio paramai, rinkti aukas ir rūpintis gavimu Laisvei biznių pasi- 
skelbimų. Kaip rengti pramogas paliekame' pačių kolonijų iniciatyvai. 
Ką tik surengsite tas bus gerai, tik rengkite.

Praėjusiais dvejais metais specialiais fondais sukeldavome po 
$10,000. Tačiau pernai per ilgai užsitęsė vajus ir labai sunku buvo pa
siekti fondo čiukurą. Todėl šiemet prašome visuomenės sukelti tik 8 
tūkstančius dolerių ir labai prašome tai padaryti paskirtu laiku. Ne
gražu reikalą per ilgai užtęsti, puikiau stoti į darbą su pradžia ir baig
ti jį su nustatyta diena.

Kviečiame į šį apšvietos paramai darbą organizacijas, ypač mo
terų kliubus ir paskirus asmenis. Kiekvienam apšviestam žmogui Lais
vės išlaikymas dienraščiu yra brangus dalykas. Tad padirbėkime ir 
paaukokime savo labai branginamam tikslui. -

Laisves Bendrovės Direktorių Taryba^ 
Jonas J. Grybas, prez. 
Vincas Čeprdis, sekr.

Aistras nuplovė laikas kaip vanduo. 
Aukštai fu pakilai virš mūs tuštybių. 
Verk, rusų žeme. Bet didžiuokis juo.— 
Seniai tau šviečia saulė iš aukštybių,

Bet šitokio sūnaus dar, negimdei
Ir neėmei atgal į gilų kapą.
Jo sielos grožio amžini žiedai
Kaip taurūs lobiai jo buity sutapo.

Gamta-gimdytoja! Tokių žmonių
Jei tu nesiųstum kai kada pasauliui, 
Suaižėtų gyvenimo dirva...

Vertė V. Mykolaitis-Putinas 
1864 m.

Naujos konstrukcijos 
aparatai *

VILNIUS. — “Su Naujais 
Metais, su nauja laime, drau
gai!“ šie Maskvos radijo žo
džiai kasmet pasklinda po vi
są šalį. Ir iš tiesų, kiekviene- 
ri metai mums suteikia nau
jų džiaugsmingų pergalių. 
Paimkime, kad ir mūsų jau
nos dažymo aparatų gamyk
los pavyzdį.

Šiuo metu įmonė jau išlei
džia aštuonis įvairių tipų da
žymo aparatus, kurie įgalina 
mechanizuoti 
reikalaujančius 
cesus. i

1953 mėtais mūsų gamyk
la išleis 2 'kartus daugiau ga
minių, negu pernai. Be to, 
bus įsisavinta trijų naujų 
aparatų gamyba.

Naujoji Vilnia teiks šaliai 
agregatus, kuriais betoniniai 
ir kitokie paviršiai bus pa- 
dengi ami hidroizoliaciniu 
sluoksniu. Šis agregatas bus 
taip pat plačiai naudojamas 
požemin. ir povandenin. įren
ginių padengimui. Agregatus 
sudaro, rezervuarai, kilnoja
mas dalinimo skydas, elektri
niai įrengimai ir t.t.

kų plotai. Gera priežiūra lei
džia teisingai miškus eksplo
atuoti, sėkmingai juos atžel
dinti. Iš kolūkių miškų gauna
ma statybinė medžiaga pa
naudojama statyti visuomeni
niams bei individualiniams 
pastatams.

Šalčininkų rajono Rūdinin
kų girininkija padeda žemės 
ūkio artelėms sutvarkyti jų 
miškus. Kolūkiečiai supažin
dinami su miškų ūkio vedimo 
taisyklėmis, jų apsauga. Giri
ninkijos eiguliai apmoko kol
ūkiečius, teikia jiems žinias 
apie tai, kaip reikia tvarkyti 
miškų ūkį. S. Klimas.

kų skyrius, bus atsižvelgiama 
Į vietovių specifiką. Pavyz
džiui, Zarasų vaikų sporto 
mokykla ruĮoš jaunuosius 
plaukikus, Telšiuose, kur yra 
gera sporto sale, bus skiriama 
daugiau dėmesio krepšinin
kams ir tt.

nie
kas

A. Dagilio eilių rinkinio užsisakytojai
Atsiliepimai į A. Dagi

lio poezijos išleidimą kny
goje labai, gražūs. Jau ar
ti keturi šimtai asmenų, už
sisakė knygą ir užsisaky
mai gražiai ateina. Tuli

Cal., K. V. Likas, Verdun, 
Canada, Stasys Tvarijonas, 
Detroit, Mich., A. Švėgžda, 
Bridgeport, Conn., J. Moc- 
kaitis, Bridgeport, Conn., 
M. Valacka, Bridgeport,. N. Y 

me ilgą sąrašą užsisakiu-1 Conn., J. Rudminas, Brid ge- 
siųjų vardų ir norime juos 
visus paskelbti dienraštyje. 
Štai , dalis sąrašo tų, kurie 
prisiuntė po $1.00:

Helen Žukienė, Bingham-

Worcester, Mass., P. Bal- 
Worcester, Mass., J. 

amu lėnas, Fitchburg, 
, P. P ė s t i n i n k a s, 

n, ’Pa., P. Šlekaitis, 
Scranton, Pa., Dr. A. Petri
ką, Brooklyn, N. Y., Mar
garet česnavičiūtė, Brook
lyn, N. Y., F. Mockapetris, 
La Porte, Ind., J. Gerdaus- 
kas, Worcester, Mass., Ber
nice Bernotą, Worcester, 
Mass., Marijona Misevičie
nė, Brooklyn, N. Y., Juozas 
Simokaitis, Brooklyn, N. 
Y., Frank Mankau s k y, 
Tunkhannock, Pa., J. Vil
kelis, Orlando, Fla., Alma 
Bružiūtė, Los Angeles,

Kolūkietis-literatas
ŠIAULIAI. — Srities 

raščio “Raudonoji

port, Conn., A. Jocius, 
Bridgeport, Conn., A. Mu- 
reikienė, Milford, Conn., 
Frank Reinhardt, B’klyn, 
N. Y.,. K. Petrikienė, Brook
lyn, N. Y., F. Zavis, Beth-
lehem, Pa., Joseph Mažei
ka, Pittsburgh, Pa., M. Ha- 
cinkevičia, Great Neck, N. 
Y., E. Norkienė, Great 
Neck, N. Y., P. Bėčis, Great 
Neck, N. Y., A. Bėčienė, 
Great Neck, N. Y., J. Gužas, 
Brooklyn, N. Y., Bronė Ma
lin, Montreal, Canada, S. 
Sasna, Brooklyn, N. Y., J. 
Auksuhūnas, New Britain, 
Conn., J. Svingle, Tarrif- 
ville, Conn., S. Večkys, 
Richmond Hill, N. Y., M. 
Dobinis, Brooklyn, N. Y., 
V. Bunkienė,. Brooklyn, N. 
Y., K. Joneliūnas, Brook
lyn, N. Y., J. Murmokas, 
Brooklyn, N. Y., George

Kanopa, Brooklyn, N. Y., 
Tony Brosky, Elm Grove, 
W. V 
Wilkes
Karp avičienė, Brooklyn, 

Vilktoria P., P.
Molinauskas, E. Rochester, 
N. Y., Monika Račkauskie
nė, Waterbury, Conn., C. 
Brozis, Buenos Aires, Ar
gentina, Alek Valančius, 
Philadelphia, Pa., A. Apo- 
nikas, Tampa, Flai., John 
Grusis, Rumford, Me.,. A.
M. Metelion.is, Tampa, Fla., 
J. Rutkauskienė, Chicago, 
Ill., A. Kaulakis, Auburn, 
Me., J. Kraus, Hart, Mich., 
V. Blažienė, Hart, Mich., 
P. Kamarauskas, S o u t h 
Barre, Mass., J. Deksnys, 
Worcester, Mass., J. Linda, 
Douglaston,- L. I., A. Pi- 
kūnas, Con nerto wn, Pa., H. 
Juraitis, Montreal, Canada.

Užsisakę knygą ir auko
jo jos išleidimui:

A. J. ‘K. Navalinskai, 
Binghamton, N. Y., už kny
gą $1.00, auka $5.00.

Augustina, Binghamton,
N. Y., už knygą $1.00, ąu-

Balukonis, 
, Pa., K.

laik- 
vėliava“ 

redakcija susumavo literatū
rinio konkurso rezultatus.

Obelių rajono “Spartuolio“ 
kolūkio narys J. Varnas pri
siuntė apsakymą “Nauja sta
tyba“. Apsakyme vaizduoja
mas kolūkinis gyvenimas, 
kolūkio komunistų veikla, šis 
apsakymas pažymėtas antra 
premija. Taip pat premijuoti 
P. Milaknio, A. Muižės apsa
kymai, P.; širvio apybraiža 
“Paukščių fermos vedėjas.“

A. Petrauskas.

Nauji kultūros namai
VIEVIS. — Rajono centro 

darbo žmonės Naujuosius Me
tus švenčia naujuose kultū
ros namuos’e. Rinkimų į vieti
nes Tarybas garbei kultūros 
namų statyba baigta pirma 
laiko.

Dviaukščiuose kultūros na
muose įsikūrė miesto ir vaikų 
bibliotekos, kurios turi dau
giau kaip 9 tūkstančius kny
gų lietuvių, lenkų ir rusų kal
bomis. Čia taip pat bus įreng
ti kambariai meninės savivei
klos rateliams, žaidimų kam
bariai, skaitykla, žiūrovų Salė 
turi 300 vietų.

Saldainių
Fabriko rekonstrukcija

ŠIAULIAI. — Praeitais 
tais mūsų fabrike daug
pasikeitė: rekonstruoti du ce
chai) pastatyta nauja katili
nė, gauta nemaža šiuolaikinių 
Įrengimų. Visa tai Įgalino mus 
pilnai mechanizuoti daugelį 
gamybos procesų. Visi pusfa
brikačiai į mašinas patenka 
per vamzdynus. Mechanizaci
ja pilnai pakeitė rankinį dar
bą karamelės gamyboje.. Dir
bti pasidarė lengviau ir sma
giau. Atlikus rekonstrukcijos 
darbus, šiemet fabriko pajė
gumas palyginti su 1951 m. 
išaugs 8 kartus. A. Tsiščenko

Kolūkių miškai
ŠALČININKAI. — Kol

ūkiams priskirti nemaži miš-

ka $5.00.’
L. ir U. šimoliūnai, Bing-, 

hamton, i už knygą $1.00, 
auka $4.00.

Niek Pakai, Chicago, Ill., 
už knygą $1.0.0, auka $4.00.

Dar turime ilgoką sąrašą 
vardų? bet paliekame kitam 
kartui. Dabar prašome tų, 
kurie dar neužsisakėte^ ne- 
sįvėlinti, peš jau galvojame 
apie knygos spausdinimą. 
Kurie išauksto užsisakysi
te knygą, tų vardai bus Iš
spausdinti knygoje.

Širdingai dėkojame J vi
siems užsisakiusiems ir lau
kiame daugiau užsakymų.

Laisves Adm.

Stakliškės vakar ir šiandien
JIEZNAS. — Prieš 13 metų 

Stakliškės buvo visų užmirš
tas užkampis. Apylinkės vals
tiečių gyvenimas buvo skur
dus ir vargingas. Nebuvo čia 
jokio kultūros židinio, gydy
tojo tekdavo arkliais važiuoti 
dešimtis kilometrų.

Visai kas kita šiandien. 
Stakliškėse dabar veikia sep
tynmetė >. mokykla, klubas- 
skaitykla, biblioteka, ligoninė. 
Medicinos pagalba, mokslas 
prieinami kiekvienam. Į Stak
liškes dažnai atvyksta kilno
jamasis kinas. Kolūkiečiai — 
ir seni ir jauni — susirenka, 
♦pažiūrėti tarybinių kino fil
mų. B'ąigę septynmetę mokyk
lą, kolūkiečių vaikai vyksta 
mokytis toliau į vidurinę ir į 
aukštąsias mokyklas.

J. Balsevičius.

Naujos vaikų sporto mokyklos
šalia penkių veikiančių res

publikoje vaikų sporto moky
klų (Vilniuje, Kaune, Klaipė
doje, Šiauliuose ir Panevėžy
je) šiais metais steigiamos 
dar penkios: Ukmergėje, Za
rasuose, Marijampolėje, Bir
iuose ir Telšiuose. ■ Kuriant 
mokyklose atskirų sporto ša-

Įvairūs išsireiškimai
Neštis rūpesnį į lovą — 

reiškia miegoti turint ant 
galvos sunkenybę.

Hali burton

Neturtinga gražuolė ran
da sau daugiau mylėtojų 
negu vyrų.

Geo. Herbert

Laimė retai kada su U&; 
nu pilvu draugauja. t

Japonų patarle ■

Despotizmas pajungia 
tautą vienam tironui, de
mokratija gi pajungia dau
geliui. Fr. Nietzsche

Mūsų prakilnumas yra 
ne tame, ką mes darome, 
bet tame, ką mes supranta-

Walt Whitman
Sutaisė Kas Kitas

me.

Mortos Vilkienės Divorsas

ši apysaka yra tikra istorija ankstyvojo lietuvių išei-

Čia autorius gyvąi vaizduoja kietą kaip plieną mote
riškės karakterį, jos žvalumą amerikiniame gyvenime, 
aiškų nusistatymą ir pasiryžusią kovą išsilaisvinimui 
kaipo moteriškė ir kaipo žmogaus iš (senovės prietarų 
ir ekonominės nelygybės. Ji pasiryžusiai imasi apšvie
tus, sutrempė tamsūnų pletkus ir drąsiai žyguioja 
progreso keliu. Kovoja už šviesesnį gyvenimą nuo pat 
savo namų' vergijos iki plačiosios visuomenės reikalų.

Parašė
MIKAS RASODA-MIZARA

KNYGA IŠ 315 PUSLAPIŲ, KAINA $1.00 

GAUNAMA LAISVĖS KNYGYNE

vijos gyvenimo Amerikoje. Tikras vaizdas jų kultūrį 
nio gyvenimo. A

Jei Tamsta nori pasiskaityti 
giliai sielą jaudinančią apysaką, 
tai tuojau įsigyk ir persiskaityk

/ J J

šią apysaką autorius labai atydžiai sukūrė ir padova-, 
nojo Laisvei jos gyvavimo 25-rių metų sukakties pro
ga. Tikrenybėje, tai yra dovana visuomenei.-

Mortos Vilkienes gyvenimas nuo jaunystės iki vidur
amžio, tai šiurpūs vargai, rūpesčiai, kančios ir ašaras. 
Tikrai genialiai autorius nupiešia Mortos Vilkienės, 
figūroje tūkstančių biednų moteriškių kovą persilaužh 
mui iš tamsumo, religinių prietarų ir ekonominės 
priespaudos į savarankų, laisvą gyvenimą.

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-še s tądien., Vasario-Feb. 28,
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/------------------- ---------
(Tąsa)

Jį persmelkė kimus riksmas. Jis dau
žė ir daužė vis stipriau, kaip patrakęs. 
Jis dar daužė, kai jau buvo visa baigta...

Vaikėzai Į jį žiūrėjo sumišę. Vienas iš 
jų bandė pajuokauti. Kruvinais pirštais, 
dar sugniaužusiais akmenį,' Markas žiū
rėjo į juos įsmeigęs akis, išblyškęs, su
rauktais antakiais, piktu žvilgsniu ir 
drebančiomis lūpomis. Jie nuėjo. Jis 
išgirdo juos iš tolo juokiantis ir dainuo
jant. Sukandęs dantis, jis grįžo namo. 
Nami-e jis nieko nesakė. Bet naktį gulė
damas lovoje jis ėmė rėkti. Aneta jį pa
ėmė į glėbį. Švelnus kūnas drebėjo...

— Koks čia netikęs sapnas? Mano an
gele, tai niekai...

O jis galvojo:
“Aš jį nužudžiau. Aš žinau, kas tai 

yra mirtis.”
Biaurus pasididžiavimas žinoti, būti 

inačius ir sunaikinus! Ir dar kitas jau
smas, kurio jis negali suprasti — pasi
bjaurėjimo ir potraukio... Keistas ryšys, 
jungiąs užmušėją ir užmuštąjį, su
terštus krauju pirštus ir sutriuš

kintą galvą... Kuriam iš jųdviejų pri
klauso kraujas?.. Gyvulys jau nebeken- 
tėjo. O jam liko paskutinysis jo merdėji
mo siaubas...

Laimei, tokiame amžiuje protas negali 
ilgai laikytis tos pačios minties. O ši 
mintis būtų pavojinga, jei jis būtų turė
jęs ją užfiksuoti. Praslinko kiti vaizdai, 
ir jų srovė atvėsino smegenis. Bet gi
lumoje mintis pasiliko: jos buvimas pro
tarpiais reiškėsi tamsiais švystelėjimais, 
sunkiais oro kamuoliais, kylančiais iš 
upelio vagos. Po minkšta būtybės pluta 
paslėptas kietas branduolys: mirtis, žu
danti jėga... Mane žudo, ir aš žudau... 
Aš nenoriu leistis žudomas... Stipriau
siajam! Aš kovoju...

Išdidumas, neaiškus išdidumas, kuris 
paremia jo silpnybę, lyg koks apkaus-

1 tas... Iš kur jam šis plienas, jei ne iš tos 
motinos, kurią tačiau jis niekina dėl jos 

^geraširdiškumo ir dėl to , kad jis juo 
čiaudo j as i? Jis tai žinojo. Netgi tuo lai- 
i-kotarpiu, kai jis linko į besimeilinančią 

jam Silvi, jis suvokė Anetos pranašumą. 
Ir, gal būt, jis ją seka. Bet jam reikia 
gintis nuo užgrobimo šios asmenybės, 
kuri jį per daug myli, kuri jį apsunkina

^ir kuri gresia jo gyvybei. Jis yra apsi
ginklavęs prieš ją ir laiko ją atstu. Ji 
taip pat yra priešas.

Falinei prievartai ir gyvenimui be jokio 
džiaugsmo. Kaip galima taip prievar
tauti savo prigimtį? Kas ją vertė na
šlauti? Jei nėra vyro, tai netrūko drau
gų, kurie būtų buvę laimingi, galėdami 
palengvinti jos vargą. Jei Aneta būtų 
su tuo sutikusi, Silvi, gal būt, mažiau 
būtų vertinusi seserį, bet ji būtų jautusi 
ją artimesne.

Ne ji vienintelė Anetos nesuprato. Nei 
pati Aneta bemaž nesuprato savo vienuo
liško gyvenimo priežasties, tos savotiškos 
laukinės baimės, kuri ją priversdavo pul
ti atgal, kai pasisiūlydavo ne tik galimy
bė, bet net mintis apie vieną iš tų natū
ralių džiaugsmų, kurių joks nei religinis, 
nei visuomeninis įstatymas negalėjo jai 
uždrausti (bažnyčios morale ji netikėjo; 
ir ar ji nebuvo pati savęs valdovė?).

— Ko aš bijau?
—Savęs....
Instinktas jos neapgauna. Tokiai pri

gimčiai, perkrautai jausmų, geidulių, 
aklo sensualumo, nėra nekaltos aistros, 
nėra žaidimo be pasekmių: menkiausias 
susidūrimas gali ją atiduoti jėgoms, ku
rių ji nebesuvaldytų. Ji jau buvo paži
nusi moralinį sukrėtimą, sukeltą jos bu
vusių trumpų susitikimų su meile. Šian
dien pavojus būtų visai kitoks! Ji nebe- 
atsispirtų. Jei ji atsiduotų malonu
mams, ji būtų apvaldyta visa, jai nebe
liktų tikėjimo, kurio ji yra reikalinga... 
Kokio tikėjimo? Tikėjimo savimi. Išdi
dumo;? Ne. Tikėjimo tuo neišaiškinamu, 
tuo kažkuo dievišku, kuris yra joje ir 
kurį ji nori nesuteptą perduoti savo sū
nui. Tokia moteris, kaip ji, šalia griež
tos vedybų disciplinos gali rinktis tik ar
ba absoliutinę moralinę prievartą, arba 
laisvą aistringiems instinktams pasida
vimą. Viskas arba nieko... Nieko!

O vis dėlto, nepaisant jos išdidaus 
uolumo, jau keletas mėnesių bangomis ją 
griebia už gerklės sielvartas:

“Aš praradau savo gyvenimą...”

Marselis Frankas vėl pasirodė. Atsi
tiktinumas jį pastatė Anetai ant kelio; 
jis negalvojo apie ją, bet nebuvo nė jos 
pamiršęs. Jau nemažai meilės bandymų 
jis buvo atlikęs. Ant jo lanksčios širdies 
jie nebuvo palikę didelių žymių: • lyg 
švelnučiai nagų įdrėskimai keletas smul
kių raukšlelių aplink vylingas akis. Bet 
ir šioks toks nuovargis, nuoširdi panieka 
savo lengviems užkariavimams ir užka
riautojui. Vos tik jis pamatė Anetą,

’ Silvi dingo iš akiračio. Praėjus pir
miesiems apmaudo mėnesiams, jai kilda
vo sąžinės graužimas, pagalvojus apie 
sunkumus, kuriuose jos sesuo kamavosi. 
Ji laukė, kad Aneta ateis paprašyti ją 
paramos: ji nebūtų jos atsakiusi, bet ne
būtų nė pasiūliusi. O Aneta greičiau 
būtų krauju tvinusi, negu ją prašiusi. 
Abi seserys buvo apsikasusios. Jos buvo 
pastebėjusios viena antrą gatvėje ir ne
susitikusios. Bet Aneta, kartą sutikusi 
mažąją Odetą, einančią su darbininke, 
neatsilaikė meilės polėkiui; ji paėmė vai
ką ant rankų ir ėmė ją visą bučiuoti. 
Silvi, savo ruožtu, kartą pamačiusi pra-

' einantį Marką, kuris grįžo iš mokyklos 
jjhis dėjosi jos nematąs), sustabdė jį sa
lėdama :

Y
— Tai ką, ar tu-manęs nebepažįsti?
Ar galima būtų patikėti, kad šis gyvu

lėlis labai kieta veido išraiška pasakė:
■ — Laba diena, tetule.

Jis pats vienas buvo apgalvojęs; ir 
teisingai ar ne, jis buvo nusprendęs pri
sijungti prie motinos bylos... My country 
right or wrong... Silvi suspaudė gerklę. 
Ji paklausė:

— Na kaip einasi, ar gerai?
Jis šaltai atsakė:
— Viskas einasi labai -gerai.
Ji pažiūrėjo į jį nueinantį lyg pagalį, 

prarijusį, raustantį dėl tokio stengimosi., 
• Jis buvo gerai užlaikomas, dailiai ap- 

, tengtas... Snarglius!.. “Viskas einasi la
bai gerai...” Ji būtų jam dėjusi per gal
vą!..

Jos apmaudą dar labiau didino tai, 
kad Aneta pajėgia be jos išsiverstu Bet 
jį nepraleido nė vienos progos pasiklau
syti, ką apie tai žmonės kalba; ir ji ne
atsisakė minties ją valdyti. Jei ji iš tik- 

to negalėjo, tai bent mintimi! Jai 
ne paslaptis buvo griežtas sesers gyveni
mas; ir ji nesuprato, kodėl Aneta turėtų 
save pasmerkti tokiam gyvenimui. Ji ją 
pakankamai pažino ir žinojo, kad mote
rys kaip Aneta nėra sukurtos tokiai mo

jam vėl sugrįžo anų laikų jausmas — 
gaivumas ir tikrumas —ir tai smalsiai 
traukė tą persisotinusį skeptiką. Jis ty
rinėjo ją akimis: ji taip pat yra mačiusi 
pasaulio! Žvilgsnio gilumoje matėsi pa
skendusių švieselių, išvagojimų, sudužu
sių laivų skeveldrų. Bet ji atrodė rames
nė ir labiau savimi pasitikinti. Ir jam 
kilo gailesys tos sveikos draugės, kuri 
jau du kartus jam buvo ištrūkusi. Dar 
ne per vėlu! Dar niekad ji-e neatrodė 
taip arti susitarimo.

Jis mokėjo jos nesiklausdamas, diskre
tiškai sužinoti apie jos išteklius ir api-e 
jos užsiėmimus. Po trumpo laiko jis pa
siūlė jai darbą, neblogai apmokamą: rei
kėjo suklasifikuoti korteles katalogui 
vienos ypatingos meno leidinių kolekci
jos, kurią tvarkyti jis buvo įpareigotas. 
Natūrali priežastis, praleisti su ja keletą 
valandų per savaitę. Jie mokėjo kartu 
ir dirbti, ir kalbėti. Greit vėl grįžo bu
vęs jų artimumas.

Marselis niekados neklausinėjo Anetą 
apie jos gyvenimą; bet jis pats pasako
josi: tai buvo geriausias būdas sužinoti, 

, ką ji galvoja. Juokingi jo meilingo gy
venimo patyrimai teikė daug įvairių te
mų, kuriomis jis mėgo kalbėti. Jam pa
tikdavo turėti Anetą savo paslapčių 
linksma patikėtine, kuri jį truputį bar
davo; jis pats pirftiasis pasijuokdavo iš 
savęs, kaip juokėsi iš visko; ji klausėsi 
jo laisvų išpažinčių juokdamasi, būdama 
laisvamanė viskam, kas jos nelietė. Jis 
tai kitaip suprato; ir jam buvo malonu 
matyti ją turinti tą linksmą išmintį, at
laidžią gyvenimui* Jis .jau neberado to 
moralinio pedantizmo pėdsakų, to neto- 
lerantingumo jaunos mergaitės, truputį 
kvaištelėjusios dėl dorovingumo. Tuo 
tarpu kai jie keitėsi pašaipiškais sam
protavimais, jis galvojo, kaip būtų mie
la susirišti su šia sąmojinga drauge, da
lintis su ja gyvenimo nuotykiu... Kaip? 
Kaip ji norėtų! Meiluže, .žmona, vis 
tiek!

(Bus daugiau)

Klubo naujas patvarkymas, 
naudingas pasikalbėjimas ir 
radio pusvalandis

Vasario 1 d. Lietuvių Pilie
čių Socialis Klubas laikė savo 
mėnesinį susirinkimą. Susi
rinkime dalyvavo 22 nariai. 
Tai neblogai, kaipo papras
tam susirinkimui, bet galėjo 
dalyvauti ir daugiau žmonių, 
juk klubas didokas nariais ir 
visuomet randasi svarbių klu
bo reikalų.

Kartais iškyla ir netikėti 
dalykai, kaip atsitiko ir šia
me susirinkime. Tad geriau, 
kuomet visi dalyvauja. Pa
vyzdžiui, klubo prez. Vilimas 
Koyutis rezignavo iš prezid. 
pareigų dėlei neturėjimo lai
ko susirinkimus lankyti (to
kią priežastį jis padavė). Tad 
rezignacija buvo priimta vien
balsiai ir nutarta rinkti nau
ją klubo prez. Bet sulyg kons
titucijos nurodymų, — naujas 
prez. turi būt renkamas tik 
arti m i a u s i am e kvartalini a m e 
susirinkime. Taigi, naujas 
prez. ir bus renkamas kovo 
1 dienos susirinkime.

Visi nariai dalyvaukite ko
vo 1 dieną susirinkime.

Be to, susirinkime padary
ta pora gorų tarimų klubo 
reikalų apsaugai ateityje. 
Liko vienbalsiai priimtas nau
jas patvarkymas, kad dabar
tiniu laiku už baro dirbs tik 
tie nariai, kurie buvo arba ir 
dabar yra pinigiškai arba 
darbu prisidėję prie namo 
pirkimo., pertaisymo ii’ biznio 
Įsteigimo. Susirinkimas (22 
nariai) manė, jog toki žmonės 
teisingiausia ir rūpestingai 
darbuosis- klubo geram sto
viui, dirbdami jam nuošir- 
d ž i a i.

Mano manymu, klubas pa
dare gerą žingsni. Nes kluban 
gali įstoti visokių charakterių 
ai’ elgesio žmonės ir kuomet 
iš eiles statomi dirbti, gali 

j k arta i s visaip Įvykti. Nereikia 
laukti, kol blogi Įvykiai pasi
laikytų, — geriau atsargiau 
dabar. Antras geras patvar- 

' Rymas, tai kad neleisti žmo
nėms prie gėrimų ginčytis bei 
netvarką kelti. Turi būt šiek 
tiek gero elgesio ir čia.

Tvarkai palaikyti išrinktas 
Antanas Chulada. Tai gero 
būdo žmogus, jis malonus, 
bet netvarkos jis nepakęs. Ge
riau būkite visi malonūs, kad 
nereikėtų susidurti su Antanu 
ant “barikadų”, nes vistiek 
pralaimėsite. Gėrimo svetai
nėje Chulada kooperuos su 
bartenderiais dėlei tvarkos 
palaikymo, kas šeštadienį ir 
sekmadienių vakarais.

—o—

Vasario 8 d. Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Pašalpinės Drau
gijos susirinkimas buvo geras. 
Kasgi pasidarė, kad be jo
kios priežasties Liet. Lit. 
Draugijos kuopa nebelaiko 
savo nuolatinių susirinkimų ? 
O, palaukite! Tą pačią dieną 
—po S.D. D. susirinkimo, —■ 
suėjus kluiban ir susėdus prie 
stalo keliems draugams, buvo 
pasiūlyta pasikalbėti rimtes

niais reikalais. “Aha”, —pra
bilo Aptanas Stravinskas, 
“nors sykį rimčiau”. “Tai apie 
ką nori kalbėti?” — paklau
sė Juozas Blažonis.

Na tai apie ką jau kalbėsi
me, kiti pritardami paklausė. 
Čia ir kilo rimtas pasikalbėji
mas apie vietinės LLD kp. 
stovį. Iš to ir prieita prie iš
vados, jog reikia šaukti kp. 
pirmąjį šių metų susirinkimą 
vasario 22 dieną. Nes anks
čiau šauktame susirinkime, 
buvo visai nekreipta atydos.

—O'
Massachusetts valst. žino

mas pažangiųjų liet, vedamas 
“Gintaro žemės” radio pus
valandis labai gerai gyvuoja. 
Pirmiau Bostono apylinkėje 
buvo galima girdėti net ke
lios lietuvių kalboje vedamos 
radio programos sekmadienių 
rytais. Iš tų kelių — Lapėno 
buvo rimčiausia “Lietuvių Me
lodijų Programa.” Bot šiuo 
laiku, nežinau, kas pasidarė, 
ar jos visos persikėlė i silp
nesnes stotis, ai- jos visai už
sidarė, nes jų jau nebegirdėti. 
Mums loweUieciams jų visai 
nebesigirdi. Kodėl ?...

Gi pažangiųjų liet. “Ginta
ro žemės” (Amberland) pus
valandis, kas sekmadienio ry
tą 9 vai., iš Framinham sto
ties, kilock. 1190, labai pui
kiai vedamas draugės Ma
rie Zavis. Tai nenuilstanti ir 
visų maloniai sutinkama sek
madienio rytą, ši Mario Zavis. 
Tik ji viena, lyg ta ankstyva 
lakštutė, pačiulba ir tuomi 
greit pažadina bei palinksmi
na iš po naktinio apsnūdimo. 
Dažnai per ją gauname iš 
“dangaus ir pragaro” santy
kių raportažą. O po tam se
ka vėliausi pranešipiai iš mū
sų tėvų žemės-tarybinės Lie
tuvos, kas yra labai Įdomu vi
siems. Taip gi paduodama la
bai vykusi muzikos progra
ma. Tai yra ko pasiklausyti 
ir kuo pasigerėti.

J. M. Karsonas.

St Petersburg, Fk
LLD 45 kp. susirinkimas 

Įvyko vasario 22 d. Buvo kal
bėta apie mūsų spaudos rei
kalus, išdlskusuota' spaudos 
svarbumas. Nutarta paaukoti 
po $10 šiems mūsų svarbiems 
laikraščiams: Laisvei, Liau
dies Balsui Kanadoje ir Vil
nies bazarui, taipgi ir Uru
gvajaus Darbui. Taipgi pa
aukota Ateivių Gynimo Ko
mitetui Klevelando skyr. pei 
draugę E. Simans.

šį sezoną turėjome jau net 
du piknikus ir abu buvo la
bai sėkmingi. Tad ir išgalėjo
me paaukoti šiems svarbiems 
reikalams. Dar turėsime vie
ną pikniką kovo 8 d. Bet dar 
nežinau kur jis atsibus, tad 
ir paskelbti Laisvėje negaliu. 
Gal rengimo komitetas tuomi 
pasirūpins.

LLD 45 kp. fin. sekr. J. G.

Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

Mirimai Visiems ne per vėlai

Šiemet pasimirė Jokubaus- Iš pasalpinių draugijų me- 
kienė. Paliko nuliudime vyrą, tinių susirinkimų paaiškėjo,
du sūnus ir keturias dukteris.. 

Pasimirė Tamulevičienė su- 
laukus pusėtinai gero am
žiaus. Paliko nuliudime ketu
rias dukteris, trys jų jau ve
dusios, o viena dar nevedusi.

K. Dvareckas pasimirė su
laukęs 83 metus amžiaus. Pa
liko moterį ir du sūnus. Abu
du vedę ir turi vaikus.

Visi minėti mirusieji buvo 
tikinti* žmonės ir tapo palai
doti su bažnytinėmis apeigo
mis ir ant tikinčiųjų kapinių.

Sausio 23 d. tapo palaido
tas J. Simutis. Buvo susipra
tęs žmogus, buvo Laisvės skai
tytojas ir Laisvės agentas per 
keletą metų. Prie kitokių dar
bininkiškų organizacijų ne
prigulėjo. Paliko nuliūdime 
žmoną Katriną ir du brolius. 
Vienas gyvena Nashua, o ki
tas Brighton. Dar vienas jo 
brolis kur nors yra, jei dar 
gyvas, bet niekas nieko apie 
jį nežino.

Lietuvoje Simutis paėjo iš 
Telšių apskr., Norkių kaimo. 
Palaidotas laisvai. Kunigai 
dėjo visas pastangas ji pasi
gauti, kai jis sirgo, bet jis jų 
“patarnavimo” neprisileido. 
Jis norėjo, kad būtų palaido
tas laisvai. Tai jo draugė 
moteris ir išpildė jo pageida
vimą.

Visiems ir visoms liūdesio 
valandoje reiškiame užuojau
tą.

—o—
O štai meilės tragedija. 23 

metų vaikinas, Brown, parė
jo iš kariuomenės ir džiaugė
si, kad sugrįžo sveikas iš ka
ro. Bet štai jis namie ima ir 
nusišauna. Mat, jo mergina 
nesutiko su jo pageidavimais. 
Vaikinas iš meilės nusižudė.

—o—
Claremont CIO taryba pa

siuntė prezidento Eisenhowe- 
rio pagelbininkui Sherman 
Adams telegramą su paragi
nimu. Adams yra buvęs New 
Hampshire valst. gubernato
riumi. CIO taryba ragina, kad 
Adams pritartų senate Įneš
tam biliui, kuris yra atkreip
tas prieš rasine diskriminaci
ją New Hampshire valstijoje. 
Biliuje sakoma, kad diskri
minaciją praktikuojąs žmo
gus turėtų būti baudžiamas 
nuo $100 iki $500 bausmės.

Kadangi Adams yra Įžymus 
šios valstijos žmogus, tai jo 
pritarimas biliui prieš diskri
minaciją pagelbėtų jį praves
ti valstijos seimelyje. V. V.

DuPont broliai, didžioj o DuPont cheminio trusto 
karaliai—Pierre DulPont (kairėje), 83 metų, ir Ire- 
nce DuPont (dešinėje), 76 metų. Viduryje jų advo
katas John M. Harlan. Valdžia DuPont korporaciją 
patraukė teisman už sulaužymą anti-trustinio įstaty
mo. Čia DuPont’ai ir jų advokatas eina teisman ap
ginti savo interesus.

Pittsburgh, Pa.
Svarbus susirinkimas

Kovo 7 d. čionai įvyks svar
bus masinis susirinkimas. Jo 
tikslas bus sumobilizuoti Pitt- 
sburgho žmones už atšauki
mą Waltor-McCarran Įstatjr- 
mo. Reikia visiems susipratu
sioms lietuviams dalyvauti.

Masinis susirinkimas įvyks 
Į Croatian Workers Hall, Elec
tric. ir North Ave., East Pitts
burgh.

Svarbiausiu kalbėtoju bus 
žymus veikėjas iš Michigan 
valst. Stanley Nowak.

Apart prakalbų, bus ir me
ninė programa. Prasidės 8 
vai. vak. Koresp.

kad praeitais metais pusėti
nai daug žmonių mirė. Vieni 
iš senatvės, kiti jaunesni, ku
rie dar galėjo gyventi. Ir jie 
visi ten nukeliavo Į tą pačią 
juodą žemę.

štai mirė žmogus. Tuojau, 
ir kalbama, kad jis turėjęs 
a'ukštą kraujo spaudimą, ar
ba širdies ligą, bei vėžį. Pa
galiau, jis per daug ir gėrė... 
Pastarasis išsireiškimas labai 
nepatinka klubų bosams. Ne
patinka, kad vienas kitas dėl 
kokių nors priežasčių kasdien 
negeria.

Bet juk daugumas supran
ta, kad ir sveikam žmogui 
kasdien gerti nėra sveika. Sa
kau iš savo paties patyrimo. 
Jeigu ne Dr. Kaškiaučiaus 
tie patarimai sveikatos klausi
mais, tai reikia manyti, kad 
kur kas daugiau būtų nuva
žiavę be laiko į aną svietą!

Ypatingai ta “Sveikatos 
šaltinis” knyga man labai 
daug patarnavo. Net ir mano 
daktaras stebisi iš manęs, ko
kiu būdu aš tiek daug žinau 
tokiais klausimais. Girdi, juk 
ta tavo liga prasidėjusi veik 
apie dveji metai ir dar ne
skauda, ne per vėlu... Supran
tama, man prisiėjo labai 
daug aiškintis tais klausimais 
jam. O tuo daktaru buvo bo- 
stonietis Joseph Berkowitz, 
taip sakant, specialistas, pu
sėtinai dar jaunas.

Veikiausia tie vitaminai ir 
paveikė j gerąją pusę. Dariau 
klaidą, manydamas, kad tu- 
merių prašalinimas kainuos 
tik keletas šimtų dol. Atsiejo 
gi net keli tūkstančiai. Ir 
daugiausia tų pinigų suėdė li
goninė.

Todėl ir sakau: kad tokios 
įstaigos turėtų būti valdžios 
kontrolėje.

Trumanas buvo ką tai pa
našaus užmanęs, bet Eisenho- 
weris veikiausia nė to nepa
darys. Well, pagyvensime ir 
pamatysime...

Apart kitko, kad su įvai
riais vitaminais geriau susipa
žinti, tai reikia skaityti kny
gą “Sveikatos šaltinis.” Ten 
viską rasite. Knygą išleido 
LLD. Tas, taip sakant, nie
kam ne per vėlu.

A. Wenslow

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

...... 11 1 ....... .... .. ............

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*36*

426 Laf ayette St.
Newark 5, N. J.

! MArket 2-5172
i
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

5 pusi.-Laisvė (Liberty) — šeštadien., Vasario-Feb. 28, 1953

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

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

T
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Motery parengimas
Atžymėjimui Moterų Tarp

tautinės, kovo 8 d., vietos 
Moterų Klubas rengia įdomią 
pramogą. Prelegente bus pa

x' atžymėjusi visuomenininke 
Dr. Clementina Paolone.

Bronė Šalinaitė-Sukackienė 
specialiai tam parengimui 
ruošia muzikėlė programą. Gi 
klubietės jau ilgokas laikas 
kalbasi idant parengimas bū
tų visais atžvilgiais sėkmin
gas. Narės
ką iškepti ir išvirti, 
gramai pasibaigus, 
kandžių ir karštos 
būt gražiai praleista

Įvyks Kultūrinio

pasižadėjo kaip 
kad pro- 
įi r i e už- 
k avutės, 
popietis. 

Centro,
Gym. svetainėje, kovo 8 d.. 3 
vai. po pietų.

Kviečia, Rengėjos.

Liberty Auditorijoje
Visus kviečia pamatyti gra- 

filmą, kuri čia 
sekmadienį 
dieną. Pra-1

filmos, Ele- 
ir Juozas 

muzikos,

žią iš Lenkijos 
bus rodoma 
(rytoj), kovo 
džia 3 vai.

Priedams prie 
nore Stakovaitė 
Budrevičius suteiks 
0 Mary Wilson ir Jurgis Kli
mas suvaidins jo parašytą 
dialogą.

NewWto^^^Zlnloi
Teismai pridenginėjo 
brutališkumą

per policiją. Skun- 
ivyki pateikta toki

butas buvęs apvog- 
pašaukė policiją, 

policija pamatė, kad 
yra negras, o

juos nuvežė į 68th
.jinai

sako

Tuojau pakilo kainos Įsakė dukreles 
laikyti svetur

Moterys užsisakė parodoje 
net tris stalus

vakaro 8 
skait-

Iš moterų klubo susirinkimo

Vasario 19-tos 
valau d ą su s i r i u k o m e
liūgas būrelis draugių i Kul
tūrinio Centro knygyno kam
barį. Tai yra Įdomi . vieta : 
knygų, knygelių spintos pri
krautos. Kuomet pažiūri į 
jas, ateina mintis: kiek .jos 
yra išmokinusios žmonių būti 
gerais draugais! O kiek dar 
yra, kurie turėtų mokintis, 
šviestis nemieruotai daug.

Neilgai trukus pradėjome 
svarstyti Apšvietos Klubo rei
kalus ir dalyvavimus skirtin
guose parengimuose. Ir dar 
tarėme suruošti tris parengi
mus. Visą tą išpildyti yra d i-

daikeius. Ant kito stalo bus 
išstatyta valgių skanumynai- 
skanėstai. O ant. trečiojo sta
lo būsią išdėstyta kitokios re-, 
tenybės bei smulkmenos, 
kaip tai įvairūs atminimui 
parsigabenti dalykėliai (sou-

Be 
tą

1

Nespėjo nudžiūti rašalas 
paskelbto iškontroliavimo kai
nų, kainos tuojau pradėjo 
kilti. Sunku spręsti, kiek, ben
drai paėmus viską, kainos bus 
pakilusios. Tačiau posūkis 
pirmomis valandomis buvo 
aiškus—aukštyn.

Tarpe pabranginamų 'New 
Yorko firmų prekių buvo va
ris ir tūli kiti metalai, gaso- 
lina, tabakas ir iš jo daryti 
gaminiai.

Aukštesnės kainos buvo nu
matytos labai svarbiems eili
nio žmogaus gyvenimo ry
žiams, daugeliui miltinių ir 
cukrinių gaminių (sausainių, 
pyragaičių, saldainių).

Kontroliuotomis kol kas te
bebuvo kainos duonos, kavos, 
alaus.

t

•1
9

savi ta'r- 
tevamsbI

Dėl nesugyvenimo 
pyje .išsiskyrusiems 
teismas įsakė dukreles išsiųs- V 
ti į privatinę mokyklą, kad 
jos nebūtų nei pas vieną savo 
gimdytojų.

Pasveikins iš kalėjimo 
išleistą veteraną

Steve Nelson, išleistas iš ka
lėjimo po išbuvimo 225 die

nias be kaucijos, bus pasvei
kintas masiniame mitinge 
New Yorke kovo 8-tą. Jisai 
kalbės tame mitinge.

Abrahomo Linkolno Briga
dos Veteranų ir Civilinių Tei
sių Kongreso bendrai rengia
mas masinis mitingas kovo 8- 
tą įvyks Rockland 
155th St. i)* 8th Avė., 
Yorke. Pradžia 2 vai. po pie
tų. „įžanga 50c.

Nelsonas, per visą savo am
žių darbininkų vadas, papul
kininkis Linkolno Brigados 
laike Ispanijos respublikos 
karo prieš fašizmą, tapo nu
teistas 20 metų kalėjimo. Už 
ką? Už vadovybę darbininkų 
judėjimui. Jie , išvilko iš ar
chyvų seną, sutrūnijusį Penn- 
sylvanijos valstijos prieš dar
bininkus buvusį išleistą “se
dition” Įstatą ir juomi einant 
Nelsoną .nuteisė.

Jo byla apeliuojama. Ne
žiūrint to, kad apeliantai yra 
išleistini po kaucija, Nelsoną 
neišleido. Tik kai protestai 
prieš tą neteisėtumą pasiekė 
pasaulinę plotmę, jį išleido.

Voš tik išėjęs iš kalėjimo, 
Nejsonas vėl tuojau' pašauk
tas į teismą einant visašališ- 
kuoju Smith Aktu. Taigi, iš 
Pittsburgo, kur vykdoma tei
smas, į New Yorką jisai ga
lės atskristi tik tai vienai die
nai, nes sekamą dieną vėl tu
rės būti teismabutyje.

Ir kalėjime Nelsonas buvo 
persekiojamas, visaip bandy
ta sunaikinti jį dvasiniai ir fi
ziškai. Tris kartus jis buvo Į- 
mestas į karcerį, maistui te
gaudavo tiktai vandens, ii 
duonos. Neprileido medikališ- 
kos pagalbos. Tačiau jiems 
nepavyko. Pirmą dieną po išė
jimo laisvėn Nelsonas stojo į 
tą darbą, kurį darbininkų 
priešai buvo panorėję sustab
dyti jo Įkalinimu'.

Palace, 
, New

Teismas dukrytes kelintu 
kartu priskiria jų tėvui, kor
poracijų advokatui George 
Brusseliui auklėti. Mergaitės, 
dabar 11 ir 13 motų, jau1 daug 
kaitų pabėgo nuo tėvo su pa
mote pas motiną su patėviu, 
pas Mr. ir Mrs. Marx. O kai 
teismas uždraudžia 
jas priimti, mergaitės 
pas motinos draugus. •
Teisėjų pastangoms 

tant mergaites
prie tėvo, jie dabar įsakė jas 
atskirti nuo abiejų.

Teismo nuosprendis sako, 
kad abieji galėsią lygiai lan
kyti jas mokykloje. Nežinant 
jų abiejų finansinių išteklių, 
sunku pasakyti, kokia bus 
ta “lygybė” praktikoje. Esan
čias toli nuo namų išgalės 
lankyti tas, kas daugiau pinite 
gų turės. '

motinai 
pabėga

nevyks- 
pripratinti

Mūsų dar kitos dvi draugės 
įsirašė i Apšvietos Klubą, 
abejo, jos taip pat dirbs 
svarbu darba.

Po susirinkimo nuėjome.
Kultūrinio Centro restauraną. 
Ten net trys draugės minėjo 
savo gimtadienius. Jos stalą 
papuošė su skaniomis vaišė
mis, o mes jas pagerbėme su 
gėlėmis, atvirutėmis ir daino
mis.

Po to viena mūsų draugė 
paaiškino, kokios yra slaugūs 
pareigos ir pademonstravo 
kaip jas turi geriausia atlik
ti, kad suteikus greitąją pa
galbą sergantiems žmonėms. 
Antra drauge pasakė trumpą, 
bet labai svarbią kalbą.

Noriu priminti, jog mes 
esame laimingos, kad turime 
gabių moterų klubiečių ir 
kad galime susirinkti Į tokią 
puikią vietą kaip Kultūros 
Centras. Klubietč.

Gross tebelaikomas kalėjime

Gemblerių tūzo Harry 
Gross’o advokatas Friedman 
kreipėsi į teisėją Leibowitz su 
prašymu jo klijentą paleisti 
iš kalėjimo. Sakė, jog jis savo 
liūdymu prieš jam tarnavu
sius policistus užsipelnė ma
lonės.

Teisėjas atsisakė šiuo tar
pu Gross’ą paleisti. Spėja, 
kad jis dar ne viską savo Pū
dymuose pasakęs. Jis turė
siąs dar pasikalbėti su proku
roru, su' džiure. Sulyg to, ką 
jiems pasakys, priklausysiąs 
jo išsilaisvinimas ateityje. 
Gross yra nuteistas 12-kai me
tų. •"

Prie to dar nutarėme daly
vauti rankdarbių parodoje, 
kuri įvyks balandžio 25-26 
dienomis, Kultūriniame Cent
re. Mes, moterys, žadamo ge
rai pasirodyti šioje parodoje, 
nes mes turime
narių, tai ir daug 
nuveikti.

Moterys tarėsi 
tris stalus saviems
biams. Ant vieno stalo turės 
namų dekoravimo ii- moterų 
p u ošm e n ų ra n k d arb i u s-d a i 1 i a-

Taip pareiškė Miesto Tary
bos narys Earl Brown. Jis Į- 
tarė, kad miesto teismai yra 
dalyviais suokalbio brutal iš- 
kumui. Brown Įteikė Miesto 
Tarybai rezoliuciją. Reikalau
ja paskirti penkių asmenų ko
misiją tyrinėjimui policijos 
department©. Taipgi paskirti 
$50,000 to tyrinėjimo iškas- 
Čiams.

Greta seniau parodytų blo
gų ir žiaurių poelgių su neg
rais, šiomis dienomis iškilo 
aikštėn dar vienas. Newyor- 

i kiečiai Mr. ir Mrs. Azinors 
užvedė prieš miestą bylą. 
Reikalauja $10,000 atpildo už 
sumušimą 
de apie tą 
daviniai:

Azinors 
tas. Jie 
Kuomet 
Azinors 
baltoji,
St. policijos stoti. Ten, 
skundas, jie buvo mušami. Ji
nai buvusi pravardžiuojama 
šiokia ir tokia už gyvenimą su 
negru. Kaipo mušėjas specia
liai pažymėtas policistas Pe
ter Coyle.

Sumušimų, niekinimų bylų 
būtų šimtai, gal tūkstančiai, 
jeigu visi nuskriaustieji iš
drįstų užvesti bylas. Kiek iš- 
tikro yra užmuštų be priežas
ties, be prasikaltimo, taipgi 
niekas tikrai negali pasakyti. 
Visi tie, kurie būna užmušti 
ar sužaloti jų artimiesiems 
nematant, nesant kam užtar
ti, priskaitomi prasikaltėliais. 
Spauda paskelbia, kad jie 
sumušti ar užmušti 
nuo piktadarybės vietos, 
tuo viskas baigiasi.

Tačiau tarp daugelio tų 
užmuštų pasitaikė ir tokių,

į kaip Willie Milton, John De- 
organizacijos p-rick, Henry Fields, kurie bu- 

artimiesiems 
matant ir žinant, kad jie 
nieku nebuvo prasikaltę. Ma
tant, jog juos užmušė dėl to, 
kad jie buvo negrai. Visų čia 
minėtų ir kitų panašių užmu
šimų apylinkėse kilo liaudies 
sąjūdžiai, reikalavimai nu
bausti kaltininkus. Tačiau 
niekas nebuvo nubaustas.

Kaunsilmanas Brown sako, 
kad paleidimas be bausmes 
užmušėjų ar mušeikų rodo, 
jog tarp policijos ir teismų 
yra suokalbis.

daug gabių
galėsimo

užsisakyti
rankdar-

New

Pasitiks sugrįžusį 
jaunimo vadą

Kovo 5-tos vakarą
'•Yorke rengiamasi iškilmingai 
pasitikti ir pasveikinti darbi- 
pinkų jaunimo Vadą Roose
velt Ward, Jr., sugrįžtantį iš 
kalėjimo 
ju.

Ward, 
jaunimo
buvo suimtas New 
atiduotas išvežti

ir is pietinių valsti-

veiklus 
judėjime

PARDAVIMAI
Barbernė, gerai išdirbtas biznis 

per ilgQ eilę metų, parsiduoda už 
prieinamą kainu. Priežastis: savi
ninko nesveikala, negali pats dirbti 
ar prižiūrėti. Kreiptis nuo 4 ar 5 
valandos prievakarį ar vakaru. S. 
Kuniewicz. 55-62 64th St., Maspoth,

darbininkų 
už taiką, 
Yorke ir 

i pietines
valstijas, ten nuteistas ir Įka
lintas. Jį kaltino, būk jis ven
gęs drafto, nes nepridavęs 
drafto tarybai savo namų ad
reso. Wardas parodė, kad 
drafto tarybai buvo priduotas 
jo darbo vietos adresas. Tai 
buvo jaunimo 
adresas, kur jis ne tiktai die- i vo užmušti jų 
nas, bet Jr vakarus, o daž
niausia ir šventadienius pra
leisdavo veikloje taikai. Jis 
parodė, kad namų adreso jis 
negalėjo paduoti, nes kaipo 
negras ir kaipo neturtu oi is
negalėjo buto gauti.

Nežiūrint to parodymo,
New Yorko valdžia leido jį iš
vežti į pietines valstijas. Ten 
tuojau jis buvo Įkalintas pirm 
teismo, paskui nuteistas Įka
linti. Tačiau jaunimas ir ki
ti žmonės protestavo, apelia
vo jo bylą į Aukščiausią Teis- 

* mą. Tas teismas nusprendė, 
kad Ward nebuvo prasikaltęs, 
žemesniojo teismo nuosprendį 
panaikino.

Ward tuojau grįžta veiki on 
iš kurios jis buvo prievarta 
ištrauktas dėl tos buvusios 
prieš jį sufrėmuotos bylos ir 
įkalinimo.

kad 
bėgant

Ir

jauni
Edith

Kanadoje areštuoti 
brooklyniečiai Jack ir 
Shinder, įtarti pirkus kūdikį 
per kūdikiais prekiautojų or
ganizaciją. Suimtieji atsisakę 
išduoti daktarą, per kurį jie 
gavp kūdikį.

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

Sunkvežimių .firmos pagra
sino boikotuoti New Yorko 
miestą, jeigu miesto valdžia 
uždėtų sunkesnes sąlygas už
miestinėms firmoms.

FILMŲ ir DIALOGŲ 
VAIDYBOS POPIETIS
Sekmadienį, Kovo 1 March

Pradžia 3 vai. dieną
LIBERTY AUDITORIJOJE

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Graži ir svarbi filmą iš Lenkijos
JUOZO BUDREVIČIAUS IR ELEANOROS 

STAKOVAITĖS MUZIKINIS DIALOGAS
JURGIO KLIMO PARAŠYTAS IR JO PATIES 

SU MARY WILSON VAIDINSIMAS 
DIALOGAS. 

KVIEČIAME VISUS! Rengėjai.

buvo paso- 
m bijo
mo ti-

atsar- 
bande

Ragina unijas veikliai 
ginti rendas

Rendaųninkų organizacijų 
centras išsiuntinėjo tūkstan
čiui unijų lokalų laiškus, ku
riuose ragino unijas ryžtingai 
stoti veiklon už rendų kont
role.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

SECRETARY
Stenography and typing; some ex

perience in bookkeeping; steady po
sition; good working conditions. In
telligent young lady wanted imme
diately. For interview phone:

BA. 3-9080 — MR. KAY.
(40-42)

Pirmiausiu ir vyriausiu žing
sniu yra turėti savo atstovus 
Valstijos Seimelio posėdyje ir 
delegacijose pas Seimelio na
rius.

BILLING CLERK. Some know
ledge of typing and general office 
duties. 5 day week; permanent po
sition; phone RE. 9-6376 for inter
view.

(38-45)

persamdymo
Tuomi norėta 

ne- 
pati 
sū-

kad

Jelkės motina stojo 
liudyti už sūnų

Vasario
dinta liudytojo kėdėn 
nieriuko Minot Jelke’s 
na, ponia Elizabeth 
Teal. Jelkės advokato 
giai klausinėjama, ji
parodyti, kad jos sūnus buvęs 
geras, nieku neįtartas “boi- 
sas.”

Vyriausia .jos klausinėjo, 
kiek jinai jam dabinėjusi pi
nigų tuo laikotarpiu, kuriuo 
jis yra Įtartas gavinėjęs pini
gų iš merginų 
prostitucijai,
parodyti, kad jam pinigų 
trūko, nereikėjo, kad 
motina viskuo apipirkusi 
nų.

Ponia Teal pripažino,
jos sūnus dažnai parsivesda- 
vo ir pas ją, o taip pat ves
davosi ir daug kur kitur jau
nuolę Pat Ward. Bet ji nie
kad neskaičiusi jos būsima 
savo marčia, nes skaičiusi sa
vo sūnų per jaunu vestis. Taip 
pat sake susitikusi jo išsivestą 
šian ii' ten, taipgi parsivestą 
namo Dianę Harris.

Ji taip pat pripažino,
jis parsivesdavęs namo Į puo
tas Bob Merritt, žinomą, pri
sipažinusi merginų prostituci
jai verbuotoją, taipgi 
Russell Davionis. 
laikomas kalėjime 
teismo tokiu pat 
kaip ir Merritt.

Delegacija į Albany išva
žiuos iš Grand Central sto
ties kovo 3-čios ryto 7:45. 
Sugrįš to pat vakaro 9 vai. 
Tikietai gaunami prie vartų 
einaht į traukinį. Arba iš 
anksto rendaųninkų įstaigos 
raštinėje, 600 W. 114th St. 
Telefonas Mo? 2-6875.

kad

Jay 
D avi on is 
lau kiant 

kaltinimu,

mo-

Drabužių kirpėjai 
rinko valdybą

Šiomis dienomis Įvyko
teriškų drabužių* sukirpėjų 
unijos lokalo 10-jo rinkimai 
valdybos. Eilinių narių kandi
datas George Weisman gavo 
556 balsus. Balsų nuošimtis 
skaitoma maždaug tokiu, kaip 
ir paskiausiuose rinkimuose. 
Esamasis Moe Falixman gavo 
6,008 balsus.

Rinkiminėje kampanijoje 
eilinių keliamus obalsius dar
bininkų gerovei , reakcininkai 
nustumdavo į šalį. Jie naudo
josi naujausiu riksmu apie 
nesamąjį, antisemitizmą Tary
bų Sąjungoje ir naujosiose 
liaudies respublikose. Kiek
vienas nesutinkantis sykiu su 

; tikraisiais antisemitais bliauti 
už karą prieš Tarybų Sąjun
gą buvo aršiai puolamas, nor
mali rinkiminė kampanija ne
įmanoma.

Pranešimas pažymi, kad 
daugelis AFL, CIO ir nepri
klausomų unijų lokalų jau 
buvo pradėjusios veiksmus 
panašia linkme ir pirm gavi
mo to rendaųninkų organiza
cijos laiško. Tai darė tie lo- 
kalai, kurių vadovybė supran
ta, kad didelė dauguma uni- 
jistų sykiu yra ir rendaunin- 
kais. Tos unijos pareiškia, 
jog pakėlimas rendų darbi
ni n k ui p r i 1 ygst a nu k ą p o j i m u i 
algų. N-kas.

SUSIRINKIMAI
CLEVELAND, OHIO

L.D.S. 22-ros kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 5 d., ketvirtadienį, L.D. 
S. Klubo svetainėje, 7 vai. vakare.

Kuopos nariai esate kviečiami da
lyvauti susirinkime, nes turėsime iš
sirinkti komisiją del parengimo, ku
ris įvyks balandžio 11 d., tai bus 
margučių parengimas. Taipgi kurie 
dar nesate pasimokėję duokles, bus 
gera proga pasimokėti.

Taipgi bus tarptautinės prakalbos 
kovo,— turėsime apkalbėti.

Komitetas.
(41-42)

Wanted 5 womeu, experienced in 
picking horse hair.: $1.00 per hour. 
Steady position. 5 day week. Write 
giving full details. Box E. 107, 711 
Jefferson Bldg., Phila., 7.

(3804)

HELP WANTED—MALE
MACHINE OPERATORS on Drill 

press and Millers. Light work in 
small shop. Phone after 9:00 A. M.

PO. 5- 6124.
(40-42)

15 d.

BLACKSMITH. Elderly man for 
light blacksmith work; steady work. 
Good working conditions. Apply in 
person:

BELGRADE WAGON WORKS, 
3740 E. Thompson St.

(40-42)

C. BROOKLYN
LDS 46 kp. mitingas įvyks tre- 

čiadjenj, kovo 4 d., 7:30 vai. vaka
ro, Liberty Auditorium, 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill, N. Y-. 
Visi nariai dalyvaukite.

Sckr.
(41-42)

MEAT CUTTERS (5)
For small growing chain Store. 

Also men capable of managing meat 
departments. Good pay, good hours. 
Call or apply. PE. 5-4387. • Mr. 
Steinberg, 1240 South Street. Call 
Sundays until 1 P. M.

(38-41)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

ateinantį trečiadienį, kovo (March) 
4 d., 8 vai. vakare. Taippat ir kiek
vienu mėnesį susirinkimai įvyks kas 
pirmas trečiadienis. Visi nariai da
lyvaukite.

GRINDERS. Experienced on Stain
less Steel. Steady work; 
ing conditions. Apply in

Victor V. Clad Co., 14
See Mr. Tully.

> (38-44) i

good work-, 
person:

So. 21st St.

B

mo-

Mokytoja pagimdė 
mokykloje

Mrs. Sandra Fendrick,
k y to ja liaudies mokykloje 
109-je, pagimdė savo pirma
gimį sūnelį .mokykloje. Ji vos 
tik spėjo prasišalinti iš kla
sės, pas mokyklos vedėją pa
siskųsti pasireiškusiais ženk
lais, jog valanda artėja. Nu
vesta į tuščią * kambarį, pri- 
gelbstima tą dieną pasitaikiu
sios mokyklon ateiti slaugės, 
ji kūdikio susilaukė pirm su
laukimo ambulanso. Ją nu
vežė į ligoninę jau su kūdi
kiu.

Jos vyras, mokytojas toje 
pat mokykloje, išėjo namo 
nebaigęs dienos darbo.

Motorinių vežimų ir gasoli
nes firmos protestuoja prieš 
planuojamą joms padidinimą 
taksų. Planas dar nebuvo vie
šai paskelbtas, tačiau jie jau 
žiną, kad toks planas yra.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

Valdyba.
(41.-42)

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

įvyks antradienį, kovo 3 d., 7:30 v. 
vakare, Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba.
(40-41)

ORGANIZACIJŲ ATYDAI
Kovo mėnesio susirinkimuose 

rėkite savo dienotvarkyje Laisvės 
vajų sukėlimui $8,000. Pasirūpinkite 
surengimui kokios nors pramogos, 
nusistatykite sau kvotų kiek jūsų 
kolonija sukels fondui. Prašome vi
sų ir visur darbuotis, kad sukelti 
fondų paskirtu laiku.

Laisvės Adm.
(40-41) »'

tn-

BROOKLYN, N. Y. 
(Ridgewood)

L.D.S. 103 kp. ir L.L.D. 55 kuo
pos susirinkimas įvyks antradienį, 
kovo-March 3, pradžia 8-tą vai. va
kare, Šapolo-Vaiginio salėje, 147 
Thames St. Malonėkite visi nariai 
dalyvauti šiame susirinkime,, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptari
mui. Taipgi užsimokėkite duokles 
už Šiuos metus; Pasirūpinkite ir 
naujų narių atsivesti.

Komitetas.
(40-41)

□

(39-41)

DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare

' Penktadieniais uždaryta

Dr. A. Petriką

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn. N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

Q

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. 1

Tel EV. 7-6288 y <

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

PETRAS KAPISKAS 
IR 

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

til
H

6 pus!.—Laisvi (Liberty)-šeštadien., Vasario-Feb. 28, 1953




