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KRISLAI
Užsidarė.
Deficitas nubankrūtavo.
“Gazieta Lietuviška.”
Žmonės, užsikrėtę spaus- 

tuvninko liga.
Rašo R. Mizara

4Los Angeles mieste, Kali
fornijoje, buvo penki stambūs 
angliški dienraščiai, — dabar 
tepasiliko tik keturi.

Vienas rytiniu dienraščiu, 
‘‘The Los Angeles Daily 
News,” šiomis dienomis užsi
darė; jis buvo parduotas Nor
manui Chandleriui. kuris lei
džia du dienraščiu, “Times” 
ir • “Mirror.”

450 Daily News darbinin
kų liekasi bedarbių eilėse.
Užsidariusiojo dienraščio lei

dėjas, C. D. McKinnon, sako;
—Viską dariau laikraščiui 

palaikyti, bet iš deficito nega
lėjau išbristi, nes viskas labai 
pabrango...

Daily News turėjo apie 
200,000 skaitytojų.

Dabar didžiuliame Los An
geles mieste, kaip minėjau, 
tepaliko tik 4-ri angliški dien
raščiai: du* leidžia Chandleris 
ir du — Hearstas.

Vadinasi, pora asmenų nu- 
^sta^š to miesto žmonių, skai
tančių anglišką komercinę 
spaudą, opiniją.

Tik stambūs turčiai šiandien 
tegali leisti spaudą, kuri pasi
laiko iš milžiniškų skelbimų, 
kuriuos duoda taipgi turčiai.

Jei taip, tai ar žmogus šian
dien gali tikėtis' laisvos spau
dos, nebijančios žodi tarti už 
darbo žmonių reikalus?

Štai, kodėl progresyvioji 
lietuvių visuomenė privalo sau
goti savo spaudą, kaip savo 
ak j!

Beje, šiemet, rugpiūčio 16 
d., sukako 75 metai nuo pasi
rodymo pirmo lietuviško lai
kraščio Amerikoje.
Juo buvo Gazieta Lietuviška, 

“raštas, pašvęstas dėl lietuv
ninkų Amerikoje.”

Savaitraščio leidėjas ir re
daktorius buvo M Tvarauskas, 
sulenkėjęs lietuvis. Artimiau
sias bendradarbis buvo vie
nuolis Zaica.

'^Gazieta Lietuviška neužilgo 
užsidarė, išėjo tik 16-ka nu
merių. Skaitytojų teturėjo iš 
viso tik 132!

Gazieta Lietuviška, aišku, 
buvo menkavertis laikraštu
kas. Jo leidėjas ir redaktorius 
menkai temokėjo rašyti, o dar 
silpniau jis orijentavosi poli
tiškai.

O visgi tai buvo pirma lie
tuviška gazieta Amerikoje!

M. Tvarauskas, man atrodo, 
buvo užsikrėtęs “spaustuvnin- 
ko liga.“ Tokia “liga” yra už
sikrėtusių visa eilė žmonių: 
jei jie ta “liga” nebūtų susir
gę, lietuviškos spaudos gal ne
turėtume.

/ *
Atsiminkime: yra mūsų 

spaustuvininkų, kurie jau dir
ba spaustuvėse per arti 50 me
tų.

Jie dirbo ir tebedirba už 
Jjižas algas.

Jie dirba ištikimai, nuolat 
rodydami didžios meilės spaus
dintam žodžiui.

šiemet sukako 40 metų, kai 
ir šių žodžių rašytojas prade-

Nacių Wehrmachtas 
yra Dulleso planas
Paryžius. — Parlamento 

debatuose deputatas gene
rolas Adolphie Aumeran 
pareiškė, kad Vokietijos 
g i n k 1 a v imas yra piktas 
amerikietiško sekretoriaus 
Dulleso ir vokiškų fašistų 
suokalbis atgaivinti nacinį 
Wehrmachta ir su tuomi 
nacizmą, v

Kitas deputatas, kuris aš
triai kritikavo Paryžiaus 
sutartį apie Vokietijos gin
klavimą, buvo generolo de 
Gaulle’o pasekėjas Jaques 
Soustelle. Šis deputatas sa
kė, kad Vokietijos apgin
klavimas padarytų ją pir
maeile ir svarbiausia Ame

Franco vis labiau artina 
Ispaniją prie monarchijos

Madridas. — Diktatorius 
Franco tarėsi su kunigaikš
čiu Los Andes apie princo 
Juan Carlos išmokslinimą. 
Buvo nutarta, kad tas 16 
metų jaunuolis tęs savo 
mokslą Ispanijos karinėse 
aakdemijose.

Sakoma, kad Franco dėl 
to tarėsi apie princo ateitį, 
nes planuoja artimu laiku 
įvesti Isanijoje monarchiją. 
Franco dėl asmeniškų ambi
cijų nenorįs, kad karaliumi 
taptų sosto pretendentas 
Don Juan, bet nieko neturi 
prieš jaunamečio Juan Car
los užsodinima ant sosto.

Kad Franco ivestu mo
narchiją, jam jau senokai 
pataria amerikiečiai ir ypa
tingai britai.

Lima, Peru. — čia rasta 
ur an huno.

Tito kalbėjo Indijos seime, 
kartotinai tarėsi su Nehru

New Delhi. — Tito kal
bėjo jungtiniame abiejų In
dijos parlamento butų po
sėdyje. 750 parlamento de- 
legatij jį sutiko draugiškai 
ir plojimais palydėjo jo kal
ba, v

Nuo to laiko, kaip jis šios 
savaitės pradžioje atvyko į 
Indiją, Tito jau kelius kar
tus konferavo su premjeru 
Nehru. Kelius kartus jie 
kalbėjosi vieni, be vertėjų 
arba sekretorių. Manoma, 
kad prieš tai, kaip Tito ap
leis šalį, jie išleis bendrą 
pareiškimą.

jo uostyti spaustuvės dulkių 
kvapą.

Jei M. Tvarauskas, pirmo
sios lietuviškos gazietos Ame
rikoje uždėjėjas, šiandien at
sikeltų iš kapo, jis turėtų pri
pažinti, <J<ad per tuos 75-rius 
metus lietuviška spauda mūsų 
šalyje padarė milžinišką pro
gresą.

Deja, šiai spaudai dirva kas
dien darosi siauresnė ir siau
resnė. Ne taip, kaip prieš 75 
metus, kada buvo prasidėjusi 
tirštėti lietuvių imigracija. 

rikos talkininke Europoje, 
ko, kaip matyti, nori ame
rikiečiai.

Manoma, kad debatai už
sitęs iki po Kalėdų.

Tuo tarpu iš Vienos pra
nešama, kad Tarybų Sąjun
ga kontrolės komisijos ne
paprastame posėdyje kalti
no amerikiečius okupacinės 
sutarties laužyme. Sovietai 
sako, kad amerikiečiai da,- 
bar turi karinių jėgų Au
strijoje ne tik savo zonoje* 
bet ir francūzų. O tai yra 
prieš okupacijos susitari
mą, kuris sako, kad kiek
viena okupacinė šalis jėgas 
laiko tik savo zonoje.

Naujasis senatorius bandys 
tyrinėti pieno monopolijas

Detroitas.—Naujai išrink
tas demokratinis senatorius 
McNamara paskelbė, kad 
jis ateinančiame Kongrese 
stos už pieno trustų mono
polijų tyrinėjimą. McNa
mara sako, kad pieno trus- 
tai išspaudžia mažus pieno 
farmerius iš biznio. Romeo, 
Mich.. miestelyje* neseniai 
įvyko 200 tokių farmerių 
mitingas.

McNamara nurodė, kad 
pieno farmeriai gauna vi
sai mažai už savo produk
tus ir vos galą su galu su
duria, o didieji trustai pra
neša apie vis augančius pel
nus, tuo tarpu, kai pienas 
ant prekėjų stalų darosi vis 
brangesnis, vis sunkiau pri
einamas darbo žmonėms.

McNamara buvo išrinktas 
į senatą su stipria unijų pa
galba.

Vakarų Vokietijos jaunimas 
demonstruoja prieš ginklus

Bremenas. — Čia įvyko 
jaunimo demonstracijos 
prieš1 ginklavimąsi. Apie 
500 jaunuolių, dauguma jų 
socialistai, komunistai ir 
protestantai - pacifistai, su
darė eiseną su švyturiais. , 
Jie dainavo pacifistines dai
nas ir nešė iškabas su šū
kiais prieš naują Wehr- 
machtą, prieš ginklavimąsi 
ir prieš karą.

Policija stebėjo demon
straciją, bet nieko nedarė. 
Apie panašias demonstraci
jas pranešama iš kitų Va
karų Vokietijos miestų, 
kaip tai iš Miuncheno, 
Frankfurto, Esseno, Diusel- 
dormo ir t. t.

Oaklandas, Calif. — Vie
tinis AFL <(East Bay Labor 
Journal” sako, kad ryšiai 
tarp McCarthy’o ir Know- 
lando dar toli nenutraukti. 
Nors Knowlandas nesisoli- 
darizavo su McCarthy’o 
užpuolimu ant prezidento, 
sako AFL organas, jis vis- 
vien lieka jo sėbras ir lai
kui atėjus stos jam pagal
bon.

Sheppardas jau ClBItgo įėgos Šaudė į i Paskutiniai 
amerikiečiu lėktuvą pranešimainuleistas kalėti L

Clevelandas. — Po penkių 
dienų svarstymo prisaikdin
tųjų teisėjų taryba išnešė 
nuosprendį, kad daktaras 
S h e p p a r d a s kaltas savo 
žmonos Marilyn nužudyme. 
Bet jis rastas kaltu ne pir
mo laipsnio žudyme, kas 
reikštų iš anksto planuota
me, o antro laipsnio — žu
dyme pusiausvyros prara
dimo laiku.

Pasėkoje Sheppardas iš
vengė jam numatomą mir
ties bausmę, nes teisėjas 
Blythinas jį nuteisė kalėji
mu iki gyvos galvos.

Gynybos advokatai tuo
jau padavė prašymą nagri
nėti bylą iš naujo. Teisė
jas išklausys to prašymo 
detales šio mėnesio 30-tą 
dieną. Gynybos advokatų 
prašymas, kad Dr. Shep
pardas būtų išleistas po 
kaucija, betgi, buvo teisėjo 
atmestas.

Dr. Sheppardas nuospren
dį sutiko didžiai susijaudi
nęs, išbalęs ir laikydamas 
drebančiose rankose kryže
lį. Jo šeimynos nariai gar
siai verkė.

Jeigu Sheppardo advoka
tams nepasiseks išgauti 
naują bylos sprendimą, tai 
Sheppardas kalės, iki po 
dešimties metų jis turės 
progą paduoti prašymą bū
ti išlaisvintam sąlyginiai.

Keliolika sužeista

Kautynes ir suėmimai prie 
užstreikuotojo Underwoodo

(Mūsų korespondento)
Bridgeport, Corm.—Kuo

met Bridgeport© miestas 
paskendęs žibučiuose, ap
šviestas įvairiasp a 1 v ė m i s 
iliuminaciijomis, k u o m e t 
“geros valios piliečiai” vie
ni kitus sveikina su “Kris
taus užgimimo proga” ir 
perka vieni kitiems kalėdi
nes dovanas, tad Under- 
woodo darbininkai jau 7-tą 
savaitę leidžia streiko lau
ke. Nuolatinės pikieto li
nijos šaltyje, lietuje — die
na ir naktį. A- C.

Gruodžio 20 dienos ryte, 
kompanija pasiryžo “įstum
ti” į dirbtuve bent 30 streik
laužių. Susidarė pikietas iš 
keliu šimtu žmonių. Poli
cijos pribuvo arti šimtas, 
vadovaujamas paties polici
jos viršininko Lyddy. Taip
gi pribuvo visas detektyvų 
biuras; pribuvo laikrašti
ninkai ir keli šimtai žiopso- 
tojų. Pribuvus streiklau
žiams, prasidėjo grūmima- 
sis su policija. Visgi 8 
streiklaužiai įsisk v e r b ė į 
dirbtuvę. Rezultate to, 33 
asmenys tapo areštuoti ir 
keliolika asmenų sužeista. 
Visa kaltė, sako unija, krin
ta ant policijos viršininko 
Lyddy.

Kiti streiklaužiai, pama-

San Francisco. — North 
Western aviacijos linija 
skelbia, kad didelis ketur- 
motorinis jos orlaivis buvo 
apšaudytas prie Formozos 
krantų Čiango jėgų zeniti
nės artilerijos.

Tas orlaivis, atskridęs i 
Taipei iš Hong Kongo, bu
co tik pakilęs ir skrido Imk 
Tokyo. Kadangi apšaudy
mas įvyko prie pat Formo
zos krantų, tai negali būti 
abejonės, kad jį apšaudė 
nacionalistų anti-orlaivinės 
patrankos.

Kompanija kol kas neda
vė aiškinimo, kaip ji su
pranta tą apšaudymą ir ką

Square D grąžino i darbą i Kada nors Indija eis prie
anksčiau pašalintuosius

Detroitas. — Square D 
kompanija grąžino darban 
25 darbininkus, kurie buvo 
išmesti praeito streiko me
tu. Tokiu būdu unijos lai
mėjimas streike dabar pil
nai atsiektas. Grąžintieji 
darban darbininkai gaus al
gas ir už praleistą laiką. 
Jiems kartu bus išmokėta 
$20,000.

Streiką laimėjo pažangio
ji UE unija, kuriai j pagal
bą atėjo vietiniai CIO sky- 

l riai ir keli AFL lokalai.

tę, kad prie dirbtuvės eina 
muštynės ir areštai, patys 
atsisakė eiti į dirbtuvę.

Po šio grūmimosi su po
licija, keli šimtai pikietinin- 
ku numaršavo i miesto ro
tušę pareikšti protestą ma
jorui McLevy. . Nors mies
to majoras pats su automo
biliu važinėjo aplink Un- 
derwooda ir matė maždaug 
visą procedūra, tačiau į 
protestą atsakydamas pa
reiškė, kad jis vengiąs įsi
velti į tokias komplikacijas. 
Vienok, visiems supranta
ma, kad jis galėjo paveikti 
ant policijos viršininko 
Lyddy, ir būtų buvę galima 
išvengti grūmimosi su poli
cija.

Gruodžio 21 d. vėl įvyks 
unijos ir kompanijos pasi
tarimas miesto valdybos 
būstinėje, kur dalyvaus ir 
valstijos tam tikri neva be
šališki piliečiai.

Kompanijos vadovybė dė
jo ir deda visas pastangas, 
kad atsikračius unijos; taip
gi nesutinka pasirašyti kon
traktą, kur būtų darbinin
kams užtikrintos įsisenėji
mo privilegijos; taipgi ne- 
sirašo. po sutartim, kur bū
tų bešališkų asmenų spren
džiama darbo vertybė.

Taipgi apgailėtina, kadi

ji darys. Bet iš Washing
ton© pranešama, kad val
džios šaltiniai trečiadienio 
rytą atsisakė komentuoti. 
Valstybės departmentp val
dininkai sakė laikraščių at
stovams, kad jie apie tą in
cidentą “negirdėjo.” Vie- 

I nok buvo laukta, kad vėliau 
dienos bėgyje bus padary
tas oficialus pareiškimas 
šiuo reikalu.I

Manoma, kad bus aiškin
ta, jog čianginiai orlaivį 
apšaudė pęr klaidą, nors 
faktas, kad tai amerikiečiu 
orlaivis, sako ekspertai, 
čiangininkams turėjo būti 
pakankamai aiškus.

i socializmo, tvirtina Nehru
New Delhi. — Nehru sa

kė, kad galutinas jo ir jo 
valdžios tikslas yra su laiku 
įvesti Indijoje vienos ar ki- 

j tos rūšies socializmą. Bet 
i jis atmetė socialistų ir ko
munistų reikalavimus, kad 
tuojau būtų pradėta nacio
nalizuoti sunkiąją pramonę. 
Nehru sako, kad “tam dar 
ne laikas.”

Parlamente pasakytoje 
kalboje Nehru sakė, kad 
laipsniškai bus pradėta na
cionalizuoti kai kurias pra
monės šakas ir didžiuosius 
bankus, pirmoje eilėje didį
jį Imperijos Banką. Dar il
gai, sakė Nehru, Indija tu
rės maišytą socializmo - ka
pitalizmo santvarką .

Bonna. — Vakaru Vokie
tija a t e i n a n č iais metais 
pirks $11,200,000 vertės že
mės ūkio padargų iš Ru
munijos.

Žemė drebėjo prie Oregono: 
nuostoliai siekia milijonus

Eureka, Calif. — Nemen
kas žemės drebėjimas buvo 
jaučiamas Šiaurinėje Kali
fornijoje ir Pietiniame Ore
gone. Bent vienas asmuo 
buvo užmuštas ir keliolika 
sužeista. I

Nors aukos gyvybėmis 
menkos, medžiaginiai nuo
stoliai dideli. Vien Eureko- 
je, kaip apskaičiuojama, pa
daryta milijono dolerių 
nuostoliai.

Manoma, kad drebėjimo 
centras buvo Pacifiko van
denyne, tiesiai į vakarus 
nuo Eurekos. Pačiame Eu
rekos uoste nuostoliai ne
menki.

vietinis laikraštis Bridge
port Post ir Bridgeport 
Telegram (rytinis ir vaka
rinis, bet ta-pati leidykla) 
labai palaiko kompaniją ir 
griežtai nusistatęs prieš 
unijas. Taipgi šio laikraš
čio darbininkai neturi uni
jos.

Tačiau savaitinis laikraš
tis Bridgeport Herald yra 
palankus unijiniams darbi
ninkams ir daugeliu atvejų 
pasitarnavęs unijoms.

Roterdamas. — Sunkios 
audros siaučia Šiaurės jū
roje ir daug žalos pridary
ta Olandijoje, Belgijoje, 
Britanijoje ir Francūzijoje 
prie Lamanšo kanalo. Vie
nas belgų laivas su 18 as
menų įgula prarastas ir bi
joma, kad visi žuvo. Olan
dijoje galingos bangos vie
tomis pralaužė pakraščio 
šliužus.

New Yorkas. — Didžiojo 
kapitalo organas “Wall St. 
Journal” sako, kad automo
bilių kompanijos supirkinė
ja daug plieno ir gamina 
daug autų, nes nori prisi
rengti galimam darbininkų 
streikui.

Washing tonas. — Rytų 
! Europos pabėgėliai, kurie 
susiorganizavę į taip vadi
namą “Pavergtų Europos 
šalių Asamblėją,” po savo 
konferencijos New Yorke 
atsiuntė delegaciją pasima
tyti su valstybės sekreto
rium Dullesu.

Delegacijai vadovavo lat
vis Dr. Vilis Masens.

Jungtinės Tautos.—Gene
ralinis sekretorius Ham- 
marskjoldas vyks į Kiniją 
po Naujų Metų. Jis vyks 
ne tiesioginiai iš Stockhol- 
mo, kur jis dabar randasi, 
bet sugrįš į New Yorką ir 
vyks iš čia.

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles pareiškė, kad 
jis stoja už kuo platesnį 
atominių ginklų vartojimą 
Vakarų Europos “apsau
gai.”

Londonas. — Britanijos 
geležinkeliečiai nutarė pra
dėti streiką sausio 9 diena. 
Geležinkeliečiai reikalauja 
pakelti jų algas ant 15%.

Streike dalyvautų 400,000 
darbininku. Geležinkeliai 
priklauso valstybei.

Nairobi.— Kenyiecių par
tizanų būrys atakavo namą, 
kur gyvena Jack Ainsworth, 
korikas, kuris savo ranko
mis pakorė 250 negrų. Par
tizanai bandė padegti na
mą, bet sargai juos atmušė.

Tokyo. — Japonija nuta
rė pirkti iš Kinijos 30,000 
tonų ryžių. Kinija pajėgia 
parduoti ryžius pigiau negu 
Burma arba Thailandas.

Madridas. — Franco val
džia uždraudė pardavinėti 
Ispanijoje du New Yorko 
“Times” numeriu, nes juo
se buvo rašyta apie spaudos 
cenzūrą Ispanijoje.

Belgradas. — Jugoslavi
ja Komunistų Lyga išmes 
iš savo eilių kelius aukštus 
pareigūnus, kurie stovėjo 
arti iš partijos vadovybės 
išmesto Djilaso.

Karači.— Pakistanas pri
pažino Vietnamo' (Šiaurės) 
Liaudies Respubliką.

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir šalta.
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APIE STALINĄ
GRUODŽIO 21 DIENĄ sukako 75 metai, kai gimė 

J. Stalinas.
Gimtadienio proga Tarybų Sąjungos sapudoje til

po nemaža straipsnių apie Staliną.
New York Timeso korespondentas Maskvoje, Clif

ton Daniel, rašo, kad sovietinė spauda Staliną gretina 
su Marksu, Engelsu ir Leninu.

Bet tai nėra nieko nauja. Stalinas jau seniai buvo 
gretinamas su anais trimis genijais.

Stalinas—ne tik ištikimas revoliucinio darbininku 
judėjimo vadovas, o ir žymus teoretikas, mokslo žmo
gus, marksistas-leninistas. Dar prieš arti 50 metų jis, 
gruzinų kalboje, parašė veikalą, rodosi, “Socializmas ir 
Anarchizmas,” kuris ir šiandien užima žymią vietą 
marksistinėje klasikinėje literatūroje.

Ta pati buržuazija, kuri, kol Stalinas buvo gyvas, 
jį visaip dergė, niekino, ilgainiui, atvėsusi, pripažins, 
jog tai buvo genijus, kokių žmonija retai pagimdo.

KĄ DARYTI?
NEW YORK O MIESTE yra labai daug lūšnynų, se

nų, apleistų namų, kuriuose žmonės priversti gyventi, 
bet kuriuose, ypatingai žiemos metu, gyventojai susi
laukia baisaus likimo: mirties gaisruose.

Daug tų namų taip apleisti, kad, iškilus gaisrui (o 
lūšnynuose visuomet dažniau įvyksta gaisru), gyvento- 
jams'tiesiog nėra progų pabėgti.

Pastaruoju metu miesto administracija pradėjo rū
pintis pašalinimu kai kurių priežasčių, dėl kurių žmo
nės gaisruose miršta. Tai geras dalykas, bet tai ne viskas.

Reikėtų imtis radikalių priemonių toms negerovėms 
pašalinti. Tomis priemonėmis yra: kuoveikiausiai griau
ti lūšnynus ii- jų vietosna statyti gerus, naujus gyve
namuosius namus.

Tiesiog gėda, kad didžiausiame ir turtingiausiame 
mieste pasaulyje šimtai tūkstančių, jei ne milijonai, 
žmonių priversti gyventi, kaip žiurkės, baisiose lindy
nėse.

Tiesiog idijotiškų dalykų šiandien matai mūsų did
miestyje.

Štai, paimkime garsiąją Park Avenue, kurioje ligi 
šiol gyveno atranka, elitas. Per metų eilę Park Avenue, 
Manhattane, buvo rezidencijų vietovė. Didžiuliai link
ėsimai apartmentnamiai stūksoja, o juose, žieminio 
sezono metu, gyvena turčiai.

Bet va, vienu kartū daug tų apartmentnamių,—tvir
tovių, galinčių stovėti dar šimtą metų apartmentnamių, 
—griaunami ir jų vietosna statomi ofisų pastatai,—sti
klinėmis sienomis, gražūs. r

Paėjęs vieną ar du blioku nuo Park Avenue į rytus, 
žmogus mato ištisus kvartalus lūšnynų, į žemę kniuban- 
čių, senų namelių!

Na, ir kyla klausimas: Kodėl griaunami geri, tvirti 
namai, kodėl negriaunami lūšnynai ir jų vietosna nesta
tomi ofisų pastatai

Visa tai yra dėl to, kad mūsų šalies ūkyje nėra 
jokio planingumo, kad čia viskas atliekama anarchišku 
būdik

Miesto valdžia turėtų susirūpinti, kad lūšnynai tuo
jau būtų iš New Yorko miesto ribų pašalinti.

Ji turėtų reikalauti talkos iš Albany ir iš Wash- 
ingtono.

Federalinė valdžia galėtų įvesdinti ne vieną bilijoną 
dolerių kasmet lūšnynams šalinti ir naujiems gyvena
miesiems namams statyti. Ilgainiui ji tuos investmen- 
tus gautų atgal.

NELAIMES

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
ŠILKINIAI TAUTINIAI 

KOSTIUMAI
Sandaros redaktorius jau 

pradeda dejuoti:
“Mūsų visokie leidiniai, 

žurnalai ir net A. Bendo- 
riaus ‘Lietuvos Geografija’ 
pamėgo talpinti nuotraukas 
lietuvaičių tautiniuose dra
bužiuose. Pradžioje dar 
buvo smagu pažiūrėti į tuos 
mūsų spalvingai apsirėdžiu
sių lietuvaičių paveikslus, 
bet laikui bėgant, tas įdo
mumas atbuko ir vaizdai 
pradėjo nusibosti.

“Štai. A. Bendoriaus pa
rašytoje geografijos knygo
je tautiniais, ir dar šilki
niais, drabužiais aprėdytos 
ir pjovėjos, ir šieno grėbė
jos ir piknike dalyvaujan
čios. Aišku, tokių dalyki] 
nepasireiškė mūsų atminty
je, ar kada nors anksčiau.”

M. Vaidylai kažin kas su
kelia troškimą pamatyti 
“paprastą piemenėlį, arba 
mergaitę ar suaugusius, 
dirbančius lauke...”

Nei Benderius nei kiti jo 
ir Vaidylos bičiuliai neat
vaizduos dabartinės Lietu
vos darbo! žmonių. Pieme
nėliu, tokiu, kokie buvo 
buržuazijos laikais, Lietu
voje, nebeliko. Gyvulinin
kystės fermas kolektyvi
niuose ūkiuose tvarko ki
taip negu seniau. Laukų 
apdirbimo vaizdas šiandie
ninėje Liet u v o j e taipgi 
griežtai pasikeitė, nes ten 
,vis daugiau veikia mašinos.

'PRIEŠ RATIFIKAVIMĄ
Kanados Liaudies Balsas 

rašo:
“Kadangi po Naujų Metų 

susirinks parlamentas i r 
svarstys Paryžiaus sutartis 
tikslu ratifikuoti jas, prasi
dėjo platus masių bruzdėji
mas Kanadoje prieš tų su
tarčių ratifikaciją.

“Kanados Taikos Kongre
so Centralinis Komitetas, 
sykiu su vietiniu taikos ko

mitetu, slavų ir žydų orga
nizacijomis, šaukia masinį 
mitingą Massey Hall, sau
sio 9 dieną, kuriame kalbės 
Dr. Endicott, neseniai grį
žęs iš Stockholmo, kur Pa
saulinės Taikos Taryba 
svarstė Paryžiaus sutarčių 
reikšmę ir priėmė tarimus 
veikimui tuo reikalu.

“Žydų organizacijos To
ronte raportuoja, kad jos 
apklausinėj o parlamento at
stovus, kurie išrinkti To
ronte, ir nė vienas iš jų ne
išreiškęs simpatijos toms 
sutartims.

“Taikos Kongreso raštinė 
raportuoja, kad klausinė
jant žmones telefonu pasi
rodo, jog dauguma žmonių 
yra prieš tas sutartis.

“Pranešimai iš Reginos 
sako, kad abiejų karų vete
ranai siuntinėja atvirutes 
parlamento nariams, kurio
se sakoma, kad remilitari- 
zacija Vokietijos nacių ge
nerolų vadovybėj sudaro 
atominio karo pavojų, kuris 
grūmoja ir Kanadai. Vete
ranai ragina parlamento 
narius kalbėti prieš sutar
tis ir balsuoti prieš jas.

“Įvairios organizacijos pri
ima rezoliucijas ir siunčia 
jas parlamento nariams, rei
kalaudamos pasisakyti 
prieš tas sutartis.

“Dr. Endicott raportuoja, 
kad jam būnant Stockholme 
teko susidurti su vokiečiais, 
iš kurių patyręs, kad dau-. 
guma vokiečių nenori, kad 
jie būtų vėl paversti karei
viais ir žmonių žudytojais.

“Kanados Taikos Kongre
sas šaukia visus Kanados 
žmones dabar reikšti mintis 
prieš atkūrimą vokiečių mi- 
litarizmo, reikalaujant, kad 
Kanados parlamentas at
mestų tas sutartis, pagal 
kurias bus mobilizuojama į 
pusės milijono vokiečių ka-Į 
riuomenė su tais pačiais ge
nerolais, kurie vadovavo 
vokiečių armijoms prie Hit
lerio.”

PASTABOS ->
Associated Press redak

torių suvažiavimui, Tampa, 
Fla., raportavo korespon
dentas Robert Eunson, ne
seniai grįžęs iš Azijos.

Savo raporte jis atžymė
jo tai, kad amerikiečių lėk
tuvai, kurie buvo Sovietų 
nušauti ar pašauti, lekiojo 
Sovietų teritorijoje šnipinė
jimo (reconnaisance) tiks
lais.

“Ka amerikiečiu kovos L c
lėktuvai darytų, jeigu So
vietų lėktuvai skraidytų 
virš amerikiečių militarinių 
bazių ir jas fotografuotų?” 
klausia korės p o n d e n t a s 
Eunson.

Jis mano, kad rusai neno
ri tokių nesmagių dalykų, 
kaip amerikiečių lėktuvus 
šaudyti. Bet jie kitos išei
ties neturi, kaip tik pastoti 
amerikiečių šnipavimui ke
lia, v

“Aš dabar jaučiuosi taip, 
kad daugiau nenorėčiau į 
Kanados žemę savo kojos 
įkelti,” išvykdamas pasakė 
premieras Adams.

Rasinė diskriminacija žy
miai pažemino Kanados 
varda. v

•
Stok jardų darbininkų uni

jos žurnalas rašo, kad tele
vizijoje rodomi apie krimi- 
nalystes filmai yra taip su
taisyti, kad jie persigeria 
per vaikų smegenis ir kūną. 
Tai kriminalyscių dirbtu
vės. '

i ' iNedyvai, kad šiuo metu1 
vis daugiau ir daugiau ple
čiasi tarp jaunimo krimina- 
lystės. Jaunimas išmoksta 
kriminalyscių amato, tė- 

i mydamas filmas, skaityda
mas tam pritaikytus leidi
nius.

Minima unija kviečia pin 
bliką kovon prieš krimina-

Kalbininkas Kazimieras Būga

ORO NELAIMIŲ pas mus atsitinka dažnai, bet ne-
* laimė, kuri palietė" itališką lėktuvą Idlewild (Interna- 
7 tional Airport, New Yorke) aerodromo pašonėje, prane-
* 1 ša daugelį kitų nelaimių savo, sakytume, ypatingumu.

Štai, atlekia iš Romos lėktuvas su 32 žmonėmis. 
Lėktuvo vairuotojai tariasi, kalbasi su aerodromo parei
gūnais apie tai, kaip ir kuriuo laiku nusileisti, ir lėktu- 

*• vas nusileidžia Jamaica Bay vandenin, sulūžta, pasi-
* neria. Iš 32 žmonių tik 6 išlieka. i
* •. Dauguma pksažierių, lėkusių New Yorkan žiemos
* šventes praleisti, tampa užmušti; visa lėktuvo įgula — 
:: tąipgi!
* s Kas dėl to kaltas? Ar buvo čia dėl šitos nelaimės 
*. neatbolnumo, neatsargumo, apsileidimo?

Reikia visa tai kuoveikiausiai ištirti ir daboti, kad 
Z ateityje tokių nelaimių neatsitiktų.

2 pusk—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., gruod. (Dec.) 23, 1954

Žurnalas “Tirpė” rašo, 
kaip iš Londono lėktuvu at
vyko keturi žymūs žmonės 
i Montrealą, Kanadą. Jie 
čia atvyko vyriausiai pre
kybos reikalais.

Bet štai kas atsitiko, kas 
pagadino visą biznį.

Trys svečiai gavo vietą 
ir buvo maloniai priimti 
puikiame Windsor viešbu
tyje. Bet ketvirtasis buvo 
pasiųstas į kitą ir visai pi
gų viešbutį.

Tas ketvirtasis buvo ne
gras Grantley Adams, An
glijos kolonijos Barbados 
premieras.

lystes, vyriausiai šalinant 
jų priežastis.

Kinijos sostinės Pekino 
radijas praneša, kad sosti
nės priemiestyje yra atkas
ti seno miesto griuvėsiai. 
Nustatyta, kad šis miestas 
galėjo būt virš 2,000 metų 
senumo.

New Yorke vieno biznie
riaus rūbus prosinant buvo 
rastas plunksnakotis kiše
nėje. Bet kai jį paspaudė,- 
šis plunksnakotis pradėjo - 
šaudyti ir suradę jo ranką 
sužeidė.

Š. m. gruodžio 1 d. suka
ko 30 metų nuo lietuvių kal
bininko K. Būgos mirties. 
K. Būga — vienas iš žy
miausių lietuvių kalbos ty
rinėtojų ir literatūrinės 
kalbos ugdytojų. Jis atliko 
svarbius darbus lietuvių 
kalbos žodžių lobio rinkimo, 
leidimo ir tyrinėjimo bare, 
lietuvių kalbos istorijos, 
kirčio, tarimų ir kitų daly
kų tyrinėjimo srityse. Bū
damas didžiųjų rusų ling
vistų mokinys, kreipdamas 
daug dėmesio į slavų ir bal
tų kalbų santykius, K. Bū
ga pateikė daug medžiagos 
slavų-baltų kalbų giminys
tės bei tarpusavio santykių 
problemai spręsti. Remian
tis K. Būgos kalbiniu pali
kimu, tęsiamas didžiojo lie
tuvių kalbos žodyno leidi
mas, lietuvių kalbos istori
jos, akcentologijos ir kt. ty
rinėjimai. Savo kalbiniais 
darbais, ypač savo “Lietu
vių kalbos žodynu” ir žo
džių kilmės aiškinimais, K. 
Būga tapo plačiai žinomas 
už Lietuvos ribų ir žymiai 
prisidėjo prie lietuvių kal
bos mokslo išvystymo.

Gausus ir įvairus K. Bū
gos palikimas vertas dėme
sio ypač šiandien, kai po 
klaidingo Maro mokymo a- 
pie kalbą sutriuškinimo at
gavo savo teises lyginama
sis istorinis metodas, apie 
kurį J. V. Stalinas pasakė, 
kad jis, “nepaisant jo rim
tų trūkumų, vis dėlto yra 
geresnis, negu tikrai idea
listinė Maro keturių ele
mentų analizė, nes pirmasis 
skatina dirbti, studijuoti 
kalbas, o antrasis stumia 
tik gulėti ant krosnies ir 
burti iš kavos tirštimų apie 
garsiuosius keturis elemen
tus”.

K. Būga buvo žymus ly
ginamojo istorinio kalbų 
mokslo atstovas, nemaža 
praturtinęs jį lietuvių kal
bos faktais, tuo dar labiau 
iškeldamas lietuvių kalbos 
reikšmę lyginamajai kalbo
tyrai. K. Būgos kalbinio 
palikimo įvertinimas glau
džiai siejasi su viso mūsų 
tautos kultūrinio palikimo 
marksistinio įvertinimo už
daviniu.

K. Būga — pirmas lietu
vių kalbininkas, specialiai 
pasiruošęs ir atsidėjęs lie
tuvių kalbos tyrinėjimui. 
Jis tęsė kitų kalbininkų nuo 
XIX a. pradėtą lietuvių kal
bos tyrinėjimą, praturtin
damas lietuvių kalbos mok
slą naujais, reikšmingais 
darbais.

Feodalų - dvarininkų bei 
reakcingosios dvasininkijos 
šimtmečiais niekinama bei 
persekiojama lietuvių kalba 
nuo XIX a. pradžios ima 
pamažu atgyti. XIX a. pir
moje pusėje gimęs lygina
masis istorinis kalbų moks
las iveda lietuviu kalba i 
mokslo pasaulį. Lietuvių 
kalbą, kaip vieną iš dain 
giausia senovinių žodžių ir 
formų išlaikiusių gyvųjų 
indoeuropiečių kalbų, pra
deda tyrinėti rusų, ukrai
niečių, lenkų, čekų, bulga
rų, vokiečių, švedų, norve
gų, prancūzų, italų, estų, 
suomių ir kitų tautų ling
vistai.

XIX a. antroje pusėje 
lietuvių kalbos tyrinėjimo 
bare apsirodė ir lietuviai 
(A. Juška, K. Jaunius ir 
kiti).

XX a. pradžioje Rusijos 
universiteįai, paša ulinio 
garso rusų lingvistai išugdo 
mums žymiausią lietuvių 
kalbotyroje lingvistą K. Bū
gą ir literatūrinės kalbos 
ugdytoją J. Jablonskį.

K. Būga gimė 1879 metų

lapkričio 6 d. Pažiegės vien
kiemyje (dabartiniame Du
setų rajone), vidutinio vals
tiečio šeimoje. Pramokęs 
skaityti ir rašyti pas “da
raktorių,” lankė Dusetų 
valsčiaus mokyklą, o paskui j 
mokėsi Zarasų apskrities 
mokykloje. 1892 m. nuve
žamas pas gimines į Peter
burgą, kur baigė keturias 
klases ir tėvų pageidavimu 
įstojo į kunigų seminariją. 
Bet čia jo nepatenkina teo- > 
loginiai dalykai, ir jis po 
metų išstoja iš seminarijos. 
1899 m. gauna tarnybėlę 
meteorologijos observatori
joje. Čia bedirbdamas susi
domi kalbos mokslu — kai- į 
botyra. Susipažįsta su A. 
Juškos, K. Jauniaus ir kitų 
kalbiniais darbais. Rusų 
kalbininkai pastebi K. Bū
gos didelius kalbinius gabu
mus ir plačiai jį įtraukia į 
kalbos mokslo darbą. 1902 
m. Rusijos Mokslų akade
mijos jis paskiriamas Jau
niaus sekretoriumi. 1905 m. 
jis įstojo į Peterburgo uni
versitetą, kurį baigė 1912 
m. ir F. Fortunatovo rūpes
čiu, Boduenui de Kurtenė 
pritariant, 1916 m. paski
riamas Peterburgo univer
siteto privat-docentu. 1917 
m. jis — Permės (dabar 
Molotovo) universiteto eks
traordinarinis profesorius. 
Įkūrus Tarybų valdžią Lie
tuvoje, 1919 m. Būga Tary
binės vyriausybės buvo pa
kviestas vykti į Vilnių re
daguoti lietuvių kalbos žo
dyno. Tačiau iš tolimojo 
Tomsko jis tesuspėja grįžti 
į Lietuvą 1920 m., kai užsie
niniai interventai ir lietu
viškoji buržuazija jau buvo 
pasmaugusi jauną tarybų 
valdžią. Lietuvoje K. Būga 

; ruošia žodyną, profesoriau
ji ja Kauno universitete, ruo-! 
j šia spaudai mokslo darbus. 
; Buržuazinė Lietuvos vy
riausybė, mėgusi kelti dide
lį triukšmą apie nacionali
nės kultūros ugdymą, bet 
iš tikrųjų tesirūpinusi siau
rais egoistiniais savo klikos 
interesais, nesudarė mini
maliausių sąlygų . žodyno 
darbui. Ankštame, tamsia
me ir triukšmingame bute 
įsikurdina lietuvių kalbos 
žodyno redakcija ir Būgos 
šeima. Atlyginimas men
kas. Būga buvo ir žodžių 
rinkėjas, ir redaktorius, ir 
korektorius, ir profesorius, 
ir pagrindinių lituanistinių 
darbų leksikologijos, akcen
tologijos, kalbos istorijos ir 
kitais klausimais autorius.

Nepakenčiamos gyvenimo 
sąlygos, įtemptas darbas 
suardė jo sveikatą, pakirto 
jį pačiame kūrybinių jėgų 
suklestėjime. Būgos amži
ninkas ir bičiulis įžymusis 
latvių kalbininkas prof. J. 
Endzelynas ne sykį yra pa
žymėjęs, kad daug padariu
sį ir labai daug žadėjusį lie
tuvių lingvistą Būgą pražu
dė lietuviškos buržuazijos 
egoizmas, padarydamas ne
su g r ą ž i namus nuostolius 
lietuvių kalbos mokslui.

K. Būga buvo glaudžiau
siai susijęs su rusų kalbos 
mokslu, su rusų kalbinin
kais. Įstojęs į Peterburgo 
universitetą, K. Būga klau
sė paskaitų pas Fortunato- 
vą, Bodueną de Kurtenė, 
Sobolevskį, jų įtakoje su
brendo kaip savarankiškas 
kalbininkas ir jautė nuola
tinę jų paramą. K. Būgai 
baigus universitetą (1912) 
m.), Rusijos Mokslų akade
mija akademikų Fortunato
vo ir Šachmatovo rekomen
davimu jam paveda A. Juš
kos žodyno redagavimą. K. 
Būgai buvo sudarytos' są
lygos susipažinti' Vilniuje

su lietuvių kalbos žodynais 
ir tikrinti medžiagą vietoje. 
Iki 1914 m. K. Būga paruo
šė spaudai lietuvių kalbos 
žodyno II-jo tomo I-ąją da
lį. Rusų mokslininkų pa
stangų ir paramos dėka jis 
gauna stipendiją, gilina stu
dijas, o sunkiais pirmojo 
pasaulinio karo metais dir
ba mokslinį darbą Rusijos 
universitetuose.

Būga pasižymėjo didele 
pagarba rusų kalbai bei ru
sų kultūrai ir kovojo prieš 
buržuazinį naciona 1 i s t i n į 
purizmą, ujusį iš lietuvių 
kalbos tuos slaviškos kil
mės žodžius, kurie tvirtai 
įėjo į lietuvių kalbos pa
grindinį žodyninį fondą ir 
sudėtį. Pasidaręs savaran
kišku tyrinėtoju, K. Būga 
ir toliau palaikė glaudžius 
ryšius su įžymiaisiais <tisų 
kalbininkais, su rusų kalbos 
mokslu. Tie ryšiai K. Bū
gos buvo palaikomi iki pat 
mirties, net sąlygomis bur
žuazinio režimo, kuris vi
sais būdais stengėsi atitver
ti Lietuvą nuo Tarybų Są
jungos. K. Būga susiraši
nėjo su tarybiniais kalbi
ninkais akademiku L. A. 
Bulachovskiu, profesoriais 
Durnovu, Iljinskiu, A. L. 
Pogodinu ir kt. Jis recen
zavo Tarybų Sąjungoje pa
sirodžiusius kalbinius dar
bus, tuo pačiu juos propa
guodamas.

K. Būga buvo nepapras
tai darbštus, kuklus moksli
ninkas. Jam teko dėti pa
grindus lyginamajai istori
nei lietuvių kalbotyrai. Dau
gelis lietuvių kalbotyros ba
rų dirvonavo. Būga — ir 
leksikografas - leksikolo
gas, ir akcentologas, ir di- 
alektologas, ir kalbos ‘Isto
rijos tyrinėtojas. Jo kalbi
nės veiklos rezultatas >—ke
liasdešimt atskirai ar perio
dinėje spaudoje paskelbtų 
darbų.

Lietuvių tarybinių kalbi
ninkų uždavinys —marksis
tiškai išnagrinėti gausų K. 
Būgos kalbinį palikimą. Ne 
viskas šiame palikime yra 
priimtina, ne visi jo darbai 
vienodai vertingi mokslo 
požiūriu. K. Būga buvo ri
botų visuomeninių-politinių 
pažiūrų, kas, be abejo, tu
rėjo įtakos ir jo moksliniam 
darbui.

Nemažas Būgos ir rank
raštinis palikimas, kurį iš
studijuoti yra mūsų kalbi
ninkų svarbus-uždavinys.

K. Būga pažymėtinas pir
miausia kaip didžiojo lietu
vių kalbos žodyno pradinin
kas. Savo surinktąja me
džiaga bei pirmaisiais lie- 

’ tuvių kalbos žodyno sąsiu
viniais jis daug yra prisi
dėjęs prie lietuvių leksiko
grafijos ugdymo. Savo gau- 

i siais etimologijos, žodžių 
darybos, istorijos bei geo
grafijos, semantikos ir kt. 
tyrinėjimais jis skynė kelią 
lietuvių leksikologijai. Jo 
padaryta nemaža pagrįstų

I žodžių kilmės aiškinimų, 
kurie gali būti panaudoti 
kaip pagrindas sudarant 
etimologinį bei istorinį žo
dyną.

Iki šiol nenustojo reikš- 
i mės Būgos darbai “Apie 
> lietuvių asmens vardus,” 
Į “Kalba ir senovė” ir kt. 
i Toliau vystant istorinę ak- 
į centologiją, neapeitinas jo 
; darbas “Kirčio ir priegai- 
; dės mokslas.”

Literatūrinės kalbos vys
tymui svarbu yra panaudo
ti Būgos sukauptą liaudis 
kalbos žodžių lobį ir jo tei
singus nurodymus dė! /kal
binių taisymų.

Būgos surinkta gausi tnę- 
(Tąsa 3-čiame pusi.)



x. Čechovas Polemika ir kritika CLEVELANDO ŽINIOSProtingas 
į^idury virtuvės stovėjo kiemsargis 

Filipa ir sakė pamokslus. Klausėsi jo 
lekajai, vežikas, dvi kambarinės, virė
jas, virėja ir du berniukai — virėjo pa
dėjėjai, tikri jo sūnūs. Kas rytas jis ką 
nors vis skelbdavo, gi šį rytą jo kalbos 
tema buvo švietimas.

— Ir gyvenate jūs visi, lyg kokie 
kiauliški žmonės,— kalbėjo jis, laikyda
mas rankose kepurę su skardiniu ženk
lu. — Sėdite, tupite jūs čia, ir, be tam
sybės, nematyti jumyse jokios civilizaci
jos. Mišką šaškėmis lošia, Matriona 
riešutėlius gliaudo, Nikiforas dantis šie
pia. Argi tai protas? Tai ne iš protin
gumo, o iš kvailumo. Nei kiek jumyse 
nėra protinių gabumų! O kodėl?

— Tas teisybė, Filipai Nikandričiau, 
— pastebėjo virėjas. — žinoma, koksai 
mūsų protas? Mužikiškas. Argi mes 
ką suprantame?

— O kodėl jumyse nėra protinių ga- 
hemų? — toliau kalbėjo kiemsargis. — 
indei, kad jūs neturite tikro taško. Ir 
knygučių jūs neskaitote, ii’ apie raštus 
jūs neturite jokio supratimo. Paimtu
mėte knygutę, atsisėstumėte sau ir pa
skalytumėte. Juk skaityti, berods, mo
kate, sugraibote raides. Va tu, Miša, 
paimtum knygutę ir paskaitytum čia. 
Tau būtų nauda, na ir kitiems malonu
mas. O knygutėse apie visokius daiktus 
dėstoma. Ten ir apie gamtą rasi, ir 
apie dievybę, apie žemės kraštus. Kas 
iš ko daroma, kokie įvairūs žmonės viso
kiomis kalbomis. Ir apie stabmeldystę 
irgi. Apie viską knygose rasi, kad tik 
noro būtų. O tai sėdite sau prie krosnies, 
ryjate ir geriate. Nelyginant galvijai 
neraliuoti! Tftl-

— Jums, Nikandričiau, į sargybą me
tas, — pastebėjo virėja.

— Žinau. Ne tavo reikalas man nu
rodinėti. Va, pavyzdžiui, sakysime, kad 
ir mane paėmus. Koks čia gali būti ma
no užsiėmimas tokiam senyvam mažiuj? 
Kuo savo širdį galiu užganėdinti? Nė
ra geresnio daikto, kaip knygutė ar laik
raštis. Tuojau va eisiu j sargybą. Išsė
džiu prie vartų kokį trejetą valandų. Ir 
jūs manote, žiopsosiu arba niekus su 
bobomis plepėsiu? Ne-e, aš ne toksai!. 
Pasiimsiu knygutę, atsisėsiu ir skaitysiu 
savo malonumui. Taigi mat.

Filipas išsiėmė iš spintos sudriskusią 
knygutę ir įsikišo ją į užantį.

— Va koks mano užsiėmimas. Iš ma
žens įpratau. Moki žodį, žinai kelią — 
girdėjote, berods? Tai mat...

Filipas užsidėjo kepurę, krenkštelėjo

kiemsargisO
ir niurnėdamas išėjo iš virtuvės. Jis 
nuėjo už vartų, atsisėdo ant suolo ir ap
siniaukė, lyg debesis.

— Tai ne žmonės, o kažkokie kiauliš
ki chemikai, — burbtelėjo jis, vis tebe
galvodamas apie virtuvės gyventojus.

Nurimęs, jis išsitraukė knygutę, rim
tai atsiduso ir ėmė skaityti.

“Taip parašyta, kad geriau ir nerei
kia, — pagalvojo jis, perskaitęs pirmąjį 
puslapį ir pakraipęs galvą. — Duoda gi 
dievas proto!”

Knygutė buvo gera, Maskvos leidinys: 
“Šakniavaisių auginimas. Ar reikalin
gas mums sėtinys.” Perskaitęs pirmus 
du puslapius, kiemsargis reikšmingai 
palingavo galva ir nusikosėjo.

— Teisingai parašyta!
Perskaitęs trečiąjį puslapį, Filipas su

simąstė. Jis norėjo galvoti apie mokslą 
ir kažin kodėl apie prancūzus. Galva 
nusviro jam ant krūtinės, alkūnės įsirė
mė į kelius. Akys prisimerkė.

Ir sapnavo Filipas sapną. Viskas, ma
to jis, pasikeitė: žemė ta pati, namai to
kie patys, vartai kaip pirma, bet žmo
nės visai ne tie pasidarė. Visi žmonės 
protingi, nėra nei vieno kvailio, ir gat
vėmis vaikšto vis prancūzai ir prancū
zai. Vandens vežėjas, ir tas protauja: 
“Aš, prisipažįstu, klimatu labai nepa
tenkintas esu ir noriu r termometrą pa
žvelgti”, o jo rankose stora knyga.

— O tu paskaityk kalendorių, — sako 
jam Filipas.

Virėja kvaila, bet ir ta kišasi į pro
tingus pokalbius ir įterpia savo pastabų. 
Filipas eina į nuovadą įregistruoti savo 
gyventojų, — ir keista, net šioje rūsčio
je vietoje kalba tik apie protingus daik
tus, ir visur ant stalų guli knygutės. O 
va kažin kas eina prie' lekajaus M’išos, 
purto jį ir rėkia: “Tu1 miegi? Aš tave 
klausiu: tu miegi?”

— Sargyboje miegi, mulki? — girdi 
Filipas griausmingą kažin kieno balsą. 
— Miegi, nenaudėli, galvijau?

Filipas pašoko ir pratrynė akis; prieš 
jį stovėjo nuovados viršininko padėjėjas.

— A? Miegi? Aš uždėsiu tau pabau 
dą, bestija! Aš parodysiu tau, kaip mie
goti sargyboje, šunsnuki!

Po dviejų valandų kiemsargį pareika
lavo į nuovadą. Paskiau jis vėl atsira
do virtuvėje. Čia, paveikti jo graudeni
mų, visi sėdėjo aplink stalą ir klausėsi 
Mišos, kuris kažin, ką slebizavo.

Filipas, susiraukęs, išraudęs, priėjo 
prie Mišos, sudavė pirštine per knyga ir 
tarė niūriai:

— Mesk šalin!1883
MONTELLO, MASS.

LIETUVIS TEISĖJAS
Lietuvis advokatas Anta

nas Kupka tapo teisėju 
(judge). Jį toms parei
goms paskyrė Massachu
setts gubernatorius Herter. 
Pirmiau Antanas Kupka 
buvo teismo raštininku 
(derk).

Teisėjo pareigas pradėjo 
eiti gruodžio 14-tą. Pirmu
tinis prasikaltėlis jam pasi- 
flKkė bedarbis, 6 vaikų tė
vas. Teisėjas jį švelniai pa
leido. Bet paskui atsirado 
moteris, kuri už tai protes
tavo. Jinai sakė, kad tas 

. vyras yya buvęs teistas pir
miau, jis neužsimoka bilų.

Montellos lietuviai džiau
giasi, kad Antanas gavo 
teisėjo profesiją. Jis tam 
yra tinkamas ir teisingas. 
Gero pasisekimo Antanui 
teisėjo pareigose!

RADO MIRUSI
Lapkričio pabaigoje rado 

jau keletą dienų mirusį Juo
zą Naujoką, apie 72 metų 
amžiaus. Gyveno pavieniu 
kokioje tai šantėje (lūšno
je) krūmokšniuose netoli 
Winter St. Turėjo seną 
automobilį. Aplink šantę 

laikėsi visokio laužo. Poli
cija rado aplink juosmenį 
užrištų pinigų. Paskui, po 
laidotuvių, kažin kas tą šan
tę uždegė. Po to ten rado 
geležinę -dėžę, kurioje poli

cija rado karo bonų ir dau
giau pinigų.

Šiame mieste jo giminių 
nėra. Sakoma, kad jis turi 
Amerikoje seserį, kur nors 
Pennsylvania valstijoje.

Iš Lietuvos paėjo Bliu- 
viškių kaimo, Griškabūdžio 
parapijos, Šakių rajono 
(apskr.).

Giminės galite atsišaukti 
šiuo adresu: 162 Melrose 
St., Brockton, Mass.

George Shimaitis

Oficialiais daviniais, tre
cioj spalio savaitėj Kana
doje užsiregistravusių be
darbių buvo 259,170. še
šiais procentais daugiau, 
negu tuo metu buvo pernai.

KALBININKAS KAZ. 
BŪGA

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
džiaga apie baltų gentis bei 
jų kalbų ypatybes; ir toles
nis tarybinių kalbininkų ir 
istorikų uždavinys — kri
tiškai bei visapusiškai ap
svarstyti baltų genčių pro
blemą kalbos, istorijos, et
nologijos ir archeologijos 
mokslo šviesoje.

K. Būgos kalbinio paliki
mo nagrinėjimas ir jo ge
riausių darbų įsisavinimas 
padės toliau vystyti lietu
viu kalbos mokslą.

J. Kruopas
filologijos mokslų 
kandidatas

Montreal, Canada
Ant Mount Royal, gražia- 

vietėje Chalet, Spiros Co- 
livas ilgus laikus bu^o iš
nuomavęs nuo miesto tą 
vietą ir ten užlaikė resto
raną su užkandžiais ir 
minkštais gėrimais. Neabe
jotina, darė ten gražų pel
ną. Bet kiek laiko atgal 

į miestas iš jo atėmė tas kon- 
■ cesijas. Jis liko miestui 
1 skolingas $4,500 už rendas 
1 ir kitas sąskaitas. Ge- 
jruoju nesutinka atmokėti 
į skolas, todėl miestas nuta
rė traukti į teismą.

“Baby shower party”
Verdunietė Julė Bobelienė 

(Šlekyfė) ruošiasi neužilgo 
tapti motina. Ta proga jos 
artimos draugės jos pager
bimui gruodžio 4 d. suren
gė “baby shower party.” 
Apart gerų linkėjimų lai
mingai tapti motina, įteikė 
dar ir dovaną, pritaikytą 
naujam (ar naujai) “atei
viui.”

Buvo atvažiavęs 
svečiuose žentas

Rosemountiečių Petronių 
žentas iš Jungtinių Ameri
kos Valstijų buvo- atsilan
kęs svečiuose. Ta pačia pro
ga tenka priminti, kad jo 

.žmona, o Petronių duktė 
Jane, jau turi susilaukusi 
sveiką ir gražią dukrelę. 
Motina ir naujagimė, sako, 
jaučiasi gerai. J. ,

LIETUVOS SŪNUS IŠEI
VIS ATSAKO SAVO

KRITIKAM
Mano kūrinys “Lietuvos 

Sūnus Išeivis,” kuris ilgo
kai ėjo per “Laisvę,” mano 
nuostabai, iki šiol jau susi
laukė net keturių draugų 
skaitytojų aštrios kritikos. 
O nei vieno tokio, kuris bū
tų pasitenkinęs. Iš tikro, 
turiu stebėtis, kokios skir
tingos žmonių mintys. Tą 
pats patyriau ne tik na
muose, savo mieste, bet ir 
toli už namų. Tai yra: “L.” 
koncerte lapkričio 14-tą d.

Ir dabar tikrai žinau, 
kad pasitenkinusių mano 
kūriniu yra kur kas dau
giau nei kritikų. Liberty 
Auditorijoj teko kalbėtis su 

! daugeliu draugų ir draugių 
ir visi sakė, kad labai gra
žiai parašytas, miela skai
tyti. Su vienais dar nebai
giau, kaip štai iš užpakalio 
draugas Grybas čiupo už 
rankos ir sako: “Eik šian 
su manim, vieni žmonės bū
tinai tave šiandien nori ma
tyti.” Ir vos mums apsi
sukus porą žingsnių, drau
gas vėl sušuko: “Va šitie, 
šitie.” Supažindino, pasi- 
spaudėme dešinėmis. Tie 
žmonės sako: “Malonu, ma
lonu jus, drauguti, pažinti, 
Susninkų Jurgi; dėkui už 
parašymą tokio gražaus ra
šinio, ‘Lietuvos Sūnus Išei
vis.’ Ar dar ilgai eis per 
‘Laisvę’?” Aš jiems paaiš
kinau, kad su vakar dienos 
numeriu jau pasibaigė.

“Jau pasibaigė?” liūdnai 
ištarė moteriukė. “O mes 
taip mylėjome skaityti ir 
pabaigos nematėme.” Jos 
draugas sako: “Mes vakar 
dienos ‘L.’ negavome, . tai 
antradienį matysime pabai
gą.” Bet, draugučiai, tik 
padėkoti neužtenka. Reikia 
patiems parašyti keletą ei
lučių į “Laisvę,” kad ir ki
ti jūs mintis matytų.

Visiems atskirai savo kri
tikams nemaniau atsakyti. 
Bet “Laisvėje” už lapkričio 
19 d. su savo kritika pasi
rodė tūlas Eks-mainierys, 
kuris ne juokais mano kū
rinį labai sukritikavo, o au
torių paliko viso labo tik 
“kvaileliu,” svajotoju. Jam, 
mano kūrinys labai nepa
tinka, tiesiog pasmerkia; 
anot jo, viskas tik išgalvo
ta, neturi nieko bendro su 
tikrove. Aš nežinau, kaip 
Eks-mainierys suprantate 
tikrovę. Tik pradėdamas 
kritiką, pats Eks-mainierys 
prisipažįsta: “niekada nesu 
rašęs, nesu kritikas.” Bet 
mano kūrinys taip jam pa
dilgino jausmus, kad turėjo 
(gal pirmą kartą savo gy
venime) griebtis plunksnos 
ir sukritikuoti, ką kitas pa
rašo, sukuria. (Čia būtinai 
truputį turiu nuklysti nuo 
temos, nes to reikalauja .ši
to rašinio etika.) Gal tik 
dėl tokių kritikų, kokiu pa
sirodė Eks-mainierys, ir lie
tuvių rašytojų mes turime 
mažai. Mažai tokių, kurie 
su savo kūriniais išeina, pa
sirodo viešumoje. Turime 
gerą pavyzdį iš anuomet 
LMS centro paskelbto kon- 
testo lietuvių teatro scenai 
parašyti kokį veikalėlį — 
operetę, dramą ar kitokį 
kūrinėlį, kurį būtų galima 
suvaidinti paprastoj svetai- 
niukėj be didelių išlaidų, 
prisiruošimo, ilgo artistų 
mokymosi.

Bet kas gi pasirodė? Vi
so labo kontestan išstojo 
tik keturi rašytojai. O juk 
visiems žinoma, kad lietu

vių mokytų rašytojų, kurie 
gali kurti ir sukurti gerų 
veikalų teatrui, yra, bet 
kontestan nestojo. Nestojo 
gal tik dėl to, kad bijojo 
kritikų. Antra: todėl, kad 
parašyti scenai bent kokį 
veikalą yra labai sunkus, 
įkyrus darbas, kuris iš au
toriaus paima daug rūpes
čio, energijos ir nemažai 
laiko reikia išeikvoti, o 
naudos mažai. O dar kuris 
tik draugas parašė kokį 
nors kūrinėlį scenai ar šiaip 
kokią apysaką, romaną, tai 
tada išlenda iš kanapių visi 
Pilypai ir nemielašir din
gai kritikuoja. Kritikuoja 
net užgauliojančiai, tiesiog 
pasmerkia mirčiai autorių 
ir jo kūrinį.

Kad jis to ir to nepami
nėjo; to ir to nežinojo, ne
pažino, o turėjo žinoti. O 
kad autorius ant savo kūri
nio gal prasėdėjo šimtus ir 
tūkstančius valandų, tai tie 
kritikai nė nepagalvoja. Jis 
tik su vienu pusvalandžiu 
plunksnos darbo visa auto
riaus triūsą paverčia nie
kais. Man teko skaityti pa
saulyje geriausia išgarsėju
sio rašytojo Maksimo Gor
kio, rodosi, “Mano Univer
sitetai.” Ten jis sako: “Kai 
tik aš pradėjau rašinėti į 
laikraščius, tai tuoj patėmi- 
jau, kad juo daugiau ką iš
galvoji, tuo geriau myli, 
patinka skaitytojams.” Ar 
Upton Sinclairio garsioji 
knyga “Raistas,” kuris su
purtė kuone visą Amerika, 
buvo parašyta be išgalvoji
mo? Ar tos knygos auto
rius visur ir visuomet se
kiojo paskui Jurgį Butkų? 
Ar jis ėjo .tą naktį, kada 
Jurgis—sušalęs, išalkęs, su
vargęs — vaikščiojo Chica- 
gos gatvėmis ir pasitikęs 
į priešingą pusę einantį gu- 
bernato r i aus m i 1 i j o n ieri a u s 
brolvaikį, kvailiuką, pusgir
tį, kreipėsi prie jo, prašy
damas 10 centų ant kavos 
puodelio, o tas pasakė: “Aš 
irgi tokis pat valkata, eik 
šian su manim, aš tave ge
rai pavaišinsiu”? Bet kai 
jie susirado vežiką ir rei
kėjo užmokėti, tai tas 
“vargšelis” išsit raukė iš 
kelnių kišenės pundą bank
notų, vieną padavė Jurgiui, 
kad užmokėtų vežėjui, o 
Jurgis tuo momentu galvo
jo: čiupti tą visą pundą ir 
mauti šalin... Bet jo gal
vota viena sekundė per il
gai: draugas gi, ištraukęs 
vieną padavė jam, o kitus 
įsikišo vėl į kišenę.

Ir kada vežėjas juos par
vežė, tai Jurgis nusistebėjo, 
pamatęs paežerėje didingą 
palocių. Jo draugui koman
duojant, tarnas turėjo už
mokėti vežėjui ir Jurgiui 
paruošti puotą. Ten Jurgis 
buvo’ puikiai pavaišintas.. 
Net ir persiškų slyvų .gavo. 
O jo “draugas,” sėdėdamas 
kitoje pusėje' stalo, links
mas išsiplepėjo, kad jo dė
dė, gubernatorius, išvykda
mas į Franci ją, paliko jam 
tik tris tūkstančius dolerių 
ant trijų mėnesių. Ir kad 
jis labai myli ir apsives su 
tarnaite Katriute... Bet 
pakol Jurgis pavalgė, jo ge
rasis “draugas” g ar šiai 
knarkė... C) tarnas Amil- 
tonas, tatai matydamas, pa
sišaukė “svečią” prie durų, 
paėmė už rankos, spyrė į 
sėdynę ir smarkiai pastū
mė, kad Jurgis tekinas nu
lėkė laiptais ir atsidūrė 
sniege...

(Bus daugiau)

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naują skaitytoją. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

PASISKUBINKIME ĮSIGYTI 
METELIONIO KNYGĄ

Antano Metelionio knyga 
“Apie Dievus ir žmones” jau 
neužilgo bus gatava. O iš anks
to užsisakydami, galime ją 
gauti tik už vieną dolerį ir 
mūsų vardai bus išspausdinti 
knygoje, tik mūsų užsakymai 
turi pasiekti autorių ne vėliau 
1955 m. sausio 10 d. Todėl 
mūsų užsakymai privalo būti 
pasiųsti ne vėliau Naujų Me
tų.

Clevelande ir apylinkėje 
gyvenantiems galima užsisa
kyti Metelionio knygą pas J. 
žebri, kuris pasirūpins, kad 
mūsų užsakymai būtų priduo
ti laiku ir be jokio rūpesčio. 
Tai pasiskubinkime priduoti 
laiku.

Antanas Metelionis nuo sa
vo jaunų dienų studijavo re
ligijų besivystymą dar gilioje 
senovėje, tūkstančius metų 
prieš Kristaus erą. Metelionis 
turėjo susisiekimus su' Europos 
atėjistais ir studijavo jų raš
tus. Todėl jis yra pilnai kom- 
petentiškas parašyti laisvosios 
minties studijavimui ir sma
giam pasiskaitymui knygą.
BUVO LIŪDNOS IR SKAIT

LINGOS LAIDOTUVĖS
Kuomet penkių gaisre žu

vusiu kūdikiu kūneliai, šutai- 
pinti i 3 karstelius, buvo ne
šami į Friendship Baptistų baž
nyčią, kurioje jau buvo susi
rinkusių apie 700 negrų ir bal
tų žmonių, žuvusių kūdikių 
jaunos motinos, eidamos pas
kui karstelius, garsiai verkė 
ir jas prilaikė bažnyčios tar
nai, kad nesukluptų. Iš vienos 
jaunų motinų, per verksmus 
pasigirdo,“Oh Dieve! Kodėl!“ 
Tas klausymas skaudžiai pa
lietė visų susirinkusių jausmus 
ir kuone visiems išspaudė aša
ras, o nekurios moterys nual
po.

Kunigai, sakydami prakal
bas, irgi pasiėmė rišti tą klau
simą : kodėl balti šovinistai ne
išleidžia negrų žmonių iš tų 
pavojingai perpildytų lužnų, 
kurios jau tikroje to žodžio 
prasmėje pasidarė gaisrų 
spąstais. O tuo baltųjų šovinis
tų neišleidimu negrų žmonėms 
apsigyventi žmoniškesnėse vie
tose pasinaudodami lūžnų sa
vininkai lupa dar didesnes 
rendas ir ieško ar neras dar 
kokį kambarėlį pertverti į du 
ir pasiimti dar 8 dolerius į sa
vaitę. Yra tokių godišių, kurie 
iš dviejų-, šeimynų namo turi 
pertvarstę nuo skiepo iki pa
lėpių, padarydami nuo 7 ir 
daugiau šeimų “namą” ir pri
silupa iš jo apie po $400 per 
mėnesį.

Kūdikiai palaidoti Ever
green Memorial kapinėse.

Teko nuvažiuoti ir į tą tra
gedijos vietą, 2675 E. 51 gat
vė. Iš viršaus nesimatė daug 

Antano Metelionio Knygą 
“Apie Dievus ir Žmones"
Smagu, kad Metelionio knygos prenumeratą 

rinkimas eina gana gerai. Tačiau jau laikas 
suskubti ir baigti tą darbą. Norime baigti pre
numeratų rinkimą su naujais metais. Iki sau
sio 10 dienos visų knygą užsisakiusiųjų vardai

A turi būti priduoti spaustuvei. Taigi, gruodžio 
mėnesiu reikia skubiai rinkti prenumeratas ir 
baigti rinkimą paskirtu laiku.

Kurių dar niekas nepakalbino užsiprenume
ruoti ta knygą, tie užsisakykite patys. Prenu
meratas siųskite Autoriui arba Laisves įstaigai. < -

Knyga galėtų būti gatava pradžioje vasario 
mėnesio, jei suskubtume prenumeratų rinkimu. 
Tą darbą žymiai gali pagreitinti asmenys patys * 
užsisakydami knygą. Kaina tik $1.00. Be ati
dėliojimo prisiųskite doleruka ir savo vardų ir * 
antrašą.

--u i !■■■ mu i. isaaa—b
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apdegimo, matomai ugniage
siai greitai užgesino. Iš vir
šaus žiūrint į tą lūšną, atrodo, 
kad ji bus statyta virs 50 me
tų atgal dėl dviejų šeimynų, 
bet dabar, kai kaimynai man 
papasakojo, ta lūšna yra iš- 
tvarstyta nuo skiepo iki palė
pės (atiko), ir dabar jau 7 
šeimynų bei 4 kambarėlių pa
vieniams pergulėti “namas.”

Apie 5 metai atgal tą dvie
jų šeimynų namą nupirkusi 
Mrs. Gilium, užmokėdama 
$5,000. Pertvėrinėjimui dėl 7 
šeimų ir 4 atskirų kambarėlių 
pasisamdė, kaip čia vadina, 
“visų amatų džekius,” kurie 
atliko visą darbą: pertvarstė, 
suvedžiojo vandens rynas, 
elektros vielas ir viską, kas 
ten buvo reikalinga,— neturė
dami jokio pavėlinimo tokiems 
darbams atlikti. Savaime aiš
ku, kad ir Mrs. Gilium nebūtų 
gavusi pavėlinimo tokiam per- 
tvarstymo darbui, už tai ji ir 
nesivargino juomi. Gal jai ir 
reikėjo duoti kam kyšių, bet 
tai jos dalykas.

Po įvykimo tos baisios tra
gedijos, Cleveland© Miesto 
Tarybos susirinkime, miesto 
majoras svaidė visokiais ape
titais į Tarybos narius, pasta
rieji metė majorui atgal, ne
galėdami surasti kas kaltas, 
kad tos lūšnos nėra inspektuo
jamos. To pasekmė: Mi’s. Gil
ium buvo apklausinėjama • ir 
iš to išplaukė Mrs. Gilium 
principiniai dalykėliai, būtent, 
kad toje jos lūšnoje randasi 
nuo 26 iki 30 asmenų; rendų 
mokėjimas nustatytas ant sa
vaitinių pamatų ir kad ji gau
nanti mėnesinių įeigų apie 
$440, metams $5,280. Tai yra 
daugiau, negu ji mokėjo pirk
dama.

Dar biskutis apie tragedijos 
įvykį: Mr. ir Mi’s. Duvall,tri
jų žuvusių kūdikių tėvai gy
veno skiepe, bet kūdikiai buvo 

,feųK( Mrs. Duvall sesute Mrs. 
Johnson palėpėje. Mrs. John
son yra našlė. Ji ta tragedijos 
naktį, palaukusi iki visi 5 kū
dikiai užmigs, apie 9:30 v. v. 
išėjo pas motiną, kuri gyveno 
už poros blokų. Vėliau, kas 
pabeldė į Duvallų duris, sa
kydamas, kad viršuje yra 
gaisras. Juodu abu šoko bėg
ti gelbėti kūdikius, bet lieps
na su dūmais jau veržėsi laip
tais žemyn, nebebuvo galimy
bės kūdikius išgelbėti. Ugnia
gesiai surado, kad kūdikiai 
buvo išbudę, 2 ir 2 gulėjo lo
voje kryžiavai; seniausis, ma
tomai apsisupęs kuo, bėgęs 
prie lango ir suklupęs.

J. N. Simans

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums I namus 
svarbiausias žinias iš viso pa* 
šaulio.
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Trijuose namuose 
numušė rendas

ris

pa- 
ten

(J a isragesy bos v irsi n i nkas
Cavanah patikrino padėtį vi
suose tuose 13-je namų, ku
riuos buvo pagrasinęs uždary
ti gruodžio 20-tą. Atrado, kad 
gerai paspausti savininkai pa
sistengė ant greitųjų
didžiausius pavojus prašalinti. 
Gyventojai' pasiliko savo 
tose.

Kitu trijų namų Bronx e 
tikrinimas parodė, kad 
pavojai ne prašalinti. C
nagh tiesioginiai kreipėsi Į 
valstijinį butams valdininką 
McGoldrick su pareikalavimu 
ten rendas numušti, palikti 
tik po $1. Tą ir padarė. Tuo 
patimi ten palikta gaisrage- 
sių sargyba per ištisą parą.

Gyventojų neiškraustė ir iš 
tų 3 namų. Pasirodė, jog tie 
namai daugiausia apgyventi iš 
pašalpos gyvenančia biednuo- 
mene. Labdaros Department o 
valdininkai sake, kad jie ne
galėtų surasti kitą butą dide
liam skaičiui tokių šeimų, ku
rios neišgali aukštų rendu.

Unijistai rašo, jog 
nuolankavimas bosui 
nepagelbėjo

Viešbučių darbininkų lai
kraštukas “Hotel” atžymėjo 
Wanamaker krautuvių darbi
ninkams padarytą skriaudą 
uždarymu krautuvių. Ten iš
keliama naujas dalykas, ku
rio kiti darbininkų laikraš- 
čiaai gal buvo nepastebėję. 
Primena, jog Women’s Wear 
Daily buvo rašyta, kad krau
tuvių uždarymas buvo “pir
muoju žingsniu plane stock- 
holderiams išvengti mokėjimo 
taksų.” PiiTna savo oficialiuo
se pranešimuose sakė, būk tu
rinti koncentruoti dėmesį toms 
krautuvėms, kurias turi Phi
ladelphijos apylinkėse.

Po antrašte “1,800 pravary
ti iš darbo Kalėdoms,” vieš
bučių darbininkai unijistai ra
šo apie Wanamaker darbinin
kus jog—

“Vienu1 skaudžiausių pažy
mių Wanamaker darbininkus 
ištikusioje nelaimėje yra tas, 
kad jie per metų metus buvo 
įtikinti, būk jų padėtis, ‘skir
tinga’ nuo kitų darbininkų, 
nes jų samdytojai specialiai 
juos Įvertina. Jie turėjo lyg ir 
uniją, ‘nepriklausomą’, grupę, 
kuri nuolankiai atsinešė Į tos 
įstaigos vadovybę, atmetė ko
vingumą, laikėsi nuošaliai ki
ti) tos srities unijų, atsisakė 
tapti dalimi darbininkų1 orga
nizacinio kūlio. Nebuvo pilnu
tinai kompaniška unija, bet 
arti to.

“Ko tuomi atsiekė? Turėjo 
žemesnes algas, negu kitose 
krautuvėse. Smulkučiai algų 
priedai bėgiu paskiausių tre
jų metų, ąakoma, sudarė viso 
iki $1.25 savaitei. Gi atstaty
mo iš darbo mokesties žadėjo 
mokėti ne daugiau* kaip už 8 
savaites, nors darbininkas bū
tų buvęs ten išdirbęs 40 ar 
50 metų...”

Laikraštukas ragina paly
ginti tai su viešbučių darbinin
kų gautais per tą laiką mo
kesties priedais ir pensija vi
sam likusiam darbininko am
žiui po išdirbimo daug trum
pesnio laiko. Pažymi, jog at
statytieji krautuvės darbinin
kai daugelis buvo išdirbę virš 
20 metų, o kai kurie ir virš 50.

Unijistai pataria visiems pa
simokyti iš Wanamaker darbi
ninkų klaidos, jog neverta at
sidėti ant bosų malonės. Vie
natinis darbininkams užtikri
nimas bent ka yra gėrį, ko
vinga unija savo industrijoje, 
įstaigoje; tokia unija, kuri 
taipgi stiprina save ryšiais su 
•visomis kitomis unijomis ir 
bendruoju darbininkų judėji
mu.

Lauksime ne dovan u, žmonių
Kalėdinis prašymas visiems 

mūsų prietoliams ir gerų pra
mogų mėgėjams yra toks:

Tiesiai iš šapų ir raštinių 
keliaukite j Liberty Auditori
ją valgyti sykiu su mumis Kū
čių vakarienę! Nesigailėsite, 
šviežios žuvies karšta vakarie
nė su visais Kūčioms tinka
mais pridėčkais bus duodama 
vakarienės laiku.

Tradicijų prisilaikantieji lie
tuviai valgydavo Kūčiomis .12 
patiekalų. Mūsų gerosios sei
mininkės savo susirinkime pri
žadais padaryti visko, ko rei
kia aukštaičiams, žemaičiams 
ir dzūkams, priskaitė net arti 
20 patiekalų.

Mums, šeimininkėms, Kū
čios atsieina sunkiau, nes mes, 
daugumoje, taipgi dirbame 
už namų sienų. Taigi, turėsi
me* paskubomis bėgti iš šapų, 
apleisti darbaviečių paros 
tikslu pagaminti ši bendrą vi
suomenišką pobūvį. Tačiau ti
kimės, jog jus Įvertinsite mū
sų darbą kaip ir visuomet pra
eityje. Su ta viĮtimi jūsų lau
kiant toji 
lengvesnė ir

paskuba darosi 
darbas malonus.

Lauksime jūsų Liberty Au
ditorijoje gruodžio 24-tos va
karą. Vakarienę duosime 
vai., o gal ir anksčiau, jei 
reikalaus ankstybas svečių 
vykimas.

Moterų Klubas

l

to 
at-

Iškėlė dar 3 lėktuve
Grižimo iš darbo laiku 

madienio prievakari Indepen
dent linijų traukini A staiga 
sustabdė 
jo. Daug

Broadway-168 stoty- 
a.smenų* suvirto aut 
ant vienas kito. Įvy-- 
susižeidimų. šeši bu-

leisti po $7,500 kaucij 
rome Lieberman, vieną 
4, kurie buvo kaltinami

turėdami sau smagumo.
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SIUVIMO DIRBTI A f:
14 Single Needle Mašinų

10 1200 pėdų 2 Huffman pro- 
si.jimo mašinos Bronx

Tol. CV. 4-4484—-9 iki I vai.

savųjų

daugelio žuvusiu

Naujieji Metai Auditorijoje 
bus ko atsiminti

žmonės klausinėja, kokioje , 
(formoje Įvyks šiemetinis Nau- 
• jųjų Metų pasitikimas Liber
ty Auditorijoje. Atsakymas:

Tokioje pat, kaip kad buvo 
paskiausiais dvejais metais. 
Organizacijos, šeimos ar at
skiru asmenų grupės užsisako 
salėje stalą ar stalus. O ant 
tų stalų dedasi vaišes tokias, 
kokios kam skanu.

Kaip bus su tais, kurie ne
turi grupių? —klausia kiti.

Visi kviečiami. Kiekvienas 
gali ateiti prie grupės ar pats 
vienas. Pernai didelę dalį pub
likos sudarė tie, kurie atėjo 
tiktai šokti ir šiaip su visais 
pažįstamais ir draugais per
žengti slekstį į kitus metus. 
Jie nepaisė vaišių, tad ir nesi
dėjo į grupes. Be to, kas atei
na alkanas, gali gauti lengvų 
užkandžių čia pat Auditori
jos Lestaurane.

Klausiantiems, kiek kainuos:
Įžanga i šokius ir mokestis 

už žvangučius, blizgučius 
bendrai kainuos viso $1.50. 
Po tiek mokės turintis ar ne
turintis stalą. Stalo užsisaky
mas nieko nekainuoja. O tas, 
ką dėsis ant stalo, priklausys 
nuo grupių susitarimo.

Aido Choras ir su juo ba- 
liavosiantieji prieteliai 
sems susideda po $2 iy 
Įsakymus 
Įteikti i
jog tokios pat sąlygos prisidė
ti prieBimbos-Jankaičio ir Ko. 
stalo ir prid kai kurių kitų.

šokiams gros pirmos rūšies 
orkestras.

tuos 
turi choristams 
anksto. Girdėjau,

Stalų užsisakymui skambin
ti Liberty Auditorijos vedė
jui: Virginia 9-4 678.

Ar.

ko mažu 
v o roika 
nėję.

Motormaną atstatė iš tarny
bos iki įvykdys tyrinėjimą, 
nuo kurio priklausys ir jo dai

atLiebermann kas 
jungtas nuo byh 
dymo Menturio Prokuratūra

1247-249)

BING CROSBY
GRACE KELLY

WILLIAM HOLDEN
>n A PERLBERC SEATON P,«Ju«>or>

“COUNTRY GIRL’’
A ParamouAl PkIo'c

CRITERION •••

UžraAyklt Laisvę Savo Drungni

Englewoodc, savo bute, ras
tas miręs Alexis Thomson, mi
lijonierius linksmautojas, 40 
m. Sako, jog išbuvęs 48 valan
das mirusiu iki jį atrado. Lai
kinai nustatė, jog mirė niro 
širdies smūgio. Paskiausiais 
keleriais metais jo vardas bu
vo dažnai girdimas dėl pažin
čių Jelkės merginomis ir dėl 
dviejų divorsų.

Brooklyn-Richmond Hill 
Parengimu Kalendorius

Penktadienį, Gruodžio-Dec. 24
Kūčių Vakaras su Programa

Penktadienį Gruodžio - Dec. 31
Laukimas Naujų Metų

prigėrusius žmones
Pirmadienį narūnai iškėlė 

iš Italijos atskridusio sudužu
sio lėktuvo skeveldrų ir dar 
:’ mirusiųjų lavonus. Visi buvo 
lėktuvo darbininkai: jauna 
hostese ir du stewardai.

šimtuose tų šeimų, kurios 
i a u k e a t v y k st a n č i ų
šventės atėj'o tragn 
nos. Tarpe
jaunesniųjų, Astenijoje šerme
ninėje paguldyta 76 metų am
žiaus Giulia Taibi. Jos trys 
sūnūs nebuvo motinos matę 
pep 30 metų. Senutei paleng
vindami kelionę čionai atvykti, 
išpirko jai kelionę lėktuvu. Ji 
nebeturėjo laimės pamatyti 
vaikus, o jiems teko skaudus 
pamatymas motinos lavoni-

Sako, kad motormanas trau
kini sustabdė neprivažiavęs 
stoties galo. Durys atsidarė, 
bet vėl tapo tuojau uždary
tos ii* traukinys pasijudino 
baigti privažiuoti. Kas nors 
norėjęs toje stotyje išlipti iš
sigando, kad neišliptų, patrau
kė nepaprastos padėties sig
nalą (emergency cord). Mo
mentaliai sustabdžius trauki
ni, stipriai nesilaikiusieji ran
kenų virto ip parvertė kitus.

mc. Tačiau ji dar laiko sąry
šyje su mirtimi kito darbinin-

PO
su-

ko Ulricksono, kuris mirė 
to, kai jis buvo atrastas

PARSIDUODA 
BAKERY—LUNCH

$650 savaitinių jeigu, ilgų metų 
lysas; randa $90; didelė kampinė 
krautuvė. Nustatyta prieinama kai
na greitam pardavimui. Aukštas 
potencialius, puikiausias biznis. Pir
kite tuojau.

237 Central Ave., Brooklyn 
Tel. ES. 6-9690

1248-250)

AIDO CHORAS Camden, N, J

Iškėlimas dalių ir lavonų 
eina lėtai. Tam trukdo gelmė
je esanti tamsa ir pavojus, kad 
sudužusio lėktuvo skeveldrų 

I aštrumas gali nupjauti narū- 
aiams oro tiekimo ir jų iškeli
amo laidus. Ieškojimas dalių 
ir lavonų ir jų iškėlimas gali 
užtrukti dar gana ilgai.

Panaujino laivakroviy 
derybas su firmomis

New Yorko uosto laivakro- 
vius atstovaujanti unija —In- 
t. e rn at i o n a 1 Longshoremen’s 
Association — ir kompanijų 
sąjunga — Shipping Associa
tion — panaujino derybas už 
naują kontraktą. Paliečia 25,- 
900 uosto darbininkų.

Tuo patimi sykiu buvo susi
rinkę ir kitų rytinio pajūrio 

darbininkų atstovai, 
bendrai su 

kokią 
jeigu 

skelb-

Deimantuoti vagys
Atvykę į darbą pirmadienio 

rytą deimantais prekiavimo 
firmos savininkai rado Įstaigą 
apvogtą. Išnešta $150,000 ver
tės industrinių deimantų. Įs
taiga randasi 1650 Broad
way, New Yorke.

Vagys buvo ekspertai. Jie 
Įsigavo pro langą iš tuščio na
mo, iki apiplėšiamojo namo 
lango turėjo praeiti siauručiu 
kranteliu 14 aukštų aukštumo
je. Policija sako, jog ir sau
giųjų šėpų atidarymas vykdy
tas tos rūšies ekspertų. Dei
mantų! gavę, Įrankius paliko 
ten pat.

Šiomis dviemis švenčiu 
vaitėmis pakeista pamoku 
karas, Įvyks ketvirtadieniais, 
gruodžio 23 ir 30-ta. Po šve.n- 
čių pamokos vėl bus penkta
dieniais.

Moterys pamokas pradeda 
7:30 ir taip bus iki koncerto, 
kuris Įvyks sausio 23-čią. Viso 
choro pamoka prasideda 8 v.

ca-
va-

Nuteisė jauną gražuolę 
kaip Tar. Sąjungos šnipę

Berlynas. — Amerikiečių 
aukštosios komisijos Vokie
tijoje teismas nuteisė pen- 
keriems metams kalėjimo 
24 metų amžiaus gražuolę 
Irmgard Schmidt. Ji buvo 
apkaltinta šnipinėjime Ta
rybų Sąjungos naudai. Anot 
kaltinimo, ta jauna vokie
taitė prisiplakdavo prie 
amerikiečių žvalgybos kar
vininkų Vakarų Berlyne ir 
išgavusi pageidaujamą in
formaciją ją perduodavo ta
rybinei žvalgybai rytinėje 
miesto dalyje.

LLD 133 kuopa šaukia sa
vo metinį susirinkimą pirmą 
ncdeldienį sausio mėn., 2-trą 
vai. po pietų, toje pačioje vie
toje, kaip visuomet. Visi na
riai kviečiami atsilankyti, 
taipgi atsiveskite ir svečii£

Mieli draugai ir draugės! 
šitas mūsų metinis susirinki
mas yra gana svarbus. Bus 
valdybos rinkimas, išgirsite 
savo kuopos vajininko rapor
tą kaslink Laisvės vajaus, pa
siimsite po knygą ir Įsigysite 
Vilnies Kalendorių 1955 me
tams.

Pasimatysim, pasikalbėsim, 
vienu žodžiu, pralcisim links
mai popietį ir grįšim namo 
pilnai užsiganėdinę.

li oštų
Spėjama, jog jie 
newyorkieciais tarėsi, 
rolę Vaidintu tie kiti, 
n o w y o r k i e č i a m s reikėt ų 
t i streiką.

Veteranai gins savo 
narį nuo persekiojimo

Abrahomo Lincolno Briga
dos Veteranai nutarė veikliai 
vykdyti kampaniją išlaisvini
mui Steve Nelsono. Jie pareiš
kė, jog jam yra pavojus tapti 
pasiųstu kalėjimai! dviems de
šimtims metų.

Padėti laimėtj jam laisvę ir 
iškovoti atmetimą tų ragan- 
gaudiskų “sedition” Įstatymų 
gelbės ir finansiškai. Viena 
priemonių pinigams gauti yra 
išpardavimas knygų Men in 
Battle, kuri aprašo bendrąją 
Ispanijos demokratijos kovą, 
ir History of the Abraham 
Lincoln Brigade. Jas abi sykiu 
parduoda už $5. Gaunamos 
veteranų centre, 23 W. 26th 
St., New Yorke. Rep..

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

Stockholnias.— Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius Dag Hammarskjoldas 
tapo priimtas į Švedijos i 
akademiją, kuriai priklauso lis gaisras čia paliko bena-
tik 18 asmenų. Jie visi skai- i miais 6,000 kinų, 
tomi “nemirtingais.” j nys sudegė liepsnose.

Hong Kongas. — Didžiu-

4 asme-

Xmas Message from Quadruplets

five-year old Collins quadruplets, Barbara and Linda, EdwJrd 
and Andrew, pair up to wish all Americans a Merry Christmas and 
urge them to buy U. S. Savings Bonds as holiday gifts. The qitadrup. 
lets have been receiving Bonds as Christmas gifts for their future 
financial security from their parents, Mr. and Mrs. Charles Collins 
of Riverdale, N. Y.

Philadelphijos vajininkai 
darbuojasi pusėtinai gerai. Ei
na varžytinės su kitais mies
tais už pirmą vietą laimėtojų. 
Dabar, per šventes, yra gera 
proga, tik reikia tą progą ge
rai išnaudoti. Taip sakant, 
smarkiau sukrusti, padirbėti 
iš peties, o pamatysite, kaip 
Philadelphia atsistos ir pa
siliks pačiame viršuje vaji- 
ninkų lentelės.

Gaila, kad aš negaliu jums 
padėt tame vajaus užbaigos 
darbe, kadangi paskutiniu
laiku mano sveikata žymTžFT“ 
pašlijo i blogąją pusę, ran
duosi po gydytojo priežiūra, 
kurio Įsakymas draudžia išei
ti toliau1 nuo savo stubos ar
ba turėti reikalus su kokiu 
nors bizniu.

Bet turiu viltį, kad iki mū
sų kuopos susirinkimo susi- 
drutinsiu tiek, kad galėsiu su- 
surinkime dalyvauti. O dabar, 
proga švenčių sveikinu Lais
vės štabą ir kitus visus drau
gus ir drauges, velydamas vi
so labo pasilieku.

Camdenietis

Socialistai protestuoja
Amsterdamas. — Socia

listinio Internacionalo pil
domoji taryba pasiuntė pro
testą Čekoslovakijos val
džiai. Proteste sakoma, kad 
Čekoslovakija bereikalingai 
ir nepamatuotai kalina so
cialdemokratus.

Madridas. — Franco-^-ai
džia atidėjo planą oficialiai 
suvalstybinti visus laikraš
čius.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

<

Sekmadienį, Sausio-Jan. 9
Vaidinimas—“Prašvilpta Laimė”

Sekmadienį, Sausio-Jan. 16
D-ro .1. F. Boriso lekcija, 3 P. M.

Sekmadienį, Sausio-Jan. 23
Aido Choro Koncertas

Sekmadienį, Vasario-Feb. 6
Laisves Dalininkų Suvažiavimas ir Banketas

Visi aukščiau suminėti parengimai bus
‘ LIBERTY AUDITORIUM

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

i y, H

TONY’S

MATTHEW A. 
BUYUS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

*•
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J 

MArket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-68M

V AL ANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

r

4 puil. Laiivi (Liberty.) Ketvirtad., gruod. (Dec.) 23t 1954




