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KRISLAI
Sveikas protas ir vaikai. 
Teisė, kurių ir kuriems? 
Istoriniai nutarimai.
Pažadai ir ištesėjimai.

Rašo A. Bimba

Mažos ir mažai težinomos 
Wilkes-Barre, Pa., kolegijos 
studentai supliekė garsiojo 
Prince to n o universiteto stu
dentus* Sukirto juos debatuo
se. O debatai ėjo apie Kiniją.

Wilkesbarieciai sakė, kad 
mūsų šalis turėtų pripažinti 
Kiniją ir užmegsti su ja di
plomatinius santykius. Prince- 
toniečiai gi piestu prieš tai 
stojo.

Debatų teisėjai ir sekėjai 
vienbalsiai surado, kad anų 
vaikų argumentai geresni, sti
presni ir sveikesni, šitie gi gy
nė nepateisinamą pusę.

Tas tik parodo, kad mūsų 
šalies moksleiviai iš tokių ko
legijų, kaip Wilkes-Barre, tu
ri daugiau sveikos nuovokos, 
negu tūli dideli ir aukšti di
plomatai.

Kalbant toliau apie Kiniją 
ir mūsų šalies santykius sir ja, 
Chicagos menševikiškų ma- 
kartistų dienraštis dviemis il
gomis špaltomis “sukritikavo” 

’ išreiškimą, kad Formoza ir 
kitos toje apylinkėje salos pri
klaus^ Kinijai ir turėtų būti 
jai sugražintos. “Bimba,” gir
di, “visai ignoruoja teises klau
simą,” jis sako, žodi teisė pa- 

y braukia jis pats.

Vadinasi, mes turime reika
lą su teise j Formoza ir kitas 
salas. Kinija, pagal tą galvo
čių, neturinti teisės į jas.

Tai kas turi tą teisę? Mūsų 
kraštas, žinoma, nes jis dabar 
jas kontroliuoja ir Kinijai ne
užleidžia. žada net eiti Į pa
saulinį karą, atominį karą, jei
gu Kinija ta teise pasinaudo
tų ir spėka bandytų Formoza 
pasiimti.

Gerai, pažiūrėkime, kaipgi 
tos teisės klausimas stovi.

Per ilgus, ilgus amžius tos 
salos priklausė Kinijai ir buvo 
skaitomos Kinijos teritorija. 
Jos ir apgyventos beveik išim
tinai kiniečiais.

I Berods 1895 metais Japoni
ja'' spėka jas atėmė iš Kinijos 
irpasisavino.

' '*”1943 metais, Egipto sostinė
je, Cairo mieste, susirinko di
dieji talkininkai. Jie nutarė 
Formoza ir kitas salas sugra
žinti “Kinijos respublikai.” 
Sutartį pasirašė prezidentas 
Rooseveltas visos 'Amerikos 
vardu.

1945 metais tie didieji tal
kininkai susirinko į Potsdamą. 
Ten jie vėl nutarė ir pakarto
jo, kad “Cairo deklaracijos 
patvarkymai turi būti pravcs- 

r ti gyvenimam”
J. Tų pačių metų rugsėjo mė

nesį, supliekta ir pasiduoda
ma talkininkams, Japonija pa- 
pirašė, kad ji “Potsdamo de
klaracijos patvarkymus pri- 
ima?’

\ Ir tų pačių metų spalio 25 
\ dieną formaliai ir oficialiai 
\ Ęarmd^ą ir kitas salas talki

ninkai sugražino, atidavė Ki
nijai. Kiniečiai salas užėmė ir 
įsteigė savo valdžią.

1950 metų, sausio 5 d. visos 
Amerikos vardu formaliai ir 
oficialiai prezidentas Trumpi

Pietų Afrikos valdžia 
steigia getus negram
Ne tik is Johanesburgo, bet iš visų miestų jie 
bus jėga išvaryti, apgyvendinami rezervacijose

Johanesburgas. — Pietų 
Afrikos rasistinė valdžia 
pradėjo laipsniškai atideng
ti savo planus. Pasirodo, 
kad ji yra pasiryžusi išva
ryti negrus ne tik iš Joha- 
nesburgo, bet iš visų mies
tų. Negrams bus steigia
mi getai - rezervacijos už
miesčiuose, bet jie turės at
vykti į baltųjų miestus, kad 
jiems dribti.

Ministras “vietinių gy
ventojų reikalams” Verwo- 
erdas atidengė tuos planus. 
Jis teigia, kad tokiu su
tvarkymu “ir vieni ir kiti 
bus patenkinti.” Jis nemi
ni, kad šimtai tūkstančių 
Pietų Afrikos negrų mies
tuose turi savo nuosavy
bes ir ten gyveno visą sa
vo gyvenimą.

Eilė šalių jau priėmė pakvietimus 
dalyvauti Azijos-Afrikos sueigoje

Jakarta. — Liaudies Ki
mia, Šiaurės Vietnamas, Li
bija, Afganistanas, Ethiopi- 
ja, Trakas ir Japonija jau 
priėmė pakvietimus daly
vauti Azijos-Afrikos šalių 
taikos konferencijoje, kuri 
įvyks balandžio mėnesį Ja- 
kartoje.

Apart čia minėtų šalių 
konferencijoje dalyvaus pa
čios kvietėjos: Indija, In
donezija. Burma, Pakista
nas ir Ceilonas.

Japonija priėmė pakvieti
mą tik sąlyginiai, jeigu 
naujoji Japonijos valdžia su 
tuom sutiks. Kokia bus 
naujoji Japonijos valdžia, 
paaiškės po šį mėnesį vyk
siančiu rinkimu. c c

Dar yra visa eilė šalių, 
kurios neatsakė i pakvieti
mus, kaip tai Liberija, Sau- 
di-Arabija, Laos, Kambodi- 
ja ir kitos. Manoma, kad

nąs pareiškė, kad Formoza 
tapo sugražinta Kinijai kaipo 
35-toji jos provincija. Tą pa
čią dieną tas pats mūsų pre
zidentas taip pat formaliai ir 
oficialiai pareiškė, kad “Jung
tinės Valstijos ir kitos talki- 
ninkiškos spėkos pripažino 
(priėmė) kiniečių autoritetą” 
Fortnozoje.

Dabar gi Kinija nebeturin
ti teisės į tą Form ozą !

Visas dalykas, žinoma, suka
si apie tai, kad tuo tarpu Ki
nijoje pasikeitė vyriausybė. 
Visos transakcijos su- Formoza 
buvo atliktos tada, kada Kini
ją valdė čiang Kai-šeko klika.

Bet ar pasikeitimas vyriau
sybės atima tos šalies teisę į 
savo teritoriją? žinoma, kad 
neatima, negali atimti.

Taigi, matome, kad čia tei
sės klausimą visiškai ignoruo
ja ne Bimba, bet menševikų 
laikraščio redaktorius.

Negrų kraustymas iš pa
ties Johanesburgo dar eina 
pilnu garu. Sunkvežimiai 
su policija apsupa vieną 
gatvę po kitos negrų kvar
tale Sophiatowne ir sukrau
na gyventojus bei jų biedną 
mantą ir veža į laukus. Ten 
vieniems jau pastatytos 
primityviškos belangės ply
tinės lūšnos, o kai kur tik 
išvestos gatves ir kanaliza
cija, o negrams sakoma, 
kad jie turi “savomis ran
komis pasistatyti namus.”

Praeita naktį 29 negrai 
buvo suimti Sophiatowne,, 
nes jie radosi gatvėse vė
lai vakare be specialių lei
dimų. Visame kvartale 
įvestas lyg karinis stovis. 
Apie 1,000 baltų policininkų 
saugo, kad nebūtų keliamos 
demonstracijos.

bent dalis šių šalių pakvie
timus dar priims.

Konferencijos tikslas bus 
tartis apie taikos užtikrini
mą ir apie bendrus žings
nius prieš kolonializmą.

Nixonas EI Salvadore
Guatemalos Miestas. —- 

JAV vice-prezidentas Nix
onas apleido Guatemala ir 
atvyko į EI Salvadorą.

Pietinės Korėjos karininkas 
lankosi pas Čiangą Formozoj

Taipei. — Pietinės Korė
jos armijos generalinio šta
bo viršininkas generolas 
Chung II Kwonas lankosi 
čia, kur tariasi su Čiango 
karininkais. Čianginiai ele
mentai Formozoje ir Rhee 
Pietinėje Korėjoje jau se
niai kalba apie “bendrus žy
gius prieš bendrą priešą,” 
tai yra, prieš Liaudies Ki
niją.

Oficialiai Kwonas lankosi 
tik “mandagumo vizitui,” 
bet yra tikra, kad jis tar
sis apie provokacinius ak
tus prieš Kiniją.

Newark, N. J.
Newark, N. J. — Phila- 

delphijoje netikėtai aksi- 
dente mirė newarkietis An
tanas Kazakevich, gyvenęs 
596 Bergen St. Velionis bu
vo “Laisvės” skaitytojas 
ir “Sietyno” choro narys. 
Turėjo 65 metus amžiaus ir 
kaip tik buvo planavęs 
baigti darbą ir ilsėtis.

Kada ir kur įvyks laido
tuvės, bus pranešta vėliau.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalta.

104 darbiečių 
deputatai už 

derybas su TS
Bevanas turi daugiau 
paramos negu pirmiau

Londonas. — 104 darbie
čių deputatai B ri t a n i j o s 
parlamente pasisakė už tai, 
kad Vakarų Vokietijos gin
klavimas būtų atidėtas ir 
kad kuo greičiau būtų pra
dėtos derybos su Tarybų 
Sąjunga. Dešinieji darbie- 
Čiai stoja už tuojautinį Va
karų Vokietijos ginklavimą.

Kairioji darbiečių frakci
ja po Bevano vadovybe 
šiuo kartu gavo daugiau 
paramos, negu bile kuomet 
praeityje. Dar tik savaitė 
atgal panašiu klausimu bal
suojant Attlee frakcija ga
vo 93 balsus, o Bevano tik 
70. Bevanistai dabar gavo 
104 balsus, tokiu būdu gau
dami persvarą parlamente 
darbiečių tarpe.

Bevanistai reikalavo, kad 
parlamentas duotų laiko 
diskusijoms apie, derybas su 
T. S. prieš patvirtinant V. 
Vokietijos ginklavimą. Ar 
toks laikas duodamas, nu
stato valdžia. .

Prieštaravimai tarp 
britų ir amerikiečių
Maskva. — “Pravda” sa

ko, kad paskutinė Britani
jos Bendruomenės premje
rų konferencija parodė, jog 
prieštaravimai tarp britų 
ir amerikiečių politikos da
rosi vis didesni.

Konferencija parodė, sa
ko “Pravda,” kad britai to
li neseka pilnai Amerikos 
pėdomis ir nėra pasirengę 
mestis į karines avantiūras. 
Amerikoje, sako “Pravda,” 
vis labiau auga nepasitikė
jimas Britanija ir jos bu
vimu “tikru Amerikos są
jungininku.”

Londonas. — Britanijos 
valdžia laikosi nuomonės, 
kad paliaubos Pacifike visai 
negalimos, iki čiangas neiš
trauks savo karines jėgas iš 
salų prie pat Kinijos kran
to, kaip tai Quemoy.

Nehru lankosi Egipte, kur 
tariasi su prem. Nasseriu

Kairas. — Pakelyje namo 
iš Londono Nehru sustojo 
Egipte, kur jis praleido dvi 
dieni. Per tą laiką jis pa
kartotinai konferavo su 
premjeru Nasseriu ir kitais 
egiptėnų vadais. Manoma, 
kad Ne’hru bandė patraukti 
Egiptą arčiau prie neutra- 
listinės pozicijos ir per 
Egiptą paveikti visą ara
biškąjį bloką.

Nehru jau yra praeityje 
sutikęs Nasserį' ir jį skaito 
savo draugu, i

Amerika turi 1370000 
karių užjūrio bazėse 
Niekad pirmiau Amerika taikos metu neturėjo 
tiek karinių jėgų viso pasaulio užkampiuose

Washingtonas. — Valdžiai 
atidengė tam tikrus skai-j 
čius: mūsų šalis dabar turi 
950 karinių bazių užsienyje 
ir jose randasi 1,370,000 
kareivių. Tos bazės yra iš
mėtytos po visą platųjį pa
saulį. Mes turime bazes 
Britanijoje, Francūzij oje, 
Italijoje, Vokietijoje, Maro
ke, Libijoje, Filipinuose, 
Japonijoje, Turkijoje, Au
stralijoje, Naujoje Zelandi
joje, Graikijoje ir daugybė
je kitų šalių. Dauguma tų 
bazių yra kariniai aerodro
mai. Dalyje jų laikomi or
laiviai, kurie gali nešti ato
mines ir vandenilines bom
bas.

Po jų seka laivyno bazės 
ir po to šiaip kariniai san

Ambasada Berne dar .užgrobta, 
Rumunija protestavo Šveicarijai

Bernas, Šveicarija.—Ke
turi fašistiniai rumunai pa
bėgėliai, kurie nužudė vie
ną Rumunijos pasiuntiny
bės tarnautoją ir ginklais 
išvaikė kitus, tebelaiko pa
siuntinybę savo rankose. 
(Iš karto žinių agentūros 
pranešė, kad ambasadą už
ėmė 26 pabėgėliai, paskui 
tas buvo pataisyta į 6. Vie
nas netrukus po to išėjo ir 
buvo šveicarų policijos su
imtas. , Dabar pranešama, 
kad pasiuntinybę laiko ke
turi, kas reikštu, kad dar 
vienas pasidavė.)

Rumunija jau išreiškė 
griežtą protestą Šveicarijai 
dėl to, kad delsiama suim
ti įsiveržėlius - žudikus. 
Šveicarai teisinasi, kad jie 
nenori kraujo praliejimo. 
Užgrobikai, sako šveicarų 
policija, yra gerai ginkluoti 
automatiniais šautuvais ir

Sovietai gamina atominius automobilius, britai 
planuoja statyti atomines elektrines jėgaines, 
o mūsų valdžia analizuoja vandenilines bombas

Washingtonas. — Atomi
nės Energijos Komisija iš
kėlė viešumon, kiek žalos 
galėtų pridaryti vandenili
nė bomba. Praeitais me
tais padarytas bandymas 
parodė, kad išsprogdinta 
dabartinio dydžio vandeni
linė bomba pasėtų mirtį 7,- 
000 kvadratinių mylių plo-' 
te. Tai yra 'maždaug tiek, 
kiek užima \Hsa New Jer
sey valstija.

Apskaičiuojama, kad jei
gu vandenilinė bomba būtų 
numesta New Yorko cen
tre, ji sunaikintų ne tik vi
są Didįjį New Yorką, bet 
taipgi New Jersey miestus 

deliai, mechanizuotos pėsti
ninku bazės ir tt.

Kongreso narys Clare E. 
Hoffman buvo pareikala
vęs iš karo reikalų sekreto
riaus patiekti Kongresui šią 
informaciją ir ji buvo pa
tiekta.

Kongr e s m a n a s Melvin 
Price (demokratas iš Illi
nois) sakė, kad administra
cija su savo privaloma ka
rine tarnyba savimi persta
tė. karinės diktatūros pavo
jų. Kaip yra žinoma, val
džia norėtų, kad kiekvienas j 
atitarnavęs jaunuolis pasi-' 
liktų rezerve per 8 arba 10 
metų. Tokia padėtis, sakė į 
kongresmanas Price, ti
kriausiai gimdo gerą dirvą 
militarizmui ir diktatūrai.

granatomis . Jie turi net 
dujines kaukes, kas reiškia, 
kad jų negalima iškrapštyti 
ašarinėmis dujomis.

Šveicarai atkirto atstovy
bės elektrą ir vandeni. Du 
aukšti policijos pareigūnai 
įėjo į ambasadą ir įkalbi
nėjo pabėgėlius pasiduoti. 
Bet tie atsisakė ir sakėsi 
laikysis “iki mirties.” Jie 
prisipažino, kad į Šveicari
ją atvyko nelegaliai nese
niai apleisdami Rumuniją.

Pranešama, kad apart 
ambasados šoferio, niekas 
nebuvo sužeistas. Praneši
mai, kad ambasados tar-' 
nautojai iš pradžios revol
veriais susišaudė su įsiver
žėliais, nepasitvirtino. Am
basados tarnautojai, kurie 
dabar gyvena viešbutyje, 
pareiškė, kad jie buvo “per
daug nustebinti s staiga už
klupti, kad ką nors daryti.”

Newarka, Patersoną ir ki
tus tos srities punktus bei 
visą Yonkers sritį į. šiaurę 
nuo New Yorko.

Tuo tarpu, kai mūsų ša
lies atominės energijos 
ekspertai svarsto vandeni
linės bombos jėgą, iš dvie
jų užsienio kraštų ateina 
žinios, kaip ten stengiama
si atominę jėgą naudoti tai
kingiems tikslams.

Anot Rytų Vokietijos 
laikraščio “Valks timme’ ’ 
(“Liaudies Balsas”), tary
binis mokslininkas Roman- 
dinas yra konstruktavęs 
automobilį, kurio motoras 
varomas atomine jėga. Da-

C. Lightfootas O 
nuteistas už 
K. R narystę
Gavo penkerią metų 
kalėjiminę bausmę

Chicago. — Federalinio 
distrikto teismo teisėjas 
Philip L. Sullivan nuteisė 
penkeriems metams kalėji
mo Illinois komunistų par
tijos sekretorių Claude M. 
Lightfootą, negrų vadą ir 
karo veteraną.

Lightfootas buvo -rastas 
kaltu po Smitho aktu. Jis 
nuteistas ne už vadovavimą 
komunistų partijai toje 
valstijoje, bet už buvimą 
nariu. Teismai tokiu būdu 
pirmu kartu jo byloje pa
darė paprastą priklausymą 
prie K. P. nusikaltimu.

Savo paskutiniame žodyje 
teismui prieš nuosprendį 
Lightfootas pareiškė:

“Aš tiktai noriu patvir
tinti mano nekaltybę. Val
džia negalėjo įrodyti, kad 
Amerikoš Jungtinių Valsty
bių komunistų partija yra 
sąjunga, kuri ragina jėga 
nuversti valdžią. Viskas, 
ką valdžia įstengė įrodyti, 
tai kad aš esu komunistų 
partijos narys. Ji negalėjo 
Įrodyti, kad aš kada nors 
atlikau nusikalsiantį aktą. 
Per 22 metus, per kuriuos 
priklausau komunistų par
tijai, aš nepadariau nieko, 
kas galėtų pakenkti Ameri
kos žmonėms.”

Lightfootas galės nuo
sprendį apeliuoti penkių 
dienų bėgyje. Jis lieka lais
vėje po $30,000 kaucija.

Matusowas pasakoja daugiau 
ir "daugiau apie melagystes

New Yorkas.—Buvęs FBI 
šnipas Harvey Matusowas 
pasakoja vis daugiau apie 
savo praeities melagystes ir 
kiek žmonių jis be pamato 
apšmeižė. Jis pasakojo tei
sėjui Dimockui, kaip, pav., 
apkaltino aktorių Lumetą 
esant komunistu, tuo tarpu, 
kai visas kaltinimas buvo 
paremtas ant fakto, kad 
kaip 11 metų vaikas Lume- 
tas vaidino liberališkame 
veikale “My Heart Iš in the 
Highlands.” 

bar tik ieškomos priemo
nės, kaip apsaugoti automo-1 
bilių keleivius nuo nuodin
gų dulkių, kurios gali sklis
ti iš motoro. Kuomet ta 
problema bus išrišta, auto
mobilis eis gamybom

Iš Britanijos pranešama, 
kad ten valdžia planuoja 
per ateinančius 10 metų pa
statyti 12 atominės energi
jos elektros stočių. Tos stp- 
tys iš karto parūpins apie 
2,000,000 kilovatu elektri- 
nes jėgos. Pastatyti tas 
stotis kainuos $840,000,000.
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PRIEŠ 20 METŲ MIRĖ
VINCAS KAPSUKAS

VASARIO 17 DIENĄ sukanka lygiai 20 metų, kai 
Maskvoje mirė Vincas Kapsukas-Mickevičius.

Jis mirė džiovos liga, gauta sunkiose gyvenimo są
lygose, kovojant už darbo žmonių reikalus. Carinės Ru
sijos valdžios persekiojimai, kalinimai, gyvenimas pa
lėpėje, vėliau, kai žlugo pirmoji įjo vadovaujama) tary
binė valdžia Lietuvoje, pavojingas, be galo sunkus dar
bas ir gyvenimas Vilniuje, visa tai kirto jo sveikatą.

Nors gyvenant vėliau Maskvoje buvo sudarytos vi
sos sąlygos, kad jis pasilsėtų, kad jis taisytų savo svei
katą, tačiau Kapsukas, visados labai rūpestingas, visa
dos darbštus, nesitraukė i šdarbo. Ir tai pagreitino jo 
mirti.v

•

ŠIEMET SUKANKA 50 metų, kai Vincas Kapsukas 
atsistojo politinėje arenoje, kaip veikėjas, kaip Lietu
vos darbo žmonių vadovas Į šviesesni liaudžiai gyve
nimą.

Prieš 50 metų V, Kapsukas Lietuvoje, kuri tuomet 
buvo atsilikusi, nepramoninga, kreipė didžiulio dėmesio Į 
lauko, žemės ūkio darbininkus, ypatingai į dvarų ku
mečius ir samdinius. Jis važinėjo po Lietuvą ir orga
nizavo juos, šaukė juos į streikus, ragino kovoti prieš 
caro valdžią, akstino būti aktyviais to meto revoliucijos 
dalyviais.

Kapsukas, Vilniaus Seimo metu, nesitenkino tomis 
rezoliucijomis, kurios buvo seime priimtos, bet organi
zavo atskirą darbininkų pasitarimą, kuriame buvo pri
imti nutarimai plėsti revoliucinę kovą prieš caro val
džia.

1)207 metais, įskundus lietuviškiems šnipams, Kap
sukas buvo Vilniuje areštuotas ir nuteistas į kalėjimą. 
Kalėjimuose gyvenimą V. Kapsukas aprašė savo veika
le, “Caro kalėjimuos, * Kuris įeis į lietuvių klasikinę 
literatūrą.

Pasišalinęs į užsienį, pirmiau į Škotiją, vėliau į 
Jungtines Valstijas, V. Kapsukas palaikė tamprius ry
šius su Lietuva. Per tūlą laiką Rygoje ėjusiame legalia
me darbininkų savaitraštyje “Vilnyje” Kapsukas ben
dradarbiavo ir teikė patarimus prie laikraščio esantiems 
žmonėms.

VINCO KAPSUKO rolė, suvaidinta Jungtinėse 
Valstijose, niekad nebus pamiršta, kol čia gyvens lietu
viai darbininkai.

KOMUNISTAI UŽVALDĘ 
PERONISTUS

Kaip žinia, Argentinos 
klerikalai buvo pasiryžę su
organizuoti savo politinę 
partiją ir nugalėti Peroną. 
Kodėl, kam jį nugalėti? Ar 
jis jau virto bedieviu? Kle
rikalų žurnalas “Lux Chris
ti” štai kaip tą aiškina 
(pranciškonų 1 a i k r a š čio 
vertimas):

“Paskutiniu laiku buvo 
pastebėta, kad į peronistų 
partiją įlindo įvairių parti
jų perėjūnų ir ypač komu
nistų... Katalikų veikėjai 
per spaudą ir kitais būdais 
pakartotinai kreipė atsa
kingų organų dėmesį apie 
didėjančią komunistų infil
traciją partijoje ir jų varo- 

) mą sabotavimo bei desinfor- 
mavimo darbą. Dar reikė
jo, kad apsirgtų peronistų 
ideologijai daugiausia įta
kos turėjęs minister is Men
dez. Jam keletą mėnesiu 
sergant, pradėjo reikštis 
žydų kilmės vidaus reikalų 
ministerio Bolregui’o įtaka, 
šis žmogus dar savo prieš- 
peronistinėje veikloje buvo 
žinomas kaip aršus Bažny
čios priešas. Jo ir panašių 
elementu dėka ne tik nebu
vo imtasi priemonių prieš 
komunistų infiltraciją par
tijoje, bet priešingai, kairy
sis elementas nuolat vis sti
prėjo.

“Taip dalykam esant, vys
kupai pradėjo intensyviau 
organizuoti penktąją katali
kų akcijos šaką — profesi
onalus. Ypač Kordobos, 
Santa Fe ir kitose vyskupi
jose įtakingi advokatai, gy
dytojai, inžinieriai ėmė or
ganizuotis į katalikų akci
ją. Tuo pačių ■ metu kata
likai vis labiau pradėjo su-, 
prasti, kad jeigu ir toliau 

1 tokia linkme eis peronistų 
! partijos kairėjimas, tai ka
talikai daugiau negalės pa
tikėti savo likimo tokiai, 
partijai. Pagaliau vyriau
sybei buvo oficialiai praneš
ta, jog organizuojama poli
tinė krikščionių demokratų 
partija.

“Šitai sužinoję, peronistai 
nusigando. Jie greitai su
prato jiem gresiantį pavo

jų netekti populuiarumo ir 
nustoti katalikų balsų. Pa
skubomis buvo sušauktas 
gubernatorių (visi peronis
tai) pasitarimas. Jame nu
tarta sunaikinti ypač penk
tąją katalikų šaką (profe
sionalus) ir sukliudyti 
krikščionių demokratų par
tijos organizavimąsi. Kar
tu stengtasi pašalinti kata
likų' įtaką iš yisų mokyklų. 
Buvo paskelbta, kad atei
tyje vietoj religijos dėsty
mo mokyklose bus dėsto
mas tik dorovės mokslas, 
kuriam vadovaus ne kuni
gai, bet peronistų socialinės 
pagalbos institutas. Kitaip 
sakant, vietoj religijos į mo
kyklas buvo įvesta politinė 
peronistų partijos ideologi
ja. Vietoj katalikiškųjų jau
nimo organizacijų moky
klose ir darbovietėse pra
dėjo steigti peronistų jau
nimo organizacijas ir spor
to klubus. Buvo uždraus
ta katalikų akcija moky
klose ir ypač universitetuo
se. Veikliausi ir įtakingiau
si katalikų akcijos vadai 
buvo pašalinti iš savo eina
mųjų pareigų mokyklose ir 
universitetuose. Ku n i g a i 
profesoriai buvo atleisti iš 
savo vietų.” v

Kaip matome, klerikalų 
laikraštis peronistus kalti
na ne tik dėl to, kad juos 
“užvaldo komunistai,” o jau 
primeta jiems ir semitizmą!

Kiek mes, sekdami įvykių 
eigą Argentinoje, žinome, 
ten nėra nieko panašaus. 
Komunistai peronistų par
tijos neužvaldė ir nebando 
užvaldyti. Žydai — bereikš
miai Argentinos politikoje. 
Peronas, kaip esame seniau 
rašę, pradėjo griežtesnę ko
vą prieš klerikalus dėl to, 
kad jie kiša savo snapą ten, 
kur nereikia. Katalikų dva- ■ 
siškija Argentnoje pradėjo! 
nesitenkinti tuo, ką turi. O 
ji turėjo daug. Ji pasiryžę 
užvaldyti visą šalį, paimant, 
jos valdžią į savo pilną kon
trolę. Tai Peronui nepati
ko ir jis dėl to pradėjo ko
vą prieš, godžią katalikų 
dvasiškiją.

Kuo ta kova baigsis, tik 
ateitis parodys.

“persekiojęs” katalikų ku
nigus, neleisdamas jiems 
būti nacių armijoje. Mato
te, ko troško rudbarzdis ir 
jo sėbrai. Kruvinuose žy
giuose prieš darbo žmones 
jie troško' dalyvauti asme
niškai.

O dabar šitoks žmogus 
ateina kalbėti mums apie 
“artimo meilę” ir tokiomis 
nerimtomis pasaka i t ė m i s 
nori įtikinti mūs, būk ku
nigai, vyskupai ir popiežiai 
yra didžiausi kovotojai už 
darbininko gerovę. Tuo tar
pu, kiekvienas darbo žino* 
gus gerai žino tai, kad jei
gu šiandien kiek lengviau 
gyvena, tai vien dėl to, kad 
darbo klasės buvo vesta il
ga ir sunki kova už būvį.

Ponas rudbarzdis kalba 
apie savo “krikščioniškąją 
meilę,” bet kas gi nežino, 
kad toji jų meilė toliau kle
bonijos sienų neprasiskver
bė? Apie tai ryškiai paliu
dija daugybė pavyzdžių se
niau Lietuvoje ir čia, išei
vijoje.

Mūsų kolonijoje nėra lie
tuvio, kuris neprisimintų, 
kokios sunkios buvo pirmo
sios dienos išeivijoje. Teko 
skursti be darbo arba dvi
gubai išnaudojamam darbe. 
Teko girdėti pasityčioji
mus: “gringo.” Pirmieji
urugvajiečiai, kurie ištiesė 
mums draugiškumo ranką 
ir nuoširdžiai pavadino. — 
“companero” ar “camara- 
da,” kaip tik ir buvo tie 
“baisieji” komunistai ir so
cialistai su anarkistais, ku
rių anais laikais čia buvo 
nemažai. O kur tada buvo
katalikai su savo “krikščio
niška meile”? Apie jų so
lidarumą nieks nieko čia ne
girdėjo.

Šiauliai šiandieną
(Laiškas iš Šiaulių,)

1944 metų liepos 27 die- šiemet gaus tūkstančius 
ną Tarybinės Armijos ka- kvadratinių metrų gyvena-
riai per aršius mūšius iš- mojo ploto. Statybos aikš- 
vadavo Šiaulius iš hitlerinių teles driekiasi po visą mies- 
okupantų. Skaldos ir plytų i tą. Pergalės aikštėje pa- 
krūvas, rūkstančias gaisra- statytas penkių aukštų pa
vietes paliko sprukdami fa
šistai. Įmonės, mokyklos, 
teatrai, ligoninės buvo pa
verstos griuvėsiais. Buvo 
sunaikinta 80 procentų gy
venamojo ploto. Šiauliai bu
vo likę be šviesos, vandens 
ir transporto priemonių.

Praėjo 10 metų. Miestas 
seniai pakilo iš griuvėsių ir 
metai po ; metų vis labiau 
auga ir puikiai klesti. Da
bar Šiauliai — vienas stam
biausių respublikos pramo
nės ir kultūros centrų.
Stambios pramonės miestas

Per pastaruosius dešimt 
metų atstatyti ir žymiai 
praplėsti senieji fabrikai 
bei gamyklos, pastatytos 
naujos įmonės: dviračių, 
krakmolo - sirupo, alebas
tro fabrikai, šaldytuvas. 
Paleistas į darbą antras 
stambus duonos gaminių 
kombinatas. Statomi dideli 
gamybiniai korpusai “El
nio” odos-avalynės kombi
nate, “Stumbro” odos-ava
lynės kombinate, “Versp- 
to” trikotažo fabrike ir
dviračių fabrike. Artimiau
siu laiku bus pradėtas sta
tyti vaisių, uogų ir daržo
vių perdirbimo kombinatas.

Vis daugiau ir daugiau 
produkcijos iš Šiaulių siun
čiama į Tarybų Lietuvos 
miestus ir kaimus, į broliš-
kasias respublikas. Miesto
pramonės bendrosios pro- 

i dukcijos išleidimas palygin- 
: ti su 1950 metais padidėjo
į 53.5 procento, tame tarpe

Jis čia įnešė “ką nors nauja.” Kapsukas čia pra
dėjo kovą su visokiais .ano meto oportunistais, priklau
sančiais socialistiniame judėjime tik savais išskaičiavi
mais. Savo straipsniais, savo kalbomis, kurių jis pa
sakė nemaža, Kapsukas skleidė tarptautinio darbinin
kiško solidarumo dvasią lietuviuose darbininkuose.

Kiekvienas ano meto darbininkų judėjime dalyvavęs 
asmuo dar ir šiandien turi savyje kiek tiek “kapsukiz- 
mo.”

LAIKOTARPIS, kuriame tuojau po pirmojo pa
saulinio karo kūrėsi Lietuvoje . tarybinė valdžia, ligi 
šiol dar nebuvo pilnai istorijoje aprašytas—V. Kapsu
kas mirė, nebaigęs savo knygos, kurioje rašė apie tą 
laikotarpį. Be abejojimo, tai bus parašyta. Kapsuko, 
kaip Lietuvos tarybinės valdžios pirmininko vaidmuo, 
buvo milžiniškas.

Organizuojant tarybinę valdžią, kaip pats Kapsu
kas vėliau pripažino, buvo padaryta ir klaidų. Tačiau 
žygis nebuvo tuščias. Tai nepalaužė Lietuvos darbo 
žmonių ryžto organizuotis, kovoti prieš išnaudotojus ir 
siektis naujos pergalės, bet labiau akstino.

V. KAPSUKAS buvo ne tik veikėjas, visuomeninin
kas, darbininkų vadovas. Jis buvo ir,gabus literatas,' 
taipgi literatūros kritikas.

Be to, jis turėjo didžiulį talentą auklėti kitus, pa
dėti jauniems ir seniems siektis, šviestis, veikti, kurti.

Visa tai darė jį darbo žmonių akyse ir širdyse ne 
tik gerbiamu, o ir mylimu.

V. Kapsukas atidavė Letuvos liaudžiai viską, ką 
jis turėjo geriausio.

Dėl to lietuviu tauta jo nepamiršo ir nepamirš. V. 
Kapsuko vardu pavadintos miestų gatvės, pavadintos 
tūlos Lietuvos įstaigos.

Girdėjome, Lietuvos dailininkai kuria didžiulį Kap- 
. sukui paminklą, kuris gražins Lietuvos sostinę, V. Kap
suko numylėtąjį Vilnių.
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“Nusiimkit kepures-
inkvizitoriai ateina!’’

MONTEVIDEO. Vi
duramžių laikais, kuomet 
katalikų dvasiškija buvo pa
siekusi neribotą galią, sau 
nepalankius žmones jie gy
vus degindavo ant laužų 
miesto aikštėse. Tokių ek- 
zekucijos aktu pažiūrėti su
šaukdavo dideles žmonių 
minias. Ateinant į aikštę 
teisėjams su nuosprendžiu, 
šauklys pranešdavo: “Nu
siimkit kepures — inkvizi
toriai ateina!” Tada mi
nia žemai nusilenkdavo, iš
klausydavo nuosprendį ir 
su šiurpu tėmydavo ekzeku- 
ciją.

Nežiūrint to, kad mūsų 
gadynę nuo inkvizicijos lai
kų skiria apie keletas šimt
mečių, tačiau, atrodo, jog 
vienas inkvizitorių egzem
pliorius bus išlikęs iki mūsų 
dienu.

Štai, vienas jų, kolonijoje 
žinomas “rudbarzdžio” var
du, pereitą sekmadienį už
teršė katalikų radijo pus
valandį kerštu ir grasini
mais persunkta ) agitacija, 
kone prieš visą Urugva
jaus lietuvių koloniją. Tas 
rudbarzdis paskelbė kovą 
ne tik komunistams ir jų 
pritarėjams, bet ir tiems 
lietuviams, kurie niekur

nepriklausydami, neremia
čia įkurtojo jėzui t i š k o j o 
kromelio. Toliau, dėjosi la
bai dideliu kankiniu; esą, 
visi jį “teisingai ir netei
singai šmeižia”; ardo jo 
krikščionišką veiklą. O vi
so . to kaltininkais yra Mark
sas, Leninas, Stalinas ir tie 
lietuviai, kurie jų idėjomis 
persisunkę. Tas “galvo
čius,” toliau plepėdamas ne
sąmones, tiek nusiplepėjo, 
kad sukirto savo krikščio
nybę ir pats save.

Pavyzdžiui: jėzuitai nuo-j 
lat tikina kitus, kad mirti 
kankinio mirtimi, tai reiš
kia užsipelnyti patį didžiau
sią atlyginimą pas poną 
dievą. Dabar rudbarzdis pa
sisakė, kad kaip tik tokia 
kankinio mirtimi jis ture-, 
jęs progą mirti hitlerinėje 
Vokietijoje. Esą, net ir kre- 
matorijos pečiai jam buvę 
pakurti. Tik tas neįvykęs 
nes hitlerizmas tapo su
triuškintas. Tikint ta pasa
ka išeina, kad dėl to nepasi
sekimo tapti kankiniu rud
barzdis turėtų gailėtis. Bet, 
kur tau! Jis už tai apšau
kia Hitlerį žiauriu. Reiš
kia, kankinio karūną rud
barzdis pimiekina.

Taigi, veltui rudbarzdis 
mus įtikinėja tuo, ko visai 
nėra ir ko nė jis pats ne
praktikuoja. Veltui gązdi- 
na pragaro karščiais ir Si
biro šalčiais, nes tomis pa
sakomis nė pradžiamoksliai 
vaikai jau netiki.

Veltui dabar šauklys 
šauktų: “Nusiimkite ke
pures, inkvizitorių ainis at
eina!” Šių dienų minia, o 
ypatingai susipratusių lie
tuvių minia, prieš jėzuitą 
nepuls ant kelių.

Žmonijos istorijoje liau
dis rašo naują lapą—darbo 
žmogaus išsilaisvinimo la
pą. Pakalniškis.

'(Iš “Darbo”)

Worcester, Mass
VESTUVIŲ BALIUS

Jau buvo pranešta, kad su
sivienijo L.L.D. 155 kuopa ir 
11 kuopa. Todėl nutarta su
rengti labai iškilmingą balių 
vasario 20 d., ateinantį sek
madieni. Todėl, draugai ir 
draugės, mes visi, o ypač L. 
L.D. nariai, turėtume dalyvau-
ti. Balius bus labai įvairus. 
Girdėsime gražių kalbų ir sve- 
kinimų. Turėsime svečių iš to
liau. Gražiai pasikalbėsime, 
pasilinksminsime. Pabaliavoję, 
galėsime visi bendrai padai
nuoti.

Labai nuoširdžiai kviečiame 
prietelius ir iš kitų kolonijų 
dalyvauti šiame mūsų dviejų 
kuopų vestuvių parengime.

Beje, J. Jaškcvičius išduos 
raportą iš Laisvės šėrininkų 
nuvažiavimo, kuriai neseniai 
įvyko.

Visi ir visos dalyvaukime!
J. Skliutas

Bagdadas. — Turkijos- 
Irako karinio pakto pasira
šymas tapo atidėtas. Ara
bų šalys daro spaudimą ant. 
Irako, kad jis pakto nepa-; 
sirašytų. .

elektros energijos išdirbis—
88.3, durpių gavyba — 88.3, 
baldų gamyba — 96.8, chro
mo — 51.3, odos — 33, mė
sos — 52.7, dviračiu — 78.6 
procento. Per dešimt metų 
avalynės gamyba padidėjo 
24 kartus, trikotažo dirbi
nių—25 kartus.

Atstatant ir vystant mie
sto pramonę dalyvauja vi
sa šalis. Maskvos ir Lenin
grado, Sibiro ir Uralo, 
Ukrainos ir Baltarusijos 
įmonės nuolat siunčia į 
Šiaulius įrengimų fabri
kams ir gamykloms, dur
pių kasimo ir nuėmimo ma
šinų, keliamųjų mechaniz
mų, ekskavatorių, trakto
rių, buldozerių ir daug ki
tos technikos. Kapitaliniai 
įdėjimai į pramonę 1954 me
tais palyginti su 1950 me
tais padidėjo daugiau kaip 
tris kartus.

Statybos pastoliuose
Kam teko matyti Šiaulius 

tuoj po jų išvadavimo, tas 
dabar jų nepažins: taip pa
sikeitė miestas per .pasta
ruosius dešimt metų. Bu-
vusių griuvėsiu vietoje iš
augo daugiaaukščiai gyve
namieji namai, gražūs vi
suomeniniai pastaatai. Pa
statyta ligoninė, poliklini
ka, gimdymo namai, dvi 
naujos mokyklos, viešbutis, 
pastatai vaikų darželiams ir 
lopšeliams, stadionas. Mie
sto darbo žmonės gavo 
tūkstančius kva d r a t i n i ų 
metrų gyvenamojo plo
ta. Vien “Elnio” odos-ava
lynės kombinatas atidavė 
savo darbininkams naudo
tis apie 9 tūkstančius kva
dratinių metrų gyvenamojo 
ploto. Tūkstančius namų 
su valstybės kreditų pagal
ba pasistatė žmonės indivi
dualiniu būdu.

Didelė statyba vykdoma 
ir 1954 metais. Šiauliečiai

statas zoove t e r i n a r i j o s 
technikumui, statomas di
delis gyvenamasis namas 
dviračių fabriko darbinin
kams. Vilniaus gatvėje bai
giami apdailinimo darbai 
geležinkelininkų poliklini
koje, mokomajame kolūki
nių kadrų parengimo kom
binate, gyvenamajame na
me mėsos kombinato dar
buotojams, pedagoginio in
stituto studentų bendrabu
tyje, 86 butų gyvenamaja
me name. ' • . ,

Rūpinimasis tarybiniu 
žmogumi

Vis labiau kyla darbo 
žmonių materialinis lygis. 
Apie tai visų pirma liu&ja 
spartus gyventojų, perka- < 
mosios galios augimas. Pa
lyginti su 1946 metais žu
vies ir cukraus pardavimas 
Šiauliuose padidėjo 15 kar
tų, konditerijos gaminių 
pardavimas—10 kartų, ava
lynės—kartus. Prekių apy
varta per tą laiką padidėjo 
6 kartus.

Žymiai išsiplėtė prekybos
tinklas. Vien Vilniaus gat
vėje dabar yra 39 parduotu
vės ir visuoųieninio maitini
mo įmonės. Artimiausiu lai
ku bus įsteigtos dar 7 par
duotuvės naujai statomuose 
namuose.

Didelė parama teikiama 
invalidams, pas e n u s i e m s 
žmonėm s, daugiavaikėms 
motinoms. Valstybiniam 
draudimui 1954 m. buvo 
skirta 10 kartų daugiau^lė- 
šų, negu prieš dešimt me
tų. \

Kultūros suklestėjimas
Mieste veikia 17 pradinių, » 

septynmečių ir vi d u r i n i ų f 
mokyklų. Moksleivių skai-( 
čius per pastaruosius de
šimt metų padidėjo 2 tūks- 

? tančiais žmonių, mokytojų 
skaičius — daugiau kaip 
tris kartus. Mieste yra pe
dagoginė mokykla, zoovete- 
rinarijos technikumas, me
dicinos seserų mokykla, mu
zikos mokykla. Mokytojų 
institutas šiemet pertvar
komas į pedagoginį. Jame 
mokysis daugiau kaip tūks
tantis žmonių. Per penke
rius savo gyvavimo metus 
institutas jau parengė 1,100 
jaunų specialistų.

Išaugo kultūros - švietimo 
ištaigų tinklas. Šiauliuose 
įsteigtos trys viešosios ^bi
bliotekos, dvi vaikų bikmo- 
tekos, trys klubai - skaity
klos, Kultūros rūmai,' de
šimtys klubų, veikiančių 
prie fabrikų bei gamyklų. 
Beveik kiekvienoje įmonėje 
yra meninės saviveiklos ko-
lektyvąi. Jų dalyvių skai
čius siekia du tūkstančius 
žmonių.

J. Ivanauskas
(Šis straipsnis buvo para

šytas 1954 m.—Redakcija.

Manila. — Filipinų Sena
tas patvirtino vienbalsiai 
Pietrytinės Azijos karini 
pakta, kuris žinomas kaip 
SEATO.

Pittsburghas.—6,000 vaijL 
kų praeis bandymus su 
skiepijimais prieš vaikiW- 
ralyžių. '

Ar Tamsta jau gavai Lai* 
vai naują skaitytoją? Jei 
tai pasirūpink gauti.

■
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Oškornas, sėdėjęs kitam gale stalo,

Rochester, N. Y
Iš MOTERŲ KLUBO 

VEIKIMO

GUY de MAUPASANT

VIRVUTE

(Tąsa)
Pabūgnijęs, šauklys išrėkė nelygiu 

balsu, ne vietoje kapodamas frazes: 
“Pranešama Godervilės gyventojų žiniai 
ir aplamai visiems asmenims, dalyvau
jantiems turguje, kad šiandien rytą, 
tarp devintos ir dešimtos Valandos, ke
lyje į Beževilę buvo pamesta juodos odos 
piniginė su penkiais šimtais frankų ir 
Su reikalų raštais. Prašoma nedelsiant 
ją pristatyti į meriją arba pas poną 
Fortūnatą Ulbreką iš Manevilės. Atly
ginimo — dvidešimt frankų”.

Ir žmogus pasišalino. Dar sykį kaž
kur toli pasigirdo duslūs garsai ir pri
slopintas šauklio balsas.

Tada visi ėmė kalbėti apie šį įvykį, 
spėliodami ar ponui Ulbrekui pasiseks 
ar nepasiseks rasti savo piniginę.

Visi jau buvo papietavę.
Baigiant gerti kavą, ant slenksčio 

staiga pasirodė žandarmerijos brigadie
rius.

Jis paklausė:
— Ar čia yra ponas Oškornas iš Bre-

— Aš čia.
O brigadierius pridūrė:
— Ponas Oškornai, malonėkite 

drauge su manim į meriją. Ponas 
ras nori su jumis pasikalbėti.

Kaimietis, nustebęs, susijaudinęs, 
nu gurkšniu išgėrė savo stikliuką, atsi
stojo ir dar labiau sulinkęs, negu rytą 
(po poilsio pirmieji žingsniai jam būda
vo ypatingai sunkūs), nuėjo, kartoda
mas:

— Aš čia, aš Čia.
Ir jis nusekė paskui brigadierių.
Meras jo laukė, sėdėdamas fotely. Tai 

buvo vietinis notaras, žmogus storas, 
rimtas, mėgstąs kalbėti išpūstu stiliu
mi.

— Ponas Oškornai, — tarė jis, — šį 
rytą matė, kaip jūs pakėlėte Bezevilės 
kelyje piniginę, pamestą pono Ulbreko 
iš Manevilės.

. / Sodietis, nustėręs, žiūrėjo į merą, iš- 
Agąsdintas jau paties įtarimo, kritusio 
ant jo nežinia kodėl.

-A- Ką?.. Aš pakėliau piniginę?
— Taigi, būtent jūs.
— Garbės žodis, aš apie ją nė žinot 

nežinau.
— Jus matė.
— Mane matė? Kas gi toks mane ma

tė?

Vasario 9-tą įvyko Moterų 
Klubo susirinkimas. Daug na
rių dalyvavo ir visos pasimo- 
kėjo metines duokles. Tai la
bai gražus pavyzdys. Pasiro
do, kad moterys gyvuoja ir 
veikia pagal savo išgalę.

Apsvarstyta ^vietiniai reika
lai ir nutarta surengti pažmo- 
nį kovo 19-tą, apvaikščibjimą 
Moterų Dienos. Visos draugės 

4 pasižadėjo paaukoti maisto 
^vakarienei. Pelnas bus skiria
mas labai svarbiems reika
lams.

MŪSŲ, LIGONIAI

Jonas Evans (Ivonaitis) ser
ga jau 6 savaites. Ligoninėje 
išbuvo 26 dienas. Dabar jau 
Vandasi namie. Jaučiasi ge
riau, gali po biskį vaikščioti.

Jonas sveikas būdamas 
daūg Veikė. Buvo Laisvės vaji- 
ninkas, LLD kuopos iždinin
kas, Piliečių Klubo raštinin
kas, LDS 11 kuopos pirminin
kas. Ir būdavo visokių paren
gimų komisijose. Mus labai 
apgailestaujame jūsų, Jonai. 
Linkime kuogreičiausia pa
sveikti ir vėl dalyvauti su mu
mis.

Vasario 6-tą mirė jaunosios 
D. Valtienės motina Sinkevi- 

Paliko nuliūdime dvi 
\iukrbris ir sūnų, vieną anūkę 
ir žentą. Palaidota su bažny
tinėmis apeigomis. Laidotu
vėms patarnavo laidotuvių di
rektorius G. Savage, 1080 
North St.

Vertė E. Viskanta
— Ponas Malandenas, šikšnius.
Tada senis prisiminė, suprato ir, pa

raudęs iš pykčio, sušuko:
— Aha, jis mane matė, šunsnukis! 

Jis matė, kaip aš pakėliau štai šitą vir
vutę? Štai ji, žiūrėkit,, ponas mere.

Ir pasirausęs kišenių j, jis išsitraukė 
nedidelę virvutę.

Bet meras nep'atikliai palingavo gal
va:

— Jūs man neįkalbėsit, ponas Oškor
nai, kad Maladenas, žmogus, vertas pa
sitikėjimo, šitą virvagalį būtų palaikęs 
pinigine.

Sodietis, įdūkęs, pakėlė ranką ir nusi- 
sp’iovė į šalį, tuo norėdamas įrodyti sa
vo teisumą, ir pakartojo:

— Betgi tai gryniausia tiesa, kaip 
mato mane dievas, švenčiausia tiesa, po
nas mere. Prisiekiu savo sielos išgany
mu, kad tai tiesa.

Meras tęsė toliau:
— Ir pakėlę minėtą daiktą, jūs dar il

gai ieškojote purve, ar neiškrito iš ten 
kokia moneta.

Vargšas duso iš apmaudo ir baimės:
— Ir išgalvok tu man! Ir išgalvok tu 

man tokias nesąmones! Kad tik kaip 
nors apšmeižtų dorą žmogų!.. Ir išgal
vok tu man!

Kad ir kaip jis protestavo, jam neti-

Jis buvo suvestas akistaton su Malan- 
denu, kuris pakartojo ir patvirtino savo 
teigimą. Jie plūdosi ištisą valandą. Oš- 
korną, jo paties prašymu, iškratė, bet 
nieko pas jį nerado.

Pagaliau meras, gerokai suglumęs, jį 
paleido, įspėdamas, kad perduos bylą 
teismui ir lauks tolimesnių parėdymų.

Naujiena paplito. Išėjus iš merijos, 
senį apsupo, jį klausinėjo su rimtu ar 
pašaipiu smalsumu, kuriame, tačiau, ne
buvo nė mažiausio pasipiktinimo. Ir jis 
ėmė pasakoti istoriją apie virvutę. Jam 
netikėjo. Iš jo juokėsi.

Jis ėjo, visų stabdomas, pats stabdy
mas pažįstamus, be paliovos kartodamas 
savo pasakojimą ir savo tikinimus, iš
versdamas kišenius, įrodinėdamas, jog 
jis nieko neturi.

Jam sakė:
—Eik jau, eik, senas klastomu!

Jis nesitverė apmaudu, siuto, susijau
dinęs ir nusiminęs, kad jam netiki, ir, 
nežinodamas, ką daryti, vis kartojo savo 
istoriją.

jei nebūtų moterims siuvimo 
darbų, šimtai Šeimynų gy
ventų iš pašalpos, E&bai daug 
vyrų paliko namų Šeimihykė- 
mis, o' šeimininkės moterys)— 
duonos pelnytojomis. Tai “lais
vojo pasaulio” paveikslas! O 
betgi yra nemažai tokių, rėks
nių, kurie šaukia'visa gerkle: 
žiūrėkit, socialistiniuose kraš
tuose moterys kartu su vyrais 
dirba dirbtuvėse sunkius dar
bus. Tenai moterys yra “pa
verstos vergėmis.” Bet tokie 
rėksniai visai nemato, kas po 
jų nosimis dedasi; kad taip 
“laisvos moterys” yra gyveni
mo priverstos dirbti ir užlai
kyti šeimynas, o jųjų vyrai sė
di namie, niekur negaudami 
darbų.

Na, o prie tų visų blogybių1, 
kurios ponavo ja šiame šimt
metiniame pionierių mieste, 
dar ir gaisrai begailestingai 
•terioja. Jau trečias metas, 
kaip dega anglis po žeme ir 
šimtai šeimynų randasi nuola
tiniame pavojuje, bet valstiji- 
nė valdžia mažai ką daro, nes 
tokiam “mažmažiui” neturi 
gana pinigų, o federalė val
džia irgi tokiais dalykais nesi
rūpina. Tai taip šimtai šeimy
nų kiekvieną dieną gyvena 
baimėje, nes nežino, kurią 
dieną gali rasti visą šeimyną 
uždususią nuo degančios ang
lies dujų prasiskverbusių į stu- 
bą per žemės sutrūkimus. O 
dar daugiau, tai mažiau, kaip 
į du mėnesius, net trys dideli 
gaisrai apdegino labai patį šį 
miestą ir apie trys šimtai žmo
nių neteko darbų. Paskutinis 
gaisras, vasario 4-tą, šių metų, 
pelenais pavertė beveik visą 
kvartalą pačiame centre, kur 
nuostoliai yra skaitomi iki tri
jų milijonų dolerių. Mažam 
Gardondale’io miestui, tai mil
žiniški nuostoliai. Ir jei sutik
ti su tikinčiųjų žmonių posa
kiu : ką dievas myli, tai tam 
ir kryželį duoda, tai šį seną 
pionierių miestą dievas jau ir 
perdaug “pamylėjo.”

Ir nors aš čionais pabrėžiu 
tik apie Carbondale’io miestą, 
bet nei kiek negeresnė padė
tis yra ir Visame Lackawanna 
klonyje, ir visoje kietųjų ang
lių industrijoje, visoje srityje.

ALDLD REIKALAI
FtrtAN'šitf*; Atskaita už 

LIEPĄ, RUGPiCTį ir RUGSfcJĮ,
1954 m.

Miestas Suma
Liepos mėnesio įplaukos

Cicero, III. duoklių

Gardner, Mass., duoklių ..
Chicago, Ill., duoklių .....
Lowell, Mass., duoklių .. 
Stoughton, Mass., duoklių

sėjo mėn.................. ........... $765.39
Išmokėta liepos, rugpjūčio ir rug

sėjo mėn............................. $622.20
Kp.

92 ..... $13.25 
auka 5.00 

18.00 
10.00 
27.25 
22.00 

4.00 
Pav. J. L., Stoughton.......  auka 2.00
Pav. Rėmėja, Norwood, auka 
Mass. Pažangiųjų Lietuvių 

Rochester, N. Y., duoklių 
Hollywood, Calif, duoki.

z auka jLv.w
10 Philadelphia, Pa., duoklių 20.75 

auka 3.00 
Richmond’Hill, N. Y., auk. 35.00 

5.00

53
187
44
62

50
145

(Bus daugiau)
I

Mes siunčiame didžiausią , 
užuojautą likusiai šeimai jos 
nuliūdimo valandomis.

VESTUVĖS
Jono ir Verutės Greibių duk

relė išėjo už kitataučio vaiki
no. Pavardės nesužinojau.

Kovo 12-tą įvyks vestuvės 
Petro ir Elsės čereškų dukters 
Zinos. Jos vaikinas iš New 
Yorko.

E. čereškienė ir V. Greibie- 
nė yra Moterų Klubo narės 
ir geros veikėjos. Linkime jų 
abiejų jauniesiems malonaus 
ir linksmo gyvenimo.

B

Newark, N. J
PIRMAS LINKSMAS VA

KARAS ŠI SEZONĄ

kaaVisus senus ir jaunus, 
lik mylite savo plaučius 
jauninti-atnaujinti su nepa
prastais juokais ir smagia dai
nų programa, kviečiame kovo 
j3- dieną atvykti į Ukrainą 
Salę, 57 Beacon St., Newarke.

Tą sekmadienio popietį 
brooklyniečiai suvaidins gra
žiausią ir juokingiausią realis
tinę komediją “Prašvilpta lai
mė,” parašytą gabiausio mū
sų veikalų ir apysakų rašyto-* 
jaus Andriaus Skripkos (sla-i 
pyvardis). Komedija yra d vie-i 
jų aktų, laiko užims apie va
landą ir pusę ar dvi.

Carbondale, Pa.
Šis gana senas ir nedidelis, 

su virš 20 tūkstančių gyvento
jų miestas, kuris net yra ir va
dinamas Pioneer City, randa
si pačioje aukštutinėje kietų
jų anglių srityje ir savu laiku 
buvo gana garsus kietų, ang
lių industrijoj. Bet šiandien 
jau1, galima sakyti, tik prisimi
nimas tu laikų yra likęs. Ir 
nors kietųjų anglių industrija 
čionais net ankstyvose savo 
dienose buvo gana žymi, bet 
šiam pionierių miestui nebu
vo lemta išaugti į didesnį cen
trą. Čionais net ir mūsų di
džiojo prezidento, F. D. Roo- 
sevelto tėvas buvo pralobęs iš 
indėlių į anglių kasyklų indus
triją. O kadangi anglių indus
trija šičionais klestėjo, tai ki
tokiai industrijai nebuvo ir 
galimybės atsirasti ir augti; 
anglių kasyklos, buvo mano
ma, čia tesės šimtmečiams, ne
paisant, kad anglių klodai šio
je srityje labai susiaurėję. Na, 
ir štai kas yra bepalikę šian
dien.

Lieka ..................... $143.19
Balansas nuo birželio mėn. $2,780.85
Balansas ižde yra: ........... $2,924.04
Pinigai dalinasi taip:
Apsigynimo reikalui yra .... $568.36
Knygų leidimui ir organizacijos 

reikalams yra ........ ..... $2,355.6$

Atidėjo atominį bandymą 
Nevados dykumos srityje

2.00 
25.00 
18.00 
17,00 
10:00

185
Pav. Florida, auka
14 Minersville, Pa., duoklių.... 2.00

Pav. New York, N. Y., auka
79

212
68
13

19

23

54
7

104

Balansas .............................  $2,924.04
ALDLD iždin. PAUL BECHIS
ALDLD sekr, JOHN GRYBAS

Visais ALDLD i*eikalais

110-12 Atlantic 
Richmond Hill

rašykit:

Ave.,
19, N.Y.

Prie šios komedijos sietynie- 
čių ir newarkiečių kvartetas 
dainuos daug naujų dainelių. 
Vadinasi— įvyks vaidinimas, 
su dainų programa.

Albinas

5.00 
21.50 
21.50 
12.00 
20.00
23.23 
14.50 
10.01 
33.00 
10.00

Chičago, III., duoklių .....
Bayonne, N. J., duoklių 
Hartford, Conn., duoklių 
Easton, Pa., duoklių .......

auka
Chicago, Ill., duoklių .....

auka
Springfield, Ill., duoklių 

auka
Chicago, Heights, Ill., duok. 8.25 

auka 5.25
Elizabeth, N. J., duoklių 10.00 
Apskritis, Mass., auka .... 25.00 
Chicago, Ill., duoklių ....... 7.75

Liepos mėnesį viso įplaukė $467.04
Rugpiūčio mėnesio įplaukos:
Lowell, Mass, .duoklių .... $4.50 
Baltimore, Md., duoklių ..14.00
Brooklyn, N. Y., duoklių .. 2.00
Brooklyn, N. Y., duoklių 2.00
Brooklyn, N. Y., duoklių .. $.00
Binghamton, N. Y., duoki. 51.50

Pav. J. L., Dauglaston, duoki, 2.00 
185 Rich. Hill, N. Y., duoki...... 2.25
84 Paterson, N. J., duoklių 23.00 

auka 20.00 
32 New Haven, Conn., duoki. 6.00 

153 Oakland, Ca.l., auka ......... 25.00
Pav. A. P., Brockton, Liter. 1.00

44

1 
.1 
1 

20

Rugpjūčio mėnesį įplaukė $161.25
Rugsėjo mėnesio įplaukos
Cliffside, N. J., duoklių $27.25 

auka 8.00 
Chicago, Ill., duoklių ..... 10.25
Scranton, Pa., duoklių .... 6.50 
Saginaw, Mich., duoklių .... 4.25 
Pittston, Pa., duoklių ..... 4.00
Maspeth, N. Y„ duoklių 18.35 

auka 3.00 
Gloucester, auka 8.00
Mich., duoklių 12.50 

aukal5.00
III., auka ........... 20.00

77

19
39

131
12
81

Pa v. W. P.,
52 Detroit,

19 Chicago,

Viso Rugsėjo menesį įplaukė $137.1(1
Liepos mėnesį išmokėta:

Auka kitiems ........................ $5.00
Knygiui-sekr. už liepos mėn. 50.00 
Lith. Coop. Puhi. Soc., Ine., randa 

už raštinę ir knygyną: liepos, ; 
rūgo, ir rugsėjo mėn........ 6O.QO(

$47.00Tiesiog galima sakyti, kad kic- Laisvei už komplektų padar. 
tųjų anglių industrija dvokia 
lavonu.

Eks-Mainicrys

Ar Jau rengiate ką Laisvei 
paramai?

Washingtonas. — Karinis 
štabas praneša, kad atomi
nio sprogimo bandymas, 
kuris turėjo būti pravestas 
šį antradienį Nėvados dy- 
kuome, yra atidėtas. 
Priežastis tame, kad sti
presnis vėjas, negu buvo 
laukta, padarė sprogimą 
pavo j ingu. Apskaič i u o t a j 
kad vėjas būtų galėjęs nu
nešti atomines dulkes link 
apgyventų vietų.

Sprogimas bus pravfeštas 
tuojau, kai susidarys tinka* 

I mos atmosferinės sąlygos.

*

šiandien visos didžiosios ka
syklos jau uždarytos, .kaip ne
pelningos; dirba tik kelios ma
žos, pavienių kontraktorių 
operuojamos^ su keliolika de- 
sėtkų darbininkų. O nėsant ki
tokios industrijos, tai šimtai 
buvusių mainierių randasi nuo
latinių bedarbių eilėse. Di
džiausia įmonė, ką randasi, tai 
Kendric Machineshop, kuri 
operuoja su apie 150 darbi
ninkų. Kitados čia veikė ne
maža ir I). & H. gelžkelio 
garvežių, taisymo dirbtuvė, bet 
atsiradus dyseliniams inži- 
namst, pastaroji užsidarė. Tai

Binghamton, N. Y.
TRUMPOS ŽINUTĖS Iš 

MŪSŲ MIESTO
LDS 6-tos kuopos atsibuvu

siame susirinkime vasario 7 
dieną buvo kalbėta, kad su
rengti nors kokią pramogą, 
didelę ar mažą, atžymėjimui 
25 metų gyvavimo sukakties. 
U. šimoliunienė apsiėmė suži
noti vietą dėl pikniko. O F. 
Žibinis pasižadėjo gauti dova
nų. Puikus sumanymas. Gerų 
pasisekimų dėl jūsų.

MŪSŲ MIESTO LIGONIAI
Šiomis diepomis mūsų mies

te labai daug žmonių serga. Į 
ligonių sąrašą įeina ir §1^mū
sų draugai-gės: P. Bakšicnč 
ir J. K. Navalinskiene, po 
trumpo buvimo Packar Uos-, 
pital, Sarta, Pa., sugrįžo na
mo Sako, jaučiasi geriau. 
Linksmu girdėti. M. Sadaus
kiene taipgi sugrįžo iš ligon- 
bucio po trumpo buvimo, bet 
dar randasi po gydytojo prie
žiūra. P. Jasilionienė dar vis 
tebėra Wilson Memorial ligon- 
butyje. Taipgi serga Marta 
Kaminskienė, kuri gyvena ant 
ūkės, kiek toliau nuo miesto. 
J. Kireilis ir J. Tinkunas ran
dasi savo namuose, bet po. gy
dytojo prižiūra. Antanas Mai- 
nionis, po didelės ir sunkios, 
operacijos, sugrįžo iš ligonbu- 
čio ir jaučiasi geriau.

Apgailestauju jūsų, drau
gai,, kad sergate, bet ir tuo 
pačiu sykiu linkiu jums vi
siems kuogreičiausiai pasveik
ti.

Visi virš minėti 1 ligoniai yra 
LDS 6-toš kuopos) nariai bei 
Laisvės skaitytojai. ) .

Viso liepos menesį išmokėta $162.00
Rugpiūčio mėnesį Išmokėta:

Knygiui-sekr. už rugp. mėn. $50.00
Už knygą “Amer. Prezidentai” 

klišes ....   $80.21
Pirkta štampu ....................... 1.00

Viso rugp. mėnesį išmokėta $131.21
Rugsėjo mėnesį išmokėta:

Post Office depozitas ......... $10.00
O. Depsienės šeimai užuojauta 15.00 
Knygiaus-sekr. išlaidos-......... $50.00
Už knygos “Am. prez. viršelio

klišę ..................................... $13.03
Už No. 3 “Šviesos atspausd. 230.00 
Kelione į Phila. LLD reikailais 7.75- 
Dar už vieną klišę knygai “Amer.

Prezidentai” . .....................   3.21.

Viso rugsėjo men. išmokėta $328.99
Sutrauka:

įplaukos liepos, rugpjūčio' ir rug-

MIRĖ
Vasario 7-tą dieną likosi pa

laidotas į amžiną atilsį LDS 
6-tos kuopos narys, gydytojas 
Hugo Breit. Reiškiu užuojau
tą jo šeimai, o gydytojui Breit 
amžiną atilsį.,

SUGRĮŽO Iš VAKACIJbS
K. Staniulis buvo išvažiavęs 

į Kaliforniją aplankyti savo 
giminių ir draugų. Jis ten iš
buvo apie porą mėnesių. Ku
riame mieste jis buvo ir ko
kius “good times” turėjo, ne
teko sužinoti. Bet yra džiugu 
jį matyti sugrįžusį sveiką, 
linksmų ir pasitenkinusį savo

L.D.L.D. REIKALAI
Jau antras mėnuo 1955 me

tų. Mes, L.D.L.D. nariai, turS.4 
tume pasirūpinti užsimokėti? 
savo • duokles j šią garbingą; 
organizaciją. Kuopos finansų 
sekr., A.- Žemaitienė, gana 
gražiai darbuojasi išrinkimui 
duoklių. Kooperuokime su ja 
ir prie artimiausios progos už
simokėkime savo duokles. Bū
kime gerais, pastoviais organi
zacijos nariais. v

Onytė

•Į,
(L/jĮ ‘‘T W'

Andriaus Skripkos komedija

Philadelphia, Pa

Montello, Mass

“Prašvilpta Laime”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

Kovq-March 26, 7:30 P. M
Liet. Taut. Namo Salėje, Vine ir N. Main Sts.

“Ot Komedija! - Cha-Cha-Cha...”

Kovo-March 12, 7:30 P
Kuba Hall, 111 Giasen SI.

3 pu«l.-Lai«vė (Liberty) • Ketvirtad., vasario (Feb.) 17> 1955

Newark. N. J 
Kovo-March 13^ 3:30 P* M« 

Ukrainiečių salėje, 57 Beacon St.

Wilkes-BarreJPa.

Gegužes-May L 4:30 P * M.
Tautiškos Bažnyčios Salėjo, 206 Parrish St.

Vaidintojai yra užkviesti ir į New Haven, Conn., bet 
diena, kurią vaidins, dar nėra nustatyta.

“Prašvilptoje Laimėje” vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Rušinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Buhkienė ii* Mikas čiaplikas. 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje

WORCESTER. MASS

Vasario 20 d. įvyks vienybės banketas — 155 
ir 11 L.L.D. kuopų. Kadangi iki šiol 155 kuo
poj priklausė vien tik moterys, o 11 kuopoj tik 
vyrai, tai 10 d. sausio, š. m.-, bendrame abiejų 
kuopti susirinkime likos nutarta susivienyti į 
11-tą kuopą. Todėl šia proga 20 d. vasario 'ir 
įvyksta šis nepaprastai istorinis banketas. Tai
gi prašome worcesteriecius ir iš mūsų plačios, 
apielinkės visus ir visas atvykti į sias vestuvės 
5 vai. popiet į 29 Endicott St. svetainę, čia gie
žiai pasisėvciuosime ir gražiai praleisime vaka
rą. Rengėjai

a



Dešimt mėty
Aš jo dabar nesutinku, o 

gal tiesiog susitikęs nebepažįs
tų — juk nuo mūsų vieninte
lio susitikimo momento praėjo 
dešimt metų. (Straipsnis rašy
tas 1954 metais.— Red.)

Lyg dabar atsimenu saulėtą 
1944 metų liepos mėnesio die
ną. Margas sriautas vyrų ir 
moterų, senių ir vaikų su ri u Ic
hakais, lagaminais, girgždan
čiais vaikų vežimėliais slinko 
Nemenčinės plentu-. Vilniaus 
gyventojai grįžo i išvaduotąjį 
savo miestą. Juo labiau jie ar
tėjo prie sostinės, tuo aiškesni 
darėsi dar neužgiję aršių mū
šių pėdsakai. Rūko pastatų 
griuvėsiai, mūrinės sienos 
spragėjo, smarkiai Įkaitintos 
siautusių gaisrų.

žmonės ėjo tylėdami, griež
tai žiūrėdami priešais save, ir 
tik vaikai su baimingu smal
sumu dairėsi į šalis, negalėda
mi pažinti tų vietų, kur anks
čiau jie leido laiką.

Buvo vakaras. Karšta sau
lė nusileido už kalnelio. Kaž
kur žvėryno rajone, už su
griauto tilto, šaudė artilerija.

Lukiški© aikštėje mano dė
mesį patraukė vienišas žibu
rys pusiau sugriauto namo rū
syje. Priėjau* prie žemo lango, 
žiburėlis virpėjo, lyg žvakės 
liepsna pučiant vėjui. Susira
dęs Įėjimą, aš per plytų krū
vas nusileidau Į rūsį. Ant me
dinio lagamino sėdėjo maž
daug penkiasdešimt metų am
žiaus vyriškis.

— Ką jūs čia veikiate? — 
paklausiau aš.

— Ruošiuos čia Įsitaisyti 
nakvynę. Jūs irgi be pasto
gės? Sėskit, prašau.

Mano naujasis pažįstamas 
pasirodė esąs vidurinės moky
klos mokytojas. Tame name, 
antrame aukšte, jis buvo išgy
venęs dvidešimt penkerius me
tus. Jo balse buvo tiek daug 
sielvarto, gilios širdgėlos žmo
gaus, kuris pamatė savo gim
tojo miesto griuvėsius.

Aš nežinau, kur dabar yra 
atsitiktinis mano pažįstamasis. 
Bet, sėdėdamas Lenino aikštė
je, kaip dabar vadinama bu
vusi Lukiški© aikštė, aš daž- jos. Reiškia padėką giminėms, 
nai prisimenu jį. Namas, ku- draugams, nariams Lietuvių

Demokratų Klubo Newarke, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo ir Literatūros Draugijos 
Harrisono-Kearny kuopoms už 
jų malonius, raminančius žo
džius, užuojautos atvirutes, 
gražius gėlynus ir už jų atsi
lankymą į šermenis ir laidotu
ves.

Jos taip pat dėkingos laido
tuvių direktoriui J. M. Bu- 
yauskui už draugingą ir gabų 
patarnavimą. Taipgi dėkingos 
Laisvei už pranešimus dienraš
tyje.

žine liepsna dega naujų namų 
languose, skvere, Černiachovs
kio aikštėje, prie paminklo 
karo didvyriui, girdėti lakš
tingalos suokimas.

Mūsų miestas dabar gyvena 
pilnakraujį darbo gyvenimą.

Vilnius tapo stambiu pra
monės ir kultūros centru. Lie
tuvos sostinės fabrikų ir ga
myklų dirbiniai yra žinomi to
li už respublikos ribų. Vilniaus 
elektros skaitikliai, staklės, 
siuviniai, tikslūs prietaisai 
siunčiami į visusšalieskampe
lius. Lietuvių rašytojų Vilniu
je parašytos knygos skaitomos, 
visoje TSR Sąjungoje. Cvirką 
ir žemaitę, Nėrį ir Girą žino 
ir mėgsta tolimosios čiukot- 
kos gyventojai. Lietuvių kom-' 
pozitorių dainos ir simfoni
niai kūriniai atliekami gausin
gų didžiosios šalies muzikos 
kolektyvų. ‘

Miestas per dešimt metų 
pasidarė jaunas, džiugus, kun- 

į kukuojantis. Dar puikesnė 
I Vilniaus ateitis. Plačiosios ma- 
gistralės-prospektai pasipuoš 
puikiais monumentaliais pa
statais, Neriesi vingis bus ap
darytas granitu, troleibusai 
pradės eiti lygiuoju gatvių as
faltu. Nebetoli toji diena, kai 
pamatysime mūsų senąją sos
tinę dar. puošnesnę, dar gra
žesnę.

Aleksandras Bauža

Kearny, N. J
Jo??eph Žilionis, gyvenęs 299 

Hickory St., mirė 1955 m. 
sausio 28 d. Pašarvotas buvo 
Buyausko šermeninėje, Kear
ny. Palaidotas vasario 1-mą, 
Gate of Heaven kapinėse, Ha
nover, N. J.

Mr. Žilionis atvyko šion ša
lin iš Marijampolės parapijos, 
Grabavos kaimo. Seniau gyve
no -Newark, N. J. Skaitė dien
raštį Laisvę per daugelį metų.

PADĖKA
Velionio žmona Mary ir 

dukterys Isabelle ir Alma pra
šo laikraštyje pareikšti jų šir
dingą Įvertinimą visų simpati-

per prasi in ku
rnėtų ne tik šita

Lietuvos sostinę 
broliškųjų respub-

riame gyveno mokytojas, se
niai atstatytas. Jame gyvena 
artistai, dailininkai, kompozi
toriai. čia rašo savo puikiuo
sius kūrinius, išgarsėjusius vi
soje Tarybų šalyje, Balys Dva
rionas. šiame name gyvenan
čių Lietuvos Akademinio ope
ros ir baleto teatro solistų bal
sai garsiai skambėjo sostinėje 
per lietuvių literatūros ir/me
no dekadą, ir jiems plojo 
Maskva. O aikštė, kurioje ka
daise vėjas nešiojo smėlį ir 
dulkes, dabar visa skendi gė
lėse.

Pasikeitė 
sius dešimt 
aikštė.

Atstatyti 
padėjo visų
likųi darbo žmonės. Iš visų Ta
rybų Sąjungos kampelių čia 
kasdien, atvykdavo traukiniai 
su įrengimais gamykloms, su
cementu ir mechanizmais nau- 5 Policijos viršininkas 
josioms statyboms. Anglis Vil
niui buvo iškraunama iš moto
rinių laivų triumų Klaipėdos 
uoąto prieplaukose, geležį tie
kė Uralas, degalus — Baku, 
sudėtingas stakles — Maskva, 
Leningradas, Kijevas. Visa ta
rybinė liaudis dalyvavo atsta
tant lietuvių kultūros centrą— 
Vilnių.

Diena iš dienos jaunėjo mū
sų miestas. Buvo nutiesti nau
ji tiltai per Nėrį, svarbiausios 
magistralės buvo praplėstos, 
išlygintos, atsirado daugia
aukščių pastatų. Miesto pa
kraščiuose, kur seniau buvo 
dykvietės, išaugo naujos ga
myklos, nauji mūrinių namų 
kvartalai, 
mokyklos 
sodai ir 
tūkstančių
džių pasodinta užasfaltuotose 
gatvėse. Margi gėlių, kilimai 
papuošė visus sostinės kampe
lius. šiandieną Vilnius—mies- 
tas-sodas. Vakarais, kai pas
kutiniai saulės spinduliai ro-

sako, kad iš- 
spiegimą, pa- 
langą, policis-

pastatytos naujos 
ir institutai, įveisti 
parkai. Dešimtys 
daugiamečių me-

Džiūrė tyrinės 15 me
tą berniuko nušovimą

Policijos komisijonieriua 
Adams užtarė policistą Ro
bert Surrey, kuris nušovė 15 
metų berniuką John Sterling, 

priėmė
policisto teoriją už tikrą. Poli
cistas sakė, kad berniukai ei
dami svaidė tuščius atmatų 
kenus, kurių vienas pataikė 
ar tyčia buvęs pataikytas j 
buto langą.

Viršininkas 
girdęs moters 
matęs išmuštą
las turėjo veikti ir jis veiks
mu atliko tai, ką jis turėjo at
likti, nežiūrint, kokios bus to 
pasėkos.

Mirusiojo tėvai ir kitos pa
liestosios šeimos argumentuo
ja, jog papildyta žmogžudys
tė bereikalingai. Reikalauja, 
kad džiūrė tyrinėtų visą inci
dentą, ir jiems tas prižadėta. 
Tyrimą žada pradėti ateinan
tį pirmadienį.

NewWto^/^ė^y2lnl(M
Rendų raportas rodo; 
kad dar nelaikąs 
panaikint kontrolę

Rendoms administratoriaus 
Abrams raportas valstijiniam 
viešam posėdžiui rodo, jog 
dar nelaikąs panaikinti rendų 
kontrolę. Tą raportą namų sa
vininkių korporacijų agentai 
baubė, jį pertrauk inėjo, o 
spauda nutylėjo tą, kas jame 
pasakyta. Tačiau Valstijos 
Seimelis jį vis viena svarstys.

Sakoma, kad demokratai 
Seimelio nariai naudosis tame 
raporte iškeltais faktais argu
mentuose del rendų kontrolės.

Abrams sakė tame raporte, 
jog jo raštinė yra užversta iš
sigandusių rendauninkų pra
šymais juos užtarti, nors jis, 
vos mėnesį išbuvęs tose parei
gose, dar nespėjo nei pilnai 
permatyti didumą tos savo pa- 
i eigos.

Administratorius nesutinka 
nei su tais, kurie sako, jog 
kontrolė lai tebepasilieka New 
York© miestui, bet siūlo iš- 
kontroliuoti visur kitur. Ad
ministratorius pats lankėsi ki
tuose didmiesčiuose, tarėsi su 
pareigūnais esančiose kontro
lės Įstaigose. Jis pareiškė, jog 
Įvyktų tragiškų padėčių, jei 
būtu leista iškontroliuoti rcn- 
das. Jis sako, jeigu kurie Įsta- 
tymdavystėje atstovai nenori 
priimti mano žodžio kviečiu, 
juos pačius atlankyti tų mies
tų darbininkų ir biednuome- 
nės apgyventa? sritis. Patarė, 
jog verta patiems pamatyti 
padėtį ir išgirsti, ką dauguma 
tų žmonių kalba.

Abrams raporte pažymėta, 
jog visų didmiesčių tūlose sri
tyse tebėra didžiausia stoka 
namų. Dėl tos stokos žmonės 
gyvena perpildytuose butuose. 
Ypatingai dėl to nukenčia 
“šeimos su vaikais, mažai 
dirbantieji ir mažumos.”

Dėl tos prižasties, sako 
m i n istr ator i u s, savininkai 
vykdo sveikatai ir gyvybės
saugai būtiniausių pataisų.

Jo raporte pažymėti penki 
valstijos miestai, kuriuose iš- 
kontroliavimas vienos ir dvie
jų- šeimų namukų rendų pakė
lė visame mieste visų namų 
rend as. Pakilo 47 iki 71 pro
cento, imant bendrai mažiau
sius ir didžiausius pakėlimus. 
Gi imant atskirai, inspekto
riai rado tokių vietų, kur ren
dos pakelta kita tiek. O viena 
iš kožnų 13-kos renda pakelta 
net 200 procentų. R-as

ad- 
ne- 
ap-

Pašaukė j teismą 
už dūmus

Miesto valdinis Oro Teršė
jų Kontrolės departmentas 
patraukė atsakomybėn taip 
pat valdinį Transit Authority. 
Kaltina, kad jis aprūkė visą 
Brookl,yną,kūrendamas atliku
sių nuo gelžkelių špaltų lau
žą. Aliejais aplipusios, ap- 
džiūvusios špalos paleido dau
gybę aitrių dūmų, kurie vertė 
daugelį jautrių akių ašaroti, 
nosis čiaudėti, gerkles 
ir plaučius dusti.

Autoritetas, žinoma, 
neišeis iš biznio. Jeigu
baustų, tai bus gal $25 iki 
$100 pabaudos. Tačiau ir tuos 
neims iš savo kišenės, bet iš 
surenkamų už tokenus.

kosėti

dėl to 
ir nu-

Vincent Pugh, 41 m., prieš 
porą metų užmušė žmoną ir 
podukrą, teisme užvedė bylą 
atgauti nuo sesers savo sūneli, 
10 metų. Pugh teisme buvo iš
teisintas kaip laikinai pami
šęs.

Bronxe teisiamas Eugene 
Geraci, 22 metų, buvęs sykiu 
su marininkir James Nicolli, 
kurį policistas Sidney M. Ei
senberg nušovė. Policistas ti
krina, kad tiedu vyrukai jį 
puolė, mušė, spardė, kai jis 
bandė juosi sustabdyti už per- 
greitą važiavimą su auto.

Camilo W. Leyra, du kartu 
buvęs nuteistas kaip nužudy- 
tojas savo tėvų, gaus trečiąjį 
teismą. Prasidės kovo 4-tą.

Morelli išleido po 
kaucija po ilgo 
tardymo ir Įtarimo

Angelo (Mike) Morelli 
po išleistas iš kalėjimo

ta
po 

$10,000 kaucija. O tai rodo, 
kad nežiūrint ilgo tardymo ir 
spaudoje taip pat beveik nu
teisimo, slaptoji policija dar 
neturi nieko, kas galėtų leisti 
jį Įkalinti žmogžudystėje.

Morelli buvo tardomas kaip 
pažįstamas tos merginos, ku
rios bute buvo nužudyta stu
dentė Anne Yarrow, 23 m. 
Tyrė ir jo drabužius, kurie bu- 
\o paduoti valyti ir jau rado 
išvalytus. Tyrimas nebegalėjo 
nustatyti, kokių ten dėmių bū-

Išeinantis iš kalėjimo Morel
li pakartojo policijai pirmiįau 
skelbtą kaltinimą, kad polici
ja jį mušė pastangose išgauti 
prisipažinimą. Įstatymai už
draudžia taip tardyti, kadan
gi jautresni, neturintieji spė
kų kentėti, gali būti privers
tais prisipažinti ir būdami ne
kaltais, kad tik išvengtų kan
kinimo.

Po ] i c i j os k o m is i j o n i orius
Adams sakė, kad jis bandy
siąs patikrinti, ar ištiki’© Mo
relli buvo mušamas tardyme.

Savininką nuteisė 
šešiems mėnesiams

New Yorke vienas namų sa
vininkas nubaustas kalėti 6 
mėnesiams už tai, kad jis val
dinei rendų kontrolės Įstaigai 
padavė neteisingas skaitlines. 
Jis raportavo, kad jis ištaisy
mui! dviejų krautuvių į gyve
namus butus išleido kiekvie
nai po $1,700 ir rakandams 
dar po $600 kožnam butui.

Tyrimas parodė,’kad iš vie
nos krautuvės padaryti du bu
tus jis nieko daugiau nedarė, 
tik. pastatė pertvarą 
tion). Už vieną pusę
pertvaros vienos krautuvės jis 
ėmė rondos $48, už kitą $60. 
Valdinė .rendoms kontroliuoti 
įstaiga nustatė, kad tie butai 
neverti tiek. Vienam, rendą 
i nustatė $26, kitam $20.

tokios

ap-Pienvežis Charles Bush 
siskundė policijai, kad jis 
stojo pažiūrėti ant gatvės 
linčio vyro, kuris atrodė nete
kusiu sąmonės ar mirusiu. 
Bet kai tik prisiartino prie jo, 
mirusysis pašoko ir jį apiplėšė.

gu-

Brooklyn© Moterims
Moterų Apšvietos Klubo 

svarbus susirinkimas įvyks va
sario 17-tos vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijos patalpose. 
Galutinas prisirengimas Mote
rų Dienai ir kiti svarbūs rei
kalai bus svarstomi.

Valdyba

Švaros department© 
darbininkai nori 
lygybes pensijose

Eugene Calamari, AFL. Sa
nitation Men’s Lokalo 111-A 
prezidentas, sako, jog miesti
nio švaros department© darbi
ninkai. turi sumokėti miestui 
duoklėmis kita tiek, negu su
moka policistai ir gaisragesiai 
už tokią pat pensiją.

Viršininkas sako, jog 6,000 
jo unijos narių pasisakė už re
zoliuciją
nelygybę. Iš jų algos esą i 
skaitoma

pa-

kuri pasmerkia tą

Majoros reikalaus 
pakeisti Transit 
Autoritetą

Majoras Wagner i s jau
siruošęs kreiptis į Albany, kad 
valstijinė valdžia tą buvusio 
gubernatoriaus Dewey ir jo 
kontroliuojamo Seimelio už
dėtą Transit Authority atkris
tų. Jis tai pareiškė transpor
tininkų unijos konvencijoje, 
kuri šiomis dienomis vykdoma 
New Yorke, Hotel Roosevelt. 
Plano smulkmenos kol kas 
skelbiamos.

no-

8 iki 20 procente 
duoklėms, kuomet policijos 
gaisragesių išskaitoma tik 
iki 10 procentų.

Filmos—Teatrai

ir 
4

Radio City Music Hall va
sario 17-tą pradeda rodyti 
linksmą komediją “Jupiter’s 
Daughter,” su Esther Wil
liams, Howard Keel, Marge ir 
Gower Champion, George 
Sanders vadovaujamose rolė
se. Didžiojoje scenoje taipgi 
nauji aktai.

gyvento.j us. Sa- 
užklupo apva- 

Islip Hotel prie 
Policiją iššaukė

Stanley Teatre paskutinę sa
vaitę rodo pakartojamą Įspū
dingą Hitlerio nugalėjimo fil
mą “Fall of Berlin.” Prie
dams rodo lapkričio 7-sios mi
nėj’imą Maskvoje.

Vasario 19-tą pradės rody
ti naują meninį filmą “Varie
ty Artists,” muzikališką, paro
dantį veiksmuose žymiausius 
šalies menininkus iš daugelio 
respublikų.

Tarpe seniau pradėtų rody
ti miesto teatruose vertųjų pa
matyti yra operinis Aida (ita
liškai) Little Carnegie Tea
tre, “Bad Dav at Black 
Rock” Rivoli Teatre; “Romeo 
and Juliet” Sutton Teatre; 
japoniškasis: “Gate of Hell” 
50th St. Guild Teatre; “Bare
foot Contessa” tūluose apylin
kių teatruose.

Suprantantiems gerar anglų 
kalbą šiuo tarpu yra proga 
pasinaudoti gerais scenos vei
kalais. Tarpe geriausiųjų skai
tomi. “Doctor’s Dilema,,f “The 
Crusible,” “Comedy in Music,” 
“Plain and Fancy,” “Wedding 
Breakfast.”

Tūli iš tų yra skelbiami te
atro skyriuose spaudoje, kiti 
ne. Vieni vaidinami kas vaka
ras, kiti tiktai galo savaitės 
dviemis ar trimis vakarais. 
Norintiems matyti, nesunku 
tai sužinoti.

Tačiau svarbiausias iš visų 
bus pačių lietuvių Įstaigoje 
kovo 27-tą, kai Įvyks Liberty 
Auditorijos rengiamasis dai
nų, šokių ir komedijos popie
tis. Yra užkviesta žymi meno 
mokykla, kurios vedėjai ir mo
kiniai sudaro visą programą.

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAIT1S

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: EVergreen 4-8174

I• i. w

NEW YORK !

HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS
Fabriko darbas, linksmos darbo są
lygos, gera mokestis- pašalpos.

Laikas ir pusė
už viršlaikius

KNOMARK MFG. CO.
j9 830 Wythe Ave., Brooklyn

Matykite Frank
(32-34)

x REAL ESTATE

GARDEN CITY. Parduoda savinin
kas nupigintai. (Sav. persikelia). 
Gražūs 3 aukštų angliški namai — 
didelė Central hall, knygynas, pil
nas valgymui kambarys, 4 miegrū- 
miai, 3i maudynės, pilnai naujai iš- 
dekoruotas, labai arti mokyklų. 
Greitam pardavimui tik $29,500. 
Kviečiame pamatyti. Saukite PI. 
6-0118.

(34-40)

KALĖJIMAS Už TRAFIKO
TIKIETUS

nubau- 
Battle, 
$1,100

Areštavo jaunuolius 
vagišius

Central Islip, L. L, policija 
suiėmė du 16 ir 19 metų vyru
kus, vietinius 
ko, kad juos 
giant Central 
Carleton Ave.
viešbučio savininkė, kurią iš
budino vyrukų paliestas jiems 
nežinomas mechaniškas sar
gas.

Vyrukai sakėsi, jog yra be
darbiai. šis buvęs jau antra
sis jų bandymas gauti pinigų 
apvaginėjimais viešbučių nak
ties metu. Pirmojoje vagystė
je jie pelnę viso tik $80. šioje 
buvę jau pasiėmę $100. Už 
tuos mažniokius turės mokėti 
brangia kaina per visą gyve
nimą.

Bronx trafiko teismas 
d ė mari ninką Herbert 
33 motų, pasimokėti 
piniginės pabaudos arba 360 
dienų kalėti. Jis sakė, kad jis 
pinigų neturi, nemato galimy
bės tokiir laiku tiek uždirbi 
ir tuojau nuėjo į kalėjimą. Jis 
per apie penkerius motus bu
vo susirinkęs 47 tikietus. Teis
me sakėsi dėl jų neatsiliepęs 
dėl to, kad neturėjo pinigų.

Greta to, jis atskirai bus 
teisiamas kaip įtartas narko
tikų skleidime.

Jerome F. Cohen, 62 m., 
tapo atrastas miręs miestinio 
pastato 9-rno aukšte prie laip
tų. Sakoma, jog buvo ligūstas, 
galėjo apsilpęs nukristi arba 
ir nušokti iš 17-to aukšto. Jis 
ten dirbo miestui patarėjo-ad- 
vokato asistentu.

Tyrone Power ir Maureen O’Hara scenoje “The 
Long Gray Line,” dabar rodomame Capitol Tea

tre, prie Broadway ir 51st St., New Yorke.

UžraSyklt Laisvę Savo Draugui.

Auditorijos vedėjas ir di
rektoriai prašo visus Įstaigos 
prietelius rezervuotis tą dieną 
šiam Įdomiam popiečiui. Kvies
kite ir jaunuolius. Jiems ir jų 
vaikams galėtų būti Įdomi to
kia programa. Rep.

MATTHEW A 
BUYUS

Rado kūdikį paliktą 
vieną tuščiame lote

Bronxe priė Jackson Ave. 
ir 156th St. rastas naujagi
mis kūdikis. JĮ atrado kam 
nors pašaukus telefonu. Spė
jama, kad tuo pašaukėju bu
vo kūdikio motina, kuri dėl 
kokių nors priežasčių negalį ** 
jo pati kūdikį auklėti, tačiau 
jį mylėjo, nenorėjo leisti jnlYi 
pražūti.

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
' BROOKLYN, N. Y. 
Gerai Patyręs Barberls

dėl

Taksiko vairuotojas John 
McCarthy tapo paleistas kaip 
nekaltas dėl žmonos mirties. 
Jo žmona rasta mirusi
kraujo’ nutekėjimo, tačiau ne
rado jokių parodymų, kad tai 
būtų Įvykę nuo mušimo ar pa
našios priežasties.

turime didelj pasirinkimą 
importuotų vynų.

Schaefer Otto
WINE & LIQUOR STQRE 

65-57 Myrtle Ave., Gleiwalok
HEgeman 3-0077 

Klauskite Mr. Smith jums 
patarnauti.

Mums patinka ir pristatyti

Mes

4 pusi. Laisve (Liberty) Ketvirtad., vasario (Feb.) 17,195




