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Centrinėje Amerikoje £ra 
šalis, vardu Guatemala.

Tai nedidelė kalninga res
publika, užimanti apie 45 tū
kstančius ketvirtainių mylių ir' 
turinti virš 3,500,000 gyven
tojų, kurių apie pusę sudaro 
indėnai.

šiuo metu Guatemalos vy
riausybė yra progresyvi; jai 
ne svetimi darbo žmonių rei
kalai, liaudies reikalai. Vy
riausybei vadovauja preziden
tas J^cob Arbenz.

★

Guatemala kai kas vadina 
“bananų kraštu,“ nes ten tie 
vaisiai labai dera.

Bet nuo senų laikų Guate- 
maloje, kaip ir kitose Centri- 

. nės Amerikos respublikose, į- 
sigalėjo amerikinis vaisių 

j trustas, tiksliau: United Fruit 
•j/, Kompanija.

Per ilgus metus ši kompani
ja ten šeimininkavo, kaip na
mie. Tik pastaruoju metu, kai 
to krašto prezidentu buvo Dr. 
Juan Jose Arevalo, ir dabar
tinė vyriausybė pradėjo atsi
sakyti šiai Jungtinių Valstijų 
kompanijai nuolankauti.

# Ir štai dėl to jau keliamas 
skandalas net mūsų Kongre
se. Tiesiog reikalaujama da
bartinę Guatemalos vyriausy
bę nuversti, kam ji nepatai
kauja United Fruit Kompani
jai !

★

Buvęs Guatemalos preziden
tas Dr. Arevalo, kitris šiuo 
metui yra Meksikoje, andai 
pasakė, jog “pasaulio viešpa-

* 'Ančiai atkreipė savo akis j Gua
temala ir ryžtasi atimti iš 
žmonių galę ir atiduoti ją. im
perialistinėms kompanijoms”

“Pasaulio viešpačiais“ Dr. 
Arevalo, aišku, skaito Wa- 

■ ' shingtono vyriausybę.
Visokie' liaudies priešai, 

per radiją ir komercinę spau
dą, akiplėšiškai ragina Guate
malos vyriausybę nuversti, 
nes, girdi, ji pritarianti ko
munistams, o tai sudaro pavo
jų Panamos kanalui!...

Jei kitos Centrinės Ameri
kos respublikos, Guatemalos 
kaimynkos, nestos jai talkon, 
tai “pasaulio viešpačiai“ savo 
pasieks!

Tai, kas darosi!

Pirmadienj, kovo 3 dieną, 
federaliniuose teismo rūmuose 
Niūjorke prasidės 16-kos dar- 
bininkų judėjimo veikėjų 
teismas.

Iš viso buvo suareštuota ir 
įkaitinta 17-ka veikėjų, bet 
vienas, Israel Amter, dėl silp
nos sveikatos šiuo metu teisia
mas nebus.

Šitie veikėjai bus teisiami 
einant Smitho įstatymu.

Kalifornijoje šiuo metu yra 
teisiama 15-ka darbininkų vei
kėjų, pagal tą patį įstatymą.

(Chicagoje, beje, kovo 3 
dieną prasidės Leono Prūsei- 
kos teismas.)

★

Iš visos eilės kraštų organi
zuoti darbininkai siunčia 16- 
kai veikėjų laiškus ir telegra
mas, reikšdami savo užuojau
tą ir moralinę pagalbą.

Gi amerikiečiai renka pini
gines aukas, iš kurių teks ap
mokėti teismo lėšos, kurių bus 
labai daug.

Beje, šių metų kovo 16 die
ną City Center patalpose (135 
W. 55th St., New Yorke) į- 
vyks svarbi konferencija, ku
rioje bus svarstytas šių 16- 

Sti kos gynybos reikalas.
Konferenciją šaukia inte

lektualai ir visuomenininkai, 
į * taipgi tūlų darbo unijų vado

vą i-
joje reikia dalyvauti ir lie

tuviams.
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Padidėjo judėjimas prieš 
valdžios reikalavimą įvest 
visuotiną jaunuolių muštrą :
Daugelis Kongreso narių iš 
abiejų partijų smerkiu tą bilių

Washington. — Milijonai 
amerikiečių priešinasi val
džios reikalavimui Įvesti 
verstina karini muštravimą 
visiems jaunuoliams nuo 18 
metų amžiaus. Todėl jau 
daugiau demokratų ir re- 
publikonų senatorių ir kon- 
gresmanų stoja prieš vers
tino muštro bilių. Trečia
dieni net du tuzinai Kon
greso narių smerkė tą val

Turkija perša savo Amerika duos Izraeliui
armiją Eisenhoweriui dar $65,000,000 Komisionierius raportuo j a 

apie atkuntantį nacizmąLisbon, Portugalija.—Tur- Jeruzalė. — Izraelio val- 
kijos užsienio reikalų mi-‘džia pasirašė sutartį, pagal 
nistras Koprulu ketino pa- • kurią Jungtinės Valstijos 
sidarbuoti, kad turkų arini-' duos Izraeliui 50 milijonų
ja būtų greitai Įjungta Į 
tarptautinę generolo Eisen- 
howerio kariuomenę vaka-j 
rinėje Europoje. * |

Koprulu buvo Turkijos 
atstovas šiaurinio Atlanto 
kraštų ministrų susirinki
me Portugalijoj.

Jis didžiavosi, kad Tur- , 
kija galėtų duoti genęroĮui 
Eisenhoweriui “30 gerų di-- 
vizijų” armijos-r-bent 600 
tūkstančių kareivių. Sako, 
tuo būdu Turkija suteiktų 
daugiau talkos prieš komu
nizmą, negu bet kuri kita 
europinė šalis.

—--------------- T“
Tunisai vėl streikuoja 
prieš francūzus

Tunis, Afrika. — Darbi
ninkų unijos išvien su tuni- 
sais biznieriais paskelbė vi
suotiną vienos dienos strei
ką prieš francūzus. Tai 
protesto streikas dėl to, kad 
francūzų valdžia varžo ir 
persekioja tunisus biznie
rius.

Per pastarąsias riaušes 
tarp Tunisijos patrijotų ir 
francūzų kariuomenės, buvo 
užmušta apie 80-žmonių.

Tunisai demonstravo, rei
kalaudami nepriklausomy
bės nuo Franci jos, o fran- 
cūzai* juos šaudė.

* -

Franko nužudė devynis 
Ispanijos unijistus

Barcelona, Ispanija.-Fran- 
ko fašistų teismo sprendi
mu, čia tapo slaptai sušau
dyti 9 politiniai kaliniai, 
darbo unijų veikėjai.

Gręsia sušaudymas ir ki
tiems pastarojo streiko va
dams Barcelonoj.

Prancūzai sakosi 
“atsigriebia” Vietname

Saigon, Indo-Kina.—Fran
cūzų komanda skelbia, kad ■ 
“apvalė” nuo Vietnamo liau- j 
dininkų didelį ryžių laukų: 
plotą už 70 mylių į vaka
rus nuo Sa.igon miesto, pie
tiniame to krašto kampe.

Richmond Hill 19, N. Y., Penkt, Vasario (Feb.) 29, 1952 A A ■A' A' Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

Šiaurine Korėja ir kinai 
protestuoja, kad jankiai 
skleidę ligų bakterijas

--- ----- ę-
Amerikonai užginčija kallinimąį 
sako, tai “juokingas melas" y

džios sumanymą.
Jam priešinosi net repu-' 

blikonas senatorius . Taftas 
ir Įžymūs demokratai kon- 
gresmanai G. A. Barden, 
Graham ir kiti.

Tūli Kongreso nariai sa-■ 
kė, Trumano valdžia pagei-: 
dauja visuotino jaunuolių i 
muštravimo, kad galėtų ■ 
dar padidinti ir sustiprinti 
politinę savo mašiną.

dolerių naujos paramos.
Be to, Amerika .duos dar 

$15,000,000 atbėgėliams iš 
kitų kraštų apgyvendinti 
Izraelyje/

Jau pirmiau Izraelis yra 
gavęs $10.0,000,000 y paspir
ties iš Jungtiniu Valstijų 
valdžios.

Graikij nionarcho-fašistai 
reikalauja sušaudyt 12 
įtariamų komunistų ' I

Athenai, Graikija. — Ka
rinis Graikijos monarcho- 
fašistų teismas tardo 29 
įtariamus komunistus kaip 
“Sovietų šnipus..” Valdžia 
reikalauja dvyliką jų su
šaudyti, o kitus įkalinti.

Tarp tų, kuriuos valdžia 
nori nužudyti, yra Įžymus 
advokatas Demetrius Bat- 
sis, jaunas gydytojas Geor
ge Kelaiditis ir vadinamas 
komunistų suokalbio vadas i 
Nikolas Belojannis.

Pravda sako, jankiai bandę 
atiduot belaisvius Čiangui

Maskva. — Pravda, So
vietų komunistų laikraštis., 
sako, belaisvių. maištai Ko- 
je saloje, Pietinėje Korėjo
je, kilo todėl, kad ameriko
nai bandė tuos šiaurinius 
korėjiečius ir kinus belais
vius nusiusti Formozos sa
lon; o ten jie būtų verčiami 
įstot į Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkų armiją.

(Amerikonai sušaudė 75 
maištininkus Ko j e salos 
stovykloje.)

ATOMISTAS
PRISIPAŽINO KALTU

Denver, Colo. — Federa- 
lis. apskrities teismas tardė 
atominį mokslininką Frank
liną V. Reno, kad jis, norė
damas gauti slaptą karinį 
darbą, užslėpė, jog priklau
sė Komunistų Partijai.

Reno, pagaliau, prisipaži
no kaltu. Bausmė jam dar 
nepaskirta.

Apsigynimo sekretorius Robert A. Lovett (kairėje) pe
nato militariniu paskyrų komisijos posėdyje. Jis labai 
priešingas bile kokiam militariniu išlaidų sumažinimui.

Washington.— Aukštasis 
Amerikos komision i e r i u s 
John McCl.oy atsiuntė val
džiai raportą iš Vokietijos., 
kad:

Atgema nacizmas vaka
rinėje . Vokietijoje (užimto-, 
je anglų, amerikonų ir 
francūzų). i •

Svarbiausia naujųjų na
cių grupė yra vadinama So
cialistine Valstybės Parti
ja, vadovaujama Otto Ern-

IRANAS JAV PASIDVOSIAS
PASAVLIN1AM BANKV1

Teheran, Iran. — Kaze- 
mas Hassibi, valdinės Ira
no komisijos narys dėl alie
jaus pramonės, pareiškė, 
kad Iranas “turi pasirašy
ti” sutartį su Pasauliniu 
Banku.

(Pasaulinio Banko valdo
vai yra amerikonai, o po jų 
seka anglai.)

Hassibi sakė, to banko 
pinigai ir patarnavimai rei
kalingi, kad galėtų veikti 
aliejaus pramonė, kuri per

Japonijos valdžia pasirašė 
karinę sutartį su Amerika

Tokio, vas.. 28. — Japonų 
valdžia pasirašė karinę su
tartį su Jungtinėmis Vals
tijomis, “apsigynimui nuo 
komunizmo.”

Sutartis duoda Amerikai 
teisę laikyti savo armiją 
Japonijoj per neribotai ilgą 
laikotarpį ir nemokamai 
naudoti karinio laivyno ir

TEISMAS REMIA ) 
NAUJUOSIUS NACIUS '■

Stuttgart, Vokietija. — 
Wuerttemberg - Badeno 
provincijos teismas atmetė 
vietinės valdžios nutarimą, 
kuris buvo .uždraudęs nau
jųjų nacių Socialistinę Vals
tybės Partiją.

sto Remerio.
Bet naujiesiems naciams 

pataikauja dauguma • kitų 
neva demokratinių partijų. 
Jiems yra palankūs net kai 
kurie vakarų Vokietijos 
ministrai.

Atkuntantis nacizmas 
šiuo tarpu veikia tiktai žo
džiais., bet jis “turės prie 
veiksmų prieiti,” jeigu ne
norės nusmukti, ’ sako Mc- 
Cloy ir ragina “demokrati
ją- budėti.”

imta iš anglų į Irano vals
tybės nuosavybę.

Hassibi pridūrė, kad “pa
saulinė padėtis ir Irano bū
klė dabar yra tokia,, jog 
Iranas neturi kitos išei
ties,” kaip tik priimti Pa
saulinio Banko patarnavi
mus.

Tas bankas siūlosi pirmyn 
varyti aliejaus gamybą, iki 
Anglija susitaikys su Iranu 
dėl aliejaus pramonės nau
dojimo.

oro jėgų stovyklas.
Japonijos valdžia suteikia 

amerikonams, tokias pat 
lengvatas ir teises ateityje, 
kokias jie dabar turi kaip 
kariniai Japonijos okupan
tai.

Svarbiausi japonų laik
raščiai smerkia tą sutartį 
kaip koloninį Japonijos pa
vergimą Amerikai.

JANKIŲ ARMIJA 
VOKIETIJOJE

Heidelberg, Vokietija. — 
Amerika turi 250 tūkstan
čių kariuomenės vakarinėje 
Vokietijoje. Komanda ža
da 85,000 jų grąžinti namo 
per sekančius 10 mėnesių ir 
tiek pat įsigabentj naujij 
kareivių iš- Jungt, Valstijų.

Korėja. — šiauriniai ko- 
! rėjiečiai ir . Kinija protes
tavo, kad “Amerikos lėktų- 

j vai primėtė šiaurinėn Ko- 
rėjon blusų, tarakonų ir 

i musių, apkrėstų bakterijo
mis choleros ir buboniškojo 
maro.” Sako, taip ameri- 

! konai ir sukėlė šių ligų epi- 
; dėmi ją;

Amerikonų komanda per 
savo- radiją atmetė tą kai-

! N. Y. seimelis užgina 
dažytą margariną

Albany, N. Y.-—New Yor- 
ko valstijos seimelio korni- 

Į tetas, užgyrė siūlymą leisti
pardavinėt geltonai dažytą i (paliaubimų derybų vie- 
margariną (dirbtinį svies- tos), praneša, jog Šiaurinė 
tą), kad būtų panašus į ti- Korėja surado vabzdžius, 
krąjį sviestą. Tam prieši- apkrėstus choleros ir bu- 
nosi farmų atstovai. boniškojo maro bakterijo-

Seimelis taip pat užgyrė mis.
benamiu šunų ir kačių var- Kinija siunčia gydytojus
toj imą moksliniams bandy
mams daryti.

Eisenhower patikrins karo 
i bazes Turkijoje prieš 
Sovietti aliejaus versmes

Paryžius.—Generolas Ei- 
senhoweris ir jo štabo va
das gen. A. M. Gruenther 

I rengiasi lėkti Turkijon ir 
į Graikijon ateinantį pirma- 
j dienį. Jiedu ten apžvalgi- 
i nės karinius įrengimus, 
ypač lėktuvų stotis.

Amerikos bombonešiai iš 
■ tų stočių Turkijoje ir Grai- 
jkijoje lengva; galėtų bomb- 
: barduot Sovietų žibalo 
i (naftos) versmes ir fabri- 
j kus Baku srityje, kaip pri- 
j mena amerikiniai kores- 
: pondentai.

Irano valdžia areštuoja
- savo lakūnu oficierius

Teheran, Iran.—Irano val
džia pranešė, kad suėmė 
“tam tikra skaičių” savo 
oro jėgų oficierių. Juos kal
tina už Tudeh (masių) par
tijos rėmimą.

Tudeh partija uždrausta 
kaip komunistinė.

Per neseniai- įvykusius 
seimo rinkimus sostinėje 
Teherane Tudeh partija ga
vo 30,000 balsų.y Už įvai
rias kitas partijas buvo pa-, 
duota viso 120,000 balsų.

Skaičiuojama, kad Tudeh !
I turi milij’oną. narių.

Per on pagyre Meksiką
Buenos Aires, Argentina. \ 

j — Prezidentas Juan Peron 
i gyrė Meksiką, kad ji atme-1 
į tė Jungtinių .Valstijų siū-i 
i lomą karine sutartį.I-- -7---

Buenos Aires, Argentina. 
—Čia sudegė 15 namų.

LAISVE - LIBERTY 
The Only Lithuanian Daily 

In the Eastern States 

110-12 ATLANTIC AVK, 
Richmond Hill 19, N. T. 

Tel. Virginia 9-1827—1828

į tinimą; pavadino jį “juo- 
: kingai melagingu.”

'Amerikonai sako, Korė
joj žiemos, laiku paprastai 
padaugėja sirgimai cholera 
ir bubonišku maru, o da
bar prie tų ligų plitimo dar 

! prisideda “sugedęs” šiauri
nės Korėjos, maistas ir “su- 

! teršti bandažai,” kuriais 
aptaisoma karinės žaizdos. 
Taigi ligos ten plečiasi “be 
jokių amerikinių bakteri
jų.”

Šiaurinė Korėja jau ir
■ pernai du kartu protestavo
■ amerikonams. prieš ligų 
i bakterijų skleidimą.

Komunistų koresponden
tas Wilfred Burchett, rašy
damas iš Panmundž omo

ir slauges, kad skiepytų 
šiaurinius korėjiečiui huo 
tų ligm

3 šnipai liudija prieš 
Calif, komunistus

Los Angeles..—Valdžia pa- 
| statčį jau trečią savo sam- 
| dytą šnipą liudyti teisme 
prieš 15 vadovaujančių Ca- 

| lifornijos komunistų. Šis 
šnipas yra John Lautner, 

i išmestas iš Komunistą Par
tijos 1949 metais.

Jis pasakojo žinąs, kad 
i tie komunistai suokalbiavę 
I “nuverst Amerikos val- 
I džią.” Komunistų advoka- 
! tas parodė, kaip Lautrieris 
j pats sau prieštarauja.

Vėliausios žinios
I Korėja.—Vis dar nė vieno 
žingsnio nepadaryta pir
myn derybose tarp ameri- 

1 konų ir šiaurinių kprejie- 
! čių dėl .paliaubų.

Korėja.—Amerikonai pta- 
! neša, kad jų lakūnai nušo
vė vieną rakietinį šiauri
nės Korėjos lėktuvą.

Šiauriniai korėjiečiai sa
ko, kad jų patrankos nu
mušė 4 amerikinius lėktu
vus.

. Washington. — Senatas 
vėl atidėjo bilių, reikalau
jantį padaryt Alaska 49-ta 
valstija.

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinė Vokietija gamins įvai
rius ginklus ir amuniciją 
a m e r i k o n am, anglam ir 
francūzam, apart pačių pa
vojingiausių ginklų. Taip 
nutarė Amerika, Anglija ir 
Francija.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę it šaltoka.
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CHURCHILLAS IR ATTLEE
BRITŲ PARLAMENTE vyko įdomūs debatai del kon

servatorių valdžios užsieninės politikos ir kai kurių kitų 
reikalų.

’ Darbiečiai kritikavo Churchillą dėl jo kalbos, sakytos 
Jungtinių Valstijų Kongrese. Kaip žinia, Churchillas 
tuomet pasakė: Jei Amerika pradės karą prieš Kiniją, 
tai Anglija stos jai talkon.

Darbiečiai tokį Churchillo “išsišokimą” smerkė, bet 
užpultasis• konservatorių lyderis jiems štai ką atsakė: 
Attlee valdžia buvo slapta pažadėjusi Washingtonui tal
kininkauti prieš Kiniją kare, jei jis iškiltų, na, tai jis, 
Churchillas, pripažino tai viešai.,..

Jeigu taip buvo, kaip Churchillas sakė (o abejoti daug 
netenka), tai darbiečių lyderiai pasistatė save melagiais. 
Jie, pasirodo, darė slaptus, susitarimus, pražūtingus An
glijos, žmonėms/o^vlęšai lošė taikos angelų rolę.

/ _______ • ,
IŠKILO IR KITAS svarbus dalykas. Pasirodo, kad 

Anglija jau turi pasigaminusi atominę bombą, turi sa
vo fabrikus bomboms gaminti.

Tačiau visa tai darbiečių valdžia slėpė nuo parlamen
to, slėpė nuo žmonių. Tik dabar konservatorių valdžia 
tą paslaptį atidengė. • ' ,

. Tai kitas antausis Attlee ir jo sėbrams.

ROSENBERGŲ BYLA
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ Apeliacijų Teismas užtvirti- 

no Juliaus ir Ethel Rosenbergų nusmerkimą. Juodu, kaip 
žinia, yra nusmerkti mirti dėl išdavimo atominių pa
slapčių Tarybų Sąjungai.

Rosenberg? i yra amerikiečiai, — čia gimė, čia augę; 
juodu yra tėvai dviejų vaikų. Juodu sėdi Sing Sing ka
lėjimo mirties kameroje jau apie metus laiko.

Pas mus buvo rašyta apie šią Rosenbergų bylą; buvo 
'sakyta, kad juodu yra nusmerkti mirti daugiau dėl jų 
politinių pažiūrų (juodu buvo kaltinami, būk kada tai 
buVę komunistai), negu dėl išdavimo paslapčių.

Visa teismo eiga buvo atmiešta isterine atmosfera. 
Vyriausias prieš juodu liudytojas buvo Greenglass, ku- 
ris,"gelbėdamas savo kailį, liudijo prieš Rosenbergą ir 
savo seserį Rosenbergienę.

Rimti mokslininkai, jau seniai sakė, kad tokio dalyko, 
kaip atominės paslaptys, nėra, kad kitų kraštų moksli
ninkai jas žino. Tai įrodė ir tas faktas, kad ne tik Ta
rybų Sąjunga tą “paslaptį” žino, bet žino ir Anglija, ku
ri, pasigamino atomo bombą.

Bet jeigu Rosenberg&i kokias, nors paslaptis Tarybų 
Sąjungai ir išdavė, tai jas išdavė tuomet, kai toji šalis 
buvo mūsų krašto talkininkė, 1945 metais. Tad bausti 
jŪQs mirties bausme yra peržiauru ir nežmoniška.

Mums rodosi, jog ir šis Apeliacijų Teismo sprendi
mas nėra geras. Nusmerktųjų gynėjas., adv. Emanuel 
Bloch, sako, jis reikalaus šį teismą iš naujo persvarstyti 
Ęoęęnbergų bylą. O jei jis tai daryti atsisakys, tuomet 
bps kreiptasi į auksčiausį šalies teismą.

: JTet ir Rosenbergų priešai,—tokie laikraščiai, kaip žy
dų Forward,—smarkiai kritikavo jų nusmerkimą.

KUNIGO ČIBIRO 
“NUOPELNAI”

Uruguajaus Darbas rašo:
Argentinos kunigų “Lai

kas” į aukštybes iškelia K. 
Čibirą, parašiusį 100 antiko
munistinių straipsnių Monteri- 
dėjaus dienraščiui “EI Dia.” 
Anot “Laiko”, Čibiras esąs 
“laikomas sovietinės tikrovės, 
jos problemų ir kėslų kompe
tentingu žinovu.”

Čibiras parašė tą šimtinę 
straipsnių būdamas ne “žino
vu” tarybinės tikrovės, o bū
damas jos įžūliausiu šmeižiku, 
šimtaprocentiniu melagium.

Meluoti ir šmeižti Čibirą 
kompetentingai išmokė kadai
se gyvavusi gebelsinė žvalgy
bos mokykla. Įgytu “moks
lu” Čibiras šiandien puikiai 
patarnauja naujiems šeiminin
kams — amerikiniams impe
rialistams.

Čibiro 100 antikomunisti
nių neva straipshių, tai 100 
niekšingų melų ir tuo pačiu— 
100 kvailiausių prasimanymų 
prieš mūsų Tėvynę ir prieš 
Tarybų Sąjungą. Tokiu Čibiro 
“nuopelnu” džiaugiasi tiktai 
mūsų tautos priešai, tame tar
pe “Laiko” kunigai ir Grau
žinio negausi saujelė. Gi lie
tuviai darbo žmonės kas kart 
labiau piktinasi ir smerkia Či
biro žvalgybinę veiklą ir jo 
šmeižikiškus atsiprašant strai
psnius, sufabrikuotus pagal 
JAV imperialistų užsakymą.

Tokių “ekspertų,” kokiu 
yra kum- Čibiras, pa,s mus 
yra pilni patvoriai. Tai vis 
“žinovai,” vis “aiškintojai” 
Tarybų Sąjungos gyvenimo. 
Iš tikrųjų, tai yra peckeliai, 
kurie rašo ne tai, kas 
Sąjungoje yra, bet tai, 
jie norėtų, kad būtų.

ko

PERNAI IR ŠIEMET 
LIETUVOJE

/ i , , ...

Vilniškis Tėvynės Balsas, 
išėjęs šių metų sausio >1 d., 
rašo.: • . .

1951-uosius metus Vilniaus 
O'pera palydėjo • tradiciniu į 
spektakliu — Verdi opera' 
“Traviata.” Dieną prieš tai • 
vilniečiams buvo parodytas 
Glazunovo baleto “Raimonda 
atnaujintasis spektaklis.

pirmasis Lietuvoje dviračių 
fabrikas. Dabar lietuviški dvi
račiai plačiai žinomi ne tik 
mūsų respublikoje, bet ir už 
jos ribų. 'Prieš pat Naujuosius 
metus Šiauliuose buvo užbaig- 
ta naujo, didžiausio Pabaltijy
je krakmolo ir sirupo fabriko 
statyba.

Užbaigta stambiausio Lietu
voje konditerijos fabriko 
“Pergalė” statyba.

Svarbiausias pramonės pa
siekimas 1951 metais yra tai, 
kad pernai jos pajėgumas jau 
du kartus viršijo prieškarinį.

šiais metais Lietuvoje kitų 
įmonių tarpe bus statomas Si- 
rutiškių cukraus fabrikas. 
Vilniuje bus užbaigta stam
biausio . respublikoje pieno 
perdirbimo įmonės statyba.

Vis tai pasiekimai, vis tai 
didžiuliai laimėjimai, 
šiemet jų bus daugiau.

Lietuvoje jau yra kolūkių, 
kurių per vienerius metus 
pajamos siekia virš milijo
ną rublių, — vadinasi, jie 
kolūkiai - milijonieriai. T. 
Balsas žymi: \

Lietuvoje tokių j kolūkių 
skaičius vis gausėja] 1951 me
tais į milijonierių tarpą pate
ko Dotnuvos rajono “Aušros,” 
Marijampalės rajono Černia
chovskio vardo, Žagarės rajo
no “Pergalės”, Šiaulių rajono 
“Liaudies kovotojo’,’ ir eilė 
kitų kolūkių. Černiachovskio 
vardo kolūkis milijonines pa
jamas jau gauna antri metai. 
Kolūkiai-milijonieriai savo 
stambias pajamas sunaudoja 
elektrinių, plytinių, moderniš
kų gyvenviečių ir pavyzdinių 
fermų statybai, darbų mecha
nizacijai, kultūros reikalams 
ir tt. Didelė piniginių pajamų 
dalis išskirstomą^, kolūkio na
riams, kurie, be to, gauna di
delį ki^kį grūdų, cukraus, 
daržovių bei kitų produktų:

Kolūkiečiai nesitenkina 
tik “paprastu gyvenimu,”— 
jie siekiasi ko nors praki.l-

Dalis vaizdo sudužusio lėktuvo, kuris aną dieną nu
krito. Elizabethe. Nelaimėje žuvo 31 žmogus. Tai buvo 
trečioji baisi lėktuvų nelaimė tame mieste begiu poros 
mėnesių. Viso jose žuvo virš šimtas žmonių.

O

Studentai prašo nupiginti 
i Iransportaciją

Montrealo Universiteto stu
dentai kreipėsi į Montreal 
Transportation Commission 
kad studentams, kurie paliu
dymais įrodo, kad lanko kole
gijas, būtų leista nupiginta 
kaina važiuotė gatvėkariais 
ir autobusais, neatsižvelgiant U 
į jų amžių. <

Sulyg dabartinio patvarky
mo mokiniai iki 18 m. am
žiaus gauna papiginta kaina 
Iransportaciją, bet po 18 me
tų jau, turi mokėti pilną kai
ną — 3 tikietus už 25 c.

Studentai kreipėsi to paties 
prašydami trys metai atgal, 
kol transportacija buvo priva- 
tiškose rankose. Tada jų pra- 

' šymas buvo atmestas. Ką da
bar pasakys miesto palaiko
mos transportacijos komisija, 
nėra žinoma. Atsakymo dar 

i nedavė.

MONTREAL CANADA

mo

Mokytojai atmetė 
komisijos atsišaukimą

Protestonų aukštesniųjų 
kyklų vyrai mokytojai -y-
jų didžiajam Montreale — 
atmetė Mokyklų Komisijos 
atsišaukimą, kuriuo jie buvo 
prašomi nenutraukti ekstra 
darbo po pamokų su moki
niais. Dar daugiau. Jie gavo 
pritarimą ir 170 moterų mo
kytojų aukštesniųjų protesto- 
nų mokyklų, kurios taipgi nu
tarė pertraukti visokį ekstra 
po pamokų darbą.

Tarimas pradėta vykdyti 
yiuo vasario 18 d. Pamokoms 
pasibaigus, dabar dėl mokyto
jų tokio žygio, mokiniai netu
ri jokio užsiėmimo. Nelavina
mi daugiau jokių žaislų, spor
to, meno ir panašiai.

Mokytojai nutraukė.šį eks-
pv oxvxx aoi xw nui o px.euur kad . algQS mįzer_
•lesiu#, <o not s gražesnio n nos, 0 komisjja derybose dėl

Katalikų unija neis į rinkimus

Katalikiškoji darbo unija, 
Canadian Catholic Confede
ration of Labor, buvo prane
šusi pirmiau, kad ateinančiuo
se provincialiuose seimelio 
rinkimuose statys savo kandi
datus prieš tuos dabartinės 
administracijos — Duplessio J' 
— kandidatus, kurie pasirodė 
aštriais organizuotų į unijas 
darbininkų priešais.

Tačiau vasario 20 d. prane
šė, kad pildomasis komitetas 
nutarė nestatyti kandidatų 
ateinančiuose rinkimuose. Dėl 
'kokios priežasties, pranešime 
!nepasakyta. .uegyje visų siu metų, įmes-į į •

to Socialus Departmentas išda-i (
vė leidimus laikyti 35 segioji- 
mo dienas (Tag Days). Leidi
mai išduota ir atatinkamos 
dienos paskirstyta įvairioms 
sočia lems, religinėms bei prie
glaudų organizacijoms.

kos bendro prasilavinimo ne
buvo įvykdomi — nebuvo pri
imtas tarnyboje, tai sukūręs 
gaisrą jis godžiai dabodavo, 
kaip ugniagesiai gesina gais
rą, hiet kartais) sulieja vande
niu’. Tas teikdavę jam malo
numo. '

—o—
Leista 35 segiojimo dienos

Bėgyje visų šių metų, mies-

PATARIMAI
Bėriu čia saują patarimų,

'J .Kurie išplaukę iš širdies!
'“"Sukaupti jie iš patyrimų,—

Paklausykit mano minties:
, “Jei mintys geros tau ateina, 

^ Greičiausia jas užsirašyk.
Laikas, nelaukęs, greit praeina,

-Tad vaisius jo dabar raškyk.
• Jei svarbų darbą nori atlikt, 

L2;Rytdienai jo neatidėk;
.•-Kad darbo užmirštyj nepalikt,

• Tai nerangumą nugalėk.
Jei jausmus turį žmogaus gero,

" Sustingęs ramiai nesėdėk: 
Matai, judesiai kilpas daro!

•^’-Užpultiems apsigint padėk...
,-.Jeigu supranti kovų prasmę, 

iw;;.Bet taip ramiai gali sėdėt,— 
«LįEsi bailys be jokios reikšmės, 
, , Jei nuolankiai gali kentėt!

-Mielas drauge, paklausyk gt’indo,
J Pažvelk į pasaulio plotį, 

Matai, prislėgti kilti bando,— 
-^‘Lavonais laukai nukloti!...

.“" Gailėsies, drauge, bet bus vėlu, 
I. 'Kad laiką praleidai tuščiai.

Kai gulėsi užpiltas smėliu, 
Tūli primins tave rūsčiai...
20. II. 1952 J. Bijūnas

kultūringesnio. Be kitko, . 
jie lankosi ir sostinėje į 

! spektaklius. Laikraštis pri
mena:

Prie Operos ir baleto teatro 
: rūmų viena po kitos sustoja 
j automašinos. Iš jų išlipa te- 
■ atro svečiai — Vilniaus srities 

Prieš pat Naujuosius metus Į<o]Qkiegiai 
daugelį respublikos kultūros 
ir mokslo veikėjų galėjai su- Spe]{ta]{]js — parodyta 
tikti Maskvoje. Šalies sostinė;; niuškos opera “Halka”.
je buvo surengta Seniausioj J. spektaklį suvažiavo šimtai į 
lietuvių dailininko, 
TSR nusipelniusio meno vei- Į 
kėjo A. Žmuidzinavičiaus kū
rinių paroda. Joje buvo išsta
tyti 180 geriausių dailininko 
kūrinių, pradedant jo anksty
vąja kūryba ir baigiant dabar 
sukurtomis drobėmis.
• Maskvoje įvyko TSRS Mok
slų akademijos ir. Lietuvos1 
TSR Mokslų akademijos pre
zidiumų jungtinė sesija. Įžy
miausio pasaulyje mokslinio 
centro — TSRS Mokslų akade- i 
mijos prezidiumas nutarė su- j 
teikti žymią paramą Lietuvos ' 
mokslininkams, siekiant dar 
labiau išvystyti mokslinį-tyri- | 
mo darbą Lietuvoje.

Šiemet ŲietuVoje padidė-į 
jo ir dienraščių skaičius. T. j 
Balse skaitome: 

šiandien išėjo iš spaudos 
naujo Vilniaus sričiai skirto 
dienraščio .“Raudonoji žvaig- 
dė” pirmasis numeris. Laik
raštis leidžiamas trim kalbom 

ir lenkų, 
dienraš- /

Naujųjų metų į 
proga jiems buvo surengtas 

M o-1

Serga

Sunkiai susirgo Adomas 
Limanavičius. Neteko patirti 
kokia liga.

Taipgi darbe susižeidė Ka- 
čiargius ir Ališauskas.

5

Žinios Laisves Reikalais
Dienos jau šuoliais ilgėja, greit prasišypsos pavasaris. 

Nesivėlinkime su pavasariniais parengimais. Dabar jau ( 
laikas- rūpintis piknikų rengimu Laisvės, paramai. Bos
tono apylinke turės savo didįjį pikn.iką liepos 4-tą (July 
4th). Jie jau viską tam piknikui turi prirengę. Kur 
nebūtų galima surengti piknikai, reikia rengti kitokios 
pramogos. ; j

Worcesterieciai patys pirmieji ėmėsi darbo sukėlimui 
savo dienraščiui vasarinio fondo iš $10,000.00. Jie gra
žiai atsiliepė į suvažiavimo tarimus. Aišku, kad ir kitos 
kolonijos paseks juos.

Neseniai išsiuntinėjorhe paraginimus atsinaujinti pre
numeratą tiems dienraščio skaitytojams, kurių jau buvo 

Pereito ketvirtadienio naktį, i išsibaigusi. Atsiliepimai į tą reikalą labai gražūs: didelė 
viename apartment, name,1 dauguma atsiunčia po dešimtinę, pabrėždami: “Siunčiu - 
prie savo buto durų senbernis j $10, $7 už atnaujinimą prenumeratos, o $3 bendrai dien- 
Frank Downs, apie 1:30 vai. ■ raščio reikalams.”

Šiomis dienomis finansinės paramos suteikė šie priete- 
ir paliktą, j liai:

Juozas Lazauskas, Brooklyn, N. Y. 
J. Vagonis, Chicago, Ill..................
Tony Slonksnis, New Hope, Pa. . . 
Wm. Geibes, Cleveland, Ohio .... 
Juozas Aukštikalnis, Gardner, Mas 
A. Mankauskas, New Haven, Conn. 
Uršulė Bagdonienė, Californietė 
A. A. Baniulis, Mahanoy City, Pa. .

i John Paulėkas, Cambridge, Mass. . 
Jonas Bagočius, Philadelphia, Pa. . 

S. Meisonas, Miami, Fla..............
J. K. Šarkiūnas, Chicago, Ill.........

A. J. Phillips, Cincinnati, Ohio.......
John Dragun., W. Roxbury, Mass. .

K. Levine, Turtle Creek, Pa.........
N. Brighton Bakery, Inc................

John Ambrose, Girardville, Pa. ..
P. Šuplevičius, Montreal, Canada . 
S. Doveika, Verdun, Canada .......

algų pasiūlė labai mažą pakė- 
j — pinigų, sako, ižde ne- 

užtektinai turi — todėl moky
tojai, kad pasidaryti žmoniš
ką gyvenimą, priversti j ieško
tis kito liuosui laiku darbo ir 
už tai negali eikvoti laiko su 
mokiniais. , <

—o---
Senbernis netikėtai 
tapo “Tėvu”

Geniausioj į ......... -■ ..........
Lietuvos |<0]ūkiečių iš Trakų, Eišiškuj, į 

! Nemenčinės, Naujosios Vii- ; 
nios ir kitų rajonų.

Tai tik keli bruožai iš 
Lietuvos žmonių gyvenimo, 
iš jų ekonominių ir kultu-, 
vinių pasiekimų, kaip juos 
paduoda Tėvynės Balsas.

Pasinėrę -kūrybiniu dar-! 
ban, Lietuvos žmonės per- i 
nai a tliko didelių pergalių, { 
o šiemet atliks jų kur kas 
d *J U P' 1 Ll

Dirbdami, gerindami gy- j 
venimą, , gražindami . savo 1 
kraštą, Lietuvos žmonės 
kovoja už taiką.

apie 1:30 val.!
: ryto, išgirdo kūdikio verksmą. ’ 
Išėjęs prie durų atrado vysty- į 

’ j kluose suvyniotą i
i likimui vienos savaitės am-! 
i žiaųs mergaitę.

Nustebęs senbernis, kad jis j 
netikėtai tapo tėvu — bent I 
laikinai, atsipeikėjęs pašaukė i

” ‘ . Policija kūdikį ati- j 
davė Cote de Liesse našlaičiui |

— .lietuvių, rusų 
Kaip ir kitų sričių 
čiai, “Raudonoji 
išeina didelio formato.

Tokiu būdu 1952 metais 
jau visose srityse (Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių) 
išeina stambūs dienraščiai.

1952 metais pagausėja ir 
žurnalų šeima. Artimiausio
mis dienomis iš spaudos išeina 
stambus gausiai iliustruotas 
žurnalas “Sportas.” Sausio 
mėiįcsį pradeda eiti ir kitas i- 
liustruotas žurnalas — “Tary
binė moteris.”

Pernai Lietuvoje gimė 
naujas fabrikas. Laikraštis 
rašo: J .

Šiauliuose ,-pradėjo^ veikti

Harold L. Ickes, nese
niai miręs, Roosevelt© lai
kais buvęs vidaus reikalų 
sekretoriumi. Trumanas 
pravarė jį iš kabineto, 
kad atsipalaiduoti nuo 
ruzeveltinių demokratų į- 

i i. 'takos. ’ v. f

r/ ' > "vŽL?' •

$3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

. 3.00 
3.00 

, 3.00 
3.00 
2.50 
2.00 
2.00
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Baldų darbininkai 
laimėjo streiką

Geico Furniture kompani-' 
ios, ant Delorimier Avenue, 
85 darbininkai po tri^įų savai-; 
čių ‘ streiko pagaliau laimėjo 
ir vasario 23 d. pasirašė su- i 
tartį su kompanija. Naujai ' 
pasirašyta sutartis galios iki i 
rugsėjo 1 d., 1954 m. Sulyg 
sutarties, darbininkams bend
rai pakelta 7 centai į valandą ' , 
algos. ' ’

Darbininkus atstovauja , 
Upholsterers’ International i 
Unija (TLC-AFL). 

—o—
Prisipažino įvykdęs 46 gaisrus

Areštuotas 23 metų am
žiaus jaunuolis, Viateur Le-' 
febver, savanoriškai policijai i 
prisipažino, kad pereitais me-' 
tais jis sąmoningai įvykdė- į 
uždegj 46 gaįsrus, įskaitaivt 
didįjį spalių 3 d. ant St. Hu
bert St. deimantų krautuvės 
gaisrą,. kuriame du ugniage
siai žuvo. ,

Policijai aiškinosi daręs to
dėl, kad jo neišpasakyti troš
kimai-būti ugniagesiu dėl sto-'2 pusl.-Lajsvė (Liberty)-Penktad., Vasario-Feb. 29, 1952. 

■i ' ’ •

mond, Wash.; A. Maigis, New Toronto, Canada; M. 
Martus, Verdun, Canada; A. Sinkewicz, Philadelphia, 
Pa.; Steve Juozapaitis, Philadelphia, Pa.; Wm. Sa
dauskas, Scranton, Pa.

Graži eilė vardu, parėmusiųjų savo dienraštį finan
siniai. Širdingai dėkojame visiems už gražias dovanas. 
Linksma, kad visuomęnė taip aiškiai. supranta sunkią 
finansinę savo dienraščio padėti ir taip gausiai paremia.

Perleido akimis šį sąrašą vardų gauname vaizdą, kaip 
plačiai mes sūsisiekiame ir susikalbame per dienraštį 
Laisvę. Koks puikus, ryšys pažangiajai Amerikps lie
tuvių visuomenei yra Laisvė. Todėl kryžiokai taip des
peratiškai jiuola Laisve, todėl jie geidžia ja sunaikinti. 
Nes jie apšvietos bijo, kaip šikšnosparniai šviesos.

Tegul tamsos apuokai dūksta kerštu, o mes stiprinki
me Laisvę, skleiskime per ją apšvietą.

' Laisves Administracija



Nauji stebėtini vaistai 
nuo džiovos

KAZIO BEVARDŽIO MARGUMYNAI

New Yorko ligoninių ko- 
misijonierius dr. M. D. Ko- 
gel pereitą savaitę paskel
bė naujus, “stebuklingus” 
vaistus nuo džiovos. Tie 
vaistai išgydė arba pagydė 
92 džiovininkus Sea View 
Ligoninėje, Staten saloje, 
Didžiojo New Yorko daly
je.

NAUJA VILTIS
Tai nauja, šviesesnė vil

tis džiovininkams ne tik 
Jungtinėse Valstijose, bet 
ištisame pasaulyje. Juk iki 
šiol per metus mirdavo apie 
44,000 amerikiečiu nuo tos 
ligos. Brazilijoj džiova pa
smaugia bent po 117,000 
žmonių per metus, Japoni
joje — 138,000, Ispanijoje 
31,500. Visame gi pasauly
je džiova kasmet numarina 
kelis milijonus žmonių.

Naująsias gyduoles sura
do ir pagamino mokslinin
kai amerikinių laboratorijų 
E. R. Squibb and Sons ir 
Hoffman-LaRoche. Gyduo
lės pavadintos skirtingais 
vardais — Rimifon, Marsa- 
lid ir Nydrazid. Vartoja
mos kaip tebletėlės bei pi
liulės. Viena tabletėlė lė- 
šuoja apie 25 centus.

VAISTŲ SUDĖTIS
Jos padarytos iŠ isonico- 

Jines rūkšties junginiu. O 
Vi rūkštis yra beveik tokios 
pat sudėties, kaip niacinas, 
vienas iš B vitaminų, ku- 
riuom gydoma pellagra.

RAPORTAS APIE 
GYDYMUS

Sea View Ligonine davė 
toki raportą:

Ligoninėje buvo 135 džio
vininkai, bet pranešama 
apie naujųjų vaistų veikmę 
tiktai 92-viems ligoniams. 
Dėl tam tikrų priežasčių 
neraportuojama apie kitus.

Tie vaistai per savaitę nu
mušė ligonių karštį iki 
sveikos kūno temperatūros. 
Pranyko džiovininkų nusi
minimas; atgijo v gyvenimo 
džiaugsmas.

Smarkiai pakilo apetitas. 
Džiovininkai, kurie buvo 
praradę norą valgyti, tai 
dabar vien pusryčiams su
valgo po 5 kiaušinius ir 3 
bliūdelius grūdinio maisto 
(cereal); o dar pirm pietų 
vėl prašo valgyti. Kai ku
rie per savaitę padiktėjo 
trimis, penkiais iki dešim
ties svarų.

Kurie pirmiau nepajėgda
vo nuo lovos pakilti, tai 
vartojant naujuosius vais
tus, vėl ėmė vaikščioti. Da
bar šioje ligoninėje jau vi
sai nėra tokių, kurie nega
lėtų paeiti.

Liovėsi kosėjimas bei 
sprengsėjimas. Visi gerai 
miega.

Tie vaistai visųpirm bu
vo išbandyti sergantiems 
pavojinga džiova gyvu
liams — pelėms, kralikams, 
beždžionėms. Taip dar pir
mą sykį istorijoj buvo gy
vuliai pagydyti nuo džio
vos. / /

Užsieniečiu atradimas
Nors tos gyduolės vadina

mos naujomis, bet jas jau 
pirm 1912 mėtų surado Au
strijos mokslininkai M. Me
yer ir,J. Nally, kaip kad 
aprašyta austrų Monat- 
shefte de Chemie žurnale 
tais metais. Tačiau jie ne

žinojo. kad jos taip sparčiai 
gydo džiovą.

Vokietijoj buvo vartoja
mi panašūs vaistai, pava
dinti Tibione. Bet buvo vie
nas keblumas. Nors Tibi
one gydė džiovininkus, bet 
darė ir nuodijančią veikmę.

O amerikinių mokslinin
kų ištobulinti .vaistai esą 
beveik laisvi nuo bet kokių 
nuodijančių ypatybių.

Dar reikės patikrinti
New Yorko Medicinos A- 

kademijos susirinkime šią 
savaitę buvo svarstoma 
naujieji vaistai nuo džio
vos. Keli džiovos gydymo 
specialistai tame, susirinki
me nurodė, kad:

Dar nepatirta, ar nau
josios gyduolės sunaikina 
visas džiovos bakterijas .

Kuomet didesni šių gy
duolių kiekiai buvo duoda- 
mi šunims, tai gadino šunų 
kepenis.

Naujieji vaistai neužgydo 
džiovos padarytų skaudulių 
plaučiuose. Užgydymui rei-
kia operacijos. Tad gali 
skaudžiai apsirikt tie ant 
greitųjų vaistais pasigydę 
džiovininkai, kurie /atsisa
kys nuo operacijos.

Dar reikia bent per dve
jus metus tyrinėti tokius li
gonius, iki galima bus pati
krinti, ar naujieji vaistai 
išgydo džiovininkus,; ar tik 
laikinai pagydo, , N. M.

Reumatizmo bei artrito 
paveldėjimas nuo tėvų

Kuomet žmonės serga re
umatizmu arba artritu (są
narių uždegimu), už tai pa-( 
prastai kaltina šaltai-drėg- 
ną orą, maistą bei vidurių 
ar kraujo nesveikumus.

Tačiau palinkimas į tas 
ligas dažnai būna ' paveldi
mas nuo tėvų-motinų, kaip 
surado daktarai tyrinėto
jai Stecher, Russell Cecil ir' 
C. J. Smyth.

Pasirodo, jog daugiausia 
reumatizmu bei artritu ser
ga žmonės, kurių tėvai tu
rėjo šias ligas.

Kas liečia maistą, tai dr. 
Smythas patyrė, kad ypač 
dažnai reumatizmas išsi
vysto pas asmenis, kurių 
viduriai blogai virškina 
proteinus (baltymus).

Gausingiausi proteinais 
valgiai yra mėsa, kiauši
niai, žuvis, pienas, pupos, 
žirniai, riešutai.

Bet jau nuo seniai yra 
vaistų, kurie padeda vidu
riams perdirbti tuos val
gius į kūnui-kraujui reika
lingas medžiagas.

J. C. K.

Detroit.—Steponas Kier- 
micki turi žemės ruožtelį 
102 pėdų ilgio ir pustrečio 
colio pločio. Taigi Wayne 
apskrities valdyba atsiuntė 
bilą, kad užmokėtų 6 cen
tus metinių taksų už tą 
sklypelį.

Bet, nesiskubinant Kier- 
mickiui, apskritis išleido 1 
dolerį ir 13 centų, iki iško- 
lektavo tuos 6 centus.

Korėja.—Amerikonai pra
neša, kad jų rakietiniai lėk
tuvai numušė tris Šiaurinės 
Korėjos rakietinius lėktu
vus.

Per praeitus 3 metus iki 
1951 metų gruodžio 31 d. į 
šią šalį įvežta 336,000 di
pukų (DP). Jų įvežimas ir 
apgyvendinimas valdžiai at
siėjo 101 milijoną, 601 tūks
tantį dolerių.

Pagal religijas, 46 pro
centai jų — Romos katali
kai, 35 procentai-protesto- 
nų bei ortodoksų (pravo
slavų) ir 19 procentų žydų.

Jungtinėse Valstijose pra
eitais (1951) metais anglies 
kasyklose buvo užmušta 
790 mainierių.

Vokietijoj Eberhard Stern 
paskelbė, kad jo artimas 
draugas Martin Bormann,

Pastaba dėl pastabos
“Laisvės” 33-čiam nume- 

ryj drg. J. N. klausia ma
nės, kodėl man nesiseką pa
daryt skirtumas tarpe že
benkšties ir šeško. Rodos, 
kad aš būčiau stengęsis to
kį skirtumą daryti. Aš to
kiais eksperimentais neuž
siimu. Pasakymas Margu
mynuose, kad žvėrelis mink 
yra giminingas žebenkštim 
—tai nėra darymas kokių 
skirtumų. To gyvūno šeš
ko aš suvis neminėjau.

Drg. J. N. įtikinimui var
toja Websterio ir Lalio žo
dynus ir sako, kad mink yra 
polecat, o polecat yra šeš
kas. Su tokiu paaiškinimu 
tikrai negalima sutikti. 
Websterio žodyne tie žvėre
liai aiškinami sekamai:

'Polecat ,a small animal as 
the skunk or the ferret.

Skunk, animal allied to the 
weasel, discharging odor
ous secretion w hen at
tacked.

Ferret, domesticated pole
cat used for killing rats.

Mink, carnivorous mam
mal allied to the weasel.

Weasel, small vermin-de
stroying animal.

Lalio žodyne vienoje’ vie
toje žebenkštis vadinama 
mink, kitoje vietoje — wea
sel, o dar kitoje — ferret.

Šiame Lalio žodyne šeš
kui suteikiama paeiliui net 
keturi vardai: fitchet, pole
cat, foumart, skunk.

Zoologam žinoma žvėrių 
giminingumai, kaip tai, 
smirdanti ir nesmirdanti 
šeškai, ir juos skirtingais 
vardais pavadina.

Drg. J. N. savo toje pa
staboje žebenkštį pavadina 
šermuoniu. Lietuvių Kal
bos Vadove šermuonis vadi
namas laukine kate—tiger. 
Na, tai ir susikalbėk su 
tais lietuvių kalbos “išnevo- 
žy to jais.”

Čia, Amerikoje, irgi di
delis skirtumas tarp že
benkšties ir šeško kailiukų. 
Kai už šeškų'kailiukų paltą 
mokama šimtai dolerių, tai 
už žebenkščių kailiukų pal
tą — tūkstančiai doleriu.

Nuo New Yorko skeysai 
Hudson upę gyvena man 
pažįstamas industrialistas, 
kuris dėl “hobby” augina 
po keletą mink.

Amerikoj v a d'i n a m o j i 
mink nieku nesiskiria nuo 
lietuviškos žebenkšties.

Tai kam, drauge J. N., 
nori tą gražią žebenkštėlę 
vadint šešku?

< Kazys Bevardis 

buvęs Hitlerio pasiuntinys 
Romai, šiuo laiku vadinasi 
Martini ir zokoninkauja 
franciškonų klio š t o r i u j e 
Romoj.

Žymusis anglų poetas- 
satiristas lordas Byron pa
raše savo biografiją ir pa
vedė artimam draugui 
Moore, kad po jo mirties tą 
biqgrafija atspausdintų 
knygos formoje. Jam mi
rus, jo buvusi moteris su 
Byrono pussesere ir su val
džios pagalba išreikalavo 
tą rankraštį iš Moore ir su
degino 1824 metais Londo
no gatvėje.

New Jersey Bergen ap
skrities republikonai rengia 
rinkimų naudai bankietą. 
Tikiętas $100 asmeniui.

Pranešama, kad vienos 
savaitės laiku išparduota 
800 tikietų.

Tik ir godumas, tų stor
žievių republikonų.•_»

Humoristinių apysakų ra
šytojas Mark Twain vieno
je savo apysakoje parašė 
sekamai:

“Kai gyvas, tai užuojau
tos mažai susilauki, bet kai 
numiršti, tai ir graborius 
tave užjaučia.”

Brownsville miestas, 
Texas valstijoj,' yra pagar
sėjęs kaipo marių vėžiukų 
(shrimps) sostinė. Praei
tais (1951) metais iš čia iš
vežta sugautų Gulf ’6f 
Mexico vandenyse 40 'mili
jonų svarų tų vėžiukų.

1951 metais viso užregis
truota Jungtinėse Valstijo
se. 49 milijonai, 143 tūkstan
čiai ir 275 automobiliai, 
sunkvežimiai ir bus.ai.

Californijos valstija yra 
pirmoje vietoje su 4 mili
jonais, 620 tūkstančiu ir 72 
automobiliais. Sekanti New 
Yorko valstija su 3,335,113 
automobilių, sunkvežimių 
ir bu su.

Georgia ir South Caroli
na valstijose jaunuoliai tu
ri teisę balsuoti nuo 18 me
tų amžiaus. Kitose valsti
jose tą teisę turi tik su-

VANDENS GĖRIMAS 
VALGANT

Seniau gydytojai patar
davo valgant negert van
dens. Sakydavo, vanduo 
praskiedžia virškin a n č i ą - 
sias sultis pilve apsun
kina maisto suvirškiniifią.

Naujesnieji gydytojai at
meta tą nuomonę. Sako, 
vandens įsigėrimas netruk
do virškinimo ir gali net 
pagerint jį.

Bet vis dar randasi žmo
nių, kurie bijo vandens 
prie valgio. Tokiems dak
taras Th. Van Dellen aiški
na per spaudą:

Didžioji dauguma van
dens perbėga per pilvą, ne- 
simaišant su maistu. Van
duo bėga paliai skilvio sie
neles ir taip susigeria į 
kraują, o maistan įsimaišo 
paprastai tiktai tiek van
dens, kad nekenkia virški
nimui.

Manila. — Filipinų armi
ja skelbia, kad nuo naujų 
metų iki šiol užmušė 73 
partizanus (huks).

laukę 21 metų amžiaus.

z žulikystėm naują rake
tą sugalvojo vienas iš , pa
garsėjusių brolių raketie- 
rių — Anthony Anastasio. 
Jis organizuoja New Yorke 
iš prieplaukų darbininkų 
vadinamą “Social Gubą,” o 
to klubo tikslas bus kovot 
prieš komunistus. Įstojimas 
kluban — $5, o mėnesinė 
duoklė $1.

Tie dokų darbininkai, ku
rie neprisidės prie raketie- 
rių, bus pas Anastasio už- 
rekorduoti neištikimais. Iš
rodo, kad prieš komuniz
mą bus legalizuotas gengs- 
terizmo biznis.

Kazys Bevardis

Ar mink yra ūdra?
Websterio žodynas ūdrą 

(otter) f aiškina šitaip:
“An aquatic carnivorous 

animal somewhat resembl
ing weasel, but larger, and 
hunted for the sake of. its 
fur.”

Kaip matome iš žodyno 
aiškinimo, tai ūdra yra 
vandeninė, gyvenanti eže
ruose ir upėse. Tas Lietu
voje buvo ir yra labai ge
rai žinoma.' Jos pamatinis 
maistas — žuvys.,

Lietuvos' ežeruose, kuriuo
se ūdros gyveiia, tai šau
liai (strielčiai) žiemos lai
ku iškerta; aketes ir, pasi
slėpę paežerės krūmuose,* 
laukia jos išlendant į viršų, 
bet ūdra yra labai gudri. 
Išlipus ant ledo, tupi ant 
krašto aketės, dairosi ir to
liau neina. Iš krūmu kul
ka galėtų ją pasiekti, bet 
ji įpuls aketėn ir paleistas 
šūvis bus. už nieką. Labai 
retai pasitaiko, kad ji pati 
save apsikvailina ir pasi
traukia nuo aketės.

Gaudo ūdras ir spąstais. 
Juos stato ten, kur randa 
ūdros pėdas paliktas ant 
sniego, kur nors iš prapir- 
šės išlindusios, bet ir tai 
yra retas atsitikimas pa
gauti ją. Kur ji vieną nak
tį lakstė, kitą naktį ten nei
na. .

Jos kailis brangus. Ca- 
ristiniais rusų ‘pinigais 
mokėjo iki 30 rublių, sme
toniniais 300 litu.

Dabar jau biskį supran
tame, kas yra ūdra.

Tad kyla klausimas, kaip 
tos 2,027 mink fanuos yra 
įrengtos? Jeigu jose nėra 
prūdų, , prileistų • vandens, 
tai minkęs nėra ūdros.

Bronx Parke yra įtaisy
tas prūdelis, aptvertas 
aukšta dratine. tvora> ir jos 
jame mažos (small size) 
nardo, maudosi.

Aš nenoriu vesti polemi
ką, kad pasirodžius dau
giau žinančiu apie tuos gy
vūnus, negu kas kitas. Bet 
noriu, kad išsiaiškintume 
ne tik mes du, bet kad ir 
visi Laisvės skaitytojai ži
notų; kas yra mink—tokis 
drūtas gyvulys, purtantis 
demokratų partijos funda
mentą už kyšių ėmimą.

Praeitą savaitę vienas 
repub'likonas suriko: “Pa
darykime galą mink dinas
tijai.”

Reiškia, išrinkite mus, 
republikonus, valdininkais, 
— tai mūs pačios nevaikš
čios aps.ivilkusios brangiais 
kyšimais'‘kailiniais. ••••

Ar galima besibučiuojant. . 
, apsikrčsti džiova?

Amerikos Gydytojų Susi
vienijimo žurnalas 'svarsto 
klausimą: Ar galima ąp- 
sikrėsti džiova per bučiavi
mas i? c

Sako, besibučiuojant kar
tais būna gaunama viena 
bei kita tos ligos bakterija, 
bet retai kada džiova dėl to 
gali prikibti.

Žurnalas rluoda tokių pa
vyzdžių : •

Amerikinėse vakaruškose 
dalyvauja, sakysime, "500 
žmonių, daugiausia jaunų, 
ir tiek bučiuojasi, kad kiek
vienam tenka po 500 buč
kių.

Vidutiniai imant ameri
kiečių publiką, tame skai
čiuje, bus. gal vienas toks 

t džiovininkas, kad galėtų ir 
kitiem perleisti ligą. Tiktai 
vienas iš daugelio įtrauks 
į plaučius tam tikrą skaičių 
džiov. bakterijų. Bet tik vie
name iš kiekvienos dešim
ties atsitikimų galės išsi
vystyti džiovos skauduliai. 
Kitų dalyvių plaučiai tu
rės tiek atsparumo, kad ne
pasiduotų bakterijoms.

Taigi per bučiavimąsi va- 
karinėsę - pramogose - gu
žynėse tiktai vienas iš dau
gelio tūkstančiu-’ galėtų at
sikrėsti' 'džiovos liga, sako 
Amerikos Gydytojų Žurna
las.. ’ '■ ' **' ! 1 • ’ ’

Daug didesnis’žmogui pa
vojus g'ręšia, vairuojant au- . ‘‘ i : ’ * i t . i •»

h i. • ' > y > •!
Mažytis mechanizmas darysiąs
ras lijo-televizijos

Naujas mažytis prietaisas 
galės užimti, vieta “vacu
um”' lempų - vamzdžių,. ku
rie dabar vartojami radijo 
imtuvuose ir. televizijoj.

Tą prietaisą dabar rodo 
Radio Corporation of Ame
rica laboratorijos Prince
tone, N. J. Tai yi'a smul
kus mechanizmas, pagamin
tas iš gabaliuko plastikinės 
(dirbtinės) medžiagos su 
kruopele germanium meta
lo viduryje. Visas mecha
nizmas yra beveik tokio 
mažumo, kaip kukurūzo 
(korno) grūdas.

Tos radijo korporacijos 
inžinieriai pranašauja ste
bėtinus dalykus, kokius tas 
išradimas galės padaryti, 
būtent:

Jį vartojant galima bus | 
pagamint mažyčius radijo 
imtuvėlius, telpančius į 
brusloto kišenę, ir jie ‘be
veik taip garsiai veiks, kaip 
staliniai radijai.

Tam užteks kur kas ma
žesnės elektrinės srovės iš 
stočių ar baterijų, negu da
bar vartojama.

Galima bus pagaminti to
kius mažus radijo dųotu- 
vus, kaip rankinis telefono 
kalbėtuvas. Per tuos duo-

Neims kyšių kailiniais — 
ims pinigais, o už pinigus 
galima pirkti visokiu pa
puošalų pačioms. J. N.

Nuo Redakcijos:
Pastaba, kad naujesnis, 

Lietuvoj išleistas žodynas 
vadina mink ūdra, buvo ne 
Kazio Bevardžio padaryta, 
bet redakcijos paduota iš to 
žodyno.
3 pusi.—Laisve (Liberty) —Penktad., Vasario*FeK' 29,i 1952

tomobilį arba einant sker-‘ 
sai gatvės, negu bučiuojan
tis. 'b
PRIEŠ “LAIŽYMĄSI”

Tačiau, jeigu ilgai bučiuo
jamasi, paprastai sakant, 
“laižomasi,” tai gali būti 
įtraukta per daug džiovos, 

-perų, prieš kuriuos sunku , 
[plaučiams atsilaikyti.
KAIP PAPRASTAI 
APSIKREČIAMA

Džiovos perais dažniau^ 
"šiai apsikrečiama, kai džio- , 
vininkai garsiai kalba, 
čiaudo bei kosti. Taip da- ( 
rant skleidžiasi drėgmės 
lašeliai su džiovos bakteri- 
jorųis. Tuo būdu apsikre
čiama ypač gatvekariuos<e, 
traukiniuose ir salėse, kur- 
tirštai prisigrūdę žmonių.
DŽIOVININKAS NAMIE 
—TIKRAS PAVOJUS . :

Bet didžiausias džiovus 
pavojus būna namie,\jeigu 
bent vienas šeimos narys,, 
džiovininkas. Takiame 'a't>> 
įsitikime kiekvienas šeimos 
narys turi kas šeši mėnesiai. 
X-spihduliais patikrinti, ar, 
jis laisvas nuo džiovos ,ar, 
jau vgavęs ją. V

Bendrai pasakius, džiovi*., 
ninkas namie yra per dide-? 
lis rizikas. Taigi jis dpi 
namiškių apsaugos tųrętų, 
eiti į. ligoninę, kur žyioVL,, 
niekai gydomi./ /j*. M, J

“stebuklus” ;
tuvėlius galima* bus skleisti 
kalbas, dainas ir muziką 
taip, kad bus girdėt per pa
prastus radijo imtuvus' bei 
kišeninius imtuvėlius.

Tas “nykštukinis” me
chanizmas, vadinamas 
transistor, galės pavaduoti 
elektrines telefonų bateri
jas. Jį vartojant, bus ga
minama mažesni ir geres
ni televizijos imtuvai, begu 
dabar. Jis. galės patobulin
ti ir elektroniškas greitojo 
skaičiavimo mašinas.

šio išradimo širdis yra 
grynojo germanium meta
lo gabaliukas arba tik kruo
pelė.

Germanium perleidžia 
elektros srovę tik vienon 
pusėn, bet ne atbulai.

N. M.

KAPITONAS IR LAIVO 
PERLŪŽIMAS

Boston, Mass. — Krantų 
Sargybos valdininkai tyri
nėjo, kaip per audrą pusiau 
perlūžo laivas Fort Mercer, 
pražudant 5 žmones. Vie
nas liudytojų, Julius Moli
na, to laivo jūrininkas, sa
kė:

—Už kelių valandų pirm 
laivui perlūžtant ,ąš mačiau, 
kaip nuo laivo šono atply
šo ir nukrito didelė plie
no lenta, ir pro pasidariusią 
skylę almėjo vidun van
duo. Apie tai aš pranešiau 
laivo kapitonui Frederickui 
C. Paetzeliui.

Kapitonas tiktai suriko 
ant manęs: “Mind your 
own business” (nesikišk į 
kitų reikalus)! ir tolyn vai
ravo, iki laivas visai per
lūžo.



J. DOVYDAITIS

KELIONE JUROS DUGNU LIETUVIŲ KULTŪRINIO Iš Uruguajaus

Laiškas iš Volgos-Dono 
kanalo ?

Šiandieninė mano kelionė 
—nekasdieninė.
v Važiuoju maršrutu Kala- 
čas - Cimlianskaja, tomis 
vietomis, kurios pavasarį 
bus amžinai užtvindytos 
vandeniu.

Išilgai Dono žemumų su
blizgės mėlynas jūros veid
rodis, 22 kilometrų pločio ir 
apie 350 kilometru ilgio. 
Kanalo statybos projektuo
se toii jūra vadinama Cim
lianskaja vandens rezervua
ras. Ji prasideda nuo 13- 
ojo šliuzo prie Kalačo ir 
baigiasi, atsirėmusi i 13 ki
lometrų ilgio užtvanką prie 
Cimlios. Užtvanka sulai
kys Dona ir privers jo van
denis sukurti jūrą, šio mil
žiniško vandens rezervuaro 
paskirtis. — maitinti ištisus 
metus stambią hidroelektri
nę prie Novo Solenovsko, 
aprūpinti vandeniu kanalą, 
o taip pat drėkinti šimtus 
tūkstančių hektarų ligi šiol 
nenaudojamos žemės. Nuo
goje stepėje, drėkinamoje 
iš tos jūros, augs medvilnė, 
ryžiai, atsiras puikios ga
nyklos, liūliuos kviečių lau
kai, žydės sodai...

Prieš kelionę užeinu įstai
gon, kuri išimtinai rūpinasi 
užtvindymo zonos reikalais. 
Įstaiga sukurta ir pradėjo 
veikti dar 1949 metais, ta
da, kai iš Volgos-Dono ka
nalo trasos ekskavatoriui 
išėmė pirmąjį žemės kaušą.

Nors 
įstaigos viršinidkas

Aptvindymas paliečia 114 
gyvenamųjų vietų. Jūra tu
rės užlieti ir 13,000 hekta
rų miškų L- jie dabar išker
tami. Nebegalima palikti po 
vandeniu nei medžių, nei ne
tinkamų namų. Jūros dug
nas turi būti lygus ir sau
gus navigacijai.

Viršininkas man parodo 
dvi storules knygas. Abi jos 
dar rankraščiuose. Gausu 
schemų, lentelių, formulių.

—Mūsų, vykdomo darbo 
sunkumas tas, kad perkėli
mo darbus reikia atlikti 
trumpiausiu laiku — 30,000 
pastatų pergabenti per dve
jus metus. Koks tai yra 
darbas! Štai, šitoje knygo
je, kurią mes ruošiamės iš
leisti, yra mūsų nedidelio 
kolektyvo darbo .patyrimas.

Kalačichinas parodo dar 
vieną stambų rankraštį.

—Rašė žemės ūkio moks
lų kandidatas Gorinas. Pa
tarimai,

skardės jūrlaivių sirenų ai
dai.

Keltuvas priplaukė. Fleg
matiškai nužingsniuoja ku
pranugaris, lengvai temp
damas sunkų valstiečio ve
žimą. Nurieda sunkvežimis 
su akacijomis. Ant maši
nos buferio baltomis raidė
mis užrašytas populiariau
sias visoje mūsų šalyje, už
rašas: Taika nugalės ka
rą. Šį šūkį Volgos-Dono 
trasoje sutiksi kiekvienoje 
vietoje: ant automašinų ir 
ekskavatorių, ant užbaigtų 
kanalo sienų ir šliuzų an
gų, ant Donu plaukiančių 
laivų, naujų puošnių klubų 
salėse^ skveruose.

Didžiosios komunizmo sta
tybos — taikos statybos. 
Taika—šventas žodis mums. 
Jis aiškus, šviesus, džiaugs
mingas. Taika — tai mūs 
rytdiena. Ir dėl jos verta 
dirbti visus tuos milžiniš
kus darbus, kuriuos čia ma-

sėkmingai tau, dėl jos verta ryžtis, ko- 
perkelti žalumynus, kaip voti. Nenugalės tamsa švie- 
naujose vietovėse greičiau- sos. Nėra tokios jėgos, ku
šiu būdu atkurti sodus, ri pajėgtų sutriuškinti mū- 
daržus, kaip persodinti ir 
atgaivinti stambius me
džius. Na, linkiu jums sėk
mingos kelionės. Apžiūrė
kite būsimos jūros dugną. 
Susipažinkite su darbais.

Įsitaisau ant medinio suo
liuko šalia benzino boso, už 
šoferio būdelės. Sunkveži
mis mikliai prabėga asfal
tuotą Kalačo gatvę ir pa
suka per plačius smėlynus, 
Dono pusėn.

Mes stabtelėjome priepla-

sekmadienis, bet .
‘ ‘ ‘ i Kala-] 

Čichinas dirba s/avo kabinę- __________
te. Tai jauno/veido yyrasičios, visai mūsų šaliai žino- 
ir iš karto sunku įspėti, kad; mosir iš karto sunitu įspėti, kad 
jis — patyręs statybininkas. 
Ligi pirmosios Naro dienos 
Kalačichinas dirbo rengiant 
Ribinsko jūros užtvindymo 
zoną. Jis atsimena, kaip 
fašistų lėktuvai tąda apmė
tė bombomis taikios staty-, 
bos rajoną. Kalačichinas 
išėjo frontam Dalyvavo mū
šiuose prie Stalingrado. Bu
vo sužeistas. O dabar jis— 
dalyvis dar didesnės staty
bos, kuri vyksta istorinėse 
vietose — ten, kur bu v o 
sutriuškinta hitlerinių fa
šistų šimtatūkstaninės ar
mijos.
/ —Aš ' atsimenu pirmojo 
penkmečio statybas, — kal
ba lygiu, aiškiu, neskubiu 
balsu Kalačichinas. — Tada 
technikos įžymybe buvo lai
komas pusės kubinio metro 
talpos ekskavatorius, o apie 
automatiškai iškraunančius 
savo krūvį sunkvežimius ir 
kalbos nebuvo... Slenka 
metai, keičiasi gyvenimas... 
Jūs patys matote, kokia 
technika šiandien aprūpino 
tarybinė pramonė mūsų 
statybą. O ir darbo planai 
Šiandien verti mūsų jėgos. 
Rybinsko jūros vandens 
tnasę šudaro 2.5 milijardo 
kubinių metrų vandens. 
Cimlianskaja jūra turės — 
14 milijardų!
•Jis pakyla ir prieina prie 

sienoj kabančio žemėlapio. 
Jame šviesiai mėlyna spal
va nudažyti būsimos jūros 
kontūrai.

—Kaip matote, vanduo 
turi užtvindyti štai šiuos 
geležinkelius, gyvenvietes, 
kelius... Pasižymėkite — 
pačiame jūros centre buvo 
Kūrmojarski rajonas... že- 

’ rnėlapyje, visai neseniai iš
leistame, tas rajonas egzis
tuoja. Tačiau tikrovėje tos 
gyvenvietės jau nebėra—ji 
ištisai perkelta į kitą, aukš- 
tesnę vietą. Ligi šiol vien 
Stalingrado srityje perga
benta 10,000 ūkių, 2,300 
valstybinių įr visuomeninių 
pastatų — mokyklų, pieni
nių, ligoninių, MTS sodybų.

tyliojo Dono vardu 
upės.< Anoje pusėje staigūs 
kriaušiai. Popiečio saulėje 
skardžiai atrodo apibarsty
ti aukso gabalėliais. Tai 
švyti mažučiai ąžuoliukai, 
kurie su nuostabiu atkak
lumu įsikabino į pilką, iš to 
lo panašią į uolas, žemę ir 
iš svaiginančios aukštumos, 
pakreipę savo geltonai raus
vas galvas, žiūri į plačius 
Dono vandenis.

Palengvųte iš anos pusės 
slenka į mus keltas. Jį vei
kia nedidelis garlaiviukas. 
Ant kelto stovi valstiečio 
vežimas su Įkinkytu kupra
nugariu '.ir penki sunkveži
miai — su medžiais, ^rūpes
tingai suguldytais ant gels
vo šiaudų patalo. Šiuo metu 
Kalače, kanalo rajone, nau
juose, tik prieš metus ste
pėje atsiradusiuose statyto
jų miesteliuose vyksta ma
sinis medžių sodinimas. Da
bar nebaisu, kad pavasarį 
jie gali būti nužudyti karš
tos saulės. Volgos - Dono 
vandens magistralė atneš 
gyvybę šiam bevandeniam 
kraštui.

Nuo tos vietos, kur sto
viu, Veršojanskaja stanica, 
mums visiems gerai žinoma 
iš šoeholovo romano, yra 
Donu aukštyn, už aštuo- 
niasdešimts kilometrų, čia 
pat, pasidairius, matosi 
stambūs darbai sutikti Cim- 
lianskos jūrą, kurios ban
gos prieis ligi pačių kraštu
tinių Kalačo miesto namų.

Jau supiltas aukštas, to
lumoje pranykstantis pyli
mas. Jo krantas sukausty
tas akmenine siena. Pa
ruoštos didelės krūvos bal
tų ir raudonų gairių. Gai
rės tarytum sugulė 'mažam 
poilsiui, 
tuoj Jas nugabens į Dono 
vidurį ir užinka 
rėš rodys laivams kelią į 
Kalačo uostą — būsimą 
stambų tranzitinį punktą. 
Iš pylimo dydžio gali spręs
ti, kaip galingai pakils šioje 
Vietoje Donas. Pavasarį jo 
aukštuose skardžiuose

laukdamos, kad

os. Gai-

CENTRO REIKALAIS
Smagu pranešti Lietuvių Kultūrinio Centro šėrinin- 

kams ir rėmėjams, jog pereitieji (1951) metai buvo ge
riausi metai finansiniu atžvilgiu. Tai buvo metai, ku
riais mūsų Centras išsivertė savais bizniškais finansais 
ir dar žymiai sutvirtino savo iždą.

1951 metais, kaip parodo auditoriaus raportas, buvo 
viso bizniškų įplaukų $28,347.97. Tuo pačiu laiku buvo 
išlaidų $27,817.68. Liko ižde dėl ateities $530.29.

1951 metais įsirašiusieji į Amžinųjų Garbės Narių Sky
rių sumokėjo $1,500.00. Aukomis buvo sukelta $760.50. 
Tai 1951 metais galėjome padidinti Centro iždą $2,790.79.

1951 metais taipgi sumažinome ir paskolas $700.00.
1952 metus pradėjome su geroku iždu—$3,144.51.
Tai atsiekta ačiū tam, kad turėjome Auditorijoje ne

mažai visokių parengimų, susirinkimų, parių. Bowlingas 
ir restaurantas taipgi davė gražaus pelno.

Tai atsiekta ir todėl, kad turėjome daugelį mūsų Kul
tūrinio Centro rėmėjų, kurie finansais, darbeliais ir ki
tokiais būdais prisidėjo prie mūsų Kultūrinio Centro pa
ramos.

Tikimės šiuos 1952 metus Kultūriniam Centrui taipgi 
būsiant gausingus. Nes pradžia jau padaryta. Pirmieji 
du šių metų mėnesiai buvo finansiniai geri. Aukų taipgi 
gavome. Sekami prisidėjo gražiomis aukomis:

Tadas Kaškiaučius, Newark, N. J.......... . I
Julius Kalvaitis, Brooklyn, N. Y......................
Liet. Darb. P. Klubas, Elizabeth, N. J............
Antanas Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y. ...
J. ir K. Vaicekauskas, Binghamton, N> Y. ... 
A. ir J. žvingilai, Jewett City, Conn..............
A. Baltrušaitiene, Brooklyn, N. Y.....................
A. Abromaitis, Brooklyn, N. Y......................
Kazys Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y..........
Maksimiškis ....... .................................. .........
Širdingai ačiū visiems Lietuvių Kultūrinio Centro rė

mėjams.
.Visais Centro reikalais reikia rašyti sekamu adresu: 

Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 
119, N. Y. LNB Valdyba

sų didžią, taikią šalį!
.. .Keltas ištuštėjo. Ant 

jo užimame vietą mes. Vie
nodu, skubiu balseliu čeksi 
vilkiko dizelis. Mėlynas dū
melis leidžiasi ant tamsių, 
pilkų Dono vandenų. Pro 
šalį slenka baržos, prikrau
tos ligi viršaus akmenų, 
Jos suka į kairę. Kelių ki
lometrų kanalas, vedantis į 
13-ąjį šliuzą, ne tik pilnuti
nai užbaigtas, bet ir užpil
dytas vandeniu. Ir krovi
niai naująja vaga eina tie
siai prie statybų aikštelių.

Staigiu, vingiuotu skar
džio keliu kylame į viršų. 
Ant mūsų lapelius barsto 
laukinės obelys. Jų gausu 
šios pusės pakrantėje. Iš 
viršaus, nuo kriaušių briau
nų, atkišusios galvas į be
dugnę, ramiai stebi urz
giančias mašinas juodos 
ožkos. Palei Doną jų gali 
pamatyti ištisas kaimenes... 
Ožkos ypatingos veislės — 
tiršto juodo plauko. Kol
ūkiai iš jų šilkinės vilnos 
pelnosi didelius pinigus.

Bet užvažiuojame ant 
kalno ir staiga atsiveria ne
aprėpiama stepių platuma. 
Išnyksta tolumoje, lyg že
mėn nugrimstų, telefonų 
stulpų virtinė. Ramus, šal
tas, vaiskus rudens dangus 
tik kur ne kur pasipuošęs 
debesio pūkeliu. Saulė jau 
popiečio. Vakarinis hori
zontas degte dega ryškiai 
rausva ugnimi. Jos ato
švaistės gula ant skurdžios 
stepių žolelės. Ir štai ji, 
rodos, atgyja, linguoja ir 
virpa plačiomis ištirpusio 
aukso bangomis.

žinoma, šį pavakarį tai 
vien šviesos žaismas. Tuo 
žaismu gamta tarytum sle
pia savo bejėgiškumą, sa
vo atšiaurumą, bevaise da-1 mu korespondentu, o per- 
lią. Ir štai po šimtmečių1 
gyvavimo beveik nesikei
čiančio dykviečių sustingi
mo — atėjo į jas žmogus, 
naujas žmogus — bolševi
kas, kūrėjas, gamtos valdo
vas.

Po metų kitų ši stepė bus 
iš tikrųjų lyg aukso jūra. 
Ji gimdys, maitins, augins. 
Jos ištekliai bus neišsemia
mi. , Tai bus pertekliaus 
kraštas. Jis žydės ir bujos.

.. .Dešimt, penkiolika,dvi
dešimt kilometrų. Nuo .gau
saus mašinų eismo ' stepių 
žemė taip suplakta, kad ji 
blizga lyg juodas asfaltas. 
Aštrus vėjelis kerpa ausis. 
Privažiuojame pirmą stam
bių darbų rajoną. Perke
liamas iš užtvindomos zo
nos geležinkelis. Rusvo 
smėlio pylimai, betoninės . * /

$20.00 
10.00 
10.00 

. 6.00 

. 4.00 

. 2.00 
. 2.00 

. 2.00 
. 2.00 
. 2.00
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NAUJAS KAPAS
MONTEVIDEO, 

metų lapkr. 27 d. nuo šir
dies ligos pasimirė Adolfas 
Matulis, kilęs iš Biržų, Va
balninku valsčiaus, Remei- 
kių kaimo. Atvvko į Uru
gvajų 1932 m. Tapo palai
dotas Chimborazo kapinėse 
(kapo Nr. 3986).

Giliame nuliūdime paliko 
“Darbo” skaitytoją žmoną 
Elzbietą ir 9 metų dukre
lę Libaną Estanislava. 
JAV-bėse randasi velionio 
brolis Vladas, seserys Kos- 
tancija ir Prane. lakusiems 
Matulio giminėms reiškia
me užuojautą.

Elzbieta širdingai prašo, 
kad dienraštis “Laisvė” 
perspausdintų šią gedulo 
žinią. Alicia Matulienė, Cal- 

•le F. A. de Figueroa 1815, 
Montevideo, R. O. del Uru
guay. U.

—o—

1951

D.

Ne taip nesusipratimai rišami, drg. Bimba
.“Laisvės” 

iš šių metų vasario 1-mos 
dienos, per Krislus, A. Bim
ba, rūsčiai išbaręs supyku
sius ant redakcijos kores
pondentus už nerašinėjimą 
korespondencijų, ant galo 
stebisi:

“Aš negaliu suprasti. Ar 
toks amžinas pykimas su
derinamas su darbininkiš- 
kumu?”

Tenka tik apgailestauti, 
kad Draugas Bimba “nesu
pranta,” už ką tie kores
pondentai pyksta ant re
dakcijos. * O, rodos, pats 
redaktorium būdamas, tu
rėtų suprasti. Tačiau ky
la klausimas, ar tie supy
kę korespondentai supran
ta, už ką Antanas juos ba
ra? Juk tai- jau . ne pir
mas per tuos pačius Kris
lus ir to paties Antano su
pykusių korespondentų iš
barimas, o tie koresponden
tai kaip pyko, taip ir te- dėtų rašinėti, 
bepyksta. Juk jeigu tokie ’ Taigi, Draugas Bimba, 
išbarimai išrištų nesusipra- į Mažiau tų viešų pabarimų, 
timus, tai nereikėtų taip Nesusipratimus riškite

ŽYMUS SVETYS
APLANKĖ U. L. CENTRĄ

MONTEVIDEO. — Į J. 
Donkaus išleistuves, įvyku
sias gruodžio 16 d., buvo 
specialiai užkviestas ir žy- 

I mus Brazilijos visuomeni
nis veikėjas —■ žurnalistas 
Pedro Motta Lima. Kaip 
žinoma, Pedro Motta Lima 
yra Rio de Žaneiro dien
raščio “Impręnsa Popular” 
atsakingasis r e d a k torius, 
atvykęs į Urugvajų kaip 
atstovas nuo Brazilijos tai
kos šalininkų judėjimo Į 
šios šalies taikos šali
ninkų I-jį kongresą, atsibu-num. 23-čiam, (pliaukštelėjo per vieną vei- ninku I-jį kongresą, atsibu- 

dą, dabar jį bardamas, lie-I vusį pereito spalio 12-14 
pia afsukt ir antrą veidą? dd. Neseniai Brazilijos re- 
Supykusio korespondento 
akimis į tai žiūrint, redak-i 
torius save pasistato, kad 
ir nesužiniai, esąs bosu 
ant korespondento: Aš tau 
įsakau nepykt ir tu priva
lai nepykt. O jeigu vis dar 
pykši, tai tas bus “nesude
rinama su darbininkišku- 
mu”!

Man regis, kad mūsų re
daktoriai daug geresnius 
rezultatus turėtų, jei vie
toj išbarimo supykusių ko
respondentų per Krislus, 
parašytų jiems draugiško 
turinio laiškučius. Prielan
kų laišką iš redakcijos ga
vęs, kad ir sustreikavęs, 
bendradarbis visai kitaip 
pažiūrėtų į patį nesusipra
timą, atsileistų jo pyktis, 
pasijustų, kad jo rašinėliai 
redakcijai pageidaujami, 
pakiltų jo dvasia ir vėl pra

rūsčiai bartis.
Aš gražiai, draugiškai pa

prašyčiau Antaną, kad jis, 
kitukart rašydamas tokį 
pabarimą, apsimainytų ro
lėmis — taptų tuom bara-

skaitytų tokį redaktoriaus 
išbarimą, ką jis pats apie 
tą redaktorių pamislytų ir* 
kaip susiderintų 1 su tuom, 
anūt Antano, “darbininkiš- 
kumu” ?

Juk tų . nesusipratimų 
priežastys tupi jei ne ant 
vieno, tai ant kito .redakto
riaus stalo. Tai kaip da
bar tas nabagas korespon
dentas jaučiasi, kuriam tas 
ar kitas redaktorius

tiltų kojos, darbo trauki
nių švilpukai... Naujų til
tų fermas dažo 'šviesia, 
linksma spalva. Per jas 

• slenka vagonų virtinės su 
skaldą,, išgabenamomis ma
šinomis. Darbai beveik jau 
užbaigti, visur pakloti be-♦ • ' * giai.

(Bus daugiau)

draugiškai kalb ė d a m i e s i 
per laiškus, daugiau įver
tinkite ir korespondentų 
darbus, tai bus ir draugiš-*. 
ka ir “suderinama su dar- 
bininkiškumu.”

Draugiškai, 
Senas Vincas

Cliffside, N. J
Svarbi prelekcija

'i

šį sekmadienį, kovo 2 d., 
Čionai įvyks susirinkimas ir 
prelėkcija rusų kalba. Prele
gentu bus žymus rusų veikė
jas ir “Ruiskyj’ Golos” redak
torius Borisovas. Jo kalbos 
tema bus apie Amerikos neg
rus ir jų peticiją Jungtinių 
Tautų Asemblėjai prieš dis
kriminaciją ir persekiojimą.

Susirinkimo vieta: 324 Hen
derson Ave., Cliffside. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Lietuviai kviečiami
Ryti ir pasiklausyti 
paprastos prelekcijos. 
vo atsilankymu taipgi
site prie kovos už negrų lais’- 
ves ir teises. Rep.

atšilau- 
šios ne-. 
Tuo sa- 
prisidė-

akcinis teismas šį liepai 
tarną liaudies kovoto 
Presteso bendražygį, nut 
sė dviems metams kalėj in

Svetys pasakė gražią ki 
bą išlydint J. Donkų, ta p 
čia proga pranešdamas ap 
ko'ntinentalį taikos kongif 
są, kuris įvyks Rio de žl 
neiro mieste 1952 m. saus] 
mėnesį. “D.

Šypsenoj
Šiandien gali pasidaryt 

užsidirbt teisingą dolerį, di 
sykiu sumažindamas dole 
rį arba išlaidas.

“Mame,” klausė Jonukas, 
“ar vyrai niekad neina į 
dangų?” ' L

“Kodėl tu klausi? Su-’ 
orantama, eina.”

“Todėl aš klausiu, kad aš 
niekur nemačiau paveikslo' 
vyriško, su barzda, ange
lo,” pridėjo Jonukas.

“žinai, vaikeli,” sako mo
tina, “nekurie vyrai eina j 
dangų, jei juos kunigas ge
rai ir švelniai apskuta.”

“Ar atsimenat/kai suti* 
kęs pažįstamas sakydavo: 
“Tu taip esi tvirtas ir ney 
pasikeiti, kaip doleris?”

“Vyras, argumentuodamas 
su savo pačia, padaręs 
klaidingą pareiškimą ir su
prasdamas, kad jis pasakė 
negerai, atsiprašo, yra pro
tingas vyras,” sako filoso
fas.

“Kitas vyras, kuris žino, 
kad jis yra teisingas savo 
kalboj ir pasiduoda savo 
klaidingai pačiai, yra vyras 
su neišaliejuota mašineri
ja.”

Spartakas

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

I

KELIAS
Į LAIME

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

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

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
« T A T a XT « V

110-12 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. Y.

3
Įsigykite 

JONO KAŠKAIČIO 
eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas' žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
KaškiauČiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš'300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu
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GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

v PRATARTIS
f

(Sutrumpinta)

Antrasis pasaulinis karas atnešė 
Prancūzijos darbo žmonėms sunkių ban
dymų. Prancūzijos liaudis mokėjo už 
reakciniu valdovu nusikaltimus. 1936 
metais išdavikas Leonas Bliumas su
žlugdė pagalbą Ispanijos respubliko
nams; šimtai tūkstančių Madrido ir 
Gvadalacharos kovotojų, peržengę sie- 

-ną, buvo uždaryti į mirties stovyklas 
Prancūzijos pietuose. Ispanija tapo Hit
lerio ir Mussolinio karine baze. Pran
cūzija atsidūrė fašistų žiede nuo Reino 
ligi Pirėnų. Metai prieš karą Daladje 
sudarė gėdingą Miuncheno sandėrį-Pran
cūzija buvo nuginkluota, izoliuota nuo 
TSRS, įtraukta į Čekoslovakijos sudoroji
mą. Prasidėjus karui, flnunchenininkai 
drauge su kaguliarais agresoriaus “nu
raminimo” metodus perkėlė į mūšio lau
ką. Devynis mėnesius Prancūzijos ka- 
•iuomenė nieko neveikė. Tomis dieno
ms, kai hitlerinės ordos rengėsi brau- 
,is Prancūziją, prancūzų štabas nutarė 
Išsiųsti stambius karinius junginius bal
tiesiems suomiams padėti. Fašistas Vei- 
ganas parengė kliedesio kupiną planą iš 
Sirijos užpulti Baku. Kariuomenės va
dovybė slėpė nuo šalies tikrąją padėtį 
fronte, skelbė pagyrūniškus “pergalin
gus” įsakymus. Intymiame ratelyje 
Veiganas pasisakydavo atvirai: “Vokie
čiai pereis ten ir tada, kur ir kada jie 
panorės pereiti.”

Juo labiau artėjo katastrofa, 
juo įžūlesnė darėsi penktoji kolo
na. Netrukus prieš vokiečių įsibro
vimą į Prancūziją į karo ministe
riją buvo iškilmingai įvestas Lete
nas. Įdomu, kad de Golis stengėsi kiek 
tikgalėdamas “išlaikyti” Peteną: šio 
hitlerininko buvimą -karinių viršūnių 

* aparate reakcinė gauja laikė sau ga
rantija armijai valdyti.

Traukdamasi nuo vokiečių, reakcijai 
- pasiutiškai puolė Prancūzijos liaudį. 

Daladje, draugaudamas <su hitleriniais 
šnipais, kurių knibždėte knibždėjo Pa
ryžiaus salonuose, visą policinio teroro 
sunkumą nukreipė į pažangiąsias darbi
ninkų ir inteligentų organizacijas. Ko
munistų partija buvo uždrausta, depu
tatai komunistai išsiųsti į šiaurės Afri
kos koncentracines stovyklas, pažangioji 
spauda pasmaugta.

Toks yra bendriausiais bruožais vaiz
das, kurį reikia turėti prieš akis, kada 
skaitai Lafito knygą. Autorius nebuvo 
užsibrėžęs uždavinio aprašyti Prancūzi- 

‘ -jos liaudies kovos prieš okupantus isto
riją. Būdamas darbininkas, aktyvus 
kbmpartijos veikėjas ir pasipriešinimo 
kovotojas, Lafitas pasakoja savo paties 
istoriją. Bet kaip tik todėl, kad šios 

^knygos autorius yra komunistas ir drą- 
< lūs liaudies karo prieš okupantus, daly

vis, jo kovos autobiografijoje — ypačiai 
toje dalyje, kur aprašorAas partizaninis 
Paryžius — atsispindėjo kai kurie svar
būs prancūzų liaudies gyvenimo bruožai 
okupacijos sąlygomis, išryškėjo pati ko
vos dvasia, iškilo'vadovaująs Prancūzi
jos komunistų partijos vaidmuo pasiprie
šinimo judėjime.

Knygos pavadinimas išrinktas ne at
sitiktinai. “Gyvieji kovoja” — taip pra
sideda. vienas Viktoro Hugo herojiškas 

I eilėraštis, kuris įėjo į pasipriešinimo li
teratūrą, būdavo spausdinamas lapeliuo
se, pogrindžio brošiūrose. Tomis dieno
mis., Kai Prancūzija buvo, rodos, par
blokšta, liepsningos Hugo eilės skambėjo 
kaip, kovos valios patvirtinimas. Tomis 

| •' dienomis, kada Peteno gauja kapituliavo 
prieš Hitlerį, o generolas de Golis apri
bojo savo veiklą kalbomis Londono ra- 

] dijo studijoje, tomis sunkiomis 1940 me
tų vasaros dienomis Prancūzijoje pasi
rodė garsusis komunistų partijos kreipi
masis į liaudį, pasirašytas jos vadovų— 
Moriso Torezo ir Žako Diūklo. Kompar
tija ėmėsi vadovauti pasipriešinimui nuo 
pat pradžios. 

• f
Įkvėpimo kupina partizanų brolybe, 

/ susiformavusi laisvėje, ne tik nesuiro, 
* bet, priešingai, stiprėjo baisiose gestapo 

klaikynėse — koncentracijos stovyklose, 
kurioms aprašyti yra skirtos antroji ir 
trečioji knygos dalisf

Apie fašistų stovyklas užsienio litera
tūroje ir publicistikoje prirašyta tūks
tančiai puslapių. Daugumas autorių 
anaiptol neturi tikslo demaskuoti hitle
rinių žvėriškumų, raginti atskleisti jų 
nusikaltimus ir teisingai atlyginti už 
juos. Yra žinoma, kad hitlerinių pa
dugnių — nacių ir jų pasekėjų—liekanos 
iki šiol slapstosi anglų ir amerikiečių 
stovyklose Vadinamiems perkeltie
siems asmenims. Buržuazinė literatūra 
savaip padeda šiai fašizmo epigonų gy
nimo ir išlaikymo politikai. Reakciniai 
literatai, iš pačių “rafinuotųjų” ir gar
siųjų, išnaudojai koncentracijos stovy
klų temą ne tik Jungtinėse Valstybėse 
mėgiamiems nuotykių, gengsterių ro
manams fabrikuoti, bet ir atviresniems 
demagoginiams tikslams. ’’Psichologi
nių” tyrimų pavidalu eilė reakcinių ra
šytojų aprašinėja kankinimus, sadizmą. 
Literatūriniai obskurantai stengiasi^pa- 
žeminti žmogų, parodyti jį bejėgį ir vir
pantį, o budelius vaizduoja triumfuojan
čius ir nenugalimus ar dar blogiau — 
“kenčiančius.” Buržuazinė literatūra 
nori įteigti skaitytojui, kad fašistinių 
epigonų sutriuškinti esą negalima, nori 
įteigti netikėjimą žmogaus jėgomis, tau
tų ateitimi, pasėti baimę. O iš tikrųjų 
visus tokius veikalus diktuoja bijojimas 
tautų, užsigrūdinusių žiaurioje kovoje.

Lafitas pasakoja, kad vadovauti ka
linių sukilimui prieš fašistinius budelius 
buvę patikėta rusui. Šiam draugui, nu
rodo Lafitas, pavyko išsigelbėti per lai
mingą atsitiktinumą. Lafitas pažymi su
kilimo vadovo drąsą, protą, karinį ta^ 
lentą. Tačiau mes beveik nieko nežino
me apie šį, matyti, nepaprastą žmogų.

Ne visada aišku, kokiais, iš tiesų, bū
dais kaliniai 'vedė sudėtingą, pavojingą 
kovą su fašistine stovyklos “vyresny
be,” kaip pavykdavo jiems pastatyti rei
kalingose vietose savo žmones ir tt.

Nepaisant šių trūkumų, skyriai apie 
pogrindžio kovą koncentracijos stovy
klose verti skaitytojo dėmesio. Lafitas 
sugebėjo parodyti, kaip išorinio pasau
lio įvykiai atsispindėjo fašistinių belais
vių sąmonėje, kaip tai veikė jų kovą.

B. Pesis

GYVIEJI KOVOJA

Gyvieji kovoja! Ir tie tiktai gyvi, 
Kurie kilnių svajų galingai uždegti 
Ir tiksą aukštąjį sau priešaky iškėlę, 
Kaip didvyriai žygiuoja vis aukštyn 

prieš vėją, 
Jie tartum fakelu mums ateitį nušvies 
Didinga meilę, darbu iš širdies.

VIKTORAS HUGO

Skiriama atminti visiems, mano 
draugams, apie kuriuos papasa
kota šioje knygoje, kurie gyveno 

ir kovojo, kad gyventų Prancūzija.

PIRMOJI DALIS

' PARYŽIUS
I

Tie, kurie kovojo nuo pirmosios valandos
Artėja vakaras. Eidamas per de la 

Turnel tiltą, aš gėriuosi dievo motinos 
katedros siluetu, kuris iš čia panašus į 
milžiniško laivo griaučius.

‘Ant Senos kranto, ten, kur Site išky
šulys tarsi garlaivio nosis skrod/žia jos 
vandenis, kraustosi savo molbertą dai
lininkas. Išilgai de Montebelo krantinės 
uždarinėja kioskus bukinistai. ■ Pasku
bomis praeina žmonės, nesidairydami į 
šalis. Čia Prapcūzijos širdis. Paryžius 
prie žiemos slenksčio.

Pusiau septintą man reikia būti Mon- 
parnaso kvartale. Laiko per akis, suspė
siu nueiti pėsčias Sen-Žermeno bulvaru. 
Mane įspėjo, kad būčiau labai atsargus 
ir su nieku nesimatyčiau per dieną. Aš 
buvau kine, bulvaruose, paskiau nuo 
Pon-Nefo žiūrėjau į žvejus. Manęs nie
kas neseka, tuo ' esu įsitikinęs.

Su kuo man teks susitikti? Aš vos 
nustygstu kaip jūreivis, pamatęs gim
tąjį krantą. Aš dūstu iš džiaugsmo, aš 
be galo laimingas, kad esu gyvas ir lais
vas.

Prieš mėnesį dar buvau karo belais-

vis Orleaheę
Iki šiol mano ausyse tebeskamba 

šauksmas moters iš tos fermos, kur 
mus atkirto pirmoji motorizuotoji vora:

“Viskas žuvcž! ’ Dabar mes po vokie
čiais.”

Aš pabėgau iš nelaisvės li940 metų lap
kričio 30 dieną ir jau kitą dieną vaikšti
nėjau Paryžiaus gatvėmis su trim šim
tais frankų kišenėje.

Kur eiti? Kaip susirasti draugus? Aš 
apėjau keletą pažįstamų ir visur radau 
užrakintas duris: gyventojai išvykę ne
žinia kur. Mano namuose, kur buvau 
nusėlinęs naktį, po kratos Yiskas suvers
ta aukštyn kojom; biblioteka paimta. 
Penktą valandą ryto liūdna širdimi pa
likau savo butą.

Labai laiku prisiminiau vieną bičiulį, 
kuris turėjo kavinę miesto pakraštyje. 
Aš leidausi ten. šeimininkas, kaip visa
da šypsodamasis, stovėjo už prekysta
lio. Visa šeima sutiko mane entuzias
tingais šauksmais, žmona padėjo ant 
stalo dar vieną lėkštę, pridėjo dar paš
teto dėžutę, paslėptą atsargai. Vyras 
atnešė iš rūsio mėgstamąjį monbazilija- 
ko buteli, — “paskutinį,” kaip kiekvieną 
kartą tikina jis, atkimšdamas eilinį bu
telį kurių nors iškilmių proga.

Popiet, vaikams išėjus, jis tarė:
—Tu, žinoma, nori užmegzti ryšius su 

draugais?
—Suprantama, šiaip nebūčiau turėjęs 

garbės tavęs vizituoti.
—Na, tai paprasčiausias dalykas. Šią

nakt vienas mūsų sektoriaus draugas 
atneš čia spaudos.

—Čia? Neatsargu. Tave, tur būt, se
ka, juk tu pats ką tik sakei, kad daugu
mas vietinių komunistų suimti.

—Teisybė. Bet jei nėra kitos išeities? 
Pas mane dukart buvo krata, nieko ne
rado — viskas gerai paslėpta. Juk da
bar nėra kur daugiau nė padėti. Kas. 
nors juk turi paimti pas save.

Popiet susipažinau su literatūra. La
peliai, brošiūros, laikijaščių numeriai. 
Jokiu būdu nemaniau, 1M tiek daug jų 
platinama. Pagaliau aš girdėjau Prancū
zijos balsą! Kas buvo parašyta tuose 
lapeliuose ir brošiūrose,, tas atitiko ne
aiškius jausmus, kurie'jau brendo ma
nyje. Aš radau “Jumanite” 1940 metų 
liepos, mėnesio pogrindinių laidų. O sto
vyklose daugelis tada buvo visiškai pa
krikę.
* “.. .Prancūzija, būdama ištikima savo 
šlovinga j ai praeičiai, nepuls ant kelių 
prieš .kliką liokajų, pasiryžusių daryti 
viską, kas tik jiems bus įsakyta. Nei 
sumalti į dulkes generolai, nei vertelgos, 
nei' užkietėję politikieriai'» neatgaivins 
Prancūzijos. Tik liaudis gali įvykdyti di
džiuosius nacionalinio ir socialinio išsi
vadavimo lūkesčius.”

Žemiau buvo du parašai: Morisas To- 
rezas ir Žakas Diuklo.

Vakare mane supažindino su draugu, 
pristačiusiu spaudą. Jis mane pažino ir 
apsiėmė suvesti su jo grupės atsakin
guoju.

Kitą rytą atėjau į sutartą vietą ir la
bai nustebau,/sutikęs draugą; kuris, kaip 
girdėjau, buvo koncentracijos stovyklo

je. Jam pavyko pabėgti evakuacijos me
tu, kai jo ešelonas buvo vokiečių užklup
tas prie Luaroš. Vėliau manęs laukė 
daug stąigmenų.

Tą pat dieną užmezgiau ryšius dar su 
vienu mūsiškiu.

—Tau pavyko,—pasakė jis,—mes tavęs 
ieškojome.

Vakare jis mane suvedė su nepažįsta
ma moterim. Ji paskyrė man kitą dieną 
atvykti į metro stotį - “Korvizar.” Ten 
aš sutikau Loraną. ‘Mes nuėjome į di
delę kavinę d’Itali aikštėje, ir draugiškai 
besišnekant jis papasakojo man, kokie 
reikalai.

—Paryžiaus, apygardoje mes spausdi
name 100 tūkstančių egzempliorių tiražo, 
savaitraštį. Partijos centre išleidžiama 
daugiau brošiūrų nei prieš karą,..

Man tai atrodė tiesiog kaip sapnas. 
Viskas, ką mačiau ir girdėjau, įtikino 
mane, kad partija sugebėjo išlaikyti visą 
savo organizaciją nuo viršaus ligi apa
čios. Tai itin didelis jos nuopelnas. Aš 
apibėriai! Loraną klausimais: kas suim
tas, kas nusiminė, kas tvirtai lajkosi.

Kai jis apie kurį nors draugą^ sake: 
“viskas gerai,” tai reiškė: “jis vėl pos
te.” Bet daugelio mums trūko: stovy
klos ir kalėjimai buvo prikimšti mūsų 
draugų. Ir dabar dar tebematau prieš 
save tikėjimo kupiną Lorano žvilgsnį. 
Girdžiu sujaudintą jo pasakojimą apie 
prasidedančią kova dėl Prancūzu žemės 
išvadavimo. '

Kaip jis mylėjo savo tėvynę! Kaip 
mylėjo partiją! Daugiau mums nebete
ko susitikti. (1941 metų rugsėjo 24 die- 

zną auštant,” Peteno įsakymu, giljotinos 
peilis nukirto paskutinius posmus Mar
selietės, kurią giedodamas mirė Loranas. 
Tikrasis jo vardas buvo Žanas KatĮa.)

Davęs’man daugybę patarimų, kaip 
geriau slėptis nuo policijos, Loranas 
įteikė man tūkstančio frankų banknotą 
ir maisto*korteles. • Jis liepė man atei
ti poryt tuo pat metu ir į tą pat vietą, 
kur mes su juo išsiskyrėme.

Aš atvykau tiksliai nurodytu laiku ir 
susitikau Emilį, bet Emilio nebuvo gali
ma pažinti. Jis buvo su ilgu apsiaustu 
ir su skrybėle užsirietusiais kraštais, da
bar jis nešiojo akinius, buvo užsiželdinęs 
ūsus. Vis dėlto jam nepavyko paslėpti 
rando ant lūpos. IŠ' rando aš ir pažinau 
jį. Mudu pasibučiavome ir nuėjome 
pietauti.

Jis liepė man išsinuomoti butą, apsigy
venti ten su .žmona svetima pavarde ir 
niekam neduoti savo adreso. Kol bus 
nurodyta kitaip, man buvo, leidžiama su
sitikti tik su juo vienu. Tegu net di
džiausi bičiuliai, net artimiausi giminės 
mano, kad vis dar tebesu nelaisvėje. Tai 
būtina, norint dirbti maksimaliai, sau
giai.

Visą tą laiką Emilis rūpinosi manim 
kaip kūdikiu, nors, kai^ aš spėjau, jis 
turėjo tūkstantį pareigų. Jis teikė man 
medžiaginę pagalbą, ir dėl šios pagalbos 
aš, visaip taupydamas, galėjau laikytis 
konspiracijos taisyklių, apie kurias man 
buvo pasakyta mano pogrindinio darbo 
pradžioje.

(Bus daugiau)

Ponia pamačiusi papūgą: “1 ogu • ji sau pasikei
kia, bile tik ant tarnų.”

Lawrence, Mass.
Vito Marcantonio kalbės 

Lawrence kovo 2 d., sekma
dienį. Masinis susirinkimas į- 
vyks Turn Hall, 44 Park -St. 
Prasidės 2-rą vai. po pusiau
dienio. . y

Tai bus labai svarbios pra
kalbos nedarbo klausimu Law
rence : Ar bus daugiau darbų ? 
Ar galima panaikinti nedar-v 
bą ? Kaip būtų galima gauti iš 
valdžios fondo pašalpos? Vi- . 
sus šiuos klausimus išaiškins 
šis žymus kalbėtojas ir visuo
menininkas. Todėl visi ir vi
sos būkite prakalbose.

Vito Marcantonio yra New 
Yorko American Labor Party < 

i pirmininkas, čampijonas dar- 
! bininkų reikalų gynime ir žK 
i novas Amerikos ir pasaulio 
problemų. Net 14 metų jis yra 
išbuvęs kongresmanu ir buvęs 

! velionio LaGuardijos sekreto- % *
1 i’iumi.

Be' galo svarbu visiems lie
tuviams išgirsti jo prakalbą.

S. Fenkauskas

Cleveland, Ohio
j Bazaras, bazaras, 
tėmykite visi!

Tarptautinis bazaras įvyks 
kovo 29 ir 30 dienomis. Baza
ras įvyks Ukrainian Labor 
Temple salėje, 1051 Auburn 
Ave. Prasidės nuo pietų ir tę
sis iki vėlai vakaro.

Šitas bazaras rengiamas vi
sų tautinių grupių laikraščių 
paramai. Dalis pelno teks ir 
lietuviams dėl, savo progresy- 
viškos spaudos. Todėl visi 
privalome šį bazarą remti kas 
tik tuomi išgalime. Reikia 
stengtis, kad lietuvių stalas 
būtų turtingas daiktais ir kad 
bazare dalyvautų skaitlingas 
būrys lietuvių. Bazare bus ir iš 
Europos vertingų daiktų. Ga
lėsite pigiau nusipirkti, ne 
kaip krautuvėse.

Lietuviai ūkininkai jau pri- 
i žadėjo atvežti maisto. Toks 
maištas bus lengva parduoti, 
nes miesto žmonės nori gauti 
tokio sveiko nesugadinto 
maisto tiesiai iš farmų.

Bazare bus ir graži meninė 
programa. Eva Simans

Bogota, Colombia. — šio 
krašto valdžia uždraudė 
įgabenti didesnius ameriki
nius automobilius, sverian
čius daugiau kaip 2,728 sva
rus.

Albany, N. Y. — Įteiktas 
bilius New Yorko valstijos 
seimeliui reikalauja priimti 
negrus į visokias užeigas 
lygiai su baltaisiais.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
Kelly Square Worcester, Mass.

1 Jei reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistininką, 
savininką VYTAUTĄ SKR1NSKĄ. Jis išpildo medikališ- 
kus daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos rei
kalais. Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą į kitus 
miestus. Be to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, skuti
mosi reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, šaltko- 
šės, riešutų, cigarų,, cigarečių ir skanių gėrimų.
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St, Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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500 mokinių turėjo 
apleisti mokyklą

Pastebėjus, kad medinis 
stulpas gniūžta Į 05 mėty se
numo pastate, 500 a matinės 
mokyklos mokinib praėjusį 
pirmadienį tapo iš to pastato 
išvesti. Pastatas randasi prie 
60 W. loth St.,. New Yorke. 
Prie jo pastatyta, sargyba.

Mokiniai tapo nuvesti ir 
šiaip taip subrukti kitame 
pastate 208 W. 13th St.

Pastatas yra vienu taip va
dinamų C pastatų mokykloms. 
Tai plytiniai mūreliai su me
diniais stulpais ir balkiais.

Mokytojų Unija savo rapor
te valdžiai ir reikalavime dau
giau paskyrų mokykloms tū
las laikas atgal parodė, kad 
“virš 113,000“ pradinių ir 9,- 
000 vidurinių mokyklų moki
nių tebesimoko tokiuose at
gyvenusiuose pastatuose.

Sekmadienį pasikalbėsime 
apie Prūseiko^ bylą / 
ir bus filmus

Norintiems taikos

Šį sekmadienį, kovo 2-rą 
dieną, 3 valandą po p»etų, į- 
vyks rodymas visame pasauly
je paskubusios filmos “Taika 
Laimės.“ Ir bus rodoma kita, 

\lainų, muzikos, baleto ir ro
manso ‘filmą — “Leningrad 

i Music Hall.”
Tuo pat susiejimu, ta pačia 

diena bus proga pasikalbėti 
apie Leono Prūseikos byla.* 
Prūseika, ilgus metus glau
džiai bendradarbiavęs su 
brooklyniečiais, turi daug ir 
didžių nuopelnų mums vi
siems. Jis yra patarnavęs dau
gybei organizacijų. Yra sutei
kęs daug džiaugsmo ir aist
riems asmenims, ištisoms šei
moms. Vieniems jis pakalbėjo 
prie mirusio. Apie kito džiaugs

mus ar skausmus aprašė laik
raštyje. Pas trečių jisai nuvy
ko asmeniškai suraminti ne
laimėje ar patarti reikale.

žmonės Įdomauja išgirsti 
apie Leono Prūseikos padėti. 
Ir nori žinoti, kuo galima bū
tų jam padėti. Apie tą viską 
ir bus pasikalbėta šiame .są- 
skridyje. • ; .

O pb visos programos, mo
terys, šio popiečio rengėjos, 
taipgi su jomis kooperuojan
tieji kiti Prūseikos prieteliai 
visus pavaišins. Įėjimas ne
mokamas. Kviečiami visi. ,

Viskas įvyks Liberty Audi
torijoje, Atlantic Avė. ir 110- 
th St., Richmond Hill.

Klubietč.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker yra pir
miausias ir vyriausias taikos 
čampijonas. Ir jeigu kas ma
no, kad be to vienintelio bal
so už taiką būsią galima taiką 
laimėti, tas baisiai klysta.

Pripažįstant faktą, kad to 
vieno balso baisiai maža, šiur
pu pasidaro pamąsčius, kaip 
daug tamsiau pasidarytų, jei
gu to balso visai nebūtų. Dėl 
to darosi nesuprantama, kad 
tūli žmonės, kurie gali skaityti 
ir išsigali užsimokėti, delsia 
to laikraščio užsirašymą ar 
atsinaujinimą.

Nejaugi jie taip nekenčia 
savo vaikų ir anūkų, savo 
kaimynų ir giminių vaikų ir 
anūkų, kad jie laukia, karo ir 
progos nuo jų pasiliuOsuoti ? 
Kaip kitaip galėtum išsiaiš
kinti tokių žmonių užmiršimą 
svarbaus įrankio kovai už 
taiką. / Y. Z.

Jaunimas sako, kad 
ragangaudžiai nori 
jaunimą užčiaupti

Jaunimo sušauktoje spau
dos konferencijoje Hotel Ca
pitol jaunimo organizacijų va
dai stipriai pareiškė, kad ra- 
gangaudžiai bando atimti nuo 
jaunimo balsą.

Jaunieji tą išvadą gavd, 
kuomet pamatė, kad dauguma 
neamerikiųių komiteto šaukia
mųjų tardyti yra \ie, kurie 
buvo nuvykę į Jaunimo-Pešti-, 
valį Berlyne. Tas festivalis, 
mases atstovingo jaunimo, 
pasisakė už taiką.

Dabar tie jaunuoliai, dau
gelis žymūs organizacijų va
dai, leidžiasi Į žmones su pra
kalbomis. Jie aiškina' kad 
Europos žmonės nekenčia ka
ro. Kad jie trokšta taikos. Ir 
kad-dėl to mums negręsia joks 

I karas, jeigu mūsų pačių mili- 
i taristai jo nepradėtų. Ragan- 
gaudžiai bijosi, kad jaunimas 
tą tiesą pasakys Amerikos 
žmonėms, pareiškė jaunimo 
atstovai,. L S.

Dr. George W. Taylor 
tapo CIO paskirtas tarpi-
ninku. Jam pavesta iš
spręsti visus nesusiprati
mus, iškilusius tarpe įvai
rių unijų. Jo nuosprendį 
turės priimti visos CIO 
unijos. • 4 1 j,

Kailinių, kailinių!

Aido Choras
Choro reguliarė pamoka į- 

vyks šio penktadienio vakaro 
8 valandą, Liberty Auditorijos 
Music Room. Visi choristai 
prašomi dalyvauti.

Choro Prezid.

Suėmė plėšiką
Vos tik jam išlipus iš lėk

tuvo LaGuardia stotyje tapo 
suimtas John R. Bayless, at
skridęs iš Kalifornijos. Jis 
yra įtartas, kad jisai apiplėšė 
ten banką praėjusį pirmadie
nį. Jo valizoje radę $19,628.- 
61. Tai apie tiek, kiek buvę iš
nešta iš banko.

Vakarieniaukite pas LDS 
bolininkus šeštadienį

Lnijistij delegacija ėjo 
pas majorą, bet nepriėjo

Darbininkų laikraštis 
dar neįvykdė kvotos

New Yorke išeinantis dar-
Sportas yra dalimi mūsų vi

suomeninio gyvenimo. Tad ir 
mūsų sporto mėgėjų veikla 
yra visų proga ir reikalas.

Ne kiekvienas sportas yra 
prieinamas mūsų visuomenei. 
Bet bolininkų sportas yra vi
sokio amžiaus ir visų žmonių 
sportas. Dėl to LDS boliniukai, 
jaunieji ir senesnės kartos 
Žmonės, merginos ' ir vyrai, 
gražiausiame sugyvenime, iš
laiko savo tymus ir ryžtingai 
juose dalyvauja. Ir savo veiks
mus vykdo ne bile kur, bet 
pasirinktoje lietuvių ‘įstaigoje, 
Liberty Bowling Alleys.

Prisilaikydami visuomeniš
kų nuotaikų, jie kviečia visus 
ir į savo pramogas.

šio šeštadienio vakarą, ko
vo 1-mą, įvyks bolininkų ren
giama metine spaghetti vaka
rienė Liberty Auditorijos res- 
taurane. Kas tokia vakariene 
vaišinosi pernai, tas* ateis ir 
šiemet. Vakarienė buvo gera 
ir gausi. O jos kaina tiktai 
$1.50. Pradžia 7 valandą.

Svečiai prašomi nesivėluoti. 
Sportininkai yra punktualūfe. 
Pernai atėjusiems laiku nerei
kėjo laukti. Bet ir atėjusieji 
vėliau buvo pavalgydinti. Ti
kimasi, kad taip bus ir šie
met. ' N. S.

šešių unijų viršininkai pra
ėjusį antradienį ėjo į City 
Hali. Jie norėjo pasimatyti su 

i majoru ir jam protestuoti 
' prieš priėmimą fašisto Madri
do majoro oficialiu' New Yor- 
ka miesto svečiu.

Majoras nesiteikė su unijis- 
tais matytis. Vieton majoro, 
delegaciją pasitiko policijos 
leitenantas. Delegacijai eiti 
pas majorą neĮe'ido. Tačiau į- 
teikė nuo majaro-sekretoriaus 
John D. Tierney laišką. Laiš
ke delegacijai aiškinasi,- kad 
užkvietimas fašisto majoro 

Į esąs Majorų Konferencijos ir 
j valdinio State: Departmento 
i reikalas. •,. ' 1

DALYVAUKITE LIETUVIŲ 
KONFERENCIJOJE

Jau buvo šjoje vietoje mi
nėta, bet dar kartą norime 
priminti tai, kad šį sekmadie
nį, kovo 2, įvyksta svarbi lie
tuvių konferencija. Prasidės 
lygiai 1 vai. po pietų.

Šią konferenciją šaukia Lie
tuvių Taikos Komitetas tikslu 
pasitarti, kiek mes galėsime 
pasiųsti lietuvių delegatų į 
Nacionalį Taikos Suvažiavi
mą, kuris įvyks kovo 20 d.

Konferencijoje gali ir turė
tų dalyvauti kuopų ir kitų 
grupių valdybos bei atstovai, 
taipgi ir visi tie, kuriems rūpi 
taikos išlaikymas.

Konferencija bus trumpa— i 
tik iki 3 vai. po pietų, nes ve- ( 
liau prasidės kitas platesnis Į 
parengimas, kuriame bus ro- | 
dyta labai svarbi filmą “Tai-1 
ka Laimės.“

Prašome visų į konferenci
ją susirinkti laiku — kaip 1 
vai. po pietų, Liberty Audito- 
rijon, Richmond Hill, N. Y.

Liet. Taikos Komitetas

Opera "Rigoletto”
Operą girdėsite-matysite scenoje kovo 16-tą, 

Liberty Auditorijoje, Atlantic Avė. ir 
HO St., Richmond Hill, N. Y.

Humphrey Bogart afri- 
kono skraiste prisidengęs 
vykdo savo planus. Jisai 
ir Katharine Hepburn 
vaidina vyriausias roles 
filmoje “The African 
Queen” Capitol Teatre.

Pirmasis aktas: Linksmi po
nai ir ponios bąliavoja išdy
kėlio kunigaikščio palociuje. 
Įeina ir kunigaikštis, vikrus, 
gražus vyras. Jis giriasi savo 
dvariškiui Borsai apie savo 
pasisekimus su moterimis. 
Gretimame palociaus sparne 
taipgi matosi šokiai ir links
mybės. Tačiau gražuolė gra
fienė Ceprano ruošiasi išeiti.

Kunigaikštis apgailauja, 
kad ji išeis. Grafienė pasisa
ko jam, kad senyvas jos vy
ras įtaria ją romanse su kuni
gaikščiu ir dėl to nori ją iš 
Čia išvesti.

Pasirodo ir grafas Ceprano. 
Piktas. Apie tuo pat laiku įei
na Rigoletto. Tas kandaus lie
žuvio meistras mėgsta prisi- 
laižinėti kunigaikščiui užgau
liojimu jo priešų. Ir pradeda 
užgaulioti grafą Ceprano.

Kunigaikštis išlydi grafie
nę. Rigoletto išseka juos, er
zindamas pykstantį jos vyrą. 
Tuo tarpu dvariškis Borsa su 
panieka atsiliepia apie Rigo
letto. Ir pasako grafui ir ki
tam dvariškiui Marulio girdė
jęs, kad tas “šlykštus senis“ 
Rigoletto turi ir laiko paslėpęs 
gražią, jauną savo ponią.

Kunigaikščiui su Rigoletto 
sugrįžus kambarin, kitų po
kalbiai nutrūksta. Kunigaikš
tis šnabžda Rigoletui ausin, 
kad grafienė Ceprano turi 
tekti jam. Rigoletto jau gar
siai kunigaikščiui pataria nu
sikratyti grafo: įkalinti, iš
siųsti tremtin ar kad ir galvą 
nukirsti.

Tai išgirsta grafas Ceprano. 
Įtūžęs, jis prašo, kad kuni
gaikščio dvariškiai Borsa ir 
Marulio padėtų atkeršyti Ri- 
golettui. Sako: pagrobkime jo

ponią.
Barnis nutrūksta. Atsinau

jina kitų linksniavimas. Kuni
gaikštis sėdi savo soste. O prie 
jo kojų susirangęs Rigoletto 
laukia, kitos progos kokį nelai
mingą įgilti savo nuodingu 
liežuviu.

1 Neilgai teko laukti. Už du
rų pasigirsta lermas ir palo
čiau per sargybinius įsiveržia 
senyvas didžiūnas Monterone. 
Jis šaukia kunigaikščiui pra
keiksmą už išprievartavimą 
ar apgaulėmis suviliojimą jo 
dukters. Rigoletto ir tą nelai
mingą 'tėvą šlykščiai pašiepia 
ir meta paleistuvės šešėlį ant 
jo dukters.

Sargų išvedamas iš palo
ciaus, Monterone prakeikia 
kunigaikštį ir Rigoletto. Prie
taringas Rigoletto pasilieka 
susirūpinęs. Jis bijosi, kad 
prakeiksmas jį sekios ir kada 
nors pasivys atmokėti kerštu.

Kuo visa baigsis? Tai ma
tysite sekamose Laisvės laido
se. Ir, girdėsite žavingose ope
ros dainose kovo 16-tą. Ar.

< U

Mokytojai prašo 
tėvų talkos

/ ■___________ /

Naujai įsikūręs [Committee 
for Freedom in rhe Schools 
prašo vjsų tėvų talkos. Jisai 
yra pasimojęs atsteigti į dar
bus ragangaudžių suspenduo
tus mokytojus. Ir imsis kitų 
veiksmų mokytojų ir mokinių 
gerovei.

Naujasis komitetas jau nu
dirbo vieną didelį darbą. Ji
sai sumobilizavo masinę dele
gaciją eiti pas švietimo virši
ninką Janseną vasario 28-tą.

Protestai, nurodoma laiške, 
turėtų būti taikomi majorų 
konferencijai ar Valstybės Dc- 
partmenttii. Sako, kad majo
ras kooperuos su, tomis įstai
gomis taip, kaip jos nutars.

Delegacijoje prieš fašisto' 
svetinimą mūsų mieste ėjo 
Morris J. Angel, John Ale
xander, Oscar Ward, Henry 
Foncr, Sam Peck, Ben Pas
ko ff, kailiasiuvių unijos loka-1 
ių ar centro darbuotojai.

Unijos kovoja prieš 
I atėmimą joms balso 
politikoje

United Electrical Workers 
užprotestavo prieš Travia- 
Erwin bilius. Tie biliai, jeigu 
jie taptų •įstatu, uždraustų 
uinijoms skirti pinigų politi
nėms kompanijoms. Kuomet 
tuo pat laiku bosai turi ir ga
li skirti kiek tiktai nori pini
gų politiniams veiksmams.

Unija pareiškė, jog tie bi
liai yra “priešdemokratiški ir 
priešdarbininkiški.“ Jie taiko
mi stiprinti kompanijų galią, 
o nuo darbininkų atimti pas
kutines teises.

Pagaliau, sako unijistai, 
nieko nėra Hep^ųlitinio gyveni
me. Politika kontroliuoja visą 
žmogaus gyvenimą: darbą ar 
nedrabą, duoną ar badą, ka
rą ir pražūtį ar gyvenimą ir 
gerovę, žmoniškas .darbo są
lygas ar vergavimą bosams.

bininkų dienraštis Daily Wor
ker buvo pasiskyręs iki kovo 
1-mos gauti miesto 15,000 
skaitytojų. Visoje šalyje nori
ma gauti' 22,000.

Tūlos sritys savo kvotas už
baigė ir darbuojasi virš kvo
tos. O kai kur apsileido.^ tad 
šiomis dienomis skelbė, kad 
vajus pratęsiamas", tikslu duoti 
progą atsilikusioms sritims. -

PARDAVIMUI AR | 
1ŠRANDAV0J1MU1

f

Kampinis mūro namas, 7 
apartmentų ir dvi patalpos 
bile kokiam bizniui. Lenkais, 
rusais, ir lietuviais apgyvento-j 
je vietoje. Tuojau bus tuščias 
3 kambarių apartmentas. Na
mas neša tiek randų, kad sa
vininkas gali puikiai iš jų pra
gyventi. ■ >

Vieta gera visokiems biz
niams. Tirštai apgyventa irt 
arti dideles dirbtuves. Gera 
vieta restaurantui.

Pardavimo priežastis — sa
vininko nesveikata. Daktaro 
Įsakymu turiu apsigyventi 
Arizonos valstijoje.

Kainos nesakau, noriu, kad 
pamatytumėte namą ir sekei 
ją. Parduosiu greit ir už že
mą kainą, be ageųto. Prašau 
kreiptis bile laiku.

' Mr. BONETSKI 
121 Dobbin St., Brooklyn, 
N. Y. (Greenpoint sekcijoje) 

(42—43)

New Yorke tapo suimti trys 
asmenys, kurių žinioje atradę 
apie $150,000 vertės kailinių. 
Tas turtas, menama, yra dali
mi neseniai išvogtųjų iš namų 
puošniuose vidurmiesčio apar- 
tmentuose ir viešbučiuose.

Ieškoma, kokiais keliais 
nuėjo, kur randasi daugiau 
kailinių ir kitos brangios pre
kės. Anot policijos, vieneriais 
praėjusiais metais buvę šioje 
apylinkėje išvogta milijono 
dolerių vertės kailinių ir 
brangakmenių.

Du tų suimtųjų, Morris Pot- 
nick ir Mrs. Jennie Hausuld, 
gyvenę viešbutyje Fourteen, 
14 E. 60th St. Trečiasis, An
thony Facci, 27 m., gyveno 
40-40 100th St., Corona,
Queens, ir yra savininkas 
Facci ,Fur Co., 230 W. 27th 
St., New Yorke.

Potnick seniau *buvęs jau 
daug kartų areštuotas už gem- 
blerystę. Buvęs nuteistas ir 
už' juocjojp turgaus prekybą. 
Facci buvęs areštuotas .už pri
ėmimą vogtų daiktų. Poniutė 
Hausuld irgi turėjusi areštų, 
už prostituciją. Bet dabar ir 
vėl pas ją atrado gražią bru
netę ir gražią blondinę. Jas, 
sakoma, ponia “išręnduojan
ti” galintiems užsimokėti po 
apie šimtinę nakčiai.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Anthony Waynor, pir

miau gyveno Lowell, Mass. Girdė
jau, kad išvažiavo j Floridą. Or jis 

j pats ar kitas katras žino apie jj, 
Į malonėkite man pranešti. Aš noriu 
' su juo susirašyti. Už pranešimą bū

siu labai dėkingas.
Mr. Anthony K. Raila,
87 Battles St.,
Brockton, Mass. . •

(42-44)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, kovo (March) 2 die
ną, 29 Endicott St. įvyks smagus* 
pokyliukas, kurį rengia LLD 155 
kuopa. Apart skaniai paruoštų už
kandžių, bus graži įdomi programa. 
J. Kižys rodys pilmų rinkinį, o Ai
do Choro šokikų grupe pademon
struos keletą naujų šokių. Pradžia 
5 vai. vakare. (40-41)

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, kovo 4 tl., 8 va!, vak., 
Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 
Thames St., Brooklyn,'“N. Y. Skait
lingai dalyvaukite susirinkime ir 
bandykit savo duokles užsimokėti.—r 
P. Babarskas, prot. sekr. (42-44) ll«- " " ....

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai ■ žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283
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PETRAS KAPISKAS 
IR 

VINCAS SODAITIS 
Pertvarkė ir pa

BAR & I.UIII
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174

>

r

[J

<♦>

»

Karalienė Elzbieta II, jos vyras, graikas Prince Phi
lip, *** jų kūdikiai.’ Paveikslas imtas dar prieš tėvo Ge
orge VI mirtį.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

.394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Matthew A.
BUYUS 

(BUTAUSKAŠ) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
/

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-6172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas >

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbęrial

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen ,7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

6 pušį.—Laisvė (Liberty)— Penktad., .Vasario-Feb. 29, 1951




