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KRISLAI
Nuvylė.
Ar bus depresija?
Ekspertai nežino.
Vokiečių tautos balsas.

Rašo R. • MIZARA

Dar vienas belaisvis 
nužudytas Kodže saloj

Busan, Korėja. — Pieti
niai Korėjos tautininkai, 
nušovė dar vieną komunis
tini belaisvi (Korėjos liau
dininką ar kiną) Kodže sa
loje.

Amerikinė komanda tei
gia, kad tas belaisvis mėgi
no permesti kokį ten raštą 
nėr koncentracijos stovyk
los aptvarą. Už tai i F nužu
dytas.

Viso 128,830 jankiu 
nukentėjo Korėjoje

Washington. — Karinė 
valdyba saus. 7 d. paskelbė, 
kad jau 128,o30 amerikonų 
nukentėjo sekančius nuos
tolius per mūšius Korėjos 
kare:

Užmušta 22,627, sužeista 
93,129, be žinios dingo 9,- 
292, nelaisvėn pakliuvo 2,- 
091, o 1,391 iš pirmiau pa
skelbtų dingusiais atsirado.
Amerikonų nuostoliai per 

savaitę nuo pirmesnio ofi
cialaus pranešimo padaugė
jo 292.

■AzIjoš^Ocialistij'kimgresas" 
naudojamas kurstymams 
prieš Soviety Sąjungą

Praėjusį antradieni atidžiai 
klailsiau Carl Sandburgo kal
bos, sakytos .jam pagerbti 
suruoštame bankiete ChicAgo- 
je ir transliuotos per radiją.

Carl Sandburg — poetas, 
biografas, istorikas. Jis šven
tė savo amžiaus deimantini 

.jubiliejų.
Sandburg yra parašęs gra

užiu liaudiškų baladžių, taip
gi išsamią A. Lincolno bio
grafiją.

Deja, jo kalba mano ir, 
manau, daugeli kitų žmonių, 
skaudžiai nuvylė.

Nepalietė jis nei ‘vieno tų 
svarbiųjų klausimų, kurie 
šiandien stovi prieš mūsų vi
suomenės akis!. . .

Carl Sandburg gimė darbo 
žmonių šeimoje. Jo tėvai bu
vo' švedai imigrantai.

Sulaukęs 13-kos metų am
žiaus, Sandburg buvo privers
tas apleisti pradžios mokyklą 
ir eiti dirbti fizini darbą.

Taigi jis kilęs iš liaudies, 
savamokslis literatas. Gabus, 
ryžtingas, darbingas.

Bet šiandien jis eina “pa
vėjui,” — taip, mat, long'- 

jfe, <u !
Sveikino jį Trumąnas, (r 

Švedi jos/ k arialhfs UartV pri
siuntė ‘Įšįaiirįnėfe žvaigždes” 
ordiną.

Nemanau, tačiau, kad po-
. etas - jubiliejatas gavo daug 

li| sveikinimų nuo darbininkiškų 
organizacijų. - •

Įžengus į 1953-čiųosius me- 
’ • tus, daugelis “didžių žinovų,” 

‘‘ekonominių ekspertų,” finan
sininkų buria: ką šie metai 
duos — gėrbūvj ar depresiją? 

Vieni sako:' bus gėrlaikis. 
Kiti: bus depresija, nedarbas, 
—ypatingai antrajame pusme
tyje.

, Iš tikrųjų, nei vieni nei an-
* tri nežino. “Laisvojo verslo” 

(Free Enterprise) santvarko- 
jaYiera planingumo, tad nieks 
tikrai negali pasakyti, kas bus 
uiž pusmečio, už metų.

Prieš -virš 20 metų taipgi 
turėjome pranašus, skelbusius 
ilgametį gerbūvį. Hooveris 

Jbuvo vięnas jų.
Tačiau vienu ypu užgulė 

baisi d e p r e s i ja. Milijonai 
darbo žmonių neteko savo su- 
taupų,?namų, o smulkieji f ar
mėnai—farmų. šimtai tūks
tančių smulkių biznierių pas
iliko be cento. .Nemaža net 
ir “aukštesrųų’7 tfiųansininkų-.. 
spekuliatorią, tų pačių eks
pertų, viską praradę, iš dęs- 
peracijos šoko pro langus, 
žudėsi!. . .

Numatyti teisingai ateitį te
gali tik marksistiniu- mokslu 
apsiginklavęs asmuo, o ne 
kokie ten nedaperėti expertai 
bei šarlatanai.

Rytinės Vokietijos krikš
čionių-demokratų sąjungos 

! pirmininkas it* to krašto prem- 
jei’o padėjėjas,’ Otto Nusch- 
ke,,pasium;ė telegramą popie-

* žiui, raginant, kad jis prašy
tų prezidentą Trumaną pa
reikšti įsusimylėjimą Juliui ir

^Ethelei Rosenbergams.
"«pfAnton Zweig, žymus vokie

čių rašytojas, pasiuntė laišką 
mokslininkui Dr. Albert Ein
šteinui, ragindamas, kad pa
starasis ką noi-8 tuo reikalu 
veiktų.

Rangoon, Burma. — At
sidarė Azijos socialistų 
kongresas. Dalyvauja ir 
Anglijos socialistų vadas 
Clement Attlee, buvęs
premjeras, ir Izraelio už
sienio reikalų ministras. 
Sharett.

Skelbiama, jog svarbusis 
šio kongreso tikslas yra ko
voti, kad silpnesnės tautos 
būtų išlaisvintos nuo galin- 
'gųjų valstybių, kurios .ver
gia tas tautas kaip savo 
kolonijas.

(Bet kai Attlee su savo 
socialistais-darbiečiais vai- 
dė Angliją, jie taip pat ka
riavo prieš Malaios žmo
nes', bandančius išsivaduoti 
nuo koloninio anglų viešpa
tavimo.)

Kongresas greitai virto 
kurstymu platforma prieš

i Sovietų Sąjungą.
Azijinių socialistų kong

rese kalbėjo ir Ales Beb- 
ler, Jugoslavijos Tito poli
tikierius. Jis labiausiai 

į smerkė Sovietų Sąjungą, 
vadindamas ją “nauju už
kariautoju, baisesniu už vi
sus istorijai žinomus, už
kariautojus.”

Tūli kiti kalbėtojai taip 
pat kurstė . neapykantą 
prieš Sovietų Sąjungą. » v

Vokiečių dramaturgas, Ber- 
told Brecht, parašė laišką 
amerikiniam rašytojui Er
nest Hemmingway, kad šis 
panaudotų savo įtaką išgelbė
jimui Rosenbergų nuo elektros 
kėdės.

Tokie ir jiems panašūs bal
sai šiandien ateina iš viso pa
saulio intelektualų, visuome
nininkų, mokslininkų.

Jie visi sako: gelbėkime 
dviejų jaunų žmonių, — vyro' 
ir žmonos, — gyvybes!

PREZ. TRUMMN GRŪMOJA STALINUI 
HYDROGENINE-PRAGARINE BOMBA

L-

.__________ , , _____________________ *

Bet įspėja, kad visuotinas, atominis karas galėtų 
pražudyti ir kapitalistinę Amerikos santvarką

Washington. — Prezi
dentas Trumanas sausio 7 
d. grasino Stalinui, kad jei 
kiltų trečias pasaulinis ka
ras, tai Jungtinės Valsti
jos hydrogeninėmis bombo
mis “sunaikintu tavo val
džią ir tavo tėvynę.”

Ilgame, paskutiniame sa
vo pareiškime Kongresui 
Trumanas kartu pranaša
vo, kad jeigu Sovietų vy
riausybė laikysis tokios už
sieninės politikos^, kaip iki 
šiol, tai Rusijoj “pervers
mą galės, padaryti sukili
mas, revoliuciją, šalininkų 
atsimetimas arba gal dar 
neįmatomas tokių' veiksnių 
susidėjimas krūvon.”

T r u m ano pare iškimą 
bendrajam Senato ir Atsto
vų Rūmo posėdžiui perskai
tė ne jis pats, bet kongresi
niai raštininkai.

Neseniai padaryti bandy
mai ties Eniwetoko sala

NaujasisFrancijos 
premjeras dar labiau 
sujaudino vokiečius

Bonn, Vokietija. — Nau
jasis Francijos premjeras 
Rene Mayer dar pablogino 
santykius su Vokietija.

Mayeris užtikrino savo 
seimą, kad jo valdžia nepa
leis Saar srities iš Franci
jos globos. Jis taip pat ke
tino darbuotis, kad vakarų 
Vokietija negautų “per 
daug” teisių pagal siūlomas 
jai karines sutartis. Todėl 
ir fašistuojančios generolo 
de Gaulle’o partijos atsto
vai Francijos seime balsa
vo už Mayerį.

Vakarinės Vokietijos val
džia gi kartotinai sakė, 
jog turės būti .sugrąžinta 
jai vokiškoji Saar sritis, 
turtinga anglies ir gele
žies kasyklomis ir fabri
kais.

Belgų taryba smerkia 
karinį vakarų sąryšį

Brussels., Belgija. —Bel
gų valstybės taryba/ susi
dedanti iš, senesniųjų poli
tikų, smerkė Amerikos pla
ną—įjungti Belgiją j karinį 
sąryšį su vakarų Vokietija, 
Francija, Italija, Holandi- 
ja ir Luksemburgu prieš 
Sovietų Sąjungą.

Taryba pareiškė, kad jei
gu Belgija įstotų į tą sąry? 
šį, tai beveik prarastų ne
priklausomybę. <

Belgų valstybes taryba 
neturi sprendžiamosios ga
lios, o tik patariamąjį bal
są. 

___ u—----  r
Paryžius. —Nauju 'Fran

ci]’ os užsienio reikalų mi
nistru tapo George Bi- 
dault vieton R. Šumąno.

Pageidauja., kad “per sukilimų 
būtu nuversta” Sovietu valdžia

— 
parode, kad ■ hydrogeninė 
bomba “vienu smūgiu gali 
sunaikinti ištisa didmiesti 
ir milijonus žmonių,” sake 
Trumanas., bet Jungtinės 
Valstijos, “tur būt, išvys
tys ir dar baisesnius ato
minius ginklus.”

.Jis, tačiau,-įspėjo, kad: 
"UKaras šiandien (atomi

nėje gadynėje) tarp ‘So
vietų imperijos ir laisvųjų 
tautų’ galėtų iškasti duęhę 
ne tik stalininiams ' mūsų 
priešininkams, be(t ir pa
čiai mūsų santvarkai, mū
sų pasaulini, lygiai kaip ir 
anų pasauliui.”

Čia Trumanas pastebėjo, 
jog ir Amerika ir Rusija 
turi atsiminti, kąd nei vie
na nei kita ųegali laimėti 
daugiau, kaip; tik “laikina” 
pirmenybę atominių ginklų 
lenktynėse, Tjįidėl busimoji 
Eisenhowerio valdžia turės 
“baisiai didelę atsakomy
bę” taip paveikti Rusija, 
kad ji sutiktų įvesti “tin
kamą tarptautinę -atomų 
jėgos kontrolę.”.

(Trumanas siūlė ameri
kinį kontrolės planą, taip 
kad Amerika galėtų ga
mintis daugiau atominių ir 
hydrogeninių bombų, iki 
pilnai pažabos • atominius 
darbus Sovietų" Sąjungoj.)
Dėsto savo nuopelnus 
karinėje politikoje
Trumanas pabrėžė tokius 

savo valdžios nuopelnus, 
kad beprezidentaujant jam 
beveik 8 metus:

Išvengta visuotino karo, 
kadangi 'Amerika buvo 
smarkiai ginkluojama.

Atmušti ir sulaikyti ko
munistai Korėjoje.

Adenaueris jau taip pat siūlo 
pakeisti Amerikos padiktuotas 
karines sutartis su vakarais

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos premje-2 
ras Adenaueris iki šiol kar
štai rėmė amerikonų paga
mintas karines sutartis su « ■vakarų Europos kraštais 
prieš Sovietų Sąjungą. Tos 
sutartys, ^arp kitko, reika
lauja atkurt ben.U pusės mi
lijono vokiečių armiją ir į- 
jungt ją į tarptautinę va
karų kariuomenę kovai 
prįeš komunizmą.

, Socialistai ir net paties 
Adenauerio partijos- krikš
čionys demokratai taip 
priešinasi toms sutartims, 
kad jau ir Adenaueris siūlė 
pakeist jąsias.,Jis ypač rei
kalavo vakarinei Vokieti
jai nepriklausomybės mai
nais už busimąją/armiją.

Taip premjerai Adenau
eris taiso savo poziciją, bi

1 i U

Išvystyta ne tik papras-: 
ta atominė, bet ir hydroge
ninė (pragarinė) bomba.

Per paskutinius pustre
čių metų daugiau kaip dvi
gubai padidinta karinė 
Amerikos galybė.

Padėta beveik visoms ki
toms “laisvoms tautoms” 
smarkiai ginkluotis.

Įkurtas, šiaurinio Atlan
to kraštų, sąryšis prieš So
vietų Sąjungą. Padaryta 
karinės sutartys su Pacifi- 
ko Vandenyno šalimis.

Kariniai ir medžiaginiai 
sustiprinta Turkija, Graiki
ja ir Iranas prieš komimjz- 
mą. “Apsaugota nuo Rusi
jos”. vakarinė Vokietija ir 
Japonija. '

-Nors komunistai užvaldė 
Kinijos sausumą, bet Ame
rika sustiprino Čiang, Kai- 
šeko kinų tautininkų val
džią Formozos saloje.

Amerika taipgi rėmė In
do-Kiniją ir Malają (tai 
yra, francūzų karą prieš 
Vietnamo liaudininkus In- 
do-Kinijoje ir angių ‘karą 
prieš Malajos patrijotus).

/Įrumano valdžia su savo 
Marshall© planu “pastojo 
kelią komunizmui” vakari
nėje Europoje. Jinai stipri
no prieš komunizmą ir į- 
vairius kitus kraštus pagal 
savo Ketvirtojo Punkto 
programą. • ’
Naminiai demokratų 
darbai

Trumanas kartu pažymė
jo sekančius savo valdžios 
veiksmus naminiuose rei- > 
.kainose:

Išvengė nedarbo krizės. 
Padvigubino senatvės pen
siją. Rėmė farmerius.

jodamas, kad jo seimas'ga
li visai atmesti minimas su
tartis, nors ir JRisenhowe- 
ris ragino kuo greičiausiai 
jas užgirti.

Kinai puikūs kareiviai, 
sako angly generolas

i________

London. — Anglijos ge
nerolas Ouvry L. Roberts, 
sugrįžęs iš Korėjos., sakė:

.— Kinai (šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų talkinin
kai) yra labai fgeri kovū- 
nai, geresni negu buvo ja
ponai Antrajame pasaTO- 
niame kare.” Bet, anglai 
Korėjos fronte esą geriau 
ginkluoti už kinus.

ORAS; — Dalinai apsi
niaukę jr Šilčiau.

Tarnavo “laisvajam vers
lui,’’ taip, kad pakilo viso
kie bizniai, ir šiandien 62 
milijonai amerikiečių užsi
dirba talgas. Nors kainos 
pakilo, bet (pasak Truma
no) “uždarbiai taip pra
lenkė kainas, kad dabar 
amerikiečiai tikrai kur kas 
geriau gyveną, negu pirm 
7 metu.”

Trumanas užtylėjo, kad 
Korėjos karas ir urminiai 
ginklavimosi darbai tolyn 
nustūmė prasidėjusią kri
zę.

Demokratų valdžia sten
gėsi vykdyti ir civilinių tei
sių lygybę visiems ameri
kiečiams, sakė jis.

Išdėstęs tokius savo val
džios nuopelnus, 'Trumanas 
linkėjo geriausios kloties 
būsimajai • Eisenhowerio 
valdžiai ir šaukė visus 
amerikiečius išvien ją rem
ti.

Trumanas privirė 
Pavojingos košės, 
sako sen. Taftas
Washington. — Vadovau

jantis republikonas senato
rius*. Robertas Taftas tik 
aplamai sutiko s.u prez. 
Trumano pareiškimu, kad 
reikia priešintis Rusijos 
komunizmui.

Antra vertus, Taftas 
smerkė klaidingą Trumano 
politiką link Sovietų Sąjun
gos. Esą, Trumanas su sa
vo politika privirė tiek 
“košės,” kad Eisenhowerio 
valdžiai teks “susidurti su 
pavojingiausiais užsieni
niais klausimais visoje šios 
šalies istorijoje.”

Kitas vadovaujantis re
publikonas, kongresmanas 
Charles A. Halleck irgi 
peikė Trumano kalbą. Sa
ko, reikėjo geriau nušviesti 
naminę Amerikos padėtį, o 
Trumanas daugiausiai kal
bėjo apie Sovietų'Sąjungos 
padėtį.

Churchillas perša doleriais 
Pakelti Anglijos pinigus •b

New York. — Anglijos 
premjeras Churchillas., po 
slaptų pasitarirpų su Ei- 
senhoweriu, išvyko Į Wa- 
shingtoną pas Trumaną.

Pranešama, kad jis piršo 
priimti Anglijos pinigus 
svarus sterlingų mainais, už 
Amerikos dolerius bei nu
piginti dolerio vertę. Tuo
met pakiltų anglų pinigai.

(Seniau svaras sterlingų 
buvo beveik 5 dolerių ver
tas.-dabar gi tik apie pus
trečio dolerio.)

• London. — Policija Lon
done suskaičiavo 10,000 pro 
stifučių.

Gręsia influenzos 
epidemija Korėjoje 

tl 
\ -------

Washington. — Plinta in- 
fluezos epidemija Pietinėje 
Korėjoje. Amerikos valdžia 
todėl įsakė įskiepyti ten vi
sus amerikonus ir jų talkL 
ninkus. Siunčia didelius • 
kiekius skiepų:

Keli amerikiniai aktoriai 
bei aktorės, belinksminda- < 
m j kareivius, tain pat susir
go influenza ir liko perkel
ti Japonijon.

Dingo Lėktuvas su 37 
kariais iš Korėjos

Seattle, Wash. — Dingo' 
ar žuvo lėktuvas su 37 grį
žusiais iš Korėjos ‘ karei
viais ir trimis įgulos na
riais. ' Lį

Manoma, lėktuvas nukri
to į apsnigtus Idaho ar 
Wyomingo kalnus.

Korėja. — Amerikonai 
praneša, kad ' jų lakūnai^ 
bombarduodami šiaurinės 
Korėjos pasienį s.u Man- 
džiūrija, nušovė -ir du šiau- , 
riečių lėktuvus.

Nauja grand džiūrė kvočia 
amerikiečius, Jungtiniu 
Tautu pareigūnus

,( ■ * i1

New York. — Nauja fe- 
deralė grand džiūrė tuojau 
tardys keturis amerikie
čius, buvusius bei esamus 
Jungtinių Tautų tarnauto
jus. Mėgins parodyt, kad 
jie esą komunistai ir “neiš- « 

•tikimi- Amerikai.”
Senoji grand džiūrė, už

baigus savo terminą perei
tų metų gruodyje, įtarė, 
kad* tūli amerikiečiai Jungt. 
Tautų tarnautojai esą “ko
munistų šnipai.” Tą įtari
mą perdavė naujajai džių.-- 
rei ištirti. « •

Senoji džiūrė taip pat 
kritikavo valstybės depart- 
mentą Washingtone, kad 
jis “užgyręs neištikimus” 
amerikiečius į Jungt Tau
tų tarnybai ' y

Naujosios \džiūrės daro
miems tardymams vado
vauja valdžios advokatas 
Myles J. Lane.

Senatas palaiko 
filibušteri v

Washington. — Demo
kratas senatorius Clintoh 
Anderson siūlė taip pakeis
ti Senato taisykles, kad bū
tų aprėžta laikas “fjlibus- 
terįui.” Senatas atmetė pa
siūlymą 70 balsų prieš 21.

- Filibušteriu vadinamas 
begalinis vieno kito sena
toriaus plepėjimas, kurio 
negali sustabdyti jokia se
natorių dauguma. Tokiu 
būdu vienas tauškė to j as 
gali sužlugdyti bet kokį 
jam nepatinKamą sumany
mą. '

Už filibusterio palaiky
mą balšąVo 41 republika- 
nas ir 29 demokratai sena
toriai. . ’ ■
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Plieno pram, darbininkų unijos viršininkai. 
*•' STEEL LABOR, plieno pramonės darbininkų unijos 
(United Steelworkers of America) organas, praneša, 
kad šių metų vasario mėnesio 10 d. įvyks rinkimai mi
nėtos unijos viršininkų. Rinkimai bus atlikti referenda- 

. mu.
Unijos vadovybėm nominuoti sekami asmenys: , 
David J. McDonald, prezidento vietai.
James G. Thimmes, — vice-prezidento.
I. W. Abel,—-sekretoriaus-iždininko.

; Be abejojimo, nominuotieji bus išrinkti, nes neturi 
"Oponentų.

m" David J. McDonald pirmiau buvo unijos sekretorium- 
iždininku, bet po Philip Murray mirties jis tapo veikian
čiuoju, laikinuoju prezidentu.

• Naujas “saugumo” įstatymas Brazilijoje.
ŠIOMIS DIENOMIS Brazilijos prezidentas Getulio 

Vargas pasirašė po nauju įstatymu, išleistu “kraštui 
saugoti.”

-. Neskaitėme to įstatymo, tad tenkinamės tik tuo, ką 
apie jį sako amerikiniai korespondentai, esantieji Rio de 

k . Janeiro.
Niūjorkiškio Timeso korespondentas Sam Pope 

C ‘ Brewer teigia, jog šis naujas įstatymas yra nukreiptas 
“prieš visokių rūšių kriminalystes,” bet... vyriausiai jis 
taikomas komunistams.

Brazilijoje yra panaikinta mirties bausmė, todėl,' ei
nant šiuo įstatymu, sunkiausia nusižengėliui bausmė te- 
gali būti 30 metų kalėjimo. , ,

x;;' Panaikinta ikiteisminė bėla suareštuotiems.
“Legalių streikų,” sako korespondentas, įstatymas ne- Į 

Oflraudžia.
Bet kada darbininkų streikas yra (kapitalistų akimis) 

I'į legalus?* ‘
Tiems, kurie bandytų jėga pakeisti valdžią bei krašto 

konstituciją, numatoma bausmė nuo trejii iki ketveriu 
metų kalėjimo.

O jef vartotų jėgą (Valdžiai bei konstitucijai pakeisti) 
krašto prezidentas bei Kongreso kuris narys, tai baus
mė automatiškai turi būti vienu trečdaliu padidinta.

- * Įstatyme aiškiai pasakyta, kad nei-vienas asmuo, nusi
kaltęs pirmiau, negu jis, įstatymas, įėjo galion, negali 

baudžiamas.

■' Šis skirsnys^matyt, įkergtas vyriausiai tam, kad ap
saugoti kailį paties. Getulio Vargas’o, kuris, savu laiku, 
jjąudojo jėgą smurtui!

Įstatymas yra nukreiptas ir prieš sabotažą bei sabo- 
S tažųinkus. Pagal jį, sako korespondentas, gali būti bau

džiami darbininkai už lėtą darbą fabrikuose!...
■ Netenka nei sakyti, kad šis Getulio Vargano išperėtas 

j (statymas neišnaikins Brazilijoje komunistų ir nesutu- 
j rėš darbininkų judėjimo.

II Tokie dalykai įstatymais nepasiekiami.
Pjjl '■ *' * ... L- i _ r , . j i . . - ... - » i - - - - - - -- - i ■ -

fl
I ' Reikia išbėluoti-nėra pinigų.
g PRIEŠ SUVIRS PUSKETVIRTO mėnesio St. Louis 
II mieste (Missouri) buvo suimti 5 darbininkų veikėjai.
■ Jie suimti einaAt Smitho įstatymu. Visi penki buvo įka- 
■ dinti įr padėti po aukšta belą, kurios suimtieji niekaip 
H *'-*,Wgalėjo sudėti.
g .V; Po tūlo laiko iš kalėjimo buvo paleisti du: William 
If ...gentner—po $15,000 bėla, • o Mrs. Dorothy Forest—po 
I • '
h Šiomis dienomis tapo paleistas trečiasis—Marcus A. 
R ' Murphy; už jį uždėtą $10,000.
H y Kalėjime sėdi dar du asmepys—James Forest ir Ro- 
H bert Manewitz; abudu neišleidžiami, kol bus užstatyta 
j poi$10,000 už kiekvieną. •
| Buvo suorganizuotas1 specialus Komitetas suimtie- 
I siėms padėti. Deją, jis dar vis nebegali surinkti reikia- 
į , mos pinigų sumos, kad būtų išleisti paskutinieji du as- 
I ; >menys.

p;Na, ir jie tebelaikomi kalėjime. > ?
I 'Šitų žmonių-veikė jų teismui diena nuskirta balandžio

’men. Gotoji (1953). Reikia ruoštis, teismui, bet sėdint ka- 
I įėjime, nėra lengva tai padaryti!

■Ffd’. * Prašome mūsų skaitytojus ir prietelius siųsti sveikini
mus metiniam Laisvės akcininkų-šėrininkų suvažiavimui.

Suvažiavimas įvyks šių metų sausio 25 dieną.
Kurįe šėrininkai galite, būtinai suvažiavime dalyvau

kite!

DARBININKŲ STREI
KAI IR JŲ PRIEŠAI

iKainadiškiame Liaudies 
Balse skaitome:

Buržuazinė spauda mėgsta 
apšaukti streikus Tarybų Są
jungos agentų darbu, kad pa
kenkus kapitalistinių šalių 
ekonomijai, Bet kaip ji da
bar išaiškins Kvebeko pro
vincijos darbininkų bruzdėji-' 
mą ? Tenai didžiuma darbi
ninkų priklauso prie , katali
kų u-nijų, vadovaujamų kata
likiškų lyderių. O pastaruoju 
laiku Kvebeko pręvincijoj 
įvyko ir dar vyksta nemažai 
kovingų streikų. Nejaugi ka
talikų lyderiai pasimojo kenk
ti kapitalistinei ekonomijai ?

Buržuazijos atsinešimas^ 
linkui Kvebeko provincijos 
katalikiškų streikierių taipgi 
parodo, kad jai skirtumo nė
ra, ar darbininkas katalikas, 
ar protestonas, ar bedievis. 
Tik tas darbininkas geras, ku
ris neprašo daugiau algos, ku
ris nereikalauja unijinių ša
pą.

Atsitikimas Louisvillėj iškėlė 
viršun, kad mūsų valdonai, 
kurie puošiasi patriotizmu, vi
sai nepaiso savo tautiečių. 
Louisvillėj darbininkai susi
kirto £u amerikiečiais teksti
lės įmonių savininkais dėl to, 
kad pastarieji atsisako pripa-* 
žfnti darbininkams tokias 
unijines teises, ^kokiomis nau
dojasi šimtai tūkstančių Ka
nados darbininkų kitur. Ir 
kas pasirodė? Valdžia pa
siuntė amerikiečiams talkon 
armiją policijos, kuri ne tik' 
mušė darbininkus, o ir šau
dė. Valdžia pasirodė, kad ji 
gina' turčius, fabrikantus, nors 
jie būtų svetimi.

APIE MŪSŲ 
SUSIRINKIMUS

Vilnies .bendradarbis S. 
rašo apie mūsų draugijų bei 
organizacijų kuopų susi
rinkimus. Jis ima dėmesin 
tai, kad nuolat mūsų spau
doje sielojamasi del perma- 
žų susirinkimų; nedaug na
rių į juos lankosi.

S, mano, jog miįsų susi
rinkimai (mėnesiniai susi
rinkimai,- kurie šaukiami 
tą pačią daug maž dieną 
kiekvieną mėnesį) dažnai 
esti menki dėl to, kad juo
se susirinkusiems neteikia-' 
mą nieko įdomesnio. Jo 
žodžiais:

Jeigu mūsų susirinkimai 
yra sausi, mes negalme jų 
“suvilginti” neieškant ligos 
kur nors giliau, pačioje vei
klos sąvokoje, o ne susirinki
mų vedime. Kuopos negali 
laikyti įdomių susirinkimų, 
jeigu bendros organizacijos 
gairės nėra labai gyvos. Tie
sa, kai kurios pavienios darbš
čios kuopos galėtų savaimin
gai išvystyti kokią nors įdo
mesnę arba naudingesnę vei
kimo programą, bet iniciatyva 
turėtų ateiti iš pačių organi
zacijų vadovybių.-

Kūryboje Sakoma, kad esant 
tejnai, atsiranda ir forma. 
Tas pats ir organizacinėje 
veikloje;. esant reikalui, atsi
rastų ir veikimo jėgos. Bet 
pirmoje vietoje turi būti rei
kalas. Paimkime apšvietos 
organizaciją kaip Litęraturas 
Draugiją. Niekas negali rei
kalauti, kad ji būtų kaip tik 
tas, ką vardas nusako: org^a* 
nizacija pašvęsta pirmoje eilė
je literatūrai. Nes, jei taip 
būtų, jos kuopų susirinkimai 
turėtų -gvildenti literatūrą, 
turėtų skaitymo valandas, 
diskusijas ir*taip toliau, ži
nant mūsų organizacijos na
rių sudėtį, mes žinome, kad 
tokią ji negali būti, —? ji ti- 
kriausiaiv ne literatūrinių ra
telių sąjunga, Tad ji yra 
kaip ir masinč. apšvietos or
ganizacija, visapusės apšvie
tos. Ir joje kokia nors ap
švietos1 programa tūrėtų būti 
nuolatos vedama.. Vieūai pro

gramai pasibaigus, kita turėtų 
būti pradedama. Organizaci
niai reikalai, kaip tai susirin
kimo protokolo skaitymaą, vi
sokie rinkimai, laiškai ir kiti 
formalumai, turėtų būti atlikti 
greitai ir be ceremonijų) už
imant tik mažą dalį susirinki
mo laiko.

Panašiai turėtu būti, sa- c. z
ko Vilnies bendradarbis, ir 
“su fraternalėmis organi
zacijomis.” S. savo straips
nį baigia:

Reikia daugiau pasitarimų, 
pasikalbėjimų. Reikia dau*- 
giau susirinkimų, kur grupė 
draugų, nežiūrint ar didesne 
arr visai maža, susėstų aplink 
stalą (o ne išsimėtę pusdy- 
kioje salėje po kėdės) ir ap
kalbėtų reikalus nuo pra
džios iki galo. Reikia dau
giau kalbų apie dalykus, ku
rie tikrai “spaudžia mūsų 
širdį,” vietoje kalbų dėl efek
to, kaip tai dažnai yra susi
rinkimuose. Tik pagalvoki
me, kaip eina diskusijos susi
rinkimuose: pirmininkas už
rašo eilę draugų, kurie pra
šo balso. Tie viens po kito 
išreiškia savo nuomones. Daž
nai kiekvienas kalba skirtin
gu klausimu. Pirmininkas, 
darydamas išvadas, dažniau-' 
šiai yra pamiršęs, ką anksty
vesnieji kalbėtojai sakė. Ki
taip sakant, viskas tik del 
efekto. O tikras nuomonių 
pasikeitimas galimas tik lais
vose diskusijose, aplink sta
lą (taip, tai ne fizinė ypaty
bė, o ištisa atmosfera), kur 
pastabomis pasikeičiama gy
vu, laisvu būdu.

Patarimas vietoje. Mūsų 
mitingai-susirinkimai tik 
tuomet sutrauks daugiau 
žmonių ir bus gyvesni, kai 
juose bus iš inksto apgal
votai pateikti įdomesni 
klausimai, kuriais nariai 
domisi.

Būtų gerai,, jei S. būtų 
prie savo straipsnio pridė
jęs konkrctiškii pasiūlymų, 
sakysime, mūsų Literatū
ros/ Draugijos kuopų susi
rinkimams.

Su LDS kuopų susirinki
mais yra daugiau keblumo. 
Ten, mat, kiekvieną mėne
sį tūli nariai moka savo 
mėnesinius mokesčius, o 
tam ima nemaža laiko. Ne
retai mokesčių mokėjimais, 
sergančių narių padėties 
aptarimas ir kiti klausimai 

^užima ištisą vakarą.

Korėja. — Amerikonai at
mušė vietines Korėjos liau
dininkų atakas. ’ x

George Meany, naujasis Ame
rikos Darbo Federacijos pre
zidentas, Nuotrauka nuimta 
šiomis dienomis. Meany pa
reiškė, kąd Amerikos ' Darbo 
Federaęijos vadovybė atsisako 
obakio panaikinti Taft-Hart- 
ley įstatymą. Ji sutiksianti 
su to įstatymo pataisymu. 
Tuo, matyt, supratimu gene
rolas Eisenhower pasiskyrė 
Darbo sekretoriumi Martin P. 
Durkin, vieną 1 iš Fedęracijęs 

lyderių.

Justas Paleckis

Lietuva vieningoje tautų šeimoje

ir Arme-

apie Ta-

VILNIUS. — Tarybinės 
tautos, mini 30 metų sukak
tį nuo tos dienos, kai buvo 
įkurta Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjunga — pir
moji pasaulyje daugiana
cionalinė socialistinė vals
tybė. '

Prieš 30 metų, 1922 metų 
gruodžio 30 dieną, TSRS 
Tarybų I-sis suvažiavimas 
J. V. Stalino pasiūlymu 
patvirtino Deklaraciją ir 
Sutartį dėl TSR Sąjungos 
įkūrimo. Savanoriškumo ir 
teisių lygybės pagrindais į 
vieną sąjunginę valstybę— 
Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungą— susivie
nijo Rusijos Socialistinė 
Federatyvinė Tarybų Res
publika ° (RSFTR), Ukrai
nos Socialistinė Tarybų 
Respublika (USTR), Balta
rusijos Socialistinė TarvM 
Respublika (BSTR) ir Už
kaukazės Socialistinė Fe
deratyvinė Tarybų Respub
lika (USFTR), į kurią įėjo 
trys respublikos —’ Gruzi
ja, Azerbaidžanas 
n i ja. "

“Deklaracijoje 
rybų Socialistinių
likų .Sąjungos. įkūrimą”, 
kurios autorius yra J. V. 
Stalinas, pažymėta, kad 
“ši Sąjunga yra savanoriš
kas lygiateisių tautų susi
vienijimas, kad kiekvienai 
respublikai yra z užtikrinta 
teisė laisvai iš Sąjungos i- 
šeiti, kad Jojimas į Sąjungą 
yra atviras, visoms socialis
tinėms tarybų respubli- 
įdoms, tiek esamoms, tiek ir 
turinčioms susikurti ateity
je, kad naujoji 1 sąjunginė 
valstybė bus garbingas ap
vainikavimas dar 1917 me
tų spalio mėnesi padėtų 
taikads tautų sugyvenimo 
ir broliško jų bendradar
biavimo pagrindų...”

Dabar Tarybų Sąjunga 
susideda iš 16 sąjunginių 
respublikų.

1940 metais į vieningąją 
tarybinių respublikų šeimą 
įėjo Lietuvos TSR.
Dar 1918 metais Lietuvos 

liaudis pradėjo kurti savo 
žemėje tarybų valdžią, ta
čiau, užsienio karines in
tervencijos išdavoje, val
džią užgriebė lietuviškoji 
buržuazija, kurios viešpa
tavimas laikėsi kruvino te
roro ir smurto pagalba.

Buržuazinėje Lietuvoje 
pramonė beveik nebuvo vy
stoma. Kai kuriose pramo
nės šakose, pavyzdžiui, me
talo apdirbimo ir odų pra
monėje, darbininkų skai
čius net sumažėjo palyginti 
su 1913 metais. Lietuvos 
valstiečiai vis labiau brido 
į skolas. Jeigu 1925 metais 
valstiečių Įsiskolinimas su
darė 7 milijonus litų, tai 
1939 metais jis. jau pasiekė 
277 milijonus litų. Per bur
žuazinės valdžios metus 
buvo parduotai iš varžyti
nių daugiau kaip 68,000 
valstiečių Alkių, daugiau 
kaip 90,000 valstiečių nete
ko žemės. Tikėdamiesi išsi- 
gelbėsią iš nedarbo ir že
mės neturėjimo, bergždžiai 
ieškodami duonos' kąsnio, 
iš Lietuvos i Pietų Ameri
ką bei kitas šalis emigravo 
apie 100,000 darbininkų ir 
valstiečių. Pačių buržuazi
nių ministrų apskaičiavi
mais, Lietuvos kaime buvo 
apie 300,000 'bedarbių arba 
pusiau bedarbių.

Skurdi buvo ii’ lietuvių 
kultūros padėtis. Tūkstan
čiai i vaikų buržuazinėje 
Lietuvoje negalėjo laikyti 
mokyklų, nes iš mažens 

I buvo priversti dirbti— tė-

einančių tokiais milžiniš
kais tiražais, tiek bibliote-^ 
kų, klubų, skaityklų, meni-q(| 
nes saviveiklos ratelių, kaip” 
dabar, Tarybų valdžios lai
kais.

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos XIX suva
žiavimo direktyvos dėl 
penktojo penkmečio plano 
TSR Sąjungai Išvystyti 
1951-1955 metams yra nau
ja grandiozinė programa, 
užtikrinanti visų liaudies 
ūkio šakų tolesnį kilimą ir ■ 
—šiuo pagrindu — dar di
desnį Tarybų Sąjungos tau
tų materialinės gerovės ir 
kultūrinio lygio pakilimą.

Naujojo penkmečio plane 
didelis dėmesys yra skirtas 
Pabaltijo respublikoms, ta
me tarpe Tarybų Lietuvai. 
Respublikoje, p a v yzdžiui, 
numatyta 2 iki 2į karto pa
didinti elektros energijos 
išdirbį, išplėtoti Kauno hi
droelektrinės statybą; 
liau vystyti mašinų gam 
bą: laivų statybą ir .turbi
nų, elektros mašinų bei sta
klių gamybą; dar labiau iš
vystyti produktyviąją gy
vulininkystę, ypač pieninių 
gyvulių ir kiaulių srityje; 
atlikti pelkių nusausinimo 
darbus, pakelti žemės ūkio 
kultūrų derlingumą; padi
dinti mašinų-traktorių sto
čių tinklą. Į Lietuvos TSR 
pedagoginius institutus 
1951-li?55 metais bus priim
ta 2.3 karto daugiau stu
dentų, negu per 1946-1950 
metus.

Lietuvos Tarybų Socialis
tinė Respublika, lygiai kaip 
ir kiekviena tarybinė są
junginė respublika, yra su
vereni tarybinė socialistinė

vai neįstengdavo išmaitinti 
ir aprengti juos. 1940 me
tais Lietuvoje buvo apie 
300,000 neraštingų žmonių.

Šieji trumpi bruožai iš 
lietuvių tautos gyvenimo 
įtikinamai byloja, kad sun
kus buvo jos likimas bur
žuazinėje Lietuvoje.

Neužmirštama Lietuvos 
istorijoje yra 1940 metų 
liepos 21 diena, kuomet 
lietuviai paėmė gimtojo 
krašto likimą į savo rankas 
ir paskelbė tarybų valdžią. 
1940 metų rugpiūčio 3 die
ną Lietuva buvo priimta į 
Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungą.

Visu TSRS tautu ir, vi- 
sų pirma, rusų tautos nuo
latinės broliškos pagalbos 
dėka lietuviu tauta sėk
mingai likvidavo karo pa
darytus didžiulius nuosto
lius, sudariusius 17 milijar
dų rublių, ir suorganizavo 
galingą respublikos liau
dies ūkio ir kultūros pakili
mą.

i ‘ '
Pramonės lyginamasis svo

ris Lietuvos liaudies ūkyje 
pasiekė 61 procentą. Vys
tosi naujos pramonės šakos 
— mašinų, prietaisų, sta
klių, turbinų gamyba, lavų 
statyba. Pastatyta galinga 
cemento gafnykla. Naujai 
sukurta žuvies pramonė. 
Pramonės darbininkų da
bar yra. beveik 3į karto 
daugiau, negu 11940 metais. 
Iš darbininkų tarpo iškilo 
gan daug pramonės vadų— 
meistru, cechu viršininku, C 7 4 4 /
įmonių direktorių.

Po to, kai Lietuvos vals
tiečiai visur susivienijo i že 
mės ūkio arteles, iš pagrin
dų pasikeitė lietuviškojo j 
kaimo išvaizda. Išsivada
vęs iš eksploatacijos, lietu
vis valstietis sukūrė naują, 
šviesų ii’ pasiturintį gyve
nimą. Iš broliškųjų tarybi
nių respublikų jam į talką 
atvyko tūkstančiai trakto
rių, kombainų ir kitų že
mės ūkio mašinų, jis turi 
galimybę naudotis agrono
mijos ir zootechnikos pa
siekimais, jam padeda že
mės ūkio specialistai. Kolū
kių per trumpą laiką pa
siektieji laimėjimai vaiz
džiai parodė, jog kolūkinė 
santvarka užtikrina nepa
liaujamą Lietuvos, valstieti
jos gerovės ir kultūros ki
limą.

Ne mažesnių laimėjimų 
lietuvių tauta pasiekė kul
tūros srityje. Užtenka pa
sakyti, kad moksleivių skai
čius mokyklose padidėjo be
veik dvigubai palyginti su 
prieškariniu metu. 14-je 
Tarybų Lietuvos aukštųjų 
mokyklų mokosi apie 15,000 
studentų, tuo tarpu kai 
buržuazinėje Lietuvoje te
simokė iš viso 4,000 studen
tų. Jei buržuazinėje Lietu
voje aukštosios mokyklos 
vidutiniškai išleisdavo po 
100 specialistų per metus, 
tai dabar- jų kasmet išlei
džiama apie 2,000. Vis di
desne pagalbą respublikos 
liaudies ūkiui ir kultūrai 
vystyti teikia Lietuvos TSR 
Mokslų - akademija, kurios 
nebuvo buržuazinėje Lietu
voje, lygiai kaip nebuvo 
Li e t u v o s Filharmonijos, 
Liaudies dainų ir šokitį an
samblio, Lietuvos TSR 
Valstybinio choro, eilės te
atrų ir kitų mokslo bei me
no įstaigų, kurios respubli
koje įkurtos tarybų val
džios laikais. Niekuomet 
Lietuva neturėjo tiek laik
raščių, žurnalų, knygų, iš-

sudėtį lygiomis, su kitomis* 
sąju’ųginėmts rešpu b l i k o - 
mis teisėmis. Tai reiškia, 
kad Tarybų Lietuva vykdo 
valstybinę valdžią savaran- . 
kišimai, pilnutinai išlaikyda
ma savo suverenes teises..

Lietuvių tauta, yra visiš- 
kas šeimininkas savo res- ’ 
publikoje, ir kartu ji yra 
pilnateisis Tarybų Sąjun
gos valstybinio gyvenimo 
dalyvis. Lietuvių tauta lais
vai renka Lietuvos TSR 
aukščiausiąjį valdžios or
ganą ir visus vietinius val
džios organus, o taip pat 
dalyvauja renkant aukš
čiausiuosius Tarybų Sąjun
gos valdžios organus. Per 
savo atstovus lietuvių tau
ta dalyvauja sprendžiant 
bend rasą junginius valsty
binius kla-us.imus TSRS 
Aukščiausiosios T a r y b ols 
sesijose. dF''•

William Schnitzler, naujasis 
Amerikos Darbo Federacijos 
sekretorius - iždininkas. Jis

kuris pakeltas Į Federacijos 
prezidentus.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktadien.,



“S tebūki i ilgosios lazdeles” prietaras išaiškin tas
tyrinėja “stebuklingąja la-1819 metais italų valstie

tis Pitarelo buvo išgąsdin
tas nepaprasto reiškinio: 
ant kukurūzų (kornų) ko
šes, kuri stovėjo per naktį 
drėgnoje vietoje, atsirado 
“kruvinos dėmės..” Nuta
ręs, kad čia kalta “piktoji 
dvasia,” jis pakvietė kuni
gą. Tačiau ir kunigo įsiki
šimas nepadėjo. Po maldų, 
dėmės ne tik kad neišnyko, 
bet pasirodė ir ant kitų 
produktų, čandas apie tai 
pasklido apylinkėse, ir žmo
nės rinkosi pas. Pitarelą pa
sižiūrėti “stebuklo.” Po to
kių apsilankymų, panašios 
dėmės ėmė rodytis ir ki
tuose namuose, net ir ku
nigo namuose. Tik apylin
kės gydytojas teisingai at
spėjo, kad šių dėmių pri
gimtis yra mikrobinė.

(Mikrobais, vadinama la
bai mažyčiai gyvūnėliai bei 
augalėliai-bakterijo's.)

Tik 1848 metais, panašios 
“epidemijos” metu, pavy
ko nustatyti, kad “kruvinų
jų dėmių” atsiradimo kalti
ninkas yra mikroorganiz
mas, kuris, buvo pavadin
tas “stebuklingo kraujo 
lazdele” arba paprastai 
“stebūklingąja lazdele”. 
Šiuos mikroorganizmus ga
lima rasti vandenyje, dir
voje, ore. Patekusios į tin
kamą maitinamąjį tarpą, 
jos, esant temperatūrai 25 
į—27 laipsnių aukščiau nu
lio, pradeda skilti ir suda
ro koloniją, kuri yra mažų, 
kraujo, lašelių pavidalo.

Mikrobai-bakterijos vei
siasi skildami pusiau, pas
kui vėl pusiau, ir tt.

Akademikas V. L. Ome- 
lianskis savo veikale “Mik
robiologijos pagrindai” pa
sakoja apie baisius vfduri- 
amžių įvykius, kurių kalti
ninkė buvo “stebūklingoji 
lazdelė”.
Mikrobiologija yra moksl. 

apie smulkiausius gyvūnė- 
lius-augalėlius.

“Kruvinos dėmės” itin 
dažnai atsirasdavo drėgno
se bažnyčiose ir koplyčiose, 
ant paplotėlių iš neraugin
tos kvietinių miltų tešlos, 
kurie vartojami katalikų 
bažnyčiose . dėl komunijos. 
Tai sukeldavo žmonėms 
prietaringą baimę. Į “krau
jo lašų” pasirodymą buvo 
žiūrima kaip į bausmę už 
kažkokią nuodėmę, kaip į 
“dievo rūstybės” pasireiš
kimą.
“Lazdelė” kaipo 
gydymo įrankis

Bet mokslas įrodė, kad 
’’stebuklingoji lazdelė” ga
li atnešti žmonėms dau
giau naudos, negu žalos. 
Smulkiai-tyrinėti šį mikro
organizmą pirmą kartą 
ėmėsi 1886 metais rusų 
mikrobiologas N. F. Gama- 
lėja, vėliau išrinktas gar
bes akademiku. Sekančiais, 
1887 metais ,Karo medici
nos akademijos dėstytojas 
A. D. Pavlovskis parašė 
žurnale “Russkaja medici
na” straipsnį . “Dėl bakte- 
rioterapijos mokslo” (tai 
yra, dėl bakterijų vartoji
mo gydymui.)

Šiame straipsnyje jis iš
dėstė savo metodą, kralikų 
juodligei gydyti “stebuk
lingąja lazdele.”

1894 metais Karo medi
cinos akademijos botanikos 
laboratorijos bendradarbis 

N. P. Tišutkinas pateikė 
disertaciją medicinos dak
taro laipsniui gauti-‘Acho- 
rionų genties grybai’. Šioje 
disertacijoje Tišutkinas iš
dėstė eilę stebėjimų apie 
susnos grybelio santykius 
su kai kuriomis\ bakterijo
mis, jų tarpe ir su “stebuk
lingąja lazdele”. Moksli
ninkas pažymėjo, kad sus
nos grybeliai, susidurdami 
maitinamajame tarpe su 
“stebuklingąja ■ lazdele”, 
labai greit žūna. Iš to jis 
padarė teisingą išvadą, kaė 
“stebūklingąja lazdele” ga
lima gydyti susną. Reikia 
pažymėti, kad ši N. P. Ti- 
šutkino disertacija, iš es
mės, buVo pirmas žinomas 
veikalas, kuris nagrinėjo 
pragaištingą bakterijų vei
kimą į ligas sukeliančius 
grybelius.

Vėliau “stebuklingąją 
lazdelę” ir jos savybes, na
grinėjo tokie rusų tyrinė
tojai, kaip O. Lingas ir ki
ti. Bet rimčiausius laimėji
mus, gydant šiuo mikroor
ganizmu žmonių ir gyvu
lių ligas, pasiekė tarybi
niai mokslininkai. Profeso-

Tai buvo dar
Jungtinių Valstijų val

džia slepia kaip gilų karinį 
sekretą, ar pernai lapkričio 
1 d. išsprogdino hydrogeni- 
nę-pragarinę bombą Paci- 
fiko Vandenyno saliukėje, 
ar tik labai smarkią, pap
rastos rūšies atomų bombą.

Profesorius Bugenius 
Rabinowich lemia, kad tai 
btrvo hydrogeninė bomba, 
bet dar negryna.'

Rašydamas Atominių 
Mokslininkų Bulletine šio 
mėnesio pradžioje, Rabino- 
wich teigia, kad sprogsta
moji tos bombos medžiaga 
buvo mišri — dvigubo ar 
trigubo hydrogeno (vande-

Gydytojo linkėjimai 
šiems metams

Įžymus brooklynietis gy
dytojas Dr. Charles F. 
Pabst paskelbė tokius ame
rikiečiams linkėjimus 1953 
metais:

Vengti rūpesčių. Nes 
“rūpesčiai yra- didžioji 
amerikiečių ligai, kuri veda 
į kitas ligas, kaip kad į vi
durių skaudulius, per dide
li kraujo spaudimą ir skau
džią odos neuralgiją.”

Amerikiečiai vyrai, pa
sak Dr. Pabsto, daro per 
daug tolimus\planus, taigi 
be reikalo ir rūpinasi. Mo
terys tuo atžvilgiu svei
kiau elgiasi — jos mažiau 
rūpinasi tolimesniais pla
nais, o daugiau gyvena tai 
pačiąi dienai.

Be to', Dr. Pabst pareiš
kė dar sekamus linkėjimus 
amerikiečiams šiais metais:

Vengti tokio sunkaus 
darbo, kaip sniego kasimas, 
jeigu žmogus yra virš 40 
metų amžiaus.

Išgerti po 8 stiklus van
dens per dieną. Miegoti re
guliariai po 8 valandas.

Vengti smarkaus perša
limo ar perkaitimo.

Eiti pas gydytoją ar į li
goninę, kad pašalintų negy
jančius, kraujuojančius 
spuogus nuo . odos, nes.iš 

riaus B. I. Kuročkino vado
vaujamas kolektyvas, pa
naudojo “stebuklingosios 
lazdelės” perus gydydami 
atviras pūliuojančias žaiz
das. Kaip smarkiai “ste
buklingoji lazdelė” veikia 
stafilokokų bakterijas, ma
tyti iš šio pavyzdžio: Jei
gu į s.kystą maitinamąjį 
tarpą vienu metu patalpi
nama “stebūklingoji lazde
lė” ir pustrečio karto dau
giau stafilokokų, pastarie
ji ^žūna per . vieną minutę....

“Stebūklingoji lazdelė” 
taikoma tais .atvejais, kai 
žmogus yra difterijos perų 
skleidėjas. Visiškai paša
linti difterijos sukėlėją iš 
žmogaus, ryklės paprastai 
pasisekdavo tik praslinkus 
labai ilgam laikui po išgi
jimo. Žmonės, sirgę difteri- 
ja, ilgą laiką galėjo būti 
apsikrėtimo paskleidimo 
šaltinis. Tačiau pakanka 
tik įlašinti į jų nosį ir ryk
lę “stebuklingosios, lazde
lės” skiedinį, kad difteri
jos sukėlėjas jau per pir
mąsias dvi savaites daž
niausiai iš jų išnyktų.

Tarybiniai mokslininkai 

negryna hydrogenine bomba
™ •/ < c?

nilio) dujos suspaustos į 
skystį, kuris sumaišytas su 
uraniumu num. 235 arba 

t 

plutoniumu, tai yra, senes
nėmis atominių bombų me
džiagomis.
Bent trys stebėtojai liudi

ja, kad šios bombos karštis 
buvo juntamas už 35 mylių, 
o šviesa —■ “kaip dešimties 
saulių.” Pati saliukės žemė 
taip sudeginta, kad nieko 
neliko virš vandens.

Prof. Rabinowich todėl 
spėja, kad bomba buvo dves
ia tiek galingesnė už nau
ją smarkiausią atomų bom
ba. * *

Bet jeigu . bomba būtų

AR ŽINOTE, KAD?-
Britanijos Medikalis Žur

nalas neseniai paskelbė lai
kytus slaptybėje nervų nuo
dus. Sako, tie nervų nuo
dai toki stiprūs, kad užten
ka užlašinti du ar tris la
šus ant žmogaus nuogo kū
no, tai ir numarina žmogų 
per pusę valandos; o vie
nas lašąs į akį užmuįša 
žmogų per tris minutes.

Tie mirtini nuodai taip 
pat greit pereina per. dra
bužius, ir nužudo asmenį, 
be jokio persergėjimo.

Johns Hopkins Univer
siteto ligoninėje daktarai 
pradėjo vartoti gyvatės 
nuodus skausmams apma
rinti sergantiems vėžiu.

Tuos pačius gyvatės nuo
dus daktarai naudoja ap- 
marinimui artrito, reuma
tizmo ir nervinio galvos 
skaudėjimo.

Sakoma, kad \šie nauji 
gyvatiniai vaistai neveda 
ligonį prie, papročio, kaip 
kad opiumas, morfinas ir 
kiti nuo seniai vartojami 
vaistai skausmams apmig- 
dyti.

Pregresas.

jų gali išsivystyti vėžio li
ga.

Kuomet manai vairuot 
automobilį, tai nevartok 
alkoholio.

zdelę ligoms gydyti.
Visai kitokiems tikslams 

pa n a u d o d a v o “s tebukling ą- 
ją lazdelę” hitlerininkai, 
kurie ruošė bakteriologinio 
karo būdus. Okupuotame 
Paryžiuje jie skleidė “ste
buklingosios. lazdelės” pe
rus požeminio geležinkelio 
stotyse, tyrinėdami, kiek 
toli mikroorganizmai - gali 
būti išplatinti su dirbtinės 
oro srovūs pagalba. Su tuo 
pat tikslu' “stebuklingosios 
lazdelės” perai buvo sklei-' 
džianii Santarvės, aikštėje 
Paryžiuje. Iš to nekenks
mingo mikroorganizmo hit
lerininkai padarė “modelį” 
baisiems ligų mikrobams 
skleisti.

Tarybų Sąjungos moksli
ninkai smulkiai išstudijavo 
“stebūklingąja lazdelę’)' ir 
pajungė ją tarnauti sveika
tos apsaugai.

Vystydami Mičiurino 
mokslą, tarybiniai tyrinė
tojai yra pasiekę žymius 
1 a i me j i mus, panau (Jo darni 
mikrobus kovai prieš mik
robus. A. M. Bezdorodovas.

užtaisyta; vien hydrogenu, 
o atom-bomba būtų varto
jama tiktai hydręgenlii 
“padegti”, tai hydrogenine 
bomba galėtų būti šimtą 
iki tūkstančio kartu smar
kesnė už paprastąją atomų 
bombą.

Atominės bombos karštis 
reikalingas, kad hydrogeno 
elementą suplaktų į sunkes
nį elementą — helijų. Bet 
•šitaip pakeičiant hydroge- 
ną į helijaus atomus, “vi
sai” pranyksta dalelė hyd
rogeno medžiagos, tapda
ma grynąja energija-—kar
ščiu, judėjimu-trenksmu ir 
šviesa. N. M.

Vyriškumo atgaivini
mas per operaciją
Newyorkietis daktaras I 

Oswald S. Lowsley išvien 
su Dr. Jamesu L. Brady 
padarė apie 20 tokių ope
racijų, kad sugrąžino ly^x 
ties smarkumą vyrams, ku
rie buvo praradę vyrišku
mų. Dauguma tų vyrų pas
kui tapo tėvais.

D-rai Lowsley ir Brady 
nedėjo tiems vyTams lyti
nių beždžionės liaukų. :• 

Beždžionių 1 liaukos tik 
tam tikram laikui atgaivi
na lytinį pajėgumą, bet to
mis liaukomis pataisytas 
vyras jau negalįs tapti tė
vu.'

Dr. Lowsley, 68 metų am
žiaus, beje, pereitą savaitę 
išsiėmė leidimą susituokti 
su 39 metų mergina. Tai 
bus ketvirta jo žmona.
Dvi pirmesnės pačios per

siskyrė su Lowsley, kaltin
damos jį kaip “svetimoter- 
ninką,” o trečia žmona mi
rė. •

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos. liaudininkai saus. 6 
d. sakė, tad saus. 6 d. nu
šovė 6 Amerikos lėktuvus.

Burma minėjo 5 metų su
kaktį nuo to laiko, kai pa- 
siliuosavo nuo Anglijos.

IŠ
RYTŲ PRŪSIJA BUVO 
FABRIKU ir FORTŲ 
TVIRTUMA

Rytų Prūsija žinomą, 
kaipo ežerų šalis. Hitleris- 
ją pavertė į fortų, tvirtu
mų ir karinių fabrikų šalį. 
Rytų Prūsija buvo labai 
retai apgyventa Vokietijos 
dalis,, nes ten buvo palaiko
mi miškai, įdirbama žemė; 
gyveno per šimtus metų 
susikuopusi karinė gru
puotė vokiečių militaristų, 
kurių giminės buvo seno
vėje agresyviai' kryžiokai.

Rytų Prūsija gamtiniai 
buvo labai tinkamas kraš
tas įrengimui daugybės ir 
galingų tvirtumų. Šiaurėje 
Baltijos. Jūra. Į ją įteka 
Nemunas, Pregelis, Pasle- 
ga, Nagatas, Visla ir kitos 
upės. Šalyje, kuri užima 
15,000 ketvirtainių v mylių 
buvo daugiau, kaip 10,000 
ežerų. Tūli iš jų, kaip Mam- 
?y, Lotzen, Snerdwy dideli. 
Tarpe ežerų ir upių pra
kasta kanalai.

■ Šalis tirštai išvedžiota 
geležinkeliais ir plentais. 
Miestai ir miesteliai pasta
tyti kariniais. ’ sumetimais, 
dar nuo kryžiokų laikų, ar
ba ant kalnų,, kur aplinkui 
matosi .toli, arbaj -tarpe! 
upių ir ežerų, kad užtverti 
priėjimį. * '

Kada Tarybų armija pd- 
siekė Rytų Prūsiją. 1944 
metais, tai ji. jau buvo -pa
versta į tvirtovę, kurioje 
buvo šimtai dideliu Įtvirti
nimų ir tūkstančiai mažes
nių. "Visi jie vienas su kitu 
surišti, vienas antram pa
ruošti padėti.

Pilis ir fortus statė kry
žiokai prieš šimtus metų. 
Juos naujai, pagal vėliau
sią karo techniką, įtvirtino 
kaizerinin.kai ir hitlerinin
kai. Kada Tarybų armija 
uždavė Hitleriui smūgį 
prie Stalingrado pabaigoje 
1942 mėtų, tai Hitlerio ka
rinis štabas suprato, kad 
naciai karą pralaimėjo, 
'kad anksčiau ar vėliau Ta
rybų armija pasieks Rytų 
Prūsiją. Tada jie suvarė 
ten apie 3,000,000 karinių 
belaisvių ir po prievarta 
suvežtu iš kitu šalių žmo
nių į Vokietiją darbams. 
Prasidėjo senų ir naujų 
fortų įrengimas, kuris tę
sėsi virš dvejus metus lai
ko. [ ' '
Hitleris, Goebbelsas, Goe- 

ringas tvirtino, kad “jokia 
jėga nepaims Rytų Prūsi
jos”, kad jeigu Tarybų ar
mija bandys, tai ją laukia 
dar didesnė nelaimė, kaip 
caro armiją 1914 metais.

Ir Rytų Prūsija visais 
atžvilgiais buvo paruošta. 
Pati gamta ją jau padarė 
tvirtuma. Vien šimtai Mo
zūrų ežerų pastojo kelią 
armijai iš rytų; gi kada 
Tarybinė armija ruošėsi 
pulti -iš rytų ir pietų, tSi 
tie. ežerai atidalino abi ar
mijų grupuotes.

Kad ir senoviniai fortai, 
ir tai buvo tąip galingi, 
kad paprasta lauko artile
rija juos negalėjo įveikti. 
Daugelis jų turėjo po 30 ir 
net 40 pėdų storio akmeni
nes sienas, kurios storai 
apipiltos žemėmis, o ant 
žemės per daugelį metų už-M

augo dideli medžiai, kurių 
šaknys kietai laikė žemę 
prie akmens sienų. Fortai, 
kurie buvo prieš 70 metų 
pastatyti, . turėjo storas 
mūro sienas, gilius po žeme 
sutepus, aplinkui apvesti, 
grioviais. Grioviai buvo 
dažnai iki 40 pūdų gilumo 
ir 100 pėdų platumo. Dau
gelis jų prileisti vandens. 
Joki tankai begalėjo to
kius griovius pereiti. Jei-, 
gu griovys, buvo sausas, tai 
kada ant jo vieno krašto 
stovėjai, tai atrodė, kad 
esi aht 3-jų aukštų namo 
stogo, o už griovio (100 
pėdų), kaip už plačios gat
vės kitas griovio kraštas 
atrodė, kaip kito namo sto
gas. :' • ' j '

Net paprasti namai, ku
riu buvo virš 16,000 rytinė- 
je dalyje Rytų Prūsijos, 
buvo pagal karinį, planą 
pastatyti reikalingoje ats
tūmėję vienas nuo kito, su 
tvirtais akmeniniais skie
pais, su j rengtomis skylė
mis kulkosvaidžiams ir 
pri'eš taukinėm k anų olėms.

Kokiu klinčių butą, ta 
gerai paaiškina tarybinis 
generolas M. Braginas., ku
ris kautynėse dalyvavo. 
Štai prie Ųeutsch Eylau 
daugybė įtvirtinimų, kurių 
kiekvienas sunku 'paimti. Tr 
štai tarpe dviejų ežerų ne
didelis 1 tiltas, ’ kuris .buvo; 
vokiečių užminuotas ir pa
ruoštas susprogdinimui. Til
tą vokiečiai nesųgpejo,.šur 
sprogdinti, taip buvo jiems 
netikėtas tarybinių tankų 
užpuolimas. Bet jeigu jie 
būtų suspėję išsprogdinti, 
tai- jokiame atsitikime’ ta
rybiniai tankai nebūtų ga
lėję pulti miestą. Jiems bū
tų prisiėję daryti lanka ap
linkui ežerą per . desėtkus 
mylių, o ant Kiekvienos 
mylios jie būtų sutikę de- 
sėtkus kitų priešo įsitvirti
nimų ir painiavų.

Kitą pavyzdį generolas 
Braginas paduoda, tai 
upeliuką prie Muellen mies
telio. Štai nedidelis upelis, 
bet linkui jo kelias eina 
tarpe dviejų stačių kalnų. 
Upeliuko kraštai klampūs, 
jokiame atsitikime tankai 
negalėtų per jį pereiti be 
tilto. O tiltą reikėtų pasta
tyti labai ilgą, daugiau 
kaip pusės mylios, nes jį 
reikia pastatyti per upe
liuką ir jo klampius kraš
tus.

Ir tai kada tarybiniai ko- 
vūnai slapta apėjo ir įvei
kė vokiečių įgulą,, pastaty
tą upeliuko kelio apsaugąi, 
tai pasirodė, kad jo antro
je. pusėje buvo tvirtas vo
kiečiu fortas. Kanuolės. nu
statytos apšaudyti kelią 
tarpkalnėje. Išeina, kad su
gadinus paskutinius tan
kus, gale jų kolonos, prie
šakyje susprogdinus per 
upeliuką tiltą, vokiečiai ti
kėjosi sunaikinti visą tan
kų koloną, kuri įsitrauks į 
kelią tarp kalnų.

Tokių įsitvirtinimų, 
rengtų kanuolių, x kurios iš 
anksto jau išbandytos ir 
nustatytos .apšaudyti7 rei
kalingus punktus, buvo 
daugybė. Nuo Rytų Prūsi
jos rytinio rubežiaus iki* 
pat Vislos upęs — visa Ry

ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

tų Prūsija buvo paversta į 
galingą tvirtumą. '' 
‘ Bet Hitleris, kuris ture- 
įo Lotzcno mieste, Rytų 
Prūsijoje, savo generalinio 
štabo centrą laike karo f 
prieš Tarybų Sąjungą/'ir • 
jo generolai, paruošdami 
Rytų Prūsiją į tvirtumą, 
planavo ne vien apsigyni
mo žygį, bet sunaikinti. 
svarbiausias Tarybų armi
jos dalis ir vėl pereiti į už
puolimą, kad įvykdyti savo 
planą — pavergti Tarybų 
Sąjungos žmones, • paskui 
atsisukti prieš Anglijami? 
Amerika. i ’T* !***♦>

Rytų Prūsija buvo ne 
vien tvirtuma, bet pavergta 
ir į ginklų ir amunicijos 
fabriką. Jeigu pirm karo 
Hitleris, ją skaitė “VokįetL 
jos duonos aruodų” ir “miš
kus medžioklės” punktais, 

• o Tan.nenbergo sritį kari-a 
niu . paradų, bandymų ir į 
užkariavimo pasiruošitiio 
punktu, tai karo sąlygose 
Rytų Prūsija buvo pavers* 
ta į ginklų ir amunicijos 
gamyklą. Amerikos ir An
glijos karo lėktuvai bom- / 
bardavo vokiečių karinius 
fabrikus vakaruose ir šiau
rėj e j Tad hitlerininkai dau
gelį jų perkraustė į Rytų 
Prūsiją ir dar daugelį nau
jų įrengė. Ir fabrikai, bu
vo įrengti miškuose ir po 
žente: * •' 1M * ■'
Kada Tarybų armija štur

mavo , Karaliaučių, 'tai į 
šiaurę nuo jo, ant -Samlan- 
do pussalio, tarybiniai Ro
vimai turėjo kovoti miške, 
.giliai po žeme, kūr buvo • 
įrengta lėktuvus ir Kito
kius karinius reikmenis'ga
minti fabrikai. Po žeme iš
vedžiota geležinkeliai, 
ola galingos elektros garny-& 
klos' 'Šimtai ir tūkstančiai 
žmonių mirė, tuos fabrikus 
įrengdami, bet tai btįyo 
žmonės iš kitų kraštų varu 
Atvaryti.

Rytų Prūsijoje buvo fab
rikai gaminimui tankų R ir 
karinių automobilių, para
ko, kanuolių, amunicįįos, 
rankinių granatų, kulkos
vaidžių, lėktuvų ir kitų 
ginklų. Rytų Prūsijos pajū
rio miestuose buvo galingi 
fabrikai karo laivų staty
bai ir sugadintų karinių*lai
vų taisymui. Ten buvo ge
ros. prieplaukos ir .subma- 
rinų bazės. •

Kada Tarybų armija nu
kirto vokiečių'armijos dagi
niams pasitra.ukima iš Lat
vijos, užimant Klaipėdą, 
kada suvarė apie 350,000' 
vokiečių į Vandspiliš pušša- 
li, tarpe Baltijos Jūros ir 
Rygos Užlajos, tai Hitleris 
stengėsi sutraukti galingas 
savo jėgas i Rytų Prūsiją, 
sunaikinti daug tarybinių 
kovūnų Rytų Prūsijoj, pe
reiti užpuoliman, o hitleri
ninkai iš Vandspilis pušsa- 
lio kirs tada tarybiniams 
kovūnams smūgį iš šiauri
nės pusės. * ' ' ‘

Bet Tarybų armijos auk
štoji komanda sumaišė Hit
lerio ir jo sėbrų planus. • 
Jos smūgiai pavertė Rytų 
Prūsiją vokiečiams į Ant
rąjį Žalgirį, tik daug skau- 
desnį, negu Pirmasis buvo 
141B metais. Apie tai bušk. 
kitą kartą. 1

3 pusi.—Laisve (Liberty) -Penktadien., Sausio-Jan. 9, 1953
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pirmi- 
Mikuckis įteikė garbės 
srities meninės savi- 
ratelių apžiūros daly- 

V. Ruzgys

Meinhardas Rudzitis

Prie trijų respublikų 
sienos

<

■

VILNIUS. —-Pakeriui iš 
senojo Latvijos miesto 

' Daugpilio Baltarusijos lin
kui akiai atsiskleidžia dau- 

' gybė ežerų, kurie čia staiga 
’ ' sutviska arti, iš kalnelių 

" Čia pasirodo tolumoje 
pageltusios rudeninės 
raitės. Tai daro vietovę 
paprastai gražią.

Ir štai mes jau Baltaru- 
' « sijoje. Nuvažiavę keletą ki

lometrų, ' jūs atsiduriate 
7 Lietuvoje. Dar keli kilome

trai — ir vėl prasideda 
Baltarusija. Tačiau peiza
žas aplinkui nė kiek nesi- 
Jceičia.

Iš dešinės pasirodo dide
lis ežeras. Tai — Drūkščiai, 
garsas apie kurį pasklido 

//po visą Tarybų šalį. Neto- 
\ Jiese matyti to pat pavadi

nimo kaimas. Čia trijų bro- 
^/liškųjų respublikų teritori-

už 
gi- 
ne-

^•joje esančių vienuolikos že-Į Halas. 
• mes ūkio arteliu kolūkio- 

,/čiai bendromis jėgomis sta
tuto tarpkolūkinę elektrinę, 

simboliškai pavadinta ‘Tau- 
; tų draugyste.’

Dar nepraėjo nei metai 
>nuo to laiko, kai mintis a-

- pie šią statybą, kuri kilo 
patiems kolūkiečiams, bu- 
vo pradėta įkūnyti inžinie- 

‘ rių bei technikų projektuo
se ir apskaičiavimuose. 
Dar nėra nei pusės metų, 
kai prasidėjo pagrindiniai 
statybos darbai. Bet tai,

< kas per tą laiką jau n.uveik- 
ta, vaizdžiai liudija apie

“ didžiulius galimumus, sly
pinčius tarybinės santvar- 

‘ Ros gelmėse.
x’.; į Iniciatyvą statyti *Tau- 

tųz draugystės” elektrinę 
parodė trys kolūkiai: Bal- 
f amsi joje esantysis Wolo- 
tbvo vardo' kolūkis. Lietu
voje — Adomo Mickevi-

* Čiauš’ir Latvijoje — Sverd-
Ipvd vardo kolūkis.

LŠių, kaip ir kitų aplinki- 
. nių žemės ūkio artelių žmo- 

nes suartino ne tik keliai, 
einantieji iš Vilniaus, Min- 
ško ir Rygos bei susiker- 

’ tantieji prie Drūkščių eže- 
’' ro kramto, bet ir bendra 
/lemtis, bendra kova prieš 

vokiškuosius grobikus. Ka- 
jro metais šiuose- kraštuose 
ne kartą buvo susitikę zir 
vykdė kovos veiksmus bal- 

_/tarusių, latvių ir lietuvių 
partizanų būriai, kurie o- 
kupantų užnugaryje vykdė 
svarbias tarybinės vadovy
bės užduotis.

: Kovinė broliškųjų tautų
* “draugystė dar labiau sut

virtėjo po karo. Naudoda
miesi valstybės parama,
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taiky darni galingąją tary
binę techniką, jaunieji- kol
ūkiai per trumpą daiką su
stiprėjo orgariizaciniu ir ti
kimu požiūriu. Tai įgalino 
žemdirbius iškelti klausimą 
dėl,savo kolūkių elektrifi
kavimo, dėl visos kolūkinės 
gamybos mechanizavimo.

Po to, kai inžinieriai ir 
technikai patvirtino, kad 
sumanymai pastatyti hid
roelektrinę prie Drūkščių 
ežero yra realūs, buvo su
daryta tarpkolūkinės hid
roelektrinės statybos tary
ba. Reikalingas lėšas kol
ūkiams paskolino valstybė.

Nuo pat pirmųjų staty
bos dienų partinės ir tary
binės organizacijos ėmė 
teikti kolūkiams nuolatinę 
pagalbą svarbiausiom pro
blemoms išspręsti. Kolūki
nių hidroelektrinių projek
tavimų instituto Minską fi- 

įvykdė reikalingus 
geologinius tyrinėjimus. 
Šių metų pavasarį Balta
rusijos kaimų elektrifika
vimo kontora pradėjo sta
tybos darbus.

Po kelių mėnesių tą vie
tą, kur stovėjo 
Drūkščių malūnas, 
buvo' bepažinti, 
draugystės” hidroelektri
nės statytojai įvykdė dide
lę dalį pagrindiniu darbų. 
Pamato dauboje, iš kurios 
išimta „dvylika tūkstančių 
kubinių metrų grunto,’ jau 
kyla povandeninė hidroe
lektrinės ’ pastato dalis- 
Centrinėje aikštelėje be 
pertrūkio vyksta betonavi
mo darbai. Pastatytas di
delis pertvaras, su kurio 
pagalba bus pakeltas Drū
kščių ežero lygis. Pertvaro 
šlaitai-įtvirtinti akmenimis 
ir apkloti velėnomis. Kad 
vandens lygis ežere vasaros 
mėnesiais nesumažėtų,, į jį- 
btls nukreipti Lietuvos res
publikos teritorijoje esan
čiojo Pivorų ežero vande
nys. •

senasis 
sunku 

“Tautų

Prie statybos aikšteles iš
augo nedidelė gyvenvietė. 

♦Čia yra valgykla, lentpiūvė, 
stalių ir dailydžių dirbtu
vės. Atskirame pastate 
yra laikinoji elektrinė, ku
ri teikia energiją statybos 
aikštelei bei gyvenamie
siems namams apšviesti ir 
varo mašinas bei mechaniz
mus.

Iš vieškelio, einančio per 
aukštumą, matyti aukštos 
žvyro ir akmenų 
krūvos, pastolių 
jau pastatytos užtvankos 

' masyvas. Iš užtvankos a- 
kiai atsiskleidžia dešimties

skaldos 
siluetai,

h

ATSIŠAUKIMAS
Dėl A: Dagilio poezijos rinkinio prenumeratos
Per keletą desėtkų metų mūsų žymusis Amerikos lie

tuvių poetas A. Dagilis yra sukūręs daug šaunių eilėraš
čių. Gražu būtų geriausius jų turėti knygos formoje. 
Bet galėsime tokį rinkinį išleisti tiktai už iš anksto su
rinktas prenumeratas bei aukas.

Todėl prašome tuojau užsiprenumeruoti. Prenumera
ta tiktai $1. Prenumeratorių vardai ir pavardės tilps 
knygos gale.

Be/ to, kurie ištesite, prašomi rinkinio išleidimui pa
aukoti. Viską siųskite Laisvės Administracijai —

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

metrų pamato dauba, ku
rios dugne dirba betotfiuoto- 
jai ir suvirintojai. Prie pat 
daubos krašto ūžia betono 
maišomoji mašina, juda 
kaspinai transporterių, pa
duodančių betoną, 
akmenų skaldą.

Stumdamas p 
savęs, žemės krūvą, juda 
agregatas “Suta”; Žėrį sau
lėje ųiasyvus jo strauglys, 
panašus į didžiulio plūgo 
noragą. Šioji nedidelė, bet 
sveriančioj i 18 fonų maši
na, kurią atsiuntė Čelia- 
binsko traktorių gamykla, 
gali padaryti viską. Ji ir 
skreperis, ir buldozeris, ir 
ekskavatorius, .ir greiferis.
Statybininkams teko įvei

kti nemaža sunkumų.
Puiki liaudinės statybos 

ypatybė' yra tai, kad čia 
žmonės greitai išmoksta 
jiems naujų profesijų. 18- 
metis traktorininkas. Iva
nas Pivorovičius iš Latvi
joje esančios. Vidzos MTS 
ir jo sesuo Janina, dirbda
mi prie skreperio, kasdien 
įvykdo po dvi normas. Sėk
mingai dirba vaikinas iš 
Baltarusijos — kalvio pa
rankinis. Tadeušas Druzis.

Visi statyboje pažįsta 
stogdengį Kazimierą Mei
ne. Šis 67 metu amžiaus 
žmogus, gaunantis iš vals
tybės pensija, dirbo Grivos 
mieste skardininku. Ir gy
ventų jis sau ramiai savo 
miestelyje prie Dauguvos 
kranto. Bet kaip tik Meine 
išgirdo, kad hidroelektrinės 
statyboje reikalingas stog- 
dengis, jis tuoj paprašė:

— Pasiuskit mane į sta
tybą !

Dabar Kazimieras Meine 
su pasididžiavimu rodo na
mą, kuriame gyvena inži
nieriniai - techniniai dar-į 
buotojai: namo stogas—s.e-1 
nojo meistro darbas.

Statyb. kolektyve pa
garbiai kalbama apie mū-1 
rininką Kačaną, apie be to-. Latvelių 
nuotojus Suchorukovą, Gor- pastatytos 
bunovą, Civilę,. Jaciną, a-į tomatines 

pie elektromonterį Ivanovą, 
apie stalių Kimborą.

Anatolijus Gordijenko 
Tėvynės karo dienomis bu
vo sanitaras partizanų bū
ryje, operavusiame aplinki
niuose miškuose. Dabar 
Gordijenko susitiko su 
daugeliu savo draugų, da
lyvavusių partizaniniame 
kare.
. “Tautų draugystės” hid
roelektrinės statyba krei
pia į save rašytojų ir daili
ninkų dėmesį. Lietuvių po
etas Eduardas Mieželaitis 
rašo poemą aųie tarpkolū
kinės hidroelektrinės staty
tojus. Statyboje daug kar
tų lankėsi baltarusių poe
tas Petrus Brovka. Jo ei
lėraščiai, skirti statybai, 
yra išversti į nišų, latvių 
ir lietuvių kalbas.

Praeis kiek laiko,! ir 
Drūkščių hidroelektrinė, 
simbolizuojanti Tarybų 'ša
lies tautų draugystę, ims 
teikti elektros srovę.

RaJono dajnų šventė
NAUMIESTIS. — čia įvyko 

rajoninė dainų šventė, kurio
je dalyvavo apie 300 choris
tų ir šokėjų.

Jungtinis choras, vadovau
jamas Nariūno, atliko visą ei
lę tarybinių kompozitorių ir 
liaudies dainų.

Dainų šventės metu rajono 
vykdomoj o™ komiteto 
ninkas 
raštus 
veiklos 
viams.

Auga karvių produktyvumas 
tarybiniuose ūkiuose

Respublikos tarybiniuose 
ūkiuose plačiai išsivystė lenk
tyniavimas už gyvulių pro
duktyvumo pakėlimą. Tryš
kių tarybiniame ūkyje per 
septynis mėnesius gauta, vidu- 

, tiniškai iš kiekvienos melžia
mos karvės po 3,118 kilogra
mų pieno — 660 kilogramų 
daugiau negu per tokį pat 
laiko tarpą pereitais metais. 
Bandos produktyvumo didėji
mas užtikrinamas, svarbiausia, 
tuo, kad geriau organizuoja
ma ganiava ir taikomas žalia
sis konvejeris. Tarybiniame 
ūkyje sukurtos dirbtinės ga
nyklos šimtų hektarų plote. 
Jos suskirstytos sklypais, ku
rie nuganomi iš eilės.

Daugiametinė praktika pa
rodė, kad, ganant gyvulius 
kaitriomis dienomis, mažėja 
išmilžis. Todėl tokiomis die
nomis gyvuliai laikomi pavė
syje, pašiūrėje, kur gausiai 
pristatoma žalioji masė. Čia 
žaliasis konvejeris pradėjo 
veikti nuo pat pirmųjų 'dienų, 
kai .tik gyvuliai buvo išginti 
Į ganyklą, Konvejeris yra iš
dėstytas daugiau kaip 100 
hektarų plote. Jį sudaro do
bilų, avižų, avižų-žirnių miši- 

, nio, pašarinių kopūstų ir kitų 
į kultūrų pasėliai.

•pidelių priemonių, skirtų 
^y^Rių produktyvumui pa
kelti imamasi ir kituose ta- 

i rybiniuose ūkiuose. -Žarėnų- 
tarybiniame ūkyje 

kilnojamosios* au- 
girdyklos. Gyvu

lių augintojai yra įgalinti 
girdyti gyvulius bet kuriuo 
metu ir esant bet kuriam orui. 
Automatini^ girdymas gany
klose pakėlė paros išmilžį 1.5 
kilogramo pieno iš kiekvie
nos karvės.

Vilniaus universitete. Be to, 
čia laiko stojamuosius egza
minus dešimtys Tarybų Lietu
vos jaunuolių, kurie vyks mo
kytis į Maskvos ir Leningrado 
aukštąsias mokyklas.

Vijniaus pedagoginiame in
stitute, kaip ir pernai, priima
ma 500 studentų, čia kiek 
anksčiau įvyko priėmimai į 
neakivaizdinio skyriaus pir
mąjį kursą. Vietoje numa
tytų 700 neakivaizdininkų pri
imtą 800.

Daug jaunuolių nori moky
tis konservatorijoje. Į kon
servatoriją ruošiasi stoti gau
sus skaičius kolūkiečių vaikų.

Eina į pabaigą stojamieji 
egzaminai Dailės institute.

Nauji žemės ūkio specialistai
Vilniaus žemės ūkio techni

kume buvo įteikti jaunesnių
jų agronomų diplomai grupei 
jaunųjų specialistų. Naująją 
laidą sudaro 17 sodininkystės- 
daržininkystės agronomų, ir 
14 laukininkystės agronomų.

Pokariniais metais techni
kumas iš viso paruošė 243 
mes ūkio specialistus.

ze-

Vil-

Svečiuose pas Rygos 
miesto apželdintojus

Į Vilnių sugrįžo grupe 
niaus sodininkų, kurie lankė
si pas Rygos miesto apželdin
tojus. Tarybų Latvijos sosti
nėje buvo susipažinta su mies
to sodais, gėlynais, gėlių 
ūkiais, pasikeista patyrimu 
miesto puošimo ir dekoratyvi
nio apipavidalinimo klausi
mais. Buvo pasidalinta 
nimo medžiaga.

Rygiečiai padovanojo 
niaus apželdinimo trestui

'gelio' gėlių sėklas ir daigus.
Šios gėlės bus Vilniuje 
narnos ir dauginamos.

sodi-

Vil- 
dau-

Baltimore, Mi

WfRAN\ 1$ IbĄFROVlNG His SCOWL A FoSEtAAM HOUJ

į» valandą algos. Iki šiol dar
bininkai turėjo dirbti tik už 
$1.19 į valandą. Išmatų gi 
rinkėjų darbas yra sunkus ir 
labai nešvarus. Miesto darbi
ninkų pareiga labai svarbi, 
nuo jų prikląuso miesto šva
ra ir visų miesto gyventojų 
sveikata.

augi-

išma
ta r-

Miesto tarnautojai 
išėjo strejkan

Gruodžio 31 d. 3,300 
tų rinkėjų ir mokyklų
nautojų (džianitorių), po va
dovyste Amerikos Darbo Fe
deracijos unijos, išėjo strei- 
kan už 40 valandų darbo sa
vaitę ir už 50 centų pakėlimą

rimtai p rota u* 
sutiks, ir kiek 
iš žmonių išsi-

Kiekvienas 
jautis žmogus 
galima patirti 
reiškimų, sutinka, kad darbi
ninkai yra teisingi savo rei
kalavimuose. Bet miesto gas
padorius D’Alesandro ir mies
to taryba (Board of Estim
ate) sako, kad miesto kasoje 
nėra pinigų pakelti darbinin
kams algas, ir kad unija nėra 
miesto valdžios pripažinta, 
todėl streikas esąs nelegalus.

Sekmadienio rytą unijos 
advokatas T. E. Flynn pa
skelbė per radiją, kad mies
to gaspadorius D’Alesandro 
yra išprovokavęs šį streiką ir 
kad jis yra vienas iš didžiau
sių miesto pinigų eikvotojų 
savo politiniams tikslams-. Jis 
padavė keletą įrodymų, kaip 
gaspadorius (majoras) eikvo
ja miesto pinigus. Majoras 
įsitaisė taksų mokėtojų pini
gais savo raštinę, kas kašta
vo $36,000. Miesto .tarybos 
pirmininkui nupirko “Cadil-

o dabar net 
kai išmatos

gana links*

lae” automobilį, kuris kašta
vo $5,000 miesto pinigų.

1,000 tonų išmatų kasdien 
kraunasi ant miesto gatvių Ir 
gręsia pavojus miesto gyvepj 
tojų sveikatai. Vaikų' paryji 
lyžius čionai viešpatavo gana 
žiauriai. Dabar, jeigu miesto 
ponai privers darbininkus tęs
ti streiką, tai bijoma, kad ne- 
pasinaujintų ši biauri liga. 
Darbininkų apgyventose vie
tose jau ir pirmiau buvo di
džiausia nešvara, 
baisu pažiūrėti, 
guli ant gatvių.
Praleidome laiką

mai, laukdami naujų metų
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 25 kuopa surengė links
mą vakarą laukimui naujų 
metų. Susirinko gražus bū
relis kuopos patrijotų ir labai 
gražioje nuotaikoje sulaukė
me naujų metų.

Papūtus šiaurės vėjui, 
nupūtė keletą progresistų į 
komercinės visuomenės bala, 
įdomu prisiminti, kaip šitW|i 
žmones matydavai praeitie, 
mūsų sueigose linksmus, drau
giškus, o dabarf ' rodosi, jau 
visai nebe tie žmonės.

Kuopos metinis susirinkimas 
įvyks sausio 12 d. Visi da
lyvaukime šiame susirinkime.

Tas Pats

Įvairūs išsireiškimai
Sveikata tai pamatas visų 

visuomeninių dorybių; sveika
tos netekę, mes nebegalime 
būt visuomenei naudingi.

1 Johnson

Vardas ir Pavardė

Antrašas

Miestas

..

Siuomi užsiprenumeruoju A. DAGILIO poezijos knygelę •

Ir užsimoku $................

PASTABA: Vardus ir pavardes, taip pat adresus, 
užrašykite aiškiai, suprantamai, nes knyga bus prenu- 

t merą toriams pasiųsta tiesiai į namus.

žmonės, kurie artimai pa
žįsta ' mulus, vengia artimai 
prie jų laikytis.

Tas Pats

Blogosios knygos tai lygiai 
kaip tie svaiginantieji gėri-, 
rdai — jos nesuteikia nei pro
tui maisto, nei kūnui gyduo
lių. Tryon Edwards .

t Melas, kurio pusę sudaro 
teisybė, tai esti pats juodžiau
sias melas. Tennyson

Surankiojo žemaitis

Liaudies kūryba
Žemaitija iš seno garsi dai

liuoju' siuvinėjimu, medžio 
raižymu, meniniu lipdymu. 
Tačiau originali kūryba pla
čiai išsivystė tik Tarybų val
džios mietais. Dabar Žemai
tijoje yra šimtai taikomosios 
dailės meistrų. Liepos 'mėne- 

-sį ten lankėsi Vilniaus Dailės 
muziejaus ekspedicija, kurio
je dalyvavo taip pat .ir Vil
niaus Valstybinio universite
to bei Vilniaus Dailės institu
to studentai. Ekspedicija bu
vo. skirta rinkti geriausiems 
liaudies kūrybos kūrinių 'pa
vyzdžiams.

Liepos .31 d. muziejuje įvy
ko surinktosios medžiagos 
peržiūra. Labai įdomi yra 
kolekcija keraminių dirbinių, 
kuriuos gamina Kuršėnų arte
lės “Šviesusis kelias” meis
trai. Kolūkiečiai Petrauskas 
ir Žebrauskienė iš “Birutės” 
žemės ūkio artelės, šaltukas iš 
Plungės rajono “švyturio” že
mės ūkio artelės muziejui pa
dovanojo dailiosios medžio 
raižybos dirbinių, parodančių 
pTiikų Lietuvos liaudies meną.

Iš , viso surinkta apie 200 
liaudies kūrybos kūrinių. ■

Stojamieji egzaminai Vilniaus 
aukštosiose mokyklose,

Gyva dabar Vilniaus aukš
tųjų mokyklų auditorijose ir 
koridoriuose: vyksta stojamię- 
ji egzaminai.

Šiais mokslo frietais į Vil
niaus, aukštąsias mokyklas bus 
priimta apie 2,000 naujų 
studentų. Didelė jų dalis mo
kysis stambiausioje respubli
kos aukštojoje mokykloje —

t "y1.......  iwnmyX

PAKVIETIMAS I LAISVES

BANKETĄ
<0 GERA VAKARIENE IR ŠOKIAI

Ta puiki iškilme įvyks
Sekmadienį. Sausio-January 25 d

: A ____ ___

Tuojau įsigykite bilietą, $3.00
Daug palengvinsite rengėjams išanksto 

įsigydami banketo bilietą

Banketas bus
LIBERTY AUDITORIUM

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

Vakariene bus duodama lygiai 6-tą v. vak

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ 
Vien šokiam įžanga 75c 

Šokiai prasidės 7:30 vai. vakare
Gros šokiams

I
4 pusL*Laisve (Liberty )p-Penkt«idien., Sausio* J«n. 9, 1953
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HARTFORD, CONN
VAIŠĖS IR VAIŠĖS naujienų pasigenda.

Ką sakot, draugės ir drau
gai?

Beje, visi visaip linksmina 
savo gyvenimą, tai ir jūsų ko
respondentui teko užkliūti 
kūčių vakarą pas choriečius 
Jurgį ir Oną šilkus. Ona gal 
senovės, o gal motutės prisi
minimus atžymėjo su seno
vės vaišėmis ir naujovin&niš 
mus maloniai priėmė.

Visiems hartfordiečiams su ‘ 
šiais metais eina geriausi lin
kėjimai būti tvirtais, sveikais 
ir su didele ištverme darbuo.- 
tis dėl visuomenės gerovės, • 
dėl taikaus gyvenimo. a

Susiedas

Prieš šventes Laisvės Choras 
iškėlė puotą savo artimiems 
draugams, rėmėjams ir patys 
su svečiais pasilinksmino. Su 
šiuo baigėsi 25-metinis Choro 
gyvavimo afežymėjimas.

Choriečiai, kaip visuomet, 
taip ir šį kartą primena ge
ros valios žmonėms, jaunimui 
ir suaugusiems, kad Chore 
yra daug vietos mėgstantiems 
dainuoti, vaidinti ir kitus gra
žius darbus atlikti. Gerbian
ti Laisvės Chorą ir abelnai 
meną turėtų stoti į Choro 
gretas, padėti choristams pa
laikyti Chorą ir linksminti 
dainų ir vaidybos klausovus.

(Tąsa)
Į svečius dvelktelėjo pašaipos vėjelis. 

Kai kas nusišypsojo, diskretiškai pasi
keitė žvilgsniais. Bet xMari-Luiza Bod- 
riu pasipiktinusi pakilo; ir išraudusi, 
atstačiusi savo ri-ebią choleriškos neapy
kantos pritvinkusią, vos nesprogstančią 
krūtinę, ji atstūmė savo kėdę ir, nieko 
neatsisveikinusi, nuėjo durų link ir iš
vyko. Salono temperatūra keletu laips
nių krito. Aneta pasiliko izoliuota kam
pe su Marseliu Franku. Jis į ją žiūrėjo 
su užuojauta, pasalūniškas ir šnibždėjo:

— Neatsargi!
— O koks čia neatsargumas? — pa

klausė ji aiškiu balsu. Ji atrodė kažko 
akimis ieškanti prie savo kojų. Po to ji 
neskubėdama pakilo ir šaltai atsisvei
kindama bei atsisveikinama išėjo.

Kas būtų ją pamatęs gatvėje einančią 
savo ritmingu žingsniu, iškelta galva, 
šalta išreiška, santūrią, abejingą, nebū
tų nė pagalvojęs apie neapykantos vie
sulą, kuris vertė kūliais jos sužeistą šir
dį. Bet sugrįžusi į Bulonę, kai galėjo 
su kūdikiu užsidaryti savo kambaryje, 
ji apglėbė jį su karčiomis ašaromis aky
se. Ir ji juokėsi iš savo provokacijos.

Paryžiuje netrūko inteligentingos ap
linkos, kur Aneta būtų buvusi garbin
gai sutikta, ypač'tų žmonių, kurie turė
jo būti artimi architekto Rivijero duk
rai: tų menininkų, kurie gyvena šalia 
.socialinio filistinizmo* ir, nors būdami 

< apdovanoti tradiciškiausia šeimos dva
sia, yra nusikratę prietarais, bet ir lais
vose vedybose išsaugo buržuazines dory
bes. Bet Aneta retai susieidavo su me
nininkų žmonomis. Labai blaivios dva
sios, santūraus elgesio, visai n-ebohem.iš- 
ka, ji, menkai !tesiskonėjo jų apsiėjimu ir 
pų pašnekesiais, nors ir labai vertino jų 
geras ypatybes: drąsą, paprastumą, pa
tvarumą. Reikia pasakyti, kad kasdie
niniame gyvenime žmonių santykiai ne 
tiek remiasi pagarba, kiek 'instinkto ir 

"papročių bendrumu. Be to, Raulis Ri- 
; vijeras jau- seniai buvo pakeliui palikęs^ 
įsavo ankstyvesniuosius draugus. Kai tik 
jo pasisekimai jį pastūmėjo į turtų ir j 
garbės pasaulį, šis didelių norų žmogus 
nutraukė santykius su hand aurea me- 
diocritas. Jis buvo toks protingas, jog 
darbų žmones vertino labiau negu salo
ninių ir paryžietiškų ratelių dalyvius, 
kuriuos jis savo artimųjų tarpe su žiau- 

• ria pąšaipa smerkdavo, betgi pats buvo 
įsikūręs kaip tik šioje saloninėje bendruome
nėje, nes čia jam buvo plati ganykla. Jis 
slapta suruošdavo iškylas ir į kitus, la
bai mišrius sluoksnius, kur jis galėdavo 
patenkinti savo malonumų aistras ir sa
vo nepažabotos laisvės troškimą: jis gy
veno dvigubu ar trigubu gyvenimu. Bet 
mažai kas apie tai žinojo; net ir jo duk
tė pažino tik jo reikalų ir jo paradinį gy
venimą.

Anetos aplinkos ratelis ribojosi maž
daug šia didžiąja, turtinga, kilnia bur- 

. žuazija, kuri, būdama naujoji viešpa
taujanti klasė, vargais negalais buvo su
sikūrusi tradicijų šešėlių; kuri su viso
mis kitomis galios emblemomis buvo nu
sipirkusi ir spinduliavimą, bet spindu
liavimą iš po lempos gaubtuvo, ir kuri 
nieko taip nebijojo, kaip išplėsti šviesos 

^•skritulį ant stalo arba jį perkelti į kitą 
j vietą: mat, menkiausias pakeitimas ga- 
’ lėtų išjudinti jos įsitikinimus. Aneta, 

-instinktyviai mėgdama šviesą, ieškojo 
jos,' kur tik galėjo: universiteto studijo- 

j se, kurias jos aplinkos žmonės laikė tik 
ambicijos dalyku; bet šviesa, kurią ji 
ten rado, buvo užtemdyta: tai buvo au
ditorijų ir bibliotekų šviesa; vis netie
siogine, vis laužyta. Aneta ten įsigijo tą 
abstraktinį minties drąsumą, kuris nė 
geriausių jos draugų neatpalaidavo nuo 
praktiško bailumo ir nuo visiško neat
sparumo prieš realybę. Dar kita 
skraistė buvo nusileidusi tarp jos akių 
ir išorinės šviesos: jos turtas. Nors ji 
jo ir nevertino, ši užtvara ją skyrė nuo 
didžiosios bendruomenės. Aneta net ne
žinojo, kaip labai ji buvo užtverta. Iš
virkščioji turto pusė: privilegijuotas už

tvaras, bet užtvaras, apmūryta ganyk-

Tai dar buvo ne viskas: dabar, kai rei
kėjo iš jo išeiti, Aneta, kuri jau taip se- 
niai be baimės svarstydavo tokią gali- ' 

J^ymybę, Aneta jau nebenorėjo. Tesmerkia . 
ją tas, kuris smerkia logikos stoką! Vy

į

ras — moterių dar mažiau — nėra vien
tisinis, ypač pereinamajame amžiuje,' 
kai maištingumo ir atnaujinimo instink
tai susimaišo su -konservatyviais papro
čiais, kurie juos paraližuoja. Negalima 
iš karto nusikratyti savo aplinkos prie
tarais ir įdiegtais poreikiais. To negali 
net ir laisviausios sielos. Jos gailisi, abe
joja, jos nieko nenorėtų prarasti, norėtų 
viską turėti. Nuoširdžioj i Aneta, ku
riai reikėjo mylėti, kuriai reikėjo būti 
laisvai, kuri nenorėjo meluoti, vis dėlto 
nebūtų norėjusi paaukoti' įgytų lengvatų. 
Skirtis su savo socialine aplinka ji suti
ko. Bet ji nesutiko būtį iš jos išmesta.- 
Ji nęsutiko smukti. Ir jos jaunas išdi
dumas, kuriam gyvenimas dar nenulen
kė skiauterės, atsisakė ieškoti priebėgos 
kitoje aplinkoje, socialiai kuklesnėje, net 
jei ji ir labiau būtų ją vertinusi. Žmo
nių akyse tai reikštų pasiskelbti nugalė
ta. Verčiau jau liktis atskirtai, negu iš
mestai iš savo socialinio sluoksnio.

Nors ir menkas buvo šis rūpestis, jis 
nebuvo be jokio pagrindo. Prasidėjus 

'' kovai tarp klasės nuostatų ir vieno tos, 
klasės nario, kuris sukilęs tuos nuosta
tus niekina, klasė,. apsisaugodama nuo 
neprotingojo ir išmesdama jį iš savo ri
bų, pastūmi jį emigruoti ir tyko jo klai
dų, kad galėtų pateisinti ištrėmimą.

Ir gerojoje Gamtoje, kai tik pasirodo 
kokia nors silpnumo žymė arba kai gro
bis atrodo perdaug atvirai besisiūląs, 
apie jį pradeda tiestis voratinkliai. Be
je, čia nieko nėra išdarkyto, nieko klas
tingo-! Tai geroji Gamta. Ji visad me
džioja. Ir kiekvienas, atėjus, laikui, yra 
medžiotojas arba medžiojamasis. -AAne- 
ta buvo medžiojamoji.

Medžiotojai pasirodė. Visai paprastai, 
Aneta priėmė draugo Marselio Franko 
vizitą.

Bute ji buvo viena. Vaikas buvo iš
vestas kasdieniniam pasivaikščiojimui: 
teta jį lydėjo. Aneta, truputį pavargusi, 
buvo pasilikusi savo kambaryje; ji ne
galvojo, kad kas nors ateis, bet kai jai 
įteikė Marselio vizitinę kortelę, ji nu
džiugusi liepė jį įleisti. Ji buvo jam dė
kinga, kad palaikė jos pusę pas Liusilę. 
Aišku, savęs nekompromituojant! Bet ji 
taip daug nė nenorėjo!

Ji priėmė jį kaip seną draugą, papras
tai, išsitiesusi savo šezlonge. Ji dar te
bebuvo apsivilkusi rytmečio palaidiniu. 
Pasidariusi mama, ji drabužiuose taip 
jasLi nebepuoselėjo tvarkos ir smulkme
niško rūpestingumo, iš kurių Silvi juok
davosi. Marseliui tai nebuvo nemalonu. 
Ji pasirodė jam pagražėjusi, maloniai 
padiktėjusi, skaistaveidė, švelniai ilge
singa, laimės nuramintomis drėgnai bliz
gančiomis akimis. Aneta kalbėjo atsi
dėjusi; jai buvo malonu vėl susitikti jos 
svyravimus permalantį patikėtinį; ji 
mėgo jo protingumą, jo minties taktą; 
jis įkvėpdavo jai pasitikėjimą.. Frankas 
pasirodė kaip visuomet jautriai, suvo
kiąs, nuoširdus, bet, tik pradėjus kalbė
tis, ją pritrenkė jo naujas familiarumo 
atspalvis.

Jie prisiminė paskutinį jų susitikimą 
prie£ nelemtąją Anetos viešnagę 
gundijoje, Briso šeimoje; ir 
sutiko, kad Marselis , puikiai 
numatęs, kas turėjo įvykti. ’Ji nenorėjo 
kalbėti apie nieką kita, kaip tik apie ne
galimumą jos vedybų su Rože; bet ji pa- 

. raudo, pamaniusi, kad Marselis tai su
prato kitai}) įr kad jam tai atrodė juo
kinga. Marselis gudraudamas sakė:

— Jūs tai pramatėte taip, kaip ir aš.
Ir jis juokėsi, kad nuotykis šitaip pa

sisuko. Jis atrodė, lyg būtų viso to dą- - 
lyko šioks toks bendrininkas. Anetai pa- ' 
sidarė drovu, bet ji tai paslėpė po pašai
pa. Marselis dar pabrėžė:

— Jūs tai numatėte daug geriau ne
gu aš. Mes, vyrai, esame juokingi, ma
nydami, kad galime moteris atleisti nuo 
mūsų brangiosios išminties; ir mes duo
damės sugaunami, kai savo klastingu 
balsu, savo didelėmis gražiomis akimis 
jos> baimingai mus paklausia, ką jos tu
rinčios daryti. Jos tai puikiai žino. Jos. 
pataikauja mūsų manijai: mes mėgsta
me mokyti. Jos mums pamokas galėtų 
duoti! Kai aš nustačiau prognozę, jog 
jūsų niekaip nebus galima pagauti į Bri- 
šo tinklą, vis dėlto aš nepagalvojau, kad 
jūs išlįstumėte iš kilpų tokiu nepalau
žiamu būdu5 ,

(Bus daugiau)
* I

Nebegali ir iš Alaskos žmonės įvažiuoti Amerikon be 
perėjimo per skryningą. Čionai Seattle mieste per še- 

rengą pereina saržentas Lex Utter, jo žmona ir 
du jų vaikučiai.

MONTREAL, CANADA
Pąsmerkė audipyčių 

darbdavius
Kvebeko miesto ir distrikt- 

to Katalikų Sindikatų Centra- 
linė Taryba (CCCL), kuri at
stovauja apylinkėj apie 23,- 
000 organizuotų darbininkų 
unijose, aštriai pasmerkė As
sociated Textiles of Canada 
Limited (Louisville miestelyj) 
kompanijos darbdavius, už jų 
priešuinijinį nusistatymą, ku
rio rezultate darbininkai buvo 
darbdavių priversti išeiti į 
streiką ir po dešimties mėne
sių streiko, gruodžio 11 d., 
streikieriai policijos buvo pa
skandinti kraujuose, — vienas 
peršautas, daug areštuota.

Taryba savo rezoliucijose 
taipgi išreiškė priešingą nu
sistatymą prieš Kvebeką pro- 
vincialės policijos įsikišimą į 
streiką Louisville miestelyje. - 

Tuo pačiu sykiu Taryba už- 
gyrė Canadian Confederation 
of Labor unijų nutarimą dėl 
visuotino streiko Kvebeko pro
vincijoj prieš policijos bruta- 
liškumą su streikieriais, ir jei | 
Louisville streikas nebus už- i 
baigtas susitarimu.

Tą patį vakarą taipgi toks 
pat balius buvo surengta ki
toj vietoj pagerbti Petrą ir Li
liją Skirkus juodviejų 10 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
ties proga. Skirkams irgi su
teikta linkėjimu ir vertingų 
dovanų.

Tuo pačiu sykiu abiejuose 
baliuose buvo linksmai sutik
ta Nauji Metai tradiciniu bū
du, vienų', kitiems linkėjimais 
ir bučkiais. . . ’

< Gimė
Kelios savaitės atgal, Frank 

ir Annie Janulioniai (GaČiony- 
tė) susilaukė sveikos ir gra
žios dukrelės.

Pagerbimui jaunos motinos 
ir naujagimės, gruodžio 27 d., 
gerų draugių iniciatyva, buvo 
surengta “Baby Shokvei 
rė.

pa

Susižiedavo
Nauji metai čia lietuvių 

pe žada daug naujų šeimynų. 
Palydint senus metus visa ei
lė lietuvių jaunuolių susižie
davo ir netolimoj ateityj ža
da sukurti šeimyninį gyveni
mą :

Alfonsas Vaitekūnas (Juo-
Pagerbe vedybiniu sukaktuvių ' zo sūnus) susižiedavo su Sa- 

proga
Metų sutikimo iš- ! 
apart visos 
šeimyniškų

tai'-

I Hute Sadauskaite.
Albertas Gurinskas — su 

eilės i Jane Dūdonaite. Juozas Mi- 
balių, | kalauskas — su francūzų tau- 

buvo surengta netikėtas drau- tybės mergina, 
gių ir draugų balius, Anta
nui ir Marijonai 
nams, pagerbti juodu jųjų 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių proga. Dalyvavo | 
gražus būrys svečių ir viešnių, J 
kurie besivaišindami išreiškė ■ 
Kavoliūnams daug šiltų linkę-1 
jimų ir įteikė vertingų dova- 1 
nu. Jų sūnus - Antanas, ku-i 
ris dirba laivyne ir negalėjo' 
asmeniškai dalyvauti, atsiuntė 
tėveliams gražiais sveikinimus. '

Naujų 
vakarėse, 
privatiškų

Sakoma, yra ir daugiau su- 
Kavoliū- i sižiedavusių, bet nepavyko su

rinkti tikrų žinių, todėl bus 
pranešta vėliau.

Serga
Charles Patapas, villasa- 

kietis, sunkiai susirgęs. Li
gonis randasi Royal Victoria 
ligoninėje. Taipgi susirgusi 
Helena šilerienė. Neteko pa
tirti, kokia liga serga.

Bur- 
Aneta 
buvo

So. Boston, Mass

Kaip -jau kelinti metai taip ir šiemet South Bosto
no organizacijos rengia šaunų banketą su gražia 

dainų programa paramai dienraščio Laisvės.

Įvyks Sekmadienį

SAUSIO 18 JANUARY
Prasidės 4:30. vai. no pietų irstęsis iki vėlumos.

Bus Klubo Patalpoje
318 Broadway, So. Boston, Mass.

• Sausio 25-tą d. įvyks dienraščio Laisvės bendrovės 
dalininkų suvažiavimas Brooklyne. Bostoniečiai 
norime pasveikinti suvažiavimą ir paremti dien
raštį Laisvę, finansiniai. Tad kviečiame visos Bos
tono apylinkės visuomenę atsilankyti į šį gražų 

. parengimą ir tuomi paremti dienraštį Laisvę fi
nansiniai. ‘

LLD Moterų Klubas gruo
džio 21 d. irgi suruošė puoš
nų popietį savo narėms ir jo 
rėmėjams svečiams. . Nors na
rės dažnai sueina į Klubo su
sirinkimus, bet juose menkai 
lieka joms laiko dėl pasivai- 
šinimo ir šiaip liuosam po
kalbiui nuo draugijinių reika
lų. Todėl specialiai ruoš
tame šiame pažmonyje visos 
draugės, kurios dalyvavo su 
svečiais, praleido laiką ma
loniai. Prie vaišių pasikalbėjo, 
išreikšdamos pageidav imą, 
kad Klubas gyvuotų ir 0’a- 
žius darbus atliktų.

Darbininkų 
Sveikata Į

KONSERVUOTOS 
ŽMOGAUS KŪNO 

DALYS
Daugelis esame girdėję 

apie konservavimą žmo
gaus kraujo — apie “krau
jo bankus,” kad, 
lui prisiėjus, būtų galima 
tuč tuojau ligoniui perlie
ti kraujo, to arba to tipo,

* Konservuojamas visas 
kraujas arba jo skystis - 
plazma. Konservuojamos Įr 
kitokios žmogaus kūną da
lys, ir jos esti tinkamos 
operacijų reikalams ilgą 
laiką, net keletą metų.

Chirurgijos reikalams 
i s ė k m ingai konservuojama 
! žmogaus oda, kaulai, net ir 
kai kurios arterijos ir kitos 
organų dalys. / <
Pirma to buvo daromi ty

rinėjimai medicinoms moky- . 
klose bei laboratorijose, o 
jau paskiau gaminami’to
kie ar kitokie žmogaus kū
no “konservai,” “bankai.” 
Jų jau esti ne tik karinė
se ligoninėse, bet ir papras
tose ligoninėse. Reikalui 
užėjus, kokiam sužaloji
mui sutaisyti, chirurgai ga-

‘ i Ii ant greitųjų imti iš sti- 
Į klinio indo kokią pritinka
mą konservuotą dalį Ir ją 
įsodint ir prigydyt sužeis
tam žmogui. Tokie konser-

reiką*

Draugas B. Muleranka, 
kilęs iš sunkios ligos, jau 
linta savaitė dirba. Sakė, jog 
jaučias neblogai. Tad vėl at
silanko į parengimus ir susi
rinkimus.

Namo Bendrovė, tai Laisvės 
Choro patalpos, turėjo šokių 
vakarą su užkalidžiais pasiti- 
kimui naujų metų. Dalyviai 
turėjo puikų laiką.

Neseniai teko kalbėtis su L 
Žemaitiene, dienraščio Laisvės 
vajininke. Ji buvo užklausta, 
kaip einasi Laisvės* vajus? 
Džiaugsmingai atsakė, jog va
jaus darbas nelengvas, bet pa
sekmes esančios gražios, net 
jaudinančios. Gauta naujų 
skaitytojų ir eilė atnaujinta. • 
Prie to, Hartfordas padėtas 
ant aukštoko stovio su auko
mis. Ir pati gamta šį rudenį; 
vajaus eigoje prisidėjo, nebu
vo sniego, keliai buvo pato-1 -

.s malonius vavimai žymiai padidėjo, 
• už jo ribų, nes padidėjo jų pareikala- 

apsišvietusiem viniai. 
j _i • 14-.U <<

pa
ke

pus pasiekti visus 
lietuvius mieste ir

Hartfordo : 
lietuviam garbė turėti tokią 
draugę, kuri pašvenčia tiek 
daug laiko dėl apšvietos. Tai
gi turime jai palinkėti geros, 
tvirtos sveikatos, kad ji nenu
stotų toje srityje darbuotis.

metų 
Choro, 
pažan- 
veikta

Peržvelgus pereitų 
darbuotę, kaip Laisvės 
Moterų Klubo ir kitų 
gįų organizacijų, buvo
neblogai. Kokia veikla bus 
.šiois metais, dabar dar sun
ku pasakyti. Pagaliau yra or
ganizacijos ir jose energingų 
narių, tad prisieina turėt vil
tį, kad veikla bus tokia, kaip 
buvus.

Vienas dalykas reiktų tai
syti, tai padažninti žinias į 
dienraštį Laisvę. Šią spragą 
draugės ir draugai, susitarę, 
galėtų užpildyti. Daryt pra
nešimus ir aprašyt nuotikius 
nėra jau taip sunkus darbas, 
ypač kai sutartinai tas* daro
ma. Laisvės skaitytojai ži
nučių pageidauja, o už miesr- 
to ribų gyventojai ir labai

Žinote, vis tai aukš
tai “civilizuotas” gyveni
mas daro. Eina su žalo j i 4% 
mai ant didžiulės skalės, 
ne tik ka<J karo frontuose, 
bet ir pramonėj, fabrikuo
se, kelionių nelaimėse, gat
vėse, namuose.

Viso to rezultate eina ty
rinėjimai, išradimai, pato- 
bulim.imai.

J. Kaškiaučius, M.D.

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUI

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

CHARLES J. ROMAN
LA4DOTUVIŲ 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 patenkinu.

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

J * Filistinizmas 
man menui.

buržuazinis nusiteikimas,. toli-
5 pusl.-Laisvė (Liberty) -Penktadien., Sausio-J a n. 9, 1953
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RANDAVOJIMAI

$35.

BARBER SHOP

m

HELP WANTED—MaLE

Virginia 9-6125

you r 
to

Laisvės bendrovės suvažia
vimas laukia nuo organizacijų 
ir nuo asmenų pasveikinimų.

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street

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

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

Brooklyne, namie, suimtas 
John Kapuscicnski, 28 metų, 
serantOnietis. Jis nuo 1,944 
metų išsislapstęs nuo drafto.

Užsimušė Sadie Hoffman, 
28 metų, nukritusi ar nušo
kusi iš savo buto 14-me aukš
te.

SEWING MACHINE MECHANIC. 
Prefer man familiar with jap heads 
or model 15-30 Singer. Inside work. 
Apply in person. 632 Market Street. 

-Ask for MEYER or VICTOR.
(3-9)

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

TYRIMUI

HELP WANTED—FEMALE
HOUSEWORK, responsible per

son; fond of children, desiring stea
dy position in pleasant suburban 
home. Willing to share housework 
with other sleep-in girl. No cooking. 
Own room and balh. Salary

Call Welsh Valley 4-5662.
(6-12)

G1RLS. Work closer to 
homes. Experienced or willing 
learn; silk screening; and stuffing 
toys. Steady position; good working 
conditions. Apply in person. LITTLE 
LOT TOY CO., 6517 Upland St.

(6-8) /

KENNEL MAN
For Cleaning and care of dogs. 

Must be fond of animals. Reliable 
and sober. Steady position for right 
man. Phone RA. 5-4300. Ask for 
MRS. HUNT.

(3-9)

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas «

306 UNION AVENUE 
Brooklyn. N. Y.

Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką

Gasolinos stoties darbininkas 
Calvin Kozaks apdegė iški
lus gaisrui duobėje, kurioje 
jis dirbo aliejuodamas auto.

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

Except Thurs. & Holidays

Reikalingi vyrai dirbti prie abel- 
no fabriko darbo. Išdirbame corru
gated dėžes. Prašome kreiptis j: 

ENTERPRISE 
99 — 5th Avė., 
Paterson, N. J. 

(5-9)

SETTLED WOMAN 
For office cleaning .and to help 
puppy house. Must be fund of ani
mals and must be experienced 
cleaner. Steady position for right 
woman. ‘Phone RA. 5-4500. Ask for 
MRS. HUNT.

(3-9)

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys su dideliu elosetu ir garu ap
šildomas, kam reikalingas tikrai pa
togus gyvenimui kambarys, prašo
me kreiptis:

Jos Merk, 125 Nichols Ave., Broo
klyn, N. Y.

(2-6)

TYPIST. Experienced for Billing 
Department. Pleasant office. Good 
Surroundings. 5 day week. Phone 
LO.

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų .darbininkė ir 

virėja, geri namai ir tinkama mo
kestis. Kreipkitės 85,-47 1041 h Si., 
Richmond Hill, N. Y., ar šaukite 
Virginia 7-10291.

(3-7)

7-2458.
(4-6)

SERGA rrm—
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PRANEŠIMAI

110-12 Atlantic Avė.

JK

poezijos ir 
mėgėjus 

įdomiame

pa-
At- 
Jis 
ne-

nud savo 
net $43.- 

i xpasko-

Tai 
rody-

yra 
pa-

Tai
Men

ant 
va- 
7-8

garsinkite? laisvėj
Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

Prirengė L. JONIKAS
• ' >

Išleido dienraštis Vilnis

R. Ba- 
bendrais 
poezijos 
pakvies-

žodžius jo
neužtikrin-

JAM TIE ŠĖRAI TIKRAI 
BUVO

Queens prezidentas 
ir Bronxo prezidentas 

šeštasis, miesto iždi- 
Joseph, pasisakė dar 

Su majoru

Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia—- 
Ten Lietuva mano brangi, 
Ten širdis vis mane traukia.

poetą, duos kriti- 
Petrika.

kalbės
lietuvių •

Taipgi

O po to pasklido kalbos 
apie tai, kas per žmonės tie 
Rosenbergai, už ką jie nuteis
ti, ir tt. '

Kviečiame visus 
literatūros bendrai 
dalyvauti šiame 
kultūriniame popietyje.

Forumo Komisija

Ksaveras Vanagėlis (Saka
lauskas) yra nelabai plaęiai 
žinomas mūsų visuomenei. 
Bet kas nežino šių eilių 
virtusių liaudies daina:

mėnesiu.- Todėl būkite visi. 
Valdyba.

DETRQIT, 'MICII.
L.L.D. 188 kuopos metinis nepa

prastai svarbus susirinkimas ant 
ll-kos iš ryto, sausio 11 d., 2934 

.Yemans St., Hamtramcke. Visus 
barius ir nares nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti. Turime daug didelių 
ir svarbių reikalų; taipgi turimo 
pradėti mokėti duokles j centrą su 
Šiuo

pragyvenimą 
pardavinėda-, 

daiktus.; 
nužudy-.

prives ir

Yorke ieškomas tūlas 
pasivadinęs save Pe- 

Jįs iš norin-

yra tos pačios 
Priskaityk dar 

draugus.

■ Vengdamas susidūrimo su 
sunkvežimiu, auto staiga pa
suko į šoną ir užmušė arti 
auto kelio pasitaikiusią 
metų merginą Lucy Ramirez.

užtikrino 
kad 
de- 

die- 
ma-

Stalai buvo pilnai apsėsti 
svečiais. Vinco Kazlausko 
organizuotas stalas buvo be
ne geriausia viskuo aprūpin
tas.
mė ir Lietuvių Kultūrinį Cen
trą.

SO. BOSTON, MASS.
Dienraščib Laisves paramai ban

ketas įvyks sekmadienį, sausio-Jan. 
18 dieną, prasidės 4:30 vai. popiet, 
Klubo salėje, 318 Broadway.

Kviečiame visos Bdstono hpielin- 
kės visuomenę atsilankyti į šį gražų 
pokilį ir tubmi paremti dienraštį 
Laisvę. j t

Puikus valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI .

New York, N. Y.
Telefonas GR. 8-9865

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti llth St.) )

NĖRA MINIMAM ZMOKESTIES IR N®RA COVER CHARGE" j' 
Penktadieniais, šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, i

Dainos Ir šokiai. šauni Orkestrą. r .< >

I GLENN’S RESTAURANT & BAR
lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

EL&A RADRIGEVZ
- ^merikoniškoš ir ispaniškos

/ Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Jonas Urbonas 
išvežtas ligoninėn

Sausio 7 d. Jonas Urbo
nas, gyvenęs 265 S. 2nd St., 
Brooklyne, išvežtas ligoninėn, 
kuomet jo sveikata žymiai 
pablogėjo.

Jis dabar randasi Williams- 
burgh General Hospital, 
Oushwick Ave. Lankymo 
landos: 2-3 po pietų ir 
vakare. Room 201. 
Į Pora mėnesių atgal J. 
bonui toje ligoninėje buvo 
daryta vidurių operacija, 
ęodė, sėkmingai pavykusi, 
greitai pradėjo gerėti ir 
trukus namo parvyko.
: šiomis dienomis jo sveika
ta pradėjo eiti žemyn. Tai 
jis ir vėl pasidavė ligoninėn. 
J Jonas Urbonas yra dauge
liui brooklyniečių pažįstamas, 
progresyvus, nuolatinis dien
raščio Laisvės skaitytojas, 
Lietuvių Kultūrinio Centro 
garbės -narys ir rėmėjas.
? Linkime jam greitai pa
sveikti. J. G.

Charles Vigūnas, savininkas 
Bar ’& Grill biznio, 284 
Šcholes St.. Brooklyn, N. Y., 
sunkiai serga, randasi St. Ca
therine’s ligonine i c, Buslfwick 
Avė., kampas Maujer Street, 
Brooklyn, N. Y. Jį vargina 
vidujinė liga, gal iaknų ne
sveikumai. Jis randasi ant 
2nd floor, lankymo valandos 
T<uo 2 iki 3 popiečiais ir nuo 
7 iki 8 vai. vakarais.

Ignas Daužickas prieš še
šetą mėųesių turėjo operaci
ją ant vienos akies. Po ope
racijos dar su ta akim nieko 
nemato ir neteko regėjinjo ir 
ant antros akies, kuri nebuvo 
operuota.

Dabar Ignas Daužickas vėl 
išvežtas į ligoninę .ir antru 
kartu ’bus operuojama jam 
ta pati akis. Daktaras tikri
na, kad po antros operacijos 
atsigaus regėjimas. Tačiau, 
kaip bus su antrąja akim, ku
ri dar nebuvo operuota ir nu-

* stojo regėjimo, dar nežinoma. į

WILLIAMSBURGE ĮVYKDĖ 
ŽMOGŽUDYSTĘ

Ida Zlocower, našlė 85 me
tų; tapo atrasta nužudyta bu
te, 60 Moore St. Jinai pel
nydavosi sau 
supirkdama ir

Y • jna visokius senus 
Aiškinama priežastis 
mo, viltyje, kad tas 
prie žmogžudžių*.

Bankete girdėsite ir svarbų 
pranešimą apie naują įstatą

Liberty Auditorijoje
Naujų Metų, pasitikimas, 

Lietuvių Kultūrinio Centro 
rubštas, praėjo įspūdingai ir 
sėkmingai. Nors oras tą die
ną žymiai pasimainė į blogą
ją pusę, gero Irai pasnigo ir 
pašalo, dėl to iš toliau mūsų 
rėmėjai negalėjo ir norėdami 
atvykti, vistiek susirinko ne- 
rrlažai publikos. Buvo gera 
dalis ir jaunosios kartos. Vi
si gražiai pasilinksmino ir 
pasišoko prie Jurgio Kazake
vičiaus orkestros.

Po Nauju Metų Vincas 
Kazlauskas pridavė 
stalo likusių pinigų 
64. Tai graži auka 
loms mažinti fondą. 
Kazlauskui ir visiems kitiems 
kurie finansiniai prie tos 
kos prisidėjo.’

Dar du parengimai 
ruošiami su šios žiemos 
baiga ir pavasario pradžia.

Vienas bus kovo 1 d. 
bus nepaprastos filmos 
mas ir kiti įvairumai.

Kitas — kovo 29 d. 
artistai - dainininkai, iš
tello, Mass., atvykę, mus pa
linksmins, perstatydami vei
kalą su dainomis.

Bet apie siuos parengimus 
teks daugiau parašyti kiek 
vėliau. Dabar tik primena
me publikai, kad jinai' iš 
anksto žinotų, kur tą dieną 
geriausia laiką praleisti.

Dalyvaudami šiuose paren
gimuose, kartu paremsite ir 
Lietuvių Kultūrinį Centrą.

LNB Valdyba

New 
asmuo, 
ter Waldemar. 
čių greit pralobti lengvatikių
išviliojęs $250,000.
i Savo aukoms jis pasisaky
davęs pelningų Wall Stryto 
šėl-ų (stock’o) agentu. Prisi
kalbinęs dar kelis asmenis jo 
tą "stock’ą” pardavinėti. Įsi
taisęs puošnią raštinę . O kai 
reikėjo pradėti mokėti pelnus 
ir nuošimčius, jis dingo.

Žmones masiniai dalyvauja 
Rosenhergams ginti veikloje

"Visi, kam gyvybė brangi, 
dalyvaukite R o s e n b ergams 
ginti demonstracijoje!” šūkte
lėjo mūsų šapos pirmininkas, 
pietums pertraukos metu.

"Kur? Duok adresą,” atsi
liepė keli iš būrio. Paduotą 
adresą užsirašė daugelis. Tai 
buvo sausio 8-tą, tuojau po 
darbo (tarp 5 ir 7 vai.) ruo
šiamos demonstracijos adre
sas: Straus Square (prie E. 
Broadway stoties ant Inde
pendent linijų F traukinio),- 
New Yorke.

Pasirodė, kad .-randasi tokių, 
kurie nieko apie tą bylą ne
žinojo. Jų dėmesį sukėlė tik
tai tas, kad jų šapos pirmi
ninkas, jų pačių išrinktas, 
gerbiamas žmogus šaukė Ro- 
senbergus gelbėti. Jeigu jau 
Jonas juos užtaria, tai turi 
būti geri žmonės, reikalingi 
užtarti, sakė jie.

Vienok esama ir gerai su
sipažinusių su byla. Vienas 
išaiškino, jog nėra jokio pa
rodymo, kad Rosenbergai bū
tų papildę šnipišką darbą, 
kuriame jie kaltinami. Kad 
prieš juos buvo tiktai vienos, 
jiems priešiškos, šeimos 1 in
dy m as ir kad tiktai tuo vado
vaujantis jie nuteisti mirti. 
(Teismo buvo parodyta, kad 
jie progresyviai.—Red.)

"Jei tuo būdu nuteistus Ro- 
senbergus daleistume nužu
dyti, kur garantija, kad koks 
asmeniškas kerštincius ar uni-

jistų priešas bile kurį iš mū
sų neapmeluos mirtin?”

"Baisus dalykas!” pertrau
kė jį. kas nors permatęs reikš
mę R o s e n b ergams mirties 
nuosprendžio. ,

"Šimtai tūkstančių žmonių 
sprendžia, kad Rosenbergai 
nekalti, kaip jie patys kad 
pareiškė ir pakartojo net 
mirties dieną paskyrus. Mili
jonai abejoja. Kitose šalyse 
tūkstančiai žmonių protes
tuoja prieš jų žudymą...’’

“rJTai ko skubina juos žudy
ti?” pertraukė aiškintoją ki
tas darbininkas. "Ar duonos 
turtingoje mūsų šalyje stoka? 
Ar vietos plačioje šalyje ma
ža, kad ^palaikyti dviejų žmo
nių gyvybę dar metus kitus 
ir suteikti jiems galimybę 
gauti naują teismą, žmoniš
kesnėse sąlygose?’

Ir aš taip sakau,
aiškintojas, dadėdamas, 
tuo tikslu šaukiama ši 
monstracija. Kad šiomis 
nomis vykdomieji visokį
siniai mitingai, demonstraci
jos, turi tikslą atsišaukti į pre
zidentą malonės. Jis turi ga
lią panaikinti mirties bausmę. 
O laikui bėgant žmonės su
teiks jiems ir naują teismą, 
kur jie galės įrodyti savo ne- 

Tačiau iš kapo jų
Ir bus

Streikieriai pikietavo 
City Hali

Protestui prieš majoro Im- 
pellitteri pasiūlymą leisti busų 
darbininkams dirbti 140 va
landų savaitę tiktai su nusi- 
mušimu algos, Transport 
Workers Unija iššaukė pikie- 
tą prie City Hali.- Pikiete ir 
mitinge dalyvavo vil-š 4,000 
su-eikierių.

Įvykęs posėdis tarp kompa
nijų, unijos ir valdžios atsto
vų streiko neužbaigė.

Miestinėje Budžeto Tarybo
je (Board of Estimate) įvyko 
pasidalinimas streiko klausi
mu. Vieni siūlė vienas prie
mones baigti 8,200 uni jistų 
streikui prieš 8 privatines bu
sų kompanijas; kiti siūle ki
tokias priemones.

Posėdis buvo uždaras, šauk
damas mitingą, majoras įsa
kęs, kad ne jų pavaduotojai, 
bet patys* tarybos nariai turi 
ateiti. Nariai atėjo, bet tūli 
atsivedė ir pavaduotojus? Jų 
į posėdį neįleido ir net iš 
prieškambarių prašalino, kad 
nei pro rakto skylutę negirdė
tų argumentų. Tačiau po po
sėdžio paaiškėjo, kad taryba 
negalėjo susitarti, nerado ben
dros išvados.

Richmond ' Hill—East New 
York kuopų bendro banketo 
rengėjai šioje sueigoje (sausio 
10-tą, šio šeštadienio vakarą, 
Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill) suteiks ir dau
giau ką, ne vien tiktai viso
kias geruose banketuose ran
damas vaišes.

Banketo rengėjai ryžosi su
teikti savo nariams ir priete- 
liams informacijų apie naują
jį Walter - McCarran įstaty
mą. Taipgi informuoti, ką 
tuo klausimu nutarė visašališ-

koji Amerikos sveturgimiams 
apginti konferencija, įvykusi 
Detroite praėjusį mėnesį.

Naujasis įstatymas įėjp ga- 
liion gruodžio 24-tą.

Apie tą įstatymą paaiškinti 
yra pakviesti Detroito konfe
rencijoje dalyvavusieji lietu
vių konferencijos išrinkti de
legatai Konstancija Karpavi- 
čienė ir Antanas Bimba.

Banketui įžanga' $2.50. 
Prasidės 7 vai. Kviečia vi
sus.

I

kaltumą.
prikelti negalėsime, 
sunku atleisti sau už neveiki
mą visiems tiems, kurie nebū
sime prisidėję juos gelbęti.

Išsiaiškinę, daugelis nu
sprendė ne tiktai demonstra- 
cijon eiti, bet ir telegramas 
prezidentui su prašymu Ro- 
senbergams malonės pasiųsti.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED 

MALE and FEMALE
COUPLE. Dependable an<? conge

nial man &, wife with good referen
ces wanted immediately for, home in 
suburban area, Northeast Phila. 
Wife to cook and assist in general 
housework. Man to serve as butler, 
houseman and some station driving. 
Middle-aged couple preferred. Cheer
ful living quarters & pleasant work
ing conditions with part .time 
chambermaid help. Only 2 in fami
ly. Good -salary. Please reply in de
tail, giving full information about 
yourselves and stating previous em
ployers, or telephone Cornwells.. 
1038. Monday or Tuesday.

(255-6)

Paskaita apie liaudies poetą 
Ksaverą Vanagėlį forume

VILNIES
KALENDORIUS

1953 Metam

Knyga 160 Puslapių, Kaina 50c

nam apsišvietusiam žmogui ii-

LAISVE
Richmond Hill, N. Y!

Ar jau turite Laisvės ban
keto bilietą? Kaina tik $3.00.

Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

Tų eilių autorius yra kaip 
tik tas Ksaveras Vanagėlis, 
senas aušrininkas, gimęs 90 
metų atgal Dzūkijoje, Kales- 
nykų kaime, Simno valsčiuje. 
Apart virš cituotų eilių, Va
nagėlis parašė dar visą eilę, 
kurios iki šios dienos labai 
populiarios liaudyje. Jo dai
noje—

nagelis yra liaudies poetas 
tikra to žodžio prasme.

Šio sekmadienio (sausio 
11) Kultūrinio Forumo popie
tyje Kultūros Centre apie 

į Ksaverą Vanagėlį trumpą pa
skaitą, susidedančią didele 
dalimi: iš paties poeto kūri
nių citatų ir įdomių istorinių 
faktų apie 
kas Dr. A. 
ran i kas 
Amerikos 
klausimais.
tas dalyvauti poetas Dagilis, 
bet rašant šiuos 
dalyvavimas dar 
tas.

Penki iš aštuonių tarybos 
narių buvę jau pirmiau pra
nešę unijos prezidentui Quill, 
kad jie nesutinka su majoro 
planais streikui baigti. Tie 
penki yra: Miesto Tarybos 
prezidentas Halley, Manhat
tan prezidentas Wagneris, 
Brooklyn© prezidentas Cash- 
more, 
Lundy 
Lyons, 
ninkas,
nenusprendusiu.
jo plane gal likosi tik Sta
ten Islando prezidentas Hali. 
Gal? Jis posėdyje nedalyva
vo. Aiškinosi, kad dėl ligos.

Mibsto valdžios rinkimų 
metais valdininkams neleng
va užgirti kompanijų reikalus 
ir tikėtis supykusių' darbininkų 
balsų. šiame streike daly
vauja 8,200 darbininkų. Mies
tinių busų linijų ir subways 
darbininkai 
ų^iijos nariai, 
jų šeimas ir
norės tokią minią' svieto su
pykdyti ir dar rinkimų me
tais? O visi esamieji valdi
ninkai nori vėl kandidatuo
ti ir laimėti rinkimuose.

Streikas šiuo tarpu yra so
lidarus. L S.

TONY’S
UP-TO-DATE

Gausus šaltinis istorinių informacijų ir žinių. 
Daug labai naudingų raštų * iš įvairių mokslo 
sričių. Nepaprastai įdomūs pasiskaitymai, ver
tingi žinoti kiekvienam.

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

Ši knyga yra mylimiausias draugas turėti savo 
namuose 
gaiš žiemos vakarais. Įsigykite ją tuojau.

Ant užsakymų siunčiame ir į kitus miestus. Už
sisakantiems iš kitur po vieną kopiją kaina 60c, 
persiuntimą apmokame. Mokestį galite prisiųs- 

■ti U. S. pašto stampomis—3c, 5c ar 10c.
Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

Ten darželiuos pinavijos, 
Ten mergelės kaip lelijos, 
Ten šalelė daug geresnė, 
Juoda 'duona daug gardesnė.

Kartais net sunkoka patikė
ti, J<ad tai žodžiai Vieno au
toriaus, o ne per ilgus ir ilgus 
metus liaudyje išsivysčiusios 
dainos.« Tai yra geriausias 
įrodymas, kad Ksaveras Va-

APIPLĖŠĖ PRIE BANKO
New Yorke taksikų firmos 

atstovas tapo apiplėštas prie 
pat baąko, kur jis nešė fir
mos pajamas, *$6,000. Keli 
banko darbininkai įvykį .matę, 
bet nesuprato, jog vykdoma 
apiplėšimas.

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Darb. Susiv. 5-tos kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyks antra
dienį, sausio-Jan. 13 d., pradžia 8 
vai. vakare, po adresu 1150 N. 4th 
St. Visi nariai malonėkite įsitėmy- 
ti, kad susirinkimo diena yra pa
keista; Dabar susirinkimai bus lai
komi kiekvieno mėnesio antrą ant
radienį. Tai malonėkite reguliariai 
lankyti susirinkimus ir į laiką užsi
mokėti duokles organizacijai. Taip
gi pasirūpinkite gauti ir naujų na
rių nors po vieną iš pradžios metų.

Iki pasimatymo sekančiame susi
rinkime,

P.,, Valantienė, prot. rašt. 
z ' (4-7)
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, P|i. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. I

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

6 pusl.-Laisvė ’ (Liberty)-Renktądien., Sausio-Jan. 9, 1953




