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Naujasis prezidentas. 
Jis buvo ir Kremliuje. 
Žodžiai ir darbai. 
Mūsų linkėjimai. 
Pasimatysime sekmadienį!

Rašo R. Mizara

krašto

George

Dwight D. Eisenhower yra 
34-tasis eilinis mūsų 
prezidentas .

Pirmuoju buvo
Washingtonas, — inauguruo
tas 1789 metais New Yorke.

Vadinasi, bėgyje 164 metų 
Jungtinės Valstijos teturėjo 
tik 33 prezidentus.

Washingtonas buvo genero
las, Eisenhoweris taip pat.

Washingtonas buvo nepar- 
tyvis, gi Eisenhoweris — re- 
publikonas, turčių, monopolis
tų kontroliuojamos partijos 
sąrašu išrinktas prezidento 

i vietai.
Kadaise, kai Lincolnas ją 

kūrė, republikonų partija bu- 
. vo pažangi, nes stojo už ver

gijos panaikinimą; šiandien 
ši partija jlešiniausia mūsų 

s krašte.
Keičiasi laikai, keičiasi e- 

konominės sąlygos, keičiasi ir 
politinių partijų turinys 
ma.

ir for-

ko iki 
buvęs

—o—
Eisenhoweris turi tai, 

neturėjo nei vienas 
ūsų krašto prezidentas.
Jis yra daug pasaulio ma- 

' tęs.
Kaip generolas, Eisenhowe- 

ris vadovavo karui Afrikoje ir 
Europoje.

Daugiau : Eisenhoweris yra 
buyęs KreYnliuje ir stovėjęs 
afnt Lenino mauzolėjaus plat
formos' Maskvoje.

Jis sakosi, jog maršalas Žu
kovas yra buvęs Jo bičiuliu.

Visa tai turėtų naująjį pre
zidentą padaryti, tolerantišku, 
stovinčiu už visų tautų ir abie
jų visuomeninių santvarkų — 
kapitalistinės ir komunistinės 

taikų sugyvenimą.
—o—

“Mes atmetame bet kurį pa- 
salingą teigimą, būk ta ar ki
ta rasė, ta ar kita tauta yra 
bet kuo žemesnė už kitą. . .” 
sakė prezidentas Eisenhoweris 
savo inauguracijos kalboje.

Gerai! Milijonai Amerikos 
negrų ir baltųjų lauks, kada 
njezidentas šį teisingą dėsnį 
pUbves gyveniman.

L

Naujasis prezidentas pripa
žįsta, jog Azijos milijonai pa
budo ir ryžtasi sutraukyti pra
eities pančios, kuriais jie buvo 
supančioti imperialistų.
* Bet tolydžio prezidentas 
gerbia .francūzus, -žudančius 
Indo-Kinijos žmones, praeities 
pančius traukančius. Jis ger
bia anglus, pasiryžusius šeimL 
ninkaut Malajuose; jis mano, 
jog taras Korėjoje, esąs rei
kalingas ir teisingas.

Kad mūsų krašto preziden- 
* to’pareigos yra sunkios, to nie

kas negali užginčyti.
Pradėjus jas eiti, kiekvie

nas pilietis linki, kad naujasis 
prezidentas būtų geroje svei- 
katojįč, kad jis, nepaisydamas 
savo partijos ekonominių ro
jalistų, tarnautų liaudžiai, tar- 
Hf ’tų taikai, o ne saujelei- sa- 

^vaPaudžiu, godišių, trokštan
čių turtų.ir vis daugiau turtų!

—o—
.. "

Neužilgo prezidentas Eisen
howeris turės spręsti Juliaus

Dar 250 amerikonų 
nukentėjo Korėjoje

Washington. — Karinė 
valdyba saus. 21 paskelbė, 
jog per s.avaite iki šio pra
nešimo dar 250 amerikonų 
buvo užmušta, sužeista bei 
dingo Korėjos fronte.

Viso iki šiol jau 128,971 
amerikonas sekamai nu
kentėjo:

Užmušta 22,735, sužeista 
93,441, nelaisvėn pakliuvo, 
2,112 ir be žinios dingo 
9,288.

Atsirado 1,395 iš tų, ku
rie pirmiau buvo paskelbti 
dingusiais.

Užgirtas Eisenhowerio 
kabinetas - be Wilsono

Washington. — Senatas 
užgyrė prezidento Eisenho
werio siūloma ministru ka
binetą (department!! sekre
torius), tiktai apart Char
les E. Wilsono, kurį Eisen
howeris skyrė gynybos se
kretorium.

Wilsonas iki šiol buvo 
General Motors automobi
lių korporacijos pirminin
kas; jis. turi $2,500,000 tos 
korporacijos šėrų, gauna 
$600,000 bonų per metus ir 
naudojasi jos pensija.

General Motors dabar tu
ri karinių valdžios užsaky
mų už 5 tūkstančius milijo
nų dolerių. Be to, valdžia 
darys naujus karinius kon
traktus su General Motors. 
O įstatymas • uždraudžia 
valdininkui dalyvauti kont
raktų daryme
staiga, iš kurios 
nas eina.

Republikonąi 
kaip apeiti tą 
kad galima, būtų 
Wilsoną gynybos

su tokia į- 
jam pel-

galvoja, 
įstatymą, 
padaryti 
sekreto

rium; kitaip sakant, kari
niu ministru.

Plinta influenza ir 
Jungi Valstijose

Chicago. -— Per kėlias 
paskutines savaites šimtai 
tūkstančių amerikiečių su
sirgo influenzai vidurvaka- 
rinėse valstijose.

Influenzos epidemija \ da
bar skleidžiasi ir į rytines

New Jersey valstijoje kai 
kur taip daug vaikų serga 
influenza, kad mokyklos 
aptuštėjo. 1

ir Ethelės Rosenbergų prašy
mą išgelbėti juodu nuo elek
tros kėdės, kad jiedu galėtu 
įrodyti savo nekaltumą.

Nuoširdžiai raginame prezi
dentą tai padaryti.

. —0 

Geriesiems laisviečiams: 
pasimatysime sekmad., sausio 
25 dieną, Laisves bendroves 
akcininkų suvažiavime ir ban
kete! / *
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JIEMS GRĘSIA 5 METAI KALĖJIMO UŽ TARIAMĄ
SUOKALBIAVIMĄ PRIEŠ VALDŽIĄ

New York. — Federalė 
džiūrė sausio 21 d. surado 
kaltais 13 vadovaujančių 
komunistų, kad jie darę 
“sąmokslą, skelbti, jog rei
kią varu bei jėga nuversti 
Amerikos valdžią.” f

Už tai gręsia jiems 5 me
tai kalėjimo ir po $10,000 
piniginės baudos, pagal 
Smitho įstatymą.

Džiūrė, susidedanti iš 6

Romos policija daužo 
žmones, reikalaujančius 
teisingų rinkimų

Roma. — Daugiau kaip 
3,000 žmonių maršavo lin- 
kui Italijos seimo rūmų, 
reikalaudami teisingų rin
kimų. Demonstravo prieš 
premjerą de Gasper į, kuris, 
stengiasi suklastuoti esa
mąjį rinkimų įstatymą.

Policijai blaškė demon
strantus, žiauriai mušdama 
juos buožėmis. Sužeidė ir 
komunistą seimo nari Piet
ro Ingrao.

De Gasperio valdžia rei
kalauja taip pakeisti įsta
tymą, kad jeigu kuri parti
ja ar partijų grupė gaus 51 
procentą balsų rinkimuose, 
tai pripažint jai 65 procen
tus visų atstovų.

Dėl to jau per tris die
nas ir naktis siautėjo er- 
myderiai ir muštynės Itali
jos seime.

Kansas City, Kan. — Ke
turi ginkluoti plėšikai su
varė 14 buvusių Rosedale 
State Banke žmonių į di
džiulį s.eifą,, pagrobė $50,- 
000 ir pabėgo.

Influenza parbloškė 
15,000,000 europiečių

e 1
Paryžius. — Influenzos 

epidemija paguldė jau 15 
milijonų francūzų, vokie
čių, anglų, belgų, šveicarų 
ir kitų vakarinių europie
čių.
Pavojus jankiams

Viešai neskelbiama, kiek 
Amerikos kareiviu nuken
čia, o jų yra keli z šimtai 
tūkstančių Franci jo j, vaka
rinėj Vokietijoj ir AnglU 
joj.

Amerikonai dabar lėktu
vais urmu . gabena saviš
kiams skiepus > apsaugai 
nuo influenzos. Bet skiepai 
padeda atremti influenzą 
tik tuomet, jeigu asmuo į- 
skiepijamas už 2 ar 3 savai
čių pirm apsikrečiant tos li
gos peraiš.

Neptune, N. Jersey. — 
Areštuotas apartmentinių 
namų prižiūrėtojas James 
Robinson, , kaltinamas už 
dviejų moterų nudūrimą.

vyru ir tiek pat moterų, 
ginčijosi per 7 dienas, iki 
paskelbė tuos komunistus 
kaltais. Teismas prieš juos, 
tęsėsi 9 su puse mėnesius.

Fedėralio apskrities teis
mo Teisėjas Edward' J. Di
mock paskirs jiems bausmę 
trečiadienį, saus. 28 d.
Kai tik džiūrė surado juos 

kaltais, teisėjas tuoj at- 

belas ir pasiuntė juos kalė- 
jihian.

Piliečių Konferencija 
Greitajam Reikalui krei
pėsi į teisėją, jkad tuojau 
paleistų kaltinamuosius iš 
kalėjimo už senąsias paran
kas, iki apeliaciniai teis
mai galutinai išspręs šių 
komunistų bylą.

Šimtai'/ ir tūkstančiai 
žmonių taip pat siunčia šį 
reikalavimą, telegramomis 
bei laiškais Herbertui 
B r o w n e 1 lui, generaliam 
Jungtinių Valstijų proku
rorui Washingtone.
Gersonas sako, tai 
politinis teismas

Simonas W. Gerson, teisi-

Štai kokia džiūrė sprendė 
bylą prieš 13 komunistų

New York.—Džiūrė, kuri 
surado kaltais 13 komunis
tų, buvo sudaryta iš seka
mu asmenų: C v

Lucille Collette, privati 
muzikos mokytoja, koncer
tuotoja.

Francis R. Dalton, Bor
den pieno kompanijos agen
tas..

Walter D. Lee, buvęs 
bankininkas.

Anna Goodenough, -t žur
nalo redaktoriaus pati;

Harry D. Landis/Arruco 
korporacijos inžinierius.

Dudley W. Hallett, vie
nas iš N. Y. Telefonu kom-

Plėšikai pasigrobė $70,000 - 
iš Trentono, N. 1, banko

Trenton, N. J. — Trys 
ginkluoti vyrai dienos 4di- 
ku išplėšė $70,000/ iš Broad 
Street National Banko ; su
šoko į automobilį ir nudū
mė savais keliais.

Kuomet plėšikai grobė 
pinigus, "tu j tarpu stąpte- 
Jėjo busas priešais bąnką,' 
antroj pusėj gatvės. :

Bušo važiuotojai '■ įmatė 
banke vieną iškėlusį rankas 
žmogų, bet nieko nedarė.

QRAS. — Nešalta, 'dali
nai apsiniaukę ir lietus.

s.avo

Piliečių konferencija reikalą uja paleisti juos už 
kaucijas, iki apeliacijos teis mai išspręs šią bylą

_L_________

nis Komunistų Partijos se
kretorius, pareiškė, jog ši 
bvl? nuo pat pradžios buvo 
“politinis suokalbis prieš 
komunistus.”

“Valdžia naudojo
samdomus profesionalius 
šnipus ir Thomo Luchese 
(kriminalisto) sėbrus, — 
kaip liudytojus, — Tęsė 
Gersonas. — Kiti gi paro- 

. dymai prieš komunistus bu-z, 
vo tiktai išpašiotos ištrau
kos iš senųjų marksistinių 
raštų, iškraipant tikrąją tų 
raštų prasmę.”
Kaltinamųjų sąrašas

Džiūrė paskelbė kaltais 
šiuos vadovaujančius ko
munistus.:

Elizabeth Qurley Flynn, 
Komunistų Partijos komi
teto narė, moterų skyriaus 
pirmininkė.

Alexander Trachtenberg, 
narys partijos švietimo' ko
misijos, International Pu
blishers knygų leidyklos 
vadovas; Al. Bittelman, ki
tas švietimo komisijos na
rys; William W. Weimsto- 
ne, taip pat švietimo komi
sijos narys, buvęs partijos 

panijos superintendentų.
Florence C. TIarman, re

gistruota slaugė (norsė).
Ella Schwartz, patentų 

agento pati.
Ella; Fisch, pašto tarnau-

Noble L. Jones, Salavei- 
šių Armijos, veikėjas.

Thomas J. Higgins, New 
Yorko valstijos prekybos 
departmento valdininkas.

Anna L. Miller, St. Lu
ke’s ligoninės kasininkė.

Komunistu advokatai 
,kartotinai- protestavo prieš 
tokią džiūrę, kad jon neį
leista nė- vienas paprastas 
darbininkas.

-----------------------------------—;__________________

Prancūzai ginasi nuo 
Vietnamo liaudininkų

Saigon, Indo-Kina. — 
Vietnamo liaudininkai ata
kuoją francūzus, pabėgu
sius į savo tvirtovę Ankhė, 
pietiniame' fronte.^

/Francūzai sako atmušę 
ir paviję atgal vietnamie
čius ties Thaibingu, šiauri- 
nisa-rytiniame fronte.

i Korėja, — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai praneša, 
kdd jų patrankos bei šau
liai nukirto dar 8 Amerikos 
lėktuvus.

B

komiteto narys.
Claudia Jones, partijos 

komiteto alternate, mote
rų komisijos sekretorė; Pe
ttis. Perry, , Betty Gannett, 
Jacob Mindei, Victor J. Je
rome, Albert F. Lannon, 
Louis Weinstock, Arnold 
S. Johnson ir George Blake 
Charney, darbo unijų di
rektorius.

Pašalintas profesorius, 
kad prašė paleisti 11 
komunistų iš kalėjimo

Emporia, Kansas. — Val
stijos Mokytojų Kolegijos 
valdyba pavarė profesorių 
W. Lou Tandy už tai, kad 
jis padėjo savo parašą po! 
peticija, prašančia ■ 
suot

Varsa va. — Karinis Len
kijos teismas Krakove tar- 

i do 5 katalikų kunigus ir 2 
peticija, prašančia paliuo- ‘ ^uvs . ^en_^us, kaltinamus 
suot Eugenijų Dennisą, šnipinėjimą Amerikai. 
Johną Gates ir 9 kitus, ko- Surado, kad jie susizinoda-? 
munistų vadovus. vo su kariniais. Jungtinių ’ ?

Jie nuteisti trejus iki 5 Valstijų agentais.aiti Mip-f
metų kalėti ir po $10,000 nicho, Vokietijoje.. Sako.
piniginės baudos sumokėti 
uė vadinamą “sąmokslą 
skelbti, kad reikėsią varu 
bei jėga nuversti Amerikos 
valdžią.”

Tokius prašymus buvu
siam prezidentui Trumanui 
pasirašė šimtai profesorių, 
daktarų, artistų ir kitų in
telektualu.

Prof. Tandy sakė, jog 
nepriklausė jokiai priešval- 
diškai organizacijai, o pa
sirašydamas prašymą iš
laisvinti įkalintus komunis
tus, naudojosi akademine 
laisve.

Dabar Tandy patyrė, kad 
jau dingsta. Amerikoje aka
deminė laisvė profesoriams 
pareikšti savo nuomones.

Nauj. Laikas smerkia 
Sionistus kaip šnipus

Maskva. — Naujasis Lai
kas, savaitinis Sovietų žur
nalas, aštriai smerkia žy
dų Sionistus kaip Ameri
kos imperialistų agentus. 
Sako, jog Sionistai, pagal 
1947 m. sutartį su prez. 
Trumanu, skverbiasi į So
vietų Sąjungą ir kaimyniš
kas jai liaudies-demokrati
jas ir stengiasi sudalyti 
penktąją šnipų-kenkėjų ko
loną prieš tų šalių valdžias.

Už tai Trumanas pasiža
dėjo remti Izraelio valsty
bę, ir Izraelis tapo viena iš 
karinių Amerikos pozicijų 
prieš Sovietų Sąjungą, kaip 
teigia Naujasis Laikas.

Tas žurnalas tvirtina, 
kad Sionistų įnagiai buvo 
ir . šeši žydai daktarai, ku
rią tapo suimti už dalyvavi- 
mą sąmoksle “gyduolėmis” 
nuodyti Sovietų valdinin
kus. Y____________ i

Fort Dix, N. J. ĮJukri-' 
to rakietinis lėktuvas, už
mušant lakūną.

Mandžūrijoj nušautas 
Amerikos bombonešis

Peking, Kinija. — Kinų 
Respublikos radijas pratie
sė, kad greitieji Kinijos 
lėktuvai sausio 12 naktį nu
šovė didžiuli A m e r ikos 
bomboneši B-29 Mandžūri- 
joj, Vienuolika amerikonų 
lakūnų, nusileidę sd para* 
šiutais, tapo suimti, o trysW 
užsimušė, besileisdami že
myn.

Kinijos vyriausybė pro
testuoja, kad tas "bombone
šis, įsiverždamas į Kinijds 
orą, šn.ipihėjo Mandžūriją.

Lenkų teismas tardo 5 
kunigus kaip šnipus

b

amerikiniai agentai slap
tais. keliais siuntinėjo jiems 
padirbtus pasportus bei ki
tus dokumentus, davinėjo 
nurodymus, kaip ir ką šni- 

traukti

piškus darbus.
Klastingi dokumentai bu

vo naudojami šnipams siųs
ti iš Lenkijos bei 
juos iš užsienio i Lenkiją.
Amerikos, agentai duodavo 
jiems ir ginklų ir reikalin
gų šnipinėjimui dalykų, 
kaip teigia valdinis kaltini
mas.

’ Teisiami yra kunigai Jo- 
zef Lelito, Francišek Šymo- 
nek, Jan Pochopien, Vit 
Bžycki ir Michal Kovalik. 
Kiti du tardomieji yra Ed
vard Čanklica ir Stefanija’ 
Rospond.

Jie taip pat kaltinami už 
šmugelišką pinigų keitimą 
juodojoje rinkoje, už gink
lų, dolerių, % .aukso, meno 
kūrinių ir kitų vertybių slė
pimą bažnytinėse patalpo
se.

Vietnamiečiai atėmė iš 
francūzų svarbią poziciją

Saigon, ' Indo-Kiną. — 
Vietnamo liaudininkai užė
mė Stipriausią francūzų 
poziciją prie tvirtoviško 
Aųkhe miesto, pietiniame 
fronte. ‘ ; .

Policija

SUIMTAS SU PEILIU 
ARTI VIETOS, KUR . 
EISENHOWERIS 
PRISlfcKĖ U

Washington.
•sučiupo tūlą Wallace P. 
Pruittą su peiliu rankoj* 
ant Kongreso Rūmų laiptų 
netrukus po to, kai Eisen- 
howeris priėmė prezidento 1

Suimtasis kvočiamas, ar' 
jis taikė peilį naujajam pre
zidentui ar kam kitam.

i
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įkurtuvėms praėjus.
’ ĮŲGAI WASHINGTONO miestas atsiinins šių metų 

sausio 20 dieną, — prezidento Eisenhowerio įkurtuvių 
dieną.

*.••• Buvo ten suvažiavę iš viso krašto rinktiniai ponai ir
- ponios įkurtuvių (inauguracijos) proga paūžti, paviešė

ti. Anot vieno korespondento: atrodo, kad čia buvo su
vežti viso krašto deimantai, briliantai, žemčiūgai!...

Buvo suskridę čia republikonų vadovai, fabrikantai, 
Valdininkai; buvo, žinoma, ir eilinių piliečių, bet jie — 
niekas, akiregyje aukštųjų'didžiūnų!

Per 20 metų ištroškę valdžios republikonai nesigailėjo 
baliams, pokiliams dolerių.

"T Reputijkonai — fabrikantai, stambieji biznieriai, — 
"žino, jog nuo dabar jie turės valdžią, kuri pirmiausiai 
'•Rūpinsis jų reikalais, o ne tautos, o ne darbo žmonių.

Eisenhowerio valdžią, kaip žinia, sudaro didieji fabri- 
. kantai, bankininkai arba labai jiems ištikimi lekajai. 
..Stebuklas būtų, jei jie pirmiausiai nedabotų savo ir savo 

sėbrų interesų.
* —o—

-PREZIDENTO EISENHOWERIO kalba, sakyta įkur- 
..tuvių dieną, tuojau po padarytos priesaikos, yra per- 
-daug generali. perdaug “bendro turinio.” Gal būt tokia 

‘ proga sakyta kalba ir negalėjo būti konkretesnė.
' , Bet ji vieną pasako: Eisenhoweris pasiryžo tęsti tru- 

fnaninę-dullesinę užsienio politiką. Prieš ją jis nei žo
džio netarė; jis ją užgyrė.

Tiesa, jis kalbėjo apie taiką, apie tarimąsi, bet dau- 
giau akcentavo tai, jog amerikiečiai turėsią aukotis, tu- 

- rėsią mokėti aukštus taksus ginklavimuisi.
' • 0 tai reiškia, kad Eisenhoweris nežada tuojau baigti 

karą Korėjoje, — karą, kurį jis rinkiminės kampanijos 
'Tnetu žadėjo baigti.
..N, Ir-štai, Eisenhowerio kalbą, su mažomis išimtimis už- 
_-.giria tiek republikonų, tiek demokratų lyderiai. Ja, ma- 
.tyt, buvo pasitenkinęs ir Trumanas ir Hooveris, buvu-

> šieji prezidentai.
. —o—w w > I

AMERIKOS ŽMONĖS, aišku, vyriausiai darbo žmo- 
’ *nės, trokšta, kad naujasis prezidentas tuojau vykdytų 
v -šavo pažadus, kad jis baigtų karą Korėjoje. / 
---Jie trokšta, kad taksai būtų sumažinti, kad gyveni- 

Irias būtų palengvintas.
Jie trokšta, kad naujasis prezidentas tartųsi su Stali- 

~£u, kad visokie nesusipratimai būtų išspręsti derybomis, 
-n .kad pasaulyje užviešpatautų pastovi, ilgametė taika.

- Liekasi palaukti ir pamatyti, ką į tai atsakys naujasis 
prezidentas, antradienį priėmęs priesaiką ir pažadėjęs 

‘’ dąrbuotis už taiką, traktuoti visas tautas, visas rases ly- 
giai, nesiryžti užmesti kuriai nors tautai “amerikinę” 

Santvarką.
‘ ‘ —0—

^PREZIDENTINIŲ ĮKURTUVIŲ ceremonijos baigė- 
Nauja valdžia pradėjo valdyti mūsų kraštą.

"c. Kaip į tai žiūri organizuoti darbininkai, kurie rinki- 
-jnuose rėmė ne Eisenhowerį, bet jo oponentą, demokratą 

//.‘•Stevensoną ?
Jiems tenka gerai pagalvoti ir pagalvojus veikti: ap-, 

' '‘■ vienyti visus organizuotus darbininkus į yieną sąjungą 
ar federaciją, traukti naujus milijonus neorganizuotų 

^darbininkų į darbo unijas.
■ Atsiminkime: samdytojai yra gerai organizuoti ir jie 

•’šiandien turi valdžią.
* ■■ a-

‘ Darbininkai privalo daryti taip pat: organizuotis ir 
solidariškai ginti savo interesus.

-------------------- ,--------------------------
‘ ...
OSy* Aukščiausia dovana kam?
t zIš VĄRŠAVOS pranešama, kad ten šiomis dienomis 

:~buvo apdovanotas aukščiausia Lenkijos vyriausybės do- 
J . skulptorius. Kaiman Kleb.

* Kleb’ui buvet suteikta ši šlovė už tai, kad jis sukūrė 
skulptūrą, pavadintą “Kovojantysis Getas.”

“Paprastais laikais” šis /skulptoriaus Kleb’o apdovano- 
■’Ų..,.jimas būįų praėjęs, be komentarų mūsų laikrmtyj. Bet 

, „Šiandien komentarus darome dėl to, kad skulptorius 
‘ Kaiman Kleb’as yra žydų kilmės sūnus.
f'* rt-,..; Šis jo pagerbirųas užduoda dar vieną smūgį tiems, ku-

■ #

CHURCHILLAS VAKAR, 
CHURCHILLAS 
ŠIANDIEN.

*

Kanadiškis Liaudies 
sas rašo:
“I lyginant Britanijos 

premjero Winstono Chur- 
chillo pareiškimus pribu
vus į Ameriką dabar su jo 
pareiškimais keli metai at
gal, galima pastebėti didelį 
skirtumą. Tada jis kalbėjo 
labai išdidžiai, šaukdamas 
anglo-amerikonus į krusa- 
dą prieš komunizmą. Fulto- 
ne pasakyta jo kalba buvo 
signalas pradėti ofensyvą. 
Dabar jis kalba kaip iš šal
to vandens ištrauktas. Kas 
gi atsitiko, kad jis taip pa
sikeitė?

“Pirųioj vietoj, jis pama
tė, kad pasimojimas per di-. 
delis. Įsismaginę amerikie
čiai pralenkė jį patį ir da
bar tempia jį už 'skvernų 
toliau, negu kad jo imperi
ja gali eiti. Militarise naš
ta pasidarė tokia sunki, 
kad jau sunku atlaikyti.

“Kita, jis ' pamatė, kad 
amerikiečiai, begelbėdami 
kapitalizmą nuo bolševiz
mo, nepraleidžia nei vienos 
progos ten, kur jie gali pa
sinaudoti britų silpnybė
mis. Iranas gali būti vienas 
iš pavyzdžių.' Amerikos a- 
liejaus rykliai daėjo iki to, 
kad privertė valdžią duoti 
leidimą pirktis Irano alie
jų.
“Churchillas, kaip atrodo, 

jaučia, kad būtų prapultis, 
jeigu Jungtinės Tautos, do
minuojamos amerikiečių, į- 
siveltų į karą su Kinija, 
puolant jos teritoriją. Jis 
atsimena, kaip negarbingai 
buvo , supliekti milijonai 
čiangkaišekininkų, gerai 
apginkluotų tų pačių ame
rikiečių. Ne kažin kur nuė
jo japonai, nors tuomet, vi
sai kita situacija buvo.

“Amerikos karo šalinin
kams Churchillo pareiški
mai nelabai patiko. Jie ma
nų/ kad Churchillas nukry
po nuo kelio. Kiti siūlė net 
ignoruoti jį ir nekviesti kal
bėti kongręso-senato susi
rinkime.

“Čia galima pastebėti, 
kad Churchillas turi daug 
patyrimo. Jis buvo didelis 
entuziastas veržtis į Rusi
ją po praėjusio karo. Jis, 
ne blogiau už Trumaną, 
gelbėjo pasaulį nuo bolše
vizmo. Bet kur jo imperija 
šiandien? Praėjusis karas, 
įvykęs tik dėl to, kad britų 
valdžia norėjo nacių karo 
prieš Tarybų Sąjungą, už
davė baisų smūgį Britani
jai. O komunizmas to pasė
koj labai prasiplėtė.”

Bal-

KODĖL BUVO MENKAS 
bALFo “SEIMAS”?

Neseniai Bostone įvyko 
Balfo suvažiavimas arba 
“seimas.” Jis buvo menkas, 
mažas. Suvažiavo genero
lai be armijos, papoteriavo, 
pasimeldė ir išsiskirstė.

Tysliava aiškina, kodėl 
suvažiavimas buvo menkas. 
Girdi, jam organizuoti į 
Bostoną buvo pasiųstas J. 
Valaitis,- bet kunigas Kon
čius įsakė Valaičiui grįžti 
Brooklynan. Dėl to ir “sei
mas”, sako Tysliava, buvo 
mažas.

Mes manome, jog ne- 
pasekmės priežastys yra 
kitos. Jos glūdi tame, kad 
žmonės žino, jog Balfas 
nereikalingas, tad ir 
kreipia į jį dėmesio.

ne-

“NEVIEŠAS 
SUSIRINKIMAS.”

Aną dieną dar vis besiva
dinąs Lietuvos konsulu p. 
Budrys sušaukė slaptą 
(“neviešą”, kaip kvietime 
sakyta) susirinkimą, kuria
me buvo aiškinti Klaipėdos 
.“sukilimo” dalykai, įvykę 
nrieš 30 metu.
Vienybės p. Dantas duoda 

Budriui .pylos, kam jis šau
kia slaptus mitingus. Va, 
ką “generaliniam konsu
lui” sako Dantas: '

“Vienas dalykas, tačiau, 
nesuprantamas, kodėl Po
nas J. Budrys laukė net 30 
metų, kad atidengus kaž 
kokias “paslaptis” apie 
Klaipėdos atvadavimą.

“Argi jos yra tokios ne
garbingos ir darytų kokią 
Lietuvai gėdą?

“Nieko panašaus, fonas 
J. Budrys tik papasakojo 
keletą “pliatkų”, kaip ka
riuomenės štabe Kaune ka
rininkai išsisukinėjo nuo 
pavestos misijos, o jis did
vyriškai išėjo į priekį ir 
sutiko būti sukilėlių vadu.

“Vadinasi, tai aš hero
jus!

“Po 30 metų lengva tai 
sakyti. Maža bėra liudinin
kų kurie galėtų pasakyti, 
kaiip ten tikrai buvo. Ir nė
ra ko stebėtis jei kiekvie
nas istoriją rašo, kaip jam 
patogiau...” _•

ATITAISYMAS
Laisvės No. 15, sausio 22 

d., antrame puslapyje tilpo 
surašąs aukų laisviečių su
važiavimo proga. To surašo 
antgalvyje klaidingai pasa
kyta, jog So. Bostonas įtei
kė $156. Tikrenybėj, ant- 
galvis turėjo būt tokis: —- 
South Bostonas įteikė $159 
laisviečvų suvažiavimo pro
ga. • '

../Tie be atvangos šaukia, rėkia, skelbdami, būk Tarybų 

.c Sąjungoje ir liaudies demokratinėse respublikose veikia 
• anti-semitizmas, būk ten vedama kova prieš žydus, kaip 

tautą.
• “ ; To, žinoma, nebuvo, to nėra ir to nebus. Žydai meni- 
. .ninkai, žydai.mokslininkai, žydai darbininkai ten gerbia- 

mi taip lygiai, kaip visi ištikimi piliečiai. Ten kovojama 
prieš užsienio šnipus, prieš žalotojus, prieš liaudies 

— priešus, nežiūrint, kuriai tautai jie priklausytų.

Frančūzijos premjeras Rene Mayer kalba parlamen
te. Jis. nurodo reikalą mažinti miljtarinės išlaidas. A- 
merikos valdžia cfelto labai susirupiiw}'.

A ^Paukščių Fabrikas”
VILNIUS. —Tarybų Lie

tuvoje veikia 17 inkubato- 
rinių paukštininkystės sto
čių. Jos yra visiškai aprū
pintos pirmarūše technika. 
Šiais metais jose išperėta 
apie pustrečio milijono viš
čiukų. 1953 metais tų sto
čių tinklas dar labiau padi
dės — jų bus jau 21.

...Kiek atokiau nuo gyve
namųjų namų 
polės mieszto 
stovi nedidelis.
baltas pastatas. Tai — in- 
kubatorinė paukštininkys
tės stotis, “paukščių fabri
kas,” kaip ją vadina kolū
kiečiai. Jinai pavaduoja 13 
tūkstančių perekšlių, per 
metus išleidžia daugiau 
kaip 200 tūkstančių viščiu
kų. Viščiukų perinimo pro
cesai yra visiškai mechani
zuoti. Automatai inkuba
toriuje reguliuoja šilimą, 
o reikalui esant vėsina orą, 
automatiškai atliekamas

I ■ 

kiaušinių vilgymas ir jų 
pervertimas. Inkubuoja- 
mų kiaušinių čia nemaža. 
Dviejuose inkubatoriuose 
“Rekord — 39” vienu me
tu telpa 78 tūkstančiai 
kiaušinių.

— Buržuazinė Lietuva 
nežinojo tokių tobulų maši
nų, — pasakoja stoties di
rektorė zootechnikė Dome 
Dišlevičiūte. — Iš kiekvie
no šimto kiaušinių inkuba
toriuje “Rekord — 39” iš
rieda 90 viščiukų, o neretai 
ir daugiau — 93 ir netgi

Marijam- 
pakraštyje 
dviaukštis

Kas trečią dieną stotyje 
išrieda viščiukai. Po to jie 
išvežiojami po kolūkius,

kur jie patenka į rūpestin
gas paukštininkių rankas. 
Po 5 mėnesių buvusį neran
gų pūkuotą viščiuką ir pa
žinti nebegalimą. Per tą 
laiką jis tampa gražiu pau
kščiu.

Rudeni kolūkius apva
žiuoja inkubatorinės stoties 
zootechnikas, kuris padeda 
atrinkti veislei pačius ge
ruosius, pačius produkty
viuosius paukščius.

—Mūsų aptarnautos zo
nos žemės.ūkio artelėse, — 
pasakoja Marijampolės in
kubatorinės stoties zootech
nikė Šačkute, — išaugo 
daug puikių paukštininkys
tės ’darbuotojų — kolūkie
čių, kurie pasiekė aukštą 
vištų produktyvumą. Visa
me Marijampolės rajone iš
garsėjo “Balsupių” 
ūkio- paukštininkė Petrė 
Dicvalienė. Iki šių metu 
rugpiūčio pirmos dienos .ji 
iš kiekvienos vištos gavo 
po 220 kiaušinių. Didelių

Darbininkų 
Sveikata'

BERNIUKAS AR 
MERGYTĖ? KAS BUS?

Eksperimentines arba ti-'1 
riamosios medicinos srityje 1, 
įvyksta įdomių suradimų. 
Nėščios moteries seilė jau 
iš anksto parodo, kas jai 
gims, kokios lyties ji nešio
ja dar negimusį kūdikį.

Iš motinos, seilės, taip ga
lima apytikriai nusakyti 
busimojo kūdikio lytį: iš 
dešimties bent devyni kar
tai išeina teisingai. Dar už 
trijų ar keturių mėnesių 
pirma gimimo jau galima 
taip padaryti.
Kai moteris dar tebevaik

što “tokia” šeštą, septintą, 
aštuntą bei devintą mėne
sį, paėmus laboratorijon 
jos seilių, galima daryti 
sprendžiamąjį tyrimą.

i

Technikas sumaišo tam 
tikrą seilių kiekį su che
miniais
stebi reakciją, kuri įvyksta. 
Jei reakcija teigiama, t an
gims berniukas., jei neigia
ma — mergytė.

J. J. Kaškiaučius, M. I).

reagentais — ir

paukštininkė Petrė Ado
mavičienė iš Černiachovs
kio vardo kolūkio, Ona Sen- 
kaitienė iš “Šešupės” kol
ūkio, Ona Rainienė iš Ju
liaus Janonio vardo kol
ūkio ir daugelis kitų.

Kita Kauno srities inku- 
batorinė stotis, esanti Kė-i 
dainiuose, šiemet per sezo
ną davė 157 tūkstančius 
viščiukų. Dabar s.totis re
konstruojama. Ji duos maž
daug 800 tūkstančių viščiu
kų per sezoną.

Šitaip inkubatorinės sto
tys padeda gausinti paukš
čių skaičių Lietuvoje.

S. Bistrickas.

ATSIMINIMAI APIE
PRAEITIES TCULTŪRA”

telis kalnieriaus. Mažai kas 
jį ten pavarde vadindavo; 
visi vadindavo pu'skunigiu.

Reikia pasakyti, kad tas 
“puskunigis” buvo, taip sa
kant, pamokytas žmogus ir 
labai aktyvus. Ten radosi 
dvi su šventais.' vardais 
draugijos, jo suorganizuo
tos. Ir jis užimdavo pirmą 
vietą jų valdybose.

Gerai atmenu, kaip vie
ną kartą Valnakojis bėgio
jo po miestelį sušilęs su 
plakatais. Jis įteikė kiek
vienam sutiktam lietuviui 
plakatą ir žodžiu paragino, 
kad yrav būtinas reikalas 
ateiti į prakalbas.

Prakalbos įvyko, bet, 
kaip jis sakė, jo kviesti du 
kunigai kalbėtojai—“žvaig
ždės” redaktorius iš Shena- 
dorio kunigas Milukas ir 
kitas kunigas nepribuvo. 
Tada jis pakvietė savo ge
riausią talkininką, Ųazau- 
nicką, kad jis užimtų pįrmk 
ninko vietą. . Lazaunickas. 
užėmęs pirminiu, vietą, per
statė Valnakojį už kalbėto
ją; jis pirmiausia kalbėjo 
apie Lietuvą/Sakė, kad ten 
turėjo dėdę kunigą ir kad 
jo'tas dėde labai neapkęs- 
davęs dvarponių ir buvęs 
toks įvykis, kad sykį jis. pa
sikinkė poną, į arklą ir ėmė 
žemę arti.

Kada jis pradėjo klausy
tojus agituoti už tvėrimą 
miestelyje naujos parapi
jos, tai darė palyginimus, 
kad tose vietose, kur ran
dasi lietuvių parapijos., 
jaunimas nešiojasi kišenėse 
maldaknyges, o ne revol
verius.

Nors tais laikais žmonės 
buvo veik visi tikinti, atsi
likę, bet vistieŲ jaunesnieji 
krėtė juokus, iš tokio kalbė-

Neperseniausiai teko mū
sų spaudoje perskaityti vie
no korespondento parašy
tus įspūdžius., kad jis ap
lankė Pennsylvanijos kie
tosios anglies kasyklų apy
linkes. Įspūdžių aprąšyto- 
jas stebisi, kad ten randa
si labai daug lietuviškų 
parapijų. Jis sako, kad ten 
už kiekvienų poros mylių 
atskiruose m i e s t eliuose 
randasi lietuviškos bažny
čios. Aš manau, kad sumi
nėtas korespondentas jei 
jis ten neilgai buvo, tai ii 
neviską sužinojo, kiek tik
rai ten yra tokių įstaigų.

Aprašyti apie visas ten 
esančias lietuviškas parapi
jas atskiruose miesteliuose, 
tai reikėtų sunaudoti labai 
daug popierio ir rašalo, nes 
tik vienam Wilkes Barrių 
mieste randasi viso trys 
lietuvių bažnyčios..

Man norisi čionai paaiš
kinti apie vieną iš jų, nes 
esu buvęs to miestelio gy
ventojas prieš 40 metų at
gal. Tuo laiku ten buvo or
ganizuojama ir tveriama 
nauja parapija. Duryea', 
Pa., miestelyje tuo laiku 
lietuviškų šeimų gyveno 
nedaugiau kaip du šimtai 
ir minėtas miestelis randa
si tiktai už dviejų mylių 
nuo Pitts'on, Pa. Nuvažia
vimas gatvekariu i Pitts- 
toną buvo tik 5c. Reikia pa
sakyti, kad žmonėms. tokia 
kelionė patikdavo, nes 
turėdavo progą susieiti 
važiuojant pasikalbėti.

Bet miestelyje, buvo
vienas labai keistas žmogus 
— K. Valnakojis. Jis rėdy
davusi panašiai kaip kuni
gas. Jis' dėvėjo tik juodas 
drapanas. Dėvėjo ir juodą 
krūtinį, kad jo baltų marš
kinių ten matėsi. tik kraš-

Sprogimas, gaisras sužeidė 
46 asmenis Washingtone

Washington. — įvyko 
“griaustimška” eksplozija 
Wm. O’Shinskio sankrovo
je, pardavinėjančioje auto
mobilių baterijas ir padan
gas (tajerius). Tuojau už
sikūrė smarkus gaisras, per 
kurį tapo sužeisti 46 asme
nys, daugiausia gaisrage- 
siai.

Pačiam gaisragesių va
dui Willardui Suttonui su
laužyta abidvi kojos ir 
skaudžiai sužeista veid^. 
Jis buvo nuėjęs į degancw ‘ 
namo rūsį; tuo tarpu įsmu-' 
ko grindys dr lubos.

Gaisras padarė $100,000 > 
nuostolių.

Stuttgart, Vokietija. — 
Kasdien čia suserga šiltinė
mis apie 100 žmonių^

jie 
ir

ten

tojo ir daromų palyginimų. 
Vieni šaukė, kad jis liau
tųsi plepėjęs. Kiti pajuok
dami sakė: kalbėk, kalbėk, 
nes tu gerai kalbi.

Bet ant grindų pasisto
jo viena su labai skardžiu 
balsu apyjaunė moteris, ku
ri nustelbė kalbėtoją ir 
trukšmadarius. Ji grasino 
kumščia Valnakojui, kad 
jis juos apgaudinėja. Ji 
šaukė, būk sužinojusi, kad 
kunigai kalbėti visai nebu
vo kviesti ir kad Pittstono 
kunigas Kaupas yra prie
šingas naujos parapijos 
tvėrimui, sakė, kad ir pats 
Valnakojis tą gerai žinąs.

Susirinkimas pakriko be • 
pasekmių. Bet veiklusis 
“puskunigis” rankų nenu
leido. Jis suorganizavo ko
mitetą iš senesniųjų lietu
vių, ir pačiam veikiant pa
gal jo visą išgalę, bažnyčia 
greit tapo pastatyta.

Kiek yra žinoma, tai ir 
dabar tos visos parapijos 
dar gyvuoja. Ir reikia Ste
bėtis, krd šiais laikais jos 
užlaiko didžiumoj po du 
kunigus, nors parapijonų 
skaičius yra daugiau kąip 
pus? sumažėjęs.

Šiais laikais jų įplaukos 
daugiausia susideda iš 
gemblerysčių. Nerasi ten 
nei vienos tokios parapijos, 
kad nebūtų lošiami bingo 
“gemiai” po du-tris kartus 
i savaitę. Ten lošia tėvas, 
motina, sykiu ir jų jaiaff 
mečiai vaikai.

V. Globičius.

2 pusl.-Laisve (Liberty)-Penktadien., Sausio-Jan. 23, .1953



ŽALIOS DARŽOVES IR VIDURIŲ SKAUDULIAI
Stanford Universiteto 

mokslininkai, Californijoje, 
daugiau kaip per 10 metų 
tyrinėjo, kaip žalios daržo
vės ir jų sultys -atsiliepia 
vidurių skauduliams (olse- 
riams). Pirmiausiai darė 
bandymus pelėms, žiurkėm 
ir kitiems gyvuliukams. 
Surado, kad žalėsiai bei jų 
sultys gydo gyvulių žarnų 
bei skilvio skaudulius.

Tyrinėtojai pastebėjo, 
kad geriausiai veikia žalių 
kopūstų syvai. Tad ir pra
dėjo kopūs.tiniais syvais gy

Jungtinių Valstijų Aukš
čiausio Teismo vyriausias 
teisėjas gauna per metus 
algos $25,500. New Yorko 
Apeliącijų (Appellate) tei
smo vyriausias teis.ėjas 
gauna algos $31,500 per 
metus.

Antrajame pasauliniame 
kare negrų buvo paimta 
kariuomenės tarnybon viso 
1,030,255.

—o—
District of Columbia, ku

riame randasi šios šalies 
sostinė Washingtonas, gy
ventojų yra 802,178. Jų 
tarpe 280,803 negrai.

—o—

< 1883 metais buvo atidary
tas važiavimui pirmas per

Kadangi ir lietuvių yra 
dalyvaujančių medžioklės 
sporte, tai reikia pažymėti 
tūli nuotikiai iš šios eigos.

- Maine valstijoj medžiok
lė ant stirnų atsidarė spa
lio 21 d. ir tęsėsi iki lapkri
čio pabaigos. Tai buvo va
lia šaudyti stirnas ir ožius 
(bucks) per 6 savaites. O- 

' žiais vadina stirnų patinus.
Medžiotojų dalyvavo virš 

200,000. Iš jų buvo apie 5 
procentai moterų. Stirnų 
tapo nušauta 41,730; tai 
mažiau už pernykščius me
tus.

Kai kada stirnos, nelabai 
■pavojingai peršautos, pabė

ga į spygliuotų medžių tan
kumyną ir pasislepia nuo 
gaudytojų. Tūli geresni o- 
žiai išgyja. O su didesnė
mis žaizdomis nugaišta ir 
pasilieka be pažymėjimo 
nušautųjų skaitlinėje. Nu
stipusius surenka meškos, 
lapės ir laukinės katės sau 
dėl vakarienės.

Išeina veik viena nušau
ta stirna ant penkių me

PUIKŪS TARYBŲ SĄJUNGOS AUTOMOBILIAI
L ♦ ’ ■ ' ' ' ■

*

komercine 
kad Detroito 
išdirbėjai esą

Amerikos 
spauda rašo, 
automobilių 
labai susirūpinę, arba net 
išsigandę del to, kad dabar
tiniais laikais Tarybų Są
jungoj padaroma vis dau
giau ir daugiau puikių ir 
nebrangių automobilių.

». Tūli amerikiečiai, kurie 
^vėlesniais laikais lankėsi 

keliose Europos valstybėse, 
nustebo, pamatę daug ru
siškų automobilių važinė
jant Europos miestų gatvė
mis. - 

dyti žmones, sergančius vi
duriu skauduliais.

Duodant 92 ligoniams po 
kvortą kopūstų syVų išger
ti per dieną, po stiklą ke
turis ar penkis kartus per 
dieną, tai 88 žmonės per 
dvi savaites visai išgijo. 
X-s.pinduliai parodė, kad 
jau nėra jokių skaudulių 
ženklu.

O 61 procentas tokių li
gonių, gerdami kopūsti- 
nius. syvus per 4 dienas pa- 
siliuosavo nuo skaudulių 
skilvyje bei žarnose.

KAZIO BEVARDŽIO MARGUMYNAI 
■4*

East River Brooklyn Brid
ge (Broklyno tiltas), šiais 
metais gegužės 24 d., su
kaks jam 70 metų.

Williamsburgo tiltas per 
East River buvo atidarytas 
1903 metais. Šiais metaiš 
sukaks 50 metų nuo atida
rymo.

—o—
C. J. Warden, direkto

rius laboratorijos prie Co
lumbia Universiteto, turi 
užregistravęs 10 žvėrių, ku
rie turi gerą atmintį ir 
juos galima be didelių keb
lumų lavinti. Jie yra: ketu- 
riu rūšių beždžionės, vadi
namos. šimpanzės, Orang
utang, Gorilos ir paprasta 
beždžionė, p a-g a 1 i aus, šu
va, kate, šunlokys • (r.a- 

MEDŽIOKLĖ 'MAINE VALSTIJOJE
džiotojų.

Nors per 10 su puse mė
nesių nevalia stirnų, šaudy
ti, vienok vasarą dar ir-su 
elektriniais švyturiais —■ 
flash lights —■ naktimis 
slaptai jas šaudo. Tūli dar 
nelegaliai pardavinėja stir
nieną mėsą pasipelnydami.

Kai kuriuos pagauna ir 
nubaudžia, o tūlį ir patys 
save nusibaudžia. štai iš 
Bangor, Me., tūlas McFar
lin 1 valandą naktį, pasi
šviesdamas švyturiu, nušo
vė stirną ir pats save, kuo
met šautuvas, perplyšo. Tū
las Cushman tapo areštuo
tas už medžiojimą naktį ir 
po $1,000 kaucijos padėtas 
iki teismo. Nemažai pasiro
do pabaudų už medžiojimą 
uždraustu laiku. O kiek to
kių medžiotojų būna nepa
stebėtų ! y.

Štai gražus rudens rytas. 
Saulutė kildama' skaidriai 
nušviečia šalnos nuspalvuo- 
tus lapus.. Kas tai po me
džiu šviečia palšai rausva 
spalva; rodos, tai būtų gy

Praeitą rudenį , vienas 
Švedijos automobilių pirki
mo agentas lankeisi Detroi
te ir savo pasikalbėjime su 
General Motors kompanijos 
atstovais štai ką pasakė:
—Jeigu trečias pasaulinis 

karas neįvyks, tai už kelio
likos metų Tarybų Sąjun
ga užpildys Europos mar- 
kėtus savo puikiais, bet ne
brangiais automobiliais.

Jis dar pridūrė, kad Šve
dijoj dabar naudojama ru
siškų automobilių daug 
daugiau, negu visų kitų ša
lių automobilių, sudėjus į

' Surasta, kad žaliose dar
žovėse, ypač kopūstuose, 
yra daug vitamino U, kuris 
gydo tokius skaudulius.

Žymėtina, jog iš kopūstų 
gana sunku syvus išspaus
ti.

Yra mašinėles, kurios 
grynai,išspaudžia syvus ne 
tik iš kopūstų, bet ir iš to
kių kietų daržovių, kaip 
morkos. Bet tokia mašinė
lė dar per brangi—lėšuoja. 
apie 100 dolerių.

Tūli šarmiški chemika
lai, kaip kad bicarbonate of 

soda bei milk of magnesia, 
taipgi padeda vidurių skau
duliams gyti.

Jautrių n e r v ų žmonės 
dažnai suserga vidurių 
skauduliais per gilius rū
pesčius bei susijaudinimus, 
o kai pasiliuosuoja nuo 
sielvartų ir ramiau prade
da gyventi, tai ir skaudu
liai kartais patys' savaime 
pranyksta.

Tokioje ligoje, tačiau pa
tartina kreiptis j' gydytoją, 
o ne patiems daktarautu.

N. M.

c oon), dramblys, kiaulė ir 
arklys.

—o—
Marseilles mieste, Fran- 

cijoj, buvo sugautas narko- 
tikų-svaigalų pedliorius. 
Jis areštuotas, o jo automo
bilis. konfiskuotas. Per ke
letą savaičių tas automobi
lis išstatytas pardavimui, 
bet niekas nepirko. Paga
liau apsižiūrėta,' kad tame 
automobilyje to parties smu- 
gelninko paslėpta 32 svarai 
aukso, $20,000 vertės. Tada 
visi gailėjosi, kad nepirko 
to automobilio.

—o—
Prieš-amerikinės veiklos 

kongresinio komiteto eks- 
pirmininkui, J. Parpell Tho- 
mui, Kalėdų išvaikarėje, 
Pįręzj Trupinąs ^pdsirppino' 

susimylėjimo prezentą.
Thomas, būdamas Kong

rese, buvo sugautus, žiuli- 
kystėse, čekiais vogime pi
nigų iš valdžios iždo. Už 
tai buvo nuteistas, iki 18 
mėnesių kalėjimo ir pasi- 
mokėti $1.0,000.
Ištupėjęs DanĮmry, Conn., 

vištų f ar moję 8 ir pusę 
mėnesio, buvo paleistas, o 
piniginės pabaudos dar iki 
šiol neatmokėjo.

Praeitoje kūčių dienoje 
Trumanas pasigailėjo , šio 
raudonbaubio ir 'sugrąžino 
visas prarastas jo teises.

Ar Trumahas turės tiek 
žmoniškumo dėl mirtiū nu- 
smerktų 'Rosenbergų, kiek 
jis parode, dėl apsivogusio 
reakcionieriaus 'Thomb.1

Kazys Bevardis. J

vybės žymė. Pasirengęs, zdis 
šautuvą, einu artyn. Maty- i čiu, 
ti, dviejų stirnų grobai — 
širdis, jaknos ir plaučiai,
paskendę kraujuose. Viena 
širdis apaugus plėve, o ki
ta veik be plėvės ir mažes
nė. Iš to sužinojau, ’ kad 
viena buvo senesnė, o antra 
jaunutė.

Paėjęs tolyn, sutikau 
žmogų, ir jis prabilo taip: 
“Šią naktį čia už sodo elek
triniu švyturiu apakino 
stirhą motiną su dukteria 
stirniuke ir arti priėję nu
šovė.”

Dar giliau miške medžio
ju ir išvydau ragus. Man 
sustojus už 200 jardų nuo 
ragų, pasirodė ‘ plati kakta 
su didelėmis akimis., žiūrin
čiomis į mane be jokios bai
mės — rodos, tai nepavo
jingas jam sutvėrimas. Aš 
šoviau ožiui tarpan akių, ir 
jo galya nusviro žemyn. 
Bet jis staigiai atsistojo, 
baltą uodegą švysterėjo, 
lyg pasidavimo ženklą, ir 
nubėgo. Kitas šautuvo vam- 

užta-isytas dėl paukš
tai negalima buvo bė

gantį ožį šauti.
Greit pasigirdo bildesys. 

Aš maniau, kad jis per tvo
rą šoko. Manydamas, kad 
šoVimo vietą surasiu be pa
žymėjimo, leidausi ieškoti 
aukos. Paklvdau, narnėčiau 
šovinio vietą ir ožio nera
dau ! Kitas medžiotojas 
Smith rado .mano nušautą 
ožį, kuris be grobų svėrė 
265 svarus. Tai buvo di
džiausias ožys , apylinkėje. 
Kulka perėjo jam per gal
vą tarp ragų. Vienok ožys 
dar bėgo virš 300 jardų.
Kiek žmonių nušaunama

Negana, kad čia šaudo 
stirnas, meškas, Upes, lau
kines kates, ėdžiokus, učė- 
kus, kurapkas, antis ir šeš
kus, da ir zuikius (kiškius). 
Bet ‘ nemažai;. nušauna ir 
medžiotojų. Šį rudenį per 
stirnų medžioklę buvo nu
šauta net 19 “strielčių.” Jie 
žuvo per klaidą, būdami pa
laikyti už stirnas. Dar ir

(Tąsa 4-tam puslap.)

krūvą.
Tarybų Sąjunga išdirba 

keturių^ rūšių automobilius 
—Zis, Zem, Pobieda ir Mo- 
skovik.

Zis panašus į Amerikoj 
Plymouth, juodai lakuotas 
ir papuoštas žibančiu chro
mu, labai greitas ir pajė
gus. Zim žemas ir platus, 
taip pat labai greitas ir pa
jėgus.

Pobiedax vidutiniško dy- 
džįo, ir gerai padarytas, 
kad gali važinėti rupiais 
laukų keliais. Moskovik — 
tai mažiausias automobilis

iš visų keturių; jo motoras 
turi tik 4 cilinderius^ Bet 
jis labai parankus ir eko
nomiškas. Sakoma, kad tin
kamas važinėti kaimiečiam 
negrįstais keliais, panašiai 
kaip Amerikoje buvo mode
lis T. Fordas; labai ištver
mingas. *

Tadgi ar neaišku, del ko 
amerikiečiai taip labai gąs
dina Tarybų Sąjungą H- 
bombomiis? Juk jie perma
to, /kad jų automobilių 
marketui gręsia pavojus, 
nes, atsirado kompeticija.

Pregresas.

KAIP BISMARKAS 
APGAVO PRANCŪZUS

Vokietija per trumpą 
laiką sukūlė Franciją 1870 
metais. Po to Franci ja ne
gali pasitikėti vokiečiais. 
Dalykas labai įdomus.

Kaip laike Franci jos. Re
voliucijos Napoleonas Bo
napartas įsiveržė į impera
toriau^ vietą, vedė baisius 
užkariavimo karus, kol 
1812 m. buvo supliektas 
Rusijoj, taip ir jo giminai
tis Louis Napoleonas pasi
elgė.
Istoriniai įvykiai

Po Napoleono Bonapar
to susmukimo ir Vienoje 
Kongreso (1815 m.), Vokie
tija dar buvo susiskaldžius 
i 39 atskiras karalystes ir 
kunigaikštystes. > Prūsijos 
karalystė buvo didžiausia. 
Po pasmaugimo liaudies 
revoliucijos 1848 m. Euro
poje, Vokietijoj įsigalėjo 
grafas Otto Von- Bismarck, 
gimęs 1815 ir miręs 1898 
metais.

Bismarkas, patapęs Prū
sijos kancleriu (pemjeru), 
pradėjo sukti darbą, kad 
apvienijus vokiečių kara
lystes. ii ' kunigaikštystes. 
Pirmiausiai Bismarkas su
sitarė sU keliais vokiečių 
karaliais ir Austrijos kara
lium.. ir 1864 metais už
puolė Dąniją,. Vokiečiai ir 
austrai greitai karą laimė
jo ir nuo Danijos atplėšė 
Šlezvigo-Holsteino ir Lu- 
nenburgo kraštus.

Bet susipyko vokiečiai ir 
antrai dėl grobio. 1866 me
tais Vokietija užklupo Aus
triją ir po kelių mušiu karą 
laimėjo. Tada 1867 metais, 
Bismarkui vadovaujant, su
sidarė Šiaurinis Vokiečių 
Susivienijimas, kuriame 
vadovaujamą rolę užėmė 
Prūsijos karalius Wilhelm, 
kaipo susivienijimo “prezi
dentas”. Kiti vokiečių kara
liai (Bavarijos, Saksonijos, 
Badeno ir kiti) sutiko pasi
duoti Prūsijoj vadovybei.

Anglija norėjo, kad įvyk
tų vokiečių susivienijimas, 
nes tai sudarė stiprią vals
tybę prieš Franciją.

Anglija ir Franci j a pa
saulyje jau daug kolonijų 
buvo prisigrobę ir viena su 
kita nuolat buvo ant pei
lių. Rusija taipgi prielan
kiai į vokiečių vienybę žiū
rėjo, nes tame matė naudą 
savo politikai prieš nedrau
giškas Jai Franciją ir Ang- 
li.iši-' • ' .
* Francijoj prezidento vie- 
tą 1848 metais užėmė Na
poleono Bonaparto gimi
naitis Louis Napoleonas. 
Jis, kaip ir jo pirmesnis gi
minaitis, sujungė reakcines 
jėgas, pasmaugė respubliką 
ir 1852 metais pasiskelbė 
Francijos imperatorium.

Franci jos imperatorius 
Napoleonas tuojau pradėjo 
pasigarsinimo karus. Jis 
buvo vienas iš khrstytojų 
Turkijos į karą prieš Rusi
ją. 1854 metais tokis karas 
ir prasidėjo tarpe Turkijos 
ir Rusijos. Franciją, Angli
ja ir Sardinija stojo *karan 
prieš Rusiją. Prasidėjo Ry
tų Karas, kurio laike Se
vastopolio apgulimas tęsėsi 
per 11-ką mėnesių. Anglai 
ir francūzaį veržėsi į Pa
baltijo saūsžemį, į Kamčat-

IS ISTORIJOS
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ką, į šiaurės provincijas, 
bet rusai juo^ atmušė.

1863 metais Napoleonas 
pasodino ant Meksikos sos
to karaliuįmi giminaitį 
Maksimilijaną (Maximi
lian), pastatė ten Franci
jos armiją jo apsaugai. Jis 
ir Anglija padėjo Ameriko
je pietiečiams kare prieš 
šiauriečius (Lincolną). Bet 
kada Lincoln as karą laimė
jo, tai pasidrąsinę -meksi
kiečiai 1867 m. nuvertė Ma- 
ksimilijano valdžią ir jį pa
ti sušaudė.

Tai buvo skaudus smūgis 
Napoleono politikai. 1854- 
1856 m. karas 'prieš Rusiją 
nedavė jam teigiamų rezul
tatų. Meksikoje prakišo. 
Jungtinėse Valstijose jis 
taipgi prakišo, nes laimėjo 
šiauriečiai. Vokietijoj įvy
ko atskirų valstybių susi
vienijimas ir išaugo prie 
Francijos sienos galinga 
jėga. Louis Napoleonas ir 
jo politikai stengėsi perga
lingo karo pagalba pataisy
ti savo vardą.
Francijos reikalavimai 
Prūsijai

Napoleonas per savo dip
lomatus pareikalavo iš Bis
marko sutikti,' idant Fran
cija paimtų Luksemburgo 
kunigaikštystę, o vėliau 
Belgiją ir dalį Holandijos, 
kaipo atlyglinimą, kad 
Franci ja nesikišo į Vokię-f 
tijos karus prieš Daniją ir 
Austriją, kitais žodžiais, 
kad leido Vokietijai laimė
ti.

Bismarkas gražiai kalbė
jo, tuo kartu ruošėsi mili- 
tariai ir politiniai. Jis pa
prašė Napoleono atstovo 
reikalavimus pateikti raš
tu, būk tas reikalinga jam, 
kad įteikus Prūsijos kara
liui Wilhelmui. Francuos 
nesuprato Bismarko gud
rumo, ir tuojau tą išdėstė 
raštu. Kaip tik tą raštą 
Bismarkas gavo, tuojau jo 
kopijas įteikė Anglijos ir 
Rusijos valdžioms — “žiū
rėkite, kokia grobike Fran
ci j a.”

Anglija tuojau iškėlė 
protestą prieš Francijos 
grobuonišką politiką. Rusi
jos gudrusis diplomatas 
Gorčakovas matė progą 
pasinaudoti Francijos-Vo
kieti jos nesutikimu ir atsi
kratyti1 nepageidaujamų 
1854-1856 m. karo užbaigos 
punktų.

Rusija pasiūlė, kad di
džiosios valstybės karo iš
vengimui sušauktų kongre
są. Gegužės mėn. 1867 m. 
tokis kongresas įvyko Lon
done. Nutarta, kad Vokie
tija atšauktų savo armijos 
dalinius iš Luksemburgo, o 
jo nepaliečiamybę sutiko 
garantuoti visos didžiosios 
valstybės.
Francija rengiasi karan

Nepaisant, kad Napoleo
nas su savo politika izolia
vo Franciją, Italijoj stovėjo 
Francijos armija Romoje ir 
saugojo popiežiaus valsty
bę; francūzai laikė tūlas 
Italijos provincijas paver
gę, kenkė Italijos apsivie- 
nijimui.

Tuo kartu Italijoj ėjo 
Garibaldi ir Mazzini vado
vaujamas šalies apvieniji- 
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mas. Francija rengėsi ka
ran. Su Austrija, Anglija 
ir Rusija ji kivirčijosi. A- 
merikoje jos vardas buvo 
nupuolęs. Bet...

“Karas būtinai reikalin
gas, kad šis vaikas galėtų 
karaliauti,” — tarė Napole
ono žmona Eugenija vyrui, 
rodydama j jų sūnų pava
sarį 1870 metais. Napoleo
nas apsvaigęs, ‘ kaip kiek
vienas agresorius, pasitikė
jimu, kad jis bus karo lai
mėtojas, tik įieško progos.

1868 metais Ispanijoj į- 
vyko revoliucija, ir kara
lienė Isabella buvo nuvers
ta nuo sosto. Ispanijos par
lamentas susirinko ir nuta
rė kviesti į Ispanijos sostų 
karalium Leopoldą Hohen- 
zollerną, giminaitį Prūsi
jos karaliaus. Napoleonas 
nesutiko, kad iš rytų būtų 
apvienyta Vokietija vado
vystėje Hohenzollerno, o'iš 
vakarų tos giminės vado
vaujama Ispanija. Jis per 
savo atstovą pareikalavo 
Prūsijos karaliaus Wilhel- 
mo, kad tas įsakytų Leo
poldui neapsiimti būti Is
panijos karalium.

Prūsijos karalius sakė, 
kad jis neturi tokios ga
lios, bet, matyti, paveikė į 
Leopoldą, nes tas neapsi
ėmė būti Ispanijos karaliu
mi. Napoleonui negana; jis 
reikalauja daugiau ir dau
giau iš' Vokietijos. Įsitem- 
pė tarpe abiejų ryšiai/ ir ■ 
Napoleonas 1870 m. liepos 
12 d. sušaukė savo minist
rų posėdį. Jo ministrai už-' 
tikrino, kad jie karą lai
mės, kad Prūsijos “armija 
nieko nereiškia!” — šaukė 
Napoleono karo ministras.
Karas prasidėjo

Iš vienos pusės, karo no
rėjo Napoleonas, o. iš kitos 
— Bismarkas. Pastarasis 
naši tarė su maršalu Won 
Moltke. Šis užtikrino, kad 
vokiečiai sukuls francūzps. 
Bismarkas slapta nuo ka
raliaus perdirbo vokiečių 
atsakymą Franci jai taip, 
kad karas būtų neišvengia
mais. Liepos 20 d. 1870 'm. > 
karas tarpe«>Prūsijos-Fran- 
cijos prasidėjo. Mūšiai tar
pe .vokiečių ir francūzų 
prasidėjo rugpiūčio pirmo
mis dienomis. Francija pra
džioj karo fronte turėjo 
310,000 vyrų. Vokietija per 
15 ..dienų pastatė 600,000 . 
vyrų. Prūsijos karalis \yil- 
helmas ir Francijos impe
ratorius Napoleonas abu iš
vyko į frontą. Po pirmo %su- 
sirėmimo . Napoleonas pa
siuntė savo žmonai Euge
nijai pranešimą, kad “krik
štas prasidėjo”...

Bet vokiečiai, būdami 
skaitlingesni, geriau, pasi
rengę, sukūlė 180,000 fran
cuzų, vadovaujamų marša
lo Bazaline prie Gravelotte 
18 d. rugpjūčio. Kitas fran
cuzų maršalas bandė atsi
laikyti Metz tvirtumoje- 
Napoleonas ir MacMahon 
su 112,000 francūzų 'Skubi
nosi į pagalbą apsuptiems, 
Metz tvirtumoje, bet juos 
pačius prie Sedanų apsupo 
200,000 vokiečių. Rugsėjo 1 . 
d. Sedane .84,000 francūzų, 
maršalas MacMahonas ir
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Rusijos praeities
, (Ištraukos iš ‘TSRS Istorijos’)

Pugačiovo persekiojimas.
Sunkus pralaimėjimas, besi
artinąs ruduo ir pasunkėjusios 

.sąlygos maistui bei pašarui
• gauti privertė Pugačiovą trau- 
Zikti į pietų stepes. Dešiniaja- 
*Jme Volgos krantelis jo ka- 
*riudmenės buvo belikęs men- 
*ikas būrys. Tačiau, kai Puga- 
*'Čiovas pasirodė tirštai gyve
namuose rajonuose, kur buvo 
;;daug dvarininkų ūkių, jo ka- 
*:riuomenę papildė nauji bau- 
rdžiauninkų valstiečių būriai. 
•J pietus nuo Nižnio Novgoro-
• do apylinkių veikiai visas Pa- 
; volgis apimtas sukilimo. Mies:
• tai pasiduodavo beveik be pa- 
-'•sipriešinimo. Valstiečiai atei-
• davo patys ir su savim atsi- 
*•vesdavo surištus dvarininkus, 
į Šitie ’ valstiečių papildymai 
2'greitai susirinkdavo, betgi 
“greitai ir išsiskirstydavo. Ka- 
^riŠkai neparengti, valstiečiai 
- neatlaikydavo susidūrimų su

reguliaria kariuomene. Caro 
daliniai persekiojo Pugačio-

• jvą, sekdami jo pėdomis, ne- 
’•leisdami jam sustoti. Pugačio-
• vas per Penzą, Saratovą ii
• Kamyšiną rugpiūčio pabaigo- 
Jlje priėjo Caricyną. čia jį pa-
• vijo Michelsonas ir galutinai 
J sumušė. Pugačiovas su kelio-
• mis dešimtimis kazokų šusku-
• bo persikelti per Volgą ir pa- 

• sitrakti į stepes. Iš visų pusių
• apsuptas, Pugačiovas blaškė- 
■» si po stepes, stengdamasis 
i prasiveržti į Jajiką.
■

Kazokai ėmė krikti. Mažiau 
patvarūs ėmė murmėti, kad 
atamanas veda juos į pražūtį. 

*' Buvę Pugačiovo būryje kazo- 
*, ky vyresnieji surišo Pugačio- 

ir atidavė caro valdžiai.
Sukaustę Pugačiovui rankas 

ir kojas pančiais, mediniame 
narve nuvežė jį į Maskvą. 
ČisL.1775 m. sausio mėn. Pu
gačiovas buvo pakartas. Dau
gelis Maskvos bajorų važiavo 
žiūrėti, kaip Pugačiovui vyk
doma mirties bausmė, kuri 
virto “tikromis bajorų iškil
mėmis”. Atminimas apie Je- 
meljaną Pugačiovą išliko liau- 

ir įėjo į jos dainas ir 
“"•padavimus.
- ' Caro valdžia žiauriai susi

dorojo su dalyvavusiais sukili
me gyventojais.

Pugačiovo vadovaujamas 
valstiečių sukilimas nepavyko 
lygiai taip, kaip nepavyko ir 
prieš Pugačiovą buvę Bolot- 
nikovo, Stepano Razino, Bu- 
lavino sukilimai. Pugačiovo 

.valstiečių būriai atkakliai ko
vėsi tik palei savo namus. Jie 
buvo blogai ginkluoti ir nebu
vo kariškai apmokyti. Vals
tiečių tarpe vyravo įsitikini
mas, kad “gerasis caras” gali 

’palengvinti jų būvį. Pats Tu- 
gačiovas dėl to dėjosi 'caru. 
'Vktstiečiai galėjo nugalėti tik 
darbininkų padedami, o dar
bininkų klasės Rusijoje XVIII 
a. dar nebuvo.
kilimai,
nas, — tegali 
|ais .atvejais, jeigu jie derina
mi su darbininkų Sukilimais 
ir jei valstiečių ' sukilimams

a darbininkai. Tik 
su darbininkų

priešaky, sukilimas gali 
kti tikslą.”

•Nors 1773—1775 m. vals- 
karas ir nepavyko, bet 

jis vis dėlto atliko pažangų 
vaidmenį, suduodamas galin
gą smūgį baudžiavos santvar
kai. '

rių kiekvienoje buvo apie 300 
tūkstančių gyventojų. Guber
nijos buvo padalytos į apskri
tis taip, kad kiekvienoje aps
krityje būtų apie 30 tūkstan
čių gyventojų. Gubernijų prie
šakyje pastatyti aukščiausios 
valdžios klausė gubernatoriai. 
Atskirais atvejais dvi trys 
gubernijos buvo sujungiamos; 
jas valdė vietininkai. Taip bu
vo įvykdyta didesnė viso val
dymo centralizacija. Apskri
tis valdė kapitonai viršininkai 
(“ispravnikai”) su posėdinin- 
kais, bajorų renkamais iš)tar- 
po savo. Viso to dėka, bajorai, 
be tos valdžios, kurią jie tu
rėjo kaip žemvaldžiai, -įsigijo 
ir administracinę valdžią, vi
siems savo apskrities gyvento
jams. Bajorams įtraukti į vie
tos administracijos dai-bą rei
kėjo įsteigti apskričių ir gu
bernijų bajorų bendruomenes.

1785 m. bajorai gavo “ma
lonės raštą” (“žalovannaja 
gramota”). šiuo raštu buvo 
patvirtinta bajorų teisė val
dyti žemę ir baudžiauninkus. 
Jame taip pat buvo patvirtin
tos ir visos anksčiau suteikto
sios privilegijos: atleidimas 
nuo kūno bausmės ir asmens 
mokesčių. Kiekvienos apskri
ties bei gubernijos bajorai su
darydavo apskrities ir guber
nijos “bajorų bendrumenes,” 
turėjusias savivaldą. Apskri
tyje gyveną bajorai kartą per 
„trejus metus suvažiuodavo 
rinkti apskrities bajorų vado. 
Gubernijos bajorai suvažiuo
davo išrinkti iš apskričių ba
jorų vadų tarpo gubernijos 
vado ir kandidatų į adminis
tracijos vietas. Bajorai gavo 
teisę pareikšti savo reikalus 
general - gubernatoriui, o per 
ypatingus 
natai bei

nastijos, narių tarpusaviu1.. ko
vą dėl valdžios. \ Vienas iŠ jų, 
Šagin - Girėjus, buvo paskelb
tas chanu padedant rusų ka
riuomenei, įvestai į Krymą. 
1783 m. šagin - Girėjus buvo 
rusų vyriausybės nuo valdymo 
nušalintas, o Krymas “Tau-r 
ridos” vardu prijungtas prie 
Rusijos. ” -

Rusijai buvo grąžintos der
lingos stepės prie Juodosios 
jūros. Jos imta vadinti Nau
jąja Rusija (“Novorosija”). 
čfa ėmė skverbtis godūs. ru
sų dvarininkai. Jie graibstė 
geriausias Krymo žemes, ypa
čiai pakrantes ir- derlingus slė
nius. Juodosios jūros pakran
tes stepėse per trumpą laiką 
išaugo stambūs žemės ūkiai, 
priklausę įvairiems imperato
rės didžiūnams ir generolais. 
Stepių plotai paskubomis, bu
vo apgyvendinami. T(arp nau+ 
jakulių buvo ir rusų valstie
čių, prievarta išvežtų iš cenr 
trinių apskričių, graikų, armė
nų ir vietos totorių. . Ypač 
pralobo imperatorės favori
tas generolas Potiomkinas, pa
skirtas naujai prijungto kraš
to general - gubernatoriumi. 
Potiomkinas paimdavo į ka
ri momenę surinktus , rekrū
tus (naujokus) ir juos įkur
dindavo savo žemėse. Novo- 
rosijoje ir Kryme atsirado 
naujų miestų ir tvirtovių. Ties 
žemutiniu Dniepru buvo įkur
tas Jekaterinoslavo mieštas 
(dabar —Dniepropetrovskas), 
tapęs administraciniu krašto 
centru. Kryme buvo pasta
tytas sustiprintas uostas lai
vynui — Sevastopolis. Netoli 
Dniepro žiočių išdygo Cher- 
sono tvirtovė. 1

-taįs sąjungoje; 
rą išėjo Austrija, 
riuomenė tuo melu ėmė siaus
ti stiprią turkų tvirtovę Oča- 
kovą., Rusų armijai, veiku
siai prieš Turkiją, vadovavo 
Potiomkinas, gabus, bet gar
bėtroška ir neryžtingas žmo
gus, net ir karo metu nepa
miršęs prabangių pokylių. Tuo 
tarpu kareiviai apkasuose ties 
Očakovu badavo dėl maisto 
stokos' ir, esant stipriems šal
čiams, šalo su plonomis mili
nėmis. Kariuomenėje daug 
žmonių sirgo ir mirė. Pralei
dęs kelis mėnesius nieko ne
veikdamas, Potiomkinas paga
liau leido pulti Očakovą. Per 
sniego pūgą, kuri siautė žiau
riam šalčiui esant, rusų ka
riuomenė paėmė šią stiprią 
turklį' tvirtovę.

Iš Istorijos j Įvairūs išsireiškimai

1785 m.

atstovus — ir Sc- 
imperatorei.

naują santvarką ga
vo ir miestai. Visi miestų gy
ventojai sudarė visų luomų 
“miestų bend r u o m e n ę ” 
(“gradskoje obščestvo”), su
skirstytą į šešias .kategorijas. 
Miestiečiai rinko- ‘‘miesto gal
vą” (“gorodskoj golov.a”) ir 
deputatus į “miesto dūmą,” 
tvarkiusią miesto ūkio reika
lus. Miesto savivaldybė buvo 
stambiųjų pirklių rankose. 
Administracinę valdžią suda
rė valdžios skiriamas “mies- 
to, v i r š i n inkas” (“gorodni- 
čij”).

Karas su Turkija (1787 - 
1791). Jekaterina II suprhto, 
kad Turkija, netekusi Krymo, 
nenurims. Rengdamasi į nau
ją karą su Turkija, Jekaterina 
II sudarė su Austrija sąjungą, 
nukreiptą prieš Turkiją.

Krymo ir Juodosios jūros 
pakrantes padidėjęs stiprini-, 
mas, laivyno' ir tvirtovių staty
mas x pagreitino karą su 
kija.

Tur

Valstiečių su- 
nurodinėjo Stali- 

pasisekti tik

vadovauj

Jdase

—o---

19. BAJORŲ DIKTATŪROS 
SUSTIPRĖJIMAS

Valstiečių karas parodė ba
jorijai, kad baudžiavinės val
stybės santvarka nėra pakan
kamai tvirta, kad galėtų lai
duoti dvarininkų valdžią dau- 

; geliui milijonų valstiečių bau- 
į džiauriinkų. Todėl Jekaterina 

, II, tapusi valstiečių karo nu- 
| galėtoja, 1775 m. pradėjo vy- 
~ Tkdyti stambią vietinio valdy- 
. mo reformą. Visa šalis buvo 

suskirstyta į 50 gubernijų, ku-

Do- 
dar
m.

Vyriausybė labai stengėsi 
stiprinti administracinę vals
tybės pakraščių valdžią, 
no kazokų savivalda buvo 
labiau susiaurinta: 1775 
buvo visiškai panaikinta
porožės Siečės likučiai Dnie
pro žemupyje. Ypatingą do
mesį vyriausybė atkreipė į su
kilime aktyviai dalyvavusius 
Jajiko kazokus.

1775-1785 m. reformos dar 
labiau sustiprino krašte bajo
rų diktatūrą. Bajorai gavo 
dar labiau centralizuotą, sti
prų administracinį aparatą, 

.kuriuo remdamiesi galėjo ge
riau sekti gyventojų nuotai
kas ir» greičiau imtis reik^- 
)ingų priemonių valstiečių 
bruzdėjimams malšinti. Jeka
terina II eilėraščiuose buvo 
vadinama “bajorų cariene.”

—o—
20. RUSIJOS UŽSIENIO 
POLITIKA PO
VALSTIEČIŲ KARO

Krymo prijungimas. 1774 m. 
su Turkija sudarytos Kučuk-' 
Kainardžio taikos sąlygos la
bai palengvino Rusijai prisi
jungti stepes ties Juodąja ju
ra ir paimti į savo valdžią 
Krymą. To reikalavo gavy
biniai Rusijos interesai Juo
dojoje jūroje. \Nors Krymas 
ir buvo pripažintas savaran
kišku chanatu, bet savo jė
gomis negalėjo išlaikyti ne
priklausomybės. Karo nusilp
ninta Turkija negalėjo tinka
mu laiku suteikti pagalbos 
Krymo chanatui. Caro val
džia sumaniai panaudojo Kry
mą valdančios Girėjaus di-

Prancūzijos, norėjusios 
ninti Rusiją, skatinama, 
kija 1787 m. paskelbė z Rusi
jai karą.)

Karas prasidėjo ttirkų’ban
dymu paimti rusų nedidelę 
Kinburno tvirtovę,' gynusią 
kelią į Dniepro žiotis. Rusų 
kariuomenė, kuriai vadovavo 
įžymus karo vadas Suvorovas, 
drąsiu antpuoliu nubloškė į 
jūrą išsilaipinusį priešais tvir
tovę turkų dalinį. Kitais me-

silp- 
Tur-

! Izmajilo apsiaustis ir jo 
štiirmavimas. 1789 m. Suvo
rovas du kartus sumušė tur
kus, ties Fokšanų miestu ir 
prie Rymniko upės. Už per
galę prie Rymniko upės Su
vorovas gavo “Rymnikiškio” 
grafo titulą. Tuo tarpu Aus
trija, veikusi labai neryžtin
gai ir lėtai, sudarė su Turki
ja atskirą sutartį. Rusija tęsė 
karą. 1790 m. rusų kariuo
menė apsiautė’ Dunojaus žio
tyse buvusią stipriausią tur
kų Izmajilo tvirtovę. Rusų 
armijos padėtis buvo labai 
sunki, ypač artėjant žiemai. 
Kariuomenė neturėjo sunkio
sios (apsiausties) artilerijos, 
taip pat maisto atsargų ir ku
ro. Kariuomenėje ėmė plisti 
ligos. Tada kariuomenei, ap
siautusiai Izmajilą, vadovauti

■ buvo paskirtas Suvorovas. 
Nors tvirtovėje turkų įgula 
buvo žymiai gausesnė už jo 
kariuomenę, jis tuojau ėmė 
rengtis tvirtovę pulti. Prieš 
puolimą Suvorovas pasiuntė 
turkų tvirtovės komendantui 
trumpą raštelį, siūlydamas pa
siduoti: “Aš su kariuomene 
esu čia atvykęs. Dvidešimt 
'keturios[ valandos pagalvoti —' 
laisvė; pirmas mano šūvis — 
•jau nelaisvė; puolimas -— mir
tis.” Turkų karo vadas at
sakė: “Greičiau Dunojus su
stos tekėjęs ir dangus nu-, 
grius 1 ant žemės, negu pasi
duos Izmajilas.” Auštant ru
sų kareiviai, nepaisydami bai
sios tvirtovės ugnies, pasista-

. tė kopėčias ir užlipo ant tvir
tovės sienų, buvusių vietomis 
iki. 10-15 metrų ^aukščio. Visą 
dieną vyko kautynės vyras 
prieš vyrą. Vakare Izmajilas 
buvo paimtas. Turkų žuvo 
apie 26 tūkstančiai žmonių.

(Tąsa iš trečio pusi.) 
Napoleonas pasidavė prū
sams į nelaisvę.

Jo karalienė su sūnumi 
pabėgo į Anglįją. Vokiečiai 
veržėsi giliau ir apgulė Pa
ryžių. 1871 m. kovo 1 d. Pa
ryžius pasidavė vokiečiams. 
18 d. kovo Paryžiuje liau
dis sukilo ir paskelbė Pary
žiaus Komuną, pirmą pa
saulyje darbo žmonių val
džią, kuri išsilaikė šešias 
savaites prieš bendras 
francūzų ir prūsų reakci
nes jėgas.

Francijos nauji valdovai 
priešakyje su A. Thiersu 
pasirašė su Vokietija tai
kos sutartį. Vokietija gavo 
Alsace ir Lorraine provin
cijas ir 5,000,000,000 fran
kų kontribucijos (bilijoną 
dolerių, pagal tuometinę 
Francijos pinigų vertę).

Laike Prūsijos-Vokieti- 
jos karo,’Italijoj 'buvo lik
viduota popiežiaus valsty
bė, kurią saugojo Francijos 
armija. Rusija panaikino 
jai draudimą turėti karo 
laivyną Juodojoje Jūroje. 
Anglija buvo patenkinta 
Francijos nusilpnėjimu. 
Francija buvo nualinta ir 
pradėjo ieškoti suartėjimo 
su Rusija ir Anglija. Vo
kietija susicentralizavo į 
stiprią valstybę.

Medžioklė Maine Vaisi

Užrašyk Laisvę Savo ’Draugui.

\Vher eit comes from
*T^ZW**I " ■ /"***-*«*^2^*

Where it will go

y ■' t . ■

. t , i
Buvusia prezidentas Trumanas pasiūlė Kongresui pri

imti metinį budžetą, į kurį taksais ateity (sekamai: pasr 
kiri žmonės turėtų sumokėt po 41 c. kiekvieno tak- 
sais įplaukiančio dolerio j valstybės iždinę, korporaci
jos 29 c. Išmokėjimams iš kiekvieno dolerio skiriama 
59 centai militariniams reikalams. Kongre$ąs žada ma
žinti taksus. ' i' • ' 'i ,

Apie permainas. — Visi 
daiktai privalo keistis į ką 
nors naują, įxką nors keis
tą. Longfellow

Mes žinome, kuo mes esa-^ 
me, bet nežinome, kuo mes 
galėtume būti.

Shakespeare 
(Hamlet)

Pilietybe. — Kai Sokrato 
teisėjai paklausė, kurios 
šalies piliečiu jisai save va
dina, jisai pareiškė: “Esu 
pasaulio piliečiu.” Nes ji
sai laikė save viso pasaulio 
gyventoju ir piliečiu.

Cicero

žmonės yra tuo, kuo mo
tinos juos padarė.

Emerson

VILNIES
KALENDORIUS

1953 Metam
Prirengė L. JONIKAS

Išleido dienraštis Vilnis
Knyga 160 Puslapių, Kaina 50c

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 kiekvienam apsišvietusiam žmogui il
gais žiemos vakarais. Įsigykite jų tuojau.

(Tąsa, nuo 3 puslapio) 
viena moteris liko nušauta 
ir miško kirtikas užmuštas 
vieton ožio.
Stirnų gana daug iššaudo. 

Vienok jų daug ateina iš 
Kanados. Mat, McCarrano 
įstatymas stirnų nepalie
čia.

Čia seniau būdavo daug 
zuikių, bet dabar labai pra
retėjo. Mat, šis žvėrelis 
y rd labai ramus. O priešų 
turi daug. Zuikį plėšo lau
kinės katės ir farmerių ka
tės, š.unes, lapės, vanagai, 
pelėdos ir kt. Na, ir žmo
gus zuikius medžioja be
veik-visuomet. Todėl jie čia 
baigia nykti.

Dar ne tik šaudo, bet ir 
siųstais gaudo įvairius žvė
ris bei žvėrelius. Geri me
džiokliai tuo būdu per žie
mą užsidirba keletą šimtų 
dolerių. .
Prisiminus medžiokle 
Lietuvoj

Galima prisiminti ir apie 
Lietuvos medžioklę. Cari
nėje Lietuvoje pona^ Vins- 
lovaučius surengdavo me
džioklės ablavą ant zuikių. 
Užsibaigus tokiai medžiok
lei, zuikius sukabino ant 
kablių korose (ant roby- 
nų) ir vežėsi į dvarą. Zui
kiai pradėjo kristi nuo kab
lių ant kelio.

Dabar gyvenantis^ Au- 
burne, Me., Kazys Martin- 
ka, tžda gyvenęs Lietuvoj, 
surinko zuikius, sveriančius 

.po 20 svarų, ir parsivežė 
nąmo — i Didžiagrašių kai
mą. Vadinasi, Kazys neme
džiojęs turėjo zuikienos į- 
valias.

Aš esu nušovęs Lietuvoj 
zuikį, sveriantį 25 svarus. 
Čia, Maine valstijoj, zuikis 
sveria* 3 su ’puse svarus, o 
jeigu 4 svarus, tai jau ge
ras. Reiškia, Lietuvoj vie
nas zuikis, o čia 6 zuikiai 
mažiau sveria, sudėjus į 
krūvą.

Vizbaras.

Philadelphia, Pa.
Mirė LDS 107 kp. narys
Sausio 20- d. mirė Jonas 

Jankauskas, LDS 107 kuopos 
narys iy Laisvę^ skaitytojas.

Jis pašarvotas nariiuose, 
7906 Lyons Ave. Bus palai
dotas šeštadienį, sausio 2|4 d.

LDS Narė.

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:

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

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A V (7 r 110-12 ATLANTIC AVENUE, 
LAluV t RICHMOND HILL 19, N. Y.

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 pavardes 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.

Siuomi užsiprenumeruoju A. DAGILIO poezijos knygelę 

ir užsimoku $...............

Vardas ir Pavardė

• Antrašas

Miestas'

PASTABA: Vardus ir pavardes, taip pat 
užrašykite aiškiai, suprantamai, nės knyga bus 
maratonams pasiųsta tiesiai į namus..

adresus, 
prenu\

4 pusl.-Laisvė (Liberty )-Penktadien Sausio-Jan. 23, 1963 
f i,? ■ * ■*'
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

(Tąsa)
Reikėjo daug vargo uždirbti 

tiek, kiek ji išleisdavo per dieną. Jos mo
kinės buvo išsisklaidžiusios tolimuose 
kvartaluose; o Paryžiuje tada dar nebu
vo nei autobusų, nei metro. Kai ji vaka

re grįždavo, jai skaudėdavo kojas ir jos 
bateliai plyšo. Bet ji buvo tvirta ir pa
tenkinta, pažinusi gyvenimą ir triūsą 
dėl kasdieninės duonos kąsnio. Pelnyti 
sau duoną tai buvo naujas Anetai daly
kas! Kai jai pavykdavo tos mažutės va
lios dvikovos su savo išnaudotojais, ji 
buvo taip savo diena patenkinta, kaip tie 
žaidėjai, kurie, džiaugdamasi dėl išloš
tos partijos, pamiršta menkutį .lošimo' 
užstatą. Ji išmoko geriau matyti žmo
nes. Ne visuomet tai būdavo gražus vai
zdas. Bet viską verta pažinti. Ji suėjo 
į sąlytį su juodo darbo pasauliu. Vis dėl
to sąlyčiai menki, paviršutiniški!. Jei 
turtas atskiria, ne mažiau skiria ir var-

< gas. Kiekvienas užsiėmęs savo rūpes
čiais ir savomis pastangomis. Kiekvienas 
mato kitame ne tiek vargo brolį, kiek

. I varžovą, kuriam dalis yra skirta jo są- 
S' skaiton...

Aneta suvokė šį jausmą moteryse, su
• kuriomis ji turėjo varžytis; ir ji tą jaus

mą suprato: jų tarpe ji buvo privilegi
juota. Jei ji ir dirbo, nenorėdama būti

• sesers išlaikoma, tai juk sesuo vis tiek 
buvo čia pat: ji buvo apsaugota nuo

• skurdo rizikos. Ji nepatyrė ligūsto ne-
< tikrumo rytojumi. Ji džiaugėsi savo vai

ku; niekas nesikėsino jai jį išplėšti. Kaip 
lyginti jos likimą su tos moters, kurios 
istoriją ji sužinojo, — mokytoja, atleis-

!< ta už tai, kad ji, kaip ir Aneta, išdrįso 
» tapti motina! Tiesą sagant, iš pradžių 

j ji buvo palikta dirbti su sąlyga, kad ji 
' ’ slėptų savo motinystę. Ištremta į blogą 

vietą, į kaimo gilumą, ji turėjo atsiskir
ti su savo kūnu sukurta būtybe. Bet ji 

. negalėjo išsilaikyti nenuskubėjusi prie 
jos, kai toji būtybė susirgo. Paslaptis 
paaiškėjo, ir dorovingasis kaimas žiau- 

, riai džiaugėsi. Aišku, Universiteto va- 
, dovybė patvirtino liaudies sprendimą, 

išmesdama į gatvę abu įstatymams ne
paklusniuosius. Taigi jiems Aneta atėjo 
paveržti skurdžią.duoną! Ji vengė kreip
tis į fas' vietas, kurių ana prašė. Bet ten 
Anetos labiau norėjo. Kaip tik todėl, 
kad ji ne taip godžiai tų vietų ieškojo, 
kad jai ne taip labai buvo reikalinga. 
Alkanieji nebranginami. Bet nelaimin
gosios, kurių vietas ji užėmė, ją laikė 
įsibrovėle, kuri jas apvagia. Jos žinojo 
esančios neteisios; bet neteisingumas pa
guodžia, kai esi neteisingumo auka. Ane
ta pamatė patį didžiausią karą, dirban
čiųjų karą, — ne su gamta ar su aplin
kybėmis, ne su turtuoliais, kad atimtų iš 
jų duoną, — karą dirbančiųjų su dir-

> bančiaisiais, kad atimtų vieni iš kitų 
duoną, nukritusius trupinius nuo. tur
tuolių stalo arba nuo Valstybės šykštuo
lio Krezo... Tai didysis skurdas. Labiau 
Jaučiama moterų. Ypač šių laikų mote
rų. Nes jos pasirodė dar nesugebančios 
organizuotis. Jos šiuo atžvilgiu pasiliko 
primityviojo karo būklėje—vienas 'prieš 
vieną; užuot sujungusios savo" vargus, 
jos dar labiau juos daugino...

Stingstanti, krauju plūstančia širdimi 
jj, nepaisant viso to, su džiaugsmo lieps
na akyse, Aneta žengė savo nedėkingo 
darbo keliu, palaikoma to darbo, nauju- 
mo, jėgų pertekliaus ir minties apie savo 

' mažytį, kuri ją džiugindavo ištisą die- 
■ ną.

Į • , * .
r , 4 ■

g. , Markas dieną praleisdavo Silvi dirb- 
® tuvėje. Teta Viktorina užgeso netrukus 
į. po įsikūrimo. Ji negalėjo pakelti neteki- 
"mo senojo židinio, senųjų baldų ir pa- 
yL procių, kurie buvo susidarę ramiai išgy- 

. venus pusę amžiaus. Kadangi Aneta iki 
v vakaro negalėdavo grįžti namo, vaiką 

paimdavo Silvi pas save. Jis buvo dirb
tuvės katinėlis, lepinamas klienčių ;ir 
darbininkių, špiūkštinėjąs visomjs ketu- 

? •<. riomis, sėdįs po stalu, rankiojus segtu
kus ir atkarpas, išplaikstąs siūlų sruo
gas, ritinėjus kamuoliukus, prikimštas 
saldumynų ir apibertas bučiniais. Tai 
bihvo kokių trejų ketverių metų berniu-

I kas, šviesiai kaštaninių plaukų, kaip 
Anetos, po ligos vis dar bent ' kiek pa-.

Išblyškęs. Gyvenimas jam buvo amžinas 
Spektaklis. Silvi .būtų galėjusi prisimin
ti pirmuosius savo patyrimus, kai, sėdė
dama po savo motinos prekystaliu, klau
sydavosi klientų. Bet suaugusieji nuo

• 
savo kojūkų aukštumos visai kitokį tu
ri matymo plotą, todėl ir negali žinoti, 
ką godžiai graibsto vaikę akys. O jo 
rausvosios ausytės... Dirbtuvėje jos turė
jo ką veikti ! Liežuviai malė, pašaipūs, 
drąsūs, akiplėšiški. Drovumo nuodėmės 
neturėjo nei .Silvi, nei jos kaimenė. Sma
gus juokas, smagi apkalba varo ir ada-. 
tą... Apie mažytį niekas negalvojo. Ar 
jis galėjo suprasti?.; Jis nesuprato (tai 
daugiau negu galimas dalykas), bet jis 
rinkdavo, jis nieko nepraleisdavo. Vai-’ 
kas viską surenka, viską čiupinėja, vis
ką ragauja. Tep^bisaugo, kas kalba! 
Susikūprinęs po kėde, jis kimšo į burną 
visa, kas tik krito iš viršaus, — pyragai
čio trupinius, sagas, vaisių kaulelius; jis 
taip pat kimšosi ir žodžius. Pats to ne
žinodamas! Kaip tik! Kad žinotų! Ir

' jis juos kramtė, niūniavo... x
— Paršelis!..
Tai mokinė išplėšdavo jam iš rankų 

kaspiną, kurį jis čiulpdavo arba norėda
mas išbandyti kišdavo į nosį. Bet iš jo 
nebeišplėšdavo prarytų pokalbių. Dabar 
jis dar nieko su jais neveikė; jis netu- 

' rėjo ką su jais veikti. Bet jie nedingo.
Ištrauktas iš po baldų ir iš po sijonų, 

kur jis smalsiai studijuodavo besiblaš
kančias kojas ir jų belaisvius pirštus, 
kurie raitosi bateliuose, vėl atstatytas į 
normalią padėtį didžiųjų pasaulyje, jis 
tyliai ir ramiai sėdėdavo ant žemo suo
lelio tarp Silvi kojų. Arba tarp kojų ki
tos sijonuotos, nes teta retai būdavo vie
noje vįetoje. Jis priglausdavo savo 
skruostą prie šiltos medžiagos, ir, atver
tęs galvą, atkišęs nosį, jis žiūrėdavo į 
tuos pasilenkusius veidus, primerktas 
judrių lėliukių akis, • gyvas, spindančias, 
į šias burnas, kurios .nukanda siūlą, ir 
tada pasimato seilės ir apatinė (ji atro- 

' do viršuje) lūpa, kurią čiulpia dantys, 
ir šnervių apačia, išraizgyta raudonais 
tinkleliais)ir plastanti kalbant; įr į tuos 
pirštus, kurie skuba kartu su adata; ir 
staiga ranka pakutendavo jam smakrą.: 
ant piršto galo būdavo antpipptis, kuris 
jam kaklą šaldydavo... Ir čia, kaip , ir 
prieš valandėlę, niekas'jam nedingo; tie 
šilti ir vėsūs sąlyčiai, tas pūkinis'.drung
numas, tos raustančios šviesos ir tie še
šėliai, kurie gintaru nuspalvina gyvo 
kūno lopinėlius, ir tas moterų kvapas... 
Jis viso to tikriausiai sąmoningai nesu
vokė; bet jo daugialypė sąmęnė, ši dau- 
giaakė sąmonė, išsisklaidžiusi vaiko, esy
bės periferijoje, pakeliui registravo įspū
džius į savo lapą... Tos moterys nė ne
įtardavo, kad jų vaizdas nuo kojų iki 
galvos įsispausdavo šioje jautrioje plok
štelėje. Tik jis matydavo jas dalimis; 
kai,,kurių dalių trūko; taip kaip sudeda
muose paveikslėliuose, kai dalys sumai
šytos. Iš čia kilo ir jo keisti ir nepasto
vūs pomėgiai, taip pat gyvi, kaip ir įvai
rūs, kurie atrodė aikštingi, o iš tikrųjų 
buvo ne tiek nepastovūs, kiek daliniai. 
Koks nors gudruolis būtų galėjęs pasa
kyti, kas jam patiko kiekvienos iš tų mo
terų! Kaip tikras šeimoą katinėlis, jis 
labiau mylėjo rankų švelnumą negu visą 

, asmenį. Ir šių švelnumų visuma buvo 
šeimos židinys, dirbtuvė. Jis buvo nuo
širdžiai savimeilis. (Ir teisėtai: maža
sis statytojas pirmiausia turėjo sudėsty
ti savąjį as.) Atvirai savimeilis net ir 
glamonėdamasis. Jis buvo meilus, nes jis 
norėjo patikti, ir jam tai buvo malonu. 
Bet toks jis buvo tik su savo išrinktosio
mis. ’ . ♦ * ’ ■

Nuo pat pirmųjų dienų didžioji jo fa
voritė buvo Silvi. Jo, kaip naminio gy
vulėlio, instinktas tuoj p\t pajuto, kad 
ji yrą šeimos židinio dievas, šeiminin
kas, 'kuris dalina valgį, pabučiavimus, 
dienos nuotaiką, ir kad pravartu yra 
jam meilintis. Bet dar geriau, kai jis 
tau meilinasi. Ir mažytis sugebėjo pa
stebėti, kad ši ^privilegija jam Buvo su
teikta. Be to, jis nė neabejojo ją užsi
tarnavęs. Taigi nesistebėdamas, belę pa
tenkintas, jis priimdavo jam reiškiamą 
malonų ir pataikaujantį atelje valdovės 
meilumą. Silvi jį lepino,'jam saldžįažo- 
džiaudavo, gėrėdavosi jo mostais, jo 
žingsniais, jo žodžiais, jo protu, jo 
grožių, jo 'burna, jo akimis,’, jo no
sim.; jr rodydavo jį.savo klientėms ir 
didžiuodavosi juo, tarsi pati būtų,jį pa
gimdžiusi. Tiesa, ji vadindavo jį taip 
pat: - s ’

— Mažasis palaidūne! Gvinėjos čirkš- 
iy!

(Rus daugiau)

NAUJOJE STATYBINIŲ ME- traktoriniu darbų plana.. Duo- 
DžIAGŲ GAMYKLOJE »
KAUNAS.— Kauno srityje 

plečiama statybinių medžiagų 
gamyba. Prieš kurį laiką Jie
sios upės pakrantėse buvo at
likti kreidos sluoksnių tyrinėji
mai. Juos užbaigus buvo pa
statyta kalkinė esamiems žalia
vos ištekliams eksploatuoti. Jau 
veikia dvi kalkių periędinio 
veikimo krosnys, kuriose jau 
išdegta 300 tonų kalkių ir to
liau tęsiamas paruoštų pusfab
rikačių degimas.

Įsisavinti naują gamybos 
procesą padėjo broliškųjų res
publikų technologai.

'tąjį žodį MTS kolektyvas są
žiningai vykdo. Sutinkant 
Spalio revoliucijos-7' šventę 
MTS metinį traktoriniu darbų 
planą įvykdė 102 procentais. 
Atskirų traktorininkų . darbo 
rodikliai žymiai geresni.

Padedant MTS, rajono kol- 
ūkiu.ęse mechanizuojamos gy
vulininkystės fermoj. Antai, 
Spal. revoliucijos švenčių gar
bei Julijos žemaitės 
kolūkyje 
girdykla 
mose.

Didis darbo pakilimas

ŠIAULIAI, XI. 2 d. 52— 
Gatvėse, ant visuomeninių pa
statų frontonų ir pramonės į- 
monių cechuose iškabinti pir
mieji plakatai ir transparen- 
tai su šūkiais.

šie šūkiai susilaukė karšto 
atgarsio pramonės įmonių ko- 
lektuvuiose. Visur dar plačiau 
išsivystė kova už sėkmingą 
šventinių įsipareigojimų įvyk
dymą.

Aleksandrijos plytinė. . čia 
degė j as Antanas Bieliauskas 
kasdien iš kiekvieno degimo 
kanalo kubinio metro gauną 
300—400 plytų daugiau, negu 
numatyta užduotyse. Beveik 
tokį pat išdirbį pasiekia de- 
gėjai Povilas Jakubas ir Pet
ras Dauboras. Stachanovinės 
technologijos diegimo dėka 
plytinė spalio mėnesį pagami
no žymiai daugiau produkci
jos, negui numatyta užduotyj. 
Degė jai pasižadėjo diena iš 
dienos didinti produkcijos ga
mybą, įvykdyti metinę progra
mą iki Konstitucijos dienos. 
Su patriotinio pasididžiavimo 
jausmu sutiko CK šūkius Di
džiojo Spalio 35-toms meti
nėms alebastro gamyklos ko
lektyvas. Antano Maižio, Jono 
Seliutavičiaus ir Adol. Sarna- 
činsko vadavąujamos pamai
nos kasdien atiduoda į sandėlį 
bo kelias tonas produk. vir
šumi, plano. Jų sąskaitoje jau 
yra šimtai tonų statybinio gip-i 
so, pagaminto viršum metinės 
programoš. *

Karštai atsiliepė į šūkius ir 
Šiaulių baldų gamintojai. Bal
dų gamybos , meistrai Rom. 
Kuklevičiuš, Domas Baltys ir 
Ąlfredas Daugėtas šventinių 
sargybų dienomis įvykdo po 
dvi ir daugiau išdirbio normų 
kiekvienas. “Rudės” baldų 
fabriko kolektyvas žymiai 
viršijo. U mėnesių programą.

TSKP CK šūkius su dideliu 
pasitenkinimu sutiko Verp
sto trikotažo fabriko, vago
nų depo ir kitų miesto įmonių 
darbininkai bei tarnautojai.

Tėvynė# labui
Marijaunpole, XL 2 d. 52.— 

Rajono kolūkiėčjai ir MTS 
rhecjiąnizatoriąi naujais lai
mėjimais ž. ūkyje pažymi Di
džiosios Spalio socialistinės re
voliucijos 35-,tas metines. Kol
ūkiuose ir MTS vyrauja poli
tinis ir gamybinis pąkilimąs. 
Tarpusavyje lenktyniuodami, 
kasdien vis gėj’esųius ; darbo 
rodiklius pasiekią ZTafašiškįų 
MTS. mechanizatoriai. Susirin
kime parti. 19-to suvažiavimo 
nutarimams "apsvarstyti jie pa
sižadėjo žymiai paspartint ru
deninius žemės ūkio darbus, 
prieš laiką įvyk.dyti metinį

vardo
įrengta automatine 
gyvulininkystes fer-

300 koncertų
VILNIUS, XI. 2 d. 52.— 

Spalio 31 d. Viin. Valstybinės 
konservatorijos salėje įvyko 
pirmasis šį sezoną Lietuvos 
TSR Valstybinės filharmonijos 
styginio kvarteto kamerinis 
koncertas. Kvartetas, suside
dantis iš E. Paulausko, K. Ka
linauskaitės, J. Fledžinskio ir 
M. šenderovo, atliko Čaikovs
kio kvartetą Nr. 2, premijos 
laureato šostakovičiaus kvar
tetą Nr. 1 ir Heiidelįo-Asla- 
piaziano kūrinį “Pasąkaliją.”

Koncerte taip pat dalyvavo 
filharmonijos solistai N. Lif- 
šicaitė ir V. Rubackis. Akom
panavo — E. Dineikaitė.

Lapkričio 2 d. kvartetas su
rengs koncertą Minske, o po 
to vyks į Rygą, kur švęs savo
tišką jubiliejų — 300-ąjį Kon
certą.

Kvartetas sudarytas 1946 
metais įš Vilniaus konservato
rijos auklėtinių,: kurie dabar 
yra šios aukštosios muzikos 
mokyklos dėstytojai.

Su pradžia mėty pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti 
niams kalendorius 1954 
tams.

biz-
me-

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kaS«' 
diena atneš jums j namu? 
svarbiausias žinias is viso pa
saulio.

T;1 'i ,

JUmS-TIKBAI B0K1A SU MIKU 
ISIGVKIT JAS TOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė . ■
DR. JONAS J. KAŠKIAUCIŲS

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: Ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, - 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar kate įkanda; kM'j 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perStėjinjias^ 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektrą- 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės ; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuor . 
jamasi. Nušalimas, saule'apsideginimas, vUŽsikrėtimąs piktr-. 
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p. J

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas. į
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoj# išdėstytų ąe- 

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir , 
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems paka
siuose atsitikimuose.

Ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.
Nupiginta kaina 60c.

Virėja
Statybos kolūkyje

VILIJAMPOLE. — Plačiai 
vykdomos statybos Karolio 
Požėlos vardo kolūkyje. Bai
giama statyti- 175 vietų tipi
nė kiaulidė ir karvidė. Sta
tyboms panaudojamos vietoje 
pagamintos plytos. .

Gerai dirba betonuotojai, 
Kazakevičius, R u s k enkienė, 
Petravičienė ir kiti, kasdien 1 
įyykdantieji po 1 - 2 gamy
bines užduotis.

Kolūkyje mechanizuojamos 
gyvulininkystės fermos. Me- 
chaniz&vimo darbuose akty
viai dalyvauja Raudondvario 
MTS mechanizatoriai. Mecha
nikas Bliudas padėjo karvidė
je įrengti automatines girdy
klas. Kolūkyje šiomis dieno
mis gauti pašarų šutintuvai, 
elektromotoras ir kiti mecha
nizmai. Dabar vyksta jų 
montavimas. Netrukus kol
ūkiečių butuose sužibės elek
tros lemputės. Elektros ener
gija žymiai palengvins kol
ūkiečių darbus.

(K. T.)

Svarbūs pamokinimai valgių, gaminimui
Parašė K. PETRlklENĖ. ' '■

Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.

Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką. Išleido 
Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų Komitetas.

'Kaina $1.00; nupiginta kaina 75c. c

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. ¥.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į LAIME

MATTHEW A 
BUYUS
(BUY AUS KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

<ZOG'S

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

j

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ piREKTORIUS

Liūdėsįo valandoj kreipkitės prie manęs dienų 
ar ndktį, greit suteiksijne modernišką patarna.- 
yimą. Patogiai ir gražiai moderniškai; įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimų ir 
kainom^ būsite pątenįkinti.

K ‘ ♦ N ’ ’ z 1 't

1113 Mt. VernoR St., Phila., Pa.
Telefonas įPoplar 4110 

■ • » ■ X ‘
.......t.-nrn- / - -■ '■ -______________________________

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 3,68 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyveniihą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy- 
venimųs Lietuvoje ir Amerikoje. , į

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
a T A T a V T? ”

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

VISOKIAIS
APDRAUDOS REIKALAIS

i Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 

Ur esate tinkamai aprūpinti apdraųda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat- parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums 'reikia tinkamų i apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, 
biznio, automobilio, ir tt... Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusią apdrauda. Pildome income tax blankas.

Parduodame visokius namus visose miesto dalyse
111-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL, N. Y. 

Telefonai: Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111
v r .... ..  ifii iw .... ,..u—

5 pusi.-Laisve (Liberty) —Penktadien., Sausio-Jan. 23, 1953
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Iš IDS 46-tos 
kuopos veikimo

Sausio 14 d. įvyko kuop. su
trinkimas. Narių atsilankė vi- 

; Ritiniai. f
*; Protokolas iš praėjusio su
sirinkimo ii: kuopos komiteto 
raportas'priimti be diskusijų. 
Finansų rašt. savo raporte pa- 

i žymėjo, kad visi nariai pasi- 
mokėję duokles už praėjusius 
metus, ižde randasi 30 dol. 

'Hariu kuopoje 28 — 17 Simuti
gūsių ir 11 jaunuolių. Mirė 
'Sienas narys, tai P. Burneikis. 
C Kpmisija praėjusio kuopos 
parengimo, kuriame buvo su
vaidinta komedija “Trys My
limos” davė raportą. Pafengi
mas gerai pavyko ir kuopai 
Ęko pelno. Parengimo suruo
šimui daugiausia darbavosi J. 
įfcška, nes jam reikęjo akto- 
žius surinkti ir paskui sumo- 
fcnti, o tai yra nelengvas, dar
bas. žinoma, ir kiti draugai- 
gės gerai pasidarbavo. Tas tik

* parodo, kad' nors ir mažo- 
tfcis spėkomis, jeigu tik yra

' $pro ir pasiryžimo, tai galima 
tF didesnius darbus sėkmingai 
Nudirbti, šiame susirinkime 
drauguose matėsi noro ir pa- 
įryžimo ir ateityje darbuotis. 
Ž Dr&- Juška pranešė, kad 
pamena, kai jam buvo sureng
tas bankjetas paminėjimui jo 
ilgų metų darbuotės meno sri
tyje ir buvo įteikta dovanėlė 
tašomoji plunksna, tai jisai 

‘tuomet pasakė, kad ta plunk
sna nebus padėta rūdyti, bet 

P' bus naudojama rašymui meno 
įrityje.

■ *’ Jisai ‘tą pažadą ir pildo. Su 
ta plunksna- jau parašė du 
veikalu, p' dabar greitu- laiku 
bus gatavas kitas veikalas, tai 
keturių "veiksmų komedija. 
Kuopiečiai Juškos pareiškimą 
šiltai priėmė ir, kai tjk veika-

• Tas bus gatavas, ruošis prie 
perstatymo, žinoma, tai bus 
jau* sekančiam sezonui, kada 
llors rudeniop.

Buvo rinkta kuopos valdy- 
i ha šiems metams: pasiliko 

Veik »risi tie patys, išskyruš 
iždininką, kurio vietoje, J. 
Bartašiaus, išrinkta M. Juš
kienė. Dabar kuopos valdyba 
susideda iš šių: pirm. P. Se
men, prot. sekr. J. Juška, fin. 
£ašt. J. Weiss ir ižd. M. Juš
kienė.
J: Persikėlė kuopon Jonas 
Grybas. J. Grybas ilgus metus

PAKVIETIMAS Į LAISVES

BANKETĄ
GERA VAKARIENE IR ŠOKIAI

Ta puiki iškilmė įvyks ♦
Sekmadienį, Sausio-January 25

Banketas bus
LIBERTY AUDITORIUM

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

. Vakarienė bus duodama lygiai 6-tą v. yak.

GEO. KAZAKEVIČIAVS ORKESTRĄ 
Gros šokiams. Vien šokiam įžanga 75c 

Šokiai prasidės 7:30 vai. vakare

s

Now Yoilot^š^ferZlnlot
Busy streikieriai 
tikisi laimėti

Bušų darbininkai streikie
riai vėl buvo sušaukti į susi
rinkimą sausio 21-mą, St. Ni
cholas Arenoje. CIO tarybos 
paskirta specialė komisija 
jiems pasiūlė pasiduoti arbit- 
racijai. Komisijai planą pa
siūlęs miesto majoras.

Vieną arbitratorių skiltų li
nija, antrą kompanijos, o tre
čią pasiskirtų tiedu. Darbinin
kai turėtų grįžti į darbą tuo
jau, o jų reikalavimas 40 val
andų ir mokesties pritaikymas 
liktųsi arbitratoriams apsvar
styti. #

Prancūzai marininkai 
atsisakė išpažinties

Laivui lie de France susto
jus New Yorko uoste, 185 
laivo įgulos nariai miestan ne
kėlė nei kojos. Jie tos progos 
atsisakė, nes už tai būtų reikė
ję atlikti politinę 'išpažintį. 
Įgula atsisakė tai daryti.

Spaudos atstovai norėjo su
sitikti marininkus laivo, bet 
kompanijos viršininkai spau
dos atstovu laivan neleido. Ta
čiau sakė, jog amerikonas in
spektorius bus išplaukiančia
me'laive ir vėl tardys išplau
kiančius marininkus, nors jie 
ir nebuvo išlipę ant šaltžemio.

Tas nedemokratinis rauso
masis net į svetimšalių darbo 
žmonių reikalus ir sąžinę vyk
domas naujuoju1 Walter-Mc- 
Carran įstatu. Nenuostabu, 
kad visi rimti piliečiai reika
lauja tą įstatą atšaukti, panai
kinti.

gyveno ir darbavosi Mass, 
valstijoje, ypatingai daug dar
bavosi meno srityje. Mass, 
valstijos draugai labai jo ap
gailestauja, bet mes visi 
brooklyniečiai <progresyviai)’ 
džiaugiamės darbštų 
gavę į savo eiles.

Dienraščio Laisvės 
suvažiavimą nutarta 
kinti su penkine, ir 
delegatė M. Juškienė. •

Koresp.

draugą

metinį 
pasvei- 

išrinkta

Tuojau įsigykite bilietą, $3.00 
' I '

Daug palengvinsite rengėjams išanksto 
įsigydami banketo bilietą

Kviečiame visus į metinį 
banketą ir šokius

kimės, kad ir šiemet būsite su 
mumis.

Vakarienė bus 6 valandą.
Šokiai 7 :30. Įžanga 75 c.
Suvažiavimas 1 Oi vai. ryto. 

Šėrininkai ir organizacijų Še
rus atstovaujantieji delegatai 
prašomi pribūti skirtu laiku.

Prašome visų nuoširdžios, 
kooperacijos padaryti šią me
tinę šventę 'tokia, kokios rei
kalauja dienraščio tradicija 
ir gyvenamasis laikotarpis.

T~—“---------------------- --------

K vano paskirtims gaVihejo 
iš kompanijų “dovanas” k

Laisvės •metinis banketas ir 
šokiai įvyks šį so-kmadienį, 
sausio 25-ta. Kviečiame visus 

• ’*» - ♦ dienraščio skaitytojus, rėmė
jus, prietelius dalyvauti. Ir 
prašopie kviesti savo draugus 
ir pažįstamus. Banketo bilie
tas tiktai $3.

Laisvės metinė iškilmė vi
suomet būdavo žymiausioji 
lietuvių pramoga dėl to, kad 
jūs visi tame; pagelbėjote. Ti-

New Yorko Crime Commis
sion posėdyje praėjusį pirma
dienį buvo klausinėjamas “ka
raliaus” Ryarib artimas prie- 
telius Alex De Brizi. Taipgi 
tardė ILA 920 Lokalo finan-' 
sų sekretorių Joseph B. Frank
lin.

Tardymas parodė, kad lo
kalo vardu pebuvo jokios sąs
kaitos banke net nuo 1929 m. 
Viršininkas sakė, kad lokale 
viskas gaunama ir išmokama 
pinigais. Bet kada pareikala
vo finansų knygos, lokalo vir
šininkai pasisakė ir tos neturį.

Tardymt paaiškėjo, kad Dę 
Brizi gavęs bent $2,040 “do
vanomis” nuo' kompanijų. Jas 
radęs su kalėdiniais sveikink 
mais padėtus ant stalo-savo 
raštinėje. ■ . . . i

Kiti svarbesnieji tą' dieną 
liūdymai ir parodymai buvo 
sekami:

Negras laivakrovis, posėdy
je • minėtas tiktai kaip “Joe,” 
pasakojo, kaip1 veikia-“kick- 
back” ir paskolų raketas..

Pittston Stevedoring Co. 
prisipažino, kad “kalėdinėmis' 
dovanomis” Intern. Long
shoremen’s Association virši
ninkams išmokėjo 1 $10,530. 
Ta suma išmokėta laikotarpiu 
tarp 1947 ir 1951 metų. Pir
miau firma buvo prisipažinusi 
tiktai $2,605 išmokėjimą.

d. .
* i f i
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Įsakė giedoti senojo 
himno dalį \

New Yorko Miesto švieti
mo Taryba įsakė mokiniams 
liaudies ir vidurinėse mokyk
lose kas rytas giedoti ketvir
tąjį punktą iš “America” (My 
Country). , K ?

'“America” seniau būdavo 
giedama kaip tautinė giesmė 
-himnas. Tačiau 1931 metų 
kovo 3-čią dieną Kongresas 
nustatė, jog “The Star-Spang
led Banner” yra tautos himnu.

Paskutinė stanza tautinės 
giesmės “America” yra kaip 
ir malda, atsikreipia į dievą.

“Dovanas” davė užtikrinimui, 
kad neturėtų “nesusipratimo 
su darbininkais.”

Mario Frullano liudijo, kaip 
biznio agento Paul Crissali va
dovaujama gauja šoko ant jo 
ir spardė jį tarpkojin. Nuo su
žalojimo jis šešias savaites 
sirgo. Buvęs užpultas už tai, 
jog pareikalavo, kad unija 
darytų ką nors darbininkų 
gerovei. Užpultas už reikala
vimą, kad mokėdami unijai 
duoklę > darbininkai gautų ir 
patarnavimą.

Frullano yra nariu 
1277-to lokalo. > ■’ ’ -

Žmonės pasipiktinę 
kalinimu ligonio

Trylikos teisiamųjų darbi
ninkų vadų komunistų džiūrei 
bylą svarstant, visi teisiamieji 
turi būti laikomi teismabutyj. 

• Taip įsakyta prokuroro ir tei
sėjo Dimock.

Kelintą dieną tokio laukimo 
po kelioliką valandų vargano
je padėtyje liguisto senuko J. 
Mindei sveikata neatlaikė. Jis 
tapo ištiktas širdies , atakoš. 
Po apžiūrėjimo ten pat teis
mabutyj e,‘ nugabentas i ligo
ninę.

Teisiamųjų advokatai reika
lavo- tuojau jo bylą atjungti. 
Tačiau teisėjas Dimock nelei
do. Kai tik senukas kiek at
sipeikėjo, tįsakė jį į teismabutį 
atgabenti?

Senuko liaudies švietėjo kai
mynai ir kiti artimieji pasi
piktinę. žmonės sako: ‘Perm- 
sybyanijos kaliniai ' sukilėliai 
paleido sargą, kuris-’ pasisakė 
sergančiu. O čia valdininkai 
neatleidžia pasilsiui 
senuką riidkytoją.”

Mindelio kaimynai
22-roš vakarą sušaukė masinį 
sūsil’ihkimą 683 Allerton Ave., 
Bronxe, Yrą pasiryžę išreika
lauti atjtmgimą jį o bylos 
kitų Smith Akto. bylų.

ILA

Kaip jie apsiėjo be 
knygų ir be banko

Visa tai atrodė keista teisė
jui Josepl) Proskauer. Jis pa
stebėjo, jog “" tąi yra aršiausią 
paroda, jokias aš esu matęs.” 
Teisėjas vadovauja tyrinėtojų 
komięijait., , ,

,Kaip tie vjršjninkai .vęike ? 
, Fran^ljn,, Įokalp .920 /finan
sų sęĮ<retoriųs, ^ąlfė, kad mo
teris,, yąštįnės darbininkė,, su
rinkdavo nuo. laivakrovių 
duokles, po $9 už tris lųėne
rius. Pinigus, pąimdavęs De 
Brizi. Pats išmokėdavęs išlai
das. O balansą, jei likdavo, 
paduo.davęs Frank]inui. Frau- 
klinas tas iždo liekanas laiky
davęs namie supiltas pyragai
čiams iride. Tai'p jie • pasakojo 
liūdyrrtuose? ''''

Koki tie išmokesčiai; 
kas nutaria mokėti? '

Lokalas palaiko 4 pilno lai
ko viršininkus. Moka po $90 
per savaitę algos it'$25 iškaš- 
čiąms. Turi narių apie 600. 
Užpernai neužtekę pinigų. Pa
jamų buvę $32,500, išlaidų 
$33,850.

Algos dar ne viskas. New 
Yorke įvykusios konferencijos 
penkiems delegatams • (1951 
metais) davę po $500 kiekvie
nam delegato (Jškaščiams. Ir 
dar išmokėję viešbučiui Com
modore $937 už vaišes delega
tams ir svečiams.

Paskui dar skaitytos įvai
rios “dp^iiofcV 'ii* • Vaišės loka
lo viršininkams ir kitiems. ’ 
Viemi ztų' apdovanotų “už. j>a- 
tarbkvimus” ūlHsyta# Dė Bri- 

.zL sūnus .Charles, Jis iš unijos 
iždo .gavęs $3Q0.
1; Klausiami, kas nutarė to
kius išmokesč; daryt, tie ponai 
viršininkai negalėjo pasakyti 
----------- -—-------- ------- 1-------

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIA^ INN dabar

4. TODER 
' IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos

lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai

6 pus!.—Laisvė ( Liberty) -Penktadien., Sau šio-J an. 23, 1953
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PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

r e

Telephone EVergreen 4-8174

- ' ČIA RENKASI LIETUVIAI, UKRAINIEČIAI OR KITI

219 2nd Avenue New York, N. Y
(arti 14th St.) > ! ^Telefonas GR. 3-9865

\ t --- - - - į -■ . - r - i '

NRRA MINIMUM MOKESTIES IR NfiRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais ir, Sekmadieniais Floor Sly»w, 

„. „-Dainos-lr SokiaL Šauni Orkestrą.
•. - • • A N . ■ ■ J t .

Kahn 
buvo

Delegacija užtarė 
įkalintą ligoni

Autorius Albert E. 
ir grupė žymių asmenų 
nuvykę pas poną P. A. Esper- 

,dy, imigracijos viršininką šiai 
apylinkei. .Delegacija reikala
vo išleisti iš belaisvės'sergan
tį Sam Milgrom, sulaikytą de
portavimui. Reikalavo išleisti 
po kaucija.

Ponas Esperdy sakėsi nieko 
negalįs padaryti, nes viskas 
priklauso nuo aukštųjų valdi
ninkų Washingtone.

Komitetas-Milgromui gelbė
ti atsišaukė į visuomenę siųsti 
generaliniam, prokurorui (At
torney General) Herbertui 
Brownell Reikalavimus išleisti 
Milgromą po kaucija.

Budžeto
Harlemo 
prašymą

Harlemo gyventojai 
gaus’prekyvietę 

I

Pagaliau miestinė 
Taryba patenkino 
gyventojų neatiaidi!
ten pastatyti prekyvietę. Tam 
tikslui valdinė įstaiga paskyra 
$500,000.

Tos prekyvietės reikalavi
mas buvo iškeltas prieš kele
rius metus. Už ją kovai vado
vavo tos apylinkės žmonių 
vadas Benjamin J. Davis, ko
munistas. Davis dabar yra į- 
kaĮintas Terre Haute kalėji
me, kaipo vienas pirmųjų 11 
nuteistųjų einant Smith Aktu.

Tirštos miglos vėl buvo ap
gulusios miestą sekmadieni ir 
pirmadienio rytą. Oras šiltas.

SKELBKITeS LAISVeJE I)r. A. Petriką
Philadelphia, Pa.

HELP WANTED—FEMALE

sergantį

sausio

WOMAN. Experienced who desires 
good home for cooking and light 
housework. Own’ room and bath. 
No’ laundry. References required. 
$30 per week. Social Security.

Call MIDWAY 2-4538.
(16-22)

nuo

Užstreikavo 2 Long 
Island šapas

CIO United Auto 'Workers 
nariai užstreikavo dvi Fair
child Aviation šapas. Jose ga
mina inžinams dalis. Farming- 
dale miestelyje esančioje ša- 
poje streikuoja apie 800 dar
bininkų, Valley Stream šapo- 
je‘ 400.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

nei tokių užrašų parodyti. Kas 
gi tars, kad “karaliaus” Ry- 
ano valdomų lok. eiliniai na
riai neturėjo teisės šaukti sa
vo susirinkimus. Negalėjo per
rinkti ^aldylpas. ;

šiame tyrinėjime buvo pa
rodyta* kad De Brizi i? Fran
klinas turi kriminįjinius 
kordus, Bet ir vienas ir 
tikrino nieko nežinoję 
vienas kitą.

rė
ki tas 
apie

Rep.

HOUSEWORK. General Cooking. 
Experience and references prefer
red. All modern appliances; sleep in. 
Thursday and Sunday off. Good 
home; steady position for right wo
man. Phone Melrose 5-1992 for in
terview.

(15-21)

SETTLED WOMAN. Housekeeper. 
Good ironer, some cooking. Sleep in. 
5kz ęlays per week. Good salary, 
good home for right woman. Phone 
Moorestown 9-1509 for interview.

* ‘ • (15-21)

WOMAN. Light x housekeeping, 
part time. Steady position in good 
home. Phone: Flanders 2-2426 for 
appointment or apply in person.

157 Powell Lane, Upper Darby, 
Pa.

(15-21)

WANTED —MaLE
MECHANIC’S HELPER.

HELP
AUTO

Experienced. Steady job; good work
ing conditions; good pay for 
man. Phone OGONTZ 5948. 
for4 JOSEPH VNENK.

* (16-19)

right
Ask

manTOOL MAKER’S 1st zclass 
with gome classic mold making ex
perience preferred. Congenial work
ing conditions. Good pay; steady 
work. Apply in person. BACHMANN 
BROS? 1400 E. Erie Ave. See MR. 
WALTERS.

(9-16) 
________ _____________________ t____________

Virginia 9-612.5PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

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

Except Thurs. & Holidays

.’ '■ I ’

PARDAVIMAI
Vienas namų prižiūrėtojas aplei

džia 1ų užsiėmimą ir parduoda dau
gelį labai naudingų įrankių ir me
džiagų dėl namų savininkų arba 
superintendentų. Yra 10 galionų pen
io, visai naujas meisteriškas Henry 
Difcston & Sons piukla, įvairių du
rims rankinų ir daugelį kitų smul
kių daiktų ir daiktelių. Del plum- 
berių, įvairių brasinių ir galvanizuo
tų daiktų. Taipgi yra visai nauji 
“springsai” pilno saizo lovai, geros 
rūšies. Viskuo čia negalima sumi
nėti, nes yra labai daug įvairių 
smulkių daiktelių. Parduosiu viską 
už labai žemą kainą. * ,•

Kam tokių daiktų reiktų, prašau 
kreiptis kas dieną nuo pietų iki 7 
vai. vakaro, o šeštadieniais per išti
są dieną. 1814’ E. 19th St., Brook
lyn 19, N. Y. Važiuokite Brighton 
Line subway iki Kings Highway sto
ties. Atėję, paspauskite superinten
dent skambutį?

(14-16)

PRANEŠIMAI
mingo Kliubo metinis susirin
kimas atsibus^ sausio (Jan.) 
30, 1953 m., 7:30 vai. vakaro, 
Lietuvių Piliečių Kliubo namo, 
280 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. Ateikite! Bus aptarta, kaip 
toliau kliubas veiks. Ir bus 
renkama kliubo valdyba. A- 
teidami turėkite kliubo narys- . 
tės knygutę, nes be jos nebus"y 
leidžiami i susirinkimą.

Sekr. J. Bikulčius.
(16—17)

BOSTONO APYLINKĖJE
ALDLD 7-tos apskr. kom. posė

dis įvyks 1 d. vasario, 318 Broad
way, So. Bostone. Pradžia 11 va).« 
ryte. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turime labai daug svarbių 
reikalų aptarti. Prašau nesivėlinti.

J. Skliutas, org.
(15-17)

DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Te). EVergreen 7-6868

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

r TONY’S
UP-TO-DAJE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn. N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai /

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283

87-20 85th Street ’ 
WOODHAVEN, L. I., N.Y.




