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KRISLAI
Kariniai pelnai.
Atombombos skandalas.
Nepatenkintos Amerika.
Gavo šaltas kojas.
Numato pavojų.

Rašo J. Gasiūnas

Karas Korėjoje ir šaltasis 
karas, kapitalistini pasauli a- 
pimąs, Amerikos korporaci- 

, joms ir bankininkams yra 
pelningiausias šaltinis.

Tik pasisikaitykite oficialius 
^korporacijų pranešimus, kiek 
<Y952 metais pelno padaryta.

Vien tik musu geležinkeliai 
davė savininkams virš bilijono 
doleriu pelno. Pelnyta 15 pro
centų daugiau, negu 1951 m.

Visai nedyvai, kad didysis 
biznis visokiais būdais bando 
užgniaužti bet kokį už taiką 

'veikimą.

Buvęs prezidentas Truma- 
nas dabar išsiplepėjo reporte
riams, kad jis mano, jog Ta
rybų Sąjunga dar negalinti 
pasidaryti atombombos.

O būdamas prezidentu jis 
jau per kelis pastaruosius me
tus gązdino žmones Tarybų 
Sąjungos atominėmis bombo
mis.

Tada jam Tarybų Sąjunga 
turėjo atombombą, o dabar— 
rfėbeturi. Kur logika?

žinote, dėl Trumano išsireiš
kimo, būk Tarybų Sąjunga 
dar negalinti pasigaminti a- 
tombombos, kilo Washingtone 
skandalas. Pelnagrobiai ap
šaukia Trumaną melagiu. Jie 
tikrai žiną, kad Rusija turinti 
atombombų, bet tįk dar ne
galėję jų suskaityti, kiek tu
rinti.

Kodėl pelnagrobiai ir aukš
tieji valdininkai taip nusigan
do Trumano pareiškimo? To
dėl, kad toks pareiškimas nei
na jiem naudon, gali pakenkti 
karinei propagandai ir kartu 
didžiuliams jų pelnams.

Anglija nepatenkinta Ame
rikos valdžios nutarimu ap
ginkluoti Egipto diktatorių 
Naguibą.

Fašistinis diktatorius Nagui- 
bąs dabar ruošiasi vyti anglus 
iš visų Egipto žemių.

Izraelis taipgi nepatenkin- 
Amerikos elgesių, nes E- 

tas grąsina ir žydų respub
likai.

Dienraščio Atlanta Journal 
/reporteris Orville Gaines ap- 

B / klausinėjo daugelį Atlanta,. 
■ Ga.» miesto gyventojų, ką jie 
A mano, ar Eisenhoweris turėtų 

tartis su Stalinu.
Atsakymas buvo vienas ir 

tas pats: Eisenhoweris turėtų 
tuojau tartis su Stalinu, kaip 
Korėjoje baigti karą ir taiką 
pasaulyje palaikyti.

■ . -Tai milžiniškos žmonių dau
gumos troškimas.
daugumos troškimas.

I Andai jaunuoliai turėjo fo
rumą televizijos programoje. 
Jie norėjo plačiau sužinoti, 

< kaip senatorius J. McCarthy, 
./’gaudamas metinės algos $12,- 

500, galėjo 1952 metais pasi
dėti ybankan* $172,000.
♦ McCarthy buvo užkviestas 

dr apsiėmė dalyvauti, bet ne- 
flĮRrirodė. Gavo jis šaltas ko

jas? žinojo, kad negalės iš
aiškinti, kaip jis taip greitai 
praturtėjo. >

Raudonbaubizmas, nemie- 
ruotas šąuksmas prieš komu?-

NEW YORKO Bl SI. 
STREIKIERIAI JAU 
GRĮŽTA DARBAN

Kompanijos pripažino pagrindu deryboms 40 valandų 
darbo savaitę be algos numosimo darbininkams -

New York. — Jau visos 
astuonios busų kompanijos 
sutiko eiti į derybas su CIO 
Važiuotės Darbininkų Uni
ja, pripažindamos šitokį 
streikieriu reikalavimą kai
po pagrindą deryboms:

Sutrumpinti darbo laiką 
iki 40 valandų per savaitę 
ir mokėti darbininkams 
tiek pat algos, kaip už lig
šiolines 44 bei 48 valandas.

Taigi streikieriai grįž
ta darban, ir jau ketvirta
dienio rytą veikė daugelis 
minimųjų busų./

Streikas tęsėsi 29 dienas. 
Streikieriai slaptuose bal

savimuose nusitarė 4,313

Kaip amerikonai skaito 
Sovietų oro jėgas

Paryžius. —Vienas aukš
tas Amerikos karininkas 
pasakoja ‘tikrai sužinojęs,’ 
kad Sovietų Sąjungai turi 
8,000 rakietinių lėktuvų, 
20,000 visokių aukštos rū
šies lėktuvų, 500,000 žmo
nių oro jėgos.? ir apie 80 
stovyklų kariniams savo 
lėktuvams paliai rubežių 
su vakarine Europa.

Jau 129,153 jankiai 
Korėjoje užmuštj,. 
sužeisti bei dingę

Washington. — Karinė 
valdyba saus. 28 d. paskel
bė, jog per mūšius Korėjo
je sekamai nukentėjo jau 
129,153 Amerikos kariai.

Užmušta 20,392, sužeista 
95,737 ir be žinios dingo 
13,024.

Per savaitę nuo pirmes- 
nio valdinio pranešimo dar 
169-niais padaugėjo skai
čius užmuštų; sužeistų bei 
dingusių amerikonų.

London. — Anglijos val
džia ketina statyt atominį 
fabriką elektrai gaminti.

ORAS. — Giedra ir vidu
tiniai šalta.

nizmo pavojų, kaip matote, 
apsimoka.

Mass, bažnyčių taryba, at
stovaujanti apie 2,000 bažny
čių, kviečia visas bažnyčias 
jr parapijomis kovoti prieš 
pasimojimą sunaikinti “kon
stitucines teises ir laisves.”

Taryba nurodo, vkad “galin
gos Amerikos draugijoje vei
kiančios jėgos” sudaro tą pa
vojų.

Tos jėgos, šaukdamos prieš 
komunizmo pavojų, suklaidina 
Amerikos patri jotus ir panau
doja juos fašistiniams sie
kiams.

balsų prieš 994 grįžti dar
ban, kai tik kompanijos 
užgirs tokias derybas.

Viso streikavo 8,200 dar
bininkų New Yorke, West- 
chesteryj, Bronxe, Queen- 
se ir Nassau.

Deryboms vesti paskirta 
vienas unijos atstovas ir 
vienas kompanijų, o jiedu 
įpareigoti pasirinkt trečią 
asmenį kaipo tarpininką. 
Pranešama, kad jiedu jau 
pasirinko tarpininku Wal
ter! A. Lynchą, buvusį de
mokratu kandidatą i New 
Yorko valstijos gubernato
rius.

(Daugiau apie tai yra 
vietinėse žiniose.)

Siūloma platini N. Y. 
perskyrų įstatymą

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelio na
rė .Janet Hill Gordonienė 
įteikė sumanymą pataisyt 
valstijinį perskyrų įstaty
mą, kad galima būtų gauti 
perskyras ne tik už sveti
moterystę, bet ir dėl kitų 
priežasčių.

Dabartinis įstatymas pri
pažįsta perskyras tiktai už 
svetimoterystę. Perskyrų 
norėdami vyrai bei moterys 
šioje valstijoje todėl daž
niausiai meluoja, kreivai 
prisiekia ir sąmokslus da
ro, primesdami antrajai pu
sei svetimoterystę.

Bet abejotina, ar valsti
jos seimelis paplatins per
skyrų įstatymą.

Jau pernai buvo duotas 
panašus pasiūlymas, bet 
katalikų bažnyčia t a i ų 
smarkiai pasipriešino, kad 
pabūgę seimelio politikie
riai palaidojo tą pasiūly
mą.

Siūloma aprėžt prezidento 
galią dėl atmainų valdžioje

Washington. —Preziden
tas Eisenhoweris kreipėsi į 
Kongresą, kad įgalintų jį 
tiek pat daryti pakeitimus 
valdžioje, kiek buvo įga
lintas prez. Trumanas.

Bet Senato ir Atstovų 
Rūmų komitetai nutarė su
siaurinti Eisenhowerio ga
lią dėl valdžios pertvarky
mų, taip kad Senatas ar 
Atstovų Rūmas galėtų pa
prasta dauguma balsų at
mesti Eisenhowerio planus. 
O Trumano planai dėl at
imamų valdžioje galėjo būti 
tiktai dviem trečdaliais bal
sų atmesti.

Washington. — Pirmad. 
pranešta, kad prez. Eisen
howeris gavo “lengvą slo
gą” ir nuėjo ilsėtis.

JVNGT. VALSTIJOS IŠLEIDO 
ATOMINĖM BOMBOM JA V 
7,500 MILIJONŲ DOLERIŲ
Washington.! — Amerikos 

valdžia išleido jau 7 tūks
tančius, 500 milijonų dole
rių (pusaštunto bilijono) 
atominiams fabrikams sta
tyti ir atomų'bomboms ga
minti, kaip raportavo val
dinė Atomų Jėgos Komisi
ja saus. 28 d.

Savo raporte Kongresui 
komisija, tarp kitko, sako,

Gaisras didžiausiame 
Anglijos laive

Southampton, Anglija. — 
Užsidegė viršutiniai kam
bariai didžiausio keleivinio 
Anglijos laivo Queen Mary. 
Ugniagesiai, urmu supuolę 
iš Southamptono miesto, 
netrukus .užgesino gaisrą.

Detektyvai spėja, jog kas 
nors tyčia padegęs laivą. 
Neskelbiama, kiek 'nuosto
lių gaisras padarė tame 
83,673 tonu laive.

Pereita sekmadieni . Li- 
verpoolio uoste, Anglijoj, 
sudegė puikiausias Kana
dos keleivinis laivas, 20,235 
tonų.

Čikagietis advokatas 
prisiskolino $1,000,000 
ir paspruko Brazilijon

Rio de Janeiro, Brazili
ja. Čia surasta jaunas Chi- 
cagos advokatas Maurice S. 
Weinzelbaum, kuris prisi
skolino milijoną dolerių ir 
išdūmė Brazilijon. Pasko
las jis iškaulijo iš. 12 tur
tingų žmonių, žadėdamas 
jiems milžiniškas palūka
nas.
Korespondentų užtiktas, 

Weinzelbaumas aiškino, 
kad Brazilijon atvyko įdėti 
100 tūkstančių dolerių į 
automobilių pramonę Sao 
Paulo mieste. Sakėsi esąs 
pasiuntinys vienos ameri
kinės kompanijos.

Jungtinės Valstijos dar 
nereikalau j a s u g r ą ž int 
Weinzelbaumą teismui kaip 
sukčių.

Washington. — Slogomis 
sirguliuoja prez. Eisenho
weris ir jo žmona.

Irano vadai sako 
jau susitaikę

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh ir 
dvasinis mahometonų va
das kun. Ajatollah Kašani 
sykiu viešai paskelbė, kad 
“nebėra ginčų 'tarp jųdvie
jų-”

Neseniai Kašani, Irano 
seimo pirmininkas, prieši
nosi Mossadegho reikalavi
mui duoti jam galią dar 
vienus metus diktatoriškai 
šalį valdyti. Seimas suteikė 
Mossadeghui tokią galią. 

jog1 atominė jėga trumpu 
laiku bus pritaikyta sub- 
marinams varyti; jau už
sakyta atominė jėga, vie
nam dideliam karo laivui;
daroma bandymai įdėti ka
riniams lėktuvams atomi
nius variklius.

Atominė komisija kartu 
pranašavo, kad stengiasi 
pritaikyti atomų jėgą ir 
civiliniams darbams.

Rytų Vokietija įkalino 
tris anti-semitus

Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos teismas pasiuntė kalėji- 
man tris vokiečius anti-se
mitus, tai yra, žydų šmeiži
kus bei kurstytojus prieš 
juos.

2 metais nubaustas Willi 
Kienscharf, kuris, viešai 
gyrė naciu terorą prieš žy
dus ir sakė, jog “dar nega
na žydų išnaikinta.”

Wilhelm Ludwig ir Al
fred Neumann gavo bo (I 
metus kalėjimo kaip žydų 
šmeižikai bei niekintojai.

Komunistas Camdene gali 
ir be priesaikos būti 
teismo džiūrėje v

Camden, N. J. — Herber
tas A. Obarski, buvęs kan- 
didatas į Camdeno miesto 
valdininkus, dabar' pašauk
tas į teismo džiū r įmanus, 
atsisakė prisiekti, ištikimy
bę prieš komunizmą, pagal 
New Jersey valstijos įsta
tymą, tačiaus jis nebus pa
šalintas iš džiūrės.

Apskrities teisėjas Bar
tholomew A. Sheehan pa
tvarkė, jog Obarskis turė
jo konstitucinę teisę atsisa
kyti nuo tokios priesaikos, 
neš priesaika galėtų būti 
pavartota jam apkaltinti 
arba pažeminti.

Teisėjas dar paaiškino, 
kad tokia priesaika priva
loma tiktai valdininkams, 
o ne džiūrimanams. 1

Bet jau nuo 1949 metų 
visi džiūrimanai Camdene 
buvo <taip prisaikdinami, 
iki Obarskis dabar atsisa
kė prisiekti.

Du amerikonai Korėjoj 
nuteisti už narkotikus

Seoul, Korėja. — Kari
nis teismas priteisė trejus 
metus kalėjimo dviem A- 
merikos kareiviam už nuo
dingų narkotinių svaigalų 
vartojimą. Vienas nuteis
tųjų, Emmett Maiden sakė, 
jog kiti du kareiviai sugun
dė jį narkotikus naudoti.*

V A
Pernai Korėjoj areštuota 

272 amerikonai, už tų nuo
dų vartojimą, o užpernai — 
384.

STAČIOKIŠKAS DULLES
PAREIŠKIMAS PYKINA
FRANCUOS POLITIKUS

Dulles faktinai liepė Francijai ir kt. vakarų Europos 
kraštam susijungti j vieną valstybę prieš Sovietus

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius John 
Foster Dulles su savo pas
kutine kalba sukiršino 
Francijos valdovus. Jis 
stačiokiškai įsakė Franci
jai dėtis su vakarine Vo
kietija i]’ keturiais kitais 
vakarų Europos kraštais- į 
“vieną” federacinę valsty
bę, kaip karinį bloką prieš 
Sovietų Sąjungą. O jeigu 
tokia vienybė bus. atidėlio
jama, tai Jungtinės Valsti
jos sulaikys doleriniai-gin- 
klinę paramą Francijai ir 
kitoms vakarų Europos ša
lims.

Vienas Francijos minist
ras pavadino Dulles, kalbą

Kardinolas nusiminęs 
dėl Korėjos fronto

New York. — čionaiti- 
niš katalikų kardinolas 
Francis Spellman, neseniai 
sugrįžęs iš Korėjos, pareiš
kė: • f '

“Aš gavau skaudų nusi
minimą Korėjos fronte. 
Mes (amerikonai) dabar 
esame ten lygiai toj pačioj 
vietoj, kaip ir pernai šiuo 
laiku.”

Ji952 metų Kalėdose jis 
laikė mišias , tose pačiose 
trijose pafrontės vietose, 
kaip ir per-1951 metų Ka
lėdas.
Labai daug jankių vartoja 
narkotinius nuodus
Kalbėdamas katalikų jau

nimui kotelyje Waldorf- 
Astoria, kardinolas prane
šė, jog “fronto daktarai 
jam sakė, kad bais.iai daug 
Amerikos kareivių yra į- 
pratę vartot nuodingus 
narkotinius svaigalus.” Bet 
jis spėjo, kad dauguma 
jaunuolių naudojo tuos 

.svaigalus jau pirm rekru- 
tavimo į Jungtinių Valsti
jų armiją.

Užsidarys General Electric 
Fabrikas Trentone, N. J.

• •

Trenton, Nt J. — Gene
ral Electric kompanija pra
nešė, jog liepos 31 d. užda
rys čionaitinį savo fabri
ką, kuns' gamina skalbiai- 
mąsias mašinas. 9 šimtai 
žmonių neteks darbo. Fab
rikas bus išstatytas parda
vimui;

Tų mašinų darymas bus 
perkeltas į naują fabriką 
Louisville, Kentucky; kur 
kompanija tikisi rasti pi
gesnių darbininkų.

Washington. — Naujas 
taksų viršininkas C. An
drews sakė, “nebaderiuos”' 
žmonių, kurie nedamokės 
dolerį kitą.

įžeidžiančia; kiti sakė, jog 
Dulles duoda ne tik paragi
nimą, bet aršų įsakymą.

Le Monde ir kiti francū- 
zu laikraščiai vadina Dul- 
leso kalbą žiauria, brutališ- 
ka.

Le Monde redakciniame 
savo straipsnyje rašo:

“Dulles iš tikrųjų nori 
atginkluoti Vokietiją, o ne 
Franci ją apginkluoti.”

Francijos ministrų kabi
netas iki šiol atidėliojo siū
lymą seimui užgirti Ameri
kos pagamintas sutartis, 
reikalaujančias sudaryt 
tarptautinę armiją prieš 
komunizmą, įtraukiant ir 
pusę milijono vokiečių į tą 
armiją. Tuo tarpu stengėsi 
apdirbti seimą taip, kad 
užgintų tokias, ^sutartis. Bi
jojo, kad seimas gali jas 
atmesti.

Dabar gi supykęs Fran
cijos ministrų kabinetas 
ūmai ėmė ir įteikė seimui 
ta delstąjį klausimą spręs
ti.

Albany, N. Y. — New 
Yorko miesto, namų savi
ninkų sąjunga reikalauja/ 
kad valstijos seimelis, leistų 
pakelti rendas 20 procentų.

“Garsiomis šnekomis 
nesumušime Rusijos,” 
sako Trumanas

__________ *
Independence, Mo. — Ex- 

prezidentas. Trumanas sakė 
korespondentams:

“Vien tiktai garsiomis 
kalbomis mes nesumušime 
Rusijos.”

Taip jis atsiliepė į valsty
bės sekretoriaus J. F. Dul- 
leso siūlymą pasmarkinti 
propagandą, šaukiant So
vietų Sąjungos ir draugiš
kų jai šalių žmones sukelti 
prieš savo valdžias.

Dulles tikisi, jog sukirši
nus tų kraštų žmones, prieš 
j u valdžias, taip būtų nu
silpninta Sovietų Sąjungą, 
kad turėtų nusileisti, Jung
tinėms Valstijoms užsieni
nėje politikoje. Tokiu būdu, 
pasak Dulleso, galima būtų 
išvengti visuotino karo.

Baigėsi 60-tas streikas 
prieš atominį fabriką

Paducah, Ky. — Streika
vę vežikai, Darbo Federa
cijos unijistai, sutiko pasi
duoti tarpininkų sprendi
mui ir grįžo darban, kur 
statoma naujas milžiniškas 
atominis fabrikas.
800 vežikų streik. sustab

dė ir keliolika šimtų kitų 
darbininkų. Tai buvo jau 
60-tas streikas šioje įmonė
je, pradėtoje 1950 metais.
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Kas Ką Rašo ir Sako

'r Trumanas sako: abejoju, ar Sovietai 
turi atomo bombą...

PASIKALBĖJIME SU . International News Service 
- .korespondentu, buvusis prezidentas Trumanas aną dieną 

’pasakė, kad jis nėra įsitikinęs, jog Tarybų Sąjunga turi 
, ‘ątomo bombą. Jis nemanąs., kad toji šalis žino, kaip to

kią bombą pasidaryti!...
Kuriais sumetimais Trumanas šį pareiškimą padarė, 

.nežinome. Tiek žinome ir matome, kad jis nustelbė dau- 
V'gelį tų, kurie ligi šiol buvo desperacijoje ir nuolat šau

kė: ginkluokimės, nes rusai turi atomo bombą!
Šis pareiškimas, beje įvelia kuolą ir į tos pekliškos 

a;:ginklavimosi mašinos ratus..Nes kiekvienas žmogus 
šiandien pasakys: jeigu Tarybų Sąjunga atomo bombos 
neturi, tai kam mums taip ginkluotis, kam tie pasiruo- 

....Šimai “bombai sutikti”?
OH. — o—

TRUMANAS, ATSIMENAME, 1949 m. rugsėjo mėn. 
**’*23 d., pasakė: Rusijoje įvyko atominė ekspliozija. 
"—1951 m. spalių 3 d. jo sekretorius Joseph Short sake, 

jog “Tarybų Sąjungoje neseniai įvyko kita atomo bom-
7 bos ekspliozija.”

' 1951 m. spal. 22 d. iš Baltojo Namo buvo paskelbta:
“wlar kita atominė ekspliozija” įvyko Rusijoje.

Kaip matome, pirmajame pranešime Trumanas nesa- 
"kė, kad įvyko atomo bombos ekspliozija, o sakė: “atomi- 

<7^ ekspliozija.”
'‘/’Antrajame pranešime buvo minėta “atomo bomba,” gi 
“trečiajame — vėl “atominė ekspliozija.”

Dabar Trumanas esąs įsitikinęs, jog Tarybų Sąjunga 
atomo bombos neturi, jog rusai nemoką jos pasidaryti, 

; įteŽiną, kaip!
—o—

2 KITAIS ŽODŽIAIS, Trumanas ir vėl privirė košės sa- 
■ - vo bičiuliams. Pakišo jiems ir sako: maumokite.
v/,,. Jei tik tuo viskas užsibaigtų, tai mums ča nereikėtų 
; ;;pieko sakyti. Bet šis visas dalykas verčia kiekvieną žmo- 
y.gų pagalvoti ir Trumaną paklausti sekamo: Jeigu.taip, 
rr> tąi kodėl buvo nusmelkti mirti Julius ir Ethele Rosen- 
„‘jiergai? Kai juodu teisė, trumaninis prokuroras ir teisė-

jas jiedviem primetė, būk jie išdavę Tarybų Sąjungai 
rAMjomo bombos sekretus!
ui ; Jeigu Trumanas abejoja apie Tarybų Sąjungos atony 
.♦.bombos turėjimą, tai kam jis, būdamas prezidentu, vi 

„ufhaip amerikiečius gązdino ir reikalavo pasakiškų sumų 
^.ginklavimuisi ?
fnLKodėl jis, beje, dabar skelbiamo dalyko nepasakė būda- 
r*mas prezidentu?

Nežinome, ar Tarybų Sąjunga turi atomo bombą ar 
... nęturi. To niekad tarybinė vyriausybė nesakė ir tuo ne- 
.^-sididžiavo. Tarybų vyriausybės atstovai tik sakė, kad 

. j,Tarybų Sąjungos mokslas ir technika užvaldė atomo 
energiją ir ją naudoja liaudies interesams, o ne jos pra- 
žūčiai.

;..t Esame šimtu nuošimčių įsitikinę, jog Tarybų Sąjun
ga, — nežiūrint to, ar ji turi tą bombą ar ne, 1— niekad 

«r.;mūsų krašto neužpuls. Tai turėtų būti aišku kiekvienam. 
bJk. Dėl to mūsų vyriausybė privalo mažinti ginklavimąsi, 
'^•.privalo ieškoti-būdų susitarimo keliu išspręsti visus ne

'e .susipratimus su T. Sąjungos vyriausybe.
----------------------------------------------

PRELATAS STANKEVI
ČIUS TIESĄ SAKĖ

Laisvėje jau buvo rašyta, 
jog praėjusių metų gruo
džio mėnesio pradžioje Ma
skvoj įvyko visasąjunginė 
taikos šalininkų konferen
cija, kurioje dalyvavo ne
maža ir Lietuvos taikos ša
lininkų atstovų: vyskupas 
Paltarokas, prelatas Stan
kevičius, artistas Kipras 
Petrauskas,. poete V. Val- 
siūnienė ir kt.

Pavėluotame apie tą kon
ferenciją Tasso pranešime 
surandame, kad konferen
cijoje sakė kalbas: prela
tas Stankevičius, poetė Val- 
siūuien.ė ir Kaukaitė. Pre
latas Stankevičius tarp, kit
ko pasakė: .

“Jeigu šiandien paklausi
me bet kurį dorą žmogų— 
mokslininką ar studentą, 
darbininką ar valstietį, tė
vą ar motina, —‘kokia ži- 
nia labiausiai pradžiugintu 
i uos, mes esame tikri, kad 
gautume vieną atsakymą: 
žinia apie tai, kad karas 
daugiau nebegresia žmoni
jai...”

Taip, prelatas Stankevi
čius teisingai pasakė. Bet 
jei jis žinotų, kaip galvoja 
kai kurie Amerikos katali
kų vadovai, tai sudrebėtų. 
Jie, — tūli kunigai, prela
tai, dipukiški vyskupai ir 
kiti klerikalai, — pas mus 
dreba dėl to, kad pasaulyj 
gali tęstis taika!

RYŽTASI PIRKTI 
MILDOS SALĘ

t

Chi-

gar-didžiuotis savo 
užteks priminti to- 
mirusiąją Močiutę

' ■’ Mirė žymi moteris.
Jsjj-MŪSIJ KRAŠTAS gali iš tikrųjų 
ydingomis dukromis. Neinant toliau, 
ųį*kias asmenybes, kaip neperseniai 
r./Bloor, arba dar gyvą nenuilstančią kovotoją už liaudies

interesus Elizabeth Gurley Flynn, vieną iš 13-kos veikė- 
nuteistų kalėjiman, einant Smitho įstatymu.

Praėjusį antradienį New Yorke mirė viena iš žymiųjų, 
-/Susan Woodruff, sulaukusi 84 metų amžiaus.
•4#/ Mrs. Woodruff pareina iš senos, senos amerikiečių 
./“’feentkartės, gyvenusios šioje šalyje dar prieš Revoliuci- 
•omį Karą. Mrs. Woodruff kadaise priklausė Amerikos 

- ’^ Revoliucijos Dukterų organizacijai, bet išjos pasitraukė 
L* dėl to, kad tą organizaciją vadovauja reakcinis elemen-

■ tas, kuriam rūpi -smaugti visa tai, už ką Revoliucinio 
/P;:: Karo dalyviai stojo.
ffil u Bet ne tame velionės Mrs. Woodruff nuopelnas.-

«,Jos vyriausias nuopelnas glūdi tame, kad ji, net ir se- 
no amžiaus sulaukusi, sielojosi darbininkiška spauda, 

U, darbininkų judėjimu.
1940 metais Susan Woodruff, Mrs. Carol Lloyd, ir 

į.uJH-fs. Ferdinanda W: Reed (pastarosios abidvi jau pir- 
f JiPiau mirė), — visos seno amžiaus, — stojo i partnerys- 
. ir nerėmė leidimą Daily Workerio, anglu kalba darbi- 
^fbinKiško laikraščio.

'.o,'.. Tik po metų eilės Daily Workerio leidimas buvo per- 
Jt-L'jįuotas kitiems leidėjams, bet Mrs. Woodruff pasiliko ir 
^.abnaujų leidėjų dalininke.

Iki savo mirties ši moteris rūpinosi darbininkiška 
A spauda.

Velione 1890 metais baigė Smith kolegiją, vėliau per

Vilnis praneša, jog 
cagoje pažangieji lietuviai 
ryžtasi pirkti Halsted gat
vėje (Bridgeporto rajone) 
esantį namą, kuriame yra 
teatrinė salė ii’ susirinki
mams- salės. Teatrinė s.alė 
vadinosi “Milda”: Per ilgus 
metus tem buvo rodomos 
filmos, bet per tūlą laiką ši 
salo buvo uždaryta.

Vienas Vilnies bendra
darbis šitaip rašo:

“Kaip žinia, lietuviškojo 
“Mildos” teatro pastatas 
uždarytas bizniškais sume
timais. Juom nesinaudoja 
niekas, o jis pastatytas kaip 
tik tihkąniiausi&į kultūri
nio judėjimo centrui. Ro
dos, jame yra bent kelios 
svetainės chorų ir scenos 
menininkų bandymams. Di
delė svetainė koncertams 
su virš tūkstančiu sėdynių. 
Scena bi kpkio veikalo pa

kelioliką metų mokytojavo, o dar vėliau fąrmeriąvo; tu
rėjo nedidelę fatmą Huntington, i Long Island, New 
Yorko vals.tijoje.

Prieš mirtį velionė gyveno New Yorke. Ji buvo našlė 
ir paliko vieną'sūnų.

Pažangioji Amerikos visuomenė niekad velionės Susa- 
nos Woodruff nepamirš! 2 pusi.—Lai&ye (Liberty) — Penktad., Sausio-Jan< 30, 1953 i

st a t y m ui tinkamiausia. 
Taipgi yra ir kitokiems pa
rengimams patalpos. Išei
na taip, kad 'Mildos’ teatro 
patalpose gali lengvai tilp
ti ..visas Chicagos senųjų 
lietuviu amerikiečiu kultū
rinio judėjimo centras. Er
dvės pastate užtektinai į- 
vairių pažiūrų ir įvairioms 
organizacijoms.

“Gal todėl nekuriu pa
žangiečių menininkų akys 
ir rodos pakrypo į “Mildos” 
teatro pastatą. Ir kiek jau 
teko girdėti imamasi orga
nizuoti tam tikra korpora
cija to pastato įsigijimui. 
Kokia ta korporacija bus ir 
kaip ji tvarkysis dar ne
teko sužinoti, bet kad rimti 
žygiai daromi pastato įsi
gijimui, tą tai tikrai žinau.

“Be abejo, daugeliui gal 
reįkės nemažai ir finansi
niai ir fiziniai prisidėti su 
pagalba “Mildos” pastato 
pavertimui Chicagos lietu
viu kultūriniu centru. Ta
čiau reikia tikėtis, ne tik 
chicagiečiai, bet ir visos 
Amerikos lietuviai prisidės, 
kas kiek išgalės šio suma
nymo realizavimui gyveni
mam

“Galiu tik sušukti: Bra
vo! tiems, kurie šio darbo 
imasi, o mes visi eiliniai 
stengsimės jiems pagelbėti, 
kad Bridgeportas iy toliaus 
būtų Chicagos lietuvių 
tru.”

cen-

Japonai suėmė bėglius 
iš Kodže stovyklos

Pusan, Korėja. — Penki 
šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai buvo ištrūkę iš Pie
tinės Korėjos Kodže salos 
stovyklos ir laivukų atplau
kę į Japonijos salą Tsuši- 
mą. Bet juos suėmė japonų 
policija ir, suprantama, su
grąžins Pietinėn Korėjon, į 
tautininkų rankas.

Pabėgėliai buvo pagrobę 
Pietinės Korėjos laivuką, 
20 tonų, ir apsivilkę kari
niais amerikonų drabužiais.

AMERIKA SIUNČIA 
PORTUGALIJAI RAKIE- 
TINIUS LĖKTUVUS

Lisbon, Portugalija. — 
Jungtinės Valstijos atsiun
tė Portugalijai 25 rakieti- 
nius lėktuvus.

Amerika ginkluoja fašis
tinę Portugalijos valdžią, 
kaip Atlanto kraštų sąry
šio narį, prieš Sovietų Są
jungą. ,

Chicago, III.
“Draugai: Siunčiu jums 

dideli glėbį sveikinimų var
de Chicagos draugų. Mes, 
chicagiečiai, esame įsitiki
nę, kad jūsų suvažiavimąs 
praeis geroj nuotaikoj ir 
kad jūs nusitarsite dar la
biau stiprinti Laisvę.

Chicagoje, pastaraisiais 
metais, padidėjo Laisvės 
skaitytojų skaičius. Mūsų 
mieste yra lietuvių, kurie 
skaito Laisvę beveik nuo 
pat jos užgimimo Bostone. 
Nors visi Chicagos. progre
syviai lietuviai skaito Vilnį, 
bet daugelis jų nori žinoti, 
kas veikiama rytinėse val
stijose. Manau, kad ir atei
tyje bus galima gauti Lais
vei naujų skaitytojų netik 
Chicagoje, bet ir apylinkė
se. Dabar labiau negu ka
da pirmiau yra būtina 
draugiškiausia kooperaci
ja tarpe Laisvės ir Vilnies. 
Su šiuo sveikinimu siunčiu 
ir čekį sumoje $211.00. 
Draugiškai, L. Prūiseika.”

-o-
Mc.ntello, Mass.

“Sausio 17 d., laikytas 
draugiškas parengimas 
naudai Laisvės ' šėrininkų 
suvažiavimui. S v e i kiną: 
LLD 6 kp., Moterų Apšvie- 
tos Klubas, Laisvės skaity
tojai ir šiaip spaudos mylė
tojai. Kad priduot daugiau 
energijos suvažiavimo daly
viams su pasveikinimu pri- 
siunčiu čekį $111.50. Rengi
mo Komitetas — A. Kukai
ti enė, K. Kalvelienė, E. 
Kaulakienė, Geo. Shimaitis 
ir A. Sauka.’’

-o- .
Paterson, N. J.*

1 “Atminčiai'K. čiuberkio, 
mes patersoniečiai ir iš a- 
pylinkės sveikinam Laisvės 
suvažiavimą: R. Čiubefkie- 
nė, $5. Po $2: J. ir S. Bim
bai, P. ir O. Dennis, V. ir 
O. Žilinskai, F. ir A. Va- 
lickai, A. ir J. Bėniuliai, 
B. ir O. Keršėvičiai, J. ir 
M. Matačiūnai , P. ir J. Sa
kalai, R. ir S. Aučiai, S. ir 
M. Aliukoniai. Po $1: P. ir 
V. Augučiai, V. ir draugė 
Bingelai ir 
$28.”

S. Vilkas, viso

-O- 
Mass.
2 kp. moterų 

Laisvės 
pra-

So. Boston,
“ALDLD 

skyrius, sveikina 
suvažiavimą ir linki 
vesti gerų tarimų išlaiky
mui dienraščio Laisvės.

Laisvės paramai mes tu
pėjome banketą sausio 18 d. 
ir su pelnu nuo banketo ir 
jame surinktomis aukomis 
sukėlėme $215.00, kuriuos 
jau įteikėme Laisvės Ad
ministracijai. Draugiškai,

J. Shukis.”
-o-

Port O’Connor, Texas.,
“Iš' tolimos Texas sveiki

nu Laisvės šėrininkų suva
žiavimą su $5 ir linkiu ilgai 
gyvuoti mano brangiai Lai- 
svųtei. Elizabeth Ecenia.”

z -°“ 
Detroit, Mich.•

“Sveikiname Laisvės še
riniu kų suvažiavimą. Jums 
gerai žinoma, kąd mes LLD 
52 kp., nariai per tolį gyve
name ir negalime dalyvau
ti kartu, tai nors prisideda
me su aukomis, kad mūsų 
darbo klasė gyvuotų ir ant 
toliaus. Čią prisiūnčiame 
čekį $38. Draugiškai, Jos. 
Liminskas ir S. Riisaitis.”

-o- .
San Francisco, Calif.

“Brangūs draugai lais- 
viečiai: Su šiuo trumpu 
laiškeliu, siunčiam širdingą 

sveikinimą'Laisvės laikraš
čiui ir Laisvės dalininkų su
važiavimui nuo mūs kolo
nijos lietuvių ir laikraščio 
patriotų—San Francisco, 
Oaklando įr San Leandro.

Pasitikim, kad/ Laisvės 
dienraštis tęs klasių kovą 
ir ant toliaus., ir dalininkų 
suvažiavimas padarys gerą 
platformą dėl laikraščio ge
roves ir gerovės visam dar
bininkų veikimui. Sykiu 
siunčiame ir žiupsnelį au-t 
kų. Po $10: J. ir M. Elvi
nai, LLD 153 kp., S. F., 
Marie Balton, $7; Drg. Ša
tienė ir Matukienė pares 
$6; T. V. Kingienė, $5; B. 
ir V. Sutkai. Po $1: Karo
lius Mitchell ir Elzbieta 
Vilkaitė. Viso $42. Per M.
Alvinienę.”

-o-
Binghamton, N. Y.

“Mes., LLD 20 kp., Mote
rų skyr. narės sveikiname 
Laisvės suvažiavimo daly
vius, atvykusius svarstyti 
ir padaryti atitinkamus ta
rimus mūsų dienraščio Lai
svės išlaikymo ir stiprini
mo reikalu.

Mes pilnai pasitenkinę 
dabartine Laisvės pakraipa 
ir turime viltį, kad ir atei
tyje neiškryps iš kelio, ku- 
riuomi veda dideles darbo 
žmonių mases. Sykiu siun
čiame ir $5. Draugiškai, O. 
Wellus.”

-o- 
Bayonne, N. J.

“Sveikiname Laisvės su
važiavimą ir linkime Lais
vei gyvuoti per daugelį me
tų. Čia rasite čekį vertės. 
$25, nuo gerų Laisvės rė
mėjų: Po $16: 
Draugas ;ir F.
Radušis, $5.”’
* %

■°" 
Detroit, Mich.

“Sveikiname 
vės dalininkus
Linkime, kad jūs praves.tu- 
mėt naudingiausius tari
mus dėl mūsų brangaus 
dienraščio Laisvės, kad lai
kraštis galėtų lankyti mus 
ir suteikti mums, teisin
giausias žinias. Čia siun
čiame ir $5 aukų. Petras ii> 
Marijona Smalsčiai.”

-o- 
Miami, Fla.

“Dienraščio Laisvės 
važiavimo išvakarėj, 
šio 24-tą, čia žiemos mėne
siais gyveną pasekmingieji 
Detroito biznieriai Jonas ir 
Marijona Koch’ai savo pui
kioj rezidencijoj, Miami 
Beach mieste, suruošė puo
tą būriui savo draugų pa
vaišint. Joje dalyvavo ir 
pora šiaurytiečių-turistų.

Po karališkai vaišingos 
vakarienės čia dalyvavę 
Laisvės skaitytojai ir' rėmė
jai sudėjo jo dalininkų su
važiavimui pasveikinti pi
niginių dovanų sekamai:

Fairlawnietis, $25.00. Jo
nas ir Marijona Koch’ai., 
$25.00. Po $5: Laisvietis, 
A. ir M. Valilioniai, Dr. 
Swiont, Onutė. V. ir A. 
Paukščiai $3, Juozas ir Em
ma Sliekai $2. Viso $75.00.

Rytojaus dieną vietinė 
Ęiteratūros Draugijos kuo
pa iš savo iždo įteikė $5.00. 
Elena Mikitienė pridėjo 
$10. Viso kartu $90,00.

Prašome gerbiamųjų Jd- 
no ir Marijonos Koch’ų ir 
visų čia suminėtųjų Laisvės 
rėmėjų priimti širdinga pa
dėką. —V. ir K.” 

-o-
Waterbury, Conn.

“Gerb. Draugai. 

Bayonnės
Milvidas. S.

Laisves B- 
ir svečius.

su- 
sau-

Turiu

r

už garbę pasveikinti jus vi- 
sus Laisvės Bendrovės šėri> Jk 
ninkus, kurie susirinko 
svarstyti .Laisvės B-vės 
reikalus., kurie išleidžia 
dienraštį Laisvę, vieną ge
niausiu lietuvišku laikraš
čių. Darykite viską' ką tik 
galite, kad palaikyti mūsų 
spaudą, nes tai visų mūsų 
reikalas. Čia prisiunčia 
$10 aukų. Laisvės vajaus 
pirmos dovanos laimėtoja 
—M.* Svinkūnienė.”

-o-
Lawrcnce, Mass.

“Laisvės šėrininkų suvai- 
žiavima sveikiname nors 
su maža auka, bet vi$ ge
riau negu nieko:. Maple 
Park B-vė, $10; LDS 125

Dvarackiene, $1. Po 50c.: 
D. Bulaūka, J. Rudis, J. 
Chulada, S. Penkaus.kas,
L. Gross, R. Chuladienė, P. 
Aleksonis, F. Zula, P. Mi
lus ir M. Balavičius. Viso^ 
$26. Lawrenco draugai ne-^ • 
atsilieka, kad ir siaučia di
delė bedarbė. Linkime ge
riausiai svarstyti Laisvės 
reikalus. Draugiškai,

S. Penkau'skas.” 
-o-

Great Neck, N. Y.
“Sveikiname dien. Lais

vės suvažiavimą ir linkime 
rimtai svarstyt dien. svar
biausius klausimus, kaip I 
sustiprinti moraliai ir me
džiaginiai. Taigi mes prisi
dedame nors su maža au
ka $20.50. Aukoja: LLD 72 
kp., $5. Po $3: T. Vizdžiū- 
nienė ir P. Žiurlys. P. Be- 
chis, $2. Po $1: J. Kupčins- • 
kas, A. Bėčienė, F. -Lidei- 
fcis, F. Klasfon, Al. Lideb* 
Pienė, O. Lukauškienė, ASp 
Adomonis ir Si Kasiiiausjb'' > 
kas 50c. Draugiškai,

P. Beeis.”
-o-

Maspeth, N. Y.
“Sveikinu Laisvės suva

žiavimą ir linkiu Laisvei il
go ir laimingo gyven. Man 
gaila, kad negaliu suvažia
vime ir bankete dalyvauti, . 
nes mane per ilgus metus 
kankina kaulų liga. Tai 
prašau priimti nors kuklią 
mano auką $5. Draugiškai,

K. Karlonienė.”
-o-

Brooklyn, N. Y.
“Sveikiname Laisvės su- 

vąžiavimo dalyvius ir linkio 
me pravesti daug naudin
gų tarimų išlaikyti dienraš
tį. Kartu įteikiame $12.00 
ir sakome: Laisve, gyvuok 
ilgus metus! LLD 1 kp. $5 
Po $1: A. Gilman, K. Sun- 
gaila, K. Rušinskienė, JG 
Karpavičienė, P. Poškaus 
ir J. Gužas. Po 50c: S. Gris-, 
kus ir M. KrungJienė.”

-o-
Wcrcester, Mass.

“Sveikiname Laisvės da
lininkų suvažiavimą, linkė
dami geriausių pasisekimų 
dėl ateities. Lai gyvuoja t 
Lrir.vė. Aukos: 
moterų k})., $10. LLD ĄJĮ 
vyru kp. $5. Nariai $11.00. 
Viso $26.”

■

gyvuoja
LLD 155 t

-0-
Elizabeth, N. J.

“Sveikiname Laisvės B- 
vės suvažiavimą su aukcK 
mis: Komitetas $10. Po $5: 
A. Stripeika, K. Čiurlis, J. 
Wizbara, A. ir S. Matuliui 
(Jersey City). P. Poshkuš, 
$3. Po $2: B. Makutėlfiienė, 
Mr. ir Mrs. D. Burkattekaš,
K. Pociūnas ir Ne svambu 
kas. Viso $41. Draugišfflfc;

P. Poshkus?* 
(Tąsa 4-tam puslap.)



AMERIKIEČIAI GALĖTU GYVENT IKI
100 METU, SAKO ŽINOVAS

Amerikiečiai galėtų vidu
tiniai gyventi iki 100 metų 
amžiaus, kap tvirtina dak
taras Edward L. Bortz, 
Lankenau Ligoninės virši- 

’ ninkas, iš Philadelphijos. 
Bet, norint amžių tiek pail
ginti, turėtų būti vykdoma 
veikli visuomeniška sveika
tos programa.

Dr. Bortz kalbėjo metinė
je Pietinių Valstijų Konfe
rencijoje dėl Gerontologi
jos. O gerontologija yra 
mokslas apie sveikatos pa
laikymą. senatvėje ir am
žiaus pratęsimą. Konferen
cija įvyko Gainesville, Flo
ridoj.

Bortz sakė:
“Kas metai didėja nuo

šimtis žmonių virš 60 metų 
amžiaus. Ir gal už dešimties 
metų nuo šiol tie senesnie
ji piliečiai darys jau galin
gą įtaką politiniame, ūki
niame ir kultūriniame šios 
šalies gyvenime.

“DANGAUS VIESULAI’’ IR ORAS
Dideliuose oro aukščiuo

se siautėja smarkios vėjų 
srovės, arba “dangaus vie
sulai.” Apie tai davė prane
šimą prof. Vincent J. Scha
efer, kalbėdamas Amerikos 
Meteorologų Draugijos su
važiavime šią savaitę New 
Yorke.

Schaefer, General Elec
tric kompanijos oro labora
torijų mokslininkas, sakė:

Dar tiktai keletas metų 
kai sužinota apie viesuliš- 
kas vėjų sroves aukštybėse. 
Jas surasti padėjo aukštai 
skraidantieji lėktuvai ir 
bandomieji baliūnai, paky
lantieji 10 mylių ir aukš
čiau.

Tos vėjų srovės papras
tai būna 80 mylių iki 100

Kazio Bevardžio Margumynai
Pranešama, kad trejų 

" metų sukaktyje nuo Korė
jos karo pradžios Jungtinės 
Tautos (daugiausia JAV) 
bus išleidusios šiam karui 
7,000 milijonų dolerių.

Sekamiems metams iš
laidų skiriama 70 milionų 

dolerių daugiau, kaip perei
tais.

-o-
Kovo mėnesį bus pašauk

ta J. V. kariuomenėn 53,000 
rekrūtų. Nuo įkūrimo “Se
lective Service” (drafto) 
rugsėjo mėn. 1950 m., pa
šaukta kariuomenėn rekrū
tų 1,308,430.

/ -o-
Praeitais metais šioje ša

lyje slaptoji policija sučiu
po netikrų pinigų už $1,- 
439,436. Iš šios sumos $521,- 
187 buvo paskleista žmonė
se, o likusieji užgrobta dar 
nenaudoti.

-o-
/ “Groundhog” (virgi- 

niškas kurmis), kuris iš po- 
■ žeminės buveinės išlendąs 
pasišvaistymui 2 d. vasa- 

mio, turi prietarų plačią is
toriją, atneštą iš Europos, 
kaip oro pranašas.

Bet vasario 2 dieną nėra 
to kurmio visur pasirody

’’Šiandieninio pasaulio 
tragedija yra žymia dalim 
gal todėl, kad visuomenė 
dar nepažįsta ir neišvysto 
didžiulių dvasiniai-proti- 
nių turtų, kurie randasi 
pas. subrendusius ir senes
nius piliečius.

“Iki šiol dar buvo nepa
stebima bei nepaisoma su
brendusio protavimo ir šil
to jautrumo turtų, kuriais 
atsižymi senesnieji pilie
čiai.”

Šioje konferencijoje se
natvės reikalais sausio 26- 
27 dd. dalyvavo medicinos 
kolegijų atstovai iš vienuo
likos pietinių valstijų ir 115 
gydytojų, sociologų, psi
chologų, fiziologų bei kitų 
mokslininkų.

Raportai konferencijai 
pabrėžė tokius pamatinius 
nusenusiems reikalus:

Sveikata; įdomus, tiks
lus užsiėmimas; draugišku
mas, medžiaginis aprūpini

mylių pločio ir pleška iki 
200 mylių per valandą ap
link žemės rutulį. Daugu
ma jų pučia iš vakarų į ry
tus. Bet jos taip dažnai ir 
netikėtai keičia savo kryp
tį, kad sunku pasakyti, kur 
link pasisuks tokia vėjų 
srovė. Ateityje gal pavyks 
susekti jų kelius ir sužymė
ti juos ant popierio.

Lakūnai kartais jau pasi
naudoja vėjų srove, jeigu 
ji pučia pakeliui — tuomet 
skridimas gali pagreitėti 
šimtu ar daugiau mylių 
per valandą. Bet jie vengia 
priešingos arba šoninės 
srovės, kuri stabdo lėktuvą 
ar bloškia jį šalin iš kelio.

Dažnai dvi ar daugiau 
aukštųjų vėjo srovių pleš

mo. Žieminėse ir rytinėse 
valstijose tas žvėriukas pa
sirodo kovo pradžioje.

-o-
Yra nuomonių, kad Jung

tinių Valstijų gyventojai 
suvalgo daugiau mėsos ne
gu kitų kraštų žmonės. ‘Iš
tikimųjų, mėsos sunaudoji
me Jungtinės Valstijos sto
vi 5-toje vietoje.

Pirmą vietą užima Uru- 
guajaus gyventojai, sunau
dodami per metus 235 sva
rus kiekvienas. Po to seka 
Naujoji Zelandija, Argenti
na ir Australija. „

-o-
Clinton, Mich., vieno far- 

merio karve duoda 14 gal. 
pieno kas diena. Tai 
daugiausia duodanti pieno 
karvė Jungtinėse Valstijo
se.

-o-
Lietuvoje, Kaišedoryje, 

įrengti du tvenkiniai ir į- 
leistai 8,000 karpių. Įlei- 
džiant didžiausia karpė 
svėrė 25 svarus. Per vasa
rą visos karpęs išaugo vi
dutiniai iki dviejų svarų 
dydžio.

-o-
Laivas Mayflower, at

plaukęs'iš Anglijos į Jung
tines Valstijas su ^pirmi
niais imigrantais -(pilgri- 

mas'ir savigarbos jausmas.
Daktaras Frank Sladė, 

vyriausias Henry Fordo Li
goninės gydytojas, iš Det
roito, pareiškė:

—Medicinos mokslas su 
savo tyrinėjimais gali pail
ginti amžių tam tikru skai
čium metų. Bet medicinos 
mokslas 'taip pat turėtų rū
pintis, kad žmonės galėtų 
gyventi per pridėtus jiems 
amžiaus metus. “Jeigu pri
dedate amžiui metu, tai 
turėtumėte pasistengt ir 
gyvenimo pridėti tiems me
tams.”

Bet Amerikos Gydytojų 
Susivienijimas kaip tik 
skirtingai elgiasi. Ta di
džiausia daktarų organiza
cija piestu stojo prieš buvu
siojo prezidento Trumano 
pasiūlymą įvesti privalomą 
valdinę apdraudą visiems 
amerikiečiams. O tokia ap- 
drauda ypač reikalinga mi
ll jonams nusenusiuiu.

*■ N. M.

ka virš Jungtinių Valstijų 
tuo pačiu laiku ir skirtin
gomis kryptimis. Apie tai 
galima dalinai spręsti iš 
aukštųjų debesų išvaizdos 
ir judėjimo.

Aukštieji 'vėjai dažnai 
daro ir netikėtas, oro atmai
nas. • • .

Pro kurią- vietą siautėja 
tokia vėjų' srovė, _ galima 
spėti dar pagal tokius ženk
lus: Vėjas ant žemės trūk
čioja — tai smarkiai papu
čia, tai vėl atlėžta; oras 
būna pastoviai šaltas; pa
dangė skaisčiai mėlynuoja; 
toli galima matyti; jeigu 
pasirodo sniegas, tai tik 
biskutį ir trumpai; arba 
lietus netikėtai truputį pa- 
krapina ir greitai liaujasi.

J. C. K.

mais), turėjo talpumo 180 
tonų. Juomi atplaukė 102 
keleiviai, priskaitant 2 lai
ve gimusius kūdikius.

The Bureau of Internal 
Revenue praneša, ka!d 
Jungtinėse Valstijose yra 
334 alaus išdirbystės (bre
weries).

-o-
Gaunantieji senatvės pen

siją iš Social Security-turi 
teisę pašaliai užsidirbti iki 
$75 mėnesiui nenustojant 
pensijos. O suląukę 75 rųe- 
tų amžiaus šioje srityje 
nevaržomi jokiais patvar
kymais apie uždarbius. Jei 
tik pajėgia/, tai gali užsi
dirbti be aprubežiavimų.

*d-
Jungtinėse Valstijose 

kiekvieniem septiniem al
koholikam vyram atsieina 
viena alkoholikė moteris.

•o- *
Praeitais metais užre- 

korduota naujų ligonių nuo 
20 iki 45 metų amžiaus 
250,000 su kietėjančiomis 
(sclerosis) a r t e r i n ėmis 
kraujagyslėmis.

-o-
Aps.kaičiuota, kad su 1 

d. sausio 1952 metais Jung
tinėse Valstijose gyventojų 
buvo 155,750,000.

įsiūtas žarnigalis
- vieton gerklės

Los Angeles priemiesty
je pereitą savaitę gimė 
mergaitė be ryjamosios 
gerklės dūdos. Taigi mer
gaitė nebūtų galėjus jokio 
maisto nei gėrimo nuryti, 
jeigu ne operacija.

Operacija buvo padaryta 
jai Los Angeles Children’s 
Hospital. Gydytojas išplo
vė mergaitei šešis colius 
storosios žarnos. Prijungė 
vieną galą žar. gabalo prie 
skilvio, o kitą prie angos iš 
burnos.į gerklę.

Jau pora dienų po opera
cijos praėjo, ir atrodo, jog 
žarnigalis prigys, vieton 
nesamos gerklinės dūdos.

Ta 6 valandų operacija 
padaryta už trijų dienų po 
mergaitės gimimo.

Dar neskelbiama daktaro 
ir mergaites vardai.

Pirmiau jis buvo sėk
mingai padaręs gyvuliams 
kelias tokias operacijas.

Iš kiekvienų 40,000 gimi
mų šioje šalyje vienas'būna 
toks, kad kūdikiui stokuo- 
ja ryjamosios gerklės.

Iki šiol būdavo bandoma 
tatai pataisyti, perkeliant 
skilvi i. krūtinės ląstą ir 
tiesiog prijungiant prie 
gerklinių “vartų” burnoje. 
Bet tuomet per daug bū
davo suspausti plaučiai ir 
pasireikšdavo kiti blogu
mai. N. M.

I . • •

Silpstančių kojy 
stiprinimas

Daugumai senų ir viduti
nio amžiaus žmonių nusilp
sta kojos per kelius, arba 
jaučiama artritiniai skaus
mai.

Dr. Theodore van De- 
llen, Northwestern Univer
siteto prof., pataria tokiuo
se atsitikimuose:

Keliantis nuo kėdės ar 
lipant iš automobilio, rei
kia stotis visa pėda, o ne 
tik pirštais ar kulnim.

Nestovėti ilgai toj pa- 
►čioj vietoj be judesio; ge
riau lėtai vaikštinėti bei iš- 
lengvo pakilnoti kojas. Bet 
vengti per ilgų, tolimesnių 
vaikščiojimų.

Pabudus nešokti iš lovos 
tuoj ant kojų. Geriau tru
putį pasėdęti ant lovos 
krašto ir palankstyti kelius 
ir riešus-kulnelius keletą 
sykių pirm atsistojant eiti.

Pamankštyti kelinius ko
jų raumenis. Labai gera 
mankšta yra — truputį p&- 
lenkt koją, tyčia įtempt 
raumenis per penketą se
kundų ir atliuosuot. Tatai 
reikia iš lėto daryti, sėdint, 
stovint bei gulint.. Patarti
na šią mankštą daug sykių 
per dieną pakartoti,' taip 
kad susidarytų nuolatinis 
paprotys. O įgijus paprotį, 
tai žmogus jau ir nejučio
mis dažnai mankštins ko
jų raumenis. ’ •

Šių metų 1 d? sausio gy
ventojų apskaičiuota jau 
158,434,000.

-o-
Prąeitame prez. rinkimų 

vajuje Eisenhoweris perva
žiavo 33,000 mylių ir pasa
kė 270 prakalbų. Stevenso- 
nas, demokratų kandida
tas, pasakė 200 prakalbų ir 
pervažiavo 32,000 mylių.

Kazys Bevardis.

“TAI BUVO TIKRAS 
PRAGARAS”

“ATRODĖ PABAIGA 
PASAULIO”

Taip rašė amerikietis ko
respondentas — novelistas 
Erskine Caldwell, kuris 
1941 metais aprašė baisų 
mūšį tarp sovietinių ir hit
lerinių tankų. Mr. Erskine 
Caldwell vėliau parašė dvi 
knygas apie tarybinių žmo
nių kovas prieš hitlerinin
kus, — “ALL-OUT ON 
THE ROAD TO SMO
LENSK” ir “ALL NIGHT 
ALONG.”

Ii941 m., birželio 28 dieną 
Tarybinis Informacijų Biu
ras, tarp kitko, pranešė: 
“Lucko kryptyje prasidėjo 
tarp tankų mūšis, kuriame 
dalyvauja iki 4,000 tankų 
iš abiejų pusių.”

4,000 tankų, tų-baisių ka
ro mašinų! Kiek tai bai
sios ugnies, mirtį sėjan
čios, kiek kanuolių trenks
mo, kulkosvaidžių tratėji
mų, galingų motorų ūžimo 
ir jų tarpe mirštančių žmo
nių bei baisioje liepsnoje 
degančių priešmirtinių šau
ksmų ir dejavimų! Bet ir 
dabar pasaulyje yra žmo
nių, kurie save net “civili- C 7
/zacijos gelbėtojais skaito”, 
kurie vėl nori pasaulinio 
karo,, dar baisesnio, kaip 
buvę pirmesniejį.

Mr. E. Caldwell, 1941 
m., liepos, 18 dieną aprašė 
mūšį, kuriame dalyvavo 
700 tankų. Jis rašo:

“Mūšis įvyko plote dvie
jų mylių ilgio ir pusės my
lios pločio... Veik lygus 
skaičius sovietinių ir hitle
rinių tankų susidūrė šioj 
kovoj. Buvo trenksmas, 
tartum atėjo pasaulio pa
baiga. Namai griuvo, kaip 
iš popierio pastatyti. Me
džius tankai išrovė ir į ši
pulius suskaldė, kaip galin
gi perkūno smūgiai. Žemė 
buvo vikšrais išraižyta, o 
jos kaukurai nudraskyti. 
Buvę javų laukai, pavirto i 
baisų mišinį...

“Vokiečių tankai buvo 
nauji... Pradžioje mūšio iš 
abiejų pusių jie puolė vieni 
kitus, kaip įnirtę žvėrys. 
Sudrebėjo oras nuo galingų 
motorų kriokimų, suaidėjo 
nuo kanuolių baubimo, dū
mai uždengė saulę ir vieni 
kitus... Sugirgždėjo plieno 
sienos susirėmusių vienų 
tankų su kitais ir, atrodė, 
kad veiksmai apsistojo. Bet 
tai truko neilgai. Vieni 
tankai atsistojo veik stati, 
lipo ant priešininkų; vieni 
sulūžo, kiti^ liepsnos apim
ti, apsivertė... Baisiausios 
scenos buvo, kada vienodo 
dydžio tankai susirėmė 
‘kaktomis.’ Tarybiniai tan
kai pasirodė tvirtesni ir 
jie sutrėškė hitlerininkų 
tankus... Mūšis prasidėjo iš 
ryto, o baigėsi tik pavaka
ryje. Kovos laukas buvo 
baisus kapinynas sulamdy
tų ir degančių tankų, pil
nas išmėtytų ir apdegusių 
lavonų... Mažai hitlerinin
kų tankų išsigelbėjo nuo 
galo... Vokiečiai gabiai vei
kė, kol buvo org. būriais, 
bet kai tik jų tvarka pakri
ko, tai tarybiniai tankistai 
pasirodė gabesni veikti ne 
vien organizuotoje padėty-

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

je, bet ir pavieniai. Jie bu
vo laimėtojai.”

—o—
Kitą mūšį tarpe tankis

tų tais pat metais aprašė 
korespondentas O. Kurga
novas, lapkričio mėnesį.. Jis 
rašė:
\ “Tarybiniai tankai vado
vystėje K. Malygino laikė 
frontą prie miestelio. Jo 
tankai užmaskuoti, visaip 
paslėpti. Komandierius ži
no, kad hitlerininkai siekia 
nukirsti tarybiniams kovū- 
nams kelią ir prasilaužti 
linkui Volokolamsko plento, 
kuris tiesiai veda i Mask
va... v

“Kada hitlerininkų tankų 
galinga kolona pasirodė, tai 
Malyginas patvarkė, kad 
majoras Sara tinas su 
dvylika tarybinių tankų, 
kelis kartus mažesniu kie
kiu, kaip priešo, išstotų 
prieš hitlerininkus ir steng
tųsi suduoti priešui kiek 
galima skaudžiau...

“Kova buvo nelygi. Pas
kui nacių tankus lindo jų 
motorizuota artilerija, sun
kvežimiai su pėstininkais. 
Hitlerio generolai, nesigai
lėdami nei kareiviu, nei ka- 
ro įrengimų veržėsi prie 
.Maskvos...

“Susikirto tankų daliniai. 
Žvangėjo plienas, baubė 
kanuolės, kriokė motorai, 
susiliejo kulkosvaidžių sal
vės, ir'Sužeistųjų priešmir
tiniai dejavimai. Ir tik bu
vo nesuprantama, kaip ma
joras Saratinas gali vado
vauti savo tankistų kovai... 
Kova baigėsi, hitlerininkų 
pralaimėjimu. Jie prie mie
stelio neteko 18-kos tankų, 
40 prieštankinių kanuolių 
batarėjų ir daug pėstinin
ku. Tarybiniai kovūnai ne
teko šešių tankų, bet di
džiausias nuostolis, tai kad 
kovoje krito Saratinas ir 
jo pagelbininkas Grišinas. 
Priešas buvo atmestas.”

Karo mašinos-tankai yra 
sudėtingos ir daug atsieina 
jas pagaminti. Jų yra viso
kio dydžio — mažų, po po
rą desėtkų tonų, ir milži
nų,’ kaip tarybiniai “Josif 
Stalin”, kurie, sakoma, tu
ri iki 150 tonų. Laike Ant
rojo pasaulinio karo didžiu
lės valstybės gaminosi tan
kus desėtkais tūkstančių. 
Tarybų Sąjunga per pasta
ruosius 3 karo metus gami
nosi po 30,000 ir daugiau. 
Jungtinės Valstijos pasi
gamino karo pabaigoje dar 
daugiau.

Karo pradžioje Hitleris 
tankų ir lėktuvų turėjo 
daug daugiau, kaip demo
kratinės valstybės. Jis tikė
josi tankų įr lėktuvų pagal
ba išlaimėti karą, kaip da
bar tūli tikisi atominių 
bombų ir pragarinių bom
bų pagalba viešpatauti' pa
saulyje. Hitleris apsiriko, 
kaip apsiriks ir nauji kan
didatai į pasaulio valdovus. 
Karo įrankiai, tai dar ne
viskas. Svarbiausias ele
mentas, tai žmonės. O jeigu 
žmonės mato, kad jų vadai 
kalti už karą, tai žmonės 
nenori kariauti, neturi ūpo, 
neturi pasišventimo, ir ta
da ginklai dar neviskas.

—o—
Ir tada, kada Hitleris 

3 pusi.—Laisve (Liberty) -Penktad., Sausio-Jan. 30, 1953

turėjo tankų persvarą,, tai 
laimėjo jis tik kapitalo ša
lyse. Kitaip buvo, kada jis 
užpuolė Tarybų Sąjungą. 
Prieš jo tankus naudojo ta
rybiniai kovūnai granatų 
ryšulius, bonkas su degan
čiu skysčiu, o vėliau greta 
prieš-tankinės artilerijos 
atsirado ir prieš-tankiniai 
šautuvai.

Tarybiniai inžinįeriai 
Degtiarevas ir Simakovas 
išrado prieštankinius šau
tuvus. Abiejų šautuvai pa
našūs, abiejų atlieka jiems 
skirtą pareigą. Štai pavyz- 
dys. :

Hitlerininkai siekė pra
laužti tarybinį frontą. Jie 
sutraukė daug tauku, paso
dino pėstiją į plieno sieno
mis apkaustytus sunkveži
mius ir veržiasi pirmyn. 
Tarybiniai kovūnai prieša
kyje su leitenantu Mirošni- 
čenko užėmė gynybos pozi
ciją. Jie buvo ginkluoti 
prieš-taųkiniais šautuvais, 
kurie šaudo pramušancio- 
mis plieną kulkomis. Hit
lerininkų buvo 30 tankų. 
Sektorą gynė tik 27 tarybi
niai kovūnai. pasidalinę j 
tris grupes. Vadovas Miroš- 
ničenko padrąsino kovūnus, 
kad jie privalo ginti savo 
šalį, savo laisvę, savo šei
mas ir laukus. Tarybiniai 
kovūnai prileido priešo tan
kus iki 400 ar 500 pėdų at
stos ir tada atidengė ugnį.

Po pirmųjų šūvių vienas 
nacių tankas, ėmė suktis, 
nes jo vikšras buvo pra
muštas ir nupuolė nuo ra
tų. Iš kelių kitų pradėjo 
rūkti — tankai užsidegė. 
Jų islandų dangčiai pakilo, 
hitlerininkai pradėjo lįsti 
iš degančių tankų laukan. 
Nacių -tankų tarpe pakriko 
eilės. Jie pradėjo netvarko
je pulti, tai pirmyn, tai 
stengtis apeiti jiems pavo
jingą punktą. Ir kada kova 
baigėsi, tai hitlerininkai, 
palikę pamuštų ir degančių 
18-ką tankų, leidosi su li
kusiais bėgti atgal.
Panašių Įvykiu buvo daug. 

Vėliau ,amerikiečiai prieš 
tankus naudojo “bazuką”, 
gi tarybiniai karo specia
listai pritaikė “katiušas” 
ir kitą artileriją. Tankai, 
kurie karo pradžioje buvo 
Hitlerio viltis, jau netarna
vo naciams. Gi pabaigoje 
karo hitlerininkai turėjo 
daug mažiau ir prastesllius 
tankus,’ kaip jų priešai.

Dabartiniu laiku tankai 
tobulinami, daromi didesni, 
ginkluoti galingesne artile
rija, priešlėktuvinėmis ka- 
nuolėmis ir greitesni. Tūli 
jų yra sausžemio šarvuo
čiai. Jie lauže medžius, pe
reina balas, perplaukia u- 
pesf sulamdė namus, persi
rita per griovius, bet prieš
tankinės patrankos buvo ir 
yra jų aršūs naikintojai. 
Yra įrengiamos prieš tan
kus minos, iškasama grio
viai, kuriuos tankai negali 
pereiti, pastatomi plieno 
ežiai, plieno, akmenų ir kel
mų tvoros ir kitos kliūtys. 
/ Kada atsiranda naujas 

ginklas, tai netrukus prieš 
jį atsiranda ir priešas, ku
ris tą ginklą naikina, kaip 
kad prieš ligų perus — gy-

(Tąsa 4-tam puslap.)



Sveikinimai L. Suvažiavimui “Naujasodžio” kolūkyje
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

Cliffside, N. J.
“Sveikiname Laisvės šė- 

rininku su važia vima, veliu-' 
darni visokiausių pasiseki
mų dienraščio stiprinime ir 
jo tobulinime. Šia proga 

x siunčiame $20 Laisvės pa
ramai. Aukojo: Po $5: J. 
Ažius, G. Stasiukaitis. ir K. 
Steponavičius. K. Deren- 
ęius $4 ir J. Bakūnas, $1.”

-o-
N. Y. —N. J. Apylinkėje

“LDS 3-čia apskritis svei
kina Laisvės šėrininkų su- 

5 Važiavimą s.u $25 ir linki ko 
geriausios kloties gyvavi-

• - me. K. čiurlis, už Kom.”.
-o- 

Philadelphia, Pa.
' - “Sveikiname dienrašti 
Laisvę ir visus Laisvės 
B-vės suvažiavimo dalinin
kus ir svečius. Linkime viso 

' gero. Aukoja :'LLD 10 kp., 
$10. Po $5: P. Degutis, J. 
Gružauskas, J. Rutkus, Ve
ronika Urbienė, Philadel- 
phietis, Moterų Klubas. A. 
Ramanauskas, $2 ir T. Ba
ranauskienė, $1. Viso $43.” 

. Sekamos aukos tai yra 
nuo org'anizacijų ir nuo pa
vienių :

Po $25: Abelupis, Brook
lyn, N. Y., J. Weiss.

Po $20: Moterų Klubas 
B’klyn, N. Y, (per M. 
Šmagorienę) ir Brooklyno 
vajininkai, (per A. Murei- 
ką).

Po $10: LLD 2 Apskritis 
'(per M. Tamelienę), N. Y.- 
N. J., K. Milinkevičius, 

_^fetefania ir Juozas Cedro- 
pai, B’klyn, N. Y., LLD 55. 
kp. (pei’ Višniauską), Broo
klyn, N. Y., S. Sasna, Broo
klyn, N. Y., J. Gužas., Broo
klyn, N. Y., Petras Šoloms- 
kas, Brooklyn, N. Y., P. J. 
JMartin, Wexford, Pa., A. 
Dagilis, Scranton, Pa., LDS 
.103 kp., Ridgewood, N. Y., 
R. ir E. Mizarai, Jackson 
iieights, N.. Y., W. Luk
onin, Brooklyn, N. Y., J. 
įAžys, Edgewater, N. J., V. 
JTauras, Brooklyn, N. Y., 
LDS 103 kp., (per J. Kairį) 
Ridgewood, N. Y. ir Nau
jagime, N. Y. C., N. Y.

Jonas Patašius,- Brook
lyn, N. Y., $7.
' Po $6: A. B., B’klyn, N. Y. 

., Joe Banaitis, Flushing, L. L 
' . Geo ir Ona Shleivis, 
Brooklyn, N. Y. $5.50.

Po $5: Jonas Grybas, 
Brooklyn, N. Y., Adelė Ka- 
lakauskienė, B’klyn, N. Y., 
J. Steponaitis, B’klyn, 
•N. Y., Jonas ir Anastazija 
.Kauliniai, Hicksville, L. L, 
LLD 185 kp. (per V. Globi- 
;Čių) Richmond Hill, N. Y., 

’ ‘LLD 24 kp. (per Benderį) 
’B’klyn, N. Y., K. ir I. Le-

• Ivanai, B’klyn, N. Y., So- 
Jphie Petkienė, B’klyn,
.N. Y.,.LLD 28 kp. (per J. J. 

j.1'Ynam ai f į) Waterbury, 
Conn., Wm. Skodis, B’klyn, 

- N. Y., George Wareson, 
'.B’klyn, N. Y., Petras Ba- 

Jbarskas, Hollis., L. L, Jo
seph Merk, B’klyn, N. Y., 

• Juozas Čiuberkis, Far Ro-
• ckaway, N. Y., Jurgis ir 

Uršulė Bernotai, Woodha-
:^?en, N. Y., Valis ir Vera 
“Bunkai, B’klyn, N. Y., A.

. Bepirštis, B’klyn, N. Y., 
. Anikštietis, Anna Philipse, 
Stamford, Conn., Juozas 

/Balčiūnas, B’klyn, N. Y., 
.'Julius ir Mary Kalvaitis., 
B’klyn, N. Y., Antanas 

fcvBimba, Richmond Hill, 
f ’-N. Y., K. Petrikienė, Broo- 

klyn, N. Y., J. S., B’klyn; 
P. F. A. G., B’klyn., K.

| 'Balčiūnas, Richmond Hill, 
•;N. Y., S. Tamošiūnas, Mon- 

treal, Canada, M. Nazvec- 
kas, B’klyn, N. Y., A. J.

' Pranaitis, Camden, N. J., 
Senas Draugas, Scranton, 

Pa., A. Jocis, Bridgeport, 
Conn., J. Lastauskas, Cam
den, N. J., V. ir O. Čepu
liai, B’klyn, N? Y., J. Stak
vilevičius, B’klyn, N. Y., 
LLD 133 kp., Camden, N.J., 
G. W., B’klyn, N. Y., A. ir 
G. Daugėlai, Richmond 
Hill, N. Y., S. ir J. Bimbai, 
Hawthorne, N. J., Antanas 
Globičius, Newark, N. J, 
M. Stakoff, B’klyn, N. Y.,
M. Ražanskienė, Union,
N. J., Z. Gailiūnas, B’klyn, 
N. Y., Jonas Liutvinskas, 
B’klyn, N. Y., J. ir K. Ru- 
šinskai, Jackson Heights, 
L. I., P. Gustaitis, Wood
haven, N. Y., P. Poškaitis, 
B’klyn, N. Y., M. Misevi
čienė, B’klyn, N. Y, J. 
Murmokas, B’klyn, N. Y., 
Draugai Anskiai B’klyn, 
N. Y., LDS 46 kp. (per M. 
Juškienę) B’klyn, N. Y.

Juozas A. Venskus, Me
xico, Me., $4.

Po $3: J. Žemaitis, Broo
klyn, N. Y., Jurgis Kano
pa, B’klyn,.N. Y.

Po $2: J. Andriuškevi
čius, B’klyn, N. Y., Kazys 
Jankaitis, B’klyn, N. Y., 
Marė Načiunskien.ė, Mas- 
peth, N. Y.; M. šmagorie- 
nė, Maspeth, N. Y, M. Ku- 
likienė, B’klyn, N. Y., Na
poleonas Kisielius, B’kly, 
N. Y., Simonas Griškus, 
B’klyn, N. Y., Antanas Na- 
vikauskas, New Canaan, 
Conn., Mikas Matulevičius, 
New York City, N. Y., K. 
Dzeveckas, Laurelton, N.J., 
Joseph Skirius, Tacoma, 
Wash., John ir Anna Cas
per, Norwood, Mass., J. 
Miliauskas, McKees Rocks, 
Pa., Geo J Kupčinskas, Mi
nersville/ Pa., Miami Dar
bininkė, M. Tenikaitis, E. 
St. Louis, Ill., L. Bukaus
kas, E. St. Louis, Ill., L. Ši- 
labaitis, S. Windsor, Conn. 
L. Bekešienė, Rochester, 
N. Y., St. Brusokas, Broo
klyn, N. Y., K. Karpavičie- 
nė, B’klyn, N. Y., Mary ir 
Mike Riskevičiai, B‘klyn, 
N. Y., Jonas Kruminas, 
B’klyn, N. Y., A. ir J. Smi- 
thai, Phila., Pa.

Po $1: A. M., B’klyn, 
N. Y., J. Vanagas, Albert
son, L. L, R. Mickevičius, 
Toronto, Canada, Juozas 
Motuzas, Mexico, Me., Jo
nas Dulckis, Kearny, N. J., 
John Balaika, B’klyn, N. Y.

Stasys Rumšą, B’klyn, 
N. Y, 50c. ,

K. Balčiūnas, Auburn, 
Me., 40c.

Šios dovanos gautos 
pirm ir laike suvažiavimo. 
Viso $1,772.40,

Mike Liepa, Woodhaven, 
N. Y., padovanojo du L. 
Vakarienės bilietus ($6.00), 
nes iš priežasties darbo, 
negalėjo dalyvauti vakarie
nėje.

Širdingai dėkojame orga
nizacijoms ir pavieniams 
už tokią gražią finansinę 
paramą.

(Bus daugiau)
Laisves Admin.

Pittston, Pa.
Serga Mary Matulioniene

Drg. Mary Matulionienė iš 
Pt. Blanchard rimtai susirgo. 
Jai buvo padaryta ligoninėje 
operacija sausio 22 d.

Dabar ji randasi General 
Hospital, Wilkes-Barre, Pa., 
Room 121.

Draugai, kurie turite laiko, 
malonėkite ją aplankyti, nes 
ji ten turės pabūti apie porą 
ša Vaičių.

Dvi operacijos buvo pada
rytos ant vidurių. Nežiūrint 
skausmų, ligonė yra gerame 
ūpe ir atrodo, kad trumpoje 
ateityje jb vėl bus sveika ir 
tvirta.

Koresp. S. R.

Vos prieš dvejus' metus 
buvusios Utenos apskrities 
Grybelių; Naululičos, Vy- 
žuonėlių ir Antkainiu kai
mų valstiečiai susibūrė į 
“Naujasodžio” kolūkį. Nuo 
to laiko neatpažįstamai pa
kilo kaimo darbo žmonių 
gerovė ir kultūros lygis, 
išaugo visuomeninis ūkis. 
Kolūkiečiai plačiai naudoja 
laukuose tarybinę agro
techniką. Sėja vykdoma 
gerai apvalyta ir atrinkta 
sėkla. Visa sėjamoji me
džiaga apšildoma šiltu oru 
pagal akademiko T. Lysen
kos metodą. Kruopščiai į- 
dirbami ir patręšiami kol
ūkio- laukai, kuriuose vei
kia Utenos MTS traktoriai, 
kombainai, sėjamosios, ker
tamosios ir kitos žemės 
ūkio mašinos.- 1952 metų 
pavasarį, pavyzdžiui, i kol
ūkio laukus buvo atgabenta 
daugiau kaip 3,000 tonų mi- 
Bėralinių ir vietinių trąšų. 
Visa tai įgalino “Naujaso
džio” kolūkiečius užaugin
ti gausius derlius. Jei se
niau, buržuazinėje Lietuvo
je, šiame rajone geru der
lium buvo laikoma 7—8 
centneriai grūdų iš hekta
ro, tai dabar “Naujasodžio” 
artelės kolūkiečiai iš kiek-• ( 
vieno hektaro išaugina vi
dutiniškai po 15—18 cent
neriu atrankiniu elitiniu 
grūdų.

’ Sėkmingai vystosi kol
ūkyje ir visuomeninė gyvu
lininkystė. Kiekviena paša
rinė karvė duoda vidutiniš
kai po 9—10 litrų pieno 
per dieną. Gyvulių auginto
jai, fermų vedėjui Baliui 

i Putrimui vadovaujant, di- 
I džiai rūpinasi karvių ir 
kiaulių vietinių veislių pa
gerinimu, taiko šiuolaikinius 
tarybinės zootechnikos pa
siekimus. Gyvulių laiky
mas, priežiūra ir šėrimas 
vykdomi moksliniu pagrin
du. Kolūkyje dirba veteri
narijos felčeris ir sanita
ras, dažnai į kolūki atva
žiuoja gyvulininkystės spe
cialistai iš rajono žemės 
ūkio skyriaus. Artelėje 
yra šimtai galvijų, avių, 
kiaulių, daug, paukščių. 
Per dvejus metus gyvulių 
skaičius kolūkyje penkerio
pai padidėjo. Kolūkio fer
mos aprūpinamos, geromis 
patalpomis. Diendaržiams, 
ir kitiems ūkiniams pasta
tams statyti kolūkyje suda
ryta statybininkų brigada, 
kuriai vadovauja Guobu- 
žas. 1952 metais brigada 
pastatė džiovyklą plytinei, 
atremontavo 8 kuliamąsias 
stogines, atstatė karvidę, 
baigė remontuoti grūdų 
sandėlį. Pastatytas naujas, 
puikiai įrengtas malūnas. 
Statoma nauja karvidė ir 
kiaulidė, kuriose bus me^ 
chanizuotas vandens tieki
mas ir pašarų ruošimas.

Keičiasi kolūkinės gyven
vietės išvaizda. Ten, kur 
kadaisę stovėjo kumečių 
lūšnelės, dabar > statomi 
nauji mūriniai gyvenamieji 
namai kolūkiečiams.' Juo
zas ^Grigaliūnas, Antanas 
Šapoka, Antanas Balčiū
nas ir ^augelis kitų kolū- 
kiepių jau. persikraustė į 
naujus namus.

Kasmet didėja kolūkie
čių pajamos, kyla jų gero
vė. Antai, buvusio kumečio, 
o dabar grandininko R. Ur
banavičiaus šeima, suside
danti iš dviejų , darbingų 
žmonių, pernai gavo kelis 
tūkstančius rublių pinigais, 
daugiau kaip 4,5 tonas grū
dų, 5,5 tonas bulvių, o taip 
pat daug kitų produktų. 
Maždaug tiek pat gavo A. 
Balčiūno, J. Matulionio, A. 
Šapokos. J. Kalasausko ir 

kitų kolūkiečių šeimos. 
Šiais metais kolūkiečiai 
gaus maždaug 30 procen
tų daugiau pajamų, negu 
pernai. Pavyzdžiui, R. Ur
banavičiaus šeima mano 
gauti, neskaitant kitų pro
duktų, vien grūdais 5,800 
kilogramų ir 6 tūkstančius 
rublių pinigais. Nėra kol
ūkyje tokios šeimos, kuri 
neturėtų nuosavos karvės, 
kelių kiaulių ir kitų nami
nių gyvulių.

Pakilo • “Naujasodžio” 
kolūkiečių kultūra. Per kol
ūkinio gyvenimo metus čia 
pastatyta nauja mokykla;, 
veikia erdvus klubas-skai- 
tykla. Kolūkio bibliotekoje 
yra daugiau kaip tūkstan
tis tomų grožinės ir žemės 
ūkio literatūros knygų. 
Kolūkis radi jofikuo tas. 
Vargu ar rasi šiandieną 
artelėje tokią šeimą, kurio
je kas nors nesimokytų, 
nedalyvautų meno savivei
kloje, nesportuotų. Vien ša
lies aukštosiose mokyklose 
mokosi daugiau kaip 20 
“Naujasodžio” kolūkiečių 
vaikų. Antai, trys kolūkie
čio Savicko dukterys mo
kosi Vilniaus aukštosiose 
mokyklose: Ona—universi
teto chemijos fakultete, 
Veronika—ekonomikos fa
kultete, Marytė :— pedago
giniame institute. Buvusio 
kumečio sūnus Adolfas Ži
bąs neseniai baigė politech
nikos institutą. Kolūkiečio 
duktė Albina , Grigaliūnai- 
tė — Vilniaus universiteto 
ekonomikos fakulteto stu
dentė; Regina Sudeckaitė 
mokosi pedagoginiame ins
titute. Dauguma laukinin
kystės brigadų bei gyvuli
ninkystės fermų darbuoto
jų mokosi kolūkyje suorga-

Įsigykite
v JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
/ • Į

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.

■ 1 . L
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Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
J LAIME

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 ją tuojau.

Ant užsakymų siunčiame ir į kitus miestus. Už
sisakantiems iš kitur po vieną kopiją kaina 60c, 
persiuntimą apmokame. Mokestį galite prisiųs
ti U. S. pašto stampomis—3c, 5c ar 10c.

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:A

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

\ i
.4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Penktad., Sausįo-Jajn. 30, 1953'

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

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

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

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

Knygos kaifia $1.50. Užsakymus siųskite:

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

FAIRLAWN, N. J.
■00*

Vieša padėka
Brangūs draugai: šiuomi ta

riu jums visiems labai širdin
gą ačiū, kurie tik kuom pris- 
dėjote prie1 manė mylimo 
draugo laidotuvių, ypatingai 
Juozui Bimbai, kiuris pirmuti
nis pribuvo man į pagalbą ir 
už pasakymą atsisveikinimo 
prakalbos laike laidotuvių, ir 
visiems geriems draugams, ku
rie aukavote jo atminčiai dien
raščio Laisves pasveikinimui 
jos metiniam suvažiavimui, 
taipgi draugams Vincui ir A- 
nastazijai Paukščiams, S. Več- 
kiui ir M. Klimui už jų užuo
jautą man ir mano šeimynai 
mūsų tokioje liūdnoje padė
tyje; taipgi ačiū visiems už 
gėles ir už palydėjimą į ka
pus, ir tiems, kurie prisiuntėte 
užuojautos laiškus ir telegra
mas.

Paliekame liūdesyje.
R. Chuberkienč ir šeimyna.

SPARČIAUSIA FOTO
GRAFIJA

Californijos Universiteto 
mokslininkai Los Alamos 
laboratorijoje išrado tokį 
fotografinį aparatą, kąd 
padaro pusketvirto milijo
no paveiksliukų per sekun
dą. Išradimas bus naudoja
mas karinėms eksplozijoms 
tėmyti.

Korėja. —Sniegas beveik 
visai sustabdė karo veiks
mus ant žemės.

nizuotuose trimečiuose ag- 
rozootechnikos kursuose.

Dabar Naujasodis — Re 
užmirštas kampelis, koks 
jis buvo buržuazinėje Lie
tuvoje, o didelė kultūringa 
kolūkinė gyvenvietė.

A. Martinkus.,

Iš Istorijos
(Tąsa nuo 8 puslapio)

duolės. Kada pirmu kartu 
pasirodė pasaulyje povan
deniniai laivai (submari- 
n|ii), kurie tais laikais bu
vo gan prasti, tai tūli ma
nė, kad submarinai jau nu
šluos visus laivus. Bet taip 
neįvyko. Prieš submarinus 
buvo išgalvoti nauji gink
lai. Kada atsirado kariniai 
lėktuvai, tai tūli manė, kad 
jau jie bus “karo karaliai”, 

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮS1GYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

Ši knyga yra jums daktaras namuose, jr štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odost pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas, j
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose. e

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
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui 

Parašė K. PETRIKIENĖ.
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.

LAISVE
116-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.

bet išgalvota lėktuvai nai
kinimui lėktuvų. išvystyta 
prieš-lėktuvinė artilerija ir 
kiti lėktuvų naikinimo bū
dai. Kada Pirmojo karo lai
ku buvo naudojami nuodin
gi gazai, tai buvo manyta, ' 
kad laike būsimų karų jie 
bus baisiausi ginklai. Kaip 
tik priešingai. Visos dide
lės valstybės pasiruošė nau
doti gazus, bet visi bijojo
pradėti. Taip yra ir su nau
jais dabartiniais ginklais.

n
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UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Paraše ROMAIN ROLLAND —(>(

San Francisco, Cal. Shenandoah, Pa

(Tąsa)
Vestuvės įvyko giedrią žiemos dieną. 

Visus savo žmones Selvas nugabeno į 
V-ensen mišką. Buvo suorganizuoti 
linksmi žaidimai. Aneta smagiai į juos 
įsijungė. Kitais laikais bent kiek vulga
rus šių žaidimų triukšmingumas jai bū
tų buvęs nemalonus. Šią akimirką jis 
toks jai neatrodė. Ji juokėsi su šiais pui
kiais berniokais ir su narsiomis mergi
nomis, kurie iš daugelio savo vargo die- 
nų šią dieną buvo paskyrę džiaugsmui. Ji da
lyvavo jų žaidimuose, visus sužavėdama sa
vo užsidegimu. Silvi, pažinusi ją šaltą, 
pilną paniekos, žiūrėjo į ją bėgiojančią 
ir nuoširdžiai besilinksminančią. Štai ji 
žaidžia “aklą vištą” užrištomis akimis, 
išraudusi nuo įkarščio, atvira burna be
sijuokdama, iškėlusi smakrą, tartum 
norėdama sučiupti lekiančią šviesą, iš
tiesusi į priekį rankas lyg sparnus, 
vaikščiojanti dideliais žingsniais, klum
panti, juokdamasi visa gerkle!.. Gražus, 
tvirtas aklosios užsidegėlės kūnas, ką jis 
ims? kas jį paims?.. Į ją žiūrėdamas, ne 
vienas turėjo taip galvoti. Bet Aneta at- 

t rodė galvojanti tik apie žaidimą... Ką ji 
^padarė su tais rūpesčiais, kurie dar va

kar ją slėgė? ir su savo susirūpinusia, 
įtempta, susimąsčiusia išraiška?.. Tai 
bent įsibėgėjimas!.. Silvi sau priskyrė 
tą gerą darbą, kad pasisekė išblaškyti 
Anetą iš jos rūpesčių, ir labai dėl to 
džiaugėsi. Bet Aneta gerai žinojo, kad 
priežastis kilo iš daug toliau. Ne todėl 
ji buvo atpalaiduota nuo savo rūpesčių, 
kad juokėsi per vestuves. Ji juokėsi per 
vestuves, nes buvo atsipalaidavusi...
» Kas gi atsitiko? — keistas dalykas ir 
ne vienos dienos darbas, nors tik tam ti
krą dieną jis pasireiškė.

Tai buvo prieš keletą savaičių, vieną 
sekmadienio rytą. Ji pusiau nusirengu
si sėdėjo prieš savo tualetinį stalelį. Ki
tomis dienomis būdama priversta išeiti 
anksti, ji sekmadieniais ilgai rengdavo
si. Jai užteko visos savaitės susirinku
sio nuovargio. Vaikas, kai tik atsikėlė, 
.tuoj išslinko iš kambario pas tetą. Jis 

£wbuvo labai susidomėjęs vestuvėmis ir 
^/linksmino Silvi, samprotaudamas šiuo 

{klausimu kaip patyręs žmogus. Leopol
das jį myluodavo: norėdamas prisigerin
ai Silvi, jis gerinosi jos šuneliui. Malo
nėjamas ir didžiuodamasis savo svarba, 

: Markas taip pat visą savo laiką praleis
davo apatiniame aukšte, o pas savo mo- 

Itiną pasilikdavo tik iš prievartos. Aneta 
dėl to jausdavo kartų nusivylimą. Bet šį 
rytą nuovargis buvo didesnis negu siel- 

... »vartas, ir netgi į visa tai įsimaišė slap
tas jausmas, kuris ją apšvietė. Tačiau ji 

’iš papratimo atsiduso. Ji skonėjosi šiuo 
nuovargiu, sumišusiu su malonumu, kad 
galės, o dieve! šią sekmadienio dieną iš
būti išsitiesusi visu savo ūgiu, nesant 
reikalo judėti... Sekmadienis! Kadaise 
Aneta nė nepagalvodavo apie jo vertę...

“Nuovargis! nuovargis! Kaip gera 
nejudėti!.. Miegotumei tūkstantį metų...

‘.Nei šiaip, nei taip atsisėdusi, nepatogiai 
pasirėmusi alkūne, nekrusteltumei. .. 
Kažkokie burtai tave laiko. Baugu juos 
pertraukti. Nejudėkime! Taip gera!..”

Ji žiūrėjo pro langą, kaip ant priešais 
.esančio stogo iš kepėjo kamino rūko dū- 

ftfrai: jie lėkė pavėjui verpetais, šviesūs 
linksmi, tiesėsi, vyniojosi ir bėgo šok

dami mėlynu dangumi. Anetos akys juo- 
kėsi,. o dvasia šoko dangaus lankose, bėg
dama paskui beprotiškus arabeskus. Vi
si žemės sunkumai nuslydo žemyn. Dva
sia jautėsi nuoga vėjyje ir saulėje. Ane- 

■ ta pusbalsiu dainavo...— Ir staiga jai 
pasirodė sužavėtos jaunuolio akys, ku
rios vakar omnibuse į ją žiūrėjo. Ji jo 
nepažino ir, be abejo, jo niekados nebe
matys. Bet šis žvilgsnis, kurį ji užklu
po, staigiai pasukdama galvą (nes jis 
nemanė, kati jį pamatys), taip naiviai 
pripažino jos patrauklumą, jog nuo to 
laiko jai liko širdyje gaivinantis džiaug
smas. Ji dėjosi nežinanti jo priežas
ties... Bet kai veidrodis jai pasiuntė jos 
šypsnio atvaizdą, ji išvydo save akimis 
to, kuris ją kada nors mylės... Rūpesčiai, 
kur jūs? Jie dar buvo girdėti dūzgią to
li, labai toli, gūsiais...

J'Gana! gana! Kuriam galui!.. Reikia 
turėti proto!”

Kad Aneta taip sakė, nebuvo nieko 
auja. Dvidešimt kartų ji buvo taip sa- 
iusi. Bet kad ji padarytų kaip pasa- 

| • kiusi, to nereikėjo laukti! Protui nerei
kėjo skirti pasisekimo. Protas geras pa- 

v tarėjas; bet patarėjai ne mokėtojai. O

*
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širdis įtikinama tik širdies motyvais.
Dabar jų nestigo. Dabar Aneta suti- 

ko pamatyti savo motiniškos meilės rei
kalavimų absurdiškumą. Bet jei ji čia 
sutiko, vadinasi, buvo prisikėlę kiti už
gniaužti siekimai. Ji nebegalėjo jų 
neigti, ji to nė nebenorėjo. Ir davusi šį 
tylų sutikimą, Aneta pasijuto išlaisvin
ta. Pabudusios jaunystės balsas jai kal
bėjo:

— Niekas nežuvo. Tu dar turi teisę 
į laimę. Tavo gyvenimas prasideda...

Pasaulis atgijo. Viskas įgavo skonį. 
Net ir sunkiomis dienomis pasitaikydavo 
giedrių prošvaisčių. Jokių ateičiai planų 
Aneta nesudarinėjo. Ji pasidavė atka
riautos ateities laimei, vis tiek kokia ji 
bebūtų... Taip taip, ji buvo jauna, jau
na kaip Nauji Metai... Visas gyvenimas ' 
prieš ją... Niekad nebus jo gana!*

Vienas tų gražių ankstyvo vasario mė
nesių, kurie yra tokie žavūs Paryžiuje. 
Pavasaris dar tik danguje ir širdyje, bet 
tyrutėlis, gryna šviesa, skaidrus pabun
dančio vaiko džiaugsmas. Gražusis metų 
laikas vėl prasideda; ir pirmiau, negu 
pasirodo paukščiai, jie girdimi grįžtant; 
lyg nuo pasimetusio šviesiame danguje 
bokšto viršūnės matyti debesys sparnų, 
spiečiai kregždžių: jie grįžta, jie skro
džia jūras! Ir štai jie'čia, jie čiulba ma
no širdyje...

. 'Kaip ir kiekviena sveika būtybė, Ane
ta mėgo visus metų laikus. Prisitaikyda
ma prie jų, ji gyvendavo jų slaptingomis 
galiomis. Atsinaujinimo galios ją egzal- 
tuodavo. $

Ji jausdavosi laiminga vaikščiodama, 
laiminga dirbdama, namo parsinešanti 
malonų nuovargį ir gerą apetitą, viskuo 
domėdamasi, vėl pagauta naujo smalsu
mo dvasiniams dalykams, knygoms, mu
zikai, kuriuos jau Betveri metai buvo ap
leidusi ; ir kartais vakare, nors beveik 
nusivariusi nuo kojų, ji išeidavo ir bėg
davo į kitą Paryžiaus galą, pasinaudo
dama gautu koncerto bilietu. Silvi jai 
pavydėdavo, nes prasidedantis nėštumas 
jai buvo sunkus.

Vakarais išėjusi, Aneta ne kartą bū
davo sekama. Ji to nepastebėdavo, išsi
blaškiusi, svajodama, smagi; staiga jau
smas, kad ji kažką velka paskui save, 
nutraukdavo jos pašnekesį pačios su sa
vimi. Ji pabusdavo, smalsiai pažvelg
davo į tą šnibždantįjį, trukteldavo pe
čiais arba susiraukdavo ir nusiskubindą- 
vo sakydama:

— Senas kvailys!
Kvailys dažnai būdavo jaunas; Aneta 

galvodavo:
“Maždaug po dvylikos metų Markas 

galėtų toks pat būti.”
Ji save nutraukdavo pasipiktinusi. Jos 

akių pyktis, skirtas anam, tekdavo netik
rajam Markui; ' ir jis nebesispirdavo. 
Akys vėl imdavo juoktis. Mintis šioje 
vietoje pamatyti Marką didelį, gražų ■ 
bernioką vis tiek ją džiugindavo. Moti
nos savimeilė ir čia rasdavo pasitenkini
mo. Ji tai pastebėdavo ir imdavo pati 
save barti... Ne, dar daugiau! Ji barda
vo Marką.

— Padauža! — grūmodavo ji. — Su
grįžusi aš jam ausis nusuksiu.

(Ji jas sukdavo.)
Šie mažučiai nuotykiai ją linksminda

vo... Taip, iš pradžių. B-et kai jie nusi
tęsdavo...

— A! po šimts! tai nežmoniška! Argi 
jau nebeleista ramiai vaikščioti? Jei tik 
pasižvalgai į dešinę, į kairę paprastai, 
maloniai, jei eidama juokiesi, vadinasi, 
tave tuoj įtaria galvojant apie meilę! 
Meilė, aš ją pažįstu, aš ją mačiau tiek ir 
tiek! Kvailiai, kurie galvoja, kad be jų 
negalima apsieiti! Jie neįsivaizduoja, 
kad galima būti laimingai ir be jų, lai
mingai visai paprastai todėl, kad gražus 
oras, kad esi jauna, kad turi minimumą ’ 
pragyvenimui!.. Tegalvoja ką tik nori! 
Ar aš apie juos galvoju?.. Apie juos!.. 
Na, argi jie niekad nėra į save pažvel-

Apie mūsų draugus

Kaip jau buvo rašyta, kad 
Valerija Sutkienė serga. Gan
ia, kad jos sveikata mažai ei
na geryn. Buvo nuvešta -į St. 
Lukes ligoninę, bet pabuvus 
keletą dienų vėl grįžo į savo 
namus, 497 Alvarado St. Li
gonė dar vis randasi po dak
taro priežiūra.

Kadangi mūsų kolonijoje 
nedaug lietuvių randasi, todėl 
kada vienas ar du žmonės 
kur sueigose nedalyvauja, tuo
jau pajuntam trūkumą. Vale
rija buvo visur ir visados prie 
veikimo ir susirinkimuose. 
Džiaugtumės, kad ji greitai 
susveiktų ir vėl dalyvautų mū
sų sueigose.

Sonia Karosienė po pirmos 
ligos buvo susveikus, bet da- ! 
bar ji vėl randasi po gydytojo' 
priežiūra ir pabaigoje šio me
nesio ji pasiduoda į ligoninę 
operacijai.

Nors gaila mūsų gerų drau
gių, bet turime pasiduoti, kaip 
sąlygos verčia daryti.

Turėjome viešnias
Apie 17 d. sausio čia atvyko 

iš Oregono d. Šatienė ir d. Ma
tulienė. Abi labai malonios 
draugės. Mes džiaugiamės, 
kad jos čia apsilankė.

Matulienė, pabuvus keletą 
dienų, vyksta į Los Angeles 
pas savo dukrelę ir žentą ap
silankyti. O d. Šatienė, rodos, 

žadėjo ilgiau pabuvus 
pas Pūkius į Yucaipą,

čia 
vykti 
Calif.

buvo surengtos drau- 
parės jų pagerbimui.

Worcester, Mass
Kaip Veltui Melagiai 
Liežuvius Plėšia

Daug kasyklų uždaro

Retai pasirodo korespon
dencijų iš šios apylinkes. Tai 
rodos, kad čia viskas klojasi 
gerai. B'et taip nėra.

Kietosios anglies industrija 
labai smunka žemyn ir kom
panijos čia uždaro kasyklas 
vieną po kitos, palikdamos 
mainierius ir jų šeimas ant 
dievo' valios.

Tą viską darydamos jos aiš
kina, kad yra per brangu 
anglį iškasti ir smukimas ang
lies manketo ir praradimas 
kietos anglies, kaipo vyriausio 
namų šildymo kuro.

Tame yra kiek tiesos,, bet 
kompanijos vis pasidaro mil-z 
žiniškus pelnus iš kietosios 
anglies.

Ar nebus svarbiausias tų 
kasyklų uždarymo tikslas, tai 
mėginimas priversti mainie
rių uniją ir pačius mainierius 
klausyti ir nusileisti anglies 
ponams. Mat, per paskutinius 
metus mainieriai išsikovojo 
geresnes sąlygas darbe, trum
pesnę darbo dieną ir neblogą 
dienos uždarbį. Tai dabar 
anglies kompanijos mojasi tą 
viską nuo mainierių atimti, su
kurdamos bedarbę. Bet ge
ruoju mainieriai nepraras, 
ką taip ilgai ir sunkiai beko
vodami iškovojo.

Uždarė tris kasyklas
1 A

Prieš pačias Kalėdas tapo 
uždarytos 3 kasyklos ir na
mas, kur laužo anglį. Ten dir
bo apie vienuolika šimtų mai
nierių. Tas kasyklas operavo 
Locust Coal C. apie 14 metų.

šios kasyklos randasi -tarp 
Shenandoah ir Girardville, Pa. 
Tai visiems šiems mainieriams 
nėra jokios progos gauti dar
bą kitur. O apie atidarymą 
šių kasyklų nieko negirdėti.
Kovo 15 d. uždarys 2 kasyklas

Vietiniame anglų laikrašty- 
ję buvo paskelbta, kad 15 d. 
kovo bus uždarytos kitos dvi 
kasyklos — Knickerbocker 
ir Mahanoy City, kuriose dir
ba apie 865 manieriai. Jos o- 
peruojamos Reading Coal

Jos randasi tarp Shenandoah 
ir Mahanoy City.

Kompanija aiškina, jog per 
brangu, yra jai iškasti anglį, 
nėra pelno. Tai esanti priver
sta apleisti.

Šioje apylinkėje į trumpą 
laiką neteks darbo du tūks
tančiai mainierių. Ateitis la
bai tamsi.'

gražus 
ant 
ka
upo 
visi 
visi

Turi 
vai-

pri- 
pa-

čia atsirado lietuviškas ra
dijo pusvalandis, sekmadie
niais, kaip 1 vai. dieną, iš sto
ties WAAB. Programai vado
vauja šlubuojančia lietuvių 
kalba Šv. Kazimiero parapi
jos vargonininkas žemaitis.

Sausio 25 d. žemaičio pa- 
gelbininkas garsintojas mela
gingą istoriją išdrožė: kaip' 
“Maskvos bolševikai”, užval
dę Lietuvą, sulygino ją ekono
miniai su kitomis sovietinėmis 
respublikomis. Esą, raudonieji 
isibriovę j Lietuvą, visokią ge
rybę, lašinius, audinius, maši
nas išplėšę iš Lietuvos ir nu
gabenę į Maskvą. Todėl Mas
kva ir praturtėjus lietuviško
mis gėrybėmis, o Lietuva ta
pus baisiai nualinta ir sulygin- • 
ta su kitomis sovietinėmis res-. 
publikomis.

Manau, kad tokiai pasakai 
nei Šv. Kazimiero parapijos 
davatkos (miniškos) netiki. 
Bet ve, meluoja ir tiek.

giškos
Nuo pirmos pares San Lean
dro liko $11. Buvo pasiųsta 
mūsų Įaikraščiajns.

Mes, San Francisco ir Oak- 
lando lietuviai, kada nuvyks
tame pas juos į Oregon City 
apylinkę, būnam labai drau
giškai priimti pas farmerius 
jr miestelyje. Todėl gaila, kad 
čia tiek mažai jų atvyko, mes 
jus irgi galėtume draugiškai 
pavaišinti.

Gera naujiena
Apie pora mėnesių atgal, 

čia mūsų gerai žinoma Elzbie
ta Vilkaitė pirko savo namą ! anc] iron Co. per ilgus metus, 
ant 20-tos gatvės, San Fran
cisco. Ji dabar linksma, kad 
jos seni troškimai išsipildė, 
kad įsigijo savo namą ir ga
lės gyventi taip, 
tinka.

Nors namas ne 
nesnios mados, 
atrodo gerai ir stipriai pada
rytas.

Draugė Vilkaitė iŠ profesi
jos yra slaugė (nursė), ir dir
ba 7 dienas į savaitę, tai. ma- 

'žai laiko turi būti namie.
S. F. Jurgis

St. Petersburg, Fla.
Kas veikiama pas mus?

LLD 45 kuopa turėjo suren
gusi gražų piknikėlį sausio 4 
d. Nors oras pasitaikė šalto
kas, bet saulėtas, tai piknikui 
nepakenkė. Susirinko'
būrelis svečių ir susėdę 
saulutės šveitėm gardžius 
lakuto pietus. Iš svečių 
buvo lengva suprasti, kad 
buvo gražiai patenkinti ir
pageidavo daugiau tokių pik
nikų. Atrodo, kad kuopai liks 
pora desėtkų dolerių pelno.

Pasirodo, kad tik reikia 
kiek pasidarbuoti, tai mes vi
suomet turime geras pasek
mes. Mūsų drauges taipgi ne
sigaili paaukoti savo truso ir 
kaštų. Ir šiam piknikui d. Ta- 
rienė paaukavo labai gardų 
keiką, d. Sidaravičienė — di
dėlį ir gardų pyragą. Visi šir
dingai toms draugėms dėkoja
me už tokias gražias dovanas.

Susitarę su d. Dujskiu nu
važiavome aplankyti draugus 
Navickus į Taft, Fla. Navickai 
labai gražiai gyvena, 
gražų namelį ir penketą 
sinių medžių.

Jie mus labai maloniai 
ėmė ir gardžiais pietais
■vaišino, taipgi ir stipresnio gė
rimo turėjo. O orindžių sun
kos tai visą gdfčftų išgėrėme.

Nuvažiavome aplankyti ir 
d. Vilkelį, kuris randasi netoli 
Navickų vietos — sanatorijoj.

Vilkelis atrodo gerai, kiek 
diktesnis, kaip kad teko maty
ti apie trejetas metų atgal. 
Bet jis turi anglies dusulį, ku
ris jį ir vargina.

Aš labai džiaugiuosi, -kad 
man teko aplankyti taip ma
lonų draugą. Linkime jam pa
sveikti ir kartu su mumis dėl 
visų gerovės veikti.

Nors ir dabar, būdamas 
menkos sveikatos, vis tiek jis 
nenustoja rasinėj ęs į mūsų 
darbininkišką spaudą.

Apleidę d. Vilkelį nuvyko
me aplankyti ir d. Uraiti, ku
ris gyvena netoli Orlando. Jis 
gyvena prie didelio vieškelio 
ant gražąus kalnelio ir gyve
na sau vienas, kaip vanagas.

Draugas Uraitis taipgi gra
žiai mus priėmė. Ačiū.

Natalia.

Įvairūs išsireiškimai
Likis sau, išdidusis pa

sauli! Aš einu namo; tų 
nesi man draugu, neigi aš 
tau juomi būsiu. Emerson

Jūs neturėsit ramaus pa
saulio, kol neišblaškysite iš 
žmonių rasės p^trijotizmą.

George Bernard Shaw 
Surinko žemaitis

r

MATTHEW A.
BUTUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*/36ss

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

kaip jai pa-
.a

ATSIŠAUKIMAS
• • • •Del A. Dagilio poezijos rinkinio prenumeratos

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

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

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

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

Vardas ir Pavarde

Antrašas

Miestas

Siuorni užsiprenumeruoju A.-DAGILIO poezijos knygelę 

ir ufcsiinoku $...............

naujas ir se- 
bet viskas

Wilkes-Barre, Pa.
LDS 7 kuopa rengia filmų 
rodymą šios apylinkes 
lietuviams

/Filmų rodymas įvyks šį sek
madienį, vasario 1 d., Lietuvių 
Tautiškos Parapijos salėje, 
206 Parish St. Prasidės 4 v. 
pb pietų. s

Bus parodyti įdomūs lietu-

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

5 pusl.-Laįsve (Liberty) -Penktad., Sausio-J an. 30, 1953

Bet ji į juos žiūrėjo; o kadangi ji buvo 
malonės stovyje (kitaip sakant, linksmos 
laisvės), ji jų neidealizavo. Iš tikrųjų! 
Ji pati save klausė, kaipgi galima vyrą 
imti ir įsimylėti! Tai ne perdaug puikus 
padaras! Reikia būti be galvos, kad jis 
atrodytų patrauklus... Ir Rivijero duk
ra, būdama gera prancūzė, tvirtos klasi
nės genties, skaitanti Rable ir Moljerą, 
kartojo sau Dorines žodžius' Tartiufui.

(Bus daugiau)

vių kalboje filmai. Rodys Jur
gis Klimas iš Brooklyn, N. Y.

Gerbiami Wilkes-Barre ir 
apylinkės lietuviai, pamatyki
te filmus iš Amerikos lietuvių 
ir Lietuvos gyv. Tai visiem bus 
svarbu,nes kitos tokios geros 
progos gal nepasitaikys.

LDS 7 kuopos vardu raginu 
visus lietuvius susirinkti ir pa
matyti labai įdomius lietuviš
kus filmus.

Jurgis Klimas, 
filmininkas.

Detroite namui sudegus Mrs. Geraldiine Lamb pa
liko su septyniais vaikais be pastoges. Paskutinės jos 
sutaupos $30 taipgi sudegė. Vąikai bando verkiančią 
motina nuraminti, jai ašaras nušluostyti.

PASTABA: Vardus ir pavardes, taip pat adresus, 
užrašykite aiškiai, suprantamai, nes knyga bus prenu
meratoriams pasiųsta tiesiai į namus.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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IŠ LIETUVOS
Dovanos Spaliui

- N.Vilnia, XL 1 d. 52.—Tin
kuotojai CK šūkius atžymi 
naujais gamybiniais laimėji
mais ir pasižada ateityje pa
niekti dar aukštesnius darbo 
rodiklius. Per trumpą laiką 
jie dažymo aparatų gamyklos 
darbininkams ir tarnautojams 
pastate 14 naujų gyvenamųjų 
namų ir dabar baigia tinkavi
mo darbus dviejų aukštų 12 
butų name.

Statybininkų laimėjimai
Šiauliai, XI. 1 d. 52. —Šiau

lių miesto Vilniaus gatvėje 
sparčiai statomas naujas pas
tatas — mokykla, kurioje bus 
ruošiami kadrai žemės ūkiui.

Šios statybos aikštelės ko
lektyvas turi dideli darbo pa
tyrimą. Jis jau yra pastatęs 
18-kos butų gyvenamąjį na
mą ‘Elnio” odos-avalynės 
kombinato darbininkams, mo
dernišką vaikų darželį 'ir ki
tus pastatus.

Išvystę socialistinį lenkty
niavimą, darbinin. žymiai pa
kėlė darbo našumą. Jau bai
giama betonuoti būsimosios 
ipokyklos pamatai, mūrijamos 
sienos. Mūrininkų brigados 
darbininkai, panaudodami 
tarpsienių statybai plytų ats
kalas bei pusplytes ir taupy
dami rišamąjį skiedinį, per 25 
dienas sutaupė pustrečio tūks
tančio plytų ir pusantro k ri
binio metro rišamojo skiedi
nio.

P. Turinskas

{vykdytas metinis planas
Panevėžys, XI. 1 d. 52. — 

Panevėž. miškų pramonės ūkio 
kolektyvas pirma laiko įvyk
dė metinį gamybos planą. Ge
riausius rezultatus pasiekė 
Kupiškio girininkija.

Nauji įrengimai
Vilnius, XI. 2 d. 52. —Sta

tybinių medžiagų pramonės 
įmonės gauna daug įrengimų, 
kurių pagalba galima žymiai 
pakelti darbo našumą, padi
dinti išleidžiamosios produkci
jos kiekį ir pagerinti jos ko
kybę.

šiomis dienomis į Palemo
no ir Daugelių plytines pa
siųsti plytų pakrovimo auto
matai. Iki šiol plytų pakrovi- 
Xno darbams vykdyti reikėda
vo 4 darbininkų, šį darbo pro
cesą automatizavus, visa daug 
darbo reikalaujančią operaci
ją atliks mašina. Plytų pakro
vimo automatai statybinių me
džiagų gamybos įmonėse bus 
panaudoti pirmą kartą.

Naujus galingus plytoms 
gaminti presus gavo Garlia
vos, Rokų, Duseikių ir kitos 
plytinės.

A. Būtėnas

Mokslinė konfer«nc. kolūkyje
Mažeikiai, XI. 2 d. 52.-— 

“Jaunosios Gvardijos” kolū
kyje įvyko mokslinė konferen
cija, kurioje buvo apsvarstyti 
tolesni gyvulininkystės išvys
tymo klausimai. Konferencija 
tęsėsi 2 dienas. Joje dalyvavo 
apie 300 kolūkiečių iš dešim
ties rajono žemės ūkio artelių, 
o taip pat žem. ūkio ir Veteri
narijos akademijų profesoriai 
bei dėstytojai.

Konferencijos metu paskai
tas skaitė prof. J. Kriščiūnas 
—- “Pašarų bazės organizavi
mas kolūkyje, “Kaip gyvena 
kolūkiai milijonieriai,” doc. 
J. Brazaitis — “Snukio ir na
gų liga ir kova su ja,” doc. J. 
Petraitis — “Gyvulininkystės 
fermų organizavimas kolūky
je” ir kiti.

D. Kukenys

Kathleen Widmer, 3 metų, 
tapo užmušta automobiliaus, 
kai ji ištrūko iš motinos rankų 
ir staiga užbėgo priešais atei
nantį auto.

New Yorko ligoninių komi- 
sijonierius Dr. Kogel sako, jog 
visai netoli tas laikas, kada 
džiova bus suvaldyta vaistais.
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Daktaras Palevičius 
teiks prelekciją

Daktaras M. D. Palevičius 
iš Detroito dalyvaus klubie- 
čių rengiamo dviem klubietėm 
pagerbti popiečio programoje. 
Jisai pasižadėjo teikti prelek- 
ciją apie tai, kaip sočiai pa
valgyti, bet nenutukti.

Geras valgis yra būtinas 
sveiktai. Tačiau nutukimas 
trumpina amžių. Tą jau yra 
pripažinę mokslininkai, o taip 
pat ir apdraudų kompanijos. 
Kompanijos, žinoma, nori tu
rėti juo daugiau pelno. Jos no
ri, kad jų apdraustieji juo il
giausia gyventų, daugiausia 
sumokėtu duoklėmis. Viena 
svarbiausių vietų, į kurias 
kompanija žiūri, yra aplikan- 
to miera per juosmenį.

Visiems norintiems ilgiau 
gyventi juosmens miera taipgi 
turėtų būti svarbu. Tad visi a- 
tėjtįsieji išgirsti daktaro pre- 
lekciją patarnaus tiktai sau.

Klubiečių popietis Marijo
nos Kalvaitienės ir Onos Tita- 
nienės 65 metų sukaktims pa
minėti įvyks vasario 15-tą, Li
berty Auditorijoje, Richmond 
Hill. Pradžia 2 vai. po pietų.

Tikimasi ir daugiau ko įdo
maus to popiečio programoje. 
Užbaigoje įvyks banketas. 
Banketui kvietimai iš anksto 
gaunami pas rengėjas, taipgi 
pas Walterj Brazauską, Audi
torijoje, ir pas daugelį kitų.

Mirė tarnyboje 
darbo žmonėms

New Yorke mire pažangi 
senutė Suzanna Woodruff, ar
ti 84 metų, viena seniausiųjų 
angliško darbininkų dienraš
čio Daily Worker leidėjų. Pa
gal pačios pageidavimą, jos 
kūnas tapo palaidotas krema- 
torijoje. šermenys ir laidotu
vės" buvo privatinės.

' Daugelį savo ankstybesnių
jų gerų darbų liaudies gero
vei, Woodruff apvainikavo įs
tojimų į laikraščio leidėjų ei
les. Jinai tai padarę kaip tik
tai tuomet, kai reakcija pra
dėjo aršiau pulti laikraštį.

Reakcijai šėlstant, radosi ir 
tokių, kurie paabejojo, ar ra
sis laikraščiui skaitytojų. Se
nutė užtikrino, kad masės 
darbo žmonių laukia savojo 
spausdinto žodžio. Kad jie sa
vo laikraščio neapleis. Jinai 
pati pasisiūlė eiti nuo durų 
lig durų užrašinėti laikraštį 
naujiems skaitytojams, atnau
jinti seniesiems. Jos ryžtingu
mo užžavėti, būriai jaunimo 
išėjo į žmones taip pat. Laik
raštis buvo išlaikytas ir su
stiprintas, reakcininkai nesu
laukė to pranašauto laikraš
čiui galo.

Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

Naujasis Darbo sekretorius (ministras) Martin 
Durkin sveikinasi su republikonų vadu A. Taft, kuris 
pirmiau pareiškė nepasitenkinimą. Durkin paskyrimu.

Bušų darbininkai sutiko 
pasiduoti arbitracijai

Vieton žadėtos demonstra
cijos prie City Hali, unijos 
viršininkai sušaukė streikie- 
rius į mitingą ir pasiūlė strei
kui baigti naują planą. Nepa
tenkinti tuo planu, pasipiktinę 
viršininkų bandymu tą planą 
įpiršti, unijistai sukilo. Savo 
viršininkus apibarė, aprėkė, 
susirinkimas užsibaigė netvar
koje.
Ginčas pavestas arbitratoriui

Po apsibarimo, palikta gin
čą išspręsti balsavimu balo
tais. Tokie balsavimai buvo 
įvykdyti sausio 28-tą. Unija 
skelbia, kad už pasidavimą 
arbitracijai balsavo 4,256 
streikieriai, prieš 985. Jeigu 
unija buvo gerai surokavusi 
streikierių skaičių, reikštų, 
kad 2,949 streikieriai nedaly
vavo balsavimuose. Unija 
skelbė, kad streike randasi, 
8,200 darbininkų.

Viršininkų priimtas planas

Grasina evikcija už 
reikalavimą kvito

Williamsburgo rendauninkų 
organizacijos ir darbo partija 
(American Labor Party) sto
jo apginti portorikiečių Valle 
šeimą nuo evikcijos.

Mr. ir Mrs. Valle su šešiais 
vaikais grąsinami prašalinimu 
iš buto už tai, kad jie parei
kalavo pakvitavimo mokant 
rendą.

šeima į butą atsikraustė 
prieš apie metus laiko. Jiems 
buvo sakyta, jog butas su ra
kandais (furnišiuotas), bet 
per visus 4 kambarius tebuvo 
tiktai 3 gabalai rakandų. Kan
triai šeima laukė daugiau ra
kandų, bet vis nesulaukė. Taip 
pat kantriai laukė kvito už 
šimtą dolerių per mėnesį mo- 

j karną rendą, bet ir to per 11 
■ mėnesių nesulaukė. Pritrūkę 
kantrybės, pareikalavo kvito 
(receipt). Namo savininkas 
tuojau užvedė bylą juos pra
šalinti. iš buto — eviktuoti.

Kaimynai suorganizavo de
legaciją eiti pas namo savinin
ką ir pasakyti jam, kad jie 
netoleruos evikcijos. Ir pasa
kyt, kad $100 rend a už 4 
kambarius netoleruotina. Bu
tas yra Įregistruotas valdžioje 
kaipo $35 per mėnesį rendos 
vertas. . . ■. •

Valle šeimos -Įvykis yra ge
ru' pavyzdžiu to, kokioje pa
dėtyje atsidurtų šimtai tūk
stančių šeimų, jeigu būtų pa
naikinta rendų kontrolė.

Kaimynas

New Yorko policijos komisi- 
jonierius reikalauja, kad jo 
departmento budžetas atei
nantiems metams būtų apie 
9 milijonais didesnis už da
bartinį.

sakė, kad 40 valandų nebus 
tuojau vykdoma. Kad jį pra
dės vykdyti tiktai kada nors 
po to, kai arbitratorius pas
kelbs savo nuosprendį. Gi tam 
nuosprendžiui pateikti rube- 
žius nenustatytas. Taigi, galė
tų užtrukti ilgai,

Kitu streįkierius piktinančiu 
punktu buvo pasiūlymas dary
ti atskiras derybas su atskiro
mis kompanijomis. Tuo būdu 
tų derybų pasėkos galėsian
čios būti skirtingos ne tiktai 
tarp skirtingų kompanijų, bet 
net skirtingos atskiriems tų 
pat kompanijų darbininkams.

Viršininkas Quill pradžioje 
streiko ir visu laiku Įtikinėjo 
darbininkus, kad unija atskirų 
sutarčių nedarysianti. Darbi
ninkai tai užgirdavo audrin
gomis ovacijomis. O dabar, 
štai, strategija pasisuko visai 
kitaip.

Areštas sutrukdė jo 
gerą biznį

New Yorke areštuotas ir 
patupdytas daboklėn Luis De- 
liz, 35 metų, turėjęs puikų 
planą greitai pralobti.

Deliz pigiai nupirkęs buviv- 
sios šapos pastatą 153 E. 119 
St. Pastatas buvęs pasmerktas 
kaipo netinkamas vartoti. Bet 
Deliz jame “įrengė” apart- 
mentus, kuriuos išrendavo 20 
šeimų. O kadangi nebuvo ga- 
so nei elektros, tad visi varto
jo kerosiną šilimai ir šviesai. 
Esant mieste stokai namų, nie
kas griežtai nereikalavo page
rinimų. O jei ir būtų reikala
vę, negautų, ries Deliz nebūtų 
gavęs leidimo pasmerktą nu
griovimui pastatą elektrifi
kuoti. Jis ir nesistengė, nes 
namas ir be to buvo aukso ka
syklomis.

Deliz pastatą pirkęs už $5,- 
000, Įnašo mokant tik pusę 
tos sumos. Gi rendomis jis 
būtų surinkęs nuo $15,000 iki 
$20,000 per vienerius metus.

Gaisragesybos valdininkai 
įsakė gyventojus iškraustyti.< 
O kol iškraustys, pastate ne
pertraukiamą sargybą.

Diskusijos apie rendų 
kontrolę vasario 3

New Yorko rendauninkų or
ganizacijos, daugelis unijų ir 
darbininkų part, siunčia de
legacijas į Albany reikalauti, 
kad rendų kontrolė būtų išlai
kyta ir pagerinta.

Dabartiniame įstatyme yra 
palikta daug skylių/ kurios 
mažėjų namų savininkus sle
gia, o kompanijoms, bankams 
suteikia progų rendas kelti. 
Tačiau panaikinimas kontro-“ 
lės atidarytų godišiams naują 
šienapiūtę. O darbininkų ir 
biednuomenės šeimoms prasi
dėtų masinių evikcijų ir kan
čių laikotarpis.

GLENN’S RESTAURANT & BAR

3 
į

Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
* DAINYS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14thSt.)

NftRA MINIMUM MOKESTIES IR NfiRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show, 

L Dainos Ir BokiaL Baunl Orkestrą.v. sni -p t

Raketierius Įsirengęs 
brangu sau namą

New York State Crime Ko
misijos posėdyje įtartasis 
Teamsterių Unijos Lokalo 202 
vienvaldis prezidentas Joseph 
G. Papa tapo AFL viršininkų 
suspenduotas.

Suspendavimą paskelbė po 
to, kai Papa prisipažino su sa
vo pakalikais lokale sugalvo
davę visokių “išmokesčių,” 
kad galėtų dešimtis tūkstan
čių dol. pasiimt sau. O užrašų 
knygas sakosi “pametę.”

Papa prisipažino, jog unijos 
pinigais ir suokalbiuose su tū
lomis kompanijomis “uždar
biais” jis Scarsdale miestelyje 
įsigijęs $57,000 Vertės palocių. 
Jo įrengimui išleidęs dar ke
lis tūkstančius. Bėdavojo, kad 
dabar turėsiąs parduoti.

Tardyme iškelta ir daug 
kitų skandališkų suktybių.

Unijos ragina vartoti 
televiziją švietimui

New Yorko CIO ir AFL li
nijos ragina valdžią statyti ir 
vartoti dešimtį televizijos sto
čių švietimo reikalams. Visa- 
šališkoji Susisiekimų Komisija 
yra pasiūliusi 10 stočių, bet 
New Yorko Valstijos Seimelis 
turi nutarti jas imti. Jeigu lig 
sekamo birželio 3-čios Seime
lis, nenutars tas stotis paimti 
valstijai, federate valdžia jas 
atiduos komercinių programų 
firmoms.

CIO ir AFL narių skaičius 
valstijoje siekia virš du mili
jonus. Tokių programų taipgi 
reikalauja 80; kolegijų ir uni
versitetų. Tokį balsą turėtų iš
girsti visi tie, kurie tikrai at
stovautų liaudį.

Darbininkai gina 
kompensaciją

Albany'įvyko posėdis, svar
styti Darbininkų Kompensa
cijos nuostatus. Posėdin buvo 
pasiuntę savo atstovus CIO ir 
AFL unijų centrai New Yorke. 
Abieji pareiškė, kad kovos 
prieš užmojį numažinti darbe 
sužeistiems atpildą (compen
sation).

Unijistai ir darbininkų 
spauda Įspėja, kad Valstijos 
Seimeliui dabar pateiktieji 
pasiūlymai pakeisti kompen
sacijos nuostatus yra tikslu 
pabloginti, ne pagerint sužeis
tiems pašalpą. Jie sako, jog 
sui kompensacija bando pada
ryti tą patį, ką padarė su ne
darbo apdrauda, kada priėmė 
Hughes-Brees Įstatymą.

Darbo unijos, taipgi Ameri
can Labor ir Liberal partijos 
reikalauja atpildą didinti, ne 
mažinti. Jos reikalauja pakelt 
mokestį iki $40 per savaitę 
ir kad mažiausias davinys tu
rėtų būti ne-mažiau $25 sa
vaitei. Dabar yra $15 ir ne 
daugiau .$32.

SKELBKITeS LAISVeJE

k

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškoj 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

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

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalingos patyrusios operai ores 
prie moteriškų paltų (Ladies’ Coats 

Section Work). Darbas nuo ka- 
valkų. Kreipkitės: 1167 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

(21-23)

Reikalingos Motcrys-Męrginos su
dėstymui žaislų. Patyrimas nereika
lingas. 75c j valanda pradžiai. Grei
ti pakėlimai algoj. Naujas fabrikas. 
Sveikatos apdrauda. Unijinė šapa. 
PLAS-TRIX CO., 909 Essex Street, 
Brooklyn, N. Y.

(21-22)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

CLERK-TYPIST. To work in Or
der Department and other general 
office work for small growing manu
facturing plant in North East. Musi 
be intelligent and capable typist. 
All employee benefits. 5 day week. 
Phone Mr. Wayne. CU. 8-8300.

KROMETAL CO. .
(20-22)

OPERATORS. Experienced front 
makers on rayon dresses. Steady 
work; good working conditions. Ap- 
ly in person. . 41 h floor.

CALDWELL'S DRESS CO.
1210 Race Street.

(20-22)

TYPIST-CLERK. 5 day week; $44 
per week starting salary. Good 
working conditions; good surround
ings, steady position. New Office. 
Apply in person. GENERAL DYE 
STUFF CORP., 123 So. 2nd Street, 
Philadelphia (near Custom House).

(20-26)

TYPIST-CLERK >
Some knowledge of * shorthand. 

Experienced desired, hut nol essen
tial. 9 to 5:30; 5 days. Steady posi
tion. Good working conditions. Will 
consider recent. High Schoo) grad
uate. Apply in person.

PHILADELPHIA BLUE PRINT 
CO. 

725 Chestnut. Street.
(20-26)

OFFICE WORK. Young woman 
with experience in general office 
work. Must bo good typist. Steady 
position; good working conditions. 
Phone MR. GASKILL. NE. 4-0310.

(18-24) ,________ i—

HELP WANTED—MaLE
AUTO BODY & FENDER MAN. 

Must be 1st class. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person. KURT’S AUTO BODY,

1374 E. Haines Street.
(21-23)

AUTO MECHANICS. Some know
ledge of Diesel. Steądy work; good 
working conditions. Apply in person. 
B. & L. GMC TRUCK SALES, 
4571 Torresdale Ave. Or phone: 
CU. 8- 1020.

(21-24)

AUTO MECHANICS. Also needed 
HELPERS. Good pay; good work
ing conditions. Paid holidays; other 
benefits. Apply in person.

CHAMPION MOTORS, 6000 York 
Rd. NO PHONE CALLS PLEASE. 

(21-23)

SMOKERS. Nightwork. Men ex
perienced in smoking meats. Steady 
work; good working conditions. Only 
men with experience and references 
need apply. See MR. FLEEKAP.

FAMOUS MEATS PRODUCTS, 
819 Parrish Street.

(20-26)

BUSINESS OPPORTUNITY 
Delicatessen-Grocery; on Movie 

Corner. Same owner 38 years. Ex
cellent business; living quarters. 
Take 4 years to pay. KANE.

HO. 5-6510 or BA. 2-S085.
(20-21)

E-------- —-------------------

Virginia 9-6125

PETRAS KAPISKAS
IR'

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

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

TYRIMUI 
2-3; 6-8 P. M. *
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.
1------—---------------------------------------------------------------------------------------Gl ’
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Kaltina sukime taksą
Trys asmenys, kurių vardai 

buvo minėti New York Crime. 
Commission posėdžiuose, tapo 

^pašaukti atsiskaityti už nesu
mokėtus valdžiai taksus.

Tardyme buvo nustatyta, 
kad jie iš firmų garinėjo de
šimtis tūkstančių dolerių “do
vanų” už pažadą netrukdyti 
kompanijų bizniui. Tačiau tų 
pajamų neraportavo mokant 
taksus, nemokėjo taksu.

-PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N- V.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
Įvyks antradieni vasario 3 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių Klubo 
Salėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Sekretorius.
(21-23)

-- ------------- *—
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Literatūros draugijos 6 
susirinkimas jvyks vasario-Feb.

2 d.. Liet. Tautiško Namo kamba
riuose, 8 Vine St., pradžia 7:30 vai. 
vakare1. Visi nariai yra prašomi da
lyvauti šiame susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui. Taipgi, 
kurie dar neužsimokėjote duoklių, 
malonėkite užsimokėti.

Geo. Shimaitis.
(21-22)

DETROIT, MICH. 
Vakarienė ir Šokiai

Rengia Lietuvių Literatūros Drau
gijos 52-ra kuopa ir Lietuvių Mo
terų Pažangos Klubas. Jvyks sek
madieni. vasario (Feb.) 8 d., pra
džia 5 vai. vakaro, Draugijų svetai
nėje, 4097 Porter Si. Buš paruošti 
skanūs valgiai, o po vakarienės 
smagiai pasišoksite. Tad visi ir vi
sos dalyvaukite. Jžanga $1.50. Nuo
širdžiai kviečiame visus.

Rengėja.
(20-22)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
30fi UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

T 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 ■

□




