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KRISLAI
Teisėjas prašė pasigailėti.
Ideologija ims viršų.
Išniekintas teisėtumas.
Japonų mainierių filmas.

Utah valsti jos aukščiausias ; 
sėjas James II. Wolfe pri- 
lėjo prie daugelio kitų įžy

mių žmonių, kurie pasisakė 
už gynimą mirtimi nuteistųjų 

^Rosenbergų.
Teisėjas James parašė laiš

ką prezidentui Eisenhoweriui 
prašant Rosenbergam pasi
gailėjimo. 'Kartu* jis pareiškė, 
jog jis nuodugniai išstudija
vęs visą Rosenbergų teismo 
eigą ir sudaręs nuomonę, kad 
jie neteisingai apkaltinti.

Bet Rosenbergai*. tebėra už
daryti mirties kambariuose, o 
prezidentas jų nepasigailėjo.

Sovietų Sąjunga sutrauko 
ryšius su Izraelio valdžia

Anglija žada laikytis Jaltos 
sutarties su Sovietų Sąjunga

Ruošiama nauja Rosenhergų. 
apeliacija Aukšč. Teismui

Jerome Davis, buvęs Ame
rikos Mokytojų Ked oracijos 
prezidentas, buvęs Yale uni
versiteto profesorius, profe
sionalų suruoštame masiniame 
susirinkime I’h ii adei ph i joj e

* pareikalavo dabar* sulaikyti 
Korėjoje mūšius, o dėl karo

■ belaisvių tartis vėliau.
Tame mitinge kalbėdamas, 

^Davis taipgi atžymėjo, kad 
njfne Rusija apjuosia oro bazė- 
Ivrnis Jungtines Valstijas, bet 

kaip tik priešingai.”
Karas negali idėjų sumuš

ti, sako Davis. Toji ideologi
ja, kuri daugiausia tarnauja 
žmonėms, laimės ko\*as tarp 
Rytų ir Vakaru.

. James W. Bryant, New Or
leans, Ga., kaltinamas išprie
vartavime 8 metų amžiaus 
negrės mergaites. Buvo pilnai 

.įrodyta, kad tai buvo jo dar
bas. Bet vietinio distrikto pro
kuroras jo bylą panaikino ir 
kalti n am ą.j i i ši a is v i n o.

Pereitais metais trys neg
rai tame pačiame mieste be 
jokių tikrų įrodymų buvo ap
kaltinti baltųjų moterų prie
vartavime ir nužudyti.

Ar dar bereikia didesnio 
teisėtumo išniekinimo?

Sako, teroristai su jo polici
jos žinia metė bombą

i Sovietu atstovvbe
Maskva, vas. 12. — Sovie

tų vyriausybė sutraukė di
plomatijos ryšius su Izrae
liu. Sovietų nota, įteikta 

i Izraelio ambasadoriui Mas
kvoje, kaltina Izraelio val
džią už kurstymus prieš 
Sovietų Sąjungą. Sako, tie 

'kurstymai padrąsino ir te
roristus mesti bombą į So
vietų atstovybę Tel Avive, 
pereitą pirmadienį. Sovie
tinė vyriausybė, taip pat 
tvirtina, kad bomba -buvo 
mesta su Izraelio policijos 
žinia.

Bomba, viduj sprogdama, 
sunkiai sužeidė Sovietų at
stovo P. LJeršovo žmoną, 
taip pat kito atstovybės na
rio A. P. Sysojevo žmoną 
ir L G. Grišiną, kitą atsto
vybės narį.

Sovietų vyriausybė atme
tė’Izraelio valdžios atsipra
šymą už tą kriminalinį žy
gį ir pasižadėjimą surasti 
bei nubausti piktadarius. 
Nes “pati Izraelio valdžia 
nuolat, sistematiškai kurs
tė neapykantą ir nepriete- 
liškus veiksmus prieš So
vietu Sąjungą.”

—Valdančiųjų Izraelio 
partijų atstovai savo seime 
ir jo spauda nuolat provo
katoriškai -kalbėjo ir rašė 
prieš Sovietų Sąjunga,—sa
ko sovietinė nota.—O ypa
tingai Izraelio užsienio rei
kalų ministras Šarett, kal-

bedamas seime sausio 19 d., 
atvirai akstino daryti ne- 
prieteliškus žygius prieš 
Sovietų Sąjungą.

Sovietų vyriausybė todėl 
atšaukia savo atstovybę iš 
Izraelio, sutrauko diploma
tijos ryšius su juo ir įsako 
Izraelio atstovybei Maskvo
je tuojau išsikraustyti.—

Anglijos ir Egipto 
sutartis dėl Sudano

Londonas. — Anglijos už
sienio reikalų ministro pa
vaduotojas, lordas Readin
gas pareiškė, kad Anglija 
atmes Jungtinių Valstijų ir 
Japonijos bandymus panai
kint Jaltos sutarti su Sovie
tų Sąjunga.

Ta sutartis, 1945 metais 
padaryta"]) rezidento Roose- 
velto, Stalino ir Anglijos 
premjero Churchillo, atima 
iš Japonijos pietinę Sachali
no salos pusę ir Kurilų sa
las ir perveda jas Sovietų 
Sąjungai.

Readingas, kalbėdamas

lordų rūme, “aukštajame” 
Anglijos seimo skyriuje, 
tai]) pat kritikavo preziden
tą Eisenhoweri už kelio ati
darymą čiangininkams iš 
Formozps salos atakuoti 
Kinijos Liaudies Respubli
ką.

Jis kartu ’užreiškė, kad 
Anglija priešinasi ir prie
šinsis Amerikos planui už
blokuoti Kinijos sausžemį.

Readingas įspėjo, kad to
kie vienpusiški Amerikos 
planai, be pasitarimo su 
Anglija, gresia sukelti visa- 
azijinį karą.

Advokatas tvirtina, kad 
jiedu be įrodymų nusmelkti 
mirti kaip išdavikai

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris. vas. 11 d. 
atmetė prašymą dovanoti 
gyvybę Juliui ir Ethelei Ro- 
senbergams.

Republikonas senatorius 
Taftas, žinomas darbo uni-

6 komunistų vadai 
paleisti už kaucijas

Apie 90,000 Japonijos mai
nierių prisidėjo prie, pagami
nimo filmo iš pačių mainierių

'Bet kai buvo pradėtas tas 
filmas publikai rodyti, tai 
darbdaviai ir valdininkai ban
dė visokiais būdais rodymą 
trukdyti. Vis tiek jis buvo pa
rodytas bent 500 vietų.

Dabar, kai šis filmas buvo 
. bandytas užsienin išvežti ro- 

•<T^yti, valdžia griežtai atsisakė 
išduoti leidimą. Mat ji bijo, 
kad kitų kraštų žmonės nepa
matytų Japonijos mainierių 
baisaus gyvenimo.

Sar
gavo 

Tai 
negu

Virš 2 bilijonai ir 200 mili
jonų dolerių buvo pereitais 
metais išleista įvairiems

v ginimams. Daugiausia 
komerciniai laikraščiai.

, 11 procentų daugiau,
- 1951 m.

Bilijonais dolerių turčiai 
p^aiperka spaudą, radiją, te
leviziją ir visas kitas garsini- 

*.Apo priemones.
Matote, turčiai bilijonais 

oolerių gali varyti savo propa
gandą. O kiek darbininjcai 
gali išleisti savo reikalų apgy
nimui ?

(Tąsa 6-tam puslap.)

Indijos prezidentas peikia 
Eisenhowerio politiką

New Delhi, Indija. — In
dijos prezidentas Prasad, 
kalbėdamas šalies seime, 
peikė prezidentą Eisenhow
er] už leidimą Čiang Kai- 
šeko kinamš tautininkaųis 
iš Formozos atakuoti Kini-

Prasad sakė, tas Eisen
howerio nutarimas, “sukėlė 
baimę visų pasaulio žmo
nių,” kad iš Formozos gali 
paplisti karas Azijoj ir už- 
sikurti net trečias pasauli
nis karas.

5 belaisviai nukauti 
Kodže salos stovykloj

Pusam Korėja. — Ameri
konų Komanda praneša!, 
kad “Jungtinių Tautų” sar
gai, malšindami belaisvių 
demonstracija Kodže salos 
stovykloje pirmadienį Bė
giniai užmušė vieną šiauri
nės Korėjos liaudininką ir 
taip slinkiai sužeidė keturis 
kitus, kad jie netrukus mi
rė.

Washington. — Grįžo iš 
Europos John F. Dūles, 
vastybės sekretorius.

Kairo, Egiptas, vas. 12.— 
Anglijos atstovai- ir Egipto 
valdžia pasirašė sutartį dėl 
būsimos savivaldos. Sudanui 
už trejų metų.

Sutartis sako:
Bus sudaryta valdinė ko

misija, kurion įeis du suda- 
niečiai, vienas anglas ir vie
nai Pakistano pilietis. Tuo 
tarpu pasiliks ir Anglijos 
general - gubernatorius, bet 
komisija aprėš jo galią.

O po trejų metų bus leis
ta sudanieciams per balsa
vimus apsispręsti, ar Suda
nas taps visai nepriklauso
ma šalim, ar pasirinks tau
tinę savivaldą globoje Egip
to ar Anglijos.

(Anglija 1882 metais at
plėšė Sudaną nuo Egipto.)«

Oras klampina karo 
veiksmus Korėjoje

Korėja. — Subjuręs oras 
ir ištižęs sniegas klampina 
mūšius ant žemės, ir tram
do Amerikos lakūnų žygius, 
kaip praneša amerikonai.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas teigė, kad 
šiuo tarpu nebuvo jokių di
desnių karo veiksmų fron
te. Sako, jų patrankos nu
šovė dar du Amerikos 
tuvus.

Milijonai japonų šaukia 
sustabdyt Korėjos karą

lėk-

Tokio, Japonija. — Gene- 
ralė Darbo Unijų Taryba, 
atstovaudama 3 milijonus 
japonų unijistų, atsišaukė į 
organizuotus Japonijos ir 
visų pasaulio kraštų darbi
ninkus — taip plačiai išvys
tyti taikos judėjimą, kad 
priverstų valdžias užbaigti 
Korėjos karą.

Teheran, Iran. — Iranie
čiai sujudę, kad amerikinis 
diplomatas Childs, piršo 
Amerikai užimti pietinę 
Irano pusę.

Maracaibo, Venezuela. — 
Viesuliška audra ir tvaniš- 
kos liūtys pražudė 11 Ve- 
nezuelos gyventojų.

' ORAS.—Giedra ir šalčiau

“Vakarai” bizniauja su Kinija, 
nors Amerika tatai uždraudžia

Washington. — Anglai ir 
.kiti Amerikos talkininkai 
vis dar' gana plačiai pre
kiauja-su Kinijos Liaudies 
Respublika, nepaisant, kad 
Amerikos valdžia kartoti
nai - juos • draudė pardavinė
ti Kinijai naudingus daly
kus.

Įvairūs vakariniai kraštai 
pernai įgabeno Kinijai vien 
per anglų koloniją Hong 
Kongą 74 milijonus dolerių 
vertės mašinų, trąšų, vais
tų ir naudingų karui me
džiagų. Be to, Kinija ir par 
savo uostus gavo įvairių 
reikalingų daiktų iš Ame
rikos draugų.

Tūli vakarų kraštai, slėp
dami verslą su Kiifija, įre
gistruoja savo laivus net 
po Sovietų Sąjungos vėlia
va ir taip veda biznį su Ki
nijos komunistais, . sako

Egiptas tariasi su 
rytų Vokietija

Kairo,; Egiptas. — Egipto 
valdžia pradėjo derybas su 
pasiuntiniais iš rytinės Vo
kiečių Demokratinės Res
publikos. Egiptas nori, kad 
r y t ų' ^Vokietija įtaisytų 
jaim įrengimus dykumoms 
•drėkinti dėl dirvų, kad pra
vestų naujus vamzdžius 

’aliejui - naftai plukdyti ir 
kad pristatytų mašinų.

Už tai Egiptas, palaips
niui atsimokėtų medvilne 
(bovelna) 
produktais 
laikotarpį.

Egiptas 
bas dėl tų ' reikalų su va
karine Vokietija, kuri kon
troliuojama anglų, 
konų ir francūzų.
ma, jie atkalbėjo vakarų 
vokiečius nuo sutąrties 
Egiptu, bijodami, kad 
kia sutartis pastiprintų 
giptą prieš Angliją.

ir kitais
per tam

savo 
tikrą

pertraukė dery-

ameri- 
Mano-

su 
to-

rašytojas.
Jis, tarp kitko, primena, 

kad Anglija per 11 pirmųjų 
mėnesių 1952 metais parda
vė Kinijai už $6,200,000 ma
šinų, darbo įrankių, trąšų 
ir kitų dalykų. O Ceilonas,, 
anglų imperijos savi valdinė 
dalis., kas mėnesį parduoda! 
Kinijai po 8,000 tonų gu
mos (robo).

Francijd. ir Italija per 10 i 
pirmųjų pernykščių mėne
sių pardavė Kinijai $2,400,- ■ 
000 vertės metalinių dirbi- ; 
nių, trąšų, chemikalų ir į 
.įvairių medžiagų. J p , . ,

Dabar Suomijos laivas l GCIlCrOml p6F flflllg 
Wilma su 7,000 tonu kuro i • u v 
raketiniams lėktuvams į CIKVOValflZlOS ICS3S 
staptelėjo netoli anglų val
domo Singapore uosto, ga
bendamas ta krovini Kini
jai.

jų priešas, pirmutinis užgy- 
rė Eisenhowerio nutarimą, 
leidžiantį nužudyt Rosen- 
bergus.

Federalis teismas New 
Yorke nusmerkė juos mirti 
elektros kėdėje, esą už są
mokslą išdavinėti Sovietų 
agentams atominius Ame
rikos sekretus. ’

Rosenbergų a d v o k a t as 
Emanuel Bloch dabar ruo
šia naują apeliaciją Aukšč. 
Jungtinių Valstijų' Teis
mui; prašo atidėti mirties 
bausmės įvykdymą ir iš 
naujo pernagrinėti jų bylą.

Rosenbergus nusmerkęs 
federalis apskrities teisėjas , 
Irving Kaufmanas. ketina 
paskelbt ateinantį pįrmar 
dieni, kada jie turės ‘tiilti’ 
numarinti, — tai yra, jei
gu Aukščiausias Teismas 
neatidės.

Adv. Bloch pakartojo, 3 
kad Rosenbergai nusmerktj 
mirt be jokio patikimo kal- 

’ tės įrodymo, tiktai pagal 
silpnapročio Davido Green- 
glasso liudijimą.

Pakeist mirties bausmę 
j Rosenbergams reik alavo

Provoo apkaltintas 
kaip išdavikas

York. — Federalio 
džiūrė surado kaltu

New 
teismo 
buvusį Amerikos saržentą 
Johną D. Provoo kaip išda
viką. Buvo liudijama, jog:

Kuomat japonai 1942 m. 
užėmė Corregidor salą, Fili
pinuose, paimdami nelais
vėn Provoo ir daug kitų 
amerikonų, tai jis persime
tė i priešų pusę.

Tarnaudamas japonams, 
Pfovoo išdavikiškai skundė 
japonams amerikonus be
laisvius. Pagal jo skundus, 
japonai nužudė ir ameriki
nį kapitoną* Thompsoną.

Provoo išvien su japonais 
kankino saviškius belais
vius.

Jis taip pat- kalbėjo per 
japonu radiją, šmeiždamas 
Ameriką, girdamas Japoni 
ją ir ragindamas Amerikos 
karius pasiduoti.

Už tai jis gali būti nu
teistas ilgu^ metus kalėti 
arba net mirti.

Teisėjas G. F. Noonan pa-

New York. — Trečiadie
nį tano paleisti iš kalėjimo 
dar du komunistu vadovai, c 1

Elizabeth Gurley Flynn ir 
Alexander Trachtenberg, 
už $25,000 užstatų vienas 
ir kitas iki apeliacijos teis
mo.

Keturi kiti buvo antra
dienį paliuosuoti už $20,000 
kaucijos kiekvienas iki ape
liacijos. Tai Claudia Jones, 
Betti Gannett, Alexander 
Bittelman ir Jacob Mindei.

Dar laukia užstatu 7 kiti | 
komunistai.

Visi 13 buvo nuteisti po Amerikoje
!1 3 ™et\ kaleJimo- 3a-' ir kituose kraštuose.
i gal Smitho .statymą, uz tai ' araerikiečių, prašiu- 
Ti V y prezidentą dovanot Ro-skelbti, kad reikėsią varu L* „ ‘bei iėaa nuversti Amerikon senber*ams ^vybę, yra •

1 1 Ame "'įžymieji atominiai moksli- 
zl^‘ rinkai Albertas Einšteinas,

prof. Harold Urey ir pus
antro tūkstančio protestan-v 
tų kunigų bei vyskupų.

Einšteinas ir Urey, per- 
nagrinėję teismo rekordus, 
surado, kad Rosenbergai 
nusmerkti be jokių tikrų 
parodymų prieš juos..

Žymėtina, kad jeigu'iįo- 
senbergai būtų • numarinti, 
tai būtų dar pirmas toks 
atsitikimas Amerikos 
rijoj, kad nuteistieji kaip 
šnipai žudoitii taikos metu.

Washington. —• Baigiąs 
išgyti • nuo influenzos H. 
Hooveris, buvęs preziden- skirs bausmę ateinantį an
tas. . c tradienį.tradienį.

Washington.—Karinis Se-' 
na to komitetas kvotė gene-' 
rolą Omarą Bradley, visų 
karinių štabų vadą, kodėl 
ginkluotų jėgų viršininkai 
taip be saiko eikvoja val
džios pinigus.

Demokratas senatorius 
Russell B. Pong ir nepri
klausomas republ ikonas 
sen. Wayne Morse lankė ka
rinių Amerikos lėktuvų sto
vyklas Grenlandijoj ir kitur 
užjūriuose. Jiedu surado, 
jog., toms, stovykloms pa
statyt ir įrengt išleista 5 
iki 50 sykių daugiau, negu 
buvo skirta ir negu tos 
stovyklos vertos.

Dėl to senatorius Long 
sakė:

“Išleista 100 mil. dolerių 
vienai stovyklai (Gren
landijoj) už kelių šimtų 
mylių nuo ‘šiaurinio žemės 
ašigalio, nors, ta stovykla y -• . ■ «i
verta tiktai 20 milijonų do- IvOrCJO] pftKliO 
lerių. Kitai stovyklai išeik-' 
vota 500 milijonų dolerių/ 
nors jai buvo paskirta tik
tai 10 milijonų dolerių.”

Washington. — J. Rives 
Childs, buvęs Amerikos am
basadorius Ethiopijai, ragi
no Ameriką užimti pietinę 
pusę Irano. Valstybės de- 
partmentas praneša, 
atmetė tą raginimą.

jog

isto-

ČIANGIN1NKAI GIRIASI 
SAVO “PARTIZANAIS” >

Taipei, Formoza. — Čiang 
Kai-šeko tautininkų ' karo 
ministerija Formozos salo
je garsina/ kad, per mūšį 
tarp jų “partizanų” laivukų 
ir Kinijos liaudininkų laivu
kų, čiangininkai nukovę 100 
Kinijos kareivių ir suėmę 
47. Mūšis Įvykęs ties Van- 
šan saliukėmis, j pietų ry
tus nuo Kinijos, sausžemio.

Amerikonų nuostoliai

Washington. — Gynybos 
departmentas vasario 11 d. 
paskelbė, jog pereitą savai
tę Korėjos fronte nukentė
jo dar 395 amerikonai, skai
tant užmuštus, sužeistus 
bei dingusius. ‘ • ".13

Iki šio pranešimo 20,499 
amerikonai buvo užmušti, 
96,295 sužeisti, o 13,025 be 
žinios dingo. Taigi viso ši
taip nukentėjo jau 129,819.
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VISKAS IR PAS JUOS TVARKOJE
NEMANYKITE, kad yra viskas tvarkoje pas Wall 

viešpačius, besiryžtančius užvaldyti pasaulį.
Toli nuo to!
Pasimojimas plėsti' karą Korėjoje kol kas neduoda tų 

rezultatų, kurių tikėjosi.
Šiandien kalbama, jog, girdi, Eisenhowerio vyriausy

bė galinti panaudoti tris būdus “karo Korėjoje baigimo 
paskubinimui.”
;Kas tie trys būdai bei priemonės?

(1) Kinijos blokadavimas, (2) Kinijas geležinkelių ir 
, miestų bombardavimas iš lėktuv^, (3) atomo bombos pa

naudojimas prieš Kiniją.
* Atrodytų, nieko sau “priemonės.”

TAČIAU, kiekvienai tų priemonių griežtai priešinasi 
tokios valstybės, kaip Britanija ir Indija,—ypatingai pir- 

| moji.
Britanijos vyriausybe ir spauda grūmoja: jei Ame

rika imsis bent vienos tų priemonių, tai Anglija gali 
visai pasitraukti iš karo Korėjoje.

Užblokaduoti Kiniją, tokį milžiną, nėra jau taip’leng- 
„va. Tiesa, kai kurie galvoja, būk Čiang Kai-šeko klika 
gali didžiai pakenkti Kinijai. Bet-Čiang Kai-šeko klika, 
anot vieno laikraščio išsitarimo, prieš Kiniją, palyginti, 
yra tik žiurkė prieš dramblį. Čiang Kai-šeko klika nie
ko negalėtų padaryti, jei Amerika', neduotų jai laivų ir

* -lėktuvų, jei jos, tos klikos, Amerikos laivynas ir aviacija. 
^Tesaugotų.

O jeigu Amerika pradėtų pati Kinijos pakraščius blo- 
: kaduoti, tai irgi nebūtų lengvas darbas. Sakoma: Ki
nija turi pasiskolinusi iš Tarybų Sąjungos sųbmarinų. 
Jį turi ir lėktuvų. Ji ginkluoja savo pakraščius.

Be to, Kiniją dalinai užblokaduoti, geriausių atsitiki
mu, tegalima, tik iš vandens. Tuo pačiu kartu ji gali 

/gauti ir gauna daug reikmenų sausžemiu.

LINKOLNAS IR NEGRŲ 
KOVŲ ISTORIJA

Šių metų vasario 8 iki 15 
dienos plačiai' Amerikoje 
skelbiama Negrų Istorijos 
Savaite. Tai savaitė, kurio
je padarome, bendroji-, isto
rinė negrų veikimo ir kovų 
peržvalga.

Ši savaitė buvo parinkta 
specialiai todėl, kad joje 
yra minima labai svarbi 
diena, būtent, Abraomo 
Linkelno gimtadienis, vasa
rio 12. Kadangi Abraomui 
Linkolnui i prezidentaujant 
ir civiliam karui vadovau
jant buvo Jungtinėse Vals
tijose gyveną .negrai išlais
vinti iš vergijos, tai kaip 
tik ir tinka tuo pačju laiku 
turėti Negrų Istorijos Sa
vaitę.

Afrika viTi Amerikos ne
grų prosenelių kraštas. Tep 
šiuo metu gyvena apie 150,- 
000)000 negrų. Bet jie ten 
neturi savo nepriklausomo 
gyvenimo. Imperialistų jie 
yra pavergti ir išnaudoja
mi. Nežmoniškose sąlygose 
jie] ten priversti gyventi.

Kaip tik Amerikos konti
nentas buvo surastas, taip 
greit baltieji valdovai ver
žėsi į naująjį pasaulį ir 
steigė savo kolonijas. Ge
resniam pasipelnijimui jie 
pirkdavo iš Afrikos atvež
tus negrus, ir pristatydavo 
juos priė darbo visam gy
venimui, kaip kokius gyvu
lius.

Šiaurių Amerikon pradė
ta .gabenti negrus 1619 m. 
1770 metais jau čia buvo 
462,000 negrų, o 1860 m. jau 
buvo virš keturi milijonai. 
Debar 
se yra 
grų.

Jungtinėse Valstijo- 
virš 14 milijonų ne-

WALL STRYTO nelaimė yra tame, kad tarp pačių 
kapitalistinių kraštų kyla naujos kontradikcijos, nauji 
prieštaravimai.

Štai, Vakarų Europa nesiduoda kišama į tą kišenę, į 
nori Mr. Dulles, ir tiek!

Arba: aną dieną Argentinos ambasadorius Maskvoje, 
bėjęs su Stalinu, pareiškė, jog Argentina trokš- 

pradėti plačią prekybą su T. Sąjunga. Argentina ga- 
parduoti T. Sąjungai, tarp kitko, odų ir vilnų, o ii' pa
nori gauti iš Tarybų Sąjungos žemei dirbti mašinų. 
Pagalvokite: Argentina ieško mašinų ne Amerikoje,

Bet Tarybų Sąjungoje!
,, Šiomis dienomis pasirodė įdomi žinia iš Jakartos, In
donezijos sostinės.

Indonezijoje kyla reikšpiingas reikalavimas,z kad juo 
tarp Tarybų Sąjungos ir Indonezijos būtų su- 

diplomatiniai ryšiai, kad po to sektų tąrp tų 
jų kraštu prekybos sutartis. Indonezija gali ^ema- 

parduoti T. Sąjungai gurno (rubber), o iš pastarosios 
ti mašinerijos, pramoninių produktu.

Indonezija—milžiniškas kraštas, su apie 65 milijonais 
"gyventojų; turtingas gamtiniais resursais kraštas. Ne
žiūrint visų pastangų, dedamų Wall stryto, neprileisti 

< Indonezijai prekiauti su T. Sąjunga, atrodo, kad toji 
A. šalis diplomatinius ryšius sumegs ir prekybą p radęs.
* Ceilonas (Ceylon) jau seniai veda prekyba su Kinija, 
Avparduoda jai gūnią, o iš Kinijos gauna ryžių.

Per daugelį metų ėjo 
; griežta kova prieš negrų 
vergiją. Bet toji kova pa
niekė patį čiukurą devynio
liktam šimtmety j.

Pirmutinis Jungt. Valsti
jų prezidentas WashIngto- 
n.as jau tada pareiškė, jog. 
“vergija reikėtų įstatymai 
panaikinti.”

1808 metais Jungt. Valsti
jų prezidentas Jeffersonas 
siūlė Kongresui uždrausti 

VISA TAI suka galvą Wall stryto viešpačiams.
■ Bet tai dar ne viskas..- Japonija, kol kas Wall stryto 
į --“globojama,” skundžiasi, kad neturi rinku savo produk- 

tams iškišti.
Vakarų Vokietija, kurioje Industrija tapo atgaivinta 
“ant kojų pastatyta,” skundžiasi, kad neturi kur sa- 

Tarp Japonijos,»Vakarų Vokieti- 
" jos ir Anglijos vyksta aštrios varžytinės už rinkas.' An- 

J 1 glija laimingesnė, nes ji valdo plačias kolonijas, bet ir į 
jas prasiveržia jos kompetitorių produktai.

Tie kraštai, per tūlą laiką po karo buvo “paveikti” 
] ^Amerikos: pastaroji viską kontroliavo. Tačiau taip il- 

-' - 'gai būti negalės. Neužilgo iie atsistos ant kojų tvirtai 
*4r su Amerika nesiskaitvs.

Akiregyje viso to, Argentina ir Indonezija nori gauti 
tfndustrinių produktų iš Tarybų Sąjungos!

čiams dalyvauti tolimes
niam laužyme žmogaus tei
sių — laužyme, kuris buvo 
taip ilgai praktikuojamas 
ant nekaltų Afrikos gyven
tojų ir kurį uždrausti jau 
seniai troško mūsų šalies 
moralybė, reputacija ir ge
riausi interesai.”

Nepaisant didelių pastan
gų iš Jefferso.no pusės pa
naikinti vergija, Kongre
sas pasiliko didžiumoje su 
vergų savininkais. D 1850 
metais Kongresas Išleido 
labai žiaurų įstatymų, kuris 
visokiais būdais padėjo Ver- 
gų savininkams slopinti ver
gijos panaikinimo šalinin
kus.

,Wo produktų iškišti.

Akiregyje viso to, Argentina ir Indonezija nori gauti

MŪSŲ KRAŠTO sandeliai yra užversti įvairiais, pro- 
,„dūktais. Mūsų krašto žmonės nebegali ių išpirkti, gi į 

( ; .pašaulį iškišti-nėra jau tain lengva, kaip buvo tuojau
■ įo1 karo.
I/,. Taigi depresija grūmoja mūsų pačių kraštui.

Kai kurie spėja, jog depresija prasidės šių matu pa
baigoje, o jei ne—sekamų pradžioje.
.. Tokia yra bendra padėtis.. Ji pilna kontradįkcijų, 

^prieštaravimų.

1860 metais prezidentu 
buvo išrinktas Abraomas 
Linkolnas, didelis vergijos 
priešininkas. Rinkiminėje 
kampanijoje jis yra paša- 
kęs: ■

“Pasidalinę namai nega
li laikytis. Aš manau, kad 
ši šalis negali visuomet iš
silaikyti, būdama pusiau 
Vergiška ir pusiau Ihisva.”

Toliau jis pasakė:,
“Aš tikiu į Nepriklauso

mybes Deklaracijoje pareiš
kimą, kad ‘visi žmonės yra 
sutverti lygūs,’ ir šis tai 
yra didysis ir pamatinis 
principas, kuriuo remiasi 
mūsų laisVos įstaigos. • Ne
grų pavergimąs yra to prin
cipo laužymas.”

Kritikuodamas vergijos 
.šalininkus, Linkolnas atžy
mėjo, kad “vietoje baltų 
darbininkų, kurie galį strei
kuoti, jūs tuoj turėsite juo
dus darbininkus, kurie ne
gali streikuoti.” I

Kai tik buvo paskelbti 
prezidentinių -rinkimų re
zultatai, pietinių valstijų 
gubernatoriai, senatoriai, 
kongresmanai —-'.visi politi
kieriai, vergijos palaikyto
jai pradėjo slaptai ir atvi
rai ruoštis karah, ginklus 
supirkinėti, kareivių būrius 
sudaryti. Jie žinojo, kad 
Linkolno administracija ne
galės toleruoti “pasidalinu
sių namų,” kad reikės tvar
ka- namuose padaryti, ver
giją panaikinti. Jie šaukė, 
kad “Dievas sutvėrė ųegrus 
ne kokiam nors kitam tiks
lui, kaip medžiams kirsti ir 
vandeniui baltiesiems 
ti... Šiauriai niekad 
tų nevaldys.”

Pietiečiai susidarė 
valdžią ir paskelbė šiaurie
čiams karą, kurii tačiau iie 
nelaimėjo. Lmkolno vado
vybėje šiaurinės laisvosios 
valstijos nugalėjo vergišką
sias valstijas.

Negrų paliuosavimas iš 
vergijos buvo paskelbtas 
1.863 metų sausio 1 d.

Kad tą paskelbimą paryš
kinti, Linkolnas pareiškė:.

“Natūraliai, aš esu vergi
jos priešas. Jeigu vergija 
yra teisinga, tai nieko kito 
nėra teisingo. Nebeatmenu, 
kad-' aš kitaip maniau arba 
jaučiau.”

nes- 
pie-

savo

Civilis ; karas laimėtas. 
Vergija buvo panaikinta. 
Negrai paliko laisvi žmo
nės. ‘ Bet ekonominiai jie 
pasiliko vergai, alginiai ver
gai, kaip‘ir baltieji darbi
ninkai. Todėl ir kova prieš 
vergiškas salynas buvo tę
siama toliau. Tik dabar ji
nai pasidarė kitokio pobū
džio. Ten, kur tik baltie
ji ir negrai darbininkai 
dirbo, kiūrėsi bendros ko
vos organizacijos, unijos. 
Pirmu kartu darbavietėse 
baltieji ir negrai darbinin
kai broliayosi, drauge skel
bė streikus.

Politiniai taipgi papras
tieji žmonės, baltieji ir ne
grai, pradėjo imti -dalyvu- 
mą. Kūrėsi unijos ir politi
nės organizacijos. O r gani- 
zatyvis darbas plačiai buvo 
pasimotas varyti.

Tuoj po civilio karo rin
kimuose negrai laimėjo 
daug- valdiškų vietų. Vien 
tik Mississippi valstijos le- 
gislatūron buvo išrinkti' 55 
negrai legislatorial ir 12 se
natorių. Daugelyje vietų 
baltieji darbininkai parėmė 
negrų kandidatus..

Bet tai nebuvo ilgas pe
riodas, kuriame'negrai ga
lėjo laisvai naudotis civilė- 
mis teisėmis. Pietinių Vals
tijų plantatoriai, buvę ver
gų • savininkai, karo metu 
kur nors pabėgę, pradėjo 
grįžti ir vėl įsitvirtinti. Su
darę banditų būrius, pas
kui Ku Klux Klaną, jie už
puldinėjo visokiais būdais 
negrų namus, terorizavo 
negrų šeimas, įsigalėjo val
diškose vietose ir, ■ su fede- 
ralės valdžios parama, jie 
vėl viešpačiais ten paliko. 
Plačios baltųjų masės dar 
neįsitrdukė į bendrą kovą 
už negrų laisvių apgynimą.

Šiandien, jau visi galime 
būti liudininkais, kas pie
tuose dedasi. Ten darbinin
kai visai mažai pilietinių 
laisvių turi, o negrai — tuo 
mažiau. Jie yra diskrimi- 

nuojąmi, linčiuojami, tei’o- 
.rizuojami, nesvietiškai iš
naudojami.

Isaac Myers, 1869 metais 
Baltįmorėje gyvavusios ne
grų darbo unijos preziden
tas, jau pastebėjo:

. “Amerikinė pilietybė juo
dam žmogui yra visišku ne
pasisekimu, jeigu jis yra 
neįsileidži'amas į šio krašto 
darbavietes.”

Šis negrų vadas jau tada 
atžymėjo, kad Amerikos 
darbavietėse negrai pradė
ta diskriminuoti. Jis pries 
diskriminaciją smarkiai ko
vojo. Myers pasidarbavimu 
Nacionalė Darbo Unija 
(tuolaikinis darbo unijų 
centras) priėmė rezoliuciją 
už baltųjų ir negrų1 vienybę, 
pasmerkė visokią diskrimi
naciją. -.

Šiandien. toji diskrimina
cija jaučiama ne. vien pie
tuose, bet ir šiauriuose, net 
pačioje Jungtinių Valstijų 
sostinėje Washingtone, kur 
negras negali bile valgykloj 
pavalgyti, bile viešbutyje 
pernakvoti.

T .< v. ...

nius Scottsboro jaunuolių 
ir kitų negrų linčiaus teis
mus, tai šiauriuose yra 
Trentono teismas.

Naujasis Smitho aktas, 
karinės isterijos metu iš
leistas, jau ne vieną negrą, 
kartu su baltaisiais darbi
ninkų vadais, kalėjiman pa
sodino.

Tik pažiūrėkime į visą 
nuteistųjų negrų eilę: Bu
vęs New Yorko konsilma-/ 
nas Benjamin Davis, Pettis 
Perry, H e n r y Winston, 
Claudia Jones, Ben Carea- 
thers. Tai vis stambieji ne
gru darbininku vadai, ko- 
vejantieji prieš negrų dis
kriminaciją, persekiojimą, 
linčiavimą, už baltųjų ir ne
grų vienybę, už pastovią 
taiką ir laimingesnį gyve
nimą.

Nepaisant visokios opre- 
sijos ir daugelio skerspai- 
nių, negrų judėjimas eko
nominiai ir politiniai daro 
progreso. O jis daro pro
greso svarbiausia ten, kur 
jis gauna didžiulės, paramos 
iš progresyvių baltųjų pu
sės.

1952 metais jau apie 50 
negrų laimėjo įvairias val
diškas vietas. Tai palygi
namai neprastas progresas. 
Pietinėse valstijose 1952 m. 
jau apie milijonas’ negrų, 
nepaisant visokio' teroro, 
dalyvavo rinkimuose. New 
Yorko legislatūroje šian
dien sėdi negras senatorius 
Julius A. Archibald. Tai 
pirmas negras senatorius 
New Yorko Valstijos isto
rijoje. Michigan valstijos 
legislatūroje yra du negrai 
senatoriai, Charles Diggs 
ir Mrs. Cora Brown. Pir
mą kartą negrė moteris 
laimėjo tokią aukštą vietą 
Indiana ir Ohio valstijų sei
meliuose sėdi po vieną ne
grą senatorių. Kongrese 
sėdi du negrai — Adam C. 
Powell ir Wm. A. Dawson 
Jie atstovauja New Yorko 
ir Chįcagos negrų koloni
jas.

Negrų kova, už eiviles ir 
ekonomines laisves yra kar
tu visų darbininkų, visų demo
kratinių žmonių bendra ko
va už geresnę, šviesesnę at
eitį. Tad labai svarbu vi
siems darbo žmonėms ben
drai veikti, bendrai kovoti. 
Tiktai taip bekovodami ga
lės apginti savo ekonomines 
ir eiviles teises, atmušti re
akcionierių atakas ant dar
bininkų klasės.

Didžiausia vienybei kliū
tis yra reakcinės tendenci
jos nacių darbininkų -eilėse, 
ypač baltasis šovinizmas.

Ukmerge seniau ir dabar

kad 
apie

(Uk-

seniai.
Istori-

V1SUT

' UKMERGĖ. — šventosios 
upės pakrantėje, gražiojė kal
vų ir slėnių išraižytoje vieto
je, Vilniaus — Panevėžio — 
Kauno —' Zarasų kryžkelėje 
stovi senas Ukmergės mies
tas. \*

Šventosios upė miestą ski
ria į dvi dalis, viena kurių, žy
miai mažesnė, vadinama Smė
liais. Ukmergė — dviejų ra
jonų • centras, stambiausias 
Vįlnaus srities miestas.

Rašytinės žinios sako, 
miestas buvęs įkurtas 
1225 metus.

Istorijoje Vilkmergė
mergė) pradedama dažniau 
minėti tik nuo XIII—XIV am
žiaus, kada išauga jos strate
ginė reikšmė ginantis nuo va
karų grobikų antplūdžių. Daug 
kartų Ukmergės piliai teko 
būti liudininke popiežiaus lai
minamų kryžiuočių ir kalavi
juočių užpuolimų.

Tenka pažymėti, kad šį 
miestą Ukmerge žmonės pra
dėjo vadinti nelabai 
prieš kokius 40 metų, 
niuose dokumentuose 
minima Vilkmergė.

Ukmergės miestas pradeda 
sparčiau augti 16-ajame am
žiuje, kada jame ėmė vystytis 
amatai, prekyba. Miestas au
go iki pat šiaurės karo (1700- 
1721 m.m.), kada švedai, įsi
veržę į Lietuvą, paėmė Uk-' 
mergę ir ją smarkiai nunioko
jo. .

Kartu su visais Lietuvos dar
bo žmonėmis ukmergiečiai il
gus metus kovojo prieš cariz
mo jungą. Ypatinga vieta Uk
mergės istorijoje tenka ko
vom^ už tarybų valdžią.

1918 metų gruodžio pra
džioje pogrindyje jau veikė 
revoliucinis komitetas. 1919 
m. sausio 7 d., Raudonajai
Armijai išvadavus Ukmergę, 
šis komitetas persitvarkė ir 
paėmė valdžią. Valsčių cent
ruose susiorganizavo valsčių 
revoliuciniai komitetai, o prie 
dvarų — darbininkų ir kume
čių komitetai. Darbo žmones 
apėmė džiaugsmingas pakili
mas. Tačiau amerikiniais gin
klais aprūpintos kaizerinių ka
reivių ir buržuazinių naciona
listų gaujos žiauriai susidoro
jo su darbo žmonėmis.

Prasidėjo juodieji smetoni
nės reakcijos metai. Dviejų 
didelių namų, malūno, lent
pjūvės ir elektrinės savinin
kas Deveikis, koklių, fabriko 
savininkas Lėmanas, odų fab
riko savininkai Mišnuucriai, 
“ięrinkti” miesto tarybos na
riais, jautėsi padėties viešpa
čiais ir nežmoniškai eksploa
tavo savo darbininkus.

Miesto darbo žmonės, po
grindinės komunistų partinės 
organizacijos (Ukmergėje nuo 
1920 metų veikė LKP Ukmer
gės parajonės komitetas) va
dovaujami, kilo į kovą prieš 
išnaudotojus, organizavo strei- 

“kus. Pažymėtinas 1936 metų 
gegužės mėnesio streikas prie 
statomo tilto per šventosios 
upę, kur apie 2 savaitęs strei
kavo daugiau kaip 200 darbi-

rį. I t f•_ | ninku, reikalaudami pagerinti 
darbo sąlygas ir pakeiti dar
bo užmokestį.-Streiką laimėjo 
darbininkai.
Išgydžiu^i hitlerinių okupan-

Daugelis ADF, CIO* ir ne
priklausomų uniju dar nė
ra panaikinę paskirų negrų 
lokalų, dar'nėra visai paša
linę baltųjų ir negrų darbi
ninku skirstymo.

1953 metai yra labai svar
būs darbo žmonėms, vi
siems demokratiniams žmo
nėms* Republikonų partijai 
viešpataujant; darbdaviai 
yra pasiruošę darbininkų 
eigas kapoti, unijas skaidy
tį ir daužyti. Todėl darbo 
žmonių vienybė prieš darb
davių pasikėsinimus ,šiais 
metais, turėtų būt pirmoje 
dienotvarkio vietoje.

> Gri-kis , 
- . ' i  ;—111 ■ '

2 pusl.-Labyė (Liberty).-Penktad., Vasario-Feb. 13, 1953
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tų miestui padarytas sunkias 
žaizdas, Ukmergė sėkmingai, 
ir sparčiai vystosi. Rekonst-m 
ruota elektrinė, atkurta ir iš-"*■ 
plėsta pramonė. Plečiamas,t 
“Vienybės” žemės ūkio maši
nų fabrikas, medžio apdirbi
mo kombinatas, rajono pra
moninis kombinatas, koklių 
fabrikas; susikūrė eilė arte
lių. Iškilo puikūs stachanovi- 
ninkai, darbo pirmūnai. Dar
bininkų skaičius miesto .pra
monėje palyginti su 1939 me
tais padidėjo dešimteriopai. 
Ukmergė teikia kraštui že
mės ūkio mašinas, ketaus lie
jinius, statybines medžiagas, 
keramikos dirbinius, gaminius 
iš medžio ir tt.

Didelis dėmesys skiriamas ' 
liaudies švietimui."Jeigu bur
žuazijos valdymo metais Uk
mergėje buvo viena valstybi
nė gimnazija ’ ir 3 pradinės 
mokyklos, tai - tarybų • valdžios 
metais mokyklų skaičius žy
miai išaugo. Dąbar mieste 
yra 4 vidurinės mokyklos,' (2 
septynmetės ir 3 pradinės mo
kyklos. Veikia mokytojo V. 
žvirblio vardo pedagoginį 
mokykla, amatų mokykla^" 
Mokinių skaičius padidėjo . 8 
kartus. Mieste — daugiau 
kaip 3,5 tūkstančio mokslei
vių.

■Buržuazijos valdymo me
tais Ukmergėje buvo tik vie
na biblioteka su 3,000 tomų 
knygų. Dabar mieste yra 4 
bibliotekos su 42,000 tomų 
knygų, 3 klubai-skaityklos, 
kultūros namai, 
poilsio parkas, 
muziejus.

Įsteigtas platus 
•••taigų tinklas.
Ukmergėje spausdinami pen

ki laikraščiai: dviejų rajony-*- 
Ukmergės ir Smėlių (“Tary
binis kelias” ir “Stalino ke
liu;”) ir trijų MTS. . . .

Ukmergė — dviejų rajonų 
centras — turi plačiausias 
perspektyvas augti ir klestėtu

E. Pratkelis.jBr,

• ■ Į Į ,

Laiškas Redakcijai
Draugai laisviečiai:

Aš nebemaniau, kad man 
daū teks į Laisvę rašinėti, 
nes sausio 24 d. žiauri ,in- 
fluc-nzos liga pasiguldę ma
ne į lovą ir taip labs i suža
lojo mano sveikatą, kad jau 
maniau, jog reikės keliauti • 
pas Abraomą...

Tik dėka naujiems vais- -■ 
tams, penicilinui ir sulfai, 
gyvybė buvo išgelbėta. Nors 
dabar jau vaikščioju, bet 
jaučiuos,, kaip per skalbia
mąją mašiną pervarytas...

Tai biauri ir pavojinga 
ga mane nukamavo.

P regresas ■
Red. pastabą: Gaila, kad 

toji žiauri liga taip smar- , . 
kiai jus pakamavo. 7 
kiame jums užūojaut 
linkime jums greitai 
sutvirtėti ir vėl dienraščiui: 
rašinėti, kaip, praeityje' la
šinėdavote. [d •

kultūros ir 
]< rašto tyros

gydymo į-

Anglai statys Ispanijai 
dideli plieno fabriką *

London.— Keturios anglių 1 
kompanijos padarė sutartį, ž 
kad statys Ispanijai didelį

tūrijos provincijoj, kur yra 
gausingi klodai geležies rū-U 
dos ir anglies. Fabrikas le- 
suos apie 28 milijonus do
leriu. L .

Anglija jau nuo seniai 
naudoja Ispanijos geležies 
rūdų.

Hpng Kong. — čionafti&ė 
angių valdžia bijo, kad jei n 
kiltų platesnis karas Azjhk. 
loj, tai Kinija atsiimi; 
Hong Kongą, kurį Anglija f 
seniau užgrobė.

Jefferso.no
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Ik Selective Service Bureau 
• į - ' (rėk r u tavi mui raštine) 

praneša, kad šiuo laiku yra 
užregistruota 2,838 sąžinin
gi karo priešai (conscien- 

. I tious objectors).
‘ i 516 buvo pervaryti per 

“skryningą” ir pa siųsti 
11 įvairiems kariškiems dar-

’ bams. Su likusiais irgi pa-
j našiai bus pasielgta.

Po atomų bombos nume
timo į Japonijos miestą Hi- 
rosimą, atomo sudėties ži
novai spėliojo, būk tojevie- 

> toje žmonės negalės gy
vent per keletą gentkarčių. 
Pasirodo, kad tas pranaša

usimas buvo klaidingas arba 
tiksliai išpūstas.
r Šiuo laiku Hirošimoje pa- 

budavota 75,000 naujų mo
derniškai įrengtų namų, ir 
ten gyvena 280,000 žmonių.

Vadinama Theatre Rest
aurant Owners Association 
(teatrų valgyklų savininkų 
sąjunga) kviečia eks-prezi- 
dentą Harry Trumaną į di
rektorius. Algos siūloma 
$375,000 metams ir išlai
dom pridėčko $70,000. Tai 
dvigubai tiek, kiek Truma- 
nas gaudavo prezidentau
damas.

•
John L. Lewis vėl išrink

tas United Mine Workers 
of America prezi d e n t u. 

-.Šiuo sykiu Lewis gavo dau- 
Jjfgiau balsų, negu praeityje, 

iš 400,000 mainierių, turin
čių teisę balsuoti, už Lewis 
paduota 294,263 balsai.

Nauji, trimieriai judamiej paveikslai
Per 6 paskutinius metus 

amerikiečiai 30 procentų 
mastau lanko judamųjų pa
veikslų teatrus, negu pir
miau, nes televizija atitrau
kė apie trečdalį žiūrovų 
nuo teatrinių judžių.

Taigi judamųjų paveikslų 
gamintojai Hollywoode at
sikvošėjo, kad reikia gerin
ti judžius, norint atgauti 
publiką nuo televizijos. To
dėl pradeda gaminti vadi
namus “trimierius” (tri-di- 
mensional) judamuosius 
paveikslus.

Senesnieji, paprasti ju- 
džiai yra “dvimieriai.” Jie 

jt^do tiktai ilgį-aukštį bei 
p\lotį žmonių, gyvulių ir vi
sų kitų daiktų. Taigi pa
veikslai yra paplokšti, “pri- 
lipę” prie baltos teatro pa- 

1 los. ‘ *.
Trimierių judžių skirtumas

Naujesnieji, trimieriai ju- 
džiai, apart ilgio ir pločio, 
dar rodo storį bei apvalu
mą aktorių ir kitų vaiz
duojamų dalykų.

Trimieriai judamieji pa
veikslai atrodo atsiskyrę 
nuo palos, matomi “aplin- 
1cui,” laisvi. Padaroma net 
taip, kad, pavyzdžiui, šoki
kė šoka ne tiktai scenoje, 
bet ir virš žiūrovų galvų.

Rodant laukinius žvėris 
viename trimieriame judyje 

• ‘ Nįew Yorke, kai kurios per- 
sigandusios moterys ėmė 
klykti, kuomet liūtas, gręs- 

^hiingai kriokdamas, “šoko 
nuo scenos į publiką.”

Taip trimieriai judžiai 
vaizduoja ne tik visapusiš
kai matomus, bet lyg ir 
“apčiuopiamus” paveikslus.

Lewis 73 įpėtų amžiaus. 
Mainieriam prezidentauja 
nuo 1920 metų.

Sausio 27 d. mirė Mrs. 
Susan H. Woodruff, sulau
kus 83 metų amžiaus, gimu
si Tenafly, N. J/ Pastaruo
ju laiku buvo apsigyvenus 
mažoje farmoje, Hunting
ton, N. Y., bet ir po to buvo 
nuolatine viešnia savo gim
tiniame miestelyje Tenafly.

Nuo 1940 metų Mrs. 
Woodruff buvo viena iš lei
dėjų anglų kalba darbinin
kų dienraščio Daily Work
er. • :

Valdžios Žemdir b v s t ė s 
Departmentas susirūpinęs 
dėl šioj šalyj pieno duodan
čių karvių mažėjimo, kai 
gyventojai daugėja.

1944 metais pieninių kar
vių buvo 25,000,000, o li952 
metais tik 21,600,000.

National Broadcasting 
Co. praneša, kad su 4 diena 
sausio š. m. Jungt. Valsti
jose buvo 126 televizijos 
stotys, priskaitant ir dvi 
Honolulu stotis.

•
Aprokuojama, kad praei

tuose prezidento rinkimuo
se negrų balsavo apie 10 
milijonų.

Apskaitliuojama, kad A- 
merikos kareivio užlaiky
mas, alga ir maistas per 
metus atsieina $2,858. O su 
visais kitais priedais, dra
panomis, transportacija ir

Dvi jų rūšys
Trimieriai judžiai yra 

dviejų rūšių kas liečia jų 
darymą ir matymą.

Viena rūšis vadinama 
“Cinerama” bei “Cinemas- 
kop.” Šiuos judžius gami
nant, trys fotografiniai 
aparatai (kameros) trau
kia tuos pačius paveikslus 
iš skirtingų kampų; saky
sime, vienas aparatas foto
grafuoja iš priekio, kitas iš 
šono, o trečias iš antro šo
no. Šitaip padarytus ju
džius rodant teatre, taipgi 
vartojama trys skirtingos, 
bet sutartinai veikiančios 
mašinos, vadinamos “pro- 
džektoriais.”

Trys prodžektoriai sykiu 
siunčia tuos paveikslus ant 
gaubtos (priekin pasipūtu
sios) palos.

Stebint tokius judžius, 
žmogus jaučiasi net pats 
esąs stebimame reginyje. *

Stereoskopiškj judžiai
Kitas trimierių judžių da

rymas yra stereoskopfiškas 
ir prastesnis.’ Čia , viena 
kamera su dviem atskirais 
stiklais daro fotografijas. 
Vienas kameros stiklas yra 
už pustrečio colio nuo kito, 
panašiai kaip vienos akies 
lėliukė yra apie pustrečio 
colio nuo kitos.

Per abudu stiklus sykiu 
fotografuojama dvi atski
ros tų pačių paveikslų fil- 
mos. Kadangi fotografiniai 
stiklai yra už pustrečio co
lio vienas nuo kito ir at
kreipti į tuos pačius daly
kus, tai vienas stiklas “pa
gauna” truputį daugiau re
ginio iš vieno šono, o antras 
stiklas šiek tiek daugiau 

tt. — viso per metus $8,- 
847.

Jungt. Valstijose praei
tais 1952 metais automobi
lių nelaimėse užmušta 96,- 
000 žmonių, sužeista 9,700,- 
000. Nuostoliu turėta $8, 
300,000,000.

• •
Jungtinėse Valstijose nuo 

1851 metu iki 1873 metu 
buvo naudojama sidabrinis 
pinigas 3 centai; po to iki 
1889 metu vartota nikeli
niai tricenčiai.

Peter Stuyvesant 1650 
metais aptvėrė siena tą 
sklypą žemės, kur dabar 
randasi garsusis New Yor- 
ko Wall Streetas. Vėliau ta 
siena buvo nugriauta ir 
pravesta gatvė, užvardyta 
Wall Street. '

• _______ •____

Laisvosios minties ir de
mokratijos skelbėjas Tho
mas Paine mirė birželio 8 
d. 1809 metais. Palaidotas 
io nuosavoje farmoje New 
Rochelle, L. I.

Žurnalistas William Cob- 
bett ryžosi pastatyt ant 
Paine kapo paminklą, bet, 
bedarant planus paminklo 

’pastatymui, pats Cobbett 
mirė, ir taip pasiliko be 
ženklo kapas to atkaklaus 
kovotojo už demokratiją.

Hackensack, N. J., sausio 
30 d. mirė J. Sista, 104 me
tų amžiaus. lako 143 jos 
anūkai.

* Kazyis Bevardis 

paimą iš antro šono.
Tai būtų biskį skirtingi 

paveikslai. Bet akys, .neju
čiomis dažnai šokinėdamos 
nuo vieno ant kito, sujun
gia juos į vieną tokį regi
nį, kad sudėtiniai paveiks
lai jau vaizduoja ne plokš
čius, bet turinčius ir storį, 
apvalainius „žmones, me
džius bei kitus daiktus. Jie 
rodomi vienu prodžekto- 
rium, kur pro du atskirus 
jo stiklus eina dvi šaligre- 
tės judžių filmos.

Bet šiems stereoskopiš- 
kiems judžiams stebėti rei
kia naudoti tam tikrus Po
laroid stiklo akinius. Tokių 
judžių teatrai paskolina 
žiūrovams pigius akinius, 
kurie lėšuoja po -apie 6 et.

Nepritaikytus kiekvienam 
žmogui akinius vartoti vis 
tiek nepatogu; ir tūli ’kri
tikai sako, kad tie akiniai 
“smirda.”

Senasis stereoskopas
Daugelis esame žiūrėję 

per senąjį prietaisą, vadi
namą stereskopą, Su dviem 
į paslankioj amą lentelę įdė
tais stiklais. Žiūrint per 
tuos stiklus į du panašius 
paveiksliukus, matėme vie
ną paveiksliuką, bet jau ne 
paplokščią, ale su apvalais 
vaizdais. Tai todėl, kad tie
du paveiksliukai nufotogra
fuoti iš truputį skirtingų 
kampų ir žiūrint per priz
minius stiklus suvedami į 
vieną.

Tame yra ir visų trimie
rių judamųjų paveikslų pa
matinis “sekretas”.— jie 
nufotografuoti iš skirtingų 
kampų ar šonų.

Žymėtina, kad vokiečių ir 
francūzų mokslininkai jau

IŠ
\ ...

AR KOLUMBAS PIRMU
TINIS ATRADO 

AMERIKA?
Amerikoje kas metai spa

lio 12 d. yra minima, kad 
Kolumbas Amerika atrado. 
Bet kartas nuo karto spau
doje pasirodo pranešimų, 
kad Kolumbas nebuvo pir
mutinis Amerikos atradė
jas.

Faktai kalba už save
Mokslas parodė, kad tar

pe Senojo Pasaulio (Azi
jos, Afrikos ir Europos.) ir 
Naujojo (Amerikos) žmo
nių susisiekimas buvo daug 
pirmiau, negu Kolumbo va
dovaujama ekspedicija at
rado Ameriką.

Ameriką nuo Azijos ski
ria tik 52 amerikoniškų my
lių pločio Beringo Pertaka, 
ir viduje tos pertakos yra 
dar salų. Tyrimas patvir
tino, ypač senovės, žmonių 
kaulai, kad kaip Azijos pu
sėje (Sibire), taip Ameri
kos pusėje (Alaskoj) gyve
no vienodi žmonės.

Aišku, kad per 52 my
lias vandens ne vien tiks
liai, bet ir bangų pagauti 
laiveliai pasiekdavo tai vie
ną, tai kitą pusę Beringo 
Pertakos. Ir ten žmones 
jau gilioje senovėje turėjo 
ryšius. Bet tais laikais 

stoka kultūros ir susisieki
mo priemonių sudarė padė
ti, kad Europoje ir kitur 
žmones nieko’ apie tai neži
nojo.

Jau mokslas seniau ati
dengė, kad šimtai metų 
pirm Kolumbo danai, nor
vegai ir švedai pasiekė 
Grenlandijos salą, tą milži
nišką, ledų padengtą plotą, 
kuris yra netoli šiaurinės 
Kanados. Bendrai prilei
džiama, kad Europos šiau
riečiai apie 1,000 metų at
gal jau įsteigė savo apsi
stojimus Grenlandijoj.

Dabar profesorius Fritz 
Heichelheim, žinomas An
glijoj mokslininkas, teigia, 
kad Europos šiauriečiai pa
siekė Islandiją ir- Grenlan
diją apie 300 metų dabarti
nio kalendoriaus, tai yra, 
virš 1,000 metų pirui Ko
lumbo. Jis taipgi teigia, 
kad dar graikų laivai apie 
600 metų pirm dabartinės 
skaitlinės jau buvo pasiekę 
Amerikos sausžemį.

Mokslininkas Fred C. 
Bauer, iš Connecticut vals
tijos, kuris* tyrinėjo tą klau
simą per 12 metų, taipgi 
tvirtina, kad Leif Ericsson, 
999 metais, atlikęs didelę 
vandens kelionę, iš -Europos 
pasiekęs/Amerikos sausže
mį, bet jis ir jo sankelei- 
viai to nežinojo, kad tai at
rado paują pasaulį.

Dr. William Herbert 
Hobbs, M'ichigano Univer
siteto profesorius, yra. įsi
tikinęs, kad Venecijos ke
liauninkai broliai Ničolo ir 
Antonio Zeno, kurie atliko 

per laikotarpį nuo 1862 iki 
li900 metų išrado būdus, 
kaip pagaminti’'dar neju
dančius paveikslus taip, kad 
atrodytų apvalūs, visapu
siškai matomi, lyg ir patys 
daiktai. — Tais laikais dar 
nebuvo judžių.

Gana sėkmingas bandy
mas trimierius judžius ro
dyti buvo jau 1930 metais 
New Yorke padarytas se

kei ion.ę 1390 metais, buvo 
pasiekę Amerikos sausžemį, 
nes jų dienynai rodo, kad 
1400 metais jie .buvo atvy
kę į Grenlandiją ir dabar-, 
tine Nova Scotia.. «

Michigano ir Chicagos 
universitetų tyrimas pa
tvirtino, kad taip seniai, 
kaip 7,000 metų atgal, tarp 
Amerikos “indijonų” ir 
Europos tų laikų žmonių 
buvo labai daug bendrumo.

Bet daugiausiai moksli
ninkų sutinka, kad 15 metu 
pirm Kolumbo, būtent 1477 
metais, anglų jūrininkai 
buvo pasiekę Amerikos 
sausžemį. Taigi, kaip ma
tome, daug mokslo žmonių/ % uz? L-

sutinka, kad Kolumbas ne
buvo pirmutinis pasiekęs 
Amerika.v

Kur keliavo Kolumbas?
Christopher Columbus 

(Colombo — itališkai), ku
ris gimė 1451 ir mirė 1,506 
metais, perėjo į tais laikais 
galingos Ispanijos tarnybą. 
Mažojoje Azijoje ir Arti
muose Rytuose buvo įsiga
lėję turkai. Europiečių per 
du šimtus metų bandymas 
išvyti turkus ( K r y ž i a u s 
Karai) nepavyko. Todėl 
europiečiai, dar nežinoda
mi, kad galima Afriką ap
linkui -apiplaukti, ieškojo 
naujų kelių j Indiją. Ko
lumbui ir priklauso garbe, 
kad jis nugalėjo viduram
žių Įsitikinimą, būk žemė 
yra plokščia, kai]) blynas; 
kad jis tikėjo, jog galima, 
nlaukiant į vakarus, pasiek
ti Indiją, tai yra, rytus.

Kolumbas išsiprašė iŠ Is
panijos karalienės Isabelos 
tris laivus, apie 800 žmo
nių, ir su jais 1492 metais, 
rugpjūčio 3 d., leidosi į ke
lionę. Kelionė baisiai bu
vo sunki. Kelis kartus jū
rininkai darė sukilimus, 
reikalavo grįžti atgal, 
bet jis tai jėga, tai gra
žiuoju jūrininkus. įveik
davo ir plaukė vis į. va
karus. Pagaliau, anksti ry
tą, spalio 12 dieną, jo jū
rininkai išvydo sausžemį. 
Tai buvo salos, kurias Ko
lumbas pavadino San Sal
vadore (Šventas Išganyto
jas), o toliau visą tą salų 
grupę pavadino — West 
Indies (Vakarinė Indija), 
nes Kolumbas ir jo sanke- 
leiviai manė, kad tikrai jie 
pasiekę Indiją. Jie ir at
rastus žmones pavadino 
“indi jonais,” tai yra, Indi
jos gyventojais.

Kolumbas į Ameriką (ti
krumoje Centralinės Ame
rikos salas) atliko keturiaf 
keliones. Jis nebuvo pasie
kęs Amerikos sausžemio. 
Jis iki mirties tikėjo, kad 
atrado naują kelią į Indiją.

Kolumbas vėliau pateko į 
karalienės nemalonę, buvo 
įmestas kalėjimam Jis mi
rė biednatvėje. Prie jo pa
skutinio atsidūsėjimo daly- 

najame Hippodrome teatre. 
/ Bet tada dar puikiai biz
nis ėjo iš senosios rūšies 
judžių; todėl jų fabrikantai 
vengė trimierių judamųjų 
paveikslų, kurie brangiau 
lėšuoja. Tik dabar, kuomet 
televizija sudavė jiems per 
kišenių, tai judžių kompa
nijos bando atsigriebti tri- 
mieriais judamaisiais pa
veikslais. J. C. K. 

vavo du jo broliai ir sūnūs. 
Jo kūnas buvo atvežtas. į 
San Salvador ir ten palai
dotas, bet vėliau perkeltas 
į Kubą, kurią jis taipgi at
rado ir laikė tikru rojumi 
ant žemės.

Kolumbo pagarbai Pietų 
Amerikoje yra valstybė — 
Colombia, kuri užima 440,- 
850 ketv. mylių ir turi apie 
8,000,000 gyventojų.

Po Kolumbo žygio leidosi 
į Naująjį Pasaulį visa eilė 
tų laikų stambių valstybių 
keliauninku. 1497 metais 
anglas Cabot pasiekė New 
Foundlando salas.

1499 metais kitas italas 
ispanų tarnyboje Amerigo 
Vespucci pasiekė1 Centrali
nės Amerikos saus.žemi ir 
ištyrė didelius plotus.

1513 metais ispanas Bil- 
■ bao pasiekė Centralinę A- 
meriką ir Ramųjį Didjūri.

1520 metais portugalas 
Magelanas atliko apiplauki
mą iš Atlanto į Ramųjį 
vandenyną aplinkui Pietų 
Amerika.

Po to sekė visa eilė kitu 
ekspedicijų į Ameriką.

Kaip jau minėjome, Ko
lumbas. pateko į Ispanijos 
karalienės nemalonę. Ki
taip buvo su Amerigo Ves
pucci, kurią gimė 1451 me
tais ir mirė 1512 metais. Jis 
pataikavo Ispanijos kara
lienei, tai jam pagerbti ir 
buvo nuo jo vardo Ameri- 

I go, ar Ameriko, Naujasis 
Pasaulis pavadintas Ameri
ka.

Į naujai atrastą pasaulį, 
kas vėliau paaiškėjo, kad 
tai, nėra Indija, o skirtin
gas žemynas, veržėsi iš Eu
ropos ispanai, portugalai, 
anglai, francūzai.

Rusų keliauninkai atiden
gė Alaska ir Ramiojo Van
denyno pakraščius Califor- 
nijos srityje.

Ispanija buvo tais laikais 
labai galinga valstybė. Is
panai apgyveno plačius plo
tus Pietų ir Centralinės 
Amerikos., Portugalai ap
gyveno dabartinę Braziliją 
ir veržėsi tai vienur, tai ki
tur. Anglai įsigalėjo At
lanto pakraščiais ir dalinai 
Kanadoje, francūzai— ties 
vidurinėmis Jungtinių Vals
tijų dalimis ir Kanadoje.

Amerikoje jau gyveno 
žmonės.. Daugelis nąano, 
kad “indijonai” visur buvo 
laukiniai. Tai netiesa. Ame
rika labai didelis sausžemis, 
gi “indijonų” nebuvo daug, 
tai jie gyveno daugiau lau
kinių padėtyje. Bet dabar
tinėje Meksikoje jau buvo 
didelė ir kultūriška valsty
bė. Ji buvo įkurta majų, 
nagua ir aztekų tautų. Da
bartinė Meksikos sostinė, 
Mexico miestas, buvo įsteig
tas. daugiau kaip 100 metų 
pirma, negu Kolumbas .at
rado Ameriką.

Aztekų valstybė buvo pa
siekusi aukštos kultūros. Jų 
pastatyti milžiniški tiltai, 
vandens perlaidai per grio
vius, dar ir dabai1 traukia 
turistų akį.

Ispanai, kaip ir kitur bal
ti atėjūnai, su žvėriškumu 
nugalėjo aztekų valstybę. 
Korteso žiaurumai nėra nė 
užkariautojų istorijoje pa
slėpti. Nauji atėjūnai nu

3 pūsl.-Laisve (Liberty) -Penktad., Vasario-Feb. 13, 1953

galėjo senus Amerikos gy
ventojus vyriausiai todėl, 
kad jie turėjo paraku šau
dančius ginklus. Seni Ame
rikos gyventojai nebuvo to 
dar pasiekę. Amerikoje tę
sėsi per šimtus metų baltų
jų ir “indijonų” karai. *♦

Buržuaziniai istorikai 
stengiasi “indijonus.” per
statyti laukiniais ir žvėriš
kais, o ne tuos, kurie at
plaukė ir įsiveržė į senųjų 
Amerikos gyventojų gyve
nimą.

Kada senieji Amerikos 
gyventojai buvo nugalėti ir 
vietomis visai išnaikinti, tai 
atėjūnai pradėjo savo tarpe 
karus, už Amerikos plotų 
paveldėjimą.

Vėliau prasidėjo baltųjų 
kolonistų karai prieš savo 
“motinas,” tai yra, prieš tas 
valstybes, iš kurių jie buvo 
atvykę.

Pienas saugas nuo' 
maliarijos ir gal 

nuo virusiniu ligų '■
Maitinant vien tiktai pie

nu žiurkes bei peles ir pri
dedant vitafninų, tai jos iš
vengia maliari.nio drugio li
gos, kaip surado anglai me
dicinos mokslininkai Brian 
MacGraith, T. Degam ir E. 
Sh. Jones. Jų atradimą ap
rašo Anglijos Medikalis 
žurnalas. f

Šioms, žiurkėms ir pelėms 
buvo tiesiog į kraują lei
džiami tos ligos parazitai, 
bet' maliarija nekliudė jų 
tol, kol jos buvo’ maitina
mos tiktai pienu ir vitami
nais. Tačiau jos nuo tokio 
maisto truputį suliesėjo.

Bet kai maistas tiems gy
vuliukams. buvo pakeistas, 
duodama paprasti, mišrūs 
ėdesiai ir įleista maliarijos 
perų į kraują, tai visos pe
lės ir žiurkės greitai susir
go ta liga; daugelis ir pa
stipo.

Panašiai atsitiko ir ki
toms pelėms, kurios visai 
nebuvo šeriamos tiktai pie
nu su vitaminais.

Lygiai nuo maliarijas 
drugio saugojo gyvuliukus 
visokiu rūšių pienas—kar
vės, užkos. bei moteries pie
nas, visai šviežias bei pa- 
steurizuotas pienas, taip 
pat ir džiovinto pieno mil
teliai.

Jau seniai pastebėta lyti
nėje Afrikoje, jog kol ne
gini kūdikiai žindomi (per 
trejetą metų), tol jie beveik 
niekada neapsikrečia ma
liarijos drugiu. Bet kai jie 
atitraukiami nuo krūties, 
tai serga maliarija taip 
dažnai, kaip ir suaugę ne
grai.

Maliarijos drugio perus 
išnešioja pataitės anofeles 
veislės uodų, {kąsdamos 
žmogų, taip jos ir įleidžia 
tos ligos perų į kraują.

Pe.nns.ylvanijos Universi
teto medicinos profesorius 
dr. Paul Gyorgy teigia, kad 
piene taip pat yra medžia
gos, kuri saugo žmogų nuo 
tūlų virusinių ligų. O tarp 
šių ligų yra kūdikių para
lyžius, paprastos slogos ir 
eilė kitų ligų.

Medicinos mokslininkai 
dabar bando išskirti tokią 
pieno medžiagą ar medžia
gas, kurios atremia tam ti
kras parazitines bei virusi
nes ligas. N. M.



New Yorkas yra daug ką 
pergyvenęs nuo 1913 metų 
iki 1953 metų

Rašo Dr. J. F; Borisas

Čionai noriu trumpą apžval
gą padaryti apie New Yorko 
miestą, kas įvyko per 40 metų. 
Apie New Yorką yra daug 
knygų parašyta, daug galima 
kalbėti, rašyti, tik, žinoma, 
vietos laikraštyje stoka. Todėl 
Čia tik trumpais bruožais apie 
šį įdomų, garsų pasaulio met
ropolį, susidedantį iš miestų, 
paminėsiu savo apžvalgoje.

Kadangi man prisiėjo gy
venti iš pat pradžios 1913 m. 
saloje Manhattan, todėl jau
čiuosi Manhattan Salos pilie
tis.

Prieš Kalėdas .šimtai tūks
tančių New Yorko krautuvių 
išpuošia savo krautuves taip, 
kad sunku žmogui praeiti ne- 
nupirkus šį tą. Penktosios gat- 

' vės (5th Avė.) krautuvės nuo
latos pavyzdingai išpuoštos. 
Tačiau prieš Kalėdas dar ke
leriopai puošiniai pagerinti. 
Park gatvė (Park Ave.), žiū- 

, rint iš New Yorko Centralinio 
budinko matai 30 didelių Ka
lėdų eglukių viduryje gatvės. 
Geltonos, raudonos, baltos 
spalvos lempukėmis apšviestos 
eglaitės daro gilų įspūdi ant 
žmogaus jausmų. Užrašas šie
met buvo: “The trees, erected 
in Center plots of the avenue, 
were dedicated as a prayer 
for the men and . women of 
all faiths who died in World • r* » •
War II and in Korea.’’

Park gatvė prieš Kalėdas 
kiekvieni metai gražiai pasi
puošia. Daugelis Manhattan 
Salos gyventojų, kurie gyve
na ant 11-tos, 10-tos gatvės, 
kažin kaip prisibijo šio “že-

- mes rojaus.” Rodosi, 1918—■ 
1919 m. Park gatvė buvo iš
puošta dėl mirusių Pirmo pa-

. saulinio karo karių ir daug 
maldų buvo jiems atlikta. 
Mald os, žinoma, eina savu
biznio keliu.

Kadangi visas New Yorkas 
nežiba, taip, kaip kad jis ži
ba ant Park gatvės, todėl pra
dėsime nuo Battery parko 
(daržo) ir eisime į viršų mies
to. Battery parkas prasideda 

, pajūryje Manhattan Salos. 
Atsisėdęs ten ant kėdės gali 

, matyti Laisvės Stovylą, visus 
didžiausius laivus, kurie į- 
plaukia ir išplaukia iš New 
Yorko. Tai yra Įdomus gamtos 
vaizdas. Iki Pirmojo pasauli
nio karo apie Battery parkiu- 

L. ką gyveno daug žmonių. Da
bar per jį eina urvakelis (tu-

- nei), kuris jungia New Yorką 
sill Brook lynu.

— —o—
• Broadway taipgi prasideda 
L nuo U. S. Custom House du-

r Battery Parko, žodis 
•' Broad yra paimtas iš Lietu-
• vos čigonų kalbos ‘linija arba 
’ rubežius. Kuomet čigonai at- 
’ yyko iš Europos ir pradėjo
• skalbyklų (Laundry) biznį
• apie Batteiy parką, tada jie 
3 tarpe savęs susimaišė ir per-
• siskyrė vieni į vieną pusę, ki-
• ti į kitą pusę ir uždėjo var-
• dą Broad. Vėliau, kuomet
• miestas pradėjo augti, pridė-
• jo way ir taip maždaug išsi- 
" vystė garsioji New Yorko
- Broadway.

Apie Broadway savo ko- 
•lump j e Walter Winchell

• ^'/maždaug taip rašė ir šių žo-
d žiu rašytojas New Yorko 

•o’ knygyne patikrino: Tarpe di- 
džiųjų Wall gatvės srityje 
bankų randasi istoriškai žymi 
New Yorko Trinity katedra- 
bažnyčia su nedidelėmis ka- 
pinemis. Ta istoriška bazny- 
čia pusėtinai apleista. Tačiau 
mūsų šalies diplomatai to nc- 

•v; mato. Štai neperseniai Mr.
Frank Rounds Jr., buvęs mil- 

•* su šalies Maskvoje* pareigu-
• nas, rašo:

“The Cathedral of Trinity 
in Leningrad is falling to ru
ins around a scene that tells 
march of present-day Russia’s

Miseries.’’ Karo laiku Lenin
grado Trinity Katedra buvo 
vokiečių apšaudyta, tai kaip 
ji galėjo but pataisyta, kuo
met dėl žmonių reikalingi 
taisyti gyvenimo namai. Bet 
gerai būt, jei Mr. Rounds ir 
kiti toki diplomatai aplanky
tų pirmiau New Yorko Trini
ty, kuri randasi turtingiausio
je pasaulio vietoje ir gerai 
atžymėtų trūkusius namuose, 
o tada kalbėtų apie kitų šalių 
bažnyčias.

Apie Park Row randasi 
miesto vyriausybės įstaigos, 
Brooklyno tiltas, Woolworth 
budinkas. ši apylinkė žymiai 
pagražinta, tačiau daug bu
dinki] yra labai pasenusių. 
New Yorko Chinatown ran
dasi šalyje Foley Sq. teismų. 
Chinatown’e gyvena visokių 
Azijos tautų žmonės. Mott 
gatvė — tai “šviesos gatvė”. 
Nuo Times Sq. Gray Line 
sight seeing busai veža tu
ristus ir pasakoja visokias 
baisenybes senovės laikų, kuo
met kiniečiai turėjo skiepuose 
įvairius teismus dėl savų žmo
nių. Dabar, žinoma, tas vis
kas išnykę. Valgyklos randa
si panašios, kaip ir visur ki
tur.

Bowery srityje randasi De- 
lancey gatvė. Delancey gat
vė, tai yra Bawres “šviesos 
gatvė.” Iki 1928 metų šalyje 
Bawres eidavo arklių jėga 
gatvėkariai ant Prince ir kitų 
gatvių. Dabar išnyko. Bawres 
sritis seniaus buvo garsi New 
Yorko miesto dalis.

Bawrė Amerikos “hobų” 
buvo žinoma sostinė. “Hobos” 
—tai dykaduoniai, kurie bas
tosi, keliauja, nieko už tai ne
mokėdami, tavoriniais trauki
niais. “Hobo Fellowship of 
America” draugija turėjo sa
vo sostinę kur nors apie De
lancey gatvę ir Cooper Union 
Sq. Iki pirmo pasaulinio karo 
“hobų” gyvenimas ant Bow- 
res nebuvo toks blogas, nes 
alaus stiklas buvo tik penki 
centai ir, kiek norėjo, galėjo 
užkąsti sali u nuošė. Maistas 
buvo labai pigus. Bowres vieš
bučiai už nakvynes imdavo po 
10 centų už kambarį per nak
tį, gi su maudyne kainuodavo 
25 iki 35 centų per naktį. 
Daugelis gabesnių “hobų” po 
biskį valgyklose dirbdavo per 
pietus. Kaip dabar, taip ir se
niau “hobai” dalinosi į ketu
rias klases. Tarpe “hobų” bu
vo daug profesionalų advoka
tų, gydytojų, farmacistų,
dentistų. Vieni kitus apgin
davo, ypatingai naktiniuose 
miesto teismuose.

Amžinasis ILA prezi
dentas Joseph Ryan, kad 
save padrąsinti, švilpda
mas eina į kriminalysčių 
tyrinėjimo vietą. Ameri
kos Darbo Federacijos 
pildomoji taryba pareika
lavo, kad jis apvalytų 
savo uniją nuo gengste- 
rių arba bus suspenduo
tas.

Apie Cooper Union Sq. ran
dasi John Wanamaker didžio-* 
ji krautuvė, Grace Church, 
tai žymi kapitalistų bažny
čia, Washington Arch, seniau 
buvo diplomatų-konsulių ko
lonija. Greenwich Village 
tai senovės buvęs mažytis 
Paryžius. -Taipgji Latin Vil
lage.

Ant 6th Avė. randasi rau
donų plytų budinkas (dabar 
tuščias), tai buvęs New Yorko 
miesto vyriausias teismo nak
tinis namas. Dabar mes ma
tome, kaip aktoriai per T. V. 
lošia apie naktinius teismus ir 
iš to juokiamės. Gi prieš pir
mą pasaulinį karą New Yor
ke naktiniai teismai buvo po- 
puliaęiški: Teigėjai buvo 
“pavyzdingi vyrai”. Jie rūky
davo teisme ilgus didelius, ci
garus. Nešiodavo rusvas 
durbes (kepures). Šalyje tei
sėjo prie stalų stovėdavo di
deli geltonos spalvos spitū- 
nai. Teisėjai mokėdavo taip 
toli nusispiauti, kaip kad se
nas jankių aktorius William 
Hart. Bausmės paprastai bu
vo ‘overnigth”. Ryte apvaly
davo prasikaltėliai teismabūtį, 
už tai gaudavo pavalgyti ir 
vėliau koks nors vyrukas iš 
Tammany Hall, nuo 14 gat
vės, ateidavo su “Hobo Fel- 
.lovtship” advokatu ir viską 
sutvarkydavo, padarydavo 
“fix-up” dėl visų prasikaltė
lių. Taip Bawres advokatai ir 
išsigarsino.

Dabar gyventojai pasikei
tė, “hobai” taipgi pasikeitė; 
naujų namų apie Bawrę ne- 
budavoja, o seni dar daugiau 
paseno. Vadinasi, New Yor
ko Bowres vaizdas, kuri ži
bėjo kaipo “hobų sostinė,” li
ko tik praeities istorija su 
įvairiomis “misijomis gelbėto
ją”

Srityje 14-tos gatvės randa
si Union Sq. Pati 14-ta gatvė 
yra “šviesos gatvė”, turinti 
didelių ir mažų krautuvių. 
Daugiausia apie Union Sq. su
sirenka progresy viška New 
Yorko visuomenė. Kalba apie 
unijas ir visą pasaulį, tačiau 
iš tų jų kalbų mažai naudos. 
Taipgi randasi ant 14-tos gat
vės labai sena New Yorko 
valgykla Luchow’s' su visomis 
New Yorko senovės tradicijo
mis;. Kainos neperdidelės, 
rhaistas geras, ypatingai žu
vų*, oisterių.

Luchow’s valgykla prisilai
ko senovės maisto formulų ir 
sykiu New Yorko senovės į- 
pročių.

Srityje 23-čios gatvės ran
dasi ’Vyriausias Metropolitan 
Life budinkas. Prieš 40 metų 
ant 23-čios ir 8th Avė. čia bu
vo pirmutinė New Yorko 
Grand Opera, kuri maždaug 
persiorganizavo į Manhattan 
operą, o vėliau dainininkai 
prisidėjo prie Metropolitan 
Operos. Dar ir dabar randasi 
žymi New Yorko valgykla 
Cavanaugh, kur Grand Ope
ros dainininkai valgydavo. 
Tai yra viena iš žymių val
gyklų, kurią New Yorko pilie
čiai gerokai lanko ir visos

Mary Hagan peni 30 
svarų meškutę, kuri buvo 
New Yorko miestui dova
nota

metų vakarais- susirinkę žmo
nės gatvėse daugiausia kalbė
davo vokiškai. O Hoboken, 
N. J., tai nebuvo galima gir
dėti kitokios kalbos, apart 
vokiečių. Vokiečiai dabar bai
gia išnykti, italai užima jų 
vietas.

Srityje 32-34-tos gatvės 
randasi New Yorko didysis 
paštas su užrašu “Neither 
snow nor rain nor Heat nor 
Gloom of Night — Stays these 
couriers from the swift comp
letion of their appointed 
rounds.”

Užrašas gražus, skamba 
gražiai ir mūsų šalies paštas 
gerai tarnavo, iki Antrojo pa
saulinio karo. Dabartinis pa
tarnavimas betgi neatsako į 
viršuje minėtus žodžius.

Šioje apylinkėje randasi 
Pennsylvanijos geležinkelio 
stotis. Penu, stotis gal yra į- 
domiausia mūsų šalyje gele
žinkelių stotis. Patarnavimas 
geras ir erdvus. Daug čia aša
rų yra išlieta, ypatingai karo 
laikotarpiais, nes daugiausia 
nakties laiku, tarpe 1-mos ir 
5-tos ryte, kareiviai buvo ve
žami iš stoties į laivus ir į 
pasaulinius karus.

Taipgi čia randasi didžio
sios New Yorko krautuvės, 
viešbučiai, kurie buvo pabu- 
davoti 40 metų laikotarpyje. 
Randasi Pasaulio Aukščiau
sias pastatas Empire State 
Building. Tai įdomi sritis, ku
ri labai išaugo per 40 metų.

Times Square, — tai pati 
New Yorko miesto širdis — 
“Šviesos Miestas.” Čia elek
tros jėga apšviečia plačiai, 
žmonės eina, juda viršuje 
gatvėmis, žemėje urvakeliais, 
pilni traukiniai žmonių. Vaiz
das gyvybės žemėje ir viršu
je; architektūra įvairi, žmo
nių mišinys, įvairių spalvų.

Šioje miesto apylinkėje ran
dasi Graiid Central stotis, 
Jungtinių Tautų' budinkai, tai 
pasaulio sostinės namai. Nors 
yra daug kalbama, kad mūsų

Apie 59 gatvę' prasideda 
Central Parkas. Ten randasi 
ant 5th Avė. žydų Temple 
Emanu-el (sinagoga), didysis 
Metropolitan muziejus, Zoolo
gijos daržas, Vanderbilt istori
nė dovana dėl New Yorko 
miesto, Medicinos akademija. 
O kitoje pusėje, į Central 
Parko vakarus, randasi ant 
79 St. American Museum of 
Natural History, Hayden Pla
netarium, N. Y. vandenyno 
rezervuaras.

Apie 110 gatvę prasideda 
Amerikos negrų “sostinė’’ — 
Harlem, kuri per 40 metų iš
augo į milijoną gyventojų. ( 
Tai savos rūšies didmiestis, 
tokio didumo kaip Bostonas, 
šalę Harlem randasi didysis 
Columbia universitetas, taipgi 
didysis N. Y. Medical Center, 
Miesto Kolegija (City Colle
ge). Tai vienintelė miesto už
laikoma kolegija visoje mūsų 
šalyje. Tą progą Harlemo gy
ventojai gerai išnaudoja. Jų 
randasi miesto kolegijoje ar
ti 20 procentų.

Manhattan salos gyventojai 
susideda iš daugybės tautų ir 
tautelių. Apart populiarių 
Horn & Hardart Co. automa
tų ir Childs valgyklų, randasi 
armėnų, braziliečių, kiniečių, 
francūzų, vokiečių, italų, in- 
dusų, japoniečių, meksikonų, 
norvegų, lenkų, rusų, ispanų, 
švedų, graikų, vengrų ir dau
gybė žydų košernų valgyklų.

Prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą čia buvo galima gauti pir
mi Amerikos pilietybės popie
riai į vieną valandą laiko su 
kelione. Reikėdavo užsimokė
ti vienas doleris, pakelti ran
ką, padaryti priesaiką. Jeigu 
nori vardą pakeisti, galėjai 
tai padaryti. Senovės laikais 
buvo daugiau demokratijos.

Tais laikais miesto valdžia 
daugiausia susidėjo iš airių, 
žydų, vokiečių ir italų. Da
bar kiek vokiečių liko tik a- 
pie East 86th gatvę su savo 
senovės New Yorko tradicijo
mis. Manhattan saloje vokie
čiai, francūzai, slavai ir sykiu 
lietuviai lėtai nyko per 40 
metų, taip kad dabar jų Ma
žai beliko.

Dabar daug privažiavo neg
rų, Vokietijos žydų, portori- 
kiečių, italų ir visokių įvairių 
rasių žmonių. Tai pasidarė 
tikras tautų ir rasių mišinys, 
kuris neturi sau lygaus ant 
šios mūsų žemės. Visi ieško 
laimės Manhattan saloje.

Dabar važiuosime į “viešna
gę” — Brooklynan. Pas Man
hattan piliečius yra maždaug 
senoviška tradicija, kuri rei
kalauja laiko ir prisirengimo 
važiuoti į Brooklyną, t.y., į 
Williamsburga, apie Grand 
Strytą. Pas mane taipgi yra 
užsilikusi Manhattanp salos 
tradicija. Man rodosi, kad tu
ri būt koks nors dzūkiškas 
atpuskas, tai tik tada ten rei
kia važiuoti, kaip į “viešna
gę”, arba kai dėdė Leonas 
Ereminas surengia gerą kon
certą su Aido Choru.

Tikrai pasakius, pastebė
jau, kad lietuviai kraustosi iš 
Williamsburgo apylinkės. Da
bar Williamsburge daugiau
sia apsigyvena italai, kurių 
šeimos yra didelės — nuo 5 
iki 15 vaikų; taipgi čia apsi
gyvena portorikiečiai, negrai. 
Reiškia, Willi^msburgas da
bar nebėra lietuvių .ir žydų 
kolonija. «

Tiesa,* ne tik Williamsbur
ge įvyko didelė permaina, bet 
tas pasireiškia ir kitose seno
siose lietuvių kolonijose. Dau
gybė lietuvių lėtai nyksta il
gai už desėtko metų nebebus 
galima lietuviški dienraščiai 
ir chorai išlaikyti. Tačiau gal 
atsiras iš jaunųjų tokių gerų 
choristų, kaip buvo seserys 
Vaicekauskaitės, kurios išdai
navo Aido Chore daugelį me
tų nuo Eremino laikų.

Kadangi Williamsburgas 
keičiasi smarkiai ir lietuvių 
kolonija ten nyksta, tai ma
nau, kad dienraštis Laisvė 
gerai padarė apleisdamas Wi
lliamsburga anksčiau.

Lietuviai apleidžia Central 
ir So. Brooklyną, kur buvo 
nemažos lietuvių kolonijos. Jų 
gyvenimas dabar pagerėjo, 
ekonominiai ir kultūriniai jie 
daugiau prasisiekę. Todėl ir 
keliasi į gražesnes vietas.

Bowrė buvo seniau garsi 
kaip New Yorko “hobų” sri
tis, o Coney Islandas buvo ži
nomas kaip žymi vieta atosto
gauti, pasilsėti. Gražusis At- 
lantiko pakraštys, kur kas
dien vasaros metu vasaroja 
tūkstančiai žmonių, randasi 
Brooklyno pakraštyje. Atlan- 
tiko vanduo tyliai sau ban
guoja, skalaudamas smėlėtą 
pakraštį. Mediniu keliu minios 
žmonių vaikšto, dairosi, kiti 
pasėdi tai vienur, tai kitur.

Coney Islando medinis ke- 
lias-tiltas yra biskį prastesnis 
už Atlantic City, N. J., medi
nį kelią.

Viešbučiai ir didieji kaba
retai išnyko iš Coney Islando. 
Dabar liko tik mažiukai na
meliai, kur žmonės nuolatos 
gyvena. Dabar galima sakyti, 
kad Coney Islandas nebesu
daro malonaus įspūdžio, apart 
nenutildomų vandenyno ban
gų ir oro atmosferos, kurią 
sudaro vandenyno vanduo. 
Tiesa, daugeliui žmonių van
denyno atmosfera gali būti 
naudinga sveikatai. Tačiau 
randasi ir daugelis tokių, ku
riems gali būti liga.

Brooklyno lietuviai kriau- 
čiai nuo pat 1913 metų iki 
1953 metu vis dar lietuvių 
kriaučių lokale tebekariauja.

Kaip anais senais laikais, 
40 .metų atgal, gengsteriai 
valdė New Yorko prieplaukų 
laivakrovių įstaigas, taip ir 
dabar. Raketierių karai anais 
laikais ypač buvo dideli apie 
Fulton Fish Market, ant South 
gatvės, Manhattan saloje.

Nors kriaučių tarpe karai 
yra amžini, bet kartu kriau- 
čiai darė ir daro progresą. 
Drabužių mados gerokai per 
40 metų pasikeitė. Kriaučių

darbo valandos sumažėjo. 
Tik visa bėda dabar, pas 
kriaušius, tai skubėjimas.

Teatrai abelnai gerokai pa
sikeitė. Vodeviliai ir tylūs ju- 
džiai išnyko. Apart daugybės 
blogų, randasi vienas kitaa 
geras. Iš gerųjų galima pami-jL 
nėti “Death of the Salesman” 
ir Charles Chaplino “Lime
light.”

Per pereitą 40 metų laiko
tarpį įvyko du dideli pasauli
niai karai, išsivystė elektros 
jėga, kuri ateityje dar la
biau tobulinsis. Iš tų karų 
New Yorko miestas, kaip pa
saulio centras, gerokai pasi
naudojo ir išaugo nuo 5 mili
jonų gyventojų iki 8 milijo
nų (visoje New Yorko apylin
kėje gyvena 12,296,116).

New Yorko oras nėra šva
rus. Amerikos didmiesčiai yra 
purvini, tai ir oras yra purvi
nas. New Yorkui reikėtų ven
tiliacijos, kuri galėtų nors 
laikinai orą pakeisti.

Progresyviai lietuviai, kurie 
buvo iš pat savo jaunystės 
Romos katalikų bažnyčios 
dvasioje išmokinti, gali di
džiuotis atsikratę ražančiaus, 
maldaknygės, įgyventos tikžjk. 
jimo legendos. Jie pradėjo 
giliau mąstyti ir Į aklus seno- v 
vės dalykus nebetikėti. Tokie 
žmonės padarė didelį progre
są savo gyvenime ir draugijo
se.

Tiesa, laisvi žmonės ne tik 
rūpinasi savo likimu, bet ir 
kitų žmonių padėtimi. Todėl 
jų gyvenimas buvo sunkesnis, 
negu tokių, kurie seka reli
giją, ypač kaip mūsų broliai 
katalikai, kurie aklai taikosi 
prie maldaknygių ir kitų se
novės legendų.

Tokie laikraščiai, kaip dien
raštis Laisvė, nuolatos ragina 
lietuvius žengti pirmyn, lavin
ti protinius žmogaus gabu
mus, augint protą. Tokie laik
raščiai atliko mūsų gyvenime 
didelį darbą. Kuomet žmogus 
progresuoja, dažnai jis n^L 
nemato savo progreso. Tod®/ } 
reikia padaryti apžvalgą iš 
mūsų gyvenimo ir darbų.

New Yorko didieji pastatai, 
budinkai, tartum didžiuojasi, 
giriasi, ūžia, siūbuoja. Elek
tros šviesos iš budinkų ver
žiasi. Urvakėliai (subways) ir 
skverai pilni žmonių. Tai vaiz
das, pagamintas žmogaus, ku
ris nuolatos protavo ii’ pro
gresavo.

5 oficieriai paspruko 
iš Argentinos kalėjimo

Montevideo, Uruguay. — 
Penki įkalinti Argentinoje 
laivyno oficieriai kaip 
maištininkai prieš diktato
riaus Perono valdžią ištrū
ko iš kalėjimo ir perbėgo į 
Uruguayų.

Paryžius.— Nors Franci- 
jos iždas arti bankrūto, vis 
tiek jos seimas paskyrė Ju
goslavijos valdovui Titui 
dar 70 milijonų dolerių. F

šioje valgykloje tradicijos 
yra užlaikomos nuo senovės 
laikų, žinoma, dabar karie
tos su arkliais išnyko, žmones 
pavalgo ir eina be jokių kito
kių patarnavimų.

Madison Sq. ant parkiuko 
randasi buvusio N. Y. guber
natoriaus ir Valstybės sekre
toriaus William Stewarto pa
minklas. Stewart nuo rusų ca
ro valdžios papirko Alaską 
už $7,200,000 4— 586,400 kvd. 
mylių pločio. Ar yra kita ša
lis, kuri būtų tokį žemės plo
tą davusi Amerikai už tokią 
kainą ?

Chelsea srityje daugiausiai 
gyveno vokiečiai, francūzai, 
slavai ir koliatąs lietuvių šei
mų, taipgi ir dabar šioje apy
linkėje randasi Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Centras. 
Juozas Undžius 1913 metais 
mane supažindino su buvusiu 
‘Tėvynės red. Račkausku. Da
bar šioje apylinkėje gyvena 

1 italai ir portorikiečiai. 1913

šalis turi daug kitų šalių kaip 
draugų, rėmėjų, tačiau yra 
faktas, kad mūsų šalies pilie
čiai turistai, kuomet aplanko 
United Nations įstaigą, dau
giausia nori girdėti Sovietų 
Sąjungos • atstovus kalbant. 
Tai žinoma, kad mūsų val
džios viršininkams nepatinka. 
Turistai nenori net girdėti to
kių didelių valstybių atstovų, 
kaip Anglijos ar Francūzijos. 
Tai galima patirti iš agentų, 
kurie užsiimdinėja turistų biz
niu. Apie mažųjų valstybėlių 
atstovus ir jų kalbas nėra ko 
ir kalbėti.

Times Square srityje randa
si Metropolitan Opera House, 
New Yorko didysis knygy
nas, nauja didžioji . busi] sto
tis ant 8 Avė., Chrysler bu
dinkas, Radio City, St. Patrick 
katedra, Madison Square 
Garden, Carnegie Hali, Mai
ne Memorial.

Galima sakyti, kad ši mies
to sritis — tai senovės Bag
dadas su visais jo įspūdžiais.

Armijos sekretorius Robert Stevens sveikinasi su Senato karinės tarnybos komite
to pirmininku Leverett Saltonstall, kurio pagalba Stevens gavo tą svarbią vietą, 
nepaisant daugelio unijų protestų, kad jis yra griežtas organizuotų darbininkų 
priešas. Su jais kartu stovi orlaivyno sekretorius Harold E. Talbott ir laivyno sek-'■'* 
retorius Robert T. Anderson.

—............................. ................................ -........ ..........
4 pusl.-Laisve (Liberty)-Penktad., Vasario-Feb. 13, 1953
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išsivaduoja.
Bet Aneta buvo kilusi iš kitokios sie

lų rasės. Rivijerai galėjo būti skaistūs 
ar neskaistūs ta prasme, kokia šiam žo
džiui priskiria krikščioniškoji moralė; 
bet jei jie buvo skaistūs, tai ne dėl pa
klusnumo kokiam nors nematomam die
vui arba per daug matomiems jo įgalio
tiniams ir jų Įstatymų Lentelėms; jie 
buvo skaistūs todėl, kad jie mylėjo skais
tumų kaip moralinį švarumų, kaip gror 
žį. Jei jie buvo neskaistūs, jie laikė tai 
savo asmeniniu ir savo, o ne kitų sąži
nės dalyku. Anetai atrodė, kad ji nie
kam neprivalanti duoti atskaitų. Jei ji 
atliko išpažintį Žiulijenui, tai čia buvo 
jos meilės dovana jam. Būdama garbin
ga, ji neprivalėjo jam nieko kita, kaip 
tik savo gyvenimo išdėstymų. Bet jos vi
dinis gyvenimas jam visiškai nepriklau
sė. Ji laisvu noru jam ta gyvenimų ati
dengė. Dabar ji pamatė, kad Žiulijenui 
labiau būtų patikę, jei ji būtų pagraži
nusi tiesų. Bet ji buvo perdaug išdidi,, 
kad galėtų pasinaudoti melagingu pasi
teisinimu, nes tam ji nematė jokio reika
lo. Priešingai, kai ji suprato, ka -jis 
norėjo priversti jų pasakyti, ji pasisten
gė, kad jis žinotų, jog ji pati atsidavė 
meilužiui.

Žiulijenas priblokštas nenorėjo klau
syti.

— Ne, ne, aš jums netikiu, — sakė 
jis. — Jūs per daug geraširdė! Nekal
tinkite savęs, kad apgintumėte vyrų, ku
ris vertas tik paniekos!

— Bet aš nieko nekaltinu, — tarė ji 
paprastai.

Tas žodis palietė jo sąžinę; bet jis at
sisakė suprasti.

— Jūs stengiatės jį išteisinti.
— Aš neturiu ka teisinti. Kaltojo nė

ra.

Draugė Ks. Karosienė vėl 
buvo ligoninėje. Šį kartą tu
rėjo pasiduoti operacijai. Ti
kėjosi sugrįžti į namus apie 
vasario 8-tą. Operacija pasi
rodė pasekminga ir Ks. Karo
sienė gerai jaučiasi, nors dar 
nesustiprėjusi. Draugai lanko 
dažnai,' tad ' atneša daug 
draugiškos šilimos ir ją nu
teikia linksmiau.

Šią žiemą nors oras buvo 
daug geresnis už praeitus 
d ve j uis metus, tūli mūsų drau
gai buvo susirgę. Iš rudens 
pradėjo sirginėti draugė Ka
rosienė ir draugas Jankaus
kas. Jie kiek sutvirtėjo. Vė
liau susirgo Jankauskienė, 
draugo Jankausko žmona. Vi
si turėjo pabūti kiek laiko li
goninėje.

Beveik visi kiti nors kiek 
sirgo šalčiu, bet F. Machulis, j 
A. Mugianis ir K. Mugianienė 
keletą dienų pasirgo stipriai. 
Bet draugai nepasiduoda, už 
kiek laiko vėl matosi pilnoj 
sveikatoj, darbuojasi, kiek iš

kuomet drg. Karo- 
susirgo, tai laukia

Dabar, 
šiene vėl 
me, kad jinai sustiprės ir vėl 
galės veikti kartu su mumis 
visais. V. Taraški^nė.

Kauno aukštosiose mokyklose
KAUNAS. — Aukštojo mo

kslo įstaigų dėstytojai ir stu
dentai pažymi, jog numatyti 
naujame penkmetyje uždavi
niai mokslo srityje dar la
biau išplės mokyklų tinklą, 
sustiprins materialinę-techni
nę aukštųjų mokyklų bazę.

Vietoje buržuazijos valdy
mo metais Kaune veikusių tri
jų aukštųjų mokyklų, kuriose 
mokėsi apie 3,000 studentų, 
šiuo metu veikia 5 aukštosios 
mokyklos su daugiau kaip 
5,500 studentų. Tarybinės 
santvarkos metais Kaune yra 
įkurti Kūno kultūros ir Medi
cinos institutai, kurių buržu
azijai valdant nebuvo. Jeigu 
per 20 buržuazijos valdymo 
metų Kauno universitetas iš
leido tik apie 350 inžinierių, 
tai Kauno Politechnikos insti-' 
tūtas jau išleido apie 1,500 
kvalifikuotų specialistų, o 
kasmet išleidžia daugiau inži
nierių, negu jų buvo išleista 
per visą buržuazijos valdymo 
laikotarpį.

Sėkmingai dirba Kauno Me
dicinos instituto studentų mok
slinė draugija, išaugo Poli
technikos instituto komjauni
mo organizacija.

Studentai-medikai neseniai 
dalyvavo Tartu mieste Įvyku
sioje mokslinėje konferencijo
je, kurioje skaitė savo prane
šimus. Mokslinis studentų dar
bas yra glaudžiai siejamas su 
praktika.

(Tųsa)
Ji švelniai padėjo savo ranka ant Žiu-.

’ lijeno rankos ir tarė:
— Mano drauge, jūs visados su mani

mi buvote neįkainuojamai diskretiš
kas!.. Dėkoju jums. Aš jus myliu... Bet 
pagaliau turiu jums papasakoti apie tai, 
ko jūs apie mane nežinote, ir apie tai, 
kokia aš esu buvusi. Jums reikia mane 
pažinti. Aš nesu be priekaištų.

Jis baimingai mostelėjo ir tuo mostu 
užprotestavo tam, kų ji turėjo pasakyti, 
o gal būt, ir norėjo tai sutrukdyti. Ji 
nusišypsojo:

— Nebijokit! Aš neturiu didelių nu
sikaltimų. Bent man taip atrodo. Bet, 
gal būt, aš esu sau perdaug atlaidi. Nes 
žmonės apie tai sprendžia kitaip. Lieka
'tik jums įvertinti. Tikiu jūsų sprendi
mui. Aš būsiu tokia, kokia jūs nusprę
site mane esant.

Ji pradėjo pasakoti. Drovesnė, negu 
būtų norėjusi pasirodyti, ji iš anksto bu
vo paruošusi, kų turės sakyti. Bet nors, 

jos manymu, visai buvo paprasta pasaky
ki, vis dėlto tai jai kainavo. Norėdama 
.sutramdyti tų prisivertimų, ji atrodė 

mažiau susijaudinusi, negu iš tikrųjų 
buvo. Protarpiais ji netgi parodydavo 
krislelį pašaipos, kuria ji nukreipdavo į 
pačia save, bet kuri neatitikdavo pasa
kojimo sukelto nerimo: ji naudojosi ja, 
kad galėtų apsiginti... žiulijenas nieko 
nesuprato. Tokia laikysena jam atrodė 
išreiškianti papiktinantį lengvabūdišku
mų, nesųžiningumų.

Pirmiausia ji pasisakė, kad ji netekė
jusi. žiulijenas to ir bijojo. Ir net, tiesų 
sakant, jis buvo be žodžių tuo tikras. 
Bet jis vis turėjo vilties, kad jam bus 
įrodyta priešingai. Ir kai Aneta jam 
tai pasakė, kai jau nebebuvo jokios gali
mos abejonės, jis dėl to labai nusiminė. 
Po savo liberališku paviršiumi, gilumo
je didelis katalikas, jis nebuvo nusikra
tęs nuodėmės mintimi. Čia pat jis pa- 

vojo apie savo motinų: ji niekados 
tų! Ir jis pramatė kovų. Jis bu

vo labai įsimylėjęs. Nors jam ir labai 
buvo skaudu dėl Anetos prisipažinimo, 
nors jam atrodė tikras smukimas toji 
^praeities silpnybė, “klaida” tos, kurių 
Jis, mylėjo, jis vis tiek mylėjo jų ir, no
rėdamas ja turėti, buvo pasiruošęs kovo-

• ti su motinos pasipriešinimu. Bet rei
kėjo jį paremti, reikėjo, kad Aneta jam 
pagelbėtų. Jis buvo silpnas; kad galėtų 
atlaikyti kovų, jis turėjo sutelkti visas 
savo jėgas, kurių nė mažiausioji nebuvo 
iliuzorinė jėga. Jam reikėjo Aneta ide
alizuoti; ir jei Aneta būtų buvusi gudri,

. ji būtų su tuo sutikusi.
Ji matė skausmų, kurį jos žodžiai jam

- sukėlė. Ji to tikėjosi; ji buvo dėl to nu- 
» liūdusi; bet ji negalėjo to- skausmo jam

nesuteikti: kadangi jie gyvens kartu, 
jie turėjo pasiimti vienas kito bandymų 

< ir netgi klaidų dalį... Bet ji nepagalvo
jo apie jame kilusį konfliktų; o jei ir bū
tų pagalvojusi, būtų pasitikėjusi meilės 
pergale.

— Mano vargšeli Žiulijenai, tarė ji,— 
aš jus verčiu kentėti! Atleiskite. Aš taip 

kenčiu... Jūs manėte, kad aš geresnė, 
savo sieloje mane statėte aukščiau...

esu moteris. Aš esu silpna... Bet, jei 
aš ir suklydau, aš niekados neapgavau. ’ 
Aš buvau lengvatikė. Tokia visados esu 
buvusi...

—Tai/—* pasakė jis, skubiai, — aš 
tuo esu tikras, ar ne? Jis jus išnaudojo?

— Kas? — paklausė Aneta.
— Tas nelaimingasis... Atsiprašau!.. 

KTas vyras, kuris jus paliko...
—. Ne, nekaltinkite jo! — tarė ji. — 

Čia aš kalta. ’
£ Šiam žodžiui “kalta” ji suteikė reikš

mę tik nuoširdaus gailesio dėl skausmo, 
kurį jam buvo sukėlusi; bef jis godžiai 
jį pasigriebė. Savo pakrikime jis norėjo 
atsigriebti mintimi, kad Aneta yra su-

- vedžiojimo auka ir kad ji gailisi... Jam 
S nepaprastai buvo reikalinga ši “gailėji

mosi” sąvoka: jam tai buvo savotiškas
W_ atlyginimas už padarytų skriaudų, bal

zamas ant žaizdos, kuris jos nepagydy
tu, bet padarytų jų pakeliamų; tai būtų 
sjiteikę jam moralinio pranašumo prieš 
Aftetų, kuriuo — norėdamas būti teisus 
— jis nebūtų naudojęsis. Ir pagaliau, 

|w\kai jis nebeabejojo dėl Anetos nuodėmės, 
jis nė tiek’neabejojo, kad ji turi gailėtis. 

. Ir vierio, ir kito jo krikščioniška prigim
tis buvo" prisigėrusi. Net ir laisviausių 
pažiūrų krikščionys niekados nuo to ne-

..J*'7"'

— Aneta, labai jus prašau, nekalbėki
te taip!

— Kodėl?
— Jūs gerai žinote, kad tai blogai!
— O ne, aš to nežinau.
— Kų? jūs nieko nesigailite?
— Aš gailiuosi jus nuliūdinanti. Bet, 

mano drauge, tada aš jūsų dar nepaži
nau; aš buvau laisva, aš niekam neturė
jau pareigų, tik pati sau.

Jis galvojo:
“Ar tai jau nieko?”
Jis nedrįso jai tai pasakyti.
— Bet jūs vis dėlto gailitės? — pasa

kė jis primygtinai. — Juk jūs prisipa
žįstate suklydusi?

Jis nenorėjo jos pakaltinti. Bet jis 
taip būtų, norėjęs, kad ji, ji pati save 
kaltintų!
. — Gal būt, — tarė ji.

— Gal būt? — pakartojo jis prislėg
tas.

— Aš nežinau, — pasakė Aneta.
Ji matė, prie ko Žiulijenas jų nori pri

vesti... Gal būt, ji buvo suklydusi, jei 
pasiduoti meilės polėkiui ir gailestingu
mui reiškia suklysti.“ Gal būt. Taip... 
“Bet jei aš ir galiu sūvo širdyje gailėtis 
aiškios .klaidos, tai aš neprivalau dėl jos 
atsiprašinėti. Mano širdis pasiliko vie
na su savo skausmu, viena tylpje.su juo 
kalbėtis. O,dabar tik jai vienai pri
klauso kalbėti su savo gailesčiu. Jis ki
tų neliečia... Jos gailestis? Būkime tei
singi iki galo! Jokio gailesčio!..” Pa
galvojusi ji tarė:

— Aš nemanau.
Gal būt, ji perdėjo, pasipriešindama 

nesųmoningam . žiųlijėno? fariziejizmui. 
(Vargšas Žiulijenas!..) Netgi tada, kai 
ir> labiausiai jį mylėjo, ji neįstengė ištar- 

kurio jis lau- 
jį pasakyti!..

Gailėtis — 
i pasielgė ne tik pagal savo teisę, 
pagal savo laimę. Nes nors ir ka
ip brangiai ji būtų pirkusi, ji jų

ti šio gailėjimosi žodžio, ■ 
kė... “Aš taip norėčiau 
Bet negaliu. Tai netiesa...” 
kožKJi i

zin Kųip brangiai ji butų pirkusi, ji jų 
įsigijo^ vaikų. Ir ji žinojo (ji viena), 
kad ši dovana — vaikas, toli gražu ne 
tik nenupiešė jai garbės, kaip tai tvirti
na kvaila viešoji nuomonė, bet jų apva
lė, ilgam laikui jų išlaisvino nuo nerimo, 
įvedė joje tvarkų ir ramybę... Ne, ji nie
kados nepadarys tokios niekšybės, už
tikrindama busimųjų meilę šmeižtu bu
vusiosios. Ji netgi dabar jautė dėkingu
mų tam Rože, kuris buvo tiktai jos liki
mo veiksnys, taip daug žemesnis už mei
lę ir už gyvybės ugnį, kurių jis buvo 
įžiebęs...

Žiulijenas tai pavydulingai jautė. 
(Bus daugiau)

Nelaimingas atsitikimas

Aš, Andrius Šarkus, noriu 
pranešti visuomenei apie ne
laimingą mane palietusį atsiti
kima.

šių metų sausio 19 d. buvo 
man nelaiminga. Apie 10 vai. 
vakare ėjau namo. Tuo laiku 
buvo labai slidu. Pasitaikė už
sistoti ant tokios vietos, kur 
ledo buvo nemažai slidaus. 
Negalėdamas išsilaikyti, par
kritau ir smarkiai susimušiau. 
Dešiniame šone lūžo trys šon
kauliai. Išgulėjau apie pusva
landį kaip negyvas. Už kiek 
laiko pradėjau, kvapą atgauti.

Per dvi savaites negalėjau 
visai* pasijudinti. Nebebuvo 
vilties gyventi, taip buvo blo
ga. Bet dabar po biskį einu 
geryn ir manau už poros sa
vaičių keliauti j namus.

Dabar meldžiu draugų at
vykti manęs aplankyti, kurie 
gyvenate Wilkes Barre apy
linkėje. Yra paranku atva
žiuoti. Busas ateina prie pat 
ligoninės iš pat miesto. Mano 
dabartinis antrašas: A. Shark, 
V. A. Hospital, Ward 5 West, 
Wilkes Barre, Pa.

Mano namų antrašas: 219 
E. Market St., Wilkes Barre, 
La.

Visiems lankytojams būsiu 
labai dėkingas.

Andrius šarkus.

Melžėjų pasiekimai
JURBARKAS. — Rajono 

kolūkiečiai prisiėmė papildo
mus įsipareigojimus. Duotą 
žodį kolūkiečiai garbingai tę
si. “Gegužės Pirmosios” že
mės ūkio artelės melžėja V. 
Bakutė jau primelžė viduti
niškai po 3,000 litrų pieno iš 
kiekvienos jai priskirtos kar
vės. Atskiros karvės davė,dar 
daugiau pieno. Antai, iš “Au
dros”, “Brėdės” ir kitų karvių

Riviera Beach, N. J.
Graži ir patogi vieta

Esu tikra, kad iš šito pui
kaus marių pakraščio mūsų 
dienraštyje nėra buvę žinių ir 
niekas apie jį nieko nežino. 
Tai aš sumaniau, nors 
pai, parašyti.

ši vieta yra ta, kur 
teko apsigyventi ir esu 
patenkinta ta puikia 
gyvenimo

Riviera 
už poros 
Pleasant,
marių kranto, bet ant puikaus 
Manasguan upės kranto. Nuo 
mūsų namo upė tik už 2 blo
kų, o į marias reikia porą my
lių važiuoti.

Iš kitos pusės yra puikus 
pušynas, kur galima vasaros 
laiku grybauti, .kiek tik nori.

Labai prašau 
drauges, progai 
atvažiuoti manęs 
O vasaros metu,
ir Vakacijas praleisti čia ga-

iru m-

mu m s 
pilnai 
naujo

vieta.

LIETUVOS
primelžia po 3,600 litrų pie
no. V. Bakutė pieno primel- 
žimo rodiklius žymiai padidi
no.

Sąžiningai dirba ir kitų fer
mų darbuotojai. Antai, “Pir
myn” kolūkio kiaulių augin
tojos O. Jankauskaitė ir K. 
Skridulytė išaugino iš kiekvie
nos prižiūrimos motininės 
kiaulės po 19 paršelių. “Nau
josios sodybos” kolūkio višti- 
ninkė O. Orientienė gavo iš 
kiekvienos jos prižiūrimų 120 
vištų po 172 kiaušinius.

E. Danilevičius

Kauno Zoologijos sode

KAUNAS. — Zoologijos so
de lankosi tūkstančiai miesto 
darbo ž»monių. Neseniai iŠ 
Maskvos zoocentro bazės buvo 
gautas stambus gyvūnijos 
transportas. Zoologijos sodas 
pasipildė dar 14 rūšių faunos 
atstovais.

Gausėja čia ir vietos gyvū
nijos. Nemažą paramą sutei
kia respublikos medžiotojai ir 
miškininkai. Dabar zoologijos 
sode yra apie 350 įvairių gy
vulių, paukščių bei žuvų. 
,.\ --:—Vilniaus srities menines 
saviveiklos apžiūra

Vilniaus srities meninės sa
viveiklos apžiūroje dalyvavo 
11 chorų su 700 dalyvių, 22 
liaudies šokių rateliai su 350 
šokėjų, 9 dramos rateliai, 4 
orkestrai, 11 vokalinių ansam
blių, eilė deklamatorių, solis
tų ir instrumentalistų — viso 
apie 1,500 žmonių, tuo tarpu 
kai 1951 metais sritinėje ap
žiūroje dalyvavo vos 500 žmo
nių.

Gerai pasirodė Ukmergės 
rajono saviveiklininkai. Rajo
no kultūros namų choras ir 
liaudies šokių ratelis laimėjo 
pirmąsias* vietas. Kolūkiečių 
meninės saviveiklos grupėje 
pirmąją vietą laimėjo Eišiš
kių rajono Valkininkų apylin- 

I kės choras. Į
Mokyklų grupėje pirmoji 

vieta pripažinta Švenčionių ra
jono I vidurinės mokyklos 
liaudies šokių rateliui. Iš dra
mos ratelių geriausiai pasiro
dė Švenčionėlių rajono kultū
ros; namų dramos ratelis, pa
statęs B. Petker pjesę “Meri 
Arčer disertacija.” Pastaty
mui taip pat pripažinta pir
moji vieta.

Po apžiūros įvyko didelis 
baigiamasis koncertas.

Beach randasi tik 
mylių nuo Point 
N. J. Ne visai ant

Kino filmų dubliavimas į 
lietuvių kalbą

d is prieš mirtį” išnagrinėti. 
Konferencijoje gausiai daly
vavo moksleiviai ir kolūkie
čiai.

Pranešimą apie J. Fučiko 
gyvenimą, jo kovą su fašizmu 
padarė vidurinės mokyklos ■ 
mokytoja Petkūnienė. Po pra
nešimo pasisakė eilė skaityto
jų—Alikonis, Drulytė, Bene- 
šiūnas, Bačiulis, Slankevičiūs ; 
ir kt. V. Jankauskas

Nauji kilnojamieji kinai

Kinas vis plačiau įeina į 
Lietuvos respublikos kaimo 
darbo žmonių buitį. Eilėje 
respublikos kolūkių kilnoja
mieji kinai lankomi regulia
riai.

Respublikos kinofikavimas 
kasmet plečiasi. Vien 1952 
metais buvo įsteigta apie 100 
naujų kilnojamų kinų. Iš viso 
1952 metų pabaigoje Tarybų 
Lietuvoje buvo 319 stacionari
nių bei kilnojamų kaimo kinų.

Žemės ūkio kultūros namai
Panevėžio rajono “Pirmyn” 

kolūkyje yra žemės ūkio kul- ; 
tūros namai. Vadovaujant 
kolūkiečiui Grigoniui, čia at
liekami bandymai auginant ' 
daugiamečius linus, šakota- ‘ 
varpius kviečius, išvedant., 
naujas vaismedžųių atmainas.

Dabartiniu metu respubli
koje yra 15 žemės ūkio kute, 
tūros namų. Dar organizuoja
ma apie 150 naujų žemės ūkio, 
kultūros namų, kurie netoli-- ' 
moję ateityje turės savo labo
ratorijas, bandomuosius skly
pus ir kt.

Mechanizuojami rankų

Kauno baldų fabrike “Rau
donoji žvaigždė” daug opera
cijų surenkant kėdes ilgą lai
ką buvo atliekama rankomis. 
Neseniai įmonės antrojo cecho 
racionalizatoriai šaltk. V. Ki- 
seliauskas ir meistras J. Sirul- 
čikovas pagamino specialias 
stakles, kurios šias operacijas 
atlieka 4 kartus greičiau. 
Naujosios staklės duoda apie 
20,000 rublių ekonomijos per 
metus. ♦ ‘

Baltarusijos simfoninis 
orkestras Panevėžyje

Panevėžyje lankėsi Baltaru
sijos TSR Valstybinės filhar
monijos simfoninis orkestras. 
Panevėžiečiai kląusesi puikiai 
atliekamų Čaikovskio, Glinkos 
ir kitų rusų klasikų bei tary
binių kompozitorių muzikos 
kūrinių. Ypač šiltai žiūrovai, 
sveikino solistų Tamaros Lu- 
kjanovos ir Aleksandro Sa- 
moreadovo pasirodymus.

Arlington, Mass.
Mirė Dominikas Brazas

Dominikas Brazas staiga 
mirė savo namuose. Paliko di
deliame nuliudime savo žmo
ną Petronėlę, keturias dukte
ris ir vieną sūnų.

Jis buvo pašarvotas savo 
namuose ir vasario 10 d. bu
vo palaidotas. Arlington kapi
nėse.

Draugas D. Brazas buvo 
dienraščio Laisvės skaityto
jas ir visų geras draugas, su 
visais gražiai sugyveno. Buvo 
ramaus būdo, niekad su ki
tais nesibardavo. Gaila tokio 
draugo netekus.

Lai būna jam lengva ir ra
miu amžinai ilsėtis Arlington© 
kapinyne, o likusiai šeimai 
širdinga užuojauta šioje liūd
noje valandoje. Martin.

Juozas Guokas sunkiai serga

Juozas Guokas, dienraščio 
Laisvęs skaitytojas, sunkiai 
serga. Jis šiuo metu randasi 
savo namuose, 627 N. River
side St.

Būtų gerai, kad jo draugai 
jį ’a p 1 an k y t ų ir paguostų, 
esant sunkioje ligoje.

Frank B. Guokas.

draugus ir 
pasitaikius, 
aplankyti, 

kas mylėtų,

Lietuvos kronikinių-doku- 
mentinių filmų studija baigė 
dubliuoti į lietuvių kalbą vo
kišką meninį filmą “Nekvies
tieji* svečiai’’. Filmo dubliaže 
dalyvavo R. Siparis, J. Kava
liauskas. ir kiti lietuviškosios 
scenos meistrai.
Nuo 1952 metų pradžios stu

dija yra dubliavusi į lietuvių 
kalbą 14 filmų. Jų tarpe yra 
įžj^mūs tarybinio kino meno 
kūriniai — “Neužmirštamieji 
1919-ieji metai”, “Taras 'šev- 
čenko’V “Prževalskis”, vengrų 
filmas'“Vakarų zona”.

Jei jūs norite parduoti 
mą ar biznį, paskelbkite 
veje, parduosite greit. Už 
skelbimą kaina žema. »

MATTHEW A 
BUYUS

X BUY AUS KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Čia randasi ir daugiau lie
tuvių, net ir biznierių. T. Ba- 
kuniutė, dabar Mrs. Babbitt, 
taipgi lindenietė, užlaiko pui
kią užkandžių ir gėrimų vietą 
ant Herbertsville kelio. Tūli 
lietuviai turi vasarnamius. 
Dabar jau esame keturi LDS 
nariai. O pagyvenus gal teks 
ir daugiau susipažinti su šios 
apylinkės gyventojais. Gal bus 
galima ir daugiau gauti?

Dabar noria paduoti ir kel
rodį, nes teko girdėti, kad tū
li ieškojo, bet nesurado. Va
žiuojant link pamario geriau
sia važiuoti Auburn Park ke
liu No. 34, kuris atveda prie 
Point Pleasant Traffic Circle. 
Ted surasite 70-tą kelią, kuris 
atves iki Manasguan upės. 
Kai tik pervažiuosite '> tiltą, 
tai ant pirmo kryžkelio rei
kia sukti po dešinei. Tai bus 
Riviera Dr. ir už 4 blokų bus 
19 Avė., kur mes ir gyvename.

■ * A. Verteliene.

Skaitytojų konferencija

KAZLŲ RŪDA. — Veive
rių apylinkės bibliotekoje į- 
vyko skaitytojų konferencija, 
skirta J. Fučiko knygai “žo-

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St, Phila., Pa
Telefonas Poplar 4116
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PANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

Iš LDS 50 kuopos 
susirinkimo

Mokesties priedas mažas, 
tik 45’c. per pamainą.

Kiti teisiamųjų 20 asmenų 
grupėje yra Atlantic Stevedo
ring Co.
nautojai. Juos
sužinoti, kokiais 
firma buvo tokia 
kad mokėjo 
tą darbą, 
prieplaukas 
Brooklyne.

Gera Proga!
Shop—biznis Įdirbtas virš 
Apgyventa lietuvių ir ki- 
Tinkama pavieniam, yra 
gyvenimui. Parduodu už 

kainų. 103 Steamboat

nes pradedame pasi- 
programoms. 

Chcro Prezid.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Draugiškas parengimas Lietuvių 
Tautiško namo knygyno naudai 
Įvyks šeštadienj, vasario-Feb. 14 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare, 
Taut. Namo kambariuose.

Visi apšvietus mylėtojai 
kite šiame parengimo, čia
džių namie gaminių valgių, kavos ir 
kitokių gardumynų. Prašome visus 
susirinkit i j tą gražų pasilinksmini
mą.

d. įvyko kuopos
Nariais buvo

Iš finansų sekr.

'W21TJ22: ‘Ji:;.

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks trečiadieni, va- 
<ario-Fcb. 18 d., pradžia 7:30 vai. 
vakaro, Draugijų Svetainėje, 4097 
Porter St.

Visos narės malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui. Apart to kliubas 
jus visas gražiai pamylės karšta ar- 
□ata ir skaniais užkandžiais. Visos 
būkite susirinkime ir atsiveskite 
naujų. 'k

' • *Choro pamokos Įvyks Šio 
penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music. 
Room. Visiems seniems ir nau-V 
jiems choristams svarbu daly*^- 
vauti,
ruošti naujoms

darbininkai ir tal
i'ardant nori 

sumetimais 
“geraširde,”

algas už neatlik- 
Firma operuoja 
36, 37 ir 38-tą,

N. A., sekr. 
(30-32)

Barber 
Į 20 metų. 
| tataučių. 
: kambarys 
i prieinamą ____
į Road, Great Neck, N.

(30-32)

Antroji mūšy garbės 
viešnia pokylyje

Onos Titanienės ir Marijo
nos Kalvaitienės 65 metų su
kakčiai paminėti banketas į- 
vyks jau šį sekmadienį, vasa
rio 15-tą, 2 valandą, Liberty 
Auditorijoje. Visi kviečiami. 
Kam galima, prašomi kvieti
mą įsigyti iš anksto pas ren
gėjas

Kas ji? Kokiais sumeti
mais jos vardu šaukiama vi
suomeniška sueiga?

Ona Titanienė, kaip kad ir 
kita to pat pobūvio garbės 
viešnia Marijona Kalvaitienė, 
yra .eilinė darbininkė. Bet vi
suomeniška darbininkė.

Sunkiai, ilgai dirbdama ji 
augino nemažą šeimą. Jos 
pirmasis vyras pavojingai, il
gai sirgo. O mirdamas ją pali-. 
ko su būreliu vaikų ir tiktar 
su vargano gyvenimo atsimi
nimais. Mažasis tebebuvo kū
dikiu. Vaikams išaugus, '‘karo 
laiku teko kęsti motinos rū
pestį už išėjusį tarnybon sūnų 
ir žentus.

Nežiūrint to visko ir kitų 
darbininkės moters ir motinos 
problemų, ji per laikus buvo 
nare moterų organizacijos. 
Stengėsi lankyti susirinkimus.

Ji būna dažna viešnia 
bendrose lietuvių sueigose. O 
dar dažniau joms dirba. Už
einantiems į Lietuvių Kultūri
nį Centrą ji viena iš geriausia 
pažįstamųjų ten daug dirban
čių draugių. Ją matysi talki
nant šeimininkystės darbuose, 
ar dirbant prie baro, o kitu 
kart ir prie indų. Kukli, tyli, 
jį be skundo dirba tokį darbą, 
kuris tuo tarpu įstaigai reika
lingiausias ir jos spėkomis iš-, 
galimas. 4

Karo laiku, nors sunkiai 
dirbdama dirbtuvėje, jinai 
savo siuviniais daug prisidėjo 
p a g a Ibai kare nukentėjusių 
Lietuvos žmonių.

Titanienė yra viena iš nedi
delio būrelio tų moterų kurios 
mažai girdimos. Kurių sun
kus darbas ne visiems ir ne 
visada matomas, bet be kurio 
mūsų organizacijos ir įstaigos 
negalėtų gyvuoti.

Atėję praleisti popietį tų 
dviejų draugių vardu rengia
mame pobūvyje turėsime pro
gą parodyti, jog mes brangi
name visas mūsų drauges, ku
rios dirba sunkų pramogų 
ruošimo darbą.

Ateikite. Po gerų pietų, bus 
proga išgirsti svarbių daktaro 
Palevičiaus patarimų apie 
sveikatą. Programoje tikimasi 
ir daugiau. Draugė.

UNIJĄ TRAUKIA TEISMAN
Korporacijos užvedė, bylą 

prieš streikuojančių tugboats 
darbininkų uniją. Reikalauja 
$185,000 atpildo. Tiek nuosto
lių jiems jau padaręs streikas.

Jurginės balius jau 
ši šeštadieni

Didžioji Brooklyno lietuvių 
pašalpinė šv, Jurgio Draugys
tė rengia savo 58-tą metinį 
balių. Įvyks šį šeštadienį, va
sario 14-tą, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo, 280 Union 
Avė., Brooklyne (Williams- 
burge).

Balius prasidės 6 valandą, 
šokiams gros J. Navicko Pelė
dų Orkestras. Įžanga 75c.

Pažvelgus į draugijos meti
nių balių skaičių jau galima 
matyti, jog draugija yra vie
na seniausiųjų visoje lietuvių 
išeivijos istorijoje. Tas faktas 
pasako, kad baliai turi būti 
Įdomūs, nes čia gali tikėtis su
sitikti šeimas bent iš trijų 
gentkarčių linksminantis 
kiu. Kviečia visus, ne vien 
tai narius.

Laivuky darbininkai 
sugrįžo darban

Unijos viršininkai praėju
sio antradienio prievakarį 
paskelbė, kad dėl algų ir dar
bo sąlygų derybos baigtos. 
Ragino visus streikierius tuo
jau grįžti darban.

Derybose abi pusės pada
riusios nuolaidų. Unija iš kar
to reikalavo po 25 centus per 
valandą priedo. O samdytojai 
buvo sutikę mokėti tiktai po 
8 centus. Pagaliau abi pusės 
sutiko ant 17 centų priedo. 
Kiti klausimai palikti arbitra- 
cijai.

Vasario 6 
susirinkimas, 
skaitlingas, 
raporto pasirodė, kad visi na
riai duokles pasimokeję, susi- 
spendavusių nėra. Ligonių 
šiuiom kartu taipgi nėra. Drau
gė Endziulevičienė, kuri buyo 
automobiliaus skaudžiai už
gauta ir sirgo ilgą laiką, jau 
pasveiko ir dalyvavo susirin
kime.

Streikui vadovavo ILA Uni
ted Marine Divizijos Lokalus 
333-čias,

Nežiūrint buvusių spaudoje 
skelbimų ir paveikslų, būk 
laivai gali apsieiti be tų trauk
lių laivuku pagalbos, streikui 
pasibaigus pasigirdo kita gie
smė. Tik vienas kitas laivas, 
gal ne t'iek iš reikalo, kiek 
propagandai, šiaip taip įvai
ravo prieplaukon savomis spė
komis. Ir tai viena prieplauka 
tapo aptriuškinta. Firmų vir
šininko McAllister aprokavi- 
mu, bėgiu dešimties dienų 
streiko buvę nuostolių apie 
pusantro milijono dolerių.

Keturi nuteistieji 
išleisti po kaucija

Vasario 10-ta birvo išleisti 
iš kalėjimo po kaucijomis 
Alexander B'ittėlman, Betty 
Gannet,. Claudia Jones ir Ja
cob Mindei. Turėjo sudėti po 
$20,000 užstato už kiekvieną.

Likusiųjų kalėjime kaucijos 
yra dar aukštesnės, po $25,- 
000, išskyrus Lannon, kurio 
kaucija taip pat yra $20,000.

Tokios aukštos kaucijos 
laukiantiems apeliacinio teis
mo rodo, kad tie nuteistieji tu
ri būti labai naudingais dar
bininkų judėjimui. Kitaip 
milijonierių interesams 'nebū
tų prasmės taip stengtis juos 
laikyti kalėjime.

11 vyry prisipažino 
gavę algą be darbo

Vienuolika pašaukti! teis
man smulkių raketieriukų pri
sipažino kaltais gavime iš 
laivakrovių firmos algos be 
darbo.

Iš Laisvės šėrininkų suva
žiavimo M. Kulikienė davė 
raportą. Sakė, kad suvažiavi
mas ir banketas gerai pavyko.

Buvo iškeltas klausimas 
gavimui naujų narių. Organi
zatorium apsiėmė W. Kūlikas. 
Ir kiti draugai jam turės pa
gelbėti naujų narių įrašymui.

Po susirinkimo turėta vai
šės 
musienė turėjo pagaminusios 
sandvičių, pyragaičių ir ka
vos, o kai kurie iš vyrų turė
jo atnešę ir išsigerti. Tai bu
vo kaip ir įkurtuvės naujos 
vietos susirinkimams laikyti.

Kiek buvo galima numaty
ti, tai visi vaišėmis patenkinti.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 6 d., toj pačioj vietoj.

Koresp.

Iš vestuvių
Florence Anna Yuskevich 

išėjo už vyro Robert James 
Hayes. Santuoką įvyko šv. 
Marijos bažnyčioje, Ozone 
Park. Jaunosios palydovėmis 
buvo jos seserys Lillian ir 
Helen, brolienė Olga, jaunojo 
sesuo Sally ir Elenora Kaza
kevičienė. Jaunojo 
palydovu patarnavo 
brolis Alfred.

. M. Kulikienė ir O. Wal- no-ie gražių

Gavo liūdną žinią
Mrs. Elizabeth Naudus, 

venanti 764 Broadway, Brook
lyne, gavo žinią, kad mirė jos 
jaunesnė sesuo Ona 
Ji gyveno 867 W. 
St., Baltimore, Md.

Kada toji liūdna 
buvo pranešta iŠ Baltimorės 
vasario 5 d., Mrs. Naudus sir- 
gmėjo. žinia ją dar daugiau 
pribloškė, tad ir dabar tebėra 
serganti. J. Churin.

Drg. Naudus linkime 
mintis ir greit pasveikai .

gy-

Patrick.
Lombard

žinia jai

ra-

me-Mrs. Muriel Mallax, 26 
tų, užsimušė arklio numesta 
ant cemento Prospect Parke. 
Arklį ji buvo pasisamdžiusi 
pajodinėti.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NftRA MINIMUM MOKESTIES IR NfcRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos Ir AoklaL Aauni Orkestrą.

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos
V. KROCHMALNAS

Patarnauja ir dainuoja 
ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

Vaišingas pokylis 
berty Auditorijos salėje, pil-

i svečių, abiejų 
jaunųjų giminių ir draugų. 
Skaitlinga grupė atvyko iš 
darbavietės. Florence dirba 
atsakingą darbą raštinėje, 
kur ji ketina grįžti po atosto
gų. Atvyko ir pats samdyto
jas.

Jaunasis, sūnus Mrs. Char
lotte Hayes, yra praėjusiojo 
karo veteranas.

Smagi puota tęsėsi iki anks
tybo paryčio salėje. O seka
mą dieną būrys svečių dar su
sirinko užbaigtuvėms į jauno
sios tėvų namus ir ’Įstaigą.

Jaunosios tėvai Helen ir 
Peter Yuškevičiai . (seniau* 
buvęs kriaučių kontraktorius) 
dabar užsiima užeigos bizniu. 
Jie užlaiko Jockey’s Inn prie 
pat arklių lenktynių lauko, į 
kurio galą atsiduria pro Kul
tūrinį Centrą einantysis tilth 
St. Jų biznio vieta randasi 
100-15 N. Conduit Ave./, 
Ozone Park. Ten pat ir gyve
na. Gražiai įsikūrę. Vasaros 
laiku, kai vykdomos lenkty
nės, jų įstaigoje svietas ūžia, 
kaip bitės avilyje. Dabar ra
miau. Tačiau užeivių netrūks
ta ir dabar.

Jaunieji savo vedybinės 
atostogos proga išvažiavo Ka- 
lifornijon, automobiliumi. Bė
giu1 apie šešeto savaičių kelio
nių tikisi daug ko pamatyti. 
Sugrįžę, apsigyvens Ozone 
Parke, netoli nuo savųjų. Rep.

NELAIMĖ GALĖJO BŪTI 
NELAIMINGESNE
Brooklynietė Mrs. Najjar pa

virto gatvėje ir susilaužė šlau
nies kaulą.. Nelaimė įvyko ne
toli namų ir netoli nuo ligoni
nės. Bet ji išgulėjo ant gatvės 
virš pusę valandos. Kur tik 
pašaukė, gavo atsakymą, kad 
ambulansai užimti. Nesulauk
dami, gelbėtojai atsigabeno iš 
ligoninės ratelinį guolį. Ant 
jo užkėlė ligonę ir patys ją 
nugabeno Į ligoninę.

Greta tų eilinių pateko ir 
vienas kompanas Frank W. 
Nolan, Jarka Corp, preziden
tas. Jis davęs Isthmian Steam
ship Corp, prezidentui Walter 
M. Wells $12,000 kyšį, kad 
gautų savo kompanijai darbo.

Jarka—ta pati kompanija, 
kuri laikotarpiu 1947 iki 1951 
išmokėjusi ILA unijos virši
ninkams “dovanomis” $58,- 
585. Iš tos sumos $500 teko 
pačiam Ryanui.

Nežiūrint to Nolano nepa
prasto bizniškumo, prokuro
ras Hogan Nolaną paleido po 
$1,000 kaucijos. \

Išsiaiškino viena 
“pagrobimo” pasaka

Jaunamartė Madeline Pan
ti n sėdėjo prokuroro raštinė
je. Ji išgąstingai glaudėsi 
prie vyro, tarsi išgąsdintas 
Vištytis, ieškąs slėptuvės po 
vištos sparnu. Vakar ji buvo 
drąsi, o šiandien...* ašaros pa
sipila nuo bile žodžio.

Moteriškę baugino melas— 
jos pačios diena anksčiau pa
darytas melas. Ji buvo nubė
gusi policijon vilkėdama į- 
plėštu drabužiu, rodydama 
įdrėksta ranka. Ji buvusi už
pulta nežinomo vyriškio, be
veik išprievartauta. Vos tik 
atsigynusi. Plėšikas pagrobęs 
nuo jos $300, kuriuos jie tau- 
pėsi rakandams pirkti.

Policija parvežė ją namo. 
Patarė apsirengti. Su, ja važi
nėjo po visą apylinkę, bene 
pamatys blogdarį.

Tuo pat laiku' tie netikėliai 
policijoje neatsidėjo jos žo
džiams. Pasiuntė pasius į tą 
banką, iš kurio jinai sakėsi 
tuos $300 buvusi pasiėmusi. 
Patyrė, kad nei jinai, nei jos 
vyras tame banke niekad pi
nigų neturėjo. Jaunamartę 
pašaukė atgal policijon. šį 
kartą jau sykiu su vyru.

Per ašaras išsiaiškino, kad 
vyro duotus taupyti rakan
dams pirkti pinigus davinėju- 
si savo motinai. Pasiūlius ei
ti rakandus pirkti, ji išrado tą 
melą.

Aliejinis pečiukas 
padegė namą

Aliejinio pečiuko eksplozi
ja uiamo penktame aukšte pa

klegę butą ir pridūmavo ke
liolika kitų apartmentų prie 
11th St., New Yorke. Viena 
šeima nuvežta ligoninėn.

Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

garsinkite? laisvėj

Tūkstančiai newyorkieciu 
bėginėjo ant stogų sausio 29 
vakarą. Jie norėjo matyti vi
suotiną mėnulio užtemimą. 

I Bet tik kantrieji matė. Mėnu- 
I lis slapstėsi už debesų.

VAKARIENE
Rengia LDS 1-nia Kuopa

Šeštadienį, Vasario-Feb. 21
A.L.P. Kliubo Salėje

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Kaina $3.00
Bus gerų valgių vakariene ir bus gėrimų 
' apetito paakstinimui.

Po Vakarienės Šokiai

Laikraščiu įsvezėjai 
gavo algos priedą

Priemiesči u ose i š ve žiojan
čių laikraščius darbininkų 
streikui kilus, The Metropoli
tan News Co. suskubo užbaig
ti derybas. Sutiko duoti algos 
ir gerovės fondui priedus. 
Taipgi nutrumpinti naktinio 
darbo valandas nuo 40 iki 37 
per savaitę.

Nežinomas asmuo pašaukė 
policiją ant laivo Constitu
tion. Sakė, kad ten esanti 
bomba. Sugužėjo gal arti šim
tas uniformuotos ir slaptos 
policijos, bet bombos nerado.

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Pasiskaitykite .Jš Tėvynės 

Balso 1952 m. laidos paimtą 
žinutę, kaip Lietuvoje mokyk
los veikia: ♦
“Tarybų valdžia plačkiai at

vėrė mokyklų duris darbo 
žmonių vaikams. Dabar Lietu
voje mokosi visi darbo žmonių 
vaikai, mokslas yra privalo
mas ir nemokamas. Tarybų 
valdžios metais kelis kartus 
išaugo mokyklų, mokinių ir 
mokytojų skaičius. Nekalbant 
jau apie miestus, kiekvienoje 
apylinkėje yra po vieną-dvi 
pradines mokyklas, o dažnoje 
apylinkėje — net septynme
tės mokyklos. Rajonų centruo
se yra vidurinės mokyklos, 
šiais mokslo metais respubli
koje veiks 250 vidurinių, 835 
septynmetės ir 2,515 pradinių 
mokyklų, kuriose mokysis 430 
tūkstančiu moksleiviu. I dar
bą įsijungia daugiau kaip 
1,000 jaunųjų pedagogų, bai
gusių pedagogini mokslą/*

OPERATORS. Singer. Experienced. 
Placket and collar setter. Steady 
work; good working conditions. 

BARRY KNITTING MILLS, 
Apply in person.

Amber & Westmoreland Streets.
(28-30)

TYPISTS. Genera] office duties. 
Recent High School graduates. Cen
ter City office, established business. 
Steady position; 5 day week; good 
working conditions. Apply in person. 
Mr. Hart. HARPER & BABCOCK. 
(General Agents) 16th floor-Widener 
Bldg.

(28-30)

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikjnnui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

--------------------------------------------—□

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

. 405 So. 4th Street 
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G> k

Tel. EV. 7-623S JT
E

Vlrginia 9-6125

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

Except Thurs. & Holidays

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

TYRIMUI

Visi 1-mos kuopos nariai ir nenariai yra‘kvie
čiami dalyvauti. Bus puikus pasiv'aišinimas, pa
simatymas ir pasilinksminimas.

x • Rengėjai.

<9
Ū

$

Užlaiko puikų

BAR&GRILI

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. I.

PETRAS KAPISKAS
IR '

VINCAS SODAITIS

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-8174 •

6 pusi.—Laisve (Liberty)—Penktad., Vasario-Feb. 13, 1953
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