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KRISLAI
Apie susirgimus ir mirimus.
“Kaip dievas duos...” 
Žmonių ‘balsas.
Nuo pradžios iki galo.
Pavojus ir blofas.
Laukan!

Rašo A. BIMBA

Aplankau vięną draugą li
goninėje. Jis sako: Apie mano 
susirgimą buvo pranešta Lais
vėje. Gavau laišku net iš 

/Alass. valstijos nuo giminiu ir 
v- ’pažįstamu. Rašo, drąsina, pa

guodžia: Kaip malonu ’
Kitas draugas, tik atsikėlęs 

j iš po ligos, rašo. Tik todėl, 
sako, kad buvo Laisvėje para
šyta apie mano susirgimą, ga
vau iš visos plačios Amerikos 

' , net trejetą šimtu laišku su 
užuojauta ir paguoda. Jis

I džiaugiasi.
Matote, kaip gražiai dien

raštis Laisvė gali patarnauti.
Svarbu tuojau pranešti apie 

draugų susirgimus bei numiri
mus.

Pasiskaito, sužino giminės, 
draugai, pažįstami.

—o—
l ' Labai sunkiai Lietuvos žmo

nėms nusidėjęs ir pasprukęs 
nuo jų į užsienį arkivyskupas

✓ Skvireckas dūsauja. Jam irgi 
^Jabai gaila prarastojo smeto- 
‘Sfciinio-hitlerinio rojaus. Jis irgi 
^tebesapnuojąs apie to rojaus 

susigrąžinimą.
Bet, girdi, bus taip, “kaip 

. .dievas duos.” Bet juk tas pats 
dievas davė >r tai, kas dabar 

? yra. Kodėl gi arkivyskupas 
nepasitenkinęs?

5 —o—
įmonių balsas daug reiškia, 

be galo daug. Jaunų Rosen- 
bergų byla pasidarė pasauline 
byla. Protestai prieš kėsini
mąsi juos sudeginti elektros 
kėdėje plaukia iš visų pasau
lio kampų. Ir pats popiežius 
esąs pataręs mūsų preziden
tui tų jaunų tėvu pasigailėti.

Vis, žinoma, paveiktas to 
paties žmonių balso. Popie
žiaus sekretorius sako, kad 
neteisingai “kairieji” kriti
kuoją popiežių, kai jie sako, 
kad popiežius tyli. Girdi, aš 
pats dar prezidentui Trumą- . 
nui pasiunčiau popiežiaus nuo
monę ir patarimą.

Gerai, kad žmonių balsas 
z pajudino ir Vatikano galvą.

joks žmonių balsas,
• kaip atrodo, neveikia mūsų 

visai sugedusių klerikalų. Jie 
, . tebešaukia už mirtį Rosenber- 

gams. Jie išdavikais kolioja 
visus, kurie reikalauja jų pa- 

. sigailėti.
Šimutis ir Balkūnas dabar 

i • turėti) prakeikti ir popiežių.■ I ■ -°-
Kažin kas išeis iš preziden

to Eisenhowerio grūmojimo 
panaikinti “slaptas.” sutartis 
su1 Tarybų Sąjunga. Tos su
tartys buvo padarytos Roose- 
velto ir Trumano. Jos apima 
ir Vokietiją, ir Berlyną.

Juk negalima bus sustoti
1 • tiktai ties tomis sutartimis, 

kurios mūsų prezidentui nepa
tinka. Pav., susitarimas dėl»
Berlyno labai nepatinka Tary
bų Sąjungai.
Pradėjus sutartis laužyti 

negalima s ustoti vidurkelyje. 
Reikės eiti iki galo.

O kur tas galas?
\ Gero nebus, taikai pavojus 

‘padidės.
—o—

| , Naujasis civilinio gynimosi
viršininkas pasakė tikrai bai-

(Tasa 4-tam puslap.)

DULLES PRIPAŽĮSTA, 
JOG VALDŽIA PLANUOJA 
UŽBLOKUOTI KINIJA
Bet dar neragins kitas Jungt. 
Tautas prisidėt prie blokados

Washington. — Valsty
bės sekretorius John Fos
ter Dulles, vyriausias prez. 
Eisenhowerio m i n. i s t r as, 
pareiškė korespondentams, 
jog’ valdžia nuolat svarsto 
planus, kaip galima būtų 
užblokuoti visas. Kinijos 
sausžemio prieplaukas. Val
džia tikisi, kad blokada ga
lėtu užkirst ar bent suma
žini įgabenimą naudingų 
Kinijos komunistams daly
kų.

Washingtono valdžia tuo 
tarpu daro vis didesnį spau
dimą savo talkininkams, 
kad savanoriai susilaikytų 
nuo pardavinėjimo Kinijai 
reikalingų daiktų, ypač 
nuo karui tarnaujančių da
lykų, sakė Dulles.

Kartu jis pastebėjo, kad 
Amerika, tur būt, dar ne
siūlys Jungtinių Tautų sei-

Korėjoje žuvo 22,948 
amerikonai, o 107,145 
kitaip nukentėjo

Washington. — Gynybos 
departmentas vasario 18 d. 
paskelbė, .jog per kautynes 
Korėjos fronte iki šiol ame
rikonai nukentėjo 130,093 
sekamus nuostolius:

Užmušta 22,948, sužeis
ta 94,336, be žinios dingo 
9,249, nelaisvėn pakliuvo 
2,165.

Per savaitę nuo pirmes- 
nio valdinio pranešimo taip 
nukentėjo dar 274 ameri
konai.
* Atsirado 1,395 iš tų, kurie 
buvo paskelbti dingusiais.

MEANY REMIA 
DIDELIUS TAKSUS

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas George Meuny, kal
bėdamas. Kongreso komite
tui/priešinosi siūlymui nu
mušti taksus nuo uždarbių.

Danija kaltina komunistus 
už jos kareivių maištus /

Kopen.hagen, Danija. — 
Danijos valdžia mėgina su
versti kaltę ant komunistų 
už tai, kad tūkstančiai ka
reivių kelia maištus. Ka
reiviai reikalauja atmesti 
tarnybos pailginimą nuo 
buvusių 12 mėnesių iki da
bartinių 18 mėnesių.

Vieni kareiviai demon
struoja, protestuodami 
prieš tarnybos pailginimą; 
kiti sėdėjimu ir badavimu 
stręikuoja kareivinėse.

Danijos valdžia pailgino 
kairinę tarnybą pagal Ame
rikos Įsakymą—didinti gin
kluotas jėgas talkai su ki
tais vakarų Europos kraš
tais prieš Sovietų Sąjungą. 

mui prisidėti prie planuo
jamos blokados prieš Kini
jos Liaudies Respubliką. 
Toks pasiūlymas galėtų pa
daryti Amerikai “nesmagu
mo.” Nes dauguma Jung
tinių Tautų gal atmestų 
blokadą.

(Na, o prezidentas Eisen
howeris tiktai diena pir
miau sakė dar nesvarstąs 
jokio blokados plano prieš 
Kjnijos sausžemį.)

(Prieš tą blokadą jau ga
na ryškiai pasisakė Indija 
ir Anglija.)

Panaikinta kainą 
kontrolė pienui, 
angliai, vaistam ir kt.

Washington. — Valdžia 
vas. 18 d. sustabdė kainų 
kontrolę pienui, sviestui ir 
kitiems pieniniams val
giams, margarinui, vais
tams, angliai,, siuvamoms 
mašinoms ir tūkstančiams 
kitu kasdienio vartojimo 
dalykų.

Kainų tvarkytojas. Joseph 
Freehill todėl pranašauja, 
kad pakils pieno kaina cen
tu kvortai ir pabrangs tūli 
kiti produktai.

Tarp reikmenų* kuriems 
dabar nuimama kainu kon
trolė, yra medis, farm ų 
įrankiai, vacuum valytuvai, 
kvepalai - gražylai, taisy
mai radijo, televizijos, au
tomobilių ; patar n a v i m a i 
bankų ir graborių ir kt.

Netrukus bus nukontro- 
liuoti ir cigaretai.

Šiuo tarpu po , kontrole 
liekasi jau tiktai 13 procen
tų visų dirbinių, medžiagų 
bei produktų.

Amerikonai Korėjoje 
atgriebė poziciją

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai ir kinai, 
smarkiai atakuodami, užė
mė dvi pozicijas ties Jončo- 
nu, vakariniame fronte. 
Paskui amerikonai išvien 
su Pietinės Korėjos tauti
ninkais kontratakavo ir at
griebė vieną poziciją.

Liaudininkai taipgi buvo 
pamušę amerikonus atgal 
priekalnėse viduriniame ir 
rytiniame frontuose. Bet 
amerikonai netrukus atmu
šė liaudininkus ir sugrįžo į 
pirmesnes savo pozicijas.

Šalčiai apie 10 laipsnių 
žemiau nulio trukdo plates
nius karo veiksmus. I

Washington. — Jungtinės 
Valstijos siunčia daugiau 
bombonešių į savo Sidi Sli- 
manę stovyklą, šiaurinėje 
Afrikoje.

\EISENHOWERIS SLAPTAI 
DĖSTO KARIMUS PLANUS 
KONGRESO VADOVAMS

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris ketvirta
dienį pasišaukė 12 vado
vaujančių senatorių ir 13 
kongresmanų, republikonų 
ir demokratų, ir slaptai aiš-
kino jiems karinius vai- nistrai.
......       .4..-    — ■ ■■■--■  . ■   

Prancūzai pasipiktinę, kad 
Eisenhoweris atsisakė 
pasigailėt Rosenhergy

Paryžius. — Svarbiausi 
Francūzijos. laikraščiai ir 
įžymieji žmonės reiškia pa
sipiktinimą, net pasibaisėji
mą dėl to, kad prezidentas 
Eisenhoweris atmetė Ju
liaus ir Ethelės Rosenber- 
gų prašymą pakeist jiems 
mirties bausmę.

(Rosenbergaį nusmerkti 
mirt elektros kedėje tiktai 
už “intenciją išdavinėti-ato
minius Amerikos sekretus 
Sovietams.”)

Le Monde, vadovaujantis 
dešinių jų - k# n s erva torių 
dienraštis,' rašo:

“Eisenhowerio aršumas 
tame dalyke gąsdina mus 
ir verčia liūdėti,. .■. Jeigu 
jis būtų dovanojęs* Rosen- 
bergams gyvybę, tatai ne
būtų kenkę Amerikos sau
gumui.”

Čechoslovakija nuteisė 
9 Anglijos šnipus

Praga. — Čechoslovakų 
teismas nusmerkė mirti du 
cechus, kaip tėvynės išdavi
kus,1 Anglijos šnipus. Du 
kitus nuteisė visą z amžių 
kalėti.

Dar penki kiti tapo įka
linti 12-kai iki 25 metu, 

v

Ragangaudžiai pavaro 
dar vieną profesorių
Brooklyn, N. Y. — Queens 

Kolegijos valdyba suspen
davo profesorių Oskarą 
Shaftelį už tai, kad jis ne
atsakė i Jungtinių Valstijų 
Senato komisijos klausimą: 
—Ar esi komunistas? ar 
bent kada priklausei Ko
munistų Partijai?

Shaftelis per 15 metų 
profesoriavo toje kolegijo
je. Dabar po tūlų ceremo
nijų. bus visai pašalintas.

Dar nepagaminta 
pragarine bomba

Washington.— Atominiai 
mokslininkai sakė kongre
sinei atomų jėgos kohiisi- 
jai, kad artėja ' liukui hy- 
drogeninės - pragarinės 
bombos padarymo.

Pereitą rudenį buvo “sėk
mingi bandymai” sprogdini 
hydrogeninę medžiagą ties 
Eniwetok sala, bet tai dar 
ne hydrogeninė bomba.

džios planus.
Tuos planus išvien dėstė 

bei svarstė generolas Omar 
Bradley, visų karinių štabų 
vadas, kiti aukštieji kari
ninkai ir Eisenhowerio mi- 

t
Dešiniųjų katalikų vadas. 

Remy Roure, rašydamas di
džiausiame dienraštyje Fi
garo, sako:

“Atsisakymas susimylėti 
ant Rosenbergų yra klai
da... O jau daug mėnesių, 
kai visas pasaulis šaukia, 
prašydamas jiems pasigai
lėjimo”

Prieškomunistinis f rancū- 
zų laikraštis Franc Tireur 
rašo:

“Mes iki paskutinei minu
tei -tikėjomės, kad Eisenho
weris pradės prezidentavi
mą su pasigailėjimo veiks
mu... Laisvieji Amerikos 
žmonės turi teisę ir parei
gą pareikšti giliausią pasi
baisėjimą, protestuoti, ir 
garsiai šaukti, kad laisvė 
gali apsieiti ir be budelio 
patarnavimų.”

Višinskis keliauja 
į Jungi Tautų seimą

Maskva. — Andrius Vi
šinskis, Sovietu užsienio 
reikalų ministras., išvyko 
Amerikon, kaipo Sovietų 
Sąjungos delegatas Jungti
niu Tautų seimui, kuris at
sidarys ateinantį antradie
ni New Yorke. \ V

Amerikos bomberis 
užmušė 3 saviškius

Korėja. — Vienas ameri
kinis bombonešis per klaidą 
bombardavo jankiu batali- v c-

jono centrą už pustrečios 
mylios nuo fronto; užmušė 
tris amerikonus ir sužeidė 
penkis.

(Pereitą mėnesį ameriki
niai lakūnai netyčia bom
bardavo s.ctvo artilerijos 
stovyklą pafrontėje, už
mušdami 14 “Jungtinių 
Tautų” kareivių ir sužeis- 
dami 9.)

Tai buvo karo kurstytoju 
bomba, sako Pravda

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis. Pravda 
rašo, jog karo kurstytojai 
užsiundė teroristus mesti 
bombą į Sovietų atstovybę 
Izraelyje pereitą savaitę.

Belgrad. — Jugoslavijoj 
yra šimtai tūkstančių be
darbių.

NEHRU ĮSPĖJA, KAD 
BĮ .ŪKAVIMAS KINIJOS 
TIK PLATINTŲ KARA

_____________

\Roosevelto sūnus sako, blokada 
\ gal sukeltų pasaulini karą 

I
................. ... .

New Delhi, Indija.—In
dijos premjeras Nehru, kal
bėdamas šalies seime, pa
reiškė :

—Amerikonų plakuojama 
blokada prieš Kinijos Liau
dies Respubliką negalėtų 
užbaigti Korėjos karo. Blo
kada tik paplatintų karą 
Azijoje. Tokie amerikiniai 
planai įvaro baimę visam 
pasauliui.

Nehru smerkė “karinį 
nrotavima” Washin g t o n e 
bei kitur.

Tarp kitko, jis pastebėjo,

Londono laikraštis 
sako, Amerika slepia 
savo ponų sugedimą

London. — Anglų komu
nistų laikraštis Londono 
Daily Worker rašo, kad 
“Eisenhowerio valdžia” 
slepia aukštuių savo politi
kierių ištvirkimą ir prieš- 
gamtišką paleistuvvste. To
dėl teismas New Yorke už
draudė įeiti koresponden- 
tamš bei publikai i byla, 
kur nagrinėjama, kaip mi- 
lijoniebiukas Jelke laikė 
brangias prostitutes, ir par
davinėjo jas nonams po 50 
dolerių iki 500 dolerių už 
naktį. 

G.

Kitas, apeliacinis teismas 
New Yorke atmetė laikraš
čių reikalavimą Įleisti jų 
reporterius į tuos nagrinė
jimus.

Londono Daily Workeris 
dėl to rašo:

—Tikroji slaptybių prie
žastis yra ta, kad tas merg
šes naudojo “aukštasis 
Amerikos sluoksnis” — di
dieji politikieriai, turtingi 
biznieriai ir sportų promo- 
teriai. >

Kareivis per manevrus 
nušovė leitenantą

Fort Dix, N. J.—Beda
rant garinius pratimus per
eitą savaitę, brooklvnietis 
kareivis Edgar A. Owens, 
21 metų amžiaus, nušovė 
leitenantą Richardą M. Da- 
venportą, 22 metų. Suim
tas prisipažino kaltu, bet 
sakė nežinąs, kodėl tatai 
padarė.

Owens buvo ištupėjęs pus
ketvirtų metų dviejuose ka
lėjimuose ir išbuvęs pami
šėlių prieglaudoje penkis 
mėnesius. Už keleto savai
čių po paleidimo iš tos prie
glaudos jis savanoriai įsto
jo į Amerikos armiją:

Jo’ tėvai kaltina armijos 
valdybą už kriminalistų ir 
proto ligonių priėmimą į 
karinę tarnybą.

jog:
—Tai keistas dalykas, 

kad taikai suorganizuotos 
Jungtinės Tautos, o remia 
karą Korėjoje.

Jis vėl kritikavo Ameriką 
už atsisakymą pripažinti 
Kinijos Liaudies Respubli
ką, “kuri yra pamatinis 
faktas dabartinėje padėty
je.”

JAUNASIS ROOSEVEL- 
TAS SMERKIA 
BLOKADĄ

Velionio prezidento Roo- 
sevelto sūnus Franklin D. 
Roosevelt Jr., demokratas 
kongresmanas, kalbėdamas 
per televiziją, pareiškė:

—Jeigu Jungtinės Vals
tijos užblokuotų Kiniją, ta
tai, tur būt, “nublokštų šią 
šalį į trečią pasaulinį karą, 
kur vienai Amerikai tektų 
kariauti prieš Rusiją ir Ki
niją.”

Komisionierius Conant 
bažijasi, kad jankiai 
nesitrauks iš Berlyno

Berlin. — James B. Con
ant, naujasis Amerikos, ko
misionierius Vokietijai, už- 
reiškė, jog:

Amerikonai niekuomet 
neapleis Berlyno ir gins sa
vo teises jame.

Amerika yra pasiryžus 
išlaikyti atvijus susisieki- 
mus tarp anglų - ameriko
nų kontroliuojamos vaka
rinės. Berlyno dalies ir ry
tinio Berlyno, esamo sovie
tinėje žinyboje.

Jungtinės Valstijos prie
šinsis komunistų planui, 
kur jie žada visai uždaryti 
sieną tarp rytinio ir vaka
rinio Berlyno.

Amerika reikalauja ir 
reikalaus “laisvo judėjimo 
ištisame mieste, taip kad 
nekliudomai galima būtų 
keliauti iš vakarinio Berly
no į rytinį bei atgal.”

400 Amerikos bombonešių
• • r

naikino Kangso miestą
Korėja. — Apie 400 ra- 

kietinių ir kitų ‘Amerikos 
lėktuvų bombardavo, ap
šaudė ir degino Kangso, 
netoli Pyongyango, Šiauri
nės Korėjos, liaudininkų 
sostinės. Sakoma, numetė 
3,795 tonus bombų, sunai
kino 189 na mus ir taip’ su
ardė centrą, kur. buvo lavi
nami šiaurinės Korėjos tan
kistai bei pėstininkai.

Korėjos liaudininkai ket
virtadienį padarė pėnkias 
atakas fronte, bet ameriko
nai jas atmušė.

ORAS. — šilčiau ir dalie 
nai apsiniaukę.
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ir baigiant vals- 
kolektyvinių ūkių

kvotuoti, t. 
atsitikimais

Čiang Kai-šeko armija Formozos saloje laiko manev
rus ir ruošiasi įsiveržimui į Kiniją. Ji gerai apginkluo
ta Jungtinių Valstybių tankais ir kitais pabūklais. Sa
koma, kad Čiang jau turi gerai paruošta armiją i| apie 
600,000 vyrų. Prezidentas Eisenhoweris jau davė Čian- 
gui leidimą daryti užpuolimus ant Kinijos sausžemio.
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NESMAGIOS ŽINIOS
PRAĖJUSĮ ANTRADIENĮ prezidentas Eisenhowe

ris turėjo pirmą pasikalbėjimą su spaudos ir radijo ko
respondentais,—pirmą, kaip prezidentu tapo.

Prezidento su korespondentais pasikalbėjimus pradė
jo Ęranklin D. Roosevelt lygiai prieš 20 metų. Roose- 
velto tradiciją tęsė Trumanas, gi dabar nusitarė tęsti ir 
Eisenhoweris.

Prezidento su spaudos korespondentais pasikal
bėjimai (Roosevelto ir Trumano laikais jie vykda
vo daug maž vieną kartą per savaitę) vyksta to- 

praneša, 
' paskui lei- 

kuriuos jis

kia tvarka: pirmiausiai prezidentas 
jis. turi mintyje, ką turi svarbaus, o 
džia korespondentams statyti klausimus, į 
atsako.

• Bet korespondentams užginta prezidentą 
y., paimti jo kalbą žodis žodin. Tik tokiais 
jie gali prezidento žodžius cituoti pilnai, kai jis, prezi
dentas, pasako jiems: “cituokite.”

Vis dėlto tokie pasikalbėjimai yra neblogas dalykas— 
jie tinka ypatingai tiems korespondentams, kurie yra 
pastatyti “saugoti prezidentą” ir apie jį nuolat rašyti. 
Kai įvyksta pasikalbėjimai su prezidento, koresponden
tai turi daugiau medžiagos rašymui.

KIEK TAI’LIEČIA korespondentus, pirmasis prezi- 
den Eisenhowerio pasikalbėjimas su jais ne visiems jų 
patiko.

Tūli sako, jog Eisenhoweris elgėsi perdaug diktatoriš
kai, perdaug generoliškai, permažai laiko davė klausi
mams statyti, pergriežtai su jais apsiėjo. Kiti užgiria 
tokią Eisenhowerio taktiką.

Jeigu Eisenhowerio pasikalbėjimas nepatiko daugeliui 
korespondentų, tai dar labiau nepatiko Amerikos žmo
nėms jo kai kurie, pasisakymai.

Eisenhoweris, pavyzdžiui, pareiškė, kad jis priešingas 
taksams už pajamas, sumažinti. O jei Kongresas ir nu
tars taksus žmonėms sumažinti, tai prezidentas tą nuta
rimą vetuos!

Praėjusiuose prezidentiniuose rinkimuose, atsiminki
me, republikonai rėkė, sakydami, kad jie, jei bus išrinkti 
J'valdžią, į Kongresą, taksus už pajamas žmonėms suma
žins! -

Dabar republikonų prezidentas sako: pirmiau reikia 
suderinti biudžetą, o vėliau kalbėti apie taksų sumažini
mą,—taksų sumažinimą šiemet nebus ghlima pravesti.

Yra republikonų kongresmenų ir senatorių, stojančių 
už- taksų sumažinimą, bet, atrodo, ju pastangos bus tuš
čios, nes, jei jie Kongrese ir nutars sumažinti, tai jų 
nutarimas bus vetuojamas, gi prezidento vetavimą at
mesti nebus galima, nes nesusidarys du trečdaliai balsų.

Tai štai ką gauną amerikiečiai iš republikonų dauge
lio žadėtų lengvatų!

DANIJOJE
DANIJA—maža Skandinavijos šalis. Gyventojų ji tu- 
iš viso tik apie 4,300,000. >

*" Bet Danijoje, šiuo metu, kaip rašo Daily Worker An
dy Overgaard, iš Kopenhageno, yra 151,000 darbininkų 
nedarbo lauke.

“Kiekvienas trečias namų dažytojas,” rašo Overgaard, 
“beturi darbo.” 4,000 mašinistų ir apie 35 procentai ei-. 

' Kilių, beamačių darbininkų neturi darbo. Kiti, kurie 
dirba, dirba nepilną laiką.

•Danija yra “sumaršalizuota.” Ji gavo iš Amerikos 
1,500,000,000 kronų “pagalbos.” Bet kas iš to?, Ameri
ka jai davė pinigų, bet uždraudė vesti prekybą su Tary
bų Sąjunga ir liaudies demokratijos šalimis. Su Azija, 
Kiniją, taipgi Danijai uždrausta prekybą vesti.

Tolydžio Amerika verčia Daniją ginkluotis. Jeigu 
. 1949 metais Danija ginklavimuisi išleido 3 milijonus kro

nų, tai 1952 metais—900,000,000 kronų, neįskaitant į tą 
sumą civiliniam apsigynimui daromų išlaidų.

’Amerikos biznieriai pradėjo daugiau įvežti į Daniją 
gavo produktų, bet Danijos, prekėms, — pavyzdžiui, sū
riui ir kitiems žemdirbystės produktams, — Amerikon 
įėjimas suvaržytas.

Taigi žmonių nepasitenkinimas ten vis didėja, nes 
juos spaudžia didėjantis vargds, spaudžia skurdas.

NEPASITENKINIMĄ padidino ir tas faktas, kad Da
nijos valdžia, pataikaudama Amerikai, nutarė pailginti 
verstinų kareivių tarnybos laiką.
..Ligi šiol Danijos verstinai paimtas karys tarnavo 12- 

' ką mėnesių, gi dabar turės tarnauti 18-ką.
į Na, ir šis faktas privedė prie to, kad įvyko savotiškos 

riaušės pačioje armijoje. Kai kur Danijos kareiviai pa
skelbė bado streiką, kai kur jie, susirinkę į būrius, vie- 

Efti reiškė valdžiai protestą.
Kai kur kareiviai atsisakė daryti bent ką nors,—pa

skelbė savotišką sėdėjimo streiką.
Kopenhageno valdžia ųž tai meta kaltę ant komunis-

R. M. ' • ' ■

Stalino 'Ekonominės socializmo 
problemos TSBL Sąjungoje

Antrojoje 1952 metų da
lyje Tarybų Sąjungoje pa
sirodė naujas J. Stalino 
mokslinis veikalas: “Eko
nominės socializmo proble
mos TSR Sąjungoje.” .

Tai didžiulės s. v a r b o s 
mokslo darbas, G. Malen- 
kovo lūpomis, “pastūmėjęs 
toli į priekį marksistinę-le- 
nininę politinę ekonomiją.”

Apie šį veikalą nemažai 
rašė kai kurie ir komerci
niai Amerikos laikraščiai, 
pavyzdžiui, New York 
Times. Daug apie jį kalbė
jo tūli radijo komentato
riai, ragindami įvairius 
“ekspertus” skaityti Stali
no veikalą, jį studijuoti, 
nes jis svarbus.

Apie šį veikalą buvo ra
šyta ir Laisvėje, bet ne
daug, — plačiau buvo lies
tas tik tas skyrius, kuria
me Stalinas apibendrina 
šiandieninę tarptautinę pa
dėtį Ir tarpvalstybinius san-

Tik vienas, berods, Sun
day Worker išspausdino 
didesniąją šio veikalo dalį 
s.avo priede, o vėliau tai bu
vo išleista knygoje-brošiū- 
roje anglų kąlboje.

“Ekonominės socializmo 
problemos TSR Sąjungoje” 
yra išverstos ir lietuvių 
kalbon ir išleistos Lietuvo
je. Deja, mes jų dar nega
vome. Šį apžvalga daroma

do Foreign Languages Pub
lishing House, Maskvoje.)

Lietuvoje, beje, kaip pra
neša spauda, šį veikalą stu
dijuoja visi darbo žmonės, 
pradedant universitetų pro
cesoriais 
tiečiais, 
nariais.

■^(Manv

munizma, aukštesnįjį socia
lizmo z laipsnį.' '

To akiregyje iškyla nau
jos. problemos, nauji klausi
mai, reikalingi atsakymų. 
Tenka1 surasti ir nustatyti 
naujas gaires, naujas moks
lines formulas, dėsnius, pa
gal kuriuos visa tai turį 
būti atlikta, pravesta.

, Atsirado įvairių nuomo
nių. Tūli tarybiniai ekono
mistai pradėjo galvoti ir 
sakyti,, būk Markso politinė 
ekonomija šiandieninei Ta
rybų Sąjungai jau nebetin
ka, — ji tinka tik kapita
listinių kraštų marksisti
nėms partijoms, nes Mark
sas ir Engelsas savo raš- 
tūose mažai tekalba apie 
tai, kas ir kaip turi būti 
socialistinėje ir komunisti
nėje santvarkose. Markso- 
Eugelso laikais nebuvo so
cialistinės šalies su socia
listine ekonomija.

Atsirado tokių, kurie pa
sisakė, jog dabar tarybinė 
vyriausybė gali dekretais, 
nutarimais visus didžiuo
sius ekonominius klausi
mus lengvai išspręsti.

Iškilo gyvų diskusijų.
' Buvo sušauktas specialus 

platus rinktinių tais klausi
mais žinovu pasitarimas. 
Stalino pasiūlymu, buvo nu
tarta parašyti naują mark
sistinę - leninistinę “Politi
nę ekonomiją,” kuri būtų 
rodykle tarybinėms tau
toms kelyje į komunizmą, 
kuri, savo ruožtu, tarnau
tų ir kitų kraštų marksisti
nėms partijoms.

Stalinas pateikė savo ne
ilga, bet didžiai svarbu vei- 
kalą, kuris bus pagrindu 
naujai “Politinei 'ekonomi
jai,” turinčiai 500-600 pus-

tos mokslo dėsnių, sako 
Stalinas, yra tik tame, kad 
pirmieji, — dauguma jų,— 
veikia per tam tikrą isto
rinį laikotarpį ir po to už
leidžia vietą naujiems dės

liau jiems įstaty- 
gi gamtos mokslo

niams 
mams
dėsniai yra pastovūs. To
dėl žmonės privalo kaip 
vienus, taip ir kitus dės
nius pažinti, o pažinę, “ap
rėžti jų veiksmų sferą, pa
naudoti juos visuomenės in
teresams, ‘pakinkyti’ juos 
taip, kaip pakinkomos, gam
tos jėgos ir jų dėsniai, kaip 
suvaldomi didžiųjų upių iš
siliejimai. ..”

Politinės ekonomijos dės
niai veikia lygiai kapitalis
tinėje ir socialistinėje sis
temose.

J. Stalinas primena, jog 
buvo tokių, kaip Bogdano
vas, Bucharinas ir kiti, ku
rie skelbė, būk su kapitaliz
mo sužlugimu ir socializmo 
atėjimu, tokis dalykas, kaip 
politinės' ekonomijos moks
las, bus nereikalingas. To
kią /‘pažiūrą” Stalinai 
griežtai smerkia, atmeta.

Ekonominius dėsnius su
kuria ne žmonių valia, jie 
atsiranda naujų ekonomi
nių sąlygų 
Stalinas.

y (Manį pradėjus rašyti i 
šios knygos apžvalgą, .suti
kau savo kaimyną, R—ką. 
Jis sakė, kad vasario 15 d. 
stebėjęs televizijos progra
mą‘ir matė ir girdėjo vie
no korespondento pasikal
bėjimą su mūsų krašto 
valstybės sekretorium, 
John Fcister Dulles. Kores
pondentas klausė Mr. Dul
les, ką jis dabar skaito, ką| 
studijuoja? Valstybės se
kretorius atsakė: tarp kitų 
knygų, studijuoju Stalino 
vėliausįjį veikalą. “Econo
mic Problems of Socialism 
in the USSR.” Ir jis paro
de n knygą-brošiūrą publi
kai.) ’

Ryžtuosi padaryti šio vei
kalo apžvalgą, paduodant 
skaitytojui jo pagrindines 
mintis?

n.
Kodėl šis Stalino veika

las gimė?
Jis gimė, jis buvo sukur

tas, verčiant 'gyvam reika
lui.

Marksistinės - leninistįnės 
partijos, kur jos begyvuo
tų, kapitalistiniuose ^raš
tuose, savo veiklą rėmė ir 
teberemia marksistine poli
tine ekonomija. Tačiau Tar. 
S-ga jau seniai nėra kapi
talistinė, ji — socialistinė; 
panaikintas žmogaus žmo
gumi išnaudojimas.; fabri
kai, geležinkeliai, kasyklos, 
visi gamtos turtai suvisuo
meninti, valstiečių žeihė 
sukolekty vintą, prekybą su
visuomeninta, ir šalis jau 
žengia iš socializmo i ko-

! lapių.
Atsirado ir Stalino kri

tikų, pasisakiusių prieš vie
ną ar kitą jo veikale iškel
tą dėsnį. Stalinas jiems at
sako ir jo atsakymai įdėti 
šios knygos gale. v

Visa tai turi didžiulės 
reikšmės kiekvienam, besi- 
dominčiaim politinės ekono
mijos klausimais.

III.
Stalinas griežtai 

kuoja tuos, kurie galvoja, 
būk politinės ekonomijos 
dėsniai (įstatymai) 
nepriklausomi nuo 
gaus valios, 
vyriausybė galinti politinės 
ekonomijos dėslius panai
kinti ir naujus sudaryti. 
Tai didele klaida. Negali
ma maišyti, sako jis, įsta
tymų, kuriuos žmogus su
kuria, kuriuos leidžia vy
riausybės, su mokslo įsta
tymais, dėsniais, atspindin
čiais objektyvų p r o c e s ą 
gamtoje bei visuomenėje. 
Jo žodžiais:

“Mairksizmas skaito moks
lo dėsnius—bus jie gamtos 
mokslo dėsniai ar politinės 
ekonomijos dėsniai — kai
po objektyvaus proceso at
spindį, vykstantį nepri
klausomai nuo.žmogaus va
lios. Žmogus gali atrasti 
šiuos dėsnius, pažinti juos, 
studijuoti juos., panaudoti 
juos visuomenės intere
sams bet jis negali pakeis
ti arba panaikinti juos. Juo 
mažiau jis gali suformuoti 
ar sukurti naujus mokslo 
dėsnius.,”

Skirtumas tarp politinės 
ekonomijos dėsnių ir gam-

tų, — ką gi kitą kaltinsi! • Bet faktas liekasi faktu, kad 
Danijos žmones verčia bruzdėti vargas, išplaukiąs iš per- 
didelio ginklavimosi, išplaukiąs iš to’fakto, kad.Danijai 
atimta teise vesti prekybą su “anapus uždangos 
čiomis šalimis.

Tarybų 
dien veikia dvi socialistinės 
formos, du socialistiniai 
gamybos sektoriai: valsty
binė arba visuomeninė for
ma ir kolektyvinė — žemės 
ūkio forma.

Pirmoji apima tai, kad 
visi darbo įrankiai ir ga
mybos produktai priklauso 
valstybei, visuomenei. An
troji, — žemės, kolektyvi
niai ūkiai, nors jie naudo
jasi valstybinėmis mašino
mis, tačiau jų darbo pro
duktai priklauso jiems pa
tiems. Kolektyviniams 
ūkiams priklauso gyvuliai, 
javai, viskas, ką jie savo 
žemėje užaugina, Žemę 
taipgi kolektyviniai ūkiai 
naudoja, kaip savo, ji jiems 
priklauso, nežiūrint to, kad 
jie jos neturi teisės par
duoti, pirkti, išrenduot bei 
užmorgečiuoti. Kolektyvi
niu ūkiu valstiečiai turi sa
vo namus, turi savo žemės 
sklypus, turi savo įvairius 
asmeninius daiktus, kaip, 
gyvulius, etc. Kolektyviniai 
ūkiai savo produktus par
duoda ir perkasi reikalin
gus pramonės produktus.

Toje prasmėje Tarybų Są
jungoje ir veikia prekės ir 
pinigai, — “piniginis ūkis.” 
Buvo atsiradusių tokių, ku
rie siūlė, kad visa tai būtų 
panaikinta, kad kolektyvi
niai ūkiai būtų suvalstybin
ti, suvisuomeninti, kad ša
lyje nebeliktų dviejų socia
listinių formų bei dviejų 
gamybos sektorių, kad vals
tiečiai daug maž dirbtų, 
kaip pramonės darbininkai.

Tai Stalinas griežtai kri
tikuoja, nes tai, sako jis, 
sukeltų milijonus valstie
čių, nes tai vestų šalį prie 
Katastrofos.

Prekių gamybos, ’ “pinigi
nio ūkio/’ panaikinimas, 
kolektyvinių ūkių suvisuo- 
meninimas įvyks, bet tai 
įvyks palaipsniui ih ne tuo
jau. . ■

Kadangi Tarybų Sąjun
goje dar yra prekių gamy- 

prekyba (su ko- 
ūkiais ir

tai tūli sa- 
būk ilgainiui -ten atsi- 
ekonominės kategori- 
būdingos kapitalizmui:

Baigdamas pirmojo Ame
rikos. prezidento kadenciją, 
atsisveikindamas Washing
tonas pareiškė: “Būkite 
vieningi — būkite ameri
kiečiais!” Tokia buvo jo 
kalbos pagrindinė tezė. Ta
riant jam -šiuos žodžius, 
jaunos respublikos gyven
tojai buvo susivieniję po 
viena federaline vyriausy
be, buvo pirmoje eilėje JAV 
amerikiečiai ir tik antroje 
eilėje savo atskirų valsty
bėlių gyventojai. Washing
tonas nuo pat pradžių pra
matė, kaip dalykai klosty
sis.

Dar tebevykstant revoliu
ciniam karui Washingtonas 
ragino paskiras valstybes 
susiburti į “vieną nedalo
mą valstybę, kuriai vado
vautų federalinė galva.” 
Kai paskutiniai britų ka
reiviai apleido Ameriką, 
tokios unijos dar nebuvo. 
Trylika, paskirų valstybėlių 
buvo apsijungę p a 1 a i d a 
“draugiškumo lyga,” kuri 
panašėjo į konfederaciją. 
Šitokios lygos centras buvo 
kongresas, kuris tačiau ne
turėjo vykdomosios galios- 
rinkti mokesčių, teisti įsta
tymų laužytojus.

Šitam chaose tauta tepa
sitikėjo tik savo- karžygiu 
Washingtonu. Visos atski
ros valstybės jį gerbė ir 
respektavo. Jo namai, 
Mount Vernon, tapo pasita
rimų centru, į kurį suva
žiuodavo pasitarti valstybi
ninkai. Iš šių pasitarimų at
sirado reikalas kviesti kon
venciją, kuri turėjo nu
spręsti valstybės likimą, 
surašyti pirmąją konstitu
ciją, Washingtonas buvo- 
vienas iš iniciatorių, o iš
rinktas konvencijos pirmi
ninku stengėsi susirinkimą 
privesti prie tikslo: federa
linės vyriausybės sudary
mo. Konstituciją priėmus 
ir ratifikavus, buvo baimi
namasi pirmųjų išdavų, ta
čiau nieks neabejojo, kas 
bus išrinktas pirmuoju A- 
merikos prezidentu.

Ištisus aštuonius metus 
Washingtonas prezidentavo 
ir jis padarė visa tai, ko 
tauta iš jo laukė. Jis pirmą ' 
istorijoje federalinę vyriau
sybę “įpilietino,” tiek savo 
tautoje, tiek ir užsienyje. 
Jam pasisekė vyriausybėje 
išsaugoti vieningumą tai}'

sunkiu kūrimosi metu. Ją 
kaip tik sunkiai bandė du 
gabūs jo vyriausybės na
riai, kurie atstovavo dvk 
vienas kitam priešingus po-y 
litinės savivaldos būdus. 
Aleksandras Hamilt o n a s, 
finansų ministeris (iždinin
kas), buvo griežtas centra
lizuotos vyriausybės šali
ninkas, kuris būtų apibrė
žęs individo teises 
nių organų galią. 
Jeffersonas gi, 
reikalu ministeris, V 7

individo laisvę ir 
valstybių savivaldą, 
skaitydamas su faktu, kad 
.tai gal net sugriautų vos 
gimusią federaciją.

George Washington, kuris 
negerbė atskirų individų 
taip Ubai, kaip Jefferso
nas, bet respektavo juos 
daugiau, negu Hamiltonas, 
pajėgė išlaikyti vidurio li
niją ir dėl to taute 
liko prezidentu, kuri 
nepajėgs užtemdyti.

Minėdami Washington© 
dieną, amerikiečiai pager
bia ne tik tą didįjį karį, 
bet ir kietą valstybininką, 
kuris išvedė valstybę pro 
sunkiausias naujojo gyve
nimo audras.

ir vieti- 
Thomas 
užsienių 
buvo už 
atskirų 

nes.i-

ba ir 
lektyviniai s 
su užsieniu), 
ko, 
ras 
jos,

Gavau nuo draugo Krasaus
ko iš Norwoodo laiškelį, ku
riamo radau čekį vertes $10, 
tai yra apsigynimo reikalams. 
Ačiū Norwoodo veikėjoms.'

Vasario 21 d. turės kor- 
tavimo parę dėl palaikymo 
Gintarų žemės radio progra
mos. Labai gerai draugai 
norwoodicciai, kad vis po bis- 
ki veikiate.

Laiškeliuose randama ir ne
smagių žinių.
Frank Preibis, kuris buvcy’stk; 
silaužęs koją, krisdamas 
ledo. Bet Preibis jau gerokai 
pasitaisė.

Jau tūlas laikas kaip serg'a 
W. Navickas, bet po biškelį 
eina geryn. ‘ •'

Juozas Pakarklis sunkiai 
serga, nepajėgiąs nei iš namų 
išeiti. ' į,

V. Kamanjulis taipgi rimtai 
I sergąs. Visiems ligoniams lin
kiu kuo greičiausiai pasveikti!

Kai kftrie norwoodiečiai 
rengiasi vykti j Richmond Hill, 
N. Y., kovo 29 d., nes ten 
tą dieną bus dainininkai-vai- 
d into ja i kurie taipgi atvyksią 
iš Norwoodo, Montello ir Can- 

darbo jėga, kaip prekė. pri-ito,.’,o’,su™idinti 
dedamoji vertybė, kapita-.vel 'a 4 .„’e!!au . ,a.inc e’ . e’ i • i -j. i- r- • • i • . gu; šposai . šis vaidinimas bus as, kapitahstmiai pelnai, ir at)iktas vadovaujanl Onutei. L f- KtnliMno I

Mineikytci. Nors norwo 
čiai šį veikalą yra matę 
vaidinant Norwoode, bet 
lėtas jų visti e k važiuosią pa 
matyti, kaip seksis didmiesty] 
je. O aš jūsų visų lauksiu at 
silankant ir nuoširdžiai priim
siu. - J. Grybas.

tt. Stalinas nurodo, jog to 
negali būti, nes prekių ga
myba Tarybų Sąjungoje 
yra atliekama be kapitalis
tų, nes visi darbo įrankiai, 
darbo priemonės yra visuo
menės rankose.

(Bus daugiau)

2 pusi.—Laisve (Liberty) —Penk tądien., Vasario-Feb. 20, 1953
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PORPOISE - ŽUVIS -
NEŽUVIS

Žmogaus draligas; greičiausias, toliausiai 
matąs ir toliausiai girdįs jūros gyvūnas
Gal retas kas — vykstant 

per vandenyną, besimau- 
" dant bei bežvejojant—nėra 
. matęs žuvų, kas kėlios mi
nutės iššokančiu i orą. t- V v

Tai nėra žuvys, bet plau
čiais kvėpuojantieji žinduo
liai, mamalai, kaip ir bang- 
žuviai bei ruoniai. Porpoi
ses dar yra vadinamos jū- 

•1 rų kiaulaitėmis, nors savo 
sudėtimi jos visai nepana
šios į kiaulaites bei ruo- 

v 'Mius (seals). Visa jų iš
orinė sudėtis bei forma 
yra kaip žuvies; tik snukis 
kiek skirtingesnis.

Jos taipr dažnai iššoka 
oran ne tiek dėl žaismės, 
kiek dėl atsikvėpimo, nes 
jos negali būt vandenyj il
gai panirusios.

Daugumoje porpoisių dy
dis yra apie 4 pėdos; bet 
būna išaugusiu iki 6-7 pė
dų.

Bendrai, maistui jos ne
vartojamos; tačiau sako
ma, kad šiauriečiai — gren- 
landai, islandai ir gal eski-

• mošai — naudoja jas kaip 
labai riebų maistą bei jų

• aliejų, nes tai duoda žmo
gaus kūnui šilumos.

Šį straipsnelį rašančiam 
Vffieko su porpoisėmis susipa
žint keliaujant po Floridą.

Marineland
Važiuojant rytiniu Flori

dos pajūriu, keliu A1A, teko 
sustot tūloj vietoj, vadina
moj Marineland, kur pabu- 
davotas gilus oceanariumas, 
pripildytas įvairiomis žuvi
mis su keletu porpoisių. Kas 
tam tikras laikas turistai 
būna supažindinti su tomis 
žuvijnis ir porpoisėmis ypa
tingai. -Aplink oceanari- 
umą jo sienose įbudavoti 
langeliai', pro kuriuos gali
ma aiškiausiai matyt, kas 
tame vandenyj randasi.

Besiruošiant porpoisių 
demonstracijai, vyras atsi
stoja su vieline pintine, pri
pildyta negyva, žuviena, ant 
aukštokos virš vandens 
platformos, įleidžia į van-- 
denį varpą, paskambina ir 
taip sušaukia porpoises 
f’ešais platformą. Paė- 

s iš pintinės žuvį laiko 
ėlęs, o porpoisės viena po 

kitai šoka oran ją iš rankos 
paimti. Ir paima — paima 
labai atsargiai, niekad ne- 

# paliesdamos maitintojo ran- 
z kos. Paskui demonstruo

tojas įsikanda žuvį į dantis 
ir laiko palinkęs nuo plat
formoj. Ir 'iš dantų žuvį 
porpoisė iššokusi iš van- 
derts taipgi labai manda- 

\ giai paima.
x Demonstraciją prie plat
formos baigus, kopėčiomis 
į vandenį su pintine žuvie
nes nusileidžia narūnas ir 
vaikšto po oceanariumo 
dugną. O porpoisės, lyg šu
ny č i ai, jį apspinta. Na
rūnas atidaro pintinės 
dangtelį, ima po gabalą 
žujvienos ir dalina joms iš 
raSpkos. Kai jau atiduoda 
paskutinį žuvies gabalą, 

^jyisos porpoisės nuo jo pasi
salina. -

Oceanariume yra daugy
bė mažų žuvų, bet porpoisės 
jų neryja. Visai demonstra
cijai pasibaigus^ priėjau 

prie informatoriaus ir pa
klausiau, kodėl porpoisės 
neliečia mažųjų žuvų. At
sakė, jog jos. to nedaro to
dėl, kad yra iki sočiai mai
tinamos; antras dalykas — 
jos pripratintos misti ne
gyvomis žuvimis. Tačiau 
pasitaiką tokių momentų, 
nors labai retai, kad por
poise pasigauna ir nuryja 
ir gyvą žuvį.

Theater of the Sea
Važiuojant Overseas 

Highway link Key West, 
teko sustot kitoj vietoj, kur 
turistai supažindinami su 
įvairiais jūrų gyvūnais, va
dinamoj Theater of the 
Sea. Čia vėl teko prisižiū- 
rėt Į porpoisių demonstraci
ją. '

Prie tam tikslui įrengto 
ežeriuko pabudavota plat
forma, o prie jos įstatyta 
aukšta lenta, ant kurios di
delėmis skaitlinėmis sužy
mėtas aukštis pėdomis — 
pradedant su 1-ma ir bai
giant su 14-ta pėda virš 
vandens.

Turistų vadas užsilipa 
ant platformos ir pašaukia 
ežerėlyj benarstančias dvi 
porpoises. Iškelia rankoj žu
vį virš 14 p ėdu skaitli
nės ir laiko. Porpoisė tik 
švyst iš vandens oran ir pa
ima žuvį iš rankos. Turis
tai stebisi, kad taip aukštai 
ji gali iššokt. Čia jos iššo
ka aukščiau negu Marine- 
lande gal todėl, kad ežeru- 
ko pakraštys yra negilus, 
tai gali pasispirt į dugną.

Paskui demonstruotojas 
nulipa žemyn ant kitos 
platformos prie pat van
dens, prilipina prie platfor
mos sienos šlapią skudurą 
ir liepia porpoisei jį nuimt 
ir mest jam ant platfor
mos. Ir žuvis tai padaro. 
Po to jis meta skudurą i 
vandenį ir liepia porpoisei 
atnešt ir paduot jam į ran
ką. Ir gražiausiai paduo
da. Vėl meta skudurą į 
vandenį ir liepia mest ant 
platformos. Ir klauso. Ir 
taip muštravojo ją bent ke
letą kartų. Mūsų vadas 
prašo, kad kas iš turistu 
pasakytų, kaip jis nori, kad 
porpoisė skudurą jam pa
duotų. “Paduok į ranką!” 
pasigirsta balsas, — ir štai 
porpoisė atneša ir laiko 
skudurą dantyse, o demon
struotojas jį paima.

Šposus su skuduru pabai
gus, demonstruotojas pasi
ima metalinę triūbukę su 
gumine pūsle ir liepia žu
viai patriūbyt. Ji apžioja 
pūslę ir paspaudžia iki gar
so. Jis liepia jai užtriūbyt 
garsiau, ir ji tatai padaro!

Šis turistų vadas mums 
papasakojo, kad porpoisė 
yra greičiausias gyvūnas 
vandenyj. Ji taipgi toliau
siai girdi ir toliausiai mato.

Žmogui porpoisės ne tik 
nepavojingos, bet net drau
giškos. Sako, tarp jų gali 
maudytis, plaukyti, ir jos 
tau ne tik nieko nedarys, 
bet jei matys, kad tu pa- 
pavargęs, skęsti, tai jos ta
ve kels į viršų, į orą. Joms 
reikia oro, tai jos pagelbsti 
ir žmogui juomi atsikvėpti.

O jei nuduosi, kad tu jau 
visai be • jėgų, pavojingai 
skęsti, tai jos tave išstums 
į kraštą!

Clearwateryj
• Clearwateryj drg. Pakal

niškis mudviem su Klimu 
parodė jų “byčių.” Bevaikš
tant ilgu jūron nutiestu 
žuvininkam tiltu, žiūrim, 
visai arti krašto narsto 
dvi porpoises, čia mums 
Pranas papasakojo, kad 
baustinai* draudžiama, jas 
gaudyt bei žudyt. Besimau
dant jų visai nereikią bijot, 
nes jos žmogui esančios 
draugiškos. Nebent bežais
dama su tavim ji plekštel- 
tų tau uodega per šoną... 
Geriau negu tai — jei por
poisės prie byčiaus narsto, 
tai būk tikras, kad ten ne
bus ryklių (sharks). Jei 
ten ryklė pasipainiotų, tai 
jau iš porpoisių neištruk
tų—pasivijusios sudraskytų 
ją į šmočiukus!

KAZIO BEVARDŽIO 
MARGUMYNAI

Dabartinis Jungtinių Vals
tijų prezidentas Dwight D. 
Eisenhower gimė 1890 me
tų spalio 14 d., Denison, 
Texas. Republikonas, bu
vęs armijos generolas. Ti
kėjimo presbiterijonų, bet 
formaliai jokiai bažnyčiai 
nepriklauso.
, Vice-prezidentas Richard 
M. Nixon gimė 1913 metų 
sausio 9 d., Yorba Linda, 
Californijoj. Advokatas, re
publikonas, kveikerių tikė
jimo.

Naujos ministerijos (ka
bineto) sąstatas. sekamas:

Valstybės sekretorius — 
John F. Dulles, gimęs 1888 
metų vasario 25 d., Wash
ington, D. C. Advokatas, 
republikonas, tikėjimo pres
biteri jonas.

Iždo sekretorius—George 
M. Humphrey, gimęs 1890 
metų kovo 8 d., Sheboygan, 
Mich. Advokatas, republi
konas, episkopalų tikėjimo.

Apsigynimo sekretorius— 
Charles E. Wilson, gimęs 
1890 metų liepos 18 d. In
žinierius, republikonas, epi
skopalų tikėjimo;

Generalis prokuroras — 
Herbert Brownell, gimęs 
1893 metų kovo 17 d., Pin
conning, Mich. Republiko
nas, presbiterijonų tikėji
mo.

Vidaus sekretorius—Doug
las Mc Kay, gimęs 1893 me
tų birželio 24 d., Portland, 
Oregon. Vertelga automo
bilių pramonės, . republiko
nas, presbiterijonų tikėju 
mo.

žemdirbystės sekretorius 
Ezra T. Benson, gimęs 1899 
metų rugpjūčio 4 d., Utah 
valstijoj. Farmų produktų 
rinkoms ekspertas. • Repu
blikonas, mormonų tikėji
mo.

Prekybos sekretorius- — 
Sinclair Weeks, gimęs 1893 
metų birželio 15 d., West 
Newton, Mass. Industria- 
listas, republikonas, unita- 
rų tikėjimo.

Darbo sekretorius—Mar
tin P. Durkin, gimęs 1894 
metų kovo 18 d., . Chicago, 
Ill. District of Columbia 
darbo unijos viršyla, demo
kratas, Romos katalikų ti
kėjimo.

Ministerijos pareigūnų al
ga yra $22,500 per metus.

Mėgsta žaist
Porpoisės labai mėgsta 

žaist. Marinelande matėm, 
kaip jos. mėto oru pripildy
tą guminę “tūbą.” Mums 
iš oceanariumo jau išėjus, 
žiūrim, svyst “tūba” lau
kan per. aukštoką oceanari
umo sieną. Ten beeinąs tu
ristas paėmęs įmetė ją at
gal.

O Theater of the Sea eže
rėlyj pastebėjom, kaip por
poisė nešioja po vandenį ant 
snukio pasimovusi ilgą dvi
šakį pagalį. Numetė jį tik 
tada, kai demonstruotojas 
pašaukė ją prie platformos.

Nors, ir prisiklausėrh pa
sakojimų apie porpoisių 
žmogui draugiškumą, pri
sižiūrėjus į jų snukutį ir ja
me esančius dantukus, ro
dos, ot, taip ir nedrįstumei 
plaukyt ten, kur jos tau sa
vo d r augi š k urną demon
struotų ... S. V.

1952 metais Jungtinių 
Valstijų gyventojai sumo
kėjo valdžiai taksų 86 bili
jonus, 500 milijonų dolerių. 
Vidutiniai atsiėjo kiekvie
nam gyventojui po $557.

•

1900 metais Jungt. Vals
tijose už algą dirbančių mo
terų buvo 5,100,000. 1951 
metais moterų už alga dir
bo 19,022,000. ’ » '

Šiame 83-čiame Kongre
se Atstovų Rūme yra 12 
moterų, o Senate,—1.

Per radiją išgarsėjęs fa- 
šistuojantis kalbėtojas ku
nigas Charles. Coughlin su 
sykiu nutilo ir tapo užmirš
tu žmogum. Bet jis gyvas 
ir kunigauja Little Flower 
bažnyčioj, miestelyj Royal 
Oak, Mich.

•_

Rekrutavimui kareivių 
raštinė praneša, kad tiriant 
jaunų vyrų sveikatą suran
dama kas 12-tas su bloga 
sveikata ar silpnu protu.

Pranešama, kad šiuo lai
ku Jungtinėse Valstijose 
yra 16 milijonų žmonių, su
laukusių 65 metų ir dau
giau amžiaus..

National Society for the 
Prevention of Blindness 
praneša, kad šiuo laiku J. 
Valstijose yra neregių 275 
tūkstančiai.

•
Dėl Jungtinių Valstijų ar

mijos leidžiama 450 skir
tingu laikraščių.v I X

Lietuvių kunigai, tauti
ninkai ir jų tarpe plūdu
riuojanti socialistai mulki
na nepajėgiančius pro tau t, 
daugumoj apsenusius lietu
vius. Jie prašo aukot į 
Balfo fondą šelpimui "Vo
kietijoj esančių senelių ii 
paliegėlių lietuvių. Kai ku
rie aukoją ir aukoja su 
nuoširdžia užuojauta, kad 
sušelpt tuos vargstančius 
lietuvius. Bet, kaip dabar 
paaiškėja, tas Balfas ne 
vargstančius lietuvius šel
pia, bet Korėjos fašistinį 
diktatorių. Praeitais me
tais Balfas paaukojo Korė
jos diktatoriui $10,000.

Buvo jau seniau žinoma,

“KINŲ STEBUKLINGAS 
SNIEGAS” ir “KARO 

DIEVAS”
Viduramžiais paskilbo Eu

ropos riteriai. Tai buvo 
turčių vaikai. Feodalų ga
dynėje karai, puolimai bu
vo paprastas dalykas ne 
vien ant kitų tautų, kaimy
nų, bet ir ant savo tautos 
kitų ponų. Kiekvienas di 
delis dvarponis turėjo save 
ginkluotas jėgas. Susipykę 
vienas su kitu, norėjo vieir 
antro paveržti miškus, bau 
džiauninkus, na, ir puldaw 
viens antrą. Kiekviena di 
dėlė tauta buvo susiskal. 
džius į daugelį atskirų vals 
tybėlių, viena kitai prieštr 
raujančių.

1219 metais Lietuvos kr 
nigaikštis Mindaugas pas1’ 
rašė su rusų kunigaikščiai' 
sutartį. Greta sų Mindau 
gū dar 40 kitų lietuvių ku 
nigaikščių pasirašė tą su 
tartį. Tas parodo, kaip jr 
daug buvo Lietuvoje. I) 
kada vėliau Mindaugas i) 
jo brolis Erdvilas jungi 
Lietuvą į vieną valstybę, ta' 
jie negailestingai kitus nu 
galėjo, pamuše, naikino. G' 
vėliau ir patsai Mindaugas 
buvo užmuštas jo priešiniu 
kų.

Riteriai jodavo į kare

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šoloniskas

j tėjo prie miesto sienų, pra- 
įdėjo ruošti kopėčias.
i Bet štai ant tvirtumos 
j sienos viršaus pasirodė kaip 
■kokio vamzdžio galas. Prie 
i jo priėjo vienas, kitas ara- 
|bas, ką tai padarė, ir iš 
vamzdžio išsiveržė ugnis, 

įtrenkė griausmas, o ispanų 
i riterių tarpan nukrito ap
kalas sviedinys.

Tas taip paveikė ispanus, 
'kad jų karalius nusprendė, 
iog tai “velnio jėga” pade- 

i la arabams. Jis įsakė ka
reiviams pasimelsti, patsai 

j pamosavo kryžiumi, kuni- 
i Tai pakrapino “šventu” 
■ Tandeniu, na, ir vėl ispanai 

molė miestą.
Bet pamaldos nepaveikė į 

'amzdį. Arabai pakraipė 
p galą, vėl ką tai padarė, ir 

‘ rėl iš jo išsiveržė ugnis, 
griausmas, o į' riterių eiles 

: mkrito sviedinys ir kelis 
mžeidė. Suprantama, svie- 
linys nebuvo toks baisus., 
kaip dabar kuris sprogsta 
’r aplinkui mirtį sėja. Svie- 

" linys buvo akmeninis, ne- 
Hdelis, bet ir to pakako.'

Ispanų karalius nuspren
dė, kad arabams “velniai 

, oadeda,” tad ir pasitraukė 
r tuo miesto. Po visą Euro- 
i’ pasklido gandai apie 
*’ “velnišką jėgą.” •

apsupti savo pagalbininku “Kinų sniegas”
dr tarnu. Riteriai ne tik i 
patys, save, bet ir savo ar 
klius stengėsi pridengti me 
talo lukštais arba vielų rez- į 
giniais. Mušdavosi kardais į 
durklais, buožėmis. Para • 
ku šaunančių ginklų jie dar 
nežinojo. Riteris, kada par- ? 
blokšdavo savo priešininką
tai tučtuojau nulipdavo nu c 
arklio ir atlikdavo prieši
ninko apiplėšimą — paim
davo jo ginklus, šarvus, ap
sirengimą. Kur buvo masi 
nės kautynės, ten grobiu 
surinkimas, buvo joms pasi 
baigus. Paskui imdavo ci
vilius žmones, galvijus, kas 
tik buvo vertinga.

Atsirado “velnio jėga”
1342 metais Ispanijos ka

ralius atvyko priešakyje ri
terių prie Algeciras mieste 
netoli Gibraltaro Pertakos 
Algeciras buvo arabų ran 
koše. Karalius ir jo riteri?’ 
buvo tikri, kad jie lengva’’ 
apsidirbs su_ arabais. Jiu 
buvo ginkluoti kardais, dur
klais, saidokais. Jie priar-

Bet pirkliai, kurie keliau- 
davo į tolimas šalis, klausi- 

, mą išaiškino. Jie iškėlė vie- 
,* šumon, kad Kinijoj jau se- 
' liai, seniai, tikrumoj apie 
; L500 metų pirm dabartinės 
metų skaitlinės, kinai jau 
rinojo paraką.

■ Kinijoj ir Indijoj yra dan-

kad iš Balfo mokama dv 
kaduoniams fantastiški at
lyginimai už patarnavimus 
o jiį pačios važinėja po Eu 
ropą ir pas popiežių, ieško 
damos palaiminimų.

•
New Yoęke Internation

al Airportas (orlaivių sto
tis) apima 4,900 akrų plotą 
Tai didžiausia komercinė 
orlaivių stotis ne vien 
Jungtinėse Valstijose, bet 
ir visame pasaulyje.

•
Iki šiol žirioma kaipo 

brangiausi žvėrelių kailiu
kai, tai rusiškų sabalų (sa
ble). Žvėreliai panašūs "į 
mink, bet jų skūrelės žy
miai brangesnės.

Caristinės Rusijos laikais 
buvo uždrausta šiaip žmo
nėms dėvėt sabalų kaili
nius. Juos dėvėdavo vien 
caristinė’ giminė.

^elyje vietų žemėje daug 
salietros . Kada ten sukrau- 

j na ugnies laužą, pasidaro 
I medžio anglies. Ta anglis 
i susimaišo s.u žemėje esama 
salietra, tad kitą kartą, to
rn pat vietoje sukūrus ug
nį, įvyksta nedidelis sprogi
mas. Anglis, salietra ir sie- 
°a — tai parakas.

Kinijoje ir Indijoje apie 
du tūkstančiai metų pirm 
Vykio prie Algeciras jau 
"monės žinojo paraką. Pir
kiai jį vadino “kinišku 
miegu.” Kinai ir indusai 
mraką naudojo tik laike 
mradų, taipgi žaislams. 
Tiesa, sakoma, jog kada 
Meksandras Didysis Make
donietis puolė Indiją, tai 

.‘ndusai panaudojo parako 
rinklus ;n ir būk todęl Alek
sandro kareiviai pareikala
vo jį grįžti atgal į savo tė
vynę.

Arabai ne tik išmoko pd- 
rigaminti paraką, bet'išmo
ko jį uždaryti į vamzdį, su
spausti, ir pavertė į galingą 
ginklą.

Lėtai progresas ėjo
Bet senesniais laikais 

progresas lėtai ėjo pirmyn. 
Virš šimtas metų prabėgo 
po įvykio prie Algeciras, o 
vėl parakas padarė savo. 
1494 metais Francijos ka
ralius Karolis VIII paruo
šė puolimą prieš Italiją. 
Italijos valdovai surinko 
daug riterių, gerai kardais 
ir durklais ginkluotų, me
talo šarvais apsikausčiusių. 
Italų riteriai buvo tikri, 
kad jie francūzus. įveiks.

Susitiko abiejų pusių jė

Kazys Bevardis 3 pusi.-Laisve (Liberty) -Penktadien., Vasario-Feb. 20, 1953

gos ant lygaus lauko. Pran
cūzų buvo nepalyginamai 
mažiau . Itala'i riteriai tup-* 
jau išsirikiavo, paruošė gih- 
klus, leidosi linkui francū- 
zų. štai italai vis arčiau ii* 
arčiau. Netrukus po jų“ 
kardais ir durklais būsią 
sulamdyti francūzai.

Bet francūzai ramiai da- 
re savo darbą prie apie, 
šimto vamzdžių. Ir štai iš
siveržė iš tų vamzdžių ug-. 
nis, trenkė griausmas; ita
lų riterių tarpan krito svie
diniai. Vieno, kito riterio 
arklys parpuolė, ir riterį 
prispaudė prie žemės. Ir" 
vėl' ugnis, trenksmas, vėl 
sviediniai kirto italus. Tie 
sviediniai buvo nedideli,, 
kaip apelsinai, bet jie pra* 
muša šarvus, užmuša ar*; 
klius ir riterius, kurie guli 
negyvi bei raitosi sužeisti. 
Kilo italų tarpe nusimini; 
mas — panika. Leidosi jie? 
bėgti, o vamzdžiai pasiveji 
juos ir bėgančius.

Užsidarė italai riteriai į 
savo pilis, manė, kad ten 
apsigins. Bet dabar frari- 
cūzai atsigabeno didesnius-- 
vamzdžius, kurie jau išme
ta sviedinius kaip žmogaus 
galva dydžio. Su jų pagal
ba išlaužė pilių geležinius 
vartus, pralaužė sienas. Ne
trukus visa Italija buvo1 
francūzų okupuota-
“Artilerija—karo dievas” . 

>. šiais laikais įvairaus yrą; 
parako, dinamito, tolio. Ne* 
didelis žiupsnelis jo, kietai 
suspaustas ir uždarytas, su 
didele jėga meta apie tris 
mylias pirmyn iš šautuvo 
kulką. Kanuolių artilerijos 
jėga yra milžiniška. Yra 
kanuolių, kurios šaudo po. 
du tonus kulkomis ir gali 
nušauti už 30 mylių ir dar 
toliau.

“Artilerija yra karo die-» 
vas,” — taip sako Stalinas.- 
Napoleono pergalių vyriau
sias ginklas buvo artilerija. 
Rusų artilerija yra viena iš 
seniausių Europoje, ir dau
gelis karo specialistų sutin
ka, kad galingiausia.

1939 metais Tarybų Są: 
jungoje buvo minima 550 
metų rusų artilerijas su
kaktis. Pirmos “armotos” 
Rusijoj, Novgorode, buvo 
jau 1389 metais. Greitai 
Uralo fabrikų savininkai 
išmoko jas, gaminti reika
lingame skaičiuje. 1471 m. 
Novgorodo tvirtuma ant sa
vo sienų jau turėjo 55 “ar- 
motas.” Caras Jonas IĮĮ 
kvietė ir iš užsienio kanuo
lių gaminimo specialistus. 
Rusas kanuolių gamintojas 
Čokov jau 1586 metais pa
gamino “Kanuolę Carą/’ 
kuri ir dabar randasi Krem
liuje. Jos gerklė turi 35 co- ’ 
liūs pločio, o pati kanuolo 
sveria 2,400 pūdų (48 to
nus).

Rusų artilerija suteikė 
Petrui Didžiajam (1709 m.) 
pergalę prieš švedus prie 
Poltavos. Petro viešpatavi
mo pabaigoje Rusija jau 
turėjo virš 5,000 kanuolių.

Laike Napoleono antplū
džio ant Rusijos 1812 m. 
Rusija turėjo 1,840 kanuo
lių. Pirm Pirmojo pasau
linio karo Rusijos artilerija 
turėjo virš 6,000 sausžemio

(Tąsa 4-tam puslap.)
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(Tikras atsitikimas)
- Ilgus metus Jonas Rauba 
važinėja su busu kas rytą 
ir vakarą į darba ir iš dar
bo. ■

Jolpas Rauba pabusdavo 
labai anksti, ne vėliau kaip 

* šeštą valandą iš ryto. Jam 
reikėjo stoti prie darbo pu
sė po septynių.

Apsirėdęs, pravėręs du
ris rasdavo dienraštį, kurį 
kaimyno berniukas padė
davo prie pat durų. Atsi
sėdęs peržiūrėdavo tą laik
raštį, ieškodamas tinkamų 
rašinėlių ir dienos atsitiki
mų.

O tuo laiku jo žmona Ci- 
Cilija skubėdama rengia 
pusrytį. Pavalgęs pusry
čio IV apsivilkęs sermėga, 
Atsisveikinęs su savo žmo
na, Jonas Rauba skubėjo 
eiti į buso stotį.

Dirbtuvė, kurioje Jonas 
Rauba dirbo^ buvo kitame 

, miesto gale. Važiavimas 
tęsėsi pusvalandį, o kartais 
ir ilgiau. Jonas Rauba bu
vo išrikiuotas žmogus ir 

‘ niekada nepasivėlindavo.
'• Rudeninis oras buvo drėg

nas. Šaltas, smarkus vėjas 
pūtė ir blaškė nukritusius 
nuo medžių lapus į visas 
pūšfes. Dangus buvo ūkano
tas ir grąsino lietumi.
U Priėjęs būso stotį, Jonas 
Rauba sutikdavo daug pa
žįstamų ir kaimynų. Su vi
sais pasisveikindavo ir kal
bėdavo apie rytinių laik
raščių žinias.

Prisiėjo truputį palaukti, 
kol busas pribuvo. Atvažia
vo busas ir sustojo. Visi 
laukiantieji pasažieriai su
ėjo į vidų ir Jonas Rauba 
paskui visus. Užmokėjo 
lerą ir paprašė trensferio. 
BilVo vietos dėl sėdėjimo. 
Atsisėdo Jonas Rauba prie 
pat langelio ir žiūrėjo, ma
nydamas sau, kur ta daugy- 

. be žmonių skubėjo. Važia
vo su mašinomis, busais ir 
gutvekariais. Vyrai ir mo
terys greitai žygiavo, ro
dos, jie norėjo ką pasivyti 
arba pagauti. Dideliais ir 
mažais būriais vaikai su 
knygomis rankose ėjo į mo-

Buso vairuotojas kartas po 
karto papūsdavo su trūbele, 

• primindamas dėl tų, kurie 
’ jam užkirsdavo kelią, kad 

pasitrauktų į šalį, ir pesti- 
" ninkams pereinant skersai 

gatvės. ,
Kaip iš miego pabudęs, 

-Jonas Rauba pats savęs pa
klausė: Tai kas čia? Kam 
gi aš visada imu tuos trens- 
ferius? Ilgus metus dir
bau dirbtuvėje ir su busti 
hėgalėjau jos pasiekti. Tai 

Z tada tas trensferis dėl ma
tęs buvo reikalingas. Tu
rėjau persėsti į gatvekarį 
ir su juo davažiuoti prie 
darbo vietos.

Jau virš mėnesis kai dir
bu kitoje dirbtuvėje. Tas 
busas sustoja dvi gatvės to
lumo nuo tos dirbtuvės, kli

enoje aš dabar dirbu. Tai 
tas trensferis man visai ne- 
reikalingas^ Dvi gatves aš 

•'y visada, dabėgu ant savo ko-visada, dabėgu ant savo ko- 
jų- Gaila, kad tą trensferį 
sunaikinu be jokios naudos, 

f ■ **** Juk yra tokia dauguma 
X biednų žmonių.

- Jonas Rauba pakilo nuo 
sėdynės, paskambino dėl 

• buso sustojimo. Išlipęs iš 
bužo pradėjo eiti savo ke- 

;; litu Ant kampo dviejų gat- 
Vių stovėjo didelis astuonių 
aukštų pastatas. Atsiminė 

g; Jonas Rauba, kad praeida- 
mas pro šalį to pastato pa- 

** stebėdavo, kaip to pastato 
| tarnas (dženitorius), ne-

gras, darbuodavosi čia. Su
žinodavo nešvarius daiktus, 
supildavo į krepšį, išnešda
vo didelius kenus stf~pęle- 
nais.

Sustojo Jonas Rauba ir 
truputį pamąstė. “Bet šian
dien aš to tarno nebema
tau. Kad pamatyčiau, ati
duočiau jam tą mano trens- 
ferį gal jis turėtų kokios 
naudos iš jo.”

Priėjo Jonas Rauba prie 
pastato skiepo, duris pa
bandė atidaryti, bet buvo 
užrakintos. Pamatęs Jonas 
Rauba laiškų skrynutę ka
bant ant sienos prie pat du
rų, įkišo savo trensferį taip, 
kad galima būtų7 matyti. 
Dar sykį apžvelgė visą ap
linką. Gal pamatytų tą 
tarną. Nepamatęs nieko, 
skubėdamas nužygiavo link 
dirbtuvės.

Per visą mėnesį be palio
vos Jo.nas Rauba, sustodavo 
prie to didelio pastato. Pri
eidavo prie skiepo durų, pa
mėgindamas jas atidaryti. 
Bet rasdavo jas visada už
rakintas. P a ž i ū rėdavo į 
laiškų skrynutę, trensferis 
būdavo iš ten išimtas.. Jo
nas Rauba vėl įdėjo savo 
šiandieninį trensferį ir sku
biai nuėjo savo keliu.

Buvo tai šlapias, šaltas 
rytas. Lietus lijo, kaip iš 
kibiro. Vėjas švilpė'. Jo
nas Rauba pasikėlė nuo sė
dynės, paskambino dėl bu- 
so vežiko. Bus.as sustojo 
ir Jonas Rauba išlipo. Ne
spėjo jis atidaryti lietsar
gį, smarkus vėjas pagavo 
tą lietsargį persukdamas į 
visas puses. Sudraskė be
veik į šmotelius.- Dar mė
gino pataisyti. Bet nebuvo 
jokios vertės jį su savim 
neštis. Pametė tą sulaužy
tą lietsargį ant gatvės ir 
skubėdamas prisiartino prie 
to didelio pastato.

Tekinas pribėgo prieskle; 
po durų, pabandė jas ati
daryti, bet vėl rado užra
kintas. Skubiai įkišo savo 
trensferį į laiško skrynutę 
ir pradėjo eiti savo keliu. 
Pasigirdo balsas už skiepo 
durų. “Malonėk palaukti 
truputį.” Durų raktas su
krekėjo. Durys atsidarė. 
Jonas Rauba sustojo, atsi
suko ir pamatė tarp durų 
stovintį mažo ūgio negrą su 
meiliška šypsena ant jo lie
so, išvarginto veido. Ant 
jo pečių gulėjo sudraskyti, 
su prakaitu permirkę juodi 
marškiniai. Kelnės buvo 
lopytos beskaitlingai. Vei
das apipiltas pr a k a i t u. 
Akys liūdnos, pilnos skaus
mo.

Jonas Rauba priėjo prie 
pastato tarno, kuris stovė
jo tarp atvirų durų. • Per 
skiepo duris veržėsi laukan 
anglių gazas ir drėgnas 
kvapas.

—Tai tamsta esate tas ge
rsis žmogus. Jūsų gera šir
dis ir žmoniškas pasielgi
mas yra neapsakomas. Ne
galėjau suprasti, kaip tas 
trensferis. čia į laiškų skry
nutę pakliūdavo. Daug kar
tų mėgindavau j pasislėpti 
kur nors, norėjau pats sa
vo akimis pamatyti ir pa
žinti tą geradėją. Čia gy
vena tokia dauguma svieto. 
Bet iki šiandien man vis 
nepasisekė.

—Darbo čia be jokio ga
lo. Reikia kūrenti didelį 
pečių. Primesti pusę tono 
anglies. • Anglis čia varto
jama minkšta, daug dulkių 
ir gazinio kvapo. .Išimti 
pelenus iš pečiaus ir supilti 
į pusę tuzino didelių kenų. 
Čia vėl galybė dulkių. Nuo 
tų dulkiu ir anglių kvapo 
mano krūtinė skauda, šluo
ti ir mazgoti grindis ir apva-

Amerikos

'O

Darbo Federacijos vadai, sekretorius-iždi- 
ninkas William F. Schnitzler (kairėje) ir prezidentas 
George Meany. Jie tariasi apie tuos pataisymus, ku
riuos Amerikos Darbo Federacija norėtų pateikti prie 
Taft-Hartley įstatymo. Federacijos taryba savo posė
dyje nutarė reikalauti to įstatymo įiataisyrtio. Ji jau

1 -- -— .. ey įstatymą pa-nebereikalaus iš Kongreso Taft-Hart 
naikinti, atšaukti.

PRAKALBŲ MARŠRUTAS
GERAM TIKSLUI

Per Visą kovo mėnesį eis 
įtempta kampanija dėl atšau
kimo nuožmaus Walter-Mc- 
Carran Įstatymo. Kampaniją 
varys Amerikinis Svcturgi- 
miams Ginti Komitetas ir vi
sos kitos organizacijos, kurios 
šiam įstatymui priešingos.

Sveturgimiams Ginti Komi
teto veiklusis seku. Abner 
Green leidžiasi siu maršrutu 
šio vajaus reikalais. Labai 
svarbu, kad visur, kur jis lan
kysis ir bus rengiamos prakal
bos, skaitlingai dalyvautų vie
tos lietuviai. Prašome visų pa
žangiečių į tai atkreipti savo 
dėmesį.

Abner Green prakalbos Į-

Chicago, III.
Kaip stovi Ex-niainierių 
Klubas

Klubas jau gyvuoja trylikti 
metai. Nuo pat susitvėrimo 
klubas pasirodė veiklus, ren
gė piknikus, koncertus, vaidi
no veikalus ir dasivarė greitu 
laiku ligi šešių šimtų narių.

1947 metais suorganizuotas 
choras Ex-Mainierių klubo 
iniciatyva ir veikia ligi šiol. 
Kaipo užvardintas draugiš
kas klubas savo veikla jis ati
tinka savo vardui.

Sergantį klubo narį atlanko 
ligoje. Mirusiam nuperka ge
lių vainiką už $15.00 vertės 
ir duodama grabnešiai veltui. 
Už tokią menką mokestį, na
rys išbuvęs metus laiko klube, 
gauina tas privilegijas.

Ligi šių 1953 metų klubo 
metinė mokestis buvo tik 50 
centų, bet jau’ nuo sausio 1, 
1953 .metų, klubas nutarė 
duokles pakelti ligi vieno do
lerio ir tai labai maža metine 
duoklė. Įstojantis naujas na
rys privalo mokėti $1.25. Do
leris metinės duoklės ir 25c. 
už mokesčių knygutę, kurioje 
yra nužymėta kartu ir klubo 
nuostatai — konstitucija, ku
rią kiekvienas 
privalo turėti.

Nors narinės 
labai mažos, ir
mi labai seno amžiaus, kartais 
net ir ligoniai (kas neturėtų 
būti ateityje), vienok klubas 
finansiniai laikosi neblogai.

O tuomi neblogai, kad klu
bas turi visą eilę darbščių na
rių, kurie dirba ištikimai vi
suose klubo ir choro parengi
muose, kaip žiemos metu sve
tainėse, taip vasaros metu pik
nikuose.

Ir tas jų darbas, sunkus 
darbas, teisingas darbas — 
sudaro klubui finansinę para
mą. Pagalvokime, 1952-rais 
metais mirusiem' klubo na-

klubo narys

duoklės yra 
nariai priima

vyks 
tose:

sekaimose dienose ir vie-

Vakario mėnesyje
d. — Cleveland, Ohio.
d.
d. —- Chicago, III.

27-28 d.d. — Minneapolis, 
Minn.

24

26
Detroit, Mich.

Kovo mėnesyje
1-2 dd. ,— Portland^ Ore.
3-7 dd. |— Seattle, Wash.
8-11 dd.|—S. Francisco. Cal.

12-16 dd—Los Angeles, Cal.
17 d. —į Salt Lake City.

Kansas City, Mo.18 d.
20-22 d^l.—Chicago, Ill. 

23-25 dd -Washington,D. C.
Pilietis.

riam už gėles išmokėta $227.-

sau, tegul narysDuokim sau, tegul, narys 
(dabar moka dolerį metam, tai 
turi klube
kol Įmokės 15.00 dol., kuriuos 
jis gauna ^ėlėm. Tikrai drau
giškas klubas, ar ne ?

1952 mir 
narių, tuo 
Pilnai 
klubas turi 
gų turi $2,962.31.

Susirinkimus laikb kas tre
čias penktadienis, K. Ūkelio 
svetainėje, 
Avė. Į Ex-Mainierių 
verta prisirašyti, nes tai tikrai 
draugiškas klubas.

Klubo Koresp.

išbūti 15 metų pa-

ė geram stovyje 15 
tarpu prisirašė 97. 

užsimokėjusių narių 
viršaus 500. Pini-

3436 Lituanica 
klubą

Norwood, Mass
Mano padėka visiems drau-1 

gams ir draugėms už man ser
gant aplankymą. Nors dar 
pilnai nep^sveikau, bet jau
čiu, kad koja sveiksta 4r tikiu, 
kad greitoje ateityje pradėsiu 
vai.....
kad iki 
lazdų pagalbos vaikščioti. Nes 
šią diehą mes turėsime važiuo
ti į Richmond

ikščioti. Daktaras užtikrino, 
d iki kovo 29 d. galėsiu be

Hili; N. Y.,

operetes pastatymui! Aš stu
dijuoju dainas taipgi ir veika
lą ir man skirtą rolę.

Todėl dar kartą ačiū Zaru- 
bams, Casperams, Krasauskui, 
ir visiems mano giminėms už 
atlankymą manęs ligoje. 
Trumpoje ateityje būsime vi
si drauge ir veiksime išvien.

Frank Preibis.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pus).) 

šų dalyką. Iš už jūrų, už mar
ui ų atlėkę keturi šimtai lėktu
vų su atominių bombų krovi
niu per vieną užpuolimą ant 
mūsų šešiasdešimts penkių 
miestų, girdi padarytų galą 
dėl 7,500,000 žmonių!

Pavojaus, žinoma, yra, bet 
be galo daug yra ir blofo, 
perdėjimo, gązdinimo. Visi 
drebėkite ir nieko nesakykite 
prieš ruošimąsi karui ir prieš 
nesvietiškus taksus.

Ką gi reiškia atominės bom
bos pavojus? Reiškia tik vie
ną: visiems sveiko, pilno pro
to žmonėms reikia kalbėti ir 
kovoti už taikos išlaikymą. 
Deja, mūsų naujieji valdovai 
nė kalbėti nenori apie žygius 
taikos išlaikymui, apie atomi
nės bombos pavojaus prašali- 
nima.

—o—'
Anglijos kolonijoje Kenya 

šiomis dienoniis nacionalistai 
nudėjo dešimt anglų, o ang
lai nužudė dvyliką nacionalis
tų. Taip ir eina tenoras.

Anglai imperialistai turi ei
ti laukan iš tos kolonijos. Jie 
ten 
nių

pavirto teroristais ir žmo- 
žudytojais.

ir

Iš Istorijos
(Tąsa iš trečio pusi.)

2,400 jūrinių kanuolių,
bet paskutiniojo caro atsi
likę generolai nesugebėjo ją 
tinkamai panaudoti ir ap
rūpinti amunicija.

Laike Hitlerio užpuolimo 
ant Tarybų Sąjungos tary
binė artilerija atliko vy
riausią priešo naikinimą. 
Kovoje prie Maskvos 1941 
m. Sovietai sunaikino 1,500 
Hitlerio tankų, ir tai buvo 
daugiausiai darbas rusų ar
tilerijos. Prie Stalingrado 
1942 m. Tarybų armija pra
dėjo puolimą apsupimui vo
kiečių iš virš 3,000 kanuo
lių. Prie Šiaulių 1944 m. 
tarybinė artilerija per sep
tynias dienas sunaikino 414 

•Hitlerio tankų. Laike Ber
lyno apsupimo 1945 m. Ta
rybinė armija naudojo virš 
41,000 kanuolių ir minosvai
džių.

Bet artilerija brangiai lė- 
šuoja ne vien pagaminti, 
bet ir amunicija aprūpinti.

1944 metais Tarybų Są
jungos fabrikai pagamino 
virš 100,000 kanuolių ir 
mortirų ir daugiau kaip 
240,000,000 sviedinių.

MĮSLĖ
Kuris greičiau pasensta — 

degtinė ar žmogus, kuris ją ge
ria?
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Pittsburgh, Pa
Steve Nelsoh bus paleistas 
po kaucija

Pennsylvanijos Aukščiau
sias Teismas patvarkė, kad 
Steve Nelson, Įžymusis dar
bininkų vadas, turi b*Qti išleis- 
stas iš kalėjimo po kaucija. 
Kaucija nustatyta $20,000. 
Vietiniai reakcionieriai norė
jo, kad kaucija siektų $100,- 
000, bet teismas jų pasimoji- 
mą atmetė.

Šiuos žodžius rašant Steve 
Nelson tebesėdi kalėjime šia
me mieste. Kaip jau žinoma,

jis nuteistas 20 mėtų kalėji- 
man. Stengiamasi paskolomis 
sukelti pinigų dėl kaucijos.

Nelsono paleidimas po kau
cija taipgi reiškia, kad vals
tijos teismas sutinka tą že
mesnio teismo nusprendį pe^ 
žiūrėti, perkratinėti. Tai skafl! 
tomą dideliu pažangiosios vi
suomenės laimėjimu prieš re
akcionierius. Rep.

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1954 me
tams.

Kviečiame Dailininkus į 
Rankdarbių Parodą

Dienraštis Laisvė rengia rankdarbių parodą, 
įvyks šeštadienį ir Sekmadienį

Balandžio 25 ir 26 April
Tai bus siuvinių, mezginių ir visokių kitokių rank
darbių ir meninių piešinių paroda. Kas tik kuomi
galibe pasirodyti meno srityje, pagal aukščiau nu- 
rodymo, kviečiame į parodą.
Visas pelnas nuo parodos yra skiriamas dienraš
čio Laisvės išlaikymo fondui. Nes dienraščio Lai
sves bendroves suvažiavimas atsikreipė į visuome
nę prašydamas sukelti $8,000 fondą.

Paroda Įvyks Šeštadienį ir Sekmadienį 
Balandžio 25 d. muzika nuo 7:30 vai. vak
Balandžio 26 d. paroda prasidės 2 vai. p.p

MUZIKA NUO 6-tos VAL. VAKARO

Abiem vakarais Įžanga tik 50c asmeniui

Kviesdami dailininkus prašome išanksto pranešti, 
ar stojate į parodą ir kuomi manote prisidėti. Ži
nant ką turėsime, bus lengviau suderinti visą pa
rodos vedimą.

Bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Taipgi bus priimami ir pirkti daiktai parodai. Ku
rie negalite patys nieko pagaminti, galite nupirk
tais daiktais prisidėti prie parodos. Labai bus 
naudingos piniginės dovanos parodai. Nes rengė
jai turės daug ko dapirkti parodos suderinimui.

Jei Tamsta nori pasiskaityti 
giliai sielą jaudinančią apysaką, 
ta tuojau įsigyk ir persiskaityk

Mortos Vilkienes Divorsas
Parašė 

MIKAS RASODA-MIZARA

Šią apysaką autorius labai a lydžiai sukūrė ir padova
nojo Laisvei jos gyvavimo 25-rių metų sukakties pro
ga. Tikrenybėje, tai yra dovana visuomenei.-
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ŠLIUPTARNIAI
Paraše Algirdas M ar gėris

Amerikos Lietuvių Tautinio Atgimimo Laikų 
Istorinis Romanas

652 puslapių, Drabužiniais Apdarais Knyga.

lietuvių kunigija prakeiksmu puolė Dr.Kodėl
Joną šliupą? Kodėl jo mokslo sekėjus kunigai 
vadine 
vo Dr

“šliuptarniais” ? Pagaliau, kas ištikro bu- 
Jonas šliupas. Kodėl jis buvo garsiausias 

lietuvis ant žemės kamuolio?-
Kaina $5.00> Nupiginta Kaina $4.00

Perskaitykite knygą ŠLIUPTARNIAI ir 
žinosite tiesą apie Šliupą.

mi

Mortos Vilkienės gyvenimas nuo jaunystės iki vidur
amžio, tai šiurpūs vargai, rūpesčiai, kančios ir ašaros. 
Tikrai genialiai autorius nupiešia Mortos Vilkienės 
figūroje tūkstančių biednų moteriškių kovą persilauži
mui iš tamsumo, religinių prietarų ir ekonominės 
priespaudos į savarankų, laisvą gyvenimą.

Čia autorius' gyvai vaizduoja kietą kaip plieną mote
riškės karakterį, jos žvalumą amerikiniame gyvenime, 
aiškų nusistatymą ir pasiryžusią kovą išsilaisvinimui 
kaipo moteriškė ir kaipo žmogaus iš senovės prietarų 
ir ekonominės nelygybės. Ji pasiryžusiai imasi apšvie
tus, sutrempė tamsūnų pletkus ir drąsiai žyguioja 
progreso keliu. Kovoja už šviesesnį gyvenimą nuo pat 
savo namų vergijos iki plačiosios visuomenės reikalų.

ši apysaka yra tikra istorija ankstyvojo lietuvių išei
vijos gyvenimo Amerikoje. Tikras vaizdas jų kultūri
nio gyvenimo.

KNYGA IŠ 315 PUSLAPIŲ, KAINA $1.00 

GAUNAMA LAISVES KNYGYNE
f. Knyga Šliuptarniai gaunama Laisvės Knygyne.

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Penktadien,, Vasario-Feb. 20, 1953

lyti visą apylinkę. Man la
bai sunku ir vargingas ma
no gyvenimas.

Steponas Joniškietis 
(Pabaiga rytoj.)
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(Tąsa) dėmiojo gyvenimo melą, kurio, ji nebuvo

Būtų turėjusi dėl to kankintis... Nė 
f. kiek! protas tai papildė savais ištek

liais. Jis turėjo pakankamai darbo, pa
skirstydamas naujus atradimus. Nes 
šiais pirmaisiais mėnesiais ji daug buvo 
atradusi; ji atrado viską. Ir vis dėlto 
kas gi buvo pasikeitę? Darbas, — ji pa
žino jį (ji manė jį pažįstanti). O mies-

* tas, žmonės buvo tie patys šiandien,
> kaip ir vakar...

Bet nuo vienos dienos iki sekančios vis- 
J ‘ kas pasikeitė. Nuo tos valandos, kai ji 

pradėjo ieškoti sau duonos, prasidėjo ti
krasis atradimas. Meilė buvo ne tai... 
Ir net ne motinystė. Ji nešiojo jas sa-

• yyje. O jos gyvenimo tik menka dalis 
jomis pasireiškė. Bet kai tik ji perėjo į 
neturto stovyklą, ji tuoj rado pasaulį.

Pasaulis yra kitoks, žiūrint į jį iš vir
šaus, ir kitoks — iš apačios. Dabar Ane
ta buvo gatvėje, tarp namų gretų, ku
rios tįsta tolyn: matosi asfaltas, purvas, 

, automobilių grasymai ir banga praeivių.
I J Matosi dangus ten aukštai (retai gied- 

ąįis) — ten aukštai, kai turi laiko! Tar- 
puląikis dingsta: visa, kas sudarė anks
tyvesniojo gyvenimo objektą — visuo
menė, susitikimai, teatrai, knygos, inte
lektualinė ir malonumų prabanga. Pui
kiai žinai, jis tebėra, gal būt, jį ir mėg- 
tumei; bet reikia galvoti apie kitus da
lykus!.. Žiūrėti sau po kojų, priešais sa
ve, saugotis, eiti greit... Visi tie žmonės, 
.kaip jie bėga!.. Iš aukštai matėsi tik 
tingiai srovenanti upė; ji atrodo rami, 
o srovės smarkumo nepastebima. Lenk
tynės, lenktynės dėl duonos...

• Tūkstantį kartų Aneta/'buvo galvoju- 
‘ si apie padėtį, kurioje ji šiandien atsi-

dūrė, apie dirbančiųjų ir nepriteklių
?t kenčiančiųjų pasaulį. Bet jos tuometinis 

galvojimas nieku nebuvo panašus į da- 
« įbartinį jos galvojimą, kai ji pati yra to

• pasaulio dalis...
Vakar ji tikėjo demokratine žmonijos 

^Teisių aksioma; jai atrodė neteisinga, 
t 'jlfacl masėms jos gali būti atimtos.—Šian- 
Į „fJnien neteisinga (jei dar buvo klausimas 
į apie, teisingumą ir neteisingumą) tai, 

« kad dar yra teisės privilegijūotiesiems.
I J Nėra Teisių, Žmogus į nieką neturi tei- 

sės. Niekas jam nepriklauso. Jam rei- 
? :i kia iš naujo užkariauti kiekvieną daik- 
v f tą, kiekvieną dieną. Tai yra Įstatymas:
\ . Savo kaktos prakaitu pelnysi duoną. Tei

sės yra sukto kovotojo suktas išgalvoji- 
' mas, kad galėtų pateisinti savo buvusios
• kovos grobį. Teisės yra ne kas kita, 

>,< kaip vakarykščia galia, kuri krauna pi-
-nigus. —- Bet gyvoji teisė, vienintelė, 

■<yra darbas. Užkariavimas kiekvienos 
dienos... Kokia staigi žmonijos mūšio 

.. lauko vizija! An-etos ji visiškai ne-
\ f baidė. Narsuolė sutiko su ta kova kaip

• su būtinybe; jai atrodė ji teisinga, nes 
’ ‘ ji pati buvo “pasiruošusi”, jauna ir tvir

ta, Jei ji nugalės, tuo geriau! Jei ji 
bus nugalėta, tiąk to! (Ji nebus nugalė-

;a ta...) Ji neatsisakė nuo gailestingumo.
Bet ji išsižadėjo silpnybės. Pirmasis iš 
visų uždavinių: “Nebūk šiaudadūšis!”

. Naujoje to darbo įstatymo šviesoje jai 
■ j^skas paaiškėjo. Senieji tikėjimai buvo

■ atiduoti bandymui. Tr nauja moralė, ant 
ant. senosios griuvėsių, iškilo sucemen-

■_ tuota ant herojiško pagrindo. Atvirumo 
moralė, jėgos moralė, o ne fariziejizmo 

B? s^Pnumo moralė... Ir pastatydama į 
v šią šviesą ją kamavusias abejones, ypač 

tą, kuri giliausiai jai smigo į širdį:-—-Ar 
r, aš turėjau teisę į vaiką? — ji pati sau 

atsakė:
— Taip, jei aš galiu jį išmaitinti, jei 

|įNt moku iš jo padaryti žmogų. Jei aš tai 
galiu +— gerai. Jei negaliu—blogai. Tai 
vienintelė moralė; kiekviena kita yra 

J", veidmainiška...
Šis nepalaužiamas sprendimas paclvi- 

gųbino jos jėgas ir džiaugsmą kovoti...
Taip ji galvojo, dieną vaikščiodama 

Paryžiuje nuo vieno darbo į kitą. Vaikš- 
čiojimas pažadindavo galvojimą. Dabar, 

' kai kasdien darbas buvo nuosekliai su- 
p skirstytas, svajonės atgavo savo teises.

Bet svajonė pab.udusi, aiški, tiksli, sva- 
jdįpė ke rūkų. Juo jos laikas labiau buvo 

Lt atseikėtas, juo daugiau ji išnaudodavo 
/^hnažiausius jo tarpelius; kaip vijoklis ji, 

Įkopė, padengdama dienų sienas. Aneta 
savo platų tikrosios žmogiškos moralės 
supratimą sugretindavo su dienos paty- 

| rimais. Dabar ir neturtas atvėrė jai 
akis. Nauju žvilgsniu ji perverdavo mo-

pastebėjusi, kol pati ten tūnojo.
Pabaisiškas nenaudingumas to gyve

nimo — devynių dešimtųjų j gyveniino, 
ypač moterims... Valgyti, miegoti, dau
gintis... Taip, tik viena dešimtoji nau
dinga. O likusiosios dalys... Toji “civi
lizacija”? Tai, kas vadinama “galvo
ti”?.. Vyras (vulgus umbrarum) — ar 
jis iš tikrųjų sukurtas galvoti? Jis nori 
save tuo įtikinti, jis dėl to net ir laikyse
ną įsikalė, ir jam atrodo ji būtina kaip 
kokie šventi mostai. Bet jis visiškai ne
galvoja. Jis visiškai negalvoja prie sa
vo dienraščio, prie savo rašomojo stalo, 
prie rato, sukančio kasdienius veiksmus. 
Batas sukasi su juo, sukasi tuščiai. O 
ar galvoja tos jaunos mergaitės, kurias 
Aneta yra įpareigota, mokyti? Ar jos 
supranta tuos žodžius, kuriuos . girdi, 
skaito, sako? Kuo virsta jų gyvenimas? 
Tai keli milžiniški ir niūyūs instinktai, 
glūdi susnūdime po krūvomis pigių pa
puošalų. Geisti ir naudotis... Mintis' 
taip pat yra vienas jų pigiųjų blizgučių. 
Ką gi apgauna? — Save... Tos civilizaci
jos apdaras, jos prabanga, jos menas, jos 
judėjimas ir jos triukšmas (triukšmas! 
tai viena iš jos kaukių, norinti įtikinti, 
kad ji skuba prie tikslo! Kokio tikslo? 
Ji skuba, norėdama apsisvaiginti...),— 
kas gi po tuo apdaru? Tuštuma. Jie tuo 
didžiuojasi. Jie didžiuojasi savo blizgu
čiais, savo žodžiais, savo skambaliukais. 
Kaip reti tie žmonės, kuriuose pasireiš
kia Būtinybės blykstelėjimas!.. Bet tūks
tantmetis Gyvulys visai nesupranta sa
vo dievų ir savo išminčių balso: jam tai 
tik vienas skambalėlis viršaus. Jis neiš
eina iš geismo ir nuobodulio;rato... O! 
koks dirbtinis pastatas yra žmogiškoji 
visuomenę, žmogus! Jis laikosi iš pa
prastumo. Jis sugrius iš karto...

Tragiškos mintys. Jos netemdė karšto
sios Anetos. Vidinis dvelktelėjimas su
kuria džiaugsmą arba liūdesį, bet ne idė
jas. Po ramiu dangumi anemiška siela 
sunyksta iš melancholijos. Tvirta siela 
ir audrose linksniai -apsisupa šešėliais 
kaip saule. Ji gerai žino, kad jie. kaita
liojasi, x— kartais Aneta grįždavo; pri
slėgta nuovargio ir ateities be. šviesos. 
Ji guldavo, miegodavo; naktį juokingas 
sapnas ją pažadindavo besijuokiančią. 
Arba vakare ji budėdavo, palenkusi kak
tą prie darbo; pirštai eidavo savo keliu; 
smegenys savu, ir staiga pakeliui jie nu
skindavo juokingą mintį: štai ji ir pra
linksmėjusi! Ji turi stengtis perdaug 
garsiai nesijuokti, kad nepažadintų‘Mar
ko. Šluostydamasi akis, ji sako: “Aš 
idiote!” Bet jos našta palengvėjus. Šie 
vaikiški atsipalaidavimai, šios staigios 
reakcijos — išganingas paveldėjimas, 
paeinąs iš jos giminės. Kai širdis apsi
niaukusi, pakyla džiaugsmo vėjelis. Ir 
jis nuvaro debesis.

Ne, nereikėjo nei išsiblaškymų, nei 
knygų!' Aneta galėjo iki soties skaityti 
savyje pačioje. Ir pati patraukliausia 

• knyga: sūnus. *
Jis baigė septintuosius' metus. Jis daug 

lengviau pergyveno aplinkos pasikeiti
mą, negu būtų buvę galima įsivaizduoti. 
Malonus ar ne, bet tai vis dėlto buvo pa
sikeitimas. Tada ir jis pats pakeitė kai- 
lįr lyg žalčiukas... Nedėkinga vaikystė! 
Visi Silvi lepinimai ir meilikavimai (ji 
buvo taip tikra turinti jam galios!) — 
jis puikiausiai be jų apsiėjo. Po ketu
riasdešimt aštuonių valandų jis apie tai 
nebegalvojo.

Iš tikrųjų ne taip yra, kaip mes-galvo
jame, kas vaikui patinka ar nepatinka. 
Savo naujajame gyvenime pirmiausia 
Markas įvertino licėjų, į. kurį motina jį 
siuntė jo gailėdama, ir vienatvės valan
das, kai niekas negalėjo su juo užsiimti.

Aneta apsigyveno mažame penktaja
me aukšte viršum tirštai gyvenamos 
Monž gatvės. Laiptai statūs, butas ank
štas, lauke triukšmas; bet viršum sto
gų buvo erdvės: o tai jai buvo reikalin
ga; triukšrųas jos nevaržė: ji buvo pary
žietė, pripratusi prie judėjimo, — jai tai 
buvo beveik reikalinga; ir juo daugiau 

, būdavo triukšmo, juo ji smagiau svajo-. 
davo. Gal kartu su subrendimu ir jos 
prigimtis taip pasikeitė; visapusiškas fi
zinis gyvenimas ir reguliarus darbas jai 
suteikė pusiausvyrą, stiprius nervus — 
o tai ji ne visados buvo turėjusi ir tai 
neamžinai truks.

(Bus daugiau)

Newark, N. J.
Trys Mylimos”

22 dieną, tai yra
3 valandą po pie-

Atvažiuoja “ 
iš Brooklyn^

Vasario 
sekmadienį,
tų,'Brooklyn© dramos grupė 
suvaidins Newarke komediją 
“Trys Myliipos,” vadovaujant 
J. Juškai.
Choras, Ukfainų
Beacon St., Newarke.

“Trys Mylimos” — 
prastai graphs 
yra grąžau 
nimo paimtas. Rodosi, patp 
gyvenimas -diktuoja šio veika
lo rašytojui. . . -

Sietyno 'Choras duos puikų 
koncertą iš ‘ naujų dainų ir 
operetės, kurios dabar Milda 
stropiai mpkina, ruošia pasta
tyti šį pavasarį.

Taigi, I sietyniečiai. kviečia 
visus ir viįsas iš arti: ir toli pa
matyti veikalą, koncertą ir 
savo senus draugus. Pasigro
žėsite mėlio šedevrais ir sma
giai pralpisite sekmadienio po
pietį. I
KELRODIS:
Nuo' Pehn. stoties, Newarke, 

galite inįiti buisus: No. 25— 
Springfield Ave., tik pusė blo
ko eiti ifki salės; arba imkite 
So. Orange Ave., irgi tik pusė 
bloko eiti. Matysimės.

Rengia Sietyno
Salėje, 57

ne pa
veiksiąs, kur 

humoro. Iš gyve-

Girardville, Pa.
Uždarė dvi kasyklas.

Prieš pačias Kalėdų švent. 
tapo uždaryta kasykla, kurio
je dirbo apie 125 mainieriai. 
ši kasykla vadinasi “Hunter 
Tunnel” ir priklauso Reading 
Coal and Iron kompanijai. 
Kasykla randasi palei pat Gi
rardville miesčiuką. Tai šio 
miesčiuko gyventojai p^ijus 
nemalonų darbo netekimą, 
nes kitur nėra jokios vilties 
darbą gauti. Uždarymo prie
žasties kompanija nebeskel
bia.
Ši pati kompanija uždary
sianti ir kitą kasyklą

Reading Coal and Iron Co.' 
vice-'prezidentas George A. 
Roos per spaudą pranešė, jog 
nuo vasario 14 d. taps užda
ryta “Reliance Mine”, kuri 
randasi palei Mt. Carmel, Pa; 
Joje dirba apie 250 mainie- 
rių. Priežastis kaip jie sako 
yra išsibaigusi anglis, kuri 
duodanti mažai pelno,. Taip 
jie sako.
Mirė

Mainierių unijos 9-to dist- 
rikto vice-prez. John F. Oshin- 

ski 12 d. vasario numirė Sha
mokin ligoninėje. Buvo dar 
jaunas, tik 48 metų amžiaus. 
Mirė nuo širdies ligos ir ka
syklų astmos. Jis buvo nuo 
jaunų dienų, dirbęs kasyklose, 
o nuO 1942 metų užėmė vice
prezidento vietą. Buvo veik
lus ir kovingas unijos vadas. 
Todėl visi mainieriai liūdi ne
tekę savo vado, ir reiškia 
užuojautą jo šeimai. A. K.

Montello, Mass.
Pabaigoje sausio mėn. iš

važiavo į Floridą mūsų geri" 
dienraščio Laisvės patriotai ir 
rėmėjai, Vincas ir Jadviga 
Smųidinai, ir su,jais Biručių 
Draugijos narės- Sofija Nar- 
vaišienė ir Bladislava Baro
nienė. Paskiau^ išvažiavo ge
rai žinoma laisvietė Else Za-' 
leskaitė. Apie juos tuo tarpu 
nieko negirdėti, mat, dabar 
jie ten turi “good time,” nau
dojasi šiltu oru, saulės spin
duliais. O mes čionai pasilikę 
kenčiame visokius vėjus, pū
gas, sniegus ir lietų.

Išvažiavo Floridoh ir J. Ži
linskas su savo žmona iš Wal
tham, Mass. Pirmiau jie yra 
gyvenę Lewistoh, Me. Geri 
laisvieČiai. Turėjo daug viso
kių knygų, kurių negalėjo iš
sivežti, tai kreipėsi į LLD.( 7 
Aps. kad ši knygas paimtų.

—o—
Birutės- pašaipūnė draugija 

rengia vakarienę su šokiais. 
Įvyks balandžio 11 d. Visos 
narės turi parengime daly
vauti. Tikietai platinami iš 
anksto. ' Žolynas.

MONTREAL, CANADA
Paruoštas subvei planas

Montreal Transportacijos 
Komisija patiekė metų laiko 
studijuojamą planą dėl subvės 
(požeminio susisiekimo). Nors 
planas, kaip pranešta spaudai, 
dar tebėra tik bendro pobū
džio, tačiau, sakoma, kad jis 
paruoštas su visomis s.mulk: 
menomis, net ir su nustatyto
mis vietomis dėl subvės sto
čių. Yra žinoma, kad Komisi
ja bėgyje pereitų metų 89 
skirtingose vietose iškasė duo
bes ištyrimui žemės ir kt. Da
bar daromas apskaičiavimas, 
kiek gali kainuoti, su lyg nu
matyto plano.

Deja, tai dar bus vien tik/ 
planas. Transportacijos Ko
misija, apart paruošimo plano, 
neturi teisės eiti toliau. Bet 
kaip bus apskaičiuota staty
bos darbų išlaidos, planas bus 
įteiktas miestui apie birželio 
mėn. 16 d. Miestas tik tada 
nuspręs apie tolimesnius žy
gius.

—o— .
Ateities drabužiai

Kanados industrijų galva, 
Douglas Walkington, čia kal
bėdamas, tarp kitko išsireiš
kė, kad daroma patobulini
mai chemiškai pagamintiems 
siūlams, ir todėl drabužiai 
būsią taip išvystyti, kad jie 
tiks dėvėti visokiam ore — 
šaltyje ar šiltame laike, lietu
je ar giedroje. Jis kalba, kad 
tai įvyks netolimoje ateityje.

—o—
Daugėja automobilių gamyba

Kaip atrodo, tai automobi
lių skaičius auga daug spar
čiau, negu žmonių. Oficialiais 
duomenimis, nuo 194-5 m. iki 
1951 m., Montreale žmonių 
skaičius padidėjo 7.55%, o 
automobilių skaičius per tą 
patį laiką padidėjo, visu šim
tu nuošimčių.

Skaitlinės rodo, kad 1945 
m. Montreale buvo 950,884 
gyventojai, o automobilių tuo 
laiku buvo 67,296.

1951 m. miestas tepasiekė 
1,022,703 gyventojus, o auto
mobilių jau buvo 135,000.

—o— «
Miesto pareigūnams taksų 
numažinimas nelegalus

Income Tax’u Departmentas 
patvarkė, kad kaip ligšiol bu
vo praktikuota buvo nelęga- 
liška, nęs miesto majoro, val
dybos narių ir councillorių, ne 
visos algos buvo taksuojamos. 
Valdybos, nariai gaudavo liue
sus nuo taksų $2,100, o valdy
bos pirmininkas $2,600. Majo
rui buvo paliuosųota nvio tak
sų $4,000.

Jie mano, kad Income Tax 
Departmento patvarkymas per 
“klaidą” neteisingai padary
tas ir todėl tuo'klausimu bus 
vedamos derybos su finansų 
ministeriu Douglas Abbote, 
Otawoje. 

—o— 
“Viešnia” iš Lietuvos

“Nepriklausomos Lietuvos” 
redaktorius J. Kardelis giria
si, kad jis turįs viešnią, tik ką 
atvažiavusią iš Lietuvos. Ji 
jam pripasakojusi “baisių” 
dalykų apie dabartinę Tarybų 
Lietuvą, žinoma — nesąmo
nių. Bet papasakojusi ir juo
kingų dalykų, arba pasakoto
ja ir “NL” redaktorius, gra
žiai parodo, kokie juodu yra 
melagiai. Pavyzdžiui, ji jam 
pasakojusi apie Kauną ir jo 
laike karo sugriautus tiltus. 
Jos pačios žodžiais (“NL”, 
vas. 11 d.), “tiltą į Aleksotą 
sugriovė bėgdami iš Lietuvos 
sovietai... Vilijampolės tiltas... 
antrosios invazijos metu ir 
jis sunaikintas.” Dabar atsta
tyti, tik prasti, mediniai til
tai, “kurie važiuojant braška, 
traška ir baisu, kad į upę ne- 
nusiverstų”, sako ji. Gelžkelio 
stotis, irgi per karą sugriauta 
ir sal$o, ji dabar jau* 
atstatyta, bet, iš kitų pavyz
džių spėjant, galima prileisti, 
kad ji greičiausia taip pžlt bus 
medinė”. Reiškia, stoties ji ne
mačiusi, tik spėja.

Tas tik parodo, kad ta pa

nelė ar poniutė “viešnia” me
luoja, nemačiusi nieko. Juk 
jei važinėjo tiltais, tai turėjo 
matyti ir gelžkelio stotį, nes 
tiltas per Nemuną į Aleksotą 
ypatingai netoli nuo stoties. 
Abu su “NL” redaktorium— 
mulkiai.

—o--
Gražiai pagerbti Teresevičiai

Jų v a i k ų J. Puznokaičių 
iniciatyva, vasario 7 d., šv. 
Kazimiero parapijos svetainė
je, Martynui ir Uršulei Tere- 
sevičiams buvo surengta neti
kėta staigmena — pagerbti 
juodu jų 4 Ometų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga.

Dalyvavusieji juodviejų pa
gerbtu vėse pasakoja, kad nuo
taika buvusi labai gera. Ypa
tingai “jaunavedžiai”, nors ir 
po 40 metų po vedybų, buvo 
gražiai nusiteikę ir gerai at-, 
rodanti. Rengėjai ir svečiai 
suteikė jubilijatams daug gra
žių linkėjimų, ypač sulaukti 
auksinio jubiliejaus, ir dar 
apdovanojo vertingomis dova
nomis.

—o—
Po Floridą ir Kaliforniją

Pasirodo, kad iš Montrealo 
ir apylinkės yra ir daugiau 
lietuvių išvykusių į Floridą bei 
Kaliforniją pasikaitinti ten 
karštuose saulės spinduliuose, 
štai:

Sesutės Nancy Krikščiūnie
nė ir Annie Kreivienės, kurias 
pasiėmė jų sesuo amerikietė 
su savo vyru Tony 
B r a z d a u s k a s ir visi išva
žiavo į Floridą, mano aplan
kyti Kaliforniją ir New Mexi
co. Grįš namo tik po dviejų 
mėnesių.

Taipgi iš St. John, Que., 
lietuviai biznieriai, Jonas Tu- 
tėnas, batsiuvys ir restauranto 
savininkas J. Paulauskas taip 
pat išvažiavę ilgesniam laikui 
į Floridą.

—o— ■
Susižeidė

Ramijonas Valentą sunkiai 
susižeidė darbavietėje. Nete
ko trijų rankos pirštų. Jis dir
ba Canadian Tube kompanijo
je.

—o—
Mirė

Vasario 14 d. mirė Emilija 
Navardauskienė (Tvaiskaitė), 
sulaukusi 51 m. amžiaus. Pali
ko nuliūdime sergantį vyrą, 
Augustiną Navardauską, kuris 
randasi Grace Dart ligoninė
je; sūnų Stasį ir dukterį Bro
nę ; taipgi dvi seseris Montre
ale, Oną Kielienę ir Veroniką 
Ivaškevičienę.

Velionė iš Lietuvos kilusi, 
Vėjeliškių kaimo, Raguvos 
valse., Kauno apskr. Į Kana
dą atvyko virš dvidešimt 
metų atgal.

Kiek anksčiau, vasario 11 
d. mirė Jonas Geležiūnas, jau 
gerokai pagyvenęs žmogus. 
Jis į Kanadą buvo tik dabar, 
po šio karo, atvykęs. J.—

po operacijos taisosi namie,. 
174 Norfolk St., Dotchėstet. 
Gražus sumanymas

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas Cambridge, Mass., nu
tarė įsteigti lietuviams vaiku
čiams lietuvių kalbos pamokas 
klubo patalpose. Prof. Galinis 
kaipo mokytojas. Linkėtina 
šiam sumanymui gerų pasek
mių. Neabejotina, kad dauge-: 
lis jaunuolių susipažinę su tie- į 
tuvių kalba ateityje tuo la
bai džiaugsis. Aut. ,

Nuo Redakcijos: Apie Juo-- 
zapo Bedalio mirtį buvome 
gavę anksčiau vieną kores
pondenciją, todėl jūsų pasta
bų nededame. Labai ačiū už - 
rašinėjimą. *

Roseland, ffl.
Aido Choro veikla . Jį

Trumpai peržvelgsim vie- 
nos savaitės veiklą. Dabartį-* 
niu laiku pirmoj vietoj “BLIN- ’ 
D A”, bus suvaidinta kovo 8, 
Sokolų svetainėje. Pamokos 
būva net tris dienas savaitėje. 
Sekmadienį po piet susirinko 
kuone visi vaidylos. Pratimai 
ėjo vidutiniškai gerai. Prie.: 
to Aido Choras negailėjo 
užkandžių kas buvo tikrai; 
vietoje, nes pamokos tęsėsi L 
iki vėlyvo vakaro.

Jonas Griškėnas, senas Ai-: 
do Choro veteranas, dabąrti- J 
niu laiku užlaiko užeigą, 733 
E. 92 PI., negali dalyvaut cho-ij i 
re. Bet pilnai sutiko dalyviu? 
ti “Blindos” perstatyme. Jis • 
buvo šiose pamokose ir, žinot“' 
ką? Tai yra tikras aktorius,.* 
nors seniai nedalyvavęs. Nęi 
kiek nepamiršęs kaip orien- ’ 
tuotis ant estrados. Bra^o, 
Griškėnai! . .

Pereito penktadienio choro 
pamokose atsilankė svečių.. 
Mačiau buvo iš LKM Choro J. 
Juška, Kalenda ir Ę. .Kirka. 
Pastarasis turėjo reikalą su 
aidiečiais pasitarti apie ren
giamą festivalį LMS Pirmos 
apskrities, spąlių menesį 
1953 m. Aido Choras sukiko 
dalyvauti programose ir pa
skyrė komisiją tolimesniems 
susitarimams.

Mokytoja- Mildred Keller 
pradėjo naują dainą: šlama 
Šilko vėjai. Daina labai malo
niai skamba, atrodo, patiks 
publikai. -. ,

Girdėjau ji rengia keletą 
naujų dainų, kurios pirmu 
kartu pasirodys mūsų publi
kai.

Gerai, Mildute, darbuokis^ 
kiek galėdama, o tavo pastan
gos nenueis veltui. Nors kar
tais turėsi sunkumų, atsiras 
kas tave skaudžiai užgaus, 
mėgins pajuokti, nepaisyk to 
visko. Niekados nepadarysi 
gero, nepadarius klaidos. Lūi-' 
kas atiduos tau garbę.

Rėmėjas.

So. Boston, Mass.
Serga

Dar vis nepagijo po rimtos 
operacijos mūsų Klubo pirm. 
Juozapas Matulevičius. Net į 
ligoninę turėjo sugrįžti, vie
nok dabar jau eina jo svei
kata geryn ir gal neužilgo bus 
namuose, pas savuosius. Lau
kiame !

Klementiną Jakus taipgi

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAVSKAB)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•oc*

426 Lafayette St;
Newark 5. N. J. . 
MArket2-81TŽ

.......... ...... — ...........   i į.................. ...................  i nų mi.HįVįyil.į

5 pusl.-Laisve (Liberty) -Penktadien./Vasario-Feb. 20, 1963

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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



Komedija 
'Trys Mylimos” ir 
du jaunuoliai
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NwYorto^/^ferZInios Seimelis užgyrė
Dewey budžetą

’ LLD 185 kp. tun
programą pavasariui

LLD 185 kp. vasario 12-tą 
laikė susirinkimą Liberty Au
ditorijoje. Nors nedidelis 
skaičius narių atsilankė į su
sirinkimą, tačiau daug gerų 
tarimų padaryta.

A. Bimba kalbės spaudos 
klausimu L.M.S. Forume

Jau pradėti veiksmai 
fėrui pakelti

Ini i ai

L. GRAUNAS, 
Domicėlės rolėje

Nutarta surengti automobi
liais išvažiavimą kur nors Į. 
mišką balandžio pabaigoje, o 
gal gegužės prądžioje. Tam 
reikalui išrinkta komisija, 
suras vietą ir paskirs 
bei kliką išvažiavimui.

šis mūsų išvažiavimas netu
rės nieko bendro su rengiamu 
abiejų kuopų — LDS ir LLD 
—išvažiavimu. Mes ii’ ten da
lyvausime.
Antras nutarimas labai svar

bus. Nutarta po 
susirinkimo turėti 
deklamacijų, ka
dainų, ir kai ko* kito. Tas pri
klausys nuo mūsų pačių. Nes 
kalbėta, kad kiekvienas atė
jęs Į sekantį susirinkimą atsi
neštų kas buvo pasižadėta ko 
nors dėl programos paįvairi
nimo, ko nors meniško ir kul
tūriško, savo paties 
ar išmokto, ar šiaip 
gero visuomeniško.

Taigi, būtų labai 
malonu, kad mūsų 
nariai pasirūpintų
ateinančiam susirinkimui, 
bus linksmas, meniškai įvairus 
ir pirmas toks susirinkimo už
baigimas.

Trečias nutarimas: turėti 
vajšių laike programos. Vai
šių žada parūpinti komisija 
kaip užkandžių ir dar kai ko. 
Kai ateisite į susirinkimą, visa 
tai patirsite. Kuopietis.

JI
dieną

užbaiglmo 
diskusijų,

Kultūrinio forumo popietis 
Įvyks šį sekmadieni

Po dramos, muzikos, litera
tūros klausimų šis kultūrinis 
forumas rengiasi kibti į la
biau kasdieninę i]- tuo pačiu 
laiku gal labiau konkretišką 
ii- tuoj autinę temą. — spaudą. 
Galima sakyti, kad virš minė
tų temų keliai susibėga į vie 
ną ir tą pačią, tai draminę, 
muzikinę ii' literatūrinę temą, 
apie kurias mes skaitome mū
sų ii' kitų spaudoje. Be to, 
kaip mes kai kurie žinome, 
spauda vaidina daugybę svar
bių rolių, visų pirma žinių 
teikime, padėties aiškinimu, 
įvairių klausimų sprendime ir 
grožinės literatūros kūrinių 
perdavime skaitytojams ir tt.

Tad, spaudos klausimas 
yra mus visus Įdomaujantis 
klausimas. Ir kalbėti tuo klau
simu/ Kultūrinio Forumo 
gėjai pakvietė Antaną 
bą. Jo paskaita sudarys 
nančio forumo popiečio
sekmadienio, vasario 22-ros) 
centrinį punktą.

ren-
Bim- 
atei- 
(šio

sukurto, 
ką nors

Lietuvių Meno Sąjunga, ku
ri yra ir šio forumo iniciato
rė, domaujasi spaudos pažan
gos klausimais, kuri įgalina 
per spaudą kovoti už geresnį 
būvį, ir pažangą visame. Pa
žangi spauda visuomet buvo- 
i)’ yra geriausiu, kultūrinio 
kilimo laidu ir talkininke, ly
giai, kaip ir kultūrinis veiki
mas iš savo pusės turtina ir 
tvirtina spaudą.

Ir todėl šis forumas yra pa
geidautinas. A. Bimbos pas
kaita temojo “Spauda ir jos 
vaidmuo” apims platų klausi
mų barą, kaip tai spaudos 
laikysena dabartinėje padėty
je, jos vaidmuo visuomenės 
judėjime, lietuviškos spaudos 
ypatinga rolė lietuvybės iš
laikymui ir tt.

Forumo diskusijose ragina
mi visi pasisakyti spaudos rei
kalu plačiau, iškelti mūsų pa
čių trūkumus ir silpnybes ir 
išsiaiškinti sąlygas spaudos 
palaikymui.

Pradžia lygiai 3 vai. po pie
tų. Rengėjai.

Albanyje jau įteikti 
New Yorko mieste pakelti fė- 
rą. Tačiau tie biliai taip neva
dinami. Jais reikalauja panai
kinti esamąją Transportą ei jos 
Tarybą, kuri yra jau žinoma, 
kaipo miestinė įstaiga. Jos 
vieton siūlo įsteigti iš trijų as
menų “autoritetą.” Jį, žinoma, 
taipgi paskirtų valdininkai, 
bet jis nesiskaitytų valdžios 
organu.

Siūloma tam 3 asmenų auto
ritetui pavesti visą galią, kad 
darytų su važiuotės linijomis 
ir fėrais ką tik nori. Fėra ga
lėtų kelti tuojau, bet niekas 
negalėtų už tai kaltinti majo
ro nei kitų valdininkų.

Majoras ir kiti valdininkai 
dabar labai jautrūs. Dėl ko? 
Lapkričio 3-čią įvyks miesto 
valdininkų rinkimai.

Viskas, ką gubernatorius 
Dewey pasiūlė, tapo New 
Yorko Valstijos Seimelio už- 
girta. Demokratai vienas ki
tas kalbėjo, teikė tūlus savo 
pasiūlymus, tačiau tik dėl 
formalumo, be kovos už juos.

Kiekvienu klausimu balsai 
pasidalino pagal partines lini
jas: Senate 32 už, o 19 prieš; 
gi Assemblėjoje 98 už, 52 
prieš. Seimelį kontroliuoja re- 
publikonai.,

žinovai sako, kad demokra
tai galėjo pakreipti daugelio 
republikonų balsus savo pu
sėn, jeigu ištikro būtų to no
rėję, už tą veikę. Ypačiai New 
Yorko mieste tai galėjo pada
ryti, nes žmonės būtų padėję 
delegacijomis ir kitais veiks
mais.

Marininkas John Polželių. .
pagrasino nusižudyti, nes 
mergina jį atmetusi. Jis savo 
planą pranešė reporteriams.

i Ji prie tilto pasitiko policija 
! ir nuvežė i ligoninę.

SKELBK1TĖS LAISVĖJE

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE
STOP WISHING 

ING. Woman over 
with car, wishing 
Silver Sales field,
parlies or canv. For personal inter
view write M. Wiggins, 46 Chatham 
Rd., Upper Darby.

(33-39)

START EARN- 
25. well groomed, 
high comm. inc. 
1 lours 5—9, no

HELP WANTED —MaLE
POLISHER. Experienced on Zinc 

metal castings. Good pay. Steady 
work; good working conditions. Ap
ply in person. S. BLECHER & SON, 
2012 Wharton St. See Mr. Gross.

(34-36)

Prostitucijos 
bylos eiga

•slaptasis teis-

pirmosiomis tei
ni i n eta,

Išlaisvino po kaucija 
paskutinius 5-kis

Praėjusį pirmadienį tapo 
išleisti iš kalėjimo po kaucijo
mis darbininkų vadai komunis
tai George Blake Charnev, Al 
Lannon ir Louis Weinstock. 
Antradienį išleido V. J. Jero
me ir William W. Weinstone. 
Dabar visi 13 persekiojamųjų 
einant Smith Aktu randasi iš
leisti po kaucijomis.

RANDAVOJIMAI
Pageidaujame gauti pagyvenusių 

žmo.iių porą ar to amžiaus pavieni 
gyventi privatiniame name su jau 
pagyvenusiu vyru ir jo sūnumi.

Černovičius, 57-23 63rd St., Mas- 
pet h, N. Y. Tel. TWining 4-8130.

(35-37)

REIKALAVIMAI^
Reikalingi patyrė rankom užbaig

ti prosytojai (hand finish pressers) 
prie vyrų gerų sekantų (good line 
of sack coats). Gera alga; nuolati
nis darbas. S. MARKOWITZ,

17 E. 16th St., New York City.
(35-39)

E. DAGIS, 
Liudviko rolėje

Julijos žemaitės komedijoj 
“Trys Mylimos” vaidina ii' du 
jaunuoliai. Jie turi ilgas, ant- 
galvines roles. Jie yra: Lillian 
Graunas ii- Eddie Dagis. šią 
komediją jie jau vaidins ket
virtu kartu ii- juokins publiką.

Vaidinimas įvyks vasario 
22-rą dieną, 3-30 po pietų, 
Ukrainų Salėje, 57 Beacon St., 
Newark, N. J.

Taigi, gerbiamieji lietuviai, 
visi ir iš visur sueikim, šuva- . 
žiuokim pasigėrėti vaidinimu, 
pasijuokti ii- sykiu pagerbti 
mūsų dar visai jaunus meni
ninkus ir visus kitus už tai, ' 
kad jie dirba mūsų draminė
je veikloje ir linksmina mus. 
Ir taipgi paremkime Sietyno 
Chorą, kuris mus linksmina 
visuomet savo dainomis.

Cheerio! Nepamirškim sok- 
madienio, vasario 22-ros.

LDS 46 kuopos

gražu ir 
draugijos 
ką nors 

Tai
nors

O kas

SERGA
William Stuporas tapo iš

vežtas ligoninėn skubiai opera
cijai. šiuos žodžius rašant pa
sėkos dar nebuvo žinomos. 
Randas Kings County ligoni
nėje, kambarys A-22. Lanky
mo valandos trečiadieniais ir 
sekmadieniais 2 iki 
tiL žinią pranešė 
Emilija, telefonu.

Draugui linkime
sunkią ligą ir greit pasveikti.

4 po pie- 
jo žmona

nugalėti

Brooklyne areštuotas Oscar , 
Skolinsky, 30 metų, vetera
nas. įtaria, kad jis automobi- 
liumi užmušė ant kelio porą 
jaunuolių.

Atsisakė teismą 
padaryti viešu
Teisėjas Benjamin F. Schrei

ber atsisakė atšaukti žemes
niojo teismo teisėjo Valente 
nuosprendį. Valente buvo įsa
kęs neleisti spaudos atstovų 
ir publikos į prostitucijos teis
mą. Tad šis josprendimas lie
kasi galioje ir toliau.

■*w

Atšaukimo reikalavo, ape
liaciją buvo įteikę kelių stam
biųjų komercinių laikraščių 
atstovai-advokatai.

Reikalavo prašalinti 
policijos viršininką

Negrų ir kitų tamsiaspalvių 
žmonių pažangai draugija 
New Yorke pasiuntė telegra
mą majorui Impellittcri: Pa
reikalavo, kad majoras atsta
tytų iš pareigų policijos vir
šininką Monaghan.

Reikalavime atstatyti sako, 
kad policija brutališkai elgė
si su tamsiaspalviais žmonė
mis tiksliai. Ir kad neprileido 
visašališkosios valdžios tyri
nėti Įvykdytus brutal i skus už
puolimus.

RENGIA LDS 1-ma KUOPA

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

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kaina $3.00
Bus gerų valgių vakariene ir bus gėrimų 

/apetito p^akstinimui.
PO VAKARIENĖS ŠOKIAI

Visi 1-mos kuopos nariai ir nenariai yra kvie
čiami dalyvauti. Bus puikus pasivaišinimas, pa
simatymas ir pasilinksminimas.

Rengėjai.

Kviečia kelionėn 
su geru tikslu

Veik kiekvienas kada 
važiuoja pasivažinėti,
nesirengia važiuoti į Washing- 
toną, jei*gu ten dar nėra bu
vęs? štai proga pamatyti Wa
sh ingtoną ir atlikti mielašir- 
dingą darbą :

Vasario 23-čią šaukia masi
nę delegaciją Į Washingtona 
Rosenbergams gelbėti. Tą die
ną vaikščios prie Baltojo Na
mo. Atsišauks Į prezidentą 
Eisenhowerj su prašymu, kad 
jis iš naujo persvarstytų pra
šymą pasigailėti.

Delegacijos šaukėjai prašo 
šeimas važiuoti savo automo
biliais ir nuvežti draugus, 
kaimynus. Ir yra mobilizacija 
važiuoti specialiu traukiniu. 
Kviečia ir atskirus asmenis 
važiuoti. Ragina organizaci
jas siųsti delegatus.

Delegacijos, kurioms gali
ma, yra prašomos pasilikti ir 
vasario 24-tai. Tą dieną dele
gacijos lankysis pas kongres- 
manus, senatorius .ir valdžios 
įstaigosna tuo pat reikalu.

New Yorko delegacija šį 
kartą važiuos ne Pennsylva
nia, bet Baltimore & Ohio li
nija. Išvažiuos 8:30 ryto su 
ferry nuo Liberty St., New 
Yorke. Užsisakyti vietoms, ti- 
kietamš gauti komiteto rašti
nė randasi 1050 Sixth 'Ave. 
Tel: BRyant 9-9694. Del.

Laivakroviai nenori 
samdymo per valdžią

Eilinių narių laikraštukas 
D.ockers News ragina laiva- 
krovius griežtai reikalauti, 
kad patys unijistai kontro
liuotų samdymą. Ragina rei
kalauti panaikinti “shapc-up,” 
tą “karaliaus” Ryano palaiky
tą gėdingą ir neteisingą sam
dymo būdą. Tačiau taip pat 
ragino nepriimti samdymo per 
valdininkus.

Eiliniai laivakroviai prie
šingi ir laisniavimui laiyakro- 
vin. Jie sako: “Lai leidžia lai- 
vakroviams laisvai kontroliuo
ti savo -.uniją, išsirinkti sau 
naudingus viršininkus, nereiks 
tų visokių iš šalies pasiūlymų. 
Mes sutvarkysime reikalus 
patys.”

Laikraštukas įspėja, kad ir 
Rudolph Halley pasiūlymai, ir 
kunigo Corridan pasiūlymai 
yra blogi. Jis rašo:

“Dabar jau aišku, kad tie 
išlaukiniai pasiūlymai, pada
ryti sąryšyje su Crime Com
mission tardymais, siekia mū
sų kovojamus vienus blogu
mus pakeisti kitais 
mais.”

Tariamasis 
mas vieniems 
tiems ne. Jau 
smo dienomis buvo
kad pirktosios merginos vie
šai publikuojamos. O jas pir
kusieji slepiami.

Pasirodo, kad ne visi'ir pir
kusieji slepiami. Pat pradžio
je buvo paskelbti vardai po
ros asmenų, kaipo pirktos 
“meilės” vartotojų. Gi tokių 
yra šimtai.

Praėjusi pirmadienį pasiro
dė ir šiokia tokia priedanga 
vienai mergšei, dabar jau su
ėjusiai 21 metus. Jos vardą 
Virginia Del (o gal tik sla
pyvardį) paskelbė, bet išve
dė iš teismabučio per privati
nes duris, kad publika jos ne
matytų. Kad reporteriai nega
lėtų fotografuoti.

Tas vienų slėpimas, kitų ne- 
slėpimas, sukelia visuomenėje 
keistų minčių. Susirinkę kori
doriuose norintieji Įeiti teis- 
mabutin kalbasi, kad 
kdoma 
šmugelis.

Tuo tarpu Brooklyno sena
torius Fred M. Moritt, demo
kratas, įteikė Valstijos Seime
liui reikalavimą naujo nuosta
to teismams. Reikalauja, kad 
teismuose slaptos palaikymo 
ar uždraudimo klausimai būtų 
išsprendžiami 
24 valandų, 

šiam teismui 
kelių laikraščių
k alavo teismą vykdyti viešai. 
Tuo reikalu kreipėsi atitinka
moji teisminei! įstaigon. Ta
čiau reikalavimo sprendimą 
atidėjo ilgam laikui. O ginči
jamąjį teismą teisėjas Valen
te vykdo neva “slaptai”. Ko
kia yra ta “slaptybė,” dabar 
jau gerai matome. Rep.

A.

SUSIRINKIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Yra šaukiamas svarbus posėdis
L.D.L.D. 7-tos ir L.D.S. 1-mos ap
skričių komitetų narių, Moterų Są
ryšio ir Meno Sąjungos atstovų ir 
vis minėtų organizacijų veikėjų. 
Turime labai daug svarbių reikalų 
aptarti del vasarinės veiklos. Rir- 
želio-June 14 d. Lawrence, Mass., 
įvyks apskričių piknikas, o liepos- 
July 4-tą d. bus didysis Laisvės pik
nikas, Montello, Mass. Taigi, turi
me pasiruošti planus sėkmingai 
tuos piknikus išvesti. Apart pikni
kų yra ir daugiau organizacinių rei
kalų aptarimui.

Susirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo-March 1 d., pradžia 11 vai. ry
to, bus 318 Broadway, So. Boston, 
Mass, 
ku.

Reikalinga moteriškė abeJnam na
mų darbui. Esame du suaugę ir tu
rimo du vaikus. Reikalingi paliudi
jimai. Gera alga.

Great Nock 2-1097.
(33-37)

72222^22222222 222 222222222J22fKV2r ?

IDr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreęn 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Prašome visų susirinkti lai-

ALDLD. 7 Apskr, Kom.
\ (36-38)

bl ogu -

čia vy
ne teisdarybė, bet

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas ALDLD 

kuopos ir moterų klubo įvyks ne
dėlioję, 22 d. vasario, 1150 N. 4th 
St., Moterų Klubo susirinkimas 
sides kaip 3 valandą, o 10-tos 
pos kaip puse po keturių.

Šiame susirinkime išgirsimo
portus iš dienraščio Laisvės suva
žiavimo, taipgi iš teatralės komisi
jos svarbų raportą. Būkime laiku, 
visi ir visos. Kom.

(34-36) s.
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pra- 
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< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

Reikalauja mitingu 
1 rendų klausimui

Bronx assemblymanas 
prižadėjo tos apylinkės gy
ventojams, kad jis Valstijos 
Seimelyje reikalaus šaukti 
rendų klausimu mitingus to
se apylinkėse, kur gyvena ren- 
dauninkai. v

Peck

Peck sako, kad Albanyje 
leistas pirmasis reitingas ren
dų klausimu nesuteikė progos 
rendauninka.ms pasireikšti. 
Kad veiki visas laikas buvo 
užleistas savininkams. Ir kad 
ir geriausiame laiko padalini
me milijonams rendauninkų 
pasisakyti nebūtų progos vie
name mitinge kur nors toli 
nuo namų.

Kaip tik to paties reikalau
ja ir rendauninkų- organiza
cijos. Jos nurodo, kad kelių 
dešimtų ar šimtų apartment- 
namių savininkei kompanijai 
lengva pasiųsti savo atstovus 
bile kada. Bet rendauninkams 
Albany yra labai toli.

Automobilius užmušė 
įsimylėjusių porą
Brooklyniečiai Patricia Brad

ley ir Alfred McBride tapo 
užmušti automobiliaus netoli 
namų ant Cropsey Ave., Ul
mer Park projekto srityje. 
Jie buvo 19 ir 18 metų.

Jaunuoliai ėjo iš šokių. Bū
dami įsimylėję,, jie ėjo pla
nuodami savo vestuves. Ėjo 
romansuodami, užsimiršę, kad 
jie gyvena pilname blogumų 
sviete. Smarkiai zująs auto
staiga įsuko ant kelio, smogė jo buto. Tačiau jis jau buvęs 
juos, ir taip pat greit nudūmė nuginkluotas, 
savo keliu,

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE 
Brooklyn. N. Y.

Gerai Patyrę Barberiai

tuojau, bėgiu

prasidedant, 
atstovai rei-

Apdraudų brokeris Edward 
W. Wilson tapo areštuotas po 
to, kai mirė jo pašautas An
thony Balsomo, 25 metų. Bal- 
somo buvo įtartas apvogime

kai Wilson jį
pašovė.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Biivęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

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

Dainos Ir Šokiai, Šauni Orkestrą.

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM  ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-9865

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum; palaikymui 
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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
CdF. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. \

- Tel. EV. 7-6283 <

Virginia 9-6125

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

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų >

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

Telephone E Ver green 4-8174
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