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KRISLAI
Dabar jau aišku.
Gera proga.
Dar vis neužtenka.
Nauji vaikų vagys.
Marksizmo metai.
Gerai auga.
Pirmyn ir pirmyn.

Rašo A. BIMBA

Taigi , dienraščio Laisves 
astuonių tūkstančių dolerių 
'fondo vajus prasidės su ba- 
lątadžio pirmąja diena. Visa 
kčpvo mėnesį turime geram 

. pasiruošimui. Tai prašome tu
rėti mintyje visus kolonijų 
veikėjus ir organizacijas.

—o—
Lietuvių Meno Sąjungos 

centras veda įdomų' konkur
są. Trys šimtai dolerių pa
skirta dovanoms. Kas para
šys geriausią dramą ir kome
diją, gaus iš centro po $100.

Kiti du geriausi dramatur
gai laimės po penkiasdešimt 
dolerių.

v Štai proga mūsų sceninių 
veikalų rašytojams—ir pasi
žymėti ir dovaną laimėti!

—o—
Pasiteiravau administracijo

je, kaip eina Dagilio poezijos 
rinkinio prenumeratų vajus. 
Sakau, reikėtų dar prieš karš
čius imtis išleidimo techniško- 
HL'darbo.
iJnDeja, dar negalima. Dar 
•neužtenkamai turime prenu
meratų. Dar reikia šimto kito, 
kad jau būtų galima galvoti 
apie finansinį išsivertimą.

Pasiskubinkite, kurie dar 
neužsiprenumeravote. Įdėkite 
į konventą dolerį ir adresą, ir 
a t s i ų skite administracijai. 
Tuojau, dabar!

—o—
Dar tokių pra.iovų nebuvo- 

. me girdėję. Francūzijoje su
sektas ir išdraskytas vaikų 
vogimo lizdas. Suimti keturi 
katalikų bažnyčios kunigai ir 
viena davatka—minyška. Jie 

—vogė kitų tikėjimų vaikus 
gamino iš jų katalikiukus!

Kunigai—vaikų vagys!
—o—

Naujiena iš Rytinės Vokie- 
" tijos. Ten Socialistinės Vieny

bės Partija nutarė 1953 me
tus padaryti marksizmo me
tais. Per ištisus metus bus 
žmonėms aiškinama marksiz
mo, esmė, ir prasmė. Tai bus 
plakus švietimo metai.

Mkrk^as gimė 135 met. at
gal gegužės 5 d. Mirė 70 me
tų atgal kovo 17 d.

ir

Skaitau pranešimą iš Fran- 
cūzijos, kad Francūzijos Ko
munistų Partija šešiuose d išt
ruktuose 1952 metais paaugo 
4,810 nariais. Smarkus pasi
rodymas.

f Prancūzuose auga nusivyli- 
* mas Amerikos politika. At.- 
" gaivinimas Vakarinėje Vokie

tijoje hitlerizmo nebeleidžia 
francūzams naktimis užmigti.

, ‘ —o—
Maskvos “Pravda” vasa

rio 10 d. duoda įdomų edi- 
torialą apie tarybinę muziką. 
Ten sakoma, kad nors pasku
tiniais penkeriais metais pa
siekta labai daug, bet tuo tik 

tik pasi- 
Pasiklau-

kuriuos

' džiaugtis ir tuomi 
tenkanti negalima, 
syk i re: 
J^Tie uždaviniai, 
partija ir vyriausybė pastatė
Muzikiniam menui, reikalau
ja nenukrypstant žygiuoti 
pirmyn, į pilną užvaldymą 
socialistinio realizmo metoęlų,

(Tąsa 6-tam puslap.)

AMERIKONAI ATMETA VIŠINSKIO 
SIŪLYMĄ PAKVIESTI ŠIAURINĘ 
KORĖJA I JUNGT. TAUTU SEIMĄ 

4, fc, 4- C-
Amerikinis delegatas kaltina 
Sovietų Sąjungą už Korėjos karei

United Nations, N. Y. — 
Andrius Višinskis, Sovietų 
užsienio reikalų ministras, 
siūlė pakviesti Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus, kuo
met Jungtinių Tautų sei
mas svarstys klausimą dėl 
korėjinio karo baigimo.

Amerikos atstovui Hen
riui C. Lodge reikalaujant, 
politinis seimo komitetas
atmetė pasiūlymą 35 bal
sais prieš 16. šešių kraš
tų delegatai susilaikė nuo 
balsavimo.

Prieš pasiūlymą balsavo 
angliškai - amerikinis blo
kas.

Už Korėjos liaudininkų 
pakvietimą, apart Sovietų 
ir jų draugu, balsavo atsto
vai šių azijinių - arabiškų 
tautų: Indija, Afganista
nas, Burma, Egiptas, Indo
nezija, Pakistanas, Syrija 
ir Yemenas.

Amerikos delegatas kal- 
i tino Sovietų Sąjungą už vi- 
! są Korėjos karą. Pasako
jo, kad Sovietai pakurstę 

1 Šiaurinės Korėjos komunis
tus užpulti Pietinės Korė
jos tautininkus; kad Sovie- 

• tų Sąjunga ginkluoja Korė- 
i jos liaudininkus ir kinus 
■ šiame kare prieš “Jungti- 
; nes Tautas” ir tt.

Sovietų, Lenkijos ir Če- 
i choslovckijos delegatai kri
tikavo keistą Ame r i k o s 

i “baimę” išgirsti Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus Jungt. 
Tautu seime. Sakė, jeigu 
liaudininku » atstovai atme- 

! tami, tai būtų tik vienpu- 
' siškas seimo sprendimas 
kas liečia Korėjos karą.

Korėjos liaudininkų ir 
amerikonų nuostoliai ore

Korėja.—Amerikonai pra- 
i neša, jog kautynėse ore pa- 
liai Mandžūrijos, sieną vas. 

i 26 d. numušė du rakietinius 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų lėktuvus.

Korėjos liaudininkai sa
ko, kad jų patrankos tuo 

i tarpu nušovė du Amerikos 
lėktuvus.

2 Newark© valdininkai 
į nuteisti už kyšius

Newark, N. J. — Apskri
ties teismas nuteisė miesti
nius valdininkus Harry 
Perlmutter} ir Josephą C. 
Caprio dvejus iki trejų me-

■ tų kalėti kaip kyšininkus.
Jiedu paėmė tūkstančius 

dolerių kyšių už leidimus 
atidaryti gazolino stotis bei 
kitus biznius.

Amerikos delegatas Lodge, 
tarp kitko, pareiškė, kad 
Amerika visai neprašys 
Jungtinių Tautų seimo lei
dimo, jeigu matys reikalą 
užblokuoti Kinijos Liaudies 
Respubliką ir bombarduoti 
Mandžūriją.

Pratimai atominiam 
karui Vokietijoje

Bonn, Vokietija. — Ame
rikos, Anglijos, Belgijos ir 
Holandijos kariuomenė va
karinėje Vokietijoje išvien 
daro veiklius pratimus, 
kaip atmušti atomines ata- 

,kas. Pratimams vadovauja 
Amerikos karininkai. Kar
tu jie lavina amerikonus ir 
savo talkininkus, kaip už
imti vietas, nuteriotas ato
minėmis bombomis.

Anglai pakorė dar 8 
Kenyjos negrus

. Nairobi, Kenya. — An
glų valdžia pakorė 'dar 8 
negrus, apkaltintus kaip 
“žmogžudiškus” Mau Mau 
organizacijos teroristus.

Kuomet pakaria negrus 
vienoj vietoj, tai veža kar
tuves kitur. Vežiojamos 
kartuvės liudija, kad anglai 
taip dažnai karia negrus 
skirtingose vietose, jog n.e- 
paspėja kartuvių pastatyti.

(Kenyjoje negrai kovoja, 
bandydami išvyt anglus ir 
kitus baltuosius engėjus.)

Gen. de Gaulle atmeta 
europinės armijos planų

Paryžius. — Generolas 
Charles de Gaulle, dešinių
jų francūzų vadas, atmetė 
Amerikos siūlymą įtraukti 
Franci jos armiją į vieną 
tarptautinę šešių vakarinės 
Europos kraštų a r-m i j ą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Gen. de Gaulle sako, jei
gu būtų taip padaryta, tai 
Franci jos armija prarastų 
savistovumą—tuomet Ame
rika jai viešpatautų.

De Gaulle turi Franci- 
jos seime daugiau šalinin
kų, negu bet kuri kita par
tija.

Kanada duos Atlanto 
paktui $324,000,000

Ottawa, Kanada.' — Ka
nados valdžia prižadėjo ka
riniam Atlanto kraštų są
ryšiui duoti 324 milijonų 
dolerių vertės ginklų bei ki
tų karo reikmenų per atei
nančius finansinius metus.

Nuimta kainą kontrolė cigaretam 
ir daugumui kitų dalykų

Washington. — Valdžia 
vas. 25 d. uuėmė kainų kon
trolę cigaretams, arbatai, 
pyragaičiams, miltams, ry
žiams, makaronams, saldai
niams, druskai, konservuo
toms sriuboms, šokoladui 
ir kitiems groseriniams val
giams bei gėralams, apart 
kavos, duonos ir alaus. 
Taip pat atšaukė kainų 
kontrolę įvairiems plieno, 
vario bei aliumino dirbi
niams. /

Kainų direktorius Joseph 
Freehill todėl pareiškė, jog 
cigaretai bus pabranginti 
bent centu pakeliui, ryžiai 
pabrangs pora centų sva
rui, metaliniu dirbiniu kai- 
na pakils 3 centais svarui

130,321 amerikonas 
jau nukentėjo Korėjoje

Washington. — Karinė 
valdyba vas.. 25 d. paskelbė, 
jog per mūšius Korėjoje iki 
šiol jau 130,321 amerikonas 
sekamai nukentėjo:

Užmušta 22,994, sužeista 
94,523, nelaisvei pakliuvo 
2.189-, be žinios, dm go- 10,- 
615.

Per savaitę nuo piymes- 
nio oficialaus pranešimo 
tokie amerikonu nuostoliai 
padaugėjo 228-niais.

Korėjos liaudininkai 
užėmė poziciją

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai išvien su 
kinais kartotinai 1 atakavo 
amerikonus keliose vietose. 
Amerikonai atmušė atakas 
apart vienos, kur liaudinin
kai užėmė poziciją ties Jon- 
čonu, priversdami ameriko
nus pasitraukti.

Šiauriniai liaudininkai 
buvo apsupę kuopą ameri
konu arti Panmundžomo, 
bet kiti amerikiniai būriai 
padėjo apsuptiesiems iš
trūkti. '

Amerikos lėktuvai į vėl 
plačiai bombardavo ir degi
no įvairius taikinius Šiau
rinėje Korėjoje.
- ŠIAURINĖ KORĖJOS 

PRANEŠIMAI
Šiaurinės Korėjos Įiaudi- 

ninkai pranešė, kad jų ar
tilerija atmušinėjo ameri
konus ir nušovė dar 6 ame
rikinius lėktuvus.

PANAIKINTA NEGRUI 
BAUSMĖ Už ŽIŪRĖ-, 
JIMĄ Į BALTĄJĄ

Raleigh, N. C. — Apskri
ties teismas buvo nuteisęs 
negrą M. Ingramą 6 mė
nesius kalėti už tai, kad jis 
“keistai žiūrėjo” į einančią 
per lauką baltąją mergšę. 
Sako, taip Ingramas “aki
mis užpuolė ja ‘ prievartau
ti.”

Bet vyriausias North Ca
rolines teismas dabar pa
naikino tą navatn^, žemes
niojo teismo sprendimą.

ar daugiau.
Tabokinės kompanijos tą 

pačią dieną paskelbė, jog 
pakels cigaretų kainą vienu 
iki dviejų centų pakeliui. 
Vario fabrikantai pranešė, 
kad jau pabrangina ji 3 bei 
4 centais svarui. Socony 
Oil kompanija pakels gazo
lino kainą bent puse cento 
galionui.

Prez. Eisenhoweris jau 
pereitą mėnesį panaikino 
algų kontrolę ir nuėmė kai
nų “lubas” nuo mėsos, na
minių įrengimų ir daugelio 
kitu daiktu, u u

Dar palaikomą kontrolė 
vienuolikai procentų kai 
kurių dalykų.

Unijos vadas prašo
pasigailėti Rosenbergu

New York. — Patrick 
Gorman, sekretorius - iždi
ninkas federacinės Mėsos 
Darbininkų Unijos, taip 
pat atsišaukė Į prezidentą 
Eisenhower}, kad pakeistų 
mirties bausmę Juliui ir 
Ethelei Rosenbergams.

Rosenbergai nusmerkti 
mirt tiktai už tariama “in- 
tenciją” perleidinėt Sovie- j 
tų Sąjungai atominius Ame-! 
rikos sekretus.

........................................... .................................... .......................

Browderiene skiriama 
deportuot iš Amerikos

—

Yonkers, N. Y.—Valdžia 
isakė areštuoti Raisa Brow
deriene deportavimui iš 
Jungtinių Valstijų.

Jos vvras Earl Browder 
ir Raisa jau pirmiau buvo 
suimti ir apkaltinti, kad po 
priesaika melavo, kai 1949 
metais padavė aplikaciją 
dėl pilietinių popierių 
Browderienei.

(Seniau Browderis buvo 
Komunistų Partijos sekre
torius, iki tapo pašalintas 
iš partijos už tvirtinimą, 
kad jau “išnyksta klasm 
kova” tarp kapitalistų ir 
darbininkų.)

Užmuštas dar 1 belaisvis
t

Kodže salos stovykloj
I

r—■■.

Pusan, Korėja..— Belais
vių stovyklos sargai Kodže 
saloje vėl bombardavo ir 
apšaudė belaisvius, Šiauri
nės Korėjos liaudininkus 
bei kinus, užmušdami dar 
viena belaisvi, 

v 4.

Amerikonas stovyklos ko- 
mąndięrius > pu 1 k i n i n k a s 
Fred Taylor sako, belais
viai dainavo “erzinančią 
komunistinę dainą” ir atsi
lakė eilėn sustoti, kada 
jiem buvo paliepta. Todėl 
sargai x ir atakavo belais
vius.'

Kada Pietinės ,. Korėjos 
stovykloje Pongam saloje 
tą pačią dieną pavojingai 
sužeistas kitas belaisvis.

EISENHOWER SUTIKTŲ 
PUSIAUKELEN EITI Į 
DERYBAS SU STALINU
Is anksto stato tūlas sąlygas 
dėl pasitarimų su Stalinu

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris, atsakinė
damas į korespondentų 
klausimus, vas. 25 d. pa
reiškė, kad jis pusiaukelėn 
eitų į bile patogią vietą su
sitikti Stalina šitokiomis 
sąlygomis:

Lenkija kaltina anglus 
už šnipą finansavimą

London. — Lenkija už
protestavo, kad Anglija fi
nansuoja “šaiką. šnipu pa
bėgėlių” (kurie vadinasi 
Lenkų Kovūr.ų Sąjunga).

Pereitą mėnesį Anglija 
davė jiems $647,277 iš An
glijoj užsilikusių L enki jos 
pinigų.

Lenkija reikalauja, kad 
Anglija jai atmokėtų taip 
išeikvotus pinigus.

Guatemala nusavina 
jankių kompaniją

Guatemala. — Guatema- 
los valdžia perima į savo 
valstybes nuosavybę 225,- 
000 akrų plotą, kur jankių 
United Fruit kompanija iki 
šiol ■ turėjo milžiniškas ba
nanų plantacijas.

Guatemala neseniai išlei
do įstatymą—padalinti be
žemiams piliečiams didžiuo
sius dvarininkų bei kitų 
privačių savininkų žemių 
plotus. Guatemala yraCen- 
tralinės Amerikos respubli
ka.

Formoza “pasiruošus” pulti 
Kiniją, sako čiangininkai

Honolulu. — Generolas 
Čiang Vego, sūnus kinų 
tautininkų valdovo Čiang 
Kai-šeko, pareiškė, kad jų 
armi j a F o r in o z o s saloje 
yra “gatavai pasiruošus bi
le minutę užpulti Kinijos 
sausžemį, kai tik būtu iša
kyta.”

Gen. čiang Vego keliau
ja į Jungtines Valstijas, 
kur apžvalginės visokius 
karinius įrengimus.

Prezidentas lemia, jog 
taksai nebus numušti

Washington. — Prez. Ei
senhoweris sakė reporte
riams, jog sunku bus pa
dengti esamais taksais val
džios išlaidas per 12 mė
nesių nuo šių metų liepos 
iki 1954 m. liepai. Vadi
nasi, dar negalima, bus nu
mušti taksus.

ORAS.—Giedra ir nešalta.

Jeigu atrodytų, kad su
eiga tarnaus pasaulio ,tai- 
Lai ir jeigu amerikiečiai 
manytų, kad tai būtų tin
kamas prezidento žygis.

Prez. Eisenhoweris dar 
pridūrė, jog tiktai su Ame
rikos talkininkų žinia jis 
eitų į pokalbius su Stalinu.

(Premjeras Stalinas per
nai gruodyje, atsakydamas 
i New Yorko Times kores
pondento klausimą, pareiš
kė sutikima asmeniniai tar
tis su Jungtinių Valstijų 
prezidentu.

(Francijos ir Anglijos 
valdovai tuomet atsiliepė, J 
kad ir jie turėtų dalyvauti 
pasitarimuose.)
Vengia aštresnio ,
pareiškimo prieš Jaltos 
ir Potsdamo sutartis

Prez. Eisenhoweris pata
rė senatoriams ir kongres- 
manams neaštrint jo siūlo
mos rezoliucijos kas liečia 
Jaltos sutartį (pasirašytą 
prezideto Roosevelto, Stali
no ir Anglijos premjero 
Churchillo) ir Potsdamo su
tartį (padarytą tarp prezi
dento Trumano, Stalino ir 
Anglijos premjero Attle’o).

Eisenhowerio rezoliucija 
ragina atmesti tiktai tokius 
tų sutarčių aiškinimus, pa
gal kuriuos Sovietų Sąjun
ga, anot Eisenhowerio; “pa
vergia tūlas tautas.” Bet • 
rezoliucija nereikalauja at
kaukti pačias Jaltos ir 
Potsdamo sutartis.

Tūli gi republikonai se
natoriai siūlo taip “pa
stiprinti” Eisenhowe’rio re
zoliuciją, kad Kongresas at
mestų ir pačias minimas su
tartis.

Demokratai ragina užgir- 
ti rezoliuciją be jokių prie- <» 
du ar pakeitimų.

Burmos valdžia atmeta 
talką prieš čiangininkus

Rangoon, Burma. — Bur
mos valdovai atmetė Kini
jos liaudininkų pasisiūlymą 
—padėti išmušti Čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų armi
jos likučius iš šiaurinio 
Burmos ruožto.

Kai Kinijos komunistai* 
liaudininkai 1949 metais 
galutinai supliekė čiangi- 
ninkus, tai čiango armijų 
liekanos persimetė į šiauri
nę Burmą. Ten jie ir gy
vena, piešdami miestus ir 
kaimus. Dažnai susikerta 
su Burmos kariuomene; 
kartais per sieną persime
ta ir Kinijon plėšikauti.

Washington. — Prez. Ei
senhoweris paskelbė kovo
mėnesį Raudonojo Kry
žiaus mėnesiu. Ragino su
dėti jam $30,000,000.
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, IEŠKO KINŲ IŠDAVIKŲ
WASHINGTONE patirta, jog Kinijos Liaudies Res

publikos išlaukyje, — vyriausiai Filipinuose, Indo-Kini- 
joje, Thailande (Siame) ir Indonezijoje,—gyvena apie 

“ . s 10,000,000 kinų, J
Taigi reikia kaip nors šiuos Kinus “patraukti” čiang 

Kai-šeko pusėn; reikia juos “išmokyti” ir organizuoti 
karui prieš Kiniją.

Tokius planus sugalvojo majoras generolas George H. 
Olmsted, kuriam pavesta rūpintis teikimu Čiang Kai- 
šekui militarinės pagalbos.

Dabar gen. Olmsted žada, pasak New York Timeso 
korespondento, prašyti tam tikslui,—kinams “šviesti” ir 
organizuoti — iš gynybos department© pinigų, milijonų 
dolerių.

Ligi šiol mums buvo sakyta,—tai sake amerikiniai 
.. korespondentai, — jog kimai, gyveną išlaukyje Kinijos, 

yra karšti savo krašto patrijotai; jie remia Liaudies 
? Respubliką, jie remia naują santvarką Kinijoje, jie re- 
: mia naują vyriausybę, vadovaujamą Mao Tse-tungo. Ži

noma, remia ne 100 procentų: yra kinų turtingų, kurie 
priešinasi naujajai Kinijai. Bet liaudis, darbo žmonės 
su didele viltimi žiūri Į savo tėvynę, dideliais šuoliai žy- 

* giuojančią progreso keliu.
Tas pats yra ir Jungtinėse Valstijose: dauguma ki- 

‘ nų darbo žmonių visaip remia Kinijos Liaudies Respu
bliką, gi stambūs biznieriai, turčiai remia Čiang Kai- 
šeką.

Na, ir jei generolui Olmstedui pavyks gauti milijo
nų dolerių sumą pinigų, tai jis ir naudos juos kinams nu- 
statyti prieš Kiniją.

Bet iš anksto galima pasakyti, jog “iš tų pelų ne- 
,’bus grūdų.”

j ATMETA k7)LEKTYVIZAČLJĄ
NEW YORKO TIMESO korespondentas Belgrade, 

.Jack Raymond, praneša džiaugsmingą (“laisvojo verslo” 
šalininkams) žinią: Jugoslavijos valdžia atmeta žemės 
kolektyvinimą,. atmeta kolektyvinius ūkius.

Fašisto Tito valdžia suranda, jog kolektyviniai ūkiai 
Jugoslavijoj esą “nepraktiški,” todėl jie nepriimtini.

Apie 6,000 kolektyvinių ūkių ten buvo įsteigta, bet 
• , korespondentas abejoja, ar nors vienas jų šiandien gy

vuoja.
Tiems, kurie stebėjo Tito valdžios politiką per pa

staruosius heleris metus, ši žinia visiškai nėra naujiena. 
Titui, pasirodo, nerūpėjo ir nerūpi socializmo kūrimas 
Jugoslavijoje; jam rūpi fašizmas, žiaurus negailestingas 
fašistinis režimas.

Kolektyviniai žemės ūkiai tik ten gali klestėti, kur 
pramonė yra suvisuomeninta, kur pramokė galinga ir 
ji vis tvirtėja, plečiasi. Be to, kolektyviniai žemės ūkiai 
gali sirpti tik ten, kur vyriausybės organus sudaro pa
tys darbo žmonės,— darbininkai, darbo inteligentija ir 
valstiečiai. ”

Jei norima, kad kolektyviniai žemės ūkiai gyvuotų, 
reikia juos nuolat aprūpinti naujausia technika, naujo- 

* mis žemės ūkio dirbimo mašinomis. Reikia, kad šalies 
pramonė būtų paversta kolektyvinių žemės ūkių talki
ninke. Taip yra Tarybų Sąjungoje, kur kolektyviniai 
žemės ūkiai bujoja, kur jie neša valstietijai laimę.

Na, o Jugoslavijoje to nėra ir dabartinėse sąlygose 
to ir būti negali.

Jugoslavijos dabartinė Tito valdžia visų pirmiausiai 
rūpinasi ginklavimusi. O kadangi ji neturi savo išteklių, 
tai prašo pinigų iš Dėdės Šamo. Pastarasis, tiesa, pini
gų duoda, kiek Titui reikia, bet kartu jis ir reikalauja, 
kad Tito būtų toks komunistas, kuris žudytų komunis- 

į ~ tus ir naikintu visa tai, kas vestų prie komunistinės 
A santvarkos.

JAUNYSTĖ AR KAS TOKIO?
/ HENRY CABOT LODGE JR., buVęs senatorius, o 

- dabartinis amerikinės delegacijos Į Jungtines Tautas 
pirmininkas, yra, palyginti, dar jaunas amžiumi žmogus.

O kai jaunas, tai kiekvienas linkęs prie “savotišku
mų.” , '

Mr. Lodge savo “originalumą” parodė atsidarant 
Jungtinių Tautų asamblėjos (seimo) sesijai praėjusi 

; < antradienį.
•Spaudos korespondentai prašė Mr. Lodge, kad jis 

l*Ų pasisveikintų, pasispaustų rankomis su Tarybų Sąjun- 
**• gos delegacijos pirmininku A. Višinskiu. Į tai Lodge 
•■'daug maž taip šnairiai atkirto: aš su Višinskiu nesisvei- 

kinsiu, nes aš atstovauju naują vyriausybę Washing- 
tone.

Na, ir kas?! Ką tuo Mr. Lodge pasiekė? Ką visa 
tai pasako? Beno dabartinė mūsų vyriausybė, jos na- 

‘ riai, pareina iš kaž kokio zoologijos parko, jeigu jie ne- 
‘ ' gali paduoti rankos kitos valstybės diplomatui?

Višinskiui ranką buvo padavęs prezidentas Tru- 
Y . manas, Achesonas ir kiti buvusios administracijos par

eigūnai, ar dėl to jie pažemino save bei mūsų kraštą?

VILNIUS. — Vokiškieji 
fašistiniai grobikai padarė 
daug žalos Lietuvos TSR 
žemės ūkiui. 1940-1941 me
tais įkurtosios mašinu-trak- 
torių stotys buvo sunaikin
tos. Arklių ir produktyvių
jų gyvulių skaičius kelerio
pai sumažėjo. Didžiuliai 
laukų, pievų i.r gamyklų 
plotai pavirto pelkėmis, di
deli plotai apaugo piktžolė
mis. žymiai sumažėjo že
mės ūkio kultūrų derlingu
mas. Stigo sėklų.

Atrodė, kad karo padari
niams likviduoti, sunkio
sioms žaizdoms užgydyti 
prireiks dešimtmečių. Ta
čiau broliškųjų sąjunginių 
respublikų nesavanaudiška 
pagalba daugeriopai suma
žino tą laiką. Teberūko su
degintų kaimų degėsiai, 
dar nebuvo nutylės įnirtin
gų kautynių dundesys, o 
respublikoje jau visu smar
kumu vyko atkūrimo dar
bai. Per kelerius metus 
buvo pasiekti ir pralenkti 
prieškariniai rodikliai viso
se pagrindinėse žemės ūkio 
gamybos šakose.

Į tikro audringo suklestė
jimo etapą Lietuvos kaimas 
įžengė tada, kai jis nuo 
smulkios individualinės ga
mybos perėjo prie stambios 
kolektyvinės socialistinės 
žemės ūkio gamybos. Kol
ūkinis kelias pakeitė Lietu
vos kaimo išvaizdą, pilnai 
atskleidė liaudies kūrybi
nes jėgas.

Pirmieji kolektyviniai 
ūkiai susiorganizavo Lietu
voje 1947 metais, šiandie
ną i38.2 procento respubli
kos .valstiečių yra laisvano- 
liškai susivieniję į 2,656 
kolūkius, kurie sėkmingai 
vystosi, p a n a u d o d a m i 
priešakinę techniką. Vals
tybė perdavė kolūkiams I 
amžinai ir nemokamai nau
dotis daugiau kai}) 4 milijo
nus hektarų žemės.

Pasenę žemės įdirbimo 
metodai buvo pakeisti nau
jais, išnyko ežios tarp lau
kų, plačiose kolūkinių lau
kų erdvėse dabar išaugina
mi trąšūs javai'. Pakanka 
pavažinėti bet kuria* respu
blikos -geležinkelio ar auto}- 
busų magistrale, kad gali
ma būtų įsitikinti Lietuvos 
kaime įvykusiais nuosta
biais pakitimais. Visur 
krinta į akis nauji, ervūs. 
pastatai: diendaržiai, siloso 
bokštai, sandėliai ir kiti vi
suomeniniai trobesiai. Nė
ra dabar Lietuvoje tokio 
kolūkio, kuriame nevyktų 
statybos darbai.

Sparčiais tempais mecha
nizuojami daug darbo rei
kalaujantieji procesai lau
kininkystėje ir gyvulinin
kystėje. Lietuvoje įsteigta 
127 mašinų - traktorių sto
tys. 1952 metais respubli
kos kolūkių laukuose veikė 
tūkstančiai traktorių, trak- 
torinių sėjamųjų, linų rau- 
tuvių, grūdų valymo ir ki
tu žemės ūkio. mašinų. 50 
procentų visų žemės ūkio 
darbų 1952 metais atliko 
mašinos.

Metai po metų Tarybų 
Lietuvoje didėja pasėlių 
plotai, nes įsisavinamos 
dirvonuojančios bei pūdy- 
muojančios žemės, ir nusau
sinamos pelkes bei durpy
nai. Dėka šiuolaikinių ma
šinų — ekskavatorių, grio
viakasių, skreperių, > buldo
zerių ir kitų, kuriomis yra 
aprūpintos r e s p u b 1 i ko j e 
įsteigto sios melioracijos 

Višinskis juk yra buvusiosioms mūsų geriausios tal
ki,ninkes karo metu atstovas. Jis reprezentuoja virš 
200,000,000 gyventoju. Tai kodėl, reikalui prisiėjus, jį 
susitikus oficialinių pareigų proga, nepaduoti jam ran-

Nei šis nei tas!

mašinų stotys, nusausinimo 
darbai vyksta sparčiais 
tempais. 1952 metais kvie
čių pasėliai, palyginti su 
1949 metais, padidėjo 47 
procentais, ilgapluoščių li
nų — 41 ir cukrinių runke
lių — 24 procentais.

Didėjant pasėlių plotams, 
vis labiau kyla žemės ūkio 
kultūrų derlingumas. 1952 
metais vidutinis vasarinių 
kviečių derlius iš kiekvieno 
pasėlių hektaro respubli
koje buvo 4 centn. didesnis, 
negu pačiais derlingiau
siais prieškariniais metais. 
Dideli vaidmenį čia suvai
dino priešakinė agrotech
nika, žemės įdirbimas ma
šinomis ir tarybinių' selek
cininkų išvestosios didžiai 
derlipgos žemės ūkio kul
tūrų rūšys. Respublikos 
kolūkiuose sėjai naudoja
ma rūšinė sėkla, tame tar
pe specialiai Lietuvos sąly
goms pritaikyta kviečių iv 
varpučio hibridas. Šioji ta
rybinių mokslininkų sukur
ta kviečių rūšis duoda po 
50 ir daugiau centnerių 
grūdų iš hektaro.

Į Lietuvos kaimą atėjo 
elektra. Vakarais daugely
je respublikos kaimų skais
čiai sužiba elektros žibu
riai. Daugelio upių vagas 
jau pertverė kaimo hidro
elektriniu užtvankos. Vien 
per pastaruosius trejus me
tus respublikoje pastatyta 
74 elektrinės. Daugelyje 
kolūkių elektrifikuoti že
mės ūkio darbai — įvestas 
elektrinis karvių melž.mas, 
elektrinis avių kirpimas. 
Elektros energija varo fer
mų vidaus transportai, pa
galbinių įmonių motorus, 
kūlimo ir grūdų valymo 
agregatus.

Kas mėtai didėja Lietu
vos kolūkių' pajamos. 1952 
metais kolūkiai gavo trigu
bai tiek pajamų, kiek 1951 
metais. Lietuvos kolūkiai 
yra aprūpinti automobilių 
transportu.

Kalbant apie pakitimus, 
kurie įvyko Lietuvos! vals
tiečių. gyvenime per poka
rinius metus, negalima ne
pasakyti apie tai, kaip iš
augo jų kultūriniai porei
kiai.

Tarybų Lietuvoje neretai 
įvyksta mokslinės konfe
rencijos įvairiais žemės 
ūkio klausimais. Jose gre
ta Lietuvos Mokslų Akade
mijos Žemdirbystės ir Gy
vulininkystės institutų 
moksliniu bend r a d a r b i u 
dalyvauja kolūkių pirmi
ninkai, įžymieji praktikai- 
lauki rinkai ir gyvulininkai. 
Šitaip įgyvendinami moks
lo ir .praktikos glaudūs ry
šiai bei bendradarbiavimas.

Lietuvos kaime atsirado 
tokių profesijų, kurios čia 
pirmiau nebuvo žinomos: 
traktorininkai, k o m b a i - 
nininkai, elektrikai, agro
technikai ir zootechni
kai. Neseniai trimetes 
ž e pi e s ūkio mokyklas 
Verkiuose ir Dotnuvoje 
baigė gausi kolūkių pirmi
ninkų grupė. Jiems buvo 
įteikti jaunesniųjų agrono
mų diplomai. Šiuo metu 
dviejose trimetėse žemės 
ūkio mokyklose mokosi 
daugiau 1,100 kolūkių pir
mininkų, tame tarpe 383 
moterys. Per 1952 metus 
median izacijos mok y klos 
kursai prie mašinų-trakto- 
rių stočių parengė daugiau 
kaip tris t ū k s t a n č i u s 
jaunų mechanizatorių. 25 

tūkstančiai kolūkiečių — 
vyrų ir moterų — tobulina 
savo kvalifikaciją trime
čiuose agronomijos ir zoo
technikos kursuose.

Priešakiniai kolūkinio 
kaimo žmonės yra visų 
gerbiami. Visa respublika 
žino geriausiųjų laukininkų 
ir gyvulininkų, traktorinin
kų ir kombainininkų var
dus.

Visi kolūkiečių vaikai 
mokosi. Daugelis jų išeina 
aukštąjį mokslą. Respubli
kos kaimo vietovėse veikia 
daugiau kaip 3į tūkstančio 
pradinių, septynmečių bei 
vidurinių mokyklų ir 94 
kaimo jaunimo mokyklos. 
Šiais metais kaimo moky
klose pradėjo dirbti dau
giau kai}) tūkstantis jaunų 
mokytojų.

Lietuvos kolūkiniame kai
me yra 3,100 klubų-skaity- 
klų, 114 kultūros namų, 
daugiau kaip 700 bibliote
kų. Vien per šių metų 8 
mėnesius kaimo bibliotekos 
ir .skaityklos. įsigijo už 2 
milijonus rublių įvairios li
teratūros. Tarybų Lietuvos 
kolūkiniuose kaimuose su
organizuota ir veikia 5,700 
meno saviveiklos ratelių. 
Gausėja kaimo sportininkų 
eilės. Didėja stacionarinių 
ir kilnojamųjų kinų skai
čius.

Kas metai gerėja kaimo 
medicininis, aptarnavimas. 
Per pokarinius metus- res
publikoje įsteigta 359 nau
jos kaimo ligoninės, 114 
felčerinių-akušerinių punk
tų, daug gimdymo namų. 
Didėja vaikų lopšelių ir 
darželiu tinklas. Reikalui 
esant, skubią medicinos pa
galbą kolūkiečiams teikia 
sanitarinės aviacijos stoties 
gydytojai. Šiais metais, jie 
į kaimo vietoves buvo iš
skrido daugiau kai}) 400 
kartų.

V. Augustinaitis, 
Lietuvos žemės 
ūkio ministras.

Churchill dėkoja už Sovietų 
paramą nukertėjusiems 

nuo potvynių
London. — Sovietų Są

junga davė 252 tūkstančius 
dolerių paramos nukentė- 
jusiems nuo potvynių an
glams.

Anglijos premjeras Chur- 
chillas pasikvietė savo bu
tam Andrių Gromyko ir as
meniniai dėkojo už pagalbą 
anglams.

Čiang Kai-šeko armijos Formozoje manevrai. Vir
šutiniame paveiksle parodo generolus, kurie ma
nevrus stebi. Jų tarpe (viduryje) matome amerikie
ti generolą George H. Omsted. Apatiniame paveiks
le parodo medžią šakomis apmaskuotas kanuoles.

20-j o amžiaus stebuklai
Atskleidus didelio komer

cinio laikraščio lapus, tuo
jau mano akys pakrypo ant 
vieno didelio antgalvio: 
“Prezidentas Eisenhoweris 
buvo bažnyčioj.” Toliau ra
šoma: Taika namie ir už- 
sienyj, tikrai įvyks, jeigu 
tik Amerikos žmonės seks 
pavyzdį prezidento Eisen- 
howerio. Nes prezidentas 
grįžta prie dievo, vedamas 
šventos dvasios. Jis atsi
lankė ant'ankstyvų pamal
dų bažnyčioje Washingto
ne ir meldėsi, parodyda
mas amerikiečiams tikrąjį 
šviesų kelią, kurį privalo 
visi sekti ir didžiuotis, kad 
dievas mums suteikė tokį 
didelį tautos vadą, kurį mes 
privalome priimti su dide
liu pasitikėjimu kaip tik 
tuo svarbiausiu laiku, kada 
mūsų šaliai ir tautai gresia 
didelis pavojus.

Praeityje mūsų valdžios 
pareigūnai Baltajame Na
me nepajėgė sustabdyti ko
munizmo plėtimosi anapus 
“geležinės uždangos,” gal 
tik dėl to, kad tuomet Bal
tajame Name nebuvo die
vo. Vos tiktai keletas me
tų atgal po komunistų glo
ba tebuyo tik apie šimtas 
milijonų žmonių, o dabar į 
taip trumpą laiką pasidau
gino iki devynių šimtų mi
lijonų !

Toliau sakoma: Dabar 
Stalinas jau nesibijo ameri
kiečių ir jų talkininkų di
plomatų. Nesibijo mūsų di
džiųjų turtų galybės ir nau
jausio išradimo mirtinų 
ginklų. Bet dabar Stali
nas labai išsigando mūsų 
dievo! Nes prezidentas Ei
senhoweris, atėjęs į bažny
čią, priėmė Kristų į savo 
širdį ir atsivedė dievą į Bal
tąjį Namą. Tadgi tas svar
bus įvykis reiškia visuotiną 
pergalę ir taiką laisvosioms 
tautoms šiuo įtemptu šalto
jo karo laiku. Bandymai 
turi būti vykinami ne mili- 
tariški, bet filozofiški. Be
dieviškose šalyse, kur ate
izmas giliai suleidęs savo 
šaknis, dievas dabar Bal
tajame Name galės padary
ti daug daugiau, negu mū
sų didžiųjų turtų galybė, 
atomiškos bombos ir visi 
diplomatai...

Tai taip išplepėjo pro- 
testonų kun.igužis M. For
ney per savo pamokslą bap

tistų bažnyčioj Philadelphi- 
j°j- .

Taip, jeigu republikoffifti 
jau parsigabeno dievą!/ 
Baltąjį Namą, tai mums 
negalima nieko gero iš jų 
tikėtis...

O ar Juozas Stalinas, da- 
žinojęs apie atsikraustymą 
dievo į Baltąjį Namą, nu
sigąs, tai to negalima at
spėti.

Dievas jau kariauja 
Malajoj

Vienas liuteronų kunigu- 
žis labai džiaugiasi, kad 
Mala jos saloj per daug me
tų Britanijos kariuomenė 
nebepajėgė nuslopinti ma- 
lajiečių patrijotų, kovotojų 
už laisvę ir nepriklausomy
bę iš po Anglijos priespau
dos. Tai dabar amerikiečių 
liuteronų nusiųstieji misi- 
jonieriai į. Malają su dievo 
pagalba pradeda laimėti 
kovą prieš sukilėlius par
tizanus. Kun. sako: An
glijos kariuomenei nesis^ė 
karas su partizanais dėl to, ' 
kad tenai buvo permažai 
misijonierių. Bet vėlesniais 
laikais į Malają buvo siun
čiama vis daugiau ir dau
giau misijonierių, ir pla
čiam ruožte i n t e n s y v iai 
pradėtas skelbti Kristaus 
mokslas jau duodąs gerų 
pasekmių (rezultatų). Die
vo žodis tai}) galingas, kad 
suminkštino daugelio vals
tiečių užkietėjusias širdis. 
Nes dabar jau dauguma 
Malajos gyventojų būk tai 
atsisako reikalauti nuo An
glijos pilnos nepriklauso
mybės. Ir kaimiečiai jau 
nebeįsileidžia i savo namus 
partizanų, kurie dažnai už
eidavę prašyti maisto arba 
norėdami išgauti kokių 
jiems reikalingų žinių 
anglų kariuomenę. <

Čia tai aiškiai ir teisin
gai pasisakyta, dėl ko mi- 
sijonieriai yra siunčiami į 
įvairias šalis...

Lietuvių priežodis sako: 
ko velnias pats nebegali 
įveikti, tai jis pasiunčia da- 

! vatką. O kur imperialistų 
kariuomenė neb e g a 1 ė j o 

! įveikti liaudies kovotojų, 
j tai ten jie pasamdė misijo- 
I nierius.

Mums nėra reikalo domė
tis misijonierių pagyrų 

! maišais. Mes pirmiau pa-*\ 
žvelkime į faktus. Štai ne , 
per seniai sugrįžęs iš Eu
ropos mūsų valstybės se- 

i kretorius John Foster Dul
les, pasikalbėjime su repor-

! teriais, pasakė:
Britanijos aukštieji armi- 

1 jos pareigūnai apskaičiuo
ja, kad šiuo laiku Malajos 
komunistai turi apie/pen- 

I kių tūkstančių ginkluotų 
i vyrų armiją. Ir net pats 

J. F. Dulles daro pastabą: 
Argi tai nestebėtina, kad 

i tokis pat skaičius — 5,000 
partizanų— buvo raportuo
ta 1948 metais? O Brita
nijos komandieriai Malajoj 

* gyi'ėsi, kad jie per praei
tus keturis metus užmušė 

! bei į nelaisvę paėmė 5,500 
i partizanų.

Na, argi čia ne stebuklai 
■ dvidešimtojo amžiaus?. Da- 
i bar net mūsų aukšti val- 
; džios pareigūnai Washing- 
! tone nebetiki Britanijos pa
sigyrimų raportams. Di
džioji Britanija kiekvieną 
mėnesį išleidžia $3,000,000 
militariniams reikalams 
Malajoj kovai su partiza
nais, užlaiko gerai ginkluo
tą. suvirs 260,000 armiją, 
ir vis nepajėgia nugdpti 
penkių tūkstančių liaudies 
kovotojų už laisvę ir nepri
klausomybę ! Pre'gresas

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Vąsario-Feb. 27, 1953
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Mokytosios papūgos 
mW' 

pia papūgai jį iš jo burnos 
išimt. Išsižioja, o papūga 
įkiša snapą į burną, ieško, 
ieško ir neranda. Treini-

Mudu su d. Motiejum Kli
mu Miamėj beatostogauda
mi, dd. Paukščių lydimi, 
nuvykom pasižiūrėt garsio
jo papūgų raisto (Parrot 

* Jungle). Įėjimas ten $1.25 
asmeniui.

y Prie šio raisto privažiuo
jant, jau iš tolo matosi lais
vi būriai didelių papūgų, 
lakstančių y irs kelio ir rais- 

’ .. to.
Vos įėjus pro vartus, 

radome būrį turistų besifo- 
tografuojant su papūgomis 
ant rankų, pečių ir galvos. 
Vienam turistui nusifoto
grafavus, papūgų treini- 

! įfcuotojas prieina, o papū
gos sulipa jam ant rankų, 
ir jis prineša jas prie kito 
turisto. Po penkias kartu: 
po dvi ant iškeltų turisto 
ranku, o viena ant galvos. 
Kai besifotografuoj a n č i ų 

• turistų - daugiau nebūna, 
■ treiniriuotojas. nuneša pa

pūgas į pasienį, o jos sutu
pia ant ten joms įtaisytos 
karties ir tupi, iki vėl kas 
nors ateis nusifotografuoti. 
Niekur jos iš čia nelekia, 
nors virš šios vietos jokio 
dangčio nėra. Lyg pasam
dytos, laukia savo pareigų.

Tėmijant turistus su pa
pu g o m i s besifotografuo- 
jant, mūsų draugė Paukš
tienė ūmai aiktelėjo, susiė
mė už plaukų, pakėlė gal- 

w?ą aukštyn ir, pamačius 
'S? irs galvos ant kartelės be- 

tupinčią gražią baltą papū
gą, subarė: “Ak, kad ta
ve L.” Šposininke ta pa
pūga: kai tik po ja gražiai 
garbučius susitaisiusi mo- 

, teris atsistoja, tai ji tuoj 
čiupt jai už sruogos plaukų 
ir peštelėja...

Smagiai nusijuokę, einam 
i • ‘ raisto gilumon, sekdami

prie takų išstatytus 
dymus, kas kur yra. Po 
raistą pasižvalgę, išgirdom 
garsiakalbio raginimą susi
rinkt prie papūgų demon
stracijos. Vieta aplink vie
lomis aptverta, o priekyj 
kelios eilės suolų. Viršus 
atviras. Papūgų visur pil
na: Vienos tupi aukštuo-
se medžiuose, kitos ant pa
stolių, o daugybė įvairių 
rūšių * randasi uždarytos 
vieliniuose užtvaruose. Ati- 
S’oma programa. Treini- 

otojas, šį-tą apie papu- 
? ^aiškinęs, pasiima dvi 

dideles papūgas nuo pasto
lio, paleidžia ant žemės ir 
įsako joms žeme ristis. Ip

i, kad jos ritasi, tai ritasi, o 
; paragintos dar ritasi. Pa-

. ima abi jas už uodegų ir 
sparnų, suglaudžia 

I pilvais, o jos. viena su kita 
kojomis susikabina. Gi trei- 

' niriuotojas vienos uodegą 
1 paleidžia, o kitai už uode

gos laikydamas du i jas il
gais mostais švytruoti O 
jos tvirtai laikosi. Paskui 

L pirmosios uodegą paleidžia, 
o'paima kitai už uodegos— 
ir vėl švytravimas.

Šioms savo akrobatiką at
likus, treiniriuotojas vardu- 
pasišaukia medyj tupinčią 
kitą papūgą. Ta nesiskubi
na^ bet kartotinai paragin- 
a pamaži šaka nuo šakos 
^idžiasi žemyn.
atlekia ant 
Padaręs su ja 
tą šposą, jis. 
burną “pynatą,”

I
r'į

f?

st

ir galop 
jo peties, 
vieną ki- 
įsideda į 
matomai, 

po liežuviu paslepia ir lie

riuotojas klausia, ar radai, 
o papūga krato galvą, kad 
nerado. Seka bent keli to
kie kartojimai. Galop jis 
jau išsižioja taip, kad pa
pūga pynatą jau suranda. 
Liepia jai duot ir jam pu
sę pynato, ir ji įdeda pu
sę jam į burną.

Pasišaukia kitą papūgą, 
ir ta pribūna ant jo peties. 
Šposus su šia atlikęs, pasi
ima didele baltą papūgą ir 
sako: “Ši labai mėgsta bu
čiuot moteris.” Neša ją 
paliai visą eilę moterų, o*įi 
prie kiekvienos veido savo 
snapą priglaudžia, “pabu
čiuoja.” “Dabar duok man. 
bučkį,” sako jis, ir papūga 
mielai tą padaro. Paduoda 
jai pynatą ir sako: “Na, o 
už pynatą ar neduosi kito 
bučkio?” ir ji nepašykšti...

Dar viena pašaukiama, 
šalia kitko, liepia jai pasa
kyt turistams “Heilo.” Pa
pūga'ištiesia kaklą ir gra

Influenza - žiauri liga
Mums; jau yra žinoma, 

kad dabar mūsų šalyj siau
čia influenzos epidemija. Ši 
taip biauri ir nuožmi žmo
nių rykštė šiais laikais 
plinta beveik po visus pa
saulio kraštus. Ne tik Jung
tinėse Valstijose ir Kana
doj, bet dar labiau siaučia 
Europos šalyse. Europoje 
influenza pasiguldė į lovas 
milijonus žmonių, s.enų ir 
jaunų. Pasiekė net kai ku
riuos tolimuosius Azijos 
kraštus; ypač Japonijoj dėl 
šios ligos plėtimosi dides
niuose miestuose buvo už- 

pūro- ‘daryta daug mokyklų ir ki-
tokių viešųjų įstaigų.

Nors ši epidemija , savo 
mirtingumu ne tokia žiau
ri, kaip kad buvo 1918 me
tais., bet vis tiek dar daug 
numarina. Ypač senesnio 
amžiaus žmonės tampa in
fluenzos aukomis.

Medicinos mokslininkai 
dabar tyrinėja priežastis, 
dėl ko žmonės virš 50 me
tų amžiaus daug sunkiau 
šia liga* serga arba net 
miršta, o jaunesnieji apsir- 
gę paguli keletą dienų lo
voje, atsikėlę į trumpą lai
ką s.udrūtėja ir vėl stoja 
prie savo kasdieninių užsi
ėmimų. Daktarai ginčija
si. Vieni sako, kad senes
nio amžiaus kūnas nebeturi 
tokio atsparumo prieš li
gas, kaip jauno. Kiti pri- 
parodo, kad?retkarčiais in
fluenzos epidemija numari
na jaunus ir tvirčiausius 
žmones, o senesnius palie
ka nepaliestus.

Dėl ko įvardinau influ
enza kaipo žiaurią ligą? 
Juk tikrenybėje visos ligos 
žiaurios. Nė viena liga, už
puolus žmogų, neglosto, 
kaip motina savo kūdikį. 
Bet influenza atsižymi tuo 
savo dideliu žiaurumu, kad 
ii be* jokio persergėjimo, 
kaip koks pasiutęs šuva, 
užpuola netikėtai iš pasalų 
ir staigiai paguldo į lovą. 
Per 3-4 dienas iščiulpia vi
sas jėgas ir abelnai suža
loja visą kūno struktūrą. 
Štai pavyzdys:

Aš sulaukęs jau senatvės. 

žiai, bet negarsiai, pasako 
“Heilo.” Liepia, pakartot 
garsiau, ir ji prabyla jau 
žymiai garsiau.

Įvairių šposų programai 
pasibaigus, einam atgal 
prie vartų, važiuot namo. 
Bet čia tos “fotografistės” 
papūgos tebelaukia darbo. 
Na, tai mudu su Klimu nu
sitariau!: Jeigu jau ponas 
Churchillas su šitomis gra
žuolėmis čia nusifotografa
vo, tai juk neprasirasime 
nė mudu su jomis papoza
vę. Taip ir padarėm.

Čia vėl mum ’trim—man, 
Klimui ir Paukščiui — teko 
smagiai nusikvatot, kaip ir 
įeinant: draugė Paukštienė 
vėl pataikė atsistot po ta 
pačia baltaplunksne šposi
ninke, o ši ir vėl tik capt jai 
už pluošto plaukų ir peš- 
telėjo... “Kad tave kelmai, 
ir vėl man plaukus sutar
šė!”!.. lyg ir pyktelėjo d- 
gė Paukštienė.

Ir taip sau smagiai be- 
sikvatodami su mokytosio
mis papūgomis atsisveiki
nom ir išėjom’, *0 būrys kitų 
papūgų, lyg mus išlydėda- 
mos, virš mūsų galvų sker
sai kelio skraidė ir krykš
tavo. S. V.

Niekados nebuvau sirgęs 
influenza. Tiktai dabarti
nė epidemija mane užpuo
lė, ir aš patyriau šios ligos 
visus žiaurumus.

Penktadienį parvykęs iš 
•fabriko jaučiausi normališ- 
kai, kaip ir visuomet, šeš
tadienio rytą, pavalgęs pus
ryčius, nusprendžiau apsi
kirpti plaukus. Beeinant 
pas barberį, pajutau savo 
kojose didelį silpnumą, ir 
ant syk iš nosies skysčiai 
pradėjo varvėti.

Sugrįžęs į namus, tuojau 
išsigėriau karštos arbatos 
su citrina ir degtine ir gu
liau į lovą, manydamas, kad 
tiktai paprasta sloga. Bet 
ne.

Nakčia pradėjo kaktą 
skaudėti. Ausyse didelis 
ūžimas, rodosi, kad ten su
stojo' geležinkelio inžinas. 
Kiek vėliau dideli skausmai 
apėmė visus kūno sąnarius. 
Kokia tai nematoma jėga iš 
vidaus pradėjo stumti lau
kan vieną akį ir vieną pu
sę dantų. Ūmai atsirado ir 
reumatiškų skausmų petyj; 
rankos pirštai sustiro, kad 
nė vaistų pačiam į burną 
negalima įsidėti. Kojos 
per kokį pusvalandį dega, 
kaip ugnyj, ir prakaituoja. 
Tai vėl atžala, kaip ledinės. 
Kaulus laužo, kaip naciai 
savo belaisviams koncen
tracijos žardžiuose.

'Gydytojas pribuvęs tuo
jau davė “šūvį” su adata į 
ranką — mišinį penicillino 
ir streptomycino, ir dar 
parašė receptą sulfos miši
nio. Išeidamas gydytojas 
pasakė, kad šie visi vaistai 
negydo influenzos ligos; jie 
tik apsaugo nuo kitų bak
terijų arba susipainiojimų 
(komplikacijų), ir dar pri
dūrė: Jeigu kas nori ap
sisaugoti nuo influenzos, 
tai kai tik sužino, , kad 
kur nors miestuose įvyks
ta susirgimų, tai nieko ne
laukiant reikia eiti pas gy
dytoją ir čiepytis. Nes tik 
čiepai apsaugoja nuo sun
kaus susirgimo ir net nuo 
mirties. O kitų vaistų dar 

nesurasta. Aš užklausiau 
daktaro:

Aš skaičiau laikraščiuo
se, kad ši epidemija švelni, 
tai dėl ko aš taip sunkiai 
sergu?' 0 jis atsakė: In
fluenzos virusai skirstomi į 
tris rūšis, ir dabartinėje 
epidemijoje jie maišosi — 
žiaurieji su švelniaisiais.

Taigi mane buvo užpuo
lę žiaurieji naciai (virusai). 
Temperatūra per dvi die
nas buvo 102 laipsnių. Tre
čią dieną nupuolė žemyn. 
Pabaigoj savaitės išlipau iš 
lovos ir bandžiau žengti 
skersai kambario. Bet kur 
tau! Jaučiuosi kaip girtas. 
Kojos atsisako nešti; į lovą 
guliau vėl atgal.

žmona atneša laikraštį 
Laisvę; pradedu skaityti, 
bet nesiseka. Protas atbu
kęs, minčių sugaudyti ne
galiu. Gulėdamas sau ma
nau: Jeigu tik kiek nors 
susveiksiu, tai apie šią ligą 
parašysiu į laikraštį, kad 
kiti sužinotų apie šios pa
vojingos ligos žiaurumus. 
Tik gaila, kad aš nesu ra
šytojas ir nesugebu nė pu
sės visų blogumų aprašyti.

Patariu rimtai1 priimti 
daktarų patarimus - ir čie
pytis. Vienas įčiepijimas 
apsaugo nuo susirgimo šia 

Jiga beveik per metus lai
ko.? Pregresas

Kaz. Bevardžio
Margumynai

I

Komitetas tvarkymui pre
zidento Eisenhowerio inau
guracijos (įkurtuvių)i pra
nešė, kad aktyviai ceremo
nijose dalyvavo 27,381 žmo
gus. Dėl tokio trukšmingo 
rengimosi nėra daug.

Šiuo laiku Jungtinių 
Valstijų valdžiai už algą 
dirba civilinėse ir militari- 
nėse tarnystėse 6,134,000 
žmonių, c _ •

Su pabaiga 1952 metų 
Jungtinių Valstijų žmo
nės turėjo privatiškų skolų 
302 bilijonus dolerių. Tuo 
pačiu laiku valdžios skolos 
buvo 259 bilijonai dolerių.

•
Connecticut, Maryland, 

New Yorko ir Floridos 
valstijose yra aprubežiuota 
(restricted) įvežimas ir 
pardavinėjimas paukščių, 
vadinamų papūgomis (par
rots).

•
Observatorijos mokslinin

kai aiškina, kad nuo 1930 
metų Atlanto jūros van
duo nors lėtu tempu, bet 
laipsniškai kyla._ •_

-Visoje Jungtinių Valsti
jų istorijoje buvo du kata
likų tikėjimo kandidatai į 
prezidentus ir rinkimuose 
abudu pralaimėjo.

Charles O’Connor kandi
datavo 1872 m., o Alfred 
Smith 1928 m. Abudu bu
vo demokratai ir abudu iš 
New Yorko valstijos. ••_•

Califormijos valstija turi 
daugiausia aliejaus (naf
tos) šaltinių Jungt. Valsti
jose.

Tas plotas žemės, kur pa- 
budavota New Yorke Jung
tinių Tautų namas, yra už
vardintas International 
Territory, bet rėmuose New 
Yorko ir federalės valdžios 
patvarkymų.

ŠŪVIAI SARAJEVE— 
SIGNALAS PIRMAJAM 
PASAULINIAM KARUI

Buržuaziniai istorikai 
tvirtina, būk Pirmasis pa
saulinis karas (1914-1918 
m.) prasidėjo todėl, kad 
Sarajevo mieste, 1914 me
tų birželio 28 dieną, buvo 
nušautas Austro-Vengrijos 
sosto įpėdinis Francis Fer
dinand ir jo žmona. Bet 
šūviai Sarajevo mieste tai 
buvo tik kibirkštis padegti 
parako bačką, kuri jau bu
vo paruošta.

Karas yra tąsa politikos. 
Pirmasis pasaulinis karas 
jau buvo paruoštas per ke
lis desėtkus. metų pirm jo 
pradžios.

Vokietijos imperializmas 
jautėsi“ nuskriaustas.” Kai
zeris reikalavo vokiečiams 
“vietos po saule.” Anglijoj 
ir Franci jo j daug anksčiau 
įvyko valstybės centraliza
cija, todėl jos paveldėjo mil
žiniškus teritorijų plotus.— 
kolonijas. Vokietija susi- 
centralizavo į vieną valsty
bę tik antroje dalyje 19-jo 
šimtmečio, kada pasaulyje 
kolonijoms teritorijų jau 
nebuvo. Jai liko vienas ke
lias — karo pagalba atim
ti nuo kitų. Ji prie to ir 
rengėsi.

Austro-Vengrija buvo pa
vergusi milžiniškus slavų 
apgyventus plotus — dalį 
Lenkijos, Ukrainos, Čeko
slovakiją, didelius plotus 
dabartinės Jugoslavijos. 
Jau vos nekilo pasaulinis 
karas 1912 - li913 m., kada 
Balkanų valstybės —•. Grai
kija, Juodkalnija, Bulgari
ja ir Serbija supliekė Tur
kiją ir iš jos atėmė slavų 
apgyventus plotus. Austro- 
Vengrija, kuri buvo paver
gus didelius slavų plotus, 
bijojo, kad ir ji nesusilauk
tų Turkijos likimo. i

Anglija drebėjo, matyda
ma, kaip sparčiai auga Vo
kietijos jūrinis karo laivy
nas, kaip vokiečiai veržia
si į anglų kolonijas su savo 
prekėmis.

Taigi, jau pirm Sarajevo 
šūvių buvo du aiškūs vie
nas prieš kitą valstybių blo
kai. Austro-Vengrija, Vo
kietija . ir Italijai sudarė 
vieną bloką. Anglija, Fran-

Statistikų rinkėjai pra
neša, kad iki 1929 metų už 
laikraščių cirkuliaciją pa
jamų daugiau gaudavo, ne
gu už skelbimus. Nuo virš- 
minėtų metų jau už skelbi
mus daugiau pajamų gau
nama.

•
Ateinančia vasarą bus 

karūnavo j ama W e s t m i n- 
ster katedroj Anglijos ka
ralienė Elizabeth II. Bet 
paaiškėjo, kad minėta kate
dra grimsta žemėn gilyn ir 
gilyn.

Premjeras n Churchillas 
atsikreipė į anglus, kad dar 
labiau susiveržtų diržus, 
nes reikia gelbėti grimstan- 
čią katedrą. Išgelbėjimo 
remontas atsieis ne mažiau 
kaip 4 milijonai dolerių. 
Žymėtinas tų anglų miela- 
širdingumas. Juk jeigu ne 
dabar, tai vėliau ne tik nu
grims karališkoji katedra, 
bet ir visa karalių pakale
nu a. Kazys Bevardis.

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

cija ir Rusija — kitą. Ma
žesnės valstybės grupavosi 
tai aplink vieną, , tai kitą 
bloką. 1914 metais Vokie
tija jautėsi pilnai pasiren
gusi karui ant sausžemio ir 
jūrų ir tik laukė progos.

Rusijos vienuolika galin
gų šarvuočių dar buvo ne
baigti. Anglija turėjo dau
giau karo laivų, kaip Vo
kietija, bet Vokietijos bu
vo naujesni. Amerika mi- 
litariniai buvo silpna, ir kai
zeris tikėjosi ją išlaikyti 
nuošaliai nuo karo.

“Juodoji ranka” ir šūviai
Austro-Vengrijoje vieš

patavo pasenęs k arai i u s 
Francis Josef, gimęs 1830 
metais, karaliauti pradėjęs 
1848 metais. Senis drebėjo, 
bet gyveno ir tiek.

Į Austro-Vengrijos sostą 
įpėdiniu b u v o karaliaus 
brolio (Karlo Luiso) sūnus 
Francis Ferdinand. Bet 
Francis Ferdinand nebuvo 
labai mylimas senio kara
liaus. Mat, karaliaus sū
nus netikėtai mirė 1889 m. 
Francis Ferdinand, priešin
gai karalių įpratimui, įsi
mylėjo į grafaitę Chotek ir 
su ja apsivedė. Jis turėjo 
pasirašyti dokumentą, kad 
jo vaikai neturės teisių į 
Austro - Vengrijos sostą 
todėl, kad jo pati nėra ka
rališko kraujo.

Sosto įpėdinis Francis 
Ferdinand labai sėbravo su 
Vokietijos kaizeriu, o dar 
daugiau jo žmona, kuri po 
vedybų vadinosi kunigaikš
tiene Hohenberg. Kaizeris 
matė Ferdinande gerą san
draugą karo tikslams.

Francis Ferdinand ir jo 
•žmona užnugaryje senio 
karaliaus Francio Josefp 
sudarė planus, kad jų vai
kai būtų Austro-Vengrijos 
valdovais. Tam jie siekė pa
vergti dar daugiau slaviškų 
teritorijų ir Austro - Ven
griją paversti į trilypę: 
Austro - Vengriją - Slaviją. 
Todėl jie dėjosi slavų drau
gais.

1914 metais Bosnijoje 
(slavų provincijoje), 'kurią 
Austro - Vengrija pasigro- 
,bė 1876 metais, buvo su
rengti dideli karo manev
rai — grūmojimas Serbijai. 
Į tuos manevrus atvyko 
Francis Ferdinand ir jo 
žmona. Ju šalininkai ruo
šė jiems pagarbos balius 
ir gaitvėse paradus, kad pa
rodžius seniui karaliui, jog 
sosto įpėdinis ir jo žmona 
turi labai daug pritarimo 
tarpe slavų gyventojų.

Tikrumoje slavų žmonės 
neapkentė, Austro - Vengri
jos jungo ir siekė išsilaisvi
nimo. Tarpe pavergtųjų 
slavų veikė eilė slaptų, pa- 
tri jotinių organ i z a c i j ų. 
Bosnijoje veikė tokia orga
nizacija vardu “Juodoji 
Ranka.”

“Juodosios Rankos” už
nugaryje stovėjo Serbijos 
vyriausybės nariai, taipgi 
Serbijos karalaitis Alek
sandras. “Juodoji Ranka” 
nusprendė nudėti Austro- 
Vengrijos sosto įpėdinį 
Francis Ferdinandą.

“Juodosios Rankos” na
riai, žinodami, kad birželio 
28 dieną Ferdinandas lan
kysis Sarajevo mieste, kur 

3 pusi.-Laisve (Liberty) -Penktad.,

jam rengė išpūstus para
dus, nutarė jį ten ir nudė
ti. “Juodosios Rankos” na
riai: Gavrilo Prinzip, Gra- 
beč, Nedelko, Gabrilovič, 
M. Machmedbašič, Kubrilo- 
vič, Popovič ir kiti vado
vystėje Danilo Iličo atlaikė 
slaptą posėdį. Jie turėjo 
pakankamai bombų, revol
verių, dinamito. Pasigin
čijo už vietas; pagaliau, 
pasidalino miestą, sudarė 
eilę užuolandų, kad niekur 
Ferdinandas negalėtų pro 
juos prasprukti. Sosto įpė
dinis, jo žmona, gen. Petio- 
rek (komandierius manev
rų) ir grafas Garrach va
žiavo viename automobily
je. Paskui juos sekę dar 
trys aukštų viršininkų au
tomobiliai. Šalimai gatvių 
stovėjo policininkai, o ap
linkui automobilius “arca- 
vo” kariniai palydovai.

“Vivati!.. Živio!” — šau
kė policininkai ir jų pa
rinkti piliečiai, sveikindami 
Ferdinandą vardan slavų. 
Šaukė ir mėtė gėlių puokš
tes po automobilių ratais. 
Vieną didelę “gėlių” puokš
tę tiesiog Ferdinandui nu
metė “Juodosios Rankos” 
narys — Gabrilovič, ir pat
sai nuo tilto šoko į upę. 
Ferdinandas greitai susi
prato ir “gėles” išmetė į 
užnugarį, tad jos ir sprogo 
po sekamu automobiliu, su- 
žeidžiant pulkininką, kelis 
žmones ant šaligatvio, o 
maža skeveldra prakirto 
Ferdinando žmonai užpa
kalyje kaklą. Policija puo
lė gaudyti Gabrilovičių. vai
kyti publiką. Ferdinandui 
sprogimo banga nunešė ke
liu re. Jis nusigandęs kar
tojo:

—Kas mums daryti? — 
žiūrėdamas į generolą Pe- 
tioreką. — Dabar jie daur 
giau mes bombų... Aš ži
nau, jog kada jie ‘mane už
muš, tai žmogžudžius nu
žudys arba į kalėjimą įmes, 
bet man—kas iš to?

Policija susigriebė ir pa
darė tvarka. Ferdinandas 
apsilankė į miesto rotušę. 
Ten $akė kalbą, minėda
mas, kad “juos pasitiko 
bombomis.”

Miesto majoras, policijos 
viršininkas ir generolas Pe- 
tiorekas siūlė Ferdinandui 
—apvalyti gatves nuo pu
blikos. Bet Ferdinandas ne
sutiko. Jis norėjo parodyti 
seniui karaliui, kad “slavai 
jį sveikina,” tik keli yra 
“išgamos.”

Kada Ferdinandas tęsė 
tolimesnį paradą, tai ant 
Francis Josef o gatvės, ne
toli nuo tilto, studentas ser
bas G. Prinzip puolėsi pir
myn ir revolverio šūviais 
paklojo Ferdinandą ir jo 
žmona.

Suokalbininkai buvo su
čiupti, žiauriausiai sumuš
ti ir vėliau nužudyti. Se
nis karalius žinią gavo apie 
sosto įpėdinio mirtį jau ei
damas gulti. Kada išgirdo 
tą žinią Austro - Vengri
jos. generalio štabo virši
ninkas generolas Konrad 
von Hetzendorf, tai džiu
giai pareiškė:

—Atėjo laikas! Dabar 
mes suvesi me sąskaitą su 

(Tąsa 4-tani puslap.)

Vasario-Feb. 27



HARTFORD, CONN. DEL PARAMOS LAISVEI
Staigi mirtis

Vasario 18 d. Vincas žal- 
dauskas išėjo iš dirbtuvės pa
pietauti, kaip ir visi kiti dar- 
bo žmonės. Tarpe Broad ir 
Park gatvių, netekęs lygsva
ros, susmuko šalia gatvės. 
Ant greitųjų buvo pašauktas 
ambulancas iš Hartford ligo
ninės, bet po poros valandų 
žaibo greitumu nuskambėjo 
žinia, kad Vincas jau miręs!

Velionis vos tik buvo ’išgy
venęs 54 metus. Iš amato bu
vo kriaučius. Į šią šalį atvyko 

. prieš 40 metų. O Hartforde 
išgyveno 31 metus.

Velionis Vincas buvo laisvų 
pažiūrų ir dienraščio Laisvės 
nuolatinis skaitytojas. Pri
klausė prie Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubo, Lietuvių 

' ’ Darbininkų Literatūros Drau
gijos ir Laisvės Choro. Visuo
se choro koncertuose velionis 
buvo matomas su kitais cho- 
riečiais bedainuojant liaudies 
dainas. Taipgi nepasiliko ir 
su savo darbu, kaip tai — 
metiniuose apskričių pikni- 

*kuose ir šiaip kitose pramo- 
gose. Niekuomet/ namie nesė- 

” ' dėjo.
Lietuvoje Vincas žaldaus- 

kas paėjo iš Bitigalų parapi- 
. . jos, Raseinių apskr. šioje ša

lyje paliko nuliūdime broli 
Franą, jo sūnų Stasį ir duk
rą Aleną. Abu jau' yra vedę.

Vincas buvo viengungis, 
ramaus būdo, su visais gra
žiai sutikdavo ir dėl tuščių 
dalykėlių nesileisdavo į dis
kusijas. Ir už tai jo pagarbai 
buvo daug gėlių suvesta. Ne- 

uL žiūrint lietingos dienos, vaša
us rio 21 d. draugai, giminės ir

tolimesni susirinko atiduoti 
paskutinį atsisveikinimą ir 

,; išlydėti į Poquonuck kapiny-
na.

Ten per laidotuvių direkto
rių Karloną (iš New Britain) 
brolis Franas užkvietė visus 
dalyvius vykti į Laisvės Cho- 

* ro salę, kur jau buvo per 
‘ * drauges M. Mulerankienę ir 

M. Vilkienę pagaminti už
kandžiai. Ten atsisveikinę nu

liūdusį Franą ir kitus, leido
mės kas sau. O tu, Vincai, il
sėkis šios šalies žemelėje am
žinai. J. S-da.

Roseland, III.
Palaidojus gerą, veiklų drg. 
Kristopher Klibą

Klibai nesitikėjo, kad jie 
turi tiek daug draugų ir sim- 
patik ų.

Gėlių šermenyse buvo pri
siųsta 22 vainikai bei bukie
tai ir daugybė užuojautos lai
škų. Laidotuvėse dalyvavo a- 
pic 200 palydovų. Po laidotu
vių palydovai buvo pakviesti 
užeiti į Lietuvių Kultūros 
Klubo svetainę, kur buvo jie 
visi pavaišinti:

Iš toliau laidotuvės'na at
vykę dalyvavo: M. Vareko- 
jienė, iš Rilander, Wis., M, 
Kakliaųskas su sūnum iš Me
ri], Wis., D. Orinikaitienė su 
dviėm sūnais iš Milwaukee, 
Wis. Iviimiene, Slavinskienė, 
P. Kutra, Tamašiunai ir bro
liai Gelažinskai visi iš Rok- 
fordo. Iš Beverly Shores, Ind., 
Straukai, Pakščiai ir Kaciuce- 
vičiene, ir iš visos Chicagos 
dalių.

Klibai daug darbuodavosi 
LLD 79 kp., LDS 139 kp., Ai
do Chore, Liet. Kultūros Klu
be ir “Vilnies” Bazaruose. 
Darbą visuomet atlikdavo są
žiningai ir veltui. Praeitais 
metais Klibai nušveitė kėdes 
Liet. Kultūros svetainėje, o 
K. Klibas visas kėdes nuvar- 
nišiavo veltui. Visų darbų ne
surašysi, kiek jis atliko.

Mes pasilikę visuomet jau
sime, kad trūksta vieno dar
bininko visuose darbuose. C) 
tu, drauge K. Klibai, po sun
kios gyvenimo naštos ilsėkis 
motinoj žemelėj, kuri visus 
lygiai priglaudžia, neskirda
ma nei luomų, nei pažvalgų, 
nei tikybos. O tau, drauge Z. 
Klibiene, daugiau kantrybės, 
daugiau ištvermės .pergyventi 

i tą sunkų laikotarpį, ir vėl 
darbuotis pagal išgalę visuo-

i menės labui. Dan Yla.

Laisvės bendrovės dalininkų suvažiavimas nutarė ir šiemet pra
šyti visuomenės, kad sukeltų tinkamą fondą Laisvės paramai šiai va
sarai. Nes ir šiemet mūsų pačių ir mūsų spaudos ekonominė padėtis 
nėra geresnė už praeitų keliolikos “šaltojo karo” metų. Infliacija vis 
labiau plinta, o jau lengvesnioje pramonėje ir nedarbas pasireiškia. 
Taigi dienraščio finansinė padėtis darosi vis sunkesnė < ir be specialėš 
finansinės paramos išlaikymas dienraščio neįmanomas. Tą faktą iš- 
anksto įmatant suvažiavimas ir nutarė paskelbti vajų sukėlimui <$8,000 
Laisvės paramai. • .

Vajaus laiką ir jo vedimui detališkumus išdirbti suvažiavimas 
pavedė L. B. direktorių tarybai. Direktoriai tą reikalą rimtai apsvars
tę nutarė:

Vajų pradėti su pirma diena balandžio 
ir tęsti per 3 mėnesius iki 1 d. liepos.

Būdai sukėlimui fondo iš <$8,000 per tris mėnesius yra šie: dar
buotis gavimui Laisvei naujų skaitytojų, ruošti visur pramogas dien
raščio paramai, rinkti aukas ir rūpintis gavimu Laisvei biznių pasi- 
skelbimų. Kaip rengti pramogas paliekame pačių kolonijų iniciatyvai. 
Ką tik surengsite tas bus gerai, tik rengkite.

Praėjusiais dvejais metais specialiais fondais sukeldavome po 
$10,000. Tačiau pernai per ilgai užsitęsė vajus ir labai sunku buvo pa
siekti fondo čiukurą. Todėl šiemet prašome visuomenės sukelti tik 8 
tūkstančius dolerių ir labai prašome tai padaryti paskirtu laiku. Ne
gražu reikalą per ilgai užtęsti, pui kiau stoti į darbą su pradžia ir baig
ti jį su nustatyta diena.

Kviečiame į šį apšvietos paramai darbą organizacijas, ypač mo
terų kliubus ir paskirus asmenis. Kiekvienam apšviestam žmogui Lais
vės išlaikymas dienraščiu yra brangus dalykas. Tad padirbėkime ir 
paaukokime savo labai branginamam tikslui.

Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba, 
Jonas J. Grybas, prez. 
‘Vincas Čepulis, sekr.

MONTREAL, CANADA
Santaikos darbininkų su darb
daviais komisija ‘apkaltino’ 
darbdavius

Amerikos lietuvių dailės 
ir dramos klubas

Vas. 15, 1953.
Gerb. Drauge!

Iš spaudos, veikiausia, jau 
žinote, kad Amerikos Lietu- 

’• vių Dailės ir Dramos Klubas 
nutarė’ pii’kti Mildos Namą ir 
ta kryptim jau-padarė gra- 
žią pradžią. Per du ateinan
čius mėnesius reikės tam tik- 

***»'• slui sukelti bent $20,000. O 
-— ’kad padarius šiuos rūmus di- 

x' džiu' dailės ir kultūros centru, 
__  kaip aprobuojama, reikės su- 

kelti šimtą tūkstančių dole- 
.J. - rilL

Darbą pradėjom tuo giliu 
įsitikinimu, kad Chicagos ir 
apylinkių lietuviams yra būti- 

* nai reikalinga turėti savo di- 
i? delius rūmus su tinkamom pa

talpom spektakliams, koncer- 
| , tams, susirinkimams ir bend

rai kultūrinei veiklai. Tokie 
rūmai reikalingi ir senimui ir 
jaunimui,- dailės ir apšvietus 

* mylėtojam. Mildos Namas tam 
tikslui kaip tik ir tinka,nes jis 
randasi pačioj lietuviško ju- 
dėjimo širdy—Bridgeporte.

Šio didelio darbo pradžioj 
į mes iš visų pušių girdime nuo- 

širdaus -pritarimo balsus. 
, įį ’ Daug kas sako, senai reikėjo 

. tuo didžiu reikalu susirūpinti, 
į Mes, žinoma, suprantame, 

kad vykinant šį žygį, turėsi- 
įj me daug galvosūkių ir sunke- 

nybių, bet kur jų nebūna! 
• < .Tas kliūtis ir sunkenybes mes 

nugalėsim, jei Chicagos ir 
' Pla^iM apylinkių lietuviai ryž- 
. tingai ir entuziastiškai mosis 

. į darbą, šio didelio plano į-
vykinimas bus brandos egza- 

■ minas visiems . geros valios
X* lietuviams, kuriems nuošir-

, džiai rūpi, kad mūsų visuomo- 
nė stiprėtų ir bujotų, sukur- 
dama savo židinį, savo mo- 
deraišką pastogę. Nėra prakil

nesnio investmento, kaip pa- 
simokėjimas $100, kad pata
pus šios organizacijos nariu. 
Nėra abejonės, kad daug 
žmonių' prisidės prie'šio pra
kilnaus darbo ne su viena 
šimtine, bet su didesnėmis su
momis. Parems mūsų darbą 
ir kitų kolonijų lietuviai, ku
rie žiūri į Chicagą, kaip į 
Amerikos lietuvių sostinę. To
dėl mes pavadinom savo klu
bą'Amerikos Lietuviu Dailės 
ir Dramos Klubu.

šis stambus, didelis ir labai 
reikšmingas darbas reikalau
ja didžios talkos, šią talką 
gali sudaryt kaip individua
liai žmonės, taip ir ^organiza
cijos. j

Šiuo laišku, Gerbiamas 
Drauge, mes Asmeniškai krei
piamės į jus, kaip ir į didelį 
skaičių kitų žmonių, kviesda
mi Jumis prisidėti prie šios 
didžios talkos. Mes norime 
suvienyt šiame žygyje juo di
desnį lietuvių skaičių—demo
kratiniai nusistačiusių lietu
vių tolerantingų ir pažangių.

Abejingumu ir skepticizmu 
mes nieko, neatsieksime. Su
nėrę rankas vieningoj talkoj, 
mes atliksime istorinį žygį. 
Visuomeniškumo principas lai 
bus keliavedžiu į Amerikos 
Lietuvių Dailės ir Dramos 
Klubą.

Laukiame iš jūsų prielan
kaus atsakymo.

Klubo Dorele toriatas 
Prezid. Frances. Yurgel. 
Sekr. G. K. Budris,

G110 University Ave., Chica
go 37, Illinois.

Iždinink. 'P. Mikulėnas.
P. S. Siųsdami laišką, užde

kit sekretoriaus adresą, o jei 
siųsti čekį ar monei orderį, 
Įrašykit iždininko vardą.

Popieros gamykla Price 
Brothers and Co. Ltd. su 12,- 
000 darbininku šios dirbtuvės 
randasi Jonquicr, Riverband 
ir Kenogami apylinkėse. Ne
galėdami susitarti dėl algų 
i)- laiko nustatymo, pavedė 
ši dalyką išspręsti Santaikos 
darbdavių su darbininkais 
(Arbitration) Komisijai. Dar
bininkų reikalavimai buvo se
kami: pakelti algas nuo 13 
iki 20 procentų ir įvesti 40 
valandų darbo savaitę. Lig 
šiolei dirbo 48 valandas į sa
vaitę. Darbininkus atstovau
ja National Syndicate of Pulp 
and Paper Workers Union.

Komisija po ilgų tyrinėji
mų šiomis dienomis išnešė 
daugumos sprendimą, reko* 
menduodama pakelti algas po 
šešis centus į valandą ir įves
ti 44 valandų darbo savaitę. 
Tuo pačiu sykiu “apkaltino” 
kompaniją, kuri, “visai nesi- 
skaitydama su visuomenės rei
kalais,” jau yra aukštai savo 
darbininkams iškėlusi algas, 
už ką dabar, yra taip pa
bengęs, popieris, ypač nau
dojamas spaudai. Darbinin
kai dabar uždirbą už 48 va
landų savaitėje iki $72.50.

O kad kompanijos kelia po
pieros kainas dėl savo gro
buoniškų pelnų, tai jų niekas 
nekaltina.

—o— 
1953 metų miesto biudžetas 
viršija $102,000,000.

Montreal o miesto taryba 
priėmė naują biudžetą 1953 
metams, kuriame numato su
rinkti $102,857,713. Tai di
džiausias biudžetas miesto is
torijoje. Tačiau miesto valdo
nai sako, kad jokių naujų tak
sų gyventojams nebus uždėta, 
išskiriant nekilnojamo turto 
savininkams protestonų mo
kykloms pakėlimą taksų po 
10c. ant kiekvieno $100, kas 
reiškia, dabar turės mokėti 
po.$1.50.

Į ---- O-----

Laikymas amerikoniškų ciga
retę, nėra nusikaltimas

.Kuris laikas atgal, RCM- 
policija surado 170,980 įšmu- 
geliuotų amerikoniškų cigare
tę taksi ko vairuotojų gara- 
žiuje. Tuo laiku buvo patirta, 
kad cigaretai priklausė kitam 
asmeniui ir jis buvo nubaus
tas $400. Bet policija patrau
kė į teismą ir garažiaus savi-

ninką, kaltindama už nele
galų laikymą cigaretų. Teisė
jas kaltinamąjį išteisino, mo
tyvuodamas, “kad laikymas 
cigarety, su kuriais jis nieko 
bendro neturėjo, nėra prasi
kaltimas.”

—o—
Ūkio produktų kainos 
nukritusios

šiomis dienomis čia laikė 
savo konferenciją Kvebeko 
Federacinė Kooperatyvų Są
junga. Dalyvavo daugiau ne
gu' 1,000 delegatų iš visos 
provincijos. Tarp kitko, kon
ferencijoj buvo raportuota, 
kad rytinių provincijų ūkio 
produktų kainos smarkiai nu
kritusios 1952 m., ypač kiau-^ 
lių augintojai gavę 27% ma
žiau pajamų, negu 1951 m.

Galimas daiktas, kad ap
skaičiavimas teisingas. Tačiau 
visiems žinoma, khd fabrikų 
darbininkai, pirkdami maistą 
nejautė tų kainų nukritimo. 
Jomis pasinaudojo maisto per
dirbimo trustai.,

J.

B ISTORIJOS
/

(Tąsa iš trečio pusi.)
» •

Serbija... Karosas pakibo 
ant mūsų meškerės.

Tuojau buvo pasiųsta 
specialė delegacija pas Vo
kietijos kaizerį. Kaizeris, 
perskaitęs Francio Josef o 
pranešimą, pareiškė:

—Prašau pasakyti jūsų 
imperatoriui, kad atsitiki

LAISVOJI
SAKYKLA

SKUBIAI KARINĖ 
ISTERIJA KARTOJASI

Po Pirmojo pasaulinio 
karo ėmė 14 metų laiko, 
kol Hitleris įsigalėjo ir su
šuko panaikinti Versalio 
sutartis. Po to sekė An
trasis pasaulinis karas.

Dabar,, po 7 metų po An
trojo pasaulinio karo, pre
zidentas Eisenhoweris su
šuko Jungtinių Valstijų

Kongresui panaikinti Jai 
tos - Potsdamo sutartis 
Reiškia, kad amerikoniškas 
fašizmas gali būti greites
nis už vokiškąjį per pusę

Tačiau, argi liaudis 'Asai 
nieko neišmoko ir užmfa4 
pasaulinių karų praganą- 
kus sunaikinimus? O kailį 
būtų su trečiuoju pasauli
niu karu, su atominiu ka
ru? D. J.

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

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 ! 
galite pasirodyti meno srityje, pagal aukščiau ntA^ 
rodymo, kviečiame į parodą.
Visas pelnas nuo parodos yra skiriamas dienraš
čio Laisvės išlaikymo fondui. Nes dienraščio Lai
svės bendroves suvažiavimas atsikreipė į visuome- 
nę prašydamas sukelti $8,000 fondą.

me reikalo jis gali pilnai 
pasitikėti Vokietijos pagal
ba. Su išstojimu prieš Ser
biją nereikia atidėlioti. 
Austrija privalo pasiimti 
Sandžaką (plotus, kuriuos 
Serbija gavo nuo Turkijos 
1912-1913 m.). Tada susirė
mimas neišvengiamas. Ru
sija bus prieš Austriją, bet 
aš tuo reikalu jau pasirū
pinsiu. Jeigu karas kils' 
tarpe Austro-Vengrijos ir 
Rusijos, tai aš savo kardą 
dedu ant jūsų svarstyklių. •

Ir tuojau Austro-Vengri
ja sudarė tokį Serbijai rei
kalavimą, kurį jokia nepri
klausoma valstybė nebūtų 
galėjusi priimti. Už mėne
sio po šūvių Sarajevo mies
te, tai yra, liepos 28 dieną, 
Austro - Vengrija jau pra
dėjo bombarduoti Serbijos 
sostinę Belgradą,- dar pirm 
karo paskelbimo.

Bet Serbiją nebuvo taip 
lengva sutrėkšti. Rusi j a j au 
Serbijai buvo pasiuntus 
120,000 naujų šautuvų ir 
120,000,000 kulkų. Rusija 
patraukė savo jėgas prie 
Austro - Vengrijos rube- 
žiaus. Vokietija tuojau pa
skelbė karą Rusijai , ir va
karuose per Belgiją, puolė 
ant Franci jos.

Rupiūčio 1 dieną Pirma
sis pasaulinis karas prasi
dėjo.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? 'Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.
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ŠLIUPTARNIAI
Parašė Algirdas M ar gėris

x Amerikos Lietuvių Tautinio Atgimimo Laikų
1 Istorinis Romanas

652 puslapių, Drabužiniais Apdarais knyga.

Kodėl lietuvių kunigija prakeiksmu puolė Dr. 
Joną Šliupą? Kodėl jo mokslo sekėjus kunigai 
vadino nšliuptarniais”? Pagaliau, kas ištikro bu
vo Dr. Jbnas Šliupas. Kodėl jis buvo garsiausias 

lietuvis ant žemės kamuolio?
■ . >.?]

Kaina $5.00, Nupiginta Kaina $4.00

Perskaitykite knygą ŠLIUPTARNIAI ir , 
žinosite tiesą apie Šliupą.

Knyga Šliuptarniai gaunama Laisvės Knygyne.

į.
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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 ptr 
rodos vedimą. K

-- ---------------- i -------------

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

Taipgi bus priimami ir pirkti daiktai pagodai. Ku- 
rie negalite patys nieko pagaminti, galite nupirk-1 
tais daiktais prisidėti prie parodos. Labai bus/ 
naudingos piniginės dovanos parodai. Nes rengėm 
jai turės daug ko dapirkti parodos suderinimui.1

|l .... .... -. — —..... .........—
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Jei Tamsta nori pasiskaityti 
giliai sielą jaudinančią apysaką, 
tai tuojau įsigyk ir persiskaityk

Mortos Vilkienes Divorsa;
♦

Parašė
MIKAS kASODA-MlZARA v

* y <
Šią apysaką autorius labai atydžiai sukūrė ir padova
nojo Laisvei jos gyvavimo 25-rių metų sukakties pro
ga. Tikrenybėje, tai yra dovana visuomenei.-
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
tos, 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. J

KNYGA Iš 315 RUSLAP1Ų, KAINA $1.00

GAUNAMA LAISVĖS KNYGYNE J

i
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CLEVELANDO ŽINIOS NEWARK, N. J

(Tąsa)
Bet dėl to nebuvo reikalo ateiti į bažny- v • cią...

Jis nebuvo labai švelnus ir neturėjo 
jokio patraukimo sielos neaiškumams, 
kuriais “šios moterys“ gėrisi. Kai Ane
ta turėdavo savo mažytį šalia savęs, kai 
nebūdavo per daug medžiaginių rūpes
čių, kai atsirasdavo pelnyta pertraukos 
valanda tarp kasdieninio darbo, lipančio 
jai ant kulnų, ji būdavo laiminga; ir jai 
nereikėdavo toli ieškoti dievo: jis būda
vo jos širdyje. Bet Markui būtų atrodę, 
kad jos širdyje buvo jis, Markas, ir kad 
visa kita buvo kvailystės. Reikia būti 
aiškiam. Iš tikrųjų kas gi buvo tas die
vas? Ar tai tas žmogus ten prie alto
riaus su merginos sijonu ir su savo pa
auksuotu kiautu? Ar tai šveicorius su 
savo lazda ir su blauzdinėmis? Ar tie 
nuteplioti paveikslai — kiekvienoje kop
lyčioje po vieną — kurie vaipėsi sal
džiomis šypsenomis, kaip tos bučiuotojos 
ponios, kurių jis visai nemėgo?..

— Mamyte, eikim sau! 
b — Argi čia ne gražu? 
’ — Taip, čia gana gražu. Grįžkim na

mo !
... Kas gi tai yra dievas?.. Jis daugiau 

jau nesispyrė klausti savo motiną. Kai 
. suaugę prisipažįsta nežiną kokio nors 
dalyko, vadinasi, jis jų nedomina... Jis 
vienas tęsė savo paviršutinišką tyrinėji
mą. Girdėtos maldos Tėve mūsų, kuris 
esi danguje (vietos nustatymas sukėlė 
skeptiškumą tiems labiau prakutusiėms 
moderniesiems vaikėzams, kuriems dan
gus buvo bepasidarąs nauja sporto aikš
te), pasklaidyta biblija su tuo bodžiu 
smalsumu, kaip ir kitos senos pasakos, 

’ keletas klausimų, keletas iš šen, iš ten, 
nerūpestinga išraiška nugriebtų atsaky
mų, — “dievas — kažkas nematomas, 
kuris sutvėrė pasaulį...” — Taip sako
ma!.. Tai perdaug toli. Ir neaišku. Jis 
buvo kaip ir jo motina: dievas jo nebedo- 

. mino. Nesvarbu, ar vienu karalium 
j daugiau ar mažiau!..

Bet jį tikrai domino jo paties buitis ir 
tai, kas jai gręsė, ir- tai, kas bus po to. 
Kvaili pašnekesiai pas Silvi, jam girdint, 
jau anksti buvo pažadinę jo dėmesį. Tai . 
lengvo šiurpulio malonumas, kurį jaučia 
merginos, kalbėdamos apie nelaimingus 
įvykius, apie staigias mirtis, apie ligas', 
apie laidotuves, ir plepa apie tai kuo 

i gražiausiai!.. Mirtis jas jaudino. Išgir
dęs tą -vardą, gyvuliškas mažiulio in
stinktas pasišiaušdavo/ Jis būtų labai 
norėjęs apie tai paklausti savo motiną. 
Bet Aneta, būdama labai sveika, nieka
dos nekalbėjo apie mirtį ir šiuo savo gy
venimo laikotarpiu visai ja nesirūpinda
vo. Ji turėjo daug ką veikti! Uždirbti 
pragyvenimą savo mažajam berneliui. 
Kai nuo ryto iki vakaro reikia galvoti 
apie šiapus, mintis apie anapus atrodo 
prabanga. Tai jau nebe esminis dalykas, 
ypač jei tie, kuriuos mylime, neperžen
gia* į aną pusę. Jos sūnus yra čia. Be 
to, jei jį prarastų, nei gyvenimas, nei 
mirtis jai nebeturėtų vertės. Ji buvo 
perdaug aistringa, kad būtų galėjusi pa
sitenkinti dvasiniu pasauliu, pasauliu be 

a mylimo kūno!
Markas ją matydavo tvirtą, nepalau

žiamą, užsiėmusią, nesirūpinančią jo 
baimėmis, ir jam būtų buvę gėda paro
dyti savo silpnumą. Taigi jam reikėjo 
pačiam pasigelbėti. Tai nebuvo lengva. 
Bet galima manyti, kad mažiukas nesi
vargino sudėtingomis galvojimo proble
momis! Jis atvesdavo klausimą į jo ri- 

. bas. Mirtis tai buvo kiti, kurie dingsta.
Tegu sau dingsta, tai jų reikalas! 
aš, argi aš galiu dingti?

Kartą Silvi pasakė jam girdint:
— Tai kas! visi mirsime!..
Jis paklausė:

; — Ir aš?
Ji nusijuokė:
— O, tu, tu dar turi laiko!
— Kiek?
— Iki tol, kol pasensi.

. Bet jis gerai žinojo, kad ir vaikus lai-’ 
doja. O be to, net ir būdamas senas, jis 
vis tiek pasiliks. Vieną, dieną Markas 

t mirs... Jį pagaudavo siaubas. Argi nėra 
priemonės ištrūkti? Turėjo būti kur 
nors, lyg vinis sienoje, koks nors daik- 

[ tas, kur būtų galima užsikabinti, kokia 
nors ranka, kurios būtų galima nusi
tverti... Aš nenoriu dingti...

Tas reikalingumas rankos būtų galė
jęs kaip ir daugybę kitų atvesti į dievą, 
į tą ištiestą ranl$ą, kurią išgalvoja žmo-

lan- 
ku-

jis

Bet

nių baimingas nakties nerimas. Bet ka
dangi jo motina atrodė visiškai neieš
kanti to ramsčio, tai ir jis atmesdavo tą 
mintį. Net ir kritikuodamas Anetą, jis 
pasiduodavo jos laikysenos įtakai. Jei, 
nepaisydama to, kas jos laukia, ji galėjo 
pasilikti rami, tai tas jo nė kiek'nesura
mindavo, bet tik versdavo laikytis tvir
tai kaip ir ji. Gali būti mažas, nerviš
kas berniukas, ligūstas, truputį bailus, 
bet juk ne veltui esi Anetos sūnus. Jei
gu ji, moteris, nesibijo, nė aš nepriva
lau bijoti.

Tik jam taip nesisekė, kaip tiems su
augusiems, apie tai negalvoti. Mintis 
ateina ir nueina, jos negalima užgniauž
ti, ypač naktį, kai nemiegi... Tai va, ta
da reikėjo apie tai galvoti ir nebijoti: 
“Kaip tada būna, kai miršta?..”

Tik jam taip nesisekė, kaip tiems su
augusiems, apie tai negalvoti. Mintis at
eina ir nueina, jos negalima užgniaužti, 
ypač naktį, kai nemiegi... Tai va, tada 
reikėjo apie tai galvoti ir nebijoti: “Kaip 
tada būna, kai miršta?..”

Savaime suprantama, jis neturėjo jo
kios galimybės apie tai sužinoti. Jam 
nerodydavo jokių laidotuvių vaizdų. Jis 
matė tik keletą paveikslų muziejuje. 
Pastiręs savo mažoje lovelėje, jis čiupi
nėdavo savo kūną... Kaip pamatyti?.. — 
Vienas neatsargus žodis jam parodė 
gą, atsiveriantį visai arti prarajos, 
rią jis degė noru pamatyti.

Vieną dieną jis gaišo prie lango;
gaudė muses ir joms nutraukinėjo spar
nus. Jam atrodė juokinga, kai jos stra- 
palioja. Jis negalvojo joms daryti blo
ga; jis joms krėtė juokus. Tai buvo gy
vi žaisliukai, kurių aplaužymas nieko ne
atsiėjo... Motina užklupo jį taip užsiė
musį. Pagauta smarkumo, kurio ji ne
mokėjo suvaldyti, ji pačiupo jį už pečių 
ir purtė jį, šaukdama; kad jis biaurus 
niekšas...

— Ką tu sakytumei, jei tau nulaužtų 
rankas? Nejaugi tu nežinai, kad tie 
gyvulėliai kenčia kaip ir tu?..

Jis dėjosi juokiąsis, bet buv6 sukrės
tas. Jis apie tai nebuvo galvojęs. Šie gy- 
gyvulėliai yra tokie, kaip ir jis;!.,;. Jiš1 
nesigailėjo, jis tam nejautė jokio noro.’ 
Bet dabar jis į juos žiūrėjo kitomis aki
mis, neramiomis, atidžiomis, priešiško
mis... Arklys, kritęs gatvėje... Kaukian
tis suvažinėtas šuo... Jis tyrinėjo... Rei
kalas žinoti buvo perdaug stiprus, kad 
galėtų pabusti gailestingumas...

Kadangi mažytį buvo nusilpninusi ne
šalta, bet ir nesaulėta žiema, pilka, drėg
na su lengvais ir pasalūniškais gripais, 
kurie jam buvo iščiulpę visą skruostų 
rausvumą, Aneta velykų metu išnuoma- . 
vo porai savaičių kaimiečio kambarį Bi- 
jevrų slėnyje; Kambaryje buvo tik viena 
didelė lova jai ir vaikui. Jam tai ne per 
daug patiko; bet jo nuomonės niekas ne
klausė. Laimei, dieną jis būdavo vienas; 
Aneta savo reikalais vykdavo į Paryžių 
ir jį palikdavo šeimininkų priežiūrai, ku
rie jo beveik nesaugojo. Markas greit 
pradėjo išsmukti į laukus. Jis žvalgėsi, 
šniukštinėjo, stengėsi gyvuliuose ir daik-, 
tuose aptikti kokią nors jį patį liečiančią 
paslaptį: gamtoje jis viską sau taikė. 
Jis klaidžiojo po mišką. Kažkur toliau 
jis išgirdo žvygaujančius vaikėzus. Jis 
neieškojo kitų berniukų draugystės, nes 
nebuvo pakankamai stiprus, o būtų norė
jęs juos valdyti; bet vis tiek jie jį traukė. 
Jis prisiartino ir pamatė ,kad jų penke
tas ar šešetas, ratu apstoję sužeistą ka
tę. Gyvuliui buvo perlaužtas stuburkau
lis, o mažieji smaginosi jį judindami, 
vargindami, badydami lazdų galais. 
Markas nepagalvojęs šoko į būrelį ;• ir . 
pradėjo kumščiuotis. Atsipeikėjusi 1 iš 
nustebimo gauja jį smarkiai prikūlė ir 
aprėkė.

Jis pasitraukė; bet sustojo už kelių' 
žingsnių, pasislėpęs už medžių ir užsi- 

- kimšęs ausis. Jis negalėjo pasiryžti eiti 
šalin... Jis sugrįžo. Padaužos jį šaukė 
pašiepdami:

— Ei! kėgli! Tu bijai? Ateik truputį 
pažiūrėti į ją stimpančią! '

Jis atėjo. Jis nenorėjo pasirodyti šla
pia višta. O be to, jis norėjo pamatyti. 
Gyvulys, su drumzlina, pusiau išrautą 
akim, gulėjo ant šono, pasturgalis buvo 
sustingęs, jau miręs; šonas dvėsavo, o 
galva stengėsi pakilti, miauksėdama iš 
kančios ir išgąsčio. Jis nepajėgė nu
gaišti. Vaikai raitėsi iš juoko. Markas 
žiūrėjo suakmenėjęs. Ir staiga ji čiupo 
akmenį ir įniršęs ėmė juo daužyti per 
galvą.

ta jų nužudymo diena, sausio
14, dabar nukelta iki kovo 
30, ar daugiau, iki bus pa
duota apeliacija į Jungtinių 
Valstijų Aukščiausį Teismą.
Cleveland© įžymių žmonių 
pareiškimai prieš Waiter-Mc- 
Carran įstatymą

žemiau telpanti pareiški
mai buvo padaryti prezidento 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
Komisijai, Washingtone.

Clevelando labdarybės Le- 
gislatyvės Komisijos vice-pir- 
mininkas Eugene H. Fred- 
heim pareiškė: “Atžvilgiu; 
d e p o rt a c i j o s, W a 1 te r-M. c C ar-
ran įstatymas priėmė naują 
įvedimą, kuris sveturgimiams 
suteikia didelių sunkenybių. 
Jeigu žmonės, išgyvenę čia 
po 20 ar 30 metų, papuola 
išdeportavimui, pasiremiant 
buvusiais įstatymais laike jų 
atvažiavimo į šią šalį, jų gy
venimas niekados negali bū- I 
ti saugus; ir apart išdeporta- 1 
vimo pavojaus, to įstatymo 
dėsniai atidaro duris į bjau
riausios rūšies bauginimus.”

Clevelando žymiausias ra
binas, Abba Hillel Silver, pa
reiškė: “Deportacija yra bai
sus dalykas žmogui, išgyvenu
siam Jungtinėse Valstijose 2 
ar 3 metus. Bet ji ypatingai 
žiauri sveturgimiu.i, išgyvenu
siam čia nuo kūdikystės, ar 
tiems kurie yra vedę ir išauk- 
lėję amerikoniškas šeimas. 
Deportacija išplėšia juos iš jų 
namų, nuo jų šeimų ir išsiun
čia juos kaip ir į ištrėmimą.”

Nacionalio Susivienijimo 
Dėl Pirmynžangos Spalvuotų 
žmonių, Clevelando skyriaus 
veikiantysis sekretorius Char
les P. Luckas pareiškė: “Pa
staruoju laiku Walter-McCar- 
ran Įstatymas sumažins imi
graciją iš Vakarų Indijos 
(West Indies) apie 90 nuo
šimčių. Iš to galima suprasti, 
kad vietoje šalinti rasinę dis
kriminaciją, kas liečia spal- 

; guotus žmones, tas įstatymas 
plečia ją. Tai natūralu, kad 
žvelgti į ateitį nėra ramu.”

Atstovas nuo Clevelando 
Protestonų Federacijos, Oli
ver Schroeder, pareiškė: “Aš 
esu labai, labai susirūpinęs 
ypatos likimu, kuri yra atvy
kusi į šią šalį, kuri pareiškia 
norą patapti šios šalies pilie
čiu, kuris patapo piliečiu ir 
kuris dabar gali nustoti pilie- 

■ tybės už savo koki prasikal
timą praeityje, kas dabar su
daro pavojų išdeportavimui.”
Dar neteko sužinoti

Ar jau visos draugijos iš
rinko delegatus ir pasiuntė 
pasveikinimus į Ohio valsti
jos konferenciją už’ atšauki
mą Walter-McCarran įstaty- 

!mo? Konferencija įvyks kovo
15, Ukraina svetainėje, 1015 
Auburn Ave. šią svarbią kon-

Rosenbergų gelbejimo jnitin- 
gas pavyko ir jų gelbėjimui 
suaukavo virš $700

žmonių į mitingą susirinko 
gana daug ir visi buvo nepa
prastai susirūpinę, pasiryžę. 
Prakalbos gana ilgai* nusitę
sė, paskiau kuone kiekvienas 
paraše savo mintis ant tele
gramų blankų, pasiuntimui 
pre z i d e nt u i Eis e nh o w er i u i,
kad jis pakeistų savo nusista
tymą ir padarytų susimylėji- 
mą išgelbėti Ethelės ir Juliaus 
Rosenbergų gyvybes. Ir tą vi
są atlikę žmonės vis dar ne
siskubino į namus, lyg dar 
nesijausdami, kad jie atliko 
viską, ką galėjo, išgelbėjimui 
dviejų nekaltų gyvasčių, šne
kučiavosi tarpe savęs.

Buvęs Jungtinių Valstijų 
kongresmanas Hugh De La
cy; pirmininkaudamas, pasa
kė ilgoką prakalbą. Jis aiški
no, kaip mūsų šalies adminis
tracija, kuri susideda iš mil i-, 
jonierių, nepaiso ir nekreipia ' 
atydos į nuomonę pasauliniai 
atsižymėjusių mokslininkų, 
tokių atsižymėjusių advokatų, 
kaip Anglijos advokatas D. 
N. Pritt, kuris, išanalizavęs 
Rosenbergų teismo rekordus, 
savo ilgame rašte išdėstė, kad 
jie neteisingai nuteisti. De La
cy perskaitė ilgą Utah valsti
jos vyriausio teisėjo James H. 
Wolfe pareiškimą, kuriame 
įrodo, kad Rosenbergai nu
teisti be ganėtinų Įrodymų jų 
prasikaltimo ir patarė prez. 
Eisenhoweriui gelbėti Rosen
bergų gyvastį. Net ir popie
žiaus Pijaus XII atsišaukimą 
išgelbėti Rosenbergų gyvybę, 
pasigailėjimo būdu, mūsų ad
ministracija buvo nuslėpusi. 
De Lacy ragino visus mitingo 
dalyvius parašyti po telegra-

' mą prez. Eisenhoweriui, pra
šant jo išgelbėti Rosenbergų 
gyvastį, ir Kepė pareikšti, kad 
“Tu negali valdyti mūsų ša
lį, kaip t tu ivaldei armiją, ir 
kad tu negalėjai pernagrinėti 
Rosenbergų' tėismo rekordus 
ir iš jų nuspręsti, kad jų pra
sikaltimas yra lygus žmogžu
dystei, į 45 minutes!” ■

Pareiškė De Lacy.
Kalbėjo Helen Sobel 1. ku

rios vyrąs irgi panašiu būdu, 
tapo nuteistas ant 30 metų 
kalėjiman kaip ir Rosenber
gai. Už tai Sobell ir kalbėjo 
už išgelbėjimą Ethelės ir Ju
liaus Rosenbergų ir už paliuo- 
sa.vimą jos vyro iš kalėjimo. 
Helen Sobell, tarpe kito, pa
reiškė, kad : “Kurie dabar bi
jo tarti žodį ir prisidėti prie 
išgelbėjimo Rosenbergų gy
vasties, ateityje jiems galės 
prisieiti bijoti dar daugiau”.

Bet' didelis ir nenuilstantis, 
net pasauline plotme žmonių 
spaudimas už Rosenbergų iš
gelbėjimą ima paveikti mūsų
valdovus. Jau buvusi nustaty- . ferenciją rengia Ohio Komi-
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Kongresmanai diskusuoja pataisymus prie 
Hartley įstatymo. Jiems rūpi tokie pataisymai, ku
rie tą streiklaužišką įstatymą dar labiau nustatytų 
prieš organizuotus darbininkus.

Taft-

Jaukiame pažmonyje

Sužinojęs, kad šiame mies
te yra, apsigyvenęs iš Lietu
vos atvykęs mano pavapijo
nas dypukas, tai nuspren
džiau su juomi pasimatyti, 
šeštadienio popietį su savo 
prisiega ir kitu frentu leido
mės jo ieškoti?

Susiradę jo buveinę ir susi
pažinę, kalboms nebuvo galo, 
ir taip jaukioje draugijoje 
praleidome visą popietį.

Dypukas dar jaunas vaiki
nas ir nepagyras. Kalba rim
tai ir nesididžiuoja. šeiminin
kas, pas kurį tas mano pa
rapi jonas apsigyvenęs irgi 
simpatingas ir draugiškas 
žmogus.

Susėdę aplink stalą, pradė
jome diskusuoti įvairias prob
lemas. Aš paprašiau dypuko, 
kad papasakotų jo kelionėj iš 
Lietuvos į Ameriką patirtus 
įspūdžius. Jis sako:

“Kai rusai pirmu kartu a- 
tėjo į Lietuvą, permainų ma
žai buvo jausta, apart, kad 
privilegijuoti valdininkai ir 
daugelis kunigų išbėgo į Vo
kietiją. Ūkininkai ir šiaip 
žmonės nebijojo komunistų— 
bijojo karo. Kai vokiečiai už
plūdo Lietuvą, tada pajuto
me, kad žmogaus gyvybė 
prieš vokiečių galybę, nieko 
nereiškianti. Tada tapome 
vergais—vokiečių pastumdė
liais,

“Kai rusai vijo vokiečius iš 
Lietuvos, tai ir mes kartu tu
rėjom bėgti. Vokiečiai įsakė 
susi kraut į vežimus viską, ką 
kas turi, ir trauktis Į gilumą 
Vokietijos, o čia tapome pa
bėgėlių stovyklų gyventojais. 
Šiose stovyklose gyvybę gali
ma palaikyti, bet ne gyventi,' 
nes jautiesi nelaisviu. Mūsų 
pabėgėlių buvo įsivaizdavi
mas, kad Amerika yra žemiš
ku rojumi ir visi geidėm čia 
keliauti. Dabar matome, kad 
ir čia paprastam bei teisin
gam žmogui to įsivaizduoto 
rojaus nėra. Privilegijuotam 
luomui pataikūnai čebatlai- 

. žiai, prie aplinkybių prisitai- 
i ko. Jie prisitaikydavo prie 
Smetonos; jie prisitaikė ir 
prie Hitlerio. Būdavo sugal
voja melagingus skundus 
prieš jiem nepatinkamus žmo
nes ir užtai gaudavo nuo hit
lerininkų atlyginimo ir pagy- ] 
rimo.”

šiuom sykiu šeimininkė 
pertraukė mano parapijono 
kalbą ir įterpė savo dvylekį, 
sakydama:

“Tegul kalba svečiai. Pa
pasakokite kokios “niūs” pas 
jus. Na, kaip jūs manote, ar 
ir vėl prie republikonų bus 
depresija ?

Į šeimininkės šį paklausi-

tetas Ginti Sveturgimiams. 
,Todėl svarbu visoms organi
zacijoms dalyvauti ir prisi
dėti prie konferencijos lėšų 
padengimo.

Ir taipgi, ar visi esame pa
sirengę dalyvauti puikiame 
pobūvyje, kurį rengia Lietu
vių Komitetas Ginti Sveturgi
miams, kuris įvyks kpvo 7, 
savoje svetainėje? * Pobūvyje 
bus geras kalbėtojas, vaka
rienė, šokiai prie geros muzi
kos ir kiti pamarginimai. Pel
nas eis padengimui konferen
cijos lėšų. 1 Rcp.

neatsakė, 
šeiminiu- 
naują te-

žmogų. Sakoma, kad da- 
žmonės labai 
ir per savo 
pradės jau

išsimoksli- 
šį išmintingu- 
gyvus žmones

pakilo ir nu-
Aš patė-

mą niekas nieko 
Sėdim ir sppkąom. į 
kę. Tada jT pradėjo 
mą. Ji sako:

“Ar skaitėte laikraščiuose, 
kad Brooklyne norėta pada
ryti 
bar 
nę, 
m a
daryti.”

Tą pasakiusi 
skubėjo į virtuvę, 
mijau ant kėdės laikraštį ir
paėmęs pradėjau jį vartyti— 
peržiūrėti jo antgalvius. Pasi
rodė, kad tai tėvų pranciško
nų “Darbininkas,” išleidžia
mas Brooklyne.

Antrame to laikraščio pus
lapyje straipsnis su antrašte: 
“Trys Bigai ir Hissas.” Tik 
žvelgdamas tą straipsnį to
liau, dasiprotėjau, kad tas 
“bigas” privalėtų reikšt— 
didelį.

Abelpai tame laikraštyje 
lietuviškoji kalba sudarkyta ir 
atskiesta angliškais žodžiais, 
panašiai kaip kalba čia dau
gelis gimusių lietuvių. Mela
gystės ir žinių iškraipymai 
tik ir mirga tame laikraštyje.

Jeronimas.

Įvairūs išsireiškimai
Kalėjimas tai juodasis ci

vilizuotosios visuomenes 
žiedas. • ?

N. Hawthorne
(Raudonoji Raidė)

Dausos šiandien taip ly
giai niūrios ir plūsta lietu
mi, kaip ir manoji savijau
ta, kurį grimsta vienatvės 
ir beviltės jūron.

Kas Kitas

Gyvenimą sudaro mar
muras ir purvas.

N. Hawthorne
(Namas su 
septyniais kraigais)

Meilė negyvuos be duonos 
ir vyno.

Prancūzų patarlė

Nei vienas jaunuolis ne
sitiki bent kuomet mirsiąs.

Wm. Hazlitt

Geriau būtų visiškai ne
galėti nei skaityt, nei ra
šyt, negu kad negalėti nie
ko kito daryt apart skaity
mo bei rašymo.

Wm. Hazlitt
(Apie mokytųjų1 
nežinystę.)

Sutaisė Kas Kitus

SKELBKITeS LAISVfJE

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAVSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

♦oc-

426 Lafayette St 
Newark 5. N. J. 
MArket 2-5172
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Nuoširdi padėka
Nuoširdžiai dėkojame mūsų 

visiems draugams ir drau
gėms, visiems geriems priete- 
liams už tokį gausų atsilan
kymą į mano, tai yra į Mari-; 
jonos Kalvaitienės gimtadie
nio bankietą vasario 15 d., 

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

Niekad nesitikėjome, kad 
- mes turime tiek daug gerų 

prietelių ir prijautė jų. Mes 
viso to nepamiršime, kol gy
vensime. Už visą tai mes ban
dysim kaip nors atsiteisti.

r. Mums dideli suprizą pada
lė rė prisiųstos gyvos gėlės iš 

Rochester nuo Jurgio ir Ne- 
Hės Švedų; iš Santa Ana, Ka
lifornijos, nuo Vytas ?r Stella 
Levickų; nuo Onos Jasinskie
nės iš Brooklyn, N. Y.

Taipgi norime padėkavoti 
už suteikimą gražių dovanų 
sūnams Albinui ir Justinui, 
marčioms Dorothy ir Anna, 
Mr. ir Mrs. Shimil, Mr. ir 
Mrs. Motiejūnams, Mrs. Ame- 
]an, Mrs. Vinckūnas, Mrs. 
Vasiliauskas, Mr. ir Mrs. žiu- 
rinskai, Mrs. Wilson, Mrs.

’ Globičius, Lillian Kavaliaus
kaitei.

Dėkojam rengimo komisi
jai: Mary Wilson, Anna Glo- 
bičienei, N. Kanopienei ii’ ki
tiems jų pagelbininkams už 
išplatinimą banketo kvietimų 
ir pagaminimą skaniai pietų. 
Taipgi Geraldine ir Mary Ann 

, Wilsonaitems ir Eddie Dagis 
už gerą patarnavimą prie 
stalų, o V. Skuodžiui ir V. 
GlobiČiui už patarnavimą su 
rudu skystimėliu.

Dėkojame visiems už pa
reiškimą gerų linkėjimų pro
gramos laiku, A. Veličkai. P. 
Grabauskui, J. Kazakevičiui 
ir P. Balevičiui už sudainavl- 
mą. keletos gimtadieniui pri
taikytu . dainų. Taipgi šokė
joms Mary Ann ir Geraldine 
Wilsonaitems, Nat. Jankus ir 
Ruth Bell, kurios gražiai pa
šoko. Lillian Kavaliauskaitei 
už tvarkingą pirmininkavimą 
laike programos. Walter Bra
zauskui už gerą palaikymą 
tvarkos. Taipgi visiems atsi
lankiusiems labai daug, daug 
dėkojame.

Julius ir Marijona 
Kalvaičiai,

Brooklyn,, N. Y.

Padėka draugams
Keliai žodžiais, nei keliais 

lakštais padėkos žodžių nebū
tų galima išreikšti to šilto 
jausmo, kokį pajunti drau
gams įvertinus tuos kasdie- 

j ninius mūsų darbus. Nors juos 
visi dirbame kožnas pagal sa
vo išgalę, tačiau man suteikė
te tą garbę mano gimtadienio 
proga.

Iš korespondencijos Laisvė
je visuomenė jau žino apie 
Liberty Auditorijoje įvykusį 
banketą mapo ir Marijonos 
Kalvaitienės gimtadienių pro
ga. Man liekasi tiktai tarti:

Nuoširdus dėkui rengėjoms 
ir jų talkininkams darbe, pro
gramos pirmininkei ir daly
viams, reiškusiems linkėjimus 
ir visiems atvykusioms pada
ryti tą sueigą masine, kokia 
ji buvo.

Ona ir Stasys 
T i t a n i a i. 
Woodhaven, N. Y.

t

■ Lai bus lengva!”

“Lai bus lengva apmokėtoji 
žemelė!” Taip dabar galės 
sakyti Kari Yirtanen’o prie- 
teliai. Jis dabar perkeliamas 
iš nežinomų biedniokų kapi
nių į gerai apmokėtą vietą 
Lutheran kapinėse.

Virtanen, suomių kilmės, 
Mineolos gyventojas, pasitu
rintis biznierius, buvo staiga 
miręs Harleme. Jis ten nu
važiuodavęs pas savo pažįs
tamus ir gal kai ko nusipirk
ti pas savo tautiečius. Iš kar
to jo niekas nepažino ir tapo 
palaidotas tarp biedniokų. 
Tik už mėnesio išsiaiškino jo 
asmenybė, gavo brangų kapą.
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Prašalino iš tarnybos 
23 policistus

Policijos viršininkas Mona
ghan prašalino iš tarnybos 23 
policistus, apkaltintus ėmime 
kyšių nuo Gross ir kitų gemb- 
lerystės raketierių.

Tie 23 yra iš būrio tų 29, 
kurių policijos departmenti- 
nis teismas tęsėsi per šešis 
mėnesius, šeši iš tų, eiliniai 
policistai, tapo išteisinti ir at 
steigti tarnybon. Teismo me
tu jie visi buvo suspenduoti. 
Prašalintieji yra:

Kapitonai; Frank J. Sent- 
ner, Morris Coon, James W. 
Flynn, . Isidore N. Schwal, 
Herman Schwartz berg.
Leitenantas Thomas F. Roo

ney, Jr.
Saržentai; Edward F. Mor

ton ir Francis P. Moynihan.
Eiliniai policistai; Walter 

D. Barbuck, Francis W. Bar
ron, Edward T. Cugell, John 
A. Gilgan, Richard F. Gol
den, John F. Harris, John W. 
Herlihy, Thomas F. Hinton, 
Edward J. Kapple, Max Lie- 
bemnan, Walter J. Malone, 
Lucius P. Nacciarone, Rocco 
Pancaldo, Daniel A. Regan, 
Edward Sero. Seniau tais pat 
kaltinimais buvo atstatyti ki-

Rendauninkai buria 
delegatus j Albany

Rendauninkų organizacijos 
apylinkėse mobilizuoja bū
rius delegatų keliauti Į Alba
ny kovo 3-čią. Tą dieną Con
ference on Housing Today 
and Tomorrow šaukia ren- 
dauninkus masiniai dalyvauti 
Albanyje.

Konferencija, veikianti kai
po centras, kaipo tarpininkė 
rendauninkų grupėms kovoje 
už palaikymą vendų kontro
lės, ragina tą dieną ir visu 
šiuo laikotarpiu pirm to at
lankyti savo apylinkės assem- 
blymanus ir senatorius. Jiems 
pareikšti savo reikalavimus.

Taipgi ragina visose apylin
kėse šaukti konferencijas ir 
masinius mitingus, juose veik
liai dalyvauti. Nes tiktai nuo 
masių veiklos priklauso ap
sauga savo buto. R-kas.

Konvencijai pasirinko 
New Yorko pajūrį

New Yorko Valstijos CIO 
taryba nutarė sekamą valsti
jos konvenciją šaukti New 
Yorko pajūryje, Long Beach, 
N. Y. Įvyks rugsėjo 24-26 die
nomis.

Mieste pradėta Raudonojo 
Kryžiaus kampanija, nors 
oficialė pirmoji diena yra ko
vo 1-ma.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

į išugdymą tarybinių muziki
nių klasikų. Kad pilnutinai 
atlikti tuos uždavinius, tai 
reikia plačiai ir visapusiškai 
išstudijuoti visuomenę josios 
revoliuciniam išsivystyme, 
nuolatiniai siekti meistrišku
mo, mokytis ir mokytis,iš di
džiųjų klasikų patyrimo.”

Paskui seka išsami, rimta, 
draugiška kritika muzikos 
meistrams. Jie dažnai kurią 
neįsigilinę į gyvenimą, neiš
studijavę tarybinės visuome
nės, užsidarę, atsiskyrę nuo 
gyvenimo. Tokia muzika, taip 
sukurta muzika, suprantama, 
nepasiekia tikslo, nekelia vi
suomenės muzikinio suprati
mo ir meninio lygio.

Taip pat, “Pravda” nurodo, 
per mažai 'tesukuriama ope
rų, baletų, muzikališkų kome
dijų, simfoninių veikalų. Rei
kia geresnių, bet reikią ir 
daugiau.

Sutikę iškontroliuoti 
tuščius butus

Iš Albany pranešama, kad 
gubernatorius Dewey ir jo 
kontroliuojamo Valstijos Sei
melio republikonai sutikę 'iš
kontroliuoti rend as tų apart- 
mentų, kurie pasiliuosuos.

Tas republikonų susitari
mas paliestų visus tuos butus 
New Yorko mieste, kurie pa
siliuosuos jų savininkams iš
važiavus kitur, mirus, ar ki
taip. Naujasis gyventojas tu
rės butą gauti savininko nu
statyta kaina, o ne tokia, ko
kia pirmesnis rendauninkas 
mokėdavo. Taipgi esą susitar
ta nutarti leisti visas remias 
kelti po 15 procentų.

Ir žadama iškontroliuoti vi
sus iki $225 ar daugiau mė
nesiui mokamus butus.

Už New Yorko miesto ribų 
būsią iškontroliuoti visi vie
nos ir dviejų šeimų namai.

Tie pasiūlymai būsią seime
liui įteikti ateinančią savaitę.

Tuo tarpu . rendauninkai 
reikalauja, kad rendoms svar
styti būtų šaukiami vieši posė
džiai rendauninkais apgyven
tuose distriktuose miestuose, 
o ne vien tiktai Albanyje, kur 
darbo žmonėms sunku daly
vauti.

Susirgusiu senukę 
niekas neišgirdo

Bronxe, policijai išlaužus 
buto duris, rasta mirusi 81 
metų senutė Sarah Kava
naugh, taipgi ir jos brolis Ed
ward, 64 metų.

Patyri n ė j u s, n u st aty ta, k a d 
brolis, kuris ten gyveno ilgai 
sergančią seserį prižiūrėti, 
mirė pirmiau, nuo širdies 
smūgio, parkritęs greta savo 
lovos. O sesuo šiaip taip išsi
ritus! iš savo lovos.ii’ grindi
mis bandžiusi -šliaužti bro
liui pagalbos šaukti. Bet ir ji 
mirė viduryje aslos nuo skau
smų, o gal ir nuo susijaudini
mo.

Apie jų mirtį išsiaiškino jų 
giminaitei bandžius juos at
lankyti ir negalėjus į butą į- 
eiti. Ji pašaukė policiją.
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FILMŲ ir DIALOGŲ 
VAIDYBOS POPIETIS
Sekmadienį, Kovo 1 March

Pradžia 3 vai. dieną
LIBERTY AUDITORIJOJE 

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

Graži ir svarbi filmą iš Lenkijos
JUOZO BUDREVIČIAUS IR ELEANOROS
, STAKOVAITĖS MUZIKINIS DIALOGAS

JURGIO KLIMO PARAŠYTAS IR JO PATIES 
SU MARY WILSON VAIDINSIMAS 

DIALOGAS.
KVIEČIAME VISUS! . Rengėjai.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos |
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

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

Dainos ir Šokiai. Šauni Orkestrą.

Susidarė komitetas 
prieš evikcijas

Neseniai įvykusiame New 
Yorko Chelsea srities gyven
tojų masiniame mitinge tapo 
išrinktas komitetas kovoti 
prieš evikcijas. Tos srities 

i apie devyniems šimtams šei- 
| mų grasina verstinas iškraus- 
tymas iš namų, dėl to, kad ten 
planuojama daryti kelius pri
važiavimui prie Lincoln tune
lio.

Daugelis šeimų jau yra ga
vusios Įsaką išsikraustyti šio 
mėnesio 28-tą. Daug kitų ti
kisi bile dieną gauti tokius i- 
sakus. Gi Port of New York 
Authority, kurio . žinion pe
reis tas miesto plotas, drąsi
no gyventojus, patardinėjo 
nesirūpinti, namų būsią pa
kankamai. Tačia ukada tų 
namų reikia, tiktai keliems 
tepasiūlyta butai kitur..

Į -komitetą Įeina apie 300 
atstovingų tos apylinkės gy
ventojų. Komitetas pasiryžęs 
veikti Į valdinius organus, 
kad jie padėtų eviktuoja- 
miems gauti butą kitur to
kiomis rendomis, kokias jie 
išgali mokėti.

Evikcijos paliečia ir dauge
li mažų namų savininkų, ku
rie patys ten gyveno su savo 
šeima ir giminėmis. Plotas 
yra senmiestis, su daugeliu 
mažų namukų ir smulkių biz
nio Įstaigų.

Ir ten graftas
Keturi buvusieji motori

niams vežimams operuoti lei
dimų įstaigos tarnautojai pri
sipažino pagelbėję gauti lei
dimus tokiems asmenims, ku
rie neturėjo gauti.

Suokalbininkai bėgiu virš 
metų laiko iš to pelnęsi tarp 
$12,000 iki $15,000 bendrai 
per visus. Tuo laiku per tą 
grupę buvę išduoti 322 nele- 

;galus leidimai.
Aukščiausia už tai pabau

da vienam Albert Bertin bu
vo vieneri metai kalėti, Irving 
Freemanui 9 mėnesiai, Salva
tore A. Caifa 4 mėnesiai. Sey
mour Blaško, vairavimo mo
kykloje instruktorius, paleis
tas be pabaudos.

i

i

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos '•

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-0865

Prostitucijai ginti 
neranda liudytojų
Prostitucijos naudojime pel

nui milijonieriuko Jelk'e teis
me jau kelinta diena byla del
siama dėl to, kad Jelkės ad
vokatas Siegel sakosi negalįs 
atrasti savo liudytojų. Teisė
jas Valente pagrasino bylą 
baigti be jo liudytojų, jeigu 
jie greit neatsiras.

Šią-savaitę tas buvęs pir
miau neva “slaptas” teismas 
tapo paskelbtas viešu. Mat, 
merginos, kurios yra Įtrauk
tos prostitucijon, jau praėju
sią savaitę liūdymus pabaigė. 
Taigi, jų “meilės” pirkėjai 
nebus minimi, merginų pasi
skundimai jų to nelaimingo 
užsiėmimo kaltininkais nebus 
girdimi.

Paleistas iš beprotnamio li
goninės šeštadieni, newyor- 
kietis Clifton Cockerham pir
madienį papiovė savo žmoną 
ir sužeidė jos motiną. Iš ligo
ninės jį buvo išėmęs jo uoš
vis, žmonos tėvas. Policija 
žmogžudį rado verkiant prie 
žmonos lavono.

Brooklynietis 12 metų ber
niukas Barry Wood nukrito 
nuo elevated laiptų 160 St. 
stotyje, Jamaica. Pataikė nu
kristi ant buso. Susilaužė 
ranką.

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 Laisvės Įstaigoj 
wwwwwwwwwwwwwwwwww

SUSIRINKIMAI
BROOKLY N, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, kovo 3 d., 7:30 v. 
vakare, Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Vąldyba.
(40-41)

ORGANIZACIJŲ ATY D AI
Kovo mėnesio susirinkimuose tu* 

rėkite savo ' dienotvarkyje Laisvės 
vajų ' sukėlimui $8,000. Pasirūpinkite 
surengimui kokios nors pramogos, 
nusistatykite sau kvotų kiek jūsų 
kolonija sukels fondui. Prašome vi
sų ir visur darbuotis, kad sukelti 
fondų paskirtu laiku.

Laisvės Adm.
(40-41)

-- ,----------------------
BROOKLYN, N. Y. 

(Ridgewood)
L.D.S. 103 kp. ir L.L.D. 55 kuo

pos susirinkimas įvyks antradienį, 
kovo-March 3, pradžia 8-tą vai. va
kare, Šapolo-Vaiginio salėje, 147 
Thames St. Malonėkite visi nariai 
dalyvauti šiame susirinkime, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptari
mui. Taipgi užsimokėkite duokles 
už šiuos metus. Pasirūpinkite ir 
naujų narių atsivesti.

Komitetas.
(40-41)

SO. BOSTON, MASS.
Yra Saukiamas svarbus posėdis A. 

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. Bir- 
želio-June 14 d. Lawrence, Mass., 
įvyks apskričių piknikas, o liepos- 
July 4-tą d. bus didysis Laisves pik
nikas, Montello, Mass. Taigi, turi
me pasiruošti planus sėkmingai 
tuos piknikus išvesti. Apart“ pikni
kų yra ir daugiau organizacinių rei
kalų aptarimui. 1

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

ALDLD. 7 Apskr. Kom,

BROOKLYN, N. Y. .
Am. Liet. Piliečių Klubo biznio 

skyriaus susirinkimas įvyks penkta
dienį .vasario 27 d., 7:30 v. v., A.L. 
P. Klubo salėje, 280 Union Avė. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti.

Valdyba.
(38-40)

Sveiksta
Jurgis Bernotas sugrįžo iš 

ligoninės vasario . 25-tą. Da
bar jo draugai galės jį atlan
kyti namie, 88-19 7 Ith PI., 
Woodhaven, N. Y.

Bernotas buvo staiga susir
gęs ir operuotas dėl jgedusio 
apendiko. Dėl to teko ilgokai 
pabūti ligoninėje. Ir dabar 
dar nėra visai sugijęs, tačiau 
jau gerokai yra sustiprėjęs, 
tikisi galėti baigti gydytis na
mie, šeimos prižiūrimas.

Pavasaris veržiasi i miestą

Vasario 24-tą šiluma siekė 
54 laipsnius, žolė kiemuose 
pradėjo želti. Tūlu krūmokš
nių pumpurai pradėjo ruda
vai šypsotis, medžių galūnės 
žalsvuoti. Turinčiuose užvėją, 
saulėtuose kiemuose pakėlė 
galvas sniegenos. Ir kelintu 
kartu šią žiemą vėl pasirodė 
melsvi našlaičių žiedai.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

SECRETARY
Stenography and typing; some ex

perience in bookkeeping; steady po
sition; good working conditions. In
telligent young lady wanted imme
diately. For interview phone:

BA. 3-9080 — MR. KAY.
(40-42)

BILLING CLERK. Some know
ledge of typing and general office
duties. 5 day week; permanent po
sition; phone RE. 9-6376 for inter
view.

(38-45)
(38-44)

Wanted 5 women, experienced in 
picking horse hair. $1.00 per hour. 
Steady position. 5 day week. Write 
giving full details. Box E. 107, 711 
Jefferson Bldg., Phila., 7.

(38-44)'

HOSIERY HELP. Several girls to 
learn seaming; on ladies full fash
ioned hosiery. Steady work; good 
working conditions. Apply in person. 
See Mr. Butz, Hillart Corp., 4818 
Crescent Blvd., Pennsauken, N. J.

(38-40)

HELP WANTED—MALE
MACHINE OPERATORS on Drill 

press and Millers. Light work in 
small shop. Phone after 9:00 A. M.

PO. 5- 6124.
(40-42)

BLACKSMITH. Elderly man for 
light blacksmith work; steady work. 
Good working conditions. Apply in 
person:

BELGRADE WAGON WORKS, 
3740 E. Thompson Si.

(40-42)

MEAT CUTTERS (5)
For small growing chain Store. 

Also men capable of managing meat 
departments. Good pay, good hours. 
Call or apply. PE. 5-4387. Mr. 
Steinberg, 1240 South Street. Call 
Sundays until 1 P. M.

(38-41)

OPERATOR—END LOADER. Ex
perienced. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person. ,, 

ZINCE, 427 E. Church Street, 
Blackwood, New Jersey. Blackwood 
8-0552.

(38-40)

FURNITURE ESTIMATOR. For 
repairing and refinishing furniture. 
Apply or Phone: FR. 7-1324. Menin 
Furniture Co., 1010 W. York Street.

(38-40)

GRINDERS. Experienced on Stain
less Steel. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person:

Victor V. Clad Co., 14 So. 21st St.
See Mr. Tully.

(38-44)
ra------------------------------------------- - -------------- -- -------------------------------------------□

Virginia 9-6125

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

TYRIMUI

By’Appointment Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.

3------------------—---------------------------------------------------------------------------El

I
 PETRAS KAPISKAS I 

iR s

VINCAS SODAITIS |

z Užlaiko puikų 8

BAR & GRILL I

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. I 

Telephone EVergreen 4-8174 x
6 pusi.—Lalsv8 (Liberty)—Penktad., Vasario-F^b. 27, 1953

Colette Marchand vaidi
na Marie Charlet’os rolę 
technispalveje “Moulin 
Rouge,” rodomoje Capi
tol Teatre. Nežiūrint, kad 
ji—gatvinė mergina, ta
čiau artistas grafas Lau- 
trec ją taip įsimyli, jog 
jis atsisakytų tūlų “gar
bingų” moterų už jos 
meilę.

I

PARDAVIMAI
Barbernė, gerai išdirbtas biznis 

per ilgą eilę metų, parsiduoda už 
prieinamą kainą. Priežastis: savi
ninko nesveikata, negali pats dirbti 
ar prižiūrėti. Kreiptis nuo 4 ar 5 
valandos prievakarį ar vakarą. S. 
Kuniewicz. 55-62 641 h Si., Maspeth,
L. I., N. Y.

(39-41)

REIKALAVIMAI
Reikalingi STALIORIAI dėl se

niai įsigijusiam virtuvių rakandų iš- 
dirbėjui. Nuolatinis darbas. Skam
binkite ESplanade 7-4600.

(38-40)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare

* Penktadieniais uždaryta

Dr. A. Petriką

Į k TONY’S
1 UP-TO-DATE ii

BARBER-SHOP
I ANTANAS LEIMONA8
| Savininkas

30G UNION AVENUE "
Brooklyn. N. Y.

| perai Patyrę Barberiai

Įpeist lane!
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. 1

Tel. EV. 7-6233 /




