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KRISLAI
Dėl J. Stalino ligos. 
Caristiniai bonai kyla. 
“Kas užims jo vietą?...” 
Unikalus.

Rašo R. MIZARA

J. Stalinas sunkiai susirgo.
Abejoju, ar buvo žmonijos 

istorijoje tekis atsitikimas, 
kad vieno žmogaus susirgimas 
būtų sukrėtęs pasauli taip, 
kaip sukrėtė J. Stalino liga.

Kuomet šimtai milijonų pa
ll 8&lio darbo žmonių dėl J. 
•' Stalino ligos sielojasi, rūpina

si, trokšdami, kad jis grei
čiau pasveiktų, tai pasaulinio 
karo šalininkai ir socializmo 
priešai trokšta, kad jis grei
čiau mirtų.

Kaip bebūtu, mūsų krašto’ 
spauda ir radijas perpildyti 
žiniomis ir komentarais apie 
Staliną. 

—o—
Monopolistinio kapitalo bur

tininkai pranašauja Tarybų 
Sąjungai pražūti, jei Stalinas 
mirtų.

New York o ir Londono bir
žose, sako New York Times, 
jau pakilo Rainoje caristiniai 
bonai!...

J. Stalinas mirs, — mirs 
anksčiau, ar vėliau. Jis nėra 
nemirtingas.
•L Mokslas dar nesurado ir 
lauras priemonių padaryti 

/ žmogų nemirtingą.
Bet Tarybų Sąjunga, Įkur

ta vadovaujant Leninui ir iš
auklėta, sutvirtinta J. Stalino 
vadovybėje, gyvuoja ir gy
vuos, — gyvuos, progresuos ir 
Stalinui mirus.

—o—
— Kas užims Stalino vie

tą, jam mirus? — spekuliuo
ja politiniai burtininkai, “vis
ko žinovai.”

J. Stalino vietos niekas ne
užims.

J. Stalinas, kaip ip genijai 
Marksas, Engelsas, Leninas, 
žmonijos istorijoje yra unika
lus, vienintelis didelis visuo
meninio mokslo korifėjus, kū
rėjas, naujos visuomeninės 
santvarkos, naujo gyvenimo 
architektas.

Malenkovas sakė:
“Mūsų epochoje didysis 

Markso — Engelso — Lenino 
— Stalino mokslas ’nušviečia 
visai žmonijai pasaulinės ci- 

. viliVacijos vystymosi kelią.”
A . ' — o—
šituo keliu eidamos, tary

binės tautos duos naujus mok
slo vyrus, naujus genijus, ku- 
rie toliau vystys markai n į — 
lenininį — stalininį mokslą 
naujose gyvenimo sąlygose.

—o—
Vėliausias J. Stalino moks

lo darbas — “Ekonominės 
socializmo problemos TSR Są
jungoje”, — nustatė gaires 
pagal kurias Tarybų Sąjungos 
tautos kuria ir toliau kurs 
savo gyvenimą.

To veikalo apžvalga nese- 
’niai buvo išspausdinta Laisvė
je.

— Jei Stalinas mirs, tai, ko
kia bus Tarybų Sąjungos už
sieninė politika? — klausiA 
tie, ikurie laukia jo mirties.

JI Stalinas, girdi, ligi šiol 
sulaikė kai kuriuos “karštu o- 

troškusius užpulti “lais- 
vąnį pasaulį.”

Tarybų Sąjungos užsieninė 
politika ligi šiol buvo taikos 
politika. r

Ji tokia ir pasiliks.
Kiekvienas gali būti ramus,

EISENHOWERIO IR KITŲ 
ATSILIEPIMAI APIE 
STA LINO LIGĄ

AMERIKOS KOMUNISTŲ 
PAREIŠKIMAS DĖL 
STALINO LIGOS

Washington.— Preziden
tas Eisenhoweris sekamai 
atsiliepė apie Stalino ligą:

“Šiuo istorijos momentu, 
kada didi daugybė rusų yra 
giliai susirūpinę dėl Sovie
tų valdovo ligos, tai Ame
rikos žmonių mintys eina į 
visus Sovietų Sąj u n g o s 
žmones — į vyrus ir mote
ris, berniukus ir mergaites 
— jų tėvynės kaimuose, 
miestuose, farmose ir fa
brikuose... Kaip ir visi 
žmonės visur kitur, milijo
nai Rusijos žmonių kartu 
su mumis nori draugiško ir 
taikaus pasaulio.”

Trumano atsiliepimas
Kansas City, Mo. — Ko

respondentai užklausė bu
vusiojo prezidento Truma
no nuomonės apie Stalino 
ligą. Trumanas atsakė:

“Suprantama, man gaila 
jo vargo... Mano santy
kiai su Stalinu laike Pots
damo konferencijos buvo 
malonūs.”

McCarthy kvočia “Amerikos 
Balso” valdininką

Washington. — Jau an
tra savaitė kai tyrinėjantis 
Senato komitetas kvočia 
Reedą Harrisą, “Amerikos 
Balso” administratoriaus 
pavaduotoją.

Ragangaudis McCarthy, 
komiteto pirmininkas, užsi
spyręs tvirtina, kad Har
ris tyčia švelninąs propa
gandą, skleidžiamą per 
“Amerikos Balso” radiją 
prieš komunizmą.

Harris atmeta šį prie
kaištą.

Van Fleet reikalauja 
trimetinio drafto

"Washington.— Generolas 
Van Fleet, pasitraukęs Ko
rėjos fronto komandierius, 
ragino Ameriką įvesti 
Verstiną, karinę tarnybą 
trejiems metams vieton da
bartinių dvejų.

Kalbėdamas kariniame 
Kongreso komitete, Van 
Fleet priešinosi paliaubų 
darymui ir užreiškė:

“Korėjos karą mes turi
me baigti karine savo per- 
gale.”

j— Tarybų Sąjunga kitų kraš
tų neužpuls, tik tegu “kiti

| kraštai” neužpuola jos.
Niekad žmonijos istorijoje 

jokia kita šalis nepasimojo 
gamtai pertvarkyti tokių mil
žiniškų projektų, kokius pra
dėjo Tarybų Sąjunga, Stali7 
nu i vadovaujant.

Tie darbai, tie projektai 
reikia baigti ir nauji pradėti, 
kad juo greičiau milijonams 
žmonių gyvenimą pagerinti, 
pagražinti.

Tuos darbus, taigi, Tarybi
nės Sąjungos tautos dirba ir 
dirbs.

Popiežius meldėsi
Roma. — Popiežius mel

dėsi, kad Stalinas atsivers
tu. tikybon ir darytu atgai
lą.

Popiežiški politikieriai 
nuo savęs kaltino Staliną 
už įvairius “nusidėjimus” ir 
kartojo, kad jam “tikrai 
reikia atgailos.” •

Paaštrinta cenzūra 
žinioms iš Korėjos

Seoul, Korėja. — Genero
las Maxwell Taylor, vyriau
sias fronto komandierius, 
dar paaštrino karinių ži
nių cenzūrą šitokiais įsaky
mais:

Korespondentai turi iš 
anksto raštu priduoti ko- 
mandieriams savo prąneši- 
mus bei klausimus.

Uždrausta koresponden
tams kalbėtis su kareiviais.

Jeigu korespondentai 
peržengs šiuos įsakymus, 
tai bus atimtas jiems lei
dimas pranešinėti karines 
žinias ir užginta naudoti i 
telefonus. j

130,732 amerikonai |
nukentėjo Korėjoj

Washington. — Karinė 
valdyba kovo 4 d. paskelbė, 
kad viso jau 130,732 Ameri
kos kariai nukentėjo seka
mus nuostolius per mūšius 
Korėjos fronte, būtent:

Užmušta 23,069, sužeista 
94,863, nelaisvėn pateko 2,- 
194, be žinios dingo 9,210 
ir 1,396 pirmiau dingusieji 
sugrįžo.

Per savaitę nuo pirmes- 
nio valdinio pranešimo to
kie nuostoliai padaugėjo 
411.

Bomba dėl Perono 
pasigarsinimo?

Buenos Aires, Argentina. 
— Argentinos diktatoriui 
Peronui parvažiuojant iš 
Čilės, sprogo mažiukė bom
ba, padėta vienoje bagaži
nėje geležinkelio stoties 
patalpoje. Bet pirm bom
bos sprogimo traukinys pa
suko į kitą stoties platfor
mą, toliau nuo tos bagažo 
patalpos.

Taip “stebuklingai” ir 
buvęs apsaugotas Peronas 
nuo bombos, sako fašisti
niai jo laikraščiai.

Bet silpna bomba nesu
žeidė nė vieno asmens, bu
vusio arti pirmosios baga
žinės.

(Atrodo, kad viskas su
taisyta Peronui pasigarsin
ti, kad priešai bandę jį nu
žudyt kaip “tautos vadą.”)

ORAS. — Giedra ir vidu
tiniai šalta.

STALINO LIGOS 
STOVIS

Oficialiai pranešimai
Maskva, kovo 5.—9 Sta

lino gydytojai sykiu su 
sveikatos ministru A. F. 
T r e tjakovu ketvirtadienį 
paskelbė šitokį pranešimą 
apie jo ligos eigą:

Juozo Vissarionovičiaus 
Stalino sveikatos stovis per 
paskutines 24 valandas te
bebuvo sunkus. Kovo 1-2 
naktį išsivystė ir arterinių 
k rau j agyslių sukietė j imas, 
kai pratrūko kraujas kai
riojoje smegenų dalyje ir 
taip pat buvo suparalyžiuo
ti kairiosios pusės sąnariai, 
prarasta sąmonė, pažeistas 
pamatinis smegenų ruožtas 
ir sutramdyti svarbiausieji 
kvėpavimo ir kraujo apyta
kos veiksmai.

Kovo 3-4 naktį tęsėsi kvė
pavimo ir kraujo apytakos 
sutrukdymas. Dažniau kar
tojosi Cheyne-Stokes rūšies 
kvėpavimas (kur tarpais 
visai sustoja • alsavimas). 
Kartu su tuom pablogėjo 
kraujo apytaka ir labiau 
stokavo oksigeno,

Sistemačiai buvo ileidinė- 
jama ligoniui oksigeno ir 
naudojama vaistai kvėpavi
mui reguliuoti; tad širdi- 
nių kraujagyslių veikimas 
palaipsniui šiek - tiek pa
gerėjo, ir kovo 4 rytmetį 
jau truputį mažiau , stoka-1 
vo kvėpavimo.

Toliau, kovo 4 dieną vėl 
pakilo kvėpavimo krikimas. 
Buvo alsuojama 36 kartus 
per minutę. Kraujo spau
dimas vis buvo aukštas 
(daugiausia 210 punktų —■ 
mažiausia 100). Pulsas (šir
dies tvaksėjimas) buvo 108 
iki 116 sykių per minutę, 
nereguliarus, plasdenantis 
ir neritmiškas. •

Širdis nėra per daug pa
didėjus. Per paskutines 24 
valandas nebuvo pamatinių 
atmainų plaučiuose ar ki
tuose viduriniuose orga
nuose.

Baltųjų kraujo kūnelių 
skaičius padaugėjo iki 17,- 
000.

Kūno temperatūra iš ry
to ir popiet buvo pakilusi

Sovietų Komunistų Partijos ir 
ministrų tarybos pareiškimas

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos centro 
komitetas ir ministrų tary
ba išleido piliečiams pa
reiškimą dėl Stalino ligos. 
Sako:

—Mes pareiškiame pasi
tikėjimą, jog mūsų partija 
ir visi Sovietį žjnonės šio
se sunkiose dienose paro

Maldos prie valgių sąrašų
Mamaroneck, N. Y. — 

Biznieriai ir katalikų, pro
testantų ir žydų kunigai 
susitarė išvien- spausdinti 
savo maldas ant valgių są
rašų valgyklose.

viso iki 101 laipsnio ir 48 
šimtadalių, pagal Fahren
heit (amerikinį) termome
trą, v

(Pastaba. — Sveikas pul
sas yra apie 72 per minu
tę ; sveika temperai ū r a 
apie 98 laipsnius ir 6 de
šimtadalius, o vi d u t i n i s 
kvėpavimas apie 17 sykių 
per minutę.)

Kovo 4 d. pabaigon J. V. 
Stalino sveikatos stovis bu
vo vis dar sunkus.

Ligonis tebėra visai be 
sąmonės.

Vis dar tebėra labai pa
žeistas kvėpavimas ir šir
dies veikimas.

Apart oksigeno, buvo li
goniui duodama kamparo 
vaistų, kafeino, penicillino 
ir glukoso. Antrą kartą 
buvo naudojamos dėlės 
kraujui nutraukti.

PIRMESNIS 
PRANEŠIMAS

Maskva, kovo 4. — Naktį 
kovo 2 d. ūmai prasiveržė 
J. V. Stalinui kraujas į 
svarbiąsias ’smegenų dalis. 
Dėl to įvyko dešinės kojos 
ir dešinės rankos paraly
žius, ir ligonis neteko są
monės ir kalbos.

Kovo 2 ir 3 d. buvo da
roma gydymo žingsniai sie
kiant pagerinti pažeistus 
veiksmus kvėpavimo bei 

’kraujo apytakos. Bet ta
tai nepadarė jokių atmai
nų ligos eigoje.

2 valandą po vidunakčio 
kovo 4 Stalino sveikatos 
padėtis buvo vis kritiška. 
Kvėpavimas 36 sykius per 
minutę, nereguliarus,' su 
pasikartojančiais ilgokais 
staptelėjimais. Pulsas iki 
120 sykių per minutę, visai 
neritmiškas. Aukščiausias 
kraujo spaudimas 220 punk
tų, o žemiausias 120. Kū
no temperatūra 100 laips
nių su 76 šimtadaliais pa
gal Fahrenheito termome
trą. Stokavo įkvėpuojamo 
oksigeno. šiek-tiek pablo
gėjo smegenų veikimas.

dys kuo didžiausią vienybę 
ir gludumą, dvasios stipru
mą ir budėjimą; kad jie pa
dvigubins savo pastangas 
komunizmui statyti mūsų 
šalyje ir dar gludžiau su
siburs aplink Komunistų 
Partijos centro komitetą ir 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bę.

New Delhi, Indija.—Ko
munistai Indijos seimo na
riai protestavo, kad valdžia 
sveikina ir vaišina oficie- 
rius atplaukusių Amerikos 
karo laivų.

New York. •— Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos nacionalis komitetas 
trečiadienį pasiuntė šią ka- 
blegramą centro komitetui 
Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos:

“Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partija sykiu su 
daugeliu šimtų milijonų

Mossadegh kreipėsi į 
seimą prieš karalių

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh krei
pėsi į savo seimą, kad su
stabdytų karaliaus Pahle- 
vio giminių suokalbius prieš 
esamąją valdžią.

Jeigu seimas nesulaikys 
karališkųjų suokalbių, tai 
Mossadegh grasina sureng
ti visuotinus piliečių balsa
vimus tuo reikalu. Jis ti
kisi, kad žmonės užgirtų jo 
valdžią prieš karališkąją 
gimine, o *" ♦

(Karalius yra laikomas 
pataikūnu Anglijos, kuri 
mojasi grįžti į suvalstybin
tą Irano naftos pramonę.)

Amerikonai atgavo 
prarastą poziciją

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai išvien su 
kinais šturmavo ir užėmė 
vieną kalno keterą viduri
niame fronte. Paskui ame
rikonai ir Pietinės Korėjos 
tautininkai padarė įnirtin
gą ataką ir atgriebė tą po
ziciją.

Per mūšį amerikonai pa
leido 1,000 sprogstamųjų 
bei deginančiųjų (napal
mo) bombų į Korėjos liau
dininkus.

Daktarai nepjaus kojos 
111 metų veteranių

Rochester, N. Y. — Gy
dytojai nusprendė, kad 
James A. Hard, Civilinio 
Karo veteranas, Hl metų 

•amžiaus, gal neatlaikytų 
operacijos, jeigu būtų nu
pjauta jam sugedusi koja. 
Todėl nedarys operacijos.

Dešinėje jo kojoje dali
nai užsitvenkė krąujo apy
taka, o iš to gali gangrena 
prisimesti. Bet ligonis, nuo
lat būdamas apmigęs, ne
junta skausmo.

Hard yra vienas iš dvie
ju g’.WU užsilikusių Civili
nio Karo veteranu. Tas 
karas buvo 1861-65 m.

Washington. — Newyor- 
kietė mokytoja Tima Bu
dins atmetė tyrinėjančio 
senatorių komiteto klausi
mą: — Ar buvai ar esi ko
munistė?

žmonių visose pasaulio da
lyse pareiškia giliausią gai
lestį dėl sunkios ligos, ku
ri prislėgė draugą Staliną.

“Kad jam tenka tas smū- • 
gis, tai yra tragedija visai 
demokratinei žmonijai. Dar 
niekada nebuvo taip labai 
reikalinga, kaip kad šian
dieną, puiki jo pasaulinė 
vadovybė, siekiant socializ
mo, demokratijos ir taikos, 
kuomet Wall Stryto mono
polistai desperatiškai sten
giasi nublokšt pasaulį į ką
rą, c

“Mes turime vilties, kad> 
puikus draugo Staįino kūno 
organizmas įveiks ligą ir 
kad jis vėl galės greitai pa
imti vai ra i savo rankas.

(Pasirašo)
“Wm. Z. Foster, 
Pettis Perry ir 
Elizabeth

Gurley Flynn.’*

Vakarų Vokietijos seimas 
užgiria atpildus žydams

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos seimas 
pradiniai užgyrė sutartį, 
kad valdžia atmokės Izrae
liui 822 milijonus dolerių, 
atlyginant skriaudas, ku
rias Hitlerio naciai padarė 
žydams Vokietijoje. Dau
giausia bus atmokama dir
biniais bei produktais.

(Arabų kraštai reikalavo 
atmesti tokius atpildus. 
Protestuodami sakė, jog at
pildai sustiprins karines 
Izraelio jėgas prieš arabiš
kus kaimynus.)

Graikų studentai kirtosi 
su policija dėl Cyprus

Athenai, Graikija.—Tūks
tančiai graikų studentų de- 
m o n stravo; reikalaudami 
Cyprus salai nepriklauso
mybės.

Policija blaškė studentus, 
o tie priešinosi. Taip ir 
kirtosi demonstrantai su 
policija per dvi valandas. 
Daug asmenų sužeista iš 
abiejų pusių.

Cyprus, istorinė graikų 
sala Viduržemio Jūroje, 
yra Anglijos pavergta kaip 
kolonija.

Luce prisaikdinta kaip 
ambasadorius Italijai

Washington. — Republi- 
konė Clare Boothe Luce ta
po prisaikdinta kaip Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
Italijai.

Luce, buvusi kongresma- 
nė, yra žmona milijonie
riaus leidėjo' Life ir kitų 
sensacinių žurnalų.

Prieš keletą metų jinai 
persikrikštijo iš protestan
čių į katalikes.
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SMŪGIS
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT, trečiadieni, J. Stalinas 

guli ligonio patale, parblokštas paralyžiaus, kuris, be 
kitko, atėmė jam žada. Paralyžius, kaip sako praneši
mai iš Maskvos, J. Stalinui pasireiškė po to, kai trūko 
jo galvoje kraujagyslė.

Kraujagyslės galvoje trūkimas dažnai pasireiškia 
proto darbininkams. Nuo kraujagyslės galvoje trūkimo, 
atsiminkime, 1945 metais mirė ir mūsų krašto preziden
tas Rooseveltas.

Tik prieš porą savaičių Indijos ambasadorius Ta
rybų Sąjungoje kalbėjosi su Stalinu ir po pasikalbėjimo 
įtasakė spaudos korespondentams, jog Stalinas atrodo 
Sveikas, tvirtas ir pilnas energijos.

Stalinas gyvena 74-tuosius metus, — praėjusių me
tų gruodžio 21 dieną jam sukako lygiai 73-j i metai am
žiaus.

NETIKĖTAS, STAIGUS ir gyvybei pavojingas Sta
lino susirgimas, be abejo, liūdnai nustelbė, sukrėtė ne 
tik visus Tarybų Sąjungos gyventojus, o ir milijonus 
darbo žmonių visame plačiajame pasaulyje.

Tarybų Sąjungos komunistų partijos centro komi
tetas ir to krašto ministrų taryba atsišaukė i visus to 
didžiulio krašto gyventojus, kad jie budėtų, kad jie sto
vėtų savo pozicijose, kad jie labiau suglaustų savo gre
tas darbui ir gynimui socialistinio krašto, kurio prieš
akyje stovi Stalinas, šiuo metu atitrauktas nuo pareigų 
netikėto smūgio.

Be abejojimo, milijonai pasaulio darbo žmonių lin
ki, kad Stalinas, nugalėjęs tiek daug savo gyvenime di
džiulių skerspainių, kliūčių, stovėjusių kelyje jam pa- 
ftiarn ir jo vadovaujamam socialistiniam kraštui, nuga
lėtų ir šį smūgi ir vėl eitu savo pareigas, kaip ėjo. 
’ ' Mes esame tos daugmilijonmės masės dalimi.

RIAUŠES IR DEMONSTRACIJA
VAKAR DIENOS I .aisvėie mes rašėme, kaip sunku 

Šiandien mums tikrai žinoti, kas darosi Inin.e, kuomet 
priversti esame remtis pranešimais, duodamais komer
cinės spaudos korespondentų.

Prieš keletą dienų, kaip žinia, Teherane įvyko žmo
nių išstojimai: pirmiau vieni pasisakė už šachą (kara
lių), vėliau kiti griežčiau pasisakė už Mossadeghą, prem
jerą.

Komercinės spaudos korespondentai tuos žmonių iš
stojimus vadino riaušėmis.

Kovo 3 diena New York Times korespondentas Te-
C x

herane pranešė tokią žinią:
“Kareiviai ir policija šiandien išardė komunistu de- 

. monstram j ą...”
Kaip matome, pirmiau buvo riaušės, o dabar jau 

demonstracija. Demonstračiia koresnondentas vadina 
. .dėl to, kad ji buvo iš anksto ruošta, iš anksto skelbta ir 

saukiama į parlamentinę aikštę.
Mossadeghas išstatė prieš demonstrantus kareivius 

ii; policiją ir ii buvo išblaškyta, tūkstančiai žmonių jėga 
išskirstyti, nemaža veiklesnių, atsakingesnių veikėjų su
imta ir įkalinta.

Demonstracija buvo šaukta,—ją šaukė Tudeh (liau
diškoji, masių) partija. Bet kam, kuriuo tikslu demon
stracija buvo šaukta? Ko demonstrantai reikalavo ar 
Ridėjo reikalauti? Demonstracijos, didžiuliai žmonių iš
stojimai nešaukiami be jokios priežasties.

■ ”, Korespondentas to nepasako. Jis nepasako demon
stracijos tikslo. Jis nepasako, ko Tudeh partija dabar 

■''Reikalauja. *
Galimas daiktas, kad cenzūra nepraleido, išmetė iš 

Korespondencijos pačius svarbiausius dalykus. Gal būt. 
Bet visa tai parodo, kaip sunku mums suprasti, kas da
rosi Irane.

, GAISRO AUKOS,-KAS KALTAS?
-SEPTYNI DARBININKAI, 5 vyriškiai ir dvi mo- 

teriškės, sudegė gaisre, iškilusiame baldų dirbtuvėje 
Bronxe, New Yorke.

Paajški, kad ši tragedija įvyko dėl to, kad pastato 
savininkai resirūpino palaikyti nuo tokių nelaimių ap- 

Hsaugą.
Dar li952' metais valdiniai pareigūnai buvo pažymė

jo, jog tame pastate yra tam tikrų trūkumų, jog pasta
tas, gaisro metu, gali būti spąstais darbininkams. Deja, 
niekas tuo nesirūpino, niekas nepaisė, valdinių pareigū
nų pastabų neklausė.

Netenka nei sakyti, kad už šias darbininkų gyvybes 
z privalo atsakyti tie, kurie kalti; privalo atsakyti tie, 

■<- Įujfie nesudarė sąlygų, kad, gaisrui iškilus, darbininkai 
(Įgalėtų išsigelbėti.

Dėl didžiulio samdytojų ir namų savininkų godumo 
ant pinigo, dėl nesiskaitymo su darbo žmonių sveikata 
ir*gyvybe, nemaža darbo žmonių jau yra žuvę.

%

VOKIEČIŲ POETO 
BECHERIO BALSAS

Tarptautinė stalininė tai
kos premija, tarp kitų, už 
praėjusius metus, teko ir 
vokiečių poetui rašytojui,. 
Johannesui Becheriui.

Johannes Becher yra be
ne patsai žymiausias šių 
dienų vokiečių tautos poe
tas. Jis buvo ir tebėra di
dis kovotojas prieš fašiz
mą, už taiką.

Poetui premija buvo 
Įteikta įvykusiame didelia
me mitinge Maskvoje, šių 
metų vasario 6 d. Priim
damas premiją, Becher, 
tarp kitko, šitaip pasakė:

Tik tokiu mastu, kokiu tav- 
i ta pasireiškia galingoje mūsų 
• šimtmečio kovoje, kovoje ,už 
Įtaiką, ji bus laisva, laiminga 
tauta. Vokietija galės vėl tu
rėti pasaulinę reikšmę tik 
tuomet, kai stos plačios vi
suomenės forume, kaip taikin
ga Vokietija. Tik tuomet Vo
kietija bus vėl lygiateisė tau
tų sąjungoje, kai ji padės tai
kai pasiekti pergalę. Tik tuo
met .ji vėl vadinsis “Vokietija 
didžioje garbėje”, kai ji 
aukštai laikys taikos vėliavą. 
V o k i e t i j a g alūs at- 
g imti kaip d i d ž i o j i 
šalis tik tuo atveju, .jeigu 
ji kovos už taiką. Vokietijos 
padėtis ateityje priklausys 
nuo to, kiek ji parodys savo 
didybę tuo, kad sąjungoje su 
didžiąja taikos šalimi Tarybų 
Sąjunga išsaugotų taiką savo 
šalyje ir Europoje.

Vokiečių tauta, uoli, darbš
ti, išradinga tauta, poetų ir 

i mąstytojų tauta, tik tuomet 
parodys savo nacionalinę di
dybę, kai ji bus uoli bei iš
radinga ir išsaugojant taiką, 

I kai ji pasireikš aktyviu kovo- 
i tojui už taiką, kai jos poetai 
; ir mąstytojai pajus savyje pą- 
j šaukimą veikti kaip taikos 
Į pasiuntiniai ir kovotojai už 
i taiką.

ši naujoji humanistinė Vo
kietija tapo tikrove Vokieti
jos Demokratinėje Respubli
koje. Galima neperdedant sa
kyti, kad milijonai vokiečių 
mano tėvynės vakaruose jau
čiasi glaudžiai susiję su šia 
taikinga Vokietija ir laiko ją 
pavyzdžiu, geriausiu ir vie
ninteliu’ busimojo Vokietijos 
susivienijimo galimumu.

Ši taikingoji, ši humanisti
nė Vokietija pripildo mus vi
sus pasididžiavimo jausmo. 
Tai ji davė pasauliui tokius 
puikius genijus, kaip Andre
as Grifius, Johan Sebastianas 
Bachas, Albrechtas Diureris, 
Helderlinas, Lesingas, Hėge
lis ir Goete, Marksas ir En
gelsas. ši Vokietija, kuri atsi
rado germanų mūšiuose už 
laisvę prieš romėnus nuka
riautojus, ši Vokietija, nuga
lėta, bet nepalaužta didvyriš
kuosiuose valstiečių karnose, 
nušviesta didvyriška Tomaso

Viduryje matome Allan S. Haywood, CIO vice-pre- 
zidentą, kuris kelios dienos atgal staiga mirė. Kai
rėje pusėje sėdi United Steelworkers unijos prezi
dentas David J. McDonald. Manoma, kad tarpe 
McDonald ir CIO prezidento Walter Reuther bus 
susikirtimas dėl paskyrimo žmogaus j Haywood vie-

Miuncerio mirtimi, ši Vokieti- 
ja, kuri atgimė 1848 metų 
kovo mėnesio dienomis ir kuri 
1918 metais, Karlo Libknech- 
to ir Rozos Liuksemburg va
dovaujama, pasekė didžio
sios 1917 metų’ Rusijos revo
liucijos vėliava, ši Vokietija, 
Įkūnyta Ernsto Telmano pa
veiksle—tai mano Vokietija, 
tai taikingoji Vokietija, tai

Į mūsų Vokietija, kuri tapo Vo- 
jkietijos Demokratine Respub
lika. Ji iškyla prieš mus kaip 
daug žadanti todėl, kad tai— 
jauna Vokietija, jaunimo Vo
kietija.
' >Lygiai, kaip mūsų prezi
dentas Vilhelmas Pikas yra 
pirmas per visą Vokietijos 

į istoriją prezidentas, kuris ve- 
| da šalj taikos keliu, lygiai, 
j kaip pirmą kartą Vokietijos 
j nacionaliniu himnu tapo tai- 
! kos himnas, mes galime pir- 
Į mą kartą mūsų istorijoje kal- 
j būti apie tokį Vokietijos jau
nimą, kuris su pakilimu stoja 
už taiką, kuris yra pasirengęs 

Į entuziastiškai tarnauti taikiai 
j mūsų tėvynės statybai, apie 
j jaunimą, kurio mintys yra 
'skirtos tik vienam: gyventi 
(taikoje su visomis tautomis.

Vokiečių tauta nori taikos. 
!Jzi ne šiaip sau svajoja apie 
taiką, bet tvirtai ketina suda- 

į ryti taikias sąlygas savo pa- 
Į čios šalyje, gyventi taikoje su 
j visomis tautomis ir sukurti 
i vieningą Vokietiją kaip taikos 
įšali. Todėl, stodami vardan 
taikos, mes turime teisę sa
kyti, kad mes išstojame mūsų 

i tautos vardu, Vokietijos var
du. Ir mes keliame savo bal-

I są vardan taikos ir kalbėsime 
Vokietijos vardu ir Vakarų 
Vokietijoje, kur Adenauerio 
vyriausybė nori uždrausti 
mums kalbėti apie taiką, kur 
ji persekioja ir paskelbia už 
Įstatymo ribų visus tuos, ku
rie atvirai stoja prieš milita-’ 
rištinę “bendrąją sutartį.” To, 
kuris kaip ir mes yra tikras, 
kad jis kalba taikos kalba ir 
kad jo tauta supranta šią ■ 
kalbą ir iš visos širdies remia j 
jį, neprivers tylėti jokios an
tiliaudinės vyriausybės arba 
užsieninių valdovų priemonės. 
Taikos balsas bus išgirstas ir 
paskutinis žodis bus jo.

Dėkoju jums, tarybiniams 
žmonėms, išvadavusiems ma
no tėvynę, mano vokiškąją 
tėviškę nuo nepakeliamos hit
lerinio fašizmo gėdos. Garbė 
ir šlovė visiems^ tiems, kurio 
'krito Tėvynės kare vardan 
Tarybų Sąjungos gynimo, ati
davė savo gyvybę už naują 
Vokietiją, už taiką visame 
pasaulyje!

Washington. — Prane
šama, jog per ateinančius 
manevrus Nevados dyku
mose bus bandom?./ šaudyti 
ir atominiais sviediniais.

Kairo, Egiptas. — Egipto 
policija suėmė dar 53 įta
riamus komunistus.

Darbininkai laimėjo

United Steelworkers uni
jos organas “Steel Labor” 
praneša, kad jau užbaigti 
ginčai su American Loco
motive kompanija. Kova 
ėjo trijuose fabrikuose 
Schenectady ir A u b u r n. 
Darbiu inkai laimėjo 16 cen
tų į valanda algų priedą. 
Taip pat kompanija išmo
kės darbininkams po $150 
užvilktų algų.

Plieno darbininku 
unijoje rinkimai

Šiomis d ie u o m i s buvo 
pravesti United Steelwork
ers unijoje viršininkų rin
kimai. “Steel Labor” sako, 
kad dar vis tebeina balsų 
skaitymas. Buvo renkami 
prezidentas, vice - preziden
tas ir sekretor.-iždininkas. 
Prieš senuosius viršininkus 
nebuvo kandidatų. Tuo bū
du, aišku, visi trys tapo iš
rinkti.

Be to, šiuose rinkimuose 
buvo renkami, distriktų di
rektoriai. Iš viso unijoje 
randasi 25 distriktai.

Geležies rūdos niainieriai
Sakoma, kad United Steel

workers unijai pavyko lai
mėti gana gerų laimėjimų 
dėl geležies . rūdos mainie- 
rių Lake Superior apylin
kėje. Nauja sutartis apima 
22,000 darbininkų Minneso
ta, Michigan ir Wisconsi- 
no valstijoje. Kompanijos 
turės išmokėti darbinin
i'! inkams $15,000,000 užvilk
tų algų.

Knyga apie unijizmą 
pietuose

CIO sena veikėja Miss 
Lucy Randolph Mason pa
rašė knygą apie pastangas 
suorganizuoti darbininkus 
pietinėse valstijose. Knyga 
pavadinta- “To Win These 
Rights.” Ją išleido Harper 
& Brothers išleistuvė.

Knygoje plačiai nušvie
čiama pietinėse valstijose 
industrinė ■ padėtis. Pati 
Miss Mason yra pietietė.

Kur vystosi karas?
Karo vystymosi ir kilimo 

priežastis ne visi vienodai su
pranta, ir .kiekvienas skirtin
gais savo išvedžiojimais aiš
kina. Kur karas rituliuojasi, 
ir dėl ko karas kyla?

Besiklausant radijo komen
tatorių, laikraščių kolumnis- 
tų ir gerų oratorių-kalbėtojų, 
mes girdime, kaip jie visi 
klaidingai ir vienpusiškai aiš
kina plačiąja) visuomenei ka
rų kilimo priežastis. Supran
tama, kad šio šaltojo karo 
laikais visi mums girdimi 
pliauškalai nėra kas kitas, 
kaip tik papirkti melai veda
mi pagrindinės propagandos. 
Tik retkarčiais mums tenka, 
išgirsti teisingesnių nurody
mų iš kairiųjų darbininkų 
klasės kalbėtojų ir rašytojų. 
Bet ir tai mažai. Nes mums 
yrą žinoma, kad šiais laikais 
tikriesiems darbo žmonių va
dams uždarytos burnos tiesą 
kalbėti, ir rašytoju plunksnos f v
suvaržytos.

Praeityje* buvo visokių karo 
kilimo priežasčių : pav., dėl 
užgrobimo teritorijų, dėl mar
kely, ii- dėl daug kitokių su
sipainiojusių priežasčių. Ir da
bartinis šaltasis ir karštasis 
karas Korėjoje, Indo-Kinijoje 
ii- Malajoje, ir dar kai katro
se Afrikos šalyse, nėra kas ki
tas, kaip tiktai darbininkų 
kova, karas su imperialistiniu 
kapitalizmu.

Aukščiau minėtose šalyse 
jau seniai mirtina liaudies ko
va verda už išsilaisvinimą iš 
po imperialistinio kapitalizmo
jungo, priespaudos ir išnau
dojimo. Iš kitos pusės, kapi-

Pagerbė nusižudžiusi 
liberalą

Robert M. LaFollette, Jr., 
kuris šiomis dienomis nu
sižudė, susilaukė iš darbo 
unijų vadovybės didelės pa
garbos. AFL prezidentas 
Meany primena, kad Mr. 
LaFollette, būdamas sena
toriumi, labai energingai 
kovojo už darbininkų tei
ses pramonėje. Jis taipgi 
parėmė visus kitus žygius 
už progresą ir žmonišku
mą, v

Teismas prieš unijas ir 
darbininkus

Washington, D. C.—Fe
deralinis teisėjas Schwein- 
haut išdavė tekstilės pra
monės kompanijoms in- 
džionkšiną prieš Darbo De- 
partmentą. Mat, Darbo De- 
partmentas buvo išleidęs 
patvarkymą, kad tekstilės 
kompanijos turi savo dar
bininkams mokėti pagal 
įstatymus minimum algos 
po $1 per valandą. Sam
dytojai pasipriešino. Dabar 
teismas jiems padeda ne
leisti pakelti darbininkams 
algas.

Indžionkšinas apima 71 
fabriką. Beveik visi jie ran
dasi pietinėse valstijose, 
kur darbininkų algos yra 
begėdiškai žemos.

Gumos darbininkai laimėjo
Dayton, Ohio. — Tarpe 

United Rubber W o r k e r s 
unijos ir Goodyear Tire & 
Rubber kompanijos tapo pa
sirašyta sutartis. Algų pa
kėlimo darbininkai nelaimi, 
bet šiaip pagerinimų pa
siekta nemažai. Darbinin
kas, išdirbęs tris metus, 
gaus dvi savaites apmoka
mų vakacijų. Trigubą mo
kestį gaus, jeigu turės dirb
ti per nacionalines šventes. 
Kas liečia algų klausimą, 
tai sutartis leidžia po 30 
dienų tą klausimą iškelti.

Sutartis paliečia 30,000 
darbininku, v

talizmas, pajutęs savo žlugi- j 
mo pavojų, vėl deda didžiau- | 
si as pastangas, kad tiktai pa- 1 
silaikyti dar ilgesniam laikui 
savo viešpatavimo galią. Aš Į 
tai nesigilinsiu. Nes šiandien I 
visi sveikai protaują žmonės , 
minėtų karų priežastis gerai I 
supranta. Bet kiek giliau pa- i 
nagrinėjus, ir pažiurėjus Į i 
antrąjį veidrodžio šoną, ten i 
aiškiai pasirodo, kad daug i 
karo priežasčių vystosi pasi- i 
slėpę pradinėse mokyklose ir 
kolegijose. Tiktai kiek vėliau 
persimeta į korporacijas ir 
amunicijos fabrikus. Mokyk
lose karas vystosi palaipsniui 
kai vėžio liga. Nacionalizmas, 
patrijotizmas dėstoma ir ka
lama jaunuoliams į galvas, 
sudarkĮo jų sveiką protavimą. 
Taip, kad reikalui prisiėjus, 
kada jie atsistoja tarptautinė
je arenoje, jie būna didžiais 
pasipūtėliais. Jie statosi save 
daug aukščiau už kitus, ir 
žiuri ant kitų su pažeminimu 
ii- panieka.

Mokymas patriotizmo ar 
nacionalizmo savyje dar ne
būtų toks žalingas tarptauti
nei tvarkai, jeigu jis būtų ri
botas, ir kitos tautos būtų to
leruojamos. Bet neribotas ka
limas į galvas patriotizmo ir 
garbinimas vėliavos, kai ko
kios šventos relikvijos, vi
suomet veda prie blogų re
zultatų.

Kariuomenėje mokomi jau
nuoliai, kad svarbiam reika
lui įvykus, jie privalą su dur
tuvu durti, arba kulką paleis-
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Gerb. Draugai:
Įvertinimui Jūsų didelio 

ir sunkaus darbo progresu 
viskame veikime, siunči^ 
porą šimtų dolerių: vieną 
šimtą dolerių Laisvės var
du, antrą šimtą dolerių Vil
nies vardu. Siunčiu per A. 
Jonikienę ir S. Sasną, nes 
manau, kad tos draugės 
yra artimos Laisvei ir Vil
niai. Prašau Jų šio patar
navimo: $50 Laisvės pre
numerata už 5 metus; $50 
Vilnies prenumerata už 5 
metus. Dešimts dolerių pre
numerata į metus už pro- 
gresyviškus dienraščius tai 
nedaug. Jeigu amerikoniš
kas doleris dar daugiau nu
riedės į pakalnę vertybėje, 
tai dapildysiu. Po kitą penk- 
dešimtinę skiriu Laisvės ir 
Vilnies personalui — dar
bininkams—pietums. Pra
šau drauges Sasną ir Joni; 
kienę tuo pasirūpinti. Ačiū!

Draugai, pavelykite man 
prie šio laiško dar kelis žo
džius pridėti: progresyviš- 
kas veikimas, dėl reakcijoj 
kai kuriose kolonijose at
rodo apmiręs, bet tai ne vi
sai tiesa: tykus veikimas 
kartais pasiekia giliau ir 
atneša daugiau gero pro-*- 
gresyviam judėjimui.

Labai keistai atrodo, kad 
tuomet, kai socialistinio gy
venimo tvarka smarkiais 
žingsniais žengia aplink že
mės ritulį, prašalindama 
gaujas išnaudotojų ir viso- 

.kių apgavikų, tai buvusieji 
prieš kiek metų “K.” ir 
“N.” socialistai išsigando 
socialistinės gadynės; atsi
dūrė dabar į atžagareiviš- 
kiausios reakcijos ir juodų
jų apaštalų eiles. Dabar jie, 
pagauti baimės ir įpuolę į 
didžiausią desperaciją, puo
la. kiekvieną progresyvį 
meni, pralenkdami visokF? 
reakcionieriškų šnipų dar
bus !.. Kas pasidarė su tais 
žmonėmis? Kodėl jie taip 
žemai nupuolė į veidmai
nystės dumblą? Ar tai do
leris galėjo apsukti jiems 
galvas? A gal tik šiaip be
protystės liga... Kaip ten 
nebūtų su jais, lai jie pa
silipę ant tvorų su juodąja 
gauja šaukia prieš progre
są, prieš socialistinę ateitį; 
jų šauksmas beviltis! Pro
greso jie nesulaikys... O 
mes dirbkime už šviesesnį, 
geresnį rytojų!

Visados su jumis,
Pittsburghietis

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai atakavo 
amerikonus vidų r i n i a m e 
fronte. Ataka atmušta.

Singapore, Malaja. — An
glai giriasi, kad nušovė dhv 
keturis ar penkis kopiurfts- 
tinius Malajos partižanus.

ti, kad ir savo tėvui, ar moti
nai.

Pažvelgkimc dar į netoli
mą praeitį: Ką gero atnešė 
vokiečių tautai Hitlerio skel-

I biamas neribotas nacionaliz
mas? Nugi, privedė prie di
džiosios pasaulinės katastro- 

Įfos, ii' prie visiško sužlugimo 
I vokiečių tautos! Pregresag.

Žymiųjų žmonių posakiai
Ar kas gali surasti pasau- 

! lyje kariautoją imperialistą 
i linksmą, ir su ramia sąžine? 
Ne. Tiktai taikos darytojas 
yra linksmas ir turi ramią są
žinę.

Kariaujančios šalies geres
ni moderniniai ginklai irlui- 
desnė kariuomenė tai tiK an
traeilis dalykas. Svarbiausias 
ginklas pergalėti priešą, t® 
dvasios stlfk’umas, kantrybė 
ir ištvermė viską nugali.

Pregresas <



Floridos Silver Springs 
—geologinė įdomybė
Grįžtant iš pietinės Flori-' “catfish’ių konvencijos,” 

dos namo, ir mudu su d. tuoj pasijutome 
Motiejum Klimu užsukome Ak, svieteli, 
aplankyt garsiuosius Flori-1 yra — tai tiesa 
dos Silver Springs.. Tai ne-1 
paprasta gamtine Įdomybė.1

Randasi jie apie puspenk-; 
tos mylios i rytus nuo' 
miesto Ocala.'

Šaltinių vandeniu pripil-! 
dyto klonio apimtis — apie i 
400 pėdų diametru. Iš jo i 
išteka upė, vadinama Sil-i 
ver River, apie 9 myliu ii- Į

virš jos. 
kiek čia jų 

kad tai 
konvencija! Kai visas jų 
būrys nuo dugno pakilo 
prie valties, tai šio šaltinio 
a t varos dugno jau visai ne
simatė — matėsi tik tiršta 
žuvų uždanga virš jo. Ir 
kuo jos čia išsimaitina!
Kunkuliuojančios eketės

Tūlų šaltinių dugnuose 
matai tiktai šonuose esan
čias gerkles, bet nelengva 
įžiūrėt, kaip tas švarusis 

( vanduo iš jų veržiasi. Ta- 
kartu suteka į Atlanto van-: čiau viename šaltinio dugne 
denyną, Floridos i

Šį ežeruką 
šaltinių, trykštančių iš že- j 
mės . gelmių, iŠ po kalkinio 
akmens klodo.

Šiame ežeruke kursuoja 
trijų rūšių valtys: dvi rū
sys — pačiame ežeruke ir 
biskutį iš jo. o trečia—per 
ežeruką ir iš jo ištekančia 
upe. Pastarosios rūšies val
timis kelionė trunka porą 
valandų. Bet mudu su d. 
Klimu pasitenkinome pir
mųjų dviejų rūšių valtimis 
paplaukioję.
.Vienos pirmųjų rūšių val

tys vra \ colio storio stikli-
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gi visų trijų vanduo į

niu dugnu. Turistai susėda \ P^budavota taip, kad jos
gplink stiklini dugną ir tė
vija, kas šiame vandenyje 
randasi. Kapitonas, tuoj 
valtį, užvairuoja virš pir
mojo šaltinio ir pradeda 
aiškinimą. Ši paties di
džiausiojo šaltinio atvara— 
apie 65 pėdų pločio ir apie 

ruko dugnas yra apaugęs 
vandenine žole, bet šaltinio 
atvaros dugno siauruma 
plika. Pilna žuvų. Žiūri ir 
negali atsistebėt, kodėl šis 
vanduo taip permatomas: 
rodos, adatą jo dugne ma
tytumei... Plaukiant to
lyn, užplaukiam ant kitų 
panašių atvarą, siekiančių 
nuo 30 iki 40 ir net 80 pė
dų gylio! Veik kiekvienoj 
šaltinio atvaroj vis skirtin
gos žuvys, kai kurios di
džiosios—po apie 3 pėdų— 
plūduriuoja atvaros dugne, 
pusiau įlindusios į šonines 
šaltinio gerkles. Užplau
kiau virš tos 80 pėdų gylio 
atdaros, net baugu darosi: 
valtyjipasijunti lyg lėktuve 
aukštai ore; rodos, iš val
ties iškritęs taip ir tėkštel- 
tumei į tos gilios atvaros 
dugną, nes po tavimi van
duo išrodo ne kaip vanduo, 
bet giedriausias oras...

Fundija žuvims duonos
Virš vienos tokios gelmės 

kapitonas paleido pro turis
tus dėžę duonos ir patarė 
duot po šmočiuką žuvims iš 
rankos. Daugelis meta duo
ną į vandenį. Kaipgi lai
kysi ją pirštuose—dar ga
li tekt atsidurt ligoninėn! 
Bet atsiranda drąsesnių, 
kūne rizikuoja, ir žuvys 
lupte išlupa duonytę iš 
pirštų. O, štai, ir minkšta- 
kcivalis želvis priplaukia 
pile turistų rankų. O kad 
jis nesulauktų, tik jau ne 
J?m ranką paduot!, ir tūli 
greit rankas atgal. Bet ir 
jis nori'tik duonytės, o į 
tuščią ranką nežiūri.

Mūsų kapitonas prabyla, 
kad dabar užplauksime virš

tuose, 
sudaro

j matosi bent pora aukštyn 
i kunkuliuojančių ekečių. 
• Tas kunkuliavimas mato- 
į mas todėl, kad dugnas smė- 
i liuotas, tai tas smėlis kar
tu su trykštančiu iš gelmės 
vandeniu vis kyla ir kren
ta atgal: atrodo, kaip ver
danti katilai. Šių ekečių 
kunkuliavimas po tokiu 
storu vandens klodu, po to
kiu iš viršaus spaudimu, 
rodo, kokio svorio spau
džiamas tu šaltiniu van
duo iš žemės trvkšta. t/

Sugrįžus šia valtimi at
gal, mus pervedė į kitą 
valtį, jau kitokiu dugnu.

dugnas paniręs vandenyn 
apygiliai, kad sėdint ir 
žiūrint pro apvalus valties 
šonuose langelius turistai 
pasijunta esant po vandens 
p a v i r š i u m i. čia patiri, 
kaip toli šiame vandenyj 
matosi į šonus. Atrodo lyg 
sėdėtume! plačioj pievoj, o 
žuvys priešais tave ne van
deniu plaukytų, o oru virš 
žolių skraidytų.

Kapitonas mums papa
sakojo, kad šiame vande
nyj, šiose šaltinių atvarose, 
randasi 36 rūšių žuvį] ir 11 
rūšių želvių. Vandens tem
peratūra vienoda per ap
skritus metus—72 laipsnių. 
Vandens iš šių šaltinių upė
mis į jūrą išteka virš 800 
milijonų galionų per dieną.

Geologai (žemės klodų 
tyrinėtojai) sako, kad apie 
20 milijonų metų atgal Flo
ridos srities granito žemy
nas (žemės paviršiaus 
raukšlėjimuisi bevykstant) 
nuslūgo giliai povandenin. 
Virš to granito klodo jūrų 
vanduo per milijonus metu 
sueiliavo apie 4 tūkstančių

Kazio Bevardžio Margumynai
Harry Truman preziden

taudamas keliavo 229,000 
mylių — orlaiviu 135,000 
mylių, geležinkeliu 77,000 
ir laivais 17,000 mylių.

Nuo 1940 iki 1950 me
tų New Jersey valstijoj gy
venamų namų padaugėjo 
23 procentais. Per tą laiką 
gyventojų skaičius padau
gėjo 16 procentų. Bet gy
venimui namų dar ir da
bar yra didelis trūkumas.

Jungtinėse Valstijose yra 
prasikaltimas daryt biznį 
iš gaidžių ar šunų mušty
nių, bet nėra prasikaltimas 
daryt biznį iš žmonių muš
tynių. Praeitais gi 1952 

sritis vėl pama- 
virš vandens — 
negu dabartinis 
žemyno aukštis.

metu ' šil-v

pėdų storio kalkinių nuosė
dų klodą. Jūros vandens 
tekėjimai sunešė ant jo bal
to smėlio nuo žemyno iš 
šiaurės. Per ilgą laiką 
šis storas kalkių klodas 
sukietėjo - suakmenėjo. 
Vėliau ši 
ži iškilo 
aukščiau 
Floridos
Per milijonus 
tas gausių liūčių vanduo 
šį klodą plakė, tirpino; 
ištirpino - išdrožė požemi
nius urvus, sudarė didelius 
vandens rezervuarus. Il
gainiui tuose rezervuaruo
se susitelkęs vanduo —kas 
kart vis labiau apylinkės 
liūčių besigenančio žemėn 
vandens spaudžiamas—silp
nesnėse, pramirkytose vie
tose prasimušė viršun.

Tai maždaug šitaip išaiš
kinamas Sidabrinių šalti
nių — sidabriškai tyro van
dens šaltinių-—atsiradimas. 

* Ii* šiandien šie šaltiniai 
sau vandenį gauna iš besi- 
sunkiančio žemėn ' apylin- 
kinės srities lietaus. O 
jų vanduo yra taip tyras 
todėl, kad jis išsikošia besi- 
sunkiant žemėn per pavir
šiaus smėlį ir purų kalki
nio akmens klodą.

Apskaičiuojama, kad šie 
šaltiniai galėjo atsivert/ 
apie 100,000 metų atgal.

Pirma stikliniu dūgnu 
valtis turistams pabudavo- 
ta 1903 metais.

Šių šaltiniu atvarose ras
ta ir senovėj ten gyvenu
sių gyvūnų suakmenėjusių 
kaulų, jų tarpe ir mastodo- 
no kaulu.

Aligatoriai
Šių šaltiniu Silver 

randasi ir aligatorių, 
gatorius žmogui pavojingas 
tik tiek, kiek žmogus prie 
jo prisiartina.. Kitaip sa
kant, aligatorius žmogaus 
nepuls, jei jam neatrodo, 
kad žmogus jį puls.

Indėnų dievų šventove
Pirm baltųjų žmonių į 

Floridą pribuvimo, čia,kaip 
ir kitur Amerikoj, gyveno 
indėnai. Ir šie šaltiniai ten 
gyvenančių indėnų buvo 
laikomi kaip vandens dievų 
šventovė. Su indėnų iš ten 
išvijimu, dingo iš čia ir jų 
vandens dievų galia. Dabar 
tų indėnų gentis (semino- 
liai) gyvena pietinės Flori
dos gale, prie Everglades 
pelkynų. Jie baltųjų val
džios įstatymų nepripažįs
ta, jų pilietybės nepriima 
ir jų kalbą ir kultūrą boiko
tuoja. Valdosi jie sava 
tvarka. S. V.

upėj
Ali-

metais nuo bokso muštynių 
mirė 17 jaunų vyrų.

•

Anglijoj Ted Owens skai
tomas aukščiausiu žmo
gum pasaulyje. iJs turi 9 
pėdas ir 3į colio aukščio.

•

1155 metais popiežius 
Adrian IV pareiškė savo 
sutikimą panaikint Airijos 
neprigulmybę, prijungiant 
prie Anglijos. 1171 metais 
Anglijos karalius Henry II 
atmaršavo su savo armija 
į Airiją, ir airiai be pasi
priešinimo pasidavė popie
žiaus norams.

•

Vadinamam Little Ame
rica Antarctic vandenyne

IS ISTORIJOS
RAŠO D. M. ŠOLOMSKAS

DAR DeL AMERIKOS 
VARDO

Jau pereitame Įvairumų 
skyriuje, rašiau, kad Ame
rika vardą gavo nuo Ame
rigo Vespucci vardo.

Amerigo Vespucci 'buvo 
gimęs Venecijos teritorijo
je, Italijoje, 1451 me
tais. 1492 metais jis įstojo 
į Ispanijos karalienės laivy
no tarnybą, o vėliau perėjo 
į Portugalijos tarnybą.

Amerigo Vespucci atliko 
į Naująjį Pasaulį (Ameri
ką) keturias keliones tar
pe 1499 ir 1504 metų. Jis 
savo keliones plačiai aprašė 
laiškuose, rašytuose pas 
Leonardo Medičį ir Petrio 
Soderinną. Jo laiškai bu
vo išversti į kelias europie
čių kalbas ir paskleisti.

pė Amerigo Vespucci laiš
kai, kuriuose jis aprašė sa
vo trečią kelionę, atliktą 
1501-1502 metais, tarnau
damas portugalams. Jis ra
šė, kad plačiai ištyrinėjo 
dabartinės Brazilijos At
lanto pakraštį.

Naująjį Pasaulį Amerika 
vadinti pirmas pasiūlė kar-

PLIKIAMS NAUJIENA
Pennsylvanijos Universi

tete Philadelphijoj, medici
nos nagrinėjimo laborato
rijoj, du mokslininkai, dak
tarai D. Pillsbury ir P. 
Flesch, benagrinėjant odos 
ligų priežastis ir bandant 
surasti naujus vaistus odos 
ligoms gydyti, surado pėd
sakus arba priežastis plau
kų slinkimo ir nuplikimo.

Svarbiausia pri e ž a s t i s 
plaukų slinkimo tame, kad 
žmogaus kūne Įvyksta pa
kaitų. Apatiniuose odos 
kloduose liaukos nepagami
na užtektinai riebalinių 
skysčių. Dėl to oda pasida
ro sausa, ir plaukų šaknys 
nebegauna, sau maisto.

Tuomet plaukai nustoja 
savo originališkos spalvos, 
išdžiūsta, pasidaro trapūs 
ir pagaliau iškrinta laukan 
su šaknimis. Tai reiškia 
palaipsniui visišką nupliki
mą.

Daktaras D. Pillsbury, be 
to, sako:

Egzaminuojant plikus 
žmones, daugumoje nesu
randama kūne jokių trūku
mų. Atrodo, kad jie esą

1948 metais sugauta bang- 
žuvė (whale), kurios liežu
vis svėrė 3, tonus.

Su tokiu liežuviu fnerei
kėtų nė atominės bombos 
“sufaituot komunistus.”

•

Kanados finansų minis
tras Douglas Abbott prane
ša, kad nuo liepos 1 d. Ka
nadoje bus sumažinta pa
jamų (income) taksai 11 
procentų.

•
•

New Jersey Turnpike 
vieškelio viršininkai prane
ša, kad praeituose metuose 
pajamų turėta už važiavi
mą ir koncesijas 16 milijo
nų dolerių.

- Kazys Bevardis.* 

tografas (žemlapių gamin
tojas) Martinas Waldse- 
emuller’is (kuris istorijoje 
žinomas ir kaipo Galakomi- 
lus) 1507 metais, kad įam
žinti Amerigo Vespucci 
vardą.

1510 metais Kelno mieste, 
Vokietijoje, pirmas žemla- 
pis buvo i; pagamintas, ku
riame dabartinė Pietų Ame
rika buvo pavadinta “Ter
ra America.” Po to ir kitu 
žemlapiai žymėjo Pietų 
Ameriką Amerikos vardu.

1541 metais Marcato žem- 
lapyje buvo ir dabartinė 
Šiaurinė Amerika pavadin
ta Amerikos vardu. Po to 
visi žemlapiai Naująjį Pa
saulį pradėjo žymėti tuo 
vardu.

Amerigo Vespucci tvirti
no, kad jis pirma negu Ko
lumbas pasiekė Amerikos 
žemyną. Tūli teigia, kad 
Kolumbas niekados ir nebu
vo tikrąjį Amerikos konti
nentą pasiekęs^ kad jis pa
siekė tik Kuba7 ir kitas Cen- 
tralinės Amerikos salas.

Amerigo Vespucci, kurio 
įamžinimui naujasis žemy
nas pavadintas, mirė 1512 
metais. D. M. š.

pilnoje sveikatoje. Bet to
liau mikroskopiškas nagri
nėjimas parodo, kad plikių 
odoje mažai tėra moksliš
kai vadinamo “sebum alie
jaus.”

Kodėl odos liaukos pasi
daro neveiklios ir nepaga
mina odai tai]) svarbaus se
bum aliejaus.? Tas dar ne
ištirta, bet tyrinėjimai ve
dami toliau, kol bus pilnai 
susekta priežastis.
Antra plikimo priežastis

■ Daktaras P. Flesch per 
ilgą laiką nuodugniai tyri
nėjo industrinio bei chemi
nio plaukų’ slinkimo prie
žastį. Jis susekė, kad fa
brikuose, kur yra padirba
ma sintetiška guma tro
bas), tai daug darbininkų 
gauna odos vėžį ir kitokias 
daktarams nesuprantamas 
odos ligas. Taipgi daug 
darbininkų nuplinka be jo
kios matomos priežasties.

Dėl tikro ištyrimo dak
tarai tam tikslui savo labo
ratorijoje pasistatė sinte
tiškos gumos fabrikėlį. 
Bandymai pradėti ant žiur
kių, kačių ir šunų.

Už 10 dienų visi šie gy
vuliai nupliko nuo sintetiš
kos gumos gaminimo che
miškų dujų. •

Dėl persitikrinimo buvo 
atnešta 10 vištų. Tai už 8 
dienų ir visų vištų plunks
nos'nukrito,- vištos nupliko.

Bet sakoma, kad šis che
minis nuplikimas esąs tik
tai laikinas . Nes daktarai, 
betepdami žvėrelių odas 
įvairiomis mostimis ir alie
jais, vėl ataugino plaukus 
ir vištoms plunksnas per 
tris savaites.

Kol kas tos naujos mos
tys dėl atauginimo plaukų 
dar nebandomos ant plikų 
žmonių.

Bet daktarai turi viltį, 
kad neužilgo’ suras vaistus 
nuo nuplikimo ir dėl pli
kiams plaukų atauginimo.

Pregresas

Alumino indai nuodais
užteršia valgius

Sykį jau buvo apie alumi
nius sudynus Laisvėje ra
šyta, įvairumų skyriuje, ir 
aiškinta, kad aluminiuose 
induose gaminti valgius yra 
pavojinga.

Prabėgo ilgokas laikas, 
kai buvo atžymėta su ga
na daugelio daktarų pavar
džių, kurie plačiai išdėstė 
pavojingus nuodus, atsi
randančius, kuomet mais
tas verdamas alumin.iame 
inde.

Todėl bus ne pro šalį pa
naujinti perspėjimą, kad 
aluminas induose yra žino
mas kaipo mūsų sveikatos 
ardytojas.

Jau pereitą sykį drąses
nieji Laisvės skaitytojai 
prisipažino padėję alumi- 
nius sudynus skiepam Už
tat jie įsigijo baltai paly- 
votus indus.

Šį kartą gal didesnė žmo
nių skaitlinė supras to ver
tę dėl brangios savo sveika
tos palaikymo!

Antrajam pasauliniam 
karui prasidėjus, kilo atsi
šaukimai, kad būtinai rei
kalingas lėktuvams alumi- 
nis metalas,. taip pat ii- ki
tiems k a r i n i a m s dirbi
niams.

Galybės žmonių, vyrai, 
moterys ir vaikai, trokšda
mi karą laimėti prieš nevi
donų fašizmą, tada dėjo vi
sas pastangas, aukodami 
aluminius sudynus, nuneš
dami į tam paskirtą vietą 
ir jausdami prisidėję prie 
karo laimėjimo.

Bet jie nejautė ir nema
nė, kad sykiu pašalina ir 
daugybe ligų - nelaimių iš 
savo namu, mesdami alumi- C 1

nius indus į krūva dėl ša
lies patrijotinių, garbingų 
reikalu.

Daktarų jau yra pripa- 
rodyta, jog aluminis meta
las ne ant sykio nukankina 
žmogų, bet veikia biskį po 
biskio, leisdamas nuodus 
kraujau ir tuo būdu užnuo
dija kraujagysles ir kitas 
kūno dalis,. Taigi už savo 
neatsargumą kartais žmo
gus turi gana brangiai at
mokėti. Atsitinka, kad iš
sigydyti pasidaro jau per 
vėlu.

Patyrimai Vokietijoje
Paimsime patyrimus iš 

senesnių laikų.
1892 metais Vokietijoje 

mokslininkai surado, kad 
aluminas nėra tinkamas 
metalas, supylus laikyti alų 
ar degtinę. O kurie nepai
sydami ,ar nežinodami laiko 
supylę į aluminius indus, 
tuomet šie gėrimai užnuo
dija inkstus. Šie parody
mai yra imti iš “Standard 
Text Book of Chemistry.”

Kai tik Vokietijos dak
tarai pradėjo tankiau 
kreipti atydą, ieškodami 
priežasčių, tai surado, kad 
naudoti aluminius sudynus 
valgiams gaminti yra pra
gaištinga.

Anglijos mokslininkų 
Raportai

1935 metais Anglijos 
sveikatos ministerija pa
skelbė savo raporte šitokį 
žymėtiną padarytą pripa- 
rodymą:

—Kad ir nedidelė alumi
..... * " ’• 1 —

3 pusi.—Laisve (Liberty) -Penktad., Kovo-March 6, 1953

no dalelė, patekus į skilvį, 
sutirpsta (išsileidžia) ir 
alumiijias įsiskverbia 4 
kraują. O kaip greitai jis 
ten įsiskverbia, taip ir ap
sistoja nejudamai, ir veikia 
prieš normali kūno orga
nizmo gynimąsi nuo ligų. ;

Paskutiniame laiktarpyje 
Londono spauda pranešė, 
kad plačiai pasklido pra
gaištingi užsikrėtimai alu- 
mimais nuodais, ypač tarp 
Perin’s Senior High Schoo
ls merginų studenčįu Al- 
resford Haute. Ten buvo 
ieškota ir surasta naujos 
aluminės skaurados, kurio
mis jaunuolės merginos 
prirengdavo maistą pačios 
sau, mokyklos kambarių 
virtuvėje.

Todėl oficialis medikalis 
komitetas, galutinai nuo
dugniai ištyręs, ir davė ra
portą valdinei Wincheste- 
i’io miesto tarybai, kad:

“Išanalizavus (išnagrinė
jus) pasirodė, jog maiste 
pasilieka aluminių nuodų ir 
sudarų sirgimų priežastis.’*

ši Įmedikalio raporto iš
trauka yra imta iš anglų 
laikraščio Daily Express 
1948 m. . •

Medikaliai originaliai ty
rimai taip pat nušvietė ma
žų kūdikių gydymo įstaigo
je, kad kai tik kūdikius pe
ni maistu, pagamintu alų- 
Mduiwse induose, tai kūdir 
kiai pradeda viduriuoti. 
Bet ištyrimai taipgi įrodė, 
jog kai tik aluminiai in
dai tapo pakeisti papras
tais, palyva baltytais in
dais, tai mažiukai tuojau ir 
nustojo viduriuoti.

K. Depsas.
(Dar bus)

ANGLIJA PRAŠO 
PRIIMT JOS PINIGUS » 
KAIP DOLERIUS

Washington. — Atvyko 
Anglijos užsienio reikalų 
ministras Edenas ir kiti 
valdininkai. Vyriausiai 
jų ’tikslas bus prašyti, 
kad Amerika priimtų An
glijos pinigus svarus ster
lingų pagal jų vertę kaip ir 
dolerius.

Anglų valdžia yra nusta
čius svarą sterlingų esant 
verta 2 doleriu ir 80 cen
tų. Bet Amerika nepriima 
Anglijos pinigų; todėl An
glija turį apmokėti dole
riais už visus perkamus iš 
Jungtinių Valstijų daiktus.

O tokiems pi r k i n i a m s 
Amerika per 5 paskutinius 
metus yra “pask o 1 i n u s *'* 
Anglijai jau 3 tūkstančius, 
600 milijonų dolerių.

v / %
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DULLES SAKO, 
ATLANTO SĄRYŠIS 
“SVARBESNIS” 
Už JUNGT. TAUTAS

Washington.—John Fos
ter Dulles, Amerikos vals
tybės sekretorius, sakė “gi
liai pasitikįs Jungtinėmis 
Tautomis,” kaip taikos iš
laikymo įstaiga. Bet Dul
les pasiskubino pridurti, 
jog karinis Atlanto kraštų 
sąryšis prieš komunizmą 
esąs geresnis planas dėl 
“laisvojo' pasaulio apgyni
mo.”



Laisvoji Sakykla
Pražūtingas žingsnis
Izraelio tautai

pirmiausius gerus 
res-

pripažino

nau ją

priešų, apsupta 
Jie yra kardo 
netik nenume-

aštrina, kad

l icms 
savo 

Amerikos

Dabartiniai Izraelio vado
vai, susidėdami su vakarinė
mis šalimis prieš socialistines 
šalis su falšyva ir panieki
nančia propaganda, padarė 
vieną iš pražūtingiausių žing
snių dėl savo šalies.

Izraelio valstybei gimus, ji 
susilaukė
draugus iš socialistinių 
publikų. Sovietų Sąjunga pir
mutinė 
valstybę, ir kaipo tokią, nuo
širdžiai rėmė jos kovoje prieš 
savo amžinuosius priešus. Sa
kau, “amžinuosius priešus”. 
Aš manau, kad ir Izraelio vy
rai, kurie yra blaivesnio proto, 
mato tą patį, ką aš matau, 
būtent, kad dabartinių 
elio vadovų elgęsis 
smarkiai pastūmėjo jų 
valstybę link pražūties,
kia, dabartiniai Izraelio va
dovai pamatė blizgantį dole
rį ir nuo blizgėjimo apako 
protiškai. Apakę protiškai, 
jie spiovė savo pirmutiniams 
geriausioms draugams ir prie- 
teliams į jų skaistų ir čystą 
veidą. Negana. kad spiovė, 
bet ir dabai- drabsto visokiais 
purvais .ir sutromis iš visokių 
sutrynų. šitokios t run;pare; 
gystės aš nesitikėjau iš Izra
elio.

Jų valstybe 
pe didžiausių 
iš visų pusių, 
nenumetę, — 
tę, bet geriau
progai pasitaikius Izraeliui 
galvą nukirsti. Dabartinis Iz
raelio vadų elgėsis kaip tik ir 
veda prie to, prie naujos val
stybės pražuvimo. . Izraelio 
priešai jau seniai laukė tokios 
progos,’ kad kaip nors supy
kinus jį su geriausiais 
gaiš ir priebeliais. Na, 
Ir pavyko, jie j 
tikslą su pagalba
dolęrio ir propagandos. Jiem 
nė į mintį neatėjo, kad apsi- 

‘ žiūrėti, vejąntis dolerį, at
kartais juos neatsiveja bai
sus traukinys iš užpakalio. 
Kada jie pasigaus tą dolerį, 
tai traukinys ir juos sutriuš
kins. O iš tų dolerių bus nau
da tiktai traukinio vairuoto
jui.

Mes matome iš praeities, 
kad Izraelio tauta turėjo su
manių vyrų ir organizatorių. 
O ir dabai-, kaip matosi, ji 
yra turtinga mokslo vyrais 
visose mokslo šakose. Labai 
yra turtinga mokslo genijais. 
Toks Iz radio tautos vyrų ge- 
nijališkumas ir sukėlė pavy
dą pas sustingusias moksle 
tautas. Mes aiškiai matome, 
kad beveik pas visas tautas 
izraeliečiai vyrai užima aukš
tas vietas moksle ir prie val
stybės vairo, jau ' nekalbant 
apie verslą.

Izraeliečiai, rodos, turėtų 
gerai žinoti, kad jų valstybe 
yra tarpe Anglijos kolonijų, 
kurios duoda gerą naudą An
glijai ir Anglijos plutokratis- 
kiems draugams, šitie ir kiti 
plutokratai, tų kolonijų iš
naudotojai, niekados nenorės 
matyti savo konkurentus įsi

galint tarpe jų kolonijų. An
gliškoji ir kitokia plutokrati- 
ja buvo ir pasiliks Izraelio 
mirtinais priešais. Jie tik pri
sibijo socialistinių respublikų 

’draugiškumo. Draugiškumas 
reiškia pagalbą Izraeliui ko
joje su priešu. Be tos pagal- 

Jbos Izraelis negalės atsilaiky- 
Gti. Taigi, šitoje srityje ir da- 
“Yoma viskas, kad sunaikinus 
;tokį draugiškumą, nežiūrint, 
^Jfiek milijonų dolerių tas kai
nuotu.. Jie žino,
• K •

• >nus Izraelio valstybę,
• -Jijonai jiems sugrįš
i/'i *

• dirbtuvių formoje.
I--šventas Jackau, gelbėk! Jei- 
l*gu Izraelio vyrai susiprastų ir
• vėl susidraugautų su tomis 
?socialistinėmis respublikomis,
. tas labai sukrėstų Anglijos ir 
TJfitų šalių plutokratiją. Rcikš- 
!lų žuvimą Anglijos kolonijų. 
‘^Plutokratija žino, kad Izra
elis turi genijų, mokslo vyrų 
visose mokslo šakose.

kad sunaiki- 
tie mi- 

atgal

Izraelio gi kaimynai yra la
bai biedni mokslo vyrais, bet 
turtingi visokiais mineralais, 
šiandien tuos mineralų šalti
nius valdo Anglijos ir kitos 
plutokratinės šalys. Semiasi 
didelius turtus iš tų šaltinių.

ri Anglija valdo, paima $27,- 
000,000 ir daugiau pelno per 
motus. O kur visi kiti šalti
niai? Leidimas įsigalėti Izra
elio valstybei toje apylinkėje 
su savo mokslo vyrais reiškia 
pražūtį Anglijos naudai. Vie
nas turi žūti: 
ja valstybė, ar 

nau-

• yra p: 
vadovai,

n įjos.
šiam tikslui 

kam į Izraelio 
jie eitų kartu su vakarų plu-

I tokratija prieš socialistines 
respublikas. Tikslas, kad su
naikinus tarpe jų draugišku
mą. O be draugų Izraelis ne
galės atsilaikyti prieš Angli-

Gyvenimo laikotarpis
Žmonės išgyvena visą sa

vo natūralų amžių, jei ko-

laiko neužmuša jų. Kiek
viena žmogiška esybe pra- 

u moteriškės 
laiku išsivvs-ysciuje ir su 

to j žmogaus 
ateina laikas Kūdi-
kystėje kūno 
bai panašios 
žmogaus,

i suaugusio 
tiktai išskyrus

Žmogaus amžius pasida
lina i tris dalis: pirmą da- 

dalį—žėrėjimas, trečią dalį
— nykimas. Vidutiniškas 
žmogaus gyvenimo laiko-

< - • v • v

tom:u dešimts 
Vidutinio pa

sitikėjimo amžius, kuomet 
i statistiką. įeina mirusieji 
dėl įvairių prietikių bei li
gų, yra tiktai šešios dešim
tys metu. ' v v

Šiuose laikuose žmones 
negyvena ilgiau, kaip jie 
gyveno senovėje, tiktai dau
giau jų sulaukia senesnio 
amžiaus. Senatvėje kūnas 
menkėja; jo dalys darosi 
daugiau sustingę ir pajau
timo organai nebetarnauja 
—senieji mažiau primato, 
mažiau prigirdi, kai kurie

eina, nes jųjų sąnariai bū
na sustingę. Senatvė užlei
džia vietą priaugančiai ge
neracijai, kuri visuomet bū
na mitri ir gyva.

Su mirtimi pasibaigia gy
venimas. Nelaimė tiems, 
kuriuos mirtis pirm laiko 
pakerta per kokį prietikį 
arba ligą. Natūrališka mir
tis ateina tuomet, kuomet 
kūno nykimas pasiekia tą 
laipsnį, kur jo tam tikros 
dalys nebepajėgia atlikti 
komplikuotų veiksmų. Iš
garsėjęs anglų filozofas Sir 
Francis Bacon trumpoje 
formoje sako: “Natūrališ
ka .yra mirti, kaip ir gimti.” 
Iš tikro tai yra neišven
giamas gyvo organizmo fi
ziologini s rezu 1 tatas.

Ar mokslas prailgins gy
venimą? Tą ateitis paro
dys. Ar mokslas turėtų 
prailginti gyvenimą? Tai 
yra klausimas, kurį pats 
gyvenimas atsakys. Atro
do. kad šimtmetis būtų ste- 
bėtinesnis ir naudingesnis 
gyvenimo laikotarpis, negu 
trys ketvirtadaliai šimtme
čio, kurį ir dabar mažai kas

Mirties baimė yra in-

ta gyventi. Apsisaugojimas 
yra vyriausias instinktas; 
net ir besąmoniniame sto
vyje kūnas stengiasi palai
kyti gyvybę. Būdamas .di
džiausiose kančiose, jis ko-

šis ir 
pla-eina pagal

plutokratij 
valdė

a per 
daugiau 
su savo

Dabar matosi, kokis yra 
aiškus skymas, arba suokalbis 
prieš pačią Izraelio tautą, 
kad jie patys save sunaikin
tų. Ligi šiol tas suokalbis jiem 
pusėtinai sekasi. Tai yra, kaip 
Anglijos ir kiti plutokratai 
diktuoja Izraeliui, taip 
daro. Viskas 
na. v

Anglijos 
šimtus metų
kaip pusę pasaulio 
gudrumu ir apgavystėmis. Jie 
sukiršindavo mažas tauteles, 
kad jos piautųsi tarpe savęs 
už Anglijos reikalus. Tą ir 
šiandien daro, ir vis dar seka
si.

• Aš nesitikėjau, kad ' Izrae
lis pasiduos plutokratams už 
nosies vedžioti. Bet iki šiolei 
yra vedžiojamas su pagalba 
dolerio. Blogai, kad taip ap
sireiškia. Mano supratimu, Iz
raelis turėtų taisyti savo tak
tiką, — nesi pykinti ne su vie
nu, bandyt sugyventi drau
giškai su visais, laikytis beša- 
iškai. W. G. Lasky

rastį. Natūra- 
nėra skaudi, 

as mirtis, ku
sta Įvairiuose 

arba sunkio
ji ateina kaip 
amžinas m i e -

rios į v y K 
prietikiuose 
se ligose, 
paskutinis 
gas — net 
na paskutiniu miegu, kurie 
mirties valandoje kankina
si .didžiausioje agonijoje. 
Mirties agonija dažnai per
dedamą, tai yra melodra
matiškas įšmislas. Drama
turgų ir poetų tragiški išsi
reiškimai pasilieka tiktai 
apt popicrio.

žmogaus mirtis ateina 
beveik tuo pačiu momentu 
su širdies sustojimu.

Kad žmogaus gyvenimas 
baigiasi mirtimi, yra labai 
natūrališka, tačiau, iš kitos 
pusės, mirtis yra žmonijos 
nelaime. Gyvenimo tiks- 
las juk yra, kad būti gyvu. 
Mąstyti apie . mirtį ir rū
pintis apie ją yra nesveika 
ir nenatūrališka. Vis tiek 
ji ateis, nuo jos nepabėgsi
me, tad kam ja rūpintis?

Gyvenkime pilnai, sukon
centravę savo mintis apie 
gyvenimo veiklumus; su- 
raskime kokias palaimas 
sau ir kitiems. Visuomenė
je visuomet būna sveiko 
proto ir geros valios žmo
nių, su kuriais malonu dirb
ti naudingą darbą visai 
žmonijai. Būkime naudin
gais sau ir visuomenei; iš- 
•statykime savo gyvenimo 
tikslą, siekiant aukšto ide
alo; užsilaikykime pado
riai ir sveikai, kaip geriau
siai galima, iki savo 
nimo pabaigos.

Atsiminkime vieną 
ką, kad tiktai vieną 
esame gyvi!

gyve-

John David /’rovoo (kai rėje), buvęs\ Amerikos 
armijos saržentas, kuris už išdavystę Antrojo pasau
linio karo metu nuteistas visam amžiui kalėjimam 
Buvo įrodyta, kad jis padėjo japonams kankinti ir 
žudyti amerikiečius karo belaisvius. v

ŽINIOS IŠ
Kyla žemdirbystės kultūra

VILNIUS. — Lietuvos TSR 
žemės ūkio ministerija suda
rė ataskaitą apie mokslo pa
siekimų ir priešakinio patyri
mo įdiegimą į kolūkinę ga
mybą 1952 metais.

Kryžminės ir siauraeilės 
grūdinių kultūrų sėjos plotas 
palyginti su praeitais metais 
padidėjo daugiau kaip trim 
tūkstančiais hektarų. Ignali- 
no rajono “Erzveto” žemės vi
kio artelėje kryžminis sėjos 
būdas iš rudens giliai išartoje 
dirvoje ir durpių bei mėšlo 
kompostų panaudojimas trą
šai įgalino išauginti šiose vie
tose neregėtą derlių: 70 hek
tarų masyve surinkta po 23 
centnerius žieminių kviečių 
iš hektaro.

Eilėje kolūkių sėkmingai 
naudoja priešakinius dirvos 
tręšimo būdus. Viršytas dur
pių panaudojimo trąšoms pla
nas: durpių iškasta 252 tūks
tančiai tonų, puspenkto karto 
daugiau, negu pernai. Padidė
jo granuliutų ir bakterinių 
trąšų naudojimas, žymų der
liaus padidėjimą davė pirmą 
kartą panaudotas fosforo- 
bakterinas. Pernai lubinas ir 
seradelė būdavo apariami ža
liai trąšai nežymiuose skly
puose, o dabar — plote, kuris 
viršija septynis tūkstančius 
hektarų.

Pirmą kartą respublikoje 
gamybinėmis sąlygomis ir 
dideliuose plotuose buvo tai
komas cheminis pasėlių ravė
jimas, nešakninis papildomas 
cukrinių runkelių tręšimas 
žydėjimo pradžioje minerali
nių trąšų skiediniais, panaū- 
dojant žemės ūkio aviaciją.

1953 metais numatoma to
liau įdiegti priešakinį patyri
mą į kolūkinę

! k i ant padaryti 
| produktyvesnę 
lifikuotą, kaip
TSKP XIX suvažiavimo direk
tyvos dėl penktojo penkme
čio plano.

gamybą, sie- 
žemdirbystę 

ir labiau k va
to reikalauja

Mechanizmai kolūkiuose

JONlšKIS. — Daugelį dar
bų, kuriuos iki šio laiko tek
davo atlikti rankomis, pakei
čia mechanizmai, štai, Stali
no vardo kolūkyje neseniai 
buvo pastatyta 100 vietų tal
pos karvidė. Padedant MTS 
mechanizatoriams, karvidėje 
įrengtos automatinės girdyk
los. Gręžiamas artezinis’ šuli
nys. Numatoma pilnai mecha
nizuoti pašarų pristatymą.

“Jaunosios Gvardijos” kol
ūkyje elektrifikuotos visos 
karvidės. Kolūkiečiai įsigijo 
elektra varomą akselinę ma
šiną ir elektrinį melžimo ag
regatą.

Naujus mechanizmus taip 
pat įsigijo “Gegužės Pirmo
sios”, “Paryžiaus Komunos” 
ir kiti rajono kolūkiai.

Vėl plauksime į Atlantą

KLAIPĖDA. — Antrus 
vavimo motus pradeda Klai-

gy-

LIETUVOS
pėdos Silkių žvejybos valdy
bos kolektyvas, ši organizaci
ja, pirmoji Lietuvoje, turi 
vykdyti žūklę toli už mūsų 
šalies vandenų ribų. Nežiū
rint, kad Silkių žvejybos val
dyba dar jauna, ji jau turi 
didelį skaičių laivų ir vis gau
na naujų, šiais metais laivy
no skaičius padidės 1,5 karto, 
o silkių numatyta pristatyti į 
krauta du kartus daugiau. 
Nauji laivai, nauja, dar la
biau tobula technika ir paga
liau praėjusių metų patyri
mas padės mūsų kolektyvui į- 
vykdyti uždavinius dar ge
riau, negu pernai. O 1952 me
tus mes palydėjome neblogais 
rezultatais: planą žymiai vir
šijome. Kapitonų Dauknio, 
Udalovo, Znamenskio ir kitų 
vadovaujami, laivai sugavo po 
350 tonų šiaurės Atlanto sil
kių.

Direktyvose dėl penktojo 
penkmečio plano pasakyta; 
“Padidinti per penkmetį žu
vies sugavimą Lietuvos Tary
bų Socialistinėje Respubliko
je maždaug 3,9 karto.” Di
dinga perspektyva! Mes, toli
mosios žūklės dalyviai, steng
simės, kad ir mūsų darbo 
čia būtų padėta kuo daugiau.

žiemos metu ruošiami nau
ji specialistai. Nemaža ge
riausių žvejų išvyko į Lenin
gradą. čia jie įgys tolimojo 
plaukiojimo šturmanų ir me
chanikų specialybes. Klaipė
doje mokosi motoristai, drei- 
favimo meistrai. a

Artimiausiomis dienomis 
mes vėl išplauksime į Atlan
tą. Nepaisydami audrų, Klai
pėdos tolimojo plaukiojimo 
žvejai dirbs šauniai. Mūsų 
įgula įsipareigojo .sugauti du 
kartus daugiau žuvies, negu 
numatyta. VI. Bikovskjs

KLAIPĖDA

Miesto darbo žmonės, kaip 
ir visa tarybine liaudis, suti
ko naujuosius, 1953 metus di
deliais darbo pasiekimais. Ko
vodami už pirmalaikį naujo 
stalininio penkmečio įvykdy
mą, daugelio įmonių kolekty
vai iki 1953 metų sausio 1 d. 
pagamino didelius kiekius 
viršuimplaninės produkcijos. 
1952 metais jūros prekybi
niame uosto, Celiuliozės-po- 
pieriaus kombinate, “Syrians” 
fabrike, konservų gamykloje,' 
vagonų depe ir eilėje kitų į- 
monių plačiai pasklido prie
šakiniai šalies novatorių dar
bo metodai, pagerinta gamy
bos technologija.

šventės išvakarėse darbi
ninkų klubuose, teatruose ir 
kt. įvyko naujametiniai va
karai.

“Žvaigždutės” žurnalo 
konkurso rezultatai

VILNIUS. — “žvaigždutės” 
žurnalo konkurso jury komi
sija, pirmininkaujant Stalini
nės prefnijos laureatui T. Til
vyčiui, apsvarsčiusi gautus 
kūrinius, nusprendė: antrą 
premiją 4,500 rublių sumos 
skirti poemėlės “Ąžuoliukai’ 
autoriui E. Mieželaičiui; dv 
trečias premijas po 2,500 
rublių sumos skirti apsakynv 
“Mūsų miesto berniukai” ar 
toriui A. Baltrūnui ir poemom 
“Jaunasis partizanas’’ auto
riui VI. Jasinskiu, dvi p^skr 
tinamąsias premijas po l,00r 
rublių sumos skirti apsakymo 
“Kačiukas” autoriui R. Lan
kauskui ir poemos “Aušra ant 
Drūkšių ežero” \ autoriui J. 
Nekrošiui.

A Traktorininkų parengimo 
kursai pradėjo veikti, prie 
Alvito MTS. Juose mokosi 
jaunuoliai iš “Alksnėnų”, “Į 
komunizmą”, “Laimės” ir ki
tų kolūkių.

★ Juodsidabrinių lapių fer
ma įsteigta Dotnuvos rajono 
“Aušros” kolūkyje-milijonie- 
riuje. Tai šeštoji kolūkio gy
vulininkystės ferma.

BžraSyk Laisvę Savo Draugui.

Miami, Fla
Ir mano patyrimai

Jau keletą dienų pralei
dau Miami ir šiek tiek apsi- 
pažinau. Miami yra gamtos 
apdovanota labai švelniu kli
matu. Šiltoji Gulfo srovė te
ka Atlantiko vandenynu už 
kokių trijų mylių nuo Flori
dos pietiniu pakraščiu. Tem
peratūra Gulf srovėje visuo- 
irnet — žiemą ir vasarą — 72 
laipsniai. Srovės plotis 40 my
lių. Nuolatinė vėjo linkmė 
Miamėje pietrytinė. Kad ir 
20 mylių pūsdamas vėjas per 
valandą, ima dvi valandas 
pereiti per tą srovę. Jei žie
mos laiku jis šaltas, tai srovė 
jį sušildo. O vasarą, jei vėjas 
peršiltas, tai srovės 72 laips
nių temperatūra jį atšaldo. 
Miami yra natūrališka oro 
stabilizacijos vienutė (Natur
al Air Conditioning Unit).

Pradžioje šio šimtmečio 
(dar tik vakar, iš istoriško 
atžvilgio) čia tik indijonai ir 
jūrų piratai slankiojo pajū
riais. Dar tik 1910 metais ko
kia ten moteris, gera biznier- 
ka, ieškojo pirkti žemės. Ji 
mokėjo $12.50 už akrą. Jai 
buvo pasiūljūa pirkti žemę 
ant keleto sali ūkių į rytus 
nuo Floridos pusiausalio, kur 
dabar randasi Miami Beach. 
Akras 75 centai. B'et ji ten 
nepirko. Ji sakė, kad ten ta 
žemė bevertė. šiandien ant 
Miami Beach arba pačiame 
Miami mieste žemės ketvir
tainė pėda verta tūkstančius 
dolerių!

Gal kaip kam, bet ne man 
ji tiek verta.
Baigiantis praėjusiam šimt

mečiui apie Miami miestą, 
Floridos pakraščiais, daug 
zujo jūrų piratų (plėšikų)—■ 
žinoma, mažiukų piratų su 
mažiukėmis valtimis. Ameri
kos valdžia daug pastangų 
dėjo, kad juos išnaikinti. Bet 
turėjo padaryti “give up,” 
nepajėgė. Dabar visus juos le
galizavo ir pavadino “night 
clubs.”

Vienas vadas ant ekskursi
jos botelio mums aiškino, kad 
Miami nėra sunkiosios indus
trijos, nėra dirbtuvių, todėl 
nėra nė orą teršiančių dūmų 
ir dulkių. Jis patėmijo, kad 
jei mes matome šen ir ten iš 
viešbučių kamuoliukus juodų 
dūmų išsiveržiant į ankstyvo 
ryto Floridos giedriąją padan
gę, tai tik “night clubs” vė
dinami ii* rengiami prie nau
jo šmugelio savo aukoms dėl 
ateinančio vakaro.

Aš, žinoma, tų piratų liz
dų vengiau ir nežinau, kaip 
jie atrodo. Todėl negaliu nic-
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Allan S. Haywood, CIO 
. vice-prezidentas, šiomis 

dienomis mirė sulaukęs 
64 metus amžiaus. Buvo 
senas unijistas ir labai į- 
takingas CIO. Mirė stai
ga, kalbėdamas unijos su
ruoštame bankete Wilkes- 
Barre, Pa. Palaidotas 
Taylorville, III. 

------------------------------------ 
ko ir parašyti. Bet patarčiau 
tiems, kurie labai, labai pa
vargsta bekarpydami kuponu^ 
nuo savo šėrų ir kitokių 
vestmentų, nueiti ten vaka- ' 
rais pailsėti ir apsipažinti su 
naktiniu gyvenimu, ir parašy
ti į laikraščius.

Nemanykite, kad čia kiek
viena įstaiga yra jau pirato 
lizdas, čia galima pragyventi 
beveik pigiau kaip šiaurėje, 
—jei mokėsi kaip gyventi. 
Bet, matote, Miami yra labai 
malonus miestas, čia tau duo
da tokį patarnavimą, kokio 
tu ieškai, — jei tik turi pini
gų už jį užmokėti. Menkesnės 
vertės patarnavimas, bet kvai
lesnio pobūdžio, daugiau kai
nuoja. Bet klimatas čia vie4 
nas iš puikiausių sveikatos 
palaikymui arba jos pataisy
mui. Ir jis veltui!

Pietinėje Miami dalyje vi
sas pajūris nustatytas palo- 
ciais tų, kurie šiaurėje 
ba saldainius ir visas kVff?.

• y ■ . * r *gyduoles apsisaugoti nuo šal
čio. čia randasi Smith Bro
thers, Ludens Cough Drops 
ir kitų puikiausi palociai. Tų 
žmonių išdirbamos gyduolės 
gali stebuklus padaryti jums 
ten šiaurėje. Bet jie patys sa
vo gyduolėmis gal nelabai pa
sitiki, nes žiemas visuomet čia 
praleidžia.

Jeigu aš su savo rašysena 
neišvariau skaitytojų iš kant> 
rybės, tai gal ir daugiau ką 
nors išgirsite. Klajūnas

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.
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(Tąsa)
— Velnio padare! — sako Silvi.
— Aš nesutinku... — tarė Aneta, t— 

Tai tu... •
— Gerai, nebepradėkime vėl... Klau

syk, aš atvira: klaidingai daryčiau ar 
nė, aš nebūčiau čia atėjusi pati viena. 
Juk nė aš nepamirštu...

Ji vis dėlto ir vėl pradėjo, nors ką tik 
buvo kitaip sakiusi, priminti pusiau juo
kais pusiau rimtai, su pagiežos ir juoko 
mišiniu, pavydulingai, kad Aneta buvo 
norėjusi jos vyrui apsukti galvą. Aneta 
trūktelėjo pečiais.

— Pagaliau, — užbaigę Silvi,—tu gali 
būti tikra, jei tai priklausytų tik nuo 
manęs, nebūčiau atėjusi!

Aneta smalsiai žvilgsniu ją klausė. Ši 
tarė;

— Odeta mane siunčia.
— Odeta?
— Taip. Ji klausia, kodėl nebesimato 

tetos Anetos.
— Kaip! Ji galvoja apie mane? — ta- 
nustebusi Aneta. — Kas jai apie tai 

priminė?
— Nežinau. Ji pamatė pas mane ta

vo nuotrauką. Be to, reikia manyti, kad 
tu padarei jai įspūdį, kai ji tave sutiko, 
nežinau kur, gatvėje ar namie... Intri
gante ! su savo išraiška tartum nė pirš
to neprikišusi, savo santūria laikysena ji 
išsigudrina išplėšti tau širdis!

(Ji tik pusiau tejuokavo.)
Aneta prisiminė švelnų kūnelį, sučiup

tą praeinant, pripuolamai susitikus, pa
keltą savo rankomis, drėgną mažą bur
nelę, kuri prilipo prie jos skruosto.

Silvi tęsė:
— Pagaliau aš jai pasakiau, kad. mes 

buvom-e susipykusios. Ji klausė kodėl. 
Aš jai atsakiau: “Cit!”

' — Šį rytą, dar gulėdama lovoje; kai aš 
atėjau ją pabučiuoti, ji man tarė: “Ma>. 
ma, aš norėčiau, kad nesipyktumėte su 
teta Aneta.” Aš jai pasakiau: “Palik 
mane ramybėje!” Bet jai buvo skaudu. 
T'a d a aš ją apkabinau ir paklausiau: 
“Ar tu taip labai prisirišusi prie tetos? 
Argi tau tai gali būti svarbu? Štai koks 
išsigalvojimas!.. Na, gerai, jei tau tai 

. taip svarbu, daugiau nesipyksime.” Ji 
Rupiojo rankutėmis ir sako: “Kada ji 

ateis?” — “KakĮa jai patiks.”— “Ne, aš 
norėčiau, kad tu tuoj pat eitum ir pa
kviestum ją ateiti.” Aš ėjau... Mažoji 
nenaudėlė!.. Ką ji nori, tą su manim 
daro... Dabar tu ateisi. Tavęs laukiame 
pietums.

Aneta, akis nuleidusi, nesakė nei taip, 
nei ne. Silvi pasipiktino:

— Aš tikiuosi, tu nesileisi maldauja
ma!

t . — Ne, — tarė Aneta, rodydama savo 
spinduliuojančias akis, kuriose blizgėjo 
ašara.

Jos jausmingai pasibučiavo. Žaisda
ma, iš meilės ir pykčio Silvi įkando Ane
tai į ausį. Aneta suriko:

— Tu, tu, dabar kandi? Jei dar aš tai 
būčiau padariusi, kurią visi laiko pa- 
kvaišėle! Bet tu! ar tu pasiutusi?

i— Taip, aš tokia esu, — tarė Silvi.— 
Kppgi tu nori, kad tavęs ne nekęsčiau? 
Tux vi^ką iš manęs pavagi, — vyrą, duk- 
r^...

Aneti nusikvatojo: f
,~ Et! Pasilaikyk savo vyrą! Man jis 

nėsvarbu.
ir— Nė man, — pasakė Silvi. — Bet jis 

yra'mano. Draudžiu jį paliesti.
— Užrašyk ant jo!
— Ant tavęs užrašysiu... Didžioji bai- * 

dykle! Ką gi tu turi, kas juos taip trau
kia? Jie visi tave myli.

— Tai jau ne.
—- O, taip. Visi, Odeta, Leopoldas, tas 

vėpla... Kiti... Visi. — Taip pat ir aš!.. 
Aš tavęs neapkenti u. Norėtųsi tavimi 
atsikratyti. Negalima. Neįmanoma! Tu 
laikai !..

Jos laikėsi už rankų ir, • žiūrėdamos 
viena į antrą, šį kartą broliškai juokėsi. ,

— Mano senute!
Tai ir nesitiki sakanti tikrą tiesą!

^ai tiesa, jos abi buvo pasenusios. Abi 
tai pastebėjo. Silvi slapčiomis parodė 

SMtikrą dantį, kurį buvo įsidėjusi nie- 
| khm nepastebėjus. O Aneta turėjo smil- 

. kiniuose pluoštą žilų plaukų. Bet ji jų 
•beslėpė. Silvi ją apšaukė:

— Pozuotoja!
Štai jos ir vėl pasidariusios artimos, 
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kaip kadaise! O juk jei ne ši mažyte, jos 
būtų niekados nebepasimačiusios !..*

■ /Vakare Aneta su Marku nuėjo pie
tauti. Odeta pasislėpė; negalima buvo 
jos rasti. Aneta ėmė jos ieškoti; ji sura
do ją už didelės užlaidos. Pasilenkdama 
ją paimti, atsitūpusi ant užkulnių, sa
kydama meilius žodžius, ji tiesė jai ran
kas. Mažytė nusigręžė ir nenorėjo žiū
rėti; po to įtampa trūko: ji puolė Ane- 
tai ant kaklo. Prie stalo, kur ji turėjo 
laimę būti pasodinta šalia tetos, jos lie
žuvis pasiliko supančiotas: įvykis ją slė
gė. Tik pabaigoje ji susidomėjo deser
tu. Buvo išgerta už sugrąžintą draugys
tę; ir Leopoldas juokais pakele taurę už 
busimąsias Marko ir Odetos vestuves. 
Markas pasijuto įžeistas: jo ambicijos 
taikė aukščiau. Odeta tai suprato rim
tai. Po pietų abu vaikai bandė žaisti, 
bet jie nesusiderino. Markas buvo pilnas 
paniekos. Odeta mirtinai įsižeidė. Besi
kalbėdami tėvai išgirdo pliaukštelėjimus 
ir verksmą. Kovotojus perskyrė. Abu 
murksojo. Odeta buvo išerzinta dienos 
įspūdžių. Reikėjo migdyti. Paniurusi ji 
atsisakė.

Bet Aneta pasisiūlė ją nutiesianti ant 
rankų, ir vaikas pasidavė. Aneta ją nu
rengė ir paguldė į lovą, bučiuodama jos 
riebules šlauniukes. Odeta buvo eksta
zėje. Aneta pasiliko prie jos, kol ji už
migo (tai netruko), ir, atradusi Marką 

■ ant Silvi kelių, tarė savo seseriai:
—- Ar norėtum pasikeisti?
— Puiku! — pasakė Silvi.
Bet širdies gilumoje ne viena nebūtų 

norėjusi pasikeisti. Tačiau Markas, gal 
būt, labiau būtų tikęs Silvi, Odeta — 
Anetai. Bet tai nebuvo “manasis”.

Vaikai daug geriau prisitaikė prie pa
sikeitimų. Išgirdę kalbant juokais, jie 
pareikalavo. Norint jiems suteikti ma
lonumą, buvo leista taip padaryti. Mai
nai tarp abiejų motinų įvyko šeštadienio 
vakarą. Odeta praleido šeštadienio nak
tį ir sekmadienį pas Anetą, o Markas 
pas Silvi; sekmadienio vakare jie buvo 
grąžinti savininkėms. Tarpvaldystėje 
jie buvo nežmoniškai lepinami. Ir natū
ralu, kad jie grįžo namo niurnėdami. 
Visa, ką tik jie turėjo švelniausio, jie 
taupė nekasdieninei motinai.

Odeta sužavėjo Anetą savo meilikavi
mais, savo pasipasakojimais ir savo il
gais plepėjimais. Aneta buvo to ištroš
kusi. Markas buvo aistringo tempera
mento kaip ir jo motina, bet jis geriau 
mokėjo jį valdyti; jis nemėgo atsiduoti, 
ypač artimiesiems, nes jie tai piktnaudo- 
ja; svetimiems ne taip pavojinga. Jie 
supranta išvirkščiai... — Odeta, kaip ir 
Silvi, buvo švelni, ekspansyvi, bet labai 
mylinčios širdies; ji garsiai išreikšdavo 
tai, ką Aneta norėdavo išgirsti: mažoji 
gudruolė,, tai pastebėjusi, dar padvigu
bindavo dozę; ji pažadindavo Anetoje jos 
vaikystės minčių aidą. Bent taip Aneta 
vaizdavosi; ir ji mylėjo ją iš dalies dėl 
tų prisiminimų; jos klausydamasi, ji 
svajodavo apie savo pirmuosius metus, 
dėl kurių ji nesąmoningai klysdavo: ji 
juos nušviesdavo ryškia šiandieninių 
minčių šviesa...

Brangūs sekmadienių rytmečiai! Ma
žytė būdavo didžiojoje lovoje (jai būdavo 
šventė praleisti naktį įsispraudus į glėbį 
tetos, kuri pakęsdavo jos spardymus ne
judėdama ir bijodavo kvėpuoti, kad jos 
nepažadintų...). Ji žiūrėjo į besirengian
čią Anetą ir čiauškėjo kaip žvirbliukas; 
Vienintelė lovos šeimininkė ir, norėdama 
patvirtinti nuosavybės įsigijimą, ji, atsi
gulusi įstrižai, dūko, kai teta nuo jos 
nusigręždavo. Bet Aneta, šaukdamas! 
prieš veidrodį, juokėsi, matydama veid
rodyje nuogas kojas, maskatuojančias 
ore, o tamsią susivėlusią galvą ant prie
galvio. Tai netrukdė Odetai sekti kiek
vieną jos judesį ir dėl tualeto daryti juo
kingų pastąbų. Tarp to čiauškėjimo pa
sitaikydavo tolimų, netikėtų, rimtų sam
protavimų, kurie versdavo Anetą suklu
sti: „ >

— Ką tu pasakei? Pakartok!
Ji nebeatsiminė... Tada ji išgalvodavo 

kitus, menkesnius už* pirmuosius. Arba 
ją pagaudavo staigūs meilės išsiverži
mai.

— Tetule Aneta! Tetule Aneta!
— Na, ką gi?
— Myliu tave.. Ach! Dieve, kaip tave 

myliu!
(Bus daugiau)

San Francisco, Cal. MONTREAL, CANADA

jog valdininkams 
kad žmonės’ prade- 
ir kelia protestus

Iš tarptautinio veikimo 
Piketas prie valdiškų namų

Per vietinį Civilių Teisių 
Komiteto skyrių buvo suorga
nizuotas didelis piketas prie 
Federalių Pastatų per keletą 
valandų per savaitę laiko. 
Tai yra protesto piketas dėl 
neteisingo nuosprendžio nu
žudyti Julių ir Ethel Rosen- 
bergus.

Matosi, 
nepatinka, 
da budėti
prieš reakcionierių pasimoji- 
mus. Reakcionieriai pasiryžę 
išbandyti tą aktą. Jeigu pa
vyks nekaltai žmones nužu
dyti dabar, tai tęs darbą ir 
toliau prieš tuoaAfras tik jiems 
neprielankus. Siųskime pro
testus Washington© ponams, 
ir reikalaukim Rosenbe.rgų 
paliuosavimo. Dabar laikas 
kalti geležį, kol ji karšta.
Eilė masinių prakalbų

mas po teismus už teisybės 
žodžius.

Prakalbos įvyko milžiniško
je svetainėje, bet- žmonių bu
vo taip pilna, kad kurie nu
ėjo vėliau, neteko vietos atsi
sėsti.

Dr. DuBois davė paskaitą 
iš Afrikos žmonių klasių ko
vos istorijos, kaip ten žmonės 
kovoja per šimtmečius už sa
vo teises, ir kaip Europos im
perialistai užgrobė Afriką ir 
išnaudoja jos žmones, ir kiek 
turto iš Afrikos išgabenama į 
kitas šalis.

Mrs. DuBois užbaigoje 
pasakė trumpą, bet labai jau
smingą prakalbą apie dabar
tinį Korėjos karą. Karštai ra
gino, kad visi, kaip vienas, 
drąsiai kovotų už pastovią 
pasaulinę taiką.

Kalbėtojai yra važinėję po 
Azijos kolonijas ir Korėją, ir 
nurodė, kokią gėdą daro pa
tys amerikiečiai dėl savęs,

Šiuo laiku čia tęsėsi eilė 
įvairių prakalbų su įvairiais 
kalbėtojais, ir rengiamų per 
įvairias tarptautines, organiza
cijas. Turime pripažinti, kad 
tarptautinis veikimas yra pla
čiai- praplėstas, jog nežiūrint, 
kaip dažnai esti prakalbos ir 
kitokie parengimai, žmonių 
visados būna pilnos svetainės.

Tai tikrai gerai darosi ant 
širdies, kada matai dideles 
grupes jaunimo dalyvaujant 
įvairiuose parengimuose. Ir 
tie jauni žmones, merginos 
ar vaikinai, atsistoję pradeda 
kalbėt jausmingai, su pilnu 
supratimu, kas dabar dedasi 
mūsų šalyje, kokios yra ne
teisybės primetamos mūsų 
herojiškiems draugams ir 
draugėms, kurie dirba dėl 
darbo žmonių gerovės. Taipgi 
jie nurodo, kiek gyvasčių žūs
ta ir kiek turto yra sunaikina
ma per karo rengėjus, o mes 
darbo žmonių klasė turime 
sumokėti milžiniškus taksus. 
Tiesiog jautiesi nepaprastai 
gerai, kada masės žmonių 
permato tas visas neteisybes 
ir tuos visus blogumus.

Vasario pradžioje turėjo
me dideles masines prakalbas 
daugelyje vietų dėl Dr. John 
Kingsbury ir jo žmonos Mrs. 
Mabel. Jie yra dalyvavę Var
šuvos, Pekino ir kituose pa
saulinės taikos kongresuose. 
Jie pasakė labai daug įspū
džių iš Europos ir Azijos dar
bo žmonių judėjimo. Taipgi 
jie yra buvę ir tyrinėję gyve
nimo padėtį Sovietų Sąjungo
je, darę palyginimus kaip 
ten žmonės gyvena ir kaip 
.čia yra išnaudojama darbo 
žmonių klasė. Darė gardaus 
juoko iš ‘geležinės uždangos’.

Vasario 21 d. čia vietinis 
Taikos Komitetas surengė ma
sines prakalbas dėl energingo 
kovotojo Dr. DuBois. Jis daug 
kovoja dėl negrų teisių, ir 
dėl visų žmonių gerovės, taip
gi karštai kovoja už, taiką.

Kaip daugeliui yra žinoma, 
jis buvo ir, rodos, yra tąso-

puldami svetimas šalis ir ug
nimis naikindami žmones ir 
jų turtą. Mrs. DuBois atvirai 
pasakė, kad šis karas nėra 
karas prieš komunizmą, bet 
pilnoje prasmėje karas dėl 
užgrobimo naujų kolonijų.
Perkelia IPP raštinę

Nepriklausomos Progresy
vių Partijos “etkvoteris” pir
miau buvo 2337 Mission St. 
Dabar yra parengta daug ge
resnė vieta, perkelta į 2064 
Sutter St.

Visi Progresyvės Partijos 
reikalais dabar galės kreip
tis į naują vietą.

Tel.: Fillmore 6-5269.
Negrų istorijos savaite

Tarptautiniai ir plačiai bu
vo atžymėta čia ir plačiai po 
kitus Kalifornijos miestus 
negrų istorija. Parengimai 
įvyko su prakalbomis ir gra
žiais muzikaliais prog., per 
ištisą savaitę, nuo vasario 7 
d. iki vasario 14 d. Plačiai 
yra aiškinama negrų istorija 
darbo mokykloje (California 
Labor School). Laike pamokų 
sykį į savaitę yra rodomi kru- 
tami paveikslai iš įvairių pa
saulinių įvykių. Dabar čia 
mokytojauja Olita Yates.

1 Pilietis.

Hart, Mieli.
Mūsų ligoniai

Keli geri vilniečiai šiuo 
metu nesveikuoju. Blažienė 
buvo smarkiai susirgus šal
čiu, buvo po daktaro priežiū
ra; vasario 24 d. grįžo iš li
goninės.

Joe Kopasky, išgulėjęs gal 
pusantros savaitės, daktaro 
įsakytas daugiausia būti lovo
je ir laikytis ramiai. Jau mė- 
nesis laiko lankosi pas gydy
toją.

Kraus’ui dar nenustatyta 
liga, bet. gydytojas jau ban
dė net kelių rūšių vaistus, bet 
geriau dar vis nėra.

Joe Rudulis irgi turi kokių

Baigiamas statyti naujas 
ligoninės paviljonas

St. Jeanne d’Arc ligoninės 
pareigūnai praneša, kad prie 
ligoninės pristatomas naujas 
paviljonas ant St. Urbain 
gatvės. Jei viskas eis gerai, 
apie pabaigą šių metų bus 
baigtas ir jau galės aptarnau
ti ligonius.

Naujame pastate bus gali
ma sutalpinti 300 lovų. Jo 
pastatymas kainuosiąs apie 
$3,000,000. 

—o— 
Rendauninkai siekia 
teisės balsuoti

St. Laurent miestelio Nor- 
gate Rendauninkų Sąjunga 
nutarė kreiptis į Kvebeko pro
vincijos savivaldybinių reika
lų ministeriją, kad jiems būtų 
suteikta demokratinės teisės 
balsuoti. Sulyg dabartinio į- 
statymo, rendauninkai .neturi 
teisės dalyvauti savivaldybi
nių rinkimų balsavimuose.

St. Laurent .miestelis dabar 
turi 25,000 gyventojų ir ap- 
skaitliuojama, kad apie puse 

! jų yra rendauninkai, ir nors 
ne tiesioginiai, moka įvairius 
municipalinius taksus, bet ne
turi teisės balsuoti už renka
mus savivaldybės viršininkus.

—o—
Baisi žmogžudystė papildyta

Vasario 19 d. lie Bizard 
laukuose buvo rasta mergina 
nužudyta ir ten visiškai nuo
ga palikta. Vėliau motinos ir 
giminių atpažinta, kad yra 
Marie P. Langiais, 22 m. am
žiaus. Kaip tik patvirtinta 
nužudytosios asmenybė, tuo* 
jau buvo areštuotas Roland 
Genest, 27 m. amžiaus, kuris, 
kaip policija raportavo, prisi
pažino nužudęs ją. Sako, kad 
jis ją su baisbolės lazda pri
mušęs namuose garažiuje ir 
išvežęs į laukus. Ten atradęs, 
kad jin buvo dar gyva, kvė
pavusi, todėl peiliu subadęs, 
pribaigęs ją žudyti. Tada nu
rengęs, kad apsunkinti paži
nimą jos asmenybės, drabu
žius nuvežė į Rawdon apy
linkę ir sudegino.

Areštuotasis policijai sakę- 
sis, jis nužudęs merginą už 
tai, kad jin du metai atgal 
nužudžiusi jo žmoną. Jis ta
da jai liepęs žmoną nužudy
ti, net padavęs jei geležinę 
štangą, su kuria, jis sako, ji 
ir užmušė jo žmoną, žmogžu
džio teismas prasidėjo kovo 
5’ d.

negerumų su kojomis, buvo 
pas gydytoją.

Joe Rudulis yra ūkininkas.
Vėlinu visiems sėkmingai 

pasveikti.
Koresp.

“Naikins” išbandymo 
vairavimui plėšikus

Kaip žinia, Kvebeko pro
vincijoj pradžioj šių meų 
įvesta įstatymas, kad kiekvie
nas naujai pradėdamas vai
ruoti automobilių asmuo pe
reitų specialiai paskirtų pa
reigūnų vairavimo išbandymą 
(driving test). Kaip ir buvo 
tikėtasi, šie pareigūnai tuojau 
pradėjo vagystes. Kas riebiąi 
jiems- apmokėdavo, nors ir 
be tinkamų žinių vairavimui, 
išgaudavo leidimą. O jei ne
davė kyšių, kad ir galėdami 
gerai vairuoti automobilių, 
buvo atrasti netinkamais vai
ravimui, ir jiems leidimai bu
vo sulaikyti.

Opozicija provincialiam 
seimelyje iškėlę šią betvarkę 
viešumon. Premjeras Duples
sis prispirtas prie sienos, veik 
ir nebandė užginčyti jo pas
kirtų pareigūnų šio plėšikavi
mo. Viso labo tik “prižadė
jo” įvesti naują įstatymą, ku- ’ 
riuo, jis sako, kyšininkus “iš
naikinsiąs”. Vargiai kas tiki 
jo šitiems prižadams.

—o—
Susižiedavo

Monika Zavišiūtė vasario 
14 d. susižiedavo su Pranu 
Gyviu. Kada juodviejų įvyks 
vestuvės, nepranešta.

Atvažiavęs svečiuose
A. Mikonis, iš Prince Ar

thur, Ont., atvažiavęs sve
čiuose pas savo sesutę, verdū- 
nietę Bronę Džiaugienę. Kaip 
ilgai jis mano čia svečiuotis, 
neteko patirti.

Staiga mirė Šerpitis
Senas Montreal© gyventojas 

ir plačiai lietuviams pažįsta
mas, Antanas šerpitis staiga, 
netikėtai, mirė vasario 24 d., 
sulaukęs 69 metų amžiaus. 
Paliko nuliūdime žmoną Ge
novaitę šerpitienę (Kon- 
towtt), dukterį Teresę (Mrs. 
H. Reichrath), sūnų Antaną 
šerpitį, Jr., ir sesers dukterį 
Marytę Gudienę.

Velionis iš Lietuvos kilęs: 
šėrikų km., Šilalės valse., Tau
ragės 'apskr. Tėvynę paliko 
dar jaunas būdamas, prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. Gyve
no kiek Anglijoj, ten susipa
žino su dabartine ‘savo žmona. 
Vėliau atvažiavo abu į Kana
dą, čia apsivedė ir Montreale 
gyvendamas užbaigė savo die
nas.

Velionis Antanas šerpitis 
buvo malonaus būdo žmogus, 
gražiai su visais sugyveno, to
dėl jo šermenyse apsilankė 
daug lietuvių. Jo karstą puo
šė ne tik šeimos, bei giminių 
ir artimų draugų, ‘bet ir šiaip 
pavienių ir grupėmis prisiųs
ti vainikai ir gėlės. Jis, kaip 
ir kiekvienas žmogus, turėjo 
savo pasaulines pažvalgas. 
Priklausė prie Lietuvių Lite
ratūros Draugijos. Skaitė 
dienraštį Laisvę ir Liaudies 
Balsą, gausiai paremdavo juos 
finansiniai.

Jis buvo laisvas, be religi
nių įsitikinimų žmogus. Jo 
palaikai palaidota Montreal 
Memorial Park kapinėse. 
. . —o—

Taipgi prieš tai, vasario 22 
d., mirė Marijona Urbanavi
čienė (Mitckevičiūtė), sulau
kusi 70 m. amžiaus, Jono Ur
banavičiaus žmona. Palaidota 
per šv. Kazimiero bažnyčią, 
Cote dės Neigęs kapinėse. J.—
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TARP DĖTUVIŲ
Dovana parodai

Draugė Emilija RauluŠaitie- 
nė bene pirmoji pristatė ba
landžio mėnesį įvyksiančiai 
parodai gražų ir brangų savo 
rankų darbą. Tai vilnonė 
apsiauste (stole), kurią ji ir 
padovanojo surengimo reika
lams.

Raulušaitienė rodo didelę 
priejautą draugijoms ir vis
kam, kas gražu1 ir kultūringa. 
Draugijoms ji daug dirbo kai 
buvo stipresnė ir gyveno did
miestyje (Clevelande). Dabar 
Raulušaičiai yra apsigyvenę 
mažame miestelyje Bellmore, 
L. I. Į didmiestį dažnai važi
nėti sunku. Tačiau ir namie 
būdama ji atrado būdą padė
ti draugijoms su gražiais savo 
mezginiais.

Jos atmintis gerai veikia ir 
širdis vietoje dėl jos darbo 
draugų. Kai paskaitė Laisvė
je, jog gera draugė žebrienė 
(Clevelande), susižeidė, ji sa
vo kaiminkos ir draugės P. 
Semėnienės paprašė: “Kada 
nuvažiuosi į Kultūrinį Centrą, 

♦ užeik ir į Laisvę, 
manęs nors tuos 
džius—

“Linkiu draugei

Įdėk 
kelis

nuo

Žebrienei 
greitai ir pilnai pasveikti.”

Šiltos žinios iš Maspetho
Į praėjusį Moterų Klubo 

susirinkimą sekretorė 
šmagorienė atvažiavo

Mary 
vežina 

parodyti šiltų ir labai gražių 
pirštinių. Tai maspethiečių 
rankų darbas.

Neteko dasiklausti, ar valia 
išduoti mezgėjų dailininkių 
vardus ir pasakyti tų dirbi
nių kiekius kol darbas nebaig
tas. Tačiau žinau, jog iš ten 
tie šilti i]- brangūs dalykai pa
sirodys parodoje balandžio 
25-26 dienomis, Liberty Audi- 
tori joj e.

St.

Pavykusi pramoga
LDS 1 -ji kuopa, buvo suren

gusi savo metinį banketą 
Lietuvių A. Pil. Klubo salėje. 
Skaniai ir gausiai svečius pa
vaišino ir įvykdė trumpą pro
gramą. Pirmininko A. Velič
kos iškviesti, kalbėjo sekreto
rius A. Gilmanas, Centro sekr.

> J. Siurba, R. Mizara. J. Gry
bas varde dienraščio Laisvės 
direktorių užkvietė dalyvius 
kovo 29 d. popietį atvykti Li
berty Auditorijon, kur įvyks 
koncertas-balius.

Velička su Grabausku įvyk
dė masinį dainavimą. O mu
zikantas kuopos narys
Oriškus su savo draugais pa
grojo šokiams.

Valgius gamino Anna Viš- 
niauskienė ir Marijona Krun- 
glienė, prigelbėio Geo. Ware- 
sonas. Prie stalų patarnavo 
Gerry ir Mary Ann Wilsonai- 
tės.

- Krunglienei atiduotinas ge
ro skauto kreditas. Susirūpi
nusi, nemigusi, apsiverkusi 
dėl savo draugės Onos Urbai- 
tienės staigios mirties ji atė
jo klubo virtuvėn. Lig banke
to buvo likusios tik kelios va
landos. Laukti kol gaus pa- 

, vaduotoją nėra kada. Ji stojo 
dirbti ir ištesėjo iki viską už
baigė.

Turėti tokias nares orgahi- 
zacijai yra garbė ir laimė.

sugrįžo iš 
S. Kunevi- 
tačiau vi- 
greit su ši
to yra pa

Maspethietis Vincas Karlo- 
. nas praneša, jog 

ligoninės kaimynas 
čius. Ilsisi namie, 
šūotinos stiprybės 
laukti nesitiki. Dėl
skelbęs ir savo barbernę par
davimui, nes pačiam dar neį
manoma dirbti nei prižiūrėti.

Įstaiga randasi 55-62 64th 
St., Maspeth. Galima klausti 
prievakarį ir vakarais, kuo
met Mrs. Kunevičienė namie.

Taipgi sugrįžęs iš ligoninės 
• Ignas Kartonas, gyvenantis 

60 Columbus Ave., Tuckahoe, 
N, Y. Kai sveikas buvo, Ignas, 
kaip kad ir jo įbrolis Vincas, 
Būdavo dažnas svečias svar
biose lietuvių sueigose, nors 
jam ir gana toli iki mūsų. Jo 
liga—nuostolis visiems.

NewWto'i-^iK^^ZIrto
Masinis mitingas 
pilietybei ginti

Masinis, mitingas 
Amerikos pilietybei 
mas New Yorke šio 
19-tą,

apginti

menesio 
Manhattan Plaza, 66 

E. 4th St. Prasidės 7:30 va
karo. Įžanga 50c.

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas, kuris šaukia 
šį mitingą, ragina visus daly
vauti. Prašo darbuotis už jo 
sėkmingumą. Komitetas pa
reiškia :

“ Walter-McCarrano Įstaty
mas pastato svetur gimusius 
amerikiečius beteisiais, lei
džia jų teises paneigti. Pro
testuokite prieš antros klasės 
laipsnį naturalizuotiems pilie
čiams!”

Komitetas toliau pažymi, 
kad viskas, ką Amerikos žmo
nės atsiekė gero, yra laimėta 
tiktai masiniai pareiškus pro
testą prieš tą nedemokratinį 
užmojį. Kad ta kova turi būti 
ir bus laimėta. Ir kad kiek
vienas prisidėjęs tame pro
teste bus pasitarnavęs demo
kratijai. Tad—

Svarbu visiems 
tokiame mitinge. P. N.

Suktam neapsimoka i 
gražuoles žiūrėti

Pa s k i 1 b u sy s i s g e n gste r i ų 
tūzas Vito Genovese buvo pa 
daręs daug suktų vingių savo 
gyvenime. Vienok iš visų jis 
išeidavo beveik “sausas.” Ta
čiau atsidengė kitas giesmių 
lakštas kai jis pažiūrėjo Į 
jauną gražuolę.

Mrs. Genovese perskyrų 
su vyru1 byloje liudijo, kad ji 
visus 22 su vyru gyvenimo 
metus gyvenusi didžiausioje 
baimėje. Jis dažnai ją muš
davęs. Kartą sudaužęs nosį. 
Kitu atveju su cigarete užkū
ręs jos plaukus. Dar buvęs 
užjuodinęs ir ab 
grąsinęs pasiųsti Į beprotna
mį arba užmušti, jeigu jinai 
ką prasitartų ‘ ai* pradėtų 
“perdaug matyti” jo prielan- 
kumą gražuolėms.

Ji turėjusi prižiūrėti jo rei
kalus su bankais. Kartais per 
jos rankas eidavo net $20,000 
iki $30,000 per savaitę, Ku
riuos ji išvežiodavusi po įvai
rius bankus. Ji turėjusi dė
žės bankuose Įvairiose New 
Jersei ir New Yorko vietose, 
taipgi Šveicarijoje ir Neapo
lyje Italijoje.

Genovese, sakė jinai, valdo 
ir Europoje daug biznio vie
tų, tarpe kitų, paskilbusiąją 
gemblerystės vietą Monte 
Carlo, Ir minėjo kelis pasku
busius naktinius klubus New 
Yorke, taipgi pajūrių biznius, 
kurie esą jos vyro nuosavybe 
tiktai kitų asmenų vardais. 
Jis vedęs daug gemblerystės, 
degtinių, narkotikų ir kitų 
nelegalių biznių.

Nežiūrint tų jos ir kitu as
menų iškeltų jam kaltinimų, 
Genovese vaikšto laisvas. 
Nors yra prieš jį užvesta de
portavimo byla, tačiau Ellis 
Islande sėdėti jam nereikia. 
Teismabutyje jis sėdėjo savo 
leitenantų apsuptas, palygina
mai, ramus. Atrodo, kad ii’ 
deportavimas jo dabartinėse 
sąlygose prilygtų varlės nu
baudimui įmetimu jos į prūdą.

Kviečiame j Liberty Auditoriją

Ateikite sykiu su, mumis iš
kilmingai ir naudingai pami
nėti Tarptautinę Moterų Die
ną ir pasilinksminti. ITogra- 
m o j o :

Daktarė Clementina J. Pao- 
lone. Ji kalbės angliškai.

Dainos, muzika—kas nors 
naujo toje srityje. ■

Po programos turėsime iš 
namų suneštų skanių užkan-

flžiu ir smagų pobūvį. Ateiki
te patys ir kvieskite kitus.

Pradžia lygiai 3 vai. Prašome 
nesiveluoti, kad tokiai bran
giai viešniai, kaip kad dakta
rė, ir kitiems programos daly
viams nereikėtų mūsų laukti. 
Antrašas: 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill.

Rengėjos.

Jūsų doleriai valdžiai
Pirmame taksų klausimais 

rašte skaitėte apie tai, kada, 
kokius, kaip, kur turite sumo
kėti taksus valdžiai, čia ran

tai, kas ne- 
atro-

pajamų pirm

ma atrokuoti iš pajamų pirm 
.mokėjimo taksų? Apie tai 
skaitykite sekamose laidose.

Neleido nuteistiems 
išvykti iš miesto

Federalis teisėjas Gregory 
Noonan uždraudė Elizabeth ai

Flynn iš Manhattan
į B'rooklyną arkeliauti

Queens sakyti prakalbas.
Flynn ir advokatė Mary 

Kaufman argumentavo, jog 
drausmė yra nelegališka. Nu
teistieji turi išspausdinti 16,- 
500 puslapių teismo rekordų 
kad galėtų paduoti apeliaciją. 
Krūvos pinigų tam tikslui ne
surinksi siaurame Manha- 
ttane.

Darbininkai nepriims 
mažo priedo

New Yorko Uosto Sargybi
nių Unija daba)- vykdo dery
bas su laivų kompanijų orga
nizacijos atstovais. Kompa
nijos jau pasiūlė po 7 ir pu
sę centų priedo. Bet unijos 
komitetas pareiškė, kad tiek 
nepriims. Unijistai kovos už 
pilną 17 centų priedą, kokį 
gavo trauklių laivukų darbi
ninkai ir. laivakroviai.

Greta tų 17 centų, dar rei
kalauja gerovės fondui po 2 
ir pusę centų už darbo valan-

Aido Choras
šio

date šį tą apie 
taksuojama, ką galite 
kuoti iš savo 
rokavimo taksų :

Savo pragyvenimui $600.
Išlaikytiniams, kurie ne

turėjo $600 ar daugiau savų 
pajamų metams.
Kas gali būti išlaikytiniu

Muzikos studentams

Workers 
mitinge 
priėmė 
reika-

Choro pamokos Įvyks 
penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems 
vauti, 
ruošti

choristams svarbu daly- 
nes pradedame pasi- 
naujoms programoms.

Choro Prezid.

žmona arba vyras, vaikai 
i)1 artimi giminės, jeigu :

1) Neturėjo $600 ai- dau
giau savų pajamų ;

s.

2) Gavo daugiau puses sa
vo išlaikymo nuo jūsų;

3) Nėra keno kito įrašyti
raporte kaipo išlaikyti-

šį šeštadienį, kovo 7-tą, 
Metropolitan Music School 
vykdys smuiko ir piano muzi
kos pratimus muzikos studen
tams. Tikslas: parinkti talen
tingus studentus stipendijai. 
Sprendėjais gauti 5 žymūs 
mu’zikai. Vykdys mokyklos 
patalpose, 18 W. 74th St., 
New Yorke. Ten gaunamas ir 
aplik a c i j a i lak št a s.

Uniją sąjūdis
United Electrical 

3,000 narių „savo 
Manhattan Center 
valdybos pasiūlymą
Jauti iš samdytojų algos prie
dų. Reikalauja po 12 ir pusę 
centų per valandą, $1.25 mi
nimum, trijų savaičių atosto
gų su alga, ii- kitų pagerini
mu.

Mitingas pasižadėjo remti 
250 Smith kompanijos strei- 
kierių, kurie pirmieji išėjo 
kovon už tuos reikalavimus.

—o—
Lokalo 20-jo na-

t a lesų 
niai;

4) Buvo tą laiką Jungtinių 
Valstijų piliečiais ai- gyveno 
Jungtinėse Valstijose, Kana
doje ar Meksikoje.

Giminėmis skaitomi vyro 
ar moters tėvai, senukai, bro
liai, seserys, anūkai, patė
viai, pavaikiai, uošviai, švo- 
geriai, žentai-marčios.

I š 1 a i k y t i n i a i s (ta k s a v i mo
tikslams) dar Įeina dėdes, te
tos, brolių ir seserų vaikai. 
Bet Įeina tiktai tie, kurie yra 

pačiam iš-Kartą Krauju giminingi 
j laikytojui, o no jo žmonai (ar 
vyrui).

į Ponia O’Dwyer išvyko 
Ispanijon

Praleidusi dieną New Yor
ke po sugrįžimo iš Meksikos, 
ponia Sloan Simpson 0‘Dwyer 
lėktuvu išskrido ilgai atosto- 
gai fašistinėm Ispanijon. Ten 
būdama ji tikisi nuo katalikų 
aukštosios dvasiški jos gauti 
ištuoką nuo buvusiojo majoro.

taksaiVyro ir žmonos

Sulaukęs 65 
gali atrokuoti iš savo pajamų 
kaipo netaksuojamus du kar
tu po $600. O jeigu yra 65 
metų ir neregįs, tai tris kar
tus po $600. Už neregystę ir 
jaunam paliekama netaksuo- 
jamų ekstra $600.

Senatvės ir neregystės tak
sų palengvinimai paliečia tik 
vyrą ii- žmoną. Jie neliečia 
vaikų nei kitų išlaikytinių.
Kas dar netaksuojama

Jeigu taksų
šeima ar kiti jo 
turėjo 
sunkių, 
pildyti 
jos ras 
šyje su
tus didelius išmokesčhis:

motų asmuo

ni o k etoj as, jo 
išlaikytiniai 

operacijas ar šiaip 
ligų, jam apsimokės 

Long-Form 10-10. Ant 
vietos atrokuoti sąry- 
nesveikatomis paneš-

Daktarams, dentistams, 
slaugėms, ligoninėms.

Daktaro prirašytiems 
tams, medikališkiems 
kiams, priemonėms.

Kelionėms 
daktarus.

vais- 
įran-

į ligonines, pas

dirbtiniams dan- 
egzaminams

už

Akiniams, 
tims, X-ray 
gydymui, duoklėms’ 
drauda sveikatos ar nuo 
laimės.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

OFFICE HELP. Full time. Girl 
for general office work; 44 hour- 
week. Must be High School gradu
ate. Apply in person.

S. S. KRESGE, 2021 So. Broad 
Street.

(45-51)

ar
ap- 
ne-

iškasei ų.
ar krematorijoje

operacij u nei pa

si 
tų

į pašil
tai bū-

Negali atrokuoti:

Laidojimo
Kapinėse 

vietos.
Nelegalių

tentu otų vaistų.
IŠkaščių kelionėms 
ar permainai, nors 
buvę ir gydytojo patarta.

Duoklių už pomirtinės ap- 
d raudą.

Kokių kitų nelaimių (apart 
ligos) išmokesčius dar gali-

“Gelbėtojai” ją 
išprievartavę

Panelė Georgette Boris, po- 
licisto atrasta apie. 4 vai. ryto 
su trimis jaunuoliais pastaty
tame auto, Astorijoje, sako, 
jog vienas ją išprievartavęs.

Vyrukai, sakė ji, pamatę

dant atsiginti nuo jos pažįs
tamo palydovo, kuris 
jęs teikti jai daugiau 
šio, negu leistina. Tie 
auto pravažiuodami 
nuviję tą karštuoli ir 
lę parvežti namo.
sutikusi. Bet ne už ilgo pama
čiusi, jog ne namo ją veža. 
Tačiau nebuvę . kas daryti, 
kaip tik sėdėti ramiai ir dai
rytis progos ištrūkti gyvai.

pradė- 
dėme- 

trys su

pasisiū-
Ji mielai

Mitingas buvo

ILGWU 
riai sujudę dėl rinkimų siste
mos lokale. 
šauktas nominuoti lokalo val-
dybon kandidatus. Bet kada 
atėjo į mitingą, pasiūlė čia 
pat ir išrinkti. Įsakė balsuoti 
rankų pakėlimu ir paskelbė 
rinkimus baigtais.

Nariai sako, kad iš 2,500 
lokalo narių tik apie 600 buvo 
mitinge. Kad dėl to, o taip 
pat ii- dėl balsavimo .viešai, 
ne balotais, rinkimai buvo ne
legalūs.

Mrs. Catherine DiPietro 
prieš keletą savaičių buvo nu
bausta pasimokėti $627 už į- 
vairius trafiko prasižengimus. 
Kovo 3-čią ją vėl sugavo vai
ruojant neregistruotą auto ir 
be leidimo vairuoti.

SUSIRINKIMAI
DETROIT, MICH.

L.L.D. SVARBUS REIKALAI
L.L.D. 188-tos kuopos susirinki

mas jvyks šį sekmadienį, 8 d. kovo- 
March, prasidės 11 vai. ryto, 2934 
Yemans St., 
ranto.

Nuoširdžiai 
res dalyvauti

viršuj Rrusų Rcstau-

prašome narius ir na- 
susirinkime, nes turi-

vjeJ'me daug svarbių reikalų aptarimui.

Unija minėjo negrą 
istorijos savaitę

Kailiasiuvių unija buvo
na pirmiausių atidaryti duris 
Į savo uniją negrams darbi
ninkams. Tačiau ji prie to ne
sustojo. Ji vykdo švietimo 
kampaniją, kad visose unijo
se ir visoje šalyje būtų sustab
dytas neigimas negrų. Ir kad 
tuomi būtų pastotas kelias iš
naudojimui visų darbininkų.

Vasario 27-tą unija įvykdė 
masinį mitingą minėjimui ne
grų istorijos savaitės. Publi
kos prisirinko pilna Adatos 
Amatų Mokyklos Auditorija, 
virš 1,200. Išlausė pranešimus 
iš negrų istorijos. Ir buvo pa
rodyta filmą, kaip kovinga 
kailiasiuvių vadovybė suorga
nizavo į uniją negrus men- 
handen žuvies žvejus pietinė
se valstijose.

Mūsų kuopos veikla, duoklių sumo
kėjimas už šiuos metus laiku, nes 
Centras jau 
reikia daug 
Centras turi 
klės.

leidžia naują knygą ir 
pinigų jos 
greit gauti

išleidimui. 
narių duo- 

Kom.

B

į

tį

(44-45)

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 155-tos kuopos susirin

kimas įvyks pirmadienį, kovo-March 
9-tą, prasidės 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Salėje, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes turime daug svar
bių reikalų apsvarstymui.

A. W.
(44-45)

Hartford, Conn i
A.L.D.L.D. 68-tos kuopos susirin

kimas įvyks pirmadienį, kovo-March 
9-tą, pradžia 8 vai. vakare, Laisvės 
Choro salėje, 157 Hungerford St. 
Visi nariai dalyvaukite susirinkime, 
yra svarbių reikalų aptarimui. Ne
pamirškite. —A. K.

(44-45)'

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS’ ir ARMONIKA

Žemos kainos
I

ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

lietuvių Glenn Šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

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

Dainos Ir Šokiai, šauni Orkestrą.

STENOGRAPHER
Competent girl with several 

experience for purchasing depart
ment. Must be accurate in keeping 
records. Hours 8:30 to 4:30. Con
genial surroundings. Apply or phone:

Mr. Long-, 
EL-TRONICS, INC.

No. 5th Street.-— WA. 2-0456.
(45-51)

years

437

COOK and Light housework. A 
good cook wanted for 3 people in 
modern apartment. 5-day week. $40. 
Apply: 
ments, 
Valley

606, Latches Lane 
Morion. Or phone: 

4-3436.
(45-47)

Apart-
VVelsh

know- 
office

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

(38-46)

HELP WANTED 
MALE and FEMALE

MAN & WIFE. Honest, congenial, 
middle hge. No children. Man to 
work with manager of Poultry 
farm wife to do housework and 
ironing. Call SUNNY HILL FARM. 
Burlington 3-0414.

(45-51)

HELP WANTED—MaLE
DIE MAKERS

Experienced on folding paper box 
dies. Steady work. Good working 
conditions. Apply or phone:

Mr. Thomas, 
Crescent Box Corp.

E. Erie Ave.— RE. 9-5010.
(45-51)

621

BLOCK LAYERS. Experienced 
with little knowledge pf rough car
penter work. Also needed LABOR
ERS. Steady year-round work; 
good pay. Phone MA. 4-4094 for 
interview.

(45-47)

BUTCHERS. For. first class main 
line; food market. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person. UBERMAN BROS., 1024 
Lancaster Ave., Bryn Mawr, Pa. 
See MR. NEWLIN.

(45-47)

B

a

Grąsinusi nusižudyti
Praeiviai paseklėjo, kad 

Pen n Post Hotel 4-mc aukšte 
stoviniuoja moteris n ei prasto
je pozicijoje. Pašauktas polf^v 
cistas ją sugavo. Patalpintai 
ligoninėje. Mergina, 26 metų, 
viešbutyje buvusi apsigyvenu
si prieš porą dienų.

SUSIRINKIMAI
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susi v. 33-čios kuopos 
susirinkimas jvyks trečiadienį, Ko
vo (March) 11 d., 8 vai. vak., 408 
Court Street.

Nariai, dalyvaukite, bus svarbių 
reikalų aptarti.

Komitetas.
(45-46)

WORCESTER, MASS.
L.L.D. U-tos kuopos susirinkimas 

jvyks 8 d. kovo (March), 29 Endi
cott St., 10:30 ryte. Draugai, čia 
turėsim raportą iš konferencijos ke
turių apskričių, dėl vasarinės veik
los spaudos reikalais. Taipgi turė
sime pasitarti Laisves $8,000 fondo 
reikale, ir prašau visų pasistengti, 
kad jūsų duoklės būtų užmokėtos j 
Literatūros Draugiją.

Sekr. J. M. Lukas.
(45-46)

PARDAVIMAI
BUSINESS PROPERTY 

Parduodu kampinj mūrini nam 
apartmenthi. Lenkais, rusais7 

lietuviais apgyventoje vietoje. Tuo
jau bus tuščias 6 kambarių apart- 
mentas. Namas neša tiek randų, kad 
savininkas gali puikiai iš jų gyvent. 
Pardavimo priežastis — savininko 
nesveikata. Būtinai turi išvykti j 
Arizonos valstiją. Kainos nesakau, 
noriu, kad pamatytumėte namą ir 
sekciją. Parduosiu greit ir už že
mą kainą, be agento. Prašau kreip
tis bile 
Dobbins 
sekcijoj.

laiku. C. Bonetski, 121
St., Brooklyn. Greenpoint

(45-47)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. ¥.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

' Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrė Barberiai

(•>

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.’L

Tel. EV. 7-6233 ■
S T-------- SI

9
Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIU LIGŲ 

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., Ji

<a

PETRAS KAPISKAS
IB

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

6 pusl^-Laisvi (Liberty)-Penk tad., Kovo-M arch 6, 1953
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