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Eisenhower sutiktu
%

tartis su naujais
Sovietu vadovais

0

ši m tad a lį
‘auka’ dr

Washington. — Kores
pondentai užklausė prezi
dentą Eisenhowerį, ar iis, 
sutikti] asmeniškai eiti i de
rybas su naujaisiais Sovie
tų Sąjungos vadais, jeigu

doji rase t 
našaus.

Kohimn

I u o-
Pa-

teisin-

tarpe gyventoju ir nužudytu I 
kriminalistu yra tokia todėl, 
kad bausmė nelygi. Lž kai 
negras pietuose baudžiamas j 
mirtimi, baltasis sodinamas 
tik metams kitiems kalėji-l
man, arba visai nebaudžia
mas.

čia irgi biauri. rasine dis
kriminacija.
M —O----

Lygiai šeštu kaltu Jungti
nėse Tautose Tarybų i 
atstovai pasiūlo baigti 
Korėjoje, ir lygiai šeštu 
tu iš jų .pasiūlymo, tiktai 
džiai pasityčiojama.

Betgi karas 
kada nors. Nej 
teko to kraujo, 
lietas?

“Tuojau sus!

iis mielu noru tartųsi su 
jais, jeigu tokia sueiga tar
nautu taikai ir sutiktų su 
amerikiniais principais. *

Eisenhoweris sake, ne
paisant kas atsitiktų Rusi-

darbuosis taikai; ir

karą 
kar-

vietų vadovus, nors sueiga 
atneštų jam asmeniškų var
om bei reikalautų pasiauko
jimo.

Jau pereitą savaitę prez. 
Eisenhoweris pareiškė, jog 
sutiktų tartis su Stalinu, 
jeigu tame matytų naudos.

D a ba r tin i ame Pasikalbę j i -
, I me su korespondentais pre-

įgi dar neuž-

zidentas prisipažino, jog 
plačiai tarėsi su aukštai
siais valdininkais apie, gali
mus pasikeitimus Sovietų 
politikoje dėl Stalino mir-

ibdyti mūšius, 
dėl išlyginimo

nesusipratimu”, š 
praktiškas obalsi visiem

Ragina užgiri naują 
ambasadorių Maskvai
Valstybės departmentas

ragino Senatą tuojau už-
E. B o hieną, 

Eisenhoweris
Mas-

kurį prez.
skiria ambasadorium 
kvai. Sako. Bohlenas 
tų akylai tėmyti ir 
valdžiai pranešinėti

itmin-
žmo-

Vokietijos Wehneno sto
vykloje tebėra ketini šimtai 
lietuvių pabėgėlių. Zaikaus
kas sako: “Darbų jokių nėra. 
Be to, kas baisiausia — tai, 
kad iš tų 400 jau 71 serga 
džiova!”

Tikrai baisu, ir liūdna.
Ir toliau skaitau: Jie visi 

“tikisi grįšią į Lietuvą.
Ti k ė j i m as tiems nei 

giems ir apgautiems 
nė$ns nieko neduos, čia
lin^as greitas ir griežtas ap
sisprendimas — apsisprendi
mas tuojau, dabar, grįžti Lie
tuvon.

Jų laukimas susilaukti Lie
tuvoje smetoninės pavietrės 
ir tik prie jos Lietuvon grįžti, 
juos visai pražudys. Kurių 
neįveiks džiova ir kitos ligos, 
sunaikins beviltė ir susikrim
timas. Jie toje stovykloje sė
dėdami ne tik džiūsta fizi
niai, bet pūsta ir dvasiniai.

—o---
Amerikoje gyvena tik apie 

vienas šimtas tūkstančių ki
niečių. Dabar jie verčiami pa
sisakyti už čiango diktatūros 
sugrąžinimą Kinijon.

Bet štai vienas kolumnistas 
kokį klausimą pastato: Kodėl 
mes kiniečius teužtinkame jų 
pačių skalbyklose 
los|?

Mažai kas apie 
rimčiau pagalvoję. 
H Dalykas tame, 
kiniečius siautėja
resnė diskriminacija, 
prieš negrus. Jiems į kitokius 
darbus durys yra kietai už
trenktos.

' (Tąsa 4-tam puslapi)

savo 
apie 

bile kokias naujas kryptis 
Sovietų Sąjungoje. Bohle- 
aas moka rusiškai ir laiko
mas sovietinių dalykų “ži
novu.”

Šiuo tarpu Jungt. Valsti
jos neturi ten savo amba
sadoriaus.

Prez. Eisenhoweris 
pareiškė užuojautą 
dėl Stalino mirties

Ei-

ir valgyk

lai esame

kad pries 
biau- 
negu

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828

PRICE 5c A COPY

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tieji.STALINAS
Sovietu vadovybės pareiškimas dė 

premjere Stalks© mirties
Maskva, Kovo 6. — So

vietų Sąjungos Komunistų 
Partijos centro komitetas, 
ministrų taryba ir Aukš
čiausios Tarybos prezidiu
mas išleido gailestaujantį 
pareiškimą dėl Stalino mir
ties.

Pareiškimas, kreipiamas 
į visus partijos narius ir vi
sus Sovietų Sąjungos darbo 
žmones, sako:

—Brangūs draugai ir prie-

Su giliu gailesčiu prane
šame jums, kad po sunkios 
ligos mirė Sovietu Sąjun
gos ministru tarybos pir
mininkas, Komunistų Par
tijos centro komiteto sekre
torius — Juozas Vissario- 
novičius Stalinas.

Lenino draugo ir įkvėpto jo 
valios vykdytojo, išmintin
gojo Komunistų Partijos ir 
sovietiniu žmonių vadovo.

Stalino vardas yra bega
liniai brangus mūsų,parti
jai, Sovietų Sąjungos žmo
nėms ir pasaulio darbinin
kams.

Draugas Stalinas sykiu 
su Leninu sukūrė, išauklėjo

nemirtingąją

Sykiu su Leninu draugas 
Stalinas buvo didžiosios 
Spalio Revoliucijos įkvėpė
jas ir vadovas, pirmosios 
pasaulyje socialistinės vals
tijos kūrėjas.

Tęsdamas
Lenino idėją, draugas Sta
linas atvedė Sovietu žmo
nes’ į pasauliniai - istorinę 
socializmo pergalę mūsų ša- 
lyje.

Draugas Stalinas atvedė 
mūsų šalį pergalėn prieš fa
šizmą Antrajame pasauli
niame kare, kuris padare 
pamatinę permainą visoje 
tarptautinėje scenoje.

Mirtis draugo Stalino — 
žmogaus, kuris visą savo 
amžių paaukojo, pasišven-

Jo nuopelnų įvertinimas
«-

OŠ • 1
L / \

tęs komunistinei idėjai —- 
yra milžiniškas nuostolis 
mūsų partijai, Sovietų Są
jungos darbininkams ir vi
sam pasauliui.

Šiomis liūdesio dienomis 
visos tautos mūsų šalyje 
buriasi net dar glaudžiau 
apie išbandytąją vadovybę 
Komunistų Partijos, kuri 
Lenino ir Stalino sukurta 
ir išauklėta.

Sovietu žmonės turi ne-1 
ribotą pasitikėjimą savo 
Komunistų Partijai ir yra
pilni gilios meiles jai, nes 
jie žino, jog vyriausias įsta
tymas visai partijos veiklai 
yra tarnauti žmonių reika
lams.

Darbininkai, kolektyvi
niai ūkininkai, sovietinė in
teligentija—visi mūsų šalies

i naujo karo ruošėjus, tarp-
I tautiniai bendradarbi auti 
su kitais kraštais ir išvys-

Sovietų Sąjungos tautos, 
‘ ištikimos vėliavai proleta- 
> rimo tarptautiškumo, iš- 
vyste ir sustiprino broliš- 

’ kus ryšius su didžiąja Ki- 
4 nu tauta, su darbininkais

o
draugiškus santykius su

i kapitalistinių ir koloninių 
i kraštu darbininkais, kovo- 

«. f

darbo žmonės tvirtai laiko
si mūsų partijos nužymė
tos politikos, tarnaujančios 
pamatiniams jų reikalams 
ir nuolatiniam mūsų Socia
listinės Tėvynės ;stiprini
mui.

Ir jau dešimtmečiai ko
vos įrodė teisingumą mūsų

tiją ir socializmą

I Hdihoji vadovaujančio j i 
■ sovietinių žmonių jėga ko- 
i voi už komunizmo įkūrimą 
! yra mūsų Komunistų Par-

Sovietiniai žmonės žino, 
kad Sovietų Valstybės apsi
gynimo pajėgumas ir galy
bė auga ir stiprėja; kad 
partija visais būdais- stipri
na Sovietų armiją, laivyną 
ir budėjimo įstaigas, kelda
ma mūsų pasiruošimą griež
tai atmušti visokius užpuo
likus.

Komunistų Partijos ir 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bės užsienine politika vi
suomet buvo ir tebėra —

Šimtai milijonų 
žmonių apgaili 
Stalino mirtį

Maskva, kovo 6.—Sovie
tų Sąjungos premjeras Juo
zas V. Stalinas mirė Krem
liuje 9:50 vai. ketvirtadie
nio vakare. Jis buvo 73 me
tų amžiaus.

Tūkstančiai žmonių gat
vėse raudojo, išgirdę apie 
šią šiurpulingą nelaimę.

200 milijonų žmonių Sovie* 
tų šalyje ir 500 milijonų 
gyventojų kituose pasaulio 
kraštuose.

votas didžiojoje Piliorių 
Salėje, darbo unijų centre.

Naktį iš kovo 1' į 2 d.
J prasiveržė Stalinui kraujas

Plieniniai - sąlydi vieny
bė šios partijos eilėse yra 
pats svarbiausias reikalas

Mūsų pareiga yra saugo-1 
ti, kai]) savo akies lėliukę, 
partijinę vienybę; auklėti 
komunistus kai]) veiklius 
politinius kovotojus už par
tijos politikos įvykdymą ir 
dar labiau sustiprinti par
tijos ryšius su visais darbi
ninkais, kolektyviniais ūki
ninkais ir inteligentija.

Mes todėl tvirtai pasitiki
me, jog partija ir visi mū
sų tėvynės darbininkai dar 
gludžiau susiburs apie par
tijos centro komitetą ir So
vietų vyriausybę; kad jie 
sumobilizuos visas savo jė
gas iP kūrybinę energiją 
didžiajam komunizmo sta
tybos darbui mūsų šalyje...

(Pasirašo)
So v. Sąjungos Komunis

tų Partijos centro komite
tas, Ministrų Taryba ii* So
vietų Sąjungos Aukščiau
sios Tarybos prezidiumas.

į galvos smegenis. Tatai 
suparalyžiavo jam dešinę 
ranką ir koją, atėmė są
monę ir kalbą. Taip jis ir 
mirė, neatgaudamas sąmo
nės.

Net dešimties įžymiausių 
gydytojų pastangos nepa
jėgė išgelbėti jo gyvybę, 
nors jie vartojo naujausias 
mokslines priemones.

(Kad gydymas buvo tin-‘ 
karnas, tatai pripažįsta 
Amerikos, Kanados ir kitų 
šalių daktarai.)

Tik stiprus Stalino orga
nizmas per keturias dienas

Prezidentas Rooseveltas 
dėl tos pačios priežasties— 
kraujo pratrukime į sme
genis — tuojaus mirė.

Jungtinės Jautos 
nuleido vėliava 
dėl Stalino mirties

BRU< IŽAI IŠ STALINO GYVENIMO IR VEIKLOS

Washington. — Prez. 
senhoweris įpareigojo vals
tybės- sekretorių J. F. Dul- 
lesą telegrafuoti Maskvon 
tokį pareiškimą dėl Stalino 
mirties:

“Jungtinių Valstijų val
džia pareiškia savo užuo
jautą Sovietų Sąjungos val
džiai dėl Sovietų Sąjungos 
premjero, gener a 1 i s s i m o 
Stalino mirties.”

Teheran, Iran. — Ame
rikos ambasadorius vėl 
bando sutaikyti Irano val
džią su anglais kas 
naftos pramonę.

ORAS. — Giedra 
šaltoka.

liečia

ir vis

mokyklą, kurią

J uozas Vissarionovičius 
Džugašvili — Stalinas gimė 
Gruzijos kaime Gori, Kau- 
kazijoj, 1879 metais gruo
džio 21 d. Buvo sūnus var
gingo batsiuvio. O jo mo
tina uždarbiavo kaip skal
bėja.

Stalinas, būdamas 9 metų 
amžiaus, įstojo į bažnytinę 
pradžios
lankė iki 1893 metų.

Paskui tėvas norėjo mo
kyti jį batsiuvio amato, bet 
motina įkalbėjo leisti į ku
nigus. Tad Stalinas įstojo 
į pravoslavų kunigų semi
nariją Tiflise 1894 m. ir 
mokėsi joje iki 1899 m. pa
vasario. Buvo gabiausias 
mokinys savo klasėse. Bet 
jam nepatiko jėzuitiška 
tvarka ir protiniai suvar-

žyniai.
Seminarijoj b ū d a m a s, 

Stalinas slaptai skaitė ir 
tarp kitų skleidė mokslines, 
marksistines ir progresy- 
ves istorines knygas, taipgi 
Šekspyro ir kitų genijali'ų 
rašytojų veikalus; pats ir
gi rašė poezijos.

Iš seminarijos buvo pa
šalintas kaipo “politiniai 
neištikimas.”

Paskui jis uoliai veikė 
bolševikiniame jud ėjime.

džia kartotinai jį areštavo, 
kalino ir Sibiran trėmė. O 
jis dažnai ir ištrūkdavo.

Devynerius iš 16 metų, 
tarp 1901 1917 metų, Stali
nas praleido kalėjimuose 
bei trėmimuose. .

Pirmą kartą jis suėjo Pe
nina 1905 m.

1911 m. Leninas parinko 
Staliną Į partijos komitetą.

1912 m. Stalinas drauge 
su Molotovu ikūrė Pravda, 
Įžymiausią bolševikų - ko
munistu laikrašti.€ c

1917 m. jis su Leninu va
dovaujančiai veikė didžio-

tapo Komunistų Partijos 
centro komiteto- nariu.

Jo komanduojami raudon
armiečiai supliekė caristus 
ties Caricinu,. kuris pas
kiau pervardintas į Stalin

gradą.
1922 m. tapo partijos ko

miteto sekretorium.
1924 m., Leninui mirus, 

Stalinas buvo išrinktas So-

vietų Sąjungos Komunistų 
Pa r t i j os sek re to ri n m.

Vėliau tapo premjeru.
Įvedė didingus statybi

nius. Penkmečiu Planus.
Vadovavo pergalingam 

karui prieš Vokietijos na
cius.

1943 m/ dalyvavo Tehe
rano konferencijoj su pre
zidentu Rooseveltu ir An
glijos premjeru Churchillu.

1945 metais padarė Jal
tos sutartį su Rooseveltu 
ir Churchillu: paskui pasi
rašė Potsdamo konferenci
jos sutartį su prez. Truma
nn ir Anglijos premjeru 
Attlee.

Stalinas taip pat paraše 
svarbiu leninisttniu - mark
sistinių veikalų.

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų centras 
nuleido savo vėliavą iki pu
sei stiebo, pareikšdamas 
gedulą dėl Stalino mirties.

Generalis Jungtinių Tau
tų sekretorius Trygve Lie, 
apgailėdamas Staliną, pa
brėžė, jog Stalinas buvo 
pirmaujantis J u n g t i n i ų 
Tautų organizacijos suma
nytojas ir prezidento Roo- 
sevelto bendradarbis dėl to

Cliffside, N. J
Mirė Stankevičienė- 

Bakūnaitė
Kovo 6 dieną čionai mi

rė Stankevičienė - Bakūhai- 
tė, 72 metų amžiaus, kilusi 
iš Majoriškių kAimo, Vilka
viškio rajono, Lietuvoje. 
Kūnas pašarvotas William 
Schlemm koplyčioj, 22 Hud
son Blvd., Union City, N. 
J. Bus palaidota pirmadie
nį, kovo 9 d.

(žinią telefonu pranešė 
Ch. Steponavičius.)

*
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TARPTAUTINE MOTERŲ DIENA
KOVO 8 DIENA — Tarptautinė Moterų Diena.
Pries 53 metus pasaulio moterys nusitarė turėti vie

ną dieną per metus kovai už taikos išlaikymą, kovai už 
moters pilnu žmogumi, su visomis pilietinėmis teisėmis 
žmogumi, pripažinimą.

Atsiminkime, prieš 53 metus moterys pilietinių tei
sių neturėjo. Jos buvo skaitomos “antraeiliniais žmonė
mis,” netinkančiais dalyvauti politikoje, netinkančiais 
užimti svarbias vietas atsakingose pareigose ir’darbuose.

Šiandien milžiniškoje pasaulio dalyje moterys jau 
turi išsikovojusios pilietines teises, tačiau dar yra kraš
tų, kur jos tų teisių neturi.

Bet vyriausias šiandien prieš visą žmoniją klausi
mas stovi: taikos išlaikymas. Šis klausimas itin svar
bus moterims, — motinoms, kurių sūnus imperialistai 
ryžtasi padaryti kanuolių pašaru.

Taigi rytoj, kovo 8 dieną, Tarptautinę Moterų Die
ną, per visą pasauli aidės iš masinių mitingų ir įvairių 
sambūrių, suruoštų šiai dienai atžymėti, balsai už taiką!

LAIKAS BŪTŲ SUPRASTI
NEMAŽA MŪSŲ ŽMONIŲ skaito komercinę spau

dą, klausosi radijo žinių ir komentarų, stebi televiziją.
Šiandien visos tos priemonės vyriausiai panaudotos 

spekuliacijai apie tai, kas bus, jei Stalinas is dabartinės 
savo sunkios ligos nebeatsikels ir neatsistos prie valsty
bės vairo, prie kurio jis buvo per ilgą metą.

Dauguma tu spekuliantų dažnai plepa, patysf ne
žinodami, ką.

Tik didžiausias neišmanėlis gali nūnai tikėti, būk 
Tarybų Sąjunga sužlugs, kai Stalinas mirs. ,

Tik neišmanėlis gali galvoti apie kokius ten būsimus 
‘‘išstojimus” “kovoje dėl Stalino vietos.“

TARYBŲ SĄJUNGA nesirėmė tik vienu asmeniu 
ir nesirems, nežiūrint, koks genijalus tas asmuo būtų, 
nežiūrint, kokius didelius darbus vienas asmuo atliktų: 
nežiūrint to, kokią didelę spragą to asmens pasitrauki
mas iš gyvųjų tarpo paliktų.

Tarybų Sąjungoje vadovybė buvo ir tebėra kolek
tyve.

Stalinui susirgus, Komunistų partijos centro komite
tas ir šalies ministrų taryba atsišaukė į visas tarybines 
tautas, raginant, kad jos dirbtų ir budėtų,—Tarybų Są
junga privalo žygiuoti pirmyn ir pirmyn.

Kas sudaro Tarybų Sąjungos komunistų partijos 
centro komitetą?

Jį sudaro 125 asmenys’.(tarp jų yra ir Lietuvos ko
munistų partijos sekretorius A. Sniečkus), išrinkti pra
ėjusiais metais tos partijos XIX-to suvaižiavimo. Tai iš
bandyti, išsilavinę, patikimi asmenys-veikėjai.

Kas yra ministrų taryba?
Ministru tarybą sudaro keletas dešimtų asmenų 

(tikro skaičiaus nežinome).
Centro komiteto nariai . yr?i atsakingi prieš komu

nistų partiją, turinčią virš 7,000,000 narių.
Ministrų taryba yra atsakinga prieš visos šalies 

parlamentą (aukščiausiąją tarybą).
Jeigu J. Stalinas ir neatlaikytų šios sunkios ligos 

smūgių, jeigu jis pasitrauktų iš gyvųjų tarpo, tai ko
lektyve partijos ir šalies vadovybė, suminėta aukščiau, 
iš savo tarpo išsirinks naują premjerą ir kitus pareigū
nus, kurie reikės išrinkti.

KADA LENINAS MIRĖ, atsimename; buvo speku
liuota panašiai, kaip ir dabar, Stalinui susirgus.

Bet ką gi matėme?
Matėme, jog partijos centro komitetas ir ministrų 

(tuomet komisarų) taryba reikalhs sutvarkė ir vedė 
Šalį Lenino nurodytu keliu.

Tiesa, neužilgo po Lenino mirties iškėlė savo šlykš
čią galvą trockizmas su savo kreivomis teorijomis, ku
rios būtų šalį pražudžiusius, jei jas partija ir vyriausybė 
būtų priėmusi.

Bet jų nepriėmė. Stalinas su savo artimaisiais, drau
gais prieš trockizmą - bucharinizmą išstatė marksizmą- 
leninizmą: prieš kontr-revoliucinę programą, Stalinas iš
statė marksistinę - leninistinę programą Tarybų Sąjun
gai. Ir Stalinas larinėjo, o tai reiškia, laimėjo socialisti
nė programa.

Tiesa, kova nebuvo lengva. Ji virė partijos centro 
komitete, ji pasireiškė partijos konferencijose ir kon
gresuose. Ji tęsėsi ilgokai. Tačiau niekur trockistai ne
gavo balsų daugumos. Ilgainiui jie patys buvo pašalinti 
^.partijos eilių.

Tik vėliau, kai trockistai ir Bucharino šalininkai 
galutinai susikompromitavo masių akyse, kai jie griebėsi 
floristinių priemonių, pardavikiškų priemonių, jie buvo 
atiduoti teismui, ten prisipažino kaltais ir buvo nubausti.

Su jų nubaudimu žlugo fašizmo ir reakcinės buržu
azijos viltys ką nors T. Sąjungoje laimėti.

Kas Ką Rašo ir Sako
LDS VAJUS NAUJIEMS 
NARIAMS ĮRAŠYTI

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Centro Valdy
ba turėjo savo suvažiavimą 
šių metų vas. 14 d. Jame,! 
tarp .kitko, buvo nutarta Į 
skelbti va jų naujiems na-; 
riams įrašyti į LDS. Va- i 
jus prasidės su šių metų ' 
balandžio 1 d. ir baigsis su - 
1954 metų liepos 1-nia.

Centro Valdybos atsišau
kime į narius skaitome:

šis vajus turėtu būt visa- ■ 
pušiai sėkmingas. Viena, pra
eitasis Seifnas pertaisė kons
tituciją taip, kad naujiems 
nariams yra didesnio pasi
rinkimo įsirašyti, taipgi yra 
progų ir esantiems nariams Į 
pasikelti savo apdraudą.

Kita, šiame vajuje duoda
mos dovanos ir atlyginimai 

' suteikia vajininkams geriau
sių atlyginimu, kokių iki šiol 
mūsų Susivienijimas dar nėra 

i suteikęs. Kaip matote, net 
septynios skirtingos vajinin- 

i kams dovanos skiriamos. O 
kadangi bile kurią dovaną 
gali laimėti ne vienas, bet 
keli vajininkai, tai galima ti
kėtis bent kelių desėtkų vaji- 
ninkų, jiems skiriamas dova
nas laimėjusių.

Dabai* tik reikia, nieko ne
delsiant, stoti vajaus darban. 
Pirmiausia per koyo mėnesį 
reikėtų visiems gerai prie šio 
vajaus pasiruošti, reikėtų jau 
susidaryti visoms kuopoms 
vajaus planus. Kiekviena kuo
pa turėtų turėti savo vajinin- 
ką ar vajininkus. Visi nariai 
turėtų jiems pagelbėti.

Juk visiems LDS nariams 
žinoma, kad vajaus darbas — 
įrašymas naujų narių į LDS— 
yra svarbiausias mūsų Susi- 

i vienijimo darbas. Džiugu, 
kad LDS finansiniai smarkiai 
auga. Esame dabar mjlionine 
organizacija. Bet narių skai
čiumi mes atsiliekame., O. tai 
neturėtų būti. Mūsų Susivie
nijimas ir narių skaičiumi tu- 

: retų augti.

LDS organas Tiesa skel
bia:

LDS skiria šia. m o vajuje 
septynias pinigines dovanas 
už naujų narių įrašymą ir 
senųjų narių pakėlimą ant 
aukštesnių apdraudų. Bet ku
rios tų dovanų laimėjimui rei
kia gauti ne mažiau pažymė
to skaičiaus punktų. Vienas 
punktas duodamas už $50 ap
draudos sumos. Sekamos do
vanos bus duodamos vajinin
kams :

1- ma dovana $100 už 400 
punktų arba $20,000 apdra.

2- ra —$75 už 300 punktų 
arba $15,000 apdraudos

3- čia—$50 už 200 punktų 
arba $10,000 apdraudos

4- ta—$25 už 100 punktų 
arba $5,000 apdraudos

5- ta—$15 už 75 piinktus 
arba $3,700 apdraudos

6- ta—$10 už 50 punktų ar
ba $2,500 apdraudos

7- ta—$5 už 25 punktus ar
ba $1,250 apdraudos.

Tie, kurie įrašys šiame va
juje naujus narius arba pri
kalbins jau esančius narius 
pasikelti ant aukštesnių ap
draudos sumų, galės laimėti 
bile viršuje nužymėtą dova-' 
na. Priklausys nuo to, kiek jis 
bus gavęs punktų. Pavyzdžiui, 
pirmą, antrą ar bent kurią 
kitą dovaną gali laimėti no 
vienas, bet net keli, kurie tik 
tiek punktų bus gavę, kiek 
viršuje pažymėta. Jeigu, da- 
leiskime, atsirastų pora ar 
daugiau vajininkų, gavę po 
400 punktų, jiems bus išmo
kėta po $100 kiekvienam, ne
svarbu, ar bus vienas, du ar 
daugiau—visi tiek gavę pun
ktų galės gauti po $100. Taip 
yra ii’ su visomis kitomis do
vanomis.

Ežeringa yra šiaurės-ry
tų Lietuva. Tarp šimtų pu
šynais apaugusių kalvų ty
vuliuoja mėlyni ežerų van
denys. Vietomis qž e r ų 
krantai žemi,; smėlėti, kitur 
pakyla stačiais šlaitais. Iš 
ežerų vandens iškyla nen
drynais apaugusios salos. 
Čia pilna vandens paukš
čiu, v

Stambiausias iš visu — 
Drūkšių ežeras. Tai visų 
didžiausias ežeras Tarybų 
Lietuvoje. Jo paviršiaus 
plotas—4.5 tūkstančio hek
tarų, gilumas — 20-30 me
trų, bendras krantų ilgis 
57 kilometrai.
Aplink ežerą—kalvota ly

guma. Kai kur iškilusios 
aukštumos. Jų aukštis — 
150-175 metrai viršum jū 
ros lygio. Ežero kranta
smarkiai raižyti. Ypač daug 
vingių ir įlankų pietinėje 
Drūkšių ežero dalyje. Į 
ežerą įteka bei iš jo išteka 
daugybė mažesnių ir dides
nių upių — Drūkšelė, Ryčė 
ir kitos.

Ežero vandenys plauna 
šešias salas. Drauge paė
mus, jų plotas siekia 40 
hektarų. Iš įvairių pusių 
Drūkšių ežerą supa miškai, 
daugiausia pušynai.

Įvairios žuvys veisiasi 
Drūkšių ežere. Kelių pa
starųjų metų duomenimis, 

Mčia yra 21 žuvę veislė: se
liavos, sykai, stintos, ungu
riai, karšiai, lydekos, mekš- 
rai, šapalai, ešeriai, aukš
lės, strepečiai, pūgžliai, 
gružliai, šamai, karosai, vė
gėlės ir kitos. Ne visos žu
vų rūšys turi pramoninę 
reikšmę, tačiau visumoje 
žuvininkystės vystymo per
spektyvos čia didelės.

Buržuazijai valdant, eže
ras priklausė baronui Iks- 
kuliui. Kaip tatai įprasta 
kapitalistams; ežeras buvo 
grobuoniškai eksploatuoja
mas. Niekas tada nesirū
pino racionaliai sutvarkyti 
žuvų ūkį, nebuvo net išgau
dytos pirmojo pasaulinio 
karo metu čia paskandin
tos spygliuotų vielų užtva
ros. Beje, valstiečiams gau
dyti žuvis buvo uždrausta.

Dabar ežeras plačiai iš
tyrinėtas. Nemažus darbus 
čia atliko Baltarusijos tven
kinių, ežerų bei upių žuvų 
ūkio mokslinio tyrimo sto
tis. Ežerą tyrinėjo ir Ta
rybų Lietuvos mokslinin
kai. Nustatvta, kad-ežeras 
pagal savo hidrologines, 
hidrochemines ir biologines 
savybes priklauso prie sy-

Dabar toji pati buržuazija, naudodamasi Stalino 
staigiu susirgimu, bando tas viltis iš naujo atgaivinti, 
bet nieko iš jų neišeis.

(Žinia apie J/Stalino mirtį mus pasiekė, kai šis 
straipsnis jau buvo surinktas.)

Čia yra vaizdas Newarko dirbtuves, kurioje Įvyko 
eksplozija ir užmušė du chemiku. Tie chemikai darė 
slaptus bandymus dėl išradimo naujo gazolino ka
riniams lėktuvams.

Drūkšių ežeras
kų-karšių ežerų tipo. Sykų, 
tiesa, išliko mažoka, bet, 
juos naujai užveisus, jis 
taps tikru sykų-karšių eže
ru. Jei anksčiau šis ežeras 
buvo apleistas, žuvivaisa 
nesirūpinama ir dėl to su
gaunama maža ir menka
vertė žuvis, tai dabar, re
miantis tarybiniu moksli
ninkų tyrinėjimais, atsive
ria visai kita, perspektyva. 
Dideles gali m y b e s turi 
“Pergalės“ ir kiti čia susi
kūrę žvejų kolūkiai.

Drūkšių ežero tyrinėjimo 
duomenys rodo, kad, atsi
žvelgiant į jo temperatū
ros, dujų režimą bei pašarų 
bazę, yra būtina ir tikslin
ga artimiausiu metu rekon
struoti ežero ichtiofauną

; j planingu, moksliniu ir ra
cionaliu pagrindu, žymiai 
pagerinti žuvų veislinę su
dėtį, ^veisiant pramoniniu 
atžvilgiu vertingas žuvis ir 
išstumi ant mažavertes, 
“užteršiančias” .žuvis. Šias 
priemones, valstybei pade
dant, pilnutinai pajėgia 
įvykdyti žvejų kolūkiai ir 
žemės ūkio arteliu žuvu 
fermos, vykdančios šiame 
ežere žvejybą. j

Tyrinėdami ežerą, moks
lininkai nustatė ir kita: 
čia į paviršių iškyla de
gančios dujos. Tai gali tu
rėti nemažos reikšmės liau
dies ūkiui.

Ties ežeru sueina trijų 
tarybinių respublikų ribos 
—Baltarusijos, Lietuvos ir 
Latvijos. Ir štai dabar ties 
ežero šiaure, trijose broliš
kose respublikose susikūrę 
trys kaimyniniai, trys drau
giški kolūkiai — Mickevi
čiaus vardo (Lietuvos TSR 
Dūkšto rajono), Molotovo 
vardo (Baltarusijos TSR 
Vidzų rajono) ir Sverdlovo 
vardo (Latvijos TSR Dau- 
gavpilio rajono). Dabar 
šie kolūkiai garsūs visoje 
plačiojoje Tarybų šalyje: 
jie nutarė bendromis jėgo
mis statyti prie Drūkšių 
ežero galingą tarpkolūkinę 
hidroelektrinę “Tautų 
draugystė..” Iš čia elektra 
bus teikiama 3-jų sąjungi
nių respublikų kaimyni
niams kolūkiams. Statybos 
darbų apimtis didėja.

Hidroelektrinės turbinas 
suks Drūkšių ežero vanduo, V* 7
kuris jungiamuoju ' kanalu 
nutekės į Abalių ežerą. Pa
keitus ežero nuleidžiamojo 
vandens tėkmės kryptį, 
Drūkšių ežero vandens ly
gis pakils žemumose, jo 
plotas padidės.-

A. GEDIMINAS
Lietuvos TSR Mokslų ! 
akademijos Biologijos • 
instituto direktoriaus 

pavaduotojas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
STATYBA KINIJOJE
PEKINAS. - Straipsny

je “Finansinės ir ekonomi
nės statybos Sinczianc lai
mėjimai per 3 metus,” ku
rį paskelbė laikraštis “Žen- 
minžibao,” Sincziano pro
vincijos liaudies vyriausy
bės pirmininko pavaduoto
jas Saifudmas rašo, kad 
kiekvienas, kuris k a d a 
nors yra buvęs Sincziane, 
žino, kaip skurdo šios pro
vincijos gyventojai prieš iš
vadavimą. Nuo to laiko te
praėjo treji metai, o kokios 
didelės permainos ekonomi
kos, kultūros ir gyventojų 
materialinės gerovės srity
je įvyko provincijoje. Itin 
ryškūs pakitimai įvyko že
mės ūkyje. Jeigu medvilnės 
plotas 1952 metais padidė
jo 126 procentais palyginti 
su 1949 metais, tai medvil
nės produkcija per tą laiką 
išaugo 204 procentais. Ati
tinkamai grūdinių kultūrų 
plotas padidėjp 17 procen
tų, o grūdinių kultūrų pro
dukcija—50’ procentų. Alie
jinių kultūrų plotas padidė* 
jo 62 procentais, o alieji
nių kultūrų produkcija—'98 
procentais.

Kartu su žemės ūkio vys
tymu statomi nauji hidro
technikos įrengimai ir at
kuriamas senasis irigavimo 
tinklas. To išdavoje drėki
namosios žemės plotas pa
didėjo 3,390 tūkstančių mu.

1949 metais provincijoje 
buvo 13,200 tūkstančių gy
vulių. Dabartiniu metu gy
vulių skaičius padidėjo iki 
16 milijonų.

Siekiant pagerinti gyven
tojų aprūpinimą plataus 
vartojimo prekėmis ir vie
tinės gamybos produkcijos 
nupirkimą,' visur įsteigti ko
operatyvai. .

Sėkmingai vystoma pra
monės gamyba. Antai. 1951 
metais elektrinė Dichua 
(Urumči) padidino elektros 
energijos išdirbį 162 pro-

Robert M. LaFoIlctte, 
Jr., 58 metu amžiaus, 
buvęs senatorius iš Wis- 
consino, šiomis dienomis 
nusižudė. Jis buvo skai
tomas vienas iš žymiau
sią liberalų. Senate tar
navo nuo 1925 metų iki 
1946 m. Tų metų rinki
muose jj supliekė reak
cionierius Joseph McCar
thy, kuris ir dabar tebe-
senatoriauja.

Daugiau užsakymų dėl Dagilio 
poezijos knygos

Šiomis dienomis gavome 
dar daugiau užsakymų dėl 
A. Dagilio poezijų knygos 
sekamai: Wm. Mazurkevi- 
čius, Scranton, Pa., Eva 
A n i o 1 a u s k a i f ė, Dodge, 
Mass., M. Kazlaus k i e n ė, 
Binghamton, N. Y., ir N. 
Y u d i k ai t i e. n ė, Johnson 
City, N. Y.

Klaidų atitaisymai: Už
sakymų sąraše buvo klai
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centais, akmens anglies ka
syklos iškasė anglies 88 
procentais daugiau,, negu 
1950 metais.

Nenukrypstamai vysto- 
I mas susisiekimas ir gerina^ 
j mas transporto darbas. .

Pilnutinai atkurti pašto 
) ryšiai su visais šalies rajo- 
! nais, metai iš metų auga 
! telefono ir telegrafo linijos 
: ilgis ir atidarytas taip pat 
i oro paštas.

Sukurta Rumunuos 
Architektų Sąjunga

! BUKAREŠTAS. — Bu- 
i karešte pasibaigė keletą 
į dienų trukusi konferencija, 
skirta Rumunijos architek- 

I tų sąjungai įkurti. Konfe- 
Į rencijos dalyviai apsvarstė 
architektų darbo sąlygas ir 

' normas tarybinės architek
tūros patyrimo pagrindu, 
numatė priemones likviduo
ti liekanoms formalizmo ir 
kosmopolitizmo, kurie buvo 
pastebimi kai kurių Rumu
nijos architektų kūryboje.

Bukarešto vyriausiasis 
architektas Pompiliu Mako* 
vėjus padarė pranešimą te
ma “Už architektūros su
klestėjimą Rumunijos Liau
dies Respublikoje.”

Konferencijoje buvo pri
imti architektų sąjungos 
laikinieji įstatai i)’ išrinkti 
sąjungos komitetas ir revi
zijos komisija.

Tarptautines demokratines 
moterų federacijos 

tarybos sesija
VI h' N A.—Š iom is d i e n o J n is 

čia įvyko eilinė Tarptaut. 
įvyko eilinė Tarptautinės 
demokratinės moterų fede
racijos tarybos sesija. Se
sijos darbe dalyvavo dau
giau kaip 200 žmonių iš 50 
šalių, tame tarpe TSRS, IjJį^ 
dijos, Kinijos, Prancūzijos, 
Italijos, Egipto, Portugali
jos. Irano, Irako, Turkijos, 
Kubos, Argentinos, Brazili
jos, Danijos, Suomijos; liau
dies demokratijos šalių ir 
kitu šalių atstovai. V €

Tarybos sesija pareiškė, 
jog ji romia Tautų Kongre
so taikai ginti sprendimus, 
ir p a r a g i n o nacionalines 
TDME organizacijas ir vi
sas moterų organizacijas, 
kovojančias už taiką, -pla
čiai populiarinti šiuos 
sprendimus ir aktyviai ko
voti už jų įgyvendinimą.

Sesija nutarė sušaukti 
Danijoje 1953 metų birže
lio mėnesį Pasaulinį mote
rų kongresą ir ryšium su 
tuo priėmė kreipimąsi į vi
st) pasaulio moteris.

Redakcijos Atsakymai
Chicagiečiui. —JŪSŲ strajqj- 

Isnelio apie vį.štuką ir kiaušinį 
minties nepajėgėme suprasti. 
Atleisite, kad .negalėjome 
sunaudoti. Nereikia taip “gud
ravote” rašant. Ir nereikia į 
vieną straipsnelį bandyt su
dėti daug “filosofijų”. Trum
pai, aiškiai išreikšta mintis 
greičiau ir geriau pasiekia sa
vo tikslą. Tai prašome turėti
mintyje. Ačiū už rašinėjimą.

dingai pranešta pavardės, 
kurias dabar atitaisome. 
Turėjo būti: Margaret Čes- 
navičiūtė - P e t r i k i e n ė, 
Brooklyn, N< Y., Gustas 
Diržuvaitis, Brooklyn, /N.- 
Y., ir M. Kulikienė, Brook
lyn, N. Y.

Širdingai ačiū tiems, ku
rie užsisakė knygą; laukia
me daugiau užsisakymų.

La i s ves A d m i n i s t ra ci j a
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1953 metų vasario 20 dieną Detmolde, 

Vakarų Vokietijos britiškoje zonoje, mi
rė Vilius Storasta-Vgdiluas, sulaukęs* 
veik 85 motų amžiaus. Jis buvo rašyto
jas, filosofas.

Vydūnas gimė 1808 m. kovo mėn. 22 
d. Jonaičiuose, Šilutės apskrityje. Augo 
Pilkalnės apskrityje, Mažojoj Lietuvoj.

Baigęs mokyklą su pedagogo laipsniu, 
tūlą laiką jis mokytojavo, o paskui pats 
studijavo tūluose Vokietijos universite
tuose: studijavo filosofijas, tikybas, lite
ratūrą. Mokėjo lotynų, graikų ir eilę 
gyvųjų kalbų.
k Vydūnas buvo pramokęs ir muzikos; 

■ffats rašė kai kurioms dainoms melodi
jas, suorganizavo Tilžėje, kur jis kadai
se buvo apsigyvenęs, Lietuvių Giedotojų 
Draugiją (Chorą) ir jai vadovavo.

Jis buvo vegeterijonas,—nevalgė mė
sos—ir nerūkė.

Vydūnaš kadaise buvo gan populiarus 
Lietuvos studentijoje, kuri griebdavosi 
už jo raštų, juos skaitydavo, bet vargiai 
juos suprasdavo, nes Vydūno, raštai mis
tiški, ir gal būt buvo tesuprantami tik 
jam pačiam. Todėl jie niekad nebuvo 
populiarūs liaudyje, nei Lietuvoje, nei 
čia, Amerikoje. Iš daugelio jo parašytų 
dramų, abejoju, ar bent pora jų kada 
nors mūsų krašte buvo pastatyta. O jis 
parašė daug. Jis mėgo rašyti; jis rašy
mui atidavė geriausią ir didžiausią sa
vo gyvenimo dali.

IT.
Kadangi Vydūnas, kaip germanofilas, 
buržuaziniai nacionalinės vokiečių 

Vjltūros mylėtojas, su vokiečiais taip sa
kant suaugęs, Mažojoje Lietuvoje kilęs, 
— karo metu pasitraukė iš Tilžės į Va
karų Vokietiją, tai jį tam tikra spauda 
šiendien labai garbina. Garbina jį ypa
tingai Draugo kun. Prunskis, vyriausiai 
dėl to, kad Vydūnas pastaruoju metu 
buvo pradėjęs, tam laikraščiui rašyti, ir 
dėl to, kad Vydūnas “jautė gyvą ryšį su 
Dievybe” ii- “dažnai mėgo cituoti šv. 
raštą.”

Matyti, Vydūnas, gyvendamas savo 
amžiaus saulėleidį, buvo pradėjęs išsiža- 
žadėti panteistų bei teosofų filosofijoj ir 
pakrypo į Draugo poziciją. Bet tai nėra 
joks nuopelnas nei mūsų tautai nei mū
sų liaudžiai.

Vydūnas nebuvo joks 'didelis lietuvių 
tautos patriotas, joks uolus kovotojas už 
lietuvių tautos išsilaisvinimą.

Laikotarpis, kuris apėmė Vydūno gy
venimą, lietuvių tautai (ir visam pa

sauliui) jos istorijoje buvo patsai įdo
miausias ir svarbiausias.

Per šį laikotarpį atgijo ir sakyčiau 
susikonsolidavo lietuvių tautinė sąmonė. 
Gfciė ir brendo lietuviškoji spauda. Lie
timą pergyveno 1905 metų revoliuciją; 
Lietuva pergyveno dvi žiaurias vokiečių 
okupacijas,—per pirmąjį ir anrąjį pa
saulinius karus. 1918-1919 metais Lie
tuvoje buvo įsikūrusi tarybinė vyriausy
bė, bet buržuazijai, su išlaukiniais talki
ninkais, pavyko ją sužlugdyti. Tuomet 
Lietuva buvo paskelbta nepriklausoma 
buržuazine respublika, kurioje siautėjo 
žiauri reakcija. Pagaliau Lietuvos liau
dis galutinai nusikratė išnaudotojais ir 
įsikūrė tarybinę respubliką.

Kaip matome, per trumpą, palyginti, 
laikotarpį lietuvių tauta iškentėjo daug 
kančių ir pergyveno didžius perversmus, 
kol atsistojo į dabartinę savo būklę.

Buvo. Lietuvoje nemaža sąjūdžių ir 
organizacijų, tačiau Vydūnas prie jokio 
judėjimo aktyviai neprisidėjo. Jis, lyg 
sėdėdamas dramblio kaulo bokšte, “ne-ų 
kaltybės bokšte,”- esančiame kur tai 
dausose, iš ten tik stebėjo, kas čia, žemė
je! darosi, ir rašė apie tobulybę, žmogaus 
išvidinį atsimainymą ir kitus abstrak- 

fdjfrus dalykus.
Kristijonas Donelaitis,—taip pat Ma

žosios Lietuvos sūnus, rašytojas,—sukū
rė, palyginti su Vydūnu, nedaug, tačiau, 
realistas Donelaitis buvo ir bus didžiuo
ju lietuvių tautos poetu dėl to, kad jis 

piešė vargo žmonių gyvenimą ir jų iš
naudotojų nedorybes. Piešė realiai, ryš
kiomis, visiems matomomis ir supranta
momis spalvomis.

Tiesa, čia ir ten, Vydūnas savo miste
rijose palietė senovės lietuvių karus,

Tiesa' ir tai, kad hitlerininkai vie
ną kartą buvo Vydūną areštavę, bet tai, 
atrodo, buvo kaž koks nesusipratimas, 
daugiau niekas. Nes pats Vydūnas tik 
neseniai štai-ką rašė:

“Vėl giliai ir mane tai palietia, kad 
tūli Tilžiškiai Vokietiai, kurie gyve
na Detmolde, mane pasitinka labai 
širdingai ir su pagerbimu. Tilžėje 
tūlais metais rodėsi, lyg kad Vokie
tiai mane smerkia, o dabar iš jų pa
tiriu, ką nebūtiau tikėjęs. Tūli bu
vo net augšti valdininkai...” (Drau
gas, š. m. sausio 31 d.).

Taigi, net tūli buvę aukšti hitleriniai 
valdininkai Vydūną pasitinka “labai 
širdingai ir su pagerbimu”!

III.
Vydūnas buvo teosofiškas filosofas.

* Kas yra teosofija? Tai savotiška re
ligija, kilusi iš Azijos. Teosofija— grai
kiškos kilmės žodis, lietuviškai, atsieit, 
reikštų: “dieviškąją išmintį,” “dievišką 
galvojimą” ir tam panašiai. Tai, paga
liau, mistiška filosofinė pažiūra, su ku
rios pagalba galima esą išaiškinti ant
gamtinius reiškinius, surasti ’“tikrąją 
tiesą” religijose ir moksle.

Dar 1875 metais Amerikoje buvo su
organizuota Teosofinė Draugija, kuriai 
priklausė vidurinės klasės žmonių. Jos 
vyriausiu tikslu buvo: įkurti visapasau- 
linę žmonijos broliją ir išaiškinti mistiš
kąsias gyvenimo paslaptis. Teosofistai 
savaip supranta Dievo esmę ir jie mano, 
jog tik jie vieni težino jo tikruosius no
rus ir veiksmus. Bet ir teosofijoje yra 
keletas šakų, sakytum, sektų. Amerikos 
lietuviuose šiuo metu, man rodos, Kl. 
Jurgelionis seka ką nors panašaus į teo
sofinę filosofiją, sprendžiant pagal jo 
vėlesniuosius eilėraščiuose pasisakymus. 
Teosofija yra reakcinė filosofija.

Taigi ir teosofas Vydūnas, atitrūkęs 
nuo liaudies, nebūdamas materialistu, 
statydamas centran sąmonę, o ne mate
riją, medžiagą, negalėjo išspręsti jokio 
svarbesnio nei gamtinio nei visuomeni
nio klausimo nei savo misteriškose dra
mose neigi savo filosofiniuose traktatuo
se.

Kaip minėjau,' Vydūnas mėgo daug 
kalbėti apie žmogaus dorybes, dorovin
gumą, apie jo polinkių apšvarinimą, jau
smų pagilinimą, sąžinės pažadinimą, ir 
t. t. Bet visa tai yra abstraktūs, nuo 
žmonių gyvenimo atitraukti dalykai, su 
tikruoju gyvenimu nieko bendra neturi!

Klasinėje visuomenėje dora ir doro
vingumas dvejaip'suprantami: kas vieš
pataujančiai klasei dora, tas pavėrgtajai 
klasei —nedora. Žmonijos istorija — 
klasių kovos istorija. Tik kai nebus kla
sių, nebus išnaudotojų ir išnaudojamųjų, 
visuomenė nusistatys dorovingumo ben
druosius dėsnius ir pagal juos gyvens, 
tvarkysis. Vydūnas nesuprato to, kad 
ne žmonių sąmonė nusako jų buitį, bet 

jų visuomeninė buitis nusako jų sąmonę. 
> Teosofas Vydūnas'atsisakė pripažinti, 
jog tikrasis ir vienintelis būdas gamtos 
reiškiniams (“paslaptims”) pažinti ir 
aiškinti .yra ne teosofija, o dialektinis 
materializmas. Gi visuomeniniams reiš
kiniams suprasti ir jiems aiškinti yra 
kitas tikrasis būdas bei priemonė,— is
torinis materializmas.

Aišku, ne vienas filosofas Vydūnas 
klaidžiojo teosofų ir kitokių buržuazinių 
filosofijų pelkėse, — klaidžiojo ir tebe
klaidžioja daugybė ir kitų aukštus mok
slus baigusių vyrų ir moterų. Ir tai 
trukdo, tai kenkia visuomenei žengti pir
myn.

IV.
Stambesnieji. Vydūno scenos-veikalai: 

“Prabočių šešėliai,” “Jūrų varpai,” 
“Amžina ugnis,” žvaigždžių takais,” 
“Likimo bangas,” “Gaisras.”

“Prabočių šešėlius” Vydūnas pradėjo 
rašyti 1900 metais, o baigė 1907. Tai 
yra lyg trilogija, apimanti tris dalis: 
“Vėtra,” “Ne sau žmonės” ir “Šventa 
ugnis.” Be to, ‘P. š.” turi ir prologą, 
“Angą.”

Kadangi Vydūnas tiki į žmogaus mi
rimą ir prisikėlimą (atgimimą), tai šio
je mistiškoje dramoje, ar kaip pavadintu
me, pas jį' tas pats asmuo čia veikia, kaip 
Tautvyda, kitur, kaip Mantvyda, o pas
kui gema baudžiauninku jau krikščioniu 
Mykolu, net kovojančiu prieš dvarinin
ką, beginant savo Aliutę. Pagaliau tas 
pats asmuo dar kartą gema, vėl kaip 

, Tautvyda!
Vydūnas, kaip matome, šia savo filo

sofija pralenkia visus kitus, žinomesnius 
mistiškus pasaulio rašytojus.

Prieš apie 30 metų vienas Vydūno kri
tikų šitaip apie jo dramas pasakė:

“... svarbiausia Vydūno ypatybė 
tai perdidelis jo dvasiškumas. Jis 
lyg neštų savyje permatomu stiklu 
apdengtą .degantį žibintuvą, bijoda
mas, kad kas jo nepastūmėtų, stiklo 
nesudaužytų, žiburio neužgesytų. 
Tš vidaus, iš vidaus tiktai žmogus 
teauga,’ skelbia Vydūnas. Tš 1-eng- 
gvo! Iš lengvo!’— baimingai perta
ria jis. O jei tu esi surakintas ver
gas, jei tau neleidžia apreikšt, kas 
yra kilnaus tavo viduje, tai kas gi 
belieka -*• dejuot ir kentėt?...”

Vydūno raštai,— misterijos, dramos, 
straipsniai apie jo filosofiją, — nebuvo 
ir nebus lietuvių liaudyje populiarūs ne 
tik dėl jų turinio, dėl vydūniškai filo
sofinio “mistiškumo,” o ir dėl kalbos. Jo 
rašymo štilius^ kalba, neva labai ištobu
linta, ištikrųjų yra paini, tiesiog sunki, 
negyvenimiška.

Mūsų žmonės mėgsta maironišką, že
maitišką (nuo Žemaitės), j'anonišką, 
cyirkišką stilių ir kalbą, nes ji. jiems aiš
kiai suprantama, nes tai jų pačių kalba. 
Jie Vydūno filosofijos ir jo kalbos bei 
rašybos niekad neįsisavins, kadangi tai 
nėra gyvenimiška.

Vincas Mykolą itis-
i Putinas

(Gimimo 60 m. sukakties proga)
N. Mykolaičio-Putino vardas plačiai 

žinomas mūsų respublikos visuomenei.
Gimęs ir augęs Suvalkijos vidutinio 

valstiečio šeimoje, busimasis rašytojas, 
baigęs Marijampolės gimnaziją, stojo į 
Seinų kunigų seminariją, o vėliau dar 
dvejetą metų mokėsi Petrogrado katali
kų dvasinėje akademijoje.

Kūrybinį darbą pradėjęs 1912 m., V. 
Mykolaitis-Putinas parašė stambų pluoš
tą lyririės poezijos, kurioje realistiškai, 
optimistinėmis nuotaikomis pavaidavo 
gamtą, jos grožį. Tokie eilėraščiai, kaip 
“Pabudai, žemele”, “Pumpurėlis”, “Pa
vasario burtas”, “Debesėliui” ir eilė ki
tų, yra mūsų praeities peizažinės lyrikos 
vertingi pavyzdžiai.

Ankstyvojo laikotarpio V. Mykolaičio- 
Putino kūrybai didelę įtaką turėjo rusų 
klasikinė poezija — Puškino, Lermonto
vo ir kitų poetų kūriniai, o taip pat 
lietuvių klasikinės poezijos pavyzdžiai.

Pirmojo pasaulinio karo metu ir po 
karo V. Mykolaičio-Putino poetinėje ir 
draminėje kūryboje ima stipriai reikš
tis dekadentinės-simbolistinės nuotaikos, 
kurios ypač pasireiškė jo eilėraščių rin
kinyje 'Tarp dviejų aušrų”.

1923 m., tapęs Kauno universiteto do
centu, V. Mykolaitis-Putinas dėsto lietu
vių literatūrą.

1931—1932 m. m. V. Mykolaitis-Pu
tinas išleidžia savo romaną “Altorių še
šėlyje.”

Šiame romane autorius buvo užsibrė-

Lietuvos valstybinio tea tro-operos rūmai Vilniuje.

žęs išspręsti kunigavimo ir poetinės kū
rybos santykius, bet, nepaisant savo su
manymo, o iš dalies dargi prieš jį, auto
rius, realistiškai vaizduodamas kunigų 
gyvenimą, jų veidmainiškumą, jų mora
linį supuvimą, vietomis įtikinamai de
maskavo klerikalus.

Klerikalinio auklėjimo metodų, kleri
kalinės reakcijos šulų veiklos demaskavi
mas turėjo pažangią reikšmę buržuazi
nės visuomenės sąlygomis, nors visumo
je autorius ir nesiekė kovoti prieš kapi
talistinę santvarką Lietuvoje ir prieš 
vieną jos ypatingai svarbų ramsčių — 
katalikų bažnyčia.

Vėliau išleistame “Krizės” romane au
torius neteisingai vaizdavo Lietuvos gy
venimą, iškraipytai parodė darbo žmo
nių atstovus.

Fašistinės okupacijos metais V. My
kolaitis-Putinas padarė eilę stambių 
klaidu.

Išvijus vokiškuosius grobikus, V. My
kolaitis-Putinas tarybinės santvarkos, 
socialistinės statybos laimėjimų poveikiu 
įsijungia į aktyvų literatūrinį ir pedago
ginį darbą dėstydamas universitete, 
dirbdamas LTSR Mokslų akademijos li
teratūros institute. 1950 m. išėjusiame 
naujų jo eilėraščių rinkinyje “Sveikinu 
žemę”, rašytojas davė eilę vertingų po
ezijos kūrinių: “Jo vardas”, “Kantata 
Tarybų Lietuvos dešimtmečiui”, “Tary
binių tautų šeimai”, “Didžiojo Spalio 
vaizdai” ir kt.

Šiuose savo kūriniuose rašytojas ap
dainuoja tarybinių tautų draugystę, 
Stalino genijų, išreiškia džiaugsmą Ta
rybų Lietuvos darbo žmonių laimingu, 
šviesiu gyvenimu broliškoje tautu šeimo
je.

Kai kuriuose pastarojo meto eilėraš
čiuose, ypač eilėraštyje “Tylėt negali
ma”, poetas pasmerkia imperialistų žvė
riškumus Korėjoje, išreiškia neapykantą 
imperialistams, kviečia doruosius pasau
lio žmones į kovą už taiką.

V. Mykolaitis-Putinas yra daug nu
dirbęs tyrinėjant lietuvių literatūros is
toriją. Tačiau šiuose jo darbuose buvo ir 

' klaidų. Vertindamas kultūrinį palikimą 
kai kuriuose savo straipsniuose (ypač 
apie Maironį) jis laikėsi buržuazinės 
“vieningos srovės” teorijos, už ką jis bu
vo pagrįstai kritikuojamas.

V. Mykolaitis-Putinas teisingai verti
na principinę kritiką kaip rimtą idėjinę 
paramą rašytojui, stengiasi pakelti1 savo 
idėjinį-politinį lygį, geriau įsisavinti 
dialektinio materializmo pasaulėžiūrą ir 
kūrybiškai pritaikyti ją literatūros ir 
mokslo darbe. ,

Reikšmingas V. Mykolaičio-Putino 
darbas ir poezijos vertimų bare. Jis 
meistriškai išvertė A. Mickevičiaus 
“Krymo sonetus” ir “Konradą Valenro
dą”, o šiuo metu verčia “Poną Tadą”. 
Jis taip pat išvertė nemaža rusų klasiki
nės poezijos lyrinių kūrinių.

Didelį ir atsakingą darbą V. Mykolai
tis-Putinas dirba Vilniaus Valstybinia
me universitete, dėstydamas lietuvių li
teratūrą, o taip pat LTSR Mokslų aka
demijos Lietuvių kalbos ir literatūros in
stitute, ruošiant lietuvių literatūros isto
riją.

Nuoširdžiai linkime įžymiam rašyto
jui Vincui Mykolaičiui-Putinui naujų 
kūrybos ir literatūros mokslo laimėjimų 
mūsų liaudies labui, mūsų didžiosios ta
rybinės Tėvynės šlovei.

J. Šimkus.

Šypsenos
OI, GAILA MAN PONŲ! •

Oi, gaila man ponų 
Senos Lietuvos, 
Neteko tėvynėj 
Duonelės baltos.

Laimingi jie buvo, 
Kai valdė dvarus, 
Linksmai pagyveno— 
Turėjo vergus.

.. I I

Per ugnį išbėgo, 
Palikę dvarus..
Prardo jie turtą ; 
Ir savo vergus.

\

Amerikon kviečia
Jie savo ponus.
Jiems žada pagalbi 
Ir žada namus.

•Chicagon suskrido 
Varnai Lietuvos, 
Skaniai pasivalgė 
Bėrioko mėsos...

Čionai iki šiolei 
Nematė vargų, 
Kol Blofas dar turi 
Kasoj pinigų.
Sutiko juos žmonės 
Širdingai, karštai:— 
“Čionai jūsų laukia 
Visokie darbai...
Čia, mielas ponuli,
Darbeli sau rask, v 7

Jei ne, tai nors duobę 
Pats sau išsikask...” “
“Tik kad šie storžieviai 
Dirbtuvių vergai, 
Tokie nemandagūs, 
Mūs buvę tardai.
Sutikę jie poną:
‘Ką gersi?’ neklaus.
Pirmiausia: ‘Ar dirbi?’ 
Jie tave užklaus!
Ir už įžeidimą 
Neatsiprašys,— 
Dar tave ant juoko 
‘Draugu’ pavadins!..”,
Nelaimė, ponuliai, 
Nelaimė,—kas bus?
Kada gi jus Justas ; 
Grąžins į namus?!

Paklydėlis ,,,

“BLINDA CHIC AGO J E"
CHICAGO.— Kovo 8 dieną Čikagiškis 

Roselando Aido Choras statys scenoje 
Lendsbergio - Žemkalnio melodrama 
“Blindą.”

įvairūs išsireiškimai .
Badu mirštančiam žmo

gui meilė ir biznis, šeimyna 
ir religija, menas ir patrio
tizmas yra niekas kitas, kai 
tik žodžių šešėliai.

O. Henry
(Vakarų širdis.) M

Kai beturtis žmogus aV: 
randa seniai prapuolusį* 
kvoterį, kuris buvo įstrigęs' 
jo brusloto pamušale, jis: 
daug labiau džiaugiasi savo' 
radiniu negu bent kuris mi
lijonierius džiaugtųsi, dar 
vieną milijoną “pasidaręs.”',

O. Henry t
(Miesto balsas) -’

Miegodami mes neveid* 
mainiau j ame. Wm. Hazlitt

3 pusi.-Laisve (Liberty) - šeštadien., Kovo-March 7, 1953



Gyvulininkyste Lietuvos 
respublikoje

Kur ir kaip sudėtas Amerikos 
kapitalas?

verčiasi 
Visuome- 
— tūks- 

kiaulių, 
Vie-

chanizavimas. Lietuvos gy
vulininkystės fermose per 
kelerius paskutinius metus 
įsteigta tūkstančiai pašarų 
šutintuvų, siloso kapoklių 
ir kitų mašinų. Į fermas 
nutiesti v a n d e ntiekiai ir 
elektros laidų linijos. Kai 
kurių artelių diendaržių vi
duje nutiesti siaurieji ge
ležinkeliai pašarams ir 
mėšlui vežioti. Atskiruose 
kolūkiuose gyvulininkystės 
fermose yra automatiniai 
girdytuvai.

Didelę pagalbą mechani
zuojant darbą kolūkiams 
teikia mašinų - traktorių 
stotys. Ainiai, vien 1952 m. 
Kauno srities Jurbarko 
MTS 'montuotojų brigada 
nutiesė vandentieki,instalia- 
vo 650 automatinių girdy- 
tuvų ir sumontavo mašinas 
pašarams ruošti šių kolū
kių fermose: Spalio 31-jų 
metinių vardo. “Bolševiko,” 
“Naujosios sodybos,” “Pir
mūno,” “Tarybinės žemės,” 
“Gegužės Pirmosios.” Jur
barko MTS padeda kolū
kiams ir ruošiant pašarus. 
1952 metais ji užraugė/kol
ūkiuose apie 20,000 centne
riu siloso, v

WASIIINGTON, D. C. — 
Kapitalistinio “Survey of Cur
rent, Business” žurnalo pra
ėjusių metų gruodžio mėnesio 
laidoje randame labai įdomių 
davinių apie Amerikos kapi
talo ekspansijas po visą pa
saulį. šitie duomenys kalba 
apie tiesioginius kapitalo įdė
jimus. •»

Paskelbtaisiais 
mis, 1950 metų 
Jungtinių Valstybių
niai kapitalo įdėjimai užsie
nyje sudarė 
palyginti su 
1943 metais ir 6,700,000,000 
1936 metais.

duomeni- 
pabaigoje 

tiesiogi-

$11,804,100,000
$7,900,000,000

pat Mariampolės 
yra • “Skaisčiūnų”
Jis taip pat spe-

MARIJAMPOLĖ.— Rim
tų laimėjimų pasiekė Lie- 

” tuvos gyvulininkai. ‘Įrody
mų galima rasti bet kurfa- 
me respublikos rajone.

T ...Nuo Kauno plentas 
eina į Marijampolės rajoną. 
Čia visi kolūkiai 
gyvulininkyste, 
niniuose ūkiuose 

» tančiai galvijų,
avių, daug paukščių, 
na geriausių rajono gyvu
lininkystės fermų yra “Šeš
upės” kolūkio ferma, kuri 

r -- yra garsi didžiai produkty- 
; viais pieniniais gyvuliais in 

puikiomis kiaulėmis. Šia
me kolūkyje gyvena ir dir
ba garsioji melžėja Magdė 
Vosylienė. Ji prižiūri de
šimt karvių. 1951 metais 

'Vosylienė prirųelžė po 4,- 
J 350 kilogramų pieno iš 

kiekvienos karvės, o per 
dešimt 1952 metu mėnesiu 
—po 4,100 kilogramų. To- 

..kius pat gausius pieno iš- 
milžius “Šešupėje” gavo 

...melžėjos Tekorienė, Alek
sandravičiūtė ir kitos, 
r Kiekvienos karvės viduti- 
. nis išmilžis kolūkyje sudarė
- 4,000 kilogramų. Visuome- 
.• ninė gyvulininkystė duoda

• ’ kolūkiui daug pajamų. 1952
metais jos sudarė apie pusę 

” milijono rublių.
Tame 

...rajone 

...kolūkis.
. cializuojasi gyvulininkystės 

.srityje. Kolūkyje yra pre- 
.... kine pieno ferma, o taip pat 
...kiaulininkystės ir paukšti- 
_. ninkystes fermos, čia taip.

pat pasiektas žymus gyvu- 
\ Irų produktyvumas, šitos 

artelės melžėjos gauna po 
3,500 kilogramų pieno iš 
kiekvienos karvės.

Labai produktyvia gyvu
lininkyste yra išgarsėję 
Kalvarijos rajono kolūkiai.

Prie Latvijos sienos yra 
-< vienas stambiausiu •Lietu
-vos gyvulininkystės 'rajonų 
—Biržai. Šio rajono kolū-

• kiai ypatingą dėmesį skiria
* lašinių ir bekono gamybai.

Kiaulininkystės fermose 
dirba puikūs meistrai, ku
rie mėgsta savo darbą ir 
tobulai jį moka. Geriausi 
iš jų yra “Tarybinio arto
jo” kolūkio gyvulininkai. 

.,Per dešimt 1952 metų mė- 
,nėšių jie nupenėjo 13,500 
.m. kilogramų kiaulienos. “Ta-
- rybinio artojo” kolūkio pa

ujamos sudaro šimtus tūks
tančių rublių. Per pasta
ruosius trejus metus artelė

r.'”įsigijo bendram naudojimui
• 5 sunkvežimius, daug ma- 
■ Šinų pašarams ruošti -- pa-
• šarų šutintuvus-, siloso ka- 
; pokles, šakniavaisių plautu-
• vus ir tt. a

Galima pateikti daug ki-
• tų pavyzdžių, bylojančių apie 
2 sėkmingą Lietuvos gyvuli-
• ninku darbą. Bet ir pa-
• teiktųjų faktų visiškai pa-
• kanka, kad galima būtų įsi- 
’ vaizduoti produktyviosios 
I gyvulininkystės išsivysty-

mo lygį Lietuvos respubli-
• “ koje.

Lietuvos gyvulininkų lai- 
;*:mėjimų pagrindą sudaro 

tokie faktoriai, kaip gera 
■ ^pašarų bazė, puikūs gyvu- 

~:lininkystės fermų įrengi- 
JZimai, visų tarybinės zootech- 
£;nikos pasiekimų panaudoji- 
‘jymas. Gyvulių šėrimas, lai- 
’L’kymas ir priežiūra organi- 
I^zuota pagal mokslo reikala
is vimus. Visi gyvuliai yra 
.‘^.veisliniai: karvės — lietu- 
£ viškosios juodkeršes veis- 
>oUės, kiaulės — lietuviškosios 
£•’ baltosios, avys — juodgal- 
•’ ’vės.
2. • Didžiai paplito darbo me-

Naujas reiškinys Lietu
vos gyvulininkų gyvenime 
yra glaudus ryšys su moks
lininkais. 1952 m. įsteigta
sis respublikos Mokslų Aka
demijos Gyvulininkystės ir 
veterinarijos mokslinio ty
rimo institutas, Baisogalos 
gyvulininkystės mokslinio 
tyrimo stotis gvildena itin 
svarbias mokslines proble
mas gyvulininkystės srity
je, padeda kolūkiams pa
siekti gyvulių produktyvu
mo pakilimą. Šių . Įstaigų 
moksliniai' darbuotojai dir
ba didelį darbą fermose ir 
valstybiniuose lietuviškųjų 
veislių gyvulių veisimo 
punktuose. Kalvarijos, Vil
kaviškio, Kybartų ir kituo
se rajonuose mokslinį dar
bą kolūkiu fermose dirba 
instituto d a r b u-o tojai R. 
Makoveckas, J. Ibenskas, 
A. Blažys. Dažnai į kai
mus išvyksta veterinarijos 
mokslų daktaras 
rius F. 
kystės 
stituto 
benka 
kai.

profeso- 
Šivickas, Gyvulinin- 
ir veterinarijos in- 
direktorius R. Že- 

bei kiti mokslinin-

Šis mokslo ir praktikos 
žmonių bendradarbiavimas 
yra patikimas Lietuvos res
publikos gyvulininkystės 
tolesnių laimėjimų laidas.

M. Bieliauskas

Pranešime nurodoma, kad 
Amerikos kapitalas tebesi- 
skverbė į Anglijos, Prancūzi
jos ir kitų kolonijinių valsty
bių įtakos sferas. Apie 70% 
Amerikos tiesioginių kapitalo 
Įdėjimų — $3,239,100,000 — 
buvo Kanadoje ir Lotynų 
Amerikoje. Tiesioginiai kapi
talo įdėjimai Lotynų Ameri
kos šalyse išaugo daugiau 
kaip dviem trečdaliais — nuo 
$2,721,000,000 1943 metais 
iki $4,675,000,000 1950 -metų 
pabaigoje. Per septynerių me
tų laikotarpį kapitalo įdėji
mai į naftos ir apdirbimo pra
monę Kanadoje, Venecueloje 
ir Brazilijoje išaugo daugiau 
kaip dvigubai ir sudaro $1,- 
300,000,000 iš bend, padidėji
mo $2,000,000,000. Bendroji 
Amerikos kapit. įdėjimų Ve
necueloje suma per tą laikor 
tarpį išaugo nuo 372,000,000, 
iki 981,000,000: kapitalo įdė
jimai Brazilijoje išaugo nuo 
$232,000,000 iki $627,000,- 
000; kapitalo įdėjimai Kubo
je pakilo nuo $526,000,000 
iki $638,000,000 ir tt.

Per tą patį laikotarpį Jung
tinių Valstybių tiesioginiai 
kapitalo įdėjimai nuo Vakarų 
Europos priklausomosiose ša
lyse išaugo nuo $231,800,000 
iki $429,800,000, tame tarpe: 
nuo Anglijos 
se Afrikos šalyse—nuo $26,- 
900,000 iki $40,900,000; nuo 
Anglijos ] 
Vakarų pusrutulio šalyse — 
nuo $36,600,000 iki $66,800,- 
000; kitose nuo Anglijos pri
klausomosiose šalyse — nuo 
$29,500,000 iki $186,500,000; 
Prancūzų šiaurės Afrikoje — 
nuo $8,300,000 
000 kitose nuo 
priklausomosiose 
$4,600,000 iki 
nuo Belgijos, Portugalijos ir 

priklausomosiose 
$5,800,000 iki

Amerikos tiesioginiai kapi
talo įdėjimai visuose kituose 
rajonuose (be Vakarų pusru
tulio, Vakarų Europos, Rytų 
Europos šalių) išaugo nuo 
486,500,000 1943 metais iki 
$1,361,300; 1950 metų pabai
goje, tame tarpe: Australijo
je — nuo $114,100,000 iki 
$197,900,000; Naujojoje Ze
landijoje — nuo $13,700,000 
iki $24,800,000; Pietų Afri
kos Sąjungoje — nuo $49,- 
900,000 iki $139,900,000; 
Saudi Arabijoj, Irake, Trans- 
jordanijoje, Libane ir Sirijoje
— nuo $54,300,000 iki $574,- 
600,000.

Pranešime pažymima, kad 
kapitalo įdėjimų Persų įlan
kos rajone bendroji suma per 
laikotarpį nuo 1943 iki 1950 
metų padidėjo beveik $700,- 
000,000. 1950 metų pabaigoje 
Amerikos tiesioginiai kapita
lo įdėjimai Indijoje 
$37,700,000, 
$7,800,000; 
$58,200,000.

Pranešime 
m i Amerikos
pitalo įdėjimai užsienyje pa
gal ekonomikos šakas 1950 
metams: žemės ūkis — $544,- 
900,000; rūdos pramonė ir 
metalurgija — $1,113,500,- 
000; naftos pramonė — $3,- 
436,900,000; apdirbimo pra
monė — $3,844,500,000; 
transportas, ryšiai ir komuna
linio aptarnavimo įmonė — 
$1,428,200,000; prekyba — 
$758,500,000; finansai ir 
draudimas — $439,700,000; 
kinematografijos pramonė — 
$111,600,000; žemės sklypai
— $37,300,000 ir visa kita — 
$89,000,000.

sudare
Pakistane —

Indonezijoje —

šitaip suskirsto- 
tiesioginiai ka-

Nashua, N. H
apie velionįDar

Juozą Simutį

Neseniai buvo apie jį Lais-
/V, Ldlllt irtipc . Į . .

priklausomosio- v^e ra&y4a> bet, mums lodo- 
si, nepakankamai. Be to, mir
ties diena buvo klaidingai pa-

priklausomosiose i žymėta. Todėl čionai plačiau 
'ut.iilin šalvsn — pažymėsime.

Ispanijos 
šalyse — nuo 
$9,600,000.

Amerikos 
mai Anglijoje 
$518,800,000
000; Prancūzijoje 
$167,400,000 iki 
000.

iki $14,500,- 
Prancūzijos 

šalyse —nuo 
$17,500,000;

kapitalo įdėji- 
išaugo nuo 

iki $839,700,- 
— nuo 

$285,100,-

Juozas Simutis, gyvenęs po 
num. 19 Pearson Ave., Na
shua, N. H., mirė 1953 metų 
vasario 19 d. Išsirgo tris mė
nesius.

Juozas priklausė prie pa
šaipūnės Nashua draugijos ii 
per daugelį metų vadovavo 
Lietuvių Kooperatyviškoms 
Kapinėms. Jis buvo vienas iš 
tų kapinių įkūrėjų ir labai 
daug darbavosi jų palaiky
mui. Už tą sunkų darbą jis 
buvo visų didžiai gerbiamas. 
O jis darbuodavosi dėl kapi
nių sunkiai, ruošiant piknikus 
bei išvažiavimus, kad padary
ti ekstra pinigų dėl kapinių 
pagerinimo ir užlaikymo.

Mirusios yra sekamos Narės:

Išreiškimas Pagarbos Mirusioms 
Kliubo Narėms

Elena Kaziliūnienė
Eva Markevičienė
Elzbieta Beniulienė
Rozalija Kazlauskienė
Antanina Kangiserienė
Ona Turskienė-Pukelienė

MOTERŲ APŠVIETUS KLUBAS.
Montello, Mass.

ŽINIOS Iš LIETUVOS

stadionai —Valstybinis, “Di
namo” ir Jaunimo (“Žalgi
rio”). Jų tribūnose — apie 
30 tūkstančių sėdimų vietų. 
Įrengta didelė Vilniaus uni
versiteto sporto salė.

šiomis dienomis patvirė^i- 
tas respublikinio žiemos plau
kymo baseino projektas. Jis 
bus įrengtas puošniuose rū
muose, turės šešis plaukymo 

, tankus, tribūnas, pagalbines 
i patalpas. Statybą numatyta 
pradėti šiais. metais.

Be to, šiais metais projek
tuojama pradėti

l draugijos sporto 
bą.

| Jaunimo sode
Vilniaus teniso klubo aikšty
no įrengimas. Viena šalia ki

štos čia bus devynios aikšte
lės.

“Spartako” 
rūmų staty-

bus baigtas

šventiąkai atrodė Šiauliai 
Naujųjų Metų naktį. Sutemus 
įvairiaspalvių lempučių gir
liandos sužibėjo Pergalės aik
štėje, gatvėse, apsnigtuose 
parkuose ir skveruose. Sutik
dami Naujuosius Metus, dar
bininkų klubuose, artimųjų ir 
draugų aplinkoje, šiauliečiai, 
kaip ir visi tarybiniai žmonės, 
savo pirmąjį tostą pakėlė už 
visos liaudies laimūs kūrėją, 
už didįjį Staliną.

Naujųjų Metų naktį gausu 
žmonių buvo darbininkų klu
buose. Geležinkelininkų klu
be įvyko kaukių balius. Iškil
mingai Naujieji Metai buvo 
sutikti “Elnio” odos-avalynės 
kombinate, Šiaulių statybos 
tresto klubuose, mokyklose.

Miesto darbo žmonės Nau
juosius Metus sutiko viena 
mintimi—ir ateityje negailėti 
savo jėgų penktojo penkme
čio planui sėkmingai įvykdy
ti.

10

stoties kolektyvas 
žaliųjų konvejerių 
pritaikytas vietos 
ir įvairių gyvulių 

šios sčhe- 
pavasario

kelienė ir kiti stoties moksli
niai bendradarbiai.

Remdamasis eksperimenti
niame ūkyje atliktais tyrimais 
ir priešakinių kolūkių bei ta
rybinių ūkių patyrimo apiben
drinimu, 
paruošė 
schemas, 
sąlygoms
rūšių reikmėms, 
mos, skirtos nuo 
iki vėlyvo rudens be pertrū
kių gauti labai maistingą ža
liąją masę, įdiegiamos dau
gelyje respublikos kolūkių.

Stotis turi platų atraminių 
punktų tinklą žemės ūkio ar
telėse ir praturtina kolūkinę 
praktiką naujaisiais mokslo 
pasiekimais. Per pastaruosius 
penkerius metus prie stoties 
suorganizuotuose kursuose to
bulinosi daugiau kaip 500 
kolūkinių' gyvulių augintojų.

Ruošiama n pavasariui

SKUODAS. — Priešakiniai 
rajono kolūkiai gyvai ruošiasi 
pavasariui. Artėjantieji rinki
mai į vietines Darbo žmonių 
deputatų tarybas sukėlė nau
ją socialinio lenktyniavimo 
bangą. “Pabaltijo” ir “Auš
ros’’ kolūkiuose baigtas sėk
los supylimas. Sėkmingai re
montuojamas žemės ūkio In
ventorius. “Pabaltijo” žemės 
ūkio artelės kolūkiečiai atve
žė daugiau kaip 30 tonų mi
neralinių trąšų. Iki vasario 22 
d. jie įsipareigojo pilnutinai 
pasiruošti pavasario laukų 
darbams.
. Aktyviai įsijungė į socialis
tinį lenktyniavimą už pavyz
dingą pasiruošimą pavasariui 
“Taikos”, “Laisvės”, “žemy
tės” kolūkiai ir eilė kitų.

fi

savo dviemis vaikučiais. JisuMrs. Ray H. Bley 
skaito jiems linksmą naujieną, kad jų tėvas randasi 
Šiaurinėje Korėjoje karo belaisviu. Kaip žinoma, 
Bley yra vienas iš tų, kurie padarė pareiškimus, kad 
Amerikos armija Korėjoje vartoja bakteriologines 
priemones. = _ ■

Bibliotekų darbuotojų • 
atestavimas

ŠIAULIAI. — Pasibaigė 
dienų trukęs bibliotekų dar
buotojų atestavimas, kurį su
rengė srities kultūros-švieti
mo įstaigų skyrius ir srities 
biblioteka. Atestavimą sėk
mingai praėjo 138 biblioteki
ninkai. Geriausias žinias paro
dė Pasvalio, Rokiškio, Biržų 
ir Kupiškio rajonų bibliotekų 
darbuotojai.

Labai gerą įvertinimą gavo 
Pasvalio rajoninės vaikų bi
bliotekos vedėjos Markevičiū
tės teorinės žinios ir prakti
nis darbas. Bibliotekoje yra 
apie 750 nuolatinių skaityto
jų. čia gerai organizuotas 
masinis politinis darbas. Re
guliariai rengiamos skaityto
jų konferencijos. Aktyviai 
veikia bibliotekos taryba. Bi
blioteka tapo tikru kultūros 
židiniu;

Kolūkiečių įkurtuvės

PANEMUNĖ, I. 6 d.— 
“Gintaro” kolūkyje . statoma 
gyvenvietė, šiomis dienomis 
kolūkiečių Juozo Statkevi- 
čiaus ir Antano Žukausko šei
mos atšventė įkurtuves nau
juose namuose.

Iš vienkįemių į kolūkinę 
gyvenvietę jau persikėlė 15 
kolūkiečių šeimų. Naujuo
siuose namuose dega lljičiaus 
lemputės.

(Iš skaitytojų laiškų)

Pavasario sėjai ruošiasi 
Vilkaviškio rajono Komjauni
mo vardo žemės ūkio artelė. 
Kolūkio kalvė jau atremonta
vo eilę žemės ūkio padargų, 
vežimų bei kito inventoriaus.

A. Gilaitis

Triušių ferma yra įsteig
ta Mažeikių rajono čapajevo 
vardo kolūkyje. Joje yra 148 
triušiai. J. Sadauskas

tapo palaidotas
vasario 22 d.,

Juozas Simutis taipgi per 
daugelį metų buvo Laisvės 
ageptyąs. Jis stengdavosi 
gauti tiek naujų skaitytojų, 
kiek tik galima. Jis stojo už 
darbininkų klasę ir užsitarna
vo didelį kreditą už tai.

Velionis 
sekmadienį,
1953 m., 2 vai. po pietų. Jo 
kūnas buvo pašarvotas Char
les Kazlausko Funeral Home, 
o paskui palaidotas Lietuvių 
Kooperątyviškose Kapinėse. 
Į kapus palydėjo 27 automo
biliai. Prie karsto buvo daug 
gėlių. Atsisveikinti ir palydė
ti į kapus susirinko daug 
draugų ir giminių.

Jis paliko nuliūdime savo 
mylimą žmoną Mrs. Katheri
ne Simutis, brolius, anūkus ir 
anūkes.

Po laidotuvių Mrs. Simutis 
pakvietė visus gimines ir 
draugus į Lietuvių Klubą, 
kad juos pavaišinti iu jiems 
padekavoti. Draugai.

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

Mokslo pasiekimai— 
kolūkiams

ŠEDUVA, J. 6 d. — Prieš 
penkeris metus buvo suorga
nizuota Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos Baisogalos gyvu
lininkystės mokslinio tyrimo 
stotis. Ji teikia nemažą para
mą respublikos kolūkiams.

Vyresnysis mokslinis ben
dradarbis A. Bučinskas spren
dė gyvulių produktyvumo pa
didinimo ir produkcijos koky
bės pakėlimo klausimą. Tam 
tikslui buvo surengti palygi
namieji bandymai auginant 
ir silosuojant pašarines kultū
ras : kopūstus, saulėgrąžas, 
kukurūzą, žemės kriaušes, 
arklines pupas, vikių-avižų 
mišinį, šiais metais tyrimo 
zultatai bus apibendrinti 
rekomenduoti kolūkiams 
tarybiniams ūkiams.

Svarbią gamybinę reikšmę 
turi tyrimai, kuriuos vykdo 
R. Mąkaveckas, praėjusiais 
metais apgynęs kandidato di
sertaciją, A. Vainienė, J. Vaš-

re- 
ir 

bei

apsaugos

komiteto

Apsvarstė sveikatos 
skyriaus darbą

SKAUDVILĖ. — 
Skaudvilės rajono
biuras apsvarstė rajono svei
katos apsaugos skyriaus dar
bą, v

Greta pasiekimų 
gydymo-profilaktinį 
biuras iškėlė rimtų 
sveikatos apsaugos
darbe. Nepatenkinamai dirba 
Eržvilko gimdymo namai ir 
kitos sveikatos apsaugos įstai
gos.

gerinant 
darbą, 

trūkumų 
skyriaus

Partijos rajono komiteto 
biuras priėmė konkretų nuta
rimą sveikatos apsaugos 
bu i pagerinti.

dar-

Sporto įrenginiai

Skurdžiai atrodė prieš ka
rą Vilniaus sporto įrenginiai. 
Nė vienas jų netiko stambaus 
masto varžyboms surengti.

Pokariniais metais Vilniuje 
pastatyti ir rekonstruoti trys

Mokslinės veiklos 
koordinavimas

VILNIUS. — šalia Lietuvių 
kalbos ir literatūros institu
to, mokslinį-tiriamąjį darbą 
atlieka taip pat atitinkamus 
aukštųjų mokyklų katedros.

Šiomis dienomis Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute 
įvyko kalbininkų pasitari*^ 
kartu su universiteto ir P<edJ- 
goginio instituto lietuvių kal
bos katedrų darbuotojais. Bu
vo sudaryta bendra komisija 
lietuvių kalbos mokslinio-tyri- 
mo darbui koordinuoti.

KRISLAI
(Tąsa nuo pirmo puslapi?)

Dupkite progą vokiečiams 
pasirodyti pirmosios klasės 
barbarais ir jie jais pasisku
bins pasirodyti. Ne visi, žino- 
ma, bet reakcionieriai.

štai dabar Vakarinės Vo
kietijos seimas rimtai svarste 
ir gal greitai priims įstatymą 
kuris nustatys, kad visuose 
ginčuose tarpe vyro ir m o te n 
“paskutinis žodis” turi pri 
klausyti vyrui.

Vadinasi, . moteris nebu: 
laikoma‘lygiateisiu žmogumi 
Tai senas supratimas, atėjęs 
dar iš barbarizmo laikų. 2 

—o— / F
i

“Dėl jų (Roscnbergų) kal
tės nėra jokios abejonės/ 
šaukia menševikiško Keleivį 
redaktorius.

Jis, mat, neabejoja. . Jie 
mat, buvo nuteisti mirtin pa 
siremiant tokiais liūdiąinkjįis 
(sugedusiais ir suniekšSju 
siais), kokiais pasirodė . Gri 
gaitis ir Strazdas prieš And 
rulį ir Pruseįką,

Betgi milijonai ir milijoną 
žmonių rimtai abejoja Rosfen- 
bergų kalte. Rimtai abejbji 
net tie 1,500 dvasininkų, ku
rie reikalauja jiems mirties 
bausmę panaikinti.

Štai tą pačią dieną skai
tau pranešimą iš Rhode,Is
land, iš už netoli nuo Bosto
no, kad dešimt žymiausių^ Jwi- 
nigų pasiuntė pre z. EiseMĮįo- 
weriui prašymą Rosenoęrfcų 
pasigailėti. f

Nejaugi pas menševikus jro- 
beliko nė tiek žmoniškiį^o, 
kiek dar yra pas kunigus?/,1

■■ 1 • • •—
4 pusl.-Laisvė (Liberty)-šeštadien., Kovo-March 7, 1953
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Miami, Fla. Miami, Fla., Washington, 
D. C. ir kitose svarbiose vie
tose. Buvusi Florence žvirb-

gynime persekiojamų svetur
gimių, komitetas apdovanojo 
gynėjus kukliom dovanėlėm:

(Tąsa)
Aneta juokėsi iš tos energijos, kurią 

ji įdėdavo į tuos* žodžius.
— Negali būti!

♦

skonį, dėl kurio kiti jo jausmai ir jo. 
amžiaus būtybės jam atrodė prėski. Jis 
niekino Odetą ir šią mažą mergytę laikė 
esant žemiau jo vertybės.

— Ach! Myliu tave iki beprotybės!
(Nes ir būdama nuoširdi, ji buvo iš 

prigimties juokdarė.)
— Tetule Aneta! Noriu tave apka

binti.
; — Tuoj. ‘

— Tučtuojau. Aš noriu. Ateik, at
eik!

— Taip.
Ji ramiai baigė šukuotis.
Odeta nusivylusi vartėsi lovoje, nu- 

blokšdama paklodes visais .kraštais.
— O! ta moteris neturi širdies.
Aneta, prapliupdama juoku, pametė • 

šukas ir bėgo prie lovos.
— Mažoji kauke, kur tu tai sužvejo

jai?
Odeta pašėlusiai ją glamonėjo.
— Ne, n$.:. tu mane smaugi... gerai! 

^tai aš jau ir susivėlusi... šiandien man 
jau nebepasiseks apsirengti... Pabaisa, 
nebenoriu tavęs!

Mažytės balsas darėsi baimingas, arti 
ašarų, v

— Tetule Aneta! mylėk mane!.. Aš 
noriu, kad mane mylėtum... Prašau ta
ve... mylėk mane!

Aneta ją spaudė savo glėbyje.
—- Ach! — atsiduso Odeta jausmingai, 

— savo kraują už tave atiduočiau!
(Sakinys iš pigaus romano, nugirsto 

skaitant dirbtuvėje.)
Kai Markas būdavo tokių išsiveržimų 

liudininku, jis paniekinamai patempda
vo savo apatinę lūpą ir, susikišęs rankas 
į kišenes, pakėlęs pečius, oriai išeidavo.

•Jis niekino tą plepumą, tą sentimentalu- 
. mą moterų, kurios viską sako. Jis apie 
;tai vienam savo mažųjų draugų pareiš-

’— Tos moterys be skonio...
■ J : •

i Širdies gilumoje jis jautėsi nuskriaus- 
; tas dėl tos meilės, kurią jo motina eikvo- 
> jo Odetai: kai jis būdavo tos meilės ob

jektas, jis ją stumdavo; bet jam nepati
ko; kad kitas ja naudotųsi.

Be abejo, jis turėjo savo tetulę, su ku
ria galėjo už tai atsilyginti; iš tikrųjų, 
jis ir atsilygindavo: norėdamas nubausti 
motinos nedėkingumą, su Silvi jis pasi
rodydavo dešimt kartų meilesnis, negu 
kada nors jį buvo mačiusi Aneta. Bet 
reikėjo pripažinti: nors Silvi jį lepino, 
jis buvo nusivylęs. Silvi su juo elgėsi 
kaip su vaiku; jis to nepakenkė. Jam 
nepatiko, kad ji manė daranti jam ma
lonumą, kas sekmadienį jį vesdama į 
pyragaičių parduotuvę: aišku, jis nebu- 

/ vo abejingas pyragaičiams, bet jis ne
mėgo, kad jį įžeistų, manydami, jog jam 
tai yra labai svarbu. Be to, jis puikiai 
jautė, kad teta į jį žiūri kaip į nesvar
bų asmenį: ji nesivaržydavo; čia, gal 
būt, laimėdavo Marko smalsumas, bet ne 
savimeilė: jis suvokdavo viso to atspal
vį Taip, jam būtų patikę, jei Silvi jam 
btftų rodžiusi artimumą, bet. kaip tik
ram vyrui, o ne kaip vaikigaliui. Paga
liau... (bet to jis noriai neprisipažino) 
matydamas Silvi iš arti, jis prarado iliu
zijas. Nerūpestinga mergina visai nepa
galvojo apie tai, kas pabunda tyrose ir 
neramiose dešimties metų berniuko sme
genyse, apie jo susidarytą pasakišką mo
ters vaizdą ir pirmųjų patyrimų žaizdą. 
Silvi, jam esant, ne daugiau saugojosi 
savo judėsiu ir pokalbių, kaip esant na
miniam gyvuliui... (Betgi mums niekas 
nepasako, kad naminis gyvulėlis nebūtų 
tuo dažnai pasipiktinęs!).. Instinktyviai 
ginantis nuo nusivylimų, kuriuos jam 
teikė jo nuvainikuota dievybė, jame ne
lemtai išsivystė per ankstyvos mintys, 
labai naviai ciniškos, į kurias Verčiau 
nesigilinti. Jis stengėsi, pasirodyti 
(pats sau, apie kitus jis tuo tarpu negal
vojo) — persisotinusiu vyru. Bet visais 
nekalto ir godaus vaiko aklais jausmais 
jilį neramus siurbė į save moteriškos bū
tybės paslaptingą žavesį ir gyvuliškumą.

WrIs jautė moteriai grasų patraukimą. .
Patraukimas. Pasibjaurėjimas. Kiek

vienas tikras vyras jį pažįsta. Šią gyve
nimo valandą Markui iš tų dviejų jaus
mų vyraujantis buvo pasibiaurėjimas. 
Bet ir šis pasibiaurėjimas turėjo aštrų

Labai maža mergytė, iš tikrųjų; ir vis 
dėlto keistu būdu — moteris. Priešingai 
teorijoms tų žymių pedagogų, kurie vai
kystę suskirsto aptvertais skyriais, kiek
vienai savybei po vieną, — jau viskas 
yra vaikystėje, pačioje ankstyviausioje 
vaikystėje, visa, kas yra ir kas bus, dvi
guba. Dabarties ir ateities Būtybė 
(nenorirftT nieko pasakyti apie Praeitį, 
begalinę, neįžvelgiamą, kuri valdo ir 
dabartį, ir ateitį). — Bet norint ją pa
matyti, reikia tykoti. Rytmečio prie
blandoje ji tik prošvaistėmis tepasirodo.

Odetoje tos prošvaistės buvo dažnes
nes negu, vidutiniškai imant, kituose 
vaikuose. Ankstyvas vaisius. Fiziškai 
labai sveika, ji nešiojosi mažą jausmų 
pasaulį, kuris prašokdavo savo ribas... 
Iš kur jis kilo? Iš anapus Anetos ir Sil
vi? Aneta atpažino save, buvusią Ode- 
tos metų. Bet ji klydo, nes ji nebuvo to
kia ankstyva; kai ji pagal Odetą atsta
tydavo savo vaikystės pamirštus jaus
mus, ji visai nuoširdžiai-juos paankstin
davo, nes jie priklausydavo jos keturio
liktiesiems ar penkioliktiesiems metams.

Odeta buvo paukštidė, pripildyta kar
štų sparnelių triukšmo. Mažyčiai nema
tomi amūrai lėkdavo pro šalį: dėl jų 
skridimo slankiodavo šešėliai ir šviesos. 
Čia ji būdavo patenkinta, čia susierzinu
si; ji be pagrindo norėdavo verkti, pas
kui prapliupti juoku, paskui jausdavo 
nuovargį, abejingumą, paskui nežinia 
dėl ko, dėl kokio nors žodžio, savaip su
prasto judesio, ji vėl būdavo laiminga, 
ir dar kaip laiminga!.. Laimės sugniuž
dyta arba, tiksliau, girta lyg vynuogių 
prisilesęs strazdas; ji kalbėdavo, kalbė
davo... Ir prrt!.. Ji dingdavo, niekas 
nežinodavo, kas jai pasidarė, rasdavo ją 
kur nors sandėlio užkampyje besisle
piančią, smaguriaujančią savo nepažįs
tama laime, kurią suprasti jai butu bu
vę labai sunku. Šis būrys sielos paukš
čių išlėkdavo, parlėkdavo, vieni sekdavo 
paskui kitus, visu sparnų pajėgumui..

Niekad nežinia, iki kokios ribos vaikai 
yra visai nuoširdūs savo jausmuose: ka
dangi jiems ateina jie iš tolo ; iš daug to
liau negu jie patys; jie pirmieji yra' tie 
nustebę liudininkai ir pasidaro artistais, 
vaidinančiais juos, kad galėtų juos išty
rinėti. Ši nesąmoningo dvilypumo galia 
■yra jiems instinktyvus apsisaugojimo 
procesas; padedąs jiems pakelti naštą, 
kuri be to jų gležniems pečiams būtų per 
sunki.

Odeta pajusdavo čia vienam, čia ki
tam —kartais niekam — jausmų ant
plūdžius, kuriems ji savaime suteikdavo 
teatrališką išraišką, ne visuomet gar
siai, bet ir tyliai, monologu savo pačios 
paguodai; vaidindama jausmus ji sušvelninda
vo smūgį. Tie polėkiai dažniausiai nukryp
davo į Anetą arba į Marką, — į abu su
mišai; — ji dažnai sakydavo: Aneta, kai 
tai būdavo Markas; todėl, kad Markas 
iš jos juokdavosi, Markas ją niekino, o ji. 
jo neapkentė. Tada jai užeidavo pavy
džios ir pažemintos kančios priepuoliai, 
keršto geismas... Kaip? Ką bloga jam 
padaryti? Blogiausia! Kaip jį įžeisti?.. 
Deja! ji turėjo tik savo vaikiškus nagu- 
gučius! Liūdna!.. Kadangi ji nieko ne
galėjo (šiuo metu), ji dėjosi abejinga... 
Bet buvo sunku nieko negalėti ir taip 
pat buvo sunku rodytis abejingai, kai 
visados norėjosi juoktis arba verkti. To
kia prievarta buvo priešinga prigimčiai: 
Odeta jos buvo priblokšta; ji įkrisdavo 
į neviltį, kai staiga pabusdavo neper
maldaujamas vaikiškas linksmumas ir 
reikalas judėti ją vėl nublokšdavo į žai
dimus.

Aneta stebėdavo, spėdavo — truputį 
. išgalvodavo —tas miniatūrines neviltis 
ir ji su gailesiu prisimindavo savąsias. 
Kiek ji, taip pat ir ji, buvo išeikvojusi 
jėgų meilei, geismui, susikrimtimui, ir 
dėl ko, ir kpdėl? Kam tai reikalinga? 
Tokia disproporcija objekto, riboto iš 
prigimties! Jėgų eikvotoja! Ir tas mei
lės galias ji dalina atsitiktinai! Vieni jų 
turi perdaug, kiti per mažai. Aneta su 
Odeta rikiavosi tarpe tų, kurie turi per 
daug, o jos sūnus tarp tų, kurie nepa
kankamai turi. Jis buvo laimingiausias. 
Vargšas mažytis...

(Bus daugiau)

Daugiau mano įspūdžių
Praėjusį sykį kalbėjome 

apie Miami miestą abelnai, 
apie jo klimatą, jo piratų 
lizdus, nuo šalčio vaistų 
gaminimo magnatus ir jų 
palocius saulėtoje Florido
je, kuriuose jie per žiemą 
tupi ir apsisaugo nuo ko
sulio.

Dabar norėčiau šį tą pa
rašyti apie įspūdžius, įgy
tus Miamėje vakaro laiku. 
Trečiadienio ir penktadie
nio vakarais Miami miestas 
rengia Bayfront Amphithe
ater puikius koncertus, 
įžanga veltui. Puikus or
kestras, iš apie šimto mu
zikantų. pora gerų solistų 
ir klasikinės muzikos kūri
niai, Pavyzdžiui, vasario 
27-tą solistas Guy Lemaire 
puikiai sudainavo ^Vagne
rio “Evening Star” iš 
“Tannhauser.” Be to, dar 
buvo puiki programa ir ki
tokios klasikinės muzikos, 
šen ir ten įmaišant lengves
nių dalykų, taip vadinamos 
populiariškos muzikos kū
riniu.

Bay front Amphitheater 
po atviru dangumi su 5,500 
sėdynių. Tik taip vadina
mas “Shell” (orkestro lukš
tas, panašus į klemsą) ran
dasi po stogu. “Shell” ir 
visas parkas, koncerto lai
ku, puikiai apšviestas; Or
kestro ložė (ar “shell”) ap
šviesta į vai rįa s p a 1 v ė m i s 
šviesomis ir išdabinta Flo
ridos gėlėmis. Labai ža-' 
vejantis vaizdas.

Turint poetiškos inspira
cijos, galėtum Miami mė
nulį ir žvaigždyną, labai kil
niai išprąvardžiuoti. Bet 
kadangi aš nesu poetas, tai 
Floridos mėnulis man atro
do kaip blynas, o žvaigždes 
kaip grūšios, nes šalyse ar

ėčiau ekvatoriaus mėnulis ir 
žvaigždės atrodo skaidres
ni. . . . .

Baigiantis koncertui, ar- 
tificiales šviesas užgesino 
ir orkestras grojo “Under 
the Miami Moon.” Vaizdas 
tikrai žavejantis. Mėnulis 
vieną akį primerkęs links
mai šypsosi į Miami. Jo 
šypsena milijonais kibirų 
apibėrė sidabru visą Bis- 
cayne užlają ir Miami pai
mu viršūnes. Ji nusida- 
bruoja visą apylinkę, taip, 
kad atrodo lyg koks užbur
tas pasakiškas miestas. Šen 
ir ten Biscayne įlankos 
juodmėlyniu vandeniu nu
plaukia laivelis, švelnaus 
vėjęlid išpūstomis baltomis

burėmis. Ten aukštai Mia
mi padange plaukioja pal
ši debesėliai, už kurių pa- 
sikavodamos žvaig ž d u t ė s 
žaidžią su mėnuliu... Lai
kas nuo laiko labai ’plonai 
pasidabruotais kraštais de
besėlis, lyg šilkine skepe
taite, nušluosto mėnuliui 
veidą; laikas nuo laiko drą
sesnė žvaigždutė, išlindus 
iš už debesyno, lyg mūsų 
jaunatvės mėlynakė meilu
žė, mirkčioja, viliodama ta
ve ten toli-toli j tamsiai mė- 
lyną beribę erdve—gamtos 
širdį...

Štai tau, vyre. Turbūt 
buvau užsnūdęs, kad nė ne
pajutau, kaip koncertas pa
sibaigė ir publika išsiskirs
tė. Pastebėjau, kad tik 
paimu įieknaliemenių, pai
mu ilgakasių šešėliai gla
monėja visą Bayfront par
ką. Ir aš iš lengvo painio
mis nusodintais takeliais 
nudūlinau namu link, ka
dangi jau buvo 10 vai. va
karo, tuomi laiku aš -eita 
gult. . A

Koncerte dalyvavo virš 
šeši tūkstančiai žmonių. Jei 
šen ir ten pasitaikė būti la
bai, labai pavargusiam biz
nieriui, tai, iš kiekybės at
žvilgio, buvo tiek, kiek la
šas vandens viedre. Dide
lėje didžiumoje buvo drrbo 
žmonės.

Kaip jau pirmiau minė- 
; jau, naudingiausi dalykai, 
kaip tai: dailė, saulės švie
sa ir kūną gaivinantis pa- 

I jūrys Floridoje veltui. Ma- 
■ lonu mącyti, kad ne visi 
* Amerikos žmonės yra dole
rių apglūšyti. Miamės jie 
neieško naktinio gyvenimo 
piratų lizduose. Jie džiau-; 
giasi daile ir gamta po ty
ru dangumi ir veltui.

Klajūnas

BINGHAMTON, N. Y.
Lankantis pas žmones su A. 

Dagilio poezijos ir Laisvės 8 
tūkstančių dolerių fondo rei
kalais, užėjau aną dieną pas 
draugus J. ir M. Kazlauskus, 
kurių nebuvau mačiusi jau 
ilgokas laikas. Jų šeima buvo 
išvažiavus į Miami, Floridą. 
Sakosi praleidę virš 6 savai
čių. John neradau namie, 
nes jis dirbo. Radau tik d. 
Kazlauskienę, jos dukrą Flo
rence ir žentą Walter Ewa- 
now. Džiugu girdėti, kad Flo
rence jau yra vedusi moteris. 
Sausio 10 d. suėjo į porinį 
gyvenimą sir Walteriu. “Ho
ney moon” juodu praleido

lyte# yra profesionalė slaugė, 
arba mokytoja-instrukto re
City ligoninėje. Walter Ewa- 
now yra “real estate” bizny
je. Geriausio pasisekimo jau
navedžiams šeimyniniame gy
venime !

Tik gaila, kad Walter turi 
išeiti į kariuomenę greitoje 
ateityje. Paliks nusiminusią 
jauną žmonelę, dvi motinas ir 
patėvį.

Drg. Kazlauskienė yra la
bai patenkinta vakacijomis 
M i am ėję. Sakosi pirkę ten na
mą ir už metų kitų mano ten 
apsigyventi. Sakosi kelionėje 
labai privargę, nes, mat, 
1,500 mylių kelionė automobi- 
liumi, ypač Jonui, kuris auto 
vairavo, buvo nelengva. Bet, 
jis sako, nežiūrint nuovargio, 
mudu ir jaunuoliai esame la
bai užganėdinti turėję progą 
ten nuvažiuoti ir pasimatyti 
su seselės švogeriu, Mr. ir 
Mrs. Wickersham, taipgi bu
vusia Adele Tvarijoniene ir 
naujais pažįstamais, kaip 
Sliekais ir visais kitais.

Džiugu; kad viskas Kaz
lauskams gerai pasisekė, ke
lionė ir vakacijos. Po pasi
kalbėjimo d. Kazlauskienė 
užsirašė A. Dagilio poezijos 
knygą už $1 ir $5 paaukavo 
Laisvės 8 tūkstančių dolerių 
fondui.

Taigi, d. Kazlauskienė pa
darė gerą pradžią šiais svar
biais reikalais. Turime visi pa
sekti jos pavyzdį.

Draugė N. Yudikaitienė už
sirašė Dagilio poezijos knygą. 
Taipgi Paul Grinius yra užsi
prenumeravęs ir jo pinigai 
yra pasiųsti kartu su kitais 
$36, tik jo vardas nebuvo pa
skelbtas. Dabar viso yra $38.

Dar yra pasižadėjusių už
sirašyti poeziją ir paaukoti 
Laisvės fondui. Manau, kad 
visi savo pažadą išpildys.

Moterų Klubo Vajininkė,
J. K. Navalinskienė.

Chicago, III.
Puikus parengimas labai 
geram tikslui

Lietuvių Komitetas Ateivių 
Teisėmis Ginti kovo 1 d. su
ruošė labai šaunu banketą su 
programa. Tikslas buvo: su
pažindinti chicagiečius lietu
vius su gynėjais-advokatais, 
kurie veda bylas “Vilnies” 
redaktorių Andrulio ir Prū- 
seikos, kaip ir kitataučių sve
turgimių.

Meninę programos dalį iš
pildė Gregory Pascal ir Ro
nald Povelonis. Kadangi ban
ketas įvyko Northside koloni
joje, tai ant vietinių draugių 
pečių krito atsakomybė gar
džiai pavalgydinti skaitlingą

Steinbergą amžinąja plunks
na ir paišeliu, Miss Hart kom
plektu 3 tomų naujausio ro
mano “Road to Life”. Abiem 
dovanas įteikė jaunoji Remei
kienė.

Pirmininkas perstatė kelio- 
liką svečių ir viešnių pareikš
ti mintis. Visi kalbėjusieji1 
aukštai įvertino veiklą Atei
vių Teisių Gynimo Komiteto 
ir advokatų. Taipgi pabrėžė, 
kad valdžios puolimas ant 
sveturgimių yra tikslu palauž
ti žmonių priešinimąsi karo 
rengėjams. Areštais ir grąsi- 
nimu deportuoti bandoma iš
gąsdinti žmonės, ypatingai 
unijos veikėjus. Kad tas lig- 
šiol nesiseka, labai tinkamai 
nušvietė vienast Harvester 
darbininkų unijos veikėjas.

Tumpai sakant parengimas 
visais atžvilgiais pavyko — 
kaip moraliai, taip ir mate
rialiai. Apart pasimokėjimo 
nemažos įžangos, daugelis 
dar ir aukojo vedimui bylų 
prieš reakciją. Rep.

Ragina lietuvių organizacijas 
siųsti delegatus

Midwest Komitetas Gyni
mui Sveturgimių skelbia, jog 
konferenciją už atšaukimą 
Walter-McCarran įstatymo, 
kuri įvyks kovo 22, Chopin 
salėj, 1547 N. Leavitt St., 
remia vis daugiau žymių chi- 
cagiečių.

Prie jau pirmiau paskelbtų 
eilės intelektualų, dar šie pa
sisakė už konferenciją:

'Prof. Kermit Eby, a<lv. 
Thelman C. Fury, kun. L. A. ? 
Gross, prof. William Starr, 
kun. P. G. Van Zandt ir kiti.

Komiteto pirmininku yra 
Dr. Anton J. Carlson, fiziolo
gijos prof. Chicago Universi
tete.

Visa eilė darbo unijų aukš
tų pareigūnų remia konfe
renciją.

Už atšaukimą Walter-Mc
Carran įstatymo susiburia vis 
didesnės jėgos.

Lietuvių Komitetas tryni
mui Sveturgimių ragina lietu
vių organizacijas nfevien Chi- 
cagos, bet visos Illinois vals
tijos. taipgi ir Indiana ir Wis
consin valstijų siųsti delega
tus į šią svarbią konferenciją.

Kurios organizacijos ir ne
gaus laiškų, pakvietimų ra
ginamos rinkti delegatus, . o 
kurios jau nespės to padaryti, 
valdybos raginamos dalyvau
ti konferencijoj.

LKGS Valdyba.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums i namui 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

f

Tai brazilietis buvęs 
Fcrraz de Carvalho, karštas taikos šalininkas, 
parodoma, kaip Brazilijos policija jį spėka išmet 
susirinkimo, kliris buvo sušauktas be policijos leidi
mo Rio de Janeiro mieste ir kuriame šis kovotojas 
kalbėjo už taiką. Sakoma, kad susirinkime dalyva
vo penki šimtai delegatų nuo įvairių taikos organi-

armijos pulkininkas Olinppio
Čia

zacijų. Brazilijos valdžia terorizuoja visus, kurie vie
šai drįsta pasisakyti už taiką.

publiką svečių ir viešnių. Va- 
karieniautojų buvo apsėdę 
pilni stalai, kurie specialiai 
buvo sueiliuoti erdvioje Veng
rų salėje.

P ro gramai pi rm i n i n k a vo
Tex žebraitis. Prie garbės 
stalo sėdėjo Vincas Andrulis, 
Leonas Prūseika, advokatas 
Irving Steinberg, advokatė 
Pearl Hart, Mrs. Steinberg ir 
vienas vengrų tautybės atei
vis, kurį valdžia stengiasi de
portuoti.

Įspūdingiausias kalbas pa
sakė advokatai Steinberg ir 
Hart. Įvertinimui jų pastangų

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAB) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5. N. J. 
MArket 2-5172
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Padėka
šiuomi norime pareikšti pa

dėką visiems atėjusiems mum 
į pagalbą ar suraminti mus 
laike mirties žmonos ir moti
nos Onos Urbaitienės.

Dėkingi esame atsiuntu- 
siems gėles, lankiusiems šer
menis, palydovams, spaudoje 
ar kuriuo kitu būdu suteiku
siems pagarbą velionei Urbai- 
tienei ir užuojautą mums.

ANTANAS URBAITIS 
ir šeima.

Mes pasimojome 
dideliems darbams

Praėjusi trečiadienį Kultū
riniame Centre turėjome la
bai gražų ir darbingą LDS 13 
kuopos susirinkimą. Jau se
nokai buvo toks skaitlingas 
susirinkimas. Daug narių pa- 
simokėjo duokles.

Daugiausia laiko pašven
time pranešimui iš Centro 
apie busimąjį naujų narių 
gavimo vajų. Tai bus nepa
prastas vajus. Iš Centro bus 
duodamos didelės dovanos. 
O kad geriau paskatinti va
jaus darbą, mūsų kuopa nu
tarė nuo savęs savo vajinin- 
kams dar gerokai primokėti. 
Nuo kiekvieno naujo prirašy
to nario vajininkas gaus 
$2.50 iš kuopos. (

Taipgi džiugu, . kad vaji- 
ninku apsiėmė labai ener
gingas kuopos narys. Neabe
joju, kad apie jo veiklą grei
tai išgirsime. Jam gi pasiža
dėjo* visi kiti susirinkime daly
vavę pagelbėti. Be to, tikiu, 
kad dar atsiras mūsų kuopoje 
ir daugiau vajininkų. Visi 
labai susidomėję ir susirūpinę 
šiuomi vajumi.

Naujų narių gavimo vajus, 
kaip žinia, prasidės su ba
landžio 1 d. Mūsų kuopa pa- 
simojus niekam, nenusileisti. 
Pamatysite...

Pabaigtos Sąskaitos ir įvy
kusio bendrojo kuopų banke
to. .Mūsų kuopai liko $37 su 
kaupu pelno. Neblogai.

O štai naujas dalykas, tik 
tėmykite. Pasirodo, kad iš 
Centro esame gavę labai įdo
mią Dr. Boriso paskaitą apie 
sveikatą. Tuojau išrinkome 
komisiją suruošti viešą susi
rinkimą ir tą paskaitą per
skaityti, iš jos pasimokinti, 
kaip ilgai ir sveikai gyventi. 
Ir jau girdėjau, kad toks su
sirinkimas įvyks gegužės 15 
d„ subatvakarį. Salė jau pa
imta ir diena parengimų 
knygoje storai užrašyta.

Ir dar kitas dalykas. Mes 
nemiegosime nė vasaros me
tu. Jau aname susirinkime 
Uūvo nusitaria turėti draugiš
ką, šeimynišką išvažiavimą į 
Alley Pond Park girias, šia
me susirinkime tasai nutari
mas pakartotas ir susitarta 
visiems ruoštis dalyvauti.

Tai matote, ką reiškia tu
rėti gerą, veiklią kuopą. O 
mūši] 13-toji kuopa yra gera 
ir veikli kuopa. Turime grupę 
vyrų ir moterų, kurie susirin
kimuose dalyvauja ir kuopos 
reikalais rūpinasi. Mūsų kuo
pos pirmininke yra Marcelė 
Jakštienė, iždininke S. Vini- 
kaitienė, finansų sekr. Vincas 
GJobičius, o protokolų sekr. 
.Mary Misevičienė. Narys.

Veteranas muzikantas 
bandė nusižudyti
. Vos išgyvenęs 25 metus ir 
atitarnavęs armijoje, Ben 
Scalia pasijuto bedarbiu ir 
niekam nereikalingu. Despe
racija gundė nusižudyti. Ta
čiau jis pirm to panorėjo, 
kad pasaulis žinotų, dėl ko 
jis mirė. Pašaukė reporterį.

Reporteriui teko* išbandyti 
visokiausius klausimus, ‘kad 
sužinotų, iš kur jis skambina, 
ar kur jis žudysis.

. Policija vaikinuką suėmė ir 
nuvežė j- ligoninę. Jį, kaip ir 
visus., neturinčius kantrybės 
alkyje gyventi ir nemokan
čius prieš alkinimą kovoti, 
paskaitė, protiniai susirgusiu.

Rendauninkai smerkė 
rendų kėlimo bilių

Gyvenamų a p a r t m e n t i n i ų 
namų savininkės kompanijos 
pradėjo savo siekį i gyvento
jų kišenę. Jų atstovai Valsti
jos Seimelyje įteikė bilių, ku
ris reikalauja pakelti rendas 
15 nuošnučių virš tų, kokios 
buvo kpvo 1-mą 1943 metų. 
Taipgi iškontroliuoti visus pa- 
siliuosavusius butus ir vienos 
ir dviejų šeimų privatinių^ 
namus.

Valdinė komisija, kuri dau
gumoje susideda iš republiko- 
nų, bilių užgyrė. Benki tos 
komisijos nariai demokratai 
priešinosi.

Demokratų pastangoms pa
stiprinti Seimelyje iš New 
Yorko buvo atvykusi 300 as
menų delegacija. Rendaunin
ku /pastangomis buvo pavykę 
pakreipti ir 9 republikonus 
Seimelio narius, atstovaujan
čius New Yorko miestą.

Rendauninkų pusėje radosi 
CIO atstovas Harold G amo, 
American Labor Party veikė
jas Arthur Schutzer. Jeigu 
unijos stipriai pasireikštų, dar 
galėtų laimėti kovą prieš pa
kėlimą vendų, sako jie.
Bilius biski skirtingas

Naujasis bilius yra biskelį 
skirtingas nuo pirmesniųjų 
pasiūlymų iš savininkų bloko 
Seimelyje. Pirmieji pasiūly
mai reikalavo 20% kelti ren
tas ir iškontroliuoti visus bu
tus. Bilius sušvelnintas dėka 
liaudies masiniams protes
tams. Dabartiniai pasiūlymai 
yra kelti rendas 15%. Ir ne- 
bepaliestų tuos, kurie buvo 
tuos priedus davę “savanoriš- 

!kai”, atsinaujinant kontrak
tus. Tačiau ir tame neva pa
gerintame biliuje yra daug 
pavojingų blogumų, Įspėja 

jgyventojų vadai. 
_______ /

Komunistai atsisakė 
dirbti prie skebii

Valdinės Board of Regents 
posėdis tapo atidėtas vyriau
sio teismo kambariuose pra
ėjusį antradienį dėl stenogra- 
l’ų streiko. Taryba buvo pasi
ruošusi pradėti posėdį su 
streikierių vieton pasamdytais 
streiklaužiais. Bet komunistų 
atstovas Simon W. Gerson pa
reiškė, kad jie negalės daly
vauti tokiame posėdyje.

’ Tarybai patarėjas Bruce 
Bromley bandė aiškinti, kad 
streikas neliečia nei vienos ar 
kitos pusės dalyvaujančiųjų 
posėdyje. Gerson atsakė, kad 
kita valdinė taryba praėjusį 
pirmadienį atidėjo savo posė
dį po to, kai CIO. įspėjo apie 
stenografų streiką. Posėdis 
tapo atidėtas.

Mergytė Įkrito po 
keltuvu

Trys mažamečiai vaikai kė
lėsi automatiškai operuojamu 
keltuvu name 501 Lefferts 
Ave., Brooklyne. Keltuvas už
kliuvo netoli grindų. Du vai
kai laimingai iššoko į korido
rių. Bet viena 5 metų mergy
tė, nušokusi, atvirto atgal ir 
nukrito apie 5 pėdas keltuvo 
olon.

Pašaukta policija išpiovė 
keltuvo grindis ir už pusva
landžio mergytę iš ten iškėlė. 
Nuvežta į» ligoninę. Sakoma, 
pavojingai sutrėnkta galva.
Nenuostabu, kad kitur mies

te tą pačią dieną įvykusiame 
teisme teisėjas uždraudė kito 
namo savininkui darbininko 
operuojamą keltuvą pakeisti 
automatiniu. Jie pakankami 
suaugusiems, bet pavojingi 
vaikams. Gi vaikų noras pasi
važinėti būna nepasotinamas.

11,1 -iuiii -iimw iwur----r  ' 'iiummi 1

Kviečiame j Liberty Auditoriją
šį sekmadienį, kovo 8-tą

tori mis pasivaišinti, pasikalbę-Paminėkite Tarptautinę Mo
terų Dieną motorų rengiama
me draugiškame pobūvyje! 
Programoje dalyvaus:

Viešnia ., kalbėtoja daktarė 
Clementina J. Paolone.

Nauja dainos grupė. Ir gal 
kai kas daugiau.

Visi kviečiami po progra
mos pasilikti i]- sykiu su me

Jūsų doleriai valdžiai
Laisvėje jau skaitėte kada, 

kaip yra Įsakyta valdžios tak-
stis mokėti. Ir buvo minėta 
kokius ligų iškaščius galima 
atrokuoti iš savo pajamų 
pirm mokėjimo taksų.
Galima atrokuoti ir kitų 
nelaimių nuostolius

Įstatymais yra leista atro
kuoti iš pajamų sekamus 
nuostolius:

Gaisro sunaikintų ai* suža
lotų namų, drabužių, automo
biliu. »■ »

Prarasto ar sužaloto turto 
dėl potvinio, . žaibo, audros, 
e k s p 1 o z i j os, p erša limo.

Išvogtų daiktų, Įskaitant 
pinigus.

Auto nelaimėje sužaloto 
auto, jeigu nelaime Įvyko ne 
iš j ūsų. kaltės.

I
Neleista atrokuoti:

Asmens sužeidimo pačiam 
ai* kitam.

Pamestų pinigų ai' kito pa
mesto turto.

žuvusio sandelyje ar 
j e turto.

Gyvių, rūdies, ar laipsniš
ko derlingos žemės nykimo 
nuostolių.

Ligomis pažeistų ar sunai-< 
kintų galvijų ar augalu.

Apie leistus ir neleistus at
rokuoti iš pajamų kaipo ne- 
taksuojamus kitus dalykus 
kai kas dar tilps sekamose 
laidose.
Įsakytos įrašyti taksų 
raporte pajamos:

Bile kurioje formoje gautas 
uždarbis. ,

Tipsai, dovanos už darbą.
Visoki iš\sutaupų ir invest- 

mentų pelnai ir palūkanos 
(interest^.

Fabrikų, valdžios tarnauto-, 
jų pensijos.

Rendos ir kitokios pajamos 
už įvairias nuosavybes.

Pelnai iš biznio, profesi
jos ar pardavimų.

Kon testų prizai ir laimėji
mai gemblerystėje.
Nereikalingos rašyti i 
raportą pajamos:

Kariaujančiųjų ar ligoni
nėse esančių Korėjos karo ve
teranų algos.

Valdžios duodamos Vetera
nams ir jų šeimoms pašalpos. 
Taipgi pelnai (dividendai) 
nuo valdinės 'veteranams ap- 
draudos. - - ■ . .

1 . t iFed erai ės ir valstijos val
džių social security pašalpos,

$500 menka pradžia 
gyvenimui

Prieš trejetą mėnesių graži 
ir jaunutė Barbara McIntosh 
atvyko iš savo gimtosios Mai
ne valstijos ieškotis sau įdo-> 
mesnio gyvenimo didmiestyje. 
Ji atsivežusi ir $500.
Mergaitė tuomet tarėsi esan

ti turtinga. Bet gyvenime tiek 
pinigų visai menki. Juo men
kesni jie didmiestyje New 
Yorke. Likusi be cento, merg
šė pagrąsino vienos užeigos 
kasininkui, kad jai atiduotų 
pinigus.. Bėt gavo kalėjimą.

Dviejų auto susidūrime 
Brooklyne sužeisti 3 asmenys.

ti, praleisti prievakarį links
mai. Pradžia lygiai 3 vai.

Liberty Auditorija randasi 
I prie Atlantic Avė. ir 110th 
|St., Richmond Hill. Nuo BMT 
Jamaica linijos lllth St. sto- 

I ties eiti *du blokai. Bušai 22-
ras Atlantic ir Q-37 priveža 
prie pat durų. Kviečia visus,

Rengėjos.

į taipgi pašalpos ligoje, ir už 
sužeidimus.

G ei žk ei iečių pensijos.
Su atlyginimu už darbą ne

surištos dovanos, palikimai, 
pomirtinė.

Procentai tūlų valdžios bo- 
nų. Toki bonai dažniausia bū
na ir pažymėti “non-taxable.”

Už praėjusio karo bonus 
procentų nėra reikalo rašyti 
į raportą kol tų bonų neišken
ti ij- procentų už juos neatsi- 
imi. Tačiau, kas nori, gali ra
šyti, kiek jau lig to laiko yra 
priaugę procentų (interest). 
Bet kartą pradėjus rašyti, tu
rėsi kas metai prirokuoti prie
auglius ir rašyti Į raportą. Z.

Džiūrė apie miesto 
laužynus

Bikioklyno grand džiūrė 
po tyrinėjimų mieste esamų 
laužynų paskelbė savo rapor
tą. Raportas patvirtina daug 

kely- [ką, kas buvo darbininkų ir
kaimyniškų organizacijų su
sirinkimuose ir bendrose kon
ferencijose ne kartą kalbėta. 
Patvirtino, kad laužynės da
ro daug žalos visiems miesto 
gyventojams, nes vien tiktai 
priverstiems tuose laužy
nuose gyventi.

Ypatingai pabrėžiama dide
lė žala* jaunimui. Prokuroro 
asistentas Edward S. Silver 
sako: ’’Namai, kuriuose jie 
gyvena, ir gatvės, kuriose jie 
žaidžia, daug nustatys tą, 
kuo bus tūkstančiai mūsų jau- j 
nimo.”

Tarpe džiūrės pateikto blo
gų gyvenimui sąlygų vaizdo 
minima keturios “rooming 
houses.’’ Tuose buvusiuose 
vienos šeimos keturiuose na
muose padaryta “butai’’ — 
skylės 66 šeimoms, viso 255 
asmenims.

Nori įvesti radijinę 
lempų kontrolę

New Yorko miesto valdžia 
prašė Federates Susisiekimų 
Komisijos leisti radio bango
mis kontroliuoti gatvių lem
pas.

Prašyme sako, kad 152,000 
lempų būtų užžiebiamos ir 
užgesinamos signalais iš mies
tinės radio^Xstoties WNYC. 
Teigia, kad tuo sutaupytų 
miestui $500,000 bėgiu viene- 
riu metu.

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

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
’ DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos |
CIAZ RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

S

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

.4 Dainos ir Šokiai, šauni Orkestrą.

Piliečiai klausia: kast

bus po tyrinėjimų?
Baigiasi kongresines komi

sijos tyrinėjimas New Yorko 
Policijos su Teisdarybės De- 
partmento tūlais valdininkais 
tariamosios santarvės. Buvo 
Įtarta ir tyrinėtojų posėdžiuo
se pasakyti liūdymai pastip
rino tą įtarimą, kad tokia 
santarvė buvo. Tačiau polici
jos viršininkas Monaghan, po 
priesaika ginčijo, kad santar
vės nebuvę.

Gyventojai dabar klausinė
ja: kas bus po tų tyrinėjimų. 
Jeigu*, jų vykdytojai ketino 
tiktai paviršiumi dalyką pa
kedenti, ten sau partinių-poli- 
tinių atliekų pasikapstyti, jie 
klydo. Gyventojai laukia, kad 
paneigusieji jų teises žiauru-' 
nai policijoje butų nubausti. 
Ir kad tvarka policijoje būtų 
nustatyta tokia, kad gyvento
jai ateityje nenukentėtų dėl 
žiaurumų.
Tyrinėjimas buvo vykdomas 

einant kaltinimais, kad polici
jos viršenybė ir Teisdarybės 
Departmento tūli valdininkai 
buvo susitarę neprileisti FBI 
tyrinėti policijos įvykdytus 
žiaurumus. Kad dėl to pati 
policija tyrinėjo save ir pa
teikdavo save nubaltinančius 
raportus.

Reikalauja gembinius 
bausti kalėjimu

Kings apskrities prokuro
ras McDonald, policijos ko- 
misijonierius Monaghan, teisė
jas Leibowitz ir džiūrės for- 
manas Chadeąyne pasiūlė 
Valstijos Seimeliui įvesti kalė
jimo bausmę gemblerystės ly
deriams.

Jie sako, kad gembleriams 
uždedamos' piniginės pabau- 
dėlės “prilygsta davimui lei
dimo bizniavoti.’’ 

SŪilRllNKiMYl 
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susiv. 33-čios kuopos 
susirinkimas įvyks 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 

įvyks 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 Laisvės $8,000 fondo 
reikale, ir prašau visų pasistengti, 
kad jūsų duoklės būtų užmokėtos j 
Literatūras Draugiją.

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

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.

Hartford, Conn.
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.

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puiltūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

Silvana Mangano ir Vi
ttorio Gassman filmoje 
“Anna.” Rodomta Globe 
Teatre, Broadway ir 46th 
St., New Yorke.

Brooklyniečių Walter Kee
fe 15 metų sūnus išėjęs su ki
tais berniukais laipioti po Pa
lisade, nesugrįžo. Vaiko kūną 
rado tarpkalnėje sukriušintą.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

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

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

(45-51)

COOK and Light housework. A 
good cook wanted for 3 people in 
modern apartment. 5-day week. $40. 
Apply: 606, Latches Lane Apart
ments, Merion. Or phono: Welsh 
Valley 4-3436.

(45-47).
i —------ ------------------------

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

(38-46)

MALE and FEMALE
MAN & WIFE. Honest, congenial, 

middle age. 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
MACHINISTS. Must have 10 

years experience. Good starting pay. 
44 hour week. Steady work; good 
working conditions. Apply in per
son. AMERICAN'CAM MACHINE 
CO., 626 Race Street, Phila. J.

ACCOUNTING CLERK
To Assist CPA Operating Fuel Oil 

Co. Act as man Friday. Dispatch
ing stock clerk; cost records, etc. 
State education, experience and sa
lary. . .

M. JENNINGS & SONS CO., 
60th & Buist Ave.; — SA. 9-3808 

(46-48)

DIE MAKERS
Experienced on folding paper box 

dies. Steady work. Good working 
conditions. Apply or phone:

Mr. Thomas, 
Crescent Box Corp.

621 E. Erie Ave.— RE. 9-5010.
(45-51)

BLOCK LAYERS. Experienced 
with little knowledge of 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)

m------------------------------------------------------------------------------------------------- □

Virginia 9-6125.PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

By Appointment 87-20 85th Street
Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

□------------- f-------------------------------------------------------------------------------- —

6 pust-LaisvS (Liberty)-Šeštadien., Kovo-March 7, 1953

Jaunas laivakrovis Brook ly
ne tapo nuteistas pasimokūti 
$25 pabaudos. Jis užmigęs 
gatvių sankryžoje automobi
lių sustabdęs prie trafiko švie
sos. j

Baltimore, Md.
HELP WANTED

MALE

Applications now being accepted 
for saleswork. Openings will be a- 
vailable for N. E. & N. W. Balti
more. Experience not necessary. 
Good paying jobs for right parties. 
Stead}' work. Paid while in train
ing. Paid holidays & vacations. Un
iforms furnished. Hospital benefits 
and retirement, plan. Guaranteed 
salary;* plus commission on estab
lished routes. Apply personnel of
fice. RICE'S BAKERY, 310 N. Gay 
Street

REIKALAVIMAI
Reikalingos ai rinkėjos prie swea

ter clips. (Kabučiai prie megstinių). 
Nuolatinis darbas; gera alga. Link
sma aplinka. Kreipkitės į:

J. EISENBERG, INC., 173 Hudson 
St.. New York City.

(46-49)

PARDAVIMAI
BUSINESS PROPERTY

Parduodu kampinį mūrinį namą) 
7 apartment ai. Lenkais, rusais ir 
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 pamatytumėt^ namą ir 
sekciją. Parduosiu greit ir už že
mą kainą, be agento. Prašau kreip
tis bile laiku. C. Bonetski, 121 
Dobbins St., Brooklyn. Greenpoint 
sekcijoj.

(45-47)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS g

$ 221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. |

Tel. EVergreen 7-6868 |

VALANDOS: g

SR 9—12 ryte; 1—8 vakare g
Penktadieniais uždaryta I

_______ _______

4 TONY’S
! UP-TO-DATE

BARBER SHOP
n ANTANAS LEIMONAS

Savininkas i
; 306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

Tpeist laneI
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. )

Tel. EV. 7-6233 , *




