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KRISLAI
Iš mažytės trobelės...
Didvyris.
Keturiu kambariu bute.* *
Viskas darbo žmonėms.

Rašo R. MIZARA

MILIJONAI ŽMONIŲ DALYVAVO STALINO LAIDOTUVĖSEG

S

—Iš mažytės trobelės gali 
kilti didvyriai...

Panašiai, atsimenu, yra pa
sakyta kaž kurioje senoje 
katalikiškoje giesmėj e.

Amerika turėjo tokį didvy- 
. gimusi mažytėje trobele- 

je, — Abraomą Lincolną.
žmonija šiandien 

galvą prieš kitą didvyri, taip
gi kilusi iš vargingos trobelės 
ir mirusį kovo 5 dieną.

Josifas Stalinas, — vargin
go darbininko, kurpiaus, sū
nus, mažos gruzinu tautos 
sūnus, savo ryžtu, savo drą
sa, savo didžiule energija, sa
vo genijale išmintimi atsisto
jo visos progresyvūs žmonijos 
priešakiu, vadovavo jai ir 
nustatė gaires į šviesią ateiti.

—o—

Per pastaruosius virš 30 
metų, kai Tarybų Sąjungos 
sostine iš Leningrado buvo 
perkelta į Maskvą, Stalinas 
su savo šeima gyveno Krem
liuje keturių kambarių bute.

Kai karo metu Churchillas 
,»Jmvo Maskvoje, Stalinas jį 
pakvietė pas save pietų.

.J Savo memuaruose Chur
chillas stebisi, kad toks didis 
žmogus, kaip Stalinas, gyve
na taip kukliai, tik keturių 
kambarių bute.

Ne tik tai, sako Churchi
llas, bet Stalinas, kaip šeimi
ninkas, padėjo pas jį gyve
nančiai senutei ruošti stela. I *

Nebuvo ten jokių tarnų, jo
kių kelnerių, prie kurių pri
pratęs Anglijos ministrų pir- 

• mininkas.
—o—

Paprasti keturi kambariai, . 
kurių' pasieniai nukrauti kny
gomis: svečių kambarys, 
skaitymui kambarys, valgo
masis ir miegamasis.

Taip gyveno tarybinių tau
tų vadovas.

Tame kukliame bute jis 
mirtinai susirgo.

—o—
Dar 1934 metais Staliną 

aplankė žymusis anglų rašy
tojas H. G. Wells. Jis 
sjjpMnui:

VŠiųo metu pasaulyje 
tik du asmenys, kurių 
monę, kurių kiekvieną pasa
kytą žodį milijonai žmonių 
gaudo: jūs ir Rooseveltas.”

Tas buržuazinių valstybių 
diplomatas, tas visuomeninin
kas, tas politikas, kuris turė
jo progos sir Stalinu pasikal
bėti, tai skaitė didžiausia gar
be, didžiausia laime.

—o—
Vigą savo subrendusį 

nimą Stalinas atidavė 
už liaudies reikalus.

Nebaisūs jam 'buvo 
policijos smūgiai, nenugąsdi
no jo cariniai kalėjimai ir iš
trėmimai.

Nenusigando 
hitlerinių 
užpuolimo 
gos.
^Stalinas 

didžiųjų 
^ypatybių turi būti ta: niekad

I

STALINAS IŠKILMINGAI 
PALAIDOTAS LENINO 
MAUZOLEJUJE

Maskva, kovo 9. — Prem
jero Juozo Stalino kūnas 
12 valandą pirmadienį buvo 

lenkia su iškilmingu liūdesiu pa
laidotas Lenino Mauzolėju- 
je prie Kremliaus. Moksli
niai nubalzamuotas jis taip, 
kaip ir Lenino kūnas, bus 
matomas per stiklinį ant
vožą. Pats mauzolėjus nuo 
šiol bus vadinamas Lenino- 
Stalino Mauzolėjum.

Neužilgo bus pastatytas 
puikus Pantheonas, kur bus 
perkelti Lenino ir Stalino 
karstai. Pantheone taip 
pat bus laidojami ir kiti 
Sovietų Sąjungos didvyriai.

Staliną laidojant, pasakė 
kalbas naujasis premjeras 
Malenkovas ir ministrai 
Beria ir Molotovas.

Malenkovas pabrėžė, jog 
tęs Stalino kovą už taiką 
pasaulyje, stengsis ramiai 
bendradarbiauti su kapita
listiniais kraštais, bet kar
tu stiprins ginkluotas So
vietų Sąjungos jėgas prieš 
užpuolimą iš imperialistų 
pusės. Kartu jis sveikino 
padidėjusią taikos stovyklą 
—Kinijos Liaudies Respu
bliką, Indo-Kinijos ir Šiau
rinės Korėjos žmonių ko- 
Vas už demokratinę laisvę; 
Lenkiją, Čechošlovakiją ir 
kitas naująsias liaudiškas 
demokratijas.

Malenkovas užreiškė, jog

kaip tėviškojo

Stalino kūną į 
daugybė pa

Sovietų Sąjunga , eidama 
Lenino ir Stalino keliais, 
turės vis naujų pasisekimų 
komunistinėje kūryboje.

Tūkstančiai žmonių ap
link Raudonąją aikštę ver
kė Stalino 
vadovo.

Nešant 
mauzolėjų
trankų šovė salves (zalpus) 
Maskvoje, Vilniuje ir kito
se tarybinių respublikų sos
tinėse.

Laidotuvėse dalyvavo 
Čou En-lai, Kinijos Liau
dies Respublikos premje
ras; komunistų delegatai iš 
Čechoslovakijos, Lenkijos, 
Bulgari jos, R u m u n i j o s, 
Vengrijos, Francijos ir kt.; 
taip pat Amerikos ir kitų 
ambasadų atstovai.

Pravoslavų bažnyčios tuo 
tarpu laikė pamaldas už 
amžiną atilsi Stalinui.

Per Piliorių Salę, kur bu
vo pašarvotas Stalino kū
nas, perėjo keli milijonai 
žmonių, sakydami’ “sudiev, 
drauge Stalinai!” 

įraukiančiųjų atsisveikin
ti Staliną eilės nusitęsė per 
keliolika mylių, nepaisant 
šalčių ir sniegų.

Laidojant Staliną, visi 
darbai buvo sustabdyti 5 
minutėms; Lenkija paskel
bė ištisos dienos gedulą, o 
Kinija—trijų dienij gedulą.

G. Malenkovas -- ryžtingas, 
veiklus vadovas

t

Pertvarkoma Sovietų vyriausybe--Malenkovas 
tapo premjeru, Vorošilovas Sovietų Sąjungos 
prezidentu, Molotovas-užsienio reikalų ministru

Maskva.' — Georgas Mak- 
similianovičius Malenkovas 
kovo 6 d. tapo paskirtas So
vietų Sąjungos premjeru 
vieton mirusiojo Juozo Sta
lino. Jis taip pat pirmo- 
jon vieton paskirtas į Ko
munistų Partijos centro 
komiteto prezidiumą, susi
dedantį iš 10 narių ir 4 pava
duotojų. Malenkovas yra 51 
metų amžiaus, uolus stali- 
nistas.

Naujuoju užsienio reika
lų ministru tapo Viačesla
vas Molotovas vieton An
driaus Višinskio. Dabar 
Višinskis bus nuola tinis So
vietų Sąjungos atstovas vietų Sąjungo 
Jungtinėms Tautoms ir pir- sios Tarybos 
masis užsienio ministro pa- paleidžiant draugą Šverni- 
vaduotojas. ką iš tu pareigų.

Premjeras Malenkovas 
ir kiti ministrai

Paskirti draugą Malen
kova Sovietų Sąjungos mi
nistrų tarybos pirmininku.

Paskirti pirmaisiais mi
nistru tarybos pirmininko 
pavaduotojais draugus Bea
ria, Molotovą, Bulganina ir 
Kaganovičių.

Ministrų taryboje turėti 
tiktai vieną organą — mi
nistrų tarybos prezidiumą 
vieton buvusių dviejų orga
nų, tai yra, prezidiumo ir 
prezidiuminio biuro.

Patarti paskirt draugą 
Vorošilovą pirmininku So-

Aukščiau- 
prezidiumo,

sake

yra
nuo-

gyve- 
kovai

caro

Stalinas ir 
•armijų pasai ingo 
ant Tarybų Sąjun-

mokė, jog viena 
komuriisto-kovotojo

—o—
Kai vokiečių armijos buvo 

prie Maskvos vartų, Stalinas 
šaltai ir įtikinančiai sakė:

“Vokiškieji užpuolikai nori
(Tąsa 4-tam puslap.)

i

Maskva. — Georgui M., 1930 iki 1934 metų dirbo 
Malenkovui tapus naujuoju 
Sovietų Sąjungos premje
ru, “Lenino ir Stalino idė
ja yra patikimose ir sau
giose rankose,” rašo Prav
da, vyriausias Komunistų 
Partijos laikraštis.

Malenkovas buvo arti
miausias velionio premjero 
Stalino bendradarbis. .

Georgas Maksimilianovi- 
čius Malenkovas, 51 metu 
amžiaus, gimė Orenburge 
(pervardintame į čkalovą), 
Uralo kalnų srityje.

Mokėsi gimnazijoje. 17 
metų būdamas, įstojo į 
Raudonąją Armiją ir pilie
tiniame kare kovojo prieš 
caristus. Netrukus tapo 
politiniu armijos . komisa
ru.

1920 metais Malenkovas 
įstojo į Komunistų Parti
ją. Paskui mokėsi Aukšto
joj Maskvos Techninėj in
žinierių ir administratorių 
mokykloj, kurią ir , baigė. 
Mokykloje buvo komunistų 
grupės vadovas.

1925 metais Malenkovas 
tapo asmeniniu Stalino pa
dėjėju partijos centro ko
miteto sekretoriate. Nuo

organizaciniame p a r t i j os 
biure. Pasižymėjo nepa
prastai gera atminčia ir 
organizaciniais gabumais.

1939 m. Stalinas paskyrė 
Malenkova savo pavaduoto
ju organizaciniame parti
jos biure ir partijos sekre
toriate.

Karo metu prieš nacius 
Malenkovas labai sėkmin
gai sutvarkė tankų gamy
ba.

1941 m. jis tapo politinio 
partijos biuro nariu - pava
duotoju, o 1946 metais ti- 
'kruoju biuro nariu. 1947 m. 
buvo Stalino pasiuntinys, 
organizuojant Kominformą 
Varšavoj, 1947 metais.

Pereitame 19-me Sovietų 
Komunistų Partijos Kon-1 
grėsė 1952 m. spalyje Ma
lenkovas davė vyriausią 
partijinį raportą.

NUSKENDO 52 
EGIPTĖNAI

Aleksandrija, Egiptas.— 
Per audrą nuskendo kari
nis Egipto laivas su 52 jū
reiviais.

ORAS. — Giedra ir 
taip šalta.

ne-

Karinių reikalų minis
tru paskirtas maršalas Ni
kolajus Bulganinas.

Šiuos ir kitus paskyri
mus padarė, bendrasis susi
rinkimas Komunistu Parti
jos centro komiteto, Sovie
tų ministrų tarybos ir So
vietų Sąjungos Aukščiau
sios Tarybos (seimo) prezi
diumo'.

Visus paskyrimus tvirtins 
Aukščiausios Tarybos ket
virtoji sesija, šaukiama 14 
d. šio mėpesio, Maskvoje. 
OFICIALIS 
PAREIŠKIMAS

Skiriant pareigūnus ir 
darant tūlus pertvarkymus 
valdžioje, Komunistų Par
tijos centro komitetas, mi
nistrų taryba ir Sovietų Są
jungos Aukščiausios Tary
bos prezidiumas išvien pa
reiškė :

—Šiuo sunkiu laiku mūsų 
partijai ir šaliai mes laiko
me svarbiausiu savo parti
jos ir valdžios uždaviniu — 
užtikrinti nepertraukiamą 
ir teisingą vadovybę visam 
šalies gyvenimui; .o tatai sa
vo ru'ožtu reikalauja išlai
kyti kuo didžiausią vieny
bę vadovybėje ir pastoti 
kelią bet kokiai betvarkei 
ir išgąsčiavimui, taip kad 
galėtume besąlyginiai ūžti-, 
krinti, jog bus sėkmingai 
įvykdoma mūsų partijos ir 
valdžios išvystyta politika, 
kaip vidujiniuose mūsų ša
lies reikaluose, taip ir tarp
tautiniuose dalykuose.

Atsižvelgiant į tai, kas 
aukščiau pasakyta, ir kad 
būtų neleista įvykti jokiai 
pertraukai vadovybėje vals
tybes ir partijos organų 
veikimo, todėl Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
centro komitetas, ministru 
taryba ir Sovietų Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos (sei
mo) prezidiumas suranda 
reikalingu dalyku padary
ti eilę žingsnių partijos or
ganizacijoje ir valstybės va
dovybėje, būtent:

* (Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo pirmininkas pa
prastai vadinamas Sovietų 
Sąjungos prezidentu.)

Sujungti valstybės’ saugu
mo ministeriją ir vidaus 
reikalų ministerija į vieną 
vidaus reikalu ministeriją.

Vidaus reikalu ministru 
paskirti draugą Beria.

Paskirti draugą Moloto
vą užsienio reikalų minis
tru.

Pirmaisiais užsienio rei
kalų ministro pavaduoto
jais paskirti draugus Vi
šinskį ir Maliką.

Paskirti Višinskį nuolati
niu Sovietų Sąjungos atsto
vu Jungtinėse Tautose.

Kariniu ministru paskirti 
Sovietų Sąjungos maršalą 
draugą Bulganina.

Pirmaisiais karinio mi
nistro pavaduotojais pa
skirti Sovietų Sąjungos 
maršalus draugus Vasilevs- 
ki ir Žukovą, v €•

Ministerijų pertvarkymas
Sujungti užsieninės pre

kybos ministeriją ir Sovie
tų Sąjungos prekybos mi
nisteriją į vieną naminės 
ir užsieninės prekybos mi
nisteriją.

Paskirti draugą Miko j a- 
ną naminės Jr užsieninės 
prekybos ministeriu.

Sujungti į vieną mašinų 
statymo ministeriją šias iki 
šiol buvusias atskiras mi
nisterijas: automobilių ii* 
traktorių pramonės minis
teriją, mašinų ir instru
mentų gaminimo ministeri
ją, žemdirbystės mašinų 
statymo ministeriją ir ma
šininių įrankių gaminimo 
ministeriją.

Paskirti draugą Saburo
va mašinų statymo minis
tru, paliuosuojant jį iš vals
tybinio planavimo pirmi
ninko vietos.

Sujungti į vieną! važiuo- 
tės ir sunkiųjų mašinų sta
tymo ministeriją Šias buvu

sias iki šiol atskiras minis
terijas: važiuotės mašinų 
statymo ministeriją, laivų

statymo pramonės ministe
riją, sunkiųjų mašinų sta
tymo ministeriją, 
ir keliams mašinų 
mo ministeriją.

Paskirti draugą 
va trarisportinių ir sunkių
jų mašinų statybos minis
tru.

Sujungti į vieną elektros 
jėgos stočių ir elektrinės 
pramonės ministeriją šias 
buvusias atskiras ministe
rijas — elektros jėgos sto
čių ministeriją, elektros 
pramonės ministeriją ir su
sisiekimų įrengimų pramo-1 
nes ministeriją.

Paskirti draugą Pervu- 
chiną elektros jėgos stočių 
ir elektrinės pramonės mi
nistru.

Paskirti draugą Kosyčen- 
ko valstybinio planavimo 
ministru.

Patarti paskirti draugą 
Šverniką visasą junginės 
Darbo Unijų Tarybos pir
mininku.
Partijos centro 
prezidiumas

Pripažinti, jog Komunis
tų Partijos centro komite
te reikia turėti vieną orga
ną — Kom. Partijos cen
tro komiteto prezidiumą, 
kaip kad pasakyta parti j i- 
nėse taisyklėse, vieton lig
šiolinių dviejų organų, tai 
yra, prezidiumo ir prezidiu- 
minio biuro.

gamini-

tre-
ro-

Mirė S. Prokofjevas, 
garsusis muzikos 
kompozitorius

Maskva. — Pereitą
čia dieni mirė Sergijus P 
kofjevas, pasauliniai išgar
sėjęs sovietinis kompozito-

Kad būtų užtikrinta tin
kamesnė veikimui vadovy
bė, todėl šis prezidiumas 
susidės iš 10 narių ir 4 pa
vaduotojų.

Sudaryti partijos centro 
komiteto prezidiumą iš šių 
narių: Malenkov, Beria, 
Molotov, Vorošilov, Chruš- 
čev, Bulganin, Kaganovič, 
Mikojan, Saburov ir Pervu- 
chin.

Centro komiteto prezidiu- ‘ 
mo narių pavaduotojai bus 
draugai švernik, Ponoma
renko, Melnikov ir Bagi
rov.

Sušaukti ketvirtąją sesi
ją Sovietų Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos 1953 m. 
kovo 14 d., Maskvoj, kad 
apsvarstytų šiuos nutari- ? ‘ 
mus, kurie priklauso nuo i 
Aukščiausios Tarybos pa-Į 
tvirtinimo.

Komunistų Partijos cen
tro komiteto sekretoriais 
išrinkt draugus Ignatjevą, 
Pospielovą ir šataliną.

Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos cen
tro komitetas, Minis- 

, trų Taryba ir Sovietų 
Sąjungos Aukščiausios 
Tarybos prezidiumas.

(Kiti pranešimai teigia, 
kad Malenkovas bus iš? 
rinktas ir generaliu Sovie
tų Komunistų Partijos cen
tro komiteto sekretorium.)

Dar 24 belaisviai 
nužudyti Pietinės 
Korėjos stovykloj

Korėja. — Amerikonai ir 
jų talkininkai pereitą šeš
tadienį užmušė 24 belais
vius Jongčo salos stovyklo-

rius, 61 metų amžiaus. Jisije, ties Pietine Korėja; su- 
nuo pirmiau sirgo širdies j žeidė 42.
liga. Pagaliau, pratrūko 
jam kraujas į smegenis.

Jis sukūrė “Akmens Gė
lę,” “Petrą ir Vilką,” “Karą 
ir Taiką” ir daug kitų mu
zikinių veikalų.

“Vakarai” tyrinėja 
MIG lėktuvą, iš 
Lenkijos pabėgdintą

Amerikonų komanda pa
sakoja, kad belaisviai, Šiau
rinės Korėjos liaudininkai, 
apmėtė akmenimis ameri
koną, kuria atėjo paimt 
tardymui vieną belaisvį. 
Tuomet stovyklos sargai 
bombardavo belaisvius 
troškinančių dujų bombo
mis ir šaudė. Belaisviai gy
nėsi akmenimis, bet nė vie
nas sargas nebuvo sunkiai 
sužeistas.

Kopenhagen, Danija. — 
Vienas lenkas, pagrobęs 
rakįetinį Lenkijos lėktuvą 
MIG, atskrido Danijon ir 
prašėsi į politinę prieglau-

Danijos, Anglijos ir Ame
rikos karininkai tuojau 
ėmė tyrinėti paslaptis to 
lėktuvo, gaminto Sovietų 
Sąjungoje.

Tai dar pirmas sovieti
nis MIG lėktuvas, pakliuvęs 
į vakarinių karininkų ran-

kas.
Išnarinę lėktuvą į dalis, 

jie bando sužinoti, kodėl 
MIG greičiau skrenda ir 
aukščiau pakyla, negu ra- 
kietiniai Amerikos lėktu
vai.

Lenkija reikalavo tuojau 
sugrąžinti lėktuvą ir lakū
ną.

Danijos valdžia atsakė, 
jog lakūnui duos prieglau
dą, o lėktuvą vėliau grą
žins.

A
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STALINAS aš apsistojau
Y. ir gavau

“STALINO VARDAS yra be*galo brangus mūsų 
partijai, Tarybų Sąjungos žmonėms ir pasaulio darbi
ninkams. ..”

Tai žodžiai, paimti iš Tarybų Sąjungos komunistų 
partijos centro komiteto, ministrų tarybos ir Tarybų 
Sąjungos aukščiausiojo sovieto prezidijumo pareiškimo, 
padaryto Stalinui mirus.

Mums rodosi, jog tie žodžiai pilnai nusako jausmą ir 
gailesti, kuriuo tapo apimta progresyvioji pasaulio žmo
nija, išgirdusi, kad mirė Josifas Stalinas.

Stalinas sunkiai susirgo naktį iš kovo 1 dienos į 2- 
rąją. Susirgo savo bute Maskvoje.

Jis mirė kovo 5 d. 9:30 vai. vakare.
Prieš užmerksiant galutinai akis, prie jo mirties 

patalo buvo jo šeimos nariai, taipgi artimieji, ilgamečiai 
Stalino bendradarbiai-draugai iš partijos ir vyriausybės 
vadovaujančių organų.

Šio įvykio didžiai sukrėstos, milijoninės Tarybų Są
jungos žmonių masės, šiuos žodžius rašant, renkasi į 
mitingus ir juose pasižada dar geriau dirbti, daugiau 
dirbti, nuolat budėti, kad apsaugoti savo didžiulę šalį, 
kad labiau sutvirtinti ją, kad praturtinti savo socialistinį 
gyvenimą ir pasiekti komunistinę santvarką, į kurią ke
lią nurodė Stalinas.

Be abejojimo, tokie žygiai yra geriausias mirties pa
imto vadovo pagerbimas.

kuris pa
vadinamas 

už- 
Locomotive

1899 metais
; Schenectady, N.
darbą Schenectady Locomoti

į ve Works fabrike,I
prastai būdavo
"Big Slup”. 1902 motais
valdė American
Co., ir Edison Works. Vėliau į
užvaldė General Electric Co.

Pradėjus augti imigracijai, 
žmonės plūdo iš visų Europos 
kraštų. Jankiai turėdavo ge
resnius darbus, ant mašinų". 
Vokiečiai irgi gaudavo geres
nius darbus. Po vokiečiais se
kė lenkai ir lietuviai. O italų 
visai į vidų neįsileisdavo. Juos 
statydavo lauke prie sunkes
nių darbų. Pasitaikydavo, 
kad ir kitų darbininkų maišy- 
davosi su jais.

Laikui bėgant Įvykdavo vi
sokių dalykų. Darbininkams 
norint dasigauti prie geresnio 
darbo, reikėdavo gerintis bo
sams. Pavieniai eidavo su jais 
i smukles ir girdydavo juos.

užsiprašydavo i namus

STALINO MIRTIS yra didžiausias žmonijai nuosto
lis mūsų gadynėje.

Mirė žmogus, kuris visą savo gyvenimą paaukojo 
darbo žmonėms, vyriausiai darbininkų klasei.

Mirė vyras, kurio vadovybėje 800,000,000 žmonių at
sisakė gyventi senu gyvenimu ir pradėjo statyti naująjį 
gyvenimą, socialistinį gyvenimą.

Mirė žmogus, kurio vadovybėje atsilikusi

pra-

cai'ų, 
dvarponių ir kitokių išnaudotojų nualinta šalis buvo pa
kelta aukštai technikoje ir kultūroje, pramonėje ir žem
dirbystėje, — šalis, tik prieš 30 metų mažai ką turėjusi, 
šiandien skaitoma antrąja savo galybe, savo pramone 
šalimi pasaulyje,—pirmoji Jungtinės Valstijos.

Mirė žmogus, kuris vadovavo pačiam didžiausiam 
žmonijos istorijoje apsigynimo karui,—karui prieš “ne
nugalimas” hitlerines armijas. Kai Hitlerio armijos pa- 
salingai užpuolė Tarybų Sąjungą, tik nedidelis, palyginti, 
buržuaziniame pasaulyje žmonių skaičius tikėjosi, kad 
Tarybų Sąjunga atsilaikys ilgiau, kaip trejetą-šešetą 
mėnesių. Bet Stalinas, vadovavęs Raudonajai Armijai 
ir visoms tarybinėms tautoms, sakė: mos priešą paklup- 
dysime.

Ir paklupdė!
Mirė žmogus, mokslo vyras, savo išmintimi pratur

tinęs, pastūmėjęs žymiai į priekį Markso-Engelso-Lenfino 
mokslą.

Mirė naujosios visuomeninės santvarkos architek
tas.
; ‘Mirė vienas Jungtinėms Tautoms pagrindų padėjė
jų,-^-kiti du buvo Rooseveltas ir Churchillas.

Mirė žmogus, griežtai nusistatęs išlaikyti pasaulyje 
tąika, — didysis taikos gynėjas.

1 Mirė viso pasaulio nuskriaustųjų, išnaudojamųjų, 
pavergtųjų prietelius ir draugas.

Kiti 
ir vaišindavo. Kuris turėdavo 
gražią moterį, tai bosas ir 
prie jos lysdavo. Vyras netu
rėdavo drąsos ką nors pasa
kyti. nes bijodavo darbo ne
tekti. Pasitaikydavo, kad bo
sas dienos metu palikdavo 
dirbtuvę ir nueidavo pas dar
bininko moterį. Įvykdavo vi
sokių šlykštybių.

Negana to, prasidėjo par- 
> davinėjimas darbų, 
Jdžių po $10 ir daugiau. Kuo 
tolyn, tuo aukštyn ėjo kaina. 
Ir tas nusipirktas darbas ne
buvo ant visados. Sumažėjus 
darbams, atleisdavo iš darbo. 
O pradėjus dirbti, ir vėl mo
kėk už darbą, jeigu nori dir
bti. Vėl aplikacijas reikia pil
dyti. Ir turėdavai 
po aplikacija, kad 
pinigų už darbą.

Apie 1908 metus ateina pas 
mane du lenkai ir prašo ma
nęs, kad aš padėčiau jiems 
nueiti Į miesto darbo Įstaigą 
prašyti darbo. Įstaigos virši

pasirašyti 
nemokėjai

! VARGIAI BESURASIM pasaulyyje žmogių kuris 
nebūtų girdėjęs apie Staliną.

: Klasiniai sąmoningi ir nesąmoningi darbininkai in
stinktyviai jautė, jog Stalinas yra jų draugas, jų rei
kalų gynėjas.

Prieš keletą metų šitų žodžių rašytojas sutiko lie
tuvį darbininką, kuris buvo tik neseniai atleistas iš dar
bo.’ Jo žmona sirgo, buvo ligoninėje. Jis, atleistas iš 
darbo, neturėdamas pinigu, jautėsi beviltėje. Pasiskun
dęs savo, nedalia, sunkumais, pakeikęs samdytojus, pa
leidusius iį iš darbo, tasai lietuvis darbininkas, atsidu
sęs/sakė: “Ateis jiems Stalinas!...”

APIE STALINĄ yra parašyta šimtai knygų tomų.
Apie jį bus parašyta dar šimtaj, o gal tūkstančiai 

knygų.
■ Ne visos tos knygos apie Staliną kalba palankiai 

tūlos jų yra nieks daugiau, kaip šlykštūs išmislai, melai. 
Bet jau tas vienas faktas, kad apie jį tiek daug rašyta, 
parodo, koks didelis tas žmogus buvo, kokią didžiulę 
rolę žmonijos gyvenime jis vaidino.

Paties Stalino raštai yra išleisti milijoniniais tira
žais.

Vargiai berastume šiandien tautą, kurios kalboje 
nebūtų išversta viena bei kita Stalino knyga. .

’ Jų bus dar daugiau išleista, nes, Stalinui mirus, dar
bo žmonės gyviau įsigilins į jo paliktus mokymus.

Valstybės sekretorius John Foster Dulles (kairėje) 
laiko pirmą konferenciją su spaudos atstovais. Jis 
pasakė, kad valstybės departmentas studijuoja visus 
pasiūlymus praplėtimui puolimo ant Kinijos.

Kaip Markso, kaip Ehgelso, kaip Lenino raštai 
šiandien yra daug labiau prasiplatinę negu buvo jiems 
gyviems esant, taip bus ir su Stalino raštais.

KIEKVIENAS DIDIS žmogus, jam gyvam esant, 
buvo žiauriai savo priešų puolamas.

Paimkime tik mūsų krašto" didžius vyrus. Reakci
ninkai žiauriai puolė Jeffersoną, žiauriai puolė ir Lin- 
colną; pastarąjį pavyko jiems ir užmušti. Bet Jeffer- 
sono šmeižikai, Lincolno šmeižikai ir užmušėjai šian
dien pamiršti, kuomet tiedu vyrai gyvuoja ir gyvuos.

Reakcininkai žiauriai puolė ir dar tebepuola Frank
lin D. Rooseveltą, bet Rooseveltas gyvuos, o jie, liliputiš
ki skurdžiai, bus pamiršti.

Tas pats bus ir su Stalinu, prieš kurį šiandien pro
gresyvioji žmonija, lenkia savo galvą. j

u. ĮĮk a

/ ji
>•- į JBį

j savo pagelbininkui, 
j atneštu aplikacijas.

ninkas klausia: O kur jūs 
dirbote pirmiau ? Atsakymas : 
American Locomotive Co. 
Viršininkas sako: O kodėl jūs 
neinate ten dirbti ? Atsaky
mas: Neturinčiam pinigų už 
darbą mokėti darbo neduoda. 
O kaip jūs gavote darbą pir
miau? Atsako: Mokėjome po 
$35. Klausia: Ir vėl reikia 
mokėti? Atsako: Taip, reikia.

Tada viršininkas sako: Ei- 
| name pas kompanijos mana- 
idžerį William Reid. Nuvykus 
ii Reido raštinę ir perstačius 

pasako 
kad jis 
Parodo, 

kad po aplikacija pasirašyta, 
jog pinigų jie už darbą neda
vė. Lenkai bažijasi, kad da
vė. Ponas Reid atsako: Jei tą 
darėte, tai jūs buvote kvai
liai. Ir tuomi viskas užsibai
gė.

Laikui bėgant augo didelis 
sentimentas pas žmones prieš 
tai. Miesto valdžia irgi susi
rūpino. Miesto advokatas pa

ginė už pakarpos, nekuriems 
i prisiėjo ir kalėjime pasėdėti. 
Vėliau prasidėjo unijos orga
nizuotis ir jos išaugo į dide
les ir galingas organizacijas. 
Su tuo ir visos šunybės išny
ko. Tas pasiliko istorijoje.

Aš per 54 metus esu paty- 

bininkų kovu už geresnį ry-

American Locomotive Co. 
darbininkai jau penki mėne
siai streikuoja. Bet vilties yra, 
kad jau eina prie susitarimo.

• A. Gudzin.

Klaidos pataisymas

Laisvėje No. 39 koresp. iš 
Schenectady padėta Ona že- 
maičiutė, o turėjo būti Morta 
žemaičiutė. A. G.

Pottsville, Pa. — Hobar- 
tas Heckman, 59, metu am- 
žiaus, gyrėsi saliu ne, kad

turis kietai virtus kiauši
nius nepralaužiant jų ke- tinl0 arba

I
valo. i Hartley Įstatymo.

Kai kurie gėrikai sakė, i rodė, 
tai negalimas daiktas. ; perdėm atkreiptas prieš orga-

— Na, tai aš jums, lieti- nizuotus darbininkus. Meany 
keliai, parodysiu, — tarė | sako, kad Taft-Hartley Įstaty- 
Heckmanas. Gavo keturis į mas atima darbininkams tei- 
kietai virtus kiaušinius su | sės. Iš Įstatymo tuiri būti iš- 
lukštais ir vieną po kitam i mestas patvarkymas, kuris 

bumon. Vienas neleidžia Įvesti unijinių sąly- 
taciau, Įsmuko g’1’ i dirbtuvę. ’ v

Taip Heckman as 
ir mirė.

susivarė 
kiaušinis, 
gerklėm 
užspringo

Daugiau kasdienių gerybių 
Lietuvos žmonėms

Tarybų Lietuvoje labai su
sirūpinta pakėlimu lengvosios 
pramonės arba žmonių masi
nio, kasdieninio naudojimo 
daiktų gamyba. Daug kas 
toje srityje buvo pasiekta 
1952 metais. Lietuvos Leng
vosios pramonės ministro pa
vaduotojas A. Klusas suteikia1' 
duomenų apie 1952 m. laimė
jimus. Jis rašo:

"Penktojo penkmečio plane 
numatyta 1955 metais padi
dinti produkcijos išleidimą 
Lietuvos'TSR Lengvosios pra
monės ministerijos įmonėse 
2,7 karto palyginti su 1950 
metais, šis uždavinys yra vi
siškai realus atsižvelgiant į 
tai, kad respublikos lengvoji 
pramonė auga sparčiais tem
pais.

Broliškosioms 
respublikoms padedant, 
publikos 
jau 1951 
išleidimą 

sąjunginėms 
res- 

lengvoji pramonė
2 metais produkcijos 

padidino 68 proc. 
su 1950 metų'ly- 

praėjusius dvejus 
medvilninių verpalų 

padidėjo . daugiau 
kartus, medvilninių 

audinių -

gi u. Per 
metus 
gamyba 
kaip du 
ir vilnonių audinių — 60 
proc., šilkinių audinių — 36 
proc., .kojinių bei puskojinių 
— 73 proc., viršutinių triko
tažo gaminių — 80 proc., tri
kotažo baltiniams — 2,8 kar
to, odinės avalynės—45 proc., 
veltinių — 90 proc. ir tt.

Iš pagrindų pasikeitė tech
ninis Įmonių aprūpinimas. Iš 
broliškųjų respublikų nuolat 
gaunamos naujos puikios ma-

IŠ UNIJŲ VEIKIMO
Reikalauja pakeisti
Taft-Hartley įstatymą

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos prez. Ge
orge Meany pasirodė Atstovų 
Buto komisijoje ir išdėstė Fe
deracijos nuomonę dėl pakei- 

pataisymo Taft-
Meany nu- 

kad šis įstatymas yra

Dar vienas Federacijos la
bai svarbus reikalavimas, tai 
kad iš Taft-Hartley įstatymo 
būtų visiškai išmestas iš unijų 
vadų reikalavimas pasirašyti 
a nti-komu nistinį afideivitą. 
Tas pats Įstatymas uždrau
džia darbo unijoms finansi
niai paremti politines parti
jas, atėjus rinkimams. Meany 
reikalauja, kad ir tas patvar
kymas būtų išmestas laukan.

Italai apdovanos rūbsiuvių 
unijos lyderį

New Yorke gautas praneši
mas, kad Amalgameitų Rub- 
siuvių unijos prezidentas Ja
cob Potofsky susilaukė iš Ita
lijos medalio, pavadinto "Star 
of Italian Solidarity”. Meda
lis gautas už tai, kad rubsiu- 
viu 
nio

unija po Antrojo pasauli- 
karo padovanojo ir Įstei- 

Italijoje didelę rubsiuvyk-

Medalį Potofskiui įteikė 
Italijos generalinis konsulas 
Carlo de Ferraris Salzano.

Pagrūmojo streiku

Uniontown, Pa. — United 
Mine Workers unijos lokala's 
Robena kasykloje nutarė pa
skelbti streiką,, jeigu1 kasyk
los . kompanija nesiliaus sau
valiavusi. • Kasykloje dirba, 
3,200 mainierių. Ją kontro
liuoja United Steel korpora
cijai Jeigu šios kasyklos dar
bininkai išeitų i stoiką, labai 
galimas daiktas, kad juos pa
sektų ir kitų United Steel kor
poracijos kasyklų darbinin
kai.

šiuos, įrenginiai. Antai, "Tri
nyčių” m/edvilninių verpalų 
fabrike, remiantis naująja 
technika, ne tik išplėsti ga
mybiniai pajėgumai, bet ir 
žymiai sutrumpintas gamybi
nis ciklas. "Gulbės” fabrike 
beveik visa medvilninių audi
niu gamyba atliekama auto- 
matinėmis audinio staklėmis. 
Daugiau kaip 50 procentų 
siuvimo ir trikotažo gaminių 
dabar išleidžiama konveje
riais. Srovinė-konvejerinė ga
mybos sistema įdiegta eilėje 
avalynės e įmonių. Beveik pil
nai atnaujintas kojinių apva
liųjų ir siuvamųjų mašinų 
parkas Lietuvos įmonėse.

Vertingą indėlį, keldami Į- 
monių techninį lygį, įnešė 
mūsų racionalizatoriai ir iš
radėjai. Jų techninės minties 
dėka rinitai patobulinta ga
mybos technika ir technologi
ja.. štai, meistro KasiuleviČius 
pasiūlymu, nauju spartesniu 
ir pigesniu būdu vyksta kap
itono kojinių ketliavimo proce
sas "Kotono’’ fabrike; mecha
nikų Kuznieco ir Kamynino 
pasiūlymo dėka -"Viktorijos” 
fabrike žymiai paspartėjo au
liukų gamyba ir jų kokybės; 
meistro padėjėjo Pigorevo 
racionalizacinis pasiūlymas į- 
galino geriau išnaudoti nau
jus automatinius įrengimus 
"Gulbės” fabrike; krepo au
dinių kokybės žymiai 
jo dėka to, kad buvo 
meistru Savicko ir 
pasiūlytas prietaisas 
čiams reguliuoti! ir tt.

pagerė- 
jdiegtas 
Galiūno

verps-

Derybos dėl naujo kontrakto

New York. — CIO Interna
tional Union of Electrical 
Workers pradėsianti derybas 
su General Electric korpora
cija dėl naujo kontrakto. Uni
ja reikalaus algų pakėlimo.

Unijos prezidentas James 
Carey nurodo, kad ši korpo
racija labai lengvai gali pri
dėti savo darbininkams po 21 
centą algos į valandą ir vis 
tiek dar ji pasidarys milžiniš
kus pelnus.

Nutarė streikuoti'

Chicago, 111. — United Au
tomobile W/orkcrs unijos lo
kalus 471 nutarė streikuoti 
prieš Ford Motor Co. lėktuvų 
fabriką. Derybos tarpe unijos 
ir bosų nedavė susitarimo. 
Darbininkams kantrybė bai
gia išsisemti, šiame fabrike 
dirba 13,000 darbininkų.

Darbininkų solidarumas

Toledo, Ohio. — Kovo 3 d. 
3,400 Spicer Manufacturing 
Co. darbininkų sustabdė dar
bą. Mat, sustreikavo viename 
skyriuje 21 darbininkas. Kiti 
darbininkai atsisakė dirbti. 
Jie nori paremti anų dar
bininkų kovą už jų teisingus 
reikalavimus.

Laivų statybos darbininkai

New Orleans. — Kovo 3 d. 
streikavo statybos darbinin
kai. Streikai! išstojo 1,200 lai
vų statytojų.

Alabamojc streikas

Mobile, Ala. — Keturi tūk
stančiai darbininkų iš Big Pin
to Island laivų statybos fab
riko sustreikavo kovo 2. Dar
bininkams vadovauja CIO In
dustrial Union of Marine and 
Shipbuilding Workers.

New York. — Didžiajame 
New Yorke dabar yra 376,- 
000 portorikiečių, tai 53 
procentais daugiau kaip 
1950 metais.

Korėja. — Fronte buvo 
tik nedidelių kautynių.
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Darbininkų
Sveikata *

Rašo
J. J. Kaškiaučius, M. D. J

PELAGRA
Pelagra — tai viena che

minio (vitaminų) bado ligų 
rūšis. O tu visokiu chemi
nio bado ligų yra daugybė. 
Kitos aiškiai išryškėja, o 
kitos tik nežymiai, žiūrint, 
kiek ir kokiu kam vitami
nų būdavo permažai.

Dabar tokių skaudžiai žy
miu avitaminozės reiškiniu 
retai kur bepasimaišo. Mat, 
vitaminų dabar gausu ir jie 
nebetokie brangūs. Bet se
niau, prieš 20-25 metus tų 
įvairių avitaminozių būda
vo tūkstančiai, ypač pieti
nėse Amerikos valstybėse.

Pelagros suimtas ligonis 
iš viso atrodo baisiai. Oda 
jam opomis paėjusi, lyg bū
tų kirmėlių išėsta. Pats 
ligos vardas “pellagra” 
reiškia lotyniškai “pella'| 
gravis” — pašiurusi oda. 1

Ligonis sudžiūvęs, suny
kęs. Menkai ką tegali bur- 
non paimt. Burna, liežuvis 
išgedęs, sutinęs, raudonas. 
Viduriai sukiužę, — vidu
riuoja. Protas pamišęs.. Ne
būtus daiktus ligonis mato 
ir girdi. Būk jį kas bando 
nunuodyti, kokie žvėrys jį 
puola. Vabalai šliaužioja 
po kūną. Viduj lyg ugnis . 
jį degina.

Įšvirkštei tokiam ligoniui 
milžiniška doze nikotinės 
rūkšties (niacino), gal bent 
1000 miligramų. Ir už ke
lių valandų ligonis lyg žmo
niškesnis. Nebe taip jam 
dega viduriai. Gert ir val
gyt paprašo, geriau gali nu
ryt, gal net ir sėdėt gali. V

Dar keli tokie didžiuliai* 
niacino' įšvirkštimai, ir li
gonis po kelių dienų kur 
kas geresnis. Valgo, vaikš
to, nebegirdi ir nebemato 
visokių baisybių. Užgijo 
odos opos ir žaizdos. Neu
rozės, psichozės dingo. Li
gonis sakosi buvęs pamišęs.

Jam duodama gerai pa
rinkto maisto, daugybė vi
taminų, visokių vitaminų, 
ne vien tik nikotinės rūkš
ties, kuri yra dalis vitami
no B mišinio. Netrukus jis 
jau gali eiti ir dirbti.

Jo beprotystė buvo che
mine beprotystė, dėl vita
minų (ypač niacino) stokos 
jo maiste per ilgoką laiką. 
Ir panašių beprotybių bei 
pamišimų nemažai tebėra 
net ir dabar. Ir pati pela
gra esti ir lengvoj formoj, 
neturi tų visokių pažymių, 
bet gal tik nervų ir proto 
sutrikimą, kurs pasitaiso 
nuo vitaminų ir gero mais* 
to. Ir tai faktas. Yra che
minių pamišimų, yra jų net 
ir. pamišėlių ligoninėse.

Yra juk protligių visokių. 
Y ra o r gan i n.io p a ė j i m o 
protligių, kaip, sakysim, to
ji pelagros beprotystė—dėl 
organinio trūkumo maiste, 
nuo ko apgenda ir proto.bei 
nervų audiniai. Esti prot
ligių nuo sifilio, kaip kad 
paresis, kur sifiliniai nuodai 
ir parazitai vietomis suga
dina smegenų audinius.

Kai dėl kitokių protligių, 
kaip skizofrenija,, manija, 
paranoia ir tt, apie jų prie
žastis. nieko nežinoma. O 
savo požymiais bei simptoi* 
mais šitokios protligės \'<J* 
bai dažnai esti panašios į 
pelagrinę beprotystę. Tiki 
čia jų nesuvaldo nikotine 
rūkštis, kuri taip gražiai 
nušluoja pelagrinį pamiši
ma.
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Newark, N. 1
Iš /‘Trijų Mylimų” vaidinimo 
fetyno Choras turėjo vasa-

22 dieną, Ukrainą salėje, 
gražų “Trys Mylimos” vaidi
nimo parengimą, kuris pavy
ko labai gerai. Programoje 
dalyvavo iš BVooklyno atvykę 
vaidintojai, vadovybėje J. 
Juškos.

Vaidinime dalyvavo šie as
menys :

Juškienė, Eva Graunus, 
Lillian Graunus, Edwardas 
Dagys ir Jonas Grybas, šis 
veikalas buivo labai gerai sur 
vaidintas, o jo turinys yra be 
galo juokingas. Ypatingai 
gerai atliko savo rolę drau
gė E. Graunus, kaipo keršin- 
toja savo mylimajam, prida
rydama daug triukšmo ir juo
ko. Man asmeniškai labai pa
tiko čia augę jaunuoliai, Lil
lian ir Edie, kurie taip dar 
jaunučiai, o jau parodė savo 
talentą, ne tik gerai vartoda
mi lietuvių kalbą, bet ir kai
po artistai, savo roles ir sce
nos užduotis atliko tikrai gc- 
r^ Po vaidinimo buvo atlik- 
taT Juškienės deklamacijos, ir 
du dialogai, — Lillian Grau- 
nas su Edward u Dagiu, ir 
Juškienė su J. Grybu.

Po vaidinimo ir dialogų, 
Sietyno Choras atliko savo 
koticertihę dalį programos, 
vadovaujant Mildred Stens- 
ler ir pianu akompanavo Kra
nas Balevičius. Buvo sudai
nuota net penkios dainelės. 
Ir kaipo solistė pasirodė Ona 
Eicke,

Publikos turėjome virš šim
to, bet galėjo ir daugiau būti. 
Turėjome svečių ir choro rė
mėjų net iš Eastono. Tai jau 
kelintu kart mus aplanko Le
onas Tilvikas, kuris gražiai 
parėmė ’chorą su auka $20. 
Kiti svečiai kurie taipgi au
komis parėmė chorą buvo šie: 
M. Panelis, Bayonne $10, vie
tinis Walter Morkus $10, A. 
Globičius $5, ir choristas A. 
Kazakevičius $2. Viso suau
kota $47.

širdingą padėką visiems au
kavusiems išreiškia mūsų 
choras. Taipgi visiems už ap
silankymą ir paramą, ypatin
gai K. Kraučiūnui, kuris se
niau daug palinksmindavo 
publiką su savo dainomis.

G. Albinas

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

So. Boston, Mass.
Bostono žmonėms svarbu

Čionai kovo 13 d., penkta
dienį, įvyks labai svarbus 
masinis susirinkimas. Jo obal- 
sis yra: “Ginkime savo ame
rikinę pilietybę.” Susirinkime 
kalbės žymiusis buvęs Michi
gan© valstijos senatorius Stan
ley Nowak. Jo kalbos tema 
bus: “Repeal of the Walter- 
McCarran Act.” Bus ir dau
giau žymių kalbėtojų. Apart 
to, bus duota graži meninė 
programa.

Susirinkimas įvyks Domo 
Room—Hotel Touraine, kam
pas Boylston ir Tremont Sts., 
Bostone. įžanga veltui. Pra
džia 8 v. v.

Susirinkimą šaukia Naujo
sios Anglijos Sveturgimiams 
Ginti Komitetas.

Lietuviai turėtų skaitlingai 
pasirodyti. Korfcsp.

ORGANIZACIJŲ ATVIJAI
Kovo mėnesio susirinkimuose tu

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

Laisvės Adm.

Miami, Fla
Istorinis paminklas

Praeitame mano rašinėlyje 
kalbėjome apie Miami vaka
ro laiku — apie jos skaidrią 
padangę, ją glamonėjančią 
jūrą ir apie ją puošiančias 
lieknąsias ir ilgakases pal
mes. Bet praeitą kartą aš pa
miršau priminti per nelyg ir 
istorinę vietelę tarpe palmių 
ir raudonai žydinčių krūmok
šnių. Tas randasi tarpe Mia
mi miesto knygyno, kuriame 
aš rašau šiuos straipsnelius, 
ir koncerto “Shell.”

čia stovi vietinio akmens, 
taip vadinamo Coral Rock, 
paminklas su užrašu varinėje 
lentelėje, šis uižrašas skamba: 
“šioje vietoje vasario 15 d. 
1933 m. žudiko šūvis buvo 
paleistas į prez. F. D. Roose- 
veltą, bet pataikė į tų laikų 
Chicagos majorą Anton J.
Cermak.” O pabaiga užrašo 
skarnba sekančiai: “Aš esu 
linksmas, kad į mane, o ne į 
jus tas šūvis pataikė.” Tai bu-
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(Tąsa)
*

Ne toks jau jis vargšas! Jo širdies 
gyvenimas ne mažiau buvo turtingas 
kaip ir Odetos, nei minčių kova mažiau 
gyva (bet jis jų nepasakydavo!), nei 
jausmai mažiau stiprūs (bet jie veržėsi 
kita kryptim). Taip, jis buvo abejingas 
tam, kas rūpėjo šioms moterims. Bet jo 
dvasią jaudino kitos aistros. Daug tur
tingesnis protiškai ir daug mažiau už
imtas vėliau besivystančių geidulių gy- 

Zvenimu, šis mažas vyrukas, jausdamas 
kylant neaiškią Geismo bangą, kaip tik
ras vyras nukreipė jos energiją į veiks
mą ir į susivaldymą. Jis svajojo apie 
tokius užkariavimus, jog tokie, kaip mo
ters širdis, jam būtų pasirodę labai men
ki — jei tik šią vaikystės valandą jis bū
tų apie tai pagalvojęs! Ankstyvesniųjų 
kartų berniukai svajodavo apie karei
vius, apie laukinius, apie piratus, Na
poleoną, apie vandenynų nuotykius. 
Markas svajojo apie lėktuvus, automobi
lius, apie radiją. Aplink jį pasaulio 
mintis šoko svaigulio ratą; judėjimo 
kliedesys virpino planetą; visa bėgo ir 
skrido, skrodė erdvę ir vandenis, sukosi, 
kunkuliavo. Beprotiška išradimų magi
ja keitė elementus. Nebėra ribų galėji
mui, taigi ir norams! Erdvė ir laikas... 
(Passez, museade!)... garavo, naikinami 
greičio. Su jais nebesiskaitoma. O su 
žmonėmis dar mažiau. Skaitomasi tik 
•su beribiu noru! Markas.pažino vos tik 
pirmąsias moderniojo mokslo eilutes. Jis 
nesuprasdamas skaitė motinos gaunamą 
mokslinę apžvalgą; nors ir nesuprasda- 
ma?T, jis nuo pat gimimo skendėjo moks
lo stebukluose. Aneta to nepastebėjo, 
nes ji išsimokslino mokykliniu keliu; ji 
nekvėpavo juo gyvendama. Ji matyda
vo kreida nubrėžtas figūras, lentoje 
skaičius ir išvedžiojimus. Markas vaiz
davosi pasakiškas jėgas. Kaip tik todėl, 
kad jis nebuvo proto varžomas, jis bu
vo nešamas lyrizmo, tokio pat neaprėžto 
ir karšto, kaip tas, kuris išpūtė Argo
nautų bures. Jis sugalvodavo nepapras
tus žygius: perskrosti žemės rutulį tune
liu nuo vieno krašto iki kito; be motoro 
pakilti į orą, prijungti Marsą prie Že
mės, paspaudžiant mygtuką išsprodgin- 

i ti Vokietiją arba kokią kitą valstybę 
(jam buvo vis tiek!), — voltų, amperų, 
radiumo, karbiuratoriaus paslaptinguo
se žodžiuose, kuriais jis švaistėsi, jam 
vaidendavosi pasakos iš tūkstančio ir 
vienos nakties. Kaipgi, po velnių, jo min
tys iš tokių aukštybių galėtų nusileisti 
pri4 kvailos mergytės.

Het kūnas ir mintys yra dvynukai, ku
rk neina tuo pačiu žingsniu. Abiem kar
toj augant, visados vienas jų (ne visuo
met tas pats) gaišta kelyje, o antrasis 
tekia šuoliu pirmyn. Marko kūnas pasi
liko vaikiškas; tuo tarpu kai dvasia kla
jojo ten aukštai, siūlas jį laikydavo už 
kojos ir nutraukdavo žemyn, kur malonu 
žaisti. Tada, nieko geresnio nešant, jis

nusileisdavo žaisti arba net ir be nusi
leidimo jis žaisdavo su kvailąja mergyte 
iš visos širdies. Tai būdavo laimingos 
veiksmo pertraukos.

Jos neilgai tęsdavosi. Per daug bu
vo nelygybės tarp abiejų vaikų. Ne vien 
tik amžiaus, bet ir todėl, kad ji mergaitė. 
Per daug skirtingi buvo jų temperamentai.' 
Odeta negraži, labiau panaši į tėvą, 
su Anetos akimis, gero apskrito veido, 
išpūstų skruostų, bukos noselės, buvo 
tvirtas vaikas, sveika, kuriai karšti jau
smai nedrumstė fizinės pusiausvyros, 
bet atrodė paprastas gyvybinio pertek
liaus eikvojimas. Ji išsisuko iš visų vai
kystės negalavimų. Markui, priešingai, 
buvo užsilikę pirmųjų jo metų ligos pėd
sakai; ir nors palaipsniui geras jo kūno 
sudėjimas turėjo viršyti, tačiau ši orga
nizmo kova, kurioje jis dažnai būdavo 
nugalėtas, sugadino dalį jo vaikystės; jis 
buvo jautrus net menkiausiems persišal
dymams, dažnai menkų bronchito ar 
karščio antkryčių paguldomas į lovą. 
Dėl to kentėjo jo savimeilė; nes visi jo 
instinktai buvo išdidumo ir jėgos in
stinktai.

Į 1911-tųjų metų pabaigą, praėjus me
tams po abiejų seserų susitaikymo, Mar
kas sirgo viena iš savo žtemos ligų, susi
komplikavusia prisidėjus influencijai, 
kuri sukėlė bent kiek nerimo. Odeta atė
jo prie ligonio lovos. Jai tai buvo už
drausta, bijant užsikrėtimo; vieną vaka
rą, kai abi motinos buvo užimtos greti
mame kambaryje, ji surado galimybę įs
mukti į ligonio kambarį. Ji buvo užjau
čianti; ir Markas, truputį karščiuoda
mas, pasidavė atvirumui, nors jis nieka
dos taip nedarydavo. Jis buvo neramus.

— Odeta, ką jos sako?
(Jis vaizdavosi, kad nuo jo slepia jo 

ligos sunkumą.)
— Nežinau. Jos nieko nesako.
— Ką gydytojas sakė? ' ■
— Jis sakė, kad čia nebus nieko pikto.
Jam pasidarė lengviau, bet jis vis dar 

nepasitikėjo. /
— Tai tiesa? Ne, tai netiesa. Nuo 

manęs slepia... Aš gerai žinau, kas man 
yra...

— O kas tau yra?
Jis tylėjo.
— Markai, kas tau yra?
Jis užsidarė išdidžioje ir nedraugiško

je tyloje. Odeta ėmė baimintis. Ji pa
galiau patikėjo, kad jis sunkiai serga. 
Jos nerimas persidavė Markui. Dėl sa
vo perdėto jausmingumo, kuris įgauda
vo melodramatinių formų, ji sunėrė 
rankas.

— O Markai, maldauju, nesifk taip 
labai! Aš nenoriu, kad tu mirtum!

Jis tai daryti neturėjo nė mažiausio 
noro. Jis mėgo būti gailimas, bet ne 
taip labai! Girdėdamas sakant tai, ko 
jis bijojo, jis sustingo iš baimės. Jis ne
norėjo tai parodyti. Ir vis dėlto jis pa
rodė: . \ \

(Bus daugiau)

vo mirštančio žmogaus pas
kutiniai žodžiai savo myli
mam draugui.

—o—
Apie mažytį triukšmadarį

Tą vakarą parėjus namo po 
koncerto, mintyse dar ilgai 
pynėsi dienos įspūdžiai. Pa
galiau užmigau ir puikiai 
miegojau. Bet vos tik dienai 
brėkštant, koks ten mažytis 
triukšmadaris paukštukas ma
ne pabudino. Kaip tas dau
giakalbis atrodo, negaliu jum 
pasakyta, kadangi* jis laba 
mažas ir, kaip kulka, narsto, 
tai iš oleandros krūmo į pal
mės viršūnę, iš ten į Bugan- 
villia mėlynžiedį krūmą, o iš 
čia' kur kitur, ir jo niekas ne
gali pamatyti. Kadangi aš 
nesu gamtininkas, tai ir pa
matęs gal nepažinčiau. Bet 
pagal jo šnektą, tai daugu
mas jį pažįsta. Man čia vienas 
aiškino, kad tai esąs “Mo
cking Bird”, kas lietuviškai 
reikštų “mėgdžiojanti paukš
tė.”

, Tas paukštukas mano pa
langėje tiek . pradėjo čiauš
kėti, kad jau; man apie užmi
gimą nebebuvo* nė kalbos. 
Viena išeįtis tebuvo — jo 
klausytis ir bandyti suprasti 
apie ką jis kalba. Lietuviš
kai jis šneka panašiai:

“Čiru- virti, duok pipirų; 
man gerai-man gerai-man ge
rai ; kam-darei, kam-darei; 
čia-čia, čia-čia-čia; ei šia-eik 
šia-eik šia; čiru-viru duok pi
pirų, čiru-viru duok pipirų; 
eik-šia šia, eik-šia” ir tt. be 
pertraukos. B'ctgi lietuviškai 
tie jo čiauškalai taip skamba. 
Japoniškai ir angliškai gal 
jie turėtų visai kitokią reikš
mę.

žodžiai, žodžiai be jokios 
prasmes ir minties. Ką gi tas 
mažytis triukšmadaris nori 
pasakyti, tai vargu, ir jis pat
sai bežino. Bet tai nieko nuo
stabaus. Į tą patį cielių patai
ko ir Chicagos Naujienų ora
kulai arba Cleveland© Dirvos 
artojai, šis mažytis triukšma-

do miegą, bęt šen ten išsi
traukęs kirminuką iš oleand
ros krūmo papusryčiauja, pa
sidainuoja ir, taip sakant, tu
ri “good time.” Bet mūsų fa- 
šistuojančių laikraščių redak
toriai smalą verda, neapy
kantą ir pagiežą skleidžia, 
tarpe žmonių, kursto juos į 
karą, ir patys nervuojasi, ma
tydami blogas jų darbų pa
sekmes. Jie neturi savo gyve
nime jokių, taip sakant, “good 
time.” (kadangi sąžinės nety
rumas juos ėda. Jie turbūt ir 
baigs savo mizernus gyveni
mus neramoje). ūnas.

Montello, Mass.
Moterų A pš vi etos Klubas 

nutarė pagerbti mirusias Klu
bo nares. Klubas aukavo $5
ir narės prisidėjo po $1 se
kamai : U. Zalcckaitė, E. Ren- 
dzevičienė, O. Yuodeikienė, 
O. Klimienė, M. Gutauskiehė 
ir K. čereškienė. Viso $11. 
Mirusių narių pagerbimo skel
bimas telpa atskirai. Širdin
gai dėkojamo. K. Čereškienė.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pramonės laimėjimų 
propagavimas

KAUNAS. — Respublikinė
je bibliotekoje atidaryta lite
ratūros paroda. Joje parodo
ma, kaip vykdomos partijos 
XLX suvažiavimo direktyvos 
dėl penktojo penkmečio pla
no. Parodos vitrinose ekspo
nuojama literatūra, dokumen
tai, nuotraukos apie mūsų 
šalies pramonės pasiekimus, 
apie didžiąsias stalininės epo
chos statybas. Atskiruose 
stenduose matome literatūrą 
apie Tarybų Lietuvos pramo
nės laimėjimus.

Miesto darbo žmonės, mok
sleiviai, inteligentija, susipa
žinę su parodoje eksponuoja
ma medžiaga, pareiškė norą 
plačiau susipažinti su Kauno 
įmonių pasiekimais.

Šiomis dienomis respubliki- į 
nėjo bibliotekoje įvyko skai
tytojų konferencija. I ją bu
vo pakviesti atstovai iš įvai
rių Kauno fabrikų. Apie 
TSKP XIX suvažiavimo isto
rinę reikšmę pranešimą pada
rė partijos Kauno miesto ko
miteto lektorius Petruškevi
čius. “Pergalės” turbinų fab
riko atstovas Prokopčikas pa
pasakojo konferencijos daly
viams, kaip jų įmonė sėkmin
gai vykdo gamybinius planus, 
gamina garo turbinas, kurios 
išsiuntinėjamos po visą mūsų 
plačią šalį. Darbininkas Pa- 
kutka kalbėjo apie “Drobės”’ 
fabriko kolektyvo laimėjimus 
ir uždavinius šiame penkme
tyje. Apie savo įmonių pasie
kimus papasakojo “Kauno 
audinių” fabriko darbuoto
jas Lasevičius, “Litekso” fab
riko darbininkas Gricius ir ki
ti. R. Martinaitienė.

Dailės konkursas
VILNIUS. — Dailės institu-

us

te paskelbtas dailės konkur
sas tema “Tarybiniai žmonės 
— komunizmo statytojai”. 
Šio konkurso uždavinys — pa
vaizduoti pramonės, žemės 
ūkio pirmūnus, kultūros dar
buotojus.

Atostogų dienomis studen
tai išvyks rinkti medžiagos 
savo darbams į įvairius res
publikos miestus ir kaimus.

E. Žiauberis.

Stambiausio garažo statyba
Naugarduko gatvėje stato

mas Vilniaus auto-taksi par
ko garažas. Dviejuose garažo 
aukštuose bus įrengti du di
džiuliai maniežai, kuriuose 
vienu metu galima bus pa
statyti 150 lengvųjų mašinų. 
Garažas bus aprūpintas prie
šakine technika mašinoms ap
žiūrėti, plauti, einamajam re
montui atlikti, turės specia
lius mašinų kėlimo kranus ir 
t.t.

šis garažas bus stambiau
sias respublikoje.

Baldų įmonės rekonstrukcija
VILNIUS. — Baldų įmonė

je “Lignum” užbaigti rekons
trukcijos darbai. Gauta eilė 
mašinų, kurios pakeitė rankų 
darbą. Pritaikytas srovinis 
metodas, šiais metais įmonė 
pagamins du kartus daugiau 
įvairių baldų.

Darbininkai įsisavina naujų 
rūšių baldų gamybą: spintų 
rūbams, minkštų baldų ir ki
tų. Dalis baldų šiemet bus 
siunčiama į šalies sostinę — 
Maskvą. A. Volpė.

Rūpinimasis darbininkų 
poilsiu ir sveikata

VILNIUS. — Eidukevičiaus 
vardo o d o s-a v a 1 y n ė s 
kombinato darbi nin
ku tarpe yra populiarus kombi
nato naktinis profilaktoriu
mas. Praėjusiais metais juo 
pasinaudojo 125 žmonės.
Iš viso darbininkų sveikatin

gumui kelti kombinato prof
sąjunginė organizacija per 
metus išleido apie 100 tūks
tančių rublių.

Nekrašo vines parodos 
Vilniaus bibliotekose

Ryšium su sausio 8 d. su
kankančiomis 75-osiomis poe
to mirties metinėmis 
stambiausiose mies
to' knygų saugyklose ir masi
nėse bibliotekose įrengtos pa
rodos apie N. A. Nekrasovo 
gyvenimą iv-- kūrybą.

Lietuvos /TSR Mokslų aka
demijos centrinėje biblioteko
je įrengtos knygų vitrinos 
eksponatai pasakoja apie N. 
A. Nekrasovo kūrybos įtaką 
lietuvių literatūrai. Čia pat 
eksponuojamas 1893 metais 
pasirodęs A. Bulotos atliktas 
pirmasis N. A. Nekrasovo ei
lėraščio vertimas Į lietuvių 
kalbą. Knygų tarpe — du 
žurnalo “Otečestvennyje za- 
piski” tomai, kuriuose yra ži
nomieji N. A. Nekrasovo kū
riniai “Kam Rusijoje gyventi 
gera” ir “Rusų moterys”.

I statybos aikštelę nutiesta 
geležinkelio šaka> iškraunami 
įrengimai, statybinės medžia
gos. Išaugo pirmieji pasta
tai, jų tarpe mechaninės dirb
tuvės. Šiuo metu buldozeriai 

• atlieka žemės darbus būsimo
je pagrindinio gamybinio kor- 
po teritorijoje. Dabar čia sto
jo dirbti montuotojai.

M. Urbutis

Mašinisto K. Poškaus 
pavyzdžiu

žinomojo Kauno depo ma
šinisto K. Poškaus iniciatyva 
padidinti visų traukinių svo
rio normą parėmė visi Lietu
vos, Minsko ir Vakarų gele
žinkelių garvežininkai. šiuo 
metu visoje Kaliningrado— 
Maskvos linijoje kursuoja pa
didinto svorio traukiniai.

Lenktyniavime už sunkia
svorių traukinių vedimą daly
vauja Černiachovskio, Kau
no, Vilniaus, Molodečno, Min
sko, Borisovo, Oršos, Smolen
sko, Viazmos depų, lljičiaus 
vardo depo (Maskvos) briga
dos.

Per pastaruosius tris mėne
sius Lietuvos geležinkelio de
pų mašinistai nuvedė šimtus 
sunkiasvorių traukinių, ku
riais pervežta viršum normos 
daug krovinių.

Mokytojų pasitarimas
UKMERGE. — Rajono mo

kytojų pasitarime buvo ap
svarstyti pirmojo mokslo me
tų pusmečio rezultatai ir mo
kyklų uždaviniai ryšium su 
TSKP XIX suvažiavimo nuta
rimais.
Pasitarime pranešimą pada

rė partijos rajono komiteto 
sekretorius drg. Norvaiša. Jis 
nurodė, kad TSKP XIX suva
žiavimas iškėlė mokykloms 
didžiulius uždavinius perei
nant prie visuotinio vidurinio 
bei politechninio apmokymo -. 
mokyklose.

Diskusijose dalyvavęs Uk
mergės I vid. mokyklos di- 
rekJlorius Dambrauskas nuro
dė, kad eilė mokytojų netei
singai supranta kritikos ir sa- * 
vikritikos reikšmę, kritiką lai
ko asmeniškumu. Tai trukdo •> 
mokymo-auklėjimo darbo ge- •< 
rinimui, taisant esamus trū- . 
kumus.

Miesto pradinės mokyklos 
vedėjas Ambrozaitis atkreipė . 
susirinkusių dėmesį į būtinu- 
mą bendradarbiauti su rrycrki- 
nių tėvais. ( .

Savo, kaip klasės vadovo 
darbo patyrimu, su susirinku
siais pasidalino I vidurinės 
mokyklos mokytoja Aleksam 
dravičiūtė. t -
Pasitarime pasisakė taip pat 

II vidurinės mokyklos direk
torius Krivickienė, mokyto
jai Bliudžiuvienė, Morkūnie
nė, Navickas ir kt.

MATTHEW A. 
BUYUS

daris nors šiek tiek ir sutruk

Prezidentas Eisenhoweris (kairėje) kalbasi su 
William McNear Rand, buvusiu vienos didžiulės che
miškos kompanijos prezidentu. Spėjama, kad prezi- 
dehtas poną Rand paskirs svarbias pareigas eiti 
Europoje. Tokia jau mada: naujasis prezidentas tik 
stambiausius kapitalistus ir korporacijų viršininkus 
skiria Ameriką atstovauti. Atrodo, kad tik jais jis 
tepasitiki. ,

Silikatinių plytų fabriko 
statyboje

Vilniaus miesto pakraštyje 
sparčiai vyksta naujo silika
tinių plytų fabriko statyba. 
Tat bus pajėgiausia respubli
kos plytinė. Ji teiks daugiau 
statybinių medžiagų, negu jų 
gamino prieš karą visos Lie
tuvos plytinės, drauge paė
mus.

(BUYAtJSfcAM)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

► I
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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



Iš LDS 46 kuopos 
susirinkimo

I «

Kovo 4 d. Liberty Auditori
joje įvyko susirinkimas. Pir
mininkavo Bill Skuodis. Skai
tyti laiškai.

LDS Centro laiškas ragina 
LDS narius darbuotis naujų 
narių prirašinėjimui į LDS. Ant 
vietos išrinkti 2 vajininkai: J. 
Grybas ir M. Juškienė.

LDS Merginų-Moterų Bow
ling League prašė paremti jų 
rengiamą pramogą, kuri Įvyks 
balandžio (April) 18 d., Li
berty Auditorijos restauran- 
te. Visi tikietai nupirkti ir 
patarta, kad nariai atsilan
kyti] į jų rengiamą skilandžio 
ir kugelio vakarienę.

Uin. sekr. J. Weiss rapor
tavo, kad kuopa dabar gerai 
stovi finansiniai. M. Juškienė 
taipgi turėjo svarbų raportą.

Birželio menesį išvažiavi
mas į laukus rengiamas dėl 
draugiškumo ir sveikatingu
mo. O rudeniniam parengimui 
jau renka veikalus. Lapkričio 
mėnesį mes Richmond Hill, 
N. Y., turėsime sceninį veika
lą. Teatro komisija: Juška, 
Grybas ir Klimas.

Kuopos nariai visi gerame 
stovyje ir sveiki.

LDS kp. kor.

. Mirė gatvėje
Senutė Marie Vagenech, 76 

metų, daugelio praeivių buvo 
pastebėta sėdint ant auto 
fenderio atsilošus į automobi
lių ir šypsantis. Vieni nekrei
pė jon dėmesio. Kiti tarėsi 
pamatę pažįstamą ir šyptelė
jo jai atgal.

Pagaliau, viena simpatinga 
moteriškė sustojo paklausti 
sėdinčiosios, gal reikia jai 
padėti maišelį panešti, .ar ko. 
Kai užklaustoji neatsiliepė, ji 
dar kartą pažiūrėjo į žiūrin
čias akis ir pamatė, kad tos 
akys jau nekruta, nemato. 
Pašaukė policiją.

•• Policija senutę pažino. Ji 
• buvusi tiktai tą rytą nuvežta 

į ligoninę kaipo serganti. Bet 
ji vėliau išsiprašiusi išleisti iš 
ligoninės. Sakiusi, kad namie 
jai bus smagiau. Ir ji sugrį
žę. Ją rado už kelių blękų 
nuo namų, jau susipirkusią 
maisto.

Bušą kompanijoms 
žada nuolaidas

Majoro Impellitteri komi
sija pasiūlė miestinei Budže- 
tp Tarybai planą. Juomi būtų 
suteikta privatinių busų kom
panijoms didelių lengvatų 
operuoti busais važiuotę mies
te.

Planas, jeigu jis bus pri
imtas, leistų sumažinti patar
navimą. Tai yra, leistų tūlas 
linijas visai panaikinti, kitur 
.praretinti busus, o tūlomis 
valandomis ir visai sustabdyti 
(jau dabar prie tūlų linijų 
gyvenantieji kalba, kad rei
kės pirktis arklį).

Kompanijos pačios turin
čios pateikti pasiūlymus, kur 
ir kiek jos gali sutaupyti. O 
miestui pasiūlyta panaikinti 
kompanijoms taksus, kuriais 
jų ižduose pasiliktų apie 
$800,000 metams. Ir reika
lauti, kad valstija paliuosuo- 
tų kompanijas nuo savo tak
sų, kuriais, valstijai sumoka 
apie 3 milijonus su viršum.

Lėktuvą darbininkai 
gaus algą priedą
’ Pan American World Air
ways sutiko savo mechani- 
Jęams ir patarnautojams pri
dėti mokesties nuo 11 iki 31 
cento per valandą. Paliečia 
5,500, kuriuos ■ atstovavo 
TWU.

Kompanija skelbia, kad su 
gautais priedais mokestys bū
siančios: inspektorių . iki
$2.52, mechan. $2.40 vai., lėk
tuvuose patarnautojų iki 
$342 mėnesiui.

Korėjos kariui gręsia 
deportavimas

Steve Linzalone, 24 motų 
amžiaus ir jau veteranas, pri
trūko kantrybės laukti, kada 
jis galės pradėti gyventi. Jo 
istorija, trumpoje sutraukoje, 
maždaug tokia:

Jis buvo gimęs New York o 
mieste, naturalizuoto piliečio 
šeimoje. Tėvai jį, 4 metų am
žiaus vaiką, išsivežė Italijon. 
Tėvai ten apsigyveno, užsidė
jo biznelį. Jis ten mokėsi, 
pradėjo dirbti, Įsimylėjo mer
giną. 1948 metais jis viena ir 
ta pačia diena gavęs Italijos 
valdžios pašaukimą kariuo
menėn ir nuo Amerikos kon
sulo pasą kaipo Amerikos pi
lietis. Pasirinkęs grįžti savo 
gimtojon Amerikon.

Už poros metų jis tapo pa
šauktas armijon čionai. Išbu
vo virš 6 mėnesius karo fron
te Korėjoje. 'Praėjusį rudenį 
tapo iš tarnybos atleistas su 
dekoracijomis. Bet... sugrįž
tančio jau laukė Įsakas de
portuoti. Buvo pašauktas į 
Ellis Island. Iš ten jį paleido, 
bet turi kas mėnuo raportuo- 
tis. Jis bandęs gauti advoka
tą, bet iš jo pareikalavo $3,- 
000, kurių jis neturi.

Tuo tarpu jo mergina pra
dėjusi netekti kantrybės ir 
Įtarti, kad jis veidmainiauja. 
Gyvendama Italijoje, girdė
dama tiek daug pagyrų apie 
mūsų šalies demokratiją ji 
negalinti suprasti, kad jų gy
venimas ardomas ne iš jo kal
tės.

Prietikis su veteranu Lin
zalone parodo, kaip laimingi 
yra organizuoti darbo žmo
nės, kurie panašiuose perse
kiojimo nuotakiuose turi A- 
merikinio Sveturgimiams Gin
ti Komiteto pagalbą. Komite
tas neklausia, kiek tu turi pi
nigų. Bet klausia, kaip ge
riausia turi pagelbėti.

Amerikini Sveturgimiams 
Ginti Komitetą palaiko, jį re
mia darbo žmonės savo dole
riais ir centais. Jam pagelbs-> 
tb'daugelis padorių žmonių ir 
iš vidurinės klasės. Inteligen
tija, profesijonalai jį paremia 
darbu, aukomis, savo įtaka. 
Jam su pasiaukojimu dirba 
grupė žymiausių advokatų. 
Tai dėl to jis gali pagelbėti 
persekiojamiems nei nepa
klausęs, kiek turi dolerių.

T-a.

Biednuomenei New 
Yorke nėra namą

Raymond M. Hilliard, lab- 
darybinių įstaigų direktorius 
pareiškė, jog New Yorke tuš
čių namų yra mažiau 1 pro
cento. O mažųjų pajamų šei
moms beveik visai nėra liuo- 
so buto.

Hilliard tai pareiškė guber
natoriui Dewey pateiktame 
savo raporte. Jis ragino gu
bernatorių atmesti vendų kė
limo planus.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pūsi.) 

naikinančio karo su Tarybų 
Sąjungos tautomis. Ką gi, jei 
vokiečiai nori naikinančio ka
ro, tai jie jį gaus.”

Ir gavo.
—o—

Stalinas atidavė visa tam, 
kad darbo žmogus-išsilaisvin
tų, kad jo gyvenimas būtų 
visko pilnas, kad jis aukštai 
pakiltų moksle, kultūroje ir 
gyventų žmogiškosios savi
garbos santvarkoje.

štai, kodėl šiandien milijo
nai žmonių Stalino verkia!

Stalininė epocha žmonijos 
istorijoje pasiliks viena švie
siausiųjų.

Jūsų doleriai valdžiai
Laisvėje jau skaitėte, kas 

galima atsiskaityti iš savo pa
jamų pirm mokėjimo taksų, 
tuomi sumažinant taksuoja- 
mos sumos kiekį ir taksus. 
Buvo minėti nesveikatą ir ne
laimių nuotikiai.
Kas daugiau gali liktis 
netaksuojama

Leista atrokuoti aukas ir 
dovanas bažnyčioms ii’ įvai
rioms tariamoms labdarybės 
organizacijoms. Bet tiktai 
toms, kurias valdžia pripa
žins tokiomis.

Neleista atrokuoti aukų ar 
dovanų jokiai darbininkiškai 
organizacijai, nei giminėms 
ar kitiems asmenims.

Leista atrokuoti palūkanas 
(interest) už pasiskolintus 
asmens reikalui pinigus, mor- 
gičiui ant namų, už suvėluo
tus taksus, už specialius dali- 
nais išmokesčiais pirktų daik
tų procentus.

Neleista atrokuoti palūkanų 
(procentų) už kito asmens 
skolą, jeigu nesi pats asme
niškai atsakingas už. tą skolą. 
Taipgi neleista 'atrokuoti 
gemblerystėmis užsitrauktos 
skolos palūkanų (procentų).

Leista (daugumoje atvejų) 
atrokuoti sumokėtus valstijai 
taksus už asmens ar real es
tate turtą, taipgi valstijos ir 
miesto “sales tax.”

Neleista atrokuoti federa
lly excise taksų (liuksusinių 
taksų); kurie yra uždėti ant 
brangakmenių, kailinių, teat
rų, lėktuvais ar traukiniais 
važiuotės, ir tt.

Neleista atrokuoti už social 
security išmokėtų duoklių.

Yra eilė visokių smulkesnių 
galimų ir negalimų atrokuoti 
dalykų. Tie eilinio žmogaus 
taksų reikalui mažai darytų' 
skirtumo, tad neverta dėl jų 
užimti laikraštyje vietos.

Ir yra daug skirtingų daly
kų biznio žmonėms. Tų čia 
neminėsime dėl to, kad biz
nieriai dažniausia samdosi 
ekspertus jų taksams apro
buoti. Jiems tas apsimoka.

Bile kas, kam neaišku kuris 
klausimas, turi teisę ir yra 
raginami klausti infoimacijų 
savo srities Collector of In
ternal Revenue raštinėje. Pas
kutinėmis savaitėmis palaiko 
net perkal betoj us, kurie kal
ba keliomis didžiųjų 'tautinių 
grupių kalbomis. Gauna iš so
cialių įstaigų pagelbėtojus iš
pildyti formas, kam ta pagal
bą yra reikalinga.

Federalių taksų sumokėji
mui paskutinė diena bus kovo 
16-ji.
Verta ar neverta tuos 
atrokavimus daryti

Kas turėjo pajamų tiktai iš 
vidutinio savo uždarbio, o ne- 
tuirėjo ilgų ligų ar labai iš-' 
kaštingų 'kitų nelaimių, tiems 
bandymai atrokuoti smulkias 
išlaidėles neapsimoka. Gal nę- 
sutaupo nei atmokesties eks
pertui už darbą. Pateikus val
džiai savo pajamų raportą 
ant paprastosios Foim 1040A, 
ar ant sekamos lengvosios 
Short-Form 1040, taksų rašti
nė pirm taksavimo pajamų 
atrokuoja 10 procentų. Spren-. 
džia, kad tiek reikia įvai
rioms smulkmenoms, kiekvie
no žmogaus gyvenime būti- 
noms išlaidėlėms.
. Turėjusiems didelių ligų ar 
kitų iškaštingų nelaimių apsi
moka pildyti Long-Form 1040, 
kurioje yra pritaikyta klausi
mai įrašyti visokius didelius 
nuostolius. Bet—
Visuomet reikia atsiminti 
sekamą faktą:

Už kožną atrokuotą kaipo 
netaksuojama dolerį privalai 
turėti parodymą, kad jį tikrai 
ir teisėtai išmokėjai. Ir reikia 
ilgai laikyti tuos parodymus.

—n—mnwiiwiiMiM-'-------’------ > iuhmihw irr '■anriM

Tokių parodymų neturint ga
li susilaukti bėdos. Jeigu tie 
pasiliuosavimai nuo taksų val
dininkams pasirodytų įtarti
ni, jie nors ir už kelerių metų 
gali pareikalauti parodyti pa
kvitavimus. Z.

Rado žmogaus kūną 
sukimšta maišuose fe.

Prie didžiosios Fulton pre
kyvietės nuo priešaušrio kovo 
3-čios ryto stūksojo du> dideli 
maišai, kožnas šimto svarų 
talpos. Oras pasitaikė vėsus. 
O prie prekyvietės būna vi
sokių kvapų ir pokų, • tiems 
maišams nebuvo progos pasi
skelbti.

Nėra žinios, kaip ilgai jie 
ten būtų išstovėję. Tūkstan
čiai praeivių ten praėjo. Ta
čiau dauguma tikriausia nei 
nepastebėjo. Pastebėjusieji 
laukė, kad juos atsiimtų sa
vininkas.

Maišus matė dairydamasis 
sau prekių visokio. laužo su
rinkėjas. Kelintą dieną jis su
manė pažiūrėti ir, persigan
dęs, nubėgo policijos šaukti. 
Viename rado be galvos lie
menį. Kitame rankas, šlaunis, 
kojas. Galvos nebuvo. Tačiau 
kūno asmenybę tuojau atpa
žino iš pirštų nuotraukų kai
po Milton Hirsch, 66 metų. 
Policija turėjo nuotraukas jo 
pirštų kai jis buvo areštuotas 
kaipo gemblerių agentas. Iš 
anglies nuotrupų ant kūno, 
drabužių, spėja, kad jis buvo 
supiaustytas kur nors skiepe.

Menama, kad jis tapo au
ka gemblerių savitarpinio 
karo. Gal nudėtas dėl. nepasi
dalinimo grobiu.

FILMOS
Y

Nauja filmą “Lili”

Kovo 2' spaudos atstovams 
filmų kritikams buvo rodo
ma filmą “Lili.” Tai yra 
spalvota muzikali meiliškai 
dramatiška filmą.

Lili Daurier rolę vaidina 
Leslie Caron. Lili liekasi na
šlaite būdama tik 16 metų ir 
bando gauti darbą. Pirmu sy
kiu susitinka magiką Mare— 
vaidina Jean, Pierre Aumont. 
Marco pasidarbavimu Lili 
gauna darbą mažame karni- 
vale kaip* patarnautoj a-vei- 
terka. Bet Lili daugiau žiūri 
į Marcą, kaipo magiką, negu 
į savo darbą-kostumerius. To
dėl po vaidinimo darbdavys 
ją paleidžia iš darbo.

Lili ir vėl kreipiasi prie 
Mare. Tačiau Mare daugiau 
interesuojasi išeiti su savo 
“partnerka” Rosalie ant va-

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

TYRIMUI

MAGNIS MITINGAS
AMERIKOS PILIETYBEI APGINTI 

IŠGIRSKITE-.
• PROF,. EPHRAIM CROSS
• DR. CLEMENTINE PAOLONE
• AL. PEZZATI
• HON. STANLEY NOWAK

Ketvirtadienį, Kovo-March 19, 1953
į Pradžia 7;8O v. v. — Įžanga 50c.

MANHATTAN PLAZA
66 East 4th Street, New York City, (tarpe 2nd ir 3rd Avės.) 

RengO^dl: Amerikinis Komitetas Apgynimui Ateivių.

S

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

Except Thurs. & Holidays
- ....................... ■* —

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. I., N.Y.
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PETRAS KAPISKAS 
IR 

VINCAS'SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

FOR SALE
APPROXIMATELY 350 3-WHEEL 

PLATFORM TRUCKS 36”x48”
CAN BE EXAMINED 

BY APPT.
CALL LOCUST 7-3000 

EXTENSION 307

//;. .L ‘'Vfc (47-49)

%

Valstijos valdžia 
ragina kelti fėrą

Mieste garsiai kalbama, 
kad majoro Impellitteri su 
gu'bematoriaus pavaduoto.] u 
Frank L. Moore pokalbyje 
miesto valdžia buvo raginta 
pakelti New Yorko miesto va
žiuotės linijų fėrą. Arba kelti 
taksus.

Miesto valdžia, sakoma, ne
norėtų vartoti nei vieno to 
būdo. Ir vienas ir kitas būdas 
galėtų daug balsuotojų atsuk-

■ PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD. 185 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadieni, kovo-March 12 
d., prasidės 7:30 vai. vakare, bus 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y. Ma
lonėkite ateiti patys ir atsiveskite 
nauji} narių, šis susirinkimas bus 
skirtingas nuo kitų, nes turėsime ir 
užkandžių.

Komisija.
(47-48)

NEW HAVEN, CONN.
LLD. ir LDS. Apskričių valdybų 

ir svečių pasitarimas apie būsian
čius vasaroje piknikus įvyks kovo 
(March) 15 d., 10:30 vai. iš ryto, 
Lietuvių Svetainėje, 243 Front St. 
New Haven, Conn.

Labai svarbu jau dabar pasitarti 
apie piknikus, kad sudarius juos 
įdomius, su menine programa ir ki
tais pasilinksminimais. Moterys iš 
anksto tariasi ypač spaudos pikni
kui kas reikės iškept, išvirt, kad 
visus dalyvius pavaišinti su nami
niais skanumynais.

Vikutis. 
(47-48)

PARDAVIMAI
BUSINESS PROPERTY

Parduodu kampinį mūrinį namų, 
7 apartmentąi. • 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 1 
Arizonos valstijų. Kainos nesakau, 
noriu, kad pamatytumėte namą ir 
sekcijų. Parduosiu greit ir už že
mų kainą, be agento. Prašau kreip
tis bile laiku. C. Bonetski, 121 
Dobbins St., Brooklyn. Greenpoint 
sekcijoj.

(45-47)
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karionės. Lili jau prieina prie 
desperacijos ir nori nusižudy
ti. Bet ją sulaiko Paul Ber- 
thalet—vaidina Mel Ferrer. 
Jis su savo “puppets” sulaiko 
Lili nuo saužudystės. Lili atei
na i karnivalą prie tų pu pe
čių ir patampa programos da
lyve. Vienok ji vistiek negali 
atsiliuosuoti nuo Mare. Paul 
irgi pradeda Lili mylėti, bet 
sykį ją užtinka glėbyje su 
Mare. Jai sapnuojasi puikus 
vaidinimas ant scenos su 
Mare. Tačiau vėliau paaiški, 
kad Mare yra vedęs, tai Lili 
nusprendžia išeiti iš tos vie
tos. Einant keliu jai akyse 
rodosi tie “puppets,’’ ji su 
jais šoka ir jai akyse pasiro
do Paul. Pagaliau nuspren
džia — grįsti į Paul’o glėbį.

Praleidau spiagiai vakarą.
Laisvės reporteris. 

ti prieš demokratus, kurio 
miestą valdo. Bet rcpubliko- 
riiškoji valstijos valdžia kaip 
tik to ir nori.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

OPERATORS. To work on all parts 
Ladies Blouses. Steady work; good 
pay* Apply ab once. RED ROSE 
DRESS CO., 1024 Filbert Street. 
7th floor.

(47-49)

STENOGRAPHER. Only limited 
experience necessary. Central City 
location; steady position; good 
working conditions. Apply in person. 
ABC CREDIT, INC., 42 So. 15th 
Street. Seo Mr. Marsh.

(47-49)

LOOPERS. Net looper for looping 
sweaters on a model “P” machine. 
Steady work; good working condi
tions. Apply in person.

SEEMULLER BROTHERS CO., 
Highland Ave. and Route 130, 

Palmyra, N. J.
(47-53)

______________ _______________A___

BILLING CLERKS. Some typing 
and general office duties included. 
Steady position, pleasant surround
ings. Northeast Phila. For Interview 
call RE. 9-6376.

(47-53)

FACTORY HELP. Women to work 
in union factory shop. Good wages; 
steady work. Apply in person.

ALON MFG. CO., 1123 Hamilton 
Street.

(47-49)

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

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

(45-51)

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 phone: Welsh 
Valley 4-34S6.

(45-47)

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. Gall SUNNY HILL FARM. 
Burlington 3-0414.

x (45-51)

HELP WANTED—MaLE
AUTO BODY MAN. Must bo first 

class. $125 per week. Best working 
conditions in town. Immediate open
ing. Apply or phone: AIRPORT 
PONTIAC, Haddon & Ferry Aves., 
Camden, N. Ask for Muzzle.

(47-50)

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)

REIKALAVIMAI
Reikalingos at rinkėjos prie swea

ter clips. (Kabučiai prie megztiniu). 
Nuolatinis darbas; gera alga. Li|ft<- 
srna aplinka. Kreipkitės į:

J. EISENBF.RG. INC., 173 Hudsok 
St., Now York City. 7

(46-49)

Baltimore, Mi
HELP WANTED 

FEMALE
Soda Dispenser. Good chance for 

right party. Apply HOWARD 
JOHNSON’S RESTAURANT. Wash. 
Blvd. & Caton Ave.

(47-49)

STENOGRAPHER-SECRETARY. 
Bright future for young lady in one 
of Md’s finest organizations. Short
hand necessary. 5 day week. Inter
esting work; pleasant associates. 
Trust Fund, hospitalization; bonus 
plan; and other employee benefits. 
Apply CHURCHILL, Ltd. Bush & 
Hamburg Sts., or call MR. PAUL, 
GT. 8620.

(47-49)

ATTENTION! Sewing Machine 
Operators wanted at once. Good 
working conditions. Apply: BALTO. 
UNIFORM CAP MFG. Co., '321 W. 
Balto. St.

(47-49)

HELP WANTED ♦ 
MALE

AUTO SALESMAN. Wo need a 
new and used car salesman. Must 
be experienced, sober, a hard and 
conscientious worker; capable of 
making at least $7000 a year or bet
ter. We offer a chance of selling the 
finest cars in Nash history, also a 
chance to sell from one of the finest 
used car lots in Baltimore. Should 
know Nash cars and customers. See 
Sales Mgr., Baltimore Nash, Inc.

442.8 Belair Rd.
(47-48)

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS | 

221 South 4th Street I 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-6868

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

. T0]\Y’S ■
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

IPEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

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

Receptų Specialiste!:
EDWIN LANE, Ph. G J

Tel. EV. 7-6238 '
į—------------------------------------------ (j|
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