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KRISLAI
Taika ir sugyvenimas.
Kur daugiau demokratijos? 
Nėra nė vieno.
Jau ir bažnyčių kaleina.
Fašistiniai barbarai.
So. Bostone ir Montelloje.

Rašo A. BIMBA

Viskas aišku ir atvira, da
rybų Sąjungos naujoji vyriau
sybė sako visam svietui: Mes 
norime taikos ir sugyvenimo 
su visomis šalimis ir valstybė- 

\ jbnis. Mes kovosime už taiką /V ‘ 
ir taiku sugyvenimą!

Štai geras šūkis visiems 
kraštams. Jis turėtu būti iš- 

» keltas ir Jungtiniu Tautu 
A seni bl ėjoj e.

Visus klausimus galima ir 
reikia išspręsti civilizuotai — 

i konferencijomis, derybomis ir
i susitarimais.

★

Savo prezidentu mos iš
rinkome republikoną genero
lą. Tas generolas pasikvietė 
republikoną partijos pirminin
ką ir jiedu sudarė visą naują 
vyriausybę—paskyrė visą ka
binetą, visu departmontu 
galvas.

Bet štai mirė Stalinas. 
Tuojau susirinko visas komu
nistu partijos komitetas ir 
visas parlamento prezidiu- 

Mmas. Ir šitas skaitlingas bū- 
Mbys atsakingu žmonių išrinko 

‘ * premjerą ir visu departmon
tu galvas.

Kur dabar daugiau demo
kratijos: ar ten. kur sudaro 
'vyriausybę pora žmonių, ar 
kur keletas šimtu?

★
Amerikos negru spauda 

stato toki klausima: Mūsų 
rasė sudaro vieną dešimtada
li Amerikos gyventojų, bet 
prezidento Eisenhowerio vy
riausybėje nesimato nė vieno 
negro.

Trumanas, sako, nors mūsų 
delegacijoje Jungtinėse Tau
tose laikydavo vieną negrų ra
sės žmogų. Eisenhoweris ir 
to nepadarė.

Nuogiausia diskriminacija. 
Tačiau republikonai drįsta sa
ve vadinti Lincolno partija 
ir negrų draugais.

Jau ir bažnyčių kaleina 
atėjo. Kongresinės ragangau- 
cUykos komisijos pranešė, kad 
ws neužilgo ims už pakarpos 
Arnikos bažnyčias ir dvasi
ninkus. Ir ten ieškosią komu
nistų ir komunizmo!

Matote, kur jau nudardėta..
Tikrovė yra tokia: velnias 

nepasitenkins tiktai pirštu.' 
Pradėjo komunistais ir nesi
liaus jis ėdęs Amerikos žmo
nių teises, kol visas jas su
naikins. Nebus palikti ramy
bėje nė kunigai, jeigu tiktai 
nors vienas jų pakels balsą 
už tų teisių išlaikyma.

Kanadoje maršrūtuoja įžy
musis Anglijos dvasininkas 
Dr. Johnson. Jis yra pažan
gus žmogus ir kalba už tai
ką.

To negali pakęsti Kanados 
fašistiniai barbarai. Jie ji se
kioja ir staugia. Londone, 
Šntario, organizuotai atėjo į 

litingą ir žmogui neleido nė 
pradėti kalbos.

Daugiausia, sakoma, dar
buojasi “dipukai.” Tas tik 
parodo, kad fašistiniai barba- 

1 rai negali pakęsti tiesos, ne
žiūrint kokios tautos ar ša
lies žmogus ją propaguotų.

j AMERIKOS POLITIKAI 
NUSIVYLĖ, KAD KINIJA 
UŽGIRI A MALENKOVĄ
Žlunga jų svajonė apie Kiniją 
kaip apie būsimą “antrąjį Titą”

Washington. — Amerikos 
valdininkai pranašavo, jog 
Stalinui mirus, tai Kinija 
“atpuls nuo sovietinės va
dovybės.” Jie geidavo, kad 
Kinijos valdžia išstotų 
prieš Sovietų Sąjungą, kaip 
“antras ir didysis Tito.” 
Apie tai svajojo ir Angli
jos valdovai. Bet jų sva
jones greitai subliūško. Nes 
Kinijos Liaudies Respubli
kos vadovui nuoširdžiai už- 
gyrė naująjį Sovietų Są
jungos premjerą G. Malen
kova, kaipo Lenino ir Sta
lino valios vykdytoją.

Taip ir lieka sudaužytos 
vakaru viltys atkabint Ki
niją nuo ryšiu su Sovietų 
Sąjunga. — sako newyorki- 
nis World - Telegram, pa
duodamas United Press ir 
Associated Press žinias.

Kinijos vadovybe sako, 
Stalino vėliava 
patikimose rankose

Peking, Kinija. — Kini
jos komunistų vyriausias 
vadovas Mao Tse-tung ra
šo valdiniame Liaudies 
Dienraštyje:

—Kinijos Komunistų Par
tija ir lįaudis šiltai remia 
G. Ma lenko vo paskyrimą 
Sovietų Sąjungos premje
ru. Lenino ir Stalino idė
jų vykdymas tapo Įteiktas 
į patikimas rankas — tar-

Nauji šaudymais! tarp 
arabu ir izraeliečiu

Jeruzalė. — Pranešama, 
kad Jordano arabų kulko
svaidžiai iš Jeruzalės sen- 
miesčio nušovė vieną žydą 
verslininką žydiškame Je
ruzalės naujamiestyje.

Izraelio valdininkai taip 
pat kaltina įsibriovusius 
Jordano arabus už izrae
liečių policininko' nušovi
mą.

Jordanas, iš antros pu
sės, kaltina Izraelio karei
vius, kad jie persimetė per 
sieną, apšaudė kaimą ir su
žeidė vietinį arabų vadą, jo 
žmoną ir dukterį .

Manila. — Filipinų seime 
kilo kaltinimai, kad prezi
dentas Quirino parsigabeno 
raketierius iš Amerikos ir 
iš jų mokosi išnaudot Fili
pinų valdžią.

Pastebėjau pranešimą, kad 
Bostono ir Montellos mote
rys ruošia “pares” pagerbi
mui mūsų žymiosios veikėjos 
K. Petrikienės. Labai gražus 
sumanymas.

Tiktai reikia gerai pasi
darbuoti, kad tie parengimai 
būtų pasekmingi. Puiki proga 
turėti daug publikos.

Parengimų vietą ir laiką 
rasite pranešimuose.

nauti bendriesiems darbi
ninkų klasės ir visos pažan
gios žmonijos reikalams iš
tisame pasaulyje . Taigi pa
skyrimas Malenkovo yra la
bai svarbus istorinis nuta
rimas.

N. J. bravoro gaisras 
pražudė 14 darbininkų

Newark, N. J. — Ūmai 
kilęs ir tuojau išsiplėtęs 
gaisras Anheuser - Busch 
bravore mirtinai užtroški- 
no nuodingomis dujomis 14 
darbininkų ir sužeidė 29 ki
tus. žuvusiųjų sąryšy j ne
matyt lietuviškų vardų.

Dar neištirta gaisro prie
žastis.

Anglijos ambasadorius 
pareiškė Molotovui 
gailestį dėl Stalino

Maskva. — Anglijos am
basadorius Alvary Gascoig
ne atsilankė pas Viačeslavą 
Molotovą, Sovietų užsienio 
reikalų ministrą, ir pareiš
kė Anglijos valdžios gailes- 
tavimą dėl premjero Stali
no mirties.

Anglų ambasadorius sy
kiu pareiškė sveikinimus 
G. Malenkovui, naujajam 
Sovietų Sąjungos premje
rui, ir Molotovui.

Kongr. Roosevelt ragina 
pašalint Veide, ieškantį 
komunistų tarp kunigu

Washington. — Demokra
tas kongresmanas F. D. 
Roosevelt Jr. reikalauja 
pašalint republikoną Harol
dą H. Veide kaip pirminin
ką ragangaudiško Kongres- 
manų Neamerikinės Vei
klos Komiteto.

Rooseveltas pasipiktino 
ypač todėl, kad Veide piršo 
ištirti daugelį kunigų kaip 
komunizmo rėmėjus.

Prieš tokius tyrinėjimus 
užprotestavo ir pats Veldes 
klebonas.

Naguib prašo Eisenhowerio 
draugiškumo arabams
Kairo, Egiptas. — Egip

to premjeras gen. Nagui- 
bas kaltino buvusiąją 
“trumparegę Trumano val
džią, kad ji aklai rėmė Iz
raelį ir imperializmą” Vi
duriniuose Rytuose.

Naguibas tikisi, kad pre
zidentas Eisenboweris bus 
draugiškesnis Egiptui ir 
kitiem arabų kraštam.

____ L ........ .
ORAS.—Nešalta ir tar

pais lietus.

AMERIKONAI IR BURMOJ 
GINKLUOJĄ ČIANGININKUS

I ČĖCHOSLOVAKIJA SAKO. 
AMERIKONAI SKRIDO

Rangoon, Burma. — Bur
iuos karo ministras Ba Sve 
sakė:

—Mūsų valdžia tikrai pa
tyrė, jog “keletas ameriko
nų” lavina ir ginkluoja 
Čiang Kai-šėko kinus tauti
ninkus Burmoje.

Tie Čiango armijos liku
čiai paspruko Burmon, kai 
1949 metais Kinijos liaudi
ninkai galutinai supliekė 
čiangininkus. Nuo tada jie 
ir plėšikauja šiauriniame 
Burmos ruožte; dažnai su
sikerta su Burmos armija 
ir kartais persimeta per 
sieną į Kiniją, darydami 
plėšimo ir žudymo žygius.

Gromyko tvirtina, kad Amerika 
tyčia tęsia Korėjos karą

United Nations, N. Y. — 
Andrius Gromyko, Sovietų 
Sąjungos delegatas Jungti
niu Tautu seime, kaltino 
Eisenhowerio - Duileso val
džią, kad jinai tiksliai tęsia 
Korėjos karą; todėl atmeta 
Sovietų pasiūlymą — tuo
jau sustabdyti visus karo 
veiksmus, ir pavesti įplačiai 
tarptautinei . komisijai 
spręsti ginčą dėl karinių 
belaisvių grąžinimo namo 
bei kitus klausimus.'

Lenkijos ir čechoslovaki- 
jos delegatai įtarė, kad 
Amerika;, tyčia tęsdama, ko
rė jinį karą, planuoja dar ir 
praplatinti ji prieš Kiniją

90 Francijos kunigų 
dirbsią fabrikuose

Paryžius.—Devynios de
šimtys Francijos kunigų 
atėjo į fabrikus dirbti. 
Stengsis •■p atraukti bedie
viškus darbininku^ prie ka
talikų tikybos. Dirbdami 
kartu su darbininkais, jie 
galėsią geriau patirti prie
žastis, kodėl dauguma f ran- 
cūzų darbininkų taip prie
šinasi bažnyčiai. •

Korėjos liaudininkai tikisi 
sulaikyt Ameriką nuo 
karo paplatinimo.1

Maskva. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų premje
ras Kim II Sing atsiuntė 
savo pareiškimą, kad jo 
valdžia planuoja sumušti 
amerikonus Korėjoje ir tuo 
būdu užkirsti'karo praplė
timą Azijoje.

Tas pareiškimas išspaus
dintas Pravdoje.

Korėja. — Korėjos liau
dininkai praneša, / kad jie 
visuose frontuose išvien su 
kinais savanoriais vedė ar
tilerijos mūšius prieš ame
rikonus.

Korėja.—Amerikonai pra
neša, kad nušovė 3 šiauri
nės Korėjos lėktuvus.

Teigiama, kad ameriki
niai lėktuvai numeta jiems 
ginklų, amunicijos bei kitų 
karinių reikmenų.

I

Čiang Kai-šekas iš For- 
mozos salos siuntė per 
Thailaridą ir daugiau savoj 
kariuomenės į šiaurinę 
Burma. Ruošėsi tikram ka
liniam įsiveržimui iš Bur- ; 
mos i Kiniją.

Formoza. — Iš Burmos 
atvyko čiangininkų koman- 
dierius generolas Li M i ir 
raportavo Čiang Kai-šekui. 
Bo raporto apopleksija par
bloškė Li Mi.

bei Sovietų Sąjungą.
Gromyko atmetė ameri

konų remiamą Indijos rezo
liuciją, nes ta rezoliucija 
leidžia amerikonams pasi
laikyti neva nenor i n č i u s 
grįžti namo belaisvius — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus bei kinus.

Amęrikos delegatas Hen
ry Cabot Lodge, Atsiliepda
mas į Gromyko, kalbą, kal
tino Sovietų Sąjungą kaip 
“užpuoliką”; sakė, jog nie
kas neplanuoja Rusijos už
pulti, bet Sovietai “biją sa
vųjų žmonių, todėl gąsdiną 
užpuolimais iš kitų šalių 
pusės.”

Sudužus laivui, dingo 
9 jūrininkai

Newfoundland.—Per au
dra šiauriniame Atlanto 
Vandenyne susprogo apde
gė ir pusiau perlūžo žiba
linis amerikonų laivas An
gy, i9,937 fonų. Dingo lai
vo kapitonas ir 8 kiti įgu
los nariai .

Atskubėjęs amerikinis 
prekybos laivas Clairborne 
išgelbėjo kitus 28 Angy jū
rininkus iš vandens.

Primena Stalino pareiškimą, 
kad Amerika galėtą taikiai 
gyventi su Sovietų šalim

Maskva. — Čionaitinis ra
dijas ir Prayda, vyriausias 
Tarybų Sąjungos komunis
tų laikraštis, pakartojo pa
skutini Stalino pareiškimą, 
kad “Jungtinės Valstijos ir 
Tarybų Sąjunga galėtų tai
kiai sugyventi.”

Italijos valdžia areštuoja - 
priešfašistinius studentus

Roma. — Universiteto 
studentai čia ruošė demon
straciją prieš naujuosius 
fašistus. Policinė valdžia 
už tai areštavo 35 studen
tu vadus.

Fortalezoj, Brazilijoj, karš
čiai siekė 135 laipsnius.

VIRŠ JOS ŽEMES
Atmeta Amerikos protestą prieš 
nušovimą amerikinio lėktuvo

Praga, Čėchoslovakija. — 
Čechoslovaku valdžia atme
tė Jungtinių Valstijų pro
testą dėl to, kad rakietiniai 
jos lėktuvai nušovė Ameri
kos rakietini* lėtuva. Ame
rika tvirtino, kad jos lėk-

Gegužėj bus draftuota 
dar 53,000 jaunų vyrų

Washington. — Gynybos 
departmentas isakė drąf- 
tuot’armijon 53,000 vyrų 
gegužės mėnesį.

Bus rekrutuota ir dauge
lis studentų bei jaunų tėvų, 
kurie iki šiol buvo paliuo- 
suojami nuo karinės tar
nybos.

Jau 130,992 jankiai 
dingo, žuvo ir kitaip 
nukentėjo Korėjoj

Washington. — Karinė 
valdyba kovo 11 d. paskel
bė, jog Korėjos kare iki 
šiol jau 130,992 amerikie
čiai sekamai nukentėjo:

Užmušta 23,134, sužeista 
95.063, be žinios dingo 9,- 
184, nelaisvėn pakliuvo 2,- 
215. Buvo dingę dar 1,396, 
bet paskui atsirado.

Per savaitę nuo pirmes- 
nio valdinio nranešimo to
kie amerikiečių nuostoliai 
padaugėjo 260.

Lenkija užgriebė 6 Danijos 
laivus, kai Danija sulaikė 
pabėgdintą Lenkijos lėktuvą

Varšava. — Lenkija už
grėbė 6 žvejinius Danijos 
laivus su 23 žuvininkais, 
kurie įplaukė į Dancigo 
uostą, gelbėdamiesi nuo au
dros. Lenkija žada pasi
laikyti laivus, jeigu Dani
ja nesugrąžins jai rakieti- 
nio MIG lėktuvo, kaip kad 
buvo iš karto pranešta. Da
bar gi sakoma, laivai esą 
sulaikyti tiktai “dėl pati
krinimo.”

Vienas lenkų leitenantas 
pereitą savaitę perskrido 
tuo lėktuvu į Danijos salą 
Bornholmą ir prašė priimt 
jį į politinę prieglaudą.

Lenkija jau tris kartus 
reikalavo sugrąžinti išdavi
ką lakūna ir lėktuvą. Pro
testavo, kad Danijos val
džia leido amerikonams ir 
anglams karininkams kopi
juoti lėktuvo sekretus.

Sovietų gaminti MIG lėk
tuvai skrenda iki 760 my
lių per valandą bei daugiau, 
reiškia, garso greitumu ar
ba dar greičiau. MIG-ai 
pralenkia greičiausius ra- 
kietinius Amerikos lėktu- 

tuvas buvo nušautas i ame
rikinį Vokietijos ruožtą už 
desėtko mylių nuo Čecho- 
slovakijos sienos.

Čėchoslovakija, iš savo 
pusės, griežtai užprotesta
vo Jungtinėms Valstijoms, 
kad du amerikiniai lėktu
vai šiuo žygiu vėl įsibriovė 
į čechoslovakijos orą ties 
Pilsenu, apie 25 mylios nuo 
Vokietijos rubežiaus. To
dėl čechoslovakijos lakūnai 
ir apšaudė juos kaip įsiver
žėlius.

Čėchoslovakija sykiu pri
mena, kad Amerikos lėktu
vai jr pirmiau laužė Čecho
slovakijos oro neliečiamy
bę, ką buvo “priversta pri
pažinti ir pati Jungtinių 
Valstijų valdžia.”

Neaiškūs Amerikos lakūnų 
atsakymai i klausimus• <

Bonn, Vokietija. — Ame
rikos oro jėgų komanda ap
klausinėje leitenantus W. 
G. BrQwna ir D. C. Smi- 
thą, lakūnus dviejų lėktu
vų, kuriuos apšaudė Čecho
slovakijos lėktuvai. Vienas 
amerikinis lėktuvas buvo 
nušautas žemyn, bet jo la
kūnas Brown išsigelbėjo, 
iššokdamas su parašiutu.

Abudu lakūnai tvirtino, 
kad Čechoslovakijos lėktu
vai užpuolę juos virš ame
rikinio Vokietijos ruožto.

Komandieriai užklausė:
—O kodėl jūs nesigynėte? 

kodėl n e šaudė te atgal? 
Juk Amerikos lakūnams 
išakyta gintis, jeigu juos 
kas užpuola arba jei pavo
jus gręsia jų gyvybei.

Brownas atsiliepė:
—Negaliu šio klausimo 

atsakyti, nes atsakymas 
kliudytų mūsų sau gūnią 
(vadinasi, išduotų karinį 
amerikonų sekretą).

Kitas lakūnas, Smithas, 
atsakė, kad “neturėjome 
progos gintis.” Kaip jis, 
taip Brownas prasitarė, jog 
Čechoslovakijos rusiški lėk-, 
tuvai MIG-ai smarkesni už 
amerikonų rakietinius lėk
tuvus. Bet suprantama, kad 
amerikiniai lėktuvai, gin
kluoti stambiais kulkosvai
džiais, taip pat buvo gana 
geri ii’ būtų galėję gintis.

J. Valstijos prašo čiangi
ninkus laukan iš Burmos?

Rangoon, Burma. — Tei
giama, kad Jungtinės Vals
tijos prašo Čiang Kai-šeką 
ištraukti 10,000 iki 20,000 
jo kinų tautininkų kariuo
menės iš šiaurinio Burmos 
ruožto.

vus Korėjoje.
Dabar sulaikytas Danijoj 

MIG yra dar pirmas toks 
pasitaikęs ame r ik o na ms 
lėktuvas.
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gai darbininkų šeimoms?
Bet tai republikbno gubernatoriaus sumanymas!
Prieš šį jo sumanymą tars savo žodį, priešinsis kiek

vienas niujorkietis darbo žmogus.
Nedatekliai finansuose turi būti padengti tų, ku

rie išgali.
... Reikia uždėti didesnius taksus ant stambiu nuo

savybių, ant korporacijų, ant turtingųjų, nes biednuo- 
.menė mūsų mieste ir taip jau yra labai sunkiai aptak- 
įuota. i
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GUB. DEWEY "PANACĖJA” i
MIESTO LIGOMS GYDYTI
<• NEW YORKO MIESTAS, be kitko, šiuo metu pasi- i 

žymi ir tuo, kad jo finansai “pakrikę.” Visur trūksta I 
pinigų, visur yra skylės, bet kai]) jas užkišti, nieks kol ' 
kas nesugalvojo.

• .• Tik viena važiuoto (transportacija) duoda apie $50,- ' 
060,000 miestui deficito. Nėra pinigų ligoninėms, nėra | 
pinigų mokykloms.

“Miesto tėvai” kreipėsi pas gubernatorių .Dewey, 
reikalaudami, kad jis ir valstijos seimelis atleistų kiek 
tiek miestui tų taksų, kuriuos piliečiai sumoka valstijai. 

. Tępka pažymėti, jog valstija iš New Yorko miesto gau
na daugiausiai taksų, bet jų miesto reikalams negrąžina, 
7—negrąžina tos proporcijos, kuri turėtų būti grąžinta.

Ką daryti?

GUBERNATORIUS DEWEY pagalvojo ir štai ko
kios to “galvojimo” pasekmės.

Jis sako, jog, girdi, didmiesčio administracija neiš
mano, kaip tvarkyti miesto reikalus, ir gubernatorius 
siūlo tokius receptus miesto finansinėms ligoms išgydy
ti: “sutvarkyti” važiuotės reikalus,—pakelti (“jei rei
kia”) važiuotos ferą, atiduoti į privatines rankas tas bu- 
sų linijas, kurios ligi šiol priklausė miestui, ir, svarbiau
sia: apdėti naujais taksais darbo žmones!

Kaip tuos taksus užkrauti? Ogi taip: paimti tam ti- 
^;rą procentą nuo kiekvieno žmogaus, gyvenančio mieste, 
dirbančio mieste, iš algos!

Tokie gubernatoriaus vaistai negerovėms gydyti! 
Kalbant atvirai, tc.i reiškia, kad visus nedateklius, 

jaučiamus miesto finansuose, privalo sumokėti tie, ku
rie mažiausiai teišgali.—darbininkai. Ant jų pečių gu
bernatorius verčia visa našta, 'k v

.Tik įsivaizduokime, kas būtų, jei važiuotės ferae . 1XUVL11 
5fttų pakeltas nuo dabartinio dešimtukinio iki 15-kos ar ! Į-ap šalies fabrikai dirbtu. 
'^0 centų? Koks tai smūgis būtų biednuomenei, ypatin- į kad įįe pagamintų užtenka- 

i mai lėktuvų, tankų, kanuo- 
i lių ir kitokių būtinų daly- 
I ku, kuriais raudonarmie- 
; čiai galėtų priešą mušti.

Malenkovas buvo vienas 
i artimiausiųjų Stalino ben- 
; dradarbių, jo patarėjų.

Bet skaitytojui, be abejo
jimo, ne tiek svarbu Ma- 
lenkovo asmuo, kiek svar
bu tai, ką jis galvoja, ko
kios jo pažiūros į tą bei ki
tą visuomeninę šalies ir 
žmonių gyvenimo sritį.

Kovo U d. Laisvėje tilpo 
Malenkovo kalba, sakyta 
laidojant Leniną., Ten jis 
trumpai pasakė, ką naujoji 
tarybinė vyriausybė siekia
mi daryti, ką veikti.

Daug plačiau Malenkovas 
įvairiais klausimais pasisa
kė praėjusių metų spalio 5 
dieną savo ilgoje kalboje, 
sakytoje Tarybų Sąjungos 
komunistų partijos 19-tame 
suvažiavime . Jo toji kai ba
ra portas, be abejojimo, .bu
vo viso partijos centro ko
miteto balsas, tačiau tai yra 
ir paties ‘ Malenkovo nuo
monė, pažiūra, programa 
ateities darbams.

Čia paduosime trumpas 
ištraukas iš z.nos Malenko
vo kalbos, kad skaitytojas 
turėtų aiškesnį supratimą, 
ko naujas Tarybų Sąjungos 
premjeras ir jo vadovauja
moji vyriausybė sieksis.

Bt.;ęhicagos kunigų Draugo 
korespondentas Lingis ra
šo iš. Švedijos apie padėtį 
Lenkijoje. Jam ten viską 
išpasakojusios dvi lenkės

■ .pabėgėlės. Jis jas vadina 
' ęįąugėmis, bet jos man pa- 

rnašios į minyškas. Viena 
esati “sesuo Teresė,” o kita 
nfaesuo Ala.” Tiktai minyš- 

• kos taip tesivadina.
gijomis pasiremdamas Lin- 
gis teigia: “Lenkų tautos 
.ąyeikata, karo ir pokarinių 

(?ka^ičių bei neišteklių pa
kirsta, nuolatos blogėja. Su
ažiovos, m a ž a k r aujystes, 
skilvio, vėžio, širdies bei ve- 

merinėmis ligomis nepajė
giama radikaliai kovoti.” 
K Po ranka neturiu nei 
^eičių ,nei medžiagos apie 
^pcialistinės Lenkijos svei- 
kąTingumo padėtį. Kad ten 
.yįra sergančių žmon i ų 
ir „.kad ten suminėtos li
gos dar nėra nugalė
tos, tai netenka abejo,- 
•ij.. Argi su jomis “radika- 
liskai” jau apsidirbta kad

pr.s mus, Amerikoje, ku- 
neturėjo nei karo nei po-

• "'kobinių kančių?
/'Bet štai “Bravdoje” (ko- 
"Vb' 5 d., š. m.,) skaitau il-

J Vytauto Jerosinskio, 
j 'Lenkijos švietimo ministro, 
| *8tTaipsnį “Kultūra ir moks- *~wiir- __________ ■ „ ■ -

^'pusl.—Laisve (Liberty)—Penktad., Kovo-March 13, 1953

Canada and Brazil, 6 months $5.00 j 
per year $10.00 į 
" ’ j $5.50 j

•as kovoje už socializmą.” 
Svarbus ir įdomus straips
nis. Jame tiesiog kalbama 
apie kultūrinę revoliuciją, 
įvykusią Lenkijoje, nusi
kračius ponų viešpatavimo 
ir pasukus socializmo keliu. 
Negalima įsivaizduoti, kad 
prie tokio didelio mokslo ir 
kultūros pakilimo, koks jau 
pasiektas Lenkijoje po pa
saulinio karo, būtų buvęs 
pamirštas žmonių sveika
tos reikalas. Netenka abe
joti, jog Lingis ir jo minė
tos dvi “sesutės” begėdiš
kai apsimelavo.

Jerosinskis rašo, kad šiuo 
tarpu Lenkijoje mokosi 5,- 
300,000 žmonių. Jis sako, 
kad tiktai 1952 metais ati
darytą 55 tūkstančiai vie
šųjų ir mokyklinių bibliote
kų (knygynų - skaityklų). 
Miestuose ir kaimuose ati
daryta 700 naujų teatrų.

Jerosinskis padaro paly
ginimą su prieškarine bur
žuazijos valdoma lenki ja. 
1939 metais visoje Lenkijo
je tebuvo 28 aukštosios mo
kyklos. O kiek jų buvo 
1952 metais? Jų buvo net 
83. Vadinasi, daugiau kaip 

jose h* studentų skaičius 
paaugo trigubai . 1952 me-

Naujasis Tarybų Sąjungos premjeras: kas jis 
kokios jo pažiūros ir programa?

po to, kai Stalinas 
Sovietų Sąjungos 
tarybos pirminin-

Tuojau 
mirė ir 
ministru 
ku (premjeru) buvo pa
skirtas G. Malenkovas, vi
sas pasaulis juo didžiai su
sidomėjo. Kas jis? Kokia 
bus jo ir jo vadovaujamos 
vyriausybės programa ?

G. Malenkovas dar jau
nas, palyginti, vyras, tik 
arti 52 metu amžiaus. Jis 
gimęs Orenburgo mieste, 
vėliau pavadintame Čkalo- 
vu dėl to, kad ten buvo gi- 

j męs vienas iš žymiausių 
Tarybų krašto lakūnų, tra-

Malenkovas iš pat jaunų 
savo dienų pakrypo į revo
liucinį darbininkų judėji
mą. Tarnavo Raudonojoj 
Armijoj, o vėliau mokėsi 
Politechnikos mo k y k 1 o j e 
Maskvoje.

Nepaprastai veiklus ir 
gabus, Malenkovas, kaip 
Komjaunimo Sąjungos na
rys ir.veikėjas, atkreipė dė
mėsi tarybinės šalies vado
vų. Vėliau įstojo į komu
nistų partiją ir čia savo at
kakliu darbu ir pasiryžimu 
buvo išrinktas iš vienos at- 
sakomingos vietos į aukš
tesnę ir aukštesnę. Paga
liau jis iėjo į partijos cen
tro komitetą ir, 
politinį biurą, 
partijos įstaigą, 
išplaukė politinės 
vos visiems- partijos 
riams.

Antrojo pasaulinio karo 
metu Malenkovas įėjo į vy
riausią krašto gynybos ta
rybą, kuria sudarė tik ke
letas rinktiniu žmonių su 
Stalinu priešakyje. Malen- 
kovui teko rūpintis tuo, 

vėliau, į 
vyriausią 
iš kurios 
direkty- 

na-

Užsieninė politika
Malenkovas šakė:
“Tarybinė taikos ir tau

tu saugumo politika remia
si tuo, kad taikus kapita
lizmo ir komunizmo sambū
vis ir bendradarbiavimas 
yra pilnutinai įmanomi, jei
gu abi pusės nori bendra
darbiauti, yra pasirengu
sios vykdyti priimtus įsi
pareigojimus, laikosi lygia
teisiškumo ir nesikišimo į 
kitų valstybių vidaus rei
kalus principo.

Tarybų Sąjunga visuomet 
buvo ir dabar pasisako už 
išvystymą prekybos ir ben
dradarbiavimo su kitomis 
šalimis, nepaisant sociali
niu sistemų skirtumo. Par
yja ii’ ateityje vykdys šią 
politiką -savitarpio naudos 
pagrindu.”

Išeinant iš to taško, Ma
lenkovas pastatė tokią pro
grama :

“1) tęsti kovą prieš nau
jo karo rengimą bei sukė
limą, telkti galingą antika
rini demokratini frontą tai- C. c 4

pasirengi- 
karui, visas

tais tose mokyklose mokėsi 
134,000 studentu. Tais ihe- 
tais šalis susilaukė 30,000 
naujų specialistų, baigusių 
kolegijas, universitetus ir 
akademijas. Pirmu sykiu 
Lėni, i jos istorijoje įkurta ir 
atidaryta mokslų akademi-

Argi tai parodo, kad šita 
Lenkija baigia mirti džio
va ir vėžiu? Salietis

atremti bet kuriuos agreso
rius.”
Apie tarybines technikos 

ir mokslo pasiekimus
Kalbėdamas apie Tarybų 

Sąjungos pramonės spartų 
augimą, kokio pasaulis ligi 
šiol niekur nematė, Malen- 
Kovas prisiminė ir tarybinį 
mokslą, jo pažangą, jo rolę, 
atliktą toje srityje. Ten 
pat jis prisiminė ir atomi
nės energijos užvaldymą. 
Jo žodžiais:

tolesnę tech- 
didelis vaid- 
mūsu moks-

gystes ir solidarumo ryšius 
su taikos šalininkais visa
me pasaulyje, atkakliai de
maskuoti visus 
mus naujam
karo kurstytojų pinkles bei 
intrigas;

“2) ir toliau vykdyti tarp-| 
tautinio bendradarbiavimo 
bei reikalingų ryšių su vi
somis šalimis išvystymo po
litiką;

“3) stiprinti ir vystyti 
nešugriaiinamus draugiš
kus santykius su Kinijos 
Liaudies Respublika, su Ėu-’ 
ropos liaudies demokratijos 
valstybėmis —Lenkija, Če
koslovakija, Rumunija, 
Vengrija, Bulgarija, Alba
nija, su Vokietijos Demo
kratine R e s p u blika, su 
Korėjos Liaudies Demo
kratine Respublika, su 
Mongolijos Liaudies Respu
blika;

“4) nenuilstamai stiprin
ti Tarybų valstybės gynybi
nę galią ' ir didinti mūsų 
pasirengimą triuškinančiai

ninę pažangą 
niuo priklauso 
lui, kuris savo atradimais 
padeda tarybinei liaudžiai 
miniau .atskleisti ir geriau 
išnaudoti gamtos turtus ir 
jėgas. Pokariniu laikotar
piu mūsų mokslininkai sėk
mingai išsprendė daug 
mokslinių problemų, turin-

I čių reikšmę liaudies ūkiui. 
Labai svarbus tarybinio 
mokslo pasiekimas per šį 
laikotarpį yra atominės 
energijos gamybos metodų 
atradimas. Tuo pačiu mū
sų mokslas ir technika lik
vidavo JAV monopolinę pa
dėtį šioje srityje ir sudavė 
rimtą smūgį karo kursty
tojams, mėginusiems pa
naudoti atominės energijos 
gamybos paslaptį ir atomi
nio ginklo turėjimą, kaip 
priemonę kitoms tautoms 
šantažuoti ir bauginti. Tu
rėdama realius galimumus 
atominei energijai gaminti, 
Tarybų valstybė yra didžiai 
suinteresuota, kad ši nau
ja energijos rūšis būtų pa
naudojama taikiais tikslais, 
liaudies labui, nes toks ato
minės energijos panaudoji
mas be galo išplečia žmo
gaus valdžią stichinėms 
g a m t o s jėgoms, atveria 
žmonijai milžiniškus gamy
binių jėgų augimo, techni
nės ir kultūrinės pažangos, 
visuomeninio turto didini
mo galimumus.”

Plačiai apibūdinęs di
džiuosius pasiekimus tech
nikoje, pramonėje, moksle, 
Malenkovas pasiūlė sekamą 
programą:

/

Stalinas savo kabinete Kremliuje

/

“1) Toliau nenukrypsta
mai stiprinti eko neminę 
mūsų valstybės galią, orga
nizuojant ir nukreipiant 
taikų t a r y b i n ės liaudies 
darbą į vykdymą ir viršiji
mą dideliu uždaviniu, iš- 
keltų penktajame penkme
čio plane TSRS išvystyti, 
kuris yra svarbus etapas 
pereinant iš socializmo į 
komunizmą;

“2) Vykdyti tolesnį pra
monės ir transporto pakė
limą. Plačiau įdiegti į pra
mone. statybą ir transpor
tą naujausius mokslo ir 
technikos laimėjimus, viso
keriopai kelti darbo našu
mą, stiprinti drausmę vyk
dant valstybinius planus, 
užtikrinti aukštą produk
cijos kokybę. Nenukryps
tamai mažinti produkcijos 
savikainą, kas sudaro pa
grindą sistemingam maži
nimui didmeninių ir maž
meninių kainų visoms pre
kėms;

“3) Toliau kelti žemės 
ūki, siekiant per trumpą 
laiką sukurti mūsų šalyje 
gausumą maisto gyvento
jams ir žaliavų — lengvą
ją! pramonei. Užtikrinti, 
kad būtų besąlygiškai vyk
domas svarbiausias žemės 
ūkio uždavinys — visoke
riopai pakelti visų žemės 
ūkio kultūrų derlingumą ii 
padidinti gyvulių skaičių 
kartu pakeliant jų produk
tyvumą ,padidinti bendrąja 
ir prekinę žemdirbystės bei 
gyvulininkystės produkciją. 
Pagerinti MTS ir tarybiniu 
ūkiu darba. Kelti kolūkie
čių darbo našumą, toliau 
stiprinti visuomeninį kolū
kių ūkį, gausinti jų turtą ir 
tuo pagrindu užtikrinti to
lesnį kolūkinės valstietijos 
materialinės gerovės kili
mą;

“4) Vykdyti griežčiausią 
ekonomijos režimą visose 
liaudies ūkio grandyse ir 
visose valdymo srityse;

“5) Toliau vystyti prieš
akinį tarybinį mokslą, iškė
lus uždavinį užimti pirmąją 
vietą pasauliniame moksle. 
Nukreipti mokslininkų pa
stangas tam, kad jie grei
čiau spręstų mokslines pro
blemas ,susijusias su milži
niškų mūsų šalies gamtinių 
išteklių panaudojimu. Sti
printi kūrybinį mokslo ben
dradarbiavimą su gamyba, 
turint galvoje, kad šis ben
dradarbiavimas praturtina 
mokslą praktikos patyrimu, 
o praktiniams darbuoto
jams padeda greičiau spręs
ti jiems iškilusius uždavi
nius;

“6) Visokeriopai vystyti 
mūsų tėvynės darbo žmo
nių kūrybinę iniciatyvą, 
plačiau vystyti socialistinį 
lenktyniavimą, nenuilsta
mai rūpintis tuo, kad vi
suose socialistinės staty
bos baruose- būtų sukuria
ma vis daugiau teigiamų, 
sektinų pavyzdžių, rodan
čių, kaip reikia naujoviškai 
organizuoti darbą, atkakliai 
skleisti visos dirbančiųjų 
masės tarpe šiuos sektinus 
pavyzdžius, siekiant kad 
darbo fronte vis labiau ir 
labiau būtų lygiuojamas! į 
priešakinius mūsų visuome
nės darbo žmones;

“7) Toliau kelti mūsų 
liaudies materialinę gero
vę; nenukrypstamai ' kelti 
realųjį darbininkų ir tar
nautojų darbo užmokestį, 
gerinti darbo žmonių butų 
sąlygas; visokeriopai padė
ti didinti valstiečių paja
mas. Vystyti tarybinę kul
tūrą; gerinti liaudies švie- 

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Šypsenos
“Geri” laikai

Bosas: “Jūs jau daug 
visko pridirbote, todėl reik % 
sumažint gamybą ir pusę * 
darbininkų mes atleidžiame 
nuo darbo. Ateisite vėl 
darban pavasarį.

Vienas atleidž i a m ų j ų : 
“Ką, manote mes kokie 
paukščiai, ką ant žiemos į 
šiltus kraštus galime išlėk-

Bosas: “Mes nepaisome, 
ką jūs darysit; darbo jums 
dabar nebeliko.”

Šiai savaitei gana
Mokytoja: “Juozuk, štai 

jau penktu kartu šią savai
tę aš turėjau tave nubausti. 
K a tu pats 
nai?”

Juozukas: 
giuosiu, kad 
penktadienis.”

apie tai ma-

“Aš džiau
sią nd ien j ati

Geriausias draugas
Vienas kaimynas ramina 

kitą kaimyną, kurio mote'-’ft 
ris neseniai jį palikusi.

“Man buvo didelis smū
gis išgirsti, jog kaimynas 
Andrius su jūsų motere 
prasišalino. Man visuomet 
rodėsi, jog jis geriausias 
jūsų draugas.”
“Jis ir yra mano geriau

sias draugas,” apleistasis 
vyras šypsodamasis atsakė, 
“bet kol kas jis nei pats to 
nežino.”

Kaip gyveno, taip ir mirė 

stabdė gatvėje Jonuką, ku
rio tėvas neseniai tapo pa
laidotas. .• .

“O ką tavo’ tėvelis 'mir
damas paskiausiai pasa
kė?” klausia kaimynė.

“Tėveliui nebuvo progoj 
paskutinįjį žodį pasakyti! 
nes motina lig pat jam nū- 
mirsiant prie jo buvo ir

I kalbėjo,” atsakė pro verks
mus Jonukas.

Argi ne geros gyduolės?
Visų ligų gydytojas kalba 

miestelio aikštėje, girda
mas savo pardavinėjamus 
vaistus:

“Taigi, džentelmenai, aš 
jau dvidešimt penkeri me
tai, šias piles pardavinėju 
ir dar nei žodžio skundų 
prieš jas negirdėjau. Tai 
ką gi tas parodo?”

Balsas iš klausytojų: 
“Tas parodo, jog mirusieji 
jau nieko nebepasako!»”

Surado, kuriai tinka
“Matai, kokį gražų žiedą 

Petras man dovanojo. Ir 
taip gerai jis man tinka 1” 
džiaugiasi viena mergaite^

“Tai]), tai tikrai plikus 
žiedelis, mieloji. Man jis 
buvo biski ankštas,” atsake 
antroji.

B Faunas, 
iš nei ne-

Nepanašūs, bet
“Kai tik aš jus 

tuojau prisimenu 
sako Kristupas.

“Bet aš gi ne 
aš Bronius; ir l 
panašus į Brauną.

“O, taip, jūs abu į vienas 
kitą panašūs — abudu jūs 
man po dešimtine skolin
gi.”

vienodi
pamatau, 
Brauną,”

Mokslinis klausimas
Pirmasis kareivis: “Kaip 

manai, ar mėnesio senumo 
veršis jau gali tą patį p4- 

ką ir karvjesŠarą ėsti, 
ėda?”

Antrasis
negali.”

Pirmasis

kareivis: “

kareivis: “Tai 
gyvena?”

Sutaisė Kas Kitas



♦

Netoliese nuo Washing
ton, D. C., miestelyje Blan- 
densburg, senuose laikuose 
buvo garsioji aikštė, ku
rioje vykdavo ginčam iš
spręsti dvikovos (duels). 
Čia įvyko dvikova ir kapi
tono Stepheno Decatur su 
James Baron.

Balfas vėl skelbia aukų 
rinkliavą ir kiek kuri lietu
vių kolonija privalo su
rinkt. žymėtina, kad ten, 
kur egzistuoja lietuvių pa
rapijos, tom kolonijom kvo
tos mažos. Pavy z d ž i u i, 
Newark, N. J., kur yra 
tūkstančiai lietuvių, para- 

, pija ir Balfo iždininkas — 
♦kvota $300. Kalbama, kad, 

kvotas darant, buvo atsi
žvelgta į “cicilikus.” Jie 
mažiau bažnyčioj auko
ja, tai privalo daugiau duot 
Balfui.

I
The Health Insurance 

Council (sveikatos apsau
gojimo taryba) praneša, 
kad šiuo laiku Jungtinėse 
Valstijose yra arti 86 mili
jonų žmonių, turinčių apsi
draudimą ligoninėse (hos
pital insurance).

----- k MJungtinėse Valstijose
- ----------------------------1—

u > . , ‘ ■

ALUMINO NUODAI SILPNINA ŽMOGAUS SVEIKATĄ
Tolesnių medikalių paro- 

dymų duoda daktaras J .E. 
^’R. McDonaugh/ kaip alumi- 

no indai kenkia sveikatai.
Dr. McDonaugh, vedėjas 

Anglijos Royal Chirurgų 
Kolegijos, įžymus medici
nos žinovas, kalbėdamas 
apie savo 30 metų patyri
mą, išsireiškė sekamai:

“Aš plačiai ir pilnai per
sitikrinau, jog, verdant 
maistą aluminiuose induo
se, tatai sudaro nelaimių- 
ligų priežastį. Bet ligonio 
sveikata pradeda greitai 
taisytis, kai, tik nustoja ga
minti jam maistą alumi
niuose sudynuose.”

Taip pat yra kitokiij įro
dymų, kad alumino nuodai 
labai paliečia žmogaus or
ganizmą. Tatai žinoma ho
meopatijos gydytojams jau 
nuo senu laiku.

Medicinos daktarai yra 
daug prasiskolinę homeopa- 

. tui daktarui R. M. L-e Hun-
Cooper’iui. Jis vienas iš 

jnrąautinių iškėlė daktarų 
tarpe tą klausimą, kaip 
yra pavojinga žmogaus 
sveikatai virti maistą alu- 
miniame puode.

Pasikartojantis skausmas blauzdose ir jo priežastis
Eina žmogus, ir ūmai su

skausta jam vienos ar kitos 
kojos blauzda. Skausmas 
toks aštrus, kad priverčia

• sustoti. Atslūgus skaus
mui, vėl eina, bet paėjus 
vieną ar du blokus, vėl 
skausmas blauzdoje priver-

• čia staptelėti. Taip ir kar
tojasi.

Kame to priežastis? Na
gi, tame, kad stapčioja 

/kraujo apytaka $ didžiojoje 
^arterinėje kojos kraujagys- 
Įėję.

H Tokie su pertraukomis 
pasikartojantieji skausmai 
atsiranda, kai žmogus tu
ri didelį arterinių krauja
gyslių sukietėjimą (arterio- 
sklerosį) arba serga Buer

KAZIO BEVARDŽIO MARGUMYNAI
šiuo laiku daugiausia žmo
nių miršta širdies ligomis. 
Antra vieta mirtingume 
užima vėžio (cancer) liga.

D r. James Burton aiški
no, kad širdies liga vadina
ma angina pectoris yra į- 
kyriausia iš 32 širdies ligų. 
Kai širdis susitramdo toje 
ligoje, tai sukyla skausmai 
ne tik krūtinėje, bet dar 
rankose ir žanduose-danty- 
se.

Jungtinės Valstijos 1952 
metais užbaigė įrengimą 
Thule karinės orlaiviu, sto
ties, kainuojančios 263 mi
lijonus dolerių.

Stotis randasi žiemvaka- 
riniame Grenlandijos pajū
ryje, 930 mylių nuo žiemi
nio poliaus ir 2,752 mylios 
nuo Maskvos.

Komercinis per televiziją 
“anaunseris” Arthur God
frey už produktų garsini
mus gauna iš kompanijų 3 
milijonus dolerių per me
tus.

Jungtinių Valstijų sena
torius John J. Williams, iš 
Delaware valstijos, štur
muoja senate prieš Intern

Dr. Cooper savo raštuo
se nušvietė tą dalyką, aiš
kindamas nežinėliams apie 
aluminiu sudynų pavojingu
mą, v

Ypatingai šiais laikais 
daugelis daktarų Ameriko
je ir Europoje jau atvirai 
aiškina, rašydami, kad žmo
nės saugotųsi alumino in
dų, skleidžiančių slaptin
gus, sirgdinančius nuodus. 
Jie pataria negaminti to
kiuose induose jokio valgio.

Bet reikia dar toliau nu
šviesti tą blogumą, kurį da
ro neapsigalvojantieji mais
to gamintojai.

Yra daugelis manančių: 
Na, ot daug sutaupysiu, 
vartojant alumino indus. 
Nes kiti sudynai išsidaužo 
šukėmis, išdžiūsta, o pačiai 
su mažais vaikučiais sudau
žymas tankiai pasitaiko.

žinoma, tatai būna neiš
vengiama. Betgi mes pir
miausiai neturėtume taip 
galvoti. Nors, verdant alu
mino puoduose per tam ti
krą laiką, gal ir manysite, 
matai, jau per tiek laiko 
verdu, o nieko blogo, jokio 

ger’s liga. Kaip kraujagys
lių sukietėjimas, taip ir ši 
liga tramdo ypač kraujo 
apytaką kojose.

Kiek paėjus, žmogus pa
junta įveržimą vienoje ar 
kitoje blauzdoje, o paskui- 
skaudų mėšlungį. Sustojus, 
skausmas po keleto sekun
dų pranyksta. Tuomet ga
lima tiek pat paeiti, iki 
mėšlungis vėl pasikartoja.

Kaip toli žmogus gali 
nueiti, tai priklauso nuo to, 
kiek užsitvenkia kraujo 
apytaka. Jeigu užsitvenki- 
mas nedidelis, tai galima 
nueiti apie mylią, iki blauz
da suskausta . Šaltame ore 
arba prieš kalną ar smarkų 
vėją pusiau mažiau nueina

al Revenue (taksų biurą), 
kad tame valdiškame sky
riuje egzistuoja korupcija.

Jis turįs įrodymų, kad 
vienas Kalifornijos valsti
jos pilietis buvo nusukęs 
$521,601.40 taksų už paja
mas, bet minėtas biuras su
sitaikė su tuo piliečiu už 
$100. Jis sako turįs įrody
mų apie panašius susitaiky
mus daug daugiau .

Sovietų Sąjungos orlai
viai, vadinami MIG-15, sve
ria po 10,850 svarų. Jie 
lekia normaliai, be didelių 
sukrėtimų, 615 mylių per 
valandą, 25,000 pėdų aukš
tumoj.

Praeitais 1952 metais 
Jungtinių Valstijų miškuo
se gaisrai padarė nuostolių 
46 milijonus dolerių.

Sala Formosa, kurioje tu
pi čiang Kai-šekąs, skiriasi 
vandens rubežium nuo Ki
nijos per 85 mylias siau
riausioje vietoje.

Jungtinių Valstijų prezi
dentų istorijoj ■ Eisenhowe- 
ris yra ketvirtu seno am
žiaus išrinktu prezidentu.-

William H. Harrison bu

pavojaus šeimoje nesiran
da, ir tiek.

Užtenkamai yra įrodymų, 
kad aluminas veikia lėtai. 
Bet kai užtenkamai tų nuo
dų prisirinks bile kurio šei
mos nario organizme, tada 
gal suprasite, kad buvo di
delė jūsų nežinystė. Tada 
sakysite, “čėdijau” centus, 
o apleidau sveikatą, kuri 
turėjo būti pirmojoje vieto
je. Štai dabar diena iš die
nos kartojasi slogos visame 
bute; vienam galvą skaudą, 
kitam strėnas gelia, tre
čiam kojos sutinę.

Ir kuomet kalbame apie 
žmogaus organizmo užter
šimą, tai reikia tikėtis ir 
širdies ligos, plaučių bei 
plaučinių dūdų sugadinimo 
ir akių nusilpimo. Tai ma
tote, kaip skaudžiai apsi- 
gauname per savo neatsar
gumą.

Jau senas amžius prabė
go, kai žiųomi balti paly- 
voti ir moliniai sudynai. Ir 
jie yra tinkamiausi val
giams virti. Iš paviršiaus 
žiūrint, pradžioje gal atro
dytų, kad jie lyg ir bran
giau lėšuoja, bet ilgainiui 

ma, iki mėšlungiu pasikar
tojimo.

Kuomet kraujo apytaka 
labai sutrukdoma, tai mėš
lungis kartojasi du iki ke
turių sykių per vieną blo
ką. Paprastai skauda tik 
vieną blauzdą, retai kada 
abidvi.

Pamatinis gydymas yra 
kraujo apytakos taisymas. 
Vartojama ir vaistai, kaip 
kad testoterone, nikotiniš- 
ka rūkštis (vienas iš B vi
taminų) bei kiti. Kartais 
perkerpama nervų gijos, 
kurios užveržia didžiąją ar
terinę kojos kraujagyslę. 
Vartojama ir tam tikros 
mašinos arterinei krauja
gyslei mankštinti.

vo išrinktas 68 metu am
žiau s, B u c h a n-a n b u v o 
išrinktas 65 metų, Tay
lor 64 metų. Dabartinis 
prezidentas Eisenhoweris 
yra 62 metų amžiaus.

Buvęs prezidentu William 
H. Harrison po inauguraci
jos į prezidentus mirė už 
mėnesio laiko. Jo vieta už
ėmė viceprezidentas John 
Tyler. Tokiu būdu Harri- 
sonas trumpiausiai buvo 
prezidentu, o Tyler vice
prezidentu.

■ Jungtinių Valstijų Feder
al Civil Service pripažįsta 
8 legales šventes, būtent:

Naujus metus, George 
Washingtono gimimo die
ną, Prisiminimų (Memori
al) dieną, Liepos 4-tą, Dar
bo dieną, Taikos dieną, Dė- 
kavonės ' diena ir Kalėdų 
diena, v •

New Yorke susidarė žy
du komitetas iš 18 nariu 
ruoš t istoriją 300 metų žy
dų apsigyvenimo Ameriko
je. Komitetui vadovaus Dr. 
Salo W. Baron, profesorius 
žydų literatūros Columbia 
Universitete.

Kazys Bevardis

žmogus turi kuo džiaugtis.
Tūlas laikas praėjo; ‘ kai 

čion Amerikoje kai k u r i e 
mokslinčiai buvo užsiintere
savę išbandyt, surast ir iš
tirt, ką daryti, kad atomi
niame inde virta kava tu
rėtu malonu skoni. Ju tvri- 
nėjimai tęsėsi trejus me
tus. Bet, galų gale,-buvo 
viešai paskelbta, kad jokiu 
būdu nebuvo galima surasti 
priemonių, kad aluminiame 
inde virta kava turėtų ma
lonu skoni, c- c

Visus tuos tyrinėjimus 
finansavo kavos pardavinė
tojai. Tačiau tie patys ty
rėjai pripažino, jog kava, 
virta baltai palivotame bei 
stikliniame ar moliniame 
inde, yra pagirtinai skani.

^Pasirodo, kad alumino 
metalas savo lengvumu tin
ka tik skirtingiems dirbi
niams — automobiliams, or
laiviams, gelžkelio trauki
nių vagonams ir kt., bet ne 
valginiams indams.

Aiškiai matome, jog ku
ris sudynas tinkamas ska
niai kavai virti, tai jame 
gerai ir valgius virti.

K. Depsas

Bet liga atkakli ir dažnai 
nepasiduoda jokioms gydy
mo. priemonėms.

Jeigu žmogus turi sunkų 
arterijų sukietėjimą, o ypač 
jei kenčia nuo Buerger’s 
ligos, tai patartina mesti 
rūkius. Daugelyje atsitiki
mų daktarai visai atsisako 
gydyti tokius ligonius, ku
rie nesiliauja rūkę. Rū
kant ' beveik neišgydoma 
Buerger’s liga, o jai aršė- 
jant dažnai prisimeta ko
joms gangrena ir tenka jas 
nupjauti, noript ligonio gy
vybę išgelbėti.

Taip gali atsitikti senam, 
vidutinio amžiaus žmogui 
ir net jaunam. N. M.

Iš, Guatemalos Istorijos.
* ir

Kodėl Ji Pasidarė 
“Negera?”

Mūsų šalyje turčių spau
da prakiuro prieš Guate
malos respubliką. Ji dabar 
jau “negera,” “tamsi,” 
“laukinė.” Buržuaziniai ra
šytojai apsilenkia net su 
pačiais savo faktais.

New York Herald-Tribu- 
ne išleistame Almanake dėl 
1953 metu sako, kad Guate- 
maloje mokslas yra laisvas 
ir privalomas, kad ten yra 
3,626 pradinės mokyklos, 
kurias lanko arti 200,000 
vaikų, yrą 62 aukštesnio 
mokslo mokyklų su 9,000 
studentų, yra Guatemalos 
Universitetas ir kitokios 
mokslo įstaigos. Tvirtina, 
kad jau li950 metais Gua
temaloje buvo tik 25% ne
mokančių rašyti ir skaityti.

Gi Mr. .Sydney Gruson 
New York Times kovo 1 d. 
laidoje šaukia: “How Com
munists Won Control of 
Guatemala” ir tvirtina, būk 
Guatemala yra “tamsi,” 
jos gyventojai “laukiniai”, 
būk Guatemaloje yra net 
90% nemokančių rašyti ir 
skaityti.

Kodėl tokia permaina? 
Kodėl vedama kurstymo 
propaganda prieš Guate
malos respubliką, ir jos 
žmones? Tai yra paprasta 
Wall Stryto turčių taktika, 
kada jie ruošia užpuolimą 
vienos ar kitos šalies.

Pirm to, kai prasidėjo 
Amerikos-Ispanijos karas, 
tokia propaganda buvo 
prieš Ispaniją. Dabar tur
čių spauda rėkia prieš dik
tatūrą Argentinoje tik to
dėl, kad Argentina nešoka 
pagal Wall Stryto koman
dą. Veda “šaltąjį karą” 
prieš Tarybų Sąjungą ir 
liaudies demokratines res
publikas. Staigiai pasidarė 
“negeros” Čilės ir Guate-! 
malos respublikos.
Biskis iš Guatemalos 
istorijos

I

Guatemalos respublika 
yra pačiame pietiniame ga
le Šiaurinės Amerikos, 
Centralinėje Amerikoje. Ji 
užima 45,452 ketvirtaines 
mylias ploto ir turi arti 
3,000,000 gyventojų. Jos gy
ventojų baltieji sudaro tik 
5%; indijonai — 60%, mai
šyti 35%. Jos sostinė Gua
temala miestas turi apie 
300,000 gyventojų. Ofjcialė 
kalba ispanų, tikėjimas ka-. 
talikiškas, bef gyvuoja dar 
ir trylika skirtingų indijo- 
nų kalbos tarmių, šalies 
prezidentas yra Jacob Ar
benz Guzman.

Guatemala vienu šonu at
siremia į Ramųjį Vandeny
ną, o kitu i Atlanto. Nors 
šalis nedidelė, nepikti, bet 
joj yra daug kalnų, tūli 
turi virš 11,000 pėdų aukš
čio. Žmonės gyvena dau
giausiai iš auginimo javų, 
vaisių ir kavos.

Kavas plantacijos yra di
džiausios. Jų dideli plotai 
priklauso šiauriniams ame
rikiečiams ir vokiečiams 
kapitalistams. Bananos ir 
cukrus—tai du svarbieji 
Guatemalos produktai.
Amerikos kapitalistų Uni

ted Fruit Co. yra vyriau
sias savininkas bananų ir

IŠ ISTORIJOS
RAŠO D. M. ŠOLOMSKAS 
cukraus plantacijų. Yra di
delių miškų.

Kalnuose yra gamtinių 
turtų, kaip tai, aukso, si
dabro, vario, švino, gele
žies ir kitu metalu. Jie dar 
nepakankamai ištirti, bet 
nagus ten suleidę Wall 
Stryto turčiai.

Maistui augina bulves, 
pupas, kviečius ir tt. Gerai 
auga tabakas. Iš galvijų 
laiko arklius, avis, ožkas, 
mulus, asilus ir raguočius. 
Miškuose yra įvairių nau
dingų medžių, jų tarpe rau
donmedžių ir gumos me
džių, kurie suteikia medžia
gą kramtoma jai gumai.

Baltieji žmonės į Guate
mala pirmiausiai atvyko 
ispanai 1524 metais ir pri
jungė tą teritoriją prie Is
panijos karalių karūnos. 
Ispanai labai žiauriai naiki
no vietinius gyventojus, in- 
dijonus. Indijonai per tris 
šimtus ipetų kovojo prieš 
Ispanijos režimą. Dažnai 
buvo didelių sukilimų. Vie
nu kartu buvo net 30,000 
indijonų sukilę ir ispanai 
vos juos nugalėjo.

Kada pradžioje 19-jo am
žiaus prasidėjo Pietinėje 
ir Centralinėje Amerikoje 
kolonijų revoliucijos prieš 
Ispanijos režimą, tai sukilo 
ir Guatemalos gyventojai. 
Sukilimas tęsėsi nuo 1821 
iki 1824 metų ir baigėsi su
kilėlių laimėjimu. ♦

Guatemala buvo paskelb
ta respublika ir sukilėlių 
vadas Carrera išrinktas iki 
gyvos galvos prezidentu, 
kuris gyveno iki 1854 metų. 
Po to, veikiant Šiaurinės 
Amerikos, Anglijos ir daž
nai kitų imperialistinių val
stybių įtakai, Guatemaloje 
buvo keli valstybipiai per
versmai, buvo pasiskelbę 
diktatoriai, kurie žiauriai 
smaugė progresyvi judėji
mą, nepaisė liaudies ir ša
lies reikalų. Ypatingai 
žiauriai pasižymėjo Wall 
Stryto palaikomas genero
las Ubico.
Vėlesni įvykiai

Guatemala, kaip ir kitos 
Pietų ir Centralinės Ame
rikos valstybės, pirmiau 
paklusniai sekė Wall Stry
to tarptautinę politiką, 
ypatingai vieningai už ją vi
sos balsavo Jungtinių Tau
tų organizacijoje.

Bet pastaraisiais metais 
Lotynų Amerikoje pradėjo 
apsižiūrėti tūli veikėjai, 
kad ta politika nėra nau
dinga toms šalims. Argen
tinos diktatorius Peronas 
yra vienas iš tų, kurie pra
dėjo veikti, kad ne viskas 
tektų Wall Stryto turčiams.

Jungtinėse Valstijose 
turčių spauda tik todėl ve
da propagandą prieš Pero
no diktatūrą; kaltina, kad 
jis naikina demokratiją. 
Bet ta pati spauda užgiria. 
rėmimą tokių žvėriškų re
žimų, kaip Ispanijoje Fran
ko, kaip iš Kinijos išmes
tas režimas Čiang Kai-še- 
ko arba Turkijoje bekų ir 
Graikijoje fašistų. Ta pati 
spauda nieko nesako prieš 
fašistinį režimą Brazilijo
je, taip pat Pietų Ameriko
je, nes Brazilijos valdovai 
paklusniai laikosi Wall

3 pusi.-Laisvė (Liberty) TPenktad., Kovo-March 13, 1953

Stryto komandos. Taigi 
puolimas prieš Perono dik
tatūrą yra ne dėl to, kad 
turčių spaudai būtų brangi 
liaudies demokratija, bet 
todėl, kad Peronas nevisa- 
da paklusnus Wall Stryto 
ponams. / -

Tas patsai pasireiškė ii* 
eilėje kitų Pietinės ir Cen
tralinės Amerikos valsty
bių. Pastarieji rinkimai Či- 
lės respublikoje nepatiko 
Wall Stryto ponams, nes 
ten visa eilė žmonių įėjo į 
valdžią, kurie rūpinasi savo 
šalies reikalais, kurie atsi
sako Wall Stryto koman
dos klausyti.
Nevisai s klausimais Wall 

Stryto ponams patinka ir 
Meksikos vyriausybė, nes 
ji, ifagal jų supratimą, 
“Nepakankamai kovojanti 
prieš komunistus.” Meksi
koje yra stiprios darbo 
žmonių unijos, kairėja liau
dis. : •

Nepatinga Wall Strytui 
ir tūlų kitų Pietinės ir Cen
tralinės Amerikos respubli
kų elgęsis. Mat, ten Ameri
kos kapitalas yra giliai sa
vo nagus įleidęs. Gi ne viep 
darbininkų vadai, bet daž
nai ir buržuazijos vadai ten 
pradeda statyti klausimą:
Kodėl ne mes. o Jungtinių 
Valstijų kapitalistai turi 
pelnytis mūsų šalyse?

Taigi tose šalyse prasidė
jo Liaudies Fronto vieny
bė, į kurią jungiasi tie ele
mentai, kurie nori atsikra
tyti Wall Stryto turčių ko-, 
mandos, kurie nori nepri
klausomybės savo šalims. 
Jungiasi į tą judėjimą, kai
lio bendrą tautinį už laisvę 
judėjimą, darbininkų orga
nizacijos ir visi progresy
viai žmonės.

Tokis Liaudies Frontas 
rėmė ir Guatemalos prezi
dento Arbenzo kandidatū
rą. Grąžon jis pasižadėjo 
toleruoti politinį veikimą. 
Todėl dabar turčių spauda 
ir šaukia, kad Guatemalos 
vyriausybė “klauso komu
nistų.”

Guatemaloje valstiečiai 
nesvietiškai buvo pavergti. 
Jie dabar jau patys pradė
jo imti žemę į savo rankas. 
Industriniai darbininkai 
taip pat pasidrąsino ir e- 
nergingiau kovoja už savo 
reikalus. Nereikia nė aiš
kinti, kad turčiams visa tai 
“komunizmu” atsiduoda. ”

Todėl jie dabar jau ir ve
da propagandą prieš Gua- 
temalą. Galima laukti, jei
gu ne atviro ginkluoto už
puolimo ant tos respubli
kos, tai ten sukurstyrtio 
naujų “revoliucijų.” Bet 
ponai nenumato, kad tas 
gali sugriauti visą Pan- 
Amerikinį jų sūokalbio 
tinklą. Užatakavimas Gua
temalos gali paraginti eilę 
Pietinės Amerikos valsty
bių’jai į pagajbą.

ŽEMIAUSIOS “MARIOS”
Galilėjos “marių” pavir

šius, Palestinoje, yra 680 
pėdų žemiau jūrų vandens 
lygio, o Mirusiųjų marių 
paviršius, taipgi Palestino
je, stovi 1,286 pėdomis že
miau jūrų lygio. Tai iš ti
krųjų ne marios, bet ežerai.



VAIZDAI IŠ J. STALINO GYVENIMO IR VEIKLOS Naujasis Tarybų Sąjungos 
premjeras

Tai Stalino gimtinė bakūžė, tik iš vieno kam
bario, Gori, Gruzijoje.

Taip Stalinas atrodė 13 
metų amžiaus, būdamas 
seminarijos studentu.

Čia yra dailininko Nalbandyan nupieštas pa
veikslas. Jis vaizduoja Staliną 1901 mėty 
slaptame Rus^ Socialdemokratų Partijos gru
pės susirinkime. Stalinas laiko iškėlęs “Iskra” 
ir siūlo joje Lenino išdėstytą politiką paremti. 
Susirinkimas buvo atlaikytas Batum mieste 
vieno darbininko namuose laike “naujų metų 
pasitikimo pares.”

Vaizdas iš 1920 metu kovų. Mieste Tsaritsine (da
bartiniame Stalingrade) Raudonosios Armijos kazo
kų būrys sveikina Staliną. Tai buvo sunkios civilinio 
karo dienos. Jau ir tada Stalinas buvo Rusijos žmo
nių pasiryžimo ir kovų simboliu.

Stalinas Maskvoje Visos Tarybų Sąjungos Fi
zinės Kultūros jaunimo organizacijos parade 
ant vienos estrados su vaikais.

Stalinas Maskvoje 1930 
metais.

Josif Stalin

Plačiai Tarybų Sąjun
goje vartojamas Stali
no ir Lenino medali-

//^rengime dėl pagerbimo armijos karininkų žmonų 
Stalinas pagelbsti vieno karininko dukteriai už
lipti ant estrados.

Čia Stalinas kalbasi su Maria Demchenko, nepap
rasta kolektyviete. Ji labai atsižymėjo tuomi, kad 
naujais sodinimo ir prižiūrėjimo būdais labai padidi
no cukrinių runkelių derlių. Ji aiškina Stalinui savo 
darbo metodas.

jonas.

Stalinas, Leninas ir Kalininas 1919 metais.

Vaizdas 1952 metais. Prie stalo naujosios Kinijos užsienio reikalų ministras 
Chou En-lai pasirašo draugiškumo ir bendradarbiavimo sutartį tarpe Kinijos ir 
Tarybų Sąjungos. Iš kairės i dešinę: Višinskis, Fedorenko, Molotov, Su Yi. Wen- 
tien, Tunkin, Stalin, Malenkov ir Beria.

(Tąsa nuo 2 pusi.)
timo ir sveikatos apsaugos 
darbą; nenuilstamai rūpin
tis tolesniu tarybinės lite
ratūros ir meno vystymusi;

“8) Visokeriopai stiprin
ti mūsų visuomeninę ir 
valstybinę santvarką. To
liau vystyti tarybinių žmo
nių politinį aktyvumą ir pa
triotizmą, stiprinti mūsų 
šalies tautų moralinę-politi- 
nę vienybę ir draugystę;

“9) Budriai sekti karo 
kurstytojų intrigas. Viso
keriopai stiprinti tarybinę 
armiją, karinį jūrų laivyną 
ir žvalgybos organus.”
Apie partiją ir jos narius

Malenkovas yra žinomas, 
kaip atkaklus kovotojas 
prieš visokią biurokratiją, 
prieš visokius disciplinos 
laužytojus ir apsileidėlius. 
Dėl to jis partijos reika
lais pasiūlė suvažiavimui ■ 
sekamą:

“1) Toliau gerinti parti
jos kokybinę sudėtį, neleis
ti, kad būtų vaikomasi kie
kybės, o susikoncentruoti 
ties partijos narių ir kandi
datų į partijos narius poli
tinio lygio kėlimu ir jų 
marksistiniu grūdini m u ; 
kelti komunistų politinį ak
tyvumą, padaryti visus par
tijos narius tvirtais kovoto
jais už partijos politikos ir 
sprendimų įgy vend i n imą, 
nesitaikstančiais su trūku- 

‘ mais darbe, sugebančiais 
atkakliai siekti jų pašalini
mo ; gerinti ir tobulinti 
profsąjungų ir komjaunimo 

-rorbą, nuolat stiprinti ry
šius su masėmis, atsime
nant, kad mūsų partijos jė
ga ir nenugalimumas glū
di jos gyvybiniuose ii’ ne- 
suardomuose ryšiuose su 
liaudimi;

“2) Padaryti galą žalin
goms ir mūsų reikalui pa
vojingoms pasitenkinimo 
savimi bei apsvaigimo nuo 
laimėjimų nuotaikoms, pa
radiškumo ir nusiraminimo 
pasireiškimams partijos ei
lėse, drąsiai ir ryžtingai at
skleisti bei šalinti trūku
mus ir silpnumus mūsų dar
be; nuosekliai vykdyti vidi
nę p arti n.ę demokratiją, 
plačiau/ vystyti savikritiką 
ir kritiką iš apačios, užti
krinti, kad visi dori tarybi
niai žmonės galėtų drąsiai 
ir be baimės kritikuoti trū
kumus mūsų organizacijų 
ir įstaigų darbe, negailes
tingai kovoti su visokiais 
kritikos užgniaužimo, už 
kritiką persekiojimo ir uji
mo mėginimais; visokerio
pai stiprinti partinę ir vals
tybinę drausmę, rauti su 
šaknimis formalią pažiūrą 
į partijos ir vyriausybės 
sprendimus, ryžtingai ko
voti su nedrausmingumu, 
su valstybinių interesų pa
žeidimais;

“3) Pakelti į aukštesnį ly
gį partinių organų darbą 
teisingai p a r c n k a nt, pa
skirstant ir auklėjant ka
drus, griežtai laikytis par
tijos nustatytų teisingo 
darbuotojų parinkimo prin
cipų, nesutaikinamai kovo
ti su šių principų laužyto
jais, negailestingai kovoti 
su biurokratine pažiūra į 
kadrų parinkimo reikalą, 
gerinti kokybinę vadovau
jančių kadrų sudėtį, drą
siau kelti į vadovaujantį 
darba žmones, atsidavusius 
partijos ir valstybės intere
sams, gerai pažįstančius 
darbą ir sugebančius stum
ti jį į priekį, šalinti blogus,

netinkamus, atsiliku s i , 
nesąžiningus darbuotoji^; 
visokeriopai stiprinti kon
trolę ir vykdymo tikrinimą 
visoje vadovavimo sistemo
je nuo viršaus iki apačios, 
pakelti asmeninę visų orga
nizacijų ir įstaigų vadovų 
atsakomybę už partijos ir 
vyriausybės sprendimų vyk
dymo tikrinimą, derinti vyk
dymo tikrinimą iš viršaus 
su partinių ir nepartinių 
masių daromu tikrinimu iš 
apačios; užtikrinti, kad tei
singas žmonių parinkimas 
ir vykdymo tikrinimas 
praktikoje taptų svarbiau
siu dalyku vadovaujančioje 
centrinių ir vietinių parti
nių, tarybinių ir ūkinių or
ganizacijų veikloje;

“4) Padaryti galą nepa
kankamam ideologinio dar
bo vertinimui, ryžtingai ko
voti su liberalizmu ir nerū
pestingumu ideologinių 
klaidų bei iškraipymų aV 
žvilgiu, sistemingai kelti w 
tobulinti idėjinį-politinį mū- 
sų kadrų parengimą; visas 
ideologinio poveikio prie
mones. mūsų propagandą, 
agitaciją, spaudą panaudoti 
komunistiniam taryb i n i ų 
žmonių auklėjimui; pakel
ti į aukštesnį lygį tarybinį 
mokslą, išvystant kritiką ir 
nuomonių kovą mokslo dar
be, atsimenant, kad tik tuo 
būdu tarybinis mokslas ga
li atlikti savo misiją — už
imti pirmąją vietą pasauli
niame moksle;

“5) Saugoti ir toliau, kaip 
akies vyzdį, lenininį parti
jos eilių vieningumą, kuris 
yra mūsų partijos stipru
mo ir nenugalimumo pa
grindas.”

Prieš baigdamas savo k^į 
bą-raportą, Malenkovas pa
sakė:

“Draugai ’
“Tarybų valstybė dabar 

jau nebėra vieniša sala, ap
supta kapitalistinių šalių. 
Mes žengiame pirmyn drau
ge su didžiąja kinų tauta, 
su daugiamilijoninėmis liau
dies demokratijos šalių ir 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos liaudies masė
mis. Mums pritaria ir mus 
remia visa pažangioji žmo
nija. Kartu su visomis šio
mis jėgomis mes giname 
taikos ir tautų draugystės 
reikalą.” «

Rumunijos Mokslų 
akademijos biblioteka

BUKAREŠTAS. — Per 
pastaruosius penkerius me
tus pilnai reorganizuotoji 
ir žymiai išplėstoji Rurinu- 
mjos Mokslų akaderąfljos 
biblioteka pavirto ' vienu 
stambių šalies kultūrinių 
centrų. Jos fonduose yra 
keli milijonai knygų, žur
nalų, dokumentų, rankraš
čių, retų grožinės, moksli
nės, technikinės literatūros 
leidinių.

Biblioteką lanko studen
tai, darbininkai, tarnauto
jai, moksliniai darbuotojai. 
1952 metais bibliotekos lan
kytojų skaičius viršijo 118 
tūkstančių žmonių. Per tą 
pat laiką buvo išduota 353 
tūkstančiai knygų, tai yra 
tris kartus daugiau, negu 
1948 metais, tame tarpe 52 
tūkstančiai tarybinių auto
rių knygų, o taip pat be
veik 40 tūkstančių egzein-. 
pliorių Tarybų Sąjungos 
periodinių leidinių.

Bibliotekos knygų ir 
kumen.tų fondas nuolat pa
pildomas.

4 pusL-Laisve (Liberty)— Penktad., Kovo-March 13, 1953



Sporto laimėjimai ir trūkumai 
Ta r y by Lietuvoje

fVilniaus dienraštis Tiesa 
m^tiekia ištisą editorialą 
JĮjorto reikalams. Tai kritiš
kos ir rimtos pastabos. Jos pa
rodo, kaip Lietuvos spauda 
nepamiršta sporto vaidmens 
auginime jaunimo.

Tarp kitko, Tiesa rašo:
“Sportas žiemą įgauna vis 

platesnį užmojį, čiuožyklose, 
slidžių stotyse, ant upių ir 
ežerų ledo, kalnuotose vieto
vėse galima matyti tūkstan
čius sportininkų, žiemą vis 
plačiau žaidžiamas gryname 
ore krepšinis, tinklinis, užsi- 
iminejima lengvąja atletika. 
O neseniai Vilniuje, ant ap
snigtos Valstybinio stadiono 
aikštės, įvyko pirmosios fut
bolo rungtynės žiemą. I'sumi
nėdami ištisus metus atvira
me ore, fizkultūrininkai dar 
labiau grūdinasi, kelia savo 
sveikatingumą, daugina jėgas. 
Nenutraukdami žiemą moko
moj o-sportinio darbo, atsisa- 
kydami vadinamojo sezoniš
kumo, sportininkai turi gali
mybę sistemingai tobulinti sa- 

X techniką, nuolat gerinti 
' rezultatus. Sekdami broliškų

jų respublikų sportininkų pa
vyzdžiu, parimdami jų turtin
gą patyrimą, mūsų respubli
kos fizkultūrininkai mokosi 
dirbti bet kuriomis oro sąlygo
mis, išnaudoti kiekvieną die
ną. Užsiėmimai žiemą gryna
me ore duoda gerus rezulta
tus. Tą gali patvirtinti Vil
niaus Pedagoginio instituto
lengvaatlečiai. šio instituto
pedagogikos dėstytojas V. Mi
kėnas, nenutraukdamas treni
ruočių ir, žiemą, kas metai ge
rina respublikinius rutulio 
stūmimo ir disko metimo re
kordus. Turiningos yra žiemos 
dienos Akmenės rajono Sima- 

,nq Daukanto vardo, “Pažan
gos” ir kitų kolūkių sportinin
kams: jie čiuožia, slidinėja, 

^žaidžia ledo ritulį. Nenutrau- 
žiemą treniruočių Pilviš- 

,/ kių vidurinės mokyklos moky
tojas A. Stanulis, išugdęs len
gvosios atletikos respublikos 
rekordininkus žiūrytę, Stadai- 
ninkaitę, Plioplį.

- > Tačiau tai, kas pasiekta, to
li gražu negali mūsų paten
kinti. Bet kuris jėgų išmėgi
nimas su broliškųjų respubli
kų komandomis rodo, kad 
Tarybų Lietuvos sportininkų 
rezultatai vystant žiemos 
sporto rūšis smarkiai atsilie
ka. štai šiomis dienomis Pet- 
rozavodske įvyko tradicinės 
penkių sąjunginių respublikų 
čiuožimo varžybos. Mūsų res
publikos sportininkai neiško
vojo nė vienos pirmosios vie

tos, o bendroje kvalifikacijoje 
užėmė paskutinę vietą. Vi
siems žinomi stambūs Lietu
vos ledo ritulininkų pralai
mėjimai — tiek suaugusių, 
tiek jaunių. Silpnai pasirodo 
slidininkai.

Respublikinis kūno kultū
ros ir sporto komitetas bei 
sporto draugijos maža tedaro 
konkrečių žygių žiemos spor
to šakų lygiui reikiamai pa
kelti. Daugelis pastangų tėra 
kampanijinio pobūdžio, jos 
yra skubotos, nepakankamai 
apgalvotos, dažnai besivai
kant tariamai aukštų rezul
tatų, palengvinamos varžybų 
sąlygos.

Sportininkų masės nėra į- 
traukiamos į reguliarius užsi
ėmimus. Argi galima kalbėti 
apie tolesnį slidinėjimo išvys- 

i tymą, jeigu net Vilniuje mies
to sportinės organizacijos ne
randa reikalo įsteigti masinio 
naudojimo slidžių bazes, jei
gu net čia nėra nė vieno pa
doresnio tramplvno šuoliams, 
jei visos respublikines varžy
bos užplanuotos rengti tik 
Vilniuje, nepopuliarinant ta 
proga šios sporto šakos kito
se vietose.

Pastaruoju metu broliškose 
respublikose atkreipiama vis 
daugiau dėmesio į sportinį 
darbą vaikų ir jaunių tarpe. 
Ir tai — suprantamas daly
kas. Daug ką čia turi nuveik
ti liaudies švietimo organai. 
Bet respublikos liaudies švie
timo organai ir, visų pinna, 
Švietimo ministerija, neįverti
na sportinio darbo žiemą ir 
silpnai jį vysto.”

Medvilnės auginimas

VILNIUS. — Užpernai ru
denį iš Lysenkos vaido auga
lininkystės instituto Odesoje 
mes gavome medvilnės sėklų 
“Odeska 1”. Jas pasodinome 
technikumo šiltadaržyje. Va
sarą sodiniai, prižiūrimi tech
nikumo jaunųjų mičiurininkų, 
puikiai augo ir žydėjo. Rude
nį medvilnė sunoko, ir mes 
gavome medvilnės vatą. Da
bar technikume surengtoje 
parodoje, tarpe kitų augalų, 
eksponuojami trys užaugusių 

j medvilninės krūmų pavyz
džiai.

Mūsų mičiurininiai bandy
mai šituo nesibaigia. Ateityje 
tirsime galimybes medvilnei 
auginti atvirame ore. Techni
kumo mičiurininkai be med
vilnės šiltadaržyje dar augina 
Pavlovo veislės citriną ir val
gomąją viksvuolę.

A. Radzevičius

Valdžios agentai liudija, kaip 
N. Yorko policijos »vadas šlepe 
savo policininky žiaurumus
-^Washington.— šalies val-

• d*hs agentai FBI norėjo 
t ištiri, kodėl New Yorko
• policija taip budeliškai su- 

mušė areštuotą J a c o b ą 
Jacksoną, bet policijos ko-

. misionierius M o n a g h a n 

..griežtai uždraudė jiems ap- 
, klausinėti tuos mušeikas.

Tatai liudijo tyrinėjan
čiai Kongreso komisijai du 
FBI pareigūnai. Vernon G. 

’Smith ir John p. Foley.
Sunkvežimio vairuotojas 

negras Jacob Jackson iš ša- 
' lies žiūrėjo, kai kiti vyrai 
ant šaligatvio lošė “krep- 
są.” Už tai policininkai jį 
suėmė, nuvežė į policijos 
stotį, smūgiais suardė jam 
veidą ir taip suskaldė gal
vą, kad prireikė dviejų ope
racijų. Per tas operacijas 
Mgoninė.je buvo nuimta du 
sukrekėjusio kraujo gaba
lai nuo Jacksono smegenų. 

T^už operacijas jis sumokėjo 
pusantro tūkstančio dole
rių.

Policininkai stotyje taip 
pat žiauriai sumušė Jackso
no draugą, kuris protestą-1

vo prieš kraugerišką muši
ma Jacksono.

Beland V. Boardman, New 
Yorko FBI agentų viršinin
kas, liudijo tyrinėtojams, 
.kad pats New Yorko polici
jos komisionierius George 
P. Monaghan jam sakė:

—Jūs nesikiškite į vadi
namus mūsų policijos žiau
rumus. Mes esame susita
rę su šalies teisingumo de- 
partmento prokuroru M. J. 
Lane New Yorke bei kitais, 
kad tiktai pati polici jos vy
riausybė tyrinės tokius da
lykus. Todėl, aš užginu jums 
apklausinėti mūsų polici
ninkus.

Pirmiau gi komisionierius 
Monaghan prisiekė tyrinė
tojams, jog “nebuvę jokios 
sutarties su teisingumo de- 
partmentu,” kad tyrinėsi
mas policinių žiaurumų bus 
paliktas tiktai patiems po
licijos viršininkams, ir į tai 
nesikiš federates valdžios 
agentai.

Už melavimą po priesaika 
todėl Monaghan galėtų bū
ti teisman patrauktas.

Dailininko Sidman-Eristan kūrinys. Jame vaizduo
jamas Bakų miesto žibalo darbininkų susirinkimas 
1908 metais. Tai buvo žibalo darbininkų streiko me
tu. Stalinas darbininkams kalbėjo ir ragino juos vie
ningai kovoti už Savo teises. Streikui vadovavo Bakų 
-Miesto Bolševikų Komitetas, kurio priešakyje sto-

I vėjo Stalinas.

Įvairios Žinios
Gyvenamųjų namų statyba 

Čekoslovakijoje
. I' R A G A.—čeko slo va kijo s 

liaudies dęmokratinė vy
riausybė nuolat rūpinasi 
darbo žmonių butu ir bui
ties sąlygomis. Centrinės 
profsąjungų tarybos duo
menimis, vien per tris 1952 
metų ketvirčius šalies dar
bininkai ir tarnautojai ga
vo 19,749 naujus butus. 
Šiandien laikraštis “Rude 
Pravo” pasakoja apie gyve
namųjų namų statybą res
publikos anglies rajonuose. 
Laikraštis praneš a, kad 
šiuose rajonuose statoma 
daug namų šachtininkams.

Vengrijos darbo žmonių 
sveikata

BUDAPEŠTAS. — Ven
grijos Liaudies Respubliko
je kasmet plečiamas medi
cinos įstaigų tinklas.- Vien 
praėjusiais metais ligoninių 
lovų skaičius padidėjo 1,- 
100; atidaryta eilė naujų 
poliklinikų ir skyrių ligoni
nėse, o tai]) pat 40 apylin- 
kinių ambulatorijų .

1953 metais pagal vals
tybinį biudžetą sveikatos 
apsaugai bus išleista 11.4 
procento visų lėšų, o tai yra 
901 milijonu forintų dau
giau, negu 1952 metais. Bus 
pradėtos statyti naujos li
goninės trijuose stambiuose 
pramonės centruose, eilėje 
miestų bus atidarytos nau
jos poliklinikos ir tt.

Taftas nepripažįsta Jaltos 
ir Potsdamo sutarčių

Washington. — Republi- 
konų senatorių vadas Taf
tas su savo šalininkais pri
kergė priedą prie preziden
to Eisenhowerio rezoliuci
jos, siūlomos prieš Sovietų 
Sąjungą. Priedas sako:

—Nors Kongresas užgi
riu šią rezoliuciją, bet už- 
gy r imas tai n.ėra sprendi
mas, ar Jaltos ir Potsdamo 
sutartys yra teisėtos ar ne
teisėtos.

Eisenhowerio rezoliucija 
ragina Kongresą pasmerkti 
Sovietų Sąjungą tiktai už 
“tokį tu sutarčių iškraipy
mą, kad Sovietai pavergę 
tūlas tautas.”

Rezoliucija nekliudo pa
čių Jaltos ir Potsdamo su
tarčių, kurias prezidentai 
Rooseveltas ir Truman as ir 
Anglijos premjerai Chur
ch ii las ir Attlee padarė su 
Sovietų Sąjungos premjeru 
Stalinu.

Albani jos-Vengrijos 
prekybinis susitarimils

TIRANA. — Tiranoje pa
sirašytas Albanijos Liau
dies Respublikos ir Vengri
jos Liaudies Respublikos 
prekybinis susitarimas dėl 
prekių mainų ir mokėjimų 
1953-1955 metams .

Preky bi nis susitari m a s 
numato išplėsti prekių mai
nus tarp abiejų -šalių ir 
tarnauja tolesniam abiejų 
šalių draugystės, bei ben
dradarbiavimu ' stiprinimui.

Albanijos Liaudies Res
publika tieks'•Vengrijai va
rio, chromo, / odų, tabako, 
vaisių. Vengrija ekspor
tuos B Albaniją fabrikinius- 
gąrnyklinius įrengimus ir 
mašinas statybai, kabelį, 

: įvairius elektros pramonės 
dirbinius, medikame n t u s, 
aliuminį, grūdus ir. kitas 
prekes. •

Miškų sodinimas Lenkijos 
Liaudies Respublikoje
VARŠUVA. — Lenkijos 

Liaudies* Respublikos visuo
menė aktyviai dalyvauja 
miškų sodinimo darbuose. 
Per “Miško ir gamtos ap
saugos dieną,” kuri buvo 
surengta pernai, miškais 
buvo apsodinta d a u g i a u 
kaip 13,200 hektarų. Šia
me darbe dalyvavo apie 250 
tūkstančių darbo žmonių.

SOUTH BOSTON, MASS.
ATVAŽIUOJA MYLIMA VIEŠNIA

GERBIAMA K. PETRIKIENĖ
* »• • ’ f •_ ,

p j ę BROOKLYN, N. Y,

Sekmadienį
Kovo-Marcli 22

K. Pet rikienč
KL1UBO PATALPOJE, 318 BROADWAY

Kviečiame vietinius ir iš apylinkes atsilankyti į šį* gražu 
parengimą, išgirsti gražią programą ir papietauti.

Dideli darbai buvo įvykdy
ti apželdinant miestus, dar- 
bini’ikų gyvenvietes ir kai
mus. Buvo apželdinta dau
giau kaip 500 kilometrų 
kelių ir gatvių.

M o k slo v y s t. v m a s i s 
Rumunijoje

BUKAREŠTAS. -- Ry
šium su liaudies respubli 
kos paskelbimo 5-siomis 
metinėmis įvykusioje Ru
munijos Mokslų akademi
jos iškilmingoje s e s i j o j e 
R u m u nijos mokslininkai 
pažymėjo, kad n u v e r t U s 
monarchiją R u m u n i j o s 
Mokslų akademija iš įstai
gos, kuri užsiimdavo bevai
sėmis scholastinėmis disku
sijomis, pavirto gyvu kūry
biniu organizmu, tarnau
jančiu liaudies interesams.

Liaudies valdžios metais 
prie akademijos buvo įsteig
ti 24 mokslinio tyrimo in
stitutai ir 47 laboratorijos. 
Vystosi ir darosi kaskart 
vaisingesnė fizikos, chemi- 
jos ir.biochemijos, metalur
gijos, energetikos, matema
tikos ir kitų mokslinio ty
rimo institutų veikla.

Plečiamas moksliniu ištai
gų tinklas provincijoje.

Savo veiklą Rumunijos 
mokslininkai skiria socialis
tiniam šalies pertvarkymui.

BANKETĄ
Su daile dainų programa

Jos pagerbimui L. L. D. 
Moterų skyrius rengia

(jražij

3-čią valandą po pietų

Deportacijų procedūra pagal 
naująjį imigracijos įstatymą
Deportacijos yra toks rim

tas reikalas, kad svetimša
liams ir ju draugams būtina * *■ « 
žinoti ištikus tokiai bylai sa
vo teises. Naujasis McCarran- 
Walter Imigracijos ir Natūra
lizacijos Įstatymas, kaip ir 
ankstyvesnis, detaliai paduo
da šitokios bylos eigą, jei 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
įstaiga nusprendžia, kad ku
ris nors svetimšalis yra de- 
portuotinas.

Pirmiausia svetimšaliui su
imti išduodamas arešto įsaky
mas. Įsakymą įvykdžius ir 
tuo būdu, pradėjus bylą, sve
timšalis gali būti iš kalėjimo 
už tam tikrą užstatą paleis
tas, laikomas namų arešte 
arba policijos priežiūroje, at
sižvelgiant į jo bylos ypatin- 

! gąsias aplinkybes.
I

Svarbu geras advokatas

Bylą specialiam tardytojui 
pradėjus, svetimšalis gali būti 
atstovaujamas advokato arba 
kurios nors svetimtaučius glo
bojančios organizacijos atsto
vo. Yra nepaprastai svarbu, 
kad svetimšalis turėtų tikrai 
gerus advokatus, jai jis pats 
nepripažįsta vyriausybės kal
tinimų teisingais. Tardymo 
metu svetimšalis ir jo advoka
tas gali susipažinti su prieš jį 
pateiktais įrodymais ai* kaiti
nimais, pateikti savuosius įro
dymus ir išklausinėti liudinin
kus. Ištrėmimo įsakymas tėra 
galiojantis tik tuo atveju, jei 
jis yra paremtas tikru įrody
mu, patikimu ir įtikinančiu.

Jei svetimšalis gavęs šauki
mą į šitokį teismą neatvyksta, 
tardymas gali vykti be jo. 
Tardytojas nusprendžia rem
damasis tik jam turimais įro
dymais.

Jo sprendimas turi būti 
svetimšaliui praneštas. Spren- 

jdimas gali būti apskųstas Imi
gracijos Apeliacijos Tarybai 
nevėliau kaip penkioms die
noms praėjus nuo sprendimo 

. dienos (dienomis neskaitomi 
šventadieniai ii- sekmadie
niai). šios tarybos nuospren- 

jdis, tik su labai retomis išim
timis, yra galutinas.
Ištrėmimas 6 mėnesių 
laikotarpyje

Sprendimui įsigaliojus įsta
tymai reikalauja, kad svetim
šalis butų išdeportuotas ne
vėliau kaip po šešių mėnesių 
nuo sprendimo dienos. Depor
tuojamas asmuo turi teisę pa
sirinkti kraštą. Jei tas kraštas 
atsisako išdeportuotą priimti, 
Valstybės Prokuroras gali 
pasiusti jį j kraštą, kurio pi
lietis buvo, kur jis yra gimęs 
arba iš kur į šį kraštą jis at
važiavo. Jei nė viena iš šių
galimybių negali būti pritai
kyta, asmuo siunčiamas į bet 
kurį jį priimantį kraštą.
Fizinis persekiojimas

Jei asmeniui išdeportuo- 
tam į kurį kraštą gręsia fizi
nis persekiojimas, Valstybės 
Prokuroras gali bylą sulaikyti 
taip ilgai, kiek jam tas atro
dys reikalinga. Senasis įstaty
mas gi griežtai draudė išde- 
portuojamus siusti į kraštą, 
kur jie gali būti persekioja
mi.

šitokiais atvejais išdepor- 
t rojam i gali užtrukti JAV il
giau, negu minėtas laikas. To

5 pusi.-Laisvė (Liberty)-Penktad., Kovo-March 13, 1953

kiu atveju asmuo turi paklus
ti Valstybės Prokuroro pa
grįstiems, raštu pateiktiems 
reikalavimams suvaržyti savo 
veiklą arba būti baudžiamiem 
pinigine bausme arba kalėji
mu.

Išdeportavimo bausmės 
panaikinimas

Pagal naująjį įstatymą, kai- 
kuric deportuojami asmenys, 
gero charakterio gali būti at
leisti nuo bausmės, jei pats 
svetimšalis arba jo teisėtai 
įsileistas kuris šeimos narys 
dėlto skaudžiai bus ekonomiš
kai paliestas. Naujasis įstatys 
mas panaikino ankstyvesnį 
taip vadinamą “Kanadiško 
peržiūrėjimo” būdą, kada iš
tremtasis išvykdavo Kanadon 
ir iš ten galėdavo su nauju 
pasu grįžti atgal, lygiai kaip 
mažiau atsižvelgia į išdepor- 
tuoto ekonominę situaciją. 
Nors niekas nežino, kaip 
griežtai naujasis įstatymas 
bus suprantąmas, tačiau įsta
tymą paruošusi kongreso ko
misija pastebėjo, kad “ypatin
gai sunkias sąlygas” del ku
rių išdeportavimas turėtų bū
ti atšauktas yra (kaip pav. 
sąmonės netekimas) ir pana
šiai.

Common Council.

Anekdotas
Tikroji priežastis

Du seni prieteliai kalbasi 
saliūne. Tarp kitko, Benis 
klausia:

“O dėl kokios gi priežas
ties tu, Petrai, taip lengvai 
gavai perskyras?”

“Ogi, kad mano moteris 
idiotu mane išvadino,” at
sakė Petras.

“Tai nėra patenkinanti 
priežastis perskyrom s,” 
abejodamas pastebėjo Be
ilis.

“Matai, broliuk, štai, kaip 
visas dalykas. įvyko,” sako 
Petras. “Vieną kartą par
einu aš namo ir randu savo 
pačią kaimynų šoferio glė
byje. Tai aš ir užklausiau, 
dargi gana griežtai: 'Ką gi 
tas viskas reiškia ?’ O ma
no pačiutė kad jau suriks: 
‘Ar tu dar nematai, ką tai 
reiškia, idiote’.’ Aš ir pa
siskundžiau teisėjui, jog ji 
mane labai insoltino, idiotu 
išvadindama.”

“Giliukingas tu, Petrai,” 
su užuojauta pastebėjo Be- 
nis. “Na, išgerkime dar po 
vieną.”

Sutaisė Kas Kitas

MATTHEW A. 
BUYUS
(BUY AUS KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•06*

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



ŽINIOS 15 LIETUVOS
Po 5,011 litrų pieno iš karves

MARIJAMPOLĖ. — Dau
gelis rajono kolūkių sėkmin
gai vysto visuomeninį ūkį — 
kolūkiečių geroves pagrindą.

Ypač didelius gamybinius 
laimėjimus pasiekė “Šešupės” 
kolūkio gyvulių augintojai 
1952 metų metinis gyvulių 
skaičiaus padidinimo planas 
ir jų produktyvumo pakėlimo 
užduotys įvykdytos. Kolūkyje 
iš kiekvienos karvės primelž
ta vidutiniškai po 3,502 lit
rus pieno. Įžymioji melžėja 
Vosylienė primelžė vidutiniš
kai po 5,011 litrų pieno iš 
kiekvienos jai priskirtos kar
vės.

Didėjant bendrajai ir pre
kinei žemdirbystės ir gyvuli
ninkystės produkcijai, toly
džio auga ir “Šešupės“ kol
ūkio pajamos. Jeigu kolūkis 
1951 metais turėjo 541,000 
rublių pajamų, tai jos pernai 
išaugo iki 835,000 rublių. Pu
sę visų pajamų davė gyvuli
ninkystė.

Tarybinių ūkių gyvulių 
augintojų laimėjimai

KRETINGA. — Priešakinio 
tarybinio agrotechnikos moks
lo ir pirmūnų patyrimo pasie
kimų įdiegimas Kretingos ta
rybiniame ūkyje davė puikius 
rezultatus. Vidutinis plieno 
primelžimas iš kiekvienos še
riamos karvės praėjusiais me
tais sudarė po 3,870 kilogra
mų vietoje 3,500 kilogramų 
pagal planą. Geriausioji mel
žėja Barbora Slušnienė iš kie
kvienos jai priskirtų 10 kar
vių primelžė per metus po 
4,000 kilogramų pieno. Kiau
lių šėrėją Marija Bružaitė ga
vo' ir išaugino iš kiekvienos 
motininės kiaulės po 18,0 tin
kamo paršelio.

Nemažėja gyvulių produk
tyvumas ir žiemos metu. Mel
žėjos gausiai primelžia pieno. 
Paruošta pristatyti daug ge
rai nupenėtų kiaulių.

Tautosakos kūriniai apie 
revoliucines kovas

VILNIUS. — Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto 
tautosakos sektorius yra su* 
kaupęs nemaža liaudies kūri
nių iš revoliucinės kovos metų. 
Revoliucinė ’tautosaka atspin
di darbo žmonių kovą prieš 
carizmą, prieš smetoninį jun- 
gą.

Ypač daug ir įdomių pavyz
džių pateikė institutui senu
tė Varkalienė iš Kupiškio ra
jono. 1921 metais buvo su
šaudytas jos brolis-komunis- 
tas. Varkalienė rašo savo at
siminimus iš revoliucinių liau
dies kovų metų, prisiunčia 
dainas, kurias 1918—1919 
metais sudėjo Lietuvos darbo 
žmonės, kovodami už tarybų 
valdžią. Ji jau yra prisiuntusi 
apie 100 revoliucinių dainų. 
Eilę jų Varkalienė yra įdaina
vusi.

Nemaža revoliucinių dainų 
pateikia revoliucinių įvykių 
dalyvis Šaputa. Kai kurie jo 
pateikti tautosakiniai kūgi
niai yra iš 1905 metų ir 1918 
—1919 metų Įvykių. Pažymė
tina daina, kurią liaudis su
kūrė buržuaziniams naciona
listams sušaudžius keturis ko- 
tnunistus. šaputa taip pat pa
teikė medžiagą apie liaudies 
žaidimą, išjuokiant buožes.

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi- 
ruosti naujoms programoms.

Choro Prezid.

Kompanijos siūlo 
seną pieną pirkti

Pieno kompanijos pasiūlė 
Sveikatos Departmentui pa
naikinti 1917 metais padarytą 
reguliaciją, kuri reikalauja, 
kad pienas būtų datuotas, 
t. y., kad ant pieno bonkų 
butų pažymėta diena. Kom
panijos nurodinėja, jog dėl to 
tenka kas met priimti gražin
tų pieno kvortų iki 35 mili
jonų. tai pasidarą apie 2 
milijonai dolerių nuostolių.

Tačiau1 daugumas pieno 
naudotojų su tuo siūlymu ne
sutinka. Unijų, tėvų, mokyklų 
atstovai griežtai protestavo 
prieš tokį kompanijų pasimo- 
jimą. Jie Įrodinėjo, kad pa
naikinus tą reikalavimą, tada 
pieno naudotojai būtų priver
sti pirkti ir seną pieną, ne
žinodami, kokios dienos jis 
yra. O seno pieno jie nenori 
pirkti ir už jį pilną kainą mo
kėti.

Policija brutališkai 
puola negrus

Harleme policija vis paro
do savo brutališkumą. Aną 
dieną policistai, įsiveržę į 
Frank Bridges namą, peršovė 
ji ir kelis kitus apdaužė. Jie 
neva ieškojo narkotikų. Vie
nas buvo areštuotas neva už 
tai, kad jis pasipriešinęs poli
cijai.

Bedford-Stu.yvesant distrik- 
te Brooklyne policistai taipgi 
brutališkai elgiasi. Sumušė 
Joyce Gilliam ir kelis arešta
vo. Gilliam turėjo pasiduoti 
ligoninėn. Teisme Gilliam kai- 

.tino policistą už brutališkumą, 
bet teisėjas visai nesiskaitė su 
tuo skundu.

Kaltinamas už 15 metu c- 
mergaitės viliojimą

Philip Tomeo areštuotas ir 
kaltinamas 15 metų mergaites 
viliojime. Toji mergaitė liudi
ja, kad Tomeo nusivedė ją į 
judžius ir paskui nusiviliojęs 
į hotelį, kur ji su juo pralei
dusi visą naktį.

Tomeo yra vedęs ir buvo 
pirmiau kaltinamas už falšy- 
vus čekius. Jis sako, kad jis 

, yra raketieriaus Vito Genove
se anūkas.

Lenką bazaras
Polonia Club ruošia bazarą 

savo savaitraščio “People’s 
Voice” paramai. Bazaras į- 

. vyks šeštadienį ir sekmadienį, 
kovo 14 ir 15, savame klube, 
219 Second Ave., netoli 14 St., 
Manhattane. Prasidės nuo 2 
vai. po pietų.

Bus programa. Kalbės bu
vęs Michigano senatorius 
Stanley Novvakas, kuriam da
bar bandoma pilietybė atimti. 
Taipgi bus lenkiška filmą ir 
kitų pamarginimų.

Rengėjai kviečia visus da
lyvauti.

SKELBKTTeS LAISVeJE
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Dewey siūlo aptaksuoti 
New Yorko miesto žmones

Kuomet. New Yorko miesto
finansinis stovis buvo perduo
tas gubernatoriui Dewey per
žiūrėti ir blogą jo padėtį pa
gelbėti pataisyti, tai Dewey 
pareiškė, kad New Yorko 
miesto gaspadoriai turi savo 
miesto žmones aptaksuoti ir 
tada pinigų atsiras pakanka
mai. Nežiūrint to, kad New 
Yorko miestas labai daug pi
nigu sumoka į valstijos iždą, 
Dewey atsisako pagelbėti 
New Yorko miestui.

Dewey siūlo:
1) pakelti subvių ir busti 

ferą net iki 25 centų.
2) Uždėti ant darbininkų 

algų taksus.
3) Aptaksuoti visokias pre

kes.
Dewey reikalauja pertvar

kyti miesto transportaciją 
taip, kad .jinai pilnai apsimo
kėtų. O kad nebūtų deficito, 
jis sako, f eras turi but pakel
tas ir traukiniai-busai turėtų 
but sumažinti. Tada žmonės, 
mokėdami didesnius fėrus,

turėtų prastesnį patarnavimą.
Dabar transportacija ne

šanti į metus apie 50 milijonų 
dolerių deficito ir tas defici
tas nuolat didėja.

Paties miesto metinis fi
nansinis deficitas siekia net 
iki 123 milijonų dolerių.

Valstijos legislatūroje da
bar New Yorko miesto finan
sinė padėtis svarstoma. Repu- 
blikonai pritaria gub. Dewey 
pasiūlymams, demokratai tam. 
priešinasi. Tikimasi nemažų 
susikirtimų. Bet neatrodo, 
kad New Yorko miestas galė
tų gauti kokią nors finansinę 
pagalbą, kuomet tam yra gu
bernatorius ir visa jo mašina 
priešingi.

New Yorko miesto taryba, 
sakoma, labai šaltai į gub. 
Dewey pasiūlymą žiuri. Jinai 
reiškia nepasitenkinimą, kad 
Dewey nesuteikia miestui fi
nansinės pagalbos.

Taryba taipgi esanti prie
šinga pasiūlymui remias pa
kelti 15 procentų.

------------------------------------------------------------ ------------ ----------------------------------- f

Kriaučių žinios
Iš kriaučių dirbtuvių 
pirmininkų susirinkimo

Kovo 6 d. įvyko kriaučių 
dirbtuvių pirmininkų ir komi
sijų susirinkimas klubo patal
poje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y.

Skyriaus delegatas V. Uba- 
revičius atidarė susirinkimą ir 
pakvietė pirmininkus ir komi
sijas išrinkti šiam susirinki
mui pirmininką, kadangi se
nasis pirmininkas J. Bernotas 
serga. J. Ayman as i)1 buvo iš
rinktas vienbalsiai.

Po to sekė dirbtuvių pirmi
ninkų ii’ komisijų raportai iš 

[dirbtuvių stovio. Šimėno dirb
tuvė užsidariusi nuo Kalėdų 
ir nesimato jokio rezultato iš 
tos dirbtuves. Taipgi Babelio 
dirbtuvėje nėra gero. Bokalo 
taryba su delegatu turės pa
imti griežtesnę unijos discip- 

iliną, kadangi vieniems darbi
ninkams ten algas apmoka, 
tai kitiems nedamoka. Toje 
dirbtuvėje dalykai yra prasti, 
žiūrint iš unijos pusės. Ta
čiau kitose kriaučių dirbtuvė
se dalykai neprasti, bet dar
bai yra pusėtinai sumažėję 
pas kriaučių®', sprendžiant iš 
pirmininkų ir komisijų rapor
tų. Skyriaus delegatas tūlų 
dirbtuvių pirmininkų raportus 
dapildė. Taipgi delegatas pra
nešė, kad reikia apsižiūrėti su 
savo dirbtuvės darbininkų 
duoklėmis. Griežtas yra uni
jos patvarkymas: duoklių už
silikimas gali pakenkti valel
ei jų gavimui ir už šventes.

Antras dalykas yra delega
to praneštas geras, tai už 
šventę turi būti antroje savai
tėje apmokama kriaučiams. 

’Pas lietuvius kontraktorius vi
sada buvo mada įėjus, kad už 
mėnesio ir daugiau savo 
kriaučiams U’ž šventę apmokė
davo. Bet dabar skyriaus de

legatas prižiūrės 'knygvedžitis,

kad būtų laiku blankos išpil
dytos ii* pasiųstos. Daugiausia 
knygvedžiai su savo bosu ne
kreipia dėmesio į tuos apmo
kėjimus kriaučiams. Jau se
niai reikėjo paimti griežtes
nės pozicijos. Kodėl kitų tau
tų dirbtuvėse būna laiku 
kriaučiams apmokamos šven
tės ir ten jokių nėra užvilki- 
nimų. «

Taipgi ir kitas yra svarbus 
pranešimas, kad dirbanti virš
laikius turi visi savo laikro
džio kortas įmušt, kitaip bus 
sučiupti ir gerai atitinkamai 
nubausti. Šitą, discipliną pa
vartos pats Joint Board’as.

Tad, gerbiamieji kriaučiai 
ir kriaučkos, prisilaikykite 
unijos taisyklių. Kasgi uniją 
ir jos discipliną sudaro? Pa
tys unijos nariai. Tai jūs tu
rite patys save gerbti ir pri
silaikyti savo disciplinos, kad 
bosai su jumis neartu ii- ne- 
akėtų. J. S.

Išėjom iš biznio
šiuomi pranešame, kad 

mes išėjom iš čeverykų biz
nio, kurį laikėm po numeriu 
107-13 Jamaica Ave.. Rich
mond Hill, N. Y. Ir dabar toj 
vietoj visai jau nėra čevery
kų krautuvės.

Taigi, širdingai dėkojam 
visiems mūsų buvusiems kos- 
tumeriams, kurie pirko pas 
mus čeverykus' ir padėjo pa
laikyti biznį per keletą de- 
sėtkų metų.

Jonas ir Magdalena Juškai.

Ruošiasi gegužinei 
demonstracijai

šių metų gegužinei demon
stracijai komitetas jau suda
rytas iš įvairių unijų ir orga
nizacijų veikėjų. Tas komite
tas jau pridavė policijos ir 
parkų departmentams prašy
mą suteikti reikalingus de
monstracijai leidimus.

Komitetas' nusitarė atsi
šaukti į įvairias unijas ir fra- 
ternalęs organizacijas, kvie
čiant prie demonstracijos pri
sidėti.

Taika bus vyriausias de
monstracijos šūkis. Taipgi gy
nimas civilių teisių.

Policistas kalėjime
Brooklyno policistas James 

J. Breslin buvo surastas Kings 
County teisme kaltu dėl atsi
sakymo išduoti Brooklyno ra- 
ketierius-gengsterius, su ku
riais jis ryšius palaikydavo.

Jis buvo uždarytas kalėji
mai! ir laukia bausmės pasky
rimo.

—o—
Policistas kaltinamas 
brutališkumą

Policistas' John A. Brull- 
mann papuolė bėdon, kai ap
mušė subvėsl motormaną 
Francis D. Galatis, kuris pa
reikalavo, kad Brullmann nu
imtų savo kojas nuo sėdynės. 
Dabar jis turės aiškintis tei
sėjui, kodėl motormaną su
mušė.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

REIKALAVIMAI
Reikalingas mašinistas dirbti prie 

medžių, pjaustymo mašinos. Seniai 
įsteigta kompanija. Nuolatinis dar
bas. Skambinkite: ESplanade 7-4600. 

(50-51)

Siuvimo Operatorės 
Zig-Zag Mašina 

Siūti paltų priešakius. 
The Crown Coat Front. Co.

105 E. 16th St., N. Y. C., 5th fl. 
(50-51)

REAL ESTATE
Jamaica Mill, N. Y.—16 kamba

rių; trys apartmentai. Renda $250 
į mėnesį, priskaitant 6-šių kambarių 
apartment ą. Kaina .$26,000; reikia 
$15,000 pinigais. Skambinkite:—

REpublic 9-2996.
(49-50)

RANDA VOJIMAI
PHILADELPHIA, PA*

Pasirandavoja kambariai su visais 
patogumais, nuo 1 iki 3-jų rūmų, 
lovos, vanduo, gesas ir elektra. Ar
ti fabrikai. Kreipkitės: Vadas Joni
ką, 22 Christian St., Philadelphia, 
Pa. (50-52)

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys pavieniui vyrui. Garu apšildo
mas, šiltas vanduo. Prašome kreip
tis bile laiku. Mrs. Yacina, 105 So. 
3rd St., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
EVergreen 8-1437.

(48-50)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

STENOGRAPHER
Immediate openings. Permanent 

position; good working conditions, 
in Sales Department. Secretarial du
ties; 5 day week. Appjy in person: 
GENERAL TIRE & RUBBER CO.

4455 N. 6th Street, GL. 5-9500.
(50-52)

GIRL, under 35; housework and 
cooking. No laundry. Sleep in; other 
help. kept. Must be fond of chil
dren. Thursday and every other Sun
day off. Phone Welsh Valley 4-9497.

(50-52)

BILLING CLERK. Long estab
lished electrical wholesaler des. ser
vices pf woman to type invoices on 
electric typewriter. 5-day week, per
manent position. Location 529 Arch 
Street.
Phone Mr. Walker, Jr., LO. 3-7842.

(50-52)
/ 

OPERATORS. Experienced on all 
single needle operation; ladies skirts. 
Steady work; good working condi
tions. Day or night shift. Apply in 
person. BROWN SPORTSWEAR 
MFG. CO., 1710 N. Franklin Street.

(48-50)

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

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

Palmyra, N. J.
(47-53)

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

(47-53)

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.

(45-5D
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
Lathe Operators

Experienced $2.15 per hour.
Tool Makers

Experienced $2.40 per hour.
Steady work; top working condi

tions. Paid holidays, vacation, etc. 
Apply in person to MR. WRIGHT.

Precision Parts Co.,
Haddonfield Rd. & Park Ave.

Pensauken, N. J.
(50-53)

LUBRICATION MAN. Now Car 
Dealer. Steady work. Good working 
conditions. Phone—

MR. HUGHES
GL. 5-3900.

(48-50)

MECHANICS. Prefer Men exper
ienced. Repair of Gas & Electric 
powered industrial Fork lift Trucks. 
Good conditions; good company. 

, Contact:
MR. NATHERN

TR. 7-5200.
(48-50)

AUTO BODY MAN. Must be first 
class. $125 per week. Best working 

■'conditions in town. Immediate open
ing. Apply or phone: AIRPORT 
PONTIAC, Haddon & Ferry Aves., 
Camden, N. J. Ask foi' Muzzle.

(47-50)

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)

Užrašyk Laisvę Savo Draugai!.

Jaunamečių prasižengimai 
mažėja

Bronxo Jaunimo Biuras tei
gia, kad jaunamečių prasi
žengimai dėl narkotikų ir ki
tų nuodų naudojimo mažėja. 
1951 m. tokių buvę areštuota 
133, o 1952—tik 44.
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GLENN’S RESTAURANT & BAR Į 
tuvių Glenn šeimos nuosavybė fc 
ELBA RADR1GEUZ Į 

Amerikoniškos ir ispaniškos | 
Dainos ' >

V. KROCHMALNAS į 
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas 1

Puikūs valgiai j
UKRAINIEČIAI IR KITI |

New York, N. Y. į
(arti 14th St.) Telefonas GR. 3-9865 |

NftRA MINIMUM MOKESTIES IR N LR A COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show. < 

Dainos ir SoklaL Šauni Orkestrą. I

Buvęs RUSSIAN INN dabar lie

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos i
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue

PHILADELPHIA, PA.

FOR SALE
APPROXIMATELY 350 3-WHEEL 

PLATFORM TRUCKS 36”x48”
CAN BE EXAMINED 

BY APPT.
CALL LOCUST 7-3000 

EXTENSION 307 
(47-49)

MASINIS MITINGAS
AMERIKOS PILIETYBEI APGINTI

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

Ketvirtadienį, Kovo-March 19, 1953 
Pradžia 7:30 v. v. — Įžanga 50c. 
MANHATTAN PLAZA

66 East 4th Street, New York City, (tarpe 2nd ir 3rd Avės.) 
Rengėjai: Amerikinis Komitetas Apgynimui Ateivių.

Virginia 9-6125

Norintieji pirkti biznį, na, 
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

TliANEšIMApt

Montello, Mass.
Atvyksta viešnia Katrina Petri- 

kienė iš Brooklyn, N. Y. Tąja pro
ga turėsime sueigą, šeštadienį, kovo 
(March) 21 d., 7-tą vai. vakare, Tau
tiško Namo apatinėje salėje. Turė
sime užkandžių ir draugišką pasi
kalbėjimą su viešnia. Visus kviečia
me atsilankyti. Komisija.

(50-52)
Mūsų pąrcngirnai Lietuvių Tau

tiškame Namo:
Visuomenės draugiškas parengi

mas Massachusetts Gintarų žemės 
Radio Programos naudai įvyks Kovo 
21, prasidės 7:30 vai. vakare. Bus 
namie gaminių valgių, minkštų ir 
kietų gėrimų taipgi ir muzikalė 
programa.

Balandžio 11 d., Birulės Pašolpi- 
nė Draugija rengia vakarienę su 
muzika ir šokiais. Visos narės turi 
būtinai dalyvauti šiame parengime, 
įėjimas tik $2.00. Prasidės 7:30 v. 
vakaro.

Balandžio 25 d., Liuosybės Cho
ras rengia koncertą ir šokius, pra
sidės 7:30 vai. vakaro. Choras da
bar yra susimokinęs naujų dainų, 
apart puikaus koncerto bus gera 
muzika šokiams. įėjimas tik $1.00.

Kviečiamo visus atsilankyti j at«| 
ščiau minėtus parengimus.

~ Gco. Shimahis.
(49-51)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos klubo 

susirinkimas įvyks kovo (March) 18 
d., pradžia 7:30 vai. vakare, Drau
gijų salėje, 4097 Porter St. Visos 
narės malonėkite dalyvauti susirin
kime ir atsiveskite naujų. Taipgi 
nepamirškite užsimokėti duokles už 
šiuos motus.

N. A., s°’xr.
(50-52)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS I

g 221 South 4th Street *
1 BROOKLYN, N. Y. |

Tel. EVergreen 7-6868 |

VALANDOS: |
9—12 ryte; 1—8 vakare |

•> Penktadieniais uždaryta |
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TONY’S
UP-TO-DATE i

BARBERSHOP
n ANTANAS LEIMONAS

Savininkas n
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai 

*•—r#

ra--------------------------------- --------------- E

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai: ,
EDWIN LANE, Ph. G. < 

Tel. EV. 7-6233 įf 
i------------------------ —--------1

H

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

* TYRIMUI

□

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. I., B

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

Except Thurs. & Holidays

6 pusl.-Laisvi (Liberty)-Penktad., Kovo-March 13, 1953

PETRAS KAPISKAS 
-IR 

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174




