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KRISLAI
Sveikas optimizmas.
“Atgal i dievą.”
Kodėl jie slepiasi?
Geras klausimas.
Nelogiška logika.
Po medaus mėnesio. .
Turėtų eiti laukan.
Nereikalingi “aniuolai 

sargai.”
Rašo A. Bimba

šiuo tarpo Brooklyne lanko
si Leonas Prūseika. Malonus 
jis žmogus, visuomet visu mū
sų laukiamas svečias.

Tiek Laisvės dalininkų su
važiavime, tiek asmeniskuosc 
pokalbiuose jis pabėrė mimu 
daug sveikų, konstruktyviski; 
minčių.

Leonas yra tos nuomones 
kad dabar siunčiąs Amerikoje 
'makartistinis blūdas subyrės 
prieš išbandančių Amerikos 
demokratinių masių smūgius. 
Sako: pamatysite, apie tai ne
reikia abejoti.

.Jis taip pat pilnai įsitiki
nęs, kad Amerikos pažangioj, 
lietuvių visuomenė atlaikys sa
vo pozicijas visuose frontuose. 
Mūsų pažangieji dienraščiai 
šiemet susilauks iš visuomenės 

‘nemažiau dvasinės ir modzhv 
ginės paramos, kaip gavo per
nai ar užpernai. Todėl jų iš
silaikymas pilnai užtikrintas.

Man labai patinka šis Led- 
no sveikas optimizmas. /

Amerikos Legijonas sugal
vojo keistą kampaniją. Bis ją 
pavadino kampanija y‘atgal 
i dievą.” /

Jos gi praved imu i\poteri u 
neužtenka.Darban paleisti po
litikieriai, agitatoriai, propa
gandistai, radijas, televizija. 
Įtrauktas ir prezidentas.

Bet argi tas neįrodo, kad ti
kėjimui i prietarus žemė tirp
sta iš po kojų?

Pranciškonu Darbininką s 
piktai ir garsiai išbara tuos 
kurie norėtu matyti tikras ir 
aiškias atskaitas iš visokiems 
“laisvinimams” surinktu aukų. 
Girdi, tai negalimas daiktas. 
Sako: juk “nei valstybė savo 
biudžete aiškiai neatidengia 
visų savo paslapčių.”

Pridursime: taipgi visų sa
vo paslapčių niekuomet neat
dengia raketieriai ir sukčiai. 
JR bijosi šviesos, bijosi žmo
nių akių.

Prie šitos kategorijos pri
klauso Darbininko ginami sla
pukai?

Tūlas A. Vilnietis Vnonševi- 
kų Naujienose kategoriškai 
reikalauja paaiškinti, kas ir 
kada įpareigojo visokius “ger
biamuosius ponus politikus” 
kalbėti lietuvių tautos vardu 
ir tartis su pabėgėliais lenkais.

Teisingai jis tokias derybas 
skaito apgavyste.

A. Vilnišk io klausimas ne
patinka Grigaičiui. Iš to gali
ma suprasti, kad Vilnietis už
lipo Grigaičiui ant “korno.”

Dar svietas nebuvo matęs 
ir tokios logikos. Senatorius 
Lehman aiškinasi, kodėl jis 
Senate balsavo už paskyrimą 

4,000 McCarthy komite
tui

Girdi, aš nenorėjau susi
laukti kaltinimo, jog aš sabo
tuoju McCarthy komiteto 
Veiklą, nors aš jai griežtai 
priešingas.

(Tąsa 3-me pusi,)

MOLOTOVAS SIŪLO 
VISOM EUROPOS ŠALIM 
SAVISAUGOS SUTARTĮ
Tuomet, sako, reikėtų atmesti 
karinius Amerikos sąryšius

Berlin. — Sovietų užsie- tija, turi būti atšauktos vi
nie reikalų ministras Molo- sos okupacines armijos — 
tovas vas. 10 d. davė Ke
turių Didžiųjų užsieninių 
ministrų konferencijai tokį 
pasiūlymą taikai ir savisau
gai išlaikyti Europoje:

I

Visi 32 Europos kraštai 
privalo padaryti tarpsavi- 
nio apsigynimo sutartį pen
kioms dešimtims metų. Jei
gu bent viena šalis užpultų 
kita, tai visi kiti sutarties 

1 nariai išvien atmuštų už- 
. puoliką.

Turi būti panaikintas an- 
į glų - amerikonų vadovauja
mas karinis Atlanto kraštu 
sąryšis ir atmestas ameri- 

j kinis planas, jungiantis Vą- 
' karinę Vokietiją ir penkis 
kitus vakarų Europos kraš
tus į karinę talką prieš So
vietų Sąjungą bei prieš vi
sas kitas .europines valsty
bes.

Europos kraštų savisau- 
! gos sutartin privalo susidė- 
i ti visos europinės šalys, ne- 
i paisant jokių skirtumų na
minėje tu šalių santvarko

je.
i

Taip susitarę Europos 
į kraštai kviestų Jungtines 
. Valstijas ir Kinijos Liau- 
i dies Respubliką kaip stebė- 
. tojus į europiečių sutarties 
• Įstaigas.

Už 6 mėnesių pirm tai- 
■ kos sutarties pasirašymo su 
I busimąja suvienyta Vokie-

Šundaktaris pinigavosi 
kaip “specialistas”

New York. — Maurice L. 
.Weintraub daugiau per 20 
metų su viršum pinigavosi 
kaip “daktaras specialis
tas,” iki dabar tapo suim- 

i tas už daktaravimą be lei
dimo.

Weintraub nebuvo baigęs 
net vidurinės mokyklos 
(high school), o medicinos 
mokykloje praleidęs tiktai 
3 savaites. Bet turėjo net 
tris gydytojiškus ofisus Di
džiajame New Yorke.

1933 metais jis buvo nu
teistas už falšyvo mokslo 
diplomų pasidirbimą. Bet 
paskui vėl “gydė,” ypač 
turtingas moteris.

Italija gavo iš Sovietų 
daug grūdų ir bovelnos

Maskva. — Sovietų Sąjun
ga atmokėjo Italijai , $21,- 
000 grūdais, valgomais alie
jais ir bovelna už pirmiau 
gautus iš Italijos fabriki
nius dirbinius. Sovietų vy
riausybė nori plačiau išvys
tyti prekybą su1 Italija,

Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir 
Era n ei jos.

Molotovas taipgi pareiš
kė, kad tokie kariniai va
karų sąryšiai, kaip Atlanto 
paktas ir amerikinis planas 
dėl vakarų Europos, užker
ta kelią Vokietijos suvie
nijimui ir gręsia užkurti 
trečią pasaulinį karą.

Amerikos valstybės se
kretorius Dulles ir Anglijos 
bei Fra ne i jos užsieniniai 
ministrai tuojau pasmerkė 
Molotovo pasiūlymą.

Veteranų raketieriai 
kaulija palikimus

Washington. — Apgavikų 
šdika, pasivadinus įstaiga 
sužeistiems Amerikos Vete
ranams patarnauti, išleido 
atsišaukimą, kad žmonės 
savo testamentuose užrašy
tų jai palikimus. Ypač pa
geidauja, kad tūkstantis 
žmonių paliktų jai po tūks
tantį dolerių, tai per 10 me
tų suplauktų 10 milijonų 
dolerių, sako šaikos pirmi
ninkas Hillard Rice, Tad 
nereikėtų kitaip kolektuoti.

Tuos žulikus pradeda ty
rinėti kongresinis komite
tas. Jau surado, kad jie 
veteranam šelpti panaudo
jo tiktai 9 centus iš kiek
vieno gauto dolerio.

New Yorko valstijos sei
melio komitetas pernai pa
rodė, jog tas neva veteranų 
šelpimas yra niekšiškas ra
ketas.

Tie raketieriai išliežė iš 
amerikiečių milijonus dole
rių, siuntinėdami pigiau
sias “dovanėles” su laiškais, 
prašančiais pagalbos su
žeistiems veteranams.

Nuobodžios pasakos apie 
bruzdėjimus prieš Sovietus

Berlin. — Anglai - ame
rikonai iš vakarinio Berly
no kartoja nusenusias savo 
pasakas pasauliui apie ry
tinių vokiečių bruzdėjimus 
prieš Sovietu Sąjungą. Ir 
vėl skleidžia tuos pačius 
gandus apie “Lenkijos par
tizanų” žygius prieš komu
nistus. Pasakoja, kad tie 
“partizanai” privarę kulkų 
i ekspresinį traukinį, beva
žiuojant jam iš rytinio Ber
lyno į Maskvą.

Hanoi, Indo-Kin.—Viet
namo liaudininkai užėmė 
Kontum miestą.

ORAS.—-Giedra ir vis vešu,

Sovietų ministras 
pavaišino Anglijos 
fabrikantų atstovus

Maskva. — Sovietų užsie
ninės prekybos ministras 
Kabanovas surengė pokilį 

133-ms anglams fabrikan- 
į tams ir verslininkams, at
vykusioms daryti prekybos 
sutartis su Sovietų Sąjun- 
ga.

Kabanovas pranešė, kad 
jau padarė kelias sutartis 
naudingas abiem pusėm.

Tų anglų vadovas, fabri
kantas Scott, pareiškė: “Mes 
norime pirkti iš Rusijos ir 
pardavinėti Rusijai.”

Valkata nužudė rašytoją 
Bodenheim ir jo žmoną

New York. — Policijos 
suimtas Harold Weinberg, 

j 25 metų amžiaus, prisipa-
■ žino nušovęs girtuoklį ra-
■ šytoją Max. Bodenheimą ir 
jo pačią, žmogžudis seniau 
buvo laikomas beprotnamy
je, yra sėdėjęs ir -kalėjime.

Bodenheimas buvo 60 me
tų amžiaus, o jo žmona 35 
metų.

Weinbergas p a p r a s t ai 
valkataudavo, o jei pinigų 
kitaip negaudavo, tai kar
tais eidavo į valgyklas in
dų mazgoti. Jisai samdė 
pusantro laužiško kamba
riuko už $5 per savaitę ir 
leido Bodenheimams gyven
ti toje patalpoje. Skolinda
vęs jiems ir pinigų.

Yra įtarimu, kad jis “lįs
davo” prie Bodenheimo pa
čios.

Du įkalinti Irano seimo 
nariai neina iš kalėjimo

Teheran, Iran. — Irano 
seiman, tarp kitų, tapo iš
rinkti broliai Mahmud ir 
Mustafa, galingos Zolfaga- 
ri gentės vadai. Premje
ro Zahedio generolų val
džia suėmė brolius, kaltin
dama juos už “intrigas” 
prieš valdžią.

Dėl to kilo tokie audrin
gi protestai, kad valdžia 
buvo priversta įsakyti pa
leisti brolius iš kalėjimo. 
Bet jiedu atsisako išei
ti iš ' kalėjimo, iki val
džia atsiprašys už jųdviejų 
įžeidimą.

Azijiniai Amerikos ambasa
doriai svarstys “karštus” 

klausimus
Kolombo, Ceilon. — Su

gužėjo Amerikos ambasa
doriai iš Japonijos, Bur
iuos, Indijos, Filipinų, In
donezijos ir kitų azijinių 
kraštų. United Press pra
neša, kad jie tarsis apie 
Pakistano ginklavimą, apie 
francūzų karą prieš Viet
namo komunistus ir kitus 
opius klausimus.

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo partizanai artėja prie 
Hanoi, Indo-Kinijos sosti
nės.

Saudi Arabija atmeta 
Amerikos siūloma 
karinę sutartį

Washington.—Saudi Ara
bijos karalius atmetė Ame
rikos siūlomą, karinę sutar
tį. Amerika žadėjo jam 

| ginklų ir pinigų, kad Arabi- 
’ ja galėtų dikčiai padidinti 
j savo armiją ir naujoviškai 

ją. apginkluoti kovai prieš 
komunizmą.

Jungtinės Valstijos per 
| visą eilę mėnesių dėl to ve- 
I dė slaptas derybas su to 
Į krašto karalium ir dabar 
į stebisi, kaip jis galėjo at- 
; mesti tokius “naudingus” 
i amerikinius pasiūlymus.

Amerikos valdžia spėja, 
i kad karalius laikosi vieny- 
; bes su arabiškuoju Egiptu 
; prieš anglus - amerikonus.

Egiptas reikalauja paša
lint anglų armiją iš Suezo 
kanalo ruožto. Amerika gi 
įkalbinėja Egiptui susitai
kyti su Anglija ir palaikyti 
Sueze anglų armiją kaip 
“atsargą prieš komuniz
mą.”

Amerikinė kompanija yra 
apėmus gausinguosius Sau
di Arabijos naftos šalti
nius, už kurių naudojimą 
sumoka karaliui milijonus 
doleriu. I

Amerikos valdžia užgina 
pardavinėt komunistam 
perviršius fauną produktu

Washington. — žemdir
bystės sekretorius Sinclair 
Weeks uždraudė pardavi
nėt Sovietams ar kitiems 
komunistiniams kraštams 
atliekama maista bei kitus 
farmų produktus iš val
džios sandėlių.

Tuo tarpu genda valdi
niuose Amerikos sandėliuo
se daugybė sviesto, valgo
mų aliejų bei kitų maisto 
dalykų, kuriuos valdžia su
pirko iš farmerių už šim
tus milijonų dolerių.

Pakistanas prašo atmest 
Kašmiro sąjungą su Indija

Karachi, Pakistan. — Pa
kistano premjeras Ali krei
pėsi į Indijos premjerą Neh
ru, kad atmestų nutarimą, 
kurį padarė steigiamasis 
Kašmiro seimas. Nes sei
mas vienbalsiai nutarė, 
jog Kašmiro kunigaikštija 
turi galutinai prisijungti 
prie Indijos. Ali tvirtina, 
kad pats seimas neteisingai 
išrinktas. . *

Mahometoniškoji Pakis
tano valstybė sako, Kašmi- 
ras turi priklausyti Pakis- 
tanui, kadangi dauguma 
kašmiriečių yra mahome
tonai.

Dėl to jau ne sykį vos tik 
nekilo karas tarp Pakista
no ir Indijos.

Brandon, Kanada. — Per 
namų gaisrą sudegė keturi 
gelžkelinio darbininko vai
kai.

EISENHOWERIS ŽADA 
VENGT ĮSIVĖLIMO Į 
KARA INDO KINIJOJ
Bet jo generolai jau ragina 
siųst armijų talkon Prancūzam

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris, besikal
bėdamas su koresponden
tais vas. 10 d., sakė, tai bū
tų tragedija, jeigu Amerika 
įsiveltų į karą, kaipo fran
cūzų talkininkas kovoj 
prieš Vietnamo liaudinin
kus, Indo-Kinijoje. Todėl 
jis žadėjo taip laikytis, kad 
Amerikos kariuomenė ne
dalyvautų mūšiuose.

Sykiu prezidentas atmetė 
tvirtinimus, kad oro jėgų 
mechanikų siuntimas pa

galbon francūzams jau yra 
pradžia Amerikos įsikišimo 
į tą karą. Jis pasakojo, kad

Bomberiai lėkė 8,700 
mylių be nusileidimo

Travis, Calif. — Du mil
žiniški rakietiniai Ameri
kos bombonešiai RB-36 at
skrido iš Japonijos per 29 
valandas, atlikdami 8,700 
mylių kelionę vienu pradė
jimu, niekur n e nupilei- 

< ūžiant.
Tuo būdu įrodyta, kad 

jie pilnai tiktų atom-bom- 
bas nešioti ir mėtyti į So
vietų Sąjungą, kaip džiau
giasi Amerikos oro jėgų ko- 
mandieriai.

Prisaikdintas naujas italą 
: ministrą kabinetas

Roma. — Antradienį tapo 
prisaikdintas naujasis Itali
jos ministrų kabinetas sv 
premjeru Mario Scelba. Tai 
sudėtinis kabinetas, kuria
me yra 14 krikščionių de- 

i mokratų, 4 dešinsparniai 
; Saragato socialistai ir 3 
■ vadinamieji liberalai. Pats 
: Scelba yra krikščionių de- 
mokratų vadas.

Seniau būdamas vidaus 
reikalų ministru ir policijos 
vadu, Scelba žiauriai slo
pindavo darbininkų de
monstracijas.

Primušta seną šykštuolė,♦
turinti 500,000 doleriu

Detroit, Mich. — Policija 
rado pusgyviai sumuštą 
Carrie Wheritt’ienę, 86 me
tų, kuri šykščiai, nuskuru
siai gyveno kaip “pustelnin- 
kė,” nors turėjo daugiau 
kaip pusę milijono dolerių.

Tarp jos skarmalų rasta 
$291,000 pinigais ir dau
giau kaip $200,000 bonais ir 
Šerais.

Trois Pistoles, Kanada.— 
Susprogo karinis Amerikos 
lėktuvas helikopteris, už
mušant abudu lakūnus.

mechanikai veikią tiktai 
kaip “civiliniai” taisytojai 
duotu francūzam ameriki
niu lėktuvu, c <

Generolai Šaukia siųst 
jankių armiją

Tuo tarpu generolas John 
O’Daniel, vyriausias Ame
rikos armijos komandierius 
Pacifiko Vandenyno srity
je, ir kiti kariniai vadai jau 
daro spaudimą valdžiai, kad 
siųstų armiją Indo-Kinijon. 
Jie tvirtina, kad tiktai su 
Amerikos kariuomenės pa
galba. būtų galima sumušti 
Vietnamo bei kitų Indo-Ki- 
nijos provincijų komunis
tus - liaudininkus.

Mechanikų siuntimas— 
žingsnis linkui karo

Demokratai senatoriai R. 
Russell, Harry Byrd ir 
Walter George pareiškė, 
kad Eisenhoweris, siųsda* 
mas karinius orlaiviu me- 
clmmkus francūzams, pa
dare pavojingą žygį, grę
siantį įtraukt Jungtines 
Valstijas į “antrą korėjiš- 
ką karą” Indo-Kinijoj.

“Apginti saviškius”
International News Serv

ice, amerikinė žinių agentū
ra, iš savo pusės, primena, 
jog ir Trumano valdžia lai
kė Pietinėje Korėjoje ame
rikinius karius tiktai kai- 

; po patarėjus, o ne kariau- 
i tojus. Bet Trumanas, pra- 
į dėdamas karo veiksmus 
prieš Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus 1950 m. birže
lyje, sakė, “turime apgin
ti” ir saviškius patarėjus 
Pietinėje Korėjoje.

Tokį pasiteisinimą galė
tų naudoti ir Eisenhoweris, 
jeigu Vietnamo liaudinin
kai užpultų ai* suimtų kai 
kuriuos amerikinius mecha
nikus.

Bedarbių daugėjimas
Washington.—Darbo biu

ras praneša, jog šiemet sau
sio mėnesį buvo 646 tūks
tančiais daugiau bedarbių, 
negu pernai tą patį mėnesį.

Sykiu biuras teigia, kad 
47,700,000 amerikiečių dar 
užsidirba algas.

VIENDIENIAI ITALŲ 
STREIKAI

Roma. — Italų darbo uni
jos pravedė 24-rių valandų 
streikus Savonoj, Genovoj, 
Milane ir daugelyje kitų 
miestų. Streikieriai reika
lavo daugiau uždarbio.

SUOMIJA NUTEISĖ 8 
KAIP ŠNIPUS

Helsinki, Suomija. — čio- 
naitinis teismas įkalino 8 
asmenis kaip įtariamus šni
pus. Sako, šeši iš jų šnipi
nėję “vienai svetimai ryti
nei valstybei.”
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NAUJAS PAVOJUS AZIJOJE
JAU DAROSI AIŠKU, kad mūsų šalies militaristi

niai elementai, nepatenkinti paliaubomis Korėjoje, no
rėtų įvelti mus į naują karinę avantiūrą: Indo-Kinijoje, 
intervencijoje prieš, Vietnamo žmones.

Tik taip galima išaiškinti paskutines žinias iš Wa- 
shingtono, kad vis daugėjanti amerikiečių technikai ir 
“patarėjai” prie francūzų aviacijos Indo-Kinijoje yra 
skaitomi “esančiais karo lauke.” Kitais žodžiais, tie 
Amerikos karių būreliai oficialiai nesiranda karo sto
vyje prieš vietnamiečius, bet, visvien, “karo lauke.”

Tie žodžiai skamba pavojingai. Atsiminkime, kad 
beveik lygiai toks apibūdinimas iš pradžios buvo duotas 
intervencijai Korėjoje li950-tais metais.

Francūzijoje karas Indo-Kinijoje be galo nepopu
liarus. Francūzai šį karą vadina “la sale guerre,” kas 
reiškia — purvinasis karas. Toks stiprus yra Francūzi- 
jos žmonių sentimentas prieš šį karą, kad valdžia negali 
jame naudoti mobilizuotąją armiją, ir turi pasitenkinti 
savanoriais, marokiečiais ir Užsienio Legiono avantiūris
tais ir naciais, kurie ten dabar prigūžėjo. Ir kur ne- 
apsižvalgysi Francūzijoje, miestuose ir kaimuose, pa- 
kelyse ir laukuose, ant tvorų ir gatvių asfalto mirga 
Šūkis “Paix au Vietnam!” (“Taikos Vietname!”)

Tai viena priežastis, kodėl mūsų šalies militaristai 
norėtų perimti nuo francūzų šio karo vedimą. Antra 
priežastis labai paprasta. Generolas Van Fleet kadaise 
sakė, kad “Korėja buvo palaima.” Jis ir jo plauko mi
litaristai nori kitos palaimos—Vietnamo.

Bet, kaip su Amerikos žmonėmis?
Viskas rodo, kad jeigu jie ne taip aiškiai nusistatę 

prieš įsivėlimą į intervencinius karus Azijoje, kaip tai 
yra francūzai, jie visvien didžiai abejingi ir susirūpinę, 
ir juos įtikinti, kad karas reikalingas, ne taip jau lengva.

Tas matyti iš būdo, kuriuom administracija mus 
žingsnis po žingsnio į tą karą, kaip rodo paskutiniai 
įvykiai, traukia. Jeigu žmonių sentimentas nebūtų toks 
stiprus už taiką, jeigu žmonės nedarytų spaudimo šia 
linkme, mūsų daliniai jau gal būtų Vietname.

Dabar administracija teisinasi ir tikina, kad “tik 
technikai siunčiami,” kad jie “tik gintųsi,” jei priversti, 
ir tt. ■ .

Reiškia, — žmonių norai turi savo svorį. Kuo sti
presnis bus Amerikos žmonių noras už taikos nusisto- 
vėjimą, tuo daugiau šansų yra, kad mūsų sūnūs nelietų 
kraujo tolimuose Azijos užkampiuose slopinant anų ša
lių žmonių nepriklausomybės ir laisvės siekimą.

NEGRŲ ISTORIJOS SAVAITE
ŠI SAVAITĖ yra Negrų Istorijos Savaitė (Negro 

History Week). Per ją kiekvienais metais negrai ir pa
žangūs demokratiniai amerikiečiai bendrai mini negrų 
tautos istorinę rolę Amerikos Jungtinių Valstybių sta
tyboje, vystyme ir kultūroje. Per šią savaitę prisime
nama, ką Amerikai davė negrai,—nuo sunkaus fizinio 
darbo plantacijose ir sunkiuosiuose darbuose fabrikuo
se iki mokslininko Carverio užsitarnavimų,—ir nuo ne
griškų liaudies muzikos motyvų iki Robesono meninio 
indėlio.

Nei sakyti nereikia, kad visose Amerikos žmonių 
kovose už laisvę negrai visuomet rado savo garbingą 
vietą pažangos pusėje, jie, labiausiai prispaustieji,—ir 
kitaip ir būti negalėjo,—ir mes todėl juos matome Ame
rikos revoliucijoje kovojant prieš britus^ abolicionistų 
judėjime, pilietiniame kare prieš pietinę vergokratiją, 
darbininkų judėjimo būdavojimo pirmose eilėse.

Negrų dabartinė rolė mums visiems žinoma, ir nors 
jie savo tarpe ir turi visokius “Dėdės Tomus” ir patai
kautojus bei batlaižius, didžioji Amerikos negrų masė 
yra jėga už demokratiją ir taiką.

Mes tai turėtume visuomet atminti ir įsisąmoninti. 
Rasinė diskriminacija veikia ne vien prieš tiesioginiai 
diskriminuojamus, bet prieš visus darbo žmones. Žemai 
apmokama, persekiojama ir spaudžiama negrų masė 
reiškia ir žemai apmokama, persekiojama ir spaudžiama 
visa darbininkų klasė.

Negrų Istorijos Savaitė yra gera proga prisiminti 
tuos faktus, sužinoti daugiau apie tą penkiolika milionų 
tamsios odos amerikiečių, kurie šalia mūs’ gyvena ir 
kovoja.

CLARE BOOTH LUCE išvyko praeitais metais į 
Italiją pilna didžiausių vilčių, J/manė, kad kaip Ameri
kos ambasadorė ji pakreips tenykščius įvykius norima 
linkme lengvai ir greitai.

Dabar kalbama, kad ponia Luce jau planuoja re
zignuoti. Tik duona ant Kalabrijos ir Sicilijos valstiečių 
stalų ir pienas Milano ir Neapolio darbininkų vaikams 
gali lemti, o ne jos šypsenos ir diplomatinįai bučkiai vai
kams bei grąsinimai politikams. Tokia yra pamoka, ku
rią “Siniora Luče” atsiveš iš Italijos.

2 psl.—Laisvė (Liberty)- Penktadien., Vasario-Feb. 12, 1954

ĮVAIRUMAI
Ar yra tuščia vieta erdveje

tuš-

Jei galima būtų iš erdvės 
pašalint saulę, žvaigždes, 
planetas, mėnulius, kome
tas, meteorus, ar tuomet er
dvė būtų jau visiškai 
čia? Anaiptol.

Carnegie Instituto astro
nomai Washingtone nese
niai, vartodami jautriau
sius mokslinius įrankius, 
surado, jog kiekviename 
kūbiškame, jarde vadinamų 
“tuščių dausų” tarpe žvaigž
džių yra tokie skaičiai me
džiaginių dalelių:

20 milijonų laisvų elek
tronų ,nerandančių sau ato
mų.

20 milijonų hydrogeno 
(vandenilio) atomų.

5 sodium (natro) atomai.
1 kalijo atomas.
400 tūkstančių fotonų, 

tai yra, neapsakomai smul-

kių šviesos daleliu.
Kiekvienoje dešimtyje 

kūbiškų jardų erdvės tarp 
žvaigždžių, be to, yra po 
vieną kalcio atomą ir ke
liuose šimtuose tūkstančių 
jardų po vieną titanium 
metalo atomą. O bilijonuo
se bilijonų jardų vadinamų 
“tuščių dausų” dar kartais 
pasitaiko stambesnė me
džiagos dalelė, kuri būtų ly
gi krisleliui dūmų.

Tie elektronai ir kitos 
smulkutėlės medžiagos da
lelės bendrai yra vadinama 
“pasaulinėmis dulk ėmis” 
arba “tarpžvaigž d i n ė m i s 
dulkėmis.” Ir dar neužtįk- 

Į ta tokių tolimųjų dausų, 
kur nebūtu šiek tiek me- 

h"

džiagos dalelyčių. Vadina
si,/ niekur nesurasta visai 

 

ti/ščios erdvės.

Dar tiktai bandoma surast, kaip 
tomų jėgų darbuinaudot pačių

‘ejetoNew Yorke pirm 
savaičių buvo dar pirmą sy
kį parodyta, kaip atomų jė
ga tiesioginiai galėtų atlik
ti bent truputį naudingo 
darbo. RCA radijo labora
torijoje buvo padarytas 
toks bandymas:

—Kaip negalima panau
doti žaibo trenkimo, kad 
varytų traukinį, titip dar 
negalima pakinkyti pačios 
atomų jėgos, kad tiesiogi
niai atliktų naudingą dar-

KEISTEN Y BES
“PASITAISYMAS”

Anglijos Leeds miesto pi* 
lietis Robertas Woolridge, 
100 metų amžiaus, nustojo 
plėšikavęs tiktai po 94 me
tų ^avo amžiaus.

Kanadietė Jane Mitchell, 
106 metų amžiaus, dar nie
kuomet nematė judamojo 
oaveikslo. < •,

Waterloo miestelis, Ne- 
braskoj, išleido vietinį įsta- 

užgindamas barbe- 
tarp 
vai.

tymą, 
riams cibulius valgyti
7 valandos ryto ir 7 
vakaro.

Samdytojų bučkis
Jeigu samdytojas “drau

giškai bučiuoja” savo rašti
ninkę ,tai jis nusideda “už
puolimu,” kaip nusprendė 
miestinis Detroito teisėjas

Bet 'miestinis Chicagos 
teisėjas Geo. B. Weiss sura
do, kad tai nėra joks 
tinas nusikaltimas, 
samdytojas bučiuoja 
raštininkę.

baus- 
jeigu 
savo

Pašalintas už barzda
Viena kompanija Kansas 

City pavarė tarnautoją to
dėl, kad jis užsiželdė barz
dą, ir valdiniai streikų tai
kytojai nusprendė, kad jis 
teisėtai pavarytas.

IS ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

“KILPA” PRIE DNIEPRO
UPĖS
hitlerininkams)
ir jo fašistinė 

siekdama pavergti

dėka 
ilgai

kad

reakci- 
tas na-

ameri-

liukas nepastovaus stronti
um elemento numerio 90, 
vadinamo isotope. Stronti
um, kaip ir kiti nepastovūs 
(radijiniai - veikiantieji) 
elementai, mėto iš savęs 
elektrodus, keisdamiesi į 
į pastovesnius atomų pavi- 

I dalus.
Gabaliukas strontiumo 

i buvo sudurtas su didesniu 
I blynuku titnago elemento, 
IIXU1I 
| silikon.

Lėkdami iš strontiumo, 
elektronai 
nagą, ’ir 
elektronas 
tūkstančių 
nago.

Prie titnago pritaisyta 
plonutė viela, tai elektronai 
iš jo ir bėgo tąja viela.

Viela buvo prijungta prie 
telefono imtuvo, ir elektro
nai sudarė švilpimo, garsą, 
kuris buvo girdimas per 20

Tai tik vadinamas 
“atominis” submarinas

Kodėl, tačiau, kali ama į 
apie submarinu’s bei gele- j 

juos!

ninkus į vakarus.
Bet apie 100 mylių ilgio 

fronte prie Dniepro, tarpe 
Kanievo ir Čerkasų, hitle
rininkai įsitvirtino p r i e 
Dniepro ir stipriai laikėsi, 
tikėdamiesi vėl pereiti į ry
tinę Dniepro pusę ir suduo
ti Tarybų armijai smūgį iš 
užnugario.

Kilpa ant hitlerininkų 
kaiklo

Tarybų armijos komanda 
suprato priešų planus ir pa
ruošė jiems patiems pražū
tį. 1943 metų vasario pra
džioje Pirmojo Ukrainos 
fronto kariniai daliniai va
dovystėje generolo Vatu ti
no iš Kijevo ir Fastovo pu
sės kirto hitlerininkams 
smūgį į pietus; gi tuo pat 
kartu Antrojo Ukrainos 
fronto pulkai vadovystėj* 
generolo (dabar maršalo) 
Konevo kirto smūgį į pietų 
vakarus. Abiejų f r o n tų 
tikslas — apeiti hitlerinin
kus ,atkirsti nuo kitų jų ar
mijos dalių ir prispausti 
prie Dniepro upės.

Po trijų dienų žiaurių ko
vų, abiejų tarybinių frontų 
kariai susijungė prie Sme- 
la ir Zvenigorodka.

Taip į spąstus pakliuvo 
devynios nacių pėstininkų 
divizijos, viena tankų divi
zija ir kiti karo daliniai, 
bendrai apie 100,000 vyrų 
ir daug karinių įrengimų.

Apsuptų hitlerininkų ge
nerolai iš pradžios mažai 
tepaisė, nes plotas buvo gan 
didelis. Hitleris per radiją 
jiems pranešė, kad į pagal
bą ruošiamos naujos jėgos, 
kurios ne tik pralauš rusų 
apsupimo lanką, bet pačius 
rusus apsups ir sunaikins.

Ir tikrai pradžioje prįj 
Smela ir Zvenigrodka rusai 
laikė tik 5 mylių pločio plo
tą. Iš abiejų pusiu hitleri
ninkai žiauriai puolė tą ap

supimo tarpą. Dieną ir nak
tį visame plote krito iš abie
jų pusių hitlerininkų ka- 
nuolių sviediniai ir iš oro - 
bombos.

Tarybų armijos komanda 
metė daugiau jėgų į tą 
siaurą tarpą, pradėjo ap
suptus hitlerininkus labiau^ 
spausti, kapoti jų dalinius į 
atskiras grupes, naikinti. 
Apsupmio tarpą praplėtė 
iki 1, o vėliau iki 20 my
lių.

Tuo tarpu iš lauko pusės 
hitlerininkai ,sutraukę ga
lingas jėgas ties Zvenigo- • 
rodka, vis laužėsi, kad pa
siektų apsuptus savo dali
nius ir juos išlaisvintų. Bet 
jų atakos neturėjo pasiseki
mo. .<

Apsupta hitlerininkų ar-

(Smūgis
Hitleris 

šaika, 
pasaulį, tikėjosi, kad jie 
lengvai apsidirbs su Tary
bų Sąjungos karo jėgomis, 
o kapitalistinės demokrati
nės šalys neturės vienybės 
prieš jį. Ir, 
nėms jėgoms, 
ciams vyko.

Atminkime,
kiečiai ir anglai antrą fron
tą prieš Hitlerį pradėjo tik 
11944 m. birželio mėnesį — 
jau tada, kaip Tarybų ar
mija buvo parbloškus Hit
lerio jėgas ir atvarius į Ru
muniją pietuose; taip pat 
buvo parbloškus Suomiją ir 
rengėsi prie galutino hitle-. 
rininkams smūgio Lietuvos 
ir Lenkijos fronte, v

Šį kartą pakalbėsime apie 
smūgį Hitleriui prie Dnie
pro upės 19 4 4 -1 ų me
tu vasario mėnesi, ka- 
da Tarybų karinių jė
gų vadas Stalinas aiškiai 
apibūdino padėtį: “Dabar 
jau visiems, tur būt, bus 
aišku, kad hitlerinė Vokie
tija nesulaikomai ritasi Į 
katastrofą.”
KARO PADĖTIS

Po smūgių Hitlerio armi
jai prie Stalingrado, Voro- 
niežo, Kostornaja, Kauka
zo fronte, prie Dono upės 
ir eilėje kitų tarybinių f ron- 

hitlerininkai suprato, 
ar vėliau Ta
bus Vokieti-

Australijos teismas nuta
rė, kad jeigu darbininkas, 
bežiovaudamas darbe, išsi
narina žandikaulį, už tai 
turi būti jam atlyginta pa-

tiV ' dėl darbinių
Į susižeidimu.ato-

žinkelio inžinus,
varys “atominė jėga”?
iš tikrųjų • juos varys
tai garas, kurį darys _____
minės medžiagos, kaitinda-į Washington> D. C., mies- 
mos vandeni. _ I (•,, valdyba įsakė, kad moki-

Amerika ----- 1 ■
vadinamą atominį submari-1 įįus įurį }?aįgę kolegija, i 
na “Nautilus,” kuris neuž-1 su Bacheior of Arts laips-;

kad tų 
kad anksčiau 
rybų armija 
joje.

Hitleris ir 
inn ivw ’T'?.7—r—, —i įsakė po prievarta mobili*
įmini snbmnri-! y}an^eJ1. į zuoti milijonus žmonių pa-

i vergtuose kraštuose, įreng
ti galingiausius fortus ir 
apsigynimo linijas, kur tik 
yra gamtinių kliūčių tary
binei armijai.

Dniepro upė turi 1,400 
mylių ilgio. Ji plaukia iš 
šiaurės į pietus, tai yra, per 
Baltarusiją ir Ukrainą, ir 
įteka į Juodąsias Jūras. Jos 
vakariniai krantai statūs, o 
daugelyje vietų iš rytų pu
sės, iš kurios turėjo ateiti 
Sovietų armija, yra balų, 
liūgynų, žemumų.

Hitlerininkai nusprendė, 
kad išilgai Dniepro upės 
turi būti per kelis desėtkus 

i mylių, abiejomis pusėmis, 
įrengta fortai, apsidrūtini- 
mai, visokios priemonės, 
kad nepraleisti Sovietų ar
miją tą upę pereiti. Apie 
metus laiko milijonai balta
rusių ir ukrainų varu su
varyti statė hitlerininkams 
įsitvirtinimus . Ju tiek bu
vo daug ir galingų, kad ne mija per keturiolikos die- 
vien hitleriniai generolai, 
bet net tūli Amerikoje ir 
Anglijoje “karo specialis
tai” tvirtino, kad Sovietų 
armija negalės įveikti Die- 
pro upę.

1943 metų pabaigoje So
vietų armija pasiekė Die- muštų. Į nelaisvę pateko 
pro upę ir su partizanų pa
galba, veikiančių abiejose 
upės pusėse, perėjo Dnie
pro upę nuo Žlobino (Bal
tarusijoje) iki Kijeve 
(Ukrainoje), apie 400 plotu. 
Išlaisvino- Ukrainos sostine 
Kijevą, didmiestį Gomelį ir 
kitus. Gi toliau į pietus 300 
mylių frontu, tarpe Čeraka- 
sų ir Zaporožijos, kitas so
vietinis frontas p e r ė j o 
Dnieprą ir nubloškė hitleri-

jo komanda

kuris moksliniai vadinamas ilgo darys bandymus plau

bombardavo tit- 
kiekvienas a n o 

išmušė po 200 
elektronų iš tit-

Naudojant šią menkutę 
atominės elektros srovę, 
privestą prie mažyčio tele
grafinio prietaiso, galima 
buvo išmušti ir telegramos 
ženklus.

Bet strontium© elektro
nai, išbombarduodami daug 
daugiau titnago elektronų, 
sudarė dar tik labai, labai 
silpnutę jėgą. Net papras
ta musė turi daugiau jėgos, 
negu čia pagaminta atomi
nė elektros srovė.

Moksliniai rašytojai, ma
čiusieji tą bandymą, todėl 
sakė:

kiu.kioti bei nardyti. O sub
marine inžinas štai kaip 
įtaisytas:

Pastatytas atominis pe
čius. Svarbiausias jo ku
ras bus atominė uraniumo 
num, 235 medžiaga. Skils 
šio uraniumo atomai. Jo 
atomų skeveldros susidurs 
su kitais atomais pačiame < 
kūrė bei pečiaus sienose ir, 
skaldys tuos atomus. Vie
nų atomų skeveldros ardys 
kitų atomų skeveldras ir 
atbulai. O kuomet atomai 
sprogdami skaldo vienį kį_ j 
tus, iš to apsidaro didelis 
karštis.

Tai toks karštis kaitins 
vandenį ir gamins garą 
atominiame submarine. Ga
ras suks turbiną, o jinai ir 
varys submarino mašineri
ją. Tai bus tiktai aplinki
nis, netiesioginis atomų jė
gos vartojimas.

Dar neišrasta, kaip tie-- 
sioginiai įkinkyti pačių ato
mu jėga darbui. Reikia, 
tačiau, tikėtis, kad mokslas 
ilgainiui suras ir ši sekre- Saugokis žmogaus, 
tą. N. M. . taip nepaiso gyvulių, kač

Patarles apie
sums

Nėra taip n.uliūdusio šuns, 
kad negalėtų uodegą ma
taškuoti.

Italų patarlė.

šunes \galėtų šne- 
mes su jais taip 

su 
—Kerei Capek.

keti, tai 
nesutiktume, kaip ir 
žmonėmis.

Šunes yra kaip sensa- 
ciški laikraštininkai. Jie 
skalija panašiai, kaip gat
vinis laikraštis, šaukdamas 
“ekstra” apie nelaimingą

—Christopher Morley.

Istorijoje randame dau
giau pavyzdžių, kur šuva 
buvo ištikimas savo šeimi
ninkui, negu žmogus 
draugui.

—Alexander

savo

kuris

Kaip ilgai gyvuliai gyvenai
Kiek patikrinta, tai vėž

lys (čerepokas) gali gyven
ti iki 350 metų, o krokodi- 
liūs 300 metų'.

Didžiausias iš dabar esa
mų gyvūnų yra banginis 
(velioriba, bangžuvis), ir 
buvo pasakojama; kad jis 
gyvenąs 500 iki 1,000 metų. 
Dar niekam nepavyko pati
krint, kiek banginis galėtų 
gyventi, bet mokslininkai 
spėja, kad iki 14)0 metų.
VIDUTINIS KAI KURIŲ 

GYVŪNŲ AMŽIUS
Kralikas (triušis)—5 me-

Į tai; avis 12, katė 13, šuva 
ir ožka 15 metų; karvė ir

i kiaulė 25; arklys 30 metų, 
kupris (verbliūdas) ir liū-

■ tas 40 metų; dramblys . ir
; banginis 100; krbkodilius' 
; 300 metų, vėžlys 350. .

Špokas — 12 metų, viš-
i

ta 14, kurapka 15, lakštin
gala 18 metų ;karvelis 20, 
kanarė 24, vyturys (viever
sys) 30, žąsiss50 metų; pa
pūga (parrot) 60, varna 
100, gulbė 100 ir arelis 100

i metų.

praeina 
pykusių

nepažvelgęs į susi- 
šunų kautynes.

—Lordas Bewar.

žmogus žaidžia suNors
šunim kain' kvailys, vis tiek 

; kiti jį gerbia. Bet ir šuva 
nuduoda esąs kvailys, pa
taikaudamas savo šeiminin
kui —Georg M. Adams.

KIEK LĖšUOJA
ATOMINIAI FABRIKAI

Jungtinės Valstijos iki 
pereito rudens išleido viso 
5 bilijonus, 100 milijonų 
dolerių vien tiktai atomi
niams fabrikams statyti ir 
įrengti, kaip praneša val
dinė Atomų Jėgos Komisi-

ja. Bet atominėms bei hy- 
drogeninėms 
minti valdžia 
100 milijonų 
vieną mėnesį.

bomboms ga- 
išeikvoja po 

dolerių kiek-

nu ir naktų žiaurių ’kovų 
buvo visai sunaikinta. Vien 
užmuštų* hitlerininkai nete
ko 55,000 kareivių, oficie- 
rių, ir patsai jų vadas, ge
nerolas Wilhelm Stemmer
man n buvo rastas tarpe už-

18,000 iš apsuptų hitlerinin
kų. Daug pakliuvo gene
rolų, pulkininkų ir oficie- 
rių. Nedaugelį net koman- 
dierių hitlerininkai išnešė 
lėktuvais. Apsupime buvo 
sunaikinta 430 naciu tan
kai, apie 500 kanuolių ir 
daug kitokios karo techni
kos. Suimta virš 700 kanuo
lių, apie 800 kulkosvaidžių 
ir daug kitu įrengimu.

Tarybų armija, sudoroji 
apsuptas nacių jėgas, stai
giai užklupo prie Zvenigo- 
rodkos hitlerininkus, kurie 
norėjo išgelbėti apsuptuo
sius. Ir čia hitlerininkai

(Tąsa 3-me pusi.)

t



A. Vaičytč

SEKRETORIAUS SESUO
E

P (Apsakymas iš dabartines Lietuvos 
darbo1 inteligentijos gyvenimo)

(Pabaiga)
—Žinai, Pramik, — paga

liau ryžosi Viktorija. — Tu 
būk geras, skambtelk rytoj 
rytą Virbickui, kad aš ne
galiu eiti į pamokas.

—O tu ką veiksi?
—Pasiruošiu parodoma- 

jai. Ir iš viso: reikia per
žiūrėti užrašus, sąsiuvinių 
niekaip nespėjau ištaisyti. 
Paskambinsi, ką? Blogai 
jaučiuosi, sakyk. Pasaky
si?

—Ne, — ramiai pratarė 
Sabutis.—<Be to, mums rei
kia dar apie šį tą pasikal
bėti. Tu ,rodos, prašei ma
šinos į Kauną kažkokiu rei
kalu 'saviveiklos kostiu
mams užsakyti, dar kam 
ten ? — jis tiriamai pažvel
gė į seserį.—Kodėl apie tai 
nieko nežino mokyklos di
rektorius?

—Pranai, kam dabar tos 
smulkmenos? — Viktorija 
artistiškai patempė lūpą ir 
vis dažmau mirkčiojo.

—Man tai ne smulkme
nos, — dar ramiau pakarto
jo brolis, ir iš jo žvilgsnio, 
iš visos laikysenos Viktė su
prato, kad artinasi ilgas ne
malonus pasikalbėjimas.. .

5.
Už lango vis dar telžė lie

tus. - Įkyriai dzabsėjo lie
taus’lašai į stiklus. Klasėje 
buvo nepaprasta tyla. Mo
kiniai sėdėjo kažkaip per
nelyg tiesiai įtemptai. Gale 
klasės — su pieštukais ir 
bloknotėliais rankose—mo
kytojai. Keletas jų kažką 
žymėjosi, kiti žvelgė pro 
langą arba atidžiai stebėjo 
ją^Viktoriią. Mergina bijo 
pažiūrėti ten, į klasės pa
baigą, kuri šiandien atrodė 
jai tarsi bekraštė praraja, 
Net mokinių iš pačių pa
skutiniųjų suolų neklausi
nėjo, kad nereiktų susitikti 
su stebinčiais pamoką mo
kytojų žvilgsniais. Tačiau 
Viktorija, ir nežiūrėdama 
ten, pajuto Motiejūno akis, 
kada ji, kalbėdama apie Do
nelaičio “Metų” veikėjus, 
ėmė kažkaip painiotis. Jau
tė, kad kažką dar praleido, 
nepasakė, bet ko — niekaip 
negalėjo prisiminti. Staiga 
klasėje įsiviešpatavo mirti
na tyla. Viktorija žvilgte
rėjo į laikrodėlį. “Kodėl gi 
neskambina?.. Ji jau viską 
baigė . Konspektas išsem
tas. Kad ateitų į galvą ko
kia nors papildoma mintis, 
koks paaiškinimas ar klau
simas. .. Nieko nebėra. Mo
kiniai, nustebinti prasidė
jusios tylos, žvilgčiojo vie
nas į kitą. Viktorija vos 
sulaiko rankos virpulį. Ant 
grindų nukrinta gabalėlis 
kreidos. Pirmame suole sė
dįs berniukas išbėga pakel
ti. Sukaukši jo kieti pa
dai, subeldžia suolo lentele 
ir... už durų pasigirsta 
skambutis. Viktorija leng
viau atsidūsta, o kartu su 
ja, jaučia', atsiduso ir kaž
kas toje baisioje užpakali
nėje eilėje.

Su žurnalu ir knygomis ji 
skuba į raštinę.

Pamačiusi ant stalo gra
finą, Viktori ja godžiai išge
ria stiklinę vandens^ o pas
kui atsistoja ties langu ir 
priglaudžia kaktą prie šalto 
Kasoto stiklo.
H —-Jūs čia, gerbiamoji, c 
aš visur ieškau, o aš ieš
kau, ~ girdi Viktorija už 
nugaros istorijos dėstytojo 
balsą. Ji atsisuka ir žiūri

i jo žilą galvą, į giliai įkri
tusias akis, nesuprasdama, 
ko iš jos nori senukas. — 
Taigi, žurnaliukas man rei
kalingas, jau paskambino 
pamokai...

Viktorija tik dabar susi
vokia, kad kartu su savimi 
atsinešė ir klasės žurnalą, 
kuris reikalingas sekančiai 
pamokai. Vadinasi, ten nie
kas nepasikeitė, pamokos 
tęsiamos.

—Gaila, negalėsiu daly
vauti jūsų pamokos aptari
me, — istorijos dėstytojo 
balsas švelnus, mielas. — 
Nieko, pamoka nebloga. 
Bent man, istorikui, taip 
pasirodė. Tik mažą trupu
tėlį per anksti užbaigėt... 
—ir senukas ,paėmęs žurna
lą, smulkiais žingsneliais 
ištapsėjo iš raštinės.

Jo žodžiai lyg ir padrąsi
no Viktoriją.

“O gal ir nedrįs labai pul
ti, tik reikia nenuleisti no
sies. — Ji išsiėmė iš ran
kinuko pudrinę, šukas. — O 
jeigu taip paskambi n u s 
Pranui iš direktoriaus ka
bineto? — Valandėlę, prisi
minusi aną pasikalbėjimą 
su broliu apie Kauną, ji 
svyravo. — Kitų mokyklų 
mokytojai manęs beveik ne
pažįsta. Bet ką jam pasa
kyti telefonu?” — Ji pirš
tais lygino naujos suknelės 
baltą apykaklę, nuėmė nuo 
rankovės pūkelį ir pravė
rė duris į mokytojų kam
barį, kur turėjo įvykti pa
mokos aptarimas.

Mokytojai stovinėjo bū
reliais, rūkė, kalbėjosi apie 
jos pamoką, o gal ir apie ją 
pačią, nes arčiau stovėju
sieji dabar staiga nutilo. 
Viktorija pažvelgė į malo
niai besišypsantį Virbicką, 
į kelias nepažįstamas tam- 

i sios spalvos megztiniais ap- 
: sivilkusias moteris.

“Šitie nebaisūs, varžysis... 
—Ji pro atviras duris įėjo 

■ i tuščią direktoriaus kabi- 
1 neta ir paėmė telefono ra- 
1 geli.
Į

— Alio! Centrinė? Pra- 
I sau partijos rajono komite- 
> to pirmąjį sekretorių, — 
kalbėjo ji pakeltu balsu ir, 

I bent taip Viktorijai pasiro
dė — mokytojų kambaryje 

, visi sukluso. — Tu, Pra- 
inuk? Ar greitai šiandien 
i pareisi namo? Šiaip sau. 
! Norėjau pasakyti, kad ne
skubėtum. Pas mus pamo
kos aptarimas tuoj prasi
dės. Nežinau, kiek laiko čia 
mane taršys... Žinia, kiek
vienas norės pasisuk yti. 
Pamoka? Nežinau... Gal
va pašėlusiai skaudėjo. Ką 
p a k v iesti ? Motiejūną ?.. 
Yra kažku... — Viktorija 
staiga paraudo, neryžtingai 
padėjo telefono ragelį ant 
rašomojo stalo. —Draugas 
Motiejūnai, jus prie telefo
no kviečia, — pratarė ji 
tarpduryje ir, kad neparo
dytų savo sumišimo, atsi
skleidė čia pat gulėjusį laik
raštį, tuo pat metu įdėmiai 
sekdama mokytojo pašne
kesį su broliu.

—Taip, netrukus... Jūs? 
Būtų labai gerai. Ir dar 
dėl ko sakot? Dėl paskaitų? 
Teisingai, pas mus kaip tik 
visi literatūros mokytojai. 
Gerai... laukiam...— Mo
tiejūnas padėjo ragelį, juo
kais pasitempė, truktelėjo 
kaklaraiščio mazgą ir, su
stojęs kambario viduryje, 
pranešė, kad tuojau pradė
sią pamokos aptarimą.
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Lawrence, Mass. Kalėjimuose gauti įspūdžiai
Visokios žinios

Patartina jaunų vaikų ne
leisti i paupius, nes krantai sli
dūs, vaikai gali įkristi ir pri
gerti. štai viena tokia nelai
mė :

William Milyar, 11 metų, 
nuo Springfield St., nuėjo pa
lei Shawsheen River. Bevaikš
čiodamas įkrito. Dabar kelinta 
diena ieškoma jo kūno.

Suffolk County Superior 
Court gal panaikins uždrau
dimą Am. Woolen Co. laiky
ti konvenciją Bostone. Buvo 
uždėta drausmė (injunction), 
neturėjo teisės laikyti. Kom
panija norėjo pasielgti savo
tiškai, nusitarė uždaryti ir 
parduoti 11 dirbtuvių be šėri- 
ninkų, bet atsitiko kitaip. 
Konvencijos tikimasi 23 kovo.

Miestas pradėjo gerai kolek- 
tuoti parking moteriuose, per 
vieną savaitę surinko $1,530.- 
15. Tai žiemos laiku, o vasarą 
bus daugiau. Atrodo, kad po 
vieną centą mažai, bet susi
renka pusėtinai.

— * ————-
Senatorius Salto n stall žada 

protestuoti prieš prezidentą 
Eisenhower), jeigu jis n e pas
kirs valdinių darbų Mass. Val
stijai. šiemet bus praleista 
apie $50.000,000 visokiems 
tekstilės dirbiniams. Senato
rius mano-, kad būtinai turėtų 
paskirti 30 procentų Lawren- 
citii ii- Lowelliui, kuomet čia 
siaučia toks didelis nedarbas ; 
tuose, taip pat ir kituose mies-. 
tuose. 1

Žiūrėsime, kas bus toliau.
Gerai, kad stengiasi.

‘ ~
Vincent Lapkowski ir Ches

ter Gadomski, švogeriai. apkū
lė vienas kitą. Daugiau gavęu 
lupti areštuodino antrąjį. Be
nuėję i teismą pasisveikino 
vienas kito atsiprašė, prižadė
jo daugiau nesimušti, tad tei 
sėjas bylą panaikino.

•_— •—
Policijos viršininkas įsuk 

policistams užkabinėti tikit 
tus ant automobilių, kurie bu 
pastatyti (parking) nesiska’ 
tant su policijos taisyklėms 
Gavę tikintus, bus nubausti 
Geriau būti atsargiems, tai su 
taupysite kelis doleriniais an 
gasolines.

North Andover miestuke 
darbininkai reikalauja pakėl 
m o algų $300 metams. Atrodt 
kad algos bus padidintos, ne 
visi darbinhikai gerai organ' 
zuoti.

Jau atsirado kavos juodas 
marketas, ‘ nori svarą kavt 
parduoti už $3. Tokius turėt 
sugauti ir tinkamai nubaust

•
Am. Woolen šėrininkai pr 

ėmė kompanijos pasiūlym 
kas link uždarymo ir pardi 
vimo 11 dirbtuvių. J tą skaiči 
taipgi įeina Lawrenciuje esai 
čios Wood Mill ir Ayer Mil 
Pasirodo, kad nėra vilties d ai 
bininkams laukti tas dirbtu 
ves atidarant.

Mirė John B. Aranauskas 
sutrumpinęs pavardę į Joh.1 
Baron. Paėjo iš Kupiškio. Ji, 
daugiausia gyveno Maine miš’ 
ktiose. Ten turėjo nuosavybe 
ir kirsdavo medžius. Lawren- 
ciškiams gerai pažįstamas 
Paliko dvi seseris ir švogerius: 
vienas Ch. Lauška, gyvenan
tis palei Maple Park, o kitas 
Šimanskas. Visados užeidavo 
į Maple Park, kai atvažiuoda
vo pas Laiškus.

Didelė užuojauta seserims 
ir švogeriams netekus savo 
brolio. Jonui amžinai ilsėtis!

Pacific Worsted ii- Woolen 
-Rayon demonstruoja manke
tuose, norėdami gauti užsaky
mų. Audiniai bus rudeniniams 
ir žieminiams drabužiams, vi
sokių spalvų, nuo 7-7 ir puse 
ančių iki 11 ir puses ančių. 
.__ :---------- *------------------------- -

Viktorija šią akimirką 
gailėjosi tik .vieno: kodėl 
savo laiku nepasirinko Ši
lėnų mokyklos...

Atrodo kaip arkliniai blanke- 
tai. Gal ir gaus užsakymų, ši 
kompanija beveik geriausia 
dirba.

I —— • I

į Norėk, kad būtų darbų lai- 
jVų darbininkams. Tik dabar 
bus atleisti iš darbų laivų sta
tybose 2,800 darbininkų, o vė
liau bus atleidžiamų daugiau.

Darbai mažėja ir ant Poston 
|-Maine geležink. Atleistų iš 
i Boston, Maine ir New Hamp
shire laivų statybos bazių ben
dras .skaičius jau siekia tūks
tančius.

Depresija jau čia pat, jeigu 
nebus pagerinta prekyba su 
užsieniu ir padidintas šios ša- 

■lies gyventojų išgalėjimas 
savo pagamintus daiktus 
pirkti.

L. K. Biuras

Šiandien, - 35 
Metai Atgal
Šie metai yra Laisvės 

’ jubiliejiniai, kaip tai jau 
pakartotinai buvo pažy
mėta pas mus. 1919-tais 
metais Laisvė pradėjo ei
ti dienraščiu. Sąryšyje su 
tuom mes manome, kad 
ne vieną senųjų skaityto
jų (ir naujų) įdomins, ką 
tais laikais rašė mūsų 
laikraštis. Mes todėl 
stengsimės laiks nuo lai
ko duoti ištraukas iš tų 
senu numeriu. Red.

V i*

1919-tą metų Vasario 
14-tos dienos numeris.

■ Technišku atžvilgiu laik
raštis atrodė ne toks jau 
skirtingas nuo dabar jūsų 
rankose laikomos Laisvės. 
Pačios užvardinimo “Lais
vė” raidės buvo panašios, 
tik perjuostos gėlėmis ir la
bais. Buvo ta data penk
tadienis, bet jis tebesivadi- 
no Petnyčia... Ir viršųti- 

i liame kampe tilpo sloga- 
I tas: “Naujus Metus pradė- 
į us, mes norėtume, kad 
: Jekvienas ‘Laisves’ skaity- 

ojas, sykiu butų jos ir 
x dalintojas. Taigi, pasidar

buokite.”
Taigi,—tos pačios proble- 

nos, ir ta pati sintaksė.
Bet skirtingos buvo ži- 

lios. Štai jos:
Žinia iš Kopenhagos sa- 

ė, kad baltoji lietuviu ka- 
iuomenė atėmusi nuo bol- 
evikų Panevėžį.........
Londone premieras Lloyd 

leorge kalbėdamas parla- 
lente sakė, kad darbinin- 

• ai nori nuversti valdžią ir 
! aidžia to neprileis.....

Vokietijos parlamentas 
miėmė Weimaro konstitu- 
iją.......
Į New Yorką atvyko trau- 

:inys su 57-iais sveturgi- 
niais (svetimžemiais, sako 
’inia), kurie paskirti depor- 
avimui. t

E bertas buvo išrinktas 
Vokietijos prezidentu, 
3 c h e i d e manas kancleriu. 
Abu socialdemokratai. v

Laisvės korespondentas 
□panešė iš Lawrence’o apie 
ten einantį audėjų streiką.

Iš New Kensingtono, Pa., 
pranešta, kad tenykštis 
“Savitarpinio Lavi n i m o s i 
Ratelis” rengia “milžinišką 
pasilinksminimą nedėlioj, 
23 vasario, Italų svetainėje. 
Bus sulošta ‘Nenorėjai duo
nos — griaužk plytas’.”....

Philadelphijoje korespon
dentas rašė apie karštus de
batus tarp socialisto Gurvi- 
čo ir anarchisto černovo, 
kurį, antram Susirgus, pa
vadavo Aleksandrov...

Toje pačioje Philadelphi
joje lietuviai dar kalbėjo 
apie klerikalų surengtas

Rašo
Anthony Krchmarch 

(Tąsa)
Kriminalyste — “Būdas 

Gyvenimo”
Išžiūra ir prirengimas di

džiumos Amerikos papras
tų ir sunkiųjų darbų kalėjL 
muose yra atvira, tiesiogi
nė ir nesidrovinti kapitalis
tinės sistemos išžiūra. Jie 
yra kapitalistinė ideologija 
jos nuogumo ir šiurkštumo 
pavidale. Eigoje diskusijų 
vienas iš reguliarių įnamių 
pareiškė: “Aš nieko netu
riu prieš kapitalizmą, išė
mus, kad jie mano konku
rentai.”

Tų žmonių paprastas sie
kis yra uždėti savo ranką 
ant dykų pinigų taip grei
tai, kaip spėja, ir be jokio 
darbo. Atsiekti tą viskas ei
na—ginkluota vagystė, klas- 
tąvimas, vagišiavimas, ap
sukimas ir jų visi kiti pa
našūs siekiai. Tai yra griež
ti žygiai žengimui pirmyn į 
biznio pasaulį kieno kito lė
šomis.

Kapitalistai tą daro tam 
tikrose įstaigose su teise 
apvogti darbininkų klasę. 
Kapitalistas naudoja kaip 
ir daugiau tiesioginę meto
dą savo naudai. Ne vien 
tas. Kriminalyste pati sa
vaime • yra organizuotu di
deliu bizniu Amerikoje, tu
rinti tvi 
se parti; 
džios a 
“kreiva 
alį skonį ir prasmę, šis su-" 
sirišimas kriminalistų su 
p o 1 i t i k i eriais yra klasių 
struktūros padaru dabarti
nėse kapitalizmo dienose.

Maži vagys ar pirmu kar
tu suimti prasikaltėliai yra 
žalia medžiaga rezervui dėl 
dideliu kriminalistu ir 
gengsterių sindikatų. Jie 
kalėjimuose atsargiai, pasi
renka dėl jų specialiu rei
kalo. , Sindikatai prigelbsti 
daugeliui sau patinkamų 
pasiliuosuoti iš kalėjimo 
ant duoto garbės žodžio 
(parole). Kada jie išeina 
iš kalėjimo, sindikatai 
gelbsti juos, duoda jiems 
pinigų, kad jie galėtų atsi
stoti ant savų kojų iki 
gengsterių sindikatui jie 
bus reikalingi darbui.

O jo mintys jau vėl dir
bo ant' naujo užpuolimo. 
“Ar tu žinai tą ir tą miesto 
dalį,” jis klausė manęs. Aš 
atsakiau: taip, aš žinau. 
“Ar tu žinai tą didelį de-

•tos įtakos politįnė- 
ose ir pačiuose 
paratuose. TarmČ 
politika” turi speci-

prieš kelias dienas “sor- 
kes.” Kalbėjo “Garso” re
daktorius, kuris “nupasako
jo, kaip Lietuvoje prūduo
se maudosi varlės, kaip pur
vuose voliojasi kiaulės”...

Garsinimas Elizabethie- 
čiams skelbė, kad lošėjai iš 
Brooklyno suvaidins vasa
rio 22 dieną “Farmazonai.” 
Ruošė LSS 197-ta kuopa.

Tilpo paskutinis straips
nis serijomis leidžiamo 
Mark Twaino (švenčioniš- 
kio versto) “Adomo Dieni
niu kas”.......

Lietuvių Muzikos Kon
servatorija So. Bostone, M. 
P e t r a u s ko vadovaujama, 
garsino, kad “i’eikalauna 
dviejų šimtų mokinių, abie
jų lyčių. Didelis mokinių 
skaitlius reikalingas, kad 
prasilavinusieji muzikai, 
sugrįžę Lietuvon, ar ir čia 
Amerikoje, galėtų pasek- 
mingiau dirbti muzikos ir 
dailės srityje”....

O vietine'žinia iš kriaučių 
pranešė, kad nors generali
nis kriaučių streikas jau 
baigėsi, darbai dirbtuvėse 
dar nenusistovėjo.... 

partmentštorį ten?” Aš at
sakau žinąs. Jo akys su
žibėjo. “Tai bus mano se
kantis užpuolimas.” Man 
net gerklę užkimšo jo toks 
pareiškimas. “Jaunas žmo
gau,” sakau jam, “kas da
ros su tavim? Ar tau dar 
neužteko kalinio gyveni
mo? Ar tu beprotis,-ar kas 
tau ” sakau. ’’Turi žmoną 
ir kūdikius, laukiančius ta
vęs. Pamiršk apie tokį biz
nį.” Jis tik nusišypsojo ir 
neva sutiko. Bet aš esu ti
kras, kad jis gerai pamąs
tys apie tai, ką aš jam sa
kiau. Jis negali sau užti
krinti, kad jo naujai suma
nytas darbas jam pavyks, 
jis gali papulti. Bet jis nu
sistatęs lošti tą rolę ir pri
siimti pasekmes, geras ar 
blogas.

Mes, kurie buvome kalė
jime kaipo darbo klasės va
dai,1 nuodugniai sekėme vi
są besivystymą darbo kla
sėje, unijose, plieno ir auto 
industrijose, politinį * bei 
ekonominį besivystymą na- 
cionale ir tarptautine plot
me. Kiti kaliniai seka su 
didžiausiu griežtumu ir uo
lumu padėtį įų industrijo
je — kriminalinėje dirvoje. 
Jie yra susikoncentravę jų 
dirvoje, o mes savoje.

Tai yra jų būdas gyveni
mo, jų speciąlė vieta kapi
talistinėje draugijoje, kurią 
jie pasirinko noriai ir net 
su pasididžiavimu. Jų vai
dai būna ne prieš kapita
listinę sistemą, bet su pa
dieniais turčiais ir su poli
cija, kuri ryžtasi sutremti 
juos ar perdaug reikalau
ja už “protekciją.”

Kapitalistai nekreipia dė
mesio į tas padugnes, kaip 
į gręsiančias jų pačių išsi
laikymui. Tikrenybėje kri
minalistai yra . natūralūs 
produktas kapitalistinėje 
draugijoje, ideologiškai ir 
praktiškai. Nebuvo girdė
ta, kad kriminalistai būtų 
taip baudžiami ar padėti po 
$50,000 kaucijos, kaip darbo 
klasės vadai kad yra.

Įžymus ir pasirinkimas 
tų dviejų kalinių grupių. 
Mes, politiniai kaliniai, žiū
rime į ateitį su pilniausiu 
pasitikėjimu, nežiūrint ko
vų ir sunkenybių, kurias 
mes turėsime panešti. Mes 
žinome, kad žmonių masės 
stos mūsų apgynimui ir už
tikrins mūsų išlaisvinimą 
anksčiau ar vėliau. Mes ne
gyvename lengvu nei per
teklingu gyvenimu, bet mes 
žinome, kad tikslas ir gero
vė dėl visų bus pažengusi 
per mūsų atsidavimą. Ki
ta pusė, kiti kaliniai, turi, 
siaurą, aprubežiuotą, sava
naudišką pasirinkimą, kaip 
sudaužyti sistemą pavie
niais — kaip apvogti ką 
nors, kaip pasidaryti greitą 
dolerį. Juose atsispindi su
nykimas mirštančios socia- 
lės tvarkos.

(Bus daugiau)

Worcester, Mass
L.L.D. U-tos kuopos susirinkimas 

jvyks .14 d. vasario, 10:30 ryto, 29 
Endicott St.

Draugai, girdėsime raportą iš 
Laisvės metinio šėrininkų suvažia
vimo. Prašau nesėdėti namie, atei
kit j susirinkimą.

Sekr. J. M. Lukas.

Cleveland, Ohio
LLD 22-ra kuopa rengia pramo

gą, pavadintą “VALENTINE.” Bus 
duodama labai gera ir skani va
karienė, pagaminta mūsų patyrusių 
šeimininkių. Bus lietuviškų dešrų 
ir kitų lietuviškų valgių. Parengi* 
mas jvyks šeštadieni, vasario (Feb.) 
13 d., salėj 9305 St. Clair Avenue. 
Taipgi bus muzika šokiams ir bus 
duodamos dovanos tiems, kurie ge
riausia šoks polką ir kitus šokius.

Vakarienei bilietas tik $1.00 Kvie
čiame visus atsilankyti linksmam 
laiko praleidimui.

Banginio Komitetas A

Philadelphia, Pa.
MALE and FEMALE

HAIRDRESSERS. Male or female. 
Full or part time; must bo exper
ienced in styling. Highest sal. Stea
dy wk. Apply in person. Marie’s 
Beauty Salon, 1441 Vernon Road 
(mention ad 'when applying).
__________________________(26-31)
HELP WANTED—FEMALE

HAIRDRESSER. All around opera
tor. For Busy shop. Sal. plus comm. 
St. wk.; gd wking conditions. Apply 
in person. 2nd fl. Bachmann, 1410 ,, 
Chestnut Street.

(28-34) ■

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Gerais kad sen. Lehman pa
žada toliau tęsti kovą prieš 
McCarthy. Bet ta jo kova bū
tu buvusi daug sėkmingesnė 
ir šimtą sykių logišgesnė, jei
gu jis būtų Senate ne tik kal
bėjęs, bet ir balsavęs prieš 
makartizmą.

Labai keista, kad šitos pap
rastos tiesos senatorius iš New 
York o negalėjo suprasti. Būtų 
nereikėję nei teisintis, nei bft- 
žytis.

•

Dabai- jau galima aiškiai 
pasakyt?, kad medaus mėnuo 
tarpe republ^kmių ir demokra
tų gražiai pasibaigė.

Republikonų partijos komi
tetas oficiališkai paleido su 
maršrutu sen. McCarthy pas
merkti visa visu dvidešimties 
metų demokratų viešpatavi
mą. McCarthy gi sako, kad tai 
buvęs dvidešimties metų “iš
davystės laikotarpis.”

Demokratai, suprantama, 
atsikerta, nenusileidžia.

O dalykas bus tame, kad 
šiemet įvyks kongresiniai rin
kimai. Republikonai sumano 
tuos rinkimus laimėti demo
kratų kaštais. »

Daugeliui tenka stebėtis tik 
tuo. kad McCarthy misija turi 
pilniausią prez. Eisenhowerio 
patepimą.

“Waterbury American” ko- 
lumnistė Doris Fleeson tvirti
na, kad prokuroro Brownell 

*Wė!shingtone reputacija labai 
prasta. Ji teigia, kad galima 
tikėtis atviros “eksplozijos” 
prieš Brownell greitoje atei
tyje.

Doris Fleeson yra tos nuo
monės. kad ponas Brownell 
turės išsikraustyti iš Eisen* 
howerio kabineto pirmutinis.

Taip ir turėtų atsitikti. 
Brownell yra makartistas. Jis 
ne savo vietoje sėdi. Jis jau 
privirė perdaug reakcinės ko
šės.

Aną dieną Brownell reika
lavo Kongreso paskirti daug 
pinigų jo departmentui. Dabar 
jam pinigų reikia daug dau
giau, negu pernai ar užpernai 
reikėję.

Kodėl ? Ogi todėl, kad da
bar esą daug sunkiau “raudo
nuosius” sekioti. Tie “raudo* 
nieji’’ dabar esą gudresni. Ar
nais laikais, girdi, vieno ko
munisto susekimui užtekdavo 
vieno FBI agento, o dabar rei
kią net devynių! Todėl dev.y- 
nis kartus daugiau dabar Kon
gresas turįs duoti ir pinigų!

Iš Istorijos
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

pateko į bėdą, nes tarybi
niai kovotojai sunaikino 329 
jų lėktuvus,. 826 tankus, 446 
kanuoles, ir naciai neteko 
27,000 kareivių ir oficierių 
užmuštų. Į Tarybų rankas 
pakliuvo 115 tankų, 270 ka- 
nuolių, 2,000 trokų ir keli 
tūkstančiai nacių kareivių. 
Toki rezultatai buvo dešimt 
metų atgal Kilpoje prie 
Dniepro upės, arba, kitaip, 
“Katile prie Korsunio-Šev- 
čenkovskio.”

Oakville, Conn.
šiuomi pranešame, kad bu

vusi rengiama 13 d. vasario 
vakarienė neįvyks* Ji atidėta 
neribotam laikui. Kurie turi
te nusipirkę tikietUs, visiems 
bus sugrąžinti pinigai.

Rengimo Komisija



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kolektyvinės kūrybos 

dainų konkursas

VILNIUS. —JJętuvos Kul
tūros ministerija paskelbė res
publikini kolektyvinės kūry
bos dainų konkursą.

I konkursą priimamos chm ų 
bei ansamblių kolektyviai su
kurtos dainos mišriems, vyrų, 
moterų, vaikų chorams. \((ka
liniams ansambliams.

Dainų tekstai' gali būti su
kurti paties kolektyvo, vietos 
poetų arba spausdinti perio
dinėje spaudoje bei rinkiniuo
se.

spaiwdina-rybos
mos,
o taip pat ių vadovai ir akty
viausieji dalyviai premijuoja
mi.

bus

1954 metų įmonės

VILNIUS. — visa eilė 
riku mūsų respublikoje 
pradėta statyti šiais metais.
Dvi dideles įmones numato 
statyti Plataus vartojimo pra
moniniu prekių ministerija. 
Tai — Panevėžio linų apdir- 

. bimo kombinatas ir didelis 
siuvimo fabrikas Vilkaviškyje. 
Vietinės pramonės ir kuro mi
nisterija pradės naujo baldų 
fabriko statybą Šilutėje. Taip 
pat bus statoma nemaža mais
to pramonės įmonių. Alytuje 
ir Kėdainiuose prasidės svies
to gamybos, Tauragėje — 
daržovių džiovinimo įmonių 
statyba. Dar dvi naujos sta
tybos aikštelės bus įrengtos 
Vilniuje. Čia Maisto pramonės

sos kombinatą ir duonos fab
riką.

Kuršėnai šiandien

KURŠĖNAI. — Neatpažįs
tamai pasikeitė miestas paka- 
riniais metais. Vietoje karo 
griuvėsių, pačiame miesto 
centre iškilo šeši gražūs pasta
tai, kuriuose įsikūrė rajono 
Įstaigos ir apsigyveno darbi
ninkų bei tarnautojų šeimos. 
Miesto pakraščiuose nusitiesė 
visiškai naujos V. Kapsuko, P. 
Cvirkos, M. Gorkio. Mičiurino 
ir kitos gatvės. Iš viso poka
riniais metais pastatyta dau
giau kaip 710 namų. Dabar 
statoma 960 vietų vidurine 
mokykla. Nemaža naujų gy
venamųjų namų pasistatė pa
tys darbininkai ir tarnauto .jai*. 
Naujai ’šgrjstos ir sutvarkytos 
Kuršėnų m i esi o 
gatviai, įrengtas 
šio parkas.

Šiais metais 
labiau pagražės, 
visa eilė naujų 
dės veikti n a u.i a 
kykla ir t, t.

V. Turauskas

gatvės, 
skveras. poi 1-

darKuršėnai 
bus pastatyta 
pastatų, pra
viri u rinė mo-

mū neši
nau.! os

įsisavina nauja produkciją

KAUNAS, I. 25 d. —“Per
galės” gamyklos kolektyvas 
ruošiasi naujais laimėjimais 
sutikti rinkimus į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą. Turbi
nų gamintojai įsipareigojo vir
šyti turbinų išleidimo 
nius planus, įsisavinti
produkcijos gamybą, pradėti 
masiškai ją išleisti.

Tekintojai pradėjo apriirbi- 
nėti detales garo katilų ama- 
tūrai. Dar šį mėnesį pradeda
ma gaminti siurblius gyvuli
ninkystės fermų pašaru virtu
vėms. Tokių siurblių “Pergalė
je” šiemet bus pagamini a tūk
stančiai

Patriotinis pakilimas

KLAIPĖDA. — Atsakyd ami 
j tarybinės flotilijos, žvejojan
čios Šiaurės Atlanto vande
nyse, priešakinių tralerių ra
ginimą, Klaipėdos silkių žve
jybos valdybos žvejai isijun- 
e j socialistinį lenktyniavimą 
UŽ silkių sugavimo didininmą 
mažinant savikainą. Vidutinio 
žvejybinio tralerio Nr. 4126 
įgulos susirinkimas įsipareigo
jo sugauti 10 tūkstančių cent
nerių silkių, sumažinti kiek
vieno centnerio savikainą 8— 
10 rublių.

NewYoilo^/W^Zliiloi
Trys vaikai žuvo 
namų gaisre

Coney Island kilo gaisras 
neturinčiame priemonių gy
ventojams gelbėtis name, W. 
25th St. Mirtinai apdegė trys 
Mareikų vaikučiai. Jų amžius 
3 iki 6 m(*tų. Ligoninėje, pa
vojingoje padėtyje, radosi du 
jauni žmonės, Mrs. Mary 
Moore ir Edmund Neil. Dar 
du skaudžiai apdeginti kūdi
kiai buvo ligoninėje, bet ti
kimasi, kad jie pasveiks, Viso 
nukentėjusių 16 asmenų.

Du gaisragesiai buvo pridu- 
' se dūmais.

Trijų aukštų pastate, tu
rinčiame 19 kambarių, gyve- 

I no 15 šeimų, įskaitant 35 vai
kus. O prie namo visiškai nėra 
jokių gaisrinių laiptų.
tojai. daugumoje 
portorikiečiai, už 
ties slastus mokėjo po $15 iki 
$17 rendos už vieną kambarį 
per savaitę.

liendauninkų organizacijos 
tuojau išstojo reikalauti, kad 
valdžia duotų padegėliams 
butą ir kad užtikrintų pasto
gę tai nakčiai. Bet vakarui ar
tinantis tie varguoliai vis dar 
tebebuvo neužtikrinti, kur jie 
prisiglaus.

Organizacija taipgi parei
kalavo, kad valdžia tuojau 
veiktų apsaugai gyvybės ir 
sveikatos kitų gyvenančių to
kiuose pat slastuose. O tokių 
yra tūkstančiai.

Gy vėli
nė gr a i ir 
tuos mir-

Paragins pataisyti
McCarran Įstatymą

New Yorko Valstijos 
melio atstovų butas (aasemb- 
lėja) 133 balsais prieš 2 nu
tarė paraginti Kongresą, kad 
jis pataisytų McCarran įstaty
mą. Tačiau čia pasiūlyta pa
taisa liečia bene tiktai vieną 
punktą, apie imigraciją. Rei
kalauja visai prašalinti tą vie
tą, kuri “neteisėtai ir nerim
tai” uždraudžia atvykimą A- 
merikon naujų imigrantų.

Seimelio mažumos lyderis 
Bannigan sakė, kad “jeigu in- 
dijonai būtų turėję toki įsta-

McCarra n 
kas iš mū- 
šiandiena.”

tymą,” kokiu yra 
įstatymas, “mažai 
su čia būtumėme

Seimelis rekordavo 
posėdžio eigą

kartui New Yorko 
Seimelio istorijoje 

buvo užrašinėja-

Pirmu 
Valstijos 
vasario 9-tą 
ma posėdžio eiga. Ją užrekor- 
davo tuo tikslu, kad galėtų 
paduoti spaudai, 
nėjo keturios 
greitraščiu. Bet 
ruošti, pen-ašyti,
tai už dviejų dienų po to

Eigą užraši 
stenografės 
spaudai 
jie bus

pa

Po
meiliškas

Užlaiko Puikiai {rengtą Virginia ,9-6125

BAR & GRILL
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.
By Appointment 

Except Thųrs. & Holidays

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINĖS MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

BRIDAL & BRIDESMAIDS 
GOWNS 

PATAISYMAI NEMOKAMAI 
1,000 puikiausių rūšių gowns. 
(Sizų nuo 9 iki 16.) Brides
maids gowns $5 iki $35. Bridal 
gowns $25 iki $75. Taupykite 

pinigus ir vis tiek gaukite 
goriausius pas:

ROYAL BRIDAL GOWN 
SHOPPE

2517 Pitkin Ave., Brooklyn 
Tel. AP. 7-5671 ar DI. 5-4996 

(22-33)

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y 
Telephone E Ver green 4-8174

Republikonai neleido 
tyrinėjimo

Republ ikonų kontroliuoja
mas Valstijos Senatas nesvars
tė rezoliucijos, kuri reikalavo 
tyrinėti alkoholiniams gėri
mams leidimų davimo įstaigą.

Rezoliuciją buvo įteikęs 
Bronx demokratas senatorius 
McCaffrey. Rezoliucijoje kal
tina, kad State Liquor Autori
tetas ir jo vietines tarybos už
giriu prašymus tiktai “politi
niai įtikinantiems.” .

Republikonai rezoliuciją pa
suko į finansams komitetą, 
kuris skaitomas grabu tokiai

IW0 nariai svarstė 
planus organizacijai 
ir apdraudai apginti

1W G a p d ra u < 1 ų sa vi n in k ų 
konferencijon buvo susirinkę 
apie 400 delegatų iš 12 valsti
jų. Jie atstovavo 100,000 ap
draudos Savininkų. Susirinko 
protestuoti prieš organizacijos 
pravardžiavimą “komunisti
niu frontu.”

Delegacijoje buvo mainie- 
rių, plieno darbininkų, auto
mobilistų, audėjų, siuvėjų ir 
iš kitų amatų, taipgi ir iš pro
fesijų. Delegatai nutarė kovo
ti ir toliau už savo sena orga
nizaciją. Tuo pačiu tarpu •nu- 

(tarė vykdyti žygius, kuriais 
Į apriraurių savininkai galėtų iš 
'naujo apsidrausti ir pasilikti 
(teisėtas savininkais IWO tu r- 
Ito.

Delegatai labai pasipiktino 
j valstijini'O apriraurių valdinin
ko laišku, kuriame bando at- 
bauginti darbininkus nuo tu
rėjimo bent kokios savišalpos 
ir apriraurios organizacijos.

Apdraudų A apsaugos Ko
miteto sekretorius Jerry Tau
ber ragino visu narius pasilai
kyti derame stovyje, nežiūrint 
buvusių puolimų ir grasinimų 
ateičiai. Turi būti gerame sto
vyje, kad atėjus laikui iš nau
jo apsidrausti ir būti dalinin
ku organizacijos turto, būti 
teisėtais nariais. Jis ir ki
ti komiteto darbuotojai ir ad
vokatai pateikė visiems nau
dingų informacijų. Tai galima 
spręsti iš spaudai suteiktų ži
nių po konferencijos. Konfe
renciją vykdė Jugoslavų Sa
lėje; New Yorke.

Konferencija taipgi 
remti Liaudies 
už atšaukimą 
ran Akto. Ta 
įvvyks kovo 7 
Washingtone.
visos organizacijos ir visi, ku
rie nepritaria sveturgimių per
sekiojimui.

nutarė 
Konferenciją 

Walter-McCar- 
konferonciija 

ir 8 dienomis, 
Jon kviečiamos

Apie 
priežastį

Bodenheimų mirties 
vėliausia nuomone 

juos nužudęs koks 
užvyduolis.

Pakels darbe sužeistu 
kompensaciją

New Yorko Valstijos Sei
melis užgyrč bilių, kuriuoini 
būtų padidintas darbe sužeis
tiems atpildas (kompensaci
ja). Dabar aukščiausias davi
nys yva $32 per savaitę, pa
siūlyta duoti iki $36.

Taip pat nutarė pakelti 
darbe sužeistų ar užmuštų 
darbininku našlėms davinį 

ap- 
nuo

tai tuos sužeistuosius ir našles 
tų, kurie tuojaui po sužeidimo 
išsikovojo teisę gauti atpi

Kol 1< a s Valstijos Sein 
dar nesvarstė klausimo 
drausti visus darbininkus 
nedarbo, pakelti savaitinį 
vinį ir pailginti apdraustų 
vaičų skaičių, o sutrumpinti 
reikalingų išdirbti savaičių 
laikotarpį, \Gi bedarbiams ta 
parama yra lygiai reikalinga, 
kaip kad ir kompensuotiems 
darbininkams bei jų našlėms.

Demokratai kalbėjo už 
apdraudą bedarbiams

9-tą New Y or k o 
Seimelyje demokra- 

žodžiais smarkiai 
republikonais na-

Vasario 
Valstijos 
tai nariai 
susikibo su 
riais.

Demokratai argumentavo, 
kad reikia tuojau apdrausti 
nuo nedarbo visus darbininkus 
ir padidinti bedarbiams ap
draudos čekį. Kalbėjo brook- 
liniečiai H. Samuels, M. Tur- 
shen, 
gan, 

J. It. Corso ir E. Banni- 
taipgi bronxietis J. Gil- 
ir L. Teller iš Manha-

ttan.

Huron Stevedoring boselis 
O’Mara kaltinamas išmokėji
me “algomis” stambių sumų 
pinigų neva darbininkams. Bėt 
vietoje darbininkų jis turėjo 
tik prasimanytus vardus. Tai 
daręs tikslu nusukti nuo val
džios taksus.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G

TeL EV. 7-8281

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

Tarp lietuvių
Alekas ir Domicėlė Veličkai 

linksmai švente savo vedybi
nio gyvenimo 33 metų sukaktį, 

dėl to, kariabiejų sveikata dar 
gražiai tarnauja ir kad šeima 
sveika ir laimingai gyvena. 
Jų vienturtis sūnus užaugintas, 
atitarnavęs militariškoje tar
nyboje, dirba,' yra vedęs ir 
jair augina gražią dukryte.

njmui gražios jaunystes, tai 
kad Veličkai ateitų į Aido 
Chorą, kur jie abu yra ilgus 
metus dainavę.

Aido Chorui 
penktadienis yra 
nors ir ne 13-ta mėnesio die-» 
na. Laimingas tuo, kad tais 
vakarais įvyksta pamokos ir 
kad kožną penktadienį kas 
nors iš buvusių aidinčių grįžta 
dainuoti arba kas naujas pri
sideda. Girdėta, kad i)' Linkol- 
no gimtadienio vakaras, 12-ji. 
bus toks pat 
kia visų.

dabar k;*' 
laimingas.

laimingas.

mokinasi opere- 
riainas. Tad visi 

sugrįžti ir 
va i-

tės Pc pita 
prašomi paskubėti
nauji prisidėti. Operetę 
dins pavasariop.

kriaučių ir 
darbuotojas 

Visi

daugelio tų brook- 
kuriuos kamuoja sun- 

flu,” 
Piliečiu 

Jonas 
linkime 
naujos

Tarpe 
lynicčių, 
kios slogos ar kokia ten 
randasi 
Klubo
Stakvilevičius, 
jam greit pasveikti ir 
stiprybės įgyti'.

Po sėkmingo suvažiavimo 
ir smagaus bankieto, brookly- 
niečiai jau svajoja ir planuo
ja sekamą dienraščio Laisvės 
iškilmę. Tai bus dailiadarbių 
paroda, kuri įvyks kovo 13 ir 
14 popiečiais ir vakarais, Li
berty Auditorijoje.

Nekantriai laukiama paro
dai' dovanų, taipgi tų sąskri- 
tižių ir jiems svočių iš arti ir 
iš toliau'.

ž. R.

Wagneris vėl išvyko 
i Albany dėl finansų

Majoras Wagneris praėjusį 
trečiadienį vėl buvo nuvykęs 
į Albany miesto finansiniais 
reikalais. Su juomi sykiu iš
vyko ii’ budžeto direktorius 
Beame. Pasėkos to vizito bus 
žinomos vėliau.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

C

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, 5, N. J 

MArket 2-5172

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

MANICURIST-SHAMPOOIST
Patyrusi. Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savaite, trumpos valandos, gera al
ga, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
QUAKER RIDGE BEAUTY SALON
1313 North Ave., New Rochelle, N.Y.

Tel. New Rochelle 2-3367
(29-33)

1TNGERWAVER

Pilnai mokanti. Pilnam ar daliai lai
ko, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
831 Lexington Ave., N. Y. C.

Tel. TE. 8-3146
(29-35)

---------------------------------- 1----------------------  
HAIRDRESSER

Pilnai mokanti moderninė operato
rė. Puiki proga tinkamai merginai. 
Gera mokestis. Linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:
48 — 5th Ave., North Pelham, N. V.

(Klauskite Mr. Steve)
Tel. Pelham j 8-9812

: (29-33)

DELICATESSEN—GROCERY— 
CLERK

Su ar bė patyrimo 
Kreipkitės: 883 Columbus Ave., 

arti 103 St., Manhattan.
Tel. ACademy 2-6866 — ar 

45-15 Laurelhill Blvd., Woodside,, L.I.
Tel. STillpell 4-0370

(29-31)

FINGERWAVE R-MANICURIST

5 dienos, patyrusi. Alga ne kliūtis.
Puikiausios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
1700 K. 4th St., Brooklyn 

Telefonas DE. 9-9688
(30-34)

FINGER WAVER
Pilnai mokanti operatorė. Gera al
ga, trumpos valandos: puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

RE DAVID BEAUTY SALON
5215 Broadway, N. Y. C.

(arti 225th St)
(30-32)

LAUNDRESS
Patyrusi, 40 valandų^savaįtė, 5 die
nos. Daug pašalpų, su paliudijimu. 
Kreipkitės į Housekeeper ofisą.

HOTEL WELLINGTON

(30-36)

SALESGIRLS
Patyrusios prie pastry ir laukan 
siunčiamų maisto užšokimų. 5 dienų 
savaitė, Sekmadieniais nedirbama. 
Gera mokestis ir pašalpos.

Kreipkitės:
COTTAGE PASTRY SHOP
130 West 32nd St., N.Y.C.

(30-32)
MALE and FEMALE

HAIRDRESSER
Vyras ar moteriškė, patyręs, pilnai 
mokantis. Pagelbėjimui vesti Salon. 
5 dienų savaitė, trumpos valandos, 
puikiausia algą. Linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:

ALICE’S BEAUTY CORNER
245 E. Gunhill Rd., Bronx, N. Y.

OL. 5-9287
(30-32)

HAIRDRESSER
Vyras ar moteriškė. Pilnai mokanti 
dėl žymios plaukų dabinimo įstai
gos. 5 dienų savaitė. . Gera alga. 
Linksma darbo atmosfera. Kreip
kitės:

FRANCOIS DE PARIS
37 W. 81 h St, N.Y.C.

(26-30)

Nori kelti fėrus ant 
N. J. gelžkeliy

Aptarnaujančios susisieki
mą tarp New Yorko ir arti
mųjų New Jersey miestų gelž- 
kelių kompanijos pareikalavo, 
kad valdžia leistų pakelti fė- 
rą. Pakėlimas paliestų vyriau
sia tuos, kurie važinėja į dar
bą iš vienos valstijos į kitą. 
Paliestų kasdieninius kelei
vius.

SCHMIDT’S FARM
Fort Hill Rd. — Scarsdale

Tel. Scarsdale 8-1204
Geriausi valgiai, likeriai, ir ap
tarnavimui patogumai banketams 
dėl 600. šeštadieniais Šokiai. At
dara kasdien išskiriant pirmadie
nius.

(26-27)

BARBERS—BEAUTICIANS
Pertaisykite Savo Dirbtuves 

(Lengvais išmokėjimais) 
Geriausios kokybės medžiagos, 
greitas pristatymas ir nepava
duojamai geras patarnavimas.

Matykite
FRANK PERRI

275 Greenwich St., N. Y. C.
(arti Chambers St.)

Tel. RE. 2-7896
(15-16)
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NEW YORK
HELF WANTED FEMALE

HAIRDRESSER—HAIR DYER
Patyrusi, $85-$100 pridedant koricjgv 
Dirbti naujai išdekoruotoje dirįfti- 
vėje. Kreipkitės:

ARTHUR AND PAUL 
BEAUTY SALON

82 N. Village Ave., Rockville Center 
Tel. Rockville Center 6-1317

(25-31)

PA RD A VftJ A KĖPY K LOJ
Patyrusi. Gera alga. Puikios darbo 

sąlygos. Kreipkitės asmeniškai

K. & F. BAKERY
1554 Watson Ave., Bronx

(28-30)

BINDERY
Patyrusi carbon collator. Premija 
už. sumanymą. Nuolatinis darbas 
Minecla’je. Linksmos darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

H. A. TRAUTMAN I'D., INC.
122 E. 2nd St., Mineola, L. I.

Tel. Garden City 7-5180
(27-33)

MANICURIST-SHAMPOOIST
Vien tik patyrusi. Nuolatinis darbas.
Gera alga. Linksmos darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

JOSEPH’S BEAUTY SALON
2266 Broadway, N. Y.

(arti 82nd St.) 'k
Te). TR. 7-2807

<27-31)

NURSE — SLAUGE
Patyrusi, einanti pareigas namuose,
dienom tarnyba. Kreipkitės:

PARK VIEW NURSING HOME
295 Pelham Rd., New Rochelle

Now Rochelle 6-4167
(29-31)

HELP WANTED MALE

SUPERINTENDENT — ANGLIM
55 Šeimos

4 Rūmai—aparmentas ant pirmų
lubų.

$150 į Mėnesį
Tel. Melrose 5-3066

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

C ANDY—STATIONERY 
VARIETY SHOP

Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija, 
daro gerą pragyvenimą, biznis leng
vai padidinamas. Žema randa, lysas, 
6 krėslai 
parduoda 
gą labai 
ninką.

prie fontano. Savininkas 
šią puikiausią biznio pro- 
prieinamai. šaukite savi-

52-17 — 69th St., Maspelh 
Tol. HA. 9-9841

(3(*r;4) '■ f
SMALL LOFT BUILDING

Su ofisu ir garadžiu, 2000 ketur
kampių pėdų, tinkantis lengvai dirb
tuvei, sandėliui ar išvežiojimui. Ge
ra sekcija. Nužeminta kaina dėl su
tvarkymo nuosavybės, šaukite prieš 
7 P. M.

JOHN A. LIAMMARI 
Yonkers 5-1495

(30-31)

GROCERY STORE
Taipgi parduoda frozen foods, su 
alaus laisniais. Pilnai įrengta. Gera 
veikli sekcija. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas, šia 
puikiausią biznio progą našlė par
duoda su nuostoliais, šaukite sa
vininką:

R. MODUGNO
2244 — 1st Avė. (arti 115th St.)

Tel. S A. 2-3180
(29-31)

labai

ITALIJONIŠKA KEPYKLA 
IR PASTRY

Pilnai modemiškai įrengta, gera 
veikli sekcija. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas. Šią 
puikią biznio progą parduoda 
prieinamai.

COMMERCIAL
TRAVEL

4432 — 3rd Ave.
Bronx,

Tel. Wellington 3-1025 *
(28-32)

SERVICE 
ASSN.
(arti 18th

&

St.)

PORK STORE
Pilnai įrengtas, gera veikli .sekcija. 
Daro gerą pragyyenimą. Biznis leng
vai padidinamas. Savininkas par
duoda šią -puikiausią biznio progą 
labai prieinamai. Matykite savinin
ką:

1163 Broadway, Brooklyn 
Tel. GL. 8-2124

(28-32)

CANDY — LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija 
arti mokyklos. Žema randa—lysas. 
Jeigos $600. Biznis lengvai padidi
namas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Šaukite savininką:

JE. 6-9629
(26-32)

BUTCHER SHOP
Pilnai įrengta, gera veikli sekcija 
Jamaica. Daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. Prieina
ma randa—lysas. šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininką:

Tel. RE. 9-6527
_______________________________ (27-31)

N. Y. Valstijos Parkų koi<JP 
sijonierius Moses planuoja į- 
vesti 10 centų fėrą važiuojan
tiems Southern State Park
way, L. I,




