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“Socialistai nuėjo tarnauti 
priešui. Jie naikinti tautą pa
deda. Jie, socialistai, ir čia 
yra neatspariausi, tik jie ir jų 
šeimos nutautėja...”

šitaip prelatas Balkonas 
vaišino socialistus per pamok
slą, sakytą Montrealyj, Kana
doje.

Pirmiau^ tas pats Balkonas 
Kanadoje pasakė:

“Jums? socialistai, šliuptar- 
niai, metame kovos pirštinę...” 

Naujienų bendradarbis sd- 
cialistas, pakvotavęs prelato 
Balkūno pamokslą, guodžiasi, 
sakydamas, jog Balkonas ar
dąs “tautinę vienybę.”

;—o—
Įdomu tai, kad Balkonas 

Brooklyne taikstosi prie so- 
„ ciaftstų, organizuoja juos pi- 

kietuoti lietuvių kultūrines 
pramogas.

Na,įo kai jis nuvyksta į Ka
nadą, ten pliekia socialistams 
kailį.

Kadaise Anthony Eden, vie
nas anglų konservatorių par
tijos vadovų, sakė, jog Vaka
rai privalą kreipti dėmesio į 
Tarybų Sąjungos siūlymus 
tarptautiniams nesusiprati
mams spręsti.

Dėl to marijonų Draugas 
. rašo:

, “Tenka stebėtis, kad toksai 
rimtas politikas, kokiu yra 
laikomas Edenas, šitaip nai
viai kalba.”

i Kas tik kalba už'susitaiky
mą, už taikos pasaulyj išlai
kymą, tas mūsų klerikalams 
yra gaivus, nerimtas.

Kas kalbia už karą, už ato
mo bombos metimą ant Tary- 
•b V, Sąjungos miestų, tas kleri
kalams yra išmintingas.

—o—
Vienas klerikalų Draugo 

bendradarbis rašo apie Lie
tuvos “partizanus.” Girdi: ( 

• “Maisto klausimą partiza- 
. nai išsprendžia dideliais bū

riais puldinėdami kolchozus, 
v Su maisto produktais išsiveža 

ir komunistinį elementą, ku
ris miške ar pakelyje likvi
duojamas...”

Aišku, klerikalų bendradar
bis žymiai perdeda, duodamas 
“partizanams” tokią galybę, 
kokios jie neturėjo ir neturi. 

' ; Tačiau, kad čia ir ten “par
tizanams” pavyksta užpulti 
ant ramiai dirbančių valstie
čių, kad jiems pavyksta sude
ginti vieną kitą trobesį, kad 
jiems pavyksta užmušti vieną 
kitą Lietuvos sūnų ar dukrą, 

I tenka sutikti. .
O kada tokius žmogžudžius 

j ir JJėšikus sučiumpa valstybi
ni^ pareigūnai ir atitinkamai 
nubaudžia, tuomet klerikalai 
rėkia, jog tai esąs teroras.

Paskutinis Jungtinių Valsti- 
j jų gyventojų surašinėjimas 

parodė, jog Niujorko valstijo- 
f je yra septyni miestai, turį 
vi00,000 gyventojų: Buf- 

b,. falo,' Rochester, Syracuse, 
Yonkers, Albany, Utica ir, ži- 

| noma, New York.
<—o—

Lenkija įsakė' mūsų kraš
tui uždaryti amerikinį infor
mal jų biurą, veikusį Varša- 
voje. -

Atsimokėdama, Amerika į- 
sakė Lenkijai uždaryti savo 
informacijų .biurą, veikusį 

" New Yorke.
Niūjorkiškis “World-Tele

gram-Sun” kritikuoja tokią 
■ r mūsų vyriausybės politiką, sa- 

?*■ jog didžiulei vals-
J Cyber* tokia politika netinka.

į;' A^ną dieną teko kalbėtis su 
Tadu Kaškiaučium, Dr. Jono 
KaškiauČiaus broliu. Jis nuo
lat daktarą aplanko.
g — Kaip daktaras jaučiasi, 
kaip jis atrodo?

Nr. 160 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

KONGRESMANAI SKIRIA
$5,768,720,000
KARINĖMS BAZĖMS
Daugiausia pinigų 
užsieninėms karo

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 352 bal
sais prieš 5 užgyrė valdžios 
Jbilių, skiriant 5 bilijonus, 
768 milijonus ir 720 tūks
tančių dolerių karinėms 
stovykloms statyti daugiau
sia tokiuose svetimuose 
kraštuose, iš kur atominiai 
bombonešiai galėtų lengVai 
pasiekt Sovietų Sąjungą.

Japonijoje uždaryta
1,756 laikraščiai

Tokio. — Japonijos val
džia uždarė dar 20 komu
nistinių laikraščių. O nuo 
1950 metu vasaros iki šiol 
uždaryta viso jau 1,756 ko
munistiniai bei kairieji 
laikraščiai, kurie kritikavo 
amerikinę Japonijos valdo
vų politiką.

Žemės drebėjimas 
pražudė 44 turkus

Istanbul, Turkija. — Že
mės drebėjimas šiaurinėje 
Turkijoje, paliai Juodąją 
Jūrą, sunaikino šimtus na
mų, užmušant bent 44 žmo
nes jr sunkiai sužeidžiant 
74. Daugiausia žalos pada
rė Kankiri mieste ir apylin
kėje.

Trumanas vadina McCarthy 
šmeižiku, melagiu

Washington.—Prez. Triv 
manas, kalbėdamas Ameri
kiniam Legionui, smerkė 
republikoną senatorių Joe 
McCarthy kaip “šmeižiką, 
melagį ir žmonių charakte
rio žudytoją.” Tai todėl, 
kad McCarthy nesiliauja 
deklamavęs, būk valdžioje 
palaikoma komunistai bei 
artimi jiem žmonės. __ ____ •
Pavaryti iš West Pointo 
studentai bus draftuojami

West Point, N. Y.—Po 30 
dienų turės užsirašyt draf- 
tui 90 studentų, kurie pava
ryti iš Karinės West Poin
to Akademijos už apgaudi
nėjimus egzaminuose. Tai 
daugiausia futbolininkai ir 
krepšinio sporto lošėjai.

Kurie tuo tarpu Įstos į 
kitas kolegijas, tai vietinės 
drafto komisijos sjSręs, ar 
atidėti' jieųi karinę tarny
bą ar ne.

— Sveikas, atrodo gražiai. 
Kol kas jis dar neturi kalėji
me jokių pareigų, tad daug 
skaito ir rašo. Gal būt žiemą 
jam teks mokytojauti, kai 
bus suorganizuotos klasės.

Daktaras Kaškiaučius, kaip 
žinia, šiuo metu yra Rahway 
kalėjime, netoli Elizabeth, 
N. J. . i ,

bus išleista
stovykloms

O kongresmanų taisyklių 
komitetas parėmė valdini 
pasiūlymą, kuris skiria 6 
bilijonus, 68 milijonus dole
rių Amerikos talkininkams 
ginkluoti ir 1 bilijoną, 780 
milijonų ir 750 tūkstančių 
dolerių medžiaginiai jiems 
stiprinti per vienus metus 
prieš Sovietus ir komuniz
mą.

Senato komitetas kelia 
pašto siuntimą kainas

Washington. — Paštinis 
Senato komitetas užgyrė 
valdžios sumanymą pakelti 
laiškų siuntinėjimo kainą 
nuo dabartinių 3 iki 4 cen
tų ir pabranginti laikraš
čių ir žurnalų siuntinėjimą 
per paštą 30 procentų—po 
10, procentu kasmet per 
treius sekančius metus.

- Komitetas taipgi nutarė 
padidinti kainas visiem ki
tiem pašto siuntiniam.

Sukilę Utah kaliniai buvo 
užvaldę kalėjimą ,

Utah. — Šimtai valstiii- 
nio Utah kalėjimo kalinių 
s u ė m ė viršininką W. E. 
Westona ir sargybinį Ed. 
A. Schmidtą ir per pusaš- 
tuntos valandos laikė iuos 
nelaisvėje kain įkaitus. Tuo 
tarpu maištininkai buvo už
valdę visa kalėiima. Padeg
ta ir atskira kalėjimo pa
talpa, kur buvo laikoma 
“garbingesnieji” kaliniai.

Kuomet 150 policijos ap
gulė kalėjimą, tai maišti
ninkai buvo priversti pasi
duot.

Jie reikalavo pagerinti 
sąlygas ir žmoniškiau apsi
eiti su kaliniais.

Gen. Eisenhower giria 
jankio “susipratimą”

Darmstadt,’Vokietija. — 
Generolas Eisenhower ap
lankė čionaitinę amerikonų 
kariuomenės' stovyklą. Jis 
užklausė sargą korporalą:

—Kam jūs čia esate?
Sargas atsakė:
—Kad sulaikyt rusus nuo 

Europos.
Gen. Eisenhower pagyrė 

sargo “susipratimą.”

PADIDĖJO ATEIVYBĖ 
KANADON

Ottawa, Kanada. — Per 
šešis pirmuosius šių metų 
mėnesius buvo įleista Ka- 
nadon 80,000 ateivių iš 40 
tautų. v Tai daugiau negu 
pernai buvo. Kanadon pri
imta sveturgimių per išti
sus metus.

ORAS. — Giedra, šilta ir 
šutins. /

Jankiai belaisviai gerai 
užlaikomi Šiaur. Korėjoje

San Francisco. — Ameri-Į 
konai sužinojo, kad šiauri-; 
nėję Korėjoje yra laikoma 
bent 4,500 paimtų nelais
vėn jankių.

Keliems pasisekė pabėgti 
iš nelaisvės ir jie pranešė, 
kad šiauriniai korėjiečiai 
gražiai užlaiko amerikonus 
belaisvius stovyklose; duo
da jiems tokį pat maistą, 
kaip ir savo armijai, ir su

teikia daktarišką pagalbą 
sergantiems bei sužeistiems.

Daugiausia suimtų jankių 
laikoma stovykl o s e arti 
Kanggye, už 20 mylių nuo 
M a n d ž ū r i j o s r u b e ž i a u s.

Karinė Washington o val
dyba yra paskelbus,, kad 
10,624 amerikonai Korėjos 
fronte be žinios dingo. Bet 
manoma, kad dauguma jų 
patekę nelaisvėn.

NEHRU KIVIRČIJASI SU 
KITAIS INDIJOS VADAIS

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Jawahar
lal Nehru pasitraukė iš 
Kongresinės Partijos vyk
domojo komiteto ir iš rin
kimų komisijos . O tai yra 
valdančioji Indijos partija.

Išsivystė politiniai vaidai 
tarp Kongresinės Partijos 
pirmininko Puršotta d a m o 
Tandono ir Nehru.

Nehru įžiūrėjo, kad rinki
mu komisija skirs Tandono 
šalininkus kandidatais busi
miem seimo rinkimam; to

dėl ir apleido tą komisiją ir 
partijos komitetą.

Tandonas klausinėjo, ko 
Nehru nori, bet Nehru ne
davė jokio aiškaus atsaky
mo.

Nehru valdžia yra suva
rius tūkstančius komunistų 
i kalėjimus. Keliose Indi- 
jos provincijose visai už
ginta komunistams rinki
muose dalyvauti.

Nehru pervarytas Įstaty
mas tai]) pat griežtai suvar
žė spaudos laisvę.

Iranas atmeta naują 
Anglijos pasiūlymą

'‘Pavogta” 20,000 sen.
McCarthy’© laišką

AMERIKONAI GRIEŽTAI. 
LAIKOSI SAVO PLANO 
BEI, PALIAUBŲ RUOŽTO
Pataria paskirti dviejų žmonių 
komisija ginčams sutaikyti

Teheran. — Irano minis
tru kabinetas atmetė nau- 
i ą j i Anglijos pas i ū 1 y m ą, 
kad anglai išvien su Irano 
valdžios atstovais vestų 
aliejaus pramonę Irane ir 
dalintųsi pelnais.

Irano valdžia pageidauja, 
kad anglai inžinieriai ir me
chanikai dirbtų toje pra
monėje, bet jie būtų laiko
mi tik Irano samdiniais .

Indonezijoje suimta 
dar 500 “riaušininką”

Jakarta, Indonezija.—Ka
riuomenė ir policija arešta
vo 500 vadinamų “tvankos 
ardytojų” Sumatroje, dide
lėje Indonezijos saloje. 
Tarp suimtųjų yra ir 5 įžy
mūs komunistų vadai.

Pirmiau buvo areštuota 
60 žmonių, dalyvavusių de
monstracijoj su raudonomis 
vėliavomis sostinės Jakar- 
tos uoste. Valdžia pasako
ja, kad jie grasinę užimti 
uostą.

Washington. — Raudon- 
baubiškas rėksnys, republi- 
konas senatorius Joe Mc
Carthy viešai skundėsi, -kad 
iš jo raštinės “išvogta 20 
tūkstančių laiškų nuo žmo
nių.” Todėl negalėsiąs į 
tuos laiškus atsakyti.

Spėjama, kad McCarthy 
nenorėjo ar negalėjo į juos 
atsakyti; todėl ir paskelbė 
“pavogtais.”

Nuskendo keturi 
angliakasiai

Laurel Creek, W. Va.— 
Urmu pratrūko vanduo iš 
senosios uždarytos anglia- 
kasyklų dalies ir nuskandi
no keturis mainierius, dir
busius naujojoje kasyklos 
dalyje.

KA ANGLAI SAKO
APIE HEARSTĄ

London. — Anglų spauda 
vądina mirusį amerikonų 
laik raštininką Wm. R. 
Hears tą “keistu senu reak
cininku ir Anglijos priešu.”

.. v

įvairios žinios

.Tokio, rugp. 15.—Gene
rolas Ridgway, vyriausias 
amerikonų k o m a n d ierius 
Tolimiesiems Rytams, už- 
reiškė, jog tikrai bus at
mestas šiaurinių korėjiečių 
reikalavimas įsteigti negin
kluotą pertaikos ruožtą pa
liai 38-tą paralelę.

Gen. Van Fleet, ameriki
nis komandierius karo

Numušta belą keturiem 
komunistam Baltimore

Baltimore. — Iš pradžios 
buvo reikalaujama po $75,- 
000 už keturis čionaitinius 
komunistus, areštuotus už 
vadinamą suok albiavimą 
nuversti Amerikos valdžią.

Federalis apskrities teisė
jas W. Calvin dabar seka
mai numušė tas belas:

Po $20,000 už George 
Meyers, Roy Wood ir Re
gina Frankfeld ir $5,000 už 
komuhistinį advokatą Mau
rice Bravermaną.

Žulikas išliežė 250,000 
doleriu iš lengvatikiu

Washington. — Teismas 
apkaltino Šamą D. Masoną 
kain aršiausia abgavika.

Masonas išviliojo $250,- 
000 dolerių iš įvairių biznie
rių ir dviejų kunigu. Jis 
žadėjo taip paveikti val
džia, kad didžiuliai valdi
niai rūmai Washingtone 
bus par samdyti jiems už 
vieną dolerį per metus, kuo
met valdžia, bijodama so
vietinių atom-bombų, išsi
kraustys iš Washington©.

Kongresmanai nutarė užgini 
prekybą su Čechoslovakija

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas 231 balsu 
prieš 1 priėmė pasiūlymą 
sutraukyti bet kokius pre
kybos ryšius su Čechoslova- 
kija, kol jinai nepaleis ame
rikinio laikraštininko Willi- 
amo Oatiso iš kalėjimo.

Oatis nuteistas 10 metų 
kalėti kaip anglų-ameriko- 
nų šnipas prieš Čechoslova- 
kijos respubliką.

Chicago. — Nusmerktas 
mirti elektros kėdė j e žmog- 
žudis Williamas nušovė sar
gą ir pabėgo iš kalėjimo.

New York. — Maisto pro
duktai nuo 1930 metų iki 
šiol pabrango 126 procen
tais. Valgiai, kurie tada 
buvo perkami už dolerį, da- 

\bar kainuoja $2.26.

Los Angeles. — Daugiau 
kaip 500 žmonių pikietavo 
teismabutį,. reikal a u d a m i

paliuosuot 12 unijinių vei
kėjų, kurie areštuoti kaip 
komunistai. •

*

Paryžius.—Franci jos val
džia sutiko parduoti Ame
rikai 7,200 tonų grafito ir 
flogopitinės mikos. Tos me
džiagos reikalingos atomi
niams ginklams gaminti.

Roma. — Italija- siųs sa
vo atstovus sumegst diplo
matiniams ryšiams su Ethi- 
opija.

CHAS. WILSON GĄSDI
NĄ KARO PAVOJUM

Evanston, Ill. — Šalies 
karinių jėgų mobilizuoto- 
jas Charles Wilson pasako
jo didžiųjų biznierių susi
rinkime, kad “dabar aršiau 
gręsia karas su Rusija, ne
gu bet kada.”

Bath, Anglija.'— Tapo pa
šalintas karinio laiv yno 
pareigūnas Malcolm Mc
Grath, kuris pats pasisakė 
įstojęs į Komunistų Parti
ją į

frontui, sakė, paliaubų ruož
tas galėtų būti tiktai Šiau
rinėje Korėjoje, paliai da
bartine fronto liniją, apie 
30 mylių i žiemius nuo 38- 
tos paralelės. O jeigu šiau
rinių korėjiečių komanda 
galutinai atmes šį ameriko
nų reikalavimą, tai ameri
konai “ištaškys, sunaikins” 
jų ir kinu armijas arba vi
sai išvys iš Korėjos.

25-tas derybų pose dis 
Kaesonge taip pat be jokių 
pasekmių baigėsi. •

Tad amerikonų vadas ad
mirolas Joy siūlė pertrauk
ti plačiasias derybas ir pa
skirti tik dviejų žmonių ko
misiją, po vieną iš abiejų 
pusių. Sako, komisija tu
rėtų bandyti išlyginti neiš
sprendžiamus iki šiol gin
čus.

KARO VEIKSMAI
Šiauriniai korėjiečiai ir 

kinai išstūmė amerikonus 
iš kai kuriu pozicijų ryti
niame ir viduriniame fron
tuose. Pranešama, jog pas
kui amerikonai atgriebė 
daugumą tų pozicijų.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninku radijas sakė, kad jie 
sėkmingai atmušė ameri
konu atakas; kaltino ame
rikinius lakūnus už daug- 
menišką bombardavimą ir 
apšaudymą tokių “nekari
nių miestų,” kaip Pyongy
ang, Wonsan ir kt.

Mirė Hearst, gatviniu 
laikraščių leidėjas

Beverly Hills, Calif. — 
Numirė William Randolph 
Hearst, keliolikos geltonų
jų, sensacinių laikraščių ir 
žurnalų leidėjas, 88 metų 
amžiaus.

Per trejus pastaruosius 
metus jis buvo suparaly
žiuotas ir dalinai pakvai
šęs. Bet gatviniai jo laik
raščiai; N. Y. Journal Ame
rican, San Francisco Call- 
Bulletin ir kiti vis tiek 
spausdindavo neva Hearsto 
padiktuotus e d i t o r i a 1 us. 
Taip Hearsto vardu vis bu
vo spiegiama prieš Sovie
tus, prieš komunistus ir 
prieš vadinamus “raudo
nuosius” Trumano valdinin
kus.

Seniau laikraštiniai 
Hearsfo bizniai ir kitokia 
nuosavybė buvo skaitoma 
vertais 200 milijonų dolerių. 
Paskui hearstine spauda 
pradėjo smukti.

Tarp Hearsto taisyklių 
buvo ir dvi tokios:

—Rašykite apie lytinius 
dalykus; tatai supranta ne 
tik žmonės, bet ir šunes. 
Jeigu šuva įkanda žmogų, 
tai ne žinia. Bet jeigu žmo
gus įkanda šunį, tai tikra 
žinia.—

Tokių laikraščių leidimą 
dabar tęs penki jo sūnūs.
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MOČIUTE BLOOR
SU MIRTIMI MOČIUTĖS BLOOR Amerikos darbi- 

ninku judėjimas neteko vieno spalvingiausių ir veik
liausių savo vadovų.

Ella Reeve Bloor mirė turėdama 89 metus amžiaus, iš 
kurių 62 metus ji paaukojo kovai už moterų teises, ko
vai už darbininkų klasės išsilaisvinimą, kovai 
žesnį darbo žmonėms rytojų, už socializmą.

Neveltui ši pilna energijos ir pasiaukojimo 
buvo vadinama Močiute Blob r (Mother Bloor),
tos didesnės darbininkų kovos, darbininkų streiko, kur 
Močiutė Bloor nebūtų dalyvavusi.

Veikdama pirmiau Amerikos socialistų partijoj, o vė
liau—komunistų, ši talentinga kalbėtoja ir organizatorė 
į gyvenimą žiūrėjo labai plačiai: ji mokėjo jungti dar
bininkų ekonomines kovas su politiniu judėjimu, nes 
gerai žinojo, kad darbininkų klasė be savo tvirtos politi
nės organizacijos negalės išsilaisvinti iš ekonominio iš
naudojimo.

Stovėdama prie josios kapo, mūsų krašto liaudis gali 
didžiuotis tais nuoveikiais, kuriuos atliko Močiutė Bloor.

Močiutė Bloor mirė, kai jos “vaikai,” josios kovos 
draugai šiandien yra kišami į kalėjimus dėl to, kad jie 
galvoja kitaip, negu valdančioji klasė. Tačiau Močiutė 
gali ilsėtis ramiai, nes tie, kurie šiandien yra puolami, 
laikysis josios tradicijų, gerai įsitikinę, jog darbininkų 
judėjimo negalės palaužti jokia reakcinė pajėga.

Ilgas, pilnas kovingumo Močiutės gyvenimas tegali 
būti įkvėpimu ir pamoka kiekvienam darbo žmogui, ko
vojančiam už taiką, už šviesesnį, laimingesnį gyvenimą 
sau ir visai darbininkų klasei.

uz gra-

kovotoja
Nebuvo

TARYBŲ SĄJUNGA DALYVAUS
NEMAŽA SENSACIJA SUSIDARĖ iš to fakto, kai 

Tarybų Sąjungos vyriausybė paskelbė, jog jinai dalyvaus 
taikos konferencijoje su Japonija—konferencijoje, pra
sidedančioje San Francisco mieste šių metų rugsėjo 4 d.

Taikai su Japonija projektą parašė John Foster Dulles 
ir kai jis buvo paskelbtas, mūsų valstybės departmentas 
pareiškė, jog jokių pagrindinių pataisų nebus leista ja
me daryti.

•Į konferenciją buvo užkviesta ir Tarybų Sąjunga, ta
čiau mūsų valstybės departmentas manė, kad ji kon
ferencijoje nedalyvaus, nes tarybinė vyriausybė šį pro
jektą smarkiai kritikavo.

Buvo manyta, jog taikos konferencija tęsis per labai 
trumpą laiką, kadangi viskas iš anksto yra paruošta 
ir jokių ilgesnių debatų dėl taikos sutarties projekto 
nebus.

Dabar, kai Tarybų Sąjungos vyriausybė pranešė, kad 
ji konferencijoje dalyvaus, kad ji siunčia savo keturis 
atstovus su Gromyko priešakyje, tai mūsų valstybės de- 
partmento pareigūnai labai nustebo ir jau numato, jog 
Konferencija negalės būti be debatų. Spėjama, jog Ta
rybų Sąjungos Vyriausybė pateiks prie paskelbtojo tai- 
,kos sutarties projekto visą eilę pagrindinių papildymų 
Ir dėl jų priėmimo kovos.

Einant taikos sutarties projektu, mūsų valstybės de
partmentas siūlo, kad Japonijoje turį§ būti atgaivintas 
militarizmas, turi būti leista Japonijai ginkluotis, paves
ti Ryukyu ir Bonin salas Amerikos globai, palaikyti 
amerikiečių militarines bazes Japonijoje.
. Prieš tai, atrodo, tarybiniai delegatai taikos konfe
rencijoje protestuos, o jiems veikiausiai pritars ir tūlos 
kitos valstybės, pavyzdžiui, Indija.

Taigi dabar tenka manyti, jog taikos konferencija, ku
rią formaliai atidarys prezidentas Trdtttąnas, tęsis il
giau, negu ligi šiol buvo manyta. ; : į r

Kinijos Liaudies Respublika į konferencijf neužkvies- 
tū, bet Indija ir Tarybų Sąjunga reikalauja^ kad Kinija 
joje būtų atstovauta. * /

____________________________ -'.t

PHILIUINAI IR TAIKA SU JAPONIJA
RHlLlPlNAI YRA ŠALIS, kuri labai daug nukentėjo 

nuo japonų agresijos. Žuvo apie milijonas žmonių. Tur
to sunaikinta už nesuskaitomus bilijonus.

Natūralu, kad filipiniečiai norėtų nors gerpką dalį tų 
baisių nuostolių atgauti iš Japonijos. Todėl, kai dabar 
eina klausimas pasirašymo taikos su Japonija, filipinie
čiai klausia: O ką mes iš jos gausime?

Mūsų vyriausybė taikos sutarties projekte, kurį pasi
rašyti reikalaujama iš filipiniečių, beveik nieko neža
da. Tai ir kyla klausimas: Ar išdrįs dabartinė Philipinų 
vyriausybė tokią sutartį pasirašyt? Washillgtono spaudi
mas ant jos labai didelis. Gal Quirino ir Romulą ir 

j norėtų pasirašyti, bet kaip jie pasiteisins prieš savo 
Ir krašto žmones? • -

Tame ir klausimas.

Kas Ką Rašo ir Sako
TAI KAS GI VALDO?

Naujienų redaktorius ra-

“Juk visi gerai žino, kad 
dabar Lietuvoje ne darbininkai 
ir valstiečiai tvarko jų reika
lus, o visokie tarybiniai ir 
partiniai komisarai.”

Bet kodėl jis taip energin
gai priešingas tiems Lietu
vos “tarybiniams ir parti
niams komisarams” ? Kaip 
kitaip Lietuvos darbininkai 
ir valstiečiai galėtų tvarky
ti* savo reikalus, jeigu ne 
per savo išrinktus atstovus 
bei pareigūnus?

Paimkime kad ir mūsų 
šalį, Ameriką. Kas gi čia 
valdo arba reikalus tvarko, 
jeigu ne “partiniai komisa
rai” (šiame atsitikime de
mokratai su T r u m a n u 
pryšakyje) ? Kas čionai yra 
kabineto nariais, įvairiau
sių departments galvomis 
ir aukščiausiais p a r e i g li
nais, jeigu ne paskirti 
“partiniai komisarai” ?

Skirtumas, žinoma, yra 
tame, kad Lietuvoje nėra 
kapitalizmo, nėra kapita
listų, todėl, natūralu, kad 
ten tais “komisarais” yra 
patys darbininkai ir valstie
čiai. To negalima pasaky
ti apie kapitalistinius kraš
tus. Ar nors vienoje aukš
toje kad ir šios šalies val
džios vietoje sėdi bent vie
nas darbininkas arba vals
tietis? Nesiranda nė vie
no. •, Tai irgi natūralu: Čia 
kapitalistinis kraštas ir jį 
valdo kapitalistai. Tie vi
sokie “komisarai” ir jų pa
statyti žmonės, todėl, pir
moje vietoje, jiems ir tar
nauja.

Kiekvienam juk tai labai 
aišku. Deja, šitos papras
čiausios tiesos nebepajėgia 
suprasti pats vyriausias lie
tuviško menševizmo 
sofas.”

“f ilo-

Bal-

GALI SKAUDŽIAI 
ATSIRŪGTI

Kanadiečių Liaudies 
sas aštriai kritikuoja mūsų 
vyriausybės politiką flirta
vimo su gen. Franko. Laik
raštis sako:

“Vakarai, amerikiečių va
dovybėje, numetę į šalį viską, 
pradėjo atvirai rengti Vokie
tijos ir Japonijos militarines 
jėgas. Amerikiečiai pradėjo 
flirtuoti net su generolu Fran
ku. Jie visai užmiršo, kad vi
sai nesenai reikėjo vesti kru
viną kovą su tais žmonijos 
priešais. Ta politika, be abe
jonės, teisinama tuo, kad šian
dien reikia dėtis su visais, 
kurie tik ryžtasi kovoti prieš 
bolševizmą. Kas l^ūvo, tai pra
ėjo, sykį pasakė 
Eisenhower. Visa 
beda, kaip atrodo, tiktai ta
me, kad tie nauji 
nepuola į vakarų vežimą taip 
greitai, kaip jie nori.

“Tokia politika, tačiau, lai
kui bėgant, gali skaudžiai at
sirūgti. Ne visuomet galima 
žarstyti žarijas be pavojaus 
nudegti pirštus. O vokiškos ir 
japoniškos žarijos yta ypa
tingai pavojingos. Tai nėra 
šiaip jau pasakymas, o gyve
nimo faktas.”

generolas
šiandien

draugai

KIBIRKŠTĖLĖ BLAI
VAUS PROTO KOMER
CINĖJE SPAUDOJE

Chicagos dienraštyje Vil
nyje A. J. atpasakoja “Chi
cago Daily News” koluin- 
nisto Sydney J. HaiTls mih- 
tis šių dienų svieto reika
lais. Tose mintyse yra datig 
blaivaus proto. Su jomis 
pravartu susipažinti, Šiais 
laikais tokių -.minčių komer
cinėje spaudoje labai retai 
tepasitaiko. A. J. rašo:

Pamatinė mintis iškelta mi- 

neto.j kolumnoj, tai ta, kad 
galima neapkęsti įdė.įų,* bet 
nereikia dėl- to žudyti (šau
dyti) žmonės.

Jeigu šiandiėn tokiu supra
timu vadovautųsi visas pasau
lis, Korėjoj nesilietu žmonių 
kraujas.

Harris kalba apie tūlą lai
vyno leitenantą tik grįžusį iš 
tarnystės Pacifike. Jis esąs jo 
kaimyno sūnus Ernest. Tar
naudamas antram pasauli
niam kare, Ernest labai, ne
apkentęs . japonų. Jis buvęs 
tikras, kad visi japonai yra 
siaubūnai, kurie turi būti su
naikinti žmonijos naudai.

Bet dabar, išbuvęs Japoni
joj metus laiko, jau kitaip 
jaučiasi; jis net pamėgęs ja
ponus. Tie siaubūnai jam 
šiandien pasidarė tikri žmo
nės. Jis netotsutiktų pasilikti 
Japonijoj ant visados.

Bet, kaip sako Harris, japo
nai pamatiniai nepasikeitė 
nuo Pearl Harbor. Negi pasi
keitė Ernest — apart to, kad 
šiandien jis jau amžium se
nesnis ir sveikiau apsvarstąs 
dalykus. Niekas nepasikeitė, 
kaip tik karo padūkimas—be
protystė.

šiandien jau' rusai tie 
“piktieji žvėreliai,” norinti 
sunaikinti žmonių rasę. Jie 
yra, kaip visi žino, “žiaurūs 
ir primityviai žmonės su ilga 
istorija kraujo liejimo ir už
valdymo.”

Ir kas toliau ?
Kaip bus už 10 metų ? Kas 

bus tie baisūs mūsų neapken
čiami žmonės, prieš kuriuos 
mes veiksime savo pagiežą? 
Ar ispanai ? Ar indusai ? Ar 
turkai? klausia Harris.

Ir tą pasakęs Harris priei
na sekamos išvados: didžiau
sias absurdas iš visų karo ab
surdų tai tas, kad praėjusių 
metų priešai šiandien yra mū
sų draugai; kad tik keletą 
metų atgal m e,s kartu su -ru
sais kariavome' prieš vokie
čius, o dabar norime apgink
luoti vokiečius prieš rusus.

Ir vyriausia t U 
su karo tragedijų,^sulyg Har
ris nuomone (ir visi su tuo 
galime sutikti), tai tas, kad 
kuomet mes atakuojame įdė- 
jas, mes nešaudome įdėjas, 
bet žmones, kurie nieko ne
trokšta, kaip tik gyventi.

&a iš vi-

RAGINA DĖTIS PRIE 
FAŠISTINIO SĄJŪDŽIO

Visiems gerai žinoma, 
kad pono George N. Craig 
organizacija “Ali American 
Conference” yra fašistinis 
sąjūdis. Ji sukurta neva 
kovai prieš komunizmą, bet 
tikrovėje jos tikslas su
trempti Amerikos Konsti- 

režimą.
Tik todėl, žinoma, šitoks 

sąjūdis labai patinka mūsų 
klerikalams. Štai Chicagos 
Marijonų organas Draugas 
sušilęs agituoja tikinčiuo
sius lietuvius į tą sąjūdį 
stoti. Draugas rašo:

“Į šį sąjūdį dedasi ir ka
talikų organizacijos. Įsi
jungs į jį ir pątriotingieji 
Amerikos lietuviai.

“Amerikos katalikų vei
kimo centras ■ skatina visus 
dėtis į šią organizaciją...”

Ponas Craig blofina, kad 
jis atstovaująs net 50 mili
jonų amerikiečių.

šypsenos
Gerais senais laikais, kuo

met tu norėjai, kad arklys 
stovėtų ant vietos, tu jį pri- 
rišdavai prie stulpo. Šian
dien tu. betini pinigus /ant 
jo.

Pinigai nepriduoda links
mybės. Žmogus su 10 mili
jonų dolerių nėra linksmes
nis, negu kitas su 9 milijo
nais.

Spartakas
v

Įvairios Žinios
VENGRIJOS DARBO 
ŽMONIŲ KULTŪRINIS 
AUGIMAS

BUDAPEŠTAS. — Kas
met kyla naujosios. Vengri
jos darbo žmonių kultūri
nis lygis. Išvadavus šalį, 
žymiai padidėjo darbininkų 
ir darbo valstiečių susido
mėjimas knygomis. Gera 
knyga darbo žmonėms tam
pa būtinybe.

Nepaprastai išplėsta kny
gų leidyklų veikla. Jei 1936 
metais Vengrijoje buvo iš
leista tik 3,136 pavadinimų 
knygų, bendru 7 milijonų 
egzempliorių tiražu, t. y. 
mažiau kaip po vieną kny
gą kiekvienam šalies gy
ventojui, tai jau 1950 me
tais buvo išleista 6,404 pa
vadinimų knygų bendru 
62.7 milijono egzempliorių 
tiražu.

Visiškai pakito ir išlei
džiamos literatūros koky
bė.

ANGLIES KASYKLŲ 
MECHANIZAVIMAS 
LENKIJOJE

VARŠUVA. — šešiametis 
planas ekonomikai išvystyti 
ir socializmo pamatams pa
statyti Lenkijos respubliko
je iškėlė anglies pramonei 
atsakingą uždavinį: šešia
mečio plano pabaigoje — 
1955 metais pasiekti, kad 
būtų iškasama 100 milijonų 
tonų anglies per metus.

Šiam uždaviniui įvykdyti 
plane numatoma naujų me
chanizuotų kasyklų statyba.

Šiuo metu Silezijoje stato
mos 8 naujos kasyklos, ku
rios aprūpinamos pačiais 
moderniškaisiais mechaniz
mais. Jose bus visiškai me
chanizuotas anglies kasi
mas ir jos transportavimas. 
Kiekviena nauja anglies ka
sykla duos nuo 6 iki 10 
tūkstančių tonų anglies 
kasdien.

ŽEMĖS ŪKIO PARODOS 
. RUMUNIJOJE

BUKAREŠTAS. — Prieš 
tris mėnesius Belčešto ra
jono kultūros namuose bu
vo surengta pirmoji Rumu
nijoje žemės ūkio pirmūnų 
laimėjimų paroda.

Parodą Belčešte aplankė 
tūkstančiai valstiečių.

Dabar tokios parodos su
rengtos daugiau kaip 100 
rajonų centrų ir stambių 
kaimų Rumunijoje.

Valstiečiai labai > domisi 
šiomis parodomis. Lugožo 
rajono centre per du mė
nesius parodą aplankė apie 
10,000 žmonių. Devo rajo
no centre per vieną mėne
sį—4,300 žmonių.

Tos parodos teikia vals
tiečiams praktišką pagalbą 
pavasario sėjos ir pasėlių 
priežiūros srityje. Parodo
se vyksta didelis aiškina
masis darbas, kaip pasi
ruošti derliaus nuėmimui.

VENGRIJOJE STATO
MAS POLITECHNIKOS 

INSTITUTAS
BUDAPEŠTAS. — Neto

li Miškolco, Bjuko kalnų 
papėdėje, statomas vienas 
puikiausiųjų Vengrijos 
penkmečio plano objektų— 
sunkiosios pramonės poli
technikos institutas, ir stu
dentų miestelis.

Vengrijos valstybinio su
sirinkimo neseniai priimta
me padidintame penkmečio 
plane numatyta pastatyti 3 
politechnikos institutus, že
mės ūkio institutą ir kitas 
mokslo įstaigas. Aukštųjų 
mokyklų studentų skaičius 
Vengrijoje padidės 30 tūks
tančių žmonių vietoj 8 tūks
tančių, kaip buvo numatyta 
pradiniame penkmečio pla
no variante.

VOKIETIJOS DEMOKRA
TINĖJ RESPUBLIKOJ 
BERLYNAS. — Vokieti

jos demokratinės respubli
kos ministru taryba priėmė 
nutarimą, kuris numato su
mažinti mokesčius samdo
miems darbo žmonėms ir 
laisvųjų p r o f e si j ų asme
nims.

N u tari me pabr ė ž i a m a, 
kad šis ministrų tarybos 
nutarimas liudija apie ne
paliaujamą darbo žmonių 
gerovės kilimą Vokietijos 
demokratinėje respublikoje. 
Nutarimas yra Vokietijos 
demokratinės respub likos 
biudžeto tvirto pagrindo ro
diklis.

Ministrų taryba taip pat 
nutarė sumažinti svaigie
siems gėrimams kainas 27 
procentais, alui — 13 proc. 
ir aukštųjų rūšių tabako 
gaminiams — 20 proc. Be 
to, bus sumažintos kainos 
cukrui ir konditerijos ga
miniams komercinėse par
duotuvėse.

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

7^'

as
ne-

—Alau, Džim!
—Alau, Saimon! Na, ar 

tu suradai kandidatą lietu
viškos monarchijos kara
liui?

—Nosari! O ar tu sura
dai salą, kur monarchija 
bus pastatyta?

—Aš mislinu, kad sura
dau, ale ant jos niekas ne
gyvena, tik žalčiai, gyvatės 
ir pakraščiuose — krokodi- 
liai. i

—O binaniai ar auga?
—Jes, auga!
—Tai ir bus gerai. Su

rinksima vistis fašistus^ ku
rie nori monarchijos, ir nu
vedime ant tos salos, tegu 
sau karaliauja. Ale 
kandidato karaliui dar 
suradau.

—Tai naugud!
—Šiūr, naugud! Dūmo

jau ir ieškojau, ieškojau ir 
dūmojau ir vis nėra gero 
kandidato. Suradau kele
tą su barzda. Jie poterius 
moka geriau kaip davatkos, 
ale...

—Kas “ale”?
—Jie ganė kiaules, O kas 

ganė kiaules, paskui jų uo
degas su botagu vaikščio
jo, tas negali būti karalium! 
Ir visi, apie kuriuos aš tik 
klausinėjau, vis buvo pie
menys, ganė kiaules!' Ne- 
ščėslyva mūsų tauta, kad 
neturi tokio žmogaus, kuris 
tiktų būti karalium, ba vi
si ganė kiaules!

—Tai naugud!
• —šiūr, naugud! Turėsi

me lietuvišką monarchiją, 
ale neturėsime karaliaus. 
Aš mislinu, reikės ieškoti 
vokiško kraujo giminės 
žmonių, kurie neganė kiau
lių. ’ O jų Vakarų Vokieti
joje yra daug ir jie dabar 
neturi džiabų. Sei, Džim, o 
kaip mės tą lietuvišką mo
narchiją paVadinsim?

—Kaip? Aš mislinu, ge
riausia būtų pavadinti Lap- 
sardokija. Gražus vardas,

MONGOLIJOJE
ULAN-BATORAS—Mak

simas Gorkis — vienas Ahė- 
gi^miausių mongolų tautos 
rašytojų. Į mongolų kalfaįą 
išversti ir daug kart^ Iš
spausdinti įvairiais leiai- 
niais šie didžiojo rašytojo 
kūriniai: “Daina apie au- 
drašauklį,” “Daina apie sa
kalą,” “Senė Izergil,” “Ma
karas Čiudra,” “Mano uni
versitetai” ir kt. Gorkio 
knygos užima garbingą vie
tą bibliotekose, klubuose, 
raudonuosiuose kampeliuo
se, skaitytojų tarpe jos turi 
didelę paklausą. Gorkio kū
rinius galima matyti gyvu
lių augintojų-aratų dauge
lyje jurtų net tolimiausiuo
se šalies aimakuose.

Ruošdamasi' Aleksiejaus 
M a k s i m o v i č jaus* Gorkio 
mirties 15-tosioms meti
nėms, Mongolijos liaudies . 
respublikos rašytojų sąjun
ga paruošė spaudai išvers
tus į mongolų kalbą Gorkio 
romana “Motina” ir rinkti
nių apsakymų rinkinį. Ar- z 
tingiausiomis dienomis šios J 
knygos jau pasirodys. Y A,

ar ne ? ,
—Kodėl Lapsardokįja?
—Todėl, kad ten gyvens 

visi lapsardokai, — visus 
lapsardokus surinksime, nu- 
vešime ant salos, pastatysi
me jiems karalių, na, ir 
tegu ten sau gyvena! Gra
žu bus žiūrėti ant mapos ir 
matyti, kaip didelėmis Iš
taromis žėruos “Lapsardo- 
kija.”

—Ar mislini, mūsų go- 
vernmentas ją pripažins?

—Šiūr! Mūsų govern- 
mentas šiandien ieško mo
narchų. Ana, Graikijai da
vė karalių, dabar rengiasi 
duoti karalių Španijai.

—Ale kas pastatys kara
liui dvarą toj Lapsardbki- 
joj ?

—Amerika duos užte^iįją- 
mai pinigų.

—O kas pastatys džėlą? 
Juk karalystė negali būti 
be džėlų. Kur gi kiši ko
munistus? !

—Amerika.
—Gud! Kas bus armijos 

vadas?
—Plechavičius, tas, ką 

šnapsą parduoda ant Hal- 
sted stryto Čikagoj.

—O kas bus ministerių 
pirmininkas?

—Apie tai reikia pamis- 
lyti. Aš mislinu, geras bū
tų Krupavičius, ba jis la
bai nori juo būti. Jis ir 
barzdą turi.

—Ar tas, ką lašinius sku
ta ?

—Jes!
—O kokį džiabą turės 

gauti Alantas, — tas, ką 
sumislino, kad reikia lietė
viškos monarchijos? •*>.'

—Aš mislinur Alantas Ai
ri būti karaliaus dvaro vi- 
šibaila; jis už ausų mėtys 
iš dvaro tuos, kurie nemo
kės karaliui pasiklonioti.

—O kas bus tuo ministe- 
riu, kuris gaudys komunis
tus?

—Pijušas Grigaitis tam 
džiabui būtų geriausias. A- 
le, palauk, Saimon, ar ten 
gi bus komunistų?

—Aš mislinu, kad atsi
ras, — kur gi komunistų 
ne ta?

—Jes, Grigaitis tam džia
bui labai gud! Bet ar A- 
merika pripažins Lapsardo- 
kiją?
' —Šiūr!, Pirmiau pripa
žins difa’kto, o paskui—4i- 
žiūrėj! O vėliau Lapsardo- 
kiją įtrauks ir į “laisvu tau
tu pasaulį.”

—Tai, atrodo, turėsime 
slaunią lietuvišką monar
chiją. Dabar bus gudbai, 
Saimon*

—Gudbai, Džim!
..nm.J f ........................... «■■>■>* ■
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J. Žiugžda

ANTANAS MACKEVIČIUS -KOVOTOJAS
J DEL LIETUVIU TAUTOS LAISVĖS

DETROIT, MICH. Iš Lietuvos
Įsipareigojimas viršytas

KAUNAS, birž. 5 d.—Kau
no stoties eismo darbuotojai, 
kurie pirmieji Lietuvos gele
žinkeliuose įsijungė į socialis
tinį lenktyniavimą, susumavo 
rezultatus savo darbo per ge
gužės mėnesį, žymiai viršyti 
įsipareigojimai pagal pakrovi
mą ir iškrovimą. Paspartintas 
vietinių ir 
judėjimas, 
sutaupyta 
tūkstančių 
lėšų. Taip
pareigojimai.

Labai gerai dirbo traukinių 
sustatinėtojai Antanas Kudir
ka, Nikolajus Piščiulinas ir 
Aleksandras Imenickas, iešmi
ninkas Tadas Ramanauskas, 
vagonų sukabinėtojas Sergie- 
jus Borovikovas, kurie savo 
užduotis įvykdydavo 135 ir 
daugiau procentų.

Sąžiningos pažiūros į dar
bą pavyzdžius rodo stoties 
budėtojas Albinas Aleksan
dravičius ir dispetčeris Alfon
sas Uzas.

Stoties eismo darbuotojai 
taip pat sėkmingai dirba ir 
pirmosiomis birželio menesio 
dienomis. i

1863 m. valstiečių sukili
mo vadovai ir dalyviai 
griežtai kovojo prieš cariz
mą. Tuo tarpu klerikali
nes ir liberalines buržuazi
jos atstovai, susigrupavę 
apie laikraščius “Aušrą,” 
“Apžvalgą,” “Tėvynės sar
gą,” “Varpą,” skelbė taiks
tymosi su carizmu.

Mackevičius ir kiti 1863 
m. valstiečių sukilimo vado
vai dvarininkus laikė liau
dies priešais ir prieš juos 
kovojo. Klerikalinė ir libe
ralinė buržuazija per minė
tuosius laikraščius gerino
si dvarininkams, džiaugėsi 
jų įsitraukimu j “krikš
čioniškų” krautuvių steigi
mą. A. Mackevičius išdi
džiai pareiškė: “Myliu ma
no Lietuvą, jai aš paskyriau 
silpnas savo jėgas.” O XIX 
a. pabaigos buržuaziniai - 
klerikaliniai kosmopolitai 
skelbė, kad “dievo prakei
kimas” “apsunkino” dar
bus tų, kas “daro iš tėvy
nės stabą, kuriam įsako pa
aukoti viską.”

Daugelis lietuviškosios 
buržuazijos XIX a. pabai
gos veikėjų 1863 m. sukili
mo vertinime, sutinka- 
mai su savo klasinėmis 
pozicijomis, stovėjo su
kilimo malšintojų pusė
je, palaikė pozicijas vys
kupų Valančiaus, Lubiens- 
kio, pralotų Bovkevičiaus, 
Nemekšos, Tupalskio, dva
rininkų Domeikos, Cho- 
minskio, grafo Pliaterio, 
grafų Mostovskių, Ožarovs- 
kių ir daugelio kitų tokių 
dvasininkų ir dvarininkų, 
Muravjovo ąpdovanotų me
daliu “už 1863 m. maišto 
numalšinimą.”. Jie visur 
stengėsi užtušuoti ir tikrą
ją 1863 m. valstiečių suki
limo esmę ir pabrėžti savo 
pilnutinį lojalumą carinei 
patvaldystei, pasiryžimą 
ginti esamąją santvarką* 
ginti kapitalistų ir dvari
ninkių viešpatavimą.

Mackevičius pabrėžė ir tie
siai į akis cariniams bude
liams: “Kad mano pažiū
ros teisingos, — pareiškė 
Mackevičius tardomo ko
misijai, — tai liudiju dabar
tine savo padėtimi, kaip 
žmogus, kuris žinojo, ką 
daro, kada darė, ir kas jo 
laukia, jeigu nepavyks.”
Nužudė sukilimo vadovus

Carizmo pastatytas Lie
tuvoje Muravjovas - kori
kas žiauriai numalšino su
kilimą, nužudė valstiečių 
sukilimo vadovus — Z. Sie
rakauską, K. Kalinauską, 
A. Mackevičių ir daugelį- 
kitų. Kai kurie Lietuvos ir 
Baltarusijos valstiečių suki
limo dalyviai, pasitraukę į 
užsienį, surišo savo likimą 
su Vakarų Europos darbo 
žmonių kova prieš engėjus. 
Kalinausko ir Sierakausku 
bendražygiai Vrublevskis ir 
Dombrovskis kovėsi Pary
žiaus Komunos barikadose 
1871 m.

Lietuvoje 1863 m. vals
tiečių sukilimo poveikis ir 
toline rusų priešakinės vi
suomeninės- - politinės min
ties įtaka atsispindėjo iš
sivystyme lietuvių naciona
linio - išvaduojamojo judė
jimo, nukreipto prieš dva- 
rininkišką priespaudą kai
me, prieš nacionalinę caris- 
tinę priespauda, už vysty
mąsi priešakinių demokra
tiniu idėjų Lietuvoje. Kon
krečiai imant, išvaduoja
mam liaudies masių judėji
mui Lietuvoje buvo būdin
ga kova už baudžiavinės 
priklausomybės liekanų lik
vidavimą, už lietuvių spau
dą ,ųž dėstymą mokyklose 
gimtąja kalba, už teisę var
toti gimtąją kalbą teismo 
ir administracijos įstaigose. 
Išsivaduojamasis lietu v i ų 
tautos judėjimas sudarė da
lį bendro Rusijos tautų, 
priešakyje su didžiąja rusų 
tauta, išsivaduojamojo ju
dėjimo prieš carinę patval
dystę ir susilaukė paramos 
iš rusų progresyviosios vi
suomenės, iš rusų priešaki
nio mokslo ir jo įstaigų.

Betgi kapitalizmui besi
vystant išauganti lietuviš
koji buržuazija. stengėsi į 
lietuvių tautos masių išsi-1 
vaduojamąjį judėjimą pa
jungti savo klasės reika
lams, savo klasės kovai dėl 
rinkos, “savo pačios reikalą 
atvaizduodama kaip visos 
tautos reikalą” (Stalinas). 
Lietuviškoji buržuazija, iš- ; 
augusi XIX a. pabaigoje, : 
atvirai stojo prieš darbi
ninkų klasės judėjimą 
smerkė klasių kovą, stengė- ' 
si sulaikyti Lietuvos darbo 
žmonių kovos vystymąsi ir 

Mackevičiui turėjo ir nacio-1 izoliuoti juos nuo revoliuci- 
nalinį, ir socialinį, valstie
tišką turinį. Demokratiniu 
požiūriu vertindamas naci
onalinius santykius, Macke
vičius teisingai suprato, 
kad rusų tauta neturi nie
ko be,rJro su carinio-dvari- 
ninkiriio režimo žiauru
mais,

■ 4) Savo visuomenines-po- 
litines pažiūras Mackevi
čius išsiugdė per ilgą metų 
.eilę stebėdamas ir tirdamas 
Lietuvos valstiečių gyveni
mą, jų padėtį, susipažinda
mas su rusų revoliucinių 
demokrątų ideologija. Re
voliucinei demokratinei ide
ologijai Mackevičius buvo 
ištikimas visu savo veiki
mu,/ savo- aktyvia kova 
prieš carizmą ir dvarinin
kus sukilusių valstiečių 
priešakyje. Ištikimumą ir 
ftsidavimą savo pažiūroms

(Pabaiga)
Mackevičiaus par e i š k i - 

muose, duotuose tardymo 
komisijai, kai kuriais klau
simais nėra paka n k a m o 
nuoseklu mo, pasireiškia 
prieštaravimų. Tie nenuo
seklumai ir atskiri priešta
ravimai yra susiję su prieš
taringų momentų, na
cionalinių ir socialinių, 
buvimu pačiame 1863 me
tų sukilime, su neturėjimu 
aiškios sukilimo programos, 
Su, nebuvimu darbininkų 
klasės, kaip lemiamojo su
kilimo pergalės veiksnio.

Nepaisant atskirų prieš
taravimų ir nenuoseklumų, 
iš Mackevičiaus p a s i s a - 
kymų ir iš viso jo praktinio 
veikimo pilnutinai išryškėja 
esminiai jo asmenybės bruo
žai.

1) Mackevičius buvo nuo
širdžiai atsidavęs Lietuvos 
valstiečių išsilaisvinimo rei
kalui, atsidėjęs rengėsi ko-|x:
vai ir ^kovojo prieš caristi- 
nę-feodalinę priespaudą. Jis 
buvo tvirtai įsitikinęs, kad 
caristinė - feodalinė prie
spauda tegali būti panai
kinta tik masiniu liaudies 
sukilimu. Sukilimo vado
vams jis laikė būtina są
lyga liaudies pasitikėjimą, 
įgyjama glaudžiais ryšiais 
su liaudimi, patvariu darbu 
ir pasirengimu. Savo įgy
tąjį liaudies pasitikėjimą 
Mackevičius paaiškina 
kaip ilgo darbo rezultatą: 
“Tokį pasisekimą aš pasie-

• kiau ne iš karto, o dvylikos 
1 metų darbu... Prasidėjus 
, krašte demonstracijoms, aš
• elniai dar daugiau dirbti,
■ rodydamas žmonėms, kad 

atėjo visuotinio sukilimo 
ląikM”

2) Mackevičius teisingai 
suprato, kas yra tikrieji 
Lietuvos valstiečių nelai
mių kaltininkai, būtent, ca-

• ro valdžia ir dvarininkai, 
, jis griežtai skyrė vyriausy

bės engiamąją politiką, ca-
■ rištinę -feodalinę priespau-

■ dą nuo rusų tautos; jis ne
abejojamai žinojo apie rusų 
valstiečių kovą, žinojo ru-

< sų progresyviosios visuo
menės, rusų revoliucionie
rių pritarimą Lietuvos vals
tiečių sukilimui.

3) Mackevičius mylėjo 
Lietuvą, suprato lietuvių

' nacionalinį bendrumą ir tuo 
supratimu rėmėsi kovoda
mas už Lietuvos valstiečių 

! išvadavimą iš visokeriopos 
priespaudos, už suteikimą 
jiems nemokamai dvarinin-

• kųf\jįemės. Tuo supratimu 
jis *aip pat aiškinosi Lietu
ves ir Lenkijos sukilimų 
vyksmą kaip savitarpio pa-

, galbos reiškinį. Lietuvos ir 
lietuvių .tautos sąvokos

į

4

J

nio judėjimč Rusijoje. No
rėdama atitraukti Lietuvos 
darbo žmones nuo klasių 
kovos, b u r ž u a z i ja kėlė 
“bendrus nacionalinius už
davinius,” tuo padėdama 
buržuazinio naciona 1 i z m o 
pagrindus.

Ano meto lietuviškoji 
klerikalinė ir liberalinė bur
žuazija ne tik priešiškai 
pasitiko augantį darbininkų 
klasės judėjimą. Ji taip pat 
buvo griežtai priešiška Lie
tuvos valstiečių 1863 m. su
kilimo ideologijai, buvo 
priešiška tai ideologijai, 
kurią skleidė Sierakauskas, 
Mackevičius, Kalinauskas. 
XIX a. pabaigos lietuviško
sios buržuazijos pozicija 
palyginti su 1863 m. vals
tiečių sukilimo vadovų ide
ologija, buvo didelis žings
nis atgal,

WO

Iš gimtadienio ceremonijų
Pirma parodos kalbėjo 

valstybės gubernatorius Wil
liams, apie Detroito progresą, 
be jokio rašto. Paskiaus pers
tatė prez. Truman. Jis per 24 
minutes skaitė savo prakalbą, 
nepakeldamas akių. Tik su 
rankom dirbo, kai kunigas 
prie altoriaus.

Be abejo, jūs skaitėte jo 
prakalbos tekstą arba girdė
jote kalbant ant vietos ar per 
radiją, tai komentarų apie jo 
kalbą nereikia.

Trumanas pirma pasisakė, 
kad jis atvykęs į Detroitą ne
kalbės politiškos kalbos. Det
roit Free Press editorialų ra
šė jas išsireiškė apie prez. 
Trumano prakalbą šiaip:

“President Truman, 
fear, is confused.

“He has deluded himself 
into / thinking that he’s the 
Government, and any Who 
disagrees with him is its ene
my.”

Paskiau laikraštis sako, kas 
tik išsireiškia prieš Trumano 
dideles išlaidas, tas jo yra 
priešas, primindamas sena
torių Paul Douglas, kurį Tru
manas apšaukė savo priešu, 
už pasakymą, kad iš 42 bilijo
nų, Trumano prašomų išlaidų, 
reikia atimti $3,000,000,000.

Trumano kalba buvo visai 
ne del gimtadienio, žinoma, 
kokią jam parašė, tokią jis it 
skaitė. .
* Prezidentas mažai gavo ap
lodismentų.

Beje, prez. Trumanas buv.o 
labai issigandęs, kai jis neži
nojo, kur jo kepurė. Kai gu
bernatorius Williams jam iš
nešė kepurę, tai Trumanas 
biskutį šyptelėjo.

Cleveland, Ohio
Mirė Juozas Dillis

Liepos 31 d. .čionai 
sunkios ligos mirė Juozas Dil
lis. Velionis gimęs ir augęs 

[Lietuvoje, Anykščių miestely
je. Į Ameriką atvažiavo 1914 
metais. Dar jaunutis buvo ir 
bemaž visą laiką išgyveno 
Clevelande. Velionis savo gy
venime šeimos nesukūrė. Visą 
laiką išgyveno pavienis, todėl 
jam susirgus visus jo reikalus 
sutvarkyti buvo pakviesta jo 
sesers duktė Julia Rainienė iŠ 
Gardner, Mass. Jinai taipgi 
pasirūpino jo laidotuvėmis ir 
kitais su tuom įvykiu surištais 
reikalais.

Velionis buvo lengvo, pa
lankaus būdo, su niekuom jis 
į ginčus neidavo. Esu1 tikras, 
jog priešų, kurie vieną kitą 
piktą žodį jo adresu tartų, 
nerastum. O draugų jis pali
ko labai daug, ką kuoaiš- 
kiausiai įrodė jo laidotuvės.

Progresyvių organizacijų 
veikime Juozas Dillis niekad 
nesvyruodavo. Veikė jose pa
gal savo geriąusį supratimą. 
Kolei čion gyvavo chorai, jis 
dainuodavo ir veikė choruose. 
O vietinėje meno .grupėje Juo
zas buvo nariu iki pat mir
ties. Juozas buvo nariu iki pat 
mirties ir sekamų organizaci
jų : LDS 55 kp., LLD 22 kp. ir 
LDPašalpinės Draugijos. Be 
to, Juozas nekuomet neatsi
sakė paaukoti dolerį kitą į- 
vairiems darbin. .reikalams. 
Taipgi buvo_ ilgametis ‘Lais
vės’ skaitytojas. z

Velionis niekuomet nesisie- 
kė vadovybės jokiose organi
zacijose, bet* jis buvo uolus 
rėmėjas abelnai viso darbi-

po

Trumpai iŠ parodos
Paroda įvyko liepos 28 d., 

195,1, arba, kitaip sakant, 
pats didžiausias sujudimas 
ant Woodward Ave. Prasidė
jo nuo Canfield ir ėjo iki 
Jefferson ir Hastings St.

žmonių buvo prisirinkę ša
ligatviuose, taip pat per lan
gus iškišę galvas žiūrėjo; kiti 
buvo sulipę į medžius ir pasi
stoję ant kopėčių; o Stanley 
Greak buvo įsilipęs į lempos 
stulpą. Kai policistai liepė 
jam nusileisti žemyn, tai jis 
nepaisė, sakydamas, “Get 
away, boys, you bother me.” 
Parodai užsibaigus, Greak 
nusileido ir policija 'jį suareš
tavo, kaipo girtą. Teisėjas J. 
P. Scollan nubaudė $10, tai 
Greak pareiškė, “it was 
worth it.”

žmonių — žiūrėtojų buvo, 
tai jau buvo!

Pačią parodą aprašyti 
smulkmeniškai, užimtų porą 
puslapių laikraščio, nes paro
doje dalyvavo 159 skirtingi 
vaizdai: visokių vežimų, ar
klių, dramblių, gražuolių mer
ginų ir tt.

Detroito policija, kaip 
visuomet, pradėjo parodą, 
paskiau sekė kariuomenės 
lės, tankaiK ir kiti pabūklai.

Išskyrus flotus-vežimus 
visokiais 
tautinėms
sakyt, paroda buvo 
militarinė. Suprantama, buvo

ir 
o 

ei

su 
pagražinimais ir 
grupėms, galima 

daugiau

ninkiško veikimo. Mirė sulau
kęs arti 64 metų amžiaus. *

LaidotuVės įvyko rugp. 4 d. 
Išleidžiant iš Wilkelio koply
čios atsisveikinimo kalbą pa
sakė P. Nemura, o ant kapų 
kalbėjo Eva Simans. Skait
lingas palydovų būrys (apie 
40 mašinų) palydėjo į amži
ną jo poilsio vietą, į Higland 
Park kapus.

Ilsėkis, drauge, o mes, cle- 
velandiečiai, tavo giminės ir 
artimieji, tave'ilgai prisimin
sime. J. Žebrysu

I

P. S. nuo kapų visi palydo
vai buvo pakviesti'sugryžti į 
draugų Gabriūnų namus, kur 
visi buvo draugiškai priimti ir 
pavaišinti. Tai buvo noras ir 
įsakymas velionio Juozo ir*tie 
jo troškimai buvo pilniai įvy
kinti. ' _ J, g.

North- 
Clawson, 

Ypsilanti,

Cadillac flotas su laiveliu, pa
rodyta ugniagesių progresas, 
ir policijos, taipgi automobi-; 
lių techniškas išvystymas.

Reikia pasakyti, parodą 
labai padidino kanadiečiai su 
savo legijonieriais, raita j a po
licija ir visokiomis organiza
cijų grupėmis.

Prie to, dalyvavo: 
ville, Dearborn, 
Highland Park,
Rbyal Oak, Sanduski, Toledo, 
Monroe, Travers City, City of 
Center Line, Mich, valst. ke
lių policija, ir Hamtramck.

Iš minėtų miestelių buvo po 
dvi, tris ir keturias grupes su 
studentų benais.

Tautinių grupių buvo seka
mos: Albanų, Armėnų, Čeko- 
slovakų, Finų, Vokiečių, Grai
kų, Vengrų, Airišių, Italų, Li- 
banesų, Lenkų, Rumunų, Uk
rainų ir kitų.

Taipgi kai. kurios tautines 
grupės turėjo po dvi grupes. 
Nekuriu tautų grupės susidė
jo iš apie 8-12 asmenų.

Italai ir kinai geriausiai 
pasirodė.

Kiniečių merginų grupe bu
vo net iš San Francisco, Calif. 
Jos buvo visos parodos paži
ba su savo raudonais blizgan
čiais kostiumais ir su žiban
čiomis vėliavomis, na, žinoma, 
ir su drakonu.

Juodoji detroitiečių rase, 
kaip ir visuomet, dalyvavo 
skaitlingai. Jų grupių pirmoje 
eilėje ėjo “Majorctts” —mer
ginos, sukaliodamas lazdukes 
ir kratydamos, ką tik jos turi.

Paroda tęsėsi virš penkių 
valandų.

Eisena buvo labai ištysusi— 
kai viena grupe praeina, kita 
dar už viso bloko atsilikusi.

Buvo įtaisyti garsiakalbiai, 
per kuriuos vietinių radijo 
stočių reporteriai, aiškino 
apie praeinančių grupių ir 
f lotų sudėtį ir tt.

Buvo gausiai filmuojama ir 
fotografuojama ši eisena.

Kas norėjo pereiti skersai 
Woodward Ave., tam buvo 
nelengva, turėjo padaryti gan 
ilgą kelionę. Kai saulė pra
dėjo gerokai kaitinti, mėgi
nau ir aš pereiti į kitą pusę 
gatvės bet policija nepraleido.

Turiu pasakyti, kad tauti
nės grupės, kurios dalyvavo 
parodoje, labai pažemino sa
vo tautiečius. Nors daug jų 
visur esama, bet pasirodė su 
labai silpnom savo grupėmis.

Labai gerai, kad * lietuviai 
dipukai nedalyvavo ir nepa
žemino Detroito lietuvius.

Jau kad eiti į parodą, tai 
bent ir gerai pasirodyti, ne su 
vienu ar kitu tuzinu "žmonių, 
bent jaui su keliais šimtais ar 
ir daugiau. Spartakas.

Minersville, Pa.
Rugpjūčio 5 d. draugai Ka

minskai turėjo bankietą savo 
vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį atžymėti. Buvo atva
žiavę abudu sūnūs, kurio jau 
yra vedę. Rikardas gyveną 
Buffalo, N. Y., o Osvaldas—■ 
Harrisburg,. Pa. Taipgi buvo 
M. Jasulevičienė su sūnum 
(tai Kaniinskienės sesutė), 
taipgi brolis Povilas Stravins
kas su moteria, Mot. Velybis, 
Francis Velybis ir jo žmona, 
Alek Velybis, Margaret La
pinskas ir Mrs. M- Valaitis iš 
Selcer City. Buvo sukviesti vi
si giminės. (

Draugai Kaminskai yra pir
meiviai žmonės, Laisvės skai
tytojai. Aš linkiu jiems dar 
sulaukti kitų jubiliejų.

Liepos 28 d. apsivedė Bro
nio Sausanavičiaus 
mergina graikų
Frackville, Pa. šliubą 
lietuvių kunigas, bet nei baž
nyčioje, o stuboję. Mat, mer
gina nėra katalike, tai į baž
nyčią nepriėmė. Veselija bu
vo ukrainų svetainėje. Tėvas 
iškėlė sūnui veselija ir pavai
šino savo gimines ir draugus.

Linkiu jiems laimingo vedy
binio gyvenimo. K

V. Ramanauskas

simus su 
tautybės iš 

davė

tranzitinių vagonų 
Per mėnesį laiko

daugiau kaip 50 
rublių valstybinių 
pat viršyti kiti įsi-

BOSTONO APYLINKEI

paaiškinimus apie
vėliausių madų 
kailiukus ir jų

Orkestras griešpilnas Art Mason 
kad šokėjus kels net iki padangių.-

Gintarų Žemes Radio Metinis Piknikas.
Kada?
— Rugpjūčio (August) 19 d.
Kur bus?
— Lietuvių Tautiškam Parke, Montello, Mass.
žodžiu sakant, tai bus pilnoj prasmėj piknikas arba Ge

gužinė, per visą dieną, pradedant nuo 12-tos valandos die
ną iki 10-tai valandai vakaro. Girdėsit ir matysit dainuo
jant chorus, solistus ir tt.

Matysit per visą dieną Warris Furriers 
futrų parodą ir plačius 
vertę.

Taipgi per visą dieną 
tokius muzikos kūrinius,

3-čią valandą po pietų prasidės specials pikniko progra
ma. Programą atidarys Massachusetts Lietuvių mylima 
lakštute Onutė Mineikytė, su Amerikos ir Lietuvos himnais. 
Taipgi dainuos Rožė Stripinis-Merkeliūtė, Aldona Walon 
ir William Yuodeikis ir kiti. ,

Bus duodama vertingos dovanos prie parko vartų tikietų.
Maistas piknike irgi turi didelę reikšmę. Julija Rainar- 

dienė sako: So. Boston, Worcester, Montello, Cambridge, 
Stoughton ir Norwood Moterų Kliubai ruošia per visą par
ka valgių stalą. O taipgi sako, kad jau desėtkai pavienių 
moterų kopa pyragus, kugelius, 
tus skanumynus. Taigi maisto 
delis.

Gerbiamas Masteika, perjiai
sako, kad jis keps ir šiemet, bet ne avį, o ką tokio naujo, 
įdomaus, ir.tik piknike sužinosite.

Todėl iš toli ir arti, visi trauksim 19 d. rugpjūčio (Aug.) 
į Montello Tautiško Namo Parką. O čia pribuvę jausitės 
tikrai esate įvairiam, spalvingam kermošiuj.

Kviečiam visuomenę atsilankyti! KOMITETAS.

varškiečius, ausiukes ir ki- 
pasirinkimas bus tikrai di-

metų čielos avies kepėjas,

Cleveland, Ohio

Progresyvės Spaudos Naudai

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Riigpiiičio-Aiigust 19 d
Pas Rubus ant Dkes

Prie 422 kelio

Važiuojant iš Cleveland© dvi ir pusė mylios 
pravažiavus Wellshfield, Ohio

Visus kviečiame nuo dabar rengtis būti tame piknike.
KOMISIJA

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

13 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

«
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
|sisavinta technikinių 

audinių gamyba
KAUNAS, birž. 4 d. — 

“Kauno audinių” fabriko ko
lektyvas pasiekė puikių per
galę. Jis įsisavino gamybą 
specialių technikinių audinių, 
kurie yra reikalingi raštuo
tiems šilkiniams audiniams 
gaminti. Anksčiau šiuo tikslu 
buvo naudojama įvežama me
džiaga — vadinamasis sietas. 
Įsisavinant technikinio audi
nio gamybą dalyvavo gamybi
nio skyriaus inžinierius N. So- 
loviejus, audimo cecho meist
ras K. Komskis ir dažymo ce
cho viršininkas E. Marcinko- 
nienė. *

Tarybinių ūkių gyvulininkys
tės fermų mechanizavimas 
ŠIAULIAI, VI. 4 d. — Pa

sibaigė pamokos Ginkūnų ta
rybiniame ūkyje suorganizuo
tuose trumpalaikiuose kursuo
se, skirtuose elektrinio karvių 
melžimo meistrams paruošti. 
Kursuose mokėsi srities 8 ta
rybinių ūkių gyvulių auginto
jai. šios priemonės imtis pa
skatino gyvulininkystės fer
mų mechanizavimo augimas, 
naujos technikos į tarybinių 
ūkių gamybą platus įdiegi
mas.

Apie fermų mechanizavimo 
efektyvumą kalba Troškūnų 
tarybinio ūkio darbo patyri
mas. Varikliai vandeniui pum
puoti, automatinės girdyklos, 
karvių melžimas elektra, me
chanizuotas pašarų paruoši
mas, kabamasis kelias paša
rams pristatyti ir atliekoms iš 
gyvulių kiemo išvežti — štai 
nepilnas sąrašas mechanizaci
jos, įdiegtos tarybinio ūkio 
gamyboje.

šios priemonės turėjo įtakos 
darbo jėgos taupymui ir gy
vulių produktyvumui kelti. 
Kitiems darbamš atpalaiduo
tos 7 melžėjos, daug vandens 
vežėjų ir kitų pagalbinių dar
bininkų. Jų darbą atlieka 15 
elektromotorų.

Srities tarybiniai ūkiai vyk
do tolesnes gyvulininkystės 
fermų mechanizavimo prie
mones. Vandeniui pumpuoti 
ir pristatyti jie įsigijo dau
giau kaip 50 vėjinių variklių, 
siurblių elektromotorų. Gau
tas didelis kiekis pašarų šu
tintuvų, šiaudų kapoklių, silo
so kapoklių, šakniavaisių plo
vėjų ir kitų mašinų.

Auga ir energetinė tarybi
nių ūkių bazė, šiomis dieno
mis stojo rikiuotėn elektrinė 
Paciūnų tarybiniame ūkyje. 
Tai — 25-asis Šiaulių tresto 
tarybinių ūkių ūkis, plačiai 
įdiegiantis į gamybą elektros 
energiją.

Geriausias cechas
KAUNAS, birž. 5 d.— 

Mezgimo cechas teisingai lai
komas “Silvos” trikotažo-koji- 
nių fabrike geriausiu cechu. 
Per kelis mėnesius čia kiek
viena darbininkė viršija nes
tatytas normas, o daugiastak- 
lininkės Marija Jatulevičienė, 
Praskovaja Smirnova, Marytė 
Janušauskaitė, Valė Virbšaitė 
ir Elena Januškevičienė nuo
lat įvykdo nuo pusantros iki 
dviejų normų per pamainą, 
3—5 procentais viršydamos 
užduotį pagal rūšingumą.

Gegužės mėnesį mezgėjos 
pagamino viršum plano de
šimtis tūkstančių kojinių ir 
vėl tapo socialistinio lenktynia
vimo tarp cechų nugalėtojos. 
Šis laimėjimas yra pasiektas 
dėka to, .kad nuolat yra tobu
linami stachanoviniai darbo 
metodai, nuolat studijuojama 
technika ir gerai prižiūrimi 
kojinių automatai. Daųgįau 
kaip pusė viso cecho kolekty
vo moko'si technikinio mini
mumo rateliuose, o daug dar
bininkių — stachanovinėse 
mokyklose. Ceche yra gerai 
suorganizuotas jaunimo ap
mokymas. Patyrusio meistro 
Jadvygos Juršytės vadovau
jamos jaunosios darbininkės 
greit įsisavina savistovaus 
darbo įspūdžius, mokosi įvyk
dyti ir viršyti pamainos už
duotis.

Sveiksta Mirė Ant Kiburienė
Antanas Zurnis (žurinskas) 

po operacijos gana greit pa
kilo, rugp. 6-tą, sugrįžo iš li
goninės namo, 884 Hart St., 
Brooklyne. žinoma, ims laiko 
kol pilnai sustiprės.

Antanas Zurnis ir jo žmo
na Anna yra labai malonūs 
žmonės ir myli pažangą. 
Juos nuolat susitiksi lietuvių 
sueigose. Jie skaito ir pare
mia naudingą visuomenei 
spaudą, taipgi organizacijas.

Pramogos, sako jo žmona, 
mums dabar nebe tokios, ko
kiomis buvo pirm žuvimo mū
sų mylimo sūnaus Leonardo. 
Pirma eidavome į jas visu 
smagumu pasilinksminti. Da
bar* pilnos linksmybės niekur 
negalime rasti, tačiau einame 
susitikti, draugus ir paremti 
tas visuomeniškas organizaci
jas, kurios darbuojasi palai
kyti lietuvių savitarpinį ryšį. 
Be to iškriktume. Laikui bė
gant pasijustume nebeturį nei 
tiek daug gerų draugų.

Tad, kol draugai negali 
ateiti pas mus, kam galima, 
reikia nueiti pas juos. Jų spė
koms grįžtant, su jais ir vėl 
matysimės mūsų bendrose su
eigose. D.

Buvo vėsios atostogos
Sugrįžęs iš dviejų savaičių 

atostogų, Dr. Ant. Petriką 
sako: jos buvo vėsios. Nakti
mis kai kada vėsa pasiekda
vo 40 laipsnių. Dėl to Dr. Pet
riką nemažai skaitė ir rašė.

Petrikai praleido atostogas 
Adirondaęks kalnuose.

Maspeth, L. I.
Minėjo 70 metų amžiaus 

sukaktį
Rugpiūčio 10 d. vietos ilga

metei gyventojai, Ievai Tamu- 
lynienei (Evos Mizarienės 
motinai) sukako 70 metų am
žiaus.

Tam įvykiui paminėti šešta
dienį Tamulynienės namuose 
buvo suruoštas pokylėlis, ku
riame dalyvavo josios vaikai, 
anūkai, tūli giminės ir drau
gai.

Sulaukusi 70 metų amžiaus 
Ieva Tamulynienė jaučiasi 
drūta ir pilna energijos. R.

Mergaitė mirė po 
ištraukimo danty

Ellen Jackson, 15 metų, 
mirė po ištraukimo trijų 
dantų Kings County Hospital 
dentisterijos klinikoje. Kol 
kas tebebuvo nenustatyta ar 
patsai traukimas dantų galė
jo būti priežastimi jos mir
ties. Mergaitė lankydavusi 
kliniką ir seniau.

“Senutė” Vera Buchanan laimėjo rinkimus į J. V. 
Kongresą, užbaigti mirusio vyro kongręsmano Walter 
Buchanan terminą. Jinai matomu savo namuose I\4c- 
Keesport, Pa., su savo dvynukėmis dukterimis ir anūke.
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Civilinių Teisių Unija 
užtarė policistus

kreipėsi į teisėją, kad polici
jos viršininkui Monaghan 
uždraustų disciplinuoti unijon 
stojančius policistus. ACLU

Ąmerican Civil Liberties 
Unijos vietinis skyrius pasisiūlė 
teismo draugais policistų uni
jos byloje.

CIO Transportininkų Unija, 
kuri organizuoja policistus,

Apie valdininkų 
vėliavas

Lietuviškasis išsireiškimas 
“pirmutinis į maišą, paskuti
nis iš jo,” ne visur bepritaiko- 
mas, kaip pasirodė iš paskiau
sių prietikių New Yorke.

šaunusis Waldorf-Astoria 
viešbutis New Yorke dažnai 
vartojamas aukštų valdininkų 
patalpoms New Yorke. An
dai jame apsigyveno genero
las MacArthur. O praėjusį 
pirmadienį ten atvyko šalies 
vice-prezidentas Barkley, ša
lies apsigynimo sekretorius 
generolas Marshall, ir gene
rolas Bradley.

Nežiūrint čia turimų oficia- 
lės etiketės ekspertų, kilo 
problema: kas čia , kur bus 
pirmuoju; kokias kur vėlia
vas iškelti. Mat, greta visaša- 
liškosios vėliavos visiems, pri
steigta atskiriems pareigū
nams atskirų vėliavų. Padary
ta sekamai:

Prie didžiųjų durų iškėlė 
vice-prezidento baltą vėliavą 
su J.V. Didžiąją žyme ir 13 
mėlynų žvaigždžių aplink. O 
trijų penkiažvaigždžių gene
rolų pagarbai prie antrinių 
durų iškėlė raudoną su pen
kiomis žvaigždėmis vėliavą.

Tik paskui apsižiūrėta, kad 
suklydę. Pagarbai Marshallo, 
kaipo ministro, taigi, vyres
nio už generolus, turėjusi bū
ti iškelta mėlyna vėliava, su 
baltomis žvaigždėmis kam
puose ir su skrendančiu aru 
viduryje.

Ką darytų, jeigu visi ketu
ri valdininkai susidurtų prie 
vienų durų, pavyzdžiui, prie 
vieno keltuvo, o palydovams 
reikėtų juos vesti parodyti 
jiems butą ar kur kitur. Nu
spręsta :

Vice-prezidentas įeitų ir 
išeitų pirmiausi, karo minist
ras sekamas, paskui Bradley, 
kaipo karo vadų štabo narys, 
o paskiausia tektų eiti Mac- 
Arthurui, nes jis dabar liue
sas nuo pareigų, nors laipsnį 
ir tebeturi lygų su pirmesniais 
dviemis generolais.

Į Saratogą arklių lenktynes 
praėjusį pirmadienį sugužėjo 
16,692 norinčių “laimėti,” pa
dėjusių lenktynių rengėjams 
laimėti tūkstančius dolerių.

pritaria policistų teisei orga
nizuotis. Pareiškė, jog tai yra 
konstitucinė jų teisė.

Dodgeriai laimėjo 
tarp lermo

Rugp. 13-ji Brooklyno Dod- 
geriams buvo laiminga diena, 
jie laimėjo žaismę prieš Bos
ton Braves tymą, žaismės 
žiūrėti į Ebbets Field buvo 
sugužėję 24,560 publikos su 
pirktais tikietais. Ir visuomet 
būna būrys su komplimenta- 
riniais. šį kartą tokių buvę 
gal pora tūkstančių.

Tūli dabar spėlioja, kad 
bostoniškius (kaip bibliškuo- 
sius Jericho mūrus) parvertė 
ne vien tik Dodgerių sumanu
mas žaisti, . bet ir žaismės 
rengėjų suruoštas lermas. Bu
vo iš anksto paskelbta, kad 
leis be įžangos tikieto kiek
vieną, kas ateis nešinas ko
kiu nors muzikališku' instru
mentu. Ir ko čia neatsinešė. 
Pasklido po areną blerbimas, 
tarškėjimas, ž v a n g ė jimas 
(kartais primenantis girtų 
asmenų dainos “menišku
mą”). Reikėjo gerai sumegs- 
tų nervų ir trejopai sveikutė
lės galvos, kad tą lermą pa
kęsti.

žaismės metu, aišku, “mu
zika” buvo sustabdyta, išsky
rus žvangučius ir barškučius, 
kurie juda kartu su besijau- 
dinančiais dėl bolės jų savi
ninkais. Nem.

Gaisragesiams bus 
daugiau leitenantu

Gaisragesybos Departmen- 
te neseniai keturi nariai buvo 
pakelti į leitenantus. Bet apsi
žiūrėta, kad jau turėta tai
syklėmis numatytas leitenan
tų skaičius. Pakeltiesiems tu
rėjo atimti tuos laipsnius. Ne
sunku įsivaizduoti visų palies
tųjų nepatogumus.

šiomis dienomis valdinė 
budžeto taryba įsteigė dar 13 
leitenantinių vietų. Pirmo
sioms keturioms vietoms gais
ragesybos viršininkas paskyrė 
tuos buvusius pakeltus ir vėl 
nukeltus.

Masinis mitingas 
reikalaus taikos

Amerikinė organizacija tai
kai rengia masinį mitingą šio 
ketvirtadienio vakarą, rugp. 
16-tą, Riverside Plaza, 73 
Street ir Broadway, New Yor
ke.

Mitingo visa programa, sa
ko rengėjai, taikoma stiprin
ti „ reikalavimams pertaikos, 
sustabdyti karinius mūšius 
Korėjoje. Organizacijos atsto
vai, dalyvavusieji delegacijo
se į mūsų Valstybės Depart- 
mentą ir į Jungtines Tautas 
reikalauti taikos, praneš apie 
savo žygio pasėkas.

Vyriausiais kalbėtojais bus 
menininkas Paul Robeson ir 
Leon Straus, kailiasiuvių uni
jos vadas. Straus neseniai lan
kėsi Tarybų Sąjungoje, tad 
praneš ir apie tai, ką jis ma
tė tenai, ką kalba tos šalies, 
žmonės.

Eksplodavęs kenas gasoli- 
no aptėškė pro stotį praei
nantį bronxietį jauną vyriškį. 
Jis‘staiga nuplėšė nuo savęs 
drabužius ir išvengė sudegimo 
ar didžiai pavojingų žaizdų.

»

Antonette Kiburis, žmona 
Viktoro Kiburio, gyvenusi 391 
So. 5th St., Brooklyne, mirė 
rugp. 14-tą dieną. Pašarvota 
Garšvos Funeral Home, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. Lai
dos penktadienį, rugp. 17-tą, 
2 valandą, Evergreen kapinė
se.

šeima prašo gimines, drau
gus, pažįstamus atvykti į jos 
šermenis ir palydėti.

Nemokėję reikalautos 
minimum algos

Valdinė darbo valandoms 
ir algoms prižiūrėti įstaiga 
patraukė atsakomybėn 96 Di
džiojo New Yorko ir artimųjų 
New / Jersey sričių firmas. Jas 
kaltina prasižengus valandų 
ir algų įstatymui.

Iš tos grupės 33 kaltinami 
mokėję mažiau 75 centų už 
valandą. Įstatymiškai užd
rausta po mažiau mokėti, nes 
su mažiau neįmanoma pragy
venti.

Nušautas dar vienas 
beginklis negras

New Yorke nušautas Hen
ry Livingston, gyvenęs 4 W. 
117th St.

Anot policijos, trys poli- 
cistai užtikę tris vyrus ban
dančius iš pastatyto auto pa
vogti' drabužių. Užtiktieji lei
dosi bėgti, policistai vytis. Du 
pabėgę, o Livingstoną nušovė 
galvon policistas Edward 
Gehl.

Jauni peštukėliai 
pateko kalėjimai!

Bronxe ' areštavo 10 jaunų 
vyrukų, kaltinamu esant 
Hawks peštukų gaujos na
riais. Keturi tos grupės buvę 
užpulti jaunuoliai nuvežti į 
ligoninę.

Nassau apskrityje susirgi
mai polio liga veik prilygsta 
pernykščiam skaičiui —< per
nai lig šio laiko buvo 55, šie
met jau 5$. Du trečdaliai su
segusiųjų yra jaunamečiai, 
nesuėję 15 metų.
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Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174 ,
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REPUBLIC BAR & GRILL į
‘ Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

'elefonas 
rreen 4-8939

Gal būsią ir daugiau, 
sako unijistai

Tas dar ne viskas, sako 
unijistai. Policistas John E.
Carton viršininkas Patrol
men’s Benevolent Associaci- 
jos (kurią unijistai vadina 
kompaniška unija) skelbia, 
būk į jo organizaciją naujai 
įstoję 500 policistų. Unijistai 
atsako — nieko tame naujo, 
kad tarp 19,000 policistų 
kompaniška unija gautų sau 
500 pasekėjų. Juk ir viršinin
kai turi savo prietelių ir pa
taikūnų.

Poniai Anita’i Knepper pa- 
vėsiaujant Lido Beach rezor- 
te, vagys atlankę jos butą 
viešbutyje ir iš ten išnešę 
$13,000 vertės brangumynų, 
bet pravėpsoję dar apie kita 
tiek, padėtų kitoje vietoje.

Autobusui įvažiavus į res- 
taurano frontą Rockaway 
Park, L. I., sužeista “šuniu
kus” kepusi darbininkė Helen 
Marcell. Vairuotojas išliko 
nesus'ižeidęs.

Norėdami nors kartą, pada
ryti taip, kaip daro tūkstan
čiai kitų jaunuolių, penki jau-

f.
Naudokite
Medų 
Karščiuose

Atsivėdinimui karščiuose, 
gerkite lemonadą su medum. 
Laisvės įstaigoje galite gauti 
medaus.

KVORTA $1.10
PUSĖ GALIONO $2.00

Tuojau įsigykite medaus ir 
naudokite jį.

EGZAMTNTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMI! 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

TeL ST. 2-8M2

<♦>
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ni šv. Vincento įstaigos ber
niukams gyventojai “pasiskoll-
nę” auto ir sėdę pasivažinėti. 
Laimė baigėsi už keliųfminu- 
čių jiems pataikius'už 
ti stovintį auto. Jie 
kalėjimam

iuo-

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Puikiausia vieta namų darbinin- T 
kei, viduramžiai, turi but virėja, pa
tikima, su paliudijimais. Yra skalbi
mui ir džiovinimui mašinos, 5 kam
barių namas, puikiausia mokestis, 
reikalingi paliudijimai, šaukite va
karais: Flower Park 4-0856.

(156-60)’

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Pranešame Dariaus-Girėno pamink- * 
lo komiteto nariams, kad susirinki
mas įvyks rugp. (August) 17 d., 
penktadienį. 8 vai. vakaro, Piliečių 
Klubo Salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Bus žinia iš lanky
mosi Parkų Departmente ir išgauto 
naujo paminklui projekto apsvars
tymas. Taipgi sąskaita iš įvykusių 
prakalbų liepos 20 d., ir kiti reika
lai. Nuoširdžiai prašome visus pri
būti. — Komitetas. (1601-61)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterą Klubo susirinki

mas įvyks rugp. 20 d., 7:30 vai. vak. 
153 Hungerford St. Draugės visos 
kviečiamos sueiti, nes senoką! jdu 
nesimatėm. — Sekr. V. K. X,

( 160-161) J

BINGHAMTON, N., V.
ALDLD 20 kuopos Mo^prų Sky

riaus susirinkimas įvyks rugpjūčio 
(Aug.) 16, 1951, paprastoj vietoj ir 
laiku, 7:30 vakare. Prašome nares 
dalyvauti ir naujų atsivesti. Taipgi 
mokesčius užsimokėkite. Turime 
svarbių reikalų aptarti kas link 
dienraščio Laisvės vajaus, turime 
prisirengti iš anksto. — J. K. N.

' (159-60)

PRANEŠIMAS
NEW JERSEY IR APYLINKES 

PIKNIKAS IR ŠOKIAI
Rengia Sietyno Choras su LDS 8 

kuopa iš Newarko. įvyks šį sekma
dienį, rugp. (Aug.) 19 d., Laisvės 
Parke, 340 Mitchell Ave., Linden, 
N. J. Pradžia lygiai 12 valandą die
ną. įžanga tik 50c. Programoje da
lyvaus Aido Choras iš Brooklyno ir 
vietinis Sietynas. Šokiai visą laiką 
prie geros muzikos. — Kviečia Ko
misija. (159-161)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJA^ '

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

&—12 ryte r 1—8 vakare

Penktadieniais atdaryta

TONY’S
UP-TO-t)ATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE 
DRUGS, In®

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

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tek EV. 7-62M

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUBKA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIŲ^

426 Lafayette
Newark 5, N. t.

MArket 2-5172

f




