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Tik ką perskaičiau knygą 
“Gyvieji Kovoja”. Nepaprasta 
knyga, baisi knyga. Ji išvers
tai iš francūzų kalbos. Parašy
ta žmogaus, kuris keletą metų 
praleido Hitlerio koncentraci
jos stovykloje.

Vaizdai neišdildomi. Knyga | 
parodo hitlerinius žvėris viso
je nuogybėje ir pavaizduoja į 
didvyrius, kurie net mirties ■
nasruose priešui nenusileidžia. 1 ■■•••/> i • •

Pradėjęs knygą skaityti ne- | Keleivinis Strazdas — vyriausias 
begali išleisti iš rankų iki pa- i 
ties galo.

“Gyvieji 
spausdinta 
“Lietuvių 
Ruoškitės i

. Kovoja” bus per-
Laisvėje tuojau po
Tautos Istorijos.” Nuo mūsų korespondento 

skaityti. I
* Chicago, sausio 29.—šian-

yra keistas sutveri- i die,n Pasidėjo Leono Prū- 
seikos bvla, Imigracijos 

a keistų Department© skyriuje, nau- 
net keletą jamjiašto rūme 901. .
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PRASIDĖJO TEISMAS 
PRIEŠ L. PRŪSEIKĄ 

CHICAGOJE

EGIPTO VALDŽIA ŽADA 
PRISIIMT VIDURINIŲ 

RYTŲ KOMANDA

Amerikos suplanuota tarptautine 
komanda taikoma prieš Sovietus

žmogus
mas. Net ir susipratęs, 

. gus žmogus turi gana 
_ -4| ypatybių, žinau 1 

draugų, kurie kadaise 
davo geras korespondencijas 
Laisvei. Bet dėl kokio vieno 
nesusipratimo bei netikslumo 
ėmė ir ant redakcijos supyko.
Ir dabar neatsileidžia. Pyks

ta per dešimt ar penkiolika 
metų.

Aš negaliu suprasti. Argi 
toks amžinas pykimas suderi
namas su darbininkiškumu ? I 
r ★

Visoje Brazilijoje negali 
būti vietos Kontinentaliam 
Taikos Kongresui. Taip pa
tvarkė Brazilijos valdžia.

Bet ta Brazilijos valdžia 
yra mūsų valdžios kišenėje. 
Visi tai žino. Ją ten diriguoja 
.į\ūsų valstybės departmentas. 
jęo'ranka labai ilga.

skaudžiai atsilieps.
Strazdas atkviestas čia iš 

Bostono, kur jis redaguoja 
“socialistu” laikrašti v

t

Buvę "teismabutyj chica- 
giečiai nustebo jį pamatę. 
Stebėsis, ir daugelis bosto
niečių jo role mūsų išeivi
jos gyvenime.
(Byla tapo atidėta i kovo 3 d.)

Vyriausiu liudininku šian- į 
dien pirmoj sesijoj buvo 
Steponas Strazdas, socialis
tas, vienas “Keleivio” re
daktorių, seniau gyvenęs 
Chicago], paskui redagavęs 
Brooklyn© savaitinį laikraš
tį “Naująją Gadynę,” iki 
tas laikraštis nubankrūta-

I vo.
Strazdas liudijo, jis žinąs, | 

kad Prūseiką buvęs Komu-j 
nistų Partijoj. Jis taipgi] ‘Washington. — Mainie-i 
prisipažino pats buvęs Ko-|r]-y unijos pirmininkas John ■ winniclii Ų’ci imi naf lemoc.1 t *"-t- • , v. . . _

jasis Egipto premjeras Aly
• Maher pareiškė, kad jo val- 

i džia pasirengus svarstyti 
; bet kokius Anglijos pasiū- 
į lymus dėl susitaikymo.

Aly Maher pasišaukė an- 
Įglų korespondentą ii* sakė:

Egiptas prisiims Viduri- 
! nių Rytų Komandą ginti E- 
gipto kanalui, jeigu koman-į

įstatymą, baigkite 
mainierių sveikata

Duokite 
lošimą su 
ir gyvybe!

Taip šaukia mainierių 
jok prezidentas John L 
wis Kongreso komisijai?

u ni
ke- 1

munistų Partijoj, bet išmes
tas, kada susikūrė “skloka.” 
Jis rodė “Vilnies” nume
rius, kur rašoma apie jo ir 
Prūseikos išmetimą.

Sakė lankęs partijos su
sirinkimus. Paprastai su
eidavę po 20 iki 30 narių. 
Jis betgi kitų neatsimenąs, 
tik Prūseiką.

Beje, prie Prūseikos jis 
’ dar atsiminė ir savo žmo-

• T 1 •

Lewis pasakė Taftai, 
tamstos Įstatas traukia ; 
darbininkų kraują i

mainierių, o 
Kasdien 

po penkis 
tapo sker-

kad vai-

Nuo 1839 metą mainose 
mušta 114,000 
milijonai sužeista, 
mainose užmušama 
mainierius. Mainos 
dyklomis.

Reikia įstatymo,
džios inspektoriai turėtu galią 

Sr /Ir teisę nesaugias mainas už
daryti. Prieš tokį pasiūlymą 

’ sukilo kasyklų kompanijos. 
’ Jo reikalauja mainierių unija.

Ko paklausys Kongresas?
★ ?

Gal turėsime dar vieną įsta- 
> .^tymą. Senatas jau priėmė bi- 

kuris reikalauja medžioti 
visus “dope” (narkotikų) 
vartotojus, guldyti į ligonines 
ir gydyti. Jie yra ligoniai, silp
nadvasiai, nepajėgia atsilai- 

. kyti prieš pagundą: užėdę 
kokios nors “durnaropės” 
sapnuoją -gyveną rojuje...

•• .

B>et kaip su tais, kurie iš- 
met*L porą šnapsų nebegali 
sustoti? Kaip su tais mūsų 
nesuvaldomais rūkoriais, ku
rie gėriau apsieis be .duonos, 
negu be tabokos ?

Gražu būtų, jeigu visi būtų 
guldomi į ligonines ir gydo
mi. Bet kol kas niekas apie 
tai nepagalvoja.
dėl, kad 
daug.

Gal tik to- 
tokių “ligdnių” per

tikra nelaime. Nesu
auga taip vadinamas

O štai 
laikomai 
“vaikų paralyžius” arba “po
lio.“ Per 3 m. tarpe 1939' ir 
1941 buvo tik 26,255 susirgi
mų. Bet per paskutinius tris 
metus jau turėjome net 104,- 
217 aukų!

r * Kur mokslas ir galvočiai ? 
*W”Nejaugi šiai pavietrei negali

ma pasipriešinti?
Neturime

mui išeities.
Ar žinote,

nūs trumpus

pinigų ieškoji-

kad tik per vie- 
metelius karo ir

ną, na, ir save. įrodymui,, 
kad buvęs partijoj, turis ir 
knygelę, tik Prūseikos kny
gutės neturįs.

Strazdas jau seniai išmes
tas iš Partijos. Dėl ko jis 
iki šiol knygute pasilaikė?

Strazdas kalbėdamas la
bai nervavosi, maišėsi, at
rodo, jausdamas, kad jo ro
lė kaip skundiko jam ir jo 
draugams socialistams

Didėja komunistų 
laimėjimai Indijoj

Hyderabad, Indija. — Į 
Hyderabad© provincijos sei
mą tapo išrinkta 42 komu
nistai, 11 socialistų ir 92 
valdiškds Kongresinės Par
tijos kandidatai.

Įvairiose vietose komu
nistai gavo daugiau balsų, 
negu- Kongresinė Partija.

Piliečiai išrinko ir eilę 
tokiu komunistu, kuriuos 
valdžia tebelaiko kalėjime. 

. Indijos valdžia yra sume
tus į kalėjimus bent 25,000 
komunistų ir šiaip progre
syvių.

Paryžiaus.—Lenkijos de
legatas Jungt. Tautų seime 
kaltino Ameriką, kad ji jau 
nusiuntė savo kariuomenės 
junginius į Burma “karui 
prieš Kinija.

militarizmo reikalams išleido
me šešias dešimt bilijonų dub
leriu, o'kovai, šų “polio” per 
visus trylika metų (niuo 
1938 m.) išleidome’ viso labo 
tik keturiolika milijonų, ku
riuos beveik visuš žmonės 
privatiškai suaukojo?

Ar dyvąi, kad vis dar nepa
jėgiame su ta pavietre apsi
dirbti ?

L. Lewis stačiai pasakė se- i 
natoriui Taftui, kandida-| 
tuojančiam į prezidentus: * 

“Tamstos Taft-Hartlev’o 
įstatymas vergia darbinin
kus ir nuleidinėja jiems1 
kraują per teismus.”

Lewis liudijo senatinėje 
darbo komisijoje. Reikala
vo įstatymo, kuris privers
tų kompanijas įtaisyti ka
syklose reikalingas mainie
rių gyvybei apsaugas. Lew
is nurodė, jog 195.1 m. an- 
gliakasyklose kasdien buvo 
užmušama po 2 iki 5 darbi
ninkų.

Sen. Taftas pastebėjo, 
kad mainieriai “gali strei
kuoti” prieš nesaugias ka-1 
syklas.

Lewis atsakydamas nuro
dė, kad dvi angliakasyklų 
kompanijos Abingdone, 
Virginijoj, patraukė unija 
teisman ir ~ reikalauja 750 
tūkstančiu dolerių atlygini
mo už tai, kad vietiniai 
mainieriai streikavo prieš 
pilnas mirtinų pavoju ka
syklas. O jie sustreikavo 
tiktai po to, kai federaliai 
inspektoriai pripažino, jog 
40 skirtingų pavojų gręsia 
mirtim mainieriams tose 
kasyklose.

Lewis priminė ir dvi ki
tas bylas, kur angliakasy
klų savininkai reikalauja, 
pagal Tafto-Hartley’o įsta
tymą, $1,000,000 atlyginimo 
už mainierių streiką.

Acheson atsako Hooveriui, 
kad laikys armiją Europoj

Washington.— Valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
pareiškė: — Vis dar laiky
sime Amerikos armiją va
karinėje Europoje.

Taip Achesonas atsakė į 
buvusiojo prezidento Hoo- 
verio ' raginimą sugrąžint 
didžiąją daugumą ameriko
nų kariuomenės iš Europos, 
paliekant tiktai sargybą 
amerikinėms lėktuvų stovy
kloms.

Pirmu sykiu Indijos žmonėms suteikta teisė balsuoti. 
Moterys irgi turi teisę balsuoti. Čia pora vaizdelių rin
kimų dienoje. Viršuje parodoma balsavimo vieta. Apa
čioje — žmonės joja ir eina j balsavimo vietas. Šiuose 
rinkimuose labai smarkiai pasirodė Indijos Komunistų 
Partija. Daugelyje provincijų valdančioji Indijos Kon

greso partija, kurios galva yra Nehru, negavo balsuo
tojų pasitikėjimo. • ,

CHURCHILLAS SLEPIA
KARINIUS SUSITARIMUS

n „

Ka ChurchiUas iš tikrųjų

da bus Jungtinių Tautų ži
nyboje.

Ta amerikonų suplanuo
ta komanda susidarytų iš 
Jungtinių Valstijų, Angli- , 
jos, Francijos 
kariuomenės.
rikonai kvietė 
prisidėti.

(Sovietų delegatai Jung- 
I tinėse Tautose protestavo, 
i kad Vidurinių Rytų Ko- 
i manda yra “naujas sąmoks- 
i las karui prieš Sovietų Są- 
. jungą.“) 
; Anglijos valdžia jau pir- 
] nliau ketino panaikinti 
1936 metų sutartį su Egip- 
tu, jeigu Egiptas prisiims 

Vokiečių^policija ketvirta- tarptautinę Vidurinių Ry. 
. • ablavus komandą. Ta sutartis 
įstaigose ir; įgalino Angliją laikyti s.a-

a. c v o k C- c ■ | vo kariuomenę Egipto ka-
tuose visoje vakarinėje Vo-Įnalo ruožte.
kietijoje. į Buvusioji Egipto premje-

Vakarų Vokietijos vai-1 ro Mustafos Naho valdžia , 
džia skelbė, kad taipgi daro ; sakė. Vidurinių Rytų Koj?> 
kratas pas naujuosius na- manda būtų dar aršesni^' 
cius. ;

Aukštasis vakarinės Vo
kietijos teismas, valdžiai 
reikalaujant, neseniai nu
sprendė, kad komunistų ir 
nacių o r g a n i z a c i jos yra 
priešingos konstitucijai.

Vakaru Vokietijos 
' valdžia medžioja 
komunistus

dieni darė kratas - 
komunistinėse

Ta sutartis

Washington.— DarbiečiaV griežtai ir veikliai.
Anglijos seime užklausė 
premjerą Churchillą, kokius norėjo pasakvti? klausinė

jo jį darbiečiai Anglijos 
seimo nariai. |

ChurchiUas mikčiodamas 
atsakė, kad jis norėjo tiktai 
pabrėžti Anglijos vienybę 
ir draugiškumą su Ameri
ka, bet nepadarė jokiu di
desniu atmainų azijinėje

naujus pasižadėjimus jis 
davė remti karine. Ameri
kos politika Azijoje, kuo
met ChurchiUas slaptai ta
rėsi su prez. Trumanu Wa
shingtone.

Savo kalboje Jungt. Vals
tijų Kongrese ChurchiUas
užreiškė, kad jeigu Šiauri-1 politikoje. ’ ChurchiUas, ta
ne Korėja “sulaužytu būsi-įčiau, pridūrė, jog “karo 
masias paliaubas, tai An-į klausimuose negalima visko ] 
glija atsilieptų greitai, l pasakyti visiems.”

New York© teisėjas Komunistai ragina
leidžia kelti rendas Trumaną baigt karą

New York. —Aukščiau
sio vietinio teismo teisėjas 
Bernardas Botein padarė 
patvarkyma, kad namų sa
vininkai gali kelti rendas be 
jokio pasitarimo su įna
miais.

Taip teisėjas nusprendė, 
atmesdamas Al e k s a n d r o 
Gelfando skundą, kad jam 
buvo sauvališkai. pakelta 
renda nuo $69 iki $75 per 
mėnesį už a p a r t m e n t ą 
miestinių namų projekte.

Teisėjo sprendimas visų- 
pirm paliečia 20,000 šeimų, 
g y v e n ančių miestiniuose 
namų projektuose.

Roma? — Popiežiaus Va
tikano valstybėlė pasiuntė 
Jugoslavijos valdžiai pro
testą dėl to, kad jugoslavų 
būrys,Novo Mešto geležin-

—----- —------ y [ kelio stotyje sumušė kata-
ORAS.—šilčiau, giedra.' likų vyskupą Ant., Vovką.

aršesni* 
dalykas. Nes vieton vieną 
anglų kariuomenės, ta<X 
jau keturių kraštų armijai 
pavergtų šiaurinį Egiptą 
Suezo kanalo ruožtą. \

Naujasis premjeras Aly 
Maheris dabar sakcų* Egip- 

(Bet vakaru Vokietijos tui priėmus tokia komandą, 
šimtai anglai turėtų atiduoti jamvaldžioje laikoma 

hitlerininkų.)

Atom-bombom paskirta 
8,376,108,752 del.

New York. — Komunis
tu Partijos komitetas pa
siuntė prezidentui Truma- 
nui laiką, ragindamas pa
greitinti paliaubas. Korėjo
je ir baigti tą “bereikalin
gą skerdynę.”

Komunistu komitetas įta
rė, kad Amerikos koman- 
dieriai tyčia atidėlioja pa
liaubas. “Juk ir pats ge
nerolas Van Fleet pereitą 
savaitę šaltai pareiškė, jog 
Korėjos karas — tai palai
ma.” ,

“Amerikos žmonės trokš
te trokšta taikos,” sako .tas 
komunistų laiškas Truma- 
nui.

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija ra-1 ■ 
portavo Kongresui, kad per J 
11 paskutinių metų buvo • 
paskirta $6,376,108,752 ato
miniams ginklams daryti. 
Bet raportas priduria, kad 
“anaip tol dar pevisi” tie 
pinigai išleisti.

Atominė komisija skai
čiuoja, kad vien Savannah 

j fabrikas h y d r o g e n i nei j 
(pragarinei) bombai gamin
ti Įėšuos 1 bilijoną, 250 mi
lijonų dolerių.

vadinamą Arigliškai-Egiptį- 
nį Sudaną.
TĘSIASI ŠAUDYMAI

Sostinėje Kaire naktį kar
tojosi šaudymai. Cenzūra 
slepia, kas šaudė, 
prantama,

Bet su- ' 
kad egiptėnai

i patrijotai taikė šūvius an-
> glams bei jų pataikūnams, 
o Egipto policija ir kariuo-

į menė šaudė pasirodančius
, gatvėse žmones. Karo sto
vis uždraudė gyventojams 
išeiti gatvėn nuo 9 valandos 
vakaro iki 6 vai. ryto.

N. J. gubernatorius iš anksto 
laužo važiuotės streiką

Amerikonų nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Apsigyni
mo "dępartmentas sausio 30 
d. paskelbė, jog per savaitę 
nuo pirmesnio, oficialio pra
nešimo dar 357 amerikonai 
Korėjoj buvo užmušti, su
žeisti bei nelaisvėn paimti.

Viso šiame kare sekamai 
nukentejo jau 105,001 ame
rikonas:

Užmušta 16,270, sužeis
ta 76,112 ir be žinios dingo 
12,719.

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia įsakė uždaryt be
veik visas anglų, ameriko
nų ir Sovietų kultūrines 
įstaigas., paliekant tiktai po 
vieną Teherane.

----------r—------
Korėja.— Armerikos ka

ro laivai vėl bombardavo 16 
colių storio šoviniais Won- 
saną, Šiaurinės Korėjos 
uostą.

Trenton, N. J. — Repu- 
blikonas New Jersey gu- • 
bematorius Driscoll perėmė 
busų ir ga.tvekarių linijas į 
valstijos žinybą. € Tuom 
bando sulaužyti streiką, ku
ri Darbo Federacijos unija 
skelbia, p r a d e d a n t nuo 
penktadienio.

Darbininkai reikalauja 
sutrumpint darbo laiką ir 
pakelt algas.

Pranešama, kad unijos 
vadai, nusileisdami guber
natoriui, atidėjo streiką ne
ribotam laikui.

Gubernatorius 
savo tarpininką 
tarp kompanijos 
ninku, v

paskyrė 
deryboms 
ir darbi-

Camp Drum, NVY. — Be
šokant kareiviams su para
šiutais iš lėktuvų, 1 užsi
mušė ir 27 susižeidė.

I
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Mrs. Carol King, įžymio
ji advokatė, sveturgimių 
prietelka, šiomis dieno
mis mirė sulaukus 58 me
tus amžiaus.

I. Levanai, 
Rauduvė, 
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KEBLU TIEMS, KURIE 
KOVOJA DEL TAIKOS

JAU PER TŪLĄ LAIKĄ abiejų Amerikos žemynų 
kraštų taiką mylį žmonės rengėsi sušaukti kur nors Lo
tynų Amerikoje taikos šalininkų konferenciją.

Iš viso šešiolikos amerikinių kraštų taikos šalininkai 
pasižadėjo konferencijon pasiųsti savo atstovus. Kon
ferencijai laikas buvo nuskirtas sausio mėnuo, vėliau va
sario mėnuo. Vieta oficialiai buvo nuskirta Rio de Ja
neiro miestas, Brazilijos sostinė.

Deja, Brazilijos vyriausybė, “gindama visuomeninės 
ramybės ir demokratinės santvarkos išlaikymo intere
sus” (!) atsisakė konferencijos šalininkams leisti Rio de 
Janeiro miestan susirinkti.

Bijodama, kad konferencijos šalininkai nesusirinktų 
kur nors kitur Brazilijos ribose, federalinė vyriausybė 
išleido 23-jų provincijų gubernatoriams įsakymą, kad 
jie* saugotų kiekvieną savo provincijos kampelį, kad 
nesusirinktų ten taikos šalininkų konferencija!

Šitaip dalykams esant, 'konferencijos šaukėjai, .sako
ma, paleido gandus, jog konferencija įvyks, tik šių metų 
kovo mėnesį; ji gal būt įvyks Uruguajuje, kol kas lais
viausioje Pietų Amerikos respublikoje. O gal, nežiūrint 
visko, konferencija susirinks slapta kur nors Brazilijoje.

BRAZILUOS VALDŽIA, aišku, dirba pagal Washing
ton© įsakymą. Brazilija juk nėra nepriklausoma pilnoje 
to žodžio prasmėje, — ji priklauso nuo Jungtinių Vals
tiją kapitalo, kuris ten vyrauja, kaip namie. Na, o ka
pitalistams taika—pavojus.

Brazilijoj žmonių judėjimas už taikos išlaikymą yra 
didelis, yra platus. Po Stockholmo atsišaukimu kadaise 
pasirašė virš 4,000.000 žmonių, Brazilijos gyventojų.

Visa tai kelia nerimą Brazilijos valdančiuose sluoks
niuose. . '‘

Brazilijos valdančioji klasė dėl taikos šalininkų judė- 
nė kaltina Luis Carlos Prestes, komunistų vadovą, ku-.

šiuo metu gyvena palėpėje, tačiau jo žodis, tartas po- Į 
ndyj, būva išgirstas visame Lotynų Amerikos žemyne.

KLAIDĄ DARO Brazilijos valdžia, neleisdama taikos 
Alininkams susirinkti konferencijoje to krašto teritori

joje.
Ši drausmė tik dar labiau paakstins kiekvieną taikos 

šalininką dėl jos išlaikymo atkakliau kovoti.
Sunkus, keblus taikos šalininkų darbas, tačiau, turi

me suprasti, jog kiekvienas darbas pasiekimui didžiulio 
tikslo nėra lengvas.

Juo visuomenės labui dirbamas darbas yra sunkesnis, 
juo jis kilnesnis.

SVEIKINIMAI LAISVĖS BENDROVES 
SUVAŽIAVIMUI

Cleveland, Ohio
Gerb. Draugai: Štai dar 

• prisiunčiu $5 “Laisvės” su
važiavimui, surinktus' LLD 
22 kp. susirinkime. Auka
vo: M. Gedaminskienė, $2. 
Po $1: A. Žemaitis, J. Gen- 
drėnas ir F. B.

Draugiškai, J. žebrys.
Hartford, Conn.

Laisvės Choras sveikina 
dienraščio “Laisvės” suva
žiavimą su $10. Linkime 
padaryti geriausių tarimų.

Su širdingais linkėjimais, 
Laisvės Choras.

Brooklyn, N. Y.
Sveikina “Laisvę” LLD 1- 

ma. kuopa ir nariai, ir prisi
dedame su finansine para
ma: Kuopa $5. J. E. Gu
žas., $1.50. Po $1: A. Gil- 
manas, W. Lukman, P. Poš- 
kaitis, K. Rušinskienė, M. 
Sapiega. J. Balevičius, 50c. 
Viso $12..

Draugiškai, J. E. Gužas.
Waterbury, Conn.

- Sveikiname “Laisvės” šė
rininkų suvažiavimą. Po 
$5: V. Jokubonis, P. Bokas, 
B. Martinionis, M. *ir J. 
Strižauskai. Po $2: O. Ma- 
rozienė, K. Sabutis, K. Da
ri isevich, P. Digimas, M. G. 
Po $1: K. Krasnįckas, A. 
Raškaufekas, J. Svinkūnas. 
H. Buzienė, Draugas.

Su pagarba, 
K. Krasnickas.

Philadelphia* Pa.
Philadelphijos vajihinkai 

laimėjo pirmą dovaną 
“Laisvės” prenumeratų va
juje — $£0; tad aukojame 
pusiau: sveikiname “L.” su- 

| važiavimą su $25 . ir $25 
dienraščio “Vilnies” para
mai. '

Cliffside, N. J.
Su padidintu darbininkiš

ku jausmu sveikinam dien
raščio “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimą ir linkime ge
riausių pasisekimų.

Mes, cliffsidiečiai, pasiža- 
dam ir ateityje talkinin
kauti dienraščio “Laisvės” 
išlaikymui ir tam tikslui 
aiukojam sekamai: K. Ste
ponavičius, $10. Geo. Sta- 
siukaifis, $5. K. Derenčius 
$2.50. Po $2: J. Bakūnas,
J. Pečiulis, V. Stasiukaitis.
K. Mažeikienė $1.50. Viso

BRITANIJOJE
PRIEŠ DABARTINIO Didžiosios Britanijos parla

mento rinkimus mes sakėme, kad darbiečių valdžia, va
dovaujama Attlee ir Morrisono, nėra gera, bet jei lai- 

'mes konservatoriai, tai Churchillo valdžia bus kur kas 
blogesnė, kraštui ir pasauliui pavojingesnė.

Mes neklydome, taip sakydami.
Užsieninėje politikoje* Churchillas jau parodė savo il

tis, kai jis buvo atvykęs Washingtone.
z Naminėje politikoje ir ekonomikoje Britanijos žmonės 
pajus Churchillo valdžios blogumą neužilgo.

'Štai finansų ministras (Chancellor of the Exchequer),
. Ričhard Austin Butler atėjo į parlamentą su planu kirs
ti ■Smūgį darbo žmonių gyvenimo lygiui, kuris buvo ir 
taip jau labai žemas.

Churchillo valdžios politika tokia: mažiau produktų 
importuoti, daugiau eksportuoti . O tai reikš kainų pa
branginimą, tai reikš gyvenimo pasunkinimą—vyriausiai

p darbo žmonėms.
"Maisto, porcijos ryžtamasi sumažinti.

\ Ligi šiol Britanijos žmonėms buvo teikiamas nemoka
mas gydymas; dabar jis jau bus mokamas. Mokės jie už 
receptus, mokės jie už dantų gydymą, mokės jie už kitus 
dalykus, susijusius su gydymusi.

Mr. Butler pasakė parlamentui, jog Britanija stovi 
ant bankrūto slenksčio—tai buvo žinoma. Girdi, aukso 
rezervai baigiasi išsisemti, o kai jie pasieks dugną, — 

flHraĮSkrūtas užviešpataus.
Kad išsigelbėti nuo bankrūto ir komunizmo-, reikia 

ginkluotis, sakė jis. Ginklavimuisi reikalingi pinigai, to
dėl juos ir privalo sudėti Anglijos žmonės. Darbo žmo
nių sveikata valdžia mažiausiai terūpi; jai rūpi ginkla- 
vimasis ir karas.

* "'4' ■ ...

pet klysta Churchillo valdžia, manydama, būk jai bus 
lengva visa tai padaryti. Gelbėdamasi “nuo komuniz
mo,” ji priveis daugiau komunistų savo krašte, nes dar
bo žmonės. negalės visuomet vilkti baisios ginklavimosi 
naštos ant sava pečių.

.. -

.=,

metų “Laisvei” klestėti ir 
šviesti lietuvius išeivius. 
Sausas sveikinimas mažai 
reiškia, tad ir dovana čia: 
LLD Moterų Klubas, $11. 
J. ir L. Žemaičiai, $10. Po 
$5: J. Lukštas, Windsor; L. 
Mankienė ir F. Ramanaus
kas. Po $1: M. Nixin, P. 
Giraitis, F. Repšys ir A. 
Kiškiūnas. Viso $40.

Draugiškai,
L. Žemaitienė.

Montello, Mass. .
Sveikiname “Laisvės”' šė

rininkų suvažiavimą, linkė
dami gerų pasisekimų su
stiprėti dvasiniai ir finan
siniai, kad galėtų gerai at
silaikyti prieš darbo žmo
nių klasės priešus. Aukoja 
sekamai: Montello Moterų 
Apšvietos Klubas, $10. Po 
$5: LLD 6 kp., Konstancija 
Kalvelienė, Pranas ir Kazi
miera Čereškai, Klajafasa 
ir Jonas. Geo. .Shimaitis, 
$4. Po $2: M. Potsienė, J. 
Vaitaitis. Po $1: J. Blu- 
jienė, M. Gutauskienė, Bar
bora Gutkauskienė, Teresė j

Senkus, M. Deksnienė, A. 
Dvareckienė, L. Ausiejienė, 
M. Kižienė, Žukai, Laisvės 
Draugas, J. Skletis, Naru- 
ševičiąi, P. Jucius, A. Čepo
nis, F. Ausėjus, A. Mazur
ka, D. Jusius, A. Geniotis,, 
Wil Ben Bot. Co., J. Trau
pis, E. Pilkauskienę, Lais
vės Draugas, J. Lozuravi- 
čia, V. Jenčius, P. Sadaus
kas, K. Kosulia, J. Urbonas, 
A. Vilčiauskas, J. Norvaiša, 
J. M. Petkūnai, M. S., L. 
Žalimas, J. Gerdauskas, J. 
Karsokas, Laisvės patrijo
tas, J. Žukauskas, V. Žit
kus, A. Miliauskas, P. Šiu
šąs, P. Bacevičius. Viso 
$05.00. . .

Draugiškai, •
J. Skliutas.

:.;-

Kearny, N. J.
Kadangi sukanka 42 me

tai dienraščio Laisvės gy
vavimo ir proga dalininkų 
suvažiavimo, šve i k i n a m e 
nors su maža auka $5. Gy
vuok, šviesos nešėja, Bran
gi Laisvute!

» Draugiškai,
V. ir O. Žilinskai.

Great Neck, N. Y.
Sveikiname šį dienraščio 

Kaminskienė, Thomas Bart- “Laisvės” Bendrovės suva- 
kus, M. Morkevičienė, Apo- žiavimą  ̂jr Jinkime rimtai 
lonija Mickevičienė, B. Na
vickienė, Anna Rupkelienė, 
Charles Rowkis, Tony Va
saris, J. Vaitiekūnas. Viso 
$50.

N. Braddock, Pa.
Gerbiamieji: Mes, seni 

“Laisvės” skaitytojai iš kal
nuoto - uoluoto Braddock’o 
miestelio, siunčiame jums 

' širdingiausius- sveikinimus., 
prašydami rimtai ir šaltai 
svarstyti mūsų mylimo dien
raščio ateitį ir turinį. Dien
raštis “Laisvė” ne tik kad 
teisinga, bet ir įvairi. Kris
lai, redakcijos straipsniai, 
Kazio Bevardžio margumy
nai ir J. C. K. įvairumai 
mums labai patinka. Lin
kime suvažiavimo daly
viams draugiškos nuotai
kos, o dienraščiui “Laisvei” 
maršuoti teisingu keliu po 
visas lietuviškas bakūžes 
Jungtinėse Valstijose. Čia 
randate auką $5.

Jurgis ir Antanina 
Urbonai.

Draugiškai, 
K. Steponavičius;

Bayonne, N. J.
Sveikiname “Laisvės” 

rininkų suvažiavimą.
$10: Draugas iš Bayonnčir 
“L.” rėmėjas iŠ. Bayonne. 
Po $5: S. K. Radusiai 
Bayonnietis. J. C., $2. 
Lukaitis, $1. Viso $33.

Draugiškai,
S. Radusis.

New Jersey-New York
LDS Trečia Apskritis 

sveikina “Laisvės” Bendro
vės šėrininkų - suvažiavimą 
su $25.00 ir linki visko ge
riausio.

Su pagarba,.
Jonas Katinas.

Detroit, Mich.
Sveikiname “Laisvės” Br 

vės suvažiavimą. Aukoja 
Moterų Pažangos Klubas 
$20 ir po $1 sekamai: Lit- 
vinienė, V. Smalstįenė, An
driulienė, Ginaitienė ir As
trauskienė. Viso- $25.

į Hartford, Connr
Sveikiname “L.” Bendro

vės .suvažiavusius dalinin
kus ir linkime gražiausio 
pasisekimo svarstyme “L.” 
reikalų. Vėliname ilgiausių

ll rookly n, N. Y.
Čia prašau priimti $20. 

Malonėkite atnaujinti mano 
prenumeratą ,o likusius $13 
aukoju “L.” Bendrovės nu
važiavimui, linkėdamas vi
so gero. '

Jonas Patašius.
Brooklyn, N. Y.

Sveikinu “Laisvės” Ben-' 
drovės suvažiavimą. Gaila, 
kad dėl nesveikavimo nega
liu dalyvauti su jumis. Čia 
prisiunčiu auką $3.

Su pagarba, 
May F. Merk.

Worcester, Mass.
Mes, Worcesterio. progre

syviai lietuviai, sveikiname 
“Laisvės” suvažiavimą. Ka
dangi “Laisvė,” kaipo dar
bininkų laikraštis, per virš 
40 metų švietė darbininkų 
klasę, išlaikydama savo tei
singą liniją, nenukrypdama 
nuo savo pasibrėžto tikslo, 
mes vėliname kuo ilgiau
sius metus gyvuoti ir rody
ti darbininkam teisingą ke
lią pasilluosavimui nuo vi
sokių parazitų. \

Čia randate aukų seka
mai: Po $10: LLD 11 kp. 
ir LLD 155 moterų kuopa. 
J. G., $2. Po $1: J. Kanop- 
kis, J. Lukas, J. Deksnis, B. 
Mizara, A. Pilkauskas, J.

ve ir ant toliau gražiai 
vuotų.

Rasite mano čekį $15 
moję. Tai $7 už Laisvės
numeratą ir $8 pasveikinimui 
Laisvės šėrininkų suvažiavi
mo.

Su draugiškai linkėjimais,
J. Miliauskas

I

Norwood, Mass.
Mes, norwoodieciai, sveiki

name Laisvės dienraštį su fi-. 
nansine dovana, ir linkime dėl 
jo laimingos ateities, kad jis 
galėtų dar per daug metų lan
kyti mūsų namus su teisingo
mis žiniomis.

Aukavo sekančios organiza
cijos ir pavieniai:

A.L.D.L.D. 9 kuopa.$10.00
Moterų Apš. Klubas. 

, M. Uždavinis.............
N. Grybienė...............
O. Casper ................
Olga Zarubinė . . . 
J. Galgauskas., , ... 
Viso pasidaro $21.00

Draugiškai, M. Uždavinis.
Chicago, UI.

Gerbiami Draugai!
Varde chicagiečių,

myli Laisvę, siunčiu jums di
delį glėbį draugiškų sveikini
mų. Lai bus jūsų suvažiavimas 
sėkmingas, pilnakraujis. Tiki
mės, kad jums pasiseks su
traukti po Laisvės vėliavą* dar 
daugiau demokrat. lietuvių, 
kurie stovi arti mūsų, bet dar 
neįtraukti į mūsų eikš.

Savo spaudai palaikyti ir 
stiprinti kiekvienas iš mūsų 
turi dėti dar daugiaui indivi
dualių, pajėgų. Visi mes, susi
lieję bendran kolektyvan, su
darom tą gyvybinę jėgą, kuri 
yra pagrindas ir 
mūsų progresyvės 
klestėjimo.

Gyvuokite, , broliai 
laisviečiai! t

Su šiuo sveikinimu 
$20Q. , ' . ’ • ' ,

Draugiškai,
; L Pruseika

'. Oakland, Calif.
; Gerbiami suvažiavimo daly
viai-! •

Siunčiame; sveikinimą ■ iš

svarstyti dienraščio reika
lus. Kadangi dienraštis 
“Laisvė” yra darbo-žmonių- 
liaudies laikraštis ir gina jų 
reikalus ir kovoja prieš vi
sokius darbo žmonių išnau
dotojus, pavergėjus ir karo 
ruošėjus, parama yra rei
kalinga. Todėl mes sveiki
name šį “Laisvėj” suvažia
vimą nors su maža auka, 
kurią sudėjo sekami: Po 
$5: F. Kląston, P. ir A. Be- 
Čiai ir LLD 72 kp. T. Vez-j 
džfūniėnė, $3. Po $2: O.J Oakland, Calif, ir $5,0.00 au- 
Lukhuskienė, F. Lideikis, ^ų.

Svarstykite, planuokite iš
laikyti taikos ir darbo žmonių 
užtarėją Laisvę.

Draugiškai,
' A.L.D.L.D. 198 kp.,. 

, Ks. B. Karosienė.
San Francisco, Calif.

Brangūs draugai ir ęlraugės, 
• Laisvės dalininkų suvažiavimo 
dalyviai ir draugai laisviečiai!

Mes, 153 kuopa, San Fran
cisco, ir pavieniai Laisvės rė
mėjai ir patrijotai, siunčiam 
širdingus sveikinimus Laisvės 
dalininkų suvažiavimui. Tiki
mės, kad suvažiavime bus 
pravesta gerų sumanymų dėl 
Laisvės dienraščio, Jturie teiks 
gerovę laikraščiui ir lietuvių 
liaudies progresui.

Mes vieningai stovime su 
Laisvės dienraščiu, kad drą
siai kovoja prieš fašizmą-re-« 
akciją ir išnaudojimą darbo 
žmonių. Taipgi mes tikimės, 
kad Laisvė visados atvirai ko
vos už darbo žmonių reikalus. 

. čia siunčiam $50 Laisvės su
stiprinimui nuo LLD kuopos 

1 ir pavienių draugų ir drąugių.
Laisvės Patrijotai •

Aukojo asmenys sekamai:
J. Skeltis $3.00
Jusius ............   3.00
Daugėla ............ 3.00
F. Petrauskas ............ 3.00
E. Chaponis.................... 3.00
Atsiprašome vajininko Ju

liaus ir visų aukojusių už su- 
vėlinimą paskelbti jūsų dova
nų.

\ Laisvės Administracija

Patys pirmieji suvažiavimo 
proga apdovanojo Laisvę su 
$10.00 G. ir K. žu'kauskai iš 
Newark, N. J. Taipgi J. Kup
činskas iš Minersville, Pa. au
kojo $2.00.

Nuo pavienių suvažiavime 
gauta sekamai: 1

Po $10: Waltęr Lukman, 
Brooklyn; Antanas Globičius, 
Newark; Liet. Moterų Klubas, 
per M. Tamulienę, Richmond 
Hill; S. ir J. Cedronai, Brook
lyn; R. ir G. Laukaičiai, Mas
peth ; B. ir A. Kalakauskas, 
Brooklyn; V. ir V. Bunkai, 
Brooklyn; taip pat brookly- 
niečiai J. Urbonas, S. Sasna, 
Jūožas Ažys, M. Kraujalis, 
Juozas Weiss, Jonas Gužas, j

Drg. Kalauskas ,• Pittston? 
Pa., aukojo $6.00.

Po $5: K. ir 
Brooklyn; Lucy 
Pittston, Pa.; P. 
Pittston, Pa.;
Parapijonas, Brooklyn; K. ir
O. Neciunskai, Brooklyn; Jv 
Marcinkevičius, Harrison; ’Jo
nas Podžiūnas, Los Angeles, 
A. ir S. Matuliai, Jersey City; 
A. ir D. Veličkai, Rego Park;
P. Babarskas, Hollis, L. L; 
j^[., Brooklyn; J. ir U. Berno
tai, Woodhaven; Juozas Ste- 
poriaitis, Brooklyn; J. ir M. 
Kalvaičiai, Brooklyn; J. Bal
čiūnas, Brooklyn; V. Rudaitis, 
Brooklyn; V. ir O. Čepuliai, 
Brooklyn; V. ir O. Kazlaus
kai, Forest Hill; J. Stakvile
vičius, Brooklyn: P. F. A. G., 
Brooklyn; M. Stakoff, B’klyn; 
Juozas Gailiūnas, B’klyn; J. 
ir K. Rušinskai, Jackson Hts;

Maksimiškis,

Maspeth, N. Y.
Vincas ir Konstancija Kar

tonai sveikina suvažiavimą 
su $5 ir vėlina lamingo ir ilgo 
gyvavimo dienraščiui Laisvei.

Baltimore, Md.
Draugai: čia randate mo

ney orderį sumoje $10, tai 
aulfa Laisves šėrininkų suva
žiavimui nuo Juozo ir Onos 
Deltuvą iš Hanover, Md.

Draugiškai, V. Stankevičius.
Harrison, N. J.

Gerbiami Laisvės Dalinin
kai : Išgirdus per Stuko veda
mąją radio valandą, kad kry
žiokai pikietuos jūsų suvažia
vimą, negaliu praleisti progos 
nepaaukodamas z$5 — čia 
prisiunčiu-.

O. Labašauskienė
Brooklyn, N. Y.

M’es, Sveikatos Kultūros 
Klubas, sveikiname Laisvės 
suvažiavimą ii’ pasitikim, kad 
dalininkai- praves daug tinka
mų nutarimų dienraščiui Lais
vei. Čia randate aukų $3.

• McKees Rocks, Pa.
Laisviečiai:
Kaip man būtų malonu, 

kaip man būtų gerai dalyvauti 
su jumis ir bendrai rišti mūsų 
mylimo dienraščio * ir kitus 
svarbius klausimus, ’Gyvenimo 
sąlygos tačiau neleidžia man 
rastis jūsų tarpe. Gaila.

, Draugai ir draugės, priim
kite nuo manęs širdingiausius 
linkėjimus jums. Jūs ten

10.00
10.00
10.00

Aukojo sekami: 
LLD 153 kuopa . . 
J. ir M. Alvinai. . 
Marie Baltulioniutė
Jonas Kazlauskas. . . 5.00 
Ben. ir Valerija Sutkai 5.00

Tilda King-ienė. . . . 5.00
,Vik. Kubilius.............. 2.00
Karolius Mitchell. ... 1.00 
Elz. Vilkaitė.................. 1.00
Andrius Valukas. . . . 1.00. 
Aukos surinktos per M. Al- 

.vinienę.
Nanticoke, Pa.
Gerbiamieji Laisviečiai: t

Sveikinu jūsų suvažiavimą 
ir linkiu visko geriausio. Sy
kiu siunčiu ir aukų $10.00

Ęve Gibulskienė

Worcester, Mass.
Dar vajaus laiku drg. Tu

sius prisiuntė dienraščiui do

Po $3: K. ir P., Woodha
ven; K. Karpavičienė, B’klyn; 
K. Maziliauskas, Bayonne; P. 
Višniauiskas, B’klyn; O. Vas- 
kūnienė, Wyoming, Pa.; S. 
Griškus, P’kTyn; Maspethietis 
D., Petrukas, Geo. Kanopa, 
B’klyn.

Po $2: V. Žilinskas, WęočL 
haven; Laisvės Patrijote, Mas
peth ; B. Bernotienė, Worces
ter; Alice Tamm, B’klyn; W. 
ir A; Baltrušaičiai, B’klyn; D, 
Krūtis -r A. Skaū’us, Eliza
beth; Naujoji Dipuke Džimiui 
Šmotui ant cigaro.

Po $1: J. Urbonas, Phila- 
delpia; E. Ališauskienė, New
ark; G. ir A. Shlaves, B’klyn; 
Du Geri Rėmėjai iš Great 
Neck.

Vienas iš Laisvės Vajininkyr 
Wm. Patten, iš Philadelphijos 
dar prieš suvažiavimą rašė:

“Čia prisiunčiu jum $15. Už 
atnaujintas prenumeratas ir 
J. Urbonas’ aukojo Laisvei $3.

“Įrašykite naują skaityto- 
Už dienos kitos prisiųsiują

už jį pinigus/
spręskite šių dienų opius klau-4 vanų, bet nebuvo paskelbtos, 

simus ir dėkit pastangas, kad ..»■■■*—-——»>   
(Tąsa ketvirtame pusi.)

mūsų įmylimas dienraštis Lais-įį2 pusi.—Laisve ( Liberty,) ~ Penktadien-., Vasario-Fel* 1, 1952
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Meteorologai jau abejoja 
apie lietaus padarymą

Paskuba, trombosis ir 
širdies priepuoliai

Oro spėjikai - meteorolo
gai New Yorke pirmadienį 
vakare nusikratė netikėtą 
sniegą ir susirinko į Roo
sevelt Hotelį. Nė vienas jų 
neatspėjo, kad tą dieną 
snigs New Yorke.

Meteorologija yra. moks
las apie-orą ir jo atmainas.

Suvažiavo 200 meteorolo
gų iš įvairių valstijų. Da
vė pranešimus, ką nauja 
patyrė apie oro reiškinius.

Tarp pranešimu buvo to
ki:

Bergždi buvo bandymai 
dirbtiniai sukelt lietij aš- 
.tuoniose vakarinėse valsti

jose.
Krušos ir perkūnijos 

atspėjimas
Naudojant radarą bei ki

tus elektroniškus prietai
sus lėktuvuose galima per 
kelias valandas iš anksto 
atspėti, kad bus kruša, (le
dų lietus). Panašiai jau 
nuo pirmiau sužinoma apie 
grasinančius viesulus.

Per vieną kitą valandą iš 
. anksto galima sužinoti,* ar 

ateis perkūnija.
Pernai buvo plačiai rašo

ma ir kalbama, kaip lietus 
dirbtiniai padaromas, be- 
rįapt iš lėktuvų kruopeles 
“Sausojo ledo (carbon diox
ide) arba sidabro iodo mil
telius.

Šiame gi suvažiavime in
žinierius E. J. Workmanas

Daugelis skaitytoj^ yra 
matę dailių pažiūrėt 
vių, kuriem, tačiaus, 
ralyžiuota ranka bei 
per trombosį.

; Čia kalbama 
žinomiausias Amerikoje trombosį,

iš New Mexico valstijos 
tvirtino, kad tie milteliai ne 
tik nepadaugino lietų, bet 
dar sumažino.

lietu- 
supa-

vęs mintim, kad “būtinai 
turiu užbaigti” vieną bei 
kitą darbą nustatytu lai
ku; mesti darbą, kur pa
skuba neišvengiama; 'pasi
rinkti skirtingą užsiėmi
mą, kuris “neliptų nuolat 
ant kulnų.” Jei bus mažes-

Chemikalai valgiuose 
gali sukelti vėžį

Namai - antras iš eiles
didžiausias žudytojas

nis uždarbis, tai reikia atsi
minti, kad joki pinigai pa- 

tokį našiuose atsitikimuose ne- 
kur užsikemša: galėtų nupirkti nė vienos

apie

Langmuir, General Elec
tric Kompanijos inžinierius. 
Jis kompanijos lėšomis yra 
padaręs nuo 1948 iki 1949 
metų šimtus bandymų su
kuopti drėgmę ore ir paleis
ti ją žemyn kaip lietų. Kai 
kurie bandymai pavyko, bet 
dauguma nedavė jokių pa
sekmių.

Mėginimai padaryt lietų 
New Mexico ir New Yorko 
valstijose 1949 metais “ne
suteikė tikrų įrodymų,” kad 
galima būtų pagamint lietų 
pagal reikalą, sakė pats 
Langmuir šiame meteorolo
gų suvažiavime. Todėl Ge
neral Electric Kompanija 
ir nustojo darius naujus 
bandymus.

Dirbtinis lietus padaręs 
daug nuostolių

Bet New Yorko valstijos 
farmeriai ir miestiečiai yra 
užvedę teismuose bylas, 
reikalaudami viso pusantro 
milijono dolerių atlyginimo 
už tai, kad New Yorko 
miesto samdytas . lietudaris 
1949 metais padarė per 
daug lietaus. Skundai teis
mams sako, dirbtinis lietus 
užplūdo daržus, laukus, nu
nešė tiltus ir padarė daug 
kitų nuostolių. N. M.

New Yorko gydytojai s merkia ligonines, kurios 
atmeta gabius skirtingų tautybių daktams

lietudarys yra prof. Irving bei užanka viena ar kita iš dienos gyveninio.
arterinių kraujagyslių, ku
riomis plaukė kraujas į šir-7 
dies raumenį. Ją dažniau- i 
s.iai užtvenkia sukrekėjusio 
kraujo gabaliukas. Tos 
kraujagyslės yra vadina
mos koroninėmis arterijo
mis.

Trombosis ištinka dau
giausia tokių žmonių, kurie 
nuolat dirba skubėdami, 
įtemptais nervais, vis tiek, 
ar tai būtų fizinis ar proti
nis darbas. .Jie per daug 
jaudinasi, skubina ir rūpi
nasi. Neduoda reikalingo 
sau poilsio ir “neranda lai
ko,” kad galėtų pasidžiaug
ti gyvenimu.

Taip įtemptai, nervingai 
gyvenant, dažnai įvyksta 
širdies priepuolių, kurie 
kasmet pirm laiko numari
na tūkstančius amerikiečių.

Visuotinas gydytojų pata
rimas tokiems yra — veng
ti skubėjimo; nevarginti sa-

Jeigu toki patarimai vyk
domi, to ir užtenka dauge
lyje atsitikimų, , norint iš
vengti gręsiančio trombosio 
bei pavijingos širdinės 
“atakos,” kaip rašo dr. The
odore R. Van Dellen, North
western Universiteto medi
cinos profesorius. Bet jei 
žmogus, greitajam pavojui 
praėjus, grįžta prie senojo 
paskubos darbo, tai dažnai 
ir patenka į nelaimę, kurios 
jis buvo laikinai išvengęs.

N. M.

SIŪLAS BULVĖJE
Newry, šiaurine Airija.— 

Vienas farmeris nužiūrėjo, 
kad gal kaimynas vagia jo 
bulves iš kamaros. Tad 
farmeris juodu siūlu , per
siuvo tūkstančius bulvių. '

Farmeris paskui pasišau
kė policiją, kuri ir sučiupo 
kaimyną beverdant bulves

Valdžios mokslininkai tu
rėtų ištirt visus naujus che
mikalus bei dažus, kurie 
yra dedami į valgius, gėra
lus ir gražylus, kaip ragino 
daktaras W. C. Hueper, liu
dydamas kongresinei komi
sijai.

D r. Hueper, Nacionalių 
Sveikatos Institutų moksli
ninkas, teigė, kad daugelis 
tokių dažų bei chemikalų 
yra nuodingi ir, gal būt, 
sukelia vėžio ligą. Tarp jų 
yra anilinįai dažai, benzo- 
lio chemikalai, aršeniko 
junginiai ir visa eilė kitų.

Bent 250 amerikiečiu dar
bininkų gavo pūslės vėžį, 
bedirbant dažus, kurie var
tojami valgiams bei gėri
mams padailinti. Šis faktas 
yra pilnai patikrintas, kaip 
tvirtino dr. Hueper.

Jis ragino Kongresą pa^ 
taisyti įstatymą dėl maisto; 
vaistų ir gražylų saugumo 
sveikatai.

Dabartinis įstatymas rei
kalauja tiktai, kad patys tų 
dalykų fabrikantai’ įrodytų, 
kad jų naudojami dažai bei 
chemikalai nekenkiu svei
katai. O jie neva įro'do 
taip, kaip jiem reikalinga 
pasipinigauti.

Nelaimingi nuotikiai gy
venamuose namuosė pražu
dė beveik 20 tūkstančių 
amerikiečių per 9 pirmuo
sius 1951 metų mėnesius, 
kaip suskaičiavo amerikinė 
Nacionalė Apsisaug o j i m ų 
Taryba.

K Automobiliai per tuos 
mėnesius užmušė 26,630 
žmonių. Bet naminės ne
laimės užima pirmą vietą 
po automobilių kaip ameri
kiečių žudytojas.

Moterų skyrius Apsisau
gojimų Taryboje neseniai 
apskaičiavo, jog nelaimingi 
įvykiai namie per metus 
užmuša bent 30 tūkstančiu 
žmonių ir sužeidžia 4 mili
jonus, 500 tūkstančių.

Kalta betvarkė
Tos organizacijos moterų 

skyrius surado, 'jog vienas
iš kiekvienu šešių uzsimu- 
šimu bei sunkiu susižėidi- 
mų namuose įvyksta per, 
betvarkę. Ant grindų pri
mėtyta skarmalų ir visokių 
daiktų, kuriem ten ne vie-!

New Yorko Apskrities! Vadinamas 
. • • • __ ' /rGydytojų Draugija savo 

, susirinkime pereitą pirma
dienį reikalavo, kad dakta
rai ligoninėms būtų skiria
me tiktai pagal jų mokslą, 
gabumus ir būdo gerumą.

Draugija priėmė rezoliu
ciją, kuri smerkia dabartinį 
gydytojų parinkimą ligoni- 

^pėms. Iki ęiol tebėra atme- 
•^femi gabūs gydytojai tik 

todėl, kad jie yra skirtin
gos spalvos bei tautybes 
žmonės.

Newyorkine Gydytojų 
Draugija taip pat užgyrė 
sekančias rezoliucijas:

Del vaistij
Aiškinti visuomenei apie 

vaistus, kurie skelbiami per 
laikraščius, radiją ir tele
viziją. Kai kurie vaistai ga
li pakenkt sveikatai, ypač 
jeigu per daug jų vartoja
ma.

/(Jungtinių Valstijų Svei
katos Įstaiga, pavyzdžiui, 
jau seniai nupeikė apgavin- 
gus “Dolcino” skelbimus. 
Surado, kad tas vaistas tė
ra tik tiek tevertas, kaip 
paprastas aspirinas. Bet 
Dolcinas vis dar bubnija
mas per radiją kaip “gy
duolė nuo artrito - reuma
tizmo” skausmų.)

Bakterijos
Reikalaut, kad

; “krikščionių 
mokslas” (Christian Sci
ence) ir tūlos kitos religi
nės sektos atmeta bakteri
jas kaip ligų priežastį. To
dėl ir New Yorko valstijos 
įstatymas paliuosuoja tų 
religijų vaikus nuo mokslo 
apie bakterines ligas.

Alkoholis
išleisti įstatymą, kad bū

tu cheminiai tiriamas krau
jas automobilistų, kaltina
mų už girtą važiavimą. Al
koholio procentas kraujuje 
parodytų, ar areštuojamas 
am t o m o b i 1 io vairuotojas 
girtas ar ne.

Klausytuvai mokiniams
Nemokamai suteikti klau- 

sytuvus (hearing aids) mo
kiniams viešosiose moky
klose, jeigu tėvai neišgali 
klausytuvų nupirkti. 

« t

Kai kurie vaikai atsilikę 
moksle tik todėl, kad nepri
girdi, tai ir negali suprast 
dėstomų pamokų.

viduri
nės mokyklos šioje valstijo
je privalomai dėstytų, jog 
bakterijos sukelia daug ap
krečiamųjų ligų.

“LYTIS KAIP
ANT TORIĖLKOS”

Bostono katalikų arkivys
kupas Richardas Cushing 
reikalavo uždaryt tokius 
burleskus ir naktinius klu
bus, kur “moterų lytis ro
doma pardavimui kaip ant 
sidabrinės torielkos.”

Miesto valdyba išklausė 
arkivyskupo ir uždraudė to
kias pramogas.

KOKIŲ KEISTUMŲ KANTAIS BŪNA
ŽMOGUS DANTIMIS
papjovė Gyvatę

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Gyvatė įgylė farmerį Fr. 
Feliciano. Jis perpykęs 
pasigavo gyvatę ir tol kan
do, iki nužudė ją. Paskui 
nuėjo, kur tapo įskiepytas 
nuo gyvatės nuodų.

Velionis gatvinių laikraš-

Hearst būtų padaręs didelę 
amerikonams žinią iš to at
sitikimo. Jisai sakydavo:

—Jei šuva Įkanda žmogų, 
tai nėra jokia žinia. Bet 
jei žmogus įkanda šunį, tai 
“tikra žinia/’

ILGIAUSIAS CIGARAS
Washington.

cigarų fabrikantas iš Flori
dos padarė 18 colių ilgio ci
garą ir atsiuntė kaip dova
ną Winstonui Churchillui, 
Anglijos premjerui, kuris 
tada lankėsi Washingtone.

Churchillas smarkiai pa
traukia degtinės ir nuolat 
rūko cigarus.

py perpjovė jam ranką. En- 
nertas, pagaliau^, pašaukę 
policiją, kuri ir suėmė pei
lininką. ■ ■

Areštuotas Konietzny tei
sinosi :

—Aš girdėjau, kad keli 
vyrai valgykloje arti mano 
namų suokaibiavo nuversti 
Amerikos valdžią. Todėl aš 
pasiėmiau peilius ir bėgau 
apsidirbti su šalies prie
šais.—

Konietzny tapo apkaltin
tas kaip ginkluotas užpuoli
kas ; paskui paleistas 
$500 užstato iki 'teismo.

UZ

ŽALINGI PLOJIMAI
Dramos kritikas Jules Re-

— Vienas nard sako:
—Kuomet aktorius blo

gas, tai delnais plojimas 
jam daro jį dar blogesniu:

PAMOKA MEŠKAI— 
NERODYT LIŪTUI 
LIEŽUVIO*

Liverpool, Anglija.—Cirko- 
meška buvo patalpinta ge
ležinėje klėtkoje šalia liūto 
klėtkos. Meška užsimanė 
pajuokauti ir iškišo pro 
grotas liežuvį. Liūtas kapt, 
ir nukando keturis cęlius 
liežuvio, ir apsilaižydamas 
suėdė. 1

BĖGO P AP; AUT 
“SUOKALBININKŲ”; 
TAPO AREŠTUOTAS

Brooklyn, N. Y.—Stepo
nas Konietzny, įsigėręs, be- 
go gatve, mosuodamas 
dviem ilgais peiliais. Praei
vis Earl Ennert palaikė Ko
nietzny kriminaliniu pami
šėliu, sustabdė ir per kovą 
atėmė peilius. Bet Konietz-

“DINGĘS” KAREIVIS 
TEBETARNAUJA

Atlanta, Georgia. —• Kar
eivio Roberto R. Jacksono 
tėvas gavo valdžios prane.- 
Šimą, kad jo sūnus “be ži
nios dingo per'mūšius Ko
rėjoje.” Bet Robertas tebė
ra Amerikoje ir dalyvauja 
armijos manevruose Texas 
valstijoje.

ĖDRUS KARALIUS
Egipto karalius Farukas 

pusryčiams suvalgo šešis 
kiaušinius, bliūdelį košes, 
lėkštę pupų ir išgeria kau
šą kakao (cocoa).

Paprasti Faruko pietūs— 
gabalas avienos, kitas ga.- 
balas veršienos, porcija viš
tienos, pusė perplėštos žu
vies, bulvės, ryžiai, žirniai, 
vaisiai ir kiti priedai.

Pietums jis naudoja ir ki
tokią mėsą, apart kiaulie
nos. Kaipo mahometonui, 
jam uždrausta kiauliena.

Iš paveikslų matome, kaip 
tas karalius nutukęs.

■ t • ■* ,

ta naktį, kada žmogus, pa
kilęs iš lovos, susnūdęs eina 
per kambarį. Dažniausia 
nukenčia vaikai.

Sumaišoma bonkos * ir * 
kartais vieton vaistų išge
riama nuodų. O vaikai bile 
ką išbandys ir paragaus.

Daugelis žūva todėl, kad 
gesiniai pečiai nesutvarky
ti bei elektriniai įrengimai 
sugedę ar blogai prižiūrimi.

Kas savaitę skaitome: 
laikraščiuose, kaip kūdikis 
užsimušė, iškrisdamas pro 
langą; kaip žmogus mirti
nai nusilaužė sprandą, griū
damas laiptais žemyn. Kar
tojasi pranešimai ir apie 
užsimušimus, pasl y s t an t 
naminėse maudyklose (vo- 
nėse).

Daugumos tų nelaimių 
galima būtų išvengti, w jei
šeimininkes bei seiminin
kai planingai tvarkytų daik
tus namie ir vartotų bent,
paprastą apdairumą,, sako 
Apsisaugojimų Taryba. 
Tarp kitko, pataria:

Mahometonų religija už
gina ir ąlkohųlį, bet kores
pondentai nužiūrėjo, » kad 
FaMukas slaptai šnapsuoja- 
si.f .

Iš vargingos ’ egiptėnų 
dauguomenes Farukas yra 
susikrovęs 70 milijonų do
lerių turto.

Faruko senuolis Ismailas, 
apart pačios, turėjo dar ha
remą su 3,000 mergų dėl ly
tiško sau įvairumo.

Farukas davė perskyras 
pirmajai savo pačiai todėl, 
kad ji gimdė tik dukteris. 
Paskui jis paveržė vieno 
Jungtinių Tautų pareigūno 
merginą ir susituokė su ja. 
Antroji pati neseniai pa
gimdė sūnų, kuriuo Faru
kas labai džiaugiasi kaip 
sosto įpėdiniu.

ta. Bile kaip surioglinti 
baldai, pro kuriuos 'sunku 
praeiti, ypač tamsoje. Ei
nant gult numetama avalai, 
kur papuolę. Visur painio
jasi indai, peiliai bei sti
klai. Virtuvėje dažnai pri- 
lieta muiliną vandens ant 
grindų. Per žemai ištem
piama kambaryje virvė ma-

Žiūrėt, kad grindys nebū
tų slidžios. Vonėse vartot 
nes.lystančius guminius di- 
vonukus. Aptvert langds, 
kad vaikai negalėtų iškris
ti. Jei yra mažų vaikų, tai 
uždaryt varteliais laiptus 
viršuje ir apačioje. Baltai 
nudažyt viršutinį laiptą ir 
apatinį. O svarbiausia pa-

žesniems skalbiniams išsi- galvot ir planingai sutvar-
džioyinti, ir tt.. . kyt dalykus namie!

Ypač daug nelaimių įvyks- J. C. K.

Soviety > delegatai patarlėmis
margina savo kalbas J. Tautose';

PYKSTA MOTERIŠKŲ 
SKRYBĖLIŲ 
FABRIKANTAI

New York. — Moteriš
kų skrybėlių fabrikantai 
smerkė madų žurnalą, ku
ris išduoda moterims sekre
tus, kaip jos pačios galėtų 
pigiai pasidaryti skrybėles.-

Žurnalas nurodo, kaip 
moteris, pirkus medžiagų 
už 50 centų, gali pasiga- 
mint tokią skrybėlę, už ku
rią turėtų mokėti krautu
vei kelis dolerius 
giau.

ar dau-

TRAKTORIAI 
IR PAČIOS

Vienos pusiau 
tautelės valdovas 
aiškino atsilankiusiems 
amerikonams, kad vienas 
traktorius atlieka daug 
daugiau darbo, negu dešim
tis pačių. Todėl jis pirko 
traktorių.

Valdovas sakė, traktoriai 
paliuosuos mūsų vyrus nuo

laukinės
Afrikoj

Sovietų delpgatai, Jungti
nėse Tautose kalbėdami, 
dažnai vartoja rusiškas pa
tarles. Jos pabrėžia arba 
pavaizduoja, kas kalbama.

Kitų tautų delegatai net 
pavydi mitrių rusiškų pa
tarlių ir užsirašinėja jąsias, 
kaip skaitome New Yorko 
Times Sunday Magazine.

Rusai turi patarle net 
apie patarlę, būtent:

“Gera patarlė pataiko ne 
į antakį, bet į akį.”

Andrius Gromyko, tarp 
kitko, panaudojo patarlę:

“Nespjauk į šulinį, nes 
gal pačiam teks iš jo gerti.”

Ypač Andriaus Višinskio 
patarlės mirgėjo, kalbant 
jajn dabartiniame Jungti
niu Tautu seimo susirinki
me Paryžiuje. Pavyzdžiui:

“Nekaltink veidrodį, jei 
paties snukis kreivas.”

“Nepilstyk iš tuščio į tuš
čią.” (Ne perelyvai s pusto- 
go v porožnoje.)'

“Nesilaužk į atdaras du
ris.”

1 “Nestatyk šiaudiniu bau
bų.”

“Kiekvienas svirply, žinok 
savo kamputį.”
. “Kūdikis su septyniomis 
nešiotėmis praranda akį.”

“Kiaušinio laukiama Ve
lykoms.”

w I

Anglijos delegatas Selwyn

Lloyd savo kalboje pavar
tojo kaip “rusišką” patar
lę: “Baubianti karvė ne
duoda pieno.”

Višinskis užkirto, kad 
rusai neturi tokios patarlės^ 
Kvaila būtų sakyti, kad 
baubimas sulaiko pieną. 
Lygiai būtų nesąmonė sa
kyti, kad jeigu vyras per 
daug šneka, tai jis beveis- 
lis.

Anglas Lloyd pradėjo 
knistis po patarlių knygas 
ir teirautis. Na, ir surado, 
kad tai ne rusų, bet lenkų 
patarlė. Taip jis ir prisipa
žino, atsiprašydamas Vi
šinskį.

Anglui vertėjui Robertui 
D. Hogg’ui patiko ir daug 
kitų rusiškų patarlių, ku
rias jis surado patarlių žo
dynuose. Taip antai:

“Neužmušęs meškos, ne
pardavinėk jos kailio.” x

“Zuikio pėdsakai gali nu
vest į meškos landynę.”

“Draugai brangesni už 
rublius.”

“Vienam ir du yra armi
ja.”

Višinskis, norėdamas pa- 
brėžt, kaip anglai-ameriko- 
nai “pro šalį*’ kalba, tarė:

“Pas jus yra sunkiau su
rasti teisybę, negu šieno 
vežime adatą.” J. C. K.

KĄ TĖVAS VEIKIA?
Vienas vaikas buvo už

klaustas televizijos progra
moje:

—Ką tavo tėvas veikia?
—Geria,—atsakė vaikas.

I reikalo turėti daug pačių. 3 pusi.—Laisvę (Liberty)— Penktadien., Vasario-Feb. 1, 1952
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Juoda, kaip katilas, S. Paulo 
“Žinių” redaktoriaus sąžinė

gelį Vakarų Vokietijos 
miestų. Aš mačiau Miun
cheno, Niurenbergo ir kitų 
miestų griuvėsius, mano 
akys priprato matyti na
mus be stogų, be langų. Iš 
spaudos aš sužinojau, kad 
hitlerininkai, traukdamiesi 
iš Tarybų Lietuvos sostinės 
—Vilniaus miesto, sunaiki
no, padegė visą eilę pasta
tų : įmonių, gyvenamųjų 
namų. Aš maniau, kad, 
grįžęs į Vilnių, pamaty
siu tą patį reginį, kaip 
ir svetimuose k r a š t u o - 
se. Tačiau jau pirmosiomis 

! sugrįžimo į Tėvynę minu
tėmis aš spėjau pamatyti 
grandiozinius statybos dar
bus. Išlipęs iš traukinio, 
aš pamačiau naujai rekon
struotus Vilniaus geležin
kelio stoties rūmus, mar
muro kolonas, įrengtus so
dus, skverus. Visose gat
vėse vyko statybos darbai. 
Aš pamačiau naujai reko'n- 
struotas gatves su tik paso
dintomis daugiamečių liepų 
alėjomis. Mylimajame Vil
niuje virė taikus, kūrybinis 
darbas. Mane nustebino di
delis autobusų judėjimas. 
Gatvėse nematei be reikalo 

į sėdinčių žmonių. Kiekvie- 
ė i nas skubėjo atlikti savo
Sa.° Paul°-; darbų.

“žinių ” kiek i “Aš gedinausi, kad ilgus 
NTnbJihscnn metus basčiausi Miuncheno b ” ku‘. i DP stovykloje, jog nedaly-

i vynės atstatymo darbe. O 
kam aš dabar būsiu reika
lingas, galvojau, ligonis, 

Su to-

Rašo
LEONAS AUDICKAS
SAO PAULO, Brazilija.— 

Papuolė man į rankas San 
Paulyje išeinąs lietuviškas 
laikraštis “Žinios.” Bevar
tant jo murzinus lapus (iš 
tikrųjų murzini: tiek sti
lium, tiek ir technika), krin
ta į akis keletas žinučių 
apie tėvynę. Kadangi veik 
kiekvienas išeivis po tam 
tikro laiko pradeda ilgėtis 
savo krašto, gimtosios vie
tos bei bendros liaudies 
phichologijos, tai bent ko
kios žinios, kalbančios apie 
jo kramtą, domina, vilioja.

Taip darosi ir su manim, 
jau keliolika metų atskir
tam nuo savo mylimo kraš
to. Skaitau aš iš ten pa
siekiančias žinias su atida, 
su meile, su vilčia kada 
nors sugrįžti į tuos lygius 
ir žalius tėvynės laukus, į 
ramias ir jazminais papuoš
tas bočių sodybas, štai, kad ' 
ir dabar, bevartant mano 
kaimyninių “žinių” lapus, 
sustoju trečiame jų pusla
pyje ir... Tin por tin (kaip 
yra sakoma vietinių-brazi- 
liečių), nepraleisdamas nei 
vieno sakinio, nei vienos. 
raidės, skaitau... nagrinė-! 
jų... (“Žinios,” ------
15-9-1951.) Ir kiek gi čia . 
įvairiausi 
nesąmonių, 
tisai apie visas “žinias, — ..
rioms atremti neturiu fak-Į'’«vau mano^ mylimosios Te- 
tų po ranka (nors ir esu 
tikras, kad ir jos yra su
fabrikuotos) , bet panagri-
nėsime tas, kurioms patei- Pral’adęs sveikatą. 
sinti turiu 'ta patį šaltinį kiomis mintimis as ėjau į 
(“Tėvynės Balsą” No. 13, fepatrijacijos skyrių. .Kai 
siu metų), iš kur ir “Žinių” 'atėjau į sį skylių,, pii- 
redaktorius, sako, tas ži-, miausia man išdavė pinigi
nius paėmęs. į į1? ,Pasa]Pa’T ^2 pasiuntė

Štai, sanpauliškės “Ži- j viesbuti. Kaip tai buvo is 
nios,” rašydamos apie vie- karto ^nepanašu i tai, apie 
ną DP, grįžusį į Lietuvą, ■ 
sako:
i “Iš Vakarų Vokietijos 

gpluencheno D P si 
^sugrįžo ----------- --------

kas, kuris dirba buhalteriu 
Dzeržinskio rajono namų 
valdyboje, Vilniuje, o nak
ty praleidžia naktinėje sa
natorijoje, nes džiova ser
ga.

“Taigi, Lietuvoje ir džio
vininkai turi dirbti.”

Ką gi pagaliau “Žinios” 
nori tuomi pasakyti? Jos 
nori įtikinti savo skaityto
jus, kad dabar, Lietuvoje, 
net ir džiovininkai (su
prask gerai — net ir džiovi
ninkai!—L. A.), net ir ligo
niai priversti dirbti... Sta-, 
linui. “Žinios” ištisai pil
nos tokių žodžių, kaip: ka
napas, azijatas, nemokša ir 
tt. Su tuom jos mano ati
traukti išeivį nuo meilės sa
vam kraštui, nuo pritarimo

• dabartinei, Lietuvos plačio
sios liaudies pasirinktai li
nijai. “Žinios” instinkty
viai kaldamos į jau seniai

: nusidėvėjusią Gebelso te
kia, tikisi suklaidinti tuos 
skaitytojus, kuriems sun
kiau prieinama kita, ypač 
iš Lietuvos ateinanti spau
da. Bet, kaip jos nemeluo
tų, kaip nefabrikuotų, nors 
ir nevisupmet, pasiekia mus 
ir tikros'žinios, kurių tiek 
“Žinių” redaktorius, tiek jų 
leidėjas, labai bijosi.

Faktai
Pažiūrėkime, kad ir 

iš Vokietijos grįžusį 
čiaką: kaip žinią paduoda 
sanpauliškės “žinios” ir 
kaip pats Barčiakas. rašo 
“Tėvynės Balso” 13-tame 
numeryje:

•L 71950 m. rugpjūčio mėn. 
aiš grįžau į gimtąjį kraštą 
iš svetimų kraštų. Užsie- 
hy j marute ko matytf-dau-

ką kalbėjo man reakciniai
i elementai perkeltųjų asme- 

stovykloje.
Stovyklos dien$ manęs paklausė, kur 

Alfredas Barčia- aš norėčiau dirbti. . Aš tu-

Sekančią

apie
Bar-

nėjau pasakyti, kad sergu 
džiova. Kalbėjęs su mani
mi darbuotojas nė kiek ne
nustebo. Tokių ligonių, kaip 
aš, ne vienas grįžta iš sve
timų kraštų. Jie tuojau pa
kėlė telefono ragelį, pa
skambino į miesto socialir 
nio aprūpinimo skyrių ir 
susitarė mane pasiųsti į 
tuberkuliozės dispense r į 
Čia mane peršvietė- rentge
no aparatu, padarė plaučių 
nuotraukas.

—Nesijaudinkite, — pa
sakė mane tikrinęs gydy
tojas. — Jus pasiųsime į 
vieną iš tuberkuliozės sana
torijų; jus ten išgydys.

“Aš žinojau, kad tuber
kuliozė išgydoma. Tačiau 

■pasisakiau gydytojui netu
rįs lėšų. Jis man tuojau at
sakė, kad Tarybų Lietuvo
je gydymas nemokamas. 
Neužilgo aš jau gydžiausi 
Aukštosios Panemunės tu
berkuliozės sanatorijoje.

“Kai mane išrašė iš sa
natorijos, man. pasakė: 
procesas sustabdytas, ta
čiau jūs dar turite būti gy
dytojų priežiūroje. Atvy
kęs į Vilnių, aš pradėjau 
dirbti pagal Specialybę bu
halteriu vienoje iš Dzer
žinskio rajono namų valdy
bų. Po darbo aš vykstu į 
naktinę sanatoriją, kur to
liau taisau savo sveikatą. 
Naktinėje sanatorijoje duo
damas specialus maistas, 
besiilsintieji prižiūrimi gy
dytojų, užsiima sportu, 
skaito, linksmai praleidžia 
laisvalaikį. Už buvimą nak
tinėje sanatorijoje man mo
kėti nieko nereikia. Išlai
das apmoka profsąjunginė 
organizacija:-------------

“Taip, grįžęs į Tėvynę, aš 
susigrąžinau sveikatą. Tė
vynėje aš pamačiau, kaip 
aukštai tarybų valdžia ver
tina kiekvieną darbo žmo
gų.”

Tai štai, mielas skaityto
jau, tikroji žinia, teisinga 
žinia, paduota paties džiova 
sergančiojo ligonio. Aty- 
džiai perskaityk abi žinu
tes ir pats padaryk išvada: 
ką nori pasakyti “Žinių” 
redaktorius ir kaip apie tai 
rašo (pasisako) pats Alfre
das BarČiakas.

Taip, Alfredas buvo ligo
nis, jam grėsė ligos išsiplė
timas ir... čia suprasi, 
mielas skaitytojau, kokios 
pasekmės susidaro nespėjus 
palaužti tuberkuliozės, plė
tojimąsi pačioje jos pra
džioje. Bet kitaip Įvyko su 
Alfredu Barčiaku. Jis, me
tęs į šalį visus reakcionie
rių melus apie jo mylimą 
tėvynę, visus jų grasinimus, 
šiandieną džiaugiasi atga
vęs prarastą sveikatą—lai
mingas, padeda atstatyti 
karo nuniokotą Lietuvą. 
Tai tik dėka naujai tėvynės 
santvarkai, moderniškiems 
mokslo procesams ir žmo
gaus žmogumi susirūpini
mu ir meile.

Kitaip dedasi kapitalisti
niuose kraštuose, kur dar
bo žmogus jokios vertės ne
turi (jei bent tik tada, 
kada kapitalistai gauna 
iš jo ar jo darbo didelę 
naudą), kur ligoniai veik 
ištisai paliekami jų pačių li
kimui. Pažiūrėkime kad ir 
čia, kur gyvena “Žinių” re
daktorius ir šių žodžių au
torius. Ar daug yra rūpi
namasi ligoniais? Tiesa, ir 
Čia yra valdiškų ligoninių 
bei tuberkuliozei ir kitoms 
užkrečiamoms ligoms gydyF 
ti sanatorijų. Bet... tik 
labai retais atvejais ir su 
gera rekomendacija paten
ka į jas darbo žmogus. Ar 
žino “Žinių” redaktorius, 
kiek yra Brazilijoje sergan
čių tuberkulioze? Ar jis 
žino taipgi, kiek yra šiai li
gai gydyti ligoninių ir kiek 
lovų?-

Man pačiam teko patirti
Šių žodžių autoriui tą vi

są teko patirti ant savo kai
lio, per 10 metų besigydant, 
beieškant malonės po tu
berkuliozės sanatorijas ir 
kitas šiai baisiai ligai gy
dyti vietas. Ir nors pasku
tiniu laiku tapo pravesti 
įstatymai, apdraudžiant šia 
liga sergantį ligonį, bet tik 
įstatymai; visai kitaip yra 
tikrumoje, ka’da ligonis nori 
panaudoti juos į praktiką.

(Bus daugiau)

Detroit, Mich. Baltimore, Md. W. Pullman, III
Patyrimas dalyvaujant
Laisves vajuje 

Į^lln. ■—»——- - 1 J - - - *•

Geras būdas gauti naujų 
skaitytojų, tai užrašinėti Lais
vę ūž $1 aht vieno mėnesio < 

pilietines teises i laiko dėl išbandymo. Laisvės* 
vajininkki ir pati Laisvės ridj

Gal dar turi neužtektinai 
judošių-iskarijotų

Sam Sweet, unijos Veikėjas 
Chryslerio trUste, kuris veikč 
keliose įstaigose 51 lokale, 
buvo gavęs 
1946 metais.

Kadangi jis buvo labai ministracija turėtų, gana pla- 
veiklus, kada buvo kilęs 100-1 
dieninis Chryslerio įmonėse 
streikas, tai, žinoma, __ ...
bai nepatiko Wallstryto trus^ 
tui.

Kad suvaldyti tokius unijos 
viršininkus ir valdybos narius, 
kurie stoja prieš Wallstrytą, 
o nebuvo tokiais, kaip Walter Sherbow rezignavo 
Reutheris, kurie tik dirba J 1 - 1 
kooperuodami su Wallstryto 
valdininkais Washingtone, ra
do reikalą tam Sam Sweet 
atimti pilietines teises ir de
portuoti.

Taigi, Wallstryt kreipėsi 
prie savo tarno Justicijos De- 
partmento galvos ^McGrath, 
kad jis pagelbėtų sutriuškinti 
Sam Sweet.

Justicijos departmentas pa
traukė Sam Sweet į teismą 
atėmimui pilietinių teisių. Da
lykas atsidūrė pas federalį 
teisėją Lęvin.

Per metus laiko išgulėjo jo 
dalykas teisme, kol priėjo jo 
eilė teismo' procedūroj, 
turėjo stoti į teismą sausio 
dieną, šių metų, apgynimui 
vo pilietinių teisių.

Bet įer visą tą laiką Justi
cijos Departmentas jam pas
toviai grąsino visokiais perse
kiojimais, jeigu jis pats nepri
sipažins, kad gavęs pilietines 
teises nelegaliai.

Kadangi jis jas gavo lega
liu būdu, net laike antrojo pa
saulinio karo laiku, kada 
kiekvienas buvo net per koš
tuvą sijojamas, tai jis,.4)ąr^U^ 
kė, kad jis nekaltas.

,! Tah? Justicijos Departmentas,. 
netuifėdantas' dąrodymų Į p£ieš I 
Sam Sweet, buvo priverstas 
pareikalauti teisėjo Levin, 
kad jo dalyką prieš Sam 
Sweet nukeltų iki gegužės 
mėn. 1952 metų, nes nesą pri
sirengę jį persekioti.

Pasirodo, kad tas lojališku-^ 
■ mo “raganų” komitetas dar 

neprikepė blynų iš išklaustųjų 
lengvatikių.

čiai vartoti šitą būdą.
Aš čia nesigilinsiu 4 šį 1AA1VA*VUV . , t.

i tas la- Liausimą. Aš manau, kad vi- 
siems gali būti gana aišku. 
Būtų gerai, kad pats Laisvės 
štabas šį klausimą plačiai! 
apibūdintų.

Kriminalinio teismo teisėjas 
» iš vietos 

todėl, kad negalėjo žmoniškai 
pragyventi ir vaikams duoti 
mokslo iš $15,000 algos į me
tus! Man gaila šio “vargšo”, 
čia būtų ne pro šalį, tačiau, 
priminti, kad darbininko nie- 
tinės įeigos tesiekia nuo $2,* 
000 iki $3,000. O kaip yra su 
tų žmonių žmonišku pragy
venimu arba jų vaikų moks
lu?

Jis 
22 
sa-

avelės,” 
visokių 
nekaltų

Miami, Fla.
Kalėdines šventės, svtečiai 
ir viešnios

Laikas taip greit bėga, kad 
nepajunti kaip jis prabėga. 
Nors jau bus pavėluota, betgi 
svarbesnių dalykų negalima 
praleisti.

Geras Buvo LDS 2 Kudpos 
Susirinkimas

5-tą dieną sausio įvyko susi
rinkimas Lietuviu Darbihihkų 
Susivienijimo anthoš kuopos. 
Susirinkimas įvyko j. Stūko sa
lėje. Narių susirinko daug, gal j’ Kūčių vakarą turėjom pas V. 
kokie 25* Visi uoliai 'mokėjosi ūhaugUš Tamošiū’hUs. Draugės z
savo duokles finansų Sekreto
rei Lilliarf Faron.

Pirm šio 
pasigirdę balsų, kad West Pull- 
mano antrą kuopą reikią su-, 
vienyti sū Roselatado kuopa. 
Susirinkimas tą mintį atmetė. 
Pasirodė, jog ahtros kuopos 
nariai skaitlingai lankosi su
sirinkimuose. Procehtaliai i- 
mant, tai jie lankosi ‘skaitlih- 
giau negu daug didesnių kuo
pų nariai. Narių West Pulhnri- 
no kuopa turi virš 50. L ‘

Vienbalsiai perrinkta Icuo’posl ___ ________
valdyba šiems metams. Pirmi-|susj§jom pas"draugus"Meiso- 
ninke pasilieka Ona Jašmantie- nūs. Kadangi draugų Meisonų 
nė, finansų sekretorė Lilian dukrelė Aldona yra atvažia- 
Feron. Ji labai gabiai vędą ;yUsi *pas 
finansinį reikalą.

Protokolų sekretorium pasi
lieka S. Tilvikas, o iždininkė 
M. Mikutienė. Vice-pirmininku 
bus P. Razmus, o kasos globėju 
Mikutis. 1

Nariai yra pilnai pasitenki
nę savo valdybos darbu.

Susirinkime dalyvavęs aps-. 
kuities pirmininkas Montvilas 
patiekė įvairių svarbių nurody
mų apie LDŠ reikalus. Jis 
prašė, kad kuopa išanksto rū
pintųsi sudaryti lėšų delegatų 
pasiuntimui į seimą, kuris šią 
vasarą įvyks Detroite.

Aptariant Centro Valdybos 
nominacijų klausimą, pasireiš
kė vieningas ’ nuristatymri&/ 
Naujų kahditytų,'ii$į)Asiūlyta.' 

1 ’ ;“id ’-4 ; ’pasikartoja < West'pullmanieciai vienbalsiai 
gana dažnai^ žn^niiFnutarė surengti balių kurį bent - , . t-i

įvykių, subatvakarį sausii.1 mSn^į; nevs« Ele!la:

TamoŠiūniėnė ir Damskienė 
yra geros valgių gamintojos, 

susirinkimo buvo tai Prigamino visokių skanu-
rnynų pagal lietuviškus ir a- 
merikoniškus papročius. Ne 
tik kūčias atžymėjom pagal 
sehuš papročius, bet kartu 
Atžymėjom susirinkę draugų 
ir draugių būrelis ir Anasta
zijos Paukštienės gimtadienį. 
.Taipgi turėjom ir tolimą sve
čią gerb. draugą Seną Vincą- 
Yakštį. Buvo labai malonu su 
draugu Vincu višiems pasima
tyti.

Gi Naujųjų Metų pasitikti

vienas palygini- 
reikia prisiminti. 
Md., sausio 18 ,d.

Štai dar 
mas, kurį 
Centreville, 
mirė fabrikantas G. M. Mof
fett. šitas žmogus pradėjo 
savo gyvenimą kaipo papras
tas darbininkas. Užsidėjo kor- 
nų apdirbimo fabriką (’’Corn 
Products Refining Co.”) ir į 
50 metų prisilupo iš savo dar
bininkų $200,000,000 turto. 
Be abejo, jo darbininkai mirė 
biedni ir gyveno bemoksliai. 
Nėra jokio , rašyto įstatymo, 
kad gintų darbininką nuo iš
naudojimo. Darbininkas netu
ri jokio būdo įstatymiškai gin
ti save nuo išnaudojimo, arba 
apginti savo sveikatą arba gy
vybę.
^y.Štąi' laitas gana “menkas” 
dai^keliš, kuris

t tėvelius ant visos 
žiemos, tai sumanė, kad rei
kia pasikviesti būrelį draugų 
užbaigti senus metus ir pasi
tikti naujus metus.

Draugai Meisonai vaišino 
svečius visokiais skanumynais 
iki gilios nakties. Taipgi ant 
naujų metų sulaukėm malo
nių svečių iš Cleveland, Ohio.

Tai buvo draugai Danai ir 
draugė Rubienė. Danai pabus 
Miami iki gegužės mėn., o Ru- 
biėnė tai pribuvo tik pora sa
vaičių ir išvažiavo- į savo seną 
gyvenvietę Clevelandą. Buvo 
labai malonu susitikti su drau
ge Rubiene, nes aš jos laukiau* 
per pastaruosius penkis me
tus.

Taipgi turim ir daugiau 
svečių. Iš 'B’klyn, N. Y., Sut
kui, iš NW Kaven, Conn., Mi
lerienė ir čirvinskienė, taipgi 
iŠ Clevelando draugė Sklierie-

SVEIKINIMAI
(Tąsa nuo 2 pusi.)

Prisiuntė laiškais ir asme- / * 
niškai įteikė dovanų suvažia
vimo proga šie asmenys:

P. Poškaitis, fe'klyn, $10.
O. Višniauskienė, B’klyn, 

$5; Lilija, B’klyn, $5; Joe K., 
B’klyn, $5 ; Bridgeportietis $5 ; 
Judita Sadauskiene, B’klyn, 
$3; Jonas Kentra, Geneva, 
Pa., $3; D. ir F. Mažialiai,' 
Richmond Hill, '$3; Viktoria 
Puchin, St. Louis, Mo., $3; 
Leonard. Zurnis, B’klyn, $3; 
Mary Kreivėnienė, B’klyn, $2; 
D. Mičiulis, B’klyn, $2; 'Jo
nas Vaitiekūnas, B’klyn, $2; 
Mary Adams, Rich. Hill, $2; 
Anna Philips, Stamford,, $2; 
J. Gavėnas, B’klyn, $1; R. 
Skuja, Tacoma, Wash., $1; 
Ann Stelmok, N. J., $1 ir Pet
ras Poškauskas, Rich. Hilt, $1.

JEI NE TRUMANAS, 
TAI STEVENSONAS

Chicago. — Demokratas 
Illinojaus gųbėr n a t o r i u s 
Adlai Stevenson’as sakė, 
tik tuomet kandidatuotų į 
prezidentus, • jeigu Truma- 
nas atsisakytų nuo kandi
datūros.

Ar tik lietuviai vieni?
Daugelis lietuvių mano, 

kad tie raganų gaudytojų 
agentai tik pas vien lietuvius 
lankosi po namus, ir randa 
dar tokių “geraširdžių,” kur- 
rie, kaip “nekaltos 
patys nueina ten 
“jiems” išrodančių 
atsakymų atsakinėti.

Bet randasi daugelis man 
žinomų negrų unijistų, ameri
konų unijistų ir kitokių tautų 
žmonių, kuriuos • tos raganų 
gaudymo komitetas norėjo į- 
traukti į savo tinklą.

Bet pasekmės pasirodo 
jiems prastos iš visų kitų, kaip 
negrai, taip lygiai visi kiti 
amerikiečiai nė atydos į tuos 
raganų gaudytojus nekreipė.

O jeigu gavo “supena,” tar 
tenais prie advokato pareiškė 
jiems, kad nieko bendro su 
tuo komitetu jie neturi.

Tai taip reikia pasielgti, 
kad savo ir kitų teises išgel
bėti. Foliticus

tai nekreipia he atydos. 
Mrs. Mildred 
motina, gyvenanti lūšnoje, ku
rioje nėra vandens, turėjo ei
ti kasdien toli 
dens dėl savo 
ji buvo išėjus, 
ir sudegė iki 
dviem vaikučiais!

Kas jums sakė, kad visi 
žmonės yra lygūs ir turi ly
gią progą kaip žmogus gyven
ti? ? *
Baltimore & Ohio geležinke
lio 125 metų gyvavimo 
sukaktis

ši geležinkelio kompanija 
125 metai atgal pradėjo va-, 
žiuotę mieste, arkliais traukia

mą. čionai gimė pirmas garve- 
žis ir išsivystė iki šių'dienų 
elektrinio ir dizelinio lokomo
tyvo. Kompanija, kad paįvai
rinus savo 125 metų gyvavi
mo sukaktį, pradžioje šių 
metų paleido 116 savo darbi
ninkų iš darbo!

Bethlehem plieno kompani
jos, Sparrow Point, Md., 600 
darbininkų išėjo į “neteisėtą” 
streiką. Už keleto diėhų išė
jo į streiką kiti 5;000 darbi
ninkų.

Unijos United Steelworkers 
of America Local 2609 vado-* 
vau ja streikui. Jeigu darbinin
kai laikysis taip, kaip iki šiol, 
tai streiką laimės. Tas Pats

sausio
Tuomi pavesta rūį>iritiš ' valty- 

Funderbark, bai. Visi pasižadėjo padėti yril- 
dybai kuo galėdami, 
įvairių '< 'ddVanų.
įvyks toj pačioj! Ji Stuko sa 
635 West 119th St.

Susirinkimui pasibaigus trum 
pai kalbėjo L. Prūseika a 
LDS reikalus. . ‘ :

Šis susirinkimas buvo vienas 
iš geriausių. Dalįjv^vęs.

' Vietiniai draugai ir priete- 
liai irgi jau sugrįžo. Juozas 
ir Marytė JCrupp, Jonas iii

parsinešti van- 
šeimynos. Kai 
lūšna užsidegė 
pat žemės su

’Parcneimtti Maryte. Coc^'Taipgi Krupp? 
it- dukrele Hefen atvažiavo

Binghamton, N. Y

,3ie

1 1 ‘ f ,
Iš kairės į dešinę: Gen. Omar Bradley, šekr. Dean 

Achesoh ir John -Foster Dulles. Visi trys Senato komi- 
. sijoje, reikalavo, kad Senatas be/ jokio delsimo užgir

ių sutartį su Japonija. Sutartį ir paraše ponas Oulles.

LIGONIAI 
i .

Susirgo Katrina Juozapai- 
tieiiė dideliu šalčiui Yra savo 
namuose po gydytojo prie
žiūra. Jos adresas: 82 Lake 
Ave. ,, I

Ji sveika būdama gerai pa-’ 
sidarbuodavė ypač dėl LD$ 6 
kuopos. Daug ir visados par
duodavo tikiėtų.

Povilas Mikolajūnas serga . 
rimtai širdies liga. Guli ligo
ninėje. Eina iš lengvo sveikyn.:. 
Turės ilgai ilsėtis. Taigi, iš 
Mikolajūnų šeimos net du na
riai randasi ligoninėje — jis 
pats ir jo dukra Lillian, jau
nuolė, kuri jau seniai serga.
Taipgi serga Florence žvirb

lytė.
Visiems ligoniams vėlinu

* ' r »■ p *

greitai ir pijnai pasveikti.

pas tėvelius, rodos ant visos 
žiemos. Helen Krupp labai 
graži jaunuoly. Tai seniai bu
vau mačiusi'tokią gražią lietu
vaitę. Draugai Krupp ir Coch 
gyvenk pusę laiko Detroite ir 
pusę laiko Miami, Floridoje. 
Abieji turi gbažius namus 
Miaini.'

Taipgi šiuos žodžius rašant 
sužinojau, kad ir Mitzė Bovi- 
nienė iš Brooklyn, N. Y., aU 
važiavo praleisti kelis mėne
sius Floridos šiltoje saulutėje. 
Na, tai taip ir slenka gyveni
mo dienos. Vieni atvažiuoja, 
kiti išvažiuoja. Visiems patin
ka šiltas kraštas, tik gaila, 
kad nekurie turi keistą supra
timą. Raitais tokių žmonių 
yra, kad atvažiuoja ant trum
po laiko ir kaip jau sugrįžta^ 
iš Floridos, tai kurie dar nėraį/ 
buvę Floridoj, tiems pripasa
koja visokių kvailysčių. Kuo 
trumpiau buna čionai atva
žiavę, tuo daugiau visokių ne
būtų dalykų namo parvažiavę 
pripasakoja. Kiekvienas žino, 
kad nei Floridos valstija nėra 
viršgamtiška, nei kitos valsti
jos. Visur tie patys pyragai 
dėl darbo žmonių. Tik tame 
yra skirtumas, kad čionai iš- 
tikrųjų gražu gyventi, todėl, 
kad visuomet .šilta. O ypatin
gai tam, karti reikalinga šilto 
oro. Bet stebuklų nedaro nie
kur. Ėėt aš iš savo pūsės pata
riu nuoširdžiai, kad jeigu kam 
aplinkybės leidžia, tai čionai 
lengviau gyventi negu žiemi
nėse valstijose. Peteliškė

Sveiksta Paulina Bakšienė, 
kuri sirgo didėliu šalčiu slavo 
namuose, 41 Glenwood AVe. 
Randasi po gydytojo priešių-1, 
ra. 1

Paulina sveika būdama vi
sados parengimuose gaspadi- 
niaudavo.
Baigia sugyti Veronika Kap- 

son — KapiČiauskienė, kurią 
automobilius buvo labai užga-’ 
vęs. Jau bus du mėnesiai kaip 
draugė mažai kur galėjo išei
ti. Visą laiką gydytojas lankė 
ją nartiuose. Veronika sveika 
būdama buvo dažha paregi
mų lankytoja.

Džiugu matyt drauges 
sveikštaiit. Josephine <įmąmi į-pSTčdas.

Nepažįstąs spalvų
Washington. — Pulkinin

ko Johno H. Schnell’ib žmo
na sakydavo, kad j ik nepa
žįsta špalvų. Mat, jis peik
davo jbs suknelių spalvas.

Pulkininkas pasiryžo įro
dyti, kad pažįsta spalvas. 
tĖjnė piešti paveikslus alie^j 
jiniais visokių spalvų da
žais. Ir jam sekėsi......

Jo paveikslai dabar prL

4 P3wl. * Lapv© JUberty)-'Penktadieni YaatyioF^b. la 1952
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f Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)
K

Klementas, Poška, Baužas (Bohuš), Stanevičius ir ki
ti — tai pirmutiniai tų laikų žemaičių kalbos gynėjai ir 
žemaitiškos raštijos darytojai.

Štai kaip rašo Poška apie tuos, kurie niekina lietuvių 
kalbą:

... liežuviu prigimtu visi kalbėt gėdis,.
Svečiopai jau ževernoj kitaip pasirėdęs, 
O kiti didei juokias iš kalbos tėviškos 
Ir nenori girdėti mūsų lietuviškos.

nors

Stoka trijų žodžių

Daug metų, kaip neskaitau 
“Keleivio,” bet kartas nuo 
karto pasitaiko perleisti aki
mis jo turinį. Kuomet jis pa
sitraukė iš darbininkiškos dir
vos, tai jo turinys pradėjo 
blukti ir blukti iki nubluko, 
kad nebeliko nei mažiausios 
darbininkiškos kibirkštėlės.

Kiekveiną syk, kaip paimu 
“Keleivį,” tai vis metasi į akis 
tas biaurus skelbimas,, kur 
garsina knygą apie Staliną. 
Būk, toj knygoj yra parašyta, 
kaip Stalinas, būdamas j Au
nas, “buvo valkata ir plėšė 
bankus.” Man buvo labai įdo
mu, ar kartais negausiu pas 
skaitytojus pamatyti minėtą 
šlykštybę, bet veltui, skaityk
loj ai sako:

— Ką? Mokėsiu pinigus ir 
skaitysiu;, kad penkiasdešimt

Kitas lietuvių kalbos gynėjas, kunigas Baužas, 
rašė lenkiškai, savo rašte stengiasi iškelti lietuvių kalbą, 
karštai nurodydamas jos' senumą ir turtingumą..

Taip besidarbuodami, žemaičiai nepasiliko šalyje nuo * 
bendros demokratinės srovės Lietuvos šviesuomenėje. 
Kaip apskritai Lietuvos šviesuomenė 19 šimtmečio pra- L 
džioj atkreipė atidžią į baudžiauninkus ir užtarė juos, Į įam atgal’kažin kas iš* 
taip pat darė ir lietuviškai kalbančioji žemaičių šviesuo-1 piešė banką? Amerikoj bar
menė. • *• j kų plėšimas pavirto sportu,

Kaip karštai mylėjo tuomet lietuvių liaudį, kaip, gy- beveik nėra tos savaitės, kad 
nebūtų išplėšta bankas.

i Kad niekas negirdėtų, tai 
aš keleiviečiams į ausį pakuž
dėsiu tris magiškus 

jo jus pridėkite tuos 
j prie minėto 
jie: “Stalinas 

Pamatysite, 
rodyklė atgal 
lierių gadynės, o Michelsonas 
galės 
kėdėj ramiai svajoti nabaš- 
ninko 
kaip dievo galybė sutvėrė ta 
milžiną uodą ir pasakė jam: 

į pelkes ir iš ten 
tau padės 

štabas.
negalės 

DDT.

bą mūsų šeimininkių, kurios 
dažnai nebūna už tai net pa
gerbtos. Jos susirinkime apsi
ima be jokių didelių maldavi
mų ir parengfrne nusidirba 
iki pavargimo. Bet kažin, ar 
jos žino, jog jos yra lygiai 
tiek vertos savo darbu, kiek ir 
kiti: kaip tai redaktoriai, kal
bėtojai ar kiti panašūs veikė
jai politinėje darbuotėje?

Man vakarienė labai pati
ko, bet po vakarienei — tai 
nekokį buvo pyragai. Ne svar
bu, į kurį kampą nusisuksi, vi
sur gaudavau barti nuo drau
gų ir draugių, net ir Antanas 
atidavė savo dalį, už “tingų 
rašymą” į dienraštį. Pateisin
ti save ir mano tą nelemtą 
tingumą, tai būtų tuščias dar
bas. Tačiau aš tikiu, jog tūli 
draugai ir pasiilgo manęs, 
kaip ir aš pasiilgau kitų. La
bai pasiilgau " draugų Baltru
šaičio, Ramanausko, Jasiulio- 
nio, Balsio ir kitų. Be galo 
platus tuštumas pasidarė mū-

vai jautė jų vargus ir jų svarbą, vaizdžiai parodo šios 
Dijonizo Poškos eilės:

Su krosnia griničelė, kurioje gyvenu, ’ 
f Tamsi, o vietoj lango lentikės tarp sienų:
/ Toj per dienas ir naktis ir dūmas ir garas
’ Kruvin akis, blakstienus, krintančias ašaras.

Valgyms—lapai daržiniai, bėralinė duona, 
O kaušas vandens vėsin trokštėjimą kūno: 
Vietoj lovos — suolas virkštėmis paklotas, 
Ant kojų apavimas—vyžos šešlankuotos; 
Apjuostuvas iš virvės, o kriekliai iš skrando— 
Tai apdarai, po kuriuos kūno paukščiai lando...

• Vis tai turi kęsti tie, kurie pagamina visus šia pasau
lio turtus. Poška šiais žodžiais aprašo baudžiauninkų 
darbo svarbą: -

O kas gi tuos išskynė pievas, dirvas, laukus? 
Kas sausomis padarė tas pelkes bedugnes? 
Kas akmęnis suskaldė su gelžiu per ugnis? 
Kas iš upių išvalė botyrines uolas, 
Ant kurių eldžios, laivės tankiai susikulas?

- * Kas vieškelius ištaisė, smiltimis išpylę; 
Ir iš abiejų pusių tą perkasą gilią?
Kas po daržus tuos gražius medžius' pasvadino?
Kas tuos kalnus su dauboms dailįai sulygino?

w u, Kas pastatė tas* baltasrtriobas mūrinyęias? > 
’ • Iš plytų ar1 iš akmens blizgančias bažnyčias?,,, ,

Kas tųoš žemčiūgus,, auksus,<sidabrus nupelno?-— 
Vis tai( kruvins prakaitas ir mužiko delną V '

Kitas tų laikų rašytojas, kilęs iš žmonių, Antanas 
Strazdas-Strazdelis taip aprašo baudžiauninkų vargus: 

Blogas jam tankiai pašaras, i a 
Saldžiausi pietūs—ašaros,

Po galva kumštelis— 
Visas bankietėlis,

• Ak bėda!
• Nėra jam laiko vaitoti, ■* « ; r

Ligos prispaustam dejuoti;
Ateina adyna, 
Urėdas budina:

“Eik dirbtų!”
Noras apšviesti sodiečius padarė didelę atmainą ne 

tik skaičiuj, bet ir turinyje raštų, jiems skiriamų. Se
niau sodiečiams buvo rašomi beveik vien dvasinio turi
nio raštai: giesmių ir maldų knygos, pamokslai, kate
kizmai, evangelijos ir kiti’toki. Dabar svarbiausią vietą 
užėmė pasaulinio turinio raštai ir pamokymai.

Naujas palinkimas vaizdžiai apsireiškė skaičiuj išleis- 
?ų elementorių. Taip, dar jezavitų išleistasis elemento
rius “Mokslas skaitymo rašto lietuviško” nuo 1800 m. 
iki 1861 m. buvo atspausdintas net 22 kartu.

Be to, tais laikais buvo išleista dar 10 naujų lietuviš
kų elementorių, iš kurių du išėjo po 2 kartu.

Kajetonas Nezabitauskis 1824 m. išleido “Naują 
' mokslą skaitymo dėl mažų vaikų”; 1838 m. nežinomas 

autorius išleido: “Mokslą skaitymo”; 1842 m. Daukantas 
išleido: “Abėcėlą”; 1846 m. Aleknavičius .— “Elemento- 

* torių,”' kuris 1858 m.'buvo antrą kartą naujai atspaus
dintas; 1848 m. Liachavičius išleido “Naują mokslą 
skaitymo”; 1852 m. Didinskis — “Mokslą lietuviško 
skaitymo”; 1855 m. Juzumavičius išleido “Didįjį ele
mentorių,” atspausdintą 1860 m. L 3-859 m. kun. M. 
Brunza išleido “Lementorių”; 1860 m. išėjo dar du nau
ju elementorių nežinomų autorių.

Vis tai parodo, kad tuomet ne mažai rūpintasi sodie
čių švietimu.

Be to,, nuo 1846’m. beveik kas metai buvo leidžiami lie
tuviški kalendoriai, sodiečių reikalams skiriami.

Maža to, Sodiečiams buvo leidžiama knygelių su pa
mokymais ir praktikos patarimais.

Taip, 1823 m. Rupeika išvertė iš lenkų kalbos ir iš
spausdino “Joną iš Svlsločės,” antrą kartą atspausdintą 
1860 m.; 1829 m. Stanevičius išleido “šešias pasakas Že- 

’ maicio” ir antras šešias “Krizo Donelaičio, Prūsų Lie- 
- tuvininko”; 1836 m. Tatarė išleido “Pamokslus išminties 

ir teisybės,” antrą kartą atspausdintus 1851 m.; 1864 m. 
išėjo Daukanto “Fredro pasakos” ; 1860 m> išėjo Akelai-

8 Lio “Kvestorius po Lietuvą bevažinėdams, žmonis bemor 
>x*kinąs”; taip pat Dovydaičio “šiaulėniškio senelio” pir- 
I' moji dalis.

(Bus daugiau)

žudžius, 
žodžius 

skelbimo, šitai 
vogė elektrą”! 
kad jūs biznio 

nukris iki škap-

užsitarnauto j” poilsio

Bagočiaus svajones,

“Eik 
pulki komunistus, 
Grigaitis ir Keleivio 
Jokia galybė tavęs 
sunaikinti, ; išskiriant 
Amen.”

su dienraštyje. Kas jį užpil
dys? Atsakymas: mums pa-į 
tiems reikia sukaupti spėkas 
ir atpildyti tuos nuostolius.

Jaunutis.

Kiekvienas galės išgirsti 
kalbant Wm. Patterson’ą

Civilių Teisių Kongreso 
pildantysis raštininkas, Wm. 
Patterson, ką tik sugryžę iš 
Paryžiaus, kur jis buvo nuve
žęs skundą į Jungtinių Tautų 
posėdį, dęl genocido Jungti
nėse Valstijose.

Tą skundų knygą, kuri per 
Wm Patterson suredaguota ir 
užvardinta “We Charge Ge
nocide,” turėjo pripažinti ir 
kolumnistas White, kurio ko- 
lumna randasi Detroit Free 
Press.

White yra reakcininkas, 
bet per savo kolumną buvo 
priverstas pasakyti, kad net 
75 nuošimčiais tie skundai yra 
pilnai pamatuoti.

Skaitytojai turėtų dalyvau
ti ir išklausyti Win. Patterson, 
sekmadienyje, 2:30 vai. po 
pietų, 3 dieną vasario. Suėji
mas atsibus Madison Ball
room, ant Woodward gatvės 
prie Forest Ave.

—o—

rez<er- 
stalų daly-

tai dalyvaus
veikėjų ir

Visas pelnas nuo to ban- 
kieto eis į apgynimo fondą.

Kadangi vieta bankietui ne
labai erdvi, tai vietinis komi
tetas buvo priverstas 
vuoti vietą prie 
viams.

Kaip girdėtis, 
daugelis unijų
“Toastmaster” bus pagarsėjęs 
advokatas Morris Sugar.

Dėl rezervavimo sau. vietos , 
kreipkitės prie Komiteto Ap-« 
gynimui Sveturgimių, 
303, 1442 Griswold 
pašaukite telefonu: 
278. Kad galėtumėt 
ti tame bankiete.

—o—
Veikimas turėtų pagerėti

Iki šiol veikimas po 10-tą *

Room
St., arba 
W0-16- ‘ 

dalyvau

Abner Green, veikiantis 
raštininkas Nacionalio Komi
teto Apgynimui Sveturgimių, 
turėjo išbūti kalėjime 6 mė
nesius. Vien dėl to, kad neno
rėjo būti šnipu — išdaviku.

Kadangi tarpe rėmėjų to 
judėjimo finansiniai prieš de
portacijas randasi net ir re- 
publikonų su* demokratais, 
kurie užima gana aukštas vie
tas savo p Arti jų judėjime, tai 
svarbu buvo reakcionieriams 
sužinoti, iš kur pinigai plau
kia dėl apgynimo tų ‘persekio-' 
jamų amerikonų.

Nieko nepešę, turėjo Ab
ner Green už tai į kalėjimą LLD apskritį šlubavo, nes ne- • 
kišti, bet ir tai neišdegė. į buvo jame tinkamų veikėjų, •

Dabartiniu laiku, išėjus kurie taktiškai būtų darbą ve- 
Abner Green iš kalėjimo, jam dę. 
rengiama bankietas visose or
ganizuotose 
randasi komitetai apgynimui 
sveturgimių.

Taip lygiai ir Detroite yra 
rengiamas toks bankietas ko- 

jvo 2 dieną, 2705 Joy Road.

Pastaruoju laiku į 10-to 
vietose, kur tik ] Apskr. komitetą įėjo kelios 

veiklios ypatos, iš kurių išsi
reiškimų galima pilnai tikėtis ; 
geresnio darbo.

Dalykai bus atitaisyti atei
tyje. Politicus.

Lawrence, Mass

—O----
Jai būtu gėcĮa šalia stovėti

Nuo . atsiradimo Bostono 
apielinkėj pažangaus radijo 
pusvalandžio, mes turėjome 
keletą to pusvalandžio tvar
kytoj ų-pranešėjų. Vieni iš jų 
darbą atliko neblogai, ‘kiti 
kiek silpniau: Bet pasakykite 
man-, kas galėtų prilygti prie 
Marijos Zaivis? Jos kalba iš
vėtyta, išarpuota, nerasi nei 
vieno tuščio žodelio; nuogu
tėlė,' tautosakos gėlėmis ap
sagstyta; jos gražus lyros bal
selis, taip maloniai oro ban
gomis plaukia, kad net prie
šai kredituoja.

Neseniai mus lanke Angli
jos karalaitė ir man teko gir
dėti jos kalbą. Beklausant 
jos kalbos, atėjo man mintis, 
kas būtų, jeigu karalaitę pas
tatytame kalbėti šalia Mari
jos? Nėra abejonės, kad kara
laitė tirptų iš gėdos!

Marija! Mes, pažangi lietu
vių visuomenė, didžiuojamės 
tavimi.

* Pereitą metą aš 'Mariją 
sveikinau su dešimtine, ma
nau, jog ir šį metą ištesėsiu.
Draugės ir draugai, nepamirš
kime šio taip svarbaus reika
lo!

—o.—_
Smagus buvo pokilis

Sausio 20 dieną, šių metų, | 
'So. Bostono draugai buvo-su
rengę pokilį, arba, kitais žo
džiais tariant, sveikinimą Lai
sves šėrįninkų suvažiavimui. 
Neklysiu pasakęs, jog jame 
suvažiavo svečių iš visos Nau
josios Anglijos -r- as jaučiaus 
it -Maynardo piknike. Ska
niai - sočiąi pasivalgėm, pa
spaudėme vienas kitam ranką 
linkėdami sveikatos ir ištver
mės darbuotis per visą metą, 
o kitą metą vėlei susitikti toj 
pačioj vietoj.

Po vakarienės, 
sudainavo trejetą 
kurios pripildė
kiekvieno veidą (labai atsi
prašau akompanistės, kad ne
paėmiau vardo, mat, nema
niau šiuos žodžius rašyti). Po 
dainų'Antanas Bimba pasakė 
kalbą, kuri dar aukščiau iškė
lė ūpą ir jį sutvirtino. Manau, 
jog mos savo duosnumu ne tik 
Antano, bet ir visų laisviečių 
pakėlėme ūpą. Mūsų duosnu- 
mas suvaidino ir tebevaidina 
milžinišką vaidmenį. Nekartą

Mineikaite 
dainelių, 

linksmumu
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WORCESTERIO LIETUVIAI!Kongresmanas Potter iš 
Cheboygan I

Šis kongresmanas iš Michi-! 
gan valstijos turi didelius sie
kius. Jam vaizduojasi raudo
nieji net miegant.

Kad tą šmėklą nuo savo 
miego prašalinti, jis įsipiršo į 
taip vadinamą “Un-American 
Committee.” Tai raganų gau
dymo kongresinis komitetas, 
.kuris jau išeikvojo bereikalin
gai daug milijonų dolerių iš 
žmonių taksimų pinigų, prira
šydamas tomus visokių tyrinė
jimų.

Randasi keli CIO lokalai, 
kuriuose neužvyravo Reuthe- 
rio išdavikiška karinė politi
ka, tai Reutheris matė reika-į

Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square 6 Worcester, Mass

įvairios žinelės
.Arlington Top Mill užsida

rys ir bus paleista 1,000 dar
bininkių. Taipgi 3 šifto audė
jai paleisti iš darbo. Tai bus 
čia dar didesnė bedarbė. 
Kompanija sako, kad 
dirbtuve gali užsidaryti, 
neturi užsakymų. 

—o—
Pacific Mill pasirašė kont

raktą su AFL unija. Algos ne
bus pakeltos ir nereikalaus
pakėlimo per metus. Pasirodo, | lą, kad toks raganų gaudymo' 
kad kontraktas buvo kompa- komitetas atkeliautų čia į Mi-j• • i • i 1 • i r • • • ' 1L “ J.

visa
nes

nijos padarytas ir unija tik chigan valstiją ii 
turėjo pasirašyti. Tai ir viskas, jam .apsivalyti 

darys, ką norės, klusnių avelių.Kompanija 
Galės daugiau darbo uždėti 
Tai bent kontraktas!

Dirba 3l50,0 
bet ne visados,
darbininkai dirba tik po 4 va
landas ’į savaitę. Vienas dar
bininkas man parodė čekį, 
kiek jis per metus uždirbo. 
Tik $318.96. Klausiu, kaip 
jis galėjo pragyventi. Sako, 
turėjau susitaupęs, tai baigiu 
išsemti. Kaip bus toliau, tai 
nežinau.

Nauji metai, naujos bėdos. 
Lietuvoje ' sakydavo : Ateina 
Kalėdos, i žmonėms bėdos. 
Amerikoje nereikia laukti 
Kalėdų.

—o—
Prieš dvi savaites prapuolė 

S. Grandija. Jis gyveno pas V. 
Karnilią. Teirautasi pas poli
ciją. Niekas nežino, kur jis 
dingo. Pas Karnilią paliko 
automobilį ir drapanas. Neve
dęs. šiais laikais nedirbo. 
Dirbdavo Pacific Mill audiny- 
čioje. Buvo ramus vaikinas. 
Gyveno sportiškai. 

. —o—
American Woolen kompa

nijos prezidentas White išrė
žė verksmingą prakalbą.

• pagelbėtų 
nuo sau nu

Apie 1,8 dieną vasario tas1 
j Porteris atsibalados į Detroitą 

darbininkų, ir apielinkcę, kad užpulti 
Mainosi. Kiti Rutheriui nepageidaujamus 

unijų lokalus ir tų lokalų vei
kėjus.

Pirmutiniais bus Fordo 600,' 
ir du lokalai Flirte. i

Jei reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistininką, 
savininką VYTAUTĄ SKRINSKĄ. Jis išpildo medikališ- 
kus daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos rei
kalais. Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą į kitus 
miestus. Be to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, skuti
mosi reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, šaltko- 
šės, riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų.

Florida—Miami

Victoria Bar-Tel. 82-9222
Savininkai

J. LAZAUSKAS ir J. DOVIDAITIS
! ALUS, VYNAS ir UŽKANDŽIAI 

BLATZ ALUS ON TAP

3530 N. Miami Ave., kampas 36th St.
Iš nortų važiuokite U. S. No. 1 keliu iki N. E. 36th St., 
sukite po dešinei ir už trijų blokų, kairėje, 
matysite VICTORIA BAR.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

Skundėsi, kad kompanija 
baigia bankrūtyti, negali šiais 
laikais pasilaikyti taip, kaip 
pasilaikė 25 metai atgal. Nie
ko negalinti uždirbti. Jos še-; 
rininkai negauną procentų.

Bet faktai kalba ką kitą. ’
nė ! Kompanija pasidarė $9,000,- 1 

000 gryno pelno. Bet jai tai 
ne pinigai! Darbininkėlis už- 
dirba tūkstantį dolerių per 
metus ir tai jam dideli pini- j 
gai. O kai dar Trumanas su 1 
savo taksais pačiupinėja iš j 
visų pusių, tai Abraomo Lin-! 
kolno kišenėje visiškai nebe
simato.

Vanagas, sakoma, irgi ver
kia, pasigavęs ir susidraskęs 
vištą, žiūri į kitą ir vis gailias 
ašaras lieja. Tai tąip ir mū
sų kompanai sako: verkime ir 
darbininkams devynis kailius 
lupkime.' S. Penkauskas

Hartford, Conn

"Tetos Turtai”
Trijų Veiksmų Komedija
Stato scenoje ir suvaidina

Laisvės Choro Teatrale Grupe
Įvyks Sekmadienį

Vasario 3 February, 1952 !
Lietuvių Piliečių Saleje

227 Lawrence St., Hartford, Conn.
Pradžia 3-čią vai. po pietų

Įžanga 75 centai (taksai įskaityti)

ji 
y 
i

linkės visuomenę atsilankyti ir pamatyti šią įdomią ko
mediją.

’’TETOS TURTAI” parodo kaip klastingai praturtė
ja, o vėliau paaiškėja didelis nubiednėjimas. Yra gardaus r 
: juoko ir jaudinančiu įspūdžių. Tad kviečiame visos apy-

t • v — • • 1 N l - • ♦ ■ > • V • • 1 • 1

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar n akt i, greit suteiksime modernišką patarna

vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.Vaizdas prie Metropolitan Life Insurance namų pro

jekto “Stuyvesant Town” New Yorke. Ši demonstraci
ja buvo suorganizuota prieš kompanijos pasimojimą 
išmesti iš namų 1^ šeimų, kurios kovojo prieš rasinę 
diskriminaciją priimant nuomininkus. Žmonių vienybė 
ir pasiryžimas laimėjo. Kompanija buvo priversta evik- 
cijas atšaukti. ( '

i-
K r,

< K?' ' ‘ ‘
• 1'. ■ į i ■ ■ A ■ 1 * v

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

I

■J
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NewYorkO'^M0zfe7lnl(»Kalvarijiečių kreipimosi 
paraginti

KAUNAS, 1951-XII-4
Įvyko Vilijampolės rajono že
mės ūkio specialistų, kaimo ir 
ūkio statybos skyriaus dar
buotojų pasitarimas, skirtas į 
apsvarstyti Kalvarijos rajono 
kolūkiečių ir žemės ūkio spe
cialistų kreipimuisi. s būtyje,

Pasitarimo dalyviai įsipa- į JWq 
reigojo padėti kolūkiams iki 
metų pabaigos pilnutinai įvyk
dyti metinį visuomeninės gy
vulininkystės planą, sukaupti 1 
pašarus ir tinkamai pasiruošti 
gyvulių žiemojimui.

Bruožai iš IWO įvykusios 
konferencijos

Masine unijistų delegacija 
prašė paramos bedarbiams

I

Sausio 26 d., Capitol vieš- 
New -Yorke įvyko 

konferencija, kurioje 
i buvo patiekti raportai, kaip 
I yra vedama kova priešais 
i Valstijos Insurance Depart- 
! fnento pasimojimą likviduoti

Čiuožyklos
Šią žiemą Vilniuje 

dvi didelės čiuožyklos.
Valstybiniame stadione už

leista vandeniu 10 tūkstančių ; 
kvadratinių metrų plotą. Kaip1 
ir pernai, čia čiuožykla įreng-j 
ta futbolo 
je.

Jauninto 
tas šiemet 
čių kvadratinių metrų.

Abui stadionai turi daugiau 
kaip tris šimtus porų pačiūžų 
nuomai.

treniruočių aikštė-1 <

stadiono ledo plo- 
pasieks 12 tūkstan-

Pasimojimas likviduoti savi
šalpos organizaciją su 160,000 

’ narių ir geramę finansiniame 
i stovyje sukėlė susidomėjimą 
ne vien tiktai tos organizaci
jos nariuose, bet lyginai viso- 

į je Amerikos pažangioje vi
suomenėje. Konferencija bu
vo skaitlinga ne vien tiktai 
Gavo organizacijos nariais, 
bet taipgi nemažas skaitlius 
dalyvavo unijų atstovų, paša
linių organizacijų ir žymių 
visuomenininkų, kurie bendrai 
reiškė pasipiktinimą N. Y. 
Valstijos pareigūnų užmoju- 
mi įtakoj šaltojo “karo isteri
jos užgniaužti gražiai išaugu
sią savišalpos organizaciją.

IWO gyvuoja 22-ri metai.
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių 
paroda Maskvoje

Ryšium su- Lietuvos TSR Tuo laikotarpiu išmokėta su- 
nusipelniusio meno veikėjo A. į virš 16 su puse milijono dole- 
Žmuidzinavičiaus 75 metų am-1 du nariams savišalpomis ir 
žiaus ir 50 metų kūrybinio | pomirtinėmis. Narių sąstatą 
darbo sukaktimi, šalies sosti- į sudaro įvairių tautų, religijų 
nėję atidaryta šio vieno se- j ir rasių žmonės, kurie 
niausiu Lietuvos dailininkų savęs sugyvena 
kūrinių parodą. Joje ekspo
nuoti 180 geriausių A. ž 
dzinavičiaus kūrinių.

Paroda atidaryta TSRS Dai-1 peš; dažnai rengiama visoki 
lininkų sąjungos parodų salė-■ visuomeninio ir socialio pobū- 
Je, Per tris pirmąsias dienas, džio suėjimai, kur nariai tūri 
maskviečiai 
šią parodą.

tarpe 
gražiausioje 

santaikoje. Atskiros grupės 
žmui- turi susiorganizavę chorus, 

į sporto ratelius, dramos gru-

gausiai aplankė progą arčiau susipažinti, ko ’ 
! niekur neras prigulėdami bile 
apdraudos. kompanŲpje. Kaip, 
ir i mūs LDS, nariui' susirgus,! 
ai’ nelaimei ištikus, vieni ki-

Liaudies ansamblio 
kąncertų pasisekimas
: VILNIUS, 1951 XII-12 d>. — j tais rūpinasi. Suprantama, to- 

Prieš Tcurį laiką iš Vilniaus I kios savišalpos organ te aci Jos 
gastrolėms į Ukrainą ir Mbl-1 nepatinka didelėms'apdrAūdų 
daviją išvyko Lietuvos TSR | 
liaudies dainų ir šokių ansam-, 
blis. šio kolektyvo solistas K. į 
Poskaitis rašo:
j PirmiejĮ ^koncertai įvyko 
Lvove ir prSūjo su didžiuliu

Konservatorijos

kompanijoms'. Ir IWO, likosi 
paskelbta kąipo subversyvė. 
Jos įstaigon atsiųsta Insuran
ce Departmento atstovai, ku
riems 1WO priversta išmokėti 
po suvirs $7,000 kas mėnuo 
algoms ir darbas visaip yra 
trukdomas.

1WO narius Insurance De- 
partmentas pasiryžęs išskirs
tyti į skirtingas kompanijas, 
kur jie ne tik turėtų mokėti 
didesnes duokles, bet, netekę 
savo organizacijos, kartu ne
tektų ir tos šiltos-draugiškos 
užuojautos, kuria naudojosi 
būdami IWO.

Konferencijai pirmininkavo 
žymus Amerikos piešėjas ir 
autorius Rockwell Kent. Nuo 
National Lawyers Guild kal
bą pasakė Isidor Ilmen. Doro
thy Day, redaktorė The Ca
tholic Worker, kurio cirkulia
cija siekia virš 60,000, karš
tai nurodinėjo,, kokią žymią 
rolę vaidina IWO grupės, su i 
kuriomis jai teko kaimynyste-į 
je darbuotis nuo pat tos orga-1 
nizacijos įsikūrimo.

Atitinkamas kalbas pasakė į 
keli unijų atstovai, kiti visuo
menininkai, dvasiškiai ir 
1WO darbuotojai. Visi ragino 

; ryžtingai kovoti už organiza
cijos teisę gyvuoti, jeigu kova 
tektų tęsti net iki Aukščiau
siam šalies teismui.

Vasario 5, antradienį, IWO 
nariai masiniai vyks į Albany 
protestuoti Dewey’iui ir su
perintendentui Insurance de
partmento ir Valstijos Legis- 
latūrai prieš pasimojimą lik
viduoti jų -brangiai \ išugdytą 
organizaciją.

Darbo unijų ir visuomeninių 
organizacijų parama jiems 
yra moraliai ir medžiąginiąi 
giliai vertinama. K.
t • » * 'i • ■

Nuvykę į Albany 750 uni- 
jistų praėjusį antradienį drą
siai ir griežtai valstybės įsta
tymų leidėjams pareiškė:
“Atšaukite Hughes-Brees j- 
statą ar laukite pralaimėjimo 
rinkimuose ateinanti lapkri-

Masinę delegaciją mobiliza
vo, jai vadovavo United La
bor Action Komitetas, kuria
me šimtai AFL, CIO ir nepri
klausomų miesto unijų turi 
savo atstovybę.

Delegacijos atstovai, lankę
si pas abiejų partijų senato- 

( rius ir assemblymanus, turė
dami už savo pečių masinę de- 

( legaciją ir šimtus tūkstančių 
unijistų, gavo užtikrinimų,
kad ir unijistai turės progą
pasisakyti to įstato persvars
tyme.
Senatorius Thomas F. Camp

bell, Valstybės Žeimelio dar
bui ir industrijai komisijos

1 nario raštinėje delegacijos 
į vadovybei davė užtikrinimą, 
| kad to įstato persvarstymui 
j bus šaukiamas , viešas posėdis 
ir kad jis įvyks bėgiu “dviejų 
ar trijų savaičių.”

Aseemblymanas Stanley J. 
Bauer iš Buffalo atsiuntė de
legacijos mitingui telegramą,

Masinė delegacija ėjo 
reikalauti daugiau 
mokesties, pagerinimu

atsau ki-

senato- į 
iš King-1

buvo 
Daugelį

Miesto Taryba balsavo už 
pirkimą ligoninei vietos

pasisekimu.
ir Karinfnkų namų salės, ku
riose vyko * koncertai, 
žiūrovų perpildytos, 
programos numerių teko kar
toti. Taip pat su didžiuliu pa
sisekimu praėjo ansamblio 
koncertai Černovicuose, Kiši- 
niovė, Proskurove, Vinicoje. 
Kiekviename koncerte tenka 
kartoti rusų liaudies dainą : 
“Ieva,” ukrainiečių liaudies į 
dainą “Susirinko dirbantieji,” ’ 
moldavų liaudies šokį “Jula 
lietuvių liaudies šokius.

Liaudies ansamblis numato | 
aplankyti Kijevą, Dniepropet 
rovską, Zaporožę, Charkovą 
ir kitus miestus.

New York o Miesto Taryba 
praėjusį antradienį priėmė re
zoliuciją, kuria paragina, kad 
miestinė Budžeto Taryba at- 
steigtų budžete $960,000 nu
pirkimui žemės Brooklyno 
Bedford-Stuyvesant srities li
goninei.

ar
.a-

PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 k p. kuki rinkimas 
įvyks 3 <1. vijM/U’lo (Fob.), 1952, 3 
vai. po plotiff 1150 N. 41h St. Pra
šomi aleli Ir užslmokf-l. duokles už 
pereitus ir Alnos metus. Yra dar 
apie 13 h/irlų, kurie nemokėja per
eitais*’ motais. Ir turim padaryt, ta
rimu, kad subendrini abi kuopas dėl 
geresnio veikimo ir skaitlingesnių 
susirinkimų. Visi Ir visos būkite su
sirinkimo 3 <1. February. — Sekr.

(22-23)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Literatūros Draugijos 6 

kuopos mėnesinis susirinkimas jvyks 
vasario 4 (Feb.) 1952 m., Lietuvių 
Tautiško, Namo kambariuose, kaip 
7:30 vai. vakare. Visi nariai prašo
mi dalyvauti minėtam susirinkime. 
Yra daug reikalų, kuriuos turėsim 
apsvarstyti ir kurie dar nesate pa- 
simokėję, ateikite ir pasimokėkite 
metines duokles už 1952 metus. — 
Fin. rast. Geo. Shimaitis.

(23-24)

MIRĖ
Pasimirė Bernard Zinis, gy

kad jis darbuosis už 
mą to įstato.

Daugumos lyderis 
rius Arthur II. Wicks
ston iš karto spyrėsi neįsileis- i 
ti savo raštinėn daugiau 7 de-1 venęs po num. 150-10 Grand 
legatų. Pagaliau įsileido 50 ir , Central Parkway, Jamaica, 
sutiko, kad jisai tarsis su j pašarvotas pas graborių Gar- 
unijistų komitetu dėl prašali- švą. Bus palaidotas šeštadie
ninio to įstato “blogų vietų.”

Virš minėtieji visi yra re- 
publikonai. Seimelyje republi- 
konai yra daugumoje. Jeigu 
jie norėtų, jie patys vieni ga
lėtų atšaukti Hughes-ferees 
įstatą ir be demokratų prita
rimo. Tačiaui —

Delegacija neaplenkė ir 
mažumiečių, demokratų, nes 
nuo j,ų taip pat daug priklau
so įstatų priėmimas ar 
timas, 
liuoja 
matėsi 
Irwin 
Harry 
Abu pažadėjo 
riaus William. J. Bianchi pa
siūlymą tą įstatą atšaukti.

Pašildytoj as atšaukti Hu
ghes-Brees įstatą Bianchi yra, 
iš bi e d nu omen ės ;
Harlemo, išrinktas bendromis į 
republikonų ir darbiečių pa-! 
stangomis.

s va.
nio ryte.

Paliko nuliudime žmoną 
! Alice, dvi dukteris •-— Mada- 
line ii; Aldoųą. Taipgi žentą 

1 Antaną Balčiū'ną iį* dvi anū-' 
kes-

Giminės ir pažįstami prašo- 
I mi dalyvauti laidotuvėse.

at.me-1 
nors jie ir nekontro- 

Seimelio. Delegacija 
su mažumos lyderiu 
Steingut ir senatorių 

Gittleson iš Brooklyno. 
remti senato-

Veteranai protestuoja 
prieš kėlimą rendu 
Shanks projekte

Aido Choras

ELIZABETII, N. J.
Pranešimas LDP Klubo nariams. 

Dėlei {vairių kitų lietuviškų organi
zacijų parengimų, mes kelintą mė
nesį negalėjome laikyti metinio su
sirinkimo. šiuomi pranešame, kad 
LDP Klubo metinis susirinkimas 
jvyks klubo kambaryje vasario 3 d. 
(Feb.), 2 vai. po pietų. Svarbu vi
siems klubiečiams dalyvauti bent 
sykj j metus. Palikite asmeniškus 
bent kokius darbus ir dalyvaukite 
klubo susirinkime. — LDP Klubo 
Vąldyba. 4 (2?-23)

RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 
antradienį, vasario 5 d., 8 vai. vak. 
Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 į

I Thames St., Brooklyn, N. Y. Skait- . 
j lingai dalyvaukit šiame susirinkime
I ir nelaukit, kad būtumėt suspenduo- 1 
i ti. Pradėki t duokles mokėti su pra- 
I džia 1952 m. — P. Babarskas, Prot.
Sekr. (23-24)

Pamokos įvyks penktadie
nio vakarą, lygiai 8 vai., Mu
sic 
mi

Room. Visi nariai ragina 
atvykti — ypačiai vyrai. .

Choro Prezįd.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

MALE

Skrido be sparnų
Albert Magee, septynerių 

apgyvento į metų, iškrito nuo penkto aukš- 
i to iš savo miegamojo kamba- 
1 rio 752 Henry St., Brooklyne. 
j Vaikas buvo išsigandęs, su
jaugusieji dar daugiau. Tačiau 
į patikrinus ligoninėje daktarai 
į sako, kad vaikas nesužeistas.

Reikalinga koutų statytojai, 
kovių siuvėjai, top koutų ir 
koutų dirbtuvei.

RIPLEY CLOTHES, 
80 West End Ave., New York

ran-
over

City. 
(20-24 >

GARSINKITeS LAISVĖJ!
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ ‘

Vilniaus dailininkų kūriniai 
visasąjunginėje parodoje

VILNIUS, 1951-XII-12 d — 
Šiomis dienomis Maskvoje vy
ko meno kūrinių • atranka 
gruodžio 22 d. atidaromai Vi
sasąjunginei dailės parodai.

Atrinktųjų kūrinių tarpe — 
devyni Vilniaus dailininkų 
darbai. Parodoje bus ekspo
nuotos trys N. Petrulio skulp
tūros: “Tarybinio ūkio pirmi
ninkas,” ‘‘Traktorininkas’’ ir 

-“Tekintojas Zujus pasirašo 
už taiką.” Plačiai bus atsto
vaujamas jaunimas, baigęs 
šiemet ir pernai Vilniaus dai
lės institutą. Parodai atrink
tos dvi V. Galdiko graviūros 
—— iliustracijos A. Guzevičiaus 
romanui “Broliai,” L. Paškau- 
skaitės ofortas “Senos bolše- 
vikės portretas,” M. Rozenta- 
lio aliejaus darbas “Skulpto
riaus portretas,” S. Gračiovo 
drobė “Miškas valstybei.” Ta- 

t pybai taip pat atstovaus č.
Znamierovskio kūrinys “Tilto 
statyba.”

Ta suma buvo nutarta jau 
j seniau, bet majoras Impelli- 
tteri pasipriešino tuomet tą 

! sumą panaudoti ligoninei, 
į “svarbesnių” reikalų, tad 
i rimas ir likosi 
i veiksmo.

Šį panaujintą 
akstino masinis 
sąjūdis. Artimiausia 
tai sričiai ligoninė, 
kai kada dar galima 
vietos be užsisakymo 
siais iš anksto, yra Coney Is
land ligoninė, už apie septy-

tarimu,

esą 
ta- 
be

pa-tarimą 
tos susiedijos 

esanti 
kurioje 

gauti 
mėne-

niu su virš mylių.
Kas būdamas sužeistu 

staiga susirgęs laukė per 
landą laiko ambulanso net iš
arti esančių ligoninių, tiktai 
tas galėtų pilnai • suprasti, ką 
reikštų laukimas ambulanso iš 
už septynių mylių važiuojan
čio per Brooklyno trafiką. Ir 
šiaip nuvažiuoti susirgusiems 
ar moterims su mažais kūdi
kiais neįmanoma. Dėl to# tos 
srities gyventojai pritrūko 
kantrybės per metų metus 
laukti ir gydytis tiktai paža
dais. Daug didesnis toje srity
je liguistumas ir mirtingumas 
įtikino visus, kad blogesnio 
gydytojo už “daktarą Paža
dą” negali būti. Dėl to viso
kių pažiūrų, tautinių grupių 
ir tikybų žmonės susivienijo 
reikalauti ligoninės. Bendras 
darbas pradėjo teikti pąsėkų.

United Public Workers of 
America ir kitų miestinių į- 
staigų darbininkų ir tarnauto
jų r ųnijos-unijėlės buvo pa- 
siuptųsios madines delegąci- 
įas j Majoro .Komiteto posėdį 
pi;aėjusį pirmadienį. Jos visos 
reikalavo, kad minįmum meti
nė alga būtų ne mažiau $2,- 
700.

UPWA atstovas Jack Bi- 
kel, gretsb minimum, reikala
vo po $500 iki $1,200 rhetinio 
priedo ir me ilgesnės 40 va
landų darbo savaitės.

.Darbinirikaį piktinosi, kad 
posėdis , subruktas į mažytę 
salę, kur tik po 10 delegatų 
teįleido. '

Gaisragesiai pikietavo 
City Hall New Yorke

kemBuvusioje militariškoje 
pėje iiž Hudson įrengtame ve
teranams projekte gyvento
jai veteranai studentai ir jų 
šeimos gavo pranešimą, kad 
gale šio mėnesio jiems pakels 
rendas. Dėl to kilo didis są
jūdis.

Gyventojai praėjusį sekma
dienį buvo susišaukę susirin
kimą/' Dalyvavo 400 gyvento
jų, daugiausia šeimų užlaiky- 
tojai. Ii’ virš tūkstantis gyven
tojų jau pasirašė peticiją, ku
rioje pareiškia, kad jie prie
šingi mokėjimui rendos prie
dų, kurie siektų 
šimčių.

Dabartinės 
bendrai visų
yra po $35 mėnesiui. Shanks 

i Village projektas randasi toli 
į užmiestyje, Rockland apskri-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Stleet
Cot: Mewes St. ■

i i Brooklyn, N, Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam, ęeikmęnys,; įvąirūs; daikte
liai., ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
f ■ ■ .1 1 ’

Receptų Specialistai: ’
MAX ĮŽEIST, Ph.G, 

ĖDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

i

15 iki 18 nuo-

rendos, imant
1,500 šeimų,

(♦)

<*>

<♦>

<♦>

Bedarbiams apdraudų 
raštinėje Įvyko kova

“Moteriškas” vyras 
krautuvėje

Mažytis paveikslas to, kas 
dėtųsi, jeigu pašalpas kapo
jantis Hughes-Brees įstatas 
pasiliktų galioje, įvyko praė
jusį antradienį nedarbo ap- 
draudų išmokėjimo raštinėje 
239 E. 42nd St., New Yorke.

Raštinėn buvo pašauktas 
Louis Batista, 28 metų, liesas, 
menkas žmogelis, neištemptu 
pilvu, bet įtemptais nervais. 
Jam norėjo išaiškinti, kad raš
tinė jam permokėjusi pašal
pos. žmogus taip įpyko, kad 
įbaugino apie pustuzinį ban
džiusių jį suvaldyti vyrų. Ir 
pasiuntė ligoninėn policistą ir 

________  r ___ vieną kitą asmenį aptvarstyti 1 
knygvedės $1,139 koridoriuje nuo įkandimo. Sakoma, ban- tas be pabaudos.

1 E. 27th St., New dęs ir šaudyti, bet nei vieno aprokavo, kad krautuvė ne
santi vieša vieta.

bu- 
tik- 
ak- 
šil-

Vienoje New Yorko puoš
nioje departmentinėje krau
tuvėje areštuotas John Lem- 
perle iš Staten Island. Jis 
vo apsirengęs, kaip tinka 
rai damai: su kailiniais, 
somine skrybėle su šydru,
kine suknele, aukštais kul
nais bateliais. Bet — krautu
vės detektyvai, įpratę smal
siai stebėti moterų blauzdas, 
o taip pat ir visą figūrą ap
žvelgti, ar nėra perdaug pla
ti, pastebėjo raumeningas jo 
blauzdas.

Du plėšikai pagrobė nuo
Nuvestas teisman, tačiau, 

maskaraduotojas buvo paleis- 
Teisėjas

pastato 1 E. 27 th St 
Yorke, kur jinai dirba. nepašovė.

Penki šimtai 
gaisregesių, apsirengę geriau
siomis mėlynomis uniformo
mis; maršavo ;aplink City Hali 
sausio 29, priešpietį. Jų plak, 
buvo išrašyti reikalavimai ati
tinkamo algos priedo, kuris 
išlygintų pakilusių kainų pa
darytus nuostolius..

Vadovaujami Uniformed 
Firemen’s Association prezi
dento Howard P. Barry, gais
ragesiai buvo apsupę visą Ci
ty Hali. O devynių asmenų 
delegacija, nešina plakatais, 
buvo užėjusi ant laiptų. Nei 
majoras, nei iš Budžeto Tary
bos niekas neišėjo delegaciją 
susitikti.

Gaisragesiai savo pikietu, 
tačiau, atkreipė visuomenės 
dėmesį į savo reikalą, pasklei
dė daug informacijos. Jų pla
katuose šūkiai sakė: “Jūsų 
gaisragesiai duoda taip daug 
už taip mažai;” “Mes negali
me pasiteisinimais pavalgy
dinti savo vaikus.”

Ir paskleista daug lapelių, 
išdėstančių įpadėtį. Nurodo, 
kad pragyvenimas pabrango 
90 nuošimčių nuo 1939 me
tų, kuomet gaisragesių algos 
tuo laikotarpiu tepakilo tiktai 
45 nuošimčiais. Jie reikalauja 
padėti po $500 metams iki 
bus pradėta mokėti 25 nuo- 

• šimčiai z pastovaus priedo.
Tokios pat demonstracijos 

įvyko ir kitose keturiose mies
to apskrityse.

didmiesčio tyie> kur žem5 Pte1

Raudonasis Kryžius 
pradėjo kampaniją

Tos įstaigos veiklai New 
Yorke ateinančiame vajuje 
kovo menesį bandys surinkti 
$6,700,000. Kampanijai pla
nai jau paruošti ir įvykdyti 
vajininkams verbuoti poki- 
liai. .

Visos šalies šiemetinė kvo
ta yra 85 milijonai dolerių.

Automobilistams
Motorinei važiuotei prižiū

rėti valdininkas Wiley įsakė 
motoristams vartoti 
lights” važiuojant 
naktį. Važiuojantieji 
“parking lights” bus
mi. Įsakas vykdytinas prade
dant vasario 4-ta. . Tikisi su
mažinti ’ užmušinėjimą pėsti
ninkų.

“head- 
gatvėmis 
tiktai su 
baudžia-

Bronxe 12 metų mergaitė 
parėjusi iš krautuvės su pir
kiniais motinai apsiskundė, 
kad du apie 13, metų berniu
kai pagrobė jos piniginę su 
18 c. ir mokyklos reikmeni
mis.

<♦>

<!>

<!>

<♦>

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir ChąuŲp|r|i* *

auto . W
REPA'R , ...s

- e •’ti? paigus mokyklą, išduodame diplo
mą, padedame gauti ‘vairutojo 
laisnius. - Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų į<al- 
bose)e Į .t? /j I • '

\ * f • )DJrektorlu|»' '
L/ TICIINIAVIČIUS ‘ i

Metropolitan Auto School
155 Secohd Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

£

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

<♦>

<♦>

<♦>

<

<♦>

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Matthew A 
BUYUS

(BUY AUS KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE,

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel. EVergreen 7-6868
, , VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

6 pusl.-Laisve (Liberty)-Penktądien., Vasario-Feb. 1, 1952




