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Howard Fast, žymus ameri
kinis rašytojas, prašė valsty
bės departmento, kad duotu 
jam pasportą vykimui j Bra
ziliją, kur, sausio mėnesį, tu
rėjo įvykti visu amerikinių 
kraštų atstovų konferencija 
taikai ginti. •

Valstybės depaitmentas at-Į 
sakė: pasporto neduosime, , 
nes jūsų numatoma* kelionė 
“nepatarnautų goriems Jung
tinių Valstijų interesams.’’

★

žymus amerikinis artistas, 
— dainininkas, aktorius, — 
Paul Robeson andai vyko į 
Kanadą, bet mūsų krašto pa
reigūnai jį sulaikė.

Pastaruoju valstybės de
partmento žygiu pasipiktino 
net ir toks konservatyvis dien
raštis, kaip “Louisville Times” 
((Kentucky valstijoj).

Dienraštis skaito tokį vals
tybės departmento žingsnį 
vaikišku. Nes, sako laikraštis: 
jeigu jau mūsų kraštui tenka 
griebtis tokių priemonių, jei
gu jis jaučiasi tokis silpnas, 
“tai visos sienos^ kurias galė
tume pastatyti ant mūsų rū-1 
bezių, neišgelbėtų jo. ’

k
Mūsų kraštas nėra silpnas, 

— jis tvirtas. Silpni mūsų 
valdžios pareigūnai.

Ir tai yra Amerikos žmonių i 
nelaimė!

Rašytojo Fast’o dalyvavi
mas taikos šalininkų konfe
rencijoje nebūtų nieko blogo, 
apart gevo, padaręs mūsų 
kraštui.
VPaul Robesono nuvykimas i 

į Kanadą, pasakymas ten kal
bos ar pa d a in avim as, nebūtų 
padaręs nieko žalingo.

Bet šitų žymių vyrų neišlei- 
dimas tikrai daro žalą mūsųC

kraštui.
• k
Matyt, paakstintą to paties 

valstybės departmento, Brazi
lijos valdžia neleidžia taikos 
šalininkams laikyti konferen
cijos tame krašte.

O konferencija visgi įvyks i 
ir joje, be abejojimo, bus ats
tovauti ir mūsų krašto taikos 
dalininkai.

Galimas daiktas, kad kon- ' 
.ferencija įvyks kur nors kito-! 
«e Pietų Amerikos respubliko
je, — gal Urugua.ju.je.

★
Tolydžio Argentinoje pra

vedami areštai, — suimta virš į 
IjOO žymių žmonių, kaltinamų 
Norėjime nuversti Perono vai-; 
džią.

* v I
Argentina — mėsos kraštas.

Pas mus dažnai skelbiama, ' 
jog, girdi, Buenos Aires mies- Į 
te galima gauti geriausį stei-1 
ką už tokią kainą, kokią mes 
čia mokame už “karštąjį šu
niuką.”
.Bet štai Perono valdžia į-| 

vedė “bemėsiškas dienas” to 
krašto restoranuose. Vadinasi, 
ten blogai, — stoka mėsos!

Perono ' “populiarumas” 
smunka. Mažai yra žmonių, 
kurie tiki, kad jam, Peronui, 
pavyks išbūti krašto preziden
tu visą terminą, kuriam jis 
buvo išrinktas.

Rytoj, šeštadienį, Liberty 
Auditorijoje (Richmond Hill) 
įvyks LDS III-čiosios apskri
ties kankintas jos veikėjams 
pagerbti.

LDS III-čioji apskritis — 
veikliausia visame Susivieniji
me apskritis. Jos komitetas ir 
valdyba sumaniai dirba ir tai 
eina naudon Susivienijimo la
bui. Del to Komiteto nariai 
3^rti pagarbos.

^’^Dalyvaukime bankiete. Pa
gerbkime tuos, kurie to yra 
užsipelnę visuomenine savo 
veikla.
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Kongreso komitetas užgyre 
bilių, reikalaujantį įvest 
visuotiną karinį muštrą 

/

Pagal tą bilių, 800,000 berniukų 
būtų kasmet lavinama kariauti

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmo komitetas 
27 balsais prieš 7 užgyre bi
lių, kuris ragina Įvesti pri
valoma karini muštravima 
visiems jaunuoliams, prade
dant nuo 18 metų amžiaus.

Jeigu visas. Kongresas 
priimtų šį bilių, tai jaunuo
liai būtų per 6 mėnesius la
vinami, o paskui būtii laiko
mi atsarginiais kareiviais 
per 7 su puse1 metus. Va
dinasi, jie bile kada per ta 
laikotarpį galėtų būti paim
ti i veiklią karinę tarnybą.

Kas metai būtų per 6 mė
nesius muštruojama apie 
800 tūkstančiu jaunuolių. 
Bet baigusieji šį muštrą bū
tų kiekvienais sekamais me
tais šaukiami panaujint ka-

Dar 250,000 žmonių 
neteko darbo

Washington. —^er mė- 
nesį nuo 1951 m. gruodžio 
iki 1952 m. sausio pabaigos 
dar 250 tūkstančių ameri
kiečiu neteko darbo įvairio
se pramonėse, kaip rapor
tavo prekybos sekretorius 
Charles Sawyer.

Kariniai darbai anaiptol 
“nesugeria” visų darbinin
ku, kuriuos, kariniai užsa- 
kymai išstumia iš civilinės 
gamybos..

Rėksnys McCarthy kaltina
Trumaną už “išdavystę”

Washington.— Karštako- 
košis republikonas senato
rius Joseph R. McCarthy 
pasakojo, kad prez. Tru- 
manas nusikaltęs “išdavys
te.” Tai todėl, kad prezi
dentas pasiuntė karo laivy
ną į Formozos salos vande
nis.

Raudonbaubis McCarthy 
nušnekėjo, kad, Amerikos 
laivynas ten “sulaiko” 
Čiang Kaiišeko kinų tauti
ninkų įsiveržimą iš Formo
zos į Kinijos Liaudies Res
publiką.

Iš tikrųjų gi Amerikos 
laivynas saugo Formozą 
nuo Kinijos liaudininkų žy
gio prieš tą salą. v

NAUJI RAKIETINIAI 
AMERIKOS LĖKTUVAI

Washington. — Valdžia 
užsakė statyti naujus ra- 
Lietinius lėktuvus su dviem 
motorais. ’ Jie galės toliau 
skristi negu dabartiniai 
vienmotoriniai rakietiniai 
lėktuvai.

žangioji- lietuvių visuomenė 
ruošia (š.rm kovo 15-tą dieną) 
bankietą Kristinai Stanislovai- 
tienei pagerbti. Gražus mos
tas, sektinas visur kitur.

Kiekviena mūsų kolonija 
turi užsitarnavusių veikėjų. 
Juos gerbdami, mes tvirtina
me progresyvį judėjimą.

★ ’★★★ Richmond Hill 19, N. Y., Pen kt., Vasario (Feb.) 8, 1952

1 rinį lavinimąsi per kelias 
I savaites. Taigi po penketo 
metų būtų muštruojama 

; jau 4 milijonai jaunų vyrų, 
, skaitant naujokus ir atsar- 
; ginius.

Tatąi gi lėšuotų keliolika 
bilijonų dolerių per metus.

Paskelbta Anglijos 
karaliene Elzbieta II

London. — Anglijos val
džia paskelbė mirusiojo ka
raliaus Jurgio VI dukterį 
Elizabethą kaip’ karalienę 
Elizabethą Antrąją.

Elizabethą lekia namo iš 
afrikinių Anglijos kolonijų, 
kuriąs lankė su s.avo vyru 
Philipu.

Tai bus jau septinta mo
teris karaliautoja Anglijos 
istorijoje.

Anglija nuo 1553 iki 1901 
metų turėjo sekamas kara
lienes kaipo karalius:

Jane, Mary I, Elizabeth, 
Mary II, Anne. ir Victoria.

Skerdyklų darbininkai 
laimi daugiau algos

Chicago. — CIO Skerdy
klų Darbininkų Unija ir 

i Cudahy mėsos kompanija 
■ padarė sutartį, kuri pake- 
: lia alga 6 centais per va
landą.

Kompanija samdo 10,000 
i darbininkų. Valandinis jų 
uždarbis dabar bus $1.67.

Armour skerdyklos jau 
pereitą savaitę padarė to
kią sutartį su unija.

Francija neturi teisės
Vietname, rašo čikagietis

Chicago.—Vietnamo žmo
nės, Indo-Kinoje, kovoja už 
pasiliuosavimą nuo Franci- 
jos panašiai, kaip Amerikie
čiai kariavo už išsivadavi
mą nuo Anglijos, — rašo 
Harry A. Ash dienraštyje 
Chicago Tribune.

—Tie žmonės "supranta, 
kad jų tėvynė priklauso 
jiems patiems. Argi' mes 
turėtume todėl siųsti ame
rikinę kariuomenę talkon 
francūzams, kurie, iš tikrų
jų neturi jokios teisės In
do-Kinoje? — klausia tas 
rašytojas.
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Valdininkai ir generolai ’ 
tarėsi apie H-bombą

Washington.— Atominiai 
valdininkai ir'Kongreso na
riai slaptai tarėsi su aukš
taisiais karininkais apie 
naujus atominius ginklus. 
Ypač kalbėjosi apie galimy
bę išvystyti hydrogeninę 
(pragarinę) bpmbą.

Prezidentas .Trumanąs tikrai patenkintas budžeto iš
dalinimu. Tai jis parodo budžeto direktoriui Frederick 
J. Lawton. Šio budžeto 60 procentų eis militarizmo 
reikalams.

Calif, komunistai užginčija 
kaltinimą, kad jie siekę 
prievarta nuverst valdžią 
Pareiškė., jog nuolat darbavosi 
už demokratijos išlaikymą

Los. Angeles. ’— Penkioli- visuomet darbavosi ir dar-
I ka teisiamųjų komunistų 
| užginčijo kaltinimą, kad jie 
i suokalbiave nuverst Ame- 
i riįkos valdžia per jėgą bei 
i prievarta. Sako, nėra net 
į jokio reikalo galvoti apie 
i prievartos veiksmus. Juk 
ir pati Komunistų Partijos 
konstitucija užgina kalbėti 
apie- prievartos naudojimą 
dėl ‘valdžios pakeitimo.

—Amerikos komunistai

Kariniai amerikonų 
nuostoliai Korėjoje

Washington. — Apsigyni
mo departmentas vas. 6 d. 
paskelbė, jog amerikonai 
per mūšius Korėjoje iki 
šiol nukentėjo viso 105,271 
nuostoli, būtent:

Užmušta 18,245, sužeista 
74,605, be žinios dingo 10,- 
856 ir nelaisvėn pakliuvo 
175.

Per savaitę nuo pirmes- 
nio pranešimo toki ameri
konu nuostoliai padaugėjo 
270."

Oficialiai pranešimai pa
vėluoja dviem iki trijų sa
vaičių.

Sovietai kviečia Thailand? 
į prekybos sutartį

Rangoon, Burma. — So
vietų Sąjungos delegatas V. 
P. Migunovas siūlė Thai- 
landui prekybos sutartį 
mainais. Sakė, Sovietai at
simokėtų m a š i n o m i s ir 
techniniais įrankiais už gu
mą (robą) ir kitas medžia
gas iš Thailando.

Tokį pasiūlymą Miguno
vas davė susirinkime Jung
tinių Tautų Ekonominės 
Komisijos dėl Azijos ir To
limųjų Rytų.

buojasi už konstįtucmes de
mokratijos išlaikymą šioje 
šalyje, — kai]) teigia ben
dras kaltinamųjų pareiški
mas. — Jie tikisi konstitu
ciniais būdais privesti dar
bo klasę prie pageidaujamų 
socialių laimėjimų.—

Valdžia vartoja Smitho 
įstatymą prieš teisiamuo
sius.

Streikavo civiliniai
Graikijos tarnautojai

Athenai, Graikija. — Ci
viliniai valdžios tarnauto
jai išėjo į vienos dienos 
streikų, reikalaudami dau
giau algos.

Monarcho - fašistinė val
džia pareiškė, jog pašalins 
visus dalyvavusius streike 
mokytojus ir pašto tarnau
tojus.

Jankiij tankai buvo pralaužę 
Korėjos liaudininkų liniją

Seoul, Korėja. — Du bū
riai amerikinių tankų1 buvo 
prasiveržę per šiaurinių ko
rėjiečių liniją, bet tapo at
mušti ir sugrįžo atgal. Vie
nas tankas sužalotas.

Amerikonai be' jokio šū
vio atgriebė. vieną kalną 
vakariniame fronte, neras
dami ten šiaurinės Korėjos 
kareivių. Šiauriniai korė
jiečiai pirm’dviejų dienų 
buvo atėmę tą kalną iš 
amerikonų.

Amerikos lakūnai bom
bardavo šiaurines Korėjos 
geležinkelius.

Šiauriniai korėjiečiai pra
nešė per radiją, kad nušovė 
dar du jankių lėktuvus.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji

“Vakarai” atmete Sovietų 
siūlymą kartu priimti 14 
kraštų į Jungtines Tautas
Sovietų delegatas todėl vetavo 
pasiūlymą priimti tik Italiją
Paryžius.—Jungtinių Tau

tu Saugumo Taryba 10 bal
sų prieš 1 užgyre anglų - 
amerikonų siūlymą priimti 
Italiją į Jungtines Tautas. 
Bet Sovietų atstovas Jokū
bas Malikas vetavo (atme
tė) “vakarų” piršimą pri-

Teismas prieš 7 Hawaii 
darbininką vadovus

Honolulu, Hawaii. — Fe- 
deralis teismas nusprendė 
pradėti vasario 26 d. tar
dymus prieš septynis Ha
waii salų darbininkų vado
vus.

Grand džiūrė apakltino 
juos už tariamą suokalbį 
“mokyti ir skelbti, kad rei
kėsią nuversti Amerikos 
valdžią per jėgą bei prie
varta.” Jie bus teisiami pa
gal Smitho įstatymą.

Tarp kaltinamųjų yra ir 
Jack W. Hali, direktorius 
International Laivakrovių 
Unijos.'

Ragangaudžiai tyrinės , 
auto, darbininkus

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Vei
klos Komitetas keliaus į 
Detroitą, ir vasario 25 d.

v- 7 

pradės tyrinėti, kiek yra 
komunistų CIO Automobi
lių Darbininkų Unijoje.

Kongresiniai ragangau
džiai ypač kvos unijos 600 
skyriaus narius, dirbančius 
didžiajame Fordo fabrike.

Bostono gatvių valytojai 
laimėjo streiką

Boston. •— Miesto gatvių 
valytojai, streikuodami per 
dvi dienas, išgavo uždarbio 
pakėlimą dešimtuku per va
landą ir dar dvi apmoka
mas šventes per metus. Da- 
bor jie gaus po $1.60 už 
darbo valandą.

Vėliausios žinios
Korėja. — Šiauriniai kor 

rėjiečiai vis dar laukia 
amerikonų atsakymo į savo 

i pasiūlymą, kad:
Už 90 dienų po paliaubų 

pasirašymo turi būti su
šaukta politinė konferenci- 
i a atsakingų valstybių, da
lyvaujančių korėjiniame ka
re.

Tokia konferencija pri- 
i valo spręsti apie svetimo
sios kariuomenės ištrauki
mą iš Korėjos, apie politi
nius reikalus ioje ir apie 
tūlus kitus Azijos dalykus.

Neoficialiai pranešta, kad 
amerikonai sutiktų svars
tyti tiktai svetimųjų armi-
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imti vien tiktai Italiją kaip 
naują Jungtinių Tautų na- 
ri. v

Malikas paaiškino, jog 
nesutinka su Italijos priė
mimu tiktai todėl, kad ame
rikonai ir jų šalininkai at
meta sovietinį pasiūlymą— 
vienu žygiu priimti 14 
kraštų kaip naujus Jung
tinių Tautų narius.

Malikas siūlė sykiu pri
imti sekamas šalis:

Albaniją, Bulgariją, Ven
griją, Išlaukinę Mongoliją 
ir Rumuniją (draugiškus 
Sovietams kraštus) kartu 
su Italija, Austrija, Ceilo- 
nu, Suomija, Airija, Jorda
nu, Nepalu, Portugalija ir 
Libija (anglų - amerikonų 
šalininkais).

Maliko pasiūlymas tapo 
atmestas šešiais Saugumo 
Tarybos nariais prieš du. 
Išvien su Maliku balsavo 
tik Pakistano atstovas.

Nuo balsavimo susilaikė 
Anglijos, Franci jos ir Čilės 
delegatai. s'

Moteris neduoda atsakymo 
į ragangaudžiu klausimus

Washington. — Senato 
komitetas dėl Amerikos 
saugumo klausinėjo Har- 
rietą M. Gelfan’ienę, ar ji 
bent kada priklausė Komu
nistų Partijai.

Gelfanienė atsisakė atsa
kyti į klausimą. Pasinau
dojo konstitucine teise, ku
ri uždraudžia priverst žmo
gų liudyti prieš save.

Gelfanienė pirmiau buvo 
sekretorė Instituto dėl San
tykių Pacifiko Vandenyno 
srityje.

Šnipai L. F. Budenz ir Li
žė Bentley pasakojo senato
riams, kad Gelfanienė bu
vus Komunistų Partijos na
rė.

Philadelphia tyrinėja 
naciškus studentus

Philadelphia. — Miesto 
apšvietos valdyba ir Žmo
niškumo Santykių Komisi
ja pradėjo tyrinėti nacišką 
Olney High School’ės stu
dentų organizaciją.

Tie studentai bandė de
ginti žydų bažnyčias ir 
niekinančiais tepliosimais 
bjauriojo jas. Už tai jau 
areštuota 3 studentai.

Jie nešiojo naciškus žen
klus ant rankovių ir hitle
riškai sveikinosi.

jų ištraukimą iš Korėjos ir 
politinius klausimus jdj pa
čioj. Teigiama, kad jie at
sisakys kalbėti apie Kinijos 
bei Formozos dalykus.

ORAS.—Giedra ir nešalta.
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NEGRŲ ISTORIJOS SAVAITE
SU VASARIO 10 DIENA prasidės Negrų Istorijos Sa- 

vaite.
Ši savaitė skiriama tam, kad visa Amerika, visas kraš

tas susipažintų su 15-kos milijonų negrų Jungtinėse Vals
tijose praeitimi ir dabartimi.

Negrų istorijos savaitė skelbiama kas kiekvieneri me
tai ryšium su Abraomo Lincolno gimtadieniu,—Lincolno, 
kovojusio už negrų teises, už panaikinimą vergijos; Lin
colno, kuris parašė ir paskelbė negrų išlaisvinimo pro- 

■ klamaciją.

FORMALIAI NEGRAI seniai tapo išlaisvinti, betfak- 
tinai jie yra pavergti, persekiojami ir tebėra tik antros 

* klasės piliečiais.
Kas kiekvieneri metai mūsų krašte nulinčiuojama ne

maža negrų ir linčiuotojai yra laisvi.
• Linčiuojami, žudomi jie “legaliai” ir nelegaliai. Pri
eita prie to, kad praėjusiais metais Amerikos negrai ofi
cialiai atsišaukė į Jungtinių Tautų asemblėją Paryžiuje 
su dokumentu, rodančiu, kad prieš juos yra vedamas 
genocidas.

Nežiūrint visko, tačiau, negrų tautos sūnūs ir dukros 
šiandien kovoja dėl savo laisvės ryžtingiau, negu kada 
nors.

Ir juo ryžtingiau jie kovoja, juo žiauriau baltieji šovi- 
nistai juos puola.

Neseniai pravestas Floridoje teroras prieš negrų šei
mą—Moore. šeimą,— tai aiškiai parodė.

Štai, kodėl kiekvienas asmuo, kuriam rūpi gerbūvis 
ir laisvė visų Amerikos darbo žmonių, privalo susipažin
ti su padėtimi 15-kos milijonų negrų.

Susipažinęs, kiekvienas suras, kiek daug negrų tauta 
davė Amerikai.

Susipažinęs, suras, kiek ji galėtų duoti, jei šiandien 
negrai turėtų žmoniškesnes gyvenimo sąlygas, jei šian- 

. dien negrai turėtų pilnas piliečių teises.
Sveturgimiams darbo žmonėms ypatingai svarbu susi-

Kas Ką Rašo ir Sako
PERKASI NAMUS

Tarybų Sąjungoje daug 
žmonių perkasi nuosavus 
namus. Vilniškis Tėvynės 
Balsas rašo:

Be kasmet ir didžiuliu mas
tu darbo žmonėms išduoda
mų paskolų individualinei bū
tų statybai, komunaliniai ban
kai teikia kreditus įmonėms 
ir įstaigoms statyti gyvena
miesiems namams, skirtiems 
pardavimui. Tūkstančiai dar
bininkų, inžinierių - techniki
nių darbuotojų ir tarnautojų 
tokiu būdu-įsigijo nuosavus 
gyvenamuosius namus. Pasta
tyto namo kaina — nuo 10,- 
000 iki 30,000 rublių.

Dabar įvestos lengvatos j*, 
monių ir įstaigų pastatytiems 
gyvenamiesiems namams įsi
gyti; Iki šiol namai buvo par
duodami už grynus pinigus ir 
tik išimtinais atvejais išsimo
kėtinai per dvejus-trejus me
tus. Dabar leidžiama parduo
ti išsimokėtinai per 10 metų.

JŲ TIKSLAS, JŲ GEIS
MAS: ŠMEIŽTI 
IR SKŲSTI

Dienraštis Vilnis (vasa
rio 1 d.) rašo apie tai, kaip 
Chicagos menševikų ir ma
rijonų spauda atsiliepė apie 
Leono Prųseikos teismą. 
Vilnis pažymi, jog Draugo 
korespondentas “rašo trum
pai ir maždaug objektyviai, 
nesistengdamas ką nors 
įgilti.” Kas kita su Nau
jienų korespondentu: jis 
puolė Prūseikos advokatą, 
puolė Prūseiką, kaip pro
kuroras! Vilnies žodžiais:

Tas pats “specialus kores
pondentas” bando įgilti, įgilti 
asmeniškai Prūseiką, sakyda
mas: “Jaudinasi, laižo išdžiu
vusias lūpas”.

Tas pats 
pondentas” 
Prūseiką,
dyti, teisinosi 
mai gerai supranta anglų kai-; 
bą.” Nieko panašaus L. Prū-1 
seika nesakė. Jis neliūdi,o. į VLIKAS “NE SAVO 
pasiremdamas ta konstitucine | VIETOJE”

“specialus kores- 
meluoja, būk 

atsisakydamas liū- 
nepakanka-

MARCELINAS STYGA 
PASIEKĖ LIETUVĄ

Vilniškiame Tėvynės Bal
se (1951 m. lapkričio 30 d.) 
randame straipsnį, rašytą 
Marcelino Stygos, buvusio 
dipuko, gyvenusio Kanado
je, o 1951 metais, grįžusio į 
Lietuvą.

Nurodęs savo sunkų gy
venimą Kanadoje, savo pa
siryžimą grįžti atgal į gim
tąją šalį, M. Styga šitaip 
savo straipsnį baigia:

Tarybų Lietuvoje kiekvie
nam darbo žmogui užtikrintas 
šviesus ir laimingas gyveni
mas. Štai, kad 'ir mūsų šeimos 
pavyzdys. Mano tėvas bur
žuazijai valdant Lietuvą buvo 
Veliuonos miestelio kaminkrė
čiu, dirbo tik apie dvi dienas 
savaitėje ir pusbadžiai gyve
no. Aš labai norėjau mokytis, 
buvauGgabUs mokinys Veliuo
nos mokykloje, bet toliau mo
kytis nebuvo galimybės, nes 
mūsų miestelyje gimnazijos 
nebuvo, o kitur gyventi ir už 
mokslą mokėti mano, tėvas 
neturėjo lėšų. Dabar mūsų 
miestelyje yra pilna gimnazi
ja ir pačių neturtingiausių 
našlių vaikai ir našlaičiai turi 
galimybių siekti mokslo ir 
kurti sau šviesesnę ateitį. Ma
no įzėvas įstojo į kolūkį. Jis 
pats išdirba 100 darbadienių, 
o be to, turi savo žemės 
sklypą, už darbadienius gau
na rugių bei kviečių* duonai, 
pašaro, augina 3 
karvę. Mano brolis 
lių valdyboje.

Aš dabar ilsiuosi 
nes. Daugiau 
nesu buvęs namuose. 1941 m. 
išvykau darbams į Vokietiją, 
o karui pasibaigus, susigun
džiau amerikiečių agentų pa
žadais ir išvykau į Kanadą 
laimės ieškoti. Tačiau svetur 
aš nesijaučiau pilnateisiu 
žmogumi. Tik grįžęs į Tėvy
nę, aš radau savo vietą gyve
nime.

kiau les h 
dirba ke-

po kelio- 
kaip 10 metų

Sveturgimiams darbo žmonėms ypatingai svarbu susi- teisę, kurią jam duoda Penk- 
pažinti su negrų padėtimi ir išvien dirbti, nes tik tuo tas Amendmentas prie Jung- 
keliu einant galimą bus save apsiginti nuo reakcijos., nuo tinių Valstijų Konstitucijos, o 

. diskriminaciojs. ne del kalbos 
Tai buvo kelis 
totą.

L. Prūseiką 
nų redaktoriaus ' specialiu 
taikikliu, į kurį P. Grigai
tis nuolat taiko p urvo 
gniūžtes. Toliau Vilnis nu
rodo :

Kada tik “Vilnyj” pasirodo 
koks raštas, po kuriuo nėra 

į parašo ir kuris “Naujienoms,” 
j del kurios bent priežasties, 

, labai nepatinka, tuoj puola- 
1 mas ir niekinamas L. Prūsei-

nemokėjimo, 
sykius pakau

Pastabos
Vėl prabilo J. Lansko- 

ronskis. Aną dieną jis ža
dėjo suorganizuoti lietuviš
ką vaiską, nuvežti jį Lietu
von ir be jokių ceremonijų 
nukraustyti nuo “sosto” 
Justą Paleckį. Tada ir ka
pitonu žmogus vadinosi.

Dabar jau tik paprastų 
ponu pasidarė ir reikalau
ja, kad VLIkas, tai yra, 
prelatas Krupavičius, pasi
bučiuotų su Lozoraičiu. Jie 
pjaunasi už nieką. Diploma
tai be diplomatiško šefo, 
kaip šuo be uodegos.

O kad kas nors neįsivaiz
duotų, jog buvęs kapitonas, 
o dabartinis ponas Lansko- 
ronskis nėra baisiai moky
tas žmogus ir kad tuo bū
du su juo nereikia visiems 
rimtai skaitytis, jis išdėsto 
“šefo” sąvoką. Jų esama 
visokių: “chef de cuisine,” 
“chef d’orchestre,” “chef de 
gare,” “chef d’un parti po
litique,” “chef ’ d’une doc
trine,” “chef d’une enter
prise,” arba “chef une-ar- 
mee.” Vieną iš jų Lozorai
tis užsitarnavo. Taip pa
reiškė Lanskoronskis. A- 
men! Dabar jau ir Grigai
tis Lozoraičiui turės ran
kon bučiuoti, nes jis į Nau
jienas patalpino šitą Lans- 
koronskio objavleniją.

Armijos štabas skundžia
si, akd armijoje jaučiama 
didelė stoka kunigų. Pro
testantai kunigai jau susi
rūpino. Jie kalba apie jau
nesnių kunigų draftavimą 
armijom

Geruoju nenori eiti.* Kas 
kita kitus pakurstyti, bet 
pačiam, eiti į pavojų visai 
kitas dalykas. Kunigas ne
būtų kunigu, jeigu jis ne 
veidmainiautų.

Laimes kova, kurioje krito
Tupano didvyriai
Rašo

Maria Aparecida Rodrigues
Red* prierašas. — šis 

straipsnis tilpo. S. Paulo 
laikraštyje “Hoje.” Jį pa
rašė buvusi trijų Tupane 
nužudytų kovotojų ben
dražygė, kruvinojo poli
cijos užpuolimo liudinin
kė.
1|949 metų rugsėjo 25 die

ną, temstant, iš žagarų ir 
molio sulipdytoje lūšnoje, 
Tupane, buvo nužudyti Al
fonsas Marma, Miguel Ros-
si ir Pedfo Godoi. Atsime
nu kaip šiandieną. Taip, aš 
mačiau savo akimis Adema- 
ro policiją sušaudant Mar
mą, Godoi ir Rossį. Mačiau 
žudikus sukoneVėikiant jų 
lavonus. Nepamiršiu nė 
vieno judesio. Matau,'tar
si būtų dabar, policijos vir
šininką Imparato su žibin
tu ir ginklu rankose, vado
vaujant būriui, ir kareivių 
apsuptą namelį. Nepamir
šiu šaudymo kurtinančio 
sprogimo, kareivius įsiver
žiant į lūšną, mirtimi gra
sinant man, Dario de Pau
la — valstiečio, namų šei
mininko — žmonai ir duk
teriai. Mačiau, kai Hono- 
rio Tavares šoko į kareivių 
tarpą gelbėdamasis nuo 
staigios mirties, ir kai tuo 
metu jį baisiai sudaužė šau
tuvų buožėmis. Lauke gir
dėjosi Rossi, į koją pašau
to, dejonės. ,

Marma, peršautas iš už
pakalio, 'krito šalia manęs, 
neatlenkdamas sugniaužtų

kumščių. Policijos žibintų! 
šviesoje aš mačiau, kai jkg 
raitydamasis mirė. y

Godoi sukniubo kiemeli 
prieš mirtį patiesdamas Jį 
vieną iš užpuolikų.- Rossr 
buvo nugabentas į Tupano • 
ligoninę, kur numirė nega
vęs gydytojo pagalbos, ta
čiau prieš numirsiant jis 
dar pajėgė įspirti į Impara- 
to veidą.

Mano draugai žuvo, bet 
kova tebeina. Su tuo, ką 
policija padarė, nieko neat
siekė. Nepavyko policijai
nuslėpti savo niekšingų žu
dynių, o dar mažiau sulai
kyti kovą už taiką ir naci
onalinį išsivadavimą. Nie
ku . nepagelbėjo Ademaro 
išgyrimai žudikams. Vel
tui buvo grasinimai prieš 
mane ir prieš Honorio Ta
vares. Paniekai išsistatė 
Tupano prokuroras, reika
lavęs mane nusmerkti mir
ti. Liaudies solidarumas iš
plėšė mus iš kalėjimo. Kri
to mūsų didvyriai, bet ja 
pavyzdys davė savo vaisiui 
Jų pavadavimui stojo nau
ji kovotojai už taiką ir lais
vę, kurie seka jų pavyzdžiu. 
Tupano didvyrių vėliava 
šiandien nešama tūkstančių 
patriotų rankose. Tupano 
didvyrių vėliava dabar yra 
nešama tokio masto hero
jės, kaip Eliza Brankd.

Žudynių antrosioms meti
nėms sukankant, pareiškia
me mūsų tvirtą tikėjimą į 
pergalę kovos, kurioje krito 
Marma, Godoi ir Rossi. 
. (Darbas)

SMAGU ŽYMĖTI tą faktą, kad pastaruoju laiku kyla 
vis didesni, vis galingesni balsai prieš negrų persekioji
mą, prieš jų puolikus, prieš rasistus.

Aną dieną Philadelphijos miesto taryba priėmė rezo
liuciją už tai, kad prezidentas Trumanas tuojau įsikištų 
į Floridos reikalus, kad suimtų Harry T. Moore ir jo 
žmonos užmušėjus ir juos atitinkamai nubaustų.

Massachusetts valstijos seimelis priėmė panašų 
rkalavimą. ,

Panašus balsas buvo pareikštas ir užgirtas New 
sęy valstijos senate.

Tai sveikas reiškinys! Tai linksma žinia, supuoląnti jfa~~ 
su Negrų Savaitės Istorija. į

-Neužtenka tik su negrų padėtimi susipažinti, tenka už rastis skiria 
negrų išlaisvinimo reikalą ryžtingai kovoti. •

rei-

KARALIUS JURGIS VI-TASIS
PO ILGOS LIGOS mirė Anglijos karalius Jurgis VI- 

tąsis.
Jurgiui teko eiti karaliaus pareigas antrojo pasaulinio 

karo metu, kai Anglija buvo žiauriai vokiečių bombar
duojama iš oro. Yra sakoma, jog karalius Jurgis, ne
žiūrint nacių siūlymų, niekad nebuvo palinkęs jiems 
pasiduoti, kaip padarė Belgijos^ karalius. Jei taip buvo, 
jam priklauso už tai nuopelnas.
t Tiesa, Anglijos karalių, valia labai aprėžta. Jiems nu
sakomas net ir asmeninis gyvenimas. Pavyzdžiui, mi
rusiojo karaliaus brolis, Edvardas VHI-tasis (dabartinis 
Wiridsoro kunigaikštis), negalėjo net ir apsivesti be val
džios žinios. Kai ‘jis, karalium būdamas, norėjo vesti 
dabartinę savo žmoną, amerikietę, tai ano meto anglų 
.Valdžia, vadovaujama Baldwino, pasakė: jei norit su ja 
tuoktis, pasitraukit iš sosto. Jis taip ir padarė.

Jurgiui teko eiti karaliaus pareigas Antrojo pasaulinio 
nekišo savo nosies,—jis nuolankiai klausė kiekvienos val
džios. Tiesa, jis ilgai negalavo, per visą laiką buvo men
kos sveikatos ir mirė po operacijos ant plaučių, mirė, 
palyginti, dar jaunas, pasiekęs 56 metus amžiaus.

' Karaliaus vietą užima jo 25-rių metų amžiaus duktė, 
Elzbieta. Ji bus ne pirma moteris, sėdinti Anglijos ka
raliaus soste; jame yra sėdėjusi kita Elzbieta; jame yra 
aėdėjusi karalienė Viktorija.

> Neatrodo, kad dėl karaliaus Jurgio Vl-tojo mirties 
Didžiosios Britanijos politikoje įvyktų kas nors nau
jesnio.

yra Naujie-

j L. Prūseikai menševikų laik- 
specialę arklinę 

dožą savo neapykantos.
Nors “Naujienų” bosas pa

žįsta Prūseiką kone 40 metų 
ir Prūseiką per ilgus, ilgus me
tus jam buvo geras ar blogas 
tik kaipo Prūseiką, bet per 
kelis pastaruosius metus prie 
vardo Prūseiką nąujieninis o- 
rakulafs sistemačiai prikergia 
Alberto; Vabalo vardą. Ko- 
ckW.? Ar tai kdks argumentas 
prieš L. Prūseiką? žinoma, 
kad ne. Vabalas taip jau ge
ras, kaip ir Prūseiką. Tai ko
dėl dabar Prūseikos pavardė 
sudubeltavota ? Juk tame ne
gali būti nei donosčiškų išfo- 
kavimų, nes nieko nepeši, pri
kergdamas prie pavardės 
Prūseiką pavardę Vabalas. 
Donosu.i to negana.

Tai yra asmeninės neapy
kantos padiktuotas ilgaležu- 
viškas palinkimas, savo rūšies 
sadistiška intuicija. Mat išsi
eikvojusiam orakului pasidaro 
lengviau, kada jis sudubelta- 
voja Prūseikos pavardę. Nu
bėga biskį tulžies. Tik tiek. 
O kokių kitokių rezultatų nė
ra nei už sudilusį centą.

Visa tai reikia turėti ome
nyje, kada “Naujienų” “spe
cialus korespondentas” rašo 
apie . L. Prūseikos bylą.

Chicagos Sandara rašot
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi

nimo Komitetas, arba trum
pai sakant “VLIK’as” atlieka 
gerą darbą, kuomet jis yra sa
vo vietoje. Bet kuomet, jis 
perplačiai užsimoja ir paten
ka ne į “savo lėkštę,” tada i- 
šeina nei šis, nei tas.

Nelabai seniai, jis, šokda
mas per Amerikos Lietuvių 
Tarybos galvą, atsišaukė, kad 
visos lietuviškos organizacijos 
Dėdės Šamo žemėje siųstų 
protestus į Jungtines Tautas 
del suignoravimo genocido 
klausimo. Tas patarimas ir 
reikalavimas pasirodė bepras
mis ir ne vietoje.

Kitas VLIK’o užsimojimas 
prašalinti p-nią El. Roosevel- 
tienę iš amerikiečių delegaci
jos prie Jungtinių Tautų buvo 
nepateisinamas ir įžeidžiantis! 
mūsų vyriausybę. Kvailesnio 
dalyko už tą, VLIK’as nega
lėjo padaryti.

Bandymas užbėgti už akių 
Amerikos Lietuvių - Tarybai, 
bandymas diktuoti Jungtinių

i

Hong Kong kolonijos val
dytojai anglai kreizavoja. 
Jie pradėjo deportuoti ki
niečius komunistus. Vadi
na juos agitatoriais.

Hong Kong yra Kinijos 
teritorija. Kada nors ji 
bus atimta iš anglų. O kaip 
verks tie anglai, kuomet ko
munistai jų nepaglostys!

Hitlerininkas Ambrazevi
čius dabar vadinasi Brazai
čiu.

Socialdemokratas Kairys 
vadinasi Prof. Kaminsku.

Kodėl?
Sarmatinasi savo darbų 

ir pavardžių. Bet visuome
nė juk jau žino, kas slepiasi 
po Brazaičiu ir Kaminsku.

Mūsų armija pradėjo stu
dijuoti susišaldymo proble
mą. Labai nukenčia kariai 
karo metu žiemą. Nušalo 
karys rankas arba kojas, ir 
jau nebetinkamas karui.

Ieškoma būdų pakeitimui 
žmogaus kūno ir kraujo su
dėties. Gal, girdi, ir pavyks 
žmogų taip pakeisti, jog jis 
nuogas galės didžiausiuose

Valstijų vyriausybei ir pana- j šalčiuose be pavojaus gat 
sūs išsišokimai paiodo, jog ; spaceravoti!
VLIK’as dar nėra įgudęs ope
ruoti platesniame maštabe ir 
pasėkoje to —''pats save pa
meta. .. •

Kad Vlikas dirba kvailai, 
nei šį nei tą, tai tiesa. Kad 
jis “pats Save pameta? — 
taipgi tiesa.

Mūšų akimis, pats Vlikas 
yra suorganizuotas x ir pa
laikomas be jokio reikalo, 
nes jo nariai, gyvendami 
parazitiškai, švaistydamiesi 
po pasaulį visuomenės su
dėtais pinigais, lietuvių tau
tai negarbę daro.

Tačiau sandariečiai, men
ševikai, klerikalai ir fašis
tui Vliką skaito “Lietuvos 
valdžia,” todėl aukščiau pa
žymėta sandariečių organo

Žinios Laisves Reikalais
Šįuom kąįptu išspausdiname įspūdingą laiškelį, kuo 

parodo žmogaus inteligentiškumą pilnoje to žodžio pras
mėje. Ęrašome pasiskaityti: ’’

“Gerbiamieji!
Mano tėvas, Ignas Matulis, mirė pernai, sausio 3d.» 

74 metų amžiaus, ir savo testamente pažymėjo mažą 
palikimą, $25 Laisvei. —

Jis buvo prenumeratorius ir ištikimas Laisvės skai
tytojas per daugelį metų. .

Aš čia Įdedu čekį $25.00 santikyje su jo pageidavi
mu. Būčiau dėkinga už jūsų paliudijimą, kad priė
mėte.

Leiskite man išreikšti jums mano geriausius linkė
jimus kuo puikiausio pasisekimo jūsų pastangoms ap
švietus dirvoje.

Su gilia pagarba Jums,
Vincė Matulis
(Panelė Vincė Matulis) 

Cambridge, Mass.”
Tai pavyzdirfgas tėvo pagerbimas, puikus vykinimas 

jo prašymo savo testamente. Panelė Matulytė šiuom at
veju duoda pavyzdį tikro žmogaus inteligentiškumo, mo
kėjimo suprasti kitą žmogų ir išpildyti jo sielos troški
mus. Nieks negali būt gražesnio ir padoresnio. ' )

Prašome, p. Vince Matulyte, priimti Laisvės persona* 
nalo gilią užuojautą jums liūdėjime dėl tėvelio mirties.

. Jūsų tėvelio gražų prisiminimą dienraščio Laisvės la
bai įvertina visa apšvietą branginančioji Amerikos lie
tuvių visuomenė ir gailisi netekusi savo eilėse nuošir
daus rėmėjo.

Kitas gražus pranešimas iš kultūringų žmonių suei
gos:

“Pasveikinimas Laisves suvažiavimui
Bridgeport. Conn?, šeštadienį, vasario 2 d., š. m., kele^ 

tas draugų sumanė pasveikinti naujai įsikūrusį savo na
me A. Chapons. Priė užkandžių ir draugiško pasikalbė
jimo, sumanyta pasveikinti jau praėjusį laisviečių su

Toks išradimas būtų labai 
naudingas^ Bet jis reikštų 
naują nelaimę/kapitalizmui.

Kur pasidėtų kriaučiai, 
jeigu nebereikėtų drabužių 
net ir žięmą?

Salietis •-

Vlikui pastaba yra būdinga. 
Sandariečiai parodo, kad 
jų “Lietuvos valdžia” yra 
kvaila, kad ji pati nežino, 
ką daro.

Šia proga tenka Sanda
ros paklausti: na, o Ame
rikos Lietuvių Taryba, ku
ri siunčia Vlikui finansus 
(kas lieka nuo jos čyfų), ar 
pati savęs nepameta? 
ji kada nors naudingo 
išmintingo atliko ?!

bei

važiavimą.
Sveikifia A. Chapons su ...........................     $3.00
M.Arison ..............................................................  3.00
A. Jocis ...................................................  2.00
J. Mockaitis ...........................................  2.00
A. Švėgžda ........................................................... 2.00
J. Pudimas .. . . ........................................•........... 1.00*
J. Jasiūnas .. ........................... ’............................ 1.00
Dar pirmiau priduota M. Pipciaųs ..............  3.00

Tai bus . ....................
2 Laisvės prenumeratos

$17.00
14.00

Viso čekis........... .................................•.. $31.00
Laisvės Draugas”

Širdingai dėkojame už malonų prisiminimą savo dien^ 
raščio. Reikia visokių sueigų, reikia pas.ilinksmininųį 
bet reikia visada turėti mintyje apšvietos reikalą, taip, 
kaip pasirodė tie prieteliai, kurių vardai aukščiau iš
spausdinti. Laisvės Administracija v

2 pusi.—Laisve (Liberty)-* Penktadien., Vasario-Feb. 8, 1952



Vitaminas, padedąs kūnui STOKA IŠSIMOKSLINIMO - PAVOJUS 
gamint reumatizmo gyduolę ATEITIES DEMOKRATIJAI AMERIKOJ

Vadinamas “augalų draugas, 
o parazitų priešas”

Milijonai amerikiečių kan
kinasi reumatizmo - artrito 
skausmais, ir kas metai di
dėja tokių ligonių skaičius. 
Patentuotii vaistų kompa
nijos gausingai pinigaujasi 
iš jų; per radiją ir spaudą 
įkalbinėja, būk jų vaistais 
galima ir be daktaro pasi
gydyti nuo sąnarių uždegi
mo bei reumatizmo vargų.

O viso labo tėra tik dvi 
patikrintos gyduolės nuo tų 
ligų — tai ACTH ir korti- 
sonas (cortisone).

ACTH v ra ištraukiamas 
iš galvijų posmegeninių 
liaukų ir labai per brangus.

Kortisonas yra išskiria
mas iš -gyvulių liaukų 
(glands), esamų virš inks
tų. Gyvulių tulžyje taipgi 
yra medžiagos, kurią gali
ma perdirbti į kortisoną. 
Dabar jis paprastai ir ga
minamas iš tulžies. Bet tai 
keblus darbas ir per daug 
lėšuoja. Todėl šis vaistas 
dar neįperkamas eiliniams 
artrito bei reumatizmo li
goniams.

Dabar mokslininkai ban
do padaryt kortisoną iš tam 
tikrų augalų. Jei pavyktų, 
tai jis turėtų žymiai atpig
ti.

VITAMINAS—KORTI
SONO DAUGINTOJAS

Ity'Tuo tarpu surasta, kad 
vienas B rūšies vitaminas 
padeda pačiam kūnui pasi
gaminti daugiau kortisono. 
Tas vitaminas vadinamas 
pantotenine rūkštim (pan
tothenic acid). Jis šimtus 
kartų pigesnis už kortiso
ną.

Vartojant gana daug šio 
vitamino, kūnas darytų di
desnius kiekius kortisono, o 
kortisonas turėtų gydyti są
narių uždegimą bei reuma
tizmą..

Tokią viltį pakėlė dr. 
George R. Cowgill, Yale U- 
niversiteto medicinos pro
fesorius, kalbėdamas tarp
tautiniame vitaminų žinovų 
suvažiavime, kuris įvyko 
Havanoj, Kuboj, sausio mė
nesio pabaigoj šiemet.

BANDYMAI
Kad minimo vitamino — 

pantoteninės rūkšties rei
kia kūnui gaminti kortiso
ną, tatai patyrė daktarai 
Robertas W. Winters, Will 
A. Krehl ir kiti amerikiniai 
mokslininkai, darydami 
bandymus žiurkėms.

Jeigu žiurkės šeriamos 
tokiu maistu, kad nebūtų 
pantoteninės rūkšties, tad 
genda ir kraujuoja virš- 
inkstinės jų liaukos. Kuo
met šios rūkšties stokuoja, 
tai žiurkių kūnas negali 
tinkamai sunaudoti ir esa
mų maiste skrobylų (krak
molų) bei cukrų.

Bet jeigu duoda kortiso
no žiurkėms, kurių virš- 
inkstines liaukos sugedo dėl 
to vitamino stokos, tai liau
kos atsitaiso ir vėl gamina 
kūnui reikalingą kortisoną.

Visa tai įrodo, jog kūnas 
turi gauti gana šio vitami
no - pantoteninės rūkšties, 
norint, kad sveikai veiktų 
viršinkstinės liaukos ir ga
mintų kortisoną, kaip vidu

SKIEPAI NEAPSAUGO 
NUO SLOGŲ

Pirm keleto metų dauge
lis amerikiečių eidavo pas 
gydytojus įsiskiepyt nuo 
slogų.

Slogos yra skirtingų rū
šių, todėl - kiekvienam į 
kraują buvo leidžiama įvai
rūs skiepai.

Ilgainiui patirta, kad slo
gomis beveik lygiai serga 
įsiskiepiję, kaip ir žmonės 
be jokių skiepų.

Trūksta mokslinių įrody- 
< mų, kad skiepai padėtų iš
vengti slogų.

Taip ir sumažėjo skaičius 
pasitikinčiųjų skiepais nuo 

Į slogų.

Vaistas nuo pleiskanų
V K

Neseniai tapo išrastas 
naujas vaistas nuo pleiska
nų, geresnis už visus žino
mus senuosius vaistus. Jis 
vadinamas selenium disul
fide — pagamintas iš sele
nium elemento junginio su 
siera.

Amerikiniai daktarai W. 
N. Slinger ir D. M. Hub
bard vartę jo šį vaistą, gy
dant 286 žmones nuo pleis
kanų, ir pagydė apie 94 
procentus jų.

Žymėtina, kad yra dvejo
pų pleiskanų. Vienos susi
daro tik po galvos plaukais. 
Tai paprastos pleiskanos.

Kitos gi pleiskanos yra 
sykiu ir odos uždegimas 
(kas vadinama seborrheic 
dermatitis). Šios įkyresnės 
pMs.kanos apima ne tik 
galvą po plaukais, bet taip
gi kaktą, ausis ir žandus.

Minimas vaistas pagamin
tas kaip milteliai.

Jis taip vartojamas:
Šiltu vandeniu sušlapina

ma galva, o jei reikia, tai 
ir kakta, ausys bei veidas. 
Paimama vienas iki dviejų 
arbatinių šaukštukų tų mil
telių, uždedama ant pleis- 
kanuotos vietos ir pirštais 
trinama, iki putos pasidaro.

Paskui tokia vieta nu
plaunama ir vėl j on trina
ma vaisto milteliai, iki iš
puto ja. Tada putos palai
komos bent penkias .minu
tes. Pagaliaus, viskas ge
rai nuplaunama.

Taip padarius du ar tris 
sykius, dažnai jau ir suma
žėja niežėjimas bei perštė
jimas. Per kelias dienas 
paeiliui vartojant šį vaistą, 
darosi vis lengviau ir leng
viau.

Panaikinus pleiskanas, 
kartais jos po kiek laiko at
gyja. Tuomet vėl tenjka 
naudot selenium disulfide, 
kaip kad nurodyta..

Šis vaistas gerai patar
navo 94 iš kiekvieno šimt- 
to turėjusių > pleiskanas ir 
tik penkiems ar šešiems 
nieko nepagelbėjo. N. M.
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jinę savo gyduolę nuo reu
matizmo bei artrito.

Bet bus daroma dar dau
giau bandymų gyvuliams 
pirma, negu atsakingi 
mokslininkai galės pasiūly
ti pantoteninę rūkštį kaip 
tikrą vaistą nuo sąnarių 
uždegimo bei reumatizmo.

N. M.

Tokiu antgalviu tilpo gai 
ilgas, 2-jų puslapių straips
nis, parašytas Eleanoros 
Gottlieb, Amalgamo j tų 
kriaučių organe “Advance,” 
gruodžio 15 dieną, 1951 m. 
Ji faktus ėmė iš sekamų 
įstaigų:

Dr. Earl J. Me Rath, 
United States Commission
er of Education, United 
States Office of Education, 
The Nation, Association of 
Education.

Ji savo straipsnyje pie
šia mūsų šalies mokyklas ir 
mokymo sistemą labai, la
bai tamsia spalva.

Kaip stokuoja mūsų ša
lyje moderniškų mokyklų 
ir gerų, kvalifikuotų mo
kytojų, lai kalba patys fak
tai, kuriuos pateikia auto
rė :

Tokiame, metropoly j, di
džiausiame mieste, kaip 
New Yorkas, Queens sekci
joj, neseniai užbaigta nauja 
moderniška mūrinė trijų 
aukštų mokykla. Šalia jos,, 
toje pat apylinkėje, riogso 
medinė vieno aukšto moky
kla, apie šimto metų senu
mo.

Abi jos kenčia tuos pa
čius trūkumus. Abiejose di
džiausias susikimšimas.

Abiejosna vaikai eina tik 
po pusę dienos: vieni iš ry
to iki piet, kiti nuo pietų 
iki vėlai vakaro. .

Kuomet tokia padėtis yra 
mūsų mokyklinėj sįstemoj, 
tai klausimas savaime ky
la:* Kaip ilgai ima mokiniui 
užbaigt pradinę mokyklą?
PADĖTIS DAROSI 
DAR SUNKESNĖ

Nuo 1918 metų, kuomet 
užsibaigė Pirmasis pasauli
nis karas, 18,000 mokytojų 
pasitraukė iš savo profesi
jos dėl to, kad negalėjo pra
gyvent iš mažų algų. Dėka 
tam, mes šiandien turime 
apie 60 procentų visų pra
dinių mokyklų mokytojų, 
vos užbaigusių pradines 
mokyklas. Arti keturi mi
lijonai mokyklinio amžiaus 
vaikų negali gauti jokio 
pradinio apmokymo. Viena 
iš penkių šios šalies moky
klų neverta nė vardo mo
kyklos. Jos įsteigtos to
kiose vietose, kaip apart- 
mentinių namų skiepai 
(basements), tuščios krau
tuvės, garažai ir net trei- 
leriai.

Nuo 1940 iki 1947 metų 
tikėtasi apie 7,000,000 nau
jagimių. Tuo laiku 'susi
laukta du sykiu tiek. Iš šių 
naujagimių, tikimasi, apie 
1959 metus bus apie aštuo- 
ni milijonai mokyklinio am
žiaus vaikų, tinkamų pra
džios mokslui. Šiam skai
čiui mokinių reikės 600,000 
naujų mokykloms kamba
rių, 750,000 naujų mokyto
jų ir mažiausia apie 14 bili

Paršai greičiau auga nuo dirbtinio pieno
Dirbtiniu pienu šeriami 

paršiukai sparčiau auga, 
negu žindantieji savo moti
nas. Tatai patyrė Herber
tas G. Luther, C. Pfizer 
kompanijos mokslininkas.

Dirbtinis pienas paršiu
kams padaromas, išsun
kiant maistines medžiagas

jonų dolerių.
Dabar, kuomet naujose 

vietose pradėta steigti nau
ji atominiai fabrikai, ten 
su mokyklomis dar sun
kiau. Arčiausia mokykla 
tose apylinkėse yra 15 iki 
28 mylių. Kaip tie jaunuo
liai pasieks mokyklas, nie
kas negali išaiškinti.

Nei miestai, nei valstijos, 
nei federalinė vyriausybė 
nesirūpina šiuo reikalu.
SEGREGACIJA— 
DISKRIMINACIJA

Pietvakarinėse valstijose 
gyvuoja baisi diskriminaci
ja. Griežtai skirstomi žmo
nės pagal rases: balti nuo 
juodų jr geltonų. Kurioje 
apylinkėje randasi viena 
mokykla dėl abiejų rasių, 
tai viename kambaryje bal
ta mokytoja mokina baltus 
vaikus, kitame kambaryj, 
tik už sienos, negrė moky
toja su savo spalvos vai
kais. J .

Kaip socialiame I'gyveni
me. didelis skirtumas, taip 
ir ekonominiame. Jeigu 
mokestis i baltos mokytojos 
yra nuo trylikos šimtų ir 
aukščiau, tai juodos. — nuo 
šešių šimtu doleriu ir kiek 
aukščiau per metus.

O daug, kur pietvakarinė
se valstijose mokama mė
nesinės algos; tuomet dar 
mažiau gaunama, nes mo
kama tik per aštuonis mė
nesius metuose.

Kuomet balta mokytoja 
gauna $113 į menesį, tai 
juoda —- nuo 68 dalerių ir 
daugiau.

Ar jos ir jie, t. y. moky
tojai, gauna už tuos keturis 
mėnesius., už taip vadina
mas’ atostogas, kiek apmo
kėt, šio straipsnio rašytoja 
nepasako..

Mokyklų palaikymui ski
riama apgailėtinai mažas 
procentas savų biudžetų 
(lėšų sąmatų). Pavyzdžiui: 
šiaurinėse valstijose tarp 
dviejij iki trijų ir pusės 
proc. metinių įplaukų ski
riama mokykloms. Šiose 
valstijose vaiko pradinis 
apmokymas atsieina apie 2 
šimtus doleriu i metus. Gi 
pietvakarinėse valsti jose 
balto vaiko apmokymui iš
leidžiama $76, kitur iki 
$113 ir kiek daugiau. Juo
do gi vaiko padėtis dar 
prastesnė. Tiems vargšams 
tik kaulelis nugraužtas be
lieka ... $26 ar kiek aukš
čiau.
MOKYKLŲ STRUKTŪRA 
DAR ŽEMIAU STOVI

Šių valstijų mokyklų pa
statai labai apgailėtinos iš
vaizdos, kaip iš vidaus, taip 
ir iš lauko. Mokyklų pa
statai, didžiumoje, medinės 
struktūros. Klasių • kamba
riai maži, aptrusę, nemalia- 
voti, sienos sutrūkę, tinkas 
krinta ant vaikų, ant sėdy-1

nių, grindų. Nei "vandens 
sistemos, nei centralinio 
apšildymo nėra viduje. Vai
kai turi eiti laukan atsigert 
vandens ar savo gamtinius 
reikalus atlikt, nežiūrint, 
koks oras būtų.

Kaip jau minėjau, tokioj 
mokykloj nėra centralinio 
apšildymo. Klasės kamba
ryje kampe stovi malkomis 
kūrenamas pečiukas. Bet:., 
nėra kuo pakurti, neduoda
ma anglių bei malkų.

Tai kas daryti? Juk žie
mos šalčiuose negi sėdėsi 
iki sustingimo. Vaikai, ei
dami į mokyklą, turi atsi
nešti savo malkų apšildy
mui kambario.

Mokyklose nėra nei už
kandžiui vietos ar bendro 
restorano. Vaikai, atsinešę 
“lončius,” sėdasi ant grin
dų valgyti. Savo viršinius 
švarkus ir sykiu atsineštus 
užkandžius susimeta i kam
pą ant grindų.- Vėliau, kuo
met reikia eit prie valgio 

i ar namo, tai susimaišo val
giai ir švarkeliai. Mat, nė
ra “klozetų” savo daikte-
liams susidėt.

Mokytojų .šiose valstijose 
dar sunkesnė padėtis. Už 
mizerną algą jos'turi, atlik
ti dar ir dženitorių darbus. 
Mat, nesamdoma vyrai, ap- 
tarnaut mokyklas. Tą dar
bą turi atlikt pačios moky
tojos, ir kaipo mokytojos, 
ir kaipo dženitorkos, ir dar 
sniegą žiemos laiku pačios 
nusikas.a aplink mokyklą. 
Jos' ateina į mokyklą 7 va
landą ryto ir apleidžia 4 va
landą vakare.
MŪSŲ DEMOKRATIJA 
SUNKIAI MOKA 
Už KLAIDAS

Kaip jau viršuj minėta, 
po Pirmojo pasaulinio karo 
užsidarė daugiau kaip 18,- 
000 mokyklų iš priežasties 
stokos pinigų mokyklom ir 
mokytojom. Pasekmės tos, 
jog kada kilo Antrasis pa
saulinis karas, tai arti mi
lijono jaunų vyrų netiko į 
armiją dėl fizinių trūkumų, 
ir apie pusė milijono nemo
kėjo skaityti nei rašyti...

Kad išvengus mūsų de
mokratijai tokios nemalo
nios gėdos ateityje, mes tu
rime visi daug ir bendrai 
veikti į šalies Kongresą ir 
valstijų legislatūras, kad 
skirtų daugiau pinigų tin- 
kamesniam aptarna v i m u i 
mūsų mokslinės sistemos.

■Tai tokiomis tamsiomis 
spalvomis piešiama mūsų 
šalies mokyklų sistema, v c

Aš gerbiu šią autorę, kad 
ji taip aiškiai aprašė, kas 
dedasi mūsų šalies mokykli
nėje sistemoje.

Manau, kad Laisvės skai
tytojai, perskaitę ši rašinė
lį, įgaus nors paviršutinį 
supratimą apie mokyklas ir
jų vaidmenį šioje šalyje.

G. A. Albinas

iš augalų ir primaišant ter- 
ramycino.,

Terramycinas yra tam ti
kri pelėsiai, randami dirvo
žemyje. Jis yra vienas 
naujųjų anti biotinių vais
tų. Terramycinas dabar 
vartojamas kaip vaistas 
džiovai ir kitoms ligoms gy-,
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(lyti.
Nors terramycino pelėsių 

yra paprastoje žemėje, bet 
šiandien jie daugiau augi
nami mokslinėse laborato
rijose.

Naudojant dirbtinį pieną 
su terramycinu, paršiukai 
už dviejų dienų nuo gimi-

Amerikinėje spaudoje 
buvo giriami nauji chemi
kalai, kad jie “saugo far- 
merio augalų draugus ir 
žudo jų priešus.”

Tie chemikalai daromi iš 
fosforo junginių su kitais 
chemikalais. Tokius chemi
kalus visųpirm išrado na
ciai ir darė iš jų dujas, ku
rios galėtų apmarinti prie
šų nervus.

Iš to galima spėti, kad 
tie fosforiniai chemikalai 
nėra vien tik geradariai 
žmonėms, valgantiems far- 
imi produktus.
„Tačmus pakartosime, ką 

apie tai rašo mokslinis 
amerikiečių žurnalas Sci
ence Digest, būtent:

—Tie. fosforiniai jungi- 
ifiai praskiedžiami. Tad 
farmeris juos purkščia ant 
augalų lapų arba įmaišo į 
vandenį, vartojamą dar
žams. bei laukams drėkinti, i 
Galima šių chėmikalų Įleis
ti ir tiesiog į augalų kamie
nus. Augalai įgeria juos 
savin. Augalo sultys (su

Bevardžio Kazio Margumynai
Iš Kanados į Jungtines 

Valstijas kas .metai, įgabe
nama po 5 milijonus tonų 
laikraštinio popierių,

Minnesotos valstija laiko
ma, ežeringiaus.ia, Po jos 
seka Michigan savo ežeru 
skaičium. Turi ežerų ir ki
tos valstijos?

Jungtinėse Valstijose yra 
2,027 farmos mink žvėre
liams auginti. Tai žebenkš
tims giminingi gyvūnėliai.

Velionio Vokietijos kaize
rio Wilhelmo sūnus Louis 
Ferdinandas, gyvenąs prie 
Bremeno, vis dar save pra
vardžiuoja Prūsijos- kara
laičiu.

Velionis Enrico Caruso, 
buvęs pasauliniai garsus 
dainininkas, įdainavo (už- 
rekordavo) viso 234 plokš
teles. Už tai gavo 3 mili
jonus dolerių. Jis mirė 1921 
metais. .

Aps.kaitliuojama, kad*šiuo 
laiku Jungtinėse Valstijose 
yra 88 procentai žmonių, 
baigusių aštuonis skyrius 
pradinės mokyklos. Pirm 
40 metų buvo tik 63 procen
tai tokių.

Pirmojo Jungtinių Vals
tijų prezidento Jurgio Wa
sh ingtono ministerių kabi
netą sudarė šie asmenys:

Thomas Jefferson, valsty
bės sekretorius; Alexander 
Hamilton, iždo sekretorius, 

mo atimami nuo kiaulės. 
Paskui, maitinant juos vien 
tiktai dirbtiniu pienu, par
šiukai per 8 savaites užau
ga 10 iki 35 procentų di
desni ir sunkesni, negu jų 
broliai, mintan tieji savo 
motinos pienu.

Paršiukų atitraukimas 
nūo motinos padidina ir 
kiaulės veislingumų. Jei
gu kiaulė žindo juos, iki 
pasako “gana,” tai papras
tai paršuojasi sykį iki dvie
jų sykiu per metus. Bet 

la) išnešioja fosforinius 
chemikalus po visas augalo 
dalis, pasiekiant net naujų 
lapų ir žiedų pumpurus. 
Įvairūs parazitiniai vabz
džiai siurbia augalų sultis; 
taip parazitai ir nusinuodi
ja.

Bet tokiais chemikalais 
užtaisytos augalų sultys ne
žudo draugiškų farmeriui 
vabzdžių — jie nenaikina 
bičių nei naudingu vabz
džių . O naudingieji vabz
džiai ryja mažuosius, para
zitinius kenkėjus.

Tikimasi, kad tie chemi
kalai padės nugalėti para
zitus, kurie žaloja Califęr- 
nijos orindžių sodus. Sva
jojama ir taip sutaisyti fos-' 
forinius junginius, kad jie 
apsaugotų naminius gyvu
lius nuo utėlių, inkštirų ir 
kandžiųjų musių.—

O kaip tokie augaliniai ir 
gyvuliniai valgiai atsilieps 
žmonių sveikatai? — Šis 
klausimas paliekamas atei
čiai. spręsti. J. C. K.

ir Henry Knox, karinis se
kretorius.

Pagal valdiško cenzo pra
nešimą, gyventojų skaičius 
Californijos valstijoje per 
paskutinius 10 metų padau
gėjo 1 milijonu, 20 tūkstan
čiu. Tai daugiausiai gyven
tojais pakilus valstija nuo 
1940 iki 1950 metų.

Brangiausias Jungtinių 
Valstijų popierinis pinigas 
yra $100,000 (bumaška). 
Tas pinigas su . buvusiojo 
prezidento Woodrow Wil- 
sono atvaizdu nevartoja
mas biznyje. Naudojamas 
vien pinigų pervedimui 
(transfer) bankų apyskai
tose. '

Prezidentas T r u m a n a s 
pareiškė, kad senatorius 
Joseph McCarthy, jeigu ir 
yra kada pasakęs teisybę, 
tai jam nėra žinoma.

Bet bandyk surast politi
kierių, ypač valdininką, ku
ris teisybę sakytų.

Vienas amerikinis savait
raštis, “Palisadian,” pirma
me puslapyje atspausdino 
sekama pastabą:,

—Jei mūsų laikraštyje 
patėmysite klaidą, tai žino
kite, akd tiksliai mes ją pa
darėme. Mes norime pa
tenkinti visus skaitytojus, 
nes turime ir tokių, kurie 
skaito mūsų laikraštį tik 
todėl, kad galėtų daryt 
mums pastabas Už klai
das.— 

paliuosavus ją nuo mažiu
kų žindymo, tai kiaulė gim
do paršiukus kas 20 savai
čių iki trijų kąrtų per me
tus.

Kiti mokslininkai tyrinės, 
ar sveika valgyti tokią par- . 
šieną, sparčiai užaugintą 
dirbtiniu pienu su terramy- 
cinu.

Terramycinas yra stiprus 
vaistas. Daktarai todėl 
griežtai apriboja, terramy- s 
cino kiekį, rašydami jo re
ceptus ligoniams. N. M.



Juokiasi puodas, kad katilas juodas

Viename plieno fabrike 
teko matyti italų kilmės 
amerikietį, kataliką, su ne
grų žurnalu “Mūsų pasau
lis” (Our World) rankose 
bemojuojant ir ironiškai 
besijuokiant. Jis tyčiojosi 
iš to žurnalo pavadinimo, 
nes, girdi, negrai rimtai 
maną šį kraštą užvaldyti.

Kaipo krikščioniui, toks 
elgesys buvo nepateisina
mas jokiomis aplinkybėmis. 
Jungtinėse Valstybėse, 'ta
čiau, krikščioniška sąžinė 
yra labai buki, kai reikalas 
liečia negrus. Gyvenimo 
ironija buvo tai, kad jis 
juokėsi iš savęs.

Toks italų kilmės ameri
kiečio elgesys parodė, jog 
šio krašto žmonės nežino 
tiesos, apie savo pačių rasę. 
Nebereikalo yra žmonių, 
kurie tiki, jog tiesa tai yra 
Dievas, ir rašo tą žodį iš 
didžiosios raidės. Jie, gal 
būt, daug ir neklysta. Jei 
žmonės žinotų tiesą apie 
svarbiausius gyvenimo rei
kalus, ašarų, be reikalo lie
jamo kraujo ir vargų kie
kis labai šiame pasaulyje 
sumažėtų.
' Panagrinėkime, nors ir 
trumpai, viso pasaulio ra
ses. Jų yra penkios: bal
ta, geltona, raudona, ruda 
.ir jupda. Paskutiniu laiku, 
tačiau, mokslininkai yra 
linkę jų skaičių sumažinti 
iki trijų pagrindinių: bal
tos, geltonos ir juodos. Vi
sos kitos rasės yra jau 
skaitomos maišytomis.

Taip, pavyzdžiui, Ameri
kos indėnai jau nebeskiria
mi prie raudonos rasės, bet 
prie maišytos. Prie maišy
tos rasės priskiriami ir dau
guma Azijos gyventojų. To
kio pat likimo susilaukia ir 
didžioji Europos dalis.

Trys židiniai
. 'Pagal Kolumbijos univer
siteto brošiūrą rasių klau
simu, grynos rasės yra tik 
trys židiniai. Baltos rasės, 
židinys yra Anglija, api
mant ir kai kuriuos Skan
dinavijos kraštus, Lietuvą, 
šiaurinę Vokietiją ir dalį 
Rusijos. Žinoma, Rusijos 
priskirtas tik mažas kam
pelis, nors Rusijoje yra net- 

* gi ir tauta, vadinama bal
taisiais rusais. Carų lai
kais jie gyveno atskirti nuo 
Vakarinės Europos, nes su
sisiekimo priemonės tais 
laikais buvo labai neišvys
tytos. Be to, Vatikanas, su 
pagalba katalikiškų Euro
pos kraštų, izoliavo Rusi
ją nuo vakarų todėl, jog 
Rusų dvasiškija atsisako 
jsijungti į Romos katalikų 
•bažnyčią. Taigi, baltieji 
rusai, be abejo, yra daug 
baltesni negu anglai, ku
rie savo gyslose turi beveik 
viso pasaulio rasių kraujo. 
Anglų rasė yra mišinys kel
tų, vokiečių, graikų, ispa- 

prancūzų ir daug kitų 
tautų bei rasių.
- Anglų karalių šeimoje 
buvo ir yra nemaža ispanų 
ir graikų kilmės .aristokra
tijos kraujo. O juk ispanai, 
graikai ir italai, pagal Ko
lumbijos universiteto bro
šiūrą, yra maišytos rasės 
žmonės.

KLtT Mes, tačiau, čia nesigin-

New Jersey Žinios

“balti”

narių, sako kad su- 
penkių didžiųjų 
konferencijos gali

pasauliui taiką ir

su

ii

daug ko išmoko iš rytų 
kraštų. Žmonės maišėsi, 
išdygo nauji miestai, paki
lo kultūra ir menas. Tiesa, 
graikai siuntė savo didžiū
nus valdyti Mažosios Azi
jos provincijas, bet jie, ly
giai kaip ir kiti ten apsigy
venę graikai, maišėsi 
vietiniais gyventojai.

Graikijos kultūra
Dažnai nutylimas yra

tas faktas, jog graiku kul
tūra pasiekė aukščiausią 
klestėjimo laipsni ne pačio
je Graikijoje. Aleksandro 
Didžiojo laikais, ji išsiplėtė 
j Aziją, Mažąją Aziją ir į 
Egiptą. Aleksandrijos mies
tas Egipte, įkurtas paties 
Aleksandro Didžiojo, buvo 
ypatingai p ą s i ž y m ė j ę s 
aukštais pasiekimais meno 
ir mokslo srityse. Tenai ra
šytojai ne tik studijavo se
nus graikų klasikus, bet ra
šė ir apie paprastus žmo
nes, apie romantiškas le
gendas ir meilę, žodžiu, 
Aleksandro Didžiojo laikais 
graikų kultūros švyturys 
pakilo aukščiau negu bet 
kuriais laikais. Aleksandri
ja, Afrikoje prie Nilo, bu
vo tos kultūros židinys. Ten 
buvo garsios bibliotekos, 
ten iš visų kraštų plaukė 
pagarsėję menininkai ir 
mokslininkai.

Aleksandras Didysis, ta
čiau, nebuvo šovinistas. Jis 
buvo vedęs persų kuni
gaikštytę ir 
karininkus
sekti jo pavyzdžiu. Jo pa
skatinti, dešimt tūkstančių 
graikų kareivių ir karinin
kų susituokė su azijietėmis. 1 
Tai progai paminėti, Alek
sandras Didysis iškėlė ne
paprastai iškilmingą puotą, 
nes tai buvo simboliškas 
vakarų ir rytų “sūsituoki- 
mas.”

Kitaip sakant, kurdamas 
savo imperija ir skleisda
mas graikų kultūrą, Alek
sandras Didysis nemėgino 
atskirti vieną rasę nuo ki
tos. Priešingai, jis mėgino 
jas sujungti. Rezultatas 
buvo nepaprastas kultūros 
suklestėjimus ir pažanga 
visose mokslo bei meno sri
tyse. Jos židinys, kaip bu
vo minėta, buvo Afrikos 
mieste, Aleksandrijoj.

(Bus daugiau)

Darbininkai už taiką
International Harvester 

traktorininkų lokalas 101, tu
rįs 5,000 
šaukimas 
valstybių 
užtikrinti
paliuosuot.i Amerikos žmones 
nuo nepakeliamos taksų naš
tos.

Rezoliucija užgirta vienbal
siai.
Lokalo iždininkas Matt Bed- 

narz, kuris patiekė rezoliuci
ją, pažymėjo, kad visam pa
sauly auga taikos sentimentas. 
Ginklavimosi lenktynės, sakė 
Bednarz veda prie ekonomi
nės katastrofos.

Kaip šios šalies darbo uni
jos išsprendžia savo santykius 
su kompanijomis, susėsdamos 
prie bendro derybų stalo, taip 
prie bendro derybų stalo ga
li susėsti abiejų koalicijų ats
tovai.

Lokalo prezidentas 
Neputy pareiškė: 
vargiai surastume šeimą, ku-

Šis 'yra paskutinis primini
mas tiems, kurie vyksite į 
LDS Trečios Apskrities pa
rengimą — vakarienę šį šeš
tadienį, 9-tą vasario Liberty 
Auditorijon, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Esate prašomi ir kviečiami 
jame dalyvauti. Mūsų tarpe 
yra didesnė pusė LDS narių, 
kurie nesate matę ar pažinę 
veikiančių draugų-gių Apskri
tyje per eilę metų, ir šiame 
parengime turėsime progą su
sipažinti ne tik su apskrities 
komiteto nariais
centro valdybos nariais. Nesi- 
vėluokite, būkite laiku, 6:30 
vai.

bet ir su

—o—
šeimyna, susidedanti iš 11 

ypatų, 10-ties vaikų ir moti
nos, gyvena anglių pašiūrėje, 
8-nių pėdų pločio ir 11-kos 
ilgio, 129 Bright St., Jersey

Pete City, ir moka nuomos $5 į sa- 
Amerikoj vaitę. (

prisinešdama vandens nuo vir
šaus iš namų savininko kam
barių. Ji praleidžia $1.60 dėl 
žibalo, kad nors kiek apšil- 
džius pašiūrę. Josios gyvena
moje pašiūrėje nėra vietos 
skalbimui drapanų, o galima 
įsivaizduoti, kiek skalbimui 
vandens ir darbo reikia šeimy
nai iš 11-kos asmenų.

Šį baisų vaizdą spaudoje 
paskelbė Rev. Paul Moore, 
Episcopalų bažnyčios kunigas, 
kuris tuos dalykus tyrinėjo.

—o—«
Draugai Radušiai, gyvenan

ti Bayonnėje, su pradžia va
sario mėnesio išvyksta į Flori
dą baigti rytuose žiemos šaL 
čius ir pasigrožėti Floridos 
vasariška gamta. Draugai Ra
dušiai pereitais metais irgi 
praleido gerą laiką, viešėda
mi Floridoje, ir jiems patiko. 
Todėl ir šiais metais vėl vyks
ta.

nierius, buvo smarkiai koją 
apsideginęs. Teko išlikti pora 
savaičių iš biznio pareigų ir 
sunkiai skausmuose pakentėti. 
Dabargi koja gražiai gyja ir 
įau gali po biskį vaikščioti, ir 
tikisi neužilgo visiškai pasvei
kti.

Motina M. Harley turi į-
Drg. Radusis yra ant senat

vės pensijos, bet tvirto sudėji-
rioj vienas ar kitas narys ne- plaukų tik $30 j savaitę, ku- mo. Jis gauna neblogą senat
sirgtų kokia nors liga. Įsivaiz
duokime kokį progresą mes 
galime padaryti, jeigu bilio- 
nai dolerių, kurie išleidžiami 
apsiginklavimui, būtų suvar
toti kovoje su ligomis.”

Lokalas išėjo ant rekordo, 
pasmerkdamas linčo siautėji
mą Floridoj ir reikalauda
mas, kad generalinis prokuro
ras McGrath imtųsi priemonių 
sugauti ir nubausti Harry 
Moore ir jo žmonos žudikus.

—o—

jos vyras, nuo ku- vės pensiją, kaip iš dirbtuvės, 
Jokia • taip ir valdžios.

Draugai Radušiai yra pa-,

rias moka 
rio ji yra atsiskyrus, 
pašalpos organizacija jai jo
kios pašalpos nesuteikia. Jos1 žangūs žmonės ir mūsų orga-
visi vaikai turi šaltį. Jos visa' nizacijų nariai, taipgi “Lais-

■ “ '■ .. .................................................. i
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Tide Water streikieriai su

laukia finansinės paramos iŠ 
įvairių unijų., Tide Water ” 
Companijos darbininkai ran
dasi kovos lauke jau 30 dienų, 
ir pabaigos streikui nesimato.

Ši kompanija randasi Ba- 
yonnėje, ir kaip matosi, Bayo- 
nnės miesto administracija tu* 
ri bėdų ir su kita kompanija. 
The General Cable Compani- 
ja sako kelsianti savo dirbtu
vę į kitą miestą, todėl, kad 
miesto taksai esą per dideli, 
o kitame mieste ar valstijoje 
taksai pigesni.
Ir kaip matosi, tai kaip Nau

josios Anglijos audimo pra
monės darbdaviai, kurie da* 
ro skymus apleisti Lawrence, 
Mass, ir kitus audimo cent
rus, kad pabėgus nuo unijos, 
taip ir Bayonnėje bandoma 
daryti. Tačiau miesto majoras 
sako, kad kitos komp. nieko 
apie didumą joms miesto tak* 
sų nesako. Dar daugiau dirb
tuvių į Bayonnę atsikrausto. <

pysime apie tų rasės židi
nių ribas. Aiškumo dėliai, 
priimsime juos taip, kaip

; • Antras, geltonos rasės, ži- 
diųys yra Korėjoje, kur da
bartiniu metu eina karas. 
Kinai, indai, japonai ir ki
tos Azijos tautos yra mai
šytos rasės žmonės, lygiai 
klip ir didžiuma Europos

tvirtindami, jog 
balto žmogaus su- 
Pažiūrėkime, kiek 
yra šių dienų civ.i-

dienų civilizacijos

Rašo Jonas Vasilis
žmonių.

Trečias, juodos rasės ži
dinys yra pietinėje Afriko
je, Kongo srityje. Gi dau
guma Afrikos irgi yra mai
šytos rasės apgyventa.

žodžiu, pasirodo, jog 
Jungtinių Valstijų žmonės 
neturi jokio rasės židinio. 
Taip vadinamieji
žmonės čia vaikosi laumės 
juostą ir, žinoma, niekada 
jos pasivyti negali. Beveik 
visi Amerikos Jungtinių 
Valstijų žmonės, skersai ir 
išilgai, yra maišytos rasės, 
ypač dauguma čia gimusių.

Tiesa, yra čia ir baltos ra
sės žmonių, atvykusių iš 
Europos: lietuvių, latvių, 
rusų, estų, švedų ir kitų, 
bet jie dažniausiai laikosi 
labai šaltai, kai iškyla dis
kriminacijos klausimas.

Maišytarasiai
Trumpai kalbant, viduti- 

' nis, normalus šios planetos 
žmogus yra maišytos rasės 
žmogus, šiame krašte šian
dien žodis “spalvuotas” pri
taikomas ne negrams, 
bet visoms rasėms, ku
rios nėra baltos arba 
j u o d o s. Tuo remiantis, 
“spalvuotas” žmogus, yra 
šios planetos taisyklė, o ne 
išimtis.. Visi trys rasių ži
diniai — baltos, juodos ir 
geltonos— galima skaity
ti išimtimis. Jų gyventojų 
skaičius sudaro tiktai men
kute mažumą.

Yra, tačiau, žmonių, ku
rie didžiuojasi šių dienų ci
vilizacija, 
ji buvo 
kurta.
“balta” 
lizacija.

Šių
pradžios niekas nežino. To
limoji praeitis yra tik spė
jimai. Už Egipto pirami
džių jau tiesiasi amžiai, ap
dengti nepermatomomis mi
glomis., kurių lig šiol nepa
jėgė peržvelgti net ir ga
biausi mokslininkai.

Yra žinoma tik tiek, kad 
egiptėnai pasiekė tuo laiku 
žinomo pasaulio civilizaci
jos viršūnę. Graikai gavo 
iš jų pradžią ir pagerino 
tai, kas atėjo į jų kraštą 
per pirklius ir keliaujan
čius kareivių bei jūreivių 
būrius. Ankstyvus graikų 
menas buvo labai panašus į 
egiptiečių meną. Vėliau jie 
viską patobulino ir pridėjo 
savo pačių kūrinių.

Kur civilizacijos lapšys?
Bet niekas negali paneig

ti, jog šių dienų civilizaci
jos lopšys buvo ’Egiptas, 
kraštas, kuris randasi Af
rikoje, negrų rasės žemyne. 
Niekas šiandien nežino, iš 
kur kilo egiptiečiai. Jie gal 

i ir nebuvo negrai, bet jie 
nebuvo ir balti, žodžiu, šių 
dienų civilizuotas pasaulis 
yra labai nedėkingas to že
myno žmonėms, nors iš ten 
atėjo pirmieji šviesos spin
duliai.

Graikija irgi neduoda 
daug paguodos baltos rasės, 
garbintojui. Jei kUs para
šytų neiškraipytą to krašto 
istoriją, šiandien gal ir at
sirastų žmonių, kūrie viešai 
degintų geometrijos vado
vėlius.

Niekas negali paneigti, 
jog Graikija, gavusi pra
džią iš Eigpto, daug naujo 
sukūrė meno, mokslo ir re
ligijos srityse. Bet daugu
ma istorijos vadovėlių ne
pabrėžia arba visai nutyli 
tai, jog tikras graikų pa
žangos šaltinis buvo Mažoji 
Azija. Kada Graikija pri
jungė Joniją prie savo kraš
to, pakilo prekyba, graikui

skatino savo
bei kareivius

Waterbury, Conn

Mirė
Sausio 29 d. mirė Jonas Las

key, paeinąs iš Nemakščių pa
rapijos, Stulgių valse.

Vasario 2 dieną palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse.

D o m i n i k ąą,. J u d i c k ts.r J f2 0 T9 
. Bpęhcltyay; E. Chicago, Įnd?, 
mirė sausio 30 d. Gimęs Ra
seinių apskr., Gurų km. Liko 
brolis Vincentas (Rockford, 
Ill.).

Kazimieras Norkevičius, 
7844 Emerald Ave., mirė sau
sio 29 d. Gimęs Telšių apskr. 
ir valsčiuje. Liko žmona Juo- 
zapina.

Uršulė Astrauskienė, Bald
win, Mich., mirė sausio 28 d. 
Gimus Lietuvoje, 
dukterys ir sūnus, 
sausio 31 d., šv. 
kapinėse.

—o—
Sugrįžo iš ligoninės

Pagulėjusi vieną -savaitę li
goninėje po Dr. W. H. Shlacs 
priežiūra, Alice Jonikienė grį
žo namo. Nors sveikata dar 
nepilnai atgauta, bet jau gali 
pavaikščioti be didelių skaus
mų. Daktaro nuomonė, dar il
gokai reikėsią “pasilsėti.”

Ligonė gavusi labai daug 
laiškų ir atviručių ir už tai 
esanti širdingai dėkinga ją 
atjautusiems draugams ir 
draugęms. Tuom tarpu ligonė 
randasi namuose, 3437 S. 
Emerald. Gal reikėsią tūlą lai
ką praleisti kur nors “poilsio 
namuose.” Bet apie tai kitu 
kartu.

Linkiu Alice pilno pasveiki
mo į trumpiausiu laiką.

Draugė.

šeima turi gulėti ant šaltų 
grindų. Pašiūrėje yra tik vie
na elektros lemputė, vienas 
žibalinis pečiukas. Jie išsiver
da valgį viršuje pas namo sa
vininką. Ji perkasi maistą1 
kiekvieną dieną ir pigiausį, I 
kokį gali gauti, kadangi per
kant didesnį kiekį maisto, pe
rą jo kub padėti. Ji prausia- 
vaikus dideliame bliude,

vės” skaitytojai.

Mirštant žmogui Borough 
of Fairview, šaukiant 25-kis 
daktarus, nė vienas nepribu- 

! vo pas ligonį, šaukta Fair- 
I view, Cliffside Park policijos, 
ir jie pasakė, kad jie turi ant 
listo 26-šis daktarus, bet kuo
met jų prireikia, tai dažnai jų 
negalima gauti: visi užimti, ar 
jų nėra namie. Ir taip Pattrick 

Lietuvių republikonų nedaug, Hanrahan mirė, nesulaukiant 
bet du. yra svarbiose vietose— medikalės pagalbos. Jo sesuo 
Olis ir Brenza.

Lietuvių demokratų yra kur

Visi Public Service busai 
yra po New Jersey valstijos 
kontrole. Gubernatorius Dris
coll įsakymu tai padaryta, 
kad išvengus darbininkų strei
ko, kuris turėjo prasidėti su 
pirma diena vasario. Kompa
nija sakosi negalinti paten
kinti darbininkų reikalavimo 
pakelti algas, be pakėlimo 
važiuotės fėro;?;Bet nėra nei 
mėnesine'laiko, kaip fėras bu
vo pakeltas. Pilietis.

\

klaidos surengdami
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Kristina Stanislovaitiene „
Praėjusį sekmadienį pasi

taikė gražus oras. Taigi, rei
kia kur hors išvažiuoti. Nuva
žiavus į New Britain tenka 
sužinoti, kad Connecticut 
draugai, bendrai pasitarę su 
Waterburio draugais, rengia 
draugės Kristinos Stanislovai- 
tienės 50 metų sukakties va
karienę. Ji rengiama su pla
čia ir įvairia programa.

Vakarienė įvyks 15 d. kovo, 
103 Green St., Waterbury. 
Yra šeštadienio vakaras. Tai
gi, įsitėmykite, pasižymėkite 
dieną. '

Mano manymu, draugai ne
padarė
draugei Kristinai pagerbti to
kį- pobūvį, kur bus galima su
eiti daug žmonių, su jais susi
pažinti. Kristina yra plačiai 
žinoma tarpe daugelio tautų 
kaipo veikėja. Man atrodo, 
kad taje sueigoje bus daug 
žmonių, kadangi daktaras ir 
Kristina Stanislovaičiai yra 
daug dirbę progresyvių parti
joje pereituose prezidento 
rinkimuose. Nors progresyvių 
partija nelaimėjo rinkimų, 
bet atrodo, kad ateinančiuose 
rinkiniuose vėl dalyvaus. Ne
svarbu, kad nelaimėjo rinki
mus, bet svarbu turėti progre
syvių partiją, kuri gal ateity
je bus laimėtoja.

Waterburietis>

Mv^<Rd&$y kaltina daktarus 
ir daktarų draugiją už apsilei-

Liko dvi
Palaidota

Kazimiero

—o—
Nesiskaito su lietuviais

Demokratų politikieriai ne
nominuos tris teisėjus išnaujo 
kandidatuoti. Du jų per seni, 
b teisėjas Clorfcncc nesusitai
ko sui savo wardo komiteti- 
menu, tai jis irgi atmetamas.

Buvo kalbėta, kad bent du 
ar trys lietuviai bus nomū 
nuoti. Kas tai siūlė lietuvius 
— Wells, buvusį FBI parei
gūną, taipgi Savicką, valstijos 
prokuroro pagelbininką. Kal
bėta apie jų nominavimą.

Dabar betgi į trijų teisėjų 
vietas statomi šie: Sigmund 
Stefanowich, J. K. Chelos ir 
Biuitler. . ’ ,

Lietuvių demokratų organi
zacija kažin kaip tai negali 
stipriai pasireikšti,' kad de
mokratų politikieriai su ja 
skaitytusi. Tūli sako, jus va
dovybė prasta — kiekvienas 
nori tik sau ką nors gauti.

Chicagoj lietuvių yra daug.

mokra^įpųjitikięriai negali 
kiek stipriai pasireikšti.

Politikas.

d e- d imą.
—O—

Drg. t A. žavišus, gyvenantis
Jersey City ir pažangus biz-

Hong Kong. — Praneša
ma, kad Kinijos valdžia su
šaudė du slaptosios polici
jos pareigūnus už kyšių 
ėmimą.

parengimo eis namui.

nuo
Susitikęs B’»'

ar
už

JONAS JUŠKA
Keistučio rolėje

Ka- nors tu esi — deivė 
mergaitė? Priimk mane 
vyrą ir būk karalienė 
Lietuvos tautai.

BIRUTE”
Liaudies Opera F Urnoje

Pirmu Kartu Bus Rodoma
Sekmadienį, Vasario 17 February, 1952

Pradžia 3 vai. po pietų

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

ĮŽANGA NEMOKAMAI

Rengia Namo Komitetas, ir visos jei gos nuo šio

&

Utį
EDWARD SKUČAS
Birutės brolio rolėje

Apgindamas seserį nuo kryžiokų 
dainuoja;

Tegul tie bjaurybes 
pranyksta, pranyksta,

Su savo puikybe 
melais ir turtais.

čia tik keli žodžiai iš daugelio 
gražių dainų.

NELLIE VENTIENfc 
Birutės rolėje.

Birutė, jausdama pavojų 
kryžiuočių dainuoja.

Sengalvėli, lepindavau, 
Broliams įtikdavau, 
Kiemą nušluodavau 
Ir žvejoti padėdąvau ... 
O dabar, .kas iš manės 

našlaitės!

Pamatykime naują, gražią- filmą, pamatykime mūsų vaidilas, kaip jiems sekasi vai 
dint filmose. ĮŽANGA NEMOKAMA. , .

Mus visus užprašo Namo Komitetas iv filmininkas Jurgis Klimas.
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DR. S. MATULAITIS
10-10-51

Lietuvių tautos 
istorija

CLEVELAND© ŽINIOS Detroit, Mich Oakland, Cal

Bet caras 
mo pradžioj, 
m. jo buvo

Trumpai iš savo atostogų
Mūsų gerosios draugės, iš- 

lydėdamos į ligoninę, mane 
įtikino, kad aš važiuoju į 
atostogas. Tai aš visą laiką 
ten būdamas ir tėmijau, kas 
ten buvo įdomaus, nes didžiu
ma darbo žmonių, gavę vieną 
ar dvi savaites atostogų, sten
giasi nuvažiuoti kartais ir ga
na toli, kad pamatyti savo 
mylimus arba pasigėrėti gam
tos gražumu patenkinimui tik 
savo sielos, ir grįsta namo fi
ziškai daugiau suvargę, negu 
prie Savo darbo.

Tik dabar pas mus nepavo
jingai sergančiam \ nebe taip 
jau lengva gauti vietą ligoni
nėse. Spalio 9 d. gydytojas, 
išegzaminavęs mane su įvai
riais instrumentais, užtikrino 
man, kad aš lengvai išlaiky
siu operaciją ant mano patrū
kimo, nes mano silpna sveika
ta ir senatvė tam netrukdy
sianti. Gydytojas sakė pri
rengsiąs viską taip, kad kuo- 
mažiausiai mane suvarginti.

Man sutikus, gydytojas tuo
jau* pašaukė Mount Sinai ligo
ninę su prašymu, . kad man 
būtų parūpinta lova greitai, 
kaip bus galima. Kada man 
nusibodo belaukiant, pašaukęs 

‘gydytoją užklausiau, ar jis 
jau žino, kada aš gausiu vie- 

' tą. Gydytojas sakė, kad lovą 
būsią galima gauti pirmą sa
vaitę sausio mėnesio. Tas reiš
kia, kad dar mėnesį ir pusę 
reikės palaukti.

Čia dėl aiškumo privalau 
nors trumpai pasiaiškinti Cle
velando ligoninių 
visose' žymesnėse 
radasi po porą 
daugiau dykų lovų 
negauna pakankamai slau
gių ir darbininkų. O priežas
tis greičiau 
darbas ir 
netraukia, 
žymesnės ligoninės 
turėti tam tikrą skaičių dykų 
lovų dėl pavojingai susirgu
sių ir sužeistų žmonių, kad iš
gelbėti jų gyvastis. O kada 
jau ir pastarųjų j pasidaro 
perviršis, tuomet duoda ir to
kiems, kaip man, 
dak'o ligoniais tik 
į ligoninę.

Pagaliau gavau 
tojo pranešimą, kad-aš priva
lau būti ligoninėje sausio 8 
d. Nuvažiavęs pasimokėjau 
už pirmą savaitę po $14 į die
ną, ir gaunu pakvietimą-, ant 

I kurio pažymėta “For Room 
and Board.” Padarius , visus 
Įėjimo formalumus, tap'au pri
duotas moteriškei, kuri mane 
nuvedė į kambarį (Ward), 
kuriame buvo mano ilgai.lau
kta lovutė, tarpe 4-rių kitų 
ligonių : 2 iš jų turėjo po su
laužytą koją, vienas pavojin
gą bronchitą ir vienas 'sene
lis širdies negalavimą. Man 
atrodė, kad mes tame kamba
ryje buvome tiksliai parinkti 
visi jau peržengę pirmą pus
amžį, o du buvo senesni ir už 
mane.

Trumpai spėjus susipažinti

nuotraukas: vieną iš prieša
kio, kitą iš šono, po pažaste. 
Ta iš šono x-ray nuotrauka 
suteikė man vilties ilgiau gy
venti, nes kitoje laboratorijo
je man buvo sakyta, kad ma
no x-rdy. nuotrauka rodanti, 
kad mano dešinysis 
nuo užsisenėjusio

(Tąsa)
tuomet buvo jau ne toks kaip savo caravi- 
kuomet jis stengėsi būti laisvamaniu. 1803 

išleistas įstatymas apie “laisvus sodiečius,” 
kuriuo dvarininkai turėjo teisę, susitarę su savo valdi-
niaais, paleisti juos su žeme ar pavieniui arba kaimais.

Dabar caras per vis labiau rūpinos senovės tvarkos 
palaikymu. Visuose naujuose sumanymuose ir apsireiš
kimuose jis su pasibaisėjimu matė revoliucijos dvasios 
apsireiškimą ir atkakliaia vis tam priešonis. Taigi caras 
Aleksandras I, kuris pirmiau patsai skatino bajoriją at
sižvelgti į baudžiauninkų padėjimą, dabar gavęs Lietu
vos bajorų memorialą, užgynė bajorams seimuose apie 
baudžiavą kalbėti.

Šitot pakako, kad atšaltų geri Lietuvos bajorų norai. 
Tų norų neperdaug gilių būta, kad neatsiminė jų net 

. trisdešimtais metais.
Tais metais, kaip jau žinome, Lenkijos ir Lietuvos ba

jorija buvo sukilus prieš Rusiją. Nors tuomet sodiečių 
pagalba buvo didžiai reikalinga, nors sodiečiai vaizdžiai 
parodė, kaip didžiai jie trokšta baudžiavos panaikinimo, 
bet Lietuvos bajorija nenorėjo jos panaikinti. Dėl to te
ko skaudžiaai nukentėti visai tautai. Maištas vėl buvo 
nuveiktas. Lietuvos padėjimas tapo daug sunkesnis.

J Pralaimėtas sukilimas dar kartą parodė bajorijos pa- 
jėgų silpnumą. Nelaimė vėl atidarė akis, vėl padarė 
Lietuvos bajoriją labiau palankia naujoms demokrati
nėms pažvalgoms.

Nemažą įtekmę padarė pralėkusi 1848 m. per visą Eu
ropą revoliucijos banga. Pirmučiausia prasidėjo Pary
žiuje. Sukilę gyventojai pašalino nekenčiamą karalių ir 
apskelbė respubliką. Paryžiaus pavyzdys atsiliepė Ber
lyne ir Vienoje. Čia gyventojai sukilę su ginklais ranko
se pareikalavo konstitucijos, t. y. šalies reikalus pavesti 
žmonių išrinktiems atstovams.

Tas demokratinis judėjimas Europoje nepasiliko be 
atbalsio ir Lietuvoje. Čionai jis apsireiškė augimu skai
čiaus baudžiavos priešininkų.

Tais laikais jau ir pačioj Rusijoje buvo baudžiavos 
panaikinimo šalininkų. Bet iš pradžių jų‘ buvo mažuma.

Rusų bajorijos.didžiuma nenorėjo baudžiavos panaiki
nimo. O bajorija tuomet valdė visą Rusiją. Jie buvo mi- 
nistėriais ir gubernatoriais; aficieriais ir valdininkais. 
Jiems naudinga buvo sehoji tvarka.

ky lNemanė apie tai nė Rusijos caras, ypačiai kuomet ca
ru buvo (nuo 1824 iki 1855 m.) Mikalojus I, žmogus aš
trus ir atkaklus. Tiesa, 1846 m. puvo įvesti Lietuvoj ir 
Gudijoje vadinamieji inventoriai,' t. y. naujos taisyklės 
apie baudžiavą, kurios lyg turėjo sutvarkyti santykius 
tarp ponų ir baudžiauninkų, bet ir tai veikiai buvo už
miršta. *

Bet baudžiava remiama valstybė negalėjo tvirta būti. 
Iš vienos pusės baudžiauninkai dirbo, juo prasčiausiai, 
kur galėjo keršijo savo ponams ir kėlė nuolatinius maiš
tus.

Taip, Mikalojui I caraujant, per 19 metų (nuo 1836 
iki 1854 m.) iš keršto buvo užmušta 144 ponai ir jų dva
rų prievaizdai, ir (jar buvo 75 pasikėsinimai.

Per 29 metus (nuo 1826 iki 1855 m.) Rusijoje buvo 
pakilę 556 baudžiauninkų sukilimai. Kai kurie jų buvo 
net labai dideli. Taip 1843 m. Orenburgo gubernijoje 
sukilo apie 40 tūkstančių baudžiauninkų. Jiems numal
šinti teko nusiųsti 10 tūkstančių kareivių su 10 patran
kų. 1849 m. sukilo apie 16 tūkst. baudžiauninkų. 1850 
m. vėl sukilo 10 tūkst. Kursko gubernijoje.

Toki maištai parodė, kaip pavojinga baudžiava ne tik 
.bajorams, bet ir visai valstybei. Jeigu tuo tarpu dar pa-

' ^Vykdavo numalšinti sukilėliai, tai niekas negalėjo užtik
rinti, kad ateityje neįvyks dar didesni ir pavojingesni 
baudžiauninkų sukilimai.
Bet šituo nesibaigė baudžiavos pavojingumas ir pra

gaištingumas. Baudžiava padarė be galo pragaištingą 
įtekmę ir bajorijai ir ardė pačią valstybę.
' Papratusi iš senovės nieko neveikti, gyventi vien sve- RU to kambarįJuoniais,' apie 
timu darbu, bajorija galutinai ištvirko. Kaip nieko ne-! 5-tą valandą vak’. atnešė, vi- 
veikė bajorai dvarininkai, taip nenorėjo nieko veikti ir 
bajorai valdininkai ir aficieriai. Valdninkų vogimas vi
suomenės pinigų, aficierių tinginiavimas ir apsileidimas 
darė valstybę slpną ir suirusią, nors paviršutiniai žiū
rint ji išveizdėjo tvirta ir galinga. Šitai vaizdžiai parode 

. pakilęs karas su turkais. '
Smarkiai augančiai- Rusijos pramonijai ir pirklybai 

reikalingi buvo vis nauji rinkai dirbiniams parduoti. 
Ginkluota jėga užkariavęs Persijos rinką, Mikalojus sie
kė vis toliau į rytus: į Turkiją, Afganistaną ir Vidurinę 
Azij<. Įtet šitai labai*.netiko Anglijai ir Prancūžijai, ku
rios turėjo ten rinką savo dirbiniams; naujas konkuren
tas1 buvo nepageidaujamas. Kuomet Mikalojus, į nieką 
neatsižvelgdamas, pradėjo karą su Turkija, aną užstojo 
Anglija ir Prancūzija. Turkų, Prancūzų ir Anglijos ka
riuomenė apgulė Sevastopolį.

Rusijos netvarka tuojau pasirodė. Priešai buvo ir ge
rai ginkluoti ir aptaisyti ir pamaitinti, Rusijos kariuo
menė kariavo pusnuogė, prastai maitinama ir netikusiai 
ginkluota. Mat, Rusijos valdininkai išvogdavo pinigus, 
paskirtus kareivių drabužiams, maistui ir net ginklams.

^iJNet vado tinkamo rusai neturėjo, nes vadais skyrė ne į 
*%Jfeabesniuosius, bet tuos, kurie mokėjo geriau įtikti Pe-

terburge.

stovį, čia 
ligoninėse 

dešimtų ir 
už tai, kad

bus ta, kad tas 
užmokestis’jų čia 

O apart to, visos 
privalo

kuriuos pa- 
atvažiavus

nuo gydy-

(Bus daugiau)

B pusi.—Laisvė (Liberty)* Penktadien., VasarioFeb. 8, 1952

valandą vak. atnešė, vi
siems vakarienę. Maištas bu
vo gerai pagamintas, tik mė
sos 2 kartus man buvo per
daug, tai palikdavau. 7rtą va
landą prądeda rinktis lanky
tojai, kartais jų prisirenka pil
nas kambarys, ir jie > šneku
čiuojasi su sav.o sergančiais 
giminėmis ar draugais iki 
8 :30 v.v.

Apie 9-tą valandą atėjo pas 
mane jauna ligoninės gydyto
ja, Dr. Johnson. Ji mane nuo
dugniai egzaminavo ir daug 
klausinėjo. Daktarei išeinant, 
paklausiau, ar nesu per silp- 
nas operacijai? O ji, tokia 
pilna gyvumo, man sako: Tu 
nespėsi nei apsižiūrėti, kaip 
busi atgal atvežtas.

Ant rytojaus atėjęs mąno 
gydytojas1 pranešė man, kad 
operacija atidėta sekančiai 
dienai. Neužilgo atėjęs vyras, 
pasisodinęs mane ant ratų kė
dės, nusivežė į x-ray laborato
riją 
apie 5 laukė 
man padarė 2 x-ray krūtinės

ir pastatė į eilę, kurių 
savo eilės. Čia

tojai. Jeigu jis apsilenkė su 
kokiu tau patarnavimu, tai 
jam buvo ant sveikatos.

4-tą dieną po operacijos 
atėjusi daktarė Johnson pra
dėjo nuiminėti kabukes. Ąš 
net nusigandau, manydamas,

plautis (i<ad ten' viskas pairs. Bet 
kvėpavimo daktarė sakė, kad kuone visur 

dūdelių įdegimo — bronchito jau puikiai sugiję. Dar už po- 
(collap- ros dienų daktarė atėjusi nu

sėd). Bet šį« kartą ligoninėje iminėjo visas kabutes ir pasa- 
padaryta iš šono nuotrauka kė, kad kaip tik aš jausiuosi 
parodanti, kad tik paviršiįis. pajėgsiąs parvažiuoti namo, 
esąs supufolęs, o žemutinė da-.ga]ju važiuoti. Daktarės pa- 
limi galiu dar kvėpuoti. Kai-, drąsintas ir dar porą dienų 
rysis irgi esąs kiek pažeistas. 1 pailsėjęs, tai yra, 7 dieną po 

Tą pačią dieną po pietų operacijos išvažiavau į namus, 
atėję 2 jauni žmonės 'išsivežė 1
mane su lova į kitą laborato
riją, kurioje man gulinčiam 
lovoje prijungė elektros sro- i 
vę prie abiejų,, kojų ir abiejų 
rankų, ir dar vieną instru
mento operuotojas pasiliko I r 
savo rankoje, kurį jis dėstė 
ant žemutinės krūtinės ir tie- 
pė man. prispaudus palaikyti, tyTu'h;'iabaTKuku? 
pakol jis tėmino instrumento; 
veikimą. Elektros srovė bus 
buvusi tokia silpnutė, kad aš 
nieko nejaučiau. Tik mano 
širdis turėjo progos pademon
struoti, kiek ji dar turi pajė
gos, išdirbusi 72 
pertraukos. Bet aš 
nieko nesužinojau.

Sekančią dieną
9-tą valandą ryto vėl pasiima 
mane su lovuke, nusiveža jau 
į operacijos kambarį ir tuo
jau liepia ristis ant operacijos 
stalo, šalia ant sienos kabojo 
didelis elektros varomas laik
rodis, ir kaip buvo lygiai 9-ta 
valanda, užtraukė, tą didžiu
lę lempą viršum manęs, pra
dėjo adatomis leisti užšaldy
mo medžiagą į operavimui 
vietas, ir kaip tik pradėjau 
nebejausti adatų dūrių, mano 
gydytojas ir jaunoji gydytoja 
Johnson pradėjo darbuotis. 
Tarpe mano galvos ir gydyto
jų buvo padaryta pertvarukė, 
ir šalia-mano galvos stovėjo 
slaugė. Kartais ji man ką pa
sakydavo ir kartais manęs ko 
paklausdavo, ir neužilgo ji 
man sako, kad dešiniajame 
šone jau visai baigta. Kitoj 
pusėj pradėjus, peilis palietė 
ką tokio migdančiai skaudaus, 
skaudžiau, negu pačiam kar
tais pasitaiko įsipjauti. Bet 
skausmas greitai praėjo. Slau
gei pasakius, kad man lyg 
kas ant širdies negero, ji man 
patarė išsižiojusiam giliai pa
kvėpuoti, ir nuo to man perė
jo. O kada laikrodis rodė ly
giai 9:15 valandą, visas ope
racijos darbas buvo baigtas ir 
viskas subandažuota. > Visas 
darbas buvo atliktas į 15 mi
nučių!

• Tuojau mano lovuke buvo 
pristumta ir gydytojas > pa
klausė, ar aš galėsiu nusiristi 
ant jos. Kojų negalėjau pa
kelti, bet riste lengvai nusi
ritau. Vežant koridoriais link 
mano kambario, dairausi, ar 
nepamatysiu savo žmonos kur 
nors manęs belaukiant. Bet, 
matomai, ir ji netikėjo, kad 
aš taip greitai būsiu gražin
tas. Po atvežimui į katnbarį, 
už kokių 15 minučių, atėjusi 
daktarė Johnson klausė ma
nęs, ar aš ją palįstu. Atsa
kiau, kad pas mane niekas 
nepasikeitė, mano mintys vei
kia, kaip ir pirmiau. Daktarė, 
su šypsena, ant veido, išeida-r 
ma, sakė: “Imk viską iš lėto.”

Už kelių valandų po opera
cijai buvo pradėję skaudėti, 
bet įleidus porą “Šatų”, vėl 
nustojo. Tik negalėjau pasi
judinti nei pasiversti per ke
lias dienas. Miegojau gerai. 
Ant rytojaus,1 t kada slaugės 
norėjo, kad aš išlipčiau iš lo
vos ir nors kiek pasėdėčiau 
ant kėdės, įleido dar vieną 
“Šatą”, tai ir viskąs. Išlipimas 
iš lovos buvo sunkiausias da
lykas visą laiką, ir nekurį lai
ką dar namuose parvažiavus.

Su to kambario ligoniais 
sugyvenome labai draugiškai, 
kas suteikė daug smagumo. 
Slaugės ir kiti aptarnautojai 
nebuvo labai draugiški už tai, 
kad jie yra perdaug darbais 
apkrauti, ypatingai aptatnau-

esąs visai supuolęs

metus be 
apie tai

dar prješ

ant kiek šiųTas parodo, 
dienų chirurgija 'yra pakilusi. 
Nors tas dar nereiškė, kad aš 
jau buvau pilnai pasveikęs, 
bet jau buvo pilna vilties, kad 
pasveiksiu.

Namuose jaučiausi lygiai, 
kaip ir iš visų atostogų parva
žiavusiam buna, viskas ramų,

LLD 188 kuopos reikalai
Jau su pradžia metų turi

me prisipažinti, jog mūsų vei
kimui pirmiausia ir didžiau
sia rūpestimi yra turėti gerus 
susirinkimus. Ir daryti vis ge
rus tarimus veikimui. Perei
tais metais tas neblogai pavy
ko. Bet už tai ir šiais metais 
turėsime nemažiau rūpintis, 
kad dar ir didesnių pasekmių 
atsiekus.

Antras svarbiausiųjų reika- 
pas mus, tai į LLD Centrą 

sumokėjimas duoklių visų na
rių, ir iš pradžios metų. Ačiū 
organizatoriui, tai jisai dau
giausia tuo rūpinasi. Jis dar
buojasi, kad nei vienas neat
siliktų nesumokėjęs duoklių. 
O jei kuris nedirba ar kita 
kokia nelaimė, tai jis pats už 
tokius užmoka.

Organizatorius taipgi drau
gais nariais labai rūpinasi. 
Jei kuris suserga, jis stengiasi 
juos atlankyti ir, jei kai kuo 
galima, jiems padėti. Taipgi 
daug darbuojasi gauti ir įra- i 
šyti naujų narių. Ir tik per 
tai visoje kuopoje 

i dėsnis solidarumas 
1 dėsnis progresyvis 
mas ir atjautimas 
organizacijos.

Įspūdžiai
Sausio 27 d. turėjome BIįF 

rengtus pietus pas dd. Lietu
vius gerai įrengtoje vietoję. 
Parengimui pasidarbavo drau
gai Karosai ir Taraškat Drau
gė Mazuraitienė ir J. Mažų* 
raitis buvo virėjai. Mat, d. 
Mazuraičio kasdieninis Užsi* 
ėmimas yra virėjo (cook), 
tai ir mums padarė skanius 
pietus. Už tai jis 
rinkusių didelį ačiū 
j imu.

gavo silsi- 
delnų pio-

—o—
Draugų F. ir D. 

sūnus Raymondas 
sirgo, tapo išvežtas 
Francisco ligoninę,
me nuo tėvų, kad susirgimas 
nėra pavojingas. Linkime 
jam greitai sustiprėti.

Mačiulių 
staiga su* 

į San 
Girdėję-

Vieša padėkavone visiems

Nuoširdus ačiū : A. L. Mo- i 
terų Klubui už malonius lin
kėjimus ir už' puikiai žydin
čią azaliją, kurią aš pasižadu 
auginti taip ilgai, kąip aš ga
lėsiu, draugėms 
Plaušienei . 
“Laisves” 
linkėjimus, 
draugas A. Bimba, 
už draugiškus 1 
brangios atminties draugams 
ir draugėms ir ten įvykusio 
pikniko dalyviams už malo
nius linkėjimus, kuriuos A. Ber
notaitė prisiuntė iŠ St. Peters- 
burgo, Pa., su virš 40 parašų, 
taipgi ir visiems draugams ir, 
draugėms, .kurie prisiuntė sa- j Sekamas susirinkimas 
vo malonius linkėjimus iš toli
mų miestų ir Clevelando, ir 
visiems, kurie atlankė mane 
ligoninėje ir namuose. Kaip 
malonu būtų paspausti dešinę 
visiems, o ypatingai gyvenau-į Mūsų draugių-draugų

Nikos ir 
už kitą azaliją, 
štabui už karštus 
kuriuos prisiuntė 

, “Vilniai” 
linkėjimus,

tiems kituose 
kuriais

Dar
siems,

miestuose, 
jau seniai nesimatęs, 
kartą • dėkavoju 

Jūsų Juozas 
Sirrans.

darosi di- 
ir visų d b 
susiprati-

visos LLD

Taipgi nesveikuoja draugi 
K. Yankauskienė, mūsų kilo- 
pos narė. Bet ji ligai nepasi
duoda, draugijos reikalus ge^ 
rai atlieka. ,

Visi LLD kuopos nariai pd- 
simokėjo duokles už 1952 me
tus. Pirmiau vienas narys ap* 
rašė, kiek mūsų kuopa turė
jo įplaukų ir išlaidų, tai čia

Nemažai darbuojasi ir švie- apje įaj neberašysiu. Pripiln-
timosi reikalais. Pereitais me
tais jisai pats, vienas dėl dien-. 
rašcio Laisvės sukėlė $110 
prenumeratomis ir aukomis. 
Dėl Civil Rights irgi apie 
$150. Dėl Vilnies porą sykių 
po $10 ir kai kam privatiško- 
mis aukomis gal vėl su virš 
$50. Tai vis dideli buvo išau- 
kavimai. O po penkis, po kelis 
dolerius ir po mažiau, tai 
kių būna labai daug.

siu tik, kad draugė StiglenO > 
iš Mass, valstijos čionai sve
čiuojasi ir aukojo 5-kis rankų 
darbo skarukes. vertės $10. 
Ačiū draugei Stigienei už jos 
davanas, bus suvartota ge
riems tikslams.

to-

vai.
mūsų

šio'mėnesio 10 d., 11 
ryto, jau vėl turėsime 
LLD 188 ’kuopos labai svarbų 
susirinkimą 2934 Yemans Št., 
ant Rusų Restauranto viršaus.

i . narių 
su į duoklių mokėjimo pkts svar

biausias reikalas ir laikas, 
vi- Kad greičiausia galėtume su

mokėti1, tuomi palengvintume 
LLD Centrui.

Ar jau visi įsigijome tikietus?

LLD'15-tos Apskrities va
karienė ir po jos šokiai bei ki
ti pasilinksminimai įvyks šeš
tadienio vakare. vasario 16, 
LDS Klubo svetainėje, 9305 
St. Cleir Avė. Šis parengimas 
yra rengiamas LLD 15-tos 
Apskrities ir kartu apšvietos 
naudai. Todėl . dalyvaukime 
visi. Tikietus įsigyti iš kalno 
yra svarbu, nes parengimo 
šeimininkėms yra , reikalinga 
žinoti iš kalno, kiek maisto 
parūpinti. Jau buvo tokių atsi
tikimų, kad sveęių susirinko 
2 kartus tiek, kiek iš kalno 
tikietų buvo parduota, ir, aiš
ku, valgių nebuvo pakanka
mai visiems( Tikietus galima 
įsigyti Klube, pas šeimynin- 
kus: Onutę Gendrėnienę, Jo
ną Štripeiką ir kitus LLD kuo
pų narius. Vakarienė bus ge
ra, o tikietai tik $L Pradžia » 
6-tą valandą vakaro.
Sulaužytas algų užšaldymas'

United Electric, Radio and 
Machine Workers of America 
(UE) lokalas 735 dar kartą 
pradūrė algų užšaldymo lu
bas ir gavo užgyrimą šios a- 
.pygardos Algų Stabilizacijos 
Tarybos po 10 centų į valan
dą pakėlimą viršum esamo 
nustatymo, pas Cleveland 
Steel/Specialty Co. Tai buvo 
pasekmė darbininkų nuolati
nio spaudimo į Tarybą nuo 
rugpiučio, 1951 m.

Pas Lucas Mashine Co. lai
mėtas algų pakėlimas po 9 
centus į valandą, ir prie tam 
laipsniškas atostogų planas 
iki 3-jų sąvaič'ių. Iš pastarojo 
susitarimo yra reikalinga, 
kad Algų Stabilizacijos Tary
ba dar užgirtų *4 centus. Ša- 
pos pirmininkas Fred Walsh 
.su komiteto nariais, Kennet 
Bafckert, Walter Grebeck ir 
Joe Lizer Jr., pasirengę ko
von, kad šis pakėlimas būtų į- 
vykdytas.

Naujo kontrakto susitari-

Vasario 23 d. įvyks bend
ras balius su- šokiais. Prasidės 
7 d. 6 vai. vakare. Įvyks Drui
das Hali, 44 Page St., San 
Francisco. Užkviečiame visUs 
lietuvius be skirtumo pažiūrų 
šiame parengime’ dalyvauti. ‘

—o—
Pas mus oras yra nepetktf 

nas. Turėjome šalnų ir gražių' 
dienų, lietaus turėjome peb 
daug, o sniego nematėme. O 
kiek čia toli San Francisco, o 
ten buvo priversta daug snie
go ir turėjo sustoti traukiniai 
ėję. čia temperatūra vakarais 
nupuola iki 43 laipsnių virS 
zero, o dienomis pakyla* iki 
50 ar 65 laipsnių. Yra malo
nu gyventi, nekankina nei šal
tis nei šilima. Visur žolė ža
liuoja ir gėlės žydi.

Koresp. G. ir Ė. L-nai

mas pas Maze Co. suteiks *8 
centų Į valandą algų pakėli
mą, kartu su pagerinta ap- 
drauda medikallo ir chirurgi
jos aptarnavimo, ir dar kitus 
pagerinimus. Keturi centai ir 
iš šio pakėlimo dar turės pe
reiti per Tarybos užgyrimą.

Dar ir kitose 8-se šaposc 
yra vedamos derybos, ir jos 
jau perduotos Algų Stabiliza
cijos Tarybai užgirti. Tas pa
rodo, kad tik pažangiosios 
unijos Veikia ir laimi. Bet 
Ohio stambusis biznis ir fab
rikantai rengiasi į konter-ata- • plačiai bombardavo vadina 
ką prieš tos unijos pastangas .mus karinius taikinius Š. 
sulaužyti algų užšaldymą.

Apie tai bus sekančiose 
Clevelando žiniose. 1

Korėja; — Faktinei nebu
vo kariniu veiksmu ant žė? 
mėš. r

i

Amerikos lėktuvai vėl

Ko rėjoje.

Kep. GAUSINKITE.^ LAISVĖJ'

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkitc Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square Worcester, Mass.

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. • .

*

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

kai turėjo pripažinti, kad taikad bendrojo

nis jaunime, moteryse,
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susi-

orga-

Taikos

Tuo 
die-

plot 
ir lie

rime, pranešė,

Susirinkime dalyvavo 300 
unijistų. Tiktai du nariai bu
vo priešingi tokiam tarimui. ■ se bendrai. Jis raportavo, kad

LDS 46 kp. mitingas įvyks tre
čiadienį, vasario 13 d., 8 vai. vak., 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N. Y. Visi 
nariaįųbūkite, nes turėsime nomi
nuoti LDS Centro valdybą ir kitus 
kuopos reikalus atlikti. — Valdyba.

(28-29)

žinti į CIO, eiliniai subruzdo 
veikti.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga namų aptarnautoja 

prie invalidės moteriškės ir biznie- 
rės dukters. Guolis vietoje, šaukite: 
BLvd 8-4279. (27-29)

skaitlingai dalyvau- 
iškilmėje. Įžanga 
Spaudos Patri jotas 
(26—28)

nugalėti 
pa

bus pranešta ateityje, 
tarpu, — rezervuokite tą 
ną.

taikos kongresą Varšuvoje.’

Amerikos plotmėje taikos ju-| dienas geriausių šių metų fil- 
dėjimas vis gilyn įleidžia šak- mų. šalia ' filmo bus ir kitos 

neg- programos dalys. Kitos smul- 
I ruošė ir eilinuose gyventojuo- kmenos apie šį mitingą-pobūvį t 1 I • I • rn

jų I Bus palaidotas šeštadienį.

' narys muzikas J. Budrevičius, ja menišku būdu tarptautinį1 
| kuris dalyvavo
taikos grupių atstovų pasita- Visų pakraipų spaudos kriti-

PAJIEŠKOJIMAI
WORCESTER, MASS. 

ALDLD 155 Moterų kuopos

... ....... .......... ........... ....... . ........ ........ . .... .... . KS«=aM8NowYoriffl^aži8fe7lnlos
Unijistai reikalauja Organizuojamas Platesnis
balso unijos gairių 
nustatyme

Lietuvių Taikos Komitetas
v | Organizacijų atstovai

1 raginami prisidėti
i
< Stiprėjantis taikos-

. mas Amerikos žmonėse bend-
• rai atsispindi ii’ lietuviuose,—

yraKrautuvių, sandėlių ir 
tinių darbininkai yra pasiry-1 
žę budriai saugoti savo uniją.1 
Pasklidus gandams, kad virši- Į 
ninkai bando jų uniją sugrą- j tajkos jėgos plačiau organ i- 

; zuojasi ir rengiasi platesniam 
i veikimui. Kelios savaitės at- 
i gal posėdžiavęs Lietuvių Tai- 
' kos Komitetas nutarė, kad 
i veiklos praplatinimui reikia 
; pritraukti platesnių organiza
cijų ir grupių talką. Komiteto

Eilinių nuomonę tipiškai iš
reiškė Distrikto 65-to Herald 
Square sekcija. Sekcija nuta
rė, kad viršininkai pirmiausia 
leistų eiliniams nariams pilnai 
išdiskusuoti, ar jie nori į CIO 
grįžti. Kad tiktai gavus na
rių pilną užgyrimą valdyba 
bitų į bent kokias derybas su 
CIO viršininkais.

Garsaus Filmo Rodymas 
Taikos Mitinge Ateina

Tuo tarpu dabartinis (orga
nizavimo) Lietuvių Taikos 
Komitetas, sąryšyje su: Mote
rų Apšvietos Klubu, rengia 
mitingą kovo 2-rai dienai. Ta
me mitinge centrinis punktas 
bus filmas “Taika Laimės” 
(“Peace Will Win”). Tas fil
mas, pagamintas pagarsėjusio 
visame pasaulyje olando reži
sieriaus Joris Ivenso, vaizduo-

SERGA PRANEŠIMAI

LDS 13 kuopos nuveikti j 
ir pradėti darbai

Uršulė černevičie- 
černevičiaus žmo

na, sunkiai susirgo. Praėjusį 
šeštadienį ją išvežė.į Wyckoff

1 Heights Hospital. Pradžioje 
{šios savaitės jai padaryta ope
racija, nųpiovė koją.

Gruodžio 15-tą įvykusi Va
karienė bus pasekminga. PeL 
no liko. Gaspadinės buvo 
geros, tai viskas nuėjo kuopos 
naudai. Gaspadinėmis buvo 
M. Yakštienė, S. Vinikaitienė, 
Ona Globičienė.

Kuopos valdyba visa likosi 
1952 metams: pirmininkė M. 
Yakštienė, iždininkas V. Glo- 
bičius, iždo globėja S. Vini
kaitienė, protokolo sekretore 
M. Misevičienė.

Kuopa ^turėjo , du , ligonius. 
Tikrenybėje! buvri trys, Bet, 
vienas jų nepri'guli pašalpos 
skyriuje, tai skaitosi tik 2. Bet 
mūsų kuopa nutarė visus ly-

Ligonę galima atlankyti 
kas dieną nuo 1 iki 2 po pie
tų ir nuo 7 iki 8 vakaro. Jos 
rūmas randasi 5-rpe aukšte.

Linkime draugei
skaudų smūgį ir greitai 
sveikti. J.

šo. BOSTON, MASS. |
Priversti parduoti Variety Store, 

užkandžių ir maisto produktų krau
tuvę. Kaina su nuostoliais, tik 
$1950. Biznio daroma po $250.00 į 
savaitę, krautuvės randa $40. Vieta, 
So. Bostone, vienas blokas nuo 
beach. Lietuviaias apgyventa vieta. ■ 
Gražus 2 kambarių apartment as, su 
porčiais. Duodame ant išmokesčių. 
Pardavimo priežastis — savininkų 
nesveikata.

Šaukite: So. Boston 8-9417. (Šau
kite tik šeštadienį, vasario (Feb.) 
9 d.) (28-29)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kuopos svarbus susirinki

mas įvyks vasario 14 d., 7:30 vai. 
vakarę, 29 Endicott St. Visi nariai 
stcngkitės dalyvauti, nes bus nomi- 
navimas kandidatų, dėl LDS Centro 
Valdybos. Apmislykite ką nominuo
ti išanksto, tai nesitrukdys laikas.

į! Tiesa, mūsų kuopos susirinkimai vi
sada greitai pasibaigia.

Mirė
/

, Po .ilgokos ligos .vasario 5 
'dieną mifė daugeliui brookly- 
inieČių žinomas Petras Atko- 
čaitis. Jis yra buvęs kriaučių 
kontraktorius. Savo politiniu 

giai lankyti (tik nepradėkite1 nusistatymu velionis krypo 
sirgti, ba riebus kam lankyti. 1 tautininkus.

ELIZABETH, N. J.
L. Darb. Susiv. .33 kuopos susirin

kimas įvyks trečiadienį, 13 d. vasa
rio (Feb..), 8 vai. vak., 408 Court 
St. Nariaia, dalyvaukite visi, yra 
prisiųstos nominacijos blankos. At
siveskite naujų narių. —Valdyba.

(28-29)

*' Long Island Rail Road ža
da savo vagonų užpakalyje 
įdėti stiprias šviesas, kurios 
būtų matomos toliau kaip už 
mylios. Tai padėtų išvengti 
vieno traukinio smogimo į ki
tą. . <

Unijistai darbuotėje už 
atsteigimą taikos

Krautuvių, sandėlių ir raš
tinių darbininkų atstovų iš 
šapų ir 65-tp Distrikto lokalų 
susirinkime praėjusią savaitę 
nusitarė slirinkti 20,000 para
šų už taiką. Vėliausieji pra
nešimai skelbia,, kad darbas 
jau vykdomas siu geromis pa
sėkomis. \ .

—o---

Praėjusią savaitę taip pat į- 
vykdytas pasitarimas dirban- j reikalas, 
čiųjų socialio darbo įstaigose. 
Į Social Service Volunteers for 
Peace šauktą susirinkimą Ho
tel Ansonia atvyko du šimtai 
darbininkų.

Išklausę kalbėtojų praneši
mų, dalyviai išsinešė pundus 
atviručių skleisti tarpe san- 
darbininkų ir tlrangų. Atviru
tėmis prašo prezidento tuo
jau sustabdyti karą Korėjoje.

Mokytojai reikalaus 
algos priedo

Masinė mokytojų delegaci
ja suvyks į Albany ateinantį 
pirmadienį, vasario 11-tą. De
legacijoje tikimasi daugiau 
kaip 750 mokytojų.

• Greta reikalavimo algos 
priedų, mokytojai taipgi stato 
ir eilę kitų reikalavimų.

Daugelis mokytojų pasiliks 
Albanyje porai dienų. Jie pa
siliks dalyvauti kitoje masinė
je delegacijoje vasario 13-tą. 
Tryliktosios tikslas yra būti 
Valstybės Seimelio posėdžiuo
se, kur bus svarstomas valsty
bės budžetas.
priklausys daug kas, įskaitant 
algų priedus.

pasitarime dalyvavo šimtų re
liginių, fraternally, kultūrinių, 
profesinių ir kitokių organiza
cijų atstovai. Komitetas pri
ėjo išvados, kad kas galima 
bendroje tarptautinėje 
mėje, turi būti siekta 
tuvių tarpe.

Tuo reikalu Lietuvių 
Komitetas šaukia platų or
ganizacijų atstovų ir individų 
veikėjų 
vyks šio 
Liberty 
Tai yra 
toje pačioje vietoje vyks pir
mas Amerikos lietuviško gar
sinio filmo “Birutėj” rodysiąs. 
Taikos Komitetas savo posėdį 
laikys valandą anksčiau,. kad 
turimi duoti .atvykb’siemš • pro
gą per vieną kelionę dalyvau
ti dviejuose pobūviuose. Kvie
čiami dalyvauti atstovai įš or
ganizacijų kuopų, grupių, me
no vienetų jr pavieniai .asme
nys, kuriems brangus taikos

Jeigu leistina pasigirti, mūsų 
kuopa gerai stovi, yra 48 na
riai.

Mūsų kuopa nutarė rengti 
vakarėlį su linksma progra
ma ir užkandžiais. Tikslas: i • . •sukelti finansų pasiuntimui 
delegato į Seimą.

Marijona Misevičiene.

susirinkimą, kuris į- 
mėnesio 17-tą dieną 
Auditorijoje 1 vai.

ta pati data, kuomet

Napažįstami “Svečiai”

Tikėdamasis ne už ilgo iš
leisti militariškon tarnybon 
savo brangvardj sūnų, brook- 
lynietis Stephen Joycc suruo- 

pobuvį. Suėjo

Jaunimas Aktyviai

Dalyvauja Veikime
Verta pažymėti, kad 

nizaciniame Taikos Komitete,
kuris sudarys branduolį pla
tesniam komitetui, plačiai ats
tovautas jaunimas. Meno veikė
jai ir eilė kitų priklauso >prie 
organizacinės grupės. Tas svei- (šė išleistuvių
kas reiškinys dabar yra bend-* [daug svečių, tarpe tų ir pora 
r&s taikos judėjimui Ameriko- nepažįstamų vyrukų. Jam at- 
je: visur taikos judėjime jau- rodė, kad -jie būsią neprašyti, 
nimas, studentai 
t^viausią rolę.

—o
L „

Visais rėiikalaia ’organizaci
jos ir pavieniai g'ali -susisiekti 
su laikinojo komiteto sekreto
rium R. Baraniku, adresu 
c/o Lithuanian Peace Commi
ttee, 110-06 Atlantic Ave.j 
Richmond' Hill 19, N. Y.‘ 1

Sek.

Mokytojų sąjūdis apginti 
savo draugus mokytojus

bet pagalvojęs: — Jauni, tai 
jauni, lai pasilinksmina.

j Ir. viskas linksmai , sekėsi 
i iki viena ąnkstybiausia einan
čių namo -viešnių pajuto,, jog 
jos piniginė. dingo. Apsižiūrė
ta, kad : d ingę ir nepažįstamie
ji. O. po to sųbruzdusios žiūrė
ti savo piniginių kitos 7 mer- 
gitibš irgi jų riėbėrądo.

i ; >, ■

Pašaukta policija. Abu “nc- 
pažįstąmieji’’ susekti ir areš
tuoti. Bet vienas, užtiktas kar- 
čiamoje, sukėlė prieš policis- 
tus tokį mūšį, kad turėjo iš
šaukti kitą-grupę policijos. 
Vienas policistas turėjo būti 
aplopytas- ligoninėje.

Bėgiu pastarosios savaitės 
New Yorko-Brooklyno moky
tojai įvykdė daug Veiksmų. 
Visuose mitinguose, didėliuo
se ir mažuose, pareikšti- pro
testai prieš mokyklų 
ninko 
suose 
į pareigas aštuonis’'* suspen
duotus mokytojus. /

valdi-
Janseno sauvalią. Vi- 
reikalauja sugrąžinti

Mokytojai buvo ištarnavę 
po 15 su virš metų, tujas net 
25. Ir atstatė juos iš pareigų 
ne už kokius nors blogus dar
bus. Atstatė dėl to, kad jie 
buvo veiklūs Mokytojų 
je. ,

Unijo

Gerai išanalizavę 
žinovai teigia, kad tie 
tojai persekiojami dar ir dėl 
to, kad jie kilę iš tautinės ma
žumos. Kad jie žydų kilmės 
amerikonai; Tokį kaitinimą 
valdininkui Jansonui iškėlė li
berališko dienraščio Compass 
redaktorius ir leidėjas Ted O.

padėlį, 
moky-

Nuo budžeto Thackrey.

Tryliktosios delegacijai va
dovaus United Public Wor
kers, valdinėse įstaigose dir
bančiųjų unija.

Mokytojų Unijos Delegatų 
Assemblėjoje, greta kitų, bu
vo raportuoti sekami ‘nuovei- 
kiai:

Boys High School Socialių 
Studijų Department© visi na-

IŠ Henry ko Sinkiewitz garsios apysakos!

r row

Dabar tik ASTOR teatre!
Broadway prie 45th St. ■— Nuolat rodoma nuo 10:80 A. M. 

Ateiki! bet kada Ir matykit visą veikalą. Nėra rezervuotų vietų.
— Kainos nuo 95c iki $1.80 —

Color by TECHNICOLOR

riai pasirašė švietimo Tarybai į 
laišką. Tai mokykla, kur mo- Į 
kytojavo Julius 
nas tų astuonių 
i ki

Lemasky, vie- 
pėrsekiojamų-

Lane High
Samuel

buvo su-

Franklin K.
School mokytojui
Wallach pagerbti 
ruoštas pobūvis pirm pat jo
atstatymo^ Pobūvyje dalyvavo 
veik visi fakulteto nariai. At-| 
vyko ir principalas su savo 
asistentais.

Prospect Heights High, 
School fakulteto 51 narys at-, 
vyko į mitingą išgirsti apie 
suspendavimą. Hyman Kop- 
pelmano. Ir mitinge 43 bal-j 
saįs prieš 8 priimtoje rezoliu- h 
cijoje pasisakyta jį .paremti. ‘

Forest Hills High School 
fakultetas turėjo, pobūvėlį kol 
dar nebuvo žinoma, jog Cyril 
Graze suspenduotas, Užbaigo
je programos jisai pranešė 
apie suspendavimą. Iš , karto 
visus nustelbė siaubas. Bet 
Graze tuo patimi pareiškė, 
jog jis nesiklaupia prieš per- ; 
sekiotojus. Kad jis tebestovi 
ant kojų ir kovos už akade
minę laisvę. Tą pažadą jo 
sandarbininkai mokytojai pa
sveikino audringa ovacija.

Erasmus High School dau
gelis mokytojų. pasirašė, pa
siuntė »valdininkams protesto 
telegramas.

Tie ir kiti mokytojų veiks
mai rodo, kad suspendavimu 
mokytojų ragangaudžiai neat
siekė tikslo. Mokytojai nepa
sidavė bauginimui. Jie palai
kys savo uniją ir veiks gerin
ti savo padėtį. Jie apgins per
sekiojamuosius draugus.

Detroit, Mich.
Spaudos vajininkų

Įvyks sekmadienį, vasario 
10 d., 5 vai. po pietų, Draugi
jų svetainėje, 4097 Porter St.

Kas įvertiname savo spau
dą, kaip tai: Laisvę, Vilnį ir 
Liaudies Balsą, taip lygiai tu
rime įvertinti ir spaudos pla
tintojus. Mūsų atsilankymu 
priduosime jiems daugiau’drą
sos ir pasiryžimo tame darbe.

.. O jie, matydami mūsų simpa
tiją, imsis su didesne energija 

platinti mūsų laikraščius. To
dėl visi

j kite šioje
Brooklyne sulaikyti po $1,-1 veltui.

000 kaucij.os kiekvienas trys 
broliai Freeman’ai, 605 Paci
fic St. gyventojai, einant kal
tinimu, kad jie išmušė sinago
gos langą ir primetė maldna- 
min šiukšlių. Visi yra suaugę, rinkimas įvyks vasario (Feb.) 11 d., 
vyrai. Vienas, Joseph, iš mi-1 Pi.™adicnį k,ai.p.?3“ Xa'-. vakare ... .v. . _ . i Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St.
htariskos kempes atostogų (Malonėkite visos narės dalyvauti, 
parvykęs. ; yra daug svarbių reikalų aptarti. —

. ■ A. W. (26-27)

Valstybės Seimeliui įteiktas 
bilius, kuris uždraustų taip 
vadinamus “savanoriškus” 
vendų pakėlimus. Visi turėtų . gėlaičių kaimo. Aš esu Adele Žvi- 
pirmiau gauti iš valdžios lei
dimą.

MEZGINIAMS 
SIŪLAI

SPORT YARN '
2 o-/J .............................. 45c
Mezgimui vilnoniai siūlai

4 ož kamuolys 90c.

Visokių spalvų

AJAX YARN CO.
Tol. ĖVcrgrccn 8-8278
686 FLUSHING AVE., 

hvicnas blokas nuo Broadway)
BROOKLYN, N. Y.

VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
, Kreipkitės pa$ lietuvius

ORMAN & MICHELSON
Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 
ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamai apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, 
biznio, automobilio, ir tt. *. Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusią apdrauda. Pildome income tax blankas.

Parduodame visokius namus visose miesto dalyse
111-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL, N. Y. 

Telefonai: Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. labai svarbus susirin

kimas įvyks vasario (Feb.) 13 d., f 
kaip 8 vai. vak. po antrašu, 1150 N. 
4th SI. Visi nariai turite ateiti į šį 
susirinkimą,, nes bus nominacijos į 
Centro Valdybos viršininkus. Taipgi 
yra rengiamas banketas balandžio 
men., tai išgirsite komisijos prane
šimą ir gal kaip nors pagelbėsite 
komisijai. Prot. sekr. P. Walantienė.

(25-27)

Pa.jieškau tetos Antaninos Žukac-’ 
kienės, gyvenančios Jungtinėse Val-

1 stijosc. Iš Lietuvos paeina nuo Šiau- 
5 lių apskr., Meškučių valsčiaus, Dau-

gilytė, Box 387, Simcoe, Ont., 
Canada. (28-30)

Reikalinga namų darbininkė, nuo
latinis darbas, amžiaus žemiau 50 
metų, 5’/2 dienos, $40.00 j savaitę. 
Vieną ar du vakaru reikia pabūti 
prie vaiko; guolis vietoje, reikalin
gas paliudijimas. Tel. TW. 7-2273.
• (28-29)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Spėclalistal: *

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokomo Mechaniku
ir Chauffeur’iu

AUTO
REPAIR ,

<3 ji
Baigus mokyklą išduodame 
mą, padedame, gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Direktorius
• ' L TICIINIAVIčfUS

Metropolitan Auto School
155 Second 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 pi PRITAIKOME 
AKINIUS

BANKETAS
Rengia L.D.S. 3-ji Apskritis, 

PAGARBAI SAVO VALDYBOS Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. 

Tel. ST. 2-8342
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LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N.

Prasidės 6:30 vai. vakare

Po vakarienės bus Šokiai .

ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ
Bilietas $3.00 Asmeniui

Kviečiame visus Didžiojo New Yorko apylinkės lietuvius 
dalyvauti šiame gražiame parengime.

RENGĖJAI.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberia!

V

v

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAtFSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J 

MAarket 2-5172

9

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 pusi.-—Laisve (Liberty)* Penktądien., Vasario-Feb. 8, 1952




