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Įdėta be galo daug darbo ir 
pasišventimo.
Pamatysime sekmadienį, va

sario 17 d., Kultūriniame Cen
tre.

LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States

110-12 ATLANTIC) AVEU 
Richmond HUI 19, N. Y.

TeL Virginia 9-1827—1828

- O štai kitas gražus pasimo- 
jimas. Už jį reikia pasveikinti 
norwoodiečius. Ten Ona Mi- 
neikytė sukūrė operetę “Ge
riau Dainelė, Negu šposai.” 
Jie ją perstatys vasario 24 d. 
Kalbėjausi su Jonu Grybu, 
daug prie to darbo prisidėju
siu. Jis mano, kad šita Minei- 

(Xytės kūryba turės pasiseki-

tol-Ir

Didžioji tikrovė.
Ministerial,
Moko apgavystės.
Gerai, kad pabara.

Rašo A. BIMBA

derlinga. Tik reikia 
norinčių 
nių visgi atsiranda.

Meno sritis yra

dirbti

pienas ir kar-
[vės.

>tai nrookiyne grupe artis- 
su filmininku Jurgiu Klimu 

los mums filmoje 
ė“. Veikalas d i-

žmonių, 
<ių žmo-

fegu dirba, kuria.

būtų gerai, kaa kada 
pavasari šita Norwoodo

Kinu valdžios vadovas 
Mao Tse-tung pasiuntė 
premjerui - Stalinui telegra
mą; nuoširdžiai dėkojo So
vietų Sąjungai už gausingą 
paramą gyvenimui gerinti 
ir pramonei kelti Kinijoje. 
Telegrama taipgi sako:

“Galingas Kinijos - So- 
I vietų sąryšis yra nenugali
moji jėga ir užtikrinimas 

kepa visokių nesąmonių apie prieš užpuolimą iš impel ia- 
Lietuvą. Jeigu ja ‘ tikėti, tai ■ lįstų pusės —■ užtikrinimas 
Lietuvoje šiandien visur tik i taikos laimėjimui pasauly- 
tuščia, visur tik “kalnai kel- įje.”

' muoti ir pakalnės nuplikę.”
Bet didžioji tikrovė apio 

šių dienų Lietuvą yra ta, kad 
joje 'nė su žiburiu neberastum 
^yarininko ir kapitalisto. Vis
kas kitas tebesiranda: aparti 

y laukai, žaliuojanti, miškai, 
darbe paskendę žmonės.

Ponams nereikia Lietuvos 
be ponų. Tai aišku. Štai ko 
taip pasigenda toji spauda, it 
štai kodėl ji tą “vargšę” Lie
tuvą “laisvina.”

mo.
, Gal

nors į
artistų grupė būtų pakviesta
ir Brooklynan pasirodyti su 
“Geriau Dainelė, Negu špo
sai.“ Bent pagalvokime.

Man patinka žmonės, kurie 
, turi iniciatyvos. Jėgų atsiran

da ant vietos.

Kryžiokiškoji spauda pri-

Nežinau, kaip kitiems, bet 
man, pavyzdžiui, pienas ii 
pieniški valgiai neturi pava
duotojų. Bent kol kas dar ne
turime pieno be karvių (nors 
sakoma, kad jau galima pieną 
pagaminti ir laboratorijoje).

Matyt, kad ir Lietuvos žmo
nės pieną laiko be galo svar
biu ir reikalingu maistu. Pasi
rodo, kad net Lietuvos minis
terial laikas nuo laiko susiren
ka ir nutaria, kad Lietuvai 
reikia daugiau ir geresnių 

Jįarvių, kad tos karvės būtų 
■geriau maitinamos, geriau pri
žiūrimos, idant jos duotų Lie
tuvos žmonėms daugiau ir 
geresnio pieno.

Man atrodo, jog tai natūra
lu, gerai, sveika — ne tik mi- 
nisteriams, bet visai Lietuvai.

Netaip, tačiau, galvoja kry
žiokiškoji spauda. Aną dieną 
menševikiško dienraščio re
daktorius suriko: žiūrėkite, 
kur atsidūrė mūsų “pavergto
ji“ Lietuvėlė :• Jos ministerial 
savo susirinkimuose jau kar
vėmis ir pienu pradėjo klapa- 
votis! Tikras 
lietuvių tautai, 
to vieno turime 
laisvinti.“

pažeminimas 
Jau tik dėl 
Lietuvą “iŠ-

moko mūsų 
kaip apgauti

N. Y. Times 
diplomatiją, 
Jungtines Tautas. Tos organi
zacijos čarteris, mat, nurodo, 
kad naujus narius galima pri
imti tik Saugumo Tarybos pa
siūlymu. Bet toje taryboje So
vietai turi veto (atmetimo) 
teisę. Taip ir negali praeiti 
Italija ir kitos mums ištiki- 

-^<>s šalys.
Tai ve kas reikią padaryti: 

Saugumo Taryboje mūsų ats
tovai turi, balsuoti už visų no
rinčių įstoti šalių priėmimą, 
ko reikalauja Sovietai. Bet kai 

(Tąsa 6-me pusi.)
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Kinija sako, draugiškumo 
sutartis su Sovietais
— tai nenugalimoji jėga
hi sąryšis tarnauja taikai ir 
pasaulio labui, atsakė Stalinas

Kaip Lotyniškos Amerikos 
“demokratija” kankina ir 
žudo politinius kalinius
Budeliuoja juos elektrinėmis 
adatomis, replėmis, badu ir kt

Peking, vas. 14.—Kinijos 
Liaudies Respublika’ ket
virtadienį iškilmingai minė
jo dvejų metų sukaktį nuo 
draugiškumo ir tarpsavi- 
nės paramos sutarties pa
sirašymo su Sovietų Sąjun-

Amerikonai prarado 
468 lėktuyus Korėjoje

Washington. — Generolas 
Frank F.-Everest, ameriki
nių oro jėgų komandierius 
Korėjoj, paskelbė, kad nuo 
karo pradžios ten žuvo jau 
468 Amerikos lėktuvai. A- 
merikonai sunaikino 242 
rusiškus Šiaurinės Korėjos 
lėktuvus.
ŠIAURINIU KORĖJIEČIŲ 

PATRANKOS
Labiausiai ameri kinius 

lėktuvus'skina priešlėktuvi
nės šiaurinių korėjiečių pa
trankos. Jos yra elektro
niškai nutaikomos ir šaudo 
tokiais šoviniais, kurie turi 
radijo prietaisus savo “no
syse.” Kai šovinys dar tik 
artėja prie lėktuvo tiesiai 
arba iš vienos bei kitos pu
sės, tai jau ir sprogsta. Tuo 
būdu šovinio skeveldros ir 
kerta lėktuvą, nors pats šo
vinys ir nepataikytų tiesiog 
į lėktuvą.

Sovietai išradę 
atominę ūkaną

Roma. — Italijos laikraš
čiai išspausdino pranešimą 
iš New Yorko, kad.:

Amerika pasiuntė gabųjį 
karinį sato šnipą Linką, į 
Formozos salą; įsakė jam 
ištirti, ar Rusija tikrai iš
vystė mirtingus atominius 
rūkus.

Čiang Kai-šeko kinų tau
tininkų agentai pranešė sa
vo valdžiai Formozoje, kad 
Sovietai jau “ištobulino 
?/tominę ūkaną ir išbandė, 
kaip ją paskleisti,” idant 
išmarintų priešus karo 
fronte.

Washington.—Prez. Tru- 
mano žmonai suėjo 67 me
tai amžiaus.

ORAS. —- Vis šalta ir da
linai apsiniaukę.

Stalinas, atsa k y d a m a s 
Mao Tse-tungui, telegrafa
vo šiltus sveikinimus liau
diška jai Kinijai ir pareiškė 
viltį, kad Kinijos “bendra
darbiavimas su Sovietų Są
junga eis vis stipryn, tar
naudamas pasaulinei taikai 
ir viso pasaulio žmonių ge
rovei.”

Irano armija šaudo 
rinkimų riaušininkus

Teheran, Iran.—Kilo nau
jos kruvinos riaušės rinki
muose tarp premjero Mos- 
sadegho šalininkų ir priešų 
Nišapur mieste.

Kariuomenė šaudymais 
blaškė riaušininkus; Tris 
nušovė ir daugelį sužeidė.

Skaičiuojama, kad per 
riaušes dabartiniuose seimo 
rinkimuose užmušta jau 
daugiau kaip 40 iraniečių.

Už kyšius pavaryti 7 
Ellis Islando sargai

.New York. — Vyriausy
bė pavarė 7 Ellis Island at- 
eivybės stoties sargus. Su
rado, kad jie ėmė kyšius iš 
skiriamų denortavimui svo
tu rgimių. Už tai sargai lei
do jiems gembleriauti ir da
vė kitas lengvatas.

26 kiti sargai taip pat 
pripažinti kaltais. Bausmė 
jiem dar nepaskirta.

Saar vokiečiai mainieriai 
streikuoja prieš Franciją

Saarbruecken, Saar.— 42 
tūkstančiai vokiečių mainie
rių išėjo į 24 valandų strei
ką, reikalaudami pakelt al
gą 15 procentų. Toliau jie 
žada ilgiau streikuoti, jei 
Franci jos valdžia dar nepa
tenkins jų reikalavimo.

Saar yra vakarinės Vo
kietijoj sklypas, kurį Fran
ci j a sau prisijungė po An
trojo pasaulinio karo.

Bus muštruojama 190,000 
atsarginių kareivių

Washington. — Ateinan
čią vasarą bus pašaukta 
muštran 190 tūkstančių at
sarginių (rezervo) kareivių 
ir oficierių.' Jie bus muš- 
truojami per dvi 1 savaites 
karinėse stovyklose įvairio
se valstijose.

Manila.—Filipinų valdžia 
reikalam j a 8 bilijonų dole
rių karinių-atpildų iš Japo
nijos. Bet atpildai būtų 
mokami japonų dirbiniais, 
o ne pinigais.

B

Lewis (kairėje)Mainierių unijos prezidentas John L.
sveikinasi su senatorium Jame E. Murray, demokratu 
iš Montana. Juos stebi Atstovų Buto narys C. W. Bi
shop, republikonas iš Illinois. Susitikimas įvyko Sena
to komisijos susirinkime. Lewis atėjo reikalauti, kad 
Kongresas išleistų įstatymą dėl mainierių gyvybės ap
saugojimo. Jis parodė, kad per paskutinius 50 metų 
mūsų kasyklose buvo užmušta 73,906 mainieriai.

Belgijos socialistai ir liberalai sukėlė 
triukšmą seime, kad ją karalius nevažiuoja 
i Anglijos karaliaus Jurgio laidotuves

Brussels, Belgija. — Bel
gijos seimo dauguma pa
reiškė papeikimą katalikų 
valdžiai todėl, kad valdžia 
“pažemina” velioni Angli
jos karalių Jurgį VI. Sako, 
valdžia turėjo priversti Bel
gijos karalių Baudoiną va
žiuot į Jurgio šermenis. O 
Bandomas siunčia tik savo 
atstovą į Jurgio laidotuves.

Fašistai studentai paleido 
širšes j universiteto klasę

Roma. — Fašistiniai stu
dentai paleido šimtą širšių 
į Romos Universiteto klasę, 
kur profesorius Umbertas 
Calosso dėstė pamoką. Nuo 
širšių tuojau visi pabėgo iš 
klasės.

Pereitą mėnesį fašistai j tė $10,000 pinigų ir morgi- 
studentai 
apdrabstė

raudonais dažais čių dokumentus už šimtus 
tą profesorių, tūkstančių dolerių.

beinant jam iš uni versi te- '
to.' ‘ ' .. ....

[sprogimo priežastį.
Antrojo pasaulinio karo i torius kasė griovį

I • • 1 T' 'I

Policija šitaip aiškina 
Trak- 
netoli 

metu jis buvo Londone ir Į banko ir kliudė geso vamz- 
per radiją šaukė italus ko- ’ dį. Taip ir išnarino vamz-
voti išvien su anglais - ame
rikonais prieš Italijos fa
šistus ir Vokietijos nacius.

Sniegynai užgriuvo \ 
76 europiečius

• Zurich, Šveicarija.—Snie
gynai, griūdami nuo kalnų, 
per paskutines 10 dienų 
gyvus palaidojo 76 žmones, 
daugiausia skis čiuožikus— 
vokiečius, austrus, anglus 
ir kitus. ’

Urmingi sniegų griuvi
mai nuo Alpių kalnų sunai
kino ir kelis kaimus.

. London. — Į anglų kara
liaus Jurgio šermenis atsi
lankė ir Dean Acheson, A- 
merikos valstybės sekreto
rius, atstovaudamas prez. 
Truman ą.

/

to- 
ap-

Socialistai ir liberalai 
dėl, piktai rėkaudami, 
leido seimo rūmus. Pasiža
dėjo negrįžti seirhan, iki po 
Jurgio laidotuvių, kurios 
įvyksta šį penktadienį.

Visaš lermas kilo todėl, 
kad pats Belgijos karalius 
nekeliauja į Anglijos kara
liaus laidotuves.

— — ..I- . Ill II . I » ...............■ ■!■■■■■

Sprogimas sunaikino 
banką Long Islande

Farmingdale, L. I.—Du
jų sprogimas visai suardė 
banką Federal Savings and 
Loan Association ir sužei
dė 10 žmonių. Trims jų 
gręsia mirtis. 

\ •

Eksplozi j a plačiai išdrabs- 

džio sudūrimą banke. Tad 
paplūdo gesas. O gesą pa
degė elektrinė kibirkštis, 
vartojama aliejiniam pečiui 
užkurti.

Derybos apie japonų 
armiją užsieniui

Tokio, Japonija. — Japo
nų valstybės ministras Oka
zaki sakė seimo atstovams, 
kad Japonija “gal tarsis su 
Jungtinėmis Vai s t i j o m i s 
apie japonų kariuomenės 
siuntimą į užsienio frontus 
ir apie amerikinių atom - 
bombų'Centro įsteigimą Ja
ponijoj.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
•—Valdžia areštuoja visus 
nužiūrimus komu n i s t u s 
tarp žmonių, tarnaujančių 
karinėse lėktuvų stotyse.

United Nations, N. Y.— 
Tarptautinė Žmogaus Tei
sių Sąjunga įteikė Jungti
nėms Tautoms protestą 
prieš šešių Lotyniškosios 
Amerikos kraštu valdžias, 
kurios žvėriškai kankina ir 
žudo tūkstančius politinių 
kalinių.

Tie vadinami “laisvi bei

Jau 105,508 amerikonai 
' nukentėjo Korėjos kare

Washington. — Apsigyni
mo departmentas vasario 
13 d. pranešė, jog ameriko
nai iki šiol nukentėjo to
kius nuostolius korėjiniame 
kare:

Užmušta 18,276, sužeista 
74,7(93, be žinios dingo 10,- 
058, nelaisvėn pakliuvo 991. 
(Suprantama, tarp dingu
sių yra ir daugiau belais
vių.)

Egipto valdžia mokina 
jaunimą gerbt anglus

Kairo, Egiptas. —* Prem
jero Aly Maherio valdžia 
ivedė privalomą “tautinį” 
lavinimą Egipto jaunuo
liams, sulaukusiems 18 me
tų amžiaus. /Mokina juos 
nekelti riaušių prieš an
glus, bet “tvarkiai tarnau
ti tautiniams Egipto rei
kalams.”

Bilius prieš “savanorius” 
rendų pakėlimus Argentinos socialistai z 

pašalino savo- narį už 
pokalbį su Peronu

Buenos Aires, Argentina. 
—Socialistų Partijos komi
tetas. pašalino savo narį dr. 
Enrique Dickmanną, kuriš 

, asmeniškai kalbėjosi su
Namų savininkai verčia J diktatorium Peronu, prašy- 

įnamius daugiau rendos 
mokėti ir pasirašyti, kad 
“patys įnamiai pasikelia 
sau rendas.”

Albany, N. Y. — Demo
kratas Ludwig Teller įtei
kė New Yorko valstijos 
seimeliui bilių, reikalaujan
tį uždraust vadinamus “sa
vanorius” rendų didinimus.

TRYS NAUJI PERBĖ
GĖLIAI Iš LIETUVOS

New York. — Iš Vokieti
jos Miųnicho atlėkė Ed
mundas Paulauskas, Longi
nas Kublickas ir Juozas 
Grismanauskas. Pasakojo, 
kad nuo Lietuvos žvejinio 
laivo Baltijos jūroj paspru
ko švedijon. Paskui jie 
persikraustė į • am e r i k i n į 
vakarų Vokietijos ruožtą.

Policininkas bandęs 
nužudyt Irano karalių

Teheran, Iran. — Irano 
karininkai kvočia vieną bu
vusį policijos oficierių, ku
ris kaltinamas, kad 1949 m., 
girtas būdamas,, tykojo nu
žudyt Irano karalių. 

demokratiniai” kraštai yra 
Venezuela, Argentina, Pe
ru, Colombia, Paraguajus 
ir Dominican Respublika, 
neminint kitų.

Į jų kalėjimus suvaryta 
bent 30,000 politinių kali
niu; daug jau nužudyta.

Tie kaliniai kankinami 
elektrinėmis adatomis, pa
kabinami už rankų bei ko
jų ir taip laikomi per ilgas 
valandas, guldomi į ledų lo
vas, geležiniais lankais su
varžoma jiem galvos, re
plėmis plėšiama nagai iš 
rankų ir kojų pirštų; kali
niai nuolat mušami, badu 
marinami bei maitinami to
kiais sugadintais valgiais, 
kurie mėšlungiais trauko 
bei paralyžiuoja politinius 
kalinius.

Amerika skiria dar 
$400,000,000 lėktuvų 
stovykloms Francijoj

Paryžius. — Jungtinės 
Valstijos tariasi su francū
zų valdžia, kaip pagreitin
ti stočių statvmą kariniams 
Amerikos lėktuvam^ Fran
ci joje.

Teigiama, kad Amerika 
tiem darbeim skiria dar- 400 
milijonu doleriu. Tokiai sta
tybai būsią išleidžiama po 
35 iki 40 milijonų dolerių 
per mėnesį.

Amerikonai jau isitaisė 
šešias milžiniškas karinių 
lėktuvu bazes afrikinėie 
Francijos kolonijoje Morok- 

damas paliuosuot {kalintus 
socialistus ir leist vėl spaus
dinti socialistų laikrašti La 
Vanguardia, kuris valdžios 
uždarytas.

VIETNAMIEČIŲ MINA 
SMOGE PRANCŪZUS

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkų užtaisyta 
mina susprogdino šarvuotą 
francūzų automobili; užmu
šė 2 francūzų kareivius, su
žeidė 8 ir padegė 10 kari
nių trokų.

SUSTREIKAVO HAR
VESTER DARBININKAI

Chicago. — Streikan iš
ėjo apie 4,000 darbininkų 
prieš Harvester farmų 
įrankių fabriką.

Streikieriai, CIO unijis- 
tai, protestuoja, kad kom
panija pašalino du narius 
darbininkų skundų komite- 
to. i
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SKAITYTOJAI raginami atidžiai perskaityti Laisvėje 

telpantį profesoriaus Juozo Žiugždos straipsnį apie 
kaizerinę-smetoninę tarybą ir jos pražūtingus lietuvių 
tautai darbelius.

šiomis dienomis klerikalai - socialistai - fašistai tą 
tarybą kels į padanges, kaip Lietuvos vaduotoją, bet tai 
nėra nieko toliau nuo tiesos.

Taryba buvo kaizerio padaras. Jei ne Lietuvos liau
dies kova, jei ne revoliucija Vokietijoje, tai toji taryba 
būtų padariusi Lietuvą monarchija, būtų užtupdžiusi ant 
Lietuvos žmonių sprando Urachą, pavadintą Mindaugu 
II-ruoju.

Garbindami kaizerinę-smetoninę tarybą, Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo sukakties minėtojai visokiais 
būdais ir priemonėmis meluoja, šmeižia Lietuvą ir lie
tuvių tautą, padariusią galą Lietuvoje žmogaus žmogu
mi išnaudojimui,, pradėjusią naują, laimingesnį ir švie
sesnį gyvenimą.

Šmeiždami Lietuvą, šitie ponai šaukia-rėkia, prašyda
mi iš žmonių aukų. Sudėtosios žmonių aukos, sako jie, 
eis Lietuvos “laisvinimui.” Kiti dar prideda: “ir atsta
tymui.” Girdi, per busimąjį karą Lietuva bus\unaikin- 
ta, tai ji reikės atstatyti ir išlaisvinti...

Iš tikrųjų, tos aukos eis įvairiems dykaduoniams, ne
dirbantiems jokio naudingo darbo, bet gražiai, poniškai 
gyvenantiems, besitrankantiems po pasaulį.

Tos aukos eis agitacijai už naują karą.
Tos. aukos eis mulkinimui žmonių,—o mulkinti tie po

nai moka.
Dėl to joks savigarBus žmogus neprivalo duoti jiems 

nei cento.

ĮTEISINTAS ....
STEVE NELSON, Ispanijos karo veteranas ir plačiai 

žinomas progresyviame darbo žmonių judėjime veikėjas, 
buvo patrauktas į federalinį teismą už tai, kad jis būk 
•tai kadaise paniekinęs kongresinį ne-amerikinį komite
tą, atsisakydamas atsakyti į jam išstatytus klausimus.

Nelsonui buvo primesta net 39-ni kaltinamieji punk
tai, Tačiau, teisėjas James R. Kirkland, reikalaujant 
teisiamojo gynėjams, atmetė visus kaltinimus ir Nelso
ną išteisino, pasakydamas, kad jis turėjo pilną teisę ne
duoti atsakymų .kongresiniam ne-amerikiniam komite
tui. , 
r?Vis tai yra laimėjimas.

Tiesa, Steve Nelson dar turi prieš akis kitas bylas. 
Neseniai jis buvo pripažintas kaltu Pittsburgh© teisme 
dėl- nusižengimo anti-sindikalistiniam įstatymui, vei
kiančiam Pennsylvanijoje. Be to, Nelsonas buvo suareš
tuotas ir laukia teismo, einant Smitho įstatymu. Vis 
tai bylos, vis tai teismai, stovį prieš jo ir prieš jo san- 
darbininkų akis.

Mums pranešama, kad Steve Nelson bus iškilmingai 
pagerbtas vasario 16 dieną vakare. Šiam drąsiam ir 
pasižymėjusiam darbininkų judėjime vyrui pagerbti va
karą ruošia buvusieji jo kovos draugai, Abraomo Lin
coln© Brigados, gynusios Ispanijos respubliką,' veteranai. 
Vakaras įvyks Penthouse salėje, 13 Astor Place, New 
Yorke.

• Čia bus atžymėtas Nelsono laimėjimas teisme.

Kas Ką Rašo ir Sakt
SKUNDŽIASI APIE BRAZILIJĄ

Chicagos Sandaroje vie
nas žmogus šitaip guodžia
si:

Prieš kiek laiko Amerikos 
lietuiviški laikraščiai buvo 
skelbę apie naują “teatrų”, 
ansamblių, chorų gimimą. Or-1 
ganizatoriai, patys save iš
aukštinę, davė suprasti, kad 
kas iki šięl Amerikoje 'meno 
srityje buvo daryta, — visa 
tai tėra niekniekiai ir tuščias 
burbulas, o jie parodys ste
buklus. Po to pradėta rašyti 
ilgi straipsniai, kuriuose buvo 
tvirtinama, kad net viskas, 
kas ifhčioje Lietuvoje tapo at
siekta, kad ir tai buvo vien 
mažmožis ir kad dabar Ame
rikos lietuviai pergyvens dai
nos, teatro ir muzikos tikrą 
auksinį laikotarpį. Praėjo 
dvieji-trieji metai ir iš tų šu
kavimų kažkodėl nėra jokių 
vaisių, jokio žymesnio teatri
nio darbo, jokių, naujos prog
ramos, naujos kūrybos koncer
tų.

O tuo tarpu viens po kito 
pradeda likviduotis senieji 
lietuviški chorai, nes į juos 
naujieji ateiviai nesirašo! 
Vieton tų chorų steigiami de- 
sėtkai menkos vertės chorelių, 
kurių ir repertuaras ir daini
ninkai teimponuoja tik pa
tiems organizatoriams. Du va
dinami “didieji ansambliai” 
maitina publiką senu, išdai-1 
nuotu • repertuaru, liaudies 
dainomis, žodžiu, ir jie dide
lių stebuklų neparodo, nors 
garsinimosi atžvilgiu siekia 
nepalyginamos didybės. Bet 
ar ir tais ansambliais galime 
mes šiandie muzikiniu atžvil
giu plačiau imponuoti ?

Su teatrais dar blogiau. 
Jau metai, kaip Chicagoje nė
ra suvaidintas joks reikšmin
gesnis, didesnis veikalas, nie
ko naujo nieks, atrodo, ir ne
ruošia.

Atsiminkime, Sandaros 
bendradarbis šitaip rašo 
apie saviškius, — apie kle- 
rikališkąj sandarietišką ir 
socialistiŠKą meną (nes jie 
visi išvien veikia). Dėl to 
jis mato, jog ten, pas juos, 
viskas juoda, — “visur tuš
čia, visur pūsčia,”' anot 
Mickevičiaus!

Prieš kiek laiko toje pa
čioje Chicagoje, tiesa, gimė 
daug teatrinių grupių, pa
sivadinusių. garsiais var
dais, su buvusiais garsiais 
režisieriais priešakyj. Šian
dien jų nebeliko.

O kadangi pas juos ban
krotas, tai jie stengiasi 
kenkti pažangiajai Ameri
kos lietuvių visuomenei boi
kotais ir pikietais. Bet nie
ko ir iš to neišeis,

Mūsų menininkai, tiesa, 
ne perdaug, bet visgi dir
ba, veikia, kruta. Mūsų 
chorai gyvuoja.

Štai, kur žmonės rūpi
nasi kultūra, menu!

NE TAS ASMUO TEISIAMAS
• NEDIDELIAME OCALA miėste, Floridoje, teisiamas 
negras Walter Lee Irvin, kaltinamas prievartavime tū
los baltveidės.

Irvin ir jo draugas-Shepherd kadaise buvo nusmerkti 
mirčiai, bet aukščiausias šalies teismas tą sprendimą at
metė, pareikšdamas, kad teisiamieji buvo skandališkai 
neteisėtai teisti,—teisti linčio atmosferoje.

Šerifas Willis McCall praėjusiais metais vežė abudu 
negru iš vieno kalėjimo į kitą—abu buvo surakinti,—na, 
ir kelyje šerifas Samuelį Shepherdą brutališkai nušovė,, 
o Irviną—pašovė!

Šerifas buvo išteisintas, nes, girdi, vežamieji jį buvo 
besimo ją (surakinti) užpulti.
y. Dabar teisiamas vienas Irvinas, dar su neužgijusiomis 

’ kūne žaizdomis, padarytomis šerifo šūvių. Teisia tas 
pats teisėjas Truman G. Futch, kuris nearus teisė pir
moje byloje; teisia prie išimtinai baltveidiškos džiūrės. 
/..Vienas laikraštis, rašydamas apie tai, teisingai paste
bi: Ocala mieste teisiamas ne tas asmuo, kuris turi būti 
teisiamas. Turi bpfi teisiamas šerifas McCall; turi būti 
teisiami tie razbą/ininkai, kuri-e nužudė Moore ir jo žmo
ną; turi būti teisiami kiti rasistai, kukluks-klanininkai, 
nužudę Floridoje daugybę negrų.

Šimtu procentų sutinkame su šia nuomone!

Prezidento paskirta komisija ištirti geležinkeliečių 
unijų reikalavimus del algų> pakėlimo. Ji ištyrė ir pa/ 
teikė savo pasiūlymus. Bet geležinkeliečiai jų pasiūlo
mus atmetė, kaip nepakankamus. Komisija susideda iš 
(iš kairės į dešinę) George Cheney; Caroll Daugherty 
ir Apdrew Jackson. * ’ " ’2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Ponktadien., Vasario-Feb. 15, 1952

Tūlas Petras Babickas, 
gyvenąs Brazilijoje, rašo, 
jog žmonių padėtis tame 
krašte vis sunkėja. Girdi:

Iš šiaurės rajonų, kurie 
veik kasmet paliečiami saus
ros, trunkančios keletą mėne
sių ir išdeginančios kad ir 
menkus pasėlius, gyventojai, 
nelyginant karo pabėgėliai, 
traukia į miestus — iš to 
nuolatinis, gąsdinantis. Brazi
lijos miestų, ypač Sao Paulo 
ir Rio de* Janeiro, gyventojų 
skaičiaus didėjimas.

Dabartinis prezidentas Var
gas, prieš metus atėjęs prie 
valdžios vairo, savo rinkimi
nėj propagandoj pažadėjo at
piginti maisto gaminius, padi
dinti atlyginimus darbinin
kams ir kitką. Deja, per tuos 
jo valdymo metus ne tik vis
kas nežmoniškai pabrango, 
bet ir ėmė trūkti...

Vadinasi, ten darbo žmo
nių, ypatingai biednuome- 
nėš, gyvenimas darosi bai
sus. Babickas nieko nera
šo apie tuos biednuomenės 
išstojimus, kurie pasireiš
kia įvairiuose miestuose, 
apie reakcijos žiaurų tero
rą prieš alkstančius darbo 
žmones.

Taip, Brazilija turtinga, 
didžiulė šalis, bet ji nebe
gali padoriai išmaitinti sa
vo darbo žmonių. Žinoma, 
taip visuomet negalės bū
ti. Žmonės susipras ir pa
darys šalyje pakaitą.

Unijos ir f armėnai prieš 
verstiną muštrą jaunuoliam

Washington.— Darbo Fe- 
deracijos ir CIO unijos ir 
farmerių o r g a n. i z a c i j os 
priešinasi įvedimui verstino 
karinio lavinimo visiems 
jaunuoliams, sulaukusiems, 
18 metų amžiaus.

Prieš verstiną jaunuolių 
muštrą vimą liudijo unijų ir 
farmerių atstovai, kalbėda
mi Senato komitete.

Gijon, Ispanija?—Nugriu- 
vus busui nuo kalno, už
mušta 4 važiuotojai ir su
žeista 66.

San Jtian, Porto Riko.— 
Jau ketvirta savaitė kai 
laivakrovių streikas para
lyžiuoja Porto Riko uostus.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAS

Reporteriui, Bayonne, N. 
J. — Atleisite, kad jūsų 
straipsnelio negalėsime įdė
ti. Neapsimoka mirusių 
žmonių “griekus” išskai
čiuoti.

Apie kaizerinę-smetoninę tarybą 
ir Lietuvos nepriklausomybę

Vasario 16 dieną sme
tonininkai - klerikalai ir 
jų šalininkai ruoš mitin
gus Lietuvai niekinti ir 
aukoms iš žmonių prašy
ti. Jie tai darys prisi
dengę “Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo” 
kauke. Jie tai darys ne
va’atžymėjimui to, kas 
Lietuvoje vyko. 1918, me
tais. Mes čia pateikiame 
skaitytojui prof. Juozo 
Žiugždos straipsnį, suga- 
biai nuplėšiantį maską 
nuo tų, kurie Lietuvos 
nepriklausomybę skelbė, 
ir nuo tų meklerių, kurie 
šiandien tuo paskelbimu 
naudojasi, kad savo kiše
nių pripildyti tamsių 
žmonių doleriais.

Laisves Red.

l. Kaip Kaizeriniai oku
pantai sukūrė Smetoninę

tarybą
Okupavę Lietuvą 1915 

metais, kaizeriniai imperia-- 
listai, kaip ir II-jo pasauli
nio karo pradžioje hitleri
ninkai, iš pradžių nė negal
vojo apie tolimesnį to kraš
to likimą: jie be atodairos 
niokojo ir engė visą kraštą 
ir jo žmones ir buvo tikri, 
kad jau amžinai galėsią 
Lietuvą valdyti ir čiulpti iš 
jos visas gyvybės sultis.; 
Betgi lietuvių tautos prie
šinimasis okupantams vis 
augo, o pagaliau ir vokie
čių frontas, daužomas są
jungininkų jėgų, vis labiau 
ėmė braškėti. Kaizeriniai 
vokiškieji grobikai jau pra
dėjo matyti savo .neišven
giamą galą ir jau tuomet 
ėmė laužyti savo galvas, 
kaip paglemžti sau Lietuvą 
ir tuo atveju, kai jie pralai
mės karą. 1917 m. vasarą 
vokiškieji okupantai pradė
jo ieškoti sau patikimų ir 
įtakingų vietos žmonių, ku
rie būtų galėję su jais ben-r 
dradarbiauti ir savo auto
ritetu palenkti besiprieši
nančią lietuvių tautą. 1917
m. birželio 2 d. okupantų 
kontroliuojamoje spaudoje 
pasirodė tokia žinutė, kilusi 
iš okupacinės valdžios sfe
rų: “Vyriausioji ‘Osto’ va
dovybė pritarė, kad būtų 
sudaryta patikima lietuviij 
taryba, kuri, turi susidėti iš 
žymiausių Lietuvos žmo
nių.”

Bet aišku buvo visiems, 
kad abipusiško “patikimu
mo” “lietuvių tarybos” oku
pantai negali sudaryti: kas 
bent kiek buvo patikimas 
okupantams, tuo visiškai 
nepasitikėjo, to nekentė vi
sa lietuvių tauta. Tokią 
padėtį okupantų “patiki
mieji” išaiškino ir patiems 
vokiečiams ir siūlė sušaukti 
kokią nors “konferenciją,” 
kuri įgalintų tokią “patiki
mą” . tarybą prisidengti 
bent jau tos konferencijos 
vardu. Vokiškiesiems oku
pantams ši mintis labai pa
tiko, ir jie leido sudaryti iš 
patikimų žmonių “organi
zacinį komitetą lietuvių 
konferencijai Sušaukti.” 
Buvo sudarytas toks komi
tetas -iš 21 žmogaus su A. 
Smetona priešakyje. Jau 
pirmajame savo posėdyje 
1917 m. rugpjūčio 4’ d., nu- 
statinėdamas būs i m o s i o s 
“konferencijos” darbų tvar
ką, tasai “komitetas,” be ko 
kita, priėmė rezoliuciją Lie
tuvos ateities klausimu, kur 
buvo pareikštas pageidavi
mas, kad busimoji “nepri
klausoma” Lietuva “sueitų 
į santykius, kurie bus nu-

Rašo
Prof. JUOZAS ŽIUGŽDA

1 sakyti vėliau, su Vokietijos 
imperija tautiniais, ekono
miniais, kultūriniais ir po
litiniais. pagrindais.” Tuo 
būdu jau pats “organizaci
nis komitetas” aiškiai pasi
sakė už glaudų bendradar
biavimą su vokiškaisiais 
okupantais.

Jokių rinkimų į “konfe
renciją” okupantai nė ne
galvojo daryti. Betgi to 
“organizaciniam komitetui” 
nė nereikėjo; jau minėtame 
posėdyje komitetas numatė, 
kad jis pats paskirsiąs iš 
įvairių vietų “atstovus” į 
“konferenciją.” Pagaliau 
buvo sušaukta ta vadina
moji “lietuvių konferenci
ja,” į kurią “organizacinis 
komitetas” sukvietė žmo
nes, patikimus pačiam ko
mitetui ir nurodomus vo
kiečių % valdžios. “Konfe
rencija” posėdžiavo 1917 m. 
rugsėjo 18-22 dd. . Reikia 
atsiminti, kad tuo metu 
okupantai neleido Lietuvo
je jokio visuomeninio gyve
nimo, neleido važinėti iš 
vienos apskrities į kitą, bru
taliai trukdė bet kokį lietu
vių bendradarbiavimą. Bet
gi jie leido suvažiuoti iš 
įvairių vietų “organizacinio 
komiteto” nariams, leido 
jiems posėdžiauti, pagaliau 
leido suvažiuoti apie 
200 žmonių i vadinamąją 
“konferenciją,” leido jai po
sėdžiauti. Tai darėsi del to, 
kad tai buvo pačių okupan
tų vykdoma komedija, kad 
patys vokiškieji okupantai 
dirigavę ir vadovavo vi
sam tos “konferencijos” 
reikalui per savo patikėtinį 
A. Smetoną ir kitus.

Nors “konferencijos” su- 
' šaukimas buvo įvykdytas 
su griežta organizacinio ko
miteto ir okupacinės val
džios atranka, betgi lietu
vių tautos neapykanta oku
pantams buvo tokia didelė, 
jog ir į tą “konferenciją” 
pateko kai kurie žmonės, 
griežtai pasisakę prieš vo
kiškųjų okupantų žiauru
mus ir prieš Smetonos ir 
kompanijos varomas kom
binacijas su okupantais.

Provokiškiesiems “konfe
rencijos” vadams s.u A. 
Smetona priešakyje teko 
griebtis kuo mikliausios, 
kuo klastingiausios dema
gogijos tiems antivokiš- 
kiems, antismetoniškai nu
siteikusiems “konferenci
jos” dalyviams apraminti ir 
pagaliau visai lietuvių tau
tai apgauti. Aiškiai vokiš
kųjų okupantų padiktuotas 
grobikiškas mintis ir pasiū
lymus smetonininkai dangs
tė, valkstė į visokias “demo
kratiškas” skraistes. “Kon
ferencija” priėmė rezoliuci
ją Lietuvos ateities klausi
mu. Toje rezoliucijoje oku- 
pantiškų teigimų valksty- 
mas į-tokias skraistes, ku
rios galėtų apgauti lietuvių 
tautą, taip pat iškyla visu 
ryškumu: pirmoje tos rezo
liucijos dalyje veidmainiš
kai kalbama apie “demo
kratinius principus,” apie 
“nepriklausomybę,” apie 
“steigiamąjį seimą,” o an
troje dalyje jau aiškiai tie
siamas Lietuvai kelias į vo
kiškojo imperializmo glėbį: 
“.. .lietuvių konferencija, 
pripažindama, kad norma
liais laikais Lietuvos inte
resai labiau linksta į vaka
rus, negu į rytus ar pietus, 
tiki galimumu, jog busimo
ji Lietuvos valstybė sueis j 
dar .nustatytinus santykius 
su Vokietijos imperija.” 
(Įdomu .sugretinti, kad ir

hitlerininkų agentas Kubi- , 
liūnas okupantų sušaukta- W*' 
me balagane 1943 m. balan- - 
džio 5 d. vogrojo, jog jam 
“saulė teka iš vakarų.”) <

“Konferencijos” rezoliu
cijos buvo skiriamos lietu
vių tautai apmulkinti, dėl 
to ir okupantai, ir jų agen
tai smetonininkai čia ven
gė bet kokio griežtumo, 
taigi čia nekalbama kon
krečiai anie turinį-busimų
jų santykių tarn Lietuvos 
ir Vokietijos. Okupantams 
tebuvo svarbu, kad būtų su
darytas toks jiems atsida
vęs organas, kuris galėtų 
ateityje remtis “konferen
cijos” autoritetu ir vo
kiečiams palankiomis- 
bendromis gairėmis. Tai 
jie ir išspaudė iš tos savo 
sudiriguotos “konferenci-' 
jos.” “Konferencija” išrin
ko iš 20 žmonių tarybą, ku-/ 
riai ir pavedė toliau rūpin-l 
tis visais Lietuvos reikalais. 
Į tarybą buvo išrinkti 8 bu
vusio organizacinio komite
to nariai. Kad tarybos su
dėti, esant kokiems nors 
netikrumams, būtų galima 
keisti, smetoniniai vadovai 
priimdino “konferencijos” 
nutarimą, kuriuo įgaliojo 
tarybą “kooptuoti naujus 
narius” iki ketvirtosios da
lies visų išrinktųjų narių.

2. Vokiškieji okupantai 
niokoja Lietuvą talkoje 

su smetonine taryba
Taip vokiškieji okupantai 

surežisavo’ “lietuvių atsto
vybės” komediją ir sudarė 
smetoninę lietuvių “tar^T 
bą.” Sudarytoji smetoninė 
taryba ne juokais ėmė gal*-*-**- 
voti apie tai, kad ji esanti 
koks nors svarbus organas., 
kuris galėsiąs didelius dar
bus dirbti. Pirmasis tary
bos žingsnis buvo 1917 m. 
rugsėjo 23 d. raštas vokiš
kųjų ginkluotųjų jėgų va
dui Rytuose Bavarijos ; 
princui Leopoldui. Tuo raš
tu taryba prašosi okupan
tų patvirtinama ir, be ko 
kita, pareiškia nusižemini
mo kupiną padėką: “Tai 
Jūsų Aukštybei mes turi
me būti dėkingi už tai, kad 
šiais žiauriais karo laikais 
vadovaujantieji žmones iš 
visų Lietuvos dalių galėjo 
turėti progą susirinkti”... - 
Į tą raštą okupantai atsake, #. 
tarybos patvirtirfimu 
aiškių pabrėžimu, kad tary^ 
ba, “vadovaujama karines 
administracijos, turi svars
tyti Lietuvos busimojo ad
ministracinio ir busimojo 
viešojo ūkio bazę.”

Būdama vokiečių okupa
cinės valdžios įrankis, sme
toninė taryba aiškiai su- 
prato, kad lietuvių tautos 
tarpe, ji nieko, negali veikti, 
nes lietuvių tauta ja taip • 
pat nepasitiki, jos taip pat 
nekenčia, kaip ir okupaci
nės valdžios. Tas lietuvių 
tautos nepasitikėjimas ir 
suplakimas smetoninės ta-fl 
rybos į viena krūvą su oku
pacine valdžia buvo toks 
aiškus, jog smetoninė tary
ba ryžosi išdėstyti tatai 
okupacinei valdžiai ir prar 
syti, kad okupantai padėtų 
įsigyti jai lietuvių tautos 
pasitikėjimą! 1917 m. spa
lių mėn. 20 d. raštais, ku
pinais pataikavimo okupan
tams ir jų plėšikiškų darbų 
pateisinimo, “taryba” rasenk 
Vokietijos kancleriui ir vow 
kiečių ginkluotųjų jėgų va
dui Rytuose: “Lietuvių ta
rybai, be ko kita, labai rū
pi įsigyti savo sumany-

(Tąsa 4-tam pusk)
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KAZIO BEVARDŽIO 
MARGUMYNAI

Greitas tromhosio gydymas pasekmingas

Na, tai ir Amerikos lietu
viai turi oficiali šnipą St. 
Strazdą, lietuviškąjį Bu- 
denza.

Aš būčiau į lažybas sto
jęs, kad Strazdas dar nėra 
tiek supuvęs, kaip kad da
bar pasirodė.

1936 metais, kai Anglijos 
karalius Edwardas VIII, 
įteikė seimui rezignaciją iš j 
karaliavimo, jis pareiškė: i ________

—Man yra lengviau atsi- ’ atkeliavusių 
sakyti nuo karališkojo sos- “Mayflower’ 
to ir pareigų, negu nuo mo- Peregrine White, 
teries, kurią esu pamylė-1 kelionėje gimė laive. Mirė 
jęs.-— i 1704 metais, pragyvenęs vi-

j Jis apsivedė su amerikie-1 S\IS ^lo laivu atvykusius 
te persiskvrėle Simpson’ie-I pilgrimus.

■ ne< " Tie vadinami “tėvai pil-
grimai” apleido Angliją, 
nepakęsdami religinių per
sekiojimų ten. Atvykę A- 
merikon, jie įkūrė -Ply- 
mouth’o koloniją, Massa- 
chusettse.

Kazys Bevardis.

sakyti nuo karališkojo sos-

Nejudamos nuosavybės 
New Yorko mieste yra ap- 
skaitliuotos 25 bilijonai do
leriu dėl taksų. Vieni tik 
Radio City pastatai dėl 
taksij anskaitliuoti vertais 
104 milijonų dolerių.

1933 metais, kaip'Frank
lin D. Roose vėl tas buvo pir
mu kart u inauguruotas 
(įvesdintas) į Jungt. Vals
tijų prezidentus, šalyje bu
vo virš 17 milijonų bedar
bių. Toje inauguracijoje 
(įkurtuvėse) jis pareiškė:

. nes dar nenustojo pasiry- 
žirpo gvventi. Nuo (dabar 
bus dedamos visos pastan
gos suteikti žmonėms dar
bus. Mes drąsiai šią pro
gramą vykdysime, ir niekas 
mus nenugąsdins, jeigu tik 
mes patys savęs negąs
dinsime.—

Ta bedarbių armija buvo 
Roosevelto pastangomis ne 
tik viešais darbais aprūpin
ta, bet išaugo tvirtos uni
jos, ir darbininkai tapo 
bent dalinai aprūpinti pen
sijomis senatvei ir bedar- 
biška apdrauda.

Kai Abraham Lincoln, 
dar tik 8 metų amžiaus bū
damas, kartą susėdo su šei-

I Pietauti, ant stalo buvo 
^’Tiktai šutintu bulvių ir ke

letas gabalėlių duonos, — 
nieko daugiau.

Prieš pradėsiant valgyti, 
Lincolno tėvas persižegno
jo, o Lincolnas jam paste- yra gyvūnėlis?
bėjo:

—Ar ir už tai reikia Die
vui dėkoti? Tegul dėkoja

• tie, kurie per daug visko 
turi ir mus išnaudoja.—

Ilgainiui Lincolnas tapo 
prezidentu. Tai buvo gar
siausias po Jurgio Wash-

• ingtono prezidentas.

Robinson, Ill. — Čia prieš 
kelias savaites kilo toks 
skandalas:

John D. Rich, 26 metų 
amžiaus ir 3 vaikų tėvas, 
patraukė teisman daktarą 
Randolphą F. Olmsteadą, 
reikalaudamas $25,000 atly
ginimo. Jis kaltino Olm
steadą, būk tas daktaras 
padarė Richienei operaciją 
nuo nėštumo ir taip panai- 

g kino jos vaisingumą.
Dabar, už 2 metij po tos 

operacijos, vėl Richo mote
ris susilaukė kūdikio.

’ Anglijos ambasadorius 
Amerikai, Mr. France, bu

vo laikraščių reporterių už
klaustas:

—Ar ir Anglijoj mokyto
jai vejami iš mokyklų, jei
gu jie parodo draugiškumo

Ambasadorius nedvejoti- 
nai atsakė:

—Ne. Pas mus, Anglijoj, 
nėra iki to laipsnio Įkaitusi 
isterija prieš komunizmą.

Jauniausias iš pilgrimų, 
l 1620 metais 

Mayflower” laivu, buvo 
Jis toje

Kaziui Bevardžiui 
Pastaba

Gerbiamas Kazy! Kodėl 
tau nesiseka padaryti skir^ 
tuma tarpe, žebenkšties ir 
Šeško?

Laisvės 27-tam numeryj 
[vairumų Puslapyj, pasa
kyta :

“Jungtinėse Valstijose 
yra 2,027 farmos mink žvė
reliams auginti. Tai že
benkštims giminingi gyvū
nėliai.”

žebenkštis yra biskį ma
žesnė už vovorę. Vasaros 
laiku ji gyvena akmenų 
krūvose; gaudo neles, neap
lenkia ir paukščiukų; tai 
yra jos maistas.

Gi žiemos metu ji persi
kelia gyventi kluonam Ku
riame kluone žebenkštis ap
sigyvena, ten mažiau grū
dinės varpos būna pelių su
kapotos, nes ji pelęs daug 
vikriau gaudo, negu katė..

Websterio žodynas vadi
na mink polecat, o polecat 
yra šeškas. Tą patvirtina 
ir Lalio žodynas.

Ketvirtadienio The New 
York Timese tilpo mink pas
veiksiąs; tai atrodo, kaip 
pusė šuns. Tai kokis iš jo

New Yorko valstijoj me
džiojimo laiku uždrausta 
juos šaudyti, nes šūvis pra
muša kailyj skylę, kurią ne
labai vyksta užtaisyti. Da
bar juos gaudys tik spąs
tais.

Žebenkštis — šermuonis 
yra priskaitoma prie šeškų 
giminės, bet tas dar neišri- 
ša klausimo.

Zoologai priskaito kurap
kas^ ir putpeles prie vištų 
giminės. Bet čia man rodo
si, jau nėra reikalo aiškint, 
kokis y m/ skirtumas tarpe 
vištų, kurapkų bei putpe
lių. J. N.

KITAS ŽODYNAS
Naujesnis, Lietuvoj išleis

tas žodynas sako: Mink — 
ūdra.

Jamesbury, N. J. — Ne
žinia kas atidarė užsklen
dimus dirbtinio ežero Ma- 
nalpan; taip ir išbėgo van
duo iš to dviejų ketvirtai
nių mylių ežero.

.. Amerikiečių Sąjunga Ko
vai prieš širdies Ligas skel
bia obalsį: “Nauja Viltis 
Širdims.”

Ir nauji pasisekimai, gy
dant širdies- ligas, stiprina 
ta vilti. € C

Paskutiniais laikais ypač 
vyksta gydyti trombosis 
(thrombosis), tai yra, uža
kimas vienos bei kitos ko- 
roninės arterijos. Taip yra 
vadinamos arterinės krau
jagyslės, kurios teikia 
kraują širdies raumenims.

Sukrekėjusio kraujo ga
baliukas užtvenkia širdinę 
arteriją, tai ir trombosis. 
Tatai yra viena svarbiausių 
priežasčių, kurios sirgdina 
širdis žmonėms virš 50 me
tų amžiaus. Dauguma dak
tarų taip ir sako, jog trom
bosis dažniausiai yra senė
jimo reiškinys.
LIGOS PAŽINIMAS 
Iš ANKSTO,

Praeityje gydytojai pa
žindavo tiktai didžiuosius 
trombosio priepuolius, kuo
met būdavo jau per vėlu 
gydyti. Todėl, kai dakta
ras surasdavo trombosi, ta
tai jau būdavo ir laikoma 
“mirties bučkiu.”

Bet medicinos mokslas 
dabar yra toli pirmyn nu

Tai, tur būt, fibrositas, o ne artritas
Jeigu pradeda skaudėti 

sąnarius, daugelis žmonių 
tuojau ima bijoti, kad tai 
būsiąs sąnarių uždegimas- 
artritas arba reumatizmas'. 
Bet didžioje daugumoje at
sitikimų nebūna nei vieno 
nei kito. Tie skausmai daž
niausia būna skirtinga ir 
netaip pavojinga liga — 
fibrositas, tai yra sausgys
lių bei kremzlių uždegimas 
aplink raumenis ir sąna
rius?

Fibrositas gali atsirasti 
bile kurioje kūno dalyje, 
bet dažniausiai jis pasi
reiškia sprande, pečiuose ir 
strėnose.

Fibrositu serga labai 
daug žmonių, nors jis vadi
namas skirtingais vardais— 
lumbago (strėnų gėla), 
sprando sustingimu, skaus
mu pečiuose, arba sumaišo
mas su reumatizmu bei art
ritu’. ’ , ■: ■ .

Fibrositas tiesioginėje to 
žodžio prasmėje ‘ reiškia 
sausgyslių bei kremzlių 
“valaknų” (plušų) uždegi-1 
mą. Bet jis laikomas daug 
lengvesne liga negu artri
tas.

Fibrositas iš pradžios ga
li būti ypač skaudus, pir
majame savo laipsnyje,, ku
ris vadinamas “aštriuoju” 
laipsniu. Ilgainiui skaus
mai palengvėja. Tuomet tik 
įkyriai “maudžia,” bet ne
labai skauda.

Fibrosito pradžioje sąna
rys gali skaudžiai susting
ti. Pavyzdžiui, jeigu tai li
ga įsimeta sprandan, ka
klas taip sustingsta, kad 

b pasidaro per skaudu pa
kreipti galvą dešinėn ar 
kairėn. Tuomet žmogus vi
su stuomeniu kreipiasi.

Jei fibrositas apima petį, 
tai ir ranka kartais taip 
skaudžiai sustingsta, kad 
žmogus negali1 ją pakelti 
bei pajudinti vienon ar ki- 

, ton pusėn. O fibrositas strė-

žengęs nuo anų laikų. Ir 
šiandien pažįsta ne tik išsi
vysčiusį, mirtingąjį trom- 
bosį, bet suranda vos pra
sidedantį t r o m b osį, ku
ris sulaikomas bei- pa
gydomas didžiojoj d a u - 
gumoj atsitikimų.

Naujaisiais laikais išras
ti vaistai išplečia kitas šir- 
dines kraujagysles, kai 
trombosis užtvenkia vieną 
iš tokių kraujagyslių. Iš
plėstomis arterinėmis krau
jagyslėmis daugiau kraujo 
plaukia į širdies raumenis. 
Tuo būdu jos ir pavaduoja 
užakusią kraujagyslę.

Kiti naujoviniai vaistai 
prilaiko kraują nuo sukre- 
kėjimo. Taigi jie suturi jau j 
sukrekėjusio kraujo gaba
liuką nuo didėjimo. Tad 
šie vaistai sulaiko prasidė
jusį širdies arterijos už- 
tvenkima. Todėl, pastoja 

i kelią visiškam jos užaki
mui.

Dabar gi mokslininkai da 
ro bandymus ištirpdyti r 
tokius sukrekėjusio krauk 
gabaliukus, kurie visiška* 
užkemša širdinę kraujagys
lę.

PASISEKIMAI 
newyorkieciai širdies 
gydymo specialistai,

Du 
ligų 
daktarai Arthur Master ir 

nose gali parblokšt ligonį 
net lovon porai dienų.

Keletui dienų praėjus, tie 
skausmai palengvėja. Bet 
po kiek laiko ir vėl gali 
sugrįžti, kol liga tebėra 
pirmajame, aštriajame sa
vo laipsnyje.

Vienas iš keistųjų fibro
sito reiškinių yra savotiš
kas prieštaravimas. Reikia 
poilsio, kad skausmai atsi- 
iiuosuotų, bet po nakties 
poilsio juo labiau skauda. 
Tačiaus, žmogui išsijudi
nus, dieną vėl skausmai su
mažėja taip, kad jis gali ir 
visai nieko nejausti. Taip 
dedasi pirmajame šios ligos 
laipsnyje. O jeigu ji dar 

 

nepagydoma, tai ne tiek 
skaudav kiek “maudžia.”

Jei viename petyje yra 
fibrositas^ tai gulint ant to 
šono, ypač paskausta.

Paspaudus skaudamąją 
vietą,. skausmai kaip špy- 
kiais eina į visas puses.-

Fibrosito ligoniai sunkiau 
kenčia šaltyje, . cįrėgname 
ore, lietuje ir sniegant. O 
šiluma ir saūsas oras mal
šina, skausmą.

Tikroji fibrosito priežas
tis nežinoma, bet gydytojai 
lemia, kad šią ligą sukelia 
arba prie sukėlimo priside
da bakteriniai apsikrėtimai, 
užgavimai, nuovargis, per 
didelis jėgų Įtempimas ir 
drėgnas bei šaltas oras.

GYDYMAS '
Fibrosito skausmus leng

vina kaitinimas ir švelnus 
masažavimas - braukymas. 
Tam tikri tepalai (mostys) 
bei plėstrai taipgi kaitina; 
tuo būdu ir malšina skaus
mą.

Lengva mankšta - gim
nastika, 
mo, dažn 
narių susthigimą ir skaus- 
mą. \

Kaitinimui v ar t o j:^ m a 
karšti k o m p, r esą i" (hot

ač po pakaitini- 
atliuosuoja są-

\ /

Harry L. Jaffe pastaruoju 
laiku paskelbė, kaij5 sekėsi 
gydyti 412 trombosio ligo
niu, būtent: 

V z

— Du penktadaliai to 
skaičiaus visiškai pasveiko 
ir sugrįžo, į pirmesnjji savo 
darba ar panašų užsiėmi
mą. 25 procentai jų gyveno 
bei gyvena 10 metų ar dau
giau po to, kai buvo įvykęs 
trombosio priepuolis. 40 
procentų išgyveno 5 metus 
bei daugiau po tokio prie
puolio.

Apart dviejų penktadalių 
nilnai išgijusių, 25 procen
tai gana gerai pasveiko 
tiktai su tūlomis išimtimis, 
kaip kad pasikartojantis 
skausmas krūtinėje ir žado 
užėmimas, kuomet jie per

. sunkiai dirba ar labai su
sijaudina. Bet jeigu jie iš
moksta tinkamai užsilaiky- 
H. tai ir šie nesmagumai 
hkciai sumažėja.

Yra daromos ir operaci- 
bs, prijungiant širdžiai ki

čą arterinę kraujagyslę 
Tieton užsitvenkusios. Cle- 
Telandiškis daktaras Claude 

S. Beck su bendrais pada
rė 28 tokias operacijas; ir- 
23 operacijos gerai pasise
kė.

Taip, yra “Nauja Viltis 
Širdims.” N. M.

packs) bei vadinamos in
fra - raudonųjų spindulių 
lempos. Yra ir elektrinių 
kaitintuvų, kurie prisiriša
mi prie skaudamos vietos, 
einant gulti.

Salicilinė (salicylic acid) 
rakštis ,ir panašūs vaistai, 
kaip kad aspirinas, mažina 
skausmus dieną ir padeda 
miegot naktį. Yra ir to
kių gyduolių, pavyzdžiui, 
procaine, kad Įleidus po 
oda, tuojau liaujasi skaus
mas. ' y

Fibrositą pasigydyti daug 
lengviau, negu artritą arba 
reumatizmą.

Vienas New Jersey lietu
vis (Laisvės koresponden
tas A. M.) sakė, kad jis iš
sigydė nuo fibrosito, varto
damas nesmarkų elektrinį 
kompresą. Kompresas bu
vo švelniai kaitinantis, taip 
kad galima buvo prisirišus 

.jį ir miegoti, pagal gero 
daktaro nurodymus. Bet 
jei elektrinis kompresas 
per karštas, tai gali būti 
pavojingas. N. M.

Tikesit, ar ne?
Arti kietųjų* anglių mies

telio Frackville, Pa., far- 
merka padėjo pereklei viš
tai 6-is kiaušinius, kad iš
perėtų viščiukus. Vieną 
ankstyvą rytą farmerka, 
nuėjusi į kluoną, nustebo. 
Višta nusigandusi vaikščio
ja lauke ir kvaksi, o lizde, 
kur kiaušiniai buvo padėti, 
gulėjo susiraičiusi didelė 
juoda gyvatė. Farmerka 
tuojau pasišaukė savo jau
ną sūnų. Sūnus, atbėgęs 
su geležinėmis šakėmis, 
gyvatę užmušė. Užmuštos 
gyvatės pilve pamatė dide
lius guzus. Išsiėmęs peilį 
perpjovė gyvatės pilvą ir 
išėmė visus šešis > čielus 
kiaušinius ir vėl atgal pa
dėjo po višta.

Neilgai trukus višta iŠ- 3 pusl.-Laisve (Liberty)- Penktadien., Vasario-Feb. 15, 1952

ĮDOMŪS faktai apie 
ILLINOIS VALSTIJA

Eina jau 134-ti metai nuo 
to laiko, kai Illinois terito
rija (sritis) buvo priimta į 
Jungtines Valstijas kaipo 

’26-ta valstija.'
Tada joje buvo 40,000 gy

ventojų. Jie gyveno pieti
nėje dalyje.

Du trečdaliai dabartinės 
valstijos buvo neapgyventi, 
išskyrus indijonų keletą 
genčių.

Chicaga originaliame pla
ne būtų likus dalis Wiscon- 
sino, bet Nathaniel Pope, jo 
s e s e r ė nas Daniel Pope 
Cook kovojo prieš tai; 
taip Chicaga ir pasiliko Illi- 
nojuje.

Pirmoji valstijos sostinė 
buvo Kaskaskia. Buvę vals
tijos rūmai dabar guli po 
Mississippi upės vandeniu, 
prie Fort Kaskaskia Parko.

Antroji sostinė buvo Van
dalia, arti 300 mylių į pie
tus nuo Chicagos.

Pagalios sostine parink
tas Springfieldas, valstijos 
centre.

. Garsusis Abraham Lin
coln apsigyveno New Sa
lem, III. Dabar miesčiuko 
ten visai nėra. Yra nacio- 
nalis parkas, kur žmonės 
nuvyksta pamatyti, kaip 
'Lincolnas gyveno, kokis ta
da buvo žemės ūkio, abel- 
nai kultūrinis pakilimas.

Illinois skubiai augo
Valstija gimė gruodžio 3, 

1818 metais, ‘ turėjo 40,000 
gyventojų.

1830 metais jau buvo 157,- Į 
000.

1840 m.—476,000 gyven
tojų.

Dabar valstija turi 8,712,- 
176 gyventojus.

6,759,271 — miestuose 
miesteliuose.

1,952,1965—farmose.
Ką valstija turi:

200 bilijonų tonų anglies visoj šalyj.

ir

Didžiosios lėktuvinės nelaimes
Didžiausia oro nelaimė 

Jungtinėse Valstijose įvyko 
1950 m. birželio 24 d., kada 
Northwest Airlines lėktu
vas DC-4 sutiško į Michi
gan Ežerą ties St. Joseph, 
Mich., pražudant 58 žmo
nes.

Antra iš eilės didžiausia 
nelaimė atsitiko li951 m. 
gruodžio 16 d. Elizabethe, 
N. J., kur, nukritus ir spro
gus Miami Airlines lėktu
vui C-46, žuvo 56 asmenys.

Paskui seka tokios oro 
nelaimės:

1949 m. lapkričio 1.—Su
sikūlus keleiviniam lėktu
vui su kariniu lėktuvu ore 
virš Washingtono, užmušta 
55 žmonės.

1947 m. gegužės 30 d.— 
Nukritus keleiviniam lėk
tuvui arti Port Deposit, 
Marylande, žuvo 53 asme
nys.

1947 m. spalio 24 d. — 
Bryce kalnan, Utah, sudu
žo lėktuvas, užmušant 52.

1947 m. birželio 13.—Nu

perėjo šešis gražius ir svei
kus viščiukus.

Pregresas .
P. S.—Apie šį įvykį man 

asmeniniai pasakojo far- 
merka lietuvė, su vokiečiu 
vedusi. P.

sluoksnius.
75,000,000 statinių alie-* 

jaus kasmet išsemia.
31,602,000 akru dirbamos 

žemės.
204,239 farmas.
330 angliakasyklų.
167 airportus.
12,000 mylių cemento 

vieškelių.
12,000 mylių geležinkelių.
1,069 mylias vandens ke

lių upėmis.
39 universitetus ir kole

gijas.
81 aukšto mokslo įstaigų.
80% valstijos gyventojų 

išeina pradžios mokyklas.
Yra keliolika nacionalių 

parkų. , z
Chicaga yra didžiausias 

visoj šalyj geležinkelių maz
gas. .

Illinois pirmiau pradėta 
apgyventi iš pietų ir Mis
sissippi pakrantėse.

Kada miestukas Nauvoo 
turėjo 10,000 gyventojų, 
Chicaga buvo tik fortas.

Dabar Nauvoo turi apie 
1,400 gyventojų, o Chicaga 
—tris ir pusę milijono.

Miestai auga ne ten, kur 
žmonės norėtų, kur jiems 
gražiau, bet ten, kur tinka
mesnės medžiaginės sąly- 

: gOS.
Geležinkeliams paplitus, 

Chicaga ypatingai augo.
Didieji ežerai neleido ge

ležinkelių pravesti toliau į 
, šiaure nuo Chicagos. Visi 
' geležinkeliai turėjo pasukti 
per Chicaga.

Didieji ežerai pagelbėjo 
susisiekimui vandeniu su 
plačia apylinke.

Anglies kasyklos pagelbė
jo geležies fabrikams Chi
cago j kurtis.

Taip ir išaugo čia didelis 
miestas, antras didžiausias

krito lėktuvas arti Lees
burg, Virginijoj. Žuvo 50 
keleivių ir jgūlos narių.

1951 m. birželio 30 d.— 
Lėktuvui susikūlus Rocky 
Mountain kalnan, Colora- 
doj, užmušta 50.

1951 m. rugpjūčio 24 d.—* 
Sudužo lėktuvas ties Deco- 
to, Californijoj. Žuvo 50.

1947 m. gegužės 29 d.— 
Kildamas nuo La Guardia 
aikštės, New Yorko prie
miestyje, nukrito ir suspro
go lėktuvas, užmušant 43 
asmenis.

1948 m. birželio 17 d. — 
Sudužo lėktuvas Mount 
Carmelyj, Pennsylvanijoj, 
pražudant 43 žmones.

1948 m. rugpjūčio 29 d.— 
Mississippi upėn nukrito 
lėktuvas arti Fountain Ci
ty, Wis. žuvo 37 asmenys.

1949 m. liepos 12 d. su
dužo lėktuvas ties Chat
worth, Calif., užmušant 36 
žmones.

Pusė tu nelaimiu atsitiko 
lėktuvams didžiosios Ame
rikinės ‘Eastern Air Lines 
kompanijos.

Didžiausia oro nelaimė 
užsienyj įvyko 1950 ‘m. ko- 
vo 12 d., kur, lėktuvui nu
kritus ties ; Cardiffu, An
glijoj, žuvo 80 žmonių.



Kaizerine - smetoninė taryba ir
Lietuvos nepriklausomybe

\ 1 ••< ■ A į I' 
skundo, Jonas Smigel tuojau 
ant kitos dienos atvežęs iŠ 
Bostono Pliskaičius ir versti
nai pristatęs dirbti vištų far- 
moj 2 vai. per dieną, atimda
mas jiems visas liuosybes, la
bai prastai maitindamas, ir 
niekados nemokėjęs Pliskai- 
čiams už darbą nei cento ligi 
rugp. 5 d., 1949 m.

Toliaus savo skunde Plis- 
kaičiai mini, kad jie parašė 
slaptai laišką savo dėdei B. 
Kalvaičiui, 69 Adams St., Ne
wark, N. J., pranešdami ir ap
rašydami savo likimą ir pra
šydami dėdės Kalvaičio pata
rimo ką daryti.

Bet dėdei B. Kalvaičiui nu
važiavus pas Smigelį ant far- 
mos pasitarimui ir ištyrimui, 
Smigelis pagrąsinęs Kalvaičiui 
prasišalinti iš jo nuosavybės.

Vėliau nuvažiavus Helen 
Kalvaitienei į tą farmą ir pa
reikalavus, kad Pliskaičiai bū
tų paliuosuoti iš farmos, Smi
gelis pareikalavęs $140 atly
ginimo už daktaro' patarnavi
mą ir už pirktus drabužius 
Pliskaičiams.

II. Kalvaitienei sutikus už
mokėti, Pliskaičiai tapo pa
leisti ir atvežti Newarkan.

Jonas Smigel

Buklumpa. Jis pats nori būti 
unijos diktatoriumi.

Dabar pažiūrėkime, 
žmogelis išsigandęs, 
unijos narys, Alfred 
street, išsireiškė s 
vienam visuomenės 
me per garsiakalbį. Na, ir 
tos mintys Brownui nepati
ko, nes jos nebuvo pagal jo L 
muziką. Tai jis, Brown, ir ap- 
šaukė jį "komunistu, nors tas 
žmogelis neturi nieko bendro 
su komunizmu.

Dabar klausimas: ar gali 
toks direktorius ką nors gero 
padaryti dėl unijos, jeigu jis 
neleidžia nariams išreikšti 
savo nuomonę dėl narių gero
vės, o jeigu kuris išdrįsta sa
vo mintis išreikšti, tai tuojau 
apšaukiamas"raudonu ir kito
kiu ? Tokie direktoriai unijai 
naudos nepadaro. Tokie di
rektoriai unijos reikalų negi
na. Tokius reikia prašalinti iš 
unijos vadovybės. Tegul jie 
eina vėl- austi ant 9 staklių* 
kaip kiti darbininkai prakai
tuoja.

Kai Brown dirbo, jam bu
vo perdaug šešių staklių. Rė
kė gvoltu. Bet dabar tai jau 
pamiršo, sėdėdamas unijos 
ofise ir nieko nedirbdamas ir 
Imdamas didelę algą, darbi- i 
ninku duoklėmis sumokėtą. L

Argi reikėtų tiek pinigų | 
praleisti ir siuntinėti tuos pur
vinus laiškus, tik dėl to, kad 
vienas žmogus, kad vienas 
unijos narys, susirinkime iš
reiškė savo nuomonę? Tai di
delė sarmata pasiversti tokiu 
reakcionieriumi, kokiu virto 
tas Brown. Vietoje darbinin
kus prilaikyti vienybėje, kad 
jie galėtų laimėti geresnį gy- . . . .. . -n» .venimą, tai jis griauna jų so
lidarumą.

Darbininkai ir darbininkės, 
neklausykite tokių elementų, 
katrie būdami unijos pryšaky- 
je nori sugriauti vienybę. Ku
rie jūs esate vienybėje ir ko
vojate už savo gyvenimo pa
gerinimą, jūs kovojate ne tik 
patys dėl savęs, bet ir dėl sa-jjC 
vo vaikų. Unijistas'. ~

Newark, N. Jriame 
koma 
kieti ja nei apie konvenci
jas. Betgi tuo aktu smeto
ninė taryba nieko neapga
vo: lietuvių tauta aiškiai 
suprato, kad tai yra tik 
naujas apgaulingas tarybos 
manevras, kuriam ir pati 
taryba nepripažįsta jokios 
reikšmės. Ir tikrai, pati 
smetoninė taryba netrukus 
padarė naują aktą, kuriuo 
iš esmės panaikino vasario 
16 d. aktą.

Būtent, 1918 m. vasario 
21 d. Vokietijos kancleris 
Hertlingas pranešė, kad 
Vokietijos vyriausybė esan
ti pasirengusi pripažinti 
Lietuvą kaip “nepriklauso
mą valstybę,” betgi vasario 
16 d. aktas, be sąjungos su 
Vokietija ir be konvencijų, 
jai esąs nepriimtinas pripa
žinimo baze. Į tą kanele-1 skundą ant Jono 
rio pranešimą smetoninė ta-i New York Supreme 
ryba paskubėjo 1918 m. va- Į kaltindami, kad Jonas Smigel

jaiJfL.„nebuvo sa- 
apie sąjunga su Vo- ko tas 

Vienas 
Brand- 

savo mintis 
i susirinki-

“ vergi j a” kainuoja

dipukų tefminologi-
‘vergija” viešpataujanėjo ir Lietuvą, veidmainiš

kai meluodamas apie taria
mąjį Lietuvos teisių pripa
žinimą. Smetoninė taryba 
paskubėjo tą’ pat dieną 
linktelėti okupantams, 
aukštindama juos ir veid
mainiškai dengdamosi visos 
lietuviu tautos vardu: “Jū
sų Ekscelencija savo pasau
linės reikšmės kalba, pasa
kyta šiandien reichstage, 
pripažinote Lietuvai laisvo 
apsisprendimo teisę; šią de
klaraciją su džiaugsmu su
tiko visa lietuvių tauta. 
Mes dėkojame /lums už 
šiuos žodžius, garantuojan
čius mūsų nepriklausomy
bę.”

Aišku savaime, kad nei 
Hertlingo kalba nebuvo pa
saulinės reikšmės, — tai te
buvo eilinis vokiškųjų im
perialistų mėginimas patei
sinti savo grobuon i š k u s 
darbus, dumiant visiems 
akis, nei ta kalba nieko ne
garantavo, nei lietuvių tau
ta tos kalbos nežinojo ir, 
žinoma, jokio dėkingumo 
okupantams nereiškė, nes 
tematė tik jų žvėriškus žan
darus ir bizūnus. Betgi 
semetoninė taryba, būda
ma tikras vokiečių.okupantų 
agentas, tuo būdu stengėsi 
nubaltinti juodus okupantų 
darbus lietuvių tautos ir 
pasaulio akyse, norėdama 
išsimaldauti iš okupantų ir 
sau dalį Lietuvos plėšime.
3. KAIZERIS KURIA “NE

PRIKLAUSOMYBĘ”
1917 m. pabaigoje Vokie

tijos imperialistų reikalai 
taip frontuose, taip ir ša
lies viduje rodė aiškias pra
laimėjimo perspekt y v a s. 

į Tatai vertė okupantus, be

dar šiaip taip laikėsi, visi 
gi kiti buvo ligų pakirsti ir 
kovojo su mirtimi.

Labai dažnai iš Vokieti
jos pabėgdavo rusų belais
viai, nepakentę žvėriško re
žimo. Kai jie keliaudavo 
per Lietuvą, Lietuvos gy
ventojai juos visaip ~ rėmė 
ir padėdavo jiems išvengti 
vokiškųjų žandarų. Vokie
čiai už tai gyventojus žiau
riausiai persekiojo. Pvz., 
būrys vokiečių policijos 
Biržų apskrityje leidosi ieš
koti pabėgusių belaisvių. 
Milaičių kaime suvarė visus 
gyventojus tardyti apie be
laisvius. Tardymus vykdė 
mušdami lazdomis. Juozą 
Kudukį ir Juozą Macį pari
šo virvėmis už kaklų ir to
kiu būdu nuvedė į Biržus, 
14 km., drauge su kitais. 
Biržuose policijoje penkis 
asmenis dar mušė, o pas
kui uždarė į kalėjimą. Vie
nas jų, Petras Mikys, kalė
jime nuo sumušimų ir nu
mirė.

Kad sužinotų, kur slaps
tosi belaisviai ir kad suras
tų pas gyventojus ginklų, 
vokiečiai darė visokias pro
vokacijas. Pvz., Kaune bu
vo žinomas vagis ir padau
ža Stasys Gecevičius. Tai 
tasai Gecevičius atsidūrė 
Mažeikių apskrityje. Ten 
jis, apsirengęs rusų kari
ninko uniforma, vaikščiojo 
Mažeikių ir Viekšnių apy
linkėse ir sakėsi žmonėms, 
kad jis norįs organizuoti 
belaisvius prieš vokiečius ir i 
ieškąs ginklų. Gyventojų 
neapykanta okupant ams 
buvo tokia didelė, jog jie 
davėsi apgaunami tariama
jam “organizatoriui.” Ga
na daug žmonių Gecevičiui i 
pavyko įtraukti į savo pin- kita ko, galvoti ir apie prie- 
kles, ir jis visus juos iš- mones, kuriomis galėtų jie 

pririšti Lietuvą prie Vokie
tijos visiems laikams. Sme
toninė taryba ir čia buvo 
greita su savo paslaugomis 
vokiečiams. Gruodžio mėn. 
pradžioje Vokietijos užsie
nių reikalų ministerija iš
dirbo projektą nutarimo ne
va dėl Lietuvos “nepriklau
somybės” paskelbimo, bet 
iš tikrųjų dėl formalaus 
Lietuvos pririšimo prie Vo
kietijos, ir tą projektą pa
teikė smetoninei tarybai. 
Vokiečiams klusni taryba 
1917 m. gruodžio 11 d. priė
mė tą nutarimą, kurio pir
moje dalyje kalbama apie 
“nepriklausomos Lietuvos 
valstybės” atstatymą ir 
apie nutraukimą visokių 
politinių ryšių su kitomis 
tautomis, o antroje dalyje 
ta “valstybė” perduodama 
Vokietijai “...Taryba pra
šo Vokietijos imperijos pa
galbos ir globos. Turėdama 
galvoje gyvybinius Lietuvos 
interesus, kurie reikalauja 
nustatyti ilgalaikius ir glau
džius santykius su Vokieti
jos imperija, taryba pasisa
ko už amžiną ir tvirtą Lie
tuvos valstybės sąjungą 
(alliance) su Vokieti
jos imperija, sąjungą, kuri 
principialiai turi būti reali-' 

I zuota sudarant karinę bei 
ekonominę konvenciją ir 
muitų bei monetarinę uni
ją.”

Šio pardavikiško nuta
rimo priėmimas sukėlė dar 
didesnę lietuvių tautos nea
pykantą smetoninei tary
bai, ir tos neapykantos nu
sigando pati taryba. Kad 
bent kiek sušvelnintų prieš 
ją nukreiptas lietuvių tau
tos nuotaikas, taryba ry
žos griebtis naujo apgavi- 

----------------__ mo: 1918 metų vasario 16 
’jaunuoliai. Iš jų tik 89 bedamas reichstage, paini- d. ji priėmė vadinamąjį 

-;— ---- ;-----------—-----------------------—________ “Lietuvos nepriklausomy- 
4, pusl.-Lahv&.ĮLibcrty)-Penktadien., Va&ario-Feb. 15, 1952 į bės paskelbimo aktą,” ’ku-'

(Tęsinys iš 2-ro pusi.)
mams visų gyventojų pasi
tikėjimą prieš pradedant 
darbus. Reikia neužmiršti, 
kad toks ilgas 
yra ištuštinęs 
pareikalavęs iš 
tokių žymių auku, jog su
prantama, kad giliose žmo
nių masėse yra didelis ne
pasitikėjimas okupacinės 
valdžios atžvilgiu: iš tikrų
jų, armijos vadovybė, ver
čiama karo aplinkybių, tu
rėjo užkrauti Lietuvos kraš
tui didžiausius ekonomi-1 
nius sunkumus. Taryba tu
ri skaitytis, ypač nuo pir
mųjų savo žingsnių, su šiuo I 
gyventojų nepasitikėjimu, 
kuris yra žinomas taip pat 
ir vokiečių administracijai.”

Betgi okupantams iš viso 
nerūpėjo lietuvių tautos pa
sitikėjimas; jiems terūpė
jo kuo daugiau išspausti iš 
Lietuvos gyvybinių sulčių, 
prisidengiant, kur matė rei
kalo, smetonine tarvba. Tai
gi okupacinė valdžia ir to
liau be saiko niokojo kraš
tą. Okupantai vykdė žiau
riausias rekvizicinas, atim
dami žmonėms iki paskuti
nio arklio; pavyzdžiui, An
tanui Kazleikai /ir kitiems 
gyventojams Kuršėnų ap
skrityje atėmė paskutinius 
arklius už tai, kad jie lai
ku nepristatė nustatytos 
didelės javų normos. Už- 
venčiuose iš vieno gyvento
jo norėjo atimti visus gy
vulius. šeimininkė, su du
krele ašarodamos pastojo 
kelią grobikams. Jas oku
pantai žiauriai sumušė. Dėl 
to šeimininkės sūnus ėmė 
garsiai šaukti, ir okupantai 
jį nušovė. Tokie dalykai 
darėsi kiaurai po visą Lie
tuvą.

Bendrą vaizdą,kaip vokie
čiai plėšė Lietuvą ir kaip lie
tuviai stengėsi apsiginti 
nuo plėšimų, duoda d-ras J. 
Basanavičius:

;<fVokieČių plėšimai išmo
kė mūsų žmones Įvairių gu
drumų, su kuriu pagalba ti
kėtasi nors dalis turto iš
gelbėti: imtą kasti žemėse, 
dažnai ^kluonų šalinėse, 
tvartuose gilias duobes ir 
jose^slėpta javai, mėsa, la
šiniai, drabužiai: tas pat 
daryta šalinėse po šiaudais, 
peludėse po pelais. Kad nuo 
vokiečių paskutinę vasaro
jau sėklą paslėptų, ji daž
nai buvusi peludėse su pe
lais maišoma.

Bet ir vokiečių būta gu
drių: jie, per dienų dienas 
būriais/ po namus valkioda- 
miesi, išgriozdė visas, pa- 
balkes, pastoges, palėpes, 
aukštus, patvorius, mėšly
nus, peludės, Šalines, rū
sius, spintas, skrynias. Ieš
kojo dargi puoduose, stati
nėse, barščius, k o p ū stus 
kardais maišydami.” (Dr. 
J, Basanavičius, “Iš lietuvių 
gyvenimo 1915-1917 m. po 
vokiečių jungu,” Vilnius, 
1919 m.) 

. Lietuvos jaunimas buvo 
varomas masėmis į privers
tinius darbus, Į darbd ba
talionus. Tam reikalui jau
nuolius pagrobdavo nakti
mis iš lovos, gaudė išeinan
čius iš bažnyčių, o kitur 
okupantai tiesiog sureng
davo jaunimo medžiokles. 
Priverstinių darbų sąlygos 
buvo tokios baisios, jog ten 
siautė šiltinė, dizehterija, 
pneumonija ir kitos ligos ir 
masėmis nešė Lietuvos jau
nintą į kapus. Pavyzdžiui,

karas taip 
Lietuvą ir 
gyventojų

davė'vokiečiams. Visi jie 
buvo suimti ir dešimt iš tų 
žmonių buvo sušaudyta.

Tokiais ir tolygiais bū
dais vykdė okupantai Lie
tuvos žmonių persekiojimą, 
plėšimą. Mokyklose, kurių 
iš viso buvo palikę labai 
mažai, buvo, varoma di
džiausia germanizacija, mo
kiniams buvo kalama į gal
vą, kad Lietuva esanti Vo- 
kietijos dalis, kad impera
torius Vilhelmas esąs Lie
tuvos tėvas ir globėjas, kad 
lietuvių tauta esanti men
kavertė. ir tt. Visi Lietuvos 
turtai, Lietuvos miškai bu
vo be pasigailėjimo oku
pantų naikinami, žmonės 
buvo apkrečiami baisiausio
mis ligomis, ir tt., ir tt. 
. žodžiu, vokiškieji oku
pantai siautė krašte kaip 
koks maras, kaip koks visa 
naikinąs viesulas. O sme
toninė taryba buvo viso to 
vokiečių siautimo liudinin
kė, pritarėja ir padėjėja. 
Okupantai, beengdami lie
tuvių tautą, kartais mėgda
vo veidmainiškai padekla- 
ruoti apie lietuvių “teises,” 
tuo norėdami pasaulio aky
se pridengti savo darumus 
žvėriškumus Lietuvoje. To
kios okupantų kalbos apie 
lietuvių tautos “teises” 
ypač pradėjo reikštis nuo 
to laiko, kai Vokietijos 
frontai pradėjo braškėti ir 
pačios Vokietijos viduje 
ėmė darytis nelabai ramu. 
O smetoninė taryba į tokias 
veidmainiškas okupantų de
klaracijas skubėjo reikšti 
savo padėką, padėdama 
okupantams apgaudinėti 
pasaulį dėl padėties Lietu
voje. Tai}) antai, 1917 m.

vienu tarpu Baisogalos dar-1 lapkričio 29 d. Vokietijos 
bo batalione buvo surinkti kancleris Hertlingas, kai-

Dipukų 
$25,000

Su lyg 
jos, tai
tik Sovietų žemėje. Bet kada 
tie dipukai pamato gerą krū
vą pinigų, tai ir čionai lais
voj Amerikoj atranda vergi-

jums viena trumpa iš
keliu atvykusių dipukų 
Amerikoj ’ant farmų.

Štai 
tori ja 
dirbti

Tūlas-senas lietuvis ameri
kietis Jonas Smigel, kaipo 
sponseris ir užlaikantis vištų 
farmą (Leghorn Farm) Pres
ton Hallow kaime, arti Al
bany, N. Y., parsitraukė savo 
pusbrolį su žmona, Augustą ir 
Petronėlę Pliskaičius iš Vo
kietijos ir sutiko juos Bostono 
porte 2 d. birželio 1949 m.

Bet ve dabar August ir Pet
ronėlė Pliskaičiai užvedė

Smigelio
Courte,

sario 28 d. nuolankiai at
sakyti, kad “li917 m. gruo
džio 11' d. tarybos nutari
mas, kaip bazė būsimie^ 
siems santykiams tarp Lie
tuvos ir Vokietijos, nėra 
panaikintas jokiu kitu nu
tarimu ir veikia.” Tai pa
reikšdama, smetoninė tary
ba toliau prašo, kad Vokie
tijos vyriausybė pripažin
tų Lietuvą pagal gruodžio 
11 d. aktą. Raštą pasirašė 
A. Smetona, J. Šaulys ir ki
ti. “Pripažinimo” reikalui 
smetoninė taryba pasiuntė 
į Berlyną savo delegaciją. 
Duodama įgaliojimus savo 
delegacijai į Berlyną (1918 
m. kovo 20 d.), taip pat, be 
ko kita, įraše, jog ji “pareiš
kia sutikimą, kad Lietuvos 
ir Vokietijos santykiai bū
tų tokie, kokie jie yra for
muluoti 1917 m. gruodžio 
11 d. tarybos nutarime.”

Smetoninės tarybos dele
gacija su J. Šauliu prieš-j 
akyje įteikė Vokietijos vy-1 
riaušybei 1918 m. kovo 23 d. 
pareiškimą, kuriuo prašė 
pripažinti Lietuvos valsty
bę ir taip pat pabrėžė, kad 
taryba nutraukianti visus 
buvusius tarp Lietuvos ir 
kitų Pautų politinius ryšius 
ir laikantis “bazėje tų santy
kių tarp Lietuvos valstybės 
ir Vokietijos imperijos, ku
rie yra formuluoti tarybos 
1917 m. gruodžio 11 d. nu
tarime.”

Gavusi eilę tokių Lietu
vos pardavimo dokumentų, 
Vokietijos vyriausybė kai
zerio Vilhelmo aktu 1918 
m. kovo 23 d. paskelbė pri
pažįstanti Lietuvos valsty
bę. Nors ir šiaip vokiškie
ji okupantai darė Lietuvo
je, ką tik norėjo, betgi kai
zerio akte'dar buvo pažy
mėta “pripažinimo” Sąlyga, 
“kad konvencijos, kurios 
bus sudarytos, turės būti 
suderintos su Vokietijos im
perijos interesais” ir kad 
“Lietuva prisiims savo dalį 
Vokietijos karę sunkumų.” 
Štai ištrauka iš to istorinio 
dokumento, vieno iš dauge
lio ■ imperialistinės Vokieti
jos grobuoniškumo bei klas
tingumo ir smetoninės ta
rybos išdavikiškumo liudi
ninku:

“Mes, Vilhelmas, iš Dievo 
malonės, Vokietijos impera
torius, Prūsijos karalius ir 
tt., skelbiame žinoti: Lietu
vių tarybai, kaip pripažin
tai lietuvių tautos atstovy
bei, 1917 metų gruodžio 11 
d. paskelbus atstatymą Lie
tuvos', kaip nepriklausomos 
valstybės, sujungtos'su Vo
kietijos' imperija tvirta ir 
amžina sąjunga ir konven
cijomis, liečiančiomis svar
biausia karo, transporto, 
muitų ir pinigų sritis, ir 
prašius Vokietijos imperi
jos paramos, ir nutraukus 
politinius ryšius, . kuriuos 
Lietuva iki šiol turėjo, šiuo

užlaikęs Pliskaičius vergijoj 
per 63 dienas 1949 m. Su.lyg

mes įpareigojame 
imperijos kanclerį, 
Hertlingą, pranešti 
vių tarybai, kad, lietuvių $80 mėnesiui 
tarybos aukščiau minėtos darbą. 
1917 m. gruodžio , 11 d. de-1 
klaracijos pagrindu, Vokie-, 
tijos imperijos vardu, mes 
pripažįstame Lietuvą laisva 
ir nepriklausoma valstybe 
ir kad mes esame pasiryžę 
jai suteikti pagalbą ir pa
ramą jos atstatymui. Tam, 
kas aukščiau pasakyta,, nu
statoma sąlyga, kad. suda-' 
rytinos konvencijos turės siuntinėjo 
būti suderintos su Vokieti
jos interesais, lygiai kaip ir 
su lietuviu interesais ir kad 
Lietuva prisiims, jiąlį Vo^ 

sunkumų, • Ihi- 
riė įiądeda^^t^^ pat jai iš
silaisvinti.”

(Bus daugiau)

mūsų |
grafą ■ namasis, 
lietu-! sakydamas, kad

kaipo kalti- 
viską tą užginčijo, 

jisai mokėjo 
už Pliskaičių

Na, tai pamatysime vėliau, 
kieno čia teisybė.

Elizabethietis.

Lawrence, Mass.
Neklausykite apgavingo vado 

f

A. W. Brown, direktorius 
TWUA, CIO, lokalo 227, iš- 

visiems nariams 
laiškus, kuriuose jis liepia na
rius neklausyti komimistų 
partijos,' nes, girdi, gali būti 
tylpgap., jis sako, kad būk ko
munistų partija einanti prieš 
demokratiją ir prieš visus 
žmones, kurie esą nusistatę 
gyventi laisvai.

Čionai kaip tik pats Brown

‘BIRUTE”
Liaudies Opera F Urnoje

t ,

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 J* 

parengimo eis namui.Rengia Namo Komitetas, ir visos įeigos nuo šio

nuo
Susitikęs Birutę:

JONAS JUŠKA
Keistučio rolėje

„ NELLIE VENTIENĖ 
Birutės rolėje.EDWARD SKUČAS

Birutes brolio rolėje
Apgindamas seserį nuo kryžiokų 
dainuoja:

Tegul tie biaurybės 
pranyksta, pranyksta,

Su savo puikybe 
melais ir turtais.

Čia tik keli žodžiai iš daugelio 
gražių dainų. -

Birutė, jausdama pavojų 
kryžiuočių dainuoja.

Sengalvėli lepindavau,
' Broleliams įtikdavau, 

Kiemą gražiai nušluodavau 
Ir žvejoti padėdavau...
O dabar, kas iš

našlaitės!

Aas nors tu esi — deivė ar 
mergaitė? Priimk mane už 
vyrą ir būk karalienė 
Lietuvos tautai.

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

Mus visus užprašo Namo Korrtitetas ir filmininkas Jurgis Klimas^
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III.
Muraviovas Lietuvoj.

Caro valdžiai labai netiko tokis Lietuvos sodiečių da
lyvavimas sukilime. Valdžia tikėjosi ūmu laiku už
gniaužti sukilimą, bet štai jau keli mėnesiai praėjo, o ga
lo dar nematyti. Padidino rusų kariuomenės skaičių, 
bet ir tai negelbėjo. Be to, kariuomenė, ypačiai karinin
kai, ne visiškai buvo ištikimi. Kai kurie karininkai, už
sikrėtę revoliucijos dvasia, užjautė lenkams. Kelis teko 
net sušaudyti. O karininkai lenkiškos kilmės stačiai 
perbėgdavo pas sukilėlius ir palikdavo anų vadais. Dau
giausia neramumo darė svetimos valstybės, ypačiai Na
poleonas III. Tas nors buvo sąjungoj su Rusija, bet vie
šai reiškė užuojautą lenkams; dargi kurstė kitų valsty
bių vyriausybes bendrai įsikišti, kad užtarus lenkus. 
Reikėjo juo greičiau nuslopinti sukilimas. Kuomet Vo
kietija pasiūlė carui pagalbon visą savo kariuomenę len
kams numalšinti, caras pasidarė drąsesnis, nutarė im
tis juo griežčiausių priemonių sukilimui sugniaužti.

Tą darbą pavedė pagarsėjusiam savo atžagareivišku- 
mu Muraviovui, dar pirm to Koriku pramintam. Pa
skyrė Muraviova Vilniaus general - gubernatorium ir 
davęs jam ypatingus įgaliojimus, pasiuntė Lietuvon su
kilimą malšinti. Atvykęs Lietuvon 1863 m. gegužės mėn. 

š^Muraviovas tvėrėsi aštriausių priemonių. Kiekvienam 
pavietui paskyrė po karo viršininką, kuriam pavedė vir
šiausią valdžią paviete. Jo pareiga buvo siuntinėti ka
reivius gaudyti ir naikinti maištininkų. Karo viršinin
kams buvo įsakyta daboti, kad jų globai pavestuose pa
vietuose būtų suimti visi nepalankūs Rusijos valdžiai, 
ypačiai iš tarpo dvarininkų, kunigų ir smulkių bajorų. 
Jeigu kuris dvarininkas ar kunigas, ar patsai prisidėtų 
prie maišto, ar platintų atsišaukimus, ar šelptų sukilė
lius pinigais ar maistu, tokius suimti, atiduoti karo teis
mui, jų turtą konfiskuoti, o esamus dvaruose javus ati
duoti maistui kariuomenei.

Kariuomenei pagalbon karo viršininkas privalo orga
nizuoti sargybą iš vietinių sodiečių, kiekviename sodžiu
je, ant kiekvieno kelio ir smuklėj. Ta sargyba turinti 

. tėmyti kiekvieną praeivį ar važiuojantį, ir jeigu kuris 
• ' neturėtų tinkamų raštų, suimti ir pristatyti karo viršinin

kui. Kad paskatintų sodiečius stropiau gaudyti neišti
kimuosius, Muraviovas pažadėjo mokėti po 3 rublius už 

-j#ekvieną be ginklo suimtą maištininką ir po 5 rub. už' 
ginkluotą. 1^ |

Paliepė taipogi susękti, ar visi dvarininkai ir jų šei
mynos nariai yra namie. Kurių namie nebūtų, tų tu r-■ 
tus atimti (konfiskuoti), o jų šeimynas iš ten išmest, ši
tuo Muraviovo įsakymu pasiremdami, gubernatoriai 
pradėjo atiminėti turtus įtariamųjų dvarininkų, bajorų 
ir valstiečių.

Bausdamas aukštesnius luomus, Muraviovas dėjo vi-! 
sas pastangas, kad patraukus savon pusėn Lietuvos so- ■ 
diečius. O kuo labiau galima buvo patraukti valstiečius, 
kaip veikesniu baudžiavos panaikinimo įvykinimu. Mu
raviovas taip ir padarė. Atvykęs Lietuvon paliepė pra
šalinti visus tarpininkus lenkus. Jų vieton paskyrė ru
sus, kuriems buvo įsakyta juo veikiau atskirti žemes 
baudžiauninkams; be to, duota buvo jiems suprasti, kad 
jie gali nesigailėti dvarininkų.

Tokis Muraviovo noras įgyti Lietuvos yalstiečių pa- 
aetuvos vals- 
i penkias de-

Kovoje už taiką

Illinois Komitetas Taikos 
Alternatyvoms pradėjo plačią 
kampaniją rinkimui parašų 
po taikos peticijom. Pasira
šiusieji pasisako už penkių 
didžiųjų valstybių konferenci
ją išspręsti visus pamatinius 
ginčus, kilusius tarp didžiųjų 
valstybių.

Peticijas jau pasirašė dide
lis chicagiečių skaičius.

Hyde Park baptistų bažny
čioje įvyko susirinkimas, ku
riame diskusuota taikos prob
lemos. Buvo kalbėta ir apie 
tai, kaip išspręsti Vokietijos 
klausimą.

Lenkų poziciją išdėstė Stan
ley Novak, iš Detroito. . Jisai 
sakė, kad visi lenkai sutinka 
vienodoje išvadoje, jog Vokie
tija ginkluojama karui prieš 
Lenkiją.

Oficialę Amerikos politiką 
gynė Chicagos Universiteto 
profesorius Quincy 
Bet ir jis pripažino, 
stybės departmento 
daug nenuoseklumo.

Francūzijos konsulas 
ger Labry sakė, kad su 
kietija “galima .rizikuoti.’

Amerikos-Sovietų Draugys
tės direktorius John Rossėn 
nurodė, kad tik penki didieji, 
susėdę prie konferencijos sta
lo, ^ali tinkamai išspręst Vo
kietijos problemas. Jis primi-

Wright, 
kad val- 
politikoj

Ro-
Vo-

Į kitas šalis lendamą neva 
demokratiją vykdinti, o na
mie leidžia žmones terioti.

U-tas.
—o—

Žagariecių Klubo Veikla

Sausio 27 d. metinis klubo 
susirinkimas įvyko Wenge- 
liausko svetainėje. Narių daly
vavo daug. Pirm. W. Kriščiū
nas atidarė susirinkimą ir pra
nešė, kad klubo narys Juozas 
Danta yra miręs. Visi susirin
kimo dalyviai atsistojo 
šio pagerbimui.

Iš revizijos komisijos 
to paaiškėjo, kad per 
tus metus pelno klubas 
virš $400, dabar visas 
turtas siekia $7,400. 
klubas turi virš 300. Metinis 
parengimas, kuris įvyko 6 d. 
sausio Liet. Auditorijoj, visais 
atžvilgiais gerai pavyko.

Išrinkta komisija dėl suren
gimo trijų gegužinių. 25 nuo
šimtis pelno bus skiriama Oak 
Forest priegl. seneliams. Mrs. 
Adelė Burba pranešė, kad vėl 
lankysime Oak Forest varg
šus. Tuom reikalu rūpintis 
paskirta veikiančioji komisija. 
Susirinkimui pasibaigus, susi
metėm ir pasivaišinom.

Mrs. Alena žibelis pametė 
riešinį laikrodėlį. ' Jeigu kas 
radote, malonėkite sugrąžinti, 
už tai Mrs. žibelis bus labai 
dėkinga. Žagarietis.

MO.

ARK:

m i Vu t

rapor- 
perei- 
turėjo 
klubo 
Narių

Dėl kilusio didelio skandalo taksų kolektavimo biure, prezidentas Trumanas nori per 
organizuoti visą taksų kolektavimo sistemą. Jis siūlo, kad visa šalis būtų padalinta j 21 
distriktą ir, kad kiekvienam distriktui vadovautų jo paskirtas komisijonierius. šis 
žemlapis parodo, kaip visa šalis būtų padalinta pagal jo planą.

E!
■i

S. D.

KAN
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ELIZABETH, N. J

lankumą, turėjo gana svarbias pa: 
tiečiai gavo po puspenktos, o kai 
šimtines žemės kiekvienai vyriškai galvai šeimynoje. 
Tuo tarpu Rusijoje, kur valstiečių palankumas nebuvo 

** Reikalingas, jie gavo tik po 2 ar 3 dešimtines galvai.
Be to, paliepė duoti po sklypelį žemės tiems baudžiau

ninkams, kurie visiškai žemės neturėjo. Toki bežemiai 
privalė tik pastatyti kelis liudininkus patvirtinti, kad be
žemis kitą kartą (prieš 1857 m.) turėjęs žemės. 

’ Tuomet jis gaudavo pono žemės sklypelį apie 3 dešimti
nes, ar dvaro palaukėj ar miške.

Muraviovui pradėjus veikti, Lietuvoj užstojo sunkūs 
laikai. Prasidėjo skaitlingi suėmimai, mirties baus
mės ir ištrėmimai. Su kokiu stropumu baudė už daly
vavimą sukilime, matyti iš to, kad per du metus Murav- 
iovo veikimo Lietuvoj ištremtų Sibiran buvo apie 10,000 
asmenų; kalėjime sėdėjo apie 5 tūkstančiai, o sušaudytų 
ar pakartų buvo apie 300.

Persekiojo lygiai visus luomus: dvarininkus, smulkius 
bajorus, dvasiškius, miestiečius ir sodiečius. Nors so
diečius iš vienos pusės stengėsi savon pusėn patraukti, 
tačiau iš kitos pusės žiauriai baudė prisidėjusius prie 
sukilimo. Kelis sodžius liepė sudeginti, jų gyventojus 
Rusijon išvežti, o jų žemę pavesti rusams ateiviams.

Baimė ir nusiminimas viešpatavo tuomet Lietuvoj. 
/ Niekas negalėjo būti tikras, kad nepaliks kaltinamas, 

jei ne už dalyvavimą sukilime, tai bent už pataikavimą 
ar nepriešveikimą. Mat, Murayiovo buvo paliepta baus
ti ir tuos, kurie /eikliai, neprisideda prie sukilėlių gau
dymo.

Labiausiai išsigando turtingoji bajorija,, Muraviovui 
paliepus paduoti carui adresą su pasižadėjimu išsižadėti 
visokių ryšių su Lenkija ir būti ištikimais ir atsidavu
siais caro pavaldiniais, Lietuvos bajorija neišdrįso prie- 

^jįintis. Po adresu pasirašė 2,790 Lietuvos ir. Gudijos 
bajorų; tiktai’keli drąsuoliai atsisakė duoti savo parašus. 

\ Neveizint į taip sunkias sąlygas, sukilėlių būriai Lie-

kieti j os problemas. Jis 
nė, kad Vakarai, atmetę Pots
damo nutarimus, labiausia at- 
sakomingi už' dabartinius gin
čus.

Be viršui įvardytų kalbėto
jų, savo nuomones išdėstė de
kanas John ■ Thompson ir ku
nigas W. Baird.

Jie irgi yra tos nuomonės, 
kad Vakarai . su; Rytais gali 
susitaikyti, susitarti del abie
jų Vokietijos dalių ap.vieniji- 
mo, sulygti- del normalių pre
kybos ryšių ir laipsniško nusi
ginklavimo. Ten Buvęs. 

| ' —o— .
Pakelta algos

Mėsos darbininkų unija 
(CIO) susitarė su Armour 
kompanija algų pakėlimo 
klausimu. Unijos nariai gaus 
į valandą šešis centus dau
giau, pradedant nuo 16 dic-

I nos gruodžio.
Sutartis paliečia 26 Armour 

kompanijos įmones Chicago j 
ir kituose miestuose. Ji apima 
30,000 mėsos darbininkų.

Kontraktas numato visą eilę 
kitų pagerinimų. Su kitomis 
mėsos kompanijomis unija te
beveda derybas.

Pirmiau Armour komp. bu
vo užvedus bylą prieš uniją, 
reikalaudama $1,378,000 už 
tariamus nuostolius dėl darbo - 
sulaikymo tai vienur, tai ki
tur. Kompanija, veikiausia, iš
trauks tą bylą.

Unijos prezidentas

. <r-

Ralph 
Heilstein sako, kad dabar mė
sos produkcijoje moterų al
gos beveik tokios jau, kaip 
vyrų algos.

---o---

Unijos didelis lokalas už taiką 
* Prieš Ku Klūks Klanų 

siautėjitną I
Didžiulis žeriiės ūkio padar

gų darbininkų unijos lokalas 
111 traktorių įmonėj, pasisakė 
už taiką, taipgi už Penkių Di
džiųjų susitarimą.

Lokalas taipgi pasmerkė 
negrų teriojimą Floridoj ir ki
tur, ir Ku Klūks Klanų siautė
jimą.

Lokalo pirmininkas Frank 
Mingo sako: Jei federalė val
džia neturi jurisdikcijos su
valdyti negrų’ žudikus Flori
doj’, tai kas jai davė jurisdik
ciją “policines pareigas” ei
ti Korėjoj ?

Worcester, Mass
Komercinės spaudos vertė

Nežinau, ar visoje Ameriko
je, ar tik čia Worcesteryj vie* 
t i n i s dienraštis “The 
Evening Gazette” taip “logiš
kai”'spausdina žinias. Vasa
rio 6 d. dėl Anglijos karaliaus 
Jurgio mirties ant pirmo pus
lapio, pusę puslapio didumo 
įtalpino paveikslus Jurgio ir 
Elzbietos, trečią puslapį visą 
užpildė jurgių paveikslais. 
Rašymui nei galo negali 
rasti, strošnas d-alykas, 
sakomas ‘ garbinimas ir 
kių niekų surašymas.

Ir va, tą pačią dieną, pirma
me puslapyje žemai kampely
je,z trys eilutės smulkaus raš
to įdėta: “U. S. battle casual
ties in Korea reached 105,271 
today, an increase of 270 sin
ce last week.” O už savaitės 
pirmiau buvo pranešta, kad 
buvo 350 “casualties.” Vadi
nasi, į dvi pastarąsias savaites 
laiko 620 
skaisčių, 
venti vyrų

besu- 
neap- 
viso-

jos
Kur

kad 
mū- 

Gazeta” tik bied-

Amerikos jaunų, 
tik pražydusių gy- 

žuvo. Virš šešių 
šimtų dabar Amerikos moti
nų širdys plyšta dėl sūnelių 
vargdienių žuvimo. Kiek 
kančių ir vargų panešė? 
ir kaip jie bus palaidoti?

Arba, kam tas karas, 
jie ten turėjo žūti? Ir tai 
su miesto
has tris eilutes parašė. Bet, 
kad svetimos šalies monar
chas mirė, kad Elzbieta, jo 
duktė, bus karalienė, kokia 
žmonijai iš to nauda? Nei 
Jurgis nei Elzbieta jokios ge- 
radėjystės nėra
moksle, nei išradimuose, nei 
darbuose. O tiek garbinama,, 
tiek rašoma. Nei gėdos, nei 
sąžinės pas tuos redaktorius 
nebėra. D. J.

Irano studentes pasikalbėjimas

Iš Irano — Persijos panelė 
Mahbanos Payvar, 18 motų 
amžiaus, studentė, lankanti 
keletą savaičių Hillside High 
mokyklą, turėjo su vietinės 
spaudos reporteriu gana jdo- Lie Darb Pro e io 
mu “interview.,’ ....

« ■ i- ‘ Klubo VeikimasKą panelė M. Payvar victi-. . , T. • . ,
nei spaudai papasakojo iš sa-1 Vasario 3 d. Lietuvių Darb. 
vo šalies žmonių gyvenimo, Pr°gres>vis Klubas savo me- 
tai nedyvai, kad šiuo iaiku . tinianr susn-inkime vienbalsia. 
Irano liaudis baisiai nerimau
ja.

Studentė M. Payvar sako, 
kad Irano žmonės yra pada- j 
linti į dvi klases — turčius ir 
biedniokus. Turčių klasė gy
vena gerai, kiekvienas iš tur
čių klasės užlaiko po tris ar 
daugiau tarnus ir didelius na> 
■mus. O biedniokų ,klasė gyve
na lyg beždžionės lūšnynuose 
ir linksta prie komunistų.

Vidurinės klasės žmonių vi
sai nesiranda.

JMes, iraniečiai, sako, turi
me rūpintis apie daugelį prob
lemų mūsų gyvenime ir 
mažai laiko turime dėl 
kokio pasilinksminimo 
kyklose.

Dėlei buvimo komunistų 
mokyklose, mūsų valdininkai 
įsakė neįsileisti į mokyk
las jokių laikraščių, nes gir
di laikraščių skaitymas ir dis- 
kiisavimas klasėse priveda 
studentus prie ginčų ir nesusi
pratimų.

, Jokių studentų klubų pas 
mus nėra. Pas mus svarstoma 
klasėse apie penkioliką klau
simų, o pas jus —keturi pen
ki dalykai.

Studenčių klasėse, kur mo
koma siuvinėti ant siuvamų 
mašinų, ant 30 studenčių mes 
turime vieną siuvamą mašiną.

Merginų su vaikinais susiti
kimai (dates) pas mus visai 
negirdėtas dalykas. 

—o—
Pagirtina Miesto 
Rezoliucija

Liaudies balsas 
akcijos laikuose 
Elizabetho Miesto 
sario 5 (R vienbalsiai užgyrė 
rezoliuciją, pasmerkiančią

Tai jau antras toks nelai
mingas atsitikimas tarpe lie
tuvių bėgyje kelių mėnesių 
Jau buvo mano rašyta “L’ 
apie žuvusią Linden 
jauną lietuvių porelę.

—o—

■ pat Lawrence lietuviams gerai... 
žinomas Petras Yanukonis; ; 
Petras yra švarus katalikas, 
per keletą metų skaitė 
ir aukomis paremdavo 
ninkišką judėjimą.

į duodavo apgarsinimą
N. J.

Laisvę 
darbb 
Taipgi 

per;..
Gintaro žemės Radiją. Labai
apgailestautina. Linkiu jam ; 
pasveikti. . V
Mirimai

visai 
bent 
mo1

Tarybos

užtvirtino veik visą dabartinę 
klubo valdybą.

Labai gaila, kad negalėjo
me toj valdyboj palikti ir mū- 

j su buvusį darbštų gaspadorių 
F. šiaulį, kurisx šiuo laiku ran
dasi Bonnie Burn sanatorijoj.

Iš valdybos raportų pasiro
dė, kad mes nariais nenupuo- 
lėme, o šiame susirinkime 
mes gavome keletą naujų na
rių. Klubo iždas 1951 metais 
irgi padidėjo.

Prižadėjome įvesti geresnę 
tvarką klube, ypač, kad klu- 
biečiai vienas kitam būtų 
draugingi. Nutarėme - kolekty
viai visada apšvarint klubą.

Nutarėm pasiųst užuojautos 
laiškus mūsų 
biečiams — 
Šiauliui.

O gautus 
mūsų paskolą Liberty Audito
rium nutarėm pasiųsti atgal, 
kaipo auką kultūriniam cent
rui. Elizabothietis.

sergantiems klu- 
P. Poškui ir F.

nuošimčius už

Lawrence. Mass
Susirgimai

A. Galinienė susižeidė ran
ką jau kelios savaitės tam at
gal. Dabar jau sveiksta. 
Draugai Galiniai yra Laisvės 
skaitytojai. Linkiu tai draugei 
greitai pasveikti.

Labai pavojingai serga taip

šiuose re- 
dar girdisi. 
Taryba va-

29
padarę: neij Floridoje nužudymą Harry T.

Iš Lietuvos
★ Dideles pajamas iš sodi

ninkystes gavo šilais metais 
Kovafrsko rajono “Nugalėto
jo” kolūkis. Iš ^odininko P. 
Plaukio prižiūrimo sodo buvo 
nuimtas toks derlius^ -už kurį 
kolūkis turėjo 134 tūkstančius 
rublių pajamų. VI. Kernagis

tiniai sukilėlių būriai Lietuvoj paliko sunaikinti': vier 
rii pakliuvo nelaisvėn, kiti krito mūšiuose, o dar kitiems 
pavyko pasprukti užsienin.

Dar anksčiau pasibaigė sukilimas Lenkijoj, 1864 m. 
kovo 2 d. rusų vaklžia paskelbė Lenkijoj paleidimą iš 
baudžiavos tokiomis pat sąlygomis, kaip tai buvo paskel
busi laikinoji lenkų valdžia. Tą patį kovo mėnesį Varšu- 

į tuvoj laikėsi dar iki gegužės mėn. 1864 m/Ypačiai Bitis voj buvo suimtas paskutinis lenkų’ laikinosios, valdžios 
ir Mackevičius ilgai erzino Muraviovą savo puolimais 
caro kariuomenės. Tiktai 1.864 nų gegužės mėn, pasku-

narys. Sukilimas pasibaigė.
(bus daugiau)

Moore.
Toje rezoliucijoje pažymi

ma, kad H. Moore <buvo nu
žudytas vien dėl to, kad jisai 
buvo negras. .

Taipgi minima buvo rezo
liucijoj ir vedamas teroras 
prieš žydus ir katalikus. Re
zoliucijos kopijos nusiųsta 
Floridos gubernatoriui Fuller 
Warren ir generaliam proku
rorui McGrath.

—o—
Nuo gazo žuvo tėvas ir sūnus

Buvę ėlizabethiečiai Juo
zas ir sūnus Juozas Tareilai 
tapo rasti negyvi jų vištų far- 
moj Skilman’, N. J.

v Priežastis gyvybės neteki
mo, tai aliejinis pečius. Mat, 
išdegė kambariuose visas de
guonis.

Juozai Tareilai kadaise gy- 
' veno Elizabethe N. 74 Pine St.

Tėvas Juozas .Tafcila buvo 
77 metų amžiaus,' pragyveno 
šioj šaly 50 metų. O sūnus 
Juozas Tareila buvo gimęs 
'Elizabethe.

' Nuiųirė ir tapo palaidoti , 
du lietuviai: Petras Rudis ir’} 
Ch. Piliponis, jau senyvi žino* 
nės. Palaidoti su bažnytinė*, 
mis apeigomis. Mūsų užuoj&u* : 
ta jų šeimoms ir giminėms.'>O 
jiems amžinai ilsėtis.

----------------- •. j 

Lietuvių Literatūros Drau- * 
gijos 37 kuopos susirinkimas 
įvyko, bet buvo neskaitlingas. 
Tai* blogai, kad nariai savo 
organizacijos susirinkimų ne-’ 
lanko. Draugučiai, pasitaisy
kite. ■

Nutarta ruošti teatrą. Sve- 
turgimių gynimui paaukota 
$25 ir draugijos knygų fondų? 
$5. Taipgi nutarta 'suruošti < 
gražų bankietą tyrame ore, 
tai yra, Maple Parke, gegužės^ 
18 d.

Gerų nutarimų padaryta,., 
tik dabar turime juos įvyk d y* , 
ti gyveniman. 'f*

Neapmokėjo darbininkui. » 
algos, tai gavo 20 dienų kalė- ♦ 
jimo. Pas Arthur Paisson dir- • 
bo darbininkas ir uždirbo 
$90. Bet jam bosas nedamokė* 
jo, sakydamas, kad jis išskai* < 
tė tam tikrą mokestį valdžiai; 
virš $5. Bet tikrumoje tuos 
pinigus sau pasiliko, norėda
mas darbininką apgauti. Dar* 
binįnkas pasiteiravo, ar tikrai’ 
jis valdžiai pamokėjo. Pasiro
dė, kad ne. Dabar už tai tu-’ 
rėš patupėti šaltojoj. Atrodo, 
kad jis taip darydavo irt su. ' 
kitais darbininkais, Ttet šį sykį- 
apgavystė nepavyko.

S. Pcnkau&kas

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
Kelly Square Worcester, Mass/

Jei reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistininką,, 
savininką VYTAUTĄ SKRINSKĄ. Jis išpildo medikalU- . 
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, filmui saldainių, šaltko- 
šės, riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

5 pusl.-^Laisve ’(Liberty)* Penktadien.VVfceario-Febi 15$
• * I • ‘ ‘ -• .v •

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs. dieną, 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruoštu 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir.; ; 
kainomis būsite patenkinti. ' A

1113 Mt. Vernon St, Phila., Pa.
Telefonas Poplaę 411Q
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NwWto^Ej^Zlnioi
Pamatykite jų gražiuosius 
siekius filmo j e “Birutė”

LDS Apskritis pagerbė 
savo komitetą

Gamintojai “Birutės,” ku
rią pamatysite šio sekmadie
nio popietį laberty Auditori
joje, turėjo kelis gražius sie
kius :

Norėjo užrėk or duoti tą 
gražų Miko Petrausko kūrinj 
filmoje, kad jis galėtų pasiek
ti ir tuos Amerikos lietuviais 
apgyventus kampelius, kur 
dideliam būriui vaidilų nuvyk
ti ir brangius kostiumus nusi
vežti būtų neįmanoma. Bet 
filmą Klimas galės vienas 
pats nusivežti savo mašinoje 
ir kolonijoms suteikti progą 
turėti lietuvišką programą.

Tarp lietuvių
Amelia Young-Jeskevičiūtė 

lankysis Chicagoje. Ji dainuos 
vasario 24-tą įvyksiančiame 
dienraščio Vilnies koncerte 
Sokolų Salėje. Nesigailės chi- 
cagiečiai, atėję ją išgirsti. 
Greta viešnios iš Rytų, jie tu
rės taįp pat turtingą vietinių 
meno spėkų programą.

Pastaruoju laiku nesveikuo- 
ja Eleonora Rymas.

Williamsburgiete Valatke- 
vičienė pasiskundė draugėms 
savo rūpesčiais. O jinai jų tu
rėjo ir tebeturi gausiai. Jos 
vyras ilgai sirgo ir dabar te- 
pavaikšto tiktai su kriukiais. 
Tarsi kad to neužtektų, jos 
vyrui sergant, jauniausias 
sūnus tapo paimtas militariš- 
kon tarnybon.

—r Praėjusio karo laike 
prisįkenčiau rūpęsties. dėl vy
riausio. sūnaus. Mano ir jo 
laimei, sūnus sugrįžo sveikas. 
Tikėjausi, kad su karais jau 
užbaigta, kad niekam nebe
reikės eiti. O dabar paėmė ki
tą sūnų. Ir vėl kentėk, šiais 
laikais nebėra progos , ramiai 
pagyventi. . .

i ""°““. ; >

Nedaug to amžiaus lietuvių 
sveturgimių beturi visai jau
nus sūnus. Tačiau motinas 
tėvus baugina tas, kad ir, vy
resnieji sūnūs bus atšaukti 
tarnybon, jeigu karas dar už
sitęs ilgiau. Buvusieji rezerve 
daugelis jau atšaukti, ž. R.

Serga
Vasario 13 d. Laisvėje atsi

lankė V. Geronaitis ir prane
šė, kad buvo išvešta į ligoni
nę, Kings County, Petronė 
B a 11 r u Š a itė, gyvenusi 118 
Varet St., Brooklyne. Yra kri
tiškoje padėtyje. Ji randasi 
Building C, Ward 32.

P. Baltrušaitė, per virš 40 
metų gyvendama Brooklyne, 
dirbo siuvyklose ir priklausė 
Amalgameitų unijaį.> Vėliau
siu laiku dirbo Jono Šimėno 
siuvykloje. ...

V. Qeronaitis to atsilanky
mo progą/ davė auką $2 Lais
vės reikalams.

Katharine Hepburn _ su 
Humphrey Bogart žvaigž- 
džiuoja filmoje “The Af
rican Queen,” kuri ne už 
ilgo bus rodoma Capitol 
Teatre, New Yorke.

Norėjo užrekorduoti mūsų 
šių dienų menininkų balsus, 
vaidybos laipsnį, išvaizdą. 
Pageidavo, kad visa tai tais 
nautų lietuvių kolonijoms ir 
kad liktųsi ateičiai.

Tais sumetimais su filmi- 
ninku Klimu kooperavo per 
ištisus mėnesius kelios dešim
tys iš būrio geriausiųjų lietu
vių liaudies aktorių-mėgėjų 
ir dainininkų. Kas matė jų 
sunkų triūsą, tas juo daugiau 
įkainuos jų produktą.

Filmą pirmu ‘ kartu rodys 
Liberty Auditorijoje,’ kuria 
jie naudojosi savo prakti
koms ir darbams. Rengia Na' 
mo Bendrovė. Pradžia 3 vai. 
įžanga nemokama.

Atėjusieji pamatyti ne vien 
tik įvertins menininkų di
džias pastangas, bet ir sau tu
rės įdomumo iš matymo filmo
je sau pažįstamų žmonių, 
girdėjimo jų balso. Ar.

Aido Choras
Reguliare pamoka įvyks šį 

penktadienį, vasario 15-tos 
vakaro 8 valandą, «Music 
Room. Visi prašomi atvykti 
laiku.

Choro Prezid.

Aaron Slutsky, 56 metų, už
simušė iššokęs iš 13 aukšto 
Hotel Lincoln, New Yorke.

Queens apskrities Pilieti!
Ar žinai, kad šio mėnesio 

(vasario-February) 19-tą tu
rėsi rinkimus kongresmano. 
Ne iš visos apskrities, tiktai iš 
penktojo ' kongresinio distr.ik-

j to/
' Kur tas /penktasis distrik- 
tas? ‘ 7

'Jin įeina. 4-tas, 5-tas, 6-tas 
Assembly Distfiktai. Jis susi
daro iš Astorijos, Corona, Col- 

. lege Point; Elmhurst, Flu
shing, Jackson Heights, Mid
dle Village,, dalles Rego Park 
ir Whitestone, sričių-mieste- 
lių. 

♦
Penktajame distrikte pa

skelbti specialiai rinkimai 
kongresmano. Rinks vietoje 
pasitraukusio T; Vincent 
Quinn, kuris tapo distrikto 
prokuroru.

Gali balsuoti kiekvienas pi
lietis, kuris užsiregistravo 
balsuotoju pirm praėjusio ru
dens rinkimų.
Koki yra kandidatai?

Demokratų, esamų Roe po
litinės riiašinos kontrolėje, 
'yra' kaunsilmanas Hugh 
Quinn, buvusiojo kongresma
no giminaitis. ’ 

j Republikbnų — Robert 
Tripp Ross.

Nepriklausomų^ piliečių — 
Better Schools Party — Mrs. 
Thelma Bearman. Po to, kai 
ji tapo kandidate,' ją užgynė 
ir darbięčiai. Jie 'atšaukė savo 
kandidatą.

Liberalų —-George F. Cran- 
more.
Už ką balsuoti?

Pažvelgkite į kandidatų 
praeitį ir rasite sau atsaky
mą. Pagal jų darbus nusprę
site, kuris jūsų kandidatas. 
Kiekvienas balsas už gerą 
kandidatą bus balsu už jo ge
rus darbus, nežiūrint, ar jis 
bus ar nebus išrinktas.

Quinn yra ieškotojas raudo
nųjų po kožna lova. Jis tokiu 
paskilbo jau 1947 metais, 
kuomet įsibriovę į Queens Ko
legijos fakulteto uždarą mi
tingą, reikalauti uždaryti A- 
merican Youth for Democracy 
skyrių. O ta organizacija ir 
šiandien tebėra žinoma ne 
kaipo kokia raudona, tiktai

Vasario 9-tos vakarą būrys 
LDS narių ir prietelių buvo 
susirinkę į Liberty Auditoriją. 
Ten įvyko pokilis pagerbti 
LDS Trečiosios Apskrities 
Komitetą už jo rūpestingą 
darbuotę LDS gerovei.

Tūli nariai yra jauni Ame
rikos lietuviai, apskrities va- 
dovybėn atėję tiktai prieš ke
letą metų. O kiti darbuojasi 
nuo pat organizacijos įsikūri
mo, jau per 20 su virš metų. 
Tie faktai buvo trumpais 
bruožais tatžymėti kalbėjusių 
baigiant vakarienę įvykdyto
je kalbų programoje.

Kalbėjo komiteto nariai: 
Jonas Katinas iš1 Woodhaven, 
St. Stasiukaitienė iš Cliffside, 
Thelma Makatenas iš Cran
ford, J. Dainius iš Long Is
land, A. Skairius iš Elizabeth, 
A. Matulis iš Jersey City. Ona 
Verteiienė iš Bayonne, širdies 
nesveikatos varginama, kal
bėti negalėjo. Ji tik atsistoji
mu pasveikino dalyvius. O da
lyviai pasveikino ją delnų 
garsais.

Dar kalbėjo svečiai darbuo
tojai iš apylinkių: Ona Visoc- 
kienė iš Conn., K. čiurlys iš 
Elizabeth, P. Beeis iš Great 
Neck. Ir buvo iškviesta pirmo
ji LDS Centro sekretorė Ele
na Jeskevičiūtė, taipgi dabar
tinis prezidentas Rojus Miza- 
ra. Nuo dienraščio Laisvės 
sveikino Antanas Bimba.

liberališka. Kiti jo darbai 
panašūs tam. , , .

Ross buvo ;; kongresmaųu 
1947i—48- Jaikotarpį. ,Ir, tuo 
trumpų laiku jis- spėjo balsuo* 
ti devynis ,iš. dešimties klausi
mų prieš darbininkus. Tokį jo 
rekordą .užrašė^ ir paskelbė 
CIO.

Greta kitko, * Ross , balsavo 
uiž Taft-Hartley įstatą, prieš 
paskyras vaikų užkandžiams 
mokyklose.

Liberalų kandidatas dar 
nebuvo paskelbęs savo prog
ramos. - •

Nepriklausomųjų - darbie- 
čių kandidatė Bearman turė
jo keliomis dienomis surinkti 
parašus, kad galėtų būti ant 
baloto. Už jos kandidatūrą 
darbavosi apie 300 jaunų mo
tinų, skambindamos durų var
pelius. Surinko 3,834 piliečių 
parašus.

Moterys laukia, kad Mrs. 
Bearman būtų išrinkta. Jos 
programa ne tiktai pasisakyta, 
bet ir vykdoma ilgas laikas. 
Jos programa buvo žinoma 
jaū pirm jos pastatymo kan
didate. Jinai prieš porą mė
nesių vadovavo moterų dele
gacijai į City Hali. Jos pra
šė, kad senelės 201 mokyklos 
ir kitų šešių atgyvenusių mo
kyklų vietoje statytų naujas. 
Dėka jų pastangoms, atsteigė 
paskyras statybai tų mokyklų.

Mrs. Bearman vyriausia ir 
koncentruoja savo veiklą už 
daugiau valstybinių paskyrų 
mokykloms ir mokslui. Už 
tinkamą atlyginimą mokyto
jams. Už mažesnius skaičius 
mokinių viename kambaryje, 
kad mokytojai galėtų geriau 
juos prižiūrėti, daugiau iš
mokyti. Ir už akademinę lais
vę.

Atrodo, kad bile kuris 
liaudies gerdVės pageidaujan
tis pilietis galėtų balsuoti už 
kandidatę su tokia programa. 
Už ją verta peržengti ir par
tines rib^s. • Q. P. T.

Nassau apskrityje bėgiu 
vienerų metų 225 prekybinin
kai, įspėti dėl per mažų svarų 
ir kitokių prasižengimų pre
kyboje. Keturiolika nuteistų
jų sumokėjo pabaudomis $6- 
50.

Apskrities pirmininkas An
tanas Matulis, greta pareiš
kimo nariams padėkos už ko- 
operavimą, sakė, kad komite
tas į gerbiamuosius pateko 
tiktai iš reikalo. Komiteto 
originalis sumanymas buvęs>. 
rengti tokį pobūvį pagarbai 
pirmosios sekretorės Jeske vi
elutės. Tiktai nepavykus ją 
tam prikalbėti, turėjo tais 
gerbiamaisiais tapti patsai 
komitetas. Norėtą progos na
riams gerai pasikalbėti savo 
organizacijos reikalais, pa
remti jos darbą.

Dalyviai šiltai pasveikino šį 
komiteto užmojį.

Vakaro pirmininkė Katrina 
Petrikienė sakė, kad skaniai 
vakarienei pagaminti darba
vosi Anė ir Marcelė Yakštie- 
nės, Rūth Bell, Aldona Ber- 
not. Prie stalų patarnauti ir 
prie indų joms pagelbėjo tū
los kitos draugės. „

Pirm ir po programos grojo 
Antano Pavidžio orkestras.

Newjersieciai šį kartą buvo 
pagirtinai atstovauti. Brook- 
lyniečiai pasirodė nepakanka
mai skaitlingi, atsižvelgiąnt į 
tai, kad vietiniams nepalygi
namai pigiau ir greičiau gali
ma atvykti. Ateityje turėtu
me pasitaisyti, taip' lengvai 
neužsileisti kaimynams, ne
žiūrint, kad jie geri. Atvyku-' 
šieji nesigailėjo savo žygio, 
tnre.įo gražų pobūvį. Rep.

Sukaktis su nauju 
laimėjimu

Abraham Lincol Brigados 
Veteranams Ginti Komitetas 
rengė masinį mitingą-pobuvį 
yasario 16-tos vakarą, 13 .As
tor Place, tiksiu, paminėti bri
gados 15 ’metų sukaktį. Bet ta 
sukaktis pavirto į laimėjimo 
pobūvį. Jų garbės svečias 
Steve Nelson atvyks vežinas 
tuo laimėjimu.

Praėjusį antradienį Wa- 
Mlingtone buvo svarstoma vie
na jo bylė. Nelsonas buvo kal
tinamas paneigėme kongresi
nio neamerikinių komiteto. 
Bet teisėjas Kirkland pripa
žino, kad atsisakymu liudyti 
prieš save Nelsonas neprasi
žengė. Mūsų konstitucija lai
duoja tą teisę visiems, neski
riant nei darbininkų vadų ko-’ 
munistų.

Kita jo byla, kaipo darbi- 
i ninku vado-kbmunisto, yra 
apeliuojama. Kaipo buvęs vie
nu brigados vadų karo prieš 
fašizmą fronte ir kaipo darbi
ninkų' vadas ekonominių ir 
politinių kovų fronte jisai yra 
užsipelnęs finansierių ir karo 
pageidaittojų nemalonės. Tad 
jo draugai veteranai ir visi 
taikos šalininkai dah turės 
daug pasidarbuoti iki atsieks 
visuotino laimėjimo laisvės 
jam ir kitiems tokiems perse
kiojamiems. V. D.

Isaac Sinkel, 64 metų, lan
gų valytojas, nukrito nuo ko
pėčių ir užsimušė.

VISOKIAIS
APDRAUDOS REIKALAIS

Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
I Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 

ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamu i 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 ................. .......V .^1V,V - _ . ........... ....... . |m[|>, ~~.............       Į Į, į , , |B>
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I.

Atlankius ligonę
Alice Ragis iš Bridgeport, 

Conn., pergyveno komplikuotą
ir pavojingą operaciją NeW 
Yorke. Nors operacija skaito1 
ma pavykusia, tačiau ligoni- 

« nėję jinai dar turės išbūti ke
letą mėnesių, ji turi privatiš- 
ką kambarį, tad, kas norėtų,
galėtų ją atlankyti bile ku
riuo laiku, f y

Lankytojai jai suteiktų 
džiaugsmo, nes vieniša buvi
mo valandos ligonei būna į- 
kyrios. Atsižvelgiant į jos pa
dėtį, ją radome geroje nuo
taikoje, linksmą.

Ligoninė randasi 32J E. 
42nd St., tarp 3rd ir 2nd Avės, 
(imti IPvT Lexington subway 
iki Grand Central stoties. Ar
ba Times Square stotyje imti 
Shuttle iki Grand Central. 
Eiti 3 blokai). Biruta. 

\

Rendauninkai minės 
savo pergalę

Manhattan Rendauninkų 
Tarybos specialiu mitingu-po- 
buviu šio penktadienio vakarą 
pagerbs Stuyvesant Town 
projekto gyventojus. Pagerbs 
už tai, kad jie pirmieji mieste 
ir visoje apylinkėje iškovojo 
lygias teises visiems gauti bu
tą. Pobūvis įvyks Small’s Pa
radise prie 135th St. ir/7th 
Avė.

Tarpe page r b s i m ų j ų b u s
Hendrix šeima — pirmoji ne-, 
grų šeima apsigyventi projek
te. Hendrix atėjo gyventi sy
kiu su balta šeima tos šeimos 
bute ir per ištisus apie dvejus 
metus ten gyveno ir kovojo. 
Toks gyvenimas nebuvo sal
dus, bet jie išlaikė iki galo, 
nes tai buvo kova už didį 
principą.

Carol King pagarbai 
mitingas 18Ją

1 I

Advokatės Carpi King pa
garbai rengiamas masinis mi
tingas įvyks šio pirmadienio 
vakaro 8 vai., vasario 18-tą, 
Hotel Astor, prie Times 
Square, N. Y. Pirmesniamo 
pranešime data buvo klaidin
ga. Jtengia velionės šeima ir 
draugai.

Lietuvių Komitetas .Demo
kratinėms Teisėms Ginti kvie
čia lietuvius pagerbti tą, įcuri 
savo didelius gabumus ir mok
slą atidavė svetuj/gimiams ap
ginti. Nemokami tikietai gau
nami lietuvių komitete.

...................................... <____

Dingusis atsirado, 
bet be pinigu

William H. Ross, dirbęs 
Bank of New York klėtkutė- 
je kasininku, buvęs dingęs po 
pietų, atsirado. Jis pats atėjo 
į Foley Square policijos stotį 
ir pasisakė: “Girdėjau, kad 
manęs ieškote/’

Atsiradimui jis turėjo gerą 
priežastį. Anot policijos, jis 
visus banke trūkusius $8,347 
praleidęs su merginomis ir 
ant arkliukų. Kur galėtų žmo
gus dingti be pinigų? Jis be
turėjo tik $12 ir 6 vaikus ir 
pačią, nuo kurios jis buvo aD 
siskyręs.

KRISLAI
Tąsa nuo 1 p.) 

klausimas ateis į Asemblėją 
užgynimui, kur didžiosios ša
lys veto galios neturi, mūsų 
diplomatai turi balsuoti prieš 
Sovietams prielankias šalis ir 
už priėmimą tik mums prie
lankių kraštų. O čia mes turi
me didelę daugumą.

Taip veidmainiaudami mes 
apgausime Sovietus, ir Italiją 
ir dar kitas astuonias šalis 
priimsime.

■ ★

Vilnyje pasirodė pora kri
tiškų straipsnių — vienas Ži
lėno, angliškas, kitas — R. B., 
lietuviškas. Abiejuose juose 
rytinių valstijų pažangiečiai 
kaltinami ir apsileidime ir 
“nublukime.” Jau per daug iš 
mūs esąs išgaravęs kovingu
mas..

Pabarimas, pakritikhvimas, 
bakstelėjimas arba net ir už- 
mynimas ant “korno” gali ir 
gero duoti. Man taip atrodo. 
Gal gi mes ir per daug apsi- 
leidome.

Kalbos skiriasi 
nuo jy darby

New Yorko kongresmanas 
Adam Clayton Powell pareiš
kė, kad “nei demokratų, nei 1 
republikonų partijos nenori 
civilinių teisių įstato.” Dėl to 
tų partijų kalbos apie civilines 
teises yra “veidmainingos.” 

Dėl nebuvimo civilinių tei
sių Jungtinės Valstybės tapo 
“daugiausia nekenčiama šali
mi pasaulyje,” sako kongres
manas.

Miestinės važiuotės kontro
liuotojai primena automobi
listams nevairuoti su “par
king” šviesomis. Ųž -pirmą 
prasikaltimą baudžia $2, už 
antrą $5. Bet grasina pabau
das padidinti, jei motoristai 
geruoju nepaklausys.

Ne^Cv Yorko miestas taksais 
ant pirkinių pirmais 8 mėne
siais 1951 metų surinkęs 
$148,098,308. Bet tai buvę 
virš 6 milijonais mažiau, negu 
tikėjosi.
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PETRAS KAPISKAS 
y IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

<l>

!>

<f>

<i>

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
. AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S A
UP-TO-DATE ■

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 UNION 4VENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Nužudė 4 mergyčių motiną
Brooklyne nužudyta Mrs. 

■Helen Matranga, 26 metų, 
keturių mažų mergyčių moti
na. Mergytės paduotos prieg
laudom Nužudytojas areštuo
tas.

Nassau apskrityje pernai 
buvo 28,000 laisniuotų šunų.
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PRANEŠIMAI
I

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugystė rengia vaka

riene vasario 23-čią, savoje svetai
nėje, 575 Joseph Ave. Pradžia 6 vai. 
vakaro. Visi Rochesterio lietuviai 
pasipirkite tikietus iš anksto, nes 
vėliau gali pritrūkti. Visi žinote, 
kad Gedemno Draugystė visuomet 
duoda geras vakarienes, o šį sykį 
duos specialiai getą. Bus gera mu
zika. Prašome nepraleisti geros pro
gos. —- Kviečia — Rengėjai.

(33-34)

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvių Moterų Klubas rengia 

pažtnonį kovo 8-tą, šeštadienį. Tai 
įvyks apvaikščiojimui pasaulinės 
moterų dienos. Bus visokių įvairu
mų. Visus širdingai prašome atsi
lankyti ir paremti taip svarbų pa
rengimą, nes mes, moterys, visur 
pirmutinės su pagalba visokiems ge
riems darbams. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Pradžia 6 vai vakaro. 
Kviečia — Moterų Klubas. 
____________________ (33-34)______

RANDAVOJIMAI ( 
Pasirandavoja fomišiuotas kam-». 

barys su virtuve ir bendra maudy- z, 
ne. Šaukite rytais: South 8-2634.

462 2nd St., Brooklyn, N. Y.
(29-33)

REIKALAVIMAI
MALE

Reikalingas superintendentas dėl 
20 šeimų namo, anglim šildomas, 4 
kambarių -apartmentas ir alga. 
Kreipkitės vakarais nuo 6 vai.-

199 Summer Ave., Brooklyn, N. Y. 
(32-33)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
- Cor. Ijewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
} 1 • • ' ’ i
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-62SS

T

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. Ai Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-68M
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta




