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— Penki Ašarų Salos sar
gai paleisti iš pareigų, vienas 
pats pasitraukė, o kiti 26 bū
sią “įspėti” bei kritikuoti, — 
skelbia spaudą.

Ašarų Saloje (Ellis Island) 
yra nemaža žmonių, (Sulaiky
tų deportavimui; ten dažnai 
kišami ir tokie sveturgimiai, 
kurių nusikaltimas yra tame, 
kad jie kovojo už taiką ir ge
resnį darbo žmonėms gyveni
mą.

Šiuo metu ten tebėra laiko
mas Martin Young, suareš
tuotas, pagal McCarran aktą, 
1951 m. spalio mėnesio 26 d. 

. ir neišleidžiamas po jokia be-!
la.

Kai kurią sveturgimiai dar
bininkų judėjimo veikėjai, | 
skiriami deportavimui. Ašarų ■ 
Saloje buvo išlaikyti net po i 
keletą mėnesių.

Man teko kadaise 
su kai 
padėtis Ašarų Saloje yra blo 
ga, nepasakius aštriau.

kuriais; jie teigė
kalbėtis

jog

ir ten 
sargų 

favori-

geni b-

Dabar paaiški, jog 
viešpatauja kyšystės, 
papirkinėjimai, na, ir 
tizmas.

. Įvairūs šmūgelninkai,
. leriai ir kitokie, turėdami pi

nigų, sargus papirkdinėjo; ky
šiais užglostyti, sargai leido 
jiems gyventi poniškai, 
gembleriauti, leido 
jiems, ką tik norėjo!

Ašarų Salos sargai, matyt, 
galvojo taip: jeigu ima kyšius 
aukštieji valdininkai, sėdį 
YVashingtone ir kitin’, tai ko- 
cf^l mes negalime to padaryti.

* Na, ir jie ėmė.’...
* y*, r*Tai parodo, jog sugedimas, 

kaip vėžio liga, išsiplėtė viso
se valdinėse įstaigose.

Skandalas vejasi skandalą.

leido 
daryti

Naujienos praneša tokią ži
nią: Pijus Grigaitis, kalbėda
mas viename mitinge Chica- 
goje, pasakė, jog Lietuvos 
žmonės: “užmiršo juoktis.”

Pabėręs tokį išminties per
lą, p. Grigaitis, tačiau, susi
griebė ir suramino klausyto
jus: “Bet nėra ko nusiminti, 
nes dar lietuviu tauta gyva ii’ 
kovoja.”

Pasinėręs rimtan darban, 
— kovon už taiką, darban už 
naują gyvenimą, — žmogus, 
tiesa, gali pamiršti tūlam lai
kui juoką^ nes visa jo energi
ja yra nukreipta j kūrybą.

Tačiau, jei ši Naujienų re- 
‘^naktoriaus išmintis Lietuvą 

pasieks^ tai jos žmonės, padė
ję viską į šalį, tikrai gardžiai 
pasijuoks.

Rytoj, sekmadienį, Didžio
jo, Niujorko ir apylinkės lietu
viai turės progos pamatyti 
filmininko Jurgio Klimo nau
jai sukurtą filmą “Birutę.”

“Birutė” — pirmoji

DAUGELIS < )RGANIZACIJŲ 
RAGINA' ATMEST VISŲ' 
BERNIUKU MUŠTRAVIMĄ
Liudija, kad toks muštras vestų 
link naujo pasaulinio karo

Washington. — Penkioli- 
; ka žmonių, atstovaujančių 
įvairias organizacijas, liu- 

| dijo kariniam Senato komi- 
| tetui, reikalaudami atmest 
i verstiną Amerikos jaunuo- 
j liu muštravimą.

Jie nurodinėjo, jog visuo- 
! tinas jaunuolių muštravi- 
Į mas tik ilgintų karą Korė
joje ir būtų pasiruošimas

Du aukšti Amerikos 
valdininkai duosią 
patarimus dėl paliaubą

Tokio, Japonija. — Ame
rikos valdžia atsiuntė vals
tybės sekretoriaus pava
duotoją Alexį Johnsoną ir 
karifaio štabo galvos pava
duotoja generolą Johna E. 
Hullą.

Atsiųstieji tariasi su ge
nerolu M. B. Ridgway, vy

kiausiu komandierium To- 
i limuos.e Rytuose, ir admi- 
i uolu Ch. T. Joy, amerikiniu 
vadu derybose dėl paliaubų

i su Šiaurine Korėja.
Spėjama, kad Johnsonas 

! ir Hullas duos patarimus, 
' kaip pagreitinti paliaubų 
■ derybas.

Panaikinta byla prieš
7 Hawaii unijistus

Honolulu, Hawaii. — Fe- 
derails teisėjas Delbertas 
E. Metzger panaikino val
džios byla prieš septynis 
darbo unijų veikėjus, Įta
riamus kaip komunistus.

Jie buvo kaltinami pagal 
Smitho Įstatymą už vadina
mą suokalbiavimą skelbt, 
kad reikėsią nuverst val
džia per jėga bei $tievartą.

Teisėjas išbraukė bylą 
prieš juos todėl, kad netei
singai buvo parinkta teismo 
džiūrė.

Miko Į .
Petrausko opera, pirmą kartą PasaUlmiS Dankas (1U0S 
vaidinta Vilniuje prieš arti; .
50 metų. Jei neklystu, “Biru- Brazilijai $75,000,000 
tėję” rolę tuomet turėjo ir į 
kompozitoriaus brolis, Kip
ras Petrauskas, Lietuvos ope
ros tėvas, šiuo metu profeso
riaująs Vilniaus konservatori
joje, auklėjąs naujus daini
ninkus, naujus Petrauskus.

Pačiam filmininkui Klimui 
vadovaujant, operą įvaidino 
filmon mūsų pačių talentai.

Šitų žodžių rašytojui teko 
vaidinti “Birutėje” prieš dau
gelį metų, vadovaujant pa-

V čiam kompozitoriui. Taigi bus 
įdomu pamatyti operą filmo
je.

’A'
Trys jauni vyrukai, pabėgę 

huo tarybinio laivo į Švediją, 
tapo atgabenti į Ameriką ir 
Čia jau reprezentuojami “did
vyriais.”

Kas tik pabėga, tas jiems 
didvyris! Kokia komedija!

Rio de Janeiro, Brazili
ja. — Pasaulinis Bankas 
(amerikonu valdomas) ža
da Brazilijai 75 milijonus 
dolerių “paskolos.”

Tai bus Brazilijos val
džios stiprinimas prieš au
gantį darbininkų judėjimą.

Varšuva. — Karinis teis
mas nusmerkė sušaudyt 
tris lenkus už šnipinėjimą 
Amerikai. Keturis kitus 
nuteisė amžinam kalėjimui.

Beje, sakoma, kad šitų 
“didvyrių” kelionę apmokėjo 
Amerikos lietuvių taryba iš 
aukų, kurias negalvojantieji 
sudeda...

Čia tai jau tragi-komedija!

Amerika davė Anglijai jau 6 
bilijonus dolerių po 2-rojo karo

clave Anglijai

naujam pasauliniam karui.
Taip liudijo bažnytinių, 

kultūrinių, pilietinių ir kitų 
organizacijų vadovai—bal
tieji ir negrai, vyrai ir mo
terys.

Amerikonų Legiono va
dai, iš antros pusės, ragino 
būtinai ir tuojau įvest vi- 
sutiną karinį jaunuolių 
muštravimą, pradedant, nuo 
18 metu amžiaus.

Egiptas atsiteis už 
riaušininkų padarytus 
kitataučiams nuostolius

Kairo, Egiptas. — Egipto

Washington.— Jungtinės tų Amerika
Valstijos šiemet davė An- daugiau kaip 30 bilijonų do- 
glijai 340 milijonų dolerių, lerių (30 tūkstančių milijo- 
kada anglų premjeras Chur- nų), sykiu skaitant karinę 
chillas atsišaukė gelbėti jo ir piniginę paramą, 
valdžia nuo bankrūto. * k

Bet Anglija neužilgo pra
šys daugiau paramos, kaip i 
teigia Washingtono korės- 11 
pondentai.

Apart to, Amerika sušel
pė 436 milijonais . dolerių 
Australiją, Nauj. Zelandiją 

kitus anglų imperijos 
kraštus.

Taigi per 11 metų Ame- 
Po Antrojo pasaulinio ka-! rika “sukišo” Anglijai 13 

ro Anglija gavo jau 6 bili- kartų daugiau, negu dabar- 
jonus dolerių medžiaginės tinis Anglijos iždas turi 
paspirties iš Jungt, Valsti- aukso bei dolerių, arba 4 

sykius daugiau, negu Jung- 
Be to, ši šalis, suteikė An- tinęs Valstijos 1938 metais 

glijai daugybę ginklų. Kiek išleido visiems valdiniams 
šimtų milijonų dolerių tie j reikalams, — kaip skaičiuo- 
ginklai verti, tatai slepiama ' ja redakcija amerikinių 
kaipo karinis sekretas'. Scripps - Howard laikraš-

ju.

kaipo karinis sekretas'.
O per paskutinius 11 me- čių.

SOVIETAI PADĖTŲ KINIJAI 
ATMUŠT UŽPUOLIKUS

7 0 1 O ’ Į

valdžia atsiprašė Angliją, j raščiai 
Jungtines Valstijas ir 13 
kitų šalių už riaušes, kurias 
egiptėnai sukėlė prieš an
glus, amerikonus ir kitus 
svetimšalius sausio 26 d.

Premjero Aly Maherio 
valdžia pasižadėjo -14 mili
jonu dolefiu atlyginti nuo
stolius, kuriuos riaušinin
kai padarė svetimšalių biz
niams ir įstaigoms sostinė
je Kaire. Egiptėnai tada 
degino ir ardė anglų - ame
rikonų viešbučius, teatrus 
ir kt. Per tas riaušes buvo 
pražudytą ir keliolika An
glijos piliečių.

Už tai Egipto valdžia siū
losi atsiteisti jiems be 
kiu teismu. V v

Maskva. — Sovietu laik- 
____ i ryškiai atžymėjo 
dvimetinę sukaktį draugiš
kumo sutarties tarp Sovie
tų Sąjungos ir Kinijos

Redakciniai straipsniai 
Pravdoje, Izvięstijose ir ki
tuose Maskvos laikraščiuo
se perspėjo : kapitalistinius 
kraštus, kad:

Jeigu Japonija ar bent 
kuris Susidėjęs su japonais 
kraštas užpultų Kinija, tai

Dar vienas negras 
nusmerktas mirti

jo-

Buvęs taksų valdininkas 
kaltinamas už klastas

Washington. — Republi- 
konas senatorius John J. 
Williams tvirtino, jog bu
vęs taksų komisionierius 
Joseph D. Nunan taip pa
sidarbavo Indianopolio Bra
vorų Kompanijai, kad val
džia numušė jos $8x2,000 
taksus viso iki $4,500.

'Tarnaudamas įvairioms 
kompanijoms kaip advoka
tas, Nunan išgavęs dovano
jimą joms milijonų dolerių 
taksų, sakė sen. Williams, 
liudydamas tyrinėjančiai 
federalei grand džiūrei.

Taip Nunan padaręs per 
dvejus metus po pasitrau
kimo iš taksų komisionie- 
riaus vietos.

Įstatymas užgina advo- 
kaitauti prieš valdžią per 
dvejus metus po apleidimo 
valdinės tarnybos. Bet val
džia davė jam paliuosavi- 
mą nuo to įstatymo, sakė 
Williams.

Ocala, Fla. — Vien tiktai 
iš baltųjų sudaryta džiūrė 
surado kaltu negrą Walterį 
L. Irviną, kad jis su trimis 
kitais negrais prievartavę 
baltą f armėno pačią Nor
ma Padgett. Teisėjas už 
tai tuojau nusmerkė Irviną 
mirti elektros kedėje.

Kuomet pirmą kartą bu
to Padgettienei rodomas 
Irvinas sykiu su kitais ne
grais, tai ji visai nepažino 
vadinamo “prie vartau to j o.” 

Vienas kaltinamųjų jau 
pirmiau nukarintas elek
tros kedėje; kitą šerifas

FRANCUOS PREMJERAS 
PRAŠO PASITIKĖTI 
VOKIEČIŲ ARMIJAI
Bet Amerika “turi užtikrint, kad 
ta armija neužpuls Francijos"

Paryžius. — Premjeras 
Faure prašė Francijos sei
mą pareikšti pasitikėjimą 
jo siūlymui įtraukti vokie
čius į tarp tautinę armiją 
prieš komunizmą.

Faure šitaip dėstė savo 
pasiūlymą seimui:

Tarptautinėje armijoje 
bus vokiečių divizijos sy
kiu su Francijos ir kitų va
kariniu kraštu kariuomene, c v

Yemeno kariuomenė 
apšaudė ir areštavo 
Amerikos mokslininkus

Aden, Yemen. — Yeme
no arabų kariuomenė ap-

Sovietų Sąjunga paremtų
Kinijos apsigynimo kovą, 
kaip kad sako ta sutartis, šaudė 20 amerikonu moks- I • • 1 * * I •

tai padės Kinijai laužyti 
amerikine prekybos bloka
da. Sovietų Sąjunga siųs 
Kinijai daugiau mašinų, 
darbo irankių ir kitų pre
kių. Nes Amerika yra už
blokavus bet kokių reika
lingų Kinijai daiktų pirki
mą iš Jungtinių Valstijų.

Nacių generolai lavina 
Egipto armiją

Bonn, Vokietija. — Jau 
šeši hitleriniai gen e r o 1 a i 
tarnauja Egipto armijai. 
Vienas jų yra gen. Farm- 
bacher’is.

Laike Antrojo pasaulinio 
karo Farmbacheris koman
davo nacių diviziją prieš 
anglus šiaurinėje Afrikoje.

Vakarinės Vokietijos val
džia sakosi negalėjus tų 
generolų sulaikyti nuo iš
vykimo į Egiptą.

lininku ir privertė juos 
bėgti iš Maribo. Jie Mari- 
be atkasinėjo palociaus lie
kanas garsiosios senovinės 
karalienės Sabos (Šybos):

I Iš Maribo jie ))aspruko į 
Beįhan miestą, i bet buvo 
areštuoti pagal Yemeno ka
raliaus brolio įsakymą ir 
išlaikyti kalėjime per 4 sa
vaites. Tapo užgrobti visi- 
moksliniai amerikonų prie
taisai, užrašai ir atkasti da
lykai. Vien moksliniai prie
taisai veyti $200,000.

Pagaliaus, leista jiems at
vykti į Adeną, Yemeno sos
tinę. O iš ten juos išneš 
anglų lėktuvai.

Šiaurinė Korėja siūlo 
ginklu inspekciją

Burma šaukiasi J. Taniu, kad
nušovė, veždamas iš vieno, išvytų Čiangininkus 
kalėjimo į kitą,, o dar vie
nas nuteistas visą amžių 
kalėti.

KUN. NIEMOELLER KE
LIAUSIĄS AMERIKON
Wiesbaden, Vokietija. — 

Išgarsėjęs vokiečių liuterių 
kunigas Martinas Niemoel- 
ler’is rengiasi Amerikon ke
liauti. \

Jisai priešinasi vokiečių 
armijos rekrutavimui vaka
rinėje Vokietijoje. Taigi 
dar nežinia, ar Amerikos 
valdžia duos jam leidimą 
atvykti.

Kun. Niemoelleris nese
niai lankėsi Maskvoj, kur 
buvo gražiai priimtas.

Rangoon, Burma. A— Bur
mos valdžia ’ ateisi 
Jungtines Tautas,įprašyda
ma išvyt Čiang KaLšeko ki
nų tautininkų kariuomenę 
iš Šiaurinio Burmos' ruožto.

Kuomet Kinijos liaudinin
kai - komunistai galutinai 
sumušė Čiango armijas, tai 
keli pulkai čiangininkų per
bėgo į šiaurinę Burmą. Ten 
čiangininkai ir šeiminin
kauja; plėšia burmiečius ir 
laiks nuo laiko užpuldinėja 
Kinijos pasienį.

aukė i

Korėja. — Šiaurinė Ko
rėja davė pasiūlymą ameri
konams:

Kuomet bus
J paliaubų sutartis, tai in
spekcija, sudaryta iš bepu- 
siškų (neutralių) kraštų 
atstovų, turės peržiūrėti vi
sus. viešus ir slaptus ameri
konų ir šiaurinių korėjiečių 
ginklus. To reikia, kad nei 
vieni nei kiti negalėtų sti
prini savo apsiginklavimą 
laike paliaubų.

Amerikonams’ nepatinka 
šis pasiūlymas, bet jie dar 
nedavė atsakymo.

Washington. — Vadovau
jantis demokratas senato-

KOMPANIJOS NORI Iš- 
PROVOKUOT STREIKĄ

New York. — Plieno Dar
bininkų Unijos pirmininkas 
Ph. Murray sakė, kompani
jos nori tyčią išprovokuot
streiką, kad valdžia galėtų rius Tom Connally ragina

Todėl jos Jungtines Valstijas sutrau- 
griežtai atmetą darbininkų kyt diplomatijos ryšius su 
reikalavimus. [Vengrijai

sutriuškint jį.
L — —, — — —-—- 
reikalavimus.

Thailand įveda karo stovį

Bangkok, Thailand.— Šio 
krašto valdžia įvedė karinį 
stovį. Sakę, „ reikia pasi
ruošti atmušt komunistus, 
jeigu jie mėgintų persimest 
iš Malajos, Indo - Kinos ar 
Burmos į Thailandą.

Bet turi būti uždrausta 
priimt vakarų Vokietiją į 
Atlanto šalių sąryšį.

Jungtinės Valstijos ir An
glija privalo užtikrint, kad 
sulaikys vokiečius nuo nau
jo karo prieš Franci ją bei 
kitus vakarinės Europos • 
kraštus.

Komunistai, radikalai ir - 
daugelis kitų Francijos sei
mo narių šaukė visai už
draust vokiečių armiją re- 
krutuot.

Bet Amerika būtinai rei
kalauja vokiečių armijos. 
Sako, vakarine Europa ne
galėtų be vokiečių armijos 
“apsiginti” nuo Sovietų.

Graiku valdžia teisia 
29 tariamus komunistus

Athenai, Graikija.—Kari
nis Graikijos monarcho-fa- 
šistų teismas tardo 29 žmo
nes kaip įtariamus “komu
nistų agentus.”

Jie kaltinami, kad palaikę 
slaptus ryšius su komunis
tų vadais draugiškose So
vietam šalyse. Tarp teisia
mųjų yra 5 moterys. Vi
siems jiems gręsia ųiirties ' 
nuosprendis.

Anglų mainieriai priešinas 
italų mainierių (gabenimui

London. — Anglų Mainie
rių Unijos komitetas ragi
na valdžią sulaikyt Italijos 
maihieriu įgabenimą An- 

! glijon. Sako, per brangiai 
lėšuoja išlavinti juos^dirbti 
Anglijos kasyklose.

Anglų valdžia surado, kad 
i mainierių; 

todėl per mažai anglies iš
kasama; taigi Anglija turi 
eikvoti per daug pinigų, 
perkant anglį iš Jungtinių 
Valstijų.

Iki šiol Anglijon įgaben
ta 1.800 italų mainierių.

pasirašyta stokuoja savų

LAIVYNŲ MANEVRAI 
TIES ITALIJA

Roma. — Jungtinių Vals
tijų, Anglijos ir Italijos ka
riniai laivynai pradės dide
lius pratimus vasario 26 d. 
Vyriausias jų komandierius 
bus amerikinis admirolas.

‘Manevrai įvyks Vidurže
mio Jūroje, Italijos srityje. 
Dalyvąus šimtai visokių ka
ro laivų/

Tokio, Japonija. Sudužo 
du rakietiniai Amerikos 
lėktuvai, susikaldami ore 
vienas į kitą. Vienas la
kūnas žuvo; kitą japonai 
žvejai išgriebė iš jūros.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Rangoon, Burma. — Ker

tasi dvi kinų čiangininkų 
šaikos viena su kita šiauri
nėje Burmoje.

Abiejų saikų vadai nori 
būti aukščiausiais jų ko- 
mandieriais. Tarpsavįnia- 
me saikų kare jau daug už
mušta bei sužeista.

Tunis. — Karštieji Tuni- 
sijos pat rijo tai nušovė Gaf- 
sos provincijos mahometo
nų vadą-kalifą Ben Hamu- 
dą kaip* Francijos pastum
dėli; nudėjo ir du frąncū- 
zų žandarus..

Korėja.— Amerikonai at
mušė naujas šiaurinių ko
rėjiečių atakas rytiniame 
fronte.

ORAS. — Giedra ir vis 
šalta. j
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NEWS ATSAKO 
UNIVERSITETUI

Kaip žinoma, Maskvoje 
išeina anglų kalboje lei
džiamas du kart mėnesinis 
žurnalas News. Jis leidžia
mas tuo tikslu, kad page
rinti santykius tarp tarybi
nių respublikų ir ‘anglo - 
saksu kraštu. , c- v

Nemažai kopijų šio žur
nalo išsiplatina ir Jungtinė
se Valstijose, žmonės jį go
džiai skaito ir studijuoja. 

. Žurnalas News buvo par
davinėjamas ir Kaliforni
jos Universiteto kioskoje, 
tačiau Universiteto vado
vybė uždraudė ten žurna
lą parduoti, — uždraudė 
tam, kad “visuomenė nesu-

PINIGAI AR ŽMONIŲ GYVYBES?
TUOJAU PO TREČIOJO tragiško lėktuvo nukritimo 

ant Elizabeth miesto Newarko aerodromas buvo užda
rytas.

Jei valdžia būtų jo neuždariusi, tai Elizabeth miesto 
žmonės patys rengėsi šturmu jį uždaryti.

Irtai nėra kuo stebėtis: Elizabeth miesto gyventojai— 
iš viso apie 115 tūkstančių jų,—nuolat gyveno baimėje, 
kad bet kurią valandą užgrius ant jų liepsnojantis lėk
tuvas. Po to, kai beveik vieno mėnesio bėgyje nukrito 
trys lėktuvai, padarydami miestui—žmonių gyvybėmis 
ir turtu,—didžių nuostolių, toji baimė žmonėse dar pa
didėjo.

Po trečiosios lėktuvo nelaimės buvo skelbta, jog New
arko aerodromas bus uždarytas visam; jis būsiąs iš
keltas kur nors saugesnėn vieton, iš kurios negrėstų 
žmonėms mirties pavojumi.

Prabėgo savaitė. Tie, kurie-turi įvezdinę į Newarko 
aerodromą pinigų, pradėjo galvoti, jog visa tai, kas įvy
ko Elizabeth mieste baisaus, žmonės jau pamiršo. Tur
čiai žino, kad Amerikos žmonių atmintis dažnai esti la
bai trumputė, tad/jie manė, jog ir Elizabeth miesto žmo
nės, išmiegoję vieną naktį, kitą, bus viską pamiršę. Na, 
ir jau pradėta propaganda už tai, kad Newarko aerodro
mas būtų atidarytas!

Propagandą veda reakcinė turčių spauda. Hearsto 
Journal-American skelbia: $54,000,000 tapo įvezdinta į 
Newarko aerodromo pastatymą; jei jis bus uždarytas, 
tai tie pinigai žlugs.

Siam laikraščiui neapeina žmonių gyvybės,—jam, kaip 
ir visuomet,—apeina tik pinigai, įvezdinimai!

Kadangi New Jersey valstijos komunistų partija iš
leido lapelius, reikalaujančius uždaryti aerodromą, tai 
bulvarinis Daily News suriko: aa, žiūrėkit, komunistai ( 
štOja už tai, kad aerodromas būtų uždarytas, O jei jis buš ■ ideji-j, kurias News' skel- 
užaarytas, tai pažeis krašto interesus, ap’sigyhimo rei- A 1

’ • > Y > . '
' Laikraščio nuomone: jei komunistai už ką nors sto
ja, tai reiškia, kad tas dalykas' esąs blogas. V.

Bet ne taip galvoja Elizabeth miesto žmonės. Jie siuok 
klausimu pilnai sutinka su komunistais; jie dar nepa- 
miršo to, kas buvo; jie žino: jei Newarko aerodromas 
bus palaikytas ir veiks, tai nelaimės bus neišvengiamos. 
- Panašiai galvoja ir tūlų mūsų didmiesčio rajonų žmo
nės, pavyzdžiui, Jackson Heigthsų žmonės: jie reikalau
ja, kad La Guardia aerodromas būtų iškeltas, nes jo čia 
buvimas reiškia Demokliso kardą viršuje jų galvų.

‘ Mes sakome: žmonių gyvybė privalo būti pirmoje vie
toje; ji yra svarbesnė už pinigus, už įvezdinimus. -To
dėl Newarko aerodromas turi būti iškeltas iš tos vietos, 
kur jis dabar stovi.

• prastų klaidingai” Univer- 
(siteto vadovybės nusistaty
mo.

Šių metų 3-čiajam nume
ry j News redakcija^ komen
tuodama apie Kalifornijos 
Universiteto vadovybės žy
gį, pareiškia, jog Universi
teto vadovybė klaidingai 
aiškina dalykus, kadangi 
News žurnalo tikslas yra 
ne koks nors “subversyvis,” 
bet “puoselėjimas aiškesnio, 
susipratimo ir geresnių ry
šių tarp žmonių, gyvenan
čių Tarybų Sąjungoje ir 
anglo - saksų pasaulyje, 
įskaitant Amerikos žmo
nes.”

Žurnalas teisingai nuro
do, jog draugiški tarp A- 
merikos ir Tarybų Sąjun
gos ryšiai yra tuo keliu, ku
ris veda prie pašalinimo ka
ro pavojaus, — keliu į tai
ką ir tarptautinį saugumą.

Žurnalo redakcija yra įsi
tikinusi,' jog Universiteto 
vadovybės pasielgimas — 
draudimas parduoti News, 

i —nesulaikys studentų nuo

Tai tiesa!

merikoje yra negabių ir 
nieko nedirbančių žmonių, 
kurių metinės algos, be ki
tų jeigu, siekia šimtus 
tūkstančių dolerių!

Iš tikrųjų, Stalino alga 
veikiausiai yra tokia, kad 
jis iš jds pragyvena taip, i 
kaip ir kiti Tarybų Sąjun-1 
goš dirbantieji.

Stalinas gyvena trijų ’ 
kambarių bute (Churchillas 
buvo pas jį, matė ir apie 
tai vėliau parašė). Trijų 
kambarių butą, turi milijo
nai kitų T. Sąjungos pilie
čių, — panašiai, kaip * ir

ŠKIRPA IR 
ŠKIRPININKAI

Kanadiškiame Kardelio 
laikraštyj eina polemika 
tarp buvusio Smetonos pa-

■ siuntinio Berlyne Škirpos 
ir jo padėjėjo K. Griniaus. 
Škirpa vanoja kailį Griniui, 
kam šis pabėgo iš atstovy
bės Berlyne, 1941 metais 
pasprukdamas į Ameriką. 
Grinius atvožia Škirpai per 
valgomąją šitaip:

Visiems yra žinoma, kad p. 
Škirpa 'ne tik vokiečių perga
le tikėjo, bet jos ir norėjo...

Tai tiesa, kurios niekas 
neužginčys. Škirpa — hit
lerininkas, bet, atvykęs į 
Ameriką, jis jau patapo de
mokratu, kaip daug kitų 
smetonininku.

Beje, Grinius skundžiasi, 
kad Škirpa jam Berlyne ši
taip pagrūmojęs:

...jei Tamsta nesiliausi ir to
liau varęs destruktyvų darbą, 
būsiu priverstas imtis prieš 
Tamstą atitinkamų priemolių, 
kurių pasėkas Tamsta pajusi 
ne tik čia Berlyne, bet ir 
ateityje, kai. Lietuva bus at- niam taikos ir atstatymo 
statyta.”

I Vadinasi, jei Hitleris bū
tų laimėjęs karą, tai ir Gri
niui būtų buvę kaput. O jei 
Škirpai pavyktų “išlaisvin
ti” Lietuvą ir Grinius ten 
pasirodytų, tai jam ir ten 
būtu karšta.

i Matot, kaip tie buvę sme-

francūziškus imperialis-
Jie reika-

Du paveikslai iš Tunisijos, kur eina žmonių sukilimas prieš 
tus. Viršutiniame paveiksle matome žmonių demonstraciją mieste Sousse. 
lauja, kad francūzai iš Tunisijos išsikraustytų ir duotų kraštui pačiam valdytis.
Apatiniame paveiksle matome, kaip francūzai pplicistai mieste Tunise sulaiko žmo
nes ir ieško pas juos ginklų.

Apie kaizerinę-smetoninę tarybą 
ir Lietuvos nepriklausomybę

Rašo
Prof. JUOZAS ŽIUGŽDA
raštu, prašydamas iš oku-... . .

Lietuvą tarybos nariams, ■ 
be ko kita, skundžiasi oku-1 
pantams, esą Lietuvoje 
“bolševikų agitacija 
nelegaliai dirbti savo 
bą.”

KVAIKERIŲ BALSAS
ANĄ DIENĄ San Francisco mieste įvyko American 

Frieųds Service Committee (Quakers, kvaikerių) su
šaukta konferencija, kurioje dalyvavo apie 400 asmenų.

Konferencija atvirai ir griežtai pasisakė prieš Smi- 
tho įstatymą, už jo atšaukimą.

Ši konferencija reikšminga tuo, kad ji įvyko labai 
svarbiu laiku, — tuo laiku, kai kitame Kalifornijos mies
te, Los Angeles, vyksta 15-kos asmenų teismas, suruoš
tas pagal Smitho įstatymą.

Buvo nutarta subendrinti darbą visų Šiaurės Ka
lifornijos organizacijų, kovojančių už civilinių teisių iš
laikymą mūsų krašte. Tai irgi svarbus žygis, nes tik 
vieningai veikiant, tebus galima ką nors laimėti.
. Konferencijoje kalbėjo vienas žymus advokatas, Alex
ander Schullman, ginąs darbininkų teises teismuose. Jis 
ragino savo profesijos žmones nepasiduoti isterijai, ne
atsisakyti imti bylas, susijusias su civilinių teisių gy
nimu. Mr. Schullman, kaip praneša spauda, sakė:

“Mano gyvenime- aš esu pirmą kartą sekiojamas 
šniukštinėtojų, tačiau, jeigu aš negalėčiau dalyvauti ko
vose už gynimą demokratinių teisių, tai .aš nenorėčiau 
būti nei advokatu.”

SUSIRŪPINO STALINO 
ALGA

Chicagos marijonų laik
raštis susirūpino Stalino al
ga. Pasiremdamas tūlo bul- toniniai diplomatai galvoja, 
varinio francūziško laikraš- ką jie dirbo, ir ką jie ren- 
čio “duomenimis,” Draugas giasi dirbti! Tas pats Gri- 
rašo, jog Stalino metinės nius, nors su Škirpa pole- 
įplaukos būtų “apie 185,000 mizuoja, tačiau'dirba tą pa- 
dolerių.” | tį darbą, — darbą, žalingą

Tai visgi, netgi ir pagal lietuvių tautai, darbą, nau- 
marijoDų samprotavimą/dingą tik lietuvių tautos 
turėtų būti labai maža ai- priešams, tik žmonijos prie- 
ga, atsimenant tai, kad A-i šams.

Iš Paryžiaus į New Yorką

JAU PABODO
PO TO, kai mirė Anglijos karalius Jurgis VI-tasis, 

komercinė mūsų krašto spauda ir radijas diena iš die
nos rašo ir kalba tiek daug, kad visa tai žmonėms jau 
labai pabodo. \
" Tame pernelyg karštame monarcho eulogizavime aiš
kiai kyšoja vienas dalykas: kokia Anglija laiminga, kad 
ji turi monarchiją!

Taip, išsigemanti visuomeninė santvarka, su savo or
ganais, niekad neužgirs to, kas yra nauja, bet visuomet 
kreips žmonių pažiūrą į tai, kas yra sena, kas jau at
gyveno savo dienas.

2 pusi.—Laisvė (Liberty) * Še s tądien., Vašafio-Feb. 16/ 1952

Neseniai Amerikos spau
doje buvo pažymėta., * kad 
Amerikos delegacija Jung
tinėse Tautose griežtai spi
riasi už tai, kad.sekamoji 
Generalinės Asemblėjos se
sija būtų laikoma Amerlko- 
je. “D. W.” koresponden
tas Joseph Starobin dabar 
patiekia to amerikiečių už
sispyrimo sumetimus.

Jis sako, kad dabartinė 
Asemblėjos sesija Paryžiu
je labai nepatinka ameri
kiečiams. Jiė turi du tvir
tu argumentu. Vienas, jie 
mato, kad šioje sesijoje jau 
keliais svarbiais klausimais 
vis daugiau ir daugiau tau
tų balsavo prieš Amerikos 
politiką. Jie mano, kad jei
gu Asemblėjos sesija būtų 
New Yorke, o nė Paryžiu
je, -tai būtų daug lengviau 
padaryti spaudimą ant tų 
kraštų. Antrds, ši sesija 
susilaukė tiek ir tokių tvir
tų apeliacijų ir skundų prieš 
naujo karo kurstyto jus Jog 
nebegalima esą Jungtinių 
Tautų viršininkams apsi
ginti. Iš sykio jie bandė 
jokių apeliacijų bei skun
dų neprisileisti. Bet tuojau
paaiškėjo, kad tokia politL] sijoje

ka -tiktai pakenktų Jungti
nių Tautų organizacijai. 
Tada jie paskyrė speciali 
žmogų (J. B* Orrick) tik 
priėmimu apeliacijų teužsi- 
imti per visą sesiją.

Ypač gerai atsižymi Fran- 
cūzijos žmonės su savo ape
liacijomis. Kasdien ir kas
dien, sako Starobin, delega
cija po delegacijos ateina į 
Asemblėjos sesijos patalpas 
ir ieško pasimatymo su A- 
semblėjos viršininkais. To
kia atmosfera amerikie
čiams nepatinka. New Yor- 
kan tokios delegacijos ne
galėtų pribūti. Su skundais 
ir apeliacijomis žmonės ne
galėtų kojos įkelti. Valsty
bės Departmentas patvar
kytų, kad tie žmonės pri
klauso “subversyviškam są
jūdžiui,” ir jiems Amerikos 
durys būtų kietai užtrenk
tos.

Iš to, kas viršuje pasaky
ta, aišku, jog sekamoji A- 
semblėjos sesija;, kuri įvyks 
šį rudenį, bus laikoma New 
Yorke. Netenka abejoti, 
jog šitai nuomonei Ameri
ka, turės daugumą šioje se- 

“ ‘i. 4 Salietis*

(Pabaiga) i
Gavę tokį kaizerio “pri-1 pantų laisvės važinėti po 

pažinimą,” tarybos atsto
vai — Smetona ir delega
cijos nariai tuojau, pasiun
tė telegramą Vilhelmui, kur 
reiškė “Didybei gyviausią 
ir nuoširdžiausią padėką” 
ir “tvirtą viltį, kaid Vokie
tija ir Lietuva, kaip geri 
kaimynai, dirbs bendrai kil- 

darbui.” Į tą i telegramą 
Smetona gavo atitinkamą 
telegraminį atsakymą, kur 
kaizerio vardu buvo sako
ma: “Aš laimingas, kad 
triumfališkas mano kariuo
menių žygis išvadavo Lie
tuvą.” Taip 1918 m. kovo 
23 d. buvo įformintas Lie
tuvos pardavimo aktas tarp 
Vokietijos kaizerio ir sme
toninės tarybos — 1917 m. 
gruodžio 11 d. nutarimo pa
grindu.

Šiais vasario 28 d., kovo 
20 ir 23 dokumentais pati 
smetoninė taryba visiškai 
panaikino vasario 16 d. ak
tą, kurį ji buvo priėmusi 
tik lietuvių tautai apgauti 
ir kurio priedangoje vėliau 
stengėsi paslėpti nuo lietu
vių tautos visas savo par- 
davikiškas kombinacijas su 
vokiškaisiais okupantais.

Po kaizerinio “pripažini
mo” vokiškųjų okupantų el
gesys, kaip ir galima buvo 
laukti, nieku nepasikeitė. Ir 
toliau jie tebeplėšė kraštą, 
tebevargino gyventojus, te- 
bevokietino Lietuvos jau
nimą per savo mokyklas. 
Pati smetoninė taryba vėl- pantų pasityčiojimas iš 
tui rašinėjo okupacinei vai- lietuvių tautos ir būdingas 
džiai įvairius prašymus,; okupantų veidmainiškumo 
kad ir jai duotų daugiau j pavyzdys. Pvz., tam^atsa- 

. teisių, kad duotų pinigų jos 
biudžetui, kad leistų jos at
stovams nuvykti į Berlyną, 
kad leistų bent tarybos na
riams laisvai važinėti po 
Lietuvą ir kt. (1918 m. ba
landžio 30 d., 
d., birželio 6 d. ir 
tai).

Okupantai su 
stumdėte taryba 
nesiskaitė ir elgėsi su ja 
taip, kaip kada buvo nau
dinga jų interesams. Lie
tuvių Tautos piktinimasis 
smetoninės tarybos kombi
nacijomis ir aktyvus to pik
tinimosi pasireiškimas vis 
didėjo. Bijodamas lietuvių 
tautos keršto, A. Smetona 
savo 1918 m. gegužės 18 d.

gegužės 18 
kit. raš-

gali 
dar-

oku-Kaip šeimininkavo 
pantai jau savo paskelbtoje 
“nepriklausomoje” Lietuvo, 
je sųietonįnės tarybos prie
dangoje, ypač ryškiai rodo 
toks įvykis. Vokiškasis Vil
niaus miesto komendantas 
1918 m. gegužės 28 d. įsakė 
nuo biržėlio 1 d. visose pra
džios mokyklose sustiprinti 
vokiečių kalbos mokymą. 
Lietuviškose Vilniaus mo
kyklose tai nebuvo įvykdy
ta, ir visos tos mokyklos 
(keturios) to paties komen
danto jau birželio 3 d. įsa
kymu buvo uždarytos. Del 
šio įvykio pagaliau ir sme
toninė taryba 1918 m. bir
želio 6 d. kreipėsi į Rytų 
f r onto vadą Bavarijos 
princą Leopoldą, maldauda
ma “nurodyti kompetentin
goms įstaigoms, kad atei
tyje mokyklos klausimus 
spręstų sutartinai su lietu
vių taryba.” Vadinasi, sme
toninė taryba daugiausia 
buvo nepatenkinta tik tuo, 
kad vokiečiai sugriovė lie- ( 
tuviškas . mokyklas nepasi-. 
tarę su ja.

4. SMETONA UOLIAI 
TARNAUJA OKU

PANTAMS
Tolimesnis bendradarbia

vimas tarp A. Smetonos ir 
smetoninės tarybos, iš vie
nos pusės, ir vokiškųjų oku- 

! pantų, iš kitos, eina ta pa- 
! čia linkme — Lietuvos gy
ventojų plėšimo, viso kraš
to niokojimo linkme. Va? 
kiškieji okupantai plėške 
kraštą, o Smetona ir. jo ta-

sakė fronto vado vardu 
Waldersee. Tas atsakymas 
tai tipingas vokiškųjų oku-

kyme okupantai įrodinėja, 
kad “kasdien susitikdami 
su vokiečių valdininkais ir 
kareiviais, o taip pat skai
tydami įvairių rūšių vokiš
kus įsakymus bei nurody
mus, lietuvių vaikai daro
si pasirėngę mokytis vokie
čių kalbos.” Taip pat veid-

savo, pa-; mainiškai įrodinėjama, jog 
1 toks įsakymas atitinkąs' ir 
tėvų norus. O dėl lietuvių, 
mokyklų uždarymo tai jis, 
karo vadovybės atstovas, 
gailįsis dėl to incidento, bet 
nematąs motyvų pakeisti 
vietos komendanto pavarto
toms p r i e m o n ėms. Esą, 
“valstybės interesai reika
lauja, kad duotasis įsaky
mas būtų vykdomas.”

visiškai

ieškojo būdų tarn pateisin
ti ir, taip sakant, žymėti 
piešimų galimumų ribas. 
Tuo bendradarbiavimu 
smetoninė taryba teikė oku
pantams be galo dideles pa
slaugas. Ji labiau matė, kas 
darosi lietuvių tautos ma
sėse, ji matė, kaip Lietuvos 
liaudis nekenčia ne tik 
okupantų, bet ir pačios sme
toninės tarybos, ji matė, 
kas dar galima išplėšti iš 
Lietuvos, o ko-jau visai ne
galima, ką plėšiant jau gali 
kilti nesulaikomas pasiprie
šinimas, ir apie visa tai 
kruopščiai ififormavo oku- 

. pantus.
1918 m. birželioT7d.Sme-i* 

tona rašo raštą Vokietijos * 
kancleriui, kur skundžiasi 
pirmiausia tuo, kad jo, Sme
tonos, nepriima pasikalbėti 

I vokiečių valdžia Berlyne, 
kad “Lietuvių tautos pasiti
kėjimas yra sulaužytas; 
jeigu neįvyks pagerėjimo, 
tai didės pavojus, kad tas 
pasitikėjimas išnyks iki to
kio laipsnio, jog jo atstatyti 
nebus galima.”

Pažymėdamas kai ku
riuos okupacijos sunkumus, 
prieinančius iki savo gali
mumo ribos, Smetona atvi
rai pasisako, kas jam dėl tų 
sunkumų labiausiai rūpi ir 
ko jis labiausiai bijosi: “Lie

tuvis negalės turėti jokio 
pasitikėjimo Vokietijai. Jau 
dabar galimumai priešintis 
bolševikiškai agitacijai, 
nukreiptai prieš Vokietiją, 
pradeda mažėti. Iki kokio 
laipsnio pasitikėjimas yra 

| nukentėjęs, rodo mėginimai 
įtraukti valstietį į kopera- 
cinę sistemą, kuri jam vis 
dėlto nėra svetima. Jis ne-pt 
duoda savo pinigų, kadangi* 
jis yra .įsitikinęs, kad jų 
neteks, kaip ir'savo gyvu
liu.”

toliau:
(Tąsa 4-tam pusi.)
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“Tetos Turtai” 
Debiutavo

Hartfordo Laisvės Choro vaidintojai 
/ pirmieji suvaidino naują LMS išleistą 

komediją, “Tetos Turtai,” vasario 3 d. 
Vaidinimas, bendrai kalbant, pavyko ga
na gerai. Žiūrovų buvo nemažai ir vai
dinimu jie, rodos, buvo patenkinti. •

“Tetos Turtai” kohiedija nėra sunki 
pastatymui scenoje. Veiksmas eina vie
name kambaryje visų trijų aktų; vaidin
tojų skaičius nedidelis, kostiumai šių 
dienų, amerikoniški. Todėl komedija la
bai tinka turui j didesnes ir mažesnes 
kolonijas. Tačiaus komedija reikalauja 
gana gyvo, veiklaus vaidinimo. Todėl 
vaidintojai jau turi eilę pakvietimų vei- 

..^kalą vaidinti mažose ir didesnėse koloni- 
i/C* jose. -

Komedijos socialis turinys yra geresr 
nis, negu daugelio lengvų komedijų. Vik
riausias veikalo charakteris yra Matė 
Šnekųtienė, kuri viską daro, visas prie
mones naudoia,’kad gauti tetos turtą. 

I Prieš tetą Marė nori pasirodyti labai
I turtinga, turinti tarnus, braųgų auto

mobilių ir daug kitu daiktu, kurių ji 
neturi. Jos vyras Petras teisingas žmo
gus, dirba kaipo valgomų daiktų agen
tas. Pagaliaus atvažiuoja ir teta, bet 
jau be turtų. Jos turtai jau žuvę perei- 

‘ tos bedarbės metu. Marės visi, skvmaį 
. subliūkšta, o Petro tiesa laimi. Kitaip 
sakant, komedija pasijuokia iš dabarti
nio gyvenimo, iš turtagrobių.

Vaidintoju sąstate Marės ir Petro ro- 
'ri'es vaidina jauni, čia gimė ir augę lie

tuviai, Grace Gailen (Gailiūnienė) ir 
Juozas Thomas. Kiti vaidintojai yra C. 

'Miler, J. Kazlauskas, O. Šilkienė, J. Šil
kas, L. Mankienė ir F. Reošvs. Draugė 
Giraitienė yra grupės sufliorium.

Vaidinimas, žinoma, dar galima pa
gerinti. Komedija reikalauja greito vai
dybos tempo. Kai kurie vaidintojai dar 
pilnai neišmokę savo rolių, kas daug 
kliudo geram vaidinimui. Rolės atminti
nai išmokimas yra pirma sąlyga vaidi-* 
nimui. Ne tik rolės reikia gerai atminti
nai išmokti, bet reikia j jas tikrai įsigy
venti. kad vaidinimas atrodytų natūra
lūs. tikras.

Vaidintojams, kurie neturi vieno, 
daugiau lavinto režisieriaus, galimą pa
stebėti, kad ir patiems studijuojant savo 
roles, galima daug kas pagerinti. Pavyz
džiui, studijuojant rolę, reikia išskirti 
tam tikras pozas, scenas, kur charakte- 

Xris ką veikia ar kalba. Vietomis charak- 
įjAReris bus smagus, linksmas, kitur žiau

rus. piktas. Vienur jis juokiasi, kitur 
(Verkia. Dar kitur jo kalba turi 
išreikšti juoką, humorą. Skaitant 
role tokios vietos reikia' pastebėti, 
reikia jas išmokti pasakyti su jaus
mu, gyvai. Tuomet aktoriaus vaidini
mas pasidaro įvairus, ne monotoniškas, 

\ bet ritmiškas. X
Hartfordiečiams reikia duoti didelis 

kreditas, kad ir savo debiute jie pasiro
dė gana gerai. Ypatingai Grace Gailen, 
kuriai ir lietuvių kalba dar sunkiai 
naudojama, priklauso kreditas už jos de
damas dideles pastangas vyriausioje vei
kalo rolėje. ’

Manome, kad ateinančiuose vaidini
muose vaidintojai pataisys, geriau sude
rins vaidinimą, kalbas su darbu, kuomet 
Marė ir Silvija puošia kambarį tetos 
pasitikimui. Tą trukumą jau patys vai
dintojai pastebėjo.

Žinoma, ir pirmame vaidinime kai 
kurie buvo geriau išmokę roles, tai jų 
ir vaidyba geresnė. Bet čia nėra mūsų 
tikslas išvardyti, kurie .vaidintojai ge
resni ar silpnesni. Mums.rūpi visa vai
dintojų grupė, kuri bendrai gerai pasi- 

^rodė. Jų darbas dar tik pradėtas, jų vai- 
^įhyimas eis visą šį sezoną. Jie užkvies- 

■* / ti vaidinti Brooklyne ir daugelyje kitų 
kolonijų. Todėl mes linkime Laisvės 
Choro vaidintojams geriausio pasiseki
mo su veikalu “Tetos Turtai.” 

Stebėtojas.

V. VILENSKIS

Nenugalima jėga
(Iš Tarybinės Armijos lietuviškojo 

junginio kario atsiminimų) (
Rodos, dar vakar čia stūksojo griuvė

sių krūvos. Tarp , apsmilkusių namų 
griaučių kyšojo vieniši kaminai, sulank
stytų metalinių sijų alkūnės, laužu už
griozdintose gatvėse želė žolė. Rodos, dar 
vakar čią vyko dėl kiekvienos žemes pė
dos aršios kautynės su fašistais. Tr štai 
šiandien šiame kvartale išaugo didžiu
liai* naujo fabriko korpai, apsupti tiršto- 

' mis darbininkų gyvenamųjų namų blo
kų grandinėmis. Fabriko sirenos kiek
vieną rytą pažadina šios miesto dalies 
gyventojus į darbą. Tekintojai, šaltkal
viai, cechų meistrai keliasi naujai kūry
bos dienai ir kupini naujų minčių, pla
nų, užmojų, naujų jėgų, skuba prie stak
lių.

Mūsų akivaizdoje tiesiog Valandomis 
keičiasi šalies veidas.

... Tai buvo 1943 metų spalio mėnesį. 
Batalionas gavo įsakymą užimti gyny
bos barą, kur buvo laukiama priešo 
puolimo. Vadovybė pasiūlė atrinkti 100 
žmonių į priešakines linijas, o likusius 
palikti rezerve kontratakai. Buvo išri
kiuotas batalionas ir kariams buvo pa
teiktas klausimas, kas nori į priešakines 
savanoriais. Visas batalionas, kaip vie
nas žmogus, .žengė žingsnį pirmyn. Te
ko įsakyti padalinių vadams, kad at
rinktų vis dėlto ne daugiau kaip 100 
žmonių. *

Kairiame sparne, kur stovėjo kulko
svaidininkai, išgirdau tylų ginčą. Priė- 

; jau arčiau.
Priešais išvydau jaunutį, smulkaus 

^sudėiimo kovotoją Gužauską ir kulko> 
svaidžiu kuopos vadą Grinkų. Gužaus- 

‘kas fronte dar buvo naujokas. Jis karš
tai prašė kuopos vadą paskirti į šimtinę.

—Tu gi dar “nekrikštytas,” — ban
dė juokais nusikratyti užsispyrusiu vai
kinu Grinkus.

—Jūs nepasitikite manimi, — karš
tai kalbėjo Gužauskas. — Jūs... jūs ... 
nežinote manęs... Fašistai sugriovė 
mano gyvenimą, ir aš... ir jūs neturite 
teisės ... jūs privalote suprasti mane...

Komjaunuolio Gužausko biografija 
buvo panaši į biografijas tūkstančių 
tokių pat jaunuolių lietuvių, kurių lai
mingą gyvenimą sudrumstė klastingas 
fašistiniu gaujų užpuolimas. Gužauskas 
turėjo tėvus, seserį, namus. Tarvbų val
džia išlaisvino jį iš buožių vergijos, at
vėrė kelią į mokslą. Ir štai karas. °Gu- 
žauskai priversti laikinai palikti tėviškę. 
Jie traukiasi. Kelyj-e nuo fašistų rankos 
žūsta komjaunuolio Gužausko vienatinė 
sesuo ir tėvas. • '

— Už visa tai jie šimteriopai atsiims, 
—duso Gužauskas. Jo kumščiai buvo 
kietai sugniaužti, akys liepsnojo neapy- 
kanta.

Mūsų vadovybės spėliojimai pasitvir
tino: priešas netrukus pradėjo puolimą 
šiame bare. Reikėjo tik stebėtis, su ko
kiu narsumu, valios įtempimu, kaip šal
takraujiškai grūmėsi pirmose kautynė-; 
se komjaunuolis Gužauskas! Per kelias
dešimt metrų prisileidęs fašistus, jis ne
tikėtai atidengė ugnį iš kulkosvaidžio. 
Priešas sumišo, pakriko ir ėmė trauktis.

Tokie buvo mūsų kariai. Kruvina ne
apykanta priešui, įsitikinimas, savo rei
kalo teisumu, brandino juose drąsą ir 
pasiryžimą. Sunkiausiomis valandomis, 
dažnai ilgai neturėję maisto, mirtinai iš
vargę, jie nenusimindavo. Jie žinojo vie- 
nč —už Tėvynę, už gyvenimą, už žmoni
jos laimę jokia auka nebus per brangi. 
Kaip įkvepiantis, šviesus didvyriškumo 
ir pasiaukojimo paveikslas eilinių kovo
tojų širdyse buvo jų vyresnieji broliai— 
fronto, komunistai.

Prie kaimo N. priešas prasiskverbė 
kyliu tarp mūsų ir kaimyninio dalinio. 
Grėsė apsupimo pavojus. Aršiose kauty
nėse mes buvome netekę daug žmonių, o 
apie greitą papildymą nebuvo nė kalbos: 
jau kelios dienos kai, dėl stiprios fašis
tų aviacijos bombardavimo ugnies, pa

sunkėjo transporto darbas. Baigėsi pas
kutinės mhisto atsargos, bet, svarbiau-- 
šia, baigėsi šaudmenys.

Reikėjo skubiai likviduoti priešo įva
rytą kylį.

Tam tikslui buvo surinkta savanorių 
grupė. Ši grupė, ginkluota granatomis, 
apėjo priešą iš užnugario ir staigiu puo
limu privertė jį pasitraukti. Komunistas 
Nakčeris didvyriškai žuvo šiose kauty
nėse. Jo kovos draugai prisimena, kad 
šis taurus žmogus mokėjo ne tik padrą
sinti' kovotojus žodžiu, bet ir visur ir vi
sada pirmas puldavo priešą, savo pavyz
džiu pakeldamas lemiamai atakai, drau
gus.

Tarybinius kovotojus neatsiejamai ri
šo ir stiprino tautų draugystė, meilė di
džiajai rusų tautai. Juk didžioji’ rusų 
tauta pirmoji brangia revoliucijos kaina 
iškovojo liaudžiai laisvę. • Rusų tauta 
sucementavo pamatus pirmajai pasauly
je socialistinei Valstybei. Tarybų Rusija 
pirmoji sukeikė brolišką pagalbą lietu
vių tautai jos išsivaduojamoje kovoje. 
Drauge su rusais, su visomis broliško
mis tautomis, mes petys i petį nariai ko
vėmės prieš bendrą laisvų tautų priešą 
— prieš fašistus-. . > ' ’

Kas negirdėjo apie du artilerijos 'pa
būklo tarnybos kovotojus draugus — 
rusą seržantą Vlasovą ir Tarybų Sąjun
gos Didvyrį Šeinauską?

Tai buvo Lietuvos išvadavimo dieno
mis. Trylika fašistinių tankų prasiveržė 
taške, kur buvo įsitvirtinę draugai su 
savo pabūklu. Paskui “tikrus” slinko 
hitlerininkai su automatais rankose. 
Priešas čia ką tik pritraukė jėgų. Skai

S. Zajančkauskas
Buržuazijos valdomoje Lietuvoje en

giama ir išnaudojama liaudis sunkiai te
galėjo skleisti sąvo kūrybinius sugebėji
mus -r-/ir jos geriausių sūnų talentai 
su nykdavo. Bet atkaklios dvasios žmo
nės, kovodami prieš žvėrišką fašistinį 
režimą, savo pečiais lauždami reakcijos 
sieną, pajėgdavo iškilti su savo kūri
niais, atspindinčiais liaudies mintis ir 
jausmus. Vienas iš jų^bpvo' Stasys Za
jančkauskas.
‘•■f • . ■; : ■ I J' , t V>

Gimęs 1911 m/neturtingo valstiečio 
šeimoje, jis anksti patyrė vargą ir skur
dą. Iš pat mažens Stasys gano buožės 
galvijus, vėliau pusberniauja, bernauja. 
Jau tada jo sąmonėje pradeda kristali
zuotis mintys, kurios vėliau jį atvedė į 
bolševikų eiles. Vargo ir kovos paveiks
lai įkvėpė savamokslį poetą kurti eiles. 
Stasys Zajančkauskas buvo priverstas 
dirbti įvairius darbus. Vienu metu jisai 
kurpius — taiso batus, kitu metu jisai 
stogdengis — o surinkęs pinigus, už 
juos leidžia savo -eilėraščių rinkinėlius, 
kuriuose apdainuoja sunkų lietuviško 
artojo vargą, jo geresnio gyvenimo troš
kimą ir kovos viltį. Smetoniškoji cen
zūra negailestingai darko poeto; kūri
nius, bet ir tuose rinkinėliuose, kurie iš
vysta dienos šviesą, pasireiškia poeto 
tikrieji įsitikinimai ir siekiai.

Štai eilėraštis, parašytas 1936 m.

Kelkitės, stokit į kovą,
Ženkit į pirmas gretas,

; , Trenkite pančius senuosius, 
Imkit ginklus į rankas.
Daugel mūs kraujo pralieta

' Tiesiant į laisvę takus, 
Mūsų kova bus laimėta, — 
Kapitalizmas pražus!
Nors ir kankins mus tironai, 
Verdantį'kraują mūs lies, 
Mūsų draugų milijonai

• Didžiąją kovą laimės.i - - ’
Šiame eilėraštyje aškiai jaučiama mū

sų kovingiausio poeto Juliaus Janonio 
įtaka. z ’

Poetas, matydamas, kaip tvirtai kyla 
revoliucinis Lietuvos liaudi-es masių ju
dėjimas, savo eilėraštyje “Pakilk, dar
bininke” sako:

Pabusk, darbininke, jau aušta rytai,
Nors šėlsta smetoniškos bandos —
Štai braška fašistų supuvę ginklai, .
O minios jau laukia komandos.
Tarybų valdžios įsikūrimą St. Za

jančkauskas -sutiko kaip visos mūsų 
liaudies ilgametės kovos pergalę, kuri ir 
jam atvėrė kelią į mokslą, į darbą.

Hitlerinei Vokietijai .užpuolus Tary
bų šalį, Zajančkauskas, kaip ir dešim
tys tūkstančių kitų Tarybų Lietuvos 
darbo žmonių; pasitraukė į lytinius ra
jonus. Būdamas užfrontėje/ St. Za-’ 

čiumi ir technika šiame bare jis buvo 
keleriopai pranašesnis.

Tankai artėjo.
Šūvis.
Vi'enas “tigras” stabtelėjo, suvirpėjo.
Taikytojas Šeinauskas nusitaikė.
Vėl ir vėl šūvis. Antras tankas buvo 

išvestas iš rikiuotės.
Bet likusieji tankai grėsmingai slinko 

pirmyn.
Seržantas Vlasovas apmetė akimis sa

vo pabūklo tarnybą. Trauktis? Palikti 
pabūklą? Leisti prasilaužti priešui?

— Atsilaikysime, vyrai?
— Muškim žvėrį! — pro kovos triuk

šmo gaudesį šaukė Vlasovas. — Už Tė
vynę!

— Už Staliną! — suriko vyrai.
Suliepsnojo trečias tankas. Bet prie

šas jau apsupo narsuolius. Vlasovą par
metė čia pat kritusio sviedinio sprogi
mas. Šeinauskas buvo sužeistas, pabūk- 

. lo panorama sudaužyta.
Šeinauskas, sukaupęs paskutines jė

gas, užtaisė pabūklą. Įtempta taikymo 
akimirka, šūvis. Suliepsnojo ketvirtas 
priešo tankas.
. — Draugai! — drąsino tarnybą VIa-, 
sovas. — Ugnis!

Bet pabūklas tylėjo. Priešo sviedinys 
išvedė iš rikiuotės pabūklą ir mirtinai 
sužeidė taikytoją Šeinauską.

Tada Vlasovas, taip pat sužeistas ir 
paplūdęs kraujuose, pagriebė automatą 
ir naikino jį supančius hitlerininkus.

Ir priešas nepraėjo.
Didžiojo Tėvynės karo istorijos pusla

piuose šviečia šimtai tūkstančių didingų 
patriotizmo pavyzdžių, kuriais mes di
džiuojamės, semiamės sau jėgų taikiame 
darbe.

Waterbury, Conn.
I

Apie Banketą

Pasiruošimas prie pagerbi
mo d. Kristinos Stanislovaitie- 
nės ir banketo eina sėkmingai. 
Ateina žinios iš visos valsti
jos kampų, jog žmonės suin
teresuoti tokiu pokyliu1, daug 
žada dalyvauti jame, pasigro* 
žėti dainų programa, pasivai
šinti ir šiaip smagiai laiką pra- 
leisti šu iš apielinkes seniai 
matytais žmonėmis.

Galima džiaugsmingai pri
minti, jog hartfordiečiai,’ tor- 
ringtoniečiai, paskiausiu laiku 
ir bristoliečiai paėmė tikietų 
po gerą kiekį platinimui. Tai 
puiku! Kažin, kaip ten yra 
su Thomastono, Southbury’o 
ir Woodbury’o geraisiais prie- 
teliais ?

Ant vietos darbuojamasi'su- 
maniai, platina tikietus, daro 
planus dėl vaišių paruošimo, 
kad patenkinus svečius. Kaip 
tai būtų gražu, kad manantie
ji dalyvauti bankete, įsigytų 
iš anksto* tikietus. Tai rengė* 
jam palengvintų nuspręsti, 
kiek ir ko reikės dėl dalyvių, 
kad atvykę banketan liktųsi 
pilnai pavaišinti, gražiai pri
imti. „

Banketas įvyks šeštadienį, 
kovo (March) 15 d. 8 vai. 
vak. 103 Green St. Svetainėje. 
Beje, įžangos tikietas ypatai 
$3. Laisvės Koresp.

jančkauskas nemetė poeto plunksnos. Su 
visa tarybine liaudimi poetas sako:

* 
Neprivers mus jau niekas vergauti, 
Nei prieš niekšą stovėt be kepurės. 
Mes neleisim fašistams sugriauti 
Tą, ką prakaitu penkmečiais kūrėm.
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Mes visi: rusai, latviai, lietuviai, 
Ginsim laisvę mums bnaųgia ir šventą. 
Mūsų šachtų, liejyklų, dirbtuvių 
Nenaudot niekada okupantui! ' 

r i

Poetas savo jausmų nuoširdumą, savo 
gilia neapvkantą priešui ir didžiulę meilę 
tarybinei Tėvynei įrodė kaudamasis su 
ginklu rankose paprastu, kareiviu lietu
viškuose Raudonosios Armijos daliniuo
se. St. • Zajančkauskui, kaip kariui, teko 
dalyvauti didžiulėse įnirtingose kauty
nėse ties Oriolu, kur lietuviškieji pulkai 
savo drąsią kova, atkaklumu ir veržlu
mu pelnė lietuviu tautai šlovę. Apie šias 
kovas poetas sukūrė ne vieną eilėraštį. 
Iš jų rvškiai matome mūsų kovotojų 
drąsą, kai jie, nugalėdami visas kliūtis, 
žengė į prieki, vedami vieno troškimo: 
triuškinti priešą ir išvaduoti tarybinę 
žemę. *

1944 metais S>t. Zajančkauskas pa
siunčiamas mokytis į laikraštininkų 
kursus. Besimokvdamas, St. Zjančkaus- 
kas nenutraukė kūrybinio darbo. Nors ir 
būdamas labiausiai užimtas, jis ras
davo laiko, ir pasitraukęs kur nors nuo
šaliau, rašydavo eilėraščius. Tai buvo 
priešakinis darbo liaudies žmogus, ku
riam Tarybų valdžia atvėrė didelį kelią 
ir kuris, nugalėdamas sunkumus, tuo 
keliu ryžtingai ^’o.

Į944 m. spalio men. St. Zajančkaus
kas, sėkmingai baigęs laikraštininkų 
kursus, grįžo į išvaduotą Tarybų Lie
tuvą. Čia jis buvo paskirtas Ukmergės 
apskrities laikraščio redaktorium. 

, i .

Gaudžia žalias šilas prie šventosios kranto: 
“Nebebūt čia kojai niekšo okupanto!” 
Ir lieknom pušaitėm kužda laisvės vėjas: 
“Nebegrįš jau ponai, Lietuvos skriaudėjai!” 
—Versk drąsiau, artojau, pirmą vagą tiesią 
Už tėvynės laisvę, ateitį jos šviesią.

Tide Water Oil Co. v 
Streikas Tęsiasi

Pabaigom nonktos sąvaitėS 
Tvdol darbininku streiko, bu
vo jau manvta, kad bus gali
ma susitaikvti. Vasario 9 d. 
buvo sušauktas unijos ir kom- 
naniios. atstovu susirinkimas. 
Iš abieju pusiu padaryti nusi
leidimai. didesnės mokesties 
(“raižo”) uniia nereikalauja. 
Bet vienu ir svarbiausiu klau
simu negalėjo susitaikyti, ir 
susirinkimas pakriko.

O tas svarbiausias klausi
mas yra “seniority.” Pagal 
pirmesni unijos kontraktą, 
buvo grieštai prisilaikoma 
“seniority” įstatymo. Pasibai
gus senajam kontraktui, uni
ja, atnau imdama kontraktą, 
irgi reikalauja, kad būtu lai
komasi “seniority” įstatymo.

Bosams tas labai nepatinka, 
ir jie užsispyrė tą panaikinti. 
Nes, einant pagal “seniority” 
įstatymo, bosas negali, katrą 
jis nori, darbininką padėt prie 
geresnio darbo, bet turi duot 
tam, katram priklauso, pagal 
jo “seniority.”

Unija gerai daro, kad 
grieštai reikalauja “seniori
ty.” Nes jeigu panaikint “se
niority,” palikt viską ant bosų 
malonės, t*ai kam unija būtų 
verta, ir kam ji būtų reikalin
ga?

Nežiūrint, kad streikas da
rosi sunkus, ypatingai su di
desnėm šeimynom darbinin
kams, bet streikierių ūpas ge
ras. Visi pasiryžę tęst streiką 
iki pilnos pergalės. Ir jei taip 
darys, tai nežiūrint bosų užsi
spyrimo jie bus priversti pasi
duoti.

Šiais žodžiais poetas pasveikina išva
duotus Tarybų Lietuvos valstiečius, ra
gindamas juos į didįjį darbą dėl mūsų 
Tėvynės ateities. Jis pats visas savo jė
gas atiduoda darbui laikraštyje, jam 
vadovaudamas, savo straipsniais ir eilė
raščiais keldamas mūsų liaudies politinį 
sąmoningumą .Plačiai įsijungęs į vi
suomeninį darbą, jis važinėja po apylin
kes, skaito paskaitas, ragina valstiečius 
žengti į naują gyvenimą.

Apie penkeris metus praėjo nuo St. 
Zajančkausko mirties. Kaip» pasikeitė 
per tą laiką Lietuva! Jo darbas, jo kova 
už gražesnę savo krašto ateitį nenuėjo 
veltui.

VI. Mozūnūnas.

Bąyonne, N. J.

šis streikas jau būt senai 
laimėtas, jeigu būtų tarpe vi
sų žibalo mažų neprigulmin- 
gų unijų vienybė.

Didžiausia darbininkų ne
laimė yra .ta, kad įvairių kom
panijų bosai per savo paper
kamus agentus, pakol kas, 
pajėgia palaikyti tas mūsų 
unijas pasiskirsčiusias. O kuo* 
met jos yra susiskaldę, jos 
yra bejėgės ir išnaudotojams 
nepavojingos. Tiesa, kitos ne- 
prigulmingos unijos išreiškia 
streikieriams simpatiją, na ir 
šiek tiek finansinės paramos 
suteikia. Tas, žinoma, gerai. 
Bet to neužtenka. Proletaras

3 "pusi.--Laisve (Liberty)-Šeštadien./ Vasario-Feb*. 16, 1952f
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Kaizerinė - smetoninė taryba IWsMB 
Lietuvos nepriklausomybė

‘/ (Tęsinys iš 2-ro pusi.)
i “Priešininkai vaizduoja 
tarybą arba kaip vokiečių 
vyriausybės nupirktą, arba 
kaip marionetę be reikš-

Taip Smetonai buvo aiš
kus lietuvių tautos nepasi
tikėjimas ir neapykanta 
okupantų talkininkams. Tą 
lietuvių liaudies neapykan
ta ir nepasitikėjimą jis 
skundė okupantams kaip 
bolševikišką agitaciją. Sme
tona norėjo sustiprinti sa
ve poziciją su vokiečių val
džios pagalba, norėjo, kad 
lietuvių tauta bent kiek pa
sitikėtų Vokietija ir smeto- 
fiihe taryba ir kad Lietuvos 
pririšimas prie Vokietijos 
galėtų sklandžiau eiti, o dėl 
to padidėtų ir jo svoris pa
čių okupantų akyse. Ir 
femetona tame pačiame laiš
ke z Vokietijos kancleriui, 
htisigandęs dėl kai kurių 
šavo padarytų nusiskundi
mų, skubina išdavikiškai 
siūlytis: “Kultūriniai tau
tos sluoksniai pažįsta lietu
vių jėgų ribas, jie žino, kad 
jie savo tikslus tegali pa
siekti tik bendradarbiauda
mi su Vokietija ir jos pade
dami.”

Vokiškieji okupantai ne 
tik oficialiai niokojo Lietu
vą. Jie dar priveisė visame 
krašte plėšikų, kurių plėši
mai ir žmogžudystės neda-
vegyventojams ramumo, propagandai į 
Tai buvo daugiausia vokie- sijos lietuvių. 
Čiu armijoš dezertyrai arba 
vokiečių žandarų papirkti, 
dažnai jiems agentais tar
navę vietiniai vagys bei plė- 
fiSkai.j .Kdkias provokacijas 
lt Žtftdniųį kankinimus darė 
okupantai tokių vagių bei 
plėšikų padedami, mes jau 
tpafeme viename iŠ dauge7 
tio. pavyzdyje su Kauno va
gim Gecęvicium. Tokių pa
vyzdžių, kur okupantų po- 

. plėšė žmones išvien 
šu vagimis, 1915 - 1918 m. 
okupacijos istorija žino 
daugybę. .

Pavyzdžiui, 1918 m. lie
pos 12 d. pas valstietį An
taną Jasinauską, Panevėžio 
ąjskr. Naujamiesčio valse., 
atėjo visiems gerai žinomas 
banditas, slaptas vokiečių 
agentas, ir pareikalavo par-

samdžiusi pagalbon vieną 
kalėjime už vogimą sėdėju
sį lietuvį, šis, pažindamas 
savo krašto žmones ir jų 
būdą, uoliai vokiečiams tar
navo, užvesdamąs juos ant 
paslėptų javų ir kitų pro
duktų.” (Dr. J. Basanavi
čius, “Iš lietuvių gyvenimo 
1915 - 1917 m. po vokiečių 
jungu,” Vilnius, 1919 m.)

Smetoninė taryba sten
gėsi pasinaudoti ir šia žmo
nių nelaime — okupantų 
plečiamu banditizmu,’ kad 
sustiprintų savo padėtį. Ji 
keliais atvejais kreipėsi į 
okupacinę valdžių, kalbėda
ma apie reikalą kovoti su 
banditizmu, betgi nenuro
dė jo ten, kur jis buvo, va
dinasi, pačių okupantų sis
temoje, o stengėsi dėl oku
pantų ir jų agentų daromų 
plėšimų apkaltinti tuos, ku
rie atvirai kovojo prieš 
okupantus ir prieš smeto
ninę tarybą. Pavyzdžiui, 
Smetona savo 1918 m. bir
želio 17 d. rašte Vokietijos 
kancleriui, paminėjęs ban
ditizmą, tuoj skuba pasi
skųsti dėl “bolševikų agita
cijos ir kitų Vokietijai prie
šingų agitacijų.”/ 1918 m. 
rugpiūčio 27 d. smetoninė 
taryba parašė raštą vokie
čių karinei vadovybei Lie
tuvoje, kur skundėsi dėl 
banditizmo ir vėl kaltę dėl 
banditizmo stengėsi suvers-- 
ti... rusų belaisviams ir 
propagandai grįžusių išRu-

tuo tą ateityje tik nustaty
tuose santykiuse su Vokie
tijos imperija, karo, muitų, 
transporto, matų ir pinigų 
klausimais, lygiai kaip ir 
kitos rūšies konvencijose.

“Jei reikalavimai Lietu
vos nepriklausomybės nau
dai yra staiga iškelti šiuo 
metu kažkokios nežinomos 
tarybos, tatai daroma ne- 
gavus tarybai įgaliojimo ar 
pavedimo tam reikalui iš 
Lietuvos gyventojų pusės 
ir didesnei lietuvių daliai 
negalėjus pareikšti nusista
tymo tuo klausimu.

“Tik tvirta ir teisinga 
valdžia Jūsų Didybės, kuria 
mes kuo didžiausiai pasiti
kime, gali pagydyti žaiz
das, kurias karas padarė 
nelaimingai šaliai, ir iš nau
jo atkurt gerovę ir taiką.” 

Šiuo raštu ir okupantai 
įsakmiai parodė, jog smeto
ninė taryba neturi jokių lie- 
'tuvių tautos įgaliojimų ir 
kad lietuviai nė negalėjo 
okupacijos sąlygose bet ko
kį viešą nusistatymą pa
reikšti.

Parašę tokį vergiškądkrei- 
pirmąsi į kaizerį, okupantai 
norėjo, kad bent kiek būtų 
ir tų “žemiau pasirašiusių” 
Lietuvos gyventojų, o ne 
tik ta “didele dalis Lietu
vos gyventojų,” kurių var
du jie norėjo apgaulingai 
įteikti šį Lietuvos pardavi
mo raštą. Taigi .okupantų 
agentai pradėjo rinkti Lie-

5. KAIP SMETONINE TA
RYBA SKYRe LIETUVAI 

VOKIŠKĄ KARALIŲ
Vokiškieji okupantai, sme

toninės tarybos padedami, 
valdė Lietuvą, kaip kokį sa
vo dvarą baudžiavos pa
grindais. Betgi jiems dar 
ir to buvo maža. Jie no
rėjo dar stipresniu Vokiš-. 
ku ryšiu pririšti Lietuvą 
prie Vokietijos ir, žinoma, 
norėjo, kad tas pririšimas 
būtų atliktas klastingai pri
dengiant lietuvių tautos 
vardu, t. y., kad tas priri
šimas būtų įvykdytas jiems 
tarnaujančios smetoninės 
tarybos. Smetona ir jo ta
ryba, tiesa, darė viską, ką 
tik okupantai norėjo, betgi 
smetonininkai norėjo ir sau 

dUoti jam šautuvą. Tuojau išsiderėti šiokiu tokiu tei- 
bai atvyko keturi vokiečių , siu Lietuvos plėšime. , 
žandarai, kurie ’ėmė mušti 
valstietį ir krėsti namus.
Jčkio šautuvo nerado. O ' 
tas pats banditas vokiečių I 
agentas paskui atėjo pas 
Jąsinauęką antrą kartą jau 
Vienas ir pareikalavo visaip 
įlašindamas tiesiog pinigų. 
" Troškūnų, valsčiuje siautė 
apie; &0 .asmenų plėšikų gau
ja ir daugelį valstiečių api- 
blėšė, 4 apvogė. Vietiniai 
Žihones visą eilę tų plėšikų 
pažino ir pranešė ten gy
venusiam vokiečių žandarui 
Kurschat. Bet gi Kurscha- 
Įas iš to tik gardžiai pasi- 
iuokė, šaipydamasis ką-ne- 
fcą dėl akių pažadėjo ir, ži
noma, nieko nepadarė, kad 
Utt8raustų plėšikus; ten to
je! gaujoje siautė daugelis 

agentų.
'•/Apie tokius pat okupantų 
bendradarbiavimus su va
gimis pasakoja ir- d-ras J.

Ų“Vokiečių policija žmo- 
nėltis, nemokantiems su ja 
susikalbėti, yra didžiausia 
žtinkenybė ir sloga, ypač 
kad ji dažnai daro namuo
se" kratas, ieškodama javų, 
jrięsos ir kt. ir atiminėdama 
kai kada iki paskutinio gru
pe, kratoms krašte Vilka
viškio apskrityje buvo pasi-

Kad padarytų dar klus
nesnę smetoninę tarybą, 

| kad ji galutinai užnertų 
vokiškai okupantišką kilpą 
ant Lietuvos kaklo, oku
pantai griebėsi naujų prie
monių. Per savo vokiškus 
agentus jie pradėjo Lietu
voje propagandą už tai, kad 
Lietuvos gyventojai taria
mai patys prašytų Vokieti
jos kaizerį pasiskelbti save 
Lietuvos didžiuoju kuni
gaikščiu už save ir uz savo 
įpėdinius. Tam reikalui 
okupantai išleido tam ti
krą kreipimąsi į kaizerį, 
kur, be ko kita, buvo ra
šoma:

“... Žemiau pasirašę, o su 
jais ir didelė dalis Lietuvos 
gyventojų lenkiasi prie Jū
sų Imperatoriškosios ir Ka
rališkosios Didybės sosto 
pakopų ir nusižeminę pra
šo... paimti ir mūsų šalį 
po garbingu Jūsų Didybės 
skipetru ir priimti Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio vaini
ką sau ir savo įpėdiniams. 
Tik kuo glaudžiausiame su- 
sijungime^su Jūsų Didybės 
šalimi mes tikimės savo tė
vynei ramaus ir taikaus 
vystymosi, o Lietuvos sau
gumą .mes tematome garan-
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racho į Lietuvos karalius ir 
visos kitos po to ėjusios 
pardavikiškos kombinacijos 
sukėlė tok) Lietuvos gyven
tojų pasipiktinimą smeto
nine taryba, jog ir pačios 
tarybos nariui tarne radosi 
nesutarimų. Keturi tary
bos nariai pareiškė, kad jie 
išeiną iš smetoninės tary
bos sudėties. Tuomet vie
toj jų taryba nutarė koop
tuoti ir Smetona pristatė 
vokiečių okupacinei val
džiai patvirtinti jau šešis 
narius, jų tarpe vėliau pa
garsėjusį vokiečių hitlerinį 
agentą Augustiną Volde
marą, taip pat pagarsėjusį 
juodašimtį Martyną Yčą. 
Okupantai 1918 m. spalio 2 
d. patvirtino naujus “na
rius,” aiškiai suprasdami, 
kad nuo to vokiškos pozici
jos smetoninėje taryboje 
dar sustiprės.

Vokietijos valdžios orga
nai ir spauda/ apskritai, vi
są laiką traktavo smetoni
nę tarybą kaip jiems tar
naujančią pastumdėlę, savo 
tarpe nepripažindami jai 
jokios reikšmės. Pavyzdžiui, 
laikraštis “Koelnische 
Volkszeitung” 1918 m. rug
piūčio 5 d. rašė, kad “Ta
ryba neturi jokios suvereni
nės galios.” Rugpiūčio 20 
d. okupacinės valdžios var
du Tiesler rašė smetoninei 
tarybai, kad “Taryba netu
ri suverenumo teisių ir nė
ra valdžios organas. 1918 
m. kovo 23 d. pripažinimo 
deklaracija nieko nepakeitė 
šioje srityje.” Rugsėjo 7 d. 
okupacinės valdžios vardu 
kapitonas V. Gilsa, be ko 
kita, pranešė tarybai, ^kad 
“krašto atstovavimas užsie
nyje neįeina į Tarybos kom- 
petenciją^j^'?‘T1 —

Betgi, laikydamiesi tokios

Kas veikiama taikos reikalaisvardu, nūtarė Šiirišti Lietu
va su Vokietija grvnais vo
kiškais ryšiais, nutarė pa
sodinti ant Lietuvos spran
do vokišką karalių. ‘

1918 metu birželio 4 d. 
smetonine taryba iš visų 
savo išdavikišku darbų pa
darė pati išdavikiškiausią, 
patį begėdiškiausia Lietu
vos pardavimo darba — ji 
nutarė pakviesti Lietuvos 
karaliumi vokiška kaizerinį 
išpera Vilhelma Urachą ir, 
Ivg dar didesniam pasity
čiojimui iš Lietuvos, pava
dinti jį Mindaugo II vardu! 
Smetoniniai Lietuvos išda
vikai gerai žinojo, kokia 
lietuvių tautos neapykanta 
ir panieka laukia jų už. to
kį išdavikišką darbą, taigi 
vokiškąjį savo “karalių” 
nutarė pridengti v a r d u 
Mindaugo, to 'Lietuvos ku
nigaikščio, kuris visą savo 
gyvenimą atidavė kovai .su 
Lietuvos priešais vokiškai
siais grobikais!

Štai kai kurios būdinges
nės vietos iš to smetoninės 
tarybos išdavikų akto:

“Lietuvių taryba siūlo Jo 
Ekscelencijai Vilhelmui, 
kunigaikščiui Urachui, 
Viurtembergo grafui, Lie
tuvos karaliaus vainiką — 
jam iri jo vyriškiems įpėdi
niams tiesia linija.

“Karalius priima Mindau
go II vardą ir įžengia į Lie
tuvos sostą šiomis sąlygo
mis :

I. Lietuvos valstybės for
ma yra monarchija, parem
ta demokratiniu pagrindų. 
(Lietuvos ‘išdavikai kalba' 
su okupacijos nešėju- apie

į, ži
noma, tik lietuvių tautai 
apgauti.)

II. Konstitucija bus su
daryta ir patvirtinta Tary
bos sutartinai su karaliumi.

tuvoje parašus po tuo krei- į demokratinį pagrindą

Kovo 20 d. Washingtone 
įvyks Nacionalė Taikos 
Delegatų Asemblėja

Amerikinė Taikos Krusa- 
da ir kitos taikos organiza- 
eijoš šaukia nacionalį su
važiavimą Washin g t o n e 
kovo 20 d. Kviečia siųsti 
delegatus nuo visų' taiką 
mylinčių organizacijų.

Suvažiavimo šaukėjų at
sišaukime nurodoma, jog 
Kongresui teks an tarti visa 
eilė žmonių gyvybe ir ap
saugą liečiančių klausimu. 
Karas Korėjoie tebetęsia- 
mas, taipgi bandomas i is 
praplėsti įsiveržiant i Ki
niją. Karas eina Indo-KL 
nijoje, žmonių kraujas lie
jamas Egynte, Tunisiioje, 
trane ir Burmoie. Musu 
vvriausvbė ginklūoia An
glija, Francūziia, Vakari
nę Vokietiją. Tai vis nauji 
šuoliai į generalinį karą.

Amerikoie ekonominė 
žmonių padėtis kas. kart 
blogėja. Karinė mobiliza
cija taksus ir kainas iškė
lė į padanges. Prez. Tru- 
manas dabar reikalauja 85 
bilijonu doleriu karo bu- 
džetui. Tuo n°čiu metu de-. 
mokratinės žmonių teisės 
siaurinamos.

Dar niekad nebuvo toks 
didelis už taika sentimen
tas tarp Amerikos žmonių, 
kaip dabar. Gallup Poll pa
rodo, jog 70 procentų šio 
krašto žmonių nori didžių-; 
jų valstybių susitarimo, ir 
karo padėties baigimo.

Taikos reikalavimai r
Mūsų ^yajdžibs ’. atstovai 

Wašhin^tdne turi gauti, 
daugiau ir daugiau reikalą-

vimų baigti karo padėtį. 
Todėl kovo 20 d. iš visų A- 
merikos kampų suvažiuos 
atstovai įvairių organizaci
jų ir grupių ir priduos se
kamus valdžios atstovams k 
Amerikos žmonių reikalavi- v? 
mus:

Tuojau baigti karą Korė
joje.

Tuojau sušaukti didžiųjų 
valstybių konferenciją tai
kos reikalus aptarti.

Pripažinti pilną kolonijų 
žmonėms apsisprendimo tei
sę.

Atmesti siūlomą $85 bili
jonų dolerių karo budžetą.

Sulaikyti Vakarinės Vo
kietijos apginklavimą.

Sutarties su Japonija ne
įtvirtinti.

pi muši.
Pavyzdžiui, Radviliškio 

komendantas per žandarus 
išplatino apie 100 pakvieti
mų ir šaukė Šiauliuose susi
rinkimą 1918 m. balandžio 
10 d. Okupantų agentas 
Aleksandras Ertel agitaci
jos reikalams buvo gavęs iš 
Šiaulių apskrities valdžios 
organų net automobilį. Žan
darai viliojo valstiečius, 
skelbdami, kad jie būsią at
leidžiami nuo rekvizicijų ir 
nuo baudų, jei jie pasirašy
sią aukščiau minėtąjį krei
pimąsi į kaizerį. Betgi nei 
iš to susirinkimo, nei iš pa
rašų rinkimo Šiauliuose nie
ko neišėjo. 1

Kuršėnų komendantas 
Voigt * sušaukė tolygų ■ susi
rinkimą balandžio 9 d. Vel
tui jis . čia visokiais klas
tingais būdais, apgaulin
gais viliojimais ir grasini
mais ragino žmones parsi
duoti kaizeriui. Tegavo tik 
vieną parašą. Panevėžio 
apskrityje tolygią propa
gandą varė grafas Kaiser- 
ling, kitose Lietuvos vieto
se kiti okupantų agentai, 
bet rezultatai visur buvo 
tokie pat —. lietuvių tauta 
buvo perdaug gerai pažinu
si savo amžinuosius prie
šus vokiškuosius grobikus, 
kad duotų jiems parsidavi
mo parašus!

Iš tos visos savo akcijos 
vokiškieji okupantai galu
tinai įsitikino, kad be sme
toninės tarybos pagalbos 
jiems yra neįmanoma pada
ryti jokio akto, su kuriuo
galėtų būti surištas lietu-. smetonine taryba 1918•ii 1 rm • • I . €vių tautos vardas. Taigi, 
nors okupantai patys žino
jo, kad smetoninė taryba 
neturi Lietuvos gyventojų 
įgaliojimų, vis dėlto toliau' 
visus Lietuvos pajungimo 
veiksmus darė tik su jos 
pagalba, nesigailėdami jai 
tokiais atvejais “lietuvių 
tautos atstovybės” vūrdo.

Taip, veikdami visokiais 
pažadais,“ paraginimais, pa
pirkimais, vokiškieji oku
pantai pagaliau susilaukė 
to, kad parsidavęlė smeto
ninė taryba, klastingai

esminės pažiūros į smetoni- traktacijas dėl Lietuvos įi- 
inę tarybą, okupantai mielai;kimo, dėl jos galutinio prį- 

III. Konstitucijos pagrin-! naudojosi visomis jos pa-1 jungimo prie Vokietijos, 
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Šalis yra valdoma kara
liaus ir tautos atstovybės:

a) Įstatymų leidžiamasis 
organas yra sudaromas ka
raliaus ir tautos atstovy
bės.

b) Vykdomąją valdžią 
.vykdo karalius per ministe- 
rių kabinetą, jo paskirtą ir 
tautos atstovybės kontro
liuojamą. '

c) Tautos atstovybė su
daroma iš dvejų Rūmų: 
Aukštieji Rūmai (Taryba) 
ir Žemieji Rūmai (Seimas).

d) Kiekvienas įstatymas 
turi būti priimtas tautos at
stovybės ir patvirtintas ka
raliaus.” Ir tt., ir tt.

Pasirašė A. Smetona, J. 
Šaulys ir kiti.
/Busimasis “karalius” “ma

loniai sutiko” savo vardu 
pririšti Lietuvą prie Vokie
tijos ir įrašė tokį savo gro
bikiškos valios pareiškimą:

“Aš priimu aukščiau iš
dėstytą pasiūlymą Lietuvos 
sosto man ir mano vyriš
kiems įpėdiniams ir pareiš
kiu, kad priimu visas aukš
čiau išdėstytas sąlygas. 
Fribourg, 1918 m. liepos 1 
d. Vilhelmas, kunigaikštis 
Urachas, Viurtembergo 
grafas.” 

< Sudariusi tokį naują Lie
tuvos pardavimo sandėrį su 
vokiškaisiais okupantais, 

i m. 
liepos 13 d. raštu formaliai 
pranešė apie tai Vokietijos 
kancleriui, pažymėdama, 
kad esanti sudaryta tary
bos.delegacija, kuri apie tai 
norinti pranešti ir kaize- 
^6i, ir tt. Vokietijos vy
riausybė ta proga vėl iškė
lė liauju reikalavimų Lietu
vai, tarp okupantų ir sme
toninės tarybos prasidėjo 
naujos kombinacijos, daro
mos vis Lietuvos vardu ir 
vis labiau ardančios Lietu
vos gyvenimą.

Išdavikiškas kvietimas U-

Lietuviai ruošiasi 
Mušti delegatus

Neseniai Brookhme susi
kūręs Lietuvių Taikos Ko
mitetas vienbalsiai užgvrė 
kaukimą Nacionalės Taikos. 
Delegatu Asemblėjos ir nu- J 
ritarė darbuotis, kad na- 
riuritus i Washingtona ne
mažai lietuvių delegatu.

Pasirodo, kad Brooklvno 
lietuviai bus Washingtone 
atstovauti su grupe delega
tų. Atrodo, kad New Jer- 
sev lietuviai tainvi turės s«- 
vo atstovybę. Girdėsis, Chi- 
cagos Lietuvių Taikos Ko
mitetas taipgi ruošiasi pa
siusti sayo atstovybę. Bet 
kobkas dar nieko nesigirdi 
iš tokių didmiesčių, kaip 

! Clevelandas, Detroit a s j 
Pittsburghas, Philadelphiia 
ir Bostonas su savo apylin- 
kėmis. Laikas ir šių kolo
nijų taikos šalininkam# 
ruoškis prie pasiuntimo de? 
legatų į Washingtdną.

1 slaugomis, ypač kad tos pa- frontai, sąjungininkų dau- 
slaugos padėdavo jiems ko- žomi, pradėjo smarkiai 
voti su gyventojų pasiprie
šinimu, padėdavo slopinti 
lietuvių tautos veržimąsi į 
laisvę ir ant visų okupan- 
tiškų darbų uždėdavo savo, 
taip sakant, “lietuvišką” 
antspaudą. - Paskutinės 
smetoninės tarybos paslau
gos, turinčios tikslą Lietu
vą visiškai pririšti prie Vo
kietijos vokiško karaliaus 
asmeniu, ypač palankiai nu
teikė okupantus Smetonos 
ir jo tarybos atžvilgiu.

Už tas visas paslaugas 
okupantai pagaliau pradėjo 
savo dėkingumą smetoninei 
tarybai reikšti, kaip sako
ma, grynais pinigais — re
guliariai viešai mokamomis 
sumomis. Okupacinės val- 
-džios atstovas kapitonas 
Gilsa 1918 m. rugsėjo 9 d. 
oficialiu raštu 1. D. 1 Nr. 
111 pranešė semtoninės ta
rybos prezidiumui; kad nuo 
tų metų rugsėjo 1 d. jisai 
mokėsiąs tarybai 18,600 
markių kas mėnuo ir kad ta 1 darbo žmonės pagaliau pa- 
suma už rugsėjo mėnesį jau kels savo balsą ir griežtai 
asignuota į tarybos prezidi- (pareikalaus savo teisių.

Pagaliau 1918 np lapkri
čio mėn. sukilusi liaudis nu
vertė kaizerio sostą; su juo 
buvo nuversti ir viii kiti 
Vokietijos sostai, o drauge 
su jais subyrėjo vokiškųjų 
okupantų bei snietoninės 
tarybos pradėtas ir dar to
li gražu nebaigtas statyti 
“karaliaus” Uracho “sos
tas.”

Taip baigėsi viena serija 
tų kombinacijų, kuriomis 
vokiškieji okupantai, A. 
Smetonos ir jo tarybos pa
dedami, visaip niokojo Lie
tuvą, ęngė, žudė Lietuvos 
gyventojus ir pagaliau no
rėjo visiškai pririšti Lietu
vą prie Vokietijos, kaip pa
vergtą kraštą, kaip beteisę 
koloniją vokiškų dvarinin
kų ii/ kapitalistų sauvalei if 
išnaudojimui. ” / ’

ūmo sąskaitą. Be to, 75,- 
451.90 markių už praeitą 
laiką\įaip pat esą asignuota 
tarybos" prezidiumo vardu 
ir prezidiumui belieka tik 
pasiimti.

1918 m. spalių 26 d. Vo
kietijos kanclerio vardu 
Tpmborn. pranešė smetoni
nei tarybai, kad Vokietijos 
vyriausybė padėsianti lėšo
mis kiek reikiant tarybos 
aparatui išlaikyti ir, kol 
dar aparatas neužfiksuotas, 
skirianti iki 100,000 mar
kių “neatidėtinoms išlai
doms.”
6. URACH1ADOS GALAS

Betgi apie tą laiką, kada 
vokiškieji okupantai, visiš
kai susigiedoję su smetoni
ne tahyba, varė, kaip jiems 
rodės* baigiamąsias per-;

braškėti, o ir Vokietijos vi
duje ėmė gyvai reikštis ma
sių nepasitenkinimas dėl 
karo. Lietuvos darbo žmo
nės pradėjo drąsiau žiūrė
ti į ateitį, ėmė atviriau ir 
dažniau veiksmais reikštis 
jų pasipriešinimas okupan
tams ir jų pastumdėlei sme
toninei tarybai. Taryba, 
rimtai nusigandusi dėl savo 
ateities, vėl kartkartėmis 
s k u n d ž iasi okupantams, 
kartodama senas pasakas 
apie banditizmą ten, L„_. v .
reiškėsi kaip tik Lietuvos' sai yenkami.

_ —__ _ • <4 /"4 i
žmonių kova dėl laisvės, ir 
nematydama vokiškųjų 
okupantij banditizmo; spa
lio 23 d. raštu Vokietijos 
kancleriui smetoni n i n k a i 
tiesiog verkšlena, kad esą 
“dabar reiškiasi pavojus iš
vysti bolševikus duodant 
laisvą ekspansiją savam 
aktyvumui.” Visa įvykių 
raida aiškiai rodė, jog art#? 
ja laikas, kada Lietuvos 

— -4 4 1 •

Delegatai vešis peticijas 
į Washingtona

Kovo 20 d. delegatai į 
Washingtona vyks ne tuš
čiomis rankomis. Jie vešis 
Amerikos žmonių, kurie 
pasirašo ant peticijų, reika
lavimus tuojau baigti karą 
Korėjoje. Minimos petici
jos bus priduotos preziden
tui Trumanui, kongresma- 
nams ir senatoriams. • Lai 
jie mato ir jaučia žmonių 
troškimus.

kul. I Tarp lietuvių taipgi para-
*. Rinkimas tik 

pradeda išsisiūbuoti. Tik 
reikia jis paspartinti, kad 
iki kovo 20 daugiau para- 
šų surinkti.

Lietuvių Taikos Komite
tas todėl prašo visų daū-^ 
giau tuo klausimu pasidar
buoti. Jeigu dar neturite 
parašams rinkti peticijų, 
tuojau galite kreiptis į A- 
merican Peace Crusade, 
125 W. 72 St., New York,. 
N. Y., arba pas Lietuvių 
Taikos Komiteto sekreto
rių R, Baraniką, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill

Lietuvių. Taikos 
Komitetas

Mexico City. — Jungti
nės Valstijos įteikė planą, 
kaip jos ginkluos Meksiką 
pagal tarpsavinio “saugu
mo” programą.

Tunis, Afrika. — Tunisi- 
jos patH j o tai ranki n ė m i s 
granatomis užmušė du va
žiavusius automobiliu fran- 
Cūzų žandarus.

’ Amerikinis Donut Insti
tutas sakosi patarnavęs . 
žmonėms tuom, kad suma-^l 
žino “donatsų” skylps.

Jautienoje yra daūgiati 
kaip kiaulienoje tokio vita
mino B, kuris padeda gydy
tis nuo mažakraujystes.



Philadelphia, Pa. Cleveland, Ohio .MONTREAL, CANADA

kiek skandalo būtų, kad žmo-Į 
nes badauja ir žudosi, o čia

Gerins susisiekimą

Montreale susisikimas -tran- 
sportacija, ypatingai parva- j

vėl skelbti bado streiką. Strei
kas dalinai išsivystė ir vienas 

jis badaujančių streikierių, 
žiavimaš vakare iš darbo, tai; Alexander Petrovitch, įėjęs j

Nuskendusio laivo “Flying Enterprise” kapitonas Hen
rik Kurt Carlsen prisiegdinamas U. S. Coast Guard ko
misijoje, kuri tyrinėja laivo nuskendimo priežastį. Mat, 
laivo įgulos kai kurie nariai pareiškė, kad laivas nu
skendo todėl, kad jis buvo netinkamai prikrautas. O 
prikrovimą prižiūri arba turi prižiūrėti laivo kapitonas. 
Vadinas, apkaltintas pats Carlsen, kuris visam pasauly
je buvo komercinės spaudos paskelbtas didvyriu. Ka
pitonas griežtai paneigė tokį jam jūrininkų kaltinimą.

Į NEW JERSEY NAUJIENOS

Zoologijos sode «

Vieną sekmadienio popietį 
saulutė švietė gražiai. Oras 
buvo švelnus, nešaltas. Visi 
mano šeimos nariai užsigeidė 
pakvėpuoti tyru oru. Bet kur? 
Po trumpų ginčų, nutarėm 
vykti į Zoologijos sodą.

Ten nuvykus ir bevaikščio
jant per pusantros valandos 
visi pavargome. Arti vilkams 
aptvertos aikštės, pamatėm du 
ilgus suolus. Ant vieno suolo, 
jaui radome sėdinčius keturis 
vyrus. Atsisėdus šalia jų, iš
girdau juos visus lietuviškai 
kalbančius. Netrukus ir aš pa
kalbinau juos lietuviškai, ir 
padavę viens kitam dešinę 
ranką, gerai susipažinome, ir 
pradėjom įvairius pokalbius. 
Besikalbant paaiškėjo, kad du 
vyrai, iš tų keturių, esą dipu
kai, neperseniai atvykę iš Vo
kietijos. Vienas dar jaunas di
pukas, 
aukštus 
Bet dėl 
pabėgo 
ją, negalėdamas užbaigti savo- 
aukštus mokslus.

gyrėsi, kad jis ėjęs 
mokslus Lietuvoje.

baimės bolševikų, jis 
iš Lietuvos į Vokicti-

» jg/ Antanas Teleiša du metai 
laiko atgal buvo teisiamas už
mušime tuomet savp laikomam 

galiūne 145 Sterling Ave, Jer
sey City, Stanley Budzinskio. 
Teismas tęsėsi 5-kias dienas 
ir vasario 10-tą 1950 metais 
likosi išteisintas. Tačiau Bu- 
dzinski likusi našlė ( 'užvedė 
bylą prieš Teleiša \dėl pinigi
nio atlyginimo, kaipo neteku
siai vyro ir vaikų tėvo.

Ir vasario 7-tą pas teisėją 
Joseph L. Smith priteista Te
leišai sumokėti Elizabeth 
Budzinski $30,000.

Prieš pirmutinį teismą Te
leiša turėjo išsėdėti kalėjime 
metus laiko ir buvo laikomas 
be kaucijos.

Utoisikaltimas, 
dfelnskį prašalino iš savo sa
liūno, ir jam peF, duris jį pas-

si, neturinti pinigų. Tie moky
tojai, kurie gauna pakėlimą, 
nėra nusiminę, bet tie, kurie 
nieko negauna, kelia protes
tus. Protestai stiprūs ir grieš- 
ti, reikalaujanti, kad pagal 
gyvenimo brangunąą, turi būt 
pakelta ir jų uždarbis, kaip 
ir kiekvienoje industrijoje.

—o—

Teleišos visas 
kad jisai Bu-

Kiekvieną pirmadienį, Co
lumbia Park, North Bergen, 
įvyksta ristynės. Ristynių my
lėtojų didžiuma susirenka iš 
New Yorko. Vasario 4-tą ris
tynės buvo smarkios ir -žiau
rios. Ristikai šį kartą šposų 
nekrėtė, bet nosis apsikruvi
no. Ir žiūrėtojų tarpe įvyko 
smarkus sąjūdis. Susirinkusių-;

moteris į ^et ponas
smarkiai! drau£u’ ,H-S
nnrimne yra bolševikų nukaltas, ir tik; ", cl p I 1111 Uo v r j

kau- tinkamas vartoti.,

en pabuvus,Šaligatvio. Jam
Teleiša jo pasigailėjo ir įvedė 
atgal į savo saliūną. Ir, xnie- 
kam nekreipiant į jį atydos, 
ož kiek laiko jį rado mirusį 
prie stalo sėdintį.

• Teleišai turi tris dukteris 
ir sūnų, ir visi vedę. Teleiša, 
nuo įvykusios nelaimės jo sa* 
liūne ir pasibaigus teismui, 
prarado ir saliūno laisnius, ir 
taip žmogus nesitikėdamas 
tokio nuotikio nustojo 
daug. Teleišai gyvena 
Armstrong Ave, Jersey 
ir yra plačiai žinomi 
apylinkėje, ypatingai 
kų tarpe.

labai
332

City, 
šioje 

katali-

Jersey 
rašė

—o—
Šiomis dienomis New 

nglų spauda ' plačiai 
pie vienų metų sukaktį nuo

įvykusios traukinio nelaimės 
Woodbride, N. J. Toje nelai
mėje likosi užmušta 85-ki ir 
sužeista 800 asmenų. Penn
sylvania kompanijos trauki
nys, susidedantis iš vienuoli
kos karų, važiavo 50 mylių į 
valandą per medinį tiltą. Til
tui sulūžus, ištiko baisi trage
dija. Ir tuojaus po įvykusios 
nelaimės įvyko tyrinėjimas. 
Tyrinėtojai surado kompaniją 
kalta 84-riuose prasikaltimuo
se.

39 iš 40 areštuotų* Hoboken, 
N. J, vyrai ir tik vieha mote
ris. 1951 metais Hoboken už 
girtybę areštuota 487 ir areš
tų dauguma įvyko sekmadie
nių rytais, todėl, kad nei vie* 
name mieste taip anksti saliū- 
nai nebūna atdari,, net nuo 
6-tos valandos ryto, kaip tik 
Hoboken. Ankstyvų gėrikų 
sekmadieniais didžiumą suda
ro atvykę iš New Yorko.

' Tačiau jau ir Hobokene pa
naikinta ankstyvas saliūnų 

^atidarymas sekmadieniais.
vHK —o—
t.

M
Tik 500 iš 1,192 mokytojų 

Jersey City gaus pakėlimą al
gų po du šimtus dolerių į me
tus. Kitiems mokytojams 
miesto administracija fciškina-

paprastas svetys, Hollywoodo 
žvaigždė, garsus novelistas, 
rašytojas veikalų ir ištvermin
gas idealistas Howard Fast. 
Nepaisant jo talentingumo 
švietime, jis turėjo “spavie- 
dotis” neamerikinės veiklos 
kongresiniam komitetui. Po to 
jis parašė ir pats išleido kny
gą “Spartakas,” kurią Ameri
kos vargingoji liaudis su di
džiausiu noru skaito.

Minėtam bankiete jis bus ir 
pasakys prakalbą. Įžanga $1.- 
50.

New Yorke ar kitam ko
kiam didmiestyje be maisto 

; liek moka įžangos, kad išgirs
ti jį kalbant.

Todėl lietuviai nepraleiski* 
te šios progos. D. J.

LLD 15 Apskrities 
konferehcija

Jau spaudoje buvo minėta 
apie LLD 15 Apskr. Konf. Ta- 
čiaus verta tai pakartoti, kad 
neįvyktų taip, kaip su nė* 
ktirių apskričių konferencijo
mis, kur apie pusė delegatų 
pariiirŠo atsilahkyti. TahklAu- 
sia, mat, delegatai būna iš
rinkti keliais mėn. prieš kottf., 
tad visai nenuostabu, jog 0a* 
simiršta'. Tokiuose atsitiki? 
rnuose geniausia keliomis diė* 
nomis prieš konf. delegatams 
tai priminti atvirutėmis, afb& 
bent kartą kitą paskelbti 
spaudoje.

15-tos Apskr. KonfėrencijA 
įvyks vasario 24 d. LDS Ktu- 

9305 Št. Claif 
10 vai. rytė* 

kad mūs# 
J. Simank

direktoriaus raštinę, pradėjo 
grasinti savižudyste, jei ne
gaus tikro prižado, kada jo j 
šeima atvažiuos, ir kada jis 
galės gauti darbą. Išsiėmęs 
skutamą peiliuką persipiovė 
rankos sąnarį ir siekė pjautis! 
gerklę, bet buvo sulaikytas.

Jei bent vienas taip gyveni
mo prispaustas tą padarytų 
Tarybų Sąjungoj, oi-oi-oi,

tikra problema. Gi seniai lau
kiamas požeminis susisieki
mas — subway, — 'nors ge
riausiam atsitikime, kaip eks
pertai sako, ims mažiausia 
šešis metus, kol bus prisireng
ta pradėti darbą. O pradėjus, 
kol bus iškasta ir pabudavota, 
Ims ir vėl nemažiau kaip sep
tynis metus. Vadinasi, jei ir 
nuo-šios dienos 'miestas galu
tinai nutartų įrengti požeminį 
judėjimą, tai iki pirmas trau
kinys su žmonėmis pradėtų 
važiuoti, dar paimtų 13 me
tų !

X

Kol tas bus atsiekta, Mont- 
realo Transportacijos Komisi
ja pagerinimui transportacijos 
tuojaui pakeis gatvekarius au
tobusais ant St. Catherine, 

) E., gatvės, taipgi pradžioj var 
saros ant Frontenac - Ibervil
le, o dar vėliau — ir St. Law- [ 
rence Blvd. Tam jau užsaky
ta pagaminti 75 nauji papras
ti autobusai ir 25 elektros jė
ga varomi.

—o—
Nežaisk su širdies liga

Miesto sveikatos direktorius, 
Dr. Adelard Groulx, stipriai 
perspėja tuos, kurie turi šir
dies ligą, kad nežaistų su ja. 
O jei žaisi, jis sako, tai 
tikras, kad į galą žaislą 

i loši.
Turintieji širdies ligą,

pasisaugoti bet kokio perdėji
mo — jėga ar kitaip, kas gali 
sulaikyti širdies plakimą. Jis 
perspėja:

Asmenys, turintieji širdies 
ligą, neturi nieko sunkiai kel
ti. Jie niekad neturt greitai 
bėgti; turi vengti greitai lip
ti laiptais. Jie niekad neturi 
valgyti perdaug ar pergreit, 

| nes nesuvirškintas maistas 
' Ii sunkiai atsiliepti ant 
I d ies.
1 Virš visko, Dr. Gmulx 

s vienas, 
privalo rūpestin-

■ gai sekti patarimus viešųjų
■ sveikatos specialistų, dar la
biau — prisilaikyti savo gy
dytojo išduotų ' patvarkymų. 
Tuo užtikrinsi savo gyvybės 
prailginimą.

—o—

viskas galima.
. —o—

Atžymėjo gimtadienį
Jurgis Pelakaųskas, kad at

žymėti savo žmonos Marijo
nos gimtadienį, “pereitą sek
madienį 
iriuosius 
atliko, 
malonu, 
žeidimo

pasikvietė s#vo arti- 
draugus ir gražiai tą 
Marijonai buvo tai 
kadangi ji nuo susi- 
yra ligonė.

—o—

Susi

bo Setainėje, 
Avė. Pradžia -X
Smagu girdėti, 
Apskr. Sekr. drg.
gražiai po operacijos sveiksta, 
ir tikisi, jog jau galės dalyki 
vauti Apskr. Konferencijdjė.

KlUbiečių pagerbimas

Visiems “gerai žinomas mū
sų Moterų Klubas bei jų vei
kimas. Metiniame jų susirinki*’ 
me Moterys nutarė pagerbti’ 
Klubo valdybą už tokį ^fa^U 
vedimą Klubo reikalų, surenr 
giant joms pagerbimo pobūvį 
su puikia vakariene. '

Minimas pobūvis įvyks koyo 
1-mą d; Klubo Svetainėje, tfž 
šią puikią vakarienę tik $J;. 
Norėdami kartu su klubiet^ 
mis papietauti, tikietUS bdtpv 
nai įsigykite iš kalno. JtiOįi 
gaukite pas rengėjas ar LDS 
Klube. Pradžia, 8 vai. Po va
karienės tęsis šokiai, iki vėlu* 
mos. . ' • j

Kitas klubiečių pobūvis j* 
vyks kovo 15d., irgi su vakar* 
riene ir dar .skirtingesne už 
kitas. Bet smulkiau able Ui 
bus pranešta vėliau. J. iebrys

Serga

Palmyra Trečiokienė susir
go, išbuvo kelias dienas Ro
yal Victoria ligoninėje, lai
mingai sugrįžo namo ir dabar 
baigia pasveikti.

Pilkonienė aplaikė sunkią 
operaciją. Ligonė randasi Ro
yal Victoria ligoninėje. Sene
lis Bielskis irgi buvo ligoninė
je, dabar grįžęs namo, bet 
dar tebeserga. J.—

itin 
augi-

Aš, iš žingeidumo užklau
siau dipuko: Tai dėl ko gi 
draugas bėgai iš savo tėvy
nės? O jis tuojau užraitojo 
savo dešinės rankos rankovę 
ir rodydamas man sako: Po
nas! žiūrėki: Jeigu tau bolše
vikai įkištų tavo ranką į karš
tą aliejų, tai ir tu bėgtai...

Aš gražiai paprašiau dipu
ką, kad jis manęs ponu neva
dintų, nes man- pono vardas 
labai baisus! Nes man ma
žam dar esant, diedukas 
man daug pripasakojo apie 
ponus baisių dalykų. Tadgi ir 
dabar aš net bijau išgirsti žo
di ‘ponas’, kad negaučiau šir
dies priepuolį.

Visi aplink sėdinti gražiai 
nusijuokė, o dipukas atkirto: 

nevadink, manęs 
žodis “draugas”

būk 
pra-

turi

jų tarpe radosi ir 
ristikė Grace, kuri 
rėkavo ir padėčiai 
pasijuto, kad jos “mink 
tas, lėšuojarltis ! $3,500; dingo
nuo jos sėdynės. Ir joks alsi- 
šaukimas, kad gal kas per 
klaidą kautą pasiėmė ir ----

Albany, N. Y

ja 
ši r

Teisybė, ant dipuko rankos i 1 \ \ v. , , j stebi, kad bilemačiau melsvai raudonas zy-L.v . I? 4 ,,-i- i Širdies liga mes, ir pora sasų. Bet- vėliaus . , “
r kad šalo manęs sėdintis senyvas Į 

jį grąžintų, vagišių nepaveikė I lietuvis nusivedė mane toliau 
ir jie jo negrąžino.

-o-—
Colgate Palmolive kompa

nijos 2,200 darbininkų pasi
rašė sutartį, išgaunant pakėli
mą mokesties 10 centų į va
landą. ' Šios kompanijos dar
bininkai turi nepriklausomą 
uniją ir jie sakosi, kad ge- 
riausį kontraktą pasirašė, ne
gu kada pirmiau jų istorijoje. 
Pirmiau valandinė mokestis 
buvo $1.79, d&bar bus $1,89.—o—

Public Service kompanija 
pakėlė važiuotę nuo 8 centų 
iki 10 centų. Darbininkai ga
vo pakėlimą algų 9 centus 

j valandai, ir gavo kompanija 
nuolaidų ant elektros nuo 1 
iki penkių milijonų dolerių į 
metus laiko. Fėro pakėlimas 
ir elektros ir gaso nuolaida į- 
eis galion 17-tą dieną vasario.

Graži dovana kompanijai, 
bet mažai pridėta darbinin
kams. Teisybė, darbininkai 
dirbs 40 vai., vietoje 44, su 
pakelta 9-niais centais mokes-, 
timi. Bet kompanija išgavo 
daugiau negu ji -davė. Pilietis

ir pakuždėjo man ausin: Ne
tikėk tam rupu...
aną subatos vakarą 
švogeriu prisigėrė 
mas ant cementinių 
sižeide savo ranką, 
kaltina bolševikus!

Aš sugrįžęs pradėjau kal
bėtis su senyvu dipuku,- že
maičiu. Klausiau jo, dėl ko 
jis bėgo iš Lietuvos? Jis sakė: 
Bėgo dėl to, kad jį jauni 
mokslinčiai labai įbaugino 
bolševizmu. Bet dabar labai 
gailisi, tokią didelę klaidą pa
daręs, net apsiverkė.

Klausiu jo: Ar dirbate kur? 
Ne, nebedirbu. Kur gyvenat?! 
Ant Frankfurdo, pas 
net , penki dipukai 
kambariuose.

Tai kaip jūs ten 
tiek daug į du 
Ot, gulime viens prie antro,

jis. išėjęs 
su savo 

ir p u Ida- 
laiptų su- 

o dabai

Southbury, Conn
Iš šios ūkininkų apielinkės 

dabar mažai girdisi naujienų. 
Seniau čia būdavo rengiama 
vasaros laike piknikai ir ki- 
tokios sueigos, sueigėlės.

Kaip būtų gražu, kad bent 
keletas lietuvių ūkininkų susi
tarę imtų ir atvyktų į Water
bury rengiamą pagerbimui d. 
K. StanisĮovaitienės banketą. 
Banketas įvyks kovo 15 d. 8 
v. v. 103 Grėen St. Svetainėje.

Šiame kam būryj bus malo
nus laiko praleidimas ir su 
seniai matytais pažinčių at
naujinimas. Apie banketą se* 
kite Waterburio žinias Laisvė
je. Kvieslys

Gelbėdamas savo giminaitį, 
papuolė į bėdą

Ponui ir poniai Augustams 
Pliskaičiams pabėgus iš Lietu
vos į Vokietiją, pateko į Ang
lijos zoną. 1947 metais jie 
pradėjo rašinėti pas savo ar
timą giminę (cousin) Joną 
Smigelį, kuris farmeriauja ne
toli Albany, Preston Hollow. 
Pliskaičiai rašinėjo, prašyda-

links- 
viskas 
maši- 
Todėl 
daly-

mūsų

Lietuvių Darbininkų 
Vienijimo 48 kuopos susirinki
me, laikytam vasario 7 d., bu
vo pakeltas klausimas gavi
mo naujų narių. Nors šitas su- 

’ sirinkimas buvo gana skait
lingas, bet trūko gyvumo dis
kusijose gavime naujų narių. 
Aš šięja norėčiau > pakalbėti 
apie keletą dalykėlių, 
svarbių Susivienijimo 
mui mūsų mieste.

čionai Amerikoje viskas pa
remta pasipelnymu ir doleriu, 
visi žmonės, biednesni, bago- 
tesni arba bagoti, yra privers
ti apsidrausti nuo visokių ne
laimių. šitame verslo amžiuje 
mažiausias dalykėlis turi būti, 
apdraustas, negalim nė žings
nio žengti be apdraudos.

štai, žmogus sveikas, 
mas, bet už kiek laiko 
pavirsta nelaime, ypač 
nų išplėtimo amžiuje, 
apdrauda yra būtinas 
kas.

Gauti naujų narių į
Susivienijimo kuopą dar yra 
galima, arba išlaikyti tuos pa
čius, kuriūos jau turime. Bet 
tai galima su pastanga ne 
vieno kurio nario, bet visų 
progresyvių žmonių. Taip, 

! kaip kuopos finansų sekreto- 
ir kad jie pa- i r*us išsireiškė susirinkime, 

ant farmos. į vienam per daug eiti ir 
- ■ prašyti priklausyti prie Susi* 

ninku. Jie manė, kad jie išgel- vienijimo. Galėtų atnešti dau- 
bes gimines iš nelaisvės, gaus &Įau blogo, negu gero, štai

pa--
turįs ■ mi, kad juos Smigelis atsiim-!

tų į Ameriką 
dės jam dirbti 
Smigeliams reikalinga darbi-

draugėje pagyventi ir.. dirbti.
Bet Smigeliams nebuvo ga-

! Įima su jais sugyventi. PliskaL 
Ne mažai išgerta j Čiai atvažiavo pas Smigelius

Kažin ar kas pagalvojate,!,1949 birželio mėnesį Iš- 
kad kiekvienas Montreale ir?uvo tlk lkl 5,<>- ‘M

[apylinkėje gyventojas, 1951 PaclV mcty- £asku! aPslK-vvc- 
[metais, kas dieną sunaudojo 
po 120.5 galionų vandenes?
Tai biskį pagerta'....
. Taip, žinoma/sako oficialia
apskaitliavimas. Bet tikrumo- j 000. Reikalauja už 63 dienas 
j e taip nėra. Per metus, mat, 
apskaitliuota, kiek galionų 
vandens sunaudota, padalyta, 
kiek,išeina ant kiekvieno gy
ventojo, ir už tai pasidaro 
toks didelis skaičius.

Pereitais metais ant 1,453,- 
778 žmonių sunaudota van
dens 63,954,690,000 galionų. 

[O prieš dešimts metų, 1941 
valgome duoną visi iš kupė- buvo 1,170,262 žmonių ir 

sunaudojo tik 47,891,920,000 
’ galionu vandens. 

Pirštu į __0_
vilką už grotų, v-, bado streikas .

no Newark, N. J.
Dabar Pliskaičiai užvedė 

bylą prieš Smigclius, reika
laudami daugiau kaip $25,-

lietuvius, 
dviejuose

šutei pat, 
kambarius ?

tos, o mėsą kožnas sau.
Minutą patylėjęs, žemaitis 

dipukas parodė su 
vieną didelį 
sakydamas: Aure veizėk f ir ! 
čia toks pats šlapiokas. Kai 
mūna tėvas turėjo tokia gra- kas atgal, kad St. 
žią kumeliokę, išvedė ją ant 
lauko, ir atbėgęs šlapioks ku
teno, kuteno, ir užkuteno.

Tai kas toks? Ar lapė? 
Ne, neb’cšlopė, unt kalnelio. 
Tai gal vilkas? Ne, nebevilko, 
unt vietos paliko.

Mano vaikai, čia Ameriko
je užaugę ir negirdėję žemai
čių kalbos, pilvus susiėmę 
rankomis juokėsi, kad pilvai 
neplyštų.

Ilgai besėdint pasidarė šal
ta. Mes pasikėlę traukėm į 
namus. Atsisveikinę, palikom 
dipukus ir šlapioką.

Zoo-Bllvęs.

Jau buvo rašyta kuris lai-
Paul I’Er- 
valdiškoje 
bedarbiai 

kilmės 
atsi

Lawrence, Mass. :

,” negu gero, štai 
vienas mūsų gerbiamas drg. 
M. K., nors nėra Susivienijimo 
nariu, bet jis padidino savo 
šeimyną dviem jaunais na
riais. Tai ar nebūtų galima ir 
mūsų progresyvišką šeimyną 
padidinti ?

Kita mūsų kuopos gerbia-“1 
ma draugė V. B., jauna narė, 
dėl kokių tai menkniekių, at-1 
sisakė prigulėti ant toliau.

šios dvi ypatos arba kiti 
mūsų progresyviai žmonės, ži
noma, negyvens neapsidraudę, 
žinoma, jie eis ir apsidraus 
turčių svetimose apdraudOs 
kompanijose. Jie jas parems. 

kad’J^ Pripažino jas geromis. Eis

buvę sunku
Smigelis atsa- 

nebuvo juos 
davė jiems

Adelaide,, Australija. — 
Tūlas pamišėlis Apšaudė 
kriketo lošėjus; nušovė vie
ną įr sužeidė kitą, iki tapo 
suimtas.

mito miesčiukyje, 
stovykloje gyveną 
emigrantai, Balkanų 
dipukai, negalėdami 
kviesti savo žmonų iš Vokieti
jos, buvo paskelbę vienos die
nos bado streiką. Tada fede- 
ralis darbo ministeris Milton 
Gregg pasižadėjo skristi į 
Genevą ir paskubinti atgabe
nimą jų žmonų. Bet, žinai... 
kas šildosi prie savo žmonos... 
nedaug teateina į galvą, kad 
kiti vargsta’be žmonų...

Kadangi ir dabar ten stovi 
apie 800 žmonių, visi bedar
biai ir darbų niekur nesimato, 
o darbo ministerio pažadai ir
gi nieko gero nerodo, todėl 
šio. mėnesio 5 d. grupė emi
grantų, ant pastato, kuriame 
jie gyvena, iškėlė didelę juo
dą vėliavą, o prie sientj prilip
dė atsišaukimus, kviečiančius

$1,134, po $18 per dieną. 
Prie to, būk jie davę Smige
liams $140 dėl išpirkimo iš 
nelaisvės.

Pliskaičiai pasakoja,
būk juos Smigeliai laikė ne
laisvėje, ir kad 
nuo jų pabėgti, 
kinėja, kad jis'

• pavergęs, kad
! laisvės, kiek jie norėjo. Jis už 
'darbą jiems apmokėjęs pilnai, 
būtent, davęs - patalpas ir val
gį veltui, ir mokėjęs $80 per 
mėnesį algos.

Teisms atsibūna Albany 
State Supreme Court prie Jus
tice Herbert D. Hamm. Kuo
mi ši byla užsibaigs, ateitis 
parodys. A. Gudzin.

ir atiduos savo sunkiai už
dirbtus dolerius, nors jos ir 
taip jau gana turtingos.

Tokiu būdu būtų gerai, kad 
šitie draugai dar kartą pers
varstytų tuos savo nuospren
džius ir pakeistų tą savo nusi-. 
statymą. Mes, progresyviai 
žmonės, vienykimės su prog
resyviais žmonėmis. Stiprinki
me savo organizacijas. Ištikus 
nelaimei suteiks pagalbos, 
atiduos paskutinį patarnavp 
mą, atėjus reikalui.

48 Kuopos Narys

*

Worcester, Mass
Žingeidus bus ketvirtas 
metinis bankietas

Vasario 24 d. 6 valandą po 
pietų įvyks Lietuvių Svetainė
je, 29 Endicott St., ketvirtas 
Iš eilės metinis bankietas Pro* 
gresyvių Partijos. žinome,; 
kaip puikūs praėjusieji bank lė
tai buvo, Ta draugiška nuotai
ka įvairių tautybių susirinku
sioje publikoje. Šių metų ban
kietas rengiamas dar kilniau: 
maistas bus iš 
kitais įvairiais 

1 Svarbiausią,( 
ir programoje

paukštienos su 
pridėčkais.
kad bankiete
dalyvaus ne

Arlington ir l^fonomkc dar
bininkai, kurie esate išdirbę 
15 metų ar daugiau ir, turite 
65 metus, galite gauti iš kom
panijų senatvės pėrisiją nustb* 
ję dirbti. Nes Stabilization' 
Board' pripažino, kad kompa
nija turi apmokėti darbinin-. 
k'ams priklausančias al£as«. 
Tuo reikalu tūfrite matyt 
Ralph Edson, Manager of 
the Industrial Relations, 500 
Broadway, Lawrence. If gavę 
kopiją nueikite į AFL LokaH 
1113, 575A Essex St. patik
rinimui. Jie suteiks jums dati- 
giau informacijų.

-----O— “ . •• r'’

North Andover valdžia ati
ma iš kelių- žmonių gyvenifno 
vietas dėl projekto. Jų tarj>ė 
randasi ir Domininkas Buliu
ką. Kur juos kraustys su stu-’ 
bomis, tai dar nežinia.

S. Peitkatiikas j
- ■ »■■■■ ■"* ' ■ ■ ■ ■    ■    I. ..<■ I į l^i !■ MII. III.

TeL A V, 2-4026

DR. JOHN REPSHIS
' * (REPSYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: Ž-i If 64 
Nedėliomlš If SventadiėniAld: 

tiud 10 iki 12 fytn.
495 Columbia Rd.

DORCHESTfcft, MASS.

CHARLES J. ROMAN

iįB........ ii i.r.MMtAJ.

5 pusi.—-Laisvė (Liberty)-Šes tartie n., Vasario-Feb. ’i6,\i^52
Ii t'li Ii |l 1 H t' . A

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki tęs prte manęs dieną 
ar naktį, ąreit suteiksime modernišką jjatarfta- 
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermenine. Mūsų patarnavimu ir ; * 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Varnon St., Phila., Pa..
Telefonas Poplar 4110’ * - ; .
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NebYoiliPzW/zfeZlriloi
“Birute’-liaudies opera

Taip ją užvadino kompo
zitorius- Mikas Petrauskas. 
Taip dabar vadinasi “Birutė” 
liaudies opera filmoje.

Birutė —- garsūs vardas. 
Daug Amerikoje gimusių lie
tuvaičių vadinasi Birute. Bet 
Palangos Birutės gyvenimas 
buvo labai komplikuotas. Nors 
ji tapo kunigaikštiene ir pa
gimdė Vytautą, bet vėliau Jo
gailos budelių tapo pasmaug
ta ar prigirdyta.

Šį sekmadienį, vasario 17- 
tą, 3 valandą po pietų, Liber
ty Auditorijoje, Atlantic Avė. 
ir 110th St., Richmond Hill, 
N. Y., bus rodomi Birutės per
gyvenimo bruožai. Filmą “Bi
rutė” vaizduoja prieš šešius 
Šimtus metų buvusį abelną lie
tuvių gyvenimą. Būkime visi, 
įžanga nemokama. Rengia 
Lietuvių Namo Bendrovė.

Aš’ Būsiu.

Pasimokė iš kukluksu
Du užsimaskavę pagalvių 

užvalkalais plėšikai atėmė iš 
banko vedėjo $5,800.

Plėšikai buvę nakčia įsiga- 
vę per užpakalinį langą į 
banko pastatą, 1305 Prospect 
Ave., Brooklyne. Kai tiktai 
vedėjas atėjo, įsakė atidaryti 
spintą, susižėrė iš ten viską 
išdūmė.

Neranda žmogžudžiu

ir

Policija vis dar neranda, 
kas nužudė lėktuvo vairuoto
ją Leo Hartunian, 27 metų. 
Jis buvo atrastas užmuštas sa
vo bute 67-66 108th St., Fo
rest Hills. Jį atrado po to, 
kai jis pirmu kartu per ket
verius metus išliko iš darbo.

' -Sekdama jo knygelėje su
rašytais afcie 50 adresų, poli
cija apklausinėjo tuos asme
nis, bet iš to nieko nelaimėjo.

Būty smūgis taikai 
ir darbo žmonėms

Daily

Malioriai buriasi 
apginti savo vadą

Graikai marinirikai prašo 
skubiai gelbėti jų narį

Jungtinių Valstybių Teisda- 
rybės • Departmentas pasimojo 
išdeportuoti tos unijos vadą, 
general į sekretorių Nicolas 
Kaloudis. Numatyta jį išvežti 
Graikijon laivu Vulcania, ku
ris išplauks šio menesio 23— 
Čia.

Graikų unija — Federation 
of Greek Maritime Unions — 
New Yorke atsišaukė į visus 
amerikonus, ypačiai į newyor- 
kiečius. Prašo skubiai veikti, 
siųsti protestus;‘ Kad protes
tus siųstų ' organizacijos, o 
taip pat ir atskiri asmenys. 
Adresas: Immigration and 
Naturalization Service, 70 Co
lumbus Ave., New York, N. Y. 
Ragina reikalauti, kad Kalou- 
dis’ą nedeportuotų.

Paskuba yra keleriopai 
svarbu. Laiko maža. O jeigu 
jį dabar išdeportuotų, jam

gręsia tuojautinis teismas 
mirtis. Dėl to jį ir skubina 
deportuoti, sako unijistai.

Kovo pradžioje Graikijoje 
militariškas teismas teis apie 
100 vyrų ir moterų, kairiojo 
demokratinio fronto narių. 
Ta taikos organizacija nese
niai tapo uždaryta. Uždaryti 
ii' paskutiniai du priešfašisti- 
niai laikraščiai.

Teismas ii’ bausmės nuteis
tiesiems taikomos tuo laiko
tarpių, kuriuo nebus UN Ge
nerates Asemblėjos posėdžių, 
kad Graikijos ponams nerei
kėtų rausti prieš demokrati
nes delegacijas.

Unijistai taipgi nurodo, jog 
persekiojimas jų vado prasi
dėjo po to, kai unija pareika
lavo pakelti algas menkai 
teapmokamiems graikų mari- 
ninkams.

ii'

Žino savo bizni
WestSavininkas namo 4

104th St., New Yorke, gali bū
ti šiandieniško “gero ameriko
no” pavyzdžiu. Jis- tikrai mo
kėjęs pelnytis. Jisai dešim
ties apartmentų namą perdir
bęs į 45 “butus”—dėželes.

Gaisragesybos viršininkas 
Loftus dabar ten pastatė nuo
latinę gaisragesių sargybą, 
nes nuotikyje gaisro sausa
kimšai sugrustos šeimos, dau
guma su mažais kūdikiais, su
spirgėtų.

' Demokratai jąu turi 
delegatus

New Yorko Tammanės

Darbiečiai priešingi 
militarizavimui
musu jaunimo

Amerikos Darbo Partijos 
sekretorius New Yorko valsty
bėje Arthur Schutzer įteikė 
senatinei komisijai memoran
dumą. Jame pareiškia Ameri
can Labor Party priešiškumą 
militariz’avimui jaunimo. Sa
ko: “reikia tuojau sustabdyti 
karą Korėjoje, ne plėsti jį.”

Kongreso bandymas Įvesti 
verstiną militarišką muštrą 
jaunuoliams nuo 18 metų iš
šaukė tą darbininkų partijos 
protestą. Darbininkai sako, 
jog jau kupinai bloga tas, kad 
18 ir pusės metų vaikinėliai 
btma draftuojami. Siūlomasis 
nuo 18 metų muštras faktinai 
būtų draftu, tik oficialiai tuo 
nesivadintų.

Rinkimų metais valdininkai 
prisibijo atimti nuo jaunuolių 
tą pusmetį oficialiai, tad ban
do prisidengti tuo 
terminu Universal
Training (sutrumpintai — 
UMT).

ALP nurodo, kad militari
zavimas neišvengiamai stumia 
šalį į karą. Reiškia didesnį 
šalies aptaksavimą ir skurdą.

n eaiškiu 
Military

Queens gyventojai 
gina persekiojamus

Darbininkų laikraštis 
Worker, anglų kalboje, yra 
pasimojęs New Yorko mieste 
su apylinkėmis gauti 15,000 
prenumeratų. Skelbia jau ga
vęs 9,500. Bet nusiskundžia, 
kad pastaruoju laiku vajus ei
na lėčiau. O yra nusistatyta 
vajų baigti su pabaiga šio mė
nesio.

Laikraštis nurodo, jog dar
bininkų priešai trokšta, kad to 
laikraščio skaitytojų skaičius 
ne daugėtų, bet mažėtų. Jie 
nori, kad jis visai užsidarytų. 
Jo nekenčia dėl to, kad jis yra 
pirmiausiu ir stipriausiu balsu 
už darbininkų reikalus ir tai- 
fcą. D. S. R.

Qucqns apskrities, gyyonto- 
įai'darbo -žmonės,’ kaip'ir bi
le kurįo£ kitos apskrities dar
bo ‘žmonės, atsiliepią į darbi
ninkiškus reikalus gausiai ir 
greitai. Darbininkų laikrašty
je Daily Worker skelbiama, 
kad per vieną praėjusią sa
vaitę tos apskrities komunis
tai sukėlę apsigynimo fondui 
$5,000.

Tokiai sumai reikėjo daug 
dešimkių, dolerių ir smulkes
nių aukų, daug žmonių prisi
dėjo.

Kas nors pilnas įsivaizdavi
mo ar išgąsčio paskelbė, kad 
upėje ties Bronx yra auto su 
prigėrusiais žmonėmis. Atsku
bėjo 
būrys, 
buvęs 
dingą,
griaučiai paskandinti.

nepaprastos pagalbos 
Auto atrado. Bet ir tas 
vogtas, viskas, kas nau- 
iš jo išinąta ir tiktai

mokyk- 
gaisras

Brooklyno liaudies 
loję 179 buvo kilęs 
drabužiams pasidėti kambary
je. Tiria priežastį.

Vachs,Robert Taylor ir Deborah Kerr f Urnoje 
ketvirtas mėnuo rodomoje Astor Teatre ant Broadway, 
Ne w Yorke.

eteris Carmine G. DeSapio jau 
paskelbė viiscnybės paskir-1 
tus demokratų konvencijon; 
delegatus ir alternatus. Tar
pe jų randasi apskrities pre
zidentas Vagneris, F. D. Roo- 
seveltas ir prokuroras Hogan.

Eiliniai nariai delegatų pa
rinkime neturėjo jokio balso. 
Balandžio mėnesį įvyksian
čiuose * pirminiuose balsavi
muose jie gali balsuoti arba 
nebalsuoti, lyderių paskirti- 
niai ‘vistiek važiuos konvenci
jom Kiekiai balsų tiktai paro
dys, kuris tarp jų turi dau- 

įtakos vietos politikie-(
t cerį pastebėjo per stiklinį du
rų viršų ir atidarė jam duris.

Bučeris vos nesušalo

giau 
riuose.

Negalės patys save 
“tyrinėti”-.•n

Brooklyno valdinės -taksų 
raštinės valdininkai apsižiū
rėjo, kad,, kongresinė komisi
ja išsigabeno į Washington^ 
vietinės raštinės veiklos re
kordus.

Vietinė prokuratūra protes
tavo. Sakė, kad jie čia patys 
būtų visą dalyką ištyrę. Spė
liojama, kad visašališkosios 
iždinės atsiųstieji tyrinėtojai 
nepasitikėjo atsidėti ant vie
tinių, kurie galėjo vieni su ki
tais turėti ryšius. 

___ i_____

Baliavodami ponai 
ima kvailioti

Bankierių Klube įvykusia
me New Yorko Prekybinės 
Tarybos bankiete praėjusį pir
madienį ponas L. D. Greene 
pasiūlė nugriauti New Yorko 
Third Avės, aukštąjį geležin
kelį (elevated). Girdi, iš jo 
gautų 54,000 tonų plieno.

Ponui Greene (visąšališko- 
jo produkcijos autoriteto vaL 
d įninku i) visai neatėjo gal
von, kad milijonams miestie
čių būtų atimta transportacija. 
Jam, aišku, ji ir nereikalinga. 
Toki ponai keliauja lėktuvais, 
limozinais, taksikais.

Gerai jam vietinis viešie
siems darbams komisijonie- 
rius Hand pastebėjo, jog ge
ležinkelio klausimas priklau
so Trans portaci jos
spręsti. O kas liečia pUeną, 
jisai sakė, apie 10,000 tonų 
visjipmtvartojamo plieno gu
li išilgai viduryje gatvių at
likusiais gatvekarių bėgiais. 
Bet toną iškasti kainuoja 
$116.

Tarybai

nešauks atgal jei nebus 
ro...”

Laikraštis su tuo raštu 
siekė Korėjos frontą. Kulk 
krintant . aplink, 
mirštant, gavusiems, laik 
kariškiams tas viskas neatro
dė pikniku. Dėl to jie nu
sprendė tam nematanęiam k a- 
ro vaikinėliui parašyti' laišką. 
Laiške, greta kitko, rašė t

“Mielas Bill
“Džiaugiamės, kad jūs 

atbuvote savo tarnybą ir 
jūsų nešauks atgal, JE 
NEBUS KARO. Gerai, sū 
jums turime žinių. Ką-gl, tu 
manai, mes turime čia. Tos 
50-to kalibro kulkos zvembia 
virš galvos šiuo pačiu momen
tu. Spėjame, kad laivyne* ne
gavote pauostyti 
žarnų, kaip mes, kad'ga

, me čionai. Kaip ten nebuvę, 
esame jūsų draugais...”

• Ties ta vieta laiško 
mitingas įvyks i prasideda jau 

| Syta. Antruoju 
• šo:

“Tas laiškas 
no šposas, bet 
dėjusį 
mušė kulkosvaidžio šūviai. 
Buvo puikus vyrukas... Aš vi
sai nejuokauju, kuomet sakau, 
kad ši vieta nėra juokavimo 
vieta, ji yra karas. Pragariš
kas karas. Tai toks dalykas, 
kurio nei vienas musu niekad 
nepamiršime...”

AFL

New Yorko unijistai malio
riai mobilizuojasi apginti sa
vo vadą Louis Weinstock, ku
ris yra auka ragangaudisko jo 
Smith įstato. Sykiu jie mobili
zuojasi pasmarkinti veiklą už 
atšaukimą to įstato.

Morris Schwartz,
Painters Lokalo 905 -preziden
tas, greta kitko, pareiškė:

“Smith Aktu einant teisi- 
W ę i n s t o c k ’ o, ž y m a u s

j Maliorių Brolijos vado 
25-rius metus, yra pirmi- 

išbandomuoju 
darbininkų. Mes 

sustabdyti tuos 
teismus,

mas 
AFL 
per 
niu 
ant 
me 
kontrolės 
prieš darbo unijų, vadus nuo I 
šio miesto iki Honolulu.”

Maliorių speeralis masinis 
mobilizacijos 
išvakarėse prasidėsiančio teis
mo. Weinstock’o ir kitų 15- 
kos darbininkų vadų komunis
tų teismas prasidės kovo 3- 
čią, Foley Square. O masinis 
mitingas rengiamas kovo 1 — 
mą, 2 vai. po pietų, Hotel 
Cornish Arms, 311 W. 23rd 
St.

puolimu
privalo-
min ties 

atsuktus

Mitingą šaukia ir unijistus, 
taipgi bendrai darbininkišką
ją visuomenę kviečia specia
ls unijistų komitetas: Pain
ters Committee to Defend 
Louis Weinstock and to 
peal the Smith Act.

R

ka-

pa-
oms

vaikinams
•aštį

aip:

jau 
kad 
IGU 
lineli,

kraujo ir
ima-

tąsa
kita ranka| ra- 
rahkraščiu ra-

prasidėjo kai
ta laišką pra- 

vaikinėlį šį rytą už- 
kulkosvaidžio

Mieste pasklido 
sirgimai tymais

Mills, gyvenantis 
3th Road, Broad 
Queens, sako, kad 
to išlikusioj o gyvu 
4ys už savo lengvą
laiškas jam parodė tikrovę.

NEWARK, N. J.
Sietyno choras rengia žaislų 

Ukrainų salėje, 57 Beacon St., 
ark, N. J., vasario (Feb.) 24 
ncdčldienio popiet), pradžia 
trečią (3) valandą. Po žaislų, kur 
bus duodamos geros dovanos, užkan
džiai ir kavos, dar priedams bus 
pridėta graži lietuviška dainų, mu
zikos, žaislų ir šokių programa. Vi
sas ir visus kviečiame i šį įvairų 
parengimėlį. — Sietyno Komitetas.

pare, 
Nevv- 
dicną 
lygiai

WILKES BARRE, PA.
LDS 7-ta kuopa rengia vakarienę 

nedčlioj, 24 d. vasario, 1952, Lietu
vių Tautiškos ~ 
206 arish St., 
Prasidės 4 vai. 
vai. vak. Todėl 
ir lietuvaitės, kaip iŠ vietinės apy
linkės, taip ir iš toliau, seni ir jau
ni, be skirtumo pažvalgų, kviečiami 
visi dalyvauti, 
skanių paršiukų vakariene su viso
kiais prismokais. Taip pat bus pui
ki muzika ir visokių gėrimų, o li- 
kietas tiktai $1.50 ypatai. — Kvie
čia Komitetas. (34-35)

Parapijos svetainėj, 
Wilkes-Barre, Pa. 

popiet; vakarienė 6 
gerbiamieji lietuviai

nes mes

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugystė rengia vaka

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

(33-34)

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvių Moterų Klubas rengia 

pažmonį kovo 8-tą, šeštadienį. Tai 
įvyks apvaikščiojimui pasaulinės 
moterų dienos. Bus visokių įvairu
mų. Visus širdingai prašome atsi- 

' lankyti ir paremti taip svarbų pa- 
I rengimą, nes mes, moterys, visur 
• pirmutinės su pagalba visokierps ge- 

108 E į Hems darbams. Bus skanių valgių

(Jhannel, 
jis ieškos 
ir atsipra
kai bą. Tas

Aido Choras

ir gėrimų. Pradžia 6 vai vakaro.
Kviečia — Moterų Klubas.

(33-34)

REIKALAVIMAI
Pageidaujama biznio merginos 

gyventi patogiame apartmente su 
kita mergina Jacskson Heights, L. I. 
Tel. III. 7-0967. Šaukite: 9:15 AM. 
ar po 8 P. M. (34-38)

Valdinis Sveikatos Depart
mentas gale praėjusios savai
tės skelbė,' kad šį sezoną mies
te buvo jau 5,000 susirgimų 
tymais (measles).

kai]) paprastai. Klemka ( daugiausia, 1,800
Nugalėjimui 

to ligoninėms 
valdine įstaiga 
taip vadinamo 
bųiin vaisto, kad 
greitai ir prieinamiai p 
liauti savo klijenta'ms.

Sumanęs pataisyti biskelį 
pagedusią šaldytuvo durų 
klemką, Woodside bučeris 
Thomas Marino nuėmė iš vi
daus pusės rankeną. įėjęs vi
dun jis užsimiršo, duris už
darė,
šį kartą- gerai veikė — užsi- | 
rakino. Trypdamas, šokda
mas, kad nesušaltų, bučeris 
šaldytuve išbuvo virš valandą 
laiko iki bučei’hėn įbėgo vai
kutis. Vaikas-kostumeris bu-

Nenusileis nedarbo 
apdraudos klausimu

New Yorko unijistuosc kilo 
nuožiūra, kad Valstybės Sei
melis bandys delsti ir galuti
nai nutrinti iŠ šios Seimelio se
sijos reikalavimą 
Hughes-Brees įstatą, 
žada nuolat klabinti 
duris tuo reikalu.

Tas įstatas skaitomas labai 
žalingu valstybės bedarbiams. 
Juo ’ilgesnį laiką asmuo jšbus 
be darbo, juo
uždirbs, tuo mažiau 
gaus pašalpos iš 
fondo.

atšaukti 
Unijistai 
Seimelio

mažiau jisai 
jisax ‘ te- 
bedarbių

atšauktiTą įstatą reikia 
tuojau, kol dar nespėjo pada
ryti bedarbiams didelės žalos. 
Mat, einant tuo įstatu, didžio
sios, nuolat dirbančios firmos 
nebemoka arba visai mažai 
besumoka duoklių į bedarbių 
fondą. Tad pavėlavimas įsta
tą atšaukti patuštintų bedar
biams apdraudų iždą. Masi
niam nedarbui užėjus nebebū
tų iš ko bedarbiams pašalpas 
duoti, nes iždas būtų tuščias.

Brooklyne 
susirgimu.
ligos miestos

ii- gydytojams 
duoda voltui 

Gamma Glo-
jie galėtų

Kare jnokij nėra
Queens gyventojas

Mills, 18-kos metų vaikinėlis, 
Į aną dieną gavo murziną, su
lietą laišką. To laiško gavimas 
jį labai sujaudino. Jis nuo to 
laiško pasijuto mažučiu, nors 
rašytojų to laiško jis nepaži
no. Laiškas buvo iš Korėjos 
fronto.

Bill

Tam laiškui priežastis ga
vosi jam visai netikėtu būdu. 
Mills, pabuvęs trejetą mėne
sių militariškoje tarnyboje 
laivyne, buvo atleistas dėl nėr 
sveikatos kojoje. Kaipo jauni
kaičio kpmercinio laikraščio Į 
Daily News reporteris užklau
sė tuščią klausimą. Tik tuščių 
klausimų ’ir tekiausia pas dar
bininkus, neš bijomasi, kad 
rimtą klausimą pastačius dai> 
bininkai atsakytų nepatenki
namai tiems laikraščiams.

Klausimas buvo: “Ar daug 
tikiesi pasiūlymų vestis šiais 
metais?”

“Nemažai. Ne dėl to, kad 
būčiau labai pageidautinas, 
kaipo vyras. Vienok pasklido 
žinia, kad aš atbuvau laivyno 
tarnybą ir veikiausia manęs

VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
Kreipkitės pas lietuvius

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

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

Telefonai; Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111
J

Choro Prezid

SKRLBKITkS LAISVOJE

PRANEŠIMAI

15-tos 
Music 

atvykti

Reguliarė 
penktadienį, 
vakaro 8 
Room. Visi 
laiku.

pamoka įvyks šį 
vasario

valandą,
prašomi

RICHMOND HILL, N. V.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, vasario (Feb.) 20 
d., pradžia 7:30 vai. vakare, bils Li
berty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill,- Ni Y. Kviečia
me visus narius dalyvauti susirinki
me ir užsimokėti duokles už 1952 
m. — Valdyba. ’ (34-35)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas. 
/ <

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

PETRAS KAPISKAS
} IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

-; /
Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJĄM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stengei’ & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 
. Tel. ST. 2-8342

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS tEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

6 pusi.—Laisve (Liberty). Sestadien., Vasario-Feb. 16, 1952




