
Jie apsirūpinę.
Par apie skūpuolius.
Komunizmas Meksikoje.
Dar trys nusidėjėliai.

Rašo A. BIMBA

Nevalia mūsų valdininkus 
vadinti kvailiais, nes jie to* 
kiais nęra. Jie moka savo kai
lį gelbėti. Štai pasirodo,’ kad
New Yorke “civilinis apsigyni
mas“ turi slaptai įsteigęs val
dininkams slėptuvę nuo ato
minės bombos.

Jie, matote, gražiai apsirū
pinę. Jeigu pasisektų išpro
vokuoti naują karą, valdinin
kai saugiai pasislėptų, o mes, 
eiliniai piliečiai, už jų gi’ie- 
kus turėtumėme atpakūtavoti.

Aną dieną šioje vietoje pa
bariau didžiuosius skūpuolius. 
Tuo reikalu dabar man rašo 
ilgą laišką d. A. K. Jis asme
niškai žinąs net du tokius skū
puolius. Vienas jų mirdamas 
paliko $17,000, kurių daugu
ma pateks jo turto “apiekū
nams” ir valdžiai. O gyvas bū
damas, girdi, gailėjo pinigų 

' A&ikraščiu i u žsi prenu m erų oti.
Skaityti žmogus mylėdavo, 
“tai ateidavo pas šiaučių, kur 
visokie laikraščiai pareina, ir 
pasiskaitydavo.“ ,

Kitas skūpuolis, sako, pali
kęs turto apie $40,000 vertės. 
Gyvas būdamas dar priklausė 
prie pažangaus choro, bet 
šiaip už centą būdavo pasiry
žęs numirti. Chore mada ruoš
ti savo nariams “birthday” 
pares. Skūpuolis labai mėg
davo per tas pares ūžti ir ki
tų geru išsigerti. Bet kai atė
jo jo kaleina, jis išėjo laukan 
ir nesugrįžo ne tik su buteliu, 
bet ir tuščias.

Jo irgi turtelis atiteks pir
ate vietoje apiekūnams ir 
vardžiąi.

’ Toks gyvenimas nei garbės, 
rrei naudos neduoda.

Velniop eina ir Meksika. 
Mūsų valstybės departmentas 
paskyrė beveik visą milijoną 
dolerių mūsų propagandai 
Meksikoje, kad tą “nelaimin
gą“ kraštą atkariauti nuo ko
munizmo. Taip teigia Wa- 
shingtonas. Meksika nelabai 
nori ginkluotis, net mūsų gink
lais. Ji linkusi laikytis beša
liškai.

O tai reiškia nei mažiau, 
nei daugiau, kad ją “pasiver
gė“ komunistai.

.Bet jeigu tai tiesa, tai tas 
milijonas dolerių bus kaip į 
vandenį numesti.

Amerikos Lietuvių 
nartraukė iš Europos

Taryba 
tris dar 
esą tik 

neseniai pasprukę iš Lietuvos. 
Jie apgavę tris rusus, žuvinia
me laive juos uždarydami ir 
užkaldami.

Dabar ALT vežios juos po 
miestus ir žmonėms rodys. Už 
pamatymą ims pinigus.

O tie fašistukai keiks Lie
tuvą, meluos susiriesdami. Jų 
sąžinė nesveika ir nerami. Jie 
.pasielgė kriminališkai. Už to
kį prasižengimą Amerikos į- 
statymai jūrininkus 
baudžia.

Bet, aišku, čia jų 
nebaus. Jie tarnauja
jai. Jie niekina Lietuvą.. Jie 
vadinami kankiniais. Jie gerai 
apmokami.

sunkiai

niekas 
reakci-

Beje, įdomu: Kryžiokai sa
ko, kad Lietuvoje seniai nebe
liko lietuvių. Tai kaip ir iš kur 
Šitie trys vyrukai ’ pabėgo? 
Juk jų čia atsiradimas ir gyri- 

^rnasis, kad jie pabėgo nuo Lie- 
yivos laivo, padaro tuos kry
žiokus melagiais^

Pabėgėliai gyveno Lietuvo
je. Niekas jų neareštavo, ne- 
Skis, neištrėmė. Dar gerus 
darbus Saldžia davė. O, mat, 
kuomi jie dabar tai Lietuvai 
atsimoka!

Kas gi sakė, kad lietuvių 
tarpe neatsiranda nenaudo-
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AMERIKONAI ATMETA 
SOVIETU SĄJUNGĄ KAIP 
PALIAUBŲ TĖMYTOJĄ
Bet sutinka priimti Lenkiją ir 
Čechoslovakiją į temytojus

Korėja. — Šiaurinė Ko
rėja siūlė Sovietų Sąjungą, 
Lenkiją ir Čechoslovakiją 
kaip bepusiškus (neutra
lius) temytojus busimųjų 
paliaubų. Amerikonai at
metė Sovietus, bet sutiko, 
kad Lenkija ir Čechoslova- 
kija būtų tarp paliaubų 
vykdymo tėmytojų.

Amerikonai, iš savo pu
sės pasiūlė N o r v e g i j^ 
Švedija ir Šveicariją kaip 
neutralius paliaubų temyto
jus.

Tėmytojų pareiga bus žiū
rėti, kad nei vieni nei kiti 
kariaujantieji nestiprintų 
savo jėgų per sutartą lai
ko tarpį po paliaubų sutar
ties pasirašymo.
KARO VEIKSMAI

Amerikonai su tankais 
buvo prasiveržę porą my
lių pirmyn viduriniame ir 
vakarinime frontuose. Bet 
šiaurinių korėjiečių artile
rija atmušė juos atgal iki 
senųjų pozicijų.

Šiaurinės Kūrėjos liaudi
ninkų radijas skelbia, kad 
jie sausio mėnesį šiemet pa
darė sekamų nuostolių ame
rikonams ir jų talkinin
kams:

Užmušė, sužeidė bei ne
laisvėn paėmė 11,720 karei
vių ir oficierių; pagrobė 
880 šautuvų, 88 kulkosvai
džius, 32 patrankas ir daug
*   - ■ . -- -- ~  ---------------------------------------- —-— -----------------------

Amerika statosi lėktuvu
bazę Cyprus saloje

Nikosia, Cyprus. — An
glija davė leidimą Amerikai 
pasistatyti didžiulę karinių 
lėktuvų stovyklą Cyprus sa
loj, rytiniame Viduržemio 
Jūros ruožte.

Iš tos stovyklos galės 
veikti ir naujieji milžiniški 
Amerikos bombonešiai B- 
36. Tai bus dalis anglų - 
a m e r i k o n ii plano Vidu
riniams Rytams “ginti” nuo 
Sovietų Sąjungos.

Ta karinių lėktuvų bazė 
lėšuos 15 milijonų dolerių. 
Joje bus laikoma apie 3,000 
amerikinių lakūnų ir- me
chanikų.

Vakarų Vokietijos valdžia 
areštuoja taikos draugus

Essen, Vokietija. — Va* 
karinės Vokietijos policija 
uždraudė Vokiečių - Sovie
tų Draugiškumo organiza
cijos susirinkimą ir arešta
vo 30 žmonių už tai, kad 
jie skleidė • lapelius, šau
kiančius taikytis su Sovie
tais ir priešintis vokiečių 
armijos atkūrimui.

ORAS. — šalta ir giedra.
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visokios amunicijos; sunai
kino 57 amerikinius tankus, 
55 karinius automobilius, 
12 patrankų; nuskandino 
64 amerikonų ir jų talki
ninkų laivus; pagrobė 20 
medinių laivų; nujovė 174 
amerikinius lėktuvus ir su
žalojo 165 kitus.

Nubausta motina 
negro veterano, kurį 
policija užmušė

Trenton, N. J. — Pernai 
rugpjūtyje policija užmušė 
negrą karo veteraną Rober
tą Kelly. Dabar gi miesti
nis teisėjas Albertas Coo
per nubaudė Kelly’o moti
ną, kuri gynė sūnų nuo 
žmoguždiško policininko.

Teisėjas nušnekėjo, kad 
jeigu motina nebūtų įsiki
šus, tai sūnus nebūtų už
muštas.

Berniukas peršovė 
Irano vice-premjerą

Teheran, Iran. — Penkio
likos metų berniukas Mo
hamed M. Rafiee pavojin
gai peršovė Hosseiną Fate- 
mi, premjero Mossadegho 
pavaduotoją, kuomet Fate- 
mi kalbėjo tautininkų par
tijos susirinkime kapinėse. .

Šovikas priklauso maho- 
metoniškai iraniečiu tero
ristų organizacijai, vadina
mai Fedavan Islam. Jie 
smerkia Mossadegho val
džią už . pasidavimą an
glams - amerikonams.

Areštuotas šovikas prisi
pažino, jog tykojo nužudyt 
premjerą Mossadeghą ir 
teisingumo ministrą A. 
Alaie, bet jie per toli buvo; 
todėl jis šovė Fatemį.

Žuvo 31, sudužus 
anglų lėktuvui

Palermo, Sicilija.— Sudu
žo keleivinis anglų lėktu
vas į kalną. Manoma, žu
vo visi 26. keleiviai ir 5 
įgulos nariai.

Lėktuvas skrido iš An
glijos į Kenyą, anglų kolo
niją lytinėje Afrikoje, kur 
statoma nauja karinių lėk
tuvų stovykla.

Dauguma keleivhj buvo 
siunčiami tam darbui me
chanikai bei inžinieriai.

MALAJIEčIAI NUKOVe 
DAR 7 ANGLUS

Singapore.—Mala jos par
tizanai netikėtai užklupo ir 
nušovė dar 7 angliK karei
vius Ipoh gumos plantaci
joje. Pasiėmė jų ginklus ir 
pabėgo.

, ------------ . .... . — . . . ...... ... BU

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

Senatoriai tyrinėja, kaip keturi VAKARŲ VOKIETIJA BUS 
politikieriai pelnė $2,700,000, 
pirkdami laivus iš valdžios

Washingtonl— Senato ko
misija pradeda tyrinėti, 
kaip keturi politikieriai pel
nė 2 milijonus, 700 tūkstan
čių dolerių už parduotus 
jiefns valdžios ‘laivus.

Penkis “atliekamus” nuo 
Antrojo pasaulinio karo ži
balinius laivus jie. pirko iš 
valdžios už 100 tūkstančių 
dolerių ir paskui pardavė 
kitiems už $2,800,000.

Taip pasipelnė buvęs de
mokratas k o n g r e smanas 
Joseph Casey, admirolas 
William F. Halsey, buvęs 
Amerikos valstybės sekre
torius Edwardas R. Stet- 
tinius ir Jungtinių Valstijų 
ambasados narys Julius C. 
Holmes Londone.

INDIJOS KOMUNISTAI PASIRODĖ ANTRA 
STIPRIAUSIA PARTIJA RINKIMUOSE

New Delhi, Indija. — Į 
Indijos seimą tapo išrinkta 
bent 27 komunistai, pagal 
dar nepilnus apskaičiavi
mus.

Kandidatai premjero Neh-. 
Ui Kongresinės Partijos lai
mėjo 323 vietas Indijos sei
me. Bet skaitlingiausia po 
jų partija seime bus komu
nistai.-
L Indijos -'seimas susideda 
višo iš 495 atstovų.

Bet į segių provincijų 
(valstijų) vfįtįnius seimus

Valdžia pakels plieno kainas 
už 15 centų priedą darbininkam

Washington. — Valdžia 
pataria pakelti plieno dar
bininkams algą po 15 cen
tų valandai, bet už tai pa
didinti plieno kainą pustre
čio iki trijų dolerių tonui, 
kaip praneša United Press.

Charles E. Wilson, kari
nės pramonės mobilizuoto- 
jas, sakė prezidentui Tru- 
manui, kad už kiekvieną' 
pridedamą darbiu i n k a m s 
centą turėtų būti leista pa
kelti plieno kainą po pusę

Pasinaujino kainų “katas' tarp 
New Jersey gazolino stočių

Jersey City, N. J.—Pasi- 
naujino kainų “karas” tarp 
gazolino stočių New Jersey 
valstijoje.

Stotys, pardavinėjančios 
skirtingų kompanijų gazo
liną, vėl numušinėja kai
nas; stengiasi paveržti pir- 
kikus nuo kitų stočių.

Gazolino kaina Bergen, 
Hudson ir kitose apskrity
se šiaurinėje New Jersey 
tuo būdu vėl nusmuko iki 
14 centų galionui, arba $1.- 
39 už 10 galionų.

Pereitą savaitę 1,500 sto
čių streikavo, reikalauda
mos, kad valstijinė valdžią 
nustatytų tinkamą vienodą

Įveltas ir Morris, valdinių 
skandalų tyrinėtojas

Trys tų laivų paskui bu
vo pervesti korporacijai, 
kurios didžiausias savinin
kas yra Newbold Morris, 

i newyorkietis republikonas.
Prez. Trumanas neseniai 

paskyrė Morrisą, kad ištir
tų sugedusius valdininkus, 
kurie už kyšius numušinėjo 
įvairiems bizniams taksus 
bei išgavo jiems paskolas iš 
valdžios.

Republikonas senatorius 
Karl Mundt ir tūli kiti rei
kalauja tyrinėt ir patį Mor
risą, kaip jo korporacija 
gavo tris minimus laivus.

Morris sakosi nė cento 
nepelnęs .ir naudojęs tuos 
laivus tiktai kinams studen
tams paremti šioje šalyje.

išrinkta daugiau komunis
tų, negu Kongresinės Par
tijos. žmonių. Tos provinci
jos yra Madras, Orissa, Pa
tiala, Travancore - Cochin, 
Tripura ir Manipur.

Indija padalinta į 25 pro
vincijas su vietinėmis savi
valdomis.

Premjero Nehru valdžia 
per rinkimų vajų sumetė į 
kalėjimus apie 30,000 savo 
priešininkų. Kai kurie iš
rinkti komunistii kandida
tai dar tebelaikomi kalėji
me.

procento.
Plieno Darbininkų Unija, 

turinti 650,000 narių, reika
lavo tiesioginiai pridėti po 
18 su puse.centų algos per 
valandą ir įvesti kitus pa
gerinimus, kurie būtų verti 
dar keliolikos centų.

Unija buvo nusitarus 
streikuoti dėl tų reikalavi
mų, pradedant nuo naujųjų 
metų. Bet valdžiai prašant, 
atidėjo streiką iki šio mė
nesio 24 d.

kainą. Trečiadienį buvo pa
skelbtos “paliaubos.” Ant 
rytojaus, tačiau, pasinauji
no gazolino karas.
’ Per paliaubas buvo susi
tarta imti 20 centų už ga
lioną paprasto gazolino ir 
22 centus už galioną ge
riausio. Bet gale’ savaitės 
paprastas gazolinas vėl nu
puolė iki 14 centų ir geriau
sias iki 18 centų galionui.

Valstijos seimelis pasky
rė komisiją 1 gazolino “Vai
nai” tyiineti. Gubernato
rius Driscoll priešinasi rei
kalavimui suvienodinti ga
zolino kainas.

DALINAI PRIIMAMA Į 
ATLANTO SĄRYŠĮ
Jai duodama balsas del vokiečių 
karo kriminalistų paleidimo

London, vas. 18.—Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson susitarė su 
Anglijos ir Frakcijos už
sienio reikalų ministeriais, 
kad dar negalima priimti 
vakarinę Vokietiją kaip 
pilną Atlanto kraštų sąry
šio narį; bet vakarų Vokie-

Yale Universiteto 
studentai kviečia 
H. Fastą kalbėti

New Haven, Conn.—Yale 
I Universiteto studentų Poli
tinė Sąjungą pakvietė pro
gresyvi rašytoją Howards 
Pastą kalbėti, nepaisant 
grūmojimų jiems.

Universiteto pirmininkas 
A. Whitney Griswold sakė, 
neuždraus Fastui kalbėti 
tos įstaigos patalpose, bet 
studentai, kurie ji kviečia, 
“bus'laikomi pilnai atsakin
gais už tai.”

Jungt. Valstijos duoda 
Jordanui $2,780,000

Washington. — Jungtinės 
Valstijos paskyrė arabiškai 
Jordano karalystėlei 2 mili
jonus, 780 tūkstančiu dole
rių paramos pagal Trumą-, 
no Ketvirto punkto progra
mą. Jordano valdžia pasi
rašė sutartį, kad tuos pini
gus vartos pagal ameriko
nų nurodymus—gerinti že
mės ūkiui, pramonei, ap- 
švietai ii- vieškeliams.

(Jordanas yra anglų at
plėštas nuo Palestinos plo
tas. Jų paskirtas karalius 
yra palaikomas anglų pini
gais. Užtat jis leidžia nau
dot Jordaną kaip karinę 
Anglijos stovyklą.)

Bus išbandytas pirmas 
angly atominis ginklas

London. — Anglijos val
džia paskelbė, jog šiemet 
išbandys pirmąjį savo ato
minį ginklą kur nors Aus-
tralijos dykumose. Mano
ma, jog tai bus atominė 
bomba.

Dar nežinoma, ar Angli
ja pasigamino ar tiktai ti
kisi pasigaminti atominį 
ginklą.

Amerikos valdžia kvietė 
anglus išbandyt jų atominį 
ginklą Nevadoš valstijoje. 
Anglija nesutiko parodyti 
savo atominius “sekretus” 
Amerikai.

Zurich, -šveic. — Griūda
mi nuo alpių kalnų, sniegy
nai pražudė jau 80 žmonių 
paliai Italijos - Jugoslavijos 
sienas.
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; tija galės būti priimta į tarp
tautinį komitetą, kur bus 
svarstomas jos reikalavi
mas paliuosuot visus na
cius karinius kriminalistus 
iš kalėjimų.

Derybose dalyvauja ir va
karinės, Vokietijos premje
ras Adenaueris.

Ypač Franci jos -užsienio 
reikalų ministras Schuma- 
nas priešinosi Adenauerio 
reikalavimui priimti vaka
rų Vokietiją kaip pilnateisį 

j Atlanto sąryšio narį mai
nais už vokiečių armijos re- 
krutavimą prieš komuniz- 
ma. . ~

Anglai, amerikonai ir 
francūzai sakė, vakarinė 
Vokietija su savo armija 
galėtų turėti balsą busimo
joj tarptautinėj armijoj 
prieš Sovietų Sąjungą, bet 
dar per anksti būtų vaka
rinei Vokietijai duoti lygų 
balsą Atlanto sąryšyje*

Paryžius.— Francijos šei
mas dauguma balsų priėmė 
premjero Faure’s pasiūly- * 
mą dėl vakarinės Vokieti
jos armijos, bet tiktai su 
socialistų pataisymu, kad 
vo k i ečių ar mi į a bdSjfek^ iv 
tuojama tiktai po to,’ kai’ 
įvairūs kiti vakarinės^Eu
ropos kraštai užgirs tarp
tautinės armijos sudarymą 
prieš komunizmą.

Kariniai Egipto teismai 
tardys Anglijos priešus

Kairo, Egiptas. — Prem
jeras Maher paskyrė 200 
oficierių kaip karinių teis
mų teisėjus. Jie tardys 
šimtus egiptėnų studentų 
ir darbininkų, areštuotų už 
riaušes, sukeltas sausio 26 
d. prieš anglus, amerikpnus 
ir kitus svetimtaučius.

Riaušininkai degino ir ar
dė ypač anglų - amerikonų 
viešbučius, teatrus bei ki
tus biznius sostinėje Kaire.

Premjero Maherio val-
džia jau įsakė atidaryti uni
versitetus. Bet studentai 
negrįžo. Todėl universite
tai tebėra uždari.

N. Yorko majoras kviečia 
fašistą Madrido majorą

New Yorko miesto majo
ras Impellitteri pakvietė fa
šistą Ispanijos sostinės Ma* 
drido majorą į svečius ge
gužės mėnesį.

Amerikos Darbo Partija 
pasiuntė Impellitteriui laiš
ką, reikalaudama atšaukti 
tą pakvietimą.

H

Maskva.—Sovietiniai laik
raščiai tiktai 9 žodžiais pra
nešė apie Anglijos kara
liaus Jurgio laidotuves.
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Kas Ką Rašo ir Sako
KO JIE TROKŠTA

Chicagos marijomį laik
raštis išspausdino tūlo E d. 
Turausko pranešimą iš Pa
ryžiaus apie neseniai užsi
dariusią Jungtinių Tautų 
asemblėjos sesiją. Jis ši
taip daro sūvadas:

Beveik tris mėnesius diena 
dienon išposėdžiavusi, su ma
ža Kalėdų pertrauka, J. T. 
6-j i sesija vasario 5 d. užsi
darė. Tos sesijos balansą Vie
nas Paryžiaus dienraštis taip 
nusakė: 825 milionai frankų I kad. išvedus

Ikaro. Jie mano: jei Tary
bų Sąjunga ir demokrati
nės respublikos būtų iš 
Jungtinių Tautų išvestos, 
tai neužilgo kiltų ir naujas 
karas. Tada Lietuva būtų 
atomo bombų “išlaisvinta” 
ir tokie Turauskai galėtų 
grįžti atgal į Lietuvą, eng
ti žmones, kaip engė smeto
niniais laikais, — ponavoti, 
ir tuomet jų širdelės būtų 
patenkintos.

Turauskas

Doleris, žmoniškumas ir dora žmo-

NUSMERKTAS MIRTI
BALTVEįDžIŲ džiūrė, teisusi negrą Walter Lee Ir

viną Os.cala mieste, Floridoje, surado teisiamąjį kaltu 
'išprievartavime baltos moters, o teisėjas pasmerkė jj 
mirti.

Originaliai buvo suimti keturi negrai, bet vieną govė- 
da nulinčiavo, kitą, Shepherd, šerifas nušovė, trečias nu
smerktas (ir tebesėdi) 20 metų kalėjimo, o ketvirtasis, 
šerifo pašautas ir dar neužgydęs žaizdų, Irvin, dabar 
antrą kartą nusmerktas mirti.

Teisme du liudininkai liudijo, kad Irvin kaltinimas yra 
suklastuotas, tačiau tai nieko nereiškė. Pasimota ne
grą pasiusti 'elektros kėdėn, na, ir siunčiamas. Floridoje, 
kaip ir kitose pietinėse valstijose, negrui būti teisme 
išteisintam yra labai sunku arba tiesiog negalima, kuo
met džiūrę. sudaro baltieji, kuomet visa'mašinerija iš 
Unkšto yra’užsukta prieš teisiamąjį juodveidį.

Tenka manyti, kad ši byla bus apeliuota į aukštesnį 
teismą, — ji gal ir vėl pasieks aukščiausi šalies teismą, 
kuris praėjusiais metais svarstė Irvino ir Shepherdo 
bylą ir surado, kad juodu buvo teisiami nelegaliai.

Kaip ten bebūtų, ši Irvino byla, šis jo nūsmerkimas 
sakyte sako kiekvienam blaiviai galvojančiam amerikie
čiui: kova dėl negrų teisių, kova prieš linčą—legalų ir 
nelegalų linčą,—privalo būti pastiprinta ir tęsiama visu 
ryžtu.

nepagalvoja, 
iš Jungtinių 

Sąjungą ir 
kraštus, iš 

ir Indija

NEREIKIA MUMS JO!
NIUJORKO MIESTO MAJORAS Inipellitteri, taipgi 

Pittsburgho miesto majoras David L. Lawrence, pasiun
tė Madrido miesto majorui, grafui Jose Moreno Torres, 
užkvietimą atvykti čion ir būti šių miestų svečiu!

Proga,šio kvietimo darymui yra ta: šių metų gegužės 
mėnesį Niujorke įvyks Jungtinių Valstijų miestų ma
jorų konferencija, tad, štai, kviečiamas dalyvauti ir ta
sai ispajias fašistas!

Grafas Jose* Moreno Torres nebuvo rinktas Madrido 
majoru,—jį tai vietai paskyrė budelis Franko.

Grafas Torres tarnavo fašistų armijoje civilinio karo 
metu ir dalyvavo Madrido apguloje, padėjo fašistams 
naikinti Madridą. Už tai generolas Franko apdovanojo 
Torres’ą medaliu ir paskyrė jį tb miesto majoru.

Madride šiuo metu yra apie 7,700 politinių kalinių an-
.ti-fašistų (jų tarpe 1,300 moterų). Jie ten laikomi per 
metus; jie ten kankinami tik dėl to, kad nepritaria fa
šizmui.

Grafas Torres, taigi, yra už tai atsakingas lygiai, kaip
ir generolas Franko.

Na, ir aikiregyj to, šis asmuo yra kviečiamas būti mū
sų didimesčio garbės svečiu, taipgi Pittsburgho miesto 
garbės svečiu! •

Kaip matome, Ispanijos fašistų “užbovinimas” vykdo
mas visu baru. Franko valdžia ruošiamasi priimti į At
lanto Paktą “Vakarų demokratijai ginti.” O kad tai bū
tų lengviau padaryti, kad nubovinti žmones, tai mūsų 
miesto majoras kviečia Franko sėbrą čia atvykti ir būti 
pagerbtu!

Joint Anti-fascist Refugee Komitetas atsišaukia j 
miesto majorą Impęllitterį, ragindamas jį tą pakvietimą 
atšaukti, kad Torres, Franko sėbras, neįkeltų čia kojos.

Panašus reikalavimas buvo pasiųstas ir Pittsburgho 
miesto majorui. ‘ •

Mes manome, jog tai yra teisingas reikalavimas ir jj .kita draugui'Grigaičiui rajono
ribose didelį maršrutą, kuris no nosia, aplinkui kiekvienam' čionybės skelbėjai ir 
mums išaiškins kautskinį so- po NgU skaičių. Kiti jas vadi-

išlaidų, 43 pilnaties posėdžiai 
(neskaitant kelių šimtų įvai
rių komisijų ir pakomisių po
sėdžių), 1,129 delegatai, 8,~ 
000 dokumentų ir vienintelis 
svarbus nutarimas: nusigink- !■ 
lavimo, komisijos sudarymas. I

Ką gi dėl neigiamų asem-1, 
blėjos darbų Turauskas , T .
kaltina? Aišku, Tarybų Są- ^et nebūtų Jungtmese 
jungą. Jis nesigaili jos at
stovams niekinimų. N a, 
ir po viso to daro tokią tu- 
rauskišką išvadą:

Kam teko nuo pradžios li
gi galo pasekti JT sesijos Pa
ryžiuje posėdžius, kam teko 
atkentėti Tantalo kančias be
klausant nebaigiamų sovieti
nių tiradų ir melagingų vapa
liojimų, tam atsakymas yra 
aiškiausias: Sovietams ne vie
ta JT-ose. Jie turi savo Ko^- 
minformą, tegul ten ir mikli
na savo “gražbylystę”. Rei
kia manyti, kad, nors ir su 
apgailėtinu pavėlavimu, lais
vieji Vakarai vieną gražią 
dieną bus priversti prieiti prie 
tokios išvados.

Aišku, x šitaip galvoja ne 
vienas marijonų Turauskas.- 
Šitaip galvoja visi tie, ku
rie nori trečiojo pasaulinio

Tautų Tarybų 
demokratinius 
ten pasitrauktų 
ir, galimas daiktas, Pakis
tanas ; pasitrauktų, veikiau- 

I šiai, ir tūli kiti kraštai. O 
, i tai \ reikštų, kad didžiulė 

, pasaulio žmonių dauguma

Tautose. Na, tai kas t\io- 
I met? Kam iš viso tada bū
tų Jungtinės Tautos reika
lingos? Jų nebūtų. Tiems 
kraštams, kurie palaiko 
Jungtinių Valstijų politiką 
Jungtinėse Tautose, tuo
met visus reikalus išspręstų 
mūsiškis valstybės depart- 
mentas.

NEBEIŠEINA
Chicagos Draugas spaus

dina tokią žinią iš Brazili
jos:

Nilo praėjusių- metų gruo
džio mėnesio jau nebepasiro
do neaiškios pakraipos laik
raštukas “žinios.” Sustojo 
taip pat retkarčiais pasirody
davęs juokų laikraštukas 
“Garnys”, kurį leido ir reda
gavo K. Juras.

Maršrutai seniau ir dabar
(Feljetonas)

Tai buvo dar garbingos 
praeities senais socialistų lai
kais. Prisimenu, kaip šiandien, 
kada N. Y. ir N. J. valstijose 
puikiai veikėme socialistų ket-

er kelisvirto rajono ribose.
i teko gar-lygiai metus ir n 

bės būti rajono načelstvoj.
Aš tada buvau išrinktas 

prezidentui,, P. B e č y s rašti
ninku, D. Pilka turto raštinin
ku ir garbingos praeities K. 
Liutkus kasierium, kuris tais 
laikais turėjo ant Grandstry- 
čio naktaizų ir pančekų krau
tuvėlę. Tada gerai veikėm, 
rengdami po rajono ribas 
prakalbų ir abelnai apšvietos 
naudai maršrutus. ’

Kalbėtojais kviesdavom, M. 
M. Kačiutę, Harman Purvį, J. 
Šukį, J. šaltį ir kitus. Kada 
pasaulinis pitonas karas pasi
baigė, tai mums socialistams - 
taip susuko galvas, kad neži
nojom nei ką bedaryti. Rajo
no načelstva susišaukėm posė
dį, ir svarstom, kaip tą neat- 
mezgamą mazgą atrišti. Tuoj 
draugas Liutkus pareiškė 
mums genijalę mintį, sureng-

kan, o išrinko naują komitetą, 
kuris nuvykęs pas draugą 
Liutkų pasakys jam, kad j te 
daugiau ne kasierius, ir perims 

iš jo rajono iždą. Bet jie ne
berado nei kasieriaus, nei jo 
naktaizų, pančekų štorelio, 
nei rajono iždo, nei ei di ei di 
iždo. Taip ir išdūmė draugas 
Liutkus su visais iždais net į 
Čikagą, pas draugą Grigaitį 
dėstyti kautskinį socializmą.

—o—
Naujoviškas maršrutas

Dabartinėje naujesnėje 
dyėje maršrutai daug

tai 
pas 
bū-

kuo-

čiau žmogaus, jo protavi
mo, gabumo ir jo darbo- 
triūsch

Paimkime kapitalistinės 
ekonomijos smukimą ir ka
rus. Pakol industrijos ra
tai sukasi, produktus gami
na ir juos parduoda į mar- 
ketą, viskas ramu ir gerai. 
Bet kaip greitai marke tas 
prekėmis užsikimšo, šios 
kapitalistinės ekonomijos 
tvarkytojai išeitį mato ir 
suranda tiktai karo veiks
muose, o ne žmoniškumo ir 
doros keliu.

Paimkime Korėjos karą. 
Mūsų šalies kapitalistai in
vestavo milžinišką sumą 
dolerių į Pietinės Korėjos 
kraštą — tris šimtus ir 38 
milijonus dolerių., Ir dėl to 
mūsų krašto valdovai urmu 
puolėsi ten, kad išgelbėti 
tuos milijonus. Nežiūrėjo,1 
kokią naštą reikės paneš
ti mūsų šalies žmonėms. 
Apdėta taksais pragyveni
mo reikmenys. Ir maisto 
kainos baisiai aukštai iški
lo ir dar Vis kyla. Jauni 
žiedai mūsų broliai, seserys 
ir pažįstami paimami ir 

. siunčiami ten. . Siunčiami, 
kad apgintų, apsergėtų tuos 
milijonus, nes mūsų viešpa
taujanti ponija taip nori, 
taip ir turi būti. Vis dėl 
to korėjiečiai taipgi negalės

Nuo pat giliosios senovės, 
kada dar žmonės gyveno 
šeimynomis, daugiausia jie 
apsigyvendavo upių pa
kraščiais. Vienaip ar ki
taip susimedžiodavo sau 
pragyvenimą, veisėsi 
platindavo savas šeimas. 
Jautėsi laisvi, niekam ne
priklausomi. Jie sau spręs
davo tais laikais: esame 
linksmais ir laimingais. Tais 
laikais jie nežinojo, kas 
yra doleris. Jiems nerūpė
jo eiti dirbti, kad gauti do
lerį pirkti sau ir šeimai 
maistą. Nieko tam pana
šaus. Viskas, ką turėjo, tai 
prisilaikyti žmoniškumo ir 
doros. Tai buvo jų šeimy
niniai reikalai. To ir užte
ko jiems.

Bet laikai bėgo ir jie kei
tėsi. Išaugo išnaudotojai, 
pavergėjai. Prasidėjo iš
naudojimas žmogaus žmo
gumi. Tada būtinai reikė
jo priemonių išnaudojamąjį 
įbauginti, kad pono pamišu
siai bijotų, laikytųsi paklus
nus ir darbštus. Tuo sy
kiu, žinoma, išnaudotojams 
lieka daugiau sidabrinių 
dolerių.

Nuo to Uiko doleris už
viešpatavo ant paties žmo
gaus, ant jo proto - žinoji
mo, spėkos ir darbo. Taip 
buvo per šimtmečius tam
siojoje necivilizuotoje vi- pamiršti to besmegeniško 
suomenėje arba ir pusiau 
p a k i 1 u s ioje civilizacijoje. 
Taip tebėra dar ir po šiai 
dienai • aukštai iškilusioje 
civilizacijoje šioje kapita
listinėje santvarkoje. Dole-
ris tebelaikomas aukščiau ..Taika„ su inkhl F jc 
žmogaus ir jo pažangumo.]

i Visos Atlantic pakto vals
tybės urmu ginkluojasi, 

Krikščionybe, jos skelbėjai šaukdamos: “Ginklais iš
laikysime taiką.”

■ Kalba apie taiką yra la- 
j bai giliai jausmingi žodžiai.

Mylintis taiką žmogus grei
tai gali jiems patikėti. Bet
gi rankoje ginklą laikančio
jo kalba apie taiką jau ver
čia bent paprasčiausią žmo
gų apmąstyti, kad tame pa
sakyta kas nors neteisin
ga, slaptinga.

Štai faktai, kokia būna 
.“taika,” kada apsiginkluo
ja bile šalis. Paimsime ma
žytę Finlandiją. 1939 m. ji 
buvo apsiginklavusi, turėjo 
ginklą rankose ir dantyse. 
Na, ar • neišprovokavo karo 
prieš Tarybų S ą j u n g ą ? 
Hitleris taipgi buvo iki dan
tų apsiginklavęs. Sulošė to
kią pat rolę, kurį visam 
svietui jau yra žinoma.

Po šimto pypkių, statau 
klausimą: Ar girdėjote,.ar
ba ar skaitėte kur istorijo
je, kad viena valstybė ar 
no ginklų, o nekariavo ?

ir religija

ir

Daktarai

dolerinio kruvinojo karo; 
nes jų taipgi milijonai žmo
nių turėjo mirti nuo kari
nės ugnies, nuo šalčio ir ba
do.

Pačios krikščionybės mo; 
ky tojai ar prisilaikė žmo^ 
niškumo ir doros? Paimsi
me viduramžių laikus, kada 
popiežiai viešpatavo. Ar jie 
ėjo kaipo krikščionybės 
"evangelijos mokytojai ir 
religijos platintojai ? Anaip
tol ne.

Popiežiai žmoniškumo ir 
doros nepaisė. Jie turėjo 
organizuotus būrius armi
jos. Jų armijos užpuldavo 
nekaltus, ramiai gyvenan
čius žmones. Išplėšdavo jų 
turtą, sunaikindavo sody
bas. Paimdavo šimtais į 
nelaisvę. Parsivarę savon 
pusėn laikydavo vergais. Ir 
mokydavo, kad tiė žmonės 
prisilaikytų žmoniškumo, 
doros ir krikščiony bes. 
Dirbkite ištisas dienas ir 
naktis! O visas uždirbtas 
turtas pareidavo pavergėjų • 
kišenėn. Vergams liko ba
daujantis gyvenimas, iš lė-

mo reikmenis, bet ne 
gų ir jo spėką. Ne 
kaip kad dabar yra, 
met žmogus ir jo spėka nu
perkama už dolerį kapita
listinėse ir fašistinėse ša
lyse.

Socialistinėje santvarkoje 
aukščiausia gerbiama ypaA? 
tybė, kaipo išradėjas - ga
mintojas, yra žmogus. Ir 
jis dirba ne individualiam 
žmogui, ne kokiai atskirai 
korporacijai, bet visos ša
lies žmonėms yra gerbūvio 
statytoju.

Paimkime už pavyzdį Ta
rybų Sąjungą. Ten moksli
ninkai, universitetų profe
soriai, ar vidurinių ir že
mesnių mokslainių mokyto
jai, visi bendrai atiduoda 
savus žinojimus socialisti
nei visuomenei,
kaipo profesionalai žmonės, 
gydo ne todėl, kad dau
giau dolerių sugrobti, bet, 
kad žmonės būtų sveiki, lai

mingi ir ilgai gyventų.
Paimsime rašytojus, me

nininkus, technikus, stacha- 
novininkus ir visą darbo 
liaudį. Visi/dirba bendrai, 
pildydami ^socialistinės vi
suomenės užduotį. Dirbs^ 
kad pagerinti, palengvini 
visų žmonių gyvenimą. Tik
tai esant šalyje tokioms pa
lankioms sąlygoms, žmogui 
yra pilnutėliai užtikrinta 
galimybė būti teisingu, 
žmonišku ir doru.

O kas darosi kapitalisti
nėse ar fašistinėse šalyse, 
kur doleris viešpatauja 
aukščiau žmogaus ir jo ži
nojimo ir spėkos? Paver-

I girnas, i .
Pažvelgkime, kas darosi 

čionai, mūsų krašte:
Federalėse įstaigose tak

sų sukčiai.
Tūli kongresmanai yra 

buvę nuteisti už doleriu Mū
kimą.

Baltajame Name mink 
kotai.

Gengsteriai gauna ryšių 
su policija.

Narkotinių nuodų parda
vinėtojai nuodija jaunuo
lius.

Basket bolininkuose par
sidavimas už dolerį.

Šarlatanai 'streikų laužy
tojai iš to gyvena.

Aeroplanų ir gelžkelių ne- 
prižiūrėjimas ir jų nelai
mės.

Anglių kasyklų ne- 
prižiūrėjimas ir nelaimės.

Dabar aišku, kad nei su 
mikroskopiniu žiūronų ne
surasi teisybės, žmonišku
mo ir doros šiuose klausi
muose. K. Uepsasįk

ga
gė

čiau sutvarkyti ir viskas eina, 
kaip su sViestuku patepliota. 
Dabar mums nereikia nei ko
kių ten rajonų, načclstvų su 
kasieriais, prakalbų rengti, 
nei kalbėtojų prašinėti.

Kad jau moderniška, 
moderniška. Susirenkam 
kurį draugą, o kaip mūs
na daugiau, tai ir ant dviejų 
rundinų stalų, kad ir ketur
kampių, tas mums nedaro 
daug skirtumo. Apsėdam ap
linkui, kaip patogiausia, na 
ir dėstome tokias keturkam- to Vedantis prie pirmlaiki- 
pes popierukos, sakysim, sai- 
zo du per keturis, po kiekvie-, prie mirties.

Šypsenos
Leitenantas gavo skundą

bent kęlios šalys prigami- nuo kapralo už duonos tie- 
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siais.
“Kareiviai neturį kreipt

Kad tuos ginklus padėjo ir 
jie surūdijo? As nežinau.

Visos vakarinės valstybės 
stoja už ginkluotą “taikų?’! d gau.
Vienas: jiems būtinai rei- ’ v
kalingi ginklai laikyti pri
trėkštas kolonįjales tautas, 
kad jos neištruktų iš im- ; 
perialistinių nagų ir ne
taptų laisvomis. Antras: 
ginkluota “taika” jau visus 
juos drąsina. Jie tikisi, 
kad bile kada prie geros 
progos bus galima iškirsti 
provokaciją dėl trečiojo pa
saulinio karo. Bet jie ne- 
pamąsto, kad masės žmonių 
stoja už nuginkluotą taiką. 
Už ramybę visiems gyven
ti ir gyvenimu džiaugtis.

Ar galima socialistinėje 
santvarkoje pilnai išlai
kyti žmoniškumą ir do
rą? Žinoma, kad galima. 
Socialistinėje tvarkoj dole
ris tik yra tas ženklas, kad 
žmogus dirbi, ir už tą žen
klą gali pirkti sau gyveni

nes, gyvenimo užbaigos, 
Aišku, krikš- 

„ . • anais
* | amžiais skaitė dolerį už 

. Viskas 
už-nieką prieš sidabrinį do-

abiejų miestų žmonės užgirs.

igynimo sekretorius Robert A. Lovett ir jo pagel- 
bininkė Anna M. Rosenberg. Jiedu reikalauja, kad Se
natas pakeltų karinių jėgų tarnyboje esantiems žmo^ 
nems algas 10 procentų.

cializmą vokiečių briginalėje na kortomis, bet gi tas mums ' viską aukščiausiu.
kalboje, kaip ant. . delno. Už nedaro jokio skirtumo, kaip 
tokią puikią mintį mes pašo- jas nepavadinsime, bi tik' 

Į gražiai maršrūtuojam.
.. Kartais, žinoma,, pasitaiko 
ir susinervuoti, tai, žinomą, 
paprastas dalykas. Vienas, ki
tas pasakom kokį juokelį, ar 

: tinkamą prie šios gadynės 
anekdotą,, ir vėl viskas praei
na gerai, kaip ir nieko nebuvę.

O kada mūsų sėdybos at
bunka ir' pradedam žiovauti, 
tai, žinoma padarom pertrau
ka arba intermišin. Pasizuli- 
nam aplink stalus, o vasarą ir 
po kiemą pasizyliojam. Gas- 
padinė užverda kavutės, išsi- 
geriam, užkandam ir vėl, kaip 
nieko nebuvę, prie savo leng
vo darbelio linksmai leidžia- 

jme savo jaunas dieneles ligi 
aušros gaidelių. O kad mums 
nepabostų ant šio margo svie
telio, tai mes .maršrūtuojam 
po kolonijas, kaip tas senovės 
socialistų rajonas su pi'akal-

kom į viršų'. - i
Po tų visų ceremonijų, t. y. 

po maršrūto, mes džiaugėmės, 
kaip geležėlę radę, kad viską 
taip puikiai išaiškino draugas 
Grigaitis. Už kelių savaičių: 
po šito garbingo maršrūto, į-’ 
vyksta rajono konferencija. 
Susirinkę delegatai kad jau 
pradės mums, rajono načels- 
tvai, peklos duot, net mūs au
sys kaista.

Jie sako, kam jūs kvietėte 
tą oportunistą čia tą košę vir
ti, ir dar jam mokėjote tokias 
dideles išlaidas! Draugas 
Liutkus, žinoma, kaip smart 
vyras, nebeatsilankė ant kon
ferencijos išduoti financinį ra
portą, nes nuuo'dė, kaip tas 
katinas, pridaręs miltuose, 
kuo tas viskas smelina.

..-^"Mus, kaipb' ’ oportūlltetus, 
konferencija iš načclstvos lau-

Ar galimas pilnas prisi
laikymas žįmoniškumo ir do
ros kapitalistinėje sistemo
je? Negalimas. Kodėl? To
dėl, kad doleris stovi aukš-

bomis: vieną dieną pys vieną 
draugą, antrą pas kitą, ir 
taip toliau, ir tt.

Jeigu kurią savaitę pasi
taiko dar šventė kokia, tai ta
da, daugiau laiko turėdami, 
dasivarome iki dviejų šiftų į 
parą. >

Taip bemaršrūtuodami per 
savaitę .laiko ir dasivarome 
iki trisdešimt bei,,keturiasde
šimt valandųkių, taip sakant, 
su overtajaiSk

Tai matote, kaip moderniš
kai maršrutu o j ame.

Prezidentas. •

na,” pasakė leitenantas^ 
“Jei Napoleonas būtų turė
jęs tokią duoną, kai kelia
vo skersai Alpų kalnus, bū- 

' tų suvalgęs su džiaugsmu.” 
“Taip, gerbiamas, bet tuo 

laiku duona buvo šviežiai 
iškepta,” pareiškė kapra
las.

Phoenix (Arizonoj) laik
raščiai pranešė, kad ten 
vaikėzai vagia nuo skalbi
nių kabinimo virvių mote
rų korsetus — “girdles” ir ’ 
naudoja kaipo maudymosi 
kelnaites.

Kurie nemoka plaukt, 
pradės vogt nuo motSrų 
krūtinių pūsles-“braziers” 
ir naudos dėl saugaus plau
kimo.

Spartakas

2 pusI.-«Laišvė (Liberty)-* Antradien., Vasario-Feb. 19, 1952



DR. S. MATULAITIS

Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

> IV.
SUKILIMO VAISIAI.

WWlUTWSOlVlStTVU-A / ■ W*”’ ’"" WTOrr^’'’- ■—
-• ' ' * • ‘ ~ v<m« '•.r-

Malšindamas sukilimą Lietuvoj, Muraviovas pastatė 
sau dar ir kitą uždavinį, būtent iš šaknų išrauti Lietu
voj lenkų dvasią ir įtaką, o jos vietoj įterpti rusiškąją, 
arba, kaip buvo sakoma, surusinti Lietuvos liaudį ir pa
daryti tuo būdu Lietuvą ištikimą ir atsidavusią Rusijos 
valdžiai. Jis pastatė tą surusinimo politiką į tas vėžes, 
kuriomis aną su lygiu atkaklumu varė Rusijos valdžia 
iki 1905 m. revoliucijos, kuomet ėmė smarkiai nusileisti. 
Pirmutinis jo rūpestis buvo pritraukti Lietuvon juo dau
giau rusų valdininkų ir apsodinti jais tas vietas, kurios 
turi nuolatinius reikalus su liaudim, kad tuo būdu pla
tinti juose rusų įtaką. Kad turėti kuo apsodinti tas vie
tas, jis kreipėsi į Rusijos gubernatorius ir vidaus reikalų 
ministeriją, kad prisiųstų jam Lietuvon valdininkų ir 
liaudies mokytojų, pažadėjęs jiems Lietuvoj didesnes al
gas. Visa kas negero buvo Rusijoje, visos padugnės su
važiavo Lietuvon, kur jie atrado naują savo veikimui 
dirvą.

Kad paruošus jiems vietų, Muraviovas išleido (geguž. 
22 d. 1864 m.) paliepimą, sulig kuriuo neleidžiama nė 
vienam asmeniui lenkų kilmės užimti Lietuvoj nei aukš
tesnę valdišką vietą, nei tokią, kuri reikalauja nuolatinio 
susidūrimo su žmonėmis. Kadangi lenkiškos kilmės žmo
gum buvo laikomas kiekvienas katalikas-, taspaliepimas 
lygiai buvo taikomas kaip lenkams, taip ir lietuviams. 
Tas paliepimas iš pradžių draudė katalikams užimti tik
tai valdiškas vietas, bet kiek vėliau įvairių general-gu- 
bernatorių įsakymais buvo vis platinamas, kol galų gale 
katalikams buvo uždrausta būti net valsčiaus raštinin
kais ir liaudies mokytojais. Visos tos vietos buvo paves
tos rusams stačiatikiams.

Ypatinga dome buvo atkreiptą ir į mokyklas, kurios 
yra svarbiausiu įrankiu turėti įtakos liaudžiai. Jau! 
prieš Muraviovą Rusijos valdžia buvo dariusi pastangų i 
su mokyklų pagalba kovoti su lenkų įtaka Lietuvoj, šitai 
buvo ypatingai pageidaujama po 1861 m. vasario-19 d., 
kuomet sodiečiai išsivadavo iš lenkų dvarininkų globos. • 
Valdžiai svarbu buvo juos savon pusėn patraukti. Nuo 
to laiko prasidėjo rungtynės tarp rusų valdžios ir lenkų i 

*%ž įtaką į Lietuvos liaudį. Abi pusės matė, kad mokykla 
yra svarbiausiu to tikslo įrankiu. Rusų valdžia stengėsi. 

-*-**atidaryti valdžios mokyklas rusų dvasios, o lenkai atkak- Į 
liai trukdė jų pastangas. Lenkų padėjimas buvo geres
nis. Visi beveik vidutiniai ir žemesnieji valdininkai (ru
sai tuomet užėmė tik aukštesnes valdžios vietas) buvo 
lenkai. Jie kiek galėdami trukdė tų mokyklų gyvavimą; 
•kunigai baudė tėvus, kurie leido vaikus į rusų mokyklas; 
dvarininkai savo lėšomis steigė mokyklas su .tikslu pla
tinti lenkų įtaką. Liaudis buvo žaislas abiejų besivaržan-

■ Čių pusių rankose.

Muraviovas griežtai išrišo klausimą. Uždarė visas pa
šalines mokyklas. Paliepė vaikus leisti į valdžios mokyk
las, kur mokytojais buvo naujai pargabenti rusai, o 
mokslas nuo pat pradžios buvo dėstomas tik rusų kalba. 
Tas pat buvo ir liaudies mokyklose. Suprantamas daik
tas, kad tokiose mokyklose lietuvių vaikai, jeigu išmok
davo ko, tai vien tik šiaip taip kalbėti rusiškai. Apie iš
silavinimą nebuvo nė kalbos, juo labiau, kad ir patsai 
mokslo planas buvo taip pastatytas, kad brukti vaikams 
tiktai stačiatikybės ir Rusijos pažinimą. Kiek kitaip da- 

rlykas ėjo Suvalkijoj. Nors čia mokyklose buvo taipogi 
^įvestas priverstinas mokinimas rusiškai, nes jos turėjo 

' būti taipogi surusinimo įrankiu, bet mokytojai Čia paliko 
vietiniai — lietuviai, užtatai tas rusinimas čia nebuvo 
taip įkyrus, kaip kituose Lietuvos kraštuose.

Lietuvos sodiečiai nenorėjo leisti savo vaikų į tokias 
mokyklas. Susidėję jie samdėsi sau mokytojus (darakto
rius), kurie slapta namie mokė vaikus lietuviškai. Val
džia ėmė griežtai persekioti tokį vaikų mokymą namie. 
Žemesniajai policijai buvo paliepta sužinoti ir suimti to
kios slaptos mokyklos. Mokyklas uždarydavo, o “kaltinin
kus” tėvus bausdavo piniginėmis pabaudomis.

»
/ »

Kad sumažinus Lietuvoj dvarininkų ir šiaip stambes
niųjų žemvaldžių katalikų skaičių, o priveisti daugiau 
dvarininkų stačiatikių, gruodžio m. 1865 m. buvo išleis
tas įstatymas, sulig kuriuo katalikams draudžiama pirk
ti dvarai Lietuvoje. Ūkininkams buvo leista pirktis že
mės tiktai iki 60 dešimtinių ir tai tik gavus kiekvieną 
kartą leidimą iš gubernatoriaus. Gubernatoriai gi duo
davo leidimąsi k ta i tokiems, apie kuriuos vietinė polici
ja atsiliepdavo kaipo apie ištikimus valdžiai.

Tokis katalikų teisių suvaržymas pirkti žemę Lietuvoj 
padarė tai, kad nebuvo kas žemę perka. Žemė atpigo. 
Tad rusai valdininkai už menkus pinigus su rusų banko 
pagalba lengvai nusipirkdavo dvarus Lietuvoj.

• Sukilime dalyvavo daugiausia katalikai. Stačiatikiai 
ne tik nedalyvavo sukilime, bet kai kur dargi veikliai pri- 

CJ^idėjo prie sukilėlių gaudymo. Be to dar, visa Lietuvos 
Kunigija tuomet buvo lenkiško nusistatymo, veikliai pa
laikė Lietuvoj lenkų reikalus. Maža to. Sukilimo metu 

’ kunigai ir patys dalyvavo sukilime (Mackevičius, Gan
gas, Dembskis ir kiti) ir varė stropią agitaciją, ragin
dami žmones dėtis prie sukilimo. Užtatai Muraviovas ir 
jo įpėdiniai suskato atkakliai varžyti katalikybę ir ku-

Nustojo alsavus krūtinė mylima
&

Aukoju savo 'mylimai Juzutei Žzikaiciūtei-^iliuskienei
(Ji mirė 1951 m., vasario 18 d.)

Jei poetas būčiau, 
Dai' gražiau paruoščiau; 
Su ritmais ir rimais, 
Dainą nušlipuočiau.

Nustojo alsavus krūtine mylima, 
Nuo linksmų veidelių pranyko šypsą. 
Ji nustoj’ alsavus mirties pakirsta, 
O man prasidėjo juodoji diena.
Slegia man krūtinę baisi širdgėla, 
Juzute mylima, Tu buvai viena. 
Kai trečią dienelę Tave aplankiau, 
Tai slaugė—seselė šakė: “Ji labai silpna.” 
O, miela Juzute, Tu man, nesakei, 
Tik meiliais žodeliais mane raminai.
Sakei: “neliūdėki, man dar vis gerai, 
Rytojaus dienelę ateiki vėlei.” 
Linksmesnis parėjęs, lovelėn kritau, 
Nors trečią naktelę kietai užmigau. 
Kaip ilgai miegojau, aš pats nežinau, — 
Štai langan barbena: ‘‘kelkis, eik greičiau!...” 
Švarką užsimetęs per duris sprukau, 
Glūdumoj naktelės šviesą išvydau.
Gedulo baidykles šalin nuvijau, 
Su savo draugužiu liūdnai kalbėjau. 
Kambarin įžengęs, aš pats apstulbau ... 
Kai Tavęs Juzute, vos šiltą radau... 
Akelės užmerktos, manęs nematei... 
Veideliai ramučiai, tartum miegojai... 
“Juzute, brangiausia!” graudžiai pravirkau!... 
Mieliausius veidelius karštai bučiavau.. . 
Pupute, pupute, ką Tu padarei?!...
Mane vargdienėlį vieną palikai!... 
Tu mane “pupute” visad’ vadinai, 
Žavingais žodeliais nuolat juokinai. 
Kšs gi mane linksmins? Kas mane paguos? 
Netekau draugutės—kas viską paruoš?
Ak, miela Juzute, ilsėki^ ramiai, 
Žaliasis kalnelis Tave globos ilgai. 
Varinis grabelis negreit sutrūnės, 
Bronzos apdangėlis saugos nuo drėgmės. 
Žiūriu į Tavo paveikslą įbedęs akis, 
Negali, negali nurimt’ man širdis...

Tavo Susninką Jurgis.

NEWARK, N. J.
Žaislai su koncertine 
programa

Sietyno Choras naujoje vie
toje, Ukrainą salėje, duodd ■ 
puikų parengimėlį, nedėldie- 
nio popietį, vasario 24 dieną, 
3 valandą lygiai pradžia, 57 
Beacan St.

Bus žaislai su gerais prai- 
zais, geras užkandis, kava ir 
kt. Taipgi nepaprastų laimė
jimų apturės tie, kurie bus 
laimingais. Po žaislų ir už
kandžių, bus graži lietuviška 
dainų, muzikos, šokių ir ki-s 
tokių įvairių žaidimų progra
ma. K /

Kupmet vargome toje se
noje šaltoje landynėje, tai nei 
patys galėjom būt linksmus, 
nei kitus linksminti.

šiandien turime jau apie 
pusę tuzino naujų gražių dai
nininkų, bei dainininkių, net 
jauku, smagu, didesnėj ir 
draugiškoj šeimynoj.

Todėl visas ir visus prašo
me dalyvauti, iš arti ir toli, 
šiame linksmame vakarėlyje 
ir kartu su sietyniečiais pra
leisti smagų nedėldienio po
pietį. Tai bus kultūriškas lai
kę praleidimas.

Nuoširdžiai prašo,
Sietyno Komitetas

V

nigus Lietuvoj. Muraviovas uždarė beveik visus vienuo
lynus. Uždarė nemaža ir bažnyčių, paversdamas ne vie
ną jų į stačiatikių bažnyčias. Kai kuriose vietose katali
kų bažnyčių liko taip mažai, kad sodiečiams tekdavo po 
40 ar 50 kilometrų važiuoti į artimiausią bažnyčią, kad 
atlikus išpažintį, ėmus šliūbą ar pakrikštinųs kūdikį.

(Tuo laiku Lietuvoj buvo 46 vienuolynai; iš jų 10 mo
teriškų. )

Maža fo. Muraviovas (1864 m. birželio 8 d.) išleido 
paliepimą, draudžiantį katalikams statyti naujus ir tai
syti senus kryžius ii; kitokius šventųjų paveikslus lau
kuose ir pakelėse. Leista buvo statyti tildai bažnyčiose 
ir kapuos-e.

(Bus daugiau)

New Jersey Žinios ĮVAIRIOS ŽINIOS
Elizabeth, N. J., kaip ma

tosi, paliks kapų miestu. Tri
jų mėnesių laikotarpyje įvy
ko trys lėktuvų sudužimai, 
kuriuose žuvo 119 žmonių, ir 
gyventojus tiek įbaugino, jog 
jie eidami nakti gulti, negali 
atspėti, ar vėliai nepasikar
tos panaši nelaimė.

Paskutinė įvykusi nelaimė 
11-tą dieną vasario iki šiolei 
nusinešė' virš 30 gyvasčių. 
Pusėtinas skaičius randasi li
goninėse, ir ne visi turi viltį 
pasveikti. Teisybė, aerodro
mas laikinai uždarytas, bet 
kaip pasirodo, tai tik laikinai 
ir nevisai.

Taip, per keliolika metų 
šis miestas girdėjo tik orlai
vių ūžesį virš gyvenamų na
mų, bet per paskutinius nepil
nai tris mėnesius nelaimės 
pasikartoja viena po kitai. ,

Ši nelaimė jau buvo jaučia
ma nuo pat orlaivio pakilimo. 
Taip pasakoja išlikusi orlai
vio darbininkė, kuri sako, 
kad inžinas darė savotišką ū- 
žėsį, ir tai pajuto orlaivio 
vairuotojas, ir kad palengvi
nus orlaivio sunkumą, jie iš
leido gerą kiekį geso. Bet 
tuom pačiu tarpu ir kitas in
žinas sustojo veikęs, ii' nusi
leidimui progų nebuvo. Lėk
tuvas, krisdamas į 40 apart- 
mentų namą, jį padegė ir ke
turis gyvenančius name už
mušė.

Kiek teko patirti, tai šį mė
nesį įvykę LDS kuopų susirin
kimai buvo visi skaitlingi? 
Kuopų valdybos pateikė sdvų 
kuopų metinius raportus, me
tų įplaukas ir išlaidas. Dau-. 
giau kuopų yra pasiutę pini
gų į centrą, negu yra išėmę. 
Bet yra kuopų,, kurios per 
1951 metus išėmė iš centro 
daugiau, negu jos pasiuntė į 
centrą. Būtų malonu ir gra
žu, kad kiekvieną mėnesį 
LDS nariai taip susidomėtų 
kuopų susirinkimais, kaip sau
sio ir vasario mėnesiais.
. Taipgi dauguma LDS kuopų 
vasario mėnesį nominavo LDS 
centro valdybos narius. Ba^ 
landžio ir gegužės mėnesiai 
turėtų ir privalėtų irgi būti 
skaitlingi kuopų ’ susirinkimais, 
mat, tuose mėnesiuose bus 
renkama mūsų centro valdyba 
dėlei sekamų dviejų metų. 
Taipgi bus renkama delegatai 
į 10-tąjį seimą, kuris įvyks 
liepos mėnesį, Detroit, Mich.

Sutikęs Petrą Vasilių iš Ho
boken, N. J., ir paspaudęs de
šinę, sakau: Sveikas, drauge, 
ir kaip sveikata? Atsakymas: 
Sveikata tarnauja gerai ir 
dirbu, bet nesmagu, kad mūsų 
gera ir nenuilstantį veikėją 
tąso po teismus, turiu mintyje 
drg. L. Pruseiką.’ Ir daugiau 
nieko nesakęs jis aukojo $5 
jo bylos vedimui. Ačiū, drau
ge, už paramą, ir penkinė pa
siųsta ten, kam skyrėte. Pet
ras Vasįlius jau arti 80 metų, 
bet gerai atrodantis.

M a n.a u, jog pirmutinė 
ALDLD] kuopa mūsų valstijo
je, pasiinokėjusi už šiuos me- 

1 tus duokles, bus 16-toji. Suti
kęs šios kuopos sekretorių, tai 
patyriau.

Tačiau mūsų valstijos kolo
nijų veikėjai ir ALDLD kuo
pų sekretoriai ne visi rūpinasi 
išrinkimu duoklių iš narių 
ankstyviausiu laiku,, kaip bū
tų galima, žiemos laiku šal
ta, nepatogu. Vasaros laiku 

New Jersey mūsų veikėjai 
niekuo nepasirodė. Ir tas pa
rengimas rėmėsi vien Brook-, 
lyno visuomene. Ačiū jai.

Ne visi gal patėmijo, kad 
mes turime du jaunus žmones 
iš Cranford, N. J., kurie yra 
darbštūs ir dalyvauja kiekvie
nam mūsų parengime. Tie jau
ni žmonės yra Makutėnai, 
draugės Makutėhienės sūnus 
ir marti. Vaikai, kaip ir moti
na, yra progresyvio judėjimo 
dalyviai. Motina yra sena 
mūsų judėjimo veteranė ir už
sitarnauja mūsų visų pagar
bos žodžio, kad ir savo šeimą 
veda tuo keliu. Pilietis

Cliffside, N. J.
Praeitame LDS kuopos 

susirinkime buvo rimtai pa
sitarta apie planus ateities 
darbuotei. Paaukota $14 
sveturgimiu gynimui, i r 
draugai aplankys bei para
gins paaukot šiam reikalui 
tuos lietuvius, kurie retai 
lanko susirinkimus.

• Šiame susirinkime,, auko
jo po $5:. LDS 115 kuopa 
ir G. Stasiukaitis. J. Ba- 
kūnas $3 ir K. Derenčius 
$1.

Sekmadienio popietį ap
lankė įsios korespondencijos 
autorių žinomas pažangū- 
nas Jonas Zaleckas, iš Uni
on, N. J.

Jonas jau 7 mėnesiai lai
ko nesveikuoju, bet dvasi
niai nusiteikęs ištvermių- • Igai.
' Per tuos 7 mėnesius Jo

nas yra padaręs daug ban
dymų sveikatai pataisyt. 
Buvo nuvykęs į Colorados 
ir Calif o rni jos valstijas. 
Turėjo daug gydytojų ir bu
vo keliose ligoninėse. Da
bar, pagal gydytojo patari
mą, vėl pasidavė i-Newarko 
ligoninę. Tai didele nelai
mė žmogaus gyvenime.

Jonas Zaleckas yra dide- 
! lis Tąrybų Lietuvos patrijo- 
■ tas. Jis sako:

—Kaip tik kelionei aplin- 
j kybės pagerės.; tai, jei dar 
i gyvas būsiu, tikrai vyksiu 
I pamatyti Kauną ir Palan- 
' gą bei pagyvent laisvoje 
j Lietuvoje.—

Aš jam parodžiau laiškų 
ir nuotraukų lis dabartinės 
Lietuvos, prisiųstų - pasta
ruoju laiku mano sesutės ir 
šiaip pažįstamų. Jonas, 
skaitydamas tuos, laiškus ir 
tėmydamas nuotraukas, su 
sujaudinta ‘ siela smerkė 
tuos fanatikus melagius, 
kurie visaip šmeižia dabar
tinę Lietuvą. Ten pasilikę 
lietuviai visu nuoširdumu 
atbūdavo ja iš griuvėsių 
naują ir laisvą Lietuvą.

Jonas dar nesenas žmo
gus. Jo liga — nefunkci- 
jonavimas inkstų. Gyvena 
su žmona, sūnum ir marčia 
nuosavame namelyj, 176 W. 
Colonial Ave., Union, N. J.

Linkiu Jonui, kad su iš
auštančiu pavasariu jis nu
sikratytų tą varginantį 
priepuolį, ir vėl viltingai ir- 
tųsi gyvenimo kelione.

Jono Draugas

Del rinkimų Indijoje
DELI, gruo. 20 d.—Laik

raščio “Svadchinata” pra
nešimų, Indijos komparti
jos generalinis sekretorius 
Ghošasį šiomis dienomis 
kalbėjo spaudos konferen
cijoje Kalkutoje. Ghošas 
atkreipė korespondentų dė
mesį į pirmuosius rinkimų 
rezultatus, kurie parodo, 
kad Indijos nacional. kon
greso partija daugiau nebe
turi tautos daugumos pasi
tikėjimo. Net tokiame rajo
ne, kaip Himšal Pradešas, 
kur opozic. partijos yra la
bai silpnos, Indijos naciona
linio kongreso partija iš 35 
-vietų iškovojo tik 24, surin
kusi x84,81(9 balsų, tuo tar^ 
pu kai opozicinės partijos 
gavo 94,655 balsus. Pirmie
ji rinkimų rezultatai Tra- 
vankor - Kočino kunigaikš
tysčių sąjungoje aiškiai pa
rodo, kad tautos dauguma 

‘balsuoja prieš Indijos naci
onalinio kongreso partijos 
atstovus. Kompartija ir 
daugelis kitų partijų ten 
yra iš viso uždraustos. Di
delė- kompartijos vadovų 
dalis uždaryta į kalėjimus 
arba priversta slapstytis 
pogrindyje dėl to, kad jau 
yra išrašyti orderiai juos 
suimti. Vietinė vyriausy
bė uždraudė komunistams, 
jų tarpe ir man, pasakė 
Ghošas, kalbėti masiniuose ' 
mitinguose. Ji net neleido 
kalbėti spaudos konferenci
joje žinomajam žurnalistui 
Achmadui Abasui. Nepai
sant viso to ir tos aplinky
bės, kad Indijos nacionali
nio kongreso partiją atvirai 
remia katalikų bažnyčia, 
šios partijos atstovai surin
ko 104,475 balsus, tuo tar
pu kai opozicines partijos 
surinko 143 tūkstančius 
balsų. Be to, Jungtinis kai
rysis frontas gavo 57 tūks
tančius balsų, o socialistų > 
partija — 42 tūkstančius. Į 
Ghošas pažymėjo, jog jei-\ 
gu opozicinių partijų tarpe 
nebūtų susiskaldymo, tai 
jos iškovotų vietų daugu
mą. Atsakomybė už tai pir
miausia tenka socialistams.

v

šilta, irgi nepatogu, ir taip ta
sai nerangumas sudaro visą 
keblumą.

Apskričiai, rengdami bent 
kokį parengimą, jau šiuom 
tarpu negali tikėtis iš kitų ko
lonijų skaitlingos publikos. 
Nepaisant, kaip tu jį garsinsi 
spaudoje, bet mūsų senių ne
suįdominsi ir jų iš namų į to
limesnę koloniją neiškviesi. 
Taip yra su mūsų valstijos 
progresyviais. Mes tankiai, 
rengdami bent kokį parengi
mą New Jersey valstijoje, sa
kome, kad turėsime svečių iš 
Brooklyn©, ir jų gražus bū
rys į mūsų apskričių parengi
mus atsilanko. Bet štai įvyko 

•LDS* apskrities padengimas

DELI, gr-uo. 20 d.—Laik
raščio “Hindustan Taims” 
pranešimu, Indijos kompar
tijos CK narys Dangė, kal
bėdamas Bombėjuje, pa
reiškė: “Nehru kritikavo 
komunistų v a d o v aujantį 
vaidmenį Telengane. ir pa
sakė, jog tas vaidmuo ne
liečia valstiečių. Jeigu jis 
mano, jog jo politika yra 
teisinga ir valstiečiai eina 
paskui jį, tegul jis iškelia 
savo kandidatūrą bet ku
rioje rinkiminėje apygardo
je, ir aš užtikrinu jus, kad 
jis patirs pralaimėjimą.”

Dangė kritikavo rinkimi
nę sąjungą, sudarytą Bom
bėjuje tarp socialistų par
tijos ir “Indijos visuotinės 
žemiausių kastų federaci

jos,” kuriai vadovauja Am- ' 
bedkaras.

3 push-Laisvė (Liberty)-Antradicn., Vasario-Feb. 19, 1952
1 . i
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Įvairios Žinios PRANEŠIMAI
Judėjimas už prekyba

PARYŽIUS, gino. 17 d.— 
Prancūzijoje plečiasi judė
jimas už prekybinių ryšių 
su Tarybų Sąjunga ir liau
dies demokratijos šalimis 
išplėtimą. Laikraščio “Ju- 
manite” pranešimu, nacio
nalinis kainų komitetas Vi
suotinės darbo konfederaci
jos atstovo pasiūlymu vien
balsiai priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią išplėsti pre
kybinius ryšius su “viso
mis be išimties šalimis..” 
Rezoliuciją pasirašė Visuo
tinės darbo konfederacijos, 
Prancūzijos krikščionių 
darbo žmonių konfederaci
jos, Visuotinės žemės ūkio 
federacijos, imonininkų ir 
nacionalizuotųjų įmonių va
dovybės atstovai.

Grenoblio mieste (Izėro . 
departamentas) įvyko mies
to gyventojų susitikimas 
su Tarybų Sąjungą aplan
kiusios Prancūzijos delega
cijos nariais. Šiame susi
rinkime buvo nutarta reika
lauti, kad būtų pagerinti 
prekybiniai santykiai tarp 
Vakarų ir Rytu Europos 
saliu. 

*■ I

Vilerbano mieste (Ronos 
departamentas) tekstilės 
mašinų gamybos “Fajol” 
gamyklinis komitetas, susi
dedąs iš direkcijos ir darbo 
žmonių atstovų, pareiškė 
protestą prieš tai, kad ga
myklai uždrausta įvykdyti 
Kinijos Liaudies Respubli
kos užsakymą, ir pareikala- 
vo pagerinti prekybinius 
ryšius tarp Prancūzijos ir 
Tarybų Sąjungos, liaudies 
demokratijos šalių ir Kini
jos Liaudies .Respublikos. 
Komitetas į pareikalavo taip 
pat, kad gamyklos adminis
tracija nusiųstų delegaciją 
į ekonominę konferenciją 
Maskvoje.

LENKIJOJE
VARŠUVA, gruo. 12 d.— 

Liaudies Lenkijoje plačiai 
išsivystė kova dėl šešiame
čio plano ekonomikai išvys
tyti ir socializmo pagrin
dams sukurti 2-ųjų metų 
užduočių įvykdymo pirma 
laiko.

Jau pusantro mėnesio 
duoda produkciją Ii952 me
tų sąskaiton metalurgijos 
gamykla Chožove. Metalur
gijos gamyklos “Malapa- 
nev” kolektyvas įvykdė sa
vo metinį planą ir įsiparei
gojo iki šių metų pabaigos 
duoti viršumplaninės pro
dukcijos už 11.7 milijono 
zlotų. Gruodžio 17 d. me
tinį planą įvykdė metalur
gijos gamykla “Batorij.”

Rimtus laimėjimus pirma 
laiko įvykdant valstybinius 

į planus pasiekė elektros ma- 
. šinų gamyba. Savo meti

nes užduotis įvykdė jau 13 
šios pramonės šakos gamy
klų. Geriausius rezultatus 
pasiekė Lodzės transforma- 

z torių gamyklos kolektyvas, 
kuris metinį planą įvykdė 
dviem mėnesiais anksčiau 
termino.

f ’ Sėkmingai vykdo meti
nius planus ir Lenkijos kal
nakasiai: šiomis dienomis 
apie anglies gavybos plano 
įvykdymą papo r tavo šach
tų “Melovice,” “ValecniVa- 
vel,” “Prezident,” “Jovič,” 
“Silezija” ir kitų šachtij 
kalnakasiai.

Iš lengvosios pramonėj 
įmonių kolektyvų kailių fa
briko Bydgošče kolektyvas 

. planą įvykdė 41 diena 
anksčiau termino. Ateinan
čiųjų metų sąskaiton dirba 
47 tekstilės pramonės įmo- 
iies. .

Didelius laimėjimus yra 
pasiekusios ir daugelis kitų 
šalies įmonių.

NevvYirkO'>zW/^7lnl(ii RICHMOND THLL, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadieni,' vasario (Feb.) 20

Žmonės gavę 
“nereikalingi]” doleriu

*— ,

Miestinės labdarybės .depart- 
mentui patarėjas Philip Sokol 
sako, kad miestas kas metai 
išmokąs pašalpomis nuo pus
antro iki dvieju milijonu do
lerių asmenims, kuriems pa
šalpos nereikia. Pernai tokių 
išmokesčių buvę $1,953,643.

Anot jo raporto, pašalpų 
gavę turintieji sutaupą banko, 
namus, darbus.

Susektieji " nereikalingai 
ėmus pašalpą, buvę patraukti 
teisman. Pritepta iš jų išrink
ti už 1950 rąetus $1,661,164, 
bet išrinkę tiktai $140,000.

Dėl ko neišrinko iš kitų? 
žinovai sako, kad nebuvo iš 
ko išrinkti. Būtų galėję atim
ti namuką, kurio net ir al
kanas negalėjo valgyti. Bet 
tada šeima neturės pastogės. 
Tuomet būtų reikėję duoti pa- ' 
šalpą, kad užsimokėtų rendą. 
O rendavojamas bu£as dabar 
daugiau kainuotų už seniau 
pirktą namuką. j

Negalėjo išrinkti nė iš tų, 
kurie nors turėjo darbą, bet 
iš jo ' negalėjo pakankamai 
pavalgyti, tuos • “nereikalin
gus” pašalpomis gautus prie
dus pravalgė. Galėjo atgauti 
tiktai iš turinčių sutaupąs 
banke. Galėjo atgauti tiktai 
iš nedidelio skaičiaus tikrųjų 
smulkių sukčiukų, kurie norė
jo iš pašalpos gyventi, o savus 
pasitaupyti “juodai dienai.”

Unijistui grasina 
išpilietinimu

Jameę Lustig, 49 metų, CIO 
Electrical, Radio and Machi
ne Workers Unijos vadas, ga
vo pašaukimą teisman. Bė
giu 60 dienų jis turįs parody
ti, dėl ko jis neturėtų būti iš- 
pilietintas. Už ką?

Neoficialioji priežastis — 
kovingas unijizmas, teisingas, 
pažangus vadovavimas ir lai
mėjimas nariams geresniu są
lygų. Gi oficialiai sakoma, 
kad jis imdamasis pilietybę, 
kaip ir visi, atsisakęs pavaldi- 
nybės svetimai valstybei. Ta
čiau' tuo laiku buvęs komunis
tas. Dabar ,nuo 1928 metų 
esąs nepartiniu.

Jeigu tokia taisyklė būtų 
priimta, mūsų valdžiai tektų 
išpilietinti visus, katalikus, nes 
jie tiki religijai, kurios galva 
valdo Vatikaną, svetimą vals
tybę., žinoma, tai būtų paikas 
išaukštinimas Vatikano ir pa
žeminimas mūsų šalies pilie
tybės.

Trylikos mėty mama
New Yorke vienoje ligoni

nėje 13-kos metų jaunuolė 
Mrs. Antoinette Goodman pa
gimdė y svarų ir 13 uncijų sū
nelį. Jos vyras Virgil ešąs-17 
metų.

Jaunuoliai sakosi jau buvę 
įsimylėję vienas kitą, kuomet 
jinai buvo 10 metų, o jis 14. 
Laukti iki suaugs jiem atrodė 
baisiai ilgas laikas. Tad jie 
praėjusį gegužės mėnesį slap 
ta apsivedę. Kada pasisakė 
motinai, motina ir jos vyras, 
mergaitės patėvis, nusprendę 
jiems netrukdyti, bet visu kuo 
pagelbėti.

Sužeidė keleivius
c _______

Long Island Rail Road 
traukiniu kas nors per langą 
įmetė šešių colių šriubą. Iš
mušto lango stiklai apraižė 
kelis keleivius, kitus išgązdi- 
no. Apm.ėtymas. įvyko, tarp 
Rego Park -ir Winfield.

Vasario 19-tą Queens 5-nie 
distrikte įvyks rinkiniai

Rinks kongresmaną vietoje 
pasitraukusio iš tų pareigų 
Vincent T. Quinn. Jisai da
bar yra prokuroru. Kandida
tais yra:

Demokratų — Hugh Quinn.
Re publ ikonų — Robert 

Tripp Ross.
Liberalų — George F. Cran- 

more.'
Better Schools Party ir I

Eisenhoweriiii remti 
mašina jau užsukta 

v

, Vasario 8-tos vakarą visos 
galimosios samdyti ar šiaip 
gauti ir sugabenti politines ir 
visokios žvaigždės buvo suva
rytos į Madison Square Gar
dena. Sugabentos raginti bal
suoti už Eisenhoweri, šokti, 
dainuoti, ploti, kalbėti ir per 
televiziją kukuoti už Eisenho
wer į.

Ir kukavo, tikrai kukavo. 
Pavyzdžiui, vakarui pirminin
kavęs Tex McCrary vienu tar
pu sušuko, kad Gardene esą 
18,000 publikos. Ir kad už 
durų esą kiti “18,000, kurie 
nori įeiti, bet negali.”

Tikrovėje, publikos buvo 
tiek, kad spauda, kuri tokius 
dalykus išpučia, parėkavo 
buvus 15,000. Gardene buvo 
labai daug tuščių vietų. Bet, 
jeigu būtų buvęs darbininkų 
ar progresyvių mitingas su 
tiek publikos, būtų priskaitę 
5,000.

Tai nebuvo vien n e w y or- 
kiečių mitingas, bet iš visos 
šalies suvykusių mitingas, kad 
čia padarytų filmą rodyti ki
tur mitinguose. Ii- norėta te
levizijoje parodyti, kad dū 
tižiausios masės nevvyorkieČių 
reikalaujančios Eisenhowerio 
i prezidentus.

Po mitingo lakūne Coch
ran buvo specialiai nusiųsta 
nuvežti Eisenhoweriiii tą fil
mą. Anot jos, jisai buvęs dėl 
to “giliai sujaudintas.”

----- ----- -- - - ..... .

Šauks “ant karpėte” 
daugiau valdininkų

Skelbiama, kad dar dau
giau Brooklyno iždinės valdi
ninkų būsią įvelti į tyrinėjimą 
suktybių taksų surinkimo į- 
staigoje. Taip paskelbė gene
ral io prokuroro asistentas Ja
mes M. McInerney. Jis išsita
rė, kad tyrinėjimas palies 
“kitus buvusius ir esamus na
rius,” bet atsisakė pasakyti, 
kas tie nariai.

Jau pirmiau buvo įtarti ir 
paskelbti buvusieji iždinės 
tarnautojai Joseph D. Nunan, 
James B. F. Olson, Daniel A. 
Bolich, Carroll E. Mealey.

»

Moteriškės paprotys 
ar noras pralobti?

Newyorkiete Mrs. Mary 
Dias, 65 metų, našle, sutiko 
eiti į kalėjimą vieton Zižsista- 
lyti $1,000 kau©iįasr <Ji tapo 
sulaikyta kaltinimu, kad ji iš 
departmentinės krautuvės pa
vogusi $2.45 vertės groserių. 
Sužinota, kad ji turinti ban
kuose 58 tūkstančius dolerių.

Moteriškas didžiausias troš
kimas buvo, kad šeima, gimi
nės, apie jos šį nuotikį nesuži
notų. Tačiau iš tokios, “tau
pios” ponios mažai kas tikisi 
malonių, tad visos jos bėdos' 
tapo paskelbtos spaudoje.

American . Labor Party — 
Thelma Bearman.

Darbiečiai prašo visus ge
resnių mokyklų ir geresnio 
mokymo šalininkus balsuoti 
už Mrs. Thelma Bearman. Ji
nai per laikus yra žinoma kai
po darbuotoja už geresnes 
mokyklas.

Apie d i strik tą ir kandida
tus plačiau buvo rašyta Lais
vėje penktadienio laidoje.

Skelbimu suviliota 
minia vos nesušalo

Loeser’s departmėntinei 
krautuvei ^paskelbus, kad ji 
išeinanti iš biznio ir dėl to 
būsią didelių nupiginimų 
(bargenų), sugužėjo minios 
norinčiųjų pigiai pirktis pre
kių. Aukštos kainos visiems 
įkyrėjo. Policijos apskaičiavi
mu, buvę 50,000.

Subėgo daugiausia moterys, 
daugelis nešinos, vedinos vai
kais. Prisibruko sausakimšai 
krautuvė. Vaikai suspausti, ar 
užmynus kojytę, klykia. Par
davinėtojų štabas nedaug di
desnis. Priėjusios kokį maž- 
niekį pasirinkti, moterys lau
kia ir nesulaukia' patarnavi
mo, barasi. Išprakaitavusios 
pakeliąs valand. išsineša nosi
naitę už 27 centus ar kvoterį, 
kitas marškinius už keletą 
dolerių, kaip visada.

O lauke dar prisirinko mi
nia, nes vidun nebeleidžiama. 
Leidžia tiktai tiek, kiek iš ton 
išeina. Atsitikus kokiai nelai
mei,' liktųsi tik kaulai, kitkas 
taptų sutrinta kojomis. Lau
kiantieji lauke 24 laipsnių 
temperatūroje trypia, nušalu
sią nosį brauko. Gi. išeinantie
ji išeina pikti, stebuklų nera
dę. Už kelių centų nuolaidą 
kelis dolerius kainavusiai pre' 
kei pavargę ir sueikvoję die
na. G.

' ----- -9----

Išsigando “raudėnyjij”
New York o komercinis 

laikraštis Daily News parašė 
savo vedamąjį straipsnį dėl to 
fakto, kad Newarko komunis
tai reikalavo uždaryti • Newar
ko lėktuvų stotį. Komunistai 
reikalavimą uždaryti stotį bu
vo pareiškę lapelyje, išleista
me tuojau po antrosios nelai
mės.

Laikraštis išgąstingai šau
kia, kad daleidimas uždaryti 
stotį dabar, kuomet ir komu
nistai to reikalauja, būtų pa
tenkinimu Maskvos. Atrodo, 
kad visi Elizabetho gyvento
jai,’ įskaitant miesto majorą, 
bus tapę Maskvos agentais!

T-as.

Žiaurumas ar ligonė?
---------A

Newyorkiete Mrs. Antonia 
Armstrong sulaikyta kalėji
me teismui po $1,000 kauci
jos. Ji kaltinama, kad jinai 
trejų metų dukrytei apdegi
no rankutes iš pykčio. Jai išė
jus iš namų į krautuvę, vaikai 
atradę jos “lipstiką” ir pra
dėję viską dažyti savaip.

Parėjęs iš darbo tėvasz at
rado mažytę “prasikaltėlę” 
gailiai verkiant. Jos sesutė, 4 
iii ė tų, ir broliukas, 1 metų, 
buvo išsigandę. Tėvui nuve- 
žus mergaitę ligoninėn, tapo 
pašaukta policija.

Gaisrui sužalojus trijų šei
mų namą 1466 59th St., Broo- 
klyne, 15 asmenų neteko bu
to. šeimos pasiskirstė pas gi
mines ir kaimynus. Grupėje 
randasi šeši vaikai.

Teatras ir linksmybė 
-artimi prieteliai

EDDIE CANTOR

! Filmos-Teatrai

, Eddie Cantor, 40 metų pra
leidęs teatre daugeriopose ro
lėse, pasirašė visam amžiui su
tartį su Welch’s Wine Divi
sion of Quality Importers, 
Inc., kaip praneša Laisvei tos 
firmos viršininkas Col. Henry 
C. Kaplan.

i
Firma džiaugiasi, kad to

kio aktoriaus sutikimas įeiti į 
Welch’s Wine biznio skelbė
jus reiškia pripažinimą to vy
no kokybės ir jo pardavėjų 
tinkamą vedimą to biznio.

Aktorius tikisi, kad jo paty
rimas teatre padės Welch’s 
vyno gamintojams. Jog jis 
gražiais teatrališko biznio bū
dais suįdomins publiką pra
leisti pinigų geram vynui. Ir 
kad tas vynas teiks naujo 
smagumo jo vartotojams, 
teiks linksmybes prie kiekvie
no stalo. Sk.t

Rodomoji ant 60th St. prie 
Madison Ave. nauja filmą 
“Magię, Garden” yra intymi 
savo paprastumu. Ir sykiu, in- 
triginga ir skirtinga nuo ki
lų.

Į Vaizduojamas Afrikos kam
pelis, kaimas užmiestyje, kur 
gyvena baltiesiems rikšų ve
žėjai, skalbėjai, uosto ir fab
rikų darbininkai. O greta jų 
tuose pat dulkynųose, tiktai 
jau patogiau, gyvena iš jų pa
čių laipsniu’ pasišokėjęs aukš
tyn smulkusis biznierius, ama
tininkas, finansinė erkė, o 
tarp tų ir eilinis vagišius.

Filmoje vaizduojamasis ne 
visai eilinis. Jis greitas, kaip 
kiškis, ir gudrus pėdų sumė- 
tytojas. Jis pavagia 40 svarų 
iš bažnyčios kunigui ir tuos 
pinigus atnešusiam asmeniui 
besimeldžiant gauti iš dan- 
gaus gerą mintį, kam tuos pi
nigus sunaudoti.

Tačiau ir pavogti tie pini
gai pridaro daug kam gero, 
išskyrus patį . vagį. Jis gaudo
mas. Pinigus paslepia po
pumpkinu. Biednos našlės vai
kas juos atranda. Jie gerai 
pavalgo. Kitu atveju' pavog
ti tie pinigai atsiduria medyje 
ir iš ten iškrinta parduotai 
merginai, kuri gali atsipirkti 
nuo senio ir ištekėti už myli
mo. Pagaliau vėl pavogti nuo 
to lupiko pinigai paslepiami 
to paties kunigo kišenėje ir 
jis juos atranda. Visas kai
mas kalba apie įvykusius “ste
buklus.”

—o— i
Radio City tebepasilieka 

“The Greatest Show On 
Earth.” Per penkias savaites 
teatras turėjęs $700,000 pa
jamų.

—o—

Roxy Teatre vis dar rodo 
“Phone Call From A Stran
ger.”

- x-O—
Bijou Teatre rodoma įdomi 

“Cry, the 'Beloved Country.” 
—o—

Victoria Teatre rodoma puiki 
filmą*“Death of A Salesman.”

d., pradžia 7:30 vai. vakare, bus Li
berty Auditorium. 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. Kvočia
me visus narius dalyvauti susirinki
mo ir užsimokėti duokles už 1952 
m. -— Valdybą. (34-35)

WILKES BARRE, PA.

LDS 7-1 a. kuopa rengia vakarienę 
nedėlioj, 24 d. vasario, 1952, Lietu
vių Tautiškos Parapijos svetainėj, 
206 arish S-t., Wilkes-Barre, Pa. 
Prasidės 4 vai. popiet; vakarienė 6 
vai. vak. Todėl gerbiamieji lietuviai 
ir lietuvaites, kaip iš vietinės apy
linkės, taip ir iš toliau, seni ir jau
ni. be skirtumo pažvalgų, kviečiami 
visi dalyvauti, nes mes turėsim 
skanių paršiukų vakarienę su viso
kiais prismokais. Taip pat bus pui
ki muzika ir visokių' gėrimų, o ti- 
kietas tiktai $1.50 ypatai. — Kvie
čia Komitetas. (34-35)

NEW HAVEN, CONN.

šiuomi pranešame, kad kovo 
(March) 9 d., 2:30 vai. po pietų, pas 
mus įvyks vaidinimas “TETOS 
TURTAI,” trijų veiksmų komedija, 

rengia LDS 16 kp., suvaidins Lais
vės Choro vaidintojų grupė iš 
Hartford. Conn., bus L. B. Salėje, 
243 Front St., New Haven, Conn., 
Prašome kaimyniškų draugijų tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiame 
visus atsilankyti į šią pramogą. 
Rengėjai. (34-35)

tiktai sėkmingai rodyta miesto 
centre paskubusioji dokumem 
talė filmą “Peace Will Win.” 
Rengia moterys.

—o—
Trumpai apie teatrus: Vei

kalas “The Fourposter” jau 
uždirbęs jo rėmėjams $40,000 
pelno antru kartu. “Viva Za
pata!” filmą neva apie Mek
siką, Meksikoje uždrausta ro
dyti.

MIRĖ
Uršulė černevičienė, Frank 

černevičiaus žmona, mirė va
sario 16-tą, namie, 57-23 
63rd St., Maspeth. Pašarvota 
šalinskb šermeninėje, Wood
haven . Laidos trečiadienį, va
sario 20-tą. •

Liko gailiai liūdį vyras, sū
nus, 3 dukterys, anūkai ir ki
ti artimieji. Jiems reiškiame 
užuojautą.

SKELBKITeS laisvėje

<i> PETRAS KAPISKAS
4>

T
<!>

<!>

<!>

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
<i>

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Liberty Auditorijoje kovo ---------- '... ■■■■....... į...............  ....................
2-xos popietį bus rodoma kų ’ 4 pusi. • Laisve (Liberty)- Antradien., Vasario-Fnb. 19, 195*

NEWARK, N. J.

Sietyno choras rengia žaislų pare, , ' 
Ukrainų salėje, 57 Bęacon St., New-
ark, N. J., vasario (Feb.) 24 dieną t 
nedėldienio popjptj, pradžia lygiai 
trečią (3) valandą. Po žaislų, kut 
bus duodamos geros dovanos, užkan
džiai ir kavos, dar priedams bus 
pridėta graži lietuviška dainų, mū-1 
zikos, žaislų ir Šokių programą. Vi- 
sas ir visus kviečiame į šį įvairų 
parengimėlį. — Sietyno Komitetas.

BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kp. moterų skyriaus su
sirinkimas įvyks vasario 21 (Feb.), 
pas d. Nellie Strolienę, 4 O Garfield 
Ave., Binghamton^ N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visos narės esate 
prašomos dalyvauti. Bus išduoti 
Laisvės vajininkų raportai. Taipgi 
aukų rinkėjai dėl Prūseikos bylos 
vedimo išduos raportą. Yra dar 
daug dalykų aptarti. Taigi Komite
tas mato reikalą sukviesti nares į 
šj svarbų susirinkimą. — Mot. St. 
Koresp.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34-ta kuopa rengia ba

lių šeštadienį, 23 dieną vasa
rio (February) West End 
Hall. Pradžia 8 v. vakaro. 
Prašom vietinių ir apylinkes 
lietuvių dalyvąuti šiame ba
liuje, turėsim gerų užkandžių 
ir skanaus Columbia alaus.*— 
Kviečia Valdyba.

(34—35) i

REIKALAVIMAI *
Reikalingi patyrę operatoriai prie 

siuvamųjų mašinų, pocketmakers ir 
kitiems darbams. Taipgi baisting 
mašinų operatoriai. Sports wear iš- 
dirbystėj. Kreipkitės: ’

MAX JONAS CO.
991 Willoughby Av., Brooklyn, N. Y.

Tel. HY. 7-4138
(34-35)

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street t
Cor. Hewes St. . i

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kŪdF“ '“"■"T 
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmeriyi 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

• Tel. EV. 7-8288

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAU8KA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. T.

Tel. EVergreen 7-6888 ‘j

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta
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