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Kapsuką pakirto piktoji 
džiova, kurią jis gavo būda
mas caro kalėjimuose.

Jis buvo persekiotas, kalin
tas ir kankintas dėl kovos 
pries caristinį režimą, — už 
lietuvių tautos, už Lietuvos 
liaudies laisvę ir šviesesni ry
tojų, už naują gyvenimą.

AMERIKONAI VIENU 
KLAUSIMU SUSITARĖ 
SU ŠIAURINE KORĖJA

Jį išdavė Vilniuje caro žan-: 
darams Aleksa, vėliau buvęs; 
Smetonos valdžioje žemės ū- ' 
kio ministru.

*

Vįncas Kapsukas buvo pir- Į 
mininkas tarybinės vyriausy- 

, bes ^Lietuvoje, įsikūrusios 1918 
metais — vyriausybės, -kuriai 
tuomet nepavyko. išsilaikyti.

Apie tuos laikus jis parašė 
Jteikalą, kurio pirmąją dalį iš
leido mūsų Literatūros Drau
gija- knygoje, o antroji dalis

• dar tebėra (jei kur nors ne-' 
žuvo) rankrašty j.

• Jis parašė nemirštamą vei
kalą apie savo išgyvenimus 
caro kalėjimuose.

Jis sukūrė ir grožinės lite
ratūros, kurios dideliu* mėgėju 
jis buvo.

V. Kapsukas dirbo ne tik 
Lietuvoje, — jam teko gyven
ti ir veikti ir pas mus, Ameri
koje, ir čia jis vedė griežtą- 
kovą su lietuviškais menševi
kais, kurie šiandien eina šni
pų pareigas.

Jei ne žiaurioji džiova, 
'Kapsukas lengvai galėjo pa
gyventi dar desėtką metų ir 

būtų matęs Lietuvą tokią, 
del kokios jis per visą amžių 
kovojo.

Tačiau1 ir miręs, Kapsukas 
Lietuvoje gyvuoja ir gyvuos, 
kol gyva bus mūsų tauta.

★ ,
Kapsukas buvo toksai as

muo, kurį gerbė net ir pado
resnieji jo politiniai priešai,— 
pavyzdžiui kun. Tumas-Vaiž
gantas.

Visame kame jis buvo di
džiai objektyvus.

Jį gerbė ir mylėjo kiekvie
nas, kuriam teko jį pažinti ir 
su) juo bendradarbiauti.

Jaunesnėj!, pažangioji Lie
tuvos jaunuomenė V. Kapsu* 
ką vadino “dėde”.

Kapsukas turėjo didžiulių 
gabumij jaunuomenei auklėti, 
— šitų žodžių rašytojui jis 
taipgi buvo įkvėpimo versme. 
i Kada ir kas parašys Vinco 
^kapsuko išsamią biografiją, 
nežinau, bet žinau tai, kad ji 

> turės būti labai įdomi ir di
džiai pamokinanti. -

Net ir mirties valandoje, 
Kremliaus ligoninėje, kaip 
rašė šitų žodžių rašytojui jo 
našlė, V. Kapsukas nepamiršo 
Amerikos lietuvių darbininkų: 
jis juos minėjo, jis jiems siun
tė linkėjimų...

★
Naujienose skaitau: į Vo

kietijos skautus “braunasi 
komjaunuoliai.“ Girdi, “ko
munistai stengiasi savo nuo
dais užnuodyti vokiečių jauni
mo sielas...”

Na, ar negalėtų Amerikos 
lietuviškieji menševikai pa-, 
siųsti į Vokietiją vieną kitą sa
vo “ekspertą” “paliūdyti” 
prieš tuos komjaunuolius?!

Kadaise Amerikos Lietuvių 
tarybos vadovai įteikė prezi
dentui Rooseveltui dovanų ci-

- garetinį cibuką.
Šiomis dienomis jie įteikė 

prezidentui Trumanui dovanų 
— gintarinį laivelį.

Bet vėliau tie patys gaiva
lai prezidentą Rooseveltą nie
kino, kam jis negrąžino Lietu
von smetoninio režimo.

Tą patį jie darys ir Truma
nui,—nes ir pastarasis jų geis
mų įvykdyti negalės.

šiauriniai korėjiečiai reikalauja priimt Sovietus 
i paliaubų inspekciją

FRANCUOS SEIMAS
UŽGYRĖ VOKIEČIŲ
ARMIJOS ATKŪRIMĄ

e --------- —
Socialistai fain pat balsavo rž vokiečiu armijos atkūrimą

“Korėja, vas. 19.— Aukš
tieji amerikonų ir šiaurinių 
korėjiečių karininkai susi
tarė dėl penkto savo dieno
tvarkės punkto, būtent:

90 dienų eigoje po busi
mosios paliaubų sutarties 
pasirašymo sušaukt politi
nę konferenciją atstovų tų 
kraštų, kurie dalyvauja Ko
rėjos kare; ir jų konferen
cija galės nuspręsti, kokius 
klausimus svarstys ryšium 
su taikos darymu.

Bet dar tęsiasi ginčai 
apie apsikeitimą belaisviais 
ir apie sudarymą tarptau
tinės inspekcijos. Ta in
spekcija turėtų žiūrėti, kad 
amerikonai ir šiauriniai ko
rėjiečiai susilaikytų nuo sa
vo jėgų stiprinimo per pa
liaubų laikotarpį.

Ginčas del Sovietų 
priėmimo į inspekciją

Šiauriniai'korėjiečiai pa
kartojo, kad Sovietų Sąjun
ga privalo būti priimta į 
inspekciją sykiu su kitais 
neutraliais (nedalyvaujan
čiais šiame kare) kraštais.

Amerikonai atmetė Sovie
tus, bet užgyrė keturis ki
tus siūlomus paliaubų te-

■M . „ .1 ■      M....M . ■!,.■■■!!■ ■■■■■!■

Jankiai įtaisė japonėm 
200,000 kūdikių

Tokio, Japonija. — Japo
nų spauda rašo, kad Ame
rikos kareiviai ‘'apgavo” 
šimtus tūkstančių japonių 
mergaičių, įtaisydami joms 
200,000 kūdikių. Amerika 
todėl turėtų juos priimti 
apsigyvenimui. Nes. ameri
konai skelbia, kad jų šalis 
yra “katilus, kur visokios 
tautos susilieja į vieną.”

Kinų oficierius patyrė 
amerikinę “demokratiją”

) San Francisco. — Kinas 
Sing Sheng, buvęs čiang 
Kai-šeko tautininkų kari
nių šnipų oficierius, bandė 
pirkti namą priemiestyje 
South San Franciso ir įmo- 
kėjo $2,950 rankpinigių. 
Bet dar kreipėsi į baltuo
sius priemiesčio gyvento
jus, kad jie nubalsuotų, ar 
kinas su savo žmona ir vai
ku bus pageidaujami bal
tiesiems kaimynai.

Tad baltieji 174 balsais 
prieš 28 ir nutarė, kad jie 
priešingi kinų įsimaišymui.

Jų balsavimas labai nu
stebino Shengą, kuris tikė
josi geresnės amerikinės 
demokratijos.

Shengas dabar dirba kaip 
orlaivių mechanikas. J o 
žmona yra gimusi Ameri- 
koje.

Jis galėtų, pagal įstaty
mus, pirkti tą namą, bet 
jau nepirks, matydamas 
Raitųjų priešingumą.

mytojus: Lenkiją, Čechoslo- 
vakiją, Norvegiją, ir Švei
cariją. Amerikonai d a r 
pridėjo Švediją.

Šiaurinės Korėjos ir kinų 
atstovas pulkininkas čang 
Čun San pabrėžė, jog So
vietų Sąjunga nedalyvauja 
šiame kare ir yra tikrai ne
utrali; todėl turi būti pri
imta į paliaubų] inspekciją.

O “jeigu amerikonai ne
pripažintų Sovietus neutra
liu kraštu, tai jau nebūtų 
nei vieno neutralaus kraš
to pasaulyje,” pridūrė pulk. 
San. 
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Komunistai reikalauja 
N, Jersey apsaugos nuo 
lėktuvų nelaimių

Newark, N. J. — New 
Jersey valstijos Komunistų 
Partija išleido pareiškimą, 
kuris reikalauja, kad val
džia apsaugotų gyventojus 
nuo tokių nelaimių, kaip E- 
lizabethe, kur trijų lėktuvų 
kritimai pražudė 118 žmo
nių.

Pareiškimas sako*:
Pavojingasis N e w a r k o 

Airportas turi būti galuti
nai uždarytas.

Valdžia privalo įtaisyti 
airportą saugesnėje vietoje. 
Juk valdžia be reikalo eik
voja bilijonus dolerių kari
nėms lėktuvų stovykloms 
visur pasaulyje.

Lėktuvų kompanijos turi 
pilnai atlyginti už pražudy
tus bei sužeistus Elizabethe 
žmones per lėktuvų kriti
mus.

Dingo dar vienas banko 
sukčius su $36,999

Cairo, W. Va. — Dingo 
čionaitinio banko' vice-pir- 
mininkas Samuel E. Swiger 
su $36,999 bankinių pinigų.

Swigeris .yra jau penkio
liktas bankinių sukčių, ku
rie per pusantrų metų iš
sinešė viso $3,500,000 pini
gų iš bankų West Virgini
joj ir vakarinėj Pennsylva- 
nijoj.

Vėliausios žinios
Korėja. — Amerikonai su 

tankais atakavo šiaurinius 
korė j iečius viduriniame 
fronte, bet susidūrė su 
smarkiu pasipriešinimu ir 
vėl pasitraukė.

Washington.—Valdžia su
darė speciales grand džiū- 
res, kurios tyrinės taksų 
kolektorius ir kitus valdi
nius sukčius.

............i I ..............    I —..................

MIRĖ KNUT HAMSUN
Oslo, Norvegija. — Mirė 

norvegų rašytojas Knut 
Hamsun, 92 metų amžiaus.

Lavonai 41 egiptiečio policisto, kuriuos anglai pasker
dė mieste Ismailia. Lavonai suversti prie anglu armij’os 
barakų.

AUDRA SULAUŽĖ 2 LAIVUS. 
GAL PRAŽUDĖ 56 ŽMONES

Boston. — Viesuliška au-
dra pusiau perlaužė du ži
balinius laivus, gal pražu- 
dant 56 jų jūrininkus, ne
toli Cape Cod, Mass. Tie 
laivai buvo Pendleton, 10,- 
000 tonų, ir Fort Mercer. 
16,500 tonu, 

ž v-

Priešakinės ir užpakali
nės abiejų laivų pusės dar 
plūduriuoja atskirai, blaš
komos bangų, siekiančių iki 
65 pėdų aukščio.

Kariniai krantų sargybos 
laivai išgelbėjo 32 žmones 
nuo užpakalinės Pendletono 
pusės. Du kiti žuvo, šok-

BROOKLYNO POLICIJA NETIKĖTAI PAGAVO 
GARSŲJĮ BANKU PLĖŠIKĄ WILLIE SUTTONĄ

Brooklyn, N. Y. — Polici
ja pirmadienį netyčia su
čiupo garsųjį bankų plėši
ką Willie Suttoną, kuris 
per dvejus metus gyveno 
tiktai už trejeto blokų nuo 
Bergen St. policijos cen
tro, Brooklyne.

Suttonas, atsidaręs savo
Z V

Automobilio priekį gatvėje J 
bandė pataisyti jo batare- 
jas. Du policininkai spėjo, 
gal tai bus automobilio va
gis ir pasišaukė detektyvą 
iš stoties. Tada policinin
kai prisiminė, kad stotyje 
yra fotografinis, paveikslas 
panašaus kaip Suttono as
mens. Jis bandė užsiginti, 
bet buvo patikrinta jo pirš
tų nuospaudai. Tada Sut
tonas ir prisipažino, kaipo 
pabėgęs iš Pennsylvanijos

Daugelis taksų valdininku bijo parodyt 
savo turtus - todėl bėga iš tarnybos

New York. — Tyrinėjan
čioj! Kongreso Atstovų Rū
mo komisija Washingtone 
isakė dviem šimtam taksu- 
kolektorių bei žemesnių 
pareigūnų išpildyti blankas, 
parodant, kiek jie tūri pi
nigų ir kitokios nuosavy
bės.

Pranešama, jog kongres- 
manų komisija šauks į kvo
timus bent šimtą tokių tak
simų valdininkų iš New 
Yorko, Brooklyno, Queens 
ir kitų didmiesčio dalių.

Kelios dešimtys taksų 
pareigūnų tuojau įteikė re
zignacijas (pasitraukimus),

dami jūron, kuomet čia (pat 
buvo gelbėtojai. V-*’'

Dar nėra, žinios, kas atsi
tiko 56-iems kitiems jūri
ninkams, buvusiems abejuo
se laivuose. Pranešimai sa
ko, kad “jie dingo ar žu
vo.”
SNIEGU AUDRA i 
PRAŽUDĖ 28 ŽMONES

Naujosios Anglijos valsti
jose prisnigo iki 32 colių, 
ir šėlstanti pūga pražudė 
bent 28’ žmonės, daugiausia 
šiauriniai - rytinėje tos sri
ties dalyje.

kalėjimo plėšikas.
Bet jis vis dar gynėsi nie

ko nežinąs apie išplėšimą 
$69,933 iš banko Sunnyside, 
Queens, N. Y., 1950 m. ko
vo mėnesį. Bet pašaukti to 
banko pareigūnai pažino 
Suttoną kai]) vieną iš pen
kių plėšikų.

Dabar areštuojant Sutto-I 
ną, buvo rasta pas jį $7,723 
ir jo kambaryje dar $2,955, 
taipgi vienas revolveris, pa
slėptas po pažastim, o kitas 
kambaryje.

Suttonas buvo li934 me
tais suimtas Philadelphijoj 
kaip banku plėšikas ir nu
teistas 25 iki 50 metų kalė
ti, bet 1947 metais paspru
ko iš kalėjimo. Jis yra 51 
metų amžiaus. *

kai tik sužinojo, kad kon
gresinė komisija reikalaus 
parodyti, kaip jie pelnė tiek 
turto, tarnaudami taksų 
raštinėse.

Kongresmanų komisija 
ketina tuojau kvosti Jose- 
phą D. Nunaną, buvusį vy
riausią šalies taksų komisi- 
onierių ir newyorkini taksų 
komisionierių; taip pat Da
nielių D. Bolichą, jo pava
duotoją, ir du kitus aukštus 
taksų pareigūnus New Yor
ko srityje.

Yra parodymų, jog Nu- 
nan, apleidęs taksų komisi- 
onieriaus vietą, paskui per

Paryžius, vas. 19.—Fran
ci jos seimas 327 balsais 
prieš 287 užgyrė premjero 
Faure’s pasiūlymą, kad va
karinė Vokietija, privalo su
daryti dvyliką divizijų vo
kiečių armijos ir Įjungti ją 
į tarptautinę vakarų Euro
pos armiją piles komuniz
mą.

Pasiūlymas priimtas su 
socialistų pataisymais, ku
rie pamatiniai remia vokie
čių armijos . rekrutayimą, 
bet perša tatai dar atidėti, 
palaukiant, iki kiti vakari
nės Europos kraštai įsteigs

Kongresmany komitetas 
pradės kvosti auto, 
darbininkų vadovus

Detroit. — Kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas verstinai įsakė 
trims darbininkų veikėjams 
ateiti ir pasiduoti kvoti
mams vasario 29 d.

Tie yeikėjai yra Wm. R. 
Hood, sekretorius CIO Au
to. Darbininku Unijos 600! 
skyriaus, pirmininkas Ne
gru Darbininku Tarybos:

L- ' • |

Pat Rice, to unijos skyriaus 
vice pirmininkas, ir Cole
man Young, Negrų Darbi
ninkų Tarybos sekretorius.

Kongresmanų komitetą^, 
klausinės, ar jie yra kdum- 
nistai, ar pažįsta kitus ko
munistus, ir tt.

t—  ——

Washington. Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas 
Alben Barkley gyja ligoni
nėje po operacijos.

Amerika darys naujus 
atominius bandymus

Washington. — Jungtinės 
Valstijos rengiasi naujiems 
atominiams b a nd y m ams. 
Jie bus daromi tolimojoj E- 
niwetok saloje, Pacifiko 
Vandenyne, tu r būt, atei
nantį pavasarį.

Slepiama, kokie atominiai 
ginklai bus išmėginti, bet 
neoficialiai kalbama apie 
atomines rakietas, atomi
nius patrankų sviedinius ir 
spėliojama apie hydrogeni- 
nių, “pragarinių” sprogimų 
išbandymą.
dvejus metus advokatauda
mas privačiams bizniams, 
tai]) pasidarbavo, kad jiem 
buvo numušta milijonai do
lerių taksų.

Įstatymas sako: Žmogui, 
išėjusiam iš taksų tarny
bos, uždrausta be specialio 
valdžios leidimo tarnauti 
kompanijoms ar asmenims, 
ieškantiems taksų numuši- 
mo.

•’ Na, valdžia ir davė Nu- 
nan’ui tokius leidimus, kaip 
parodo kongresmanas King, 
kongresinės tyrinėtoji] ko
misijos pirmininkas. .

savo tarptautinę armiją. '
Taigi ir socialistai seimo 

nariai balsavo už vokiečių 
armijos atkūrimą su to
kiais saVo peršamais patai
symais.

Derybos su Adenauerio
London.—Anglijos, Ame

rikos ir Franci jos. užsienio 
reikalų ministrai derėjosi su 
vakarinės Vokietijos prem
jeru apie vokiečių armiios 
rekrutavima; už tai žadėjo 
ateityje priimti vakarų Vo
kietiją i Atlanto kraštu są
ryši. Kartu jie reikalavo, 
kad vakarinė Vokietija pa
skirtų 2 bilijonus, 700 mi
lijonų dolerių ginklavimuisi 
orieš Sovietus.

NUSIŽUDĖ BAŽNYČIOJ
Richmond, Virginija. — 

Jauha moteriškė, pasimel
dus Sacred Heart katedroj, 
išgėrė' nuodų; suriko, “pa
šaukt kunigą, bet jau per 
vėlu!” ir numirė.

Pas’ ją buvo rasta tik 41 
centas pinigų ir raštelis: 
“Mirštu dėl sutrintos šir
dies.”

Adm. Radford pataria 
bombarduot Kiniją

Washington. — Admiro
las Arthur W. Radford, 
Jungtinių Valstijų laivyno 
ko m a nd i e r i u s Pac i f i ko Va n- 
denyne, sakė U. S. News 
and World laikraščio repor
teriui, kad karo laivai ir 
lėktuvai turėtu bombarduot 
Kinijos Liaudies Respubli
ką.

Pasak Radfordo, to rei
kia, kad galima būtų “su
laikyti komunizmo plitimą

Su angly lėktuvu 
žuvo 34 žmonės

Burgio, Sicilija. — Susi
kūlė anglų lėktuvas į Rose 
kalną, užmušant visus 34' 
buvusius lėktuve žmones.

Lėktuvas skrido,iš Londo
no į afrikinę Anglijos kolo
niją Nairobi.

Iš pradžios buvo praneš
ta, kad su tuo lėktuvu žu
vę 31 asmuo.

NUŠOVUS VYRĄ, IŠDY
KĖLĖ JUOKAUJA

El Paso, Texas. — Mary 
J. Parsons, 22 metų, nušovė 
savo vyrą leitenantą Ri- 
chardsą O. Parsonsą, 24 
metu.

Areštuota, jinai, išdykusi 
turčių duktė, juokus daro 
iš tos žmogžudystės.

Jiedu buvo susituokę tik 
pirm 7 savaičių.

ORAS.—Bus lietaus ar 
sniego.
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LISABONOS KONFERENCIJA
ŠIANDIEN, TREČIADIENĮ, vasario 20 dieną, 

Augalijos sostinėje, Lisabona mieste, atsidaro NATO 
(North Atlantic Treaty Organization) tarybos konferen
cija.

Tai jau ne pirma tos rūšies konferencija ir ne pasku
tinė, bet joje, tenka pažymėti, bus svarstyti svarbūs 
klausimai. Pirmas: suorganizavimas “Europinės apsigy
nimo bendruomenės,” antras: suorganizavimas “Euro
pinių apsigynimo pajėgų.”

Kaip matome, visas dalykas formaliai daromas “apsi
gynimo” vardan, tačiau faktinai tai yra daroma agre
sijos vardan. To nieks negali užginčyti. Užpulti Va
karų Europos juk nieks nesirengia, nežiūrint, kad per 
keletą pastarųjų metų buvo skelbta, būk Tarybų Sąjunga 
ją rengiasi užpulti.

Į Vakarų Europos “bendruomenę” ir “apsigynimo pa
jėgas” ruošiamasi įtraukti ir Vakarų Vokietiją. Į šias 
organizacijas norima bus (traukti ir toks demokratas, 
kaip fašistas Franko.

Vakarų Vokietija bus siekiamasi padaryti pilna “Va
karų demokratijų” nare šioje konferencijoje, bet ne
žinia, ar tai pavyks.

Por-

JAPONIJOS MOTERYS
Gyvename svarbiame 

žmonijos istorijos laikotar
pyje. Niekuomet, pasauli
niu maštabu žiūrint, žmo
nės nebuvo taip griežtai 
pasidaliję į tokius du skir
tingus posūkius — Karas 
ar Taika!
Nekartą tenka užsukti ra

dio, numesti laikraštį arba 
išeiti iš teatro, nes jau per
daug įkyrėjo šūkiai: “ka
ras, karas ir vėl karas! Rei
kia sustabdyti komuniz
mą!” Bet... juo daugiau 
komunizmas bandoma stab
dyti, tuo jis smarkiau ple
čiasi. Nęskaitant Ameri
kos, Europoje, Azijoje ir 
Afrikoje vis garsiau balsai 
veržiasi už laisvę ir taiką.

Gruodžio 7, 1941 m., už
puolimas ant Perlų Uosto 
sukrėtė mus visus. Kožnas, 
sulig išgalės, ryžomės puo-1 
likus ’ atmušti. Žuvo daug • tajpos. sutartimi esame nu- 
musų žmonių, panešta dide- sįvilusios”

Tj’iesa, Japonijos dabarti- 
; atstovai San

stovių įteikė Tarptautinei 
Moterų Lygai už Taiką ir 
Laisvę prašymą. Tuo pra
šymų p a s i m o t a pasiekti 
kiekvieną Jungtinių Valsti
jų senatorių. Pasiekti pir
ma negu bus užgirta J. V. 
taikos sutartis su Japonija, 
kad jie išgirstų Japonijos 
moterų balsą, jog jos griež
tai kovos priešais siuntimą 
savo sūnų bei vyrų į bile 
karo frontą. Apart kita 
ko, savo atsišaukime japo
nės moterys sako:

< “Mes, įvairių Japonijos 
moterų organizacijų atsto
vės, per du kart kreipė
mės prie- p. John Foster 
Dulles reikale taikos su
tarties projekto, kuomet jis 
lankėsi Japonijoje.

“Mes ‘ labai susirūpinę, 
idant pasirašyta taikos su
tartis tikrai užtikrintu 
mums taiką. Tačiau pasi
rašytąja San Francisco

Dažyti-nedažyti 
margariną

ŠEIMININKĖMS Jiems reikia jaunesnių

VAKARŲ VOKIETIJOS apginklavimas ir padarymas 
lygiateise su kitomis Vakarų Europos valstybėmis kelia 
didžiulį nerimą Francūzijoje.

Šiuos žodžius rašant, Francūzijos parlamentas tuo 
klausimų tars savo žodį. Jei socialistų partija stos už 
Vokietijos apginklavimą ir įtraukimą į “apsigynimo ben
druomenę,” tai, be abejojimo, parlamentas ir nutars., 
leisdamas valdžiai daryti, kaip ji nori.

' Bet Francūzijos valdžia, bijodama, kad parlamentas
, gali atmesti amerikinį projektą, išsiderėjo iš Amerikos vadinsis 

ir Anglijos koncesijų. j
Praėjusį sekmadienį Londone įvyko Amerikos, An

glijos ir Francūzijos užsienio reikalų ministrų pasitari
mas, kuriame buvo nutarta: priimti Vakarų Vokietiją 
į “apsigynimo bendruomenę,” bet priimti dar nepilnu 
nariu. Manoma, jog tai palengvins Francūzijos vyriau
sybei gauti pasitikėjimą iš parlamento. Tiems, kuriems 
rūpi Vakarų Vokietijos apginklavimas, yra aišku: šian
dien Vakarų Vokietija bus priimta nepilnu nariu, o ry-r 
toj—ji bus pilnas narys. Jei Francūzijos parlamentas 
suteiks, kad ir daliną, užgyrimą savo valdžios tuo rei
kalu politikai, tai jau ir bus laimėjimas tų, kurie stoja 
už Va-karų Vokietijos ginklavimą.

O tai, žinoma, reikš didelį smūgį visųpirmiausiai Fran
cūzijai.

Ii medžiaginiai nuostoliai. miesa> Japonijos dabarti- 
Nieko negailėta, bile tik i n^s vaidžios atstovai San 
užpuoliką sut 11 u s k i n u s,' Epancisco konf eren c i i o j e 
idant daugiau tokios niek- j 
šystės nepasikartotų.
!'?Si ’ L, Pal? j atstovai 147 balsais prieš 78
blokštąjį užpuoliką vėl gai-, užgyrę patiektąją sutartį, 

bet Japonijos liaudis kitaip 
apie tai jaučia.

Pravestas viešos opinijos 
pareiškimas tarpe 8,932 
studentų Tokio 19 kolegijų 
rodo sekamai:

Ka- pasirašė po Dulleso patiek
tu taikos projektu, šalies

MUMS PRISIMENA vienas straipsnis, tilpęs Maskvos 
• Pravdoje 1938 metais, tuojau po to, kai buvo sudaryta 

Muencheno paktas, po kuriuo pasirašė Hitleris, Mussoli- 
nis, Chamberlainas ir Daladier.

■ Tasai paktas, aišku, buvo oficialiai nukreiptas prieš 
Tarybų Sąjungą. Tačiau Pravda tuomet rašė ką kitą. 
Maskvos laikraštis žymėjo, jog Muencheno sutartis pir
miausiai kirs smūgį Francūzijai. Taip ir buvo ir buvo 
neužilgo.

. Šiandien kiekvienam yra aišku tas: jei Vakarų Vokie
tija bus apginkluota, jei ji bus įtraukta į “apsigynimo 
bendruomenę,” tai, anksčiau ar vėliau, tai skaudžiai at
sirūgs. Francūzijai. Jau ir šiandien Bonno vyriausybė 
kelia skandalą dėl Saaro srities. O kas bus toliau I Tai
gi šiandien viskas priklauso vyriausiai nuo to, ką pa
sakys Francūzijos parlamentas, o parlamento pasisaky
mas priklauso nuo to, ką pasakys socialistai: ar jie vėl 
prisidės prie Muencheno, šiandien vykstančio Lisabonoj, 
M jie norės, kad Francūzija būtų nepriklausoma ir 
laisva?

a

PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ Vakarų Vokietijos valdžia iš
statė visą eilę reikalavimų Vakarui Europai (žinoma, ir 
Jungtinėms Valstijoms, kurios organizuoja “apsigynimo 
bendruomenę”). Jei tie reikalavimai nebus vykdomi, 
tai Vakarų Vokietija negalėsianti įeiti į “demokratijų 
gynimo” sąjungą.

Tie reikalavimai nustelbė ne vieną francūzą. Bet 
šiandieii Francūzijos valdžia, vykdydama užmačias val
dančiosios klasės, bando visa tai gražiai apeiti įvairiais 
suktais pridėčkais ir nedadėčkais, kad galėtų apmalšinti 
žmones ir eiti tuo keliu, kurį rodo Washingtonas.

LISABONOS KONFERENCIJOJE kils ir kitų svar
bių klausimų. Vienu iš jų bus: ar Vakarų Europos vals
tybės privalo vykdyti joms nustatytą ginklavimosi pro
gramą?

Jei jos tai vykdys, gali visiškai subankrutuoti. Jei jos

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Vasario-Feb. 20, 1952

GRYBŲ PAJUS
Pusė svaro grybų
4 puodukai virtų, sutrin

tų bulvių
2 šaukštai sviesto
3 šaukštai miltų
1 puodukas viralo nuo 

jautienos (beef broth) 
pusė šaukštelio druskos 
pora svogūnų 
biskis pipirų 
biskis celery salt.
Pakepink smulkiai suka

potus svogūnus ir grybus 
svieste iki gražiai apgels. 
Pridėk miltus ir viralą nuo 
mėsos. Sudėk prieskonius. 
Pašutink apie 5 minutes.

Turėk prirengusi, sutry- 
nusi bulves. Išklok 8 colių 
dydžio kepamą blėtą su pu
se tų bulvių. Supilk pri
rengtus grybus su visais 
prieskoniais. Apklok viršų 
su likusiomis bulvėmis. Ap- 
dėstyk viršų su sviesto ga
baliukais. . Kepk neperkarš- 
tame pečiuje iki viršus gra
žiai pagels.

Duok valgyti karštą. V.

vina, ginkluoja. Dovanoja 
jam už visas papildytas 
niekšystes, bile tik jis su
tiktų prisidėti prie bendro 
ginklavimosi už išlaikymą 
seniai atgyvenusios koloni- 
alės tvarkos.

Iš paviršiaus žiūrint at
rodo, jog Japonija vėl gin- 
kluosis, militarizmas išnau- 
jo atgys. Tiktai šį kartą 

; militarizmu “už 
demokratiją.” Bet ar visi 
Japonijos gyventojai sutin
ka su naujais militaristų 
pasimojimais?

■ Japonijos liaudis dar ne
pamiršo praėjusio karo 
žaizdų, kur tiktai vienos 
atomo bombos numetime 
žuvo 64,000 gyventojų. Ja
ponijos žmonės tai žino ir 
budi dėlei gręsiančio pavo
jaus.

Japonės moterys, valdan
čios klasės užkalbėtos, se
niau skaitė gėda liūdėti ka
re žuvusio sūnaus bei vy
ro. Dabar jos kitaip ma
no. Japonijos moterų orga
nizacijos apsivienijo kovai 
priešais keliamą milita- 
rizmą. Moterų organizaci
jų komisija per savo 30 at-

cisco sutartį 24.9 nuošim
čiai, prieš 66.2 nuoš.

Už patiektą saūgumo su
tartį 16.4 nuoš., prieš 75.3 
nuoš.
7Ųž Japonijos apginklavi

mą 12.2 nuoš., prieš 81 nuoš.
; Skaitlinės cituota iš Ap

sviltos Departmento pa
tiekto raporto, lapkričio 30, 
1051 m. Japonijos šviesio
ji inteligentija, kaip ir liau
dis,- nesiduos karo pelna- 
grobiams toliau save ap
gaudinėti.

Kaip ir kitur, apart vi
sokiausių mokesčių, Japoni
jos. darbininkams išimama 
iš^jų kasdieninio uždarbio 
po 25 nuoš. taksų.

Kova už taikos išlaiky
mą liekasi visų šalių liau
dies kova už pagrindinį sie
kį — už gyvybės išlaikymą. 
Japonės moterys neatsilie
ka nuo tos pareigos.

Kario Motina

Marlon Brando kaipo Emiliano Zapa'to nenoromis at
sisveikina su savo žmona Jean Peters filmoje “Viva 
Zapata!” Filmą rodoma Rivoli Teatre, Broadway ir 

49th St., New Yorke.

New Yorko politikieriai 
jau kelintieji rinkimai kal
ba apie margariną. Ne tam, 
kad numažintų kainas. Ne. 
Kalba apie tai, dažyti ją ar 
nedažyti,

Sviestu prekiaujančios 
firmos protestuoja prieš 
dažymą.

Margarines pardavėjai 
reikalauja leisti dažyti.

Kam tas. dažymas? ,Dčl 
ko tos kalbos už ir prieš?

Ponai politikieriai pirm 
rinkimų pasiima malti tą 
mažos reikšmės dalykėlį, 
kad nereikėtų balsuotojams 
pasisakyti savo mintis svar
biais klausimais.

Assemblymanė Genesta 
M1. Strong iš Nassau ap
skrities aną dieną valsty
bės seimelyje, Albany je, 
prasėdėjo sesiją bliūdelyje 
minkydama margariną. Ji
nai tuomi norėjo parodyti, 
kaip persidirbančios šeimi
ninkės įminkydamos į mar
gariną dažus, nes. uždraus
ta dažus įminkyti į marga
riną fabrike.

Geroji poniulė būtų šei
mininkėms padariusi dau
giau gero pasakymu kalbos 
už numušimą kainų abiejų 
—sviesto ir margarinos. Iš 
to jos prakaito šeiminin
kėms nebuvo nieko gero.

Sviestu prekiautojai prie
šinasi dažymui iš baimės, 
kad padarius margariną 
panašia sviestui daug kas 
pirks margariną vartoti 
sviesto vietoje. Dėl to ga
li nupulti sviesto kaina.

Margarinos pardavinėto
jai tikisi, kad panaši svies
tui dažyta margarina turės 
daugiau pirkėjų. Vieniems 
parduos vietoje sviesto? Ki
tiems parduos už 'sviestą, 
sviesto kainomis. O padau
gėjus pirkėjams bus gali
ma ir margarinos kainą pa
kelti.

Šeimininkei dažai marga- 
rinoje nepridės maistingu
mo nei jo atims. Tad nė
ra reikalo ji dažyti. Bet 
nėra prasmės nei uždrausti 
dažyti, bile tiktai būtų ge
ra inspekcijos priežiūra, 
kad dažymas netarnautų 
apgaulei. Kad parduodama 
ar paduodama ant stalo 
margariha vietoje sviesto 
ir būtų pavadinta savo ti
kruoju vardu. Keno ape
titą pagerina matymas gra
žios spalvos, lai tokią ir 
valgytų.

Šeimininkei svarbiausia, 
kad kainos būtų prieinamos. 
Kad šeima pakankamai už
dirbtų nusipirkti ir valgyti 
tą, kas geriausia patinka. 
Dėl to kandidatai įstatym- 
davystėn ir valdininkai tu
rėtų ir kalbėti, kaip sugrą
žinti taiką, numažinti tak
sus ir kainas. Turėtų kal
bėti, kaip pagerinti žmonių 
gyvenimą, o ne plepėti apie Ištrauk

vartyti replėmis ar kiauru 
šaukštu, mesk į šaltą van
denį. O karštajin vande
nin mesk kitą koją. Kol 
pirmąją “nuausi,” antroji 

' atšus.
Per ilgai laikant karš

tame vandenyje * prišunta 
šeriai ir nagai. Tuomet ne- 

: siduoda pešami arba lupa- 
' mi su visa oda. O jeigu ir 

gerai nuplikytos, bet dar il
gai laikomos ištraukus iš 
vandens, pridžiūsta.

Nepasitenkina karui triū- 
bočiai, kad iš namų ištrau
kiami 18 ir pusės metų am
žiaus vaikinėliai. šiomis 
dienomis’ Washingtone 
svarstohias įvesti įstatasJB 
kuris priverstų visus 18 me-** 
tų berniukus mokytis mili- 
tariško muštro.

Prieš tai užprotestavo 
AFL ir CIO unijų atstovai.

Senatorius Johnson iš Co
lorado prižadėjo prieš įve- v 
dima tokio įstato kovoti 
Kongrese, 
gresmanai

Bet kiti koii- 
ir senatorial 

liaudies balsą išgirs tiktai 
tada, kada kiekviena savo 
vaiką ir kitų žmonių vaikus 
branginanti motina parei
kalaus balsuoti prieš mili- 
tarizmą. Kada kiekvienas 
taikos trokštantis žmogus 
pasisakys prieš militariz- 
mą.

AFL kalbėtojas kongre
sinio komiteto posėdyje 
George Riley pasakė, kad 
bandymas pakinkyti į mili- 
tarišką vežimą 18 metų 
berniukus yra bandymu ne-

žiupsnį dažų. T-a.

atsisakys vykdyti, sumaišys Washingtono nubrėžtus 
, planus.

TUO PAČIU KARTU, kai Lisabonoje su vykę Vakarų 
Europos valstybių atstovai klausys Achesono kalbos 
apie “pavojų” dėl karo, apie skubaus ginklavimosi rei
kalingumą, tai Europoje, tame skaičiuje ir Vakarų Vo
kietijoje, žmonės kels balsą už taiką, prieš ginklavimąsi. 
Jų balsas ras didžio pritarimo visame pasaulyje, o tai 
reikš ir pas mus, Amerikoje.

GAMINAME VEŽIMUS 
6-MS KARALIENĖMS

Cincinnati fabrike gami
nami šeši speciališki auto
mobiliai, kuriuos galima pa
skaityti tikru “plėtimu de
mokratijos pasaulyje.” Jie 
gaminami pietinės Arabijos 
karaliui Ibn Saud.

Tuose vežimuose karalius 
galės vienu kartu vežtis po 
šešias pačias. Esančioji su 
pačiu karaliumi galės pat 
žiūrėti, ką veikia anos ar 
kas darosi lauke. Bet toms 
kitoms nesimatys, kas da
rosi viduje.

Žinoma, karaliui patar
naujame ne už dyką. Viena 
mašina kainuos $12.500.

Šiuo tarpu karaliaus ga
lia “moterystės stono” sri-

ILGAS AMŽIUS
Mums yra plačiai žino

ma apie bulgarų maisto su
dėtį. Jų maistas daugiau
sia kombinuojamas iš pie
niškų produktų. Jie kalba,

besnį jaunuoliams drafts? 
Faktinai jie bus draftuoti 
vos sulaukus 18 metų, bet 
tai nesivadins draftu, sako 
jis.

kad tas jiems suteikia ga-lyjE^ VEDĖ 
Hmybę pasiekti ilgesnį am- kitą GLAMONĖJO
ŽIU.

Dabar ir čia Amerikoje 
pradėjo plačiai garsinti bul
gariškai pagamintą yogur- 
tą. Žymėtina, kad medikai 
daktarai pripažįsta ir na- 
turopatijos daktarai priima 
už sveiką maistą. Todėl jį 
perkant moki 20 centų už 
mieriukę. Namuose pada
rant išeis 4 centai mieriu- 
kė.

Na, štai Receptas:
Nusipirk bakselį skimmed 

milk (starlac), pauderio 
formoje. Ant dėžutės ra
site visas informacijas,kaip 
ir kiek dėti pauderio, kad 
būtų bonka pieno.

Pakabink du arbatinius 
šaukštukus rūkščios Smeto
nos ir išplak bliūduke, kur 
manai rauginti yogurtą. 
Atmieruok pusę bonkos to 
pieno. Pilant pieną į bliū- 
duką rųaišyk, kad smetona 
ir pienas susimaišytų. Pa
dėk tokioje .vietoje, kad 
nebūtų per šilta ar šalta.

Patartina daryti yogurtą 
iš šviežiai sumaišyto pieno. 
Iš pastovėjusio pieno ran
dasi daugiau išrūgų.

K. Depšas.

PARŠIUKŲ KOJOS
Paruošiant paršiukų ko

jas košelienai greičiau ir 
geriau nuvalysi, jei plikysi 
tiktai po vieną ar dvi.

Turėk nedidelį puodelį su 
verdančiu vandeniu .ant ug
nies ir mesk kojas po vieną.

: su “šuniukams”

einant tos šalies įstatais. 
Jam legaliai leidžiama tu
rėti tiktai keturias pačias. 
Bet jis gali senąją divor- 
suoti, kuomet pamato ža
vingą naują. Ir po ištuokos 
jis tebebūna> jų “globėju.” 
Tad jis šiuo tarpu vis (jar 
turi 120. Tas keturias jis 
privalo vežtis iš privalumo,

Clevelande iškilo keista 
byla. Mrs. Rosemary Mc
Donald, 22 metų, teisme pa
reikalavo nuo §avo vyro iš
tuokos. Ji sakė, jog vyras 
romansuoja su jos motina. 
Jos vyras, prieš trejetą me
tų atvykęs iš Airijos, yra 30 
metų, o motina 41.

Motina sal£o, kad jos duk
tė ją apkalba ir dėl to & 
variusi dukterį iš savo nfa- 
mų. Taip, ji susirašinėjusį 
su žentu, bet tiktai dėl to, 
kad jis atrodęs labai apleis
tu, kuomet jos duktė nu
traukė su juo ryšius už mė
nesio po vestuvių.

Duktė teismabutyje skai
tė vyro jos motinai rašytą 
laišką. Jame jisai rašęs 
apie ilgesį jos motinos buč
kių ir įtikinėjęs, kad jai 
nėra ko gėdytis juodviejų 
santikiu. c-

Today’s Pattern

9050
SIZES
2—10

by ”Tl{
Pattern 0050 comes in sizes 2, 

4, 6. 8, 10. Size 6 flare sleevęd 
version takes 2% yards 35-inch.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Fatten^ 
Dept., 110-12 Atlantic Ave^ 
Richmond Hill 19, N. Y. U

tyje yra labai apsklembta I o divorsuotas parinktines vežimus.

dvi vešis iš “geraširdystės,” 
kada gaus tuos nuostabiai 
patogius, Amerikos indus
trinio genijaus pagamintus 

T-a.
fev
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Lietuvių tautos 

istorija
(Tąsa)

Dviem metams praėjus (1866 m. sausio 24 d.) kitas 
Lietuvos general-gubernatorius, Kaufmanas, Muraviovo 
pėdomis sekdamas, uždraudė katalikams daryti viešas 
procesijas miestuose. Kaimuose gi, kur bažnyčios ankš
tos, galima buvo daryti procesijos ŠVėntoriuose, bet tik
tai gavus kaskart leidimą iš gubernatoriaus. Bet leidi
mas nelengva buvo gauti. Tose vietose, kur buvo stačia
tikių bažnyčia, katalikams visiškai neleista buvo daryti 
jokių procesijų. Jos leistos tik stačiatikiams.

Tuo tarpu valdžia kas metai duodavo daug pinigų sta
tyti stačiatikių bažnyčioms, ar jos kam reikalingos ar 
ne; matė, mat, tame geriausią įrankį stačiatikybei pla
tinti.

Jeigu prie šito pridėsime, kad nuo 1894 metų uždraus
ta buvo giedoti katalikams giesmės lydint į kapus miru
sį; jeigu atminsime ,kad apie tą laiką karališkomis die
nomis paliepta buvo varyti katalikus mokinius į ^stačia- 
tikių bažnyčias, tai bus maždaug visa, ką savo begalinia
me apakime darė valdžia stačiatikybei platinti.

Visi šitie suvaržymai neatnešė mažiausios naudos val
džiai. Visa tat buvo atšaukta iškilus 1905 m. revoliuci
jai.

* Visos šitos surusinimo priemonės skaudžiai atsiliepė 
į Lietuvos gyventojus, bet daugiausia pikto padarė lietu- 

^viams uždraudimas spausdinti lietuvių raštus iš seno lie
tuvių priprastomis lotynų raidėmis. Tūlas profesorius 
Hilf-erdingas išsvajojo, kad geriausiai galima atitraukti 
lietuvius nuo lenkų, įvedus spausdinimą lietuviškų raštų 
rusų raidėmis. Jo sumanymą sunaudojo tūlas Mikuckis, 
tarnaująs prie Varšuvos universiteto. Jis suprato, kad iš 
to sumanymo galima pasipelnyti ir valdžiai įtikti. Krei
pėsi tad su tuo sumanymu į Muraviova į Vilnių. Suma
nymas patiko Muraviovui, kaipo geras įnagis lietuviams 
rusinti. Tuojau buvo įsteigta tam tikra komisija, kuriai 
pavesta buvo pagaminti ir spausdinti lietuviškas knygas 
rusų raidėmis. Komisijoj dalyvavo: Mikuckis, priėmęs 
stačiatikybę katalikų kunigas Petkevičius, Laurynas 
Ivinskis ir dar vienas rusas mokąs lietuviškai. Komisija 
stropiai ėmėsi darbo, ir štai 1864 m. pasirodė pirma 
lietuviška knyga rusiškomis raidėmis: “Abėcėlė žemai- 
tiškai-lietuviška.” Po to pasirodė dar kelios panašios 
knygelės. Bet lietuvių liaudis nenorėjo nei pirkti nei 
skaityti tų naujų knygų. Tuomet Muraviovo įpėdiniui 

^Vilniaus general-gubernatoriui Kaufmanui paprašius, 
Rusijos vidaus reikalų ministeris išleido (1886 m. rug- 

_~sėjo 23 d.) paliepimą, kuriuo uždraudė visiems guberna
toriams leisti spausdinti ir pardavinėti lietuviškus raš
tus lotynų raidėmis. Taip manoma buvo priversti lietu
vius imti knygas rusų raidėmis, tuo suartinti juos su ru
sais ir pagreitinti surusinimą. Bet sodiečiai vis tik ne
priėmė jiems teikiamų knygų. Prasidėjo spausdinimas 
lietuviškų knygų Prūsų Lietuvoj ir slaptas gabenimas 
anų per sieną.

Šitai didžiai trukdė lietuvių dvasinį lavinimąsi. į •
Ne taip skaudžiai atsiliepė visi tįe prispaudimai į lie

tuvius Suvalkijoje, kuri prigulėjo prie Lenkijos. Čia lie- 
- tuviai buvo daug geresnėse sąlygose. Žemę jie gavo nuo

savybėn ir Ūuojau ėmė skirstytis į vienasėdžius. Šitai di
džiai pakėlė sodiečių ūkį, ir daugelis jų gerokai pratur
tėjo. Praturtėjusieji ėmė leisti vaikus net aukštesnius 

. mokslus eiti ir po kelerių metų iš sodiečių tarpo išėjo 
nemažas int-eligentų skaičius, šitai padarė geros įtakos 
ir patiems sodiečiams ir davė ne vieną visuomenes veikė
ją. Mokyklos čia neturėjo tokios rusinančios įtakos kaip 
kituose Lietuvos kraštuose. Čia nebuvo nė tikybos perse- 

. kiojimų, tokių kaij> kitose Lietuvos gubernijose. Nebuvo 
Tčia suvaržytas nė žemės pirkimas, nė valdiškų vietų užė

mimas. Tiktai vienos spaudos uždraudimas lygiai slėgė 
kaip Suvalkijos, taip ir Kauno, Vilniaus ir Gardino gu
bernijų lietuvius. Bet ir šitai suvalkiečiai ne taip skau
džia atjautė. Gyvendami arti Prūsų sienos, jie leng
viau galėdavo parsigabenti iš ten maldų knygų, o vėliau 
laikraščių ir šiaip pasaulinio turinio raštų.

Užtatai ir tautinis lietuvių atgyjimas pirmučiausia 
prasidėjo ir ryškiausiai apsireiškė tarp Suvalkijos lietu
vių.

Penktoji dalis
' TAUTINIS LIETUVIŲ ATGYJIMAS

Nekalbėsime čia dėl ko Lietuvos bajorija, miestiečiai 
ir apskritai visi, kas tik labiau pasiturįs buvo Lietuvoj, 
basistengdami pasisavinti visas Lenkijos bajorijos pri
vilegijas ir geroves, palengva pasisavino ir lenkų kalbą 
ir dalinai kultūrą. Pagaliau prie to priėjo, kad ėmė va
dinti save lenkais Lietuvoj gyvenančiais. Tuo būdu jie 
pabrėždavo savo skirtumą nuo tamsios, vargstančios, lie
tuviškos liaudies. Tik viena liaudis išlaikė savo lietuviu
ką kalbą, savo papročius ir visa tą, ką mes tautine kul
tūra vadiname. Bet ta liaudis tuomet buvo jau baudžiau
ninkais virtusi. Taigi tad vieniems tik mažai išlavin
tiems sodiečiams baudžiauninkams pasilikus pūveldėto- 

i? jais ir nešiotojais lietuvių kultūros, negalima buvo nė 
laukti tos kultūros kilimo ir tobulinimosi. Viskas buvo 
bajorijos rankose: ir apšvietimas ,ir turtai, ir šalies val- 

jkdym'as. Liaudis privalė tik vargti ir savo darbu duoti 
'^galimybę bajorijai linksmai ir gerai gyventi. Bet štai 

atėjo bajorijos viešpatavimo ir jos auksinės laisvės ga
las. Lietuva pakliuvo svetimšalių rankosna. Istorijos bė
gis palengva krypo kitokiosna vėžėsna. Kaip visoj Eu
ropoj, taip ir Lietuvoj gyvenimo sąlygos atsimainė. Iro 
senoji tvarka, paremta baudžiava ir bajorijos viešpata-

Žinelės

American Woolen kompani
jos darbininkai nutarė nepasi
duoti kompanijai. Vienbalsiai 
jie nutarė, kad jeigu bus rei
kalas, tai jie eis į streiką, kad 
apgynus jau laimėtus pageri
nimus. Kompanija nori atimti 
šventadienius, vakacijas ir 
taipgi nori, kad darbininkai 
nusimuštų algas iki 89 centų 
per valandą, o aukščiausia 
alga kad butų tik $1.35. I '

Gerai, kad darbininkai ge
rai susipratę ir nepasiduoda 
kompanijos blofams, gązdini- 
mui darbininkų su išsikrausty
mu. Kompanija mane, kad 
darbininkai išsigąs ir pasi
duos.

Fabrikantams vis maža pi
nigų, net jeigu jie pasidaro 
šimtus milijonų dolerių.

Tuo tarpu darbininkai jau 
ir dabar negali žmoniškai 
pragyventi su dabartinėmis 
algomis, o kaip jie galėtų pra
gyventi su 89 centais į valan
dą ?

Darbininkai, nepasiduokite, 
stovėkite solidariškai uni
ja! 

—o—
Pasimirė Anglijos karalius 

Jurgis. Kiek gailių ašarų iš
lieta geltonlapių ir radijo 
komentatorių. Atrodo, kad jis 
buvo visos žmonijos išganyto
jas. Dar apšaukė didžiausiu 
demokratu.

Atrodo, tartum Anglijos 
žmonės negalėtų gyventi be 
karaliaus, kaip šuo be blusų. 
Bet jeigui šuo blusų neturėtų, 
tai spakainiai miegotų. Taip 
pat ir su Anglijos žmonėmis. 
Jeigu karalių ir karalienių 
neturėtų, tai tikrai ramiau ir 
geriau gyventų, nes mažiau 
parazitų turėtų. Tie karaliai 
jokios naudos darbininkams 
neatneša, tik blėdies pridaro.

—o---
Kurie dar neišpildėte blan

kų dėl federalinių ir valstijos 
taksų, tai nueikite į unijos 
raštinę ir jums išpildys veltui. 
Raštinė randasi po num. 477 
-Essex St. Sutaupysite keletą 
dolerių. Ten ateina du advo
katai, apmokami, ir žmonėms 
patarnauja. Pildymo valan
dos: 9—11 vai. iš ryto, 2—4 
vai. po pietų, ir 7—10 vai. 
Vakare.
Įvairios žinios

American Woolen kompa
nijos prezidentas nori apsu
ku oti unijos direktorių Cap- 
kio, pasiūlydamas tartis ats
kirai kiekvienoje dirbtuvėje. O 
randasi net 23 dirbtuvės arba 
audinyčios po CIO k antraktu. 
Jei ne vienu būdu, tai kitu 
nori darbininkus apgauti. 
Bet Capkio pareiškė, kad vie
na yra kompanija ir viena 
yra unija, tuo būdu vienas 
turi būti agrymentas (sutar
tis). Neturi būti jokio darbi
ninkų padalinimo, visi jie ly
gūs. •

Tai yra geras pareiškimas. 
Jeigu atskirai derėtųsi, tai 
daug laiko užimtų ir kompa
nijai būtų ant naudos. Darbi
ninkai turėtų laukti agrymen- 
to ir darbą pabaigti. O pas
kui kompanija pasakytų, kad 
darbo nebėra, ir darbininkai 
pralaimėtų.

—o—
New Hampshire valstijos 

demokratai išeina prieš Tru- 
maną. Demokratų komitetas 
stoja už senatorių Estes Ke
fauver. Pasirodo, kad ir de
mokratai nebetiki Trumano 
kalbomis ir pažadais. Daug 
prižada, o nieko neišpildo.

Vasario 10 d. senatorius 
Kefauver kalbėjo Nashuoj. 
Pusėtinai jis tarkavo visą Tru
mano adminstraciją. Sakė, 
kad Amerikoje demokratija 

vimu. Kilo nauji visuomenes luomai. Artinosi neišven
giamas baudžiavos panaikinimas. Pirmučiausia šitai įvy
ko Prancūzijoje (18 šimtm. pabaigoj) su dideliu triukš- 
tuų ir kraujo liejimais. Kiek vėliau šitai įvyko kitose 
Europos šalyse.
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(Bus daugiau)

jau žlugus, priviso gengste- 
rių, pilna visokių suktybių 
pačioje valdžioje. Net paties 
Trumano paskirti valdininkai 
užsiimdinėja kyšiais. Užsie
ninė politika netinkama ir 
pražūtinga. Amerikos pilie
čiai skriaudžiami dideliais 
taksais. Pinigai siunčiami Eu
ropon be jokio reikalo. Taip
gi prezidentas įsivėlė su Ro- 
nios .popiežiumi, kas puldo 
Amerikos įtaką visam pasau
lyje. Įvežami tarptautiniai 
gengsteriai lupa pinigus iš 
žmonių. Dalykai turi būti pa
taisyti. Turi būti duodama 
žmonėms daugiau demokrati
jos, o ne visokiems gengste- 
riams ir gembleriams.

Senatorius Kefauver pusėti
nai daug šalto vandens užpy
lė prezidentui ir jo visai ad
ministracijai.

L. P. Klubas turėjo “insta- 
leišion” bankietą vasario 10 
d. Svečių turėjo ir iš apylin
kės. Klubo komitetas gerai 
pavaišino svečius valgiais ir 
gėrimais.

Parvažiavęs iš kitos koloni
jos, užėjau pažiūrėti užeigom 
Na, ir klausia, kas yra, kad 
Klubo komitetas lietuviams 
neparduoda tikietų, o tik sve
timtaučiams. Man atrodo, kad 
nereikėtų kaltinti komitetą. 
Tikietai buvo parduodami vi
siems nariams Klube. Kurie 
norėjo, galėjo nusipirkti. O 
jeigu nepirkote iš anksto, tai 
patys kalti esate. Nereikia 
laukti paskutinės dienos, nes 
dabar su valgiais yra brangu 
ir nori žinoti, kiek žmonių da
lyvaus.

Jeigu būna parengimas, tai 
tikietus įsigykite iš anksto. Vi
si būsite užganėdinti.

štai užkvietimas susiedų į 
turkių bankietą, kuris įvyks 
gegužės 18 d. Maple Parke. 
Tai bus pirmutinis gražus pa
rengimas. Galėsite skaniai 
pasivalgyti ir pakvėpuoti tyru 
oru. Gamta jau bus sužalia
vus, tad ir bus puiki proga 
pasinaudoti tomis gamtos gro
žybėmis.

Komisija jau tariasi, kaip 
svečius priimti, idant visi bū
tų užganėdinti.

Trylikos metų berniukas į- 
silipo į troką (supkvežimį), 
jį paleido. Trokas įvažiavo į 
namą, sieną išvertė. Berniukas 
užsigavo. Nepalikite raktų 
mašinose. Gali daug blėdies 
pridaryti. Tė^yai turi prižiūrė
ti vaikus. Būkite atsargesni. 
Minėtas įvykis atsitiko 44 
Common St.

—o—

Kitų valstijų tekstilės darbi
ninkai. pasekė Lawrence dar-1 
bininkus. Winoaki, Vt., 700 
darbininkų atmetė vienbalsiai 
kompanijos 15 punktų. Nuta
rė streikuoti, jeigu, nebus pa
sirašyta kontraktas iki kovo 
15 d. Taipgi atmetė pasiūly
mą atskirai derėtis. Pasirodo, 
kad darbininkai yra ne bailiai, 
nesibijo kompanijų gąsdini
mo. Bravo už tai!

Dideli biznieriai buvo su
rengę taip vadinamą “Com
munity Breakfast” Center 
Klube. Dalyvavo visi didieji 
biznieriai, taipgi miesto majo
ras John J. Buckley, daug ad
vokatų ir unijų atstovai. Dis- 
kusavo, kaip pagerinti Law
rence ateitį, nes dabar padėtis 
bloga. Siaučia bedarbė, daug 
šeimynų jau nebeturi iš *ko 
pavalgyti.

Šita įstaiga yra žydų, ran
dasi ant Concord gatvės, kur 
pirmiau buvo rusų bažnyčia. 
Taigi jie ir sušaukė tokį susi
rinkimą. S. Penkauskas

Masinis Mitingas Civilių 
Teisių Klausimu

Mitingą rengia Cleveland© 
Artistų Mokslininkų ir Profe
sionalų Taryba. Mitinge kal
bės 3 žymūs kalbėtojai:

I. F. Stone, pasauliniai ži
nomas kolumnistas ir kelių 
knygų autorius. Kalbės te
moj : Ką valdžia prisipažįsta 
Smith įstatymo teismuose?

Miss. Mary Spivey, pirminin
kė Nacionalio. Negrų Apšvie- 
tos Susivienijimo, Cleveland© 
skyriaus, baigusi Michigan© 
Universiteto Teisių Kolegiją 
ir atsižymėjusi kovotoja už 
negrų teises. Kalbės temoje:
Dabartinis stovis negrų kovo- 
se už lygias teises.

Jack G. Day, pirmininkas 
Įstatymiško Komiteto .Ameri
kos Civilių. Laisvių • Unijos, 
Cleveland© skyriaus ir teisių 
prof. Wjestern Reserve Uni
versitete. Kalbės temoje : Išti
kimybes priesaikos ir ištiki
mybes programa.

Mitingas įvyks Euclid Ąve. 
Baptistų bažnyčioje, 1926 E. 
18th St. arti Euclid Ave., 
penktadiehį, vasario 22. Pra
džia 8:30 vai. vakaro.
Pirkėjos užgyre 
Floridos boikotą

Iki nebus surasti ir tinka
mai nubausti Harry T. Moore 
ir jo žmonos žudikai ir bom- 
buotojai sinagogų ir bažny
čių, negrų, žydų, katalikų bei 
progresyvių žmonių šeimoms 
nebus saugu" gyventi Floridoj. 
Floridos gubernatorius Fuller 
Warren vilkina, rankos nepa
judindamas suradimui žudikų. 
Taip pat ir prez. Trumanas 
tyli.

Už tai Ohio Teisių Biliaus 
Konferencija sumanė boikotą

Floridos augintų produktų. 
Dar sausio mėnesį išdalino la
pelius miesto centro gatvėse, 
raginančius Cleveland© šeimi
ninkes prisidėti prie visos ša
lies šeimininkių boikoto ne
pirkti Floridos vaisių, žemuo
gių nei kitų Floridoj augintų 
vaisių.

šita boikoto programa tapo 
užgirta moterų klubų, darbo 
unijų ir pavienių pirkėjų taip 
pasekmingai, kad iy “Cleve
land Press” kolumnistas ne
galėjo neužsiminti apie tokį 
pasiryžimą boikotuoti Flori
dos apelsinus.
Taksų mokėtojai užvedė bylą 
prieš rinkimų suvaržymą

Senosios partijos Ohio vals
tijoje* įvedė tokius patvarky
mus, kad neprigųlmingięms 
kandidatams ar naujoms par
tijoms nebeliko galimybės pa
tekti ant valstijos baloto prieš 
senųjų partijų kandidatus, iš 
kurių didžiuma yra didžiausi 
darbo žmonių neprieteliai. Da
bar, norint uždėt 3-čią partiją 
ant Ohio valstijos baloto, yra 
reikalinga surinkti po petici
jomis 575,000 piliečių parašų. 
Tąi yra 10 kartų daugiau, 
negu kitose valstijose. Prie 
tam, čia dar yra ir kitų ap
sunkinimų.

Atsižymėjęs unijų ir prog
resyvių vadas Bert Washing
ton, kuris vadovauja taksų 
mokėtojų bylai, sako, kad 
toks rinkimų suvaržymas yra 
prieškonstitucinis ir iki jis 
nebus atšauktas, nebus galima 
išrinkti progresyvių žmonių į 
valdvietes, kurie veiktų už di
džiumos žmonių reikalus, už 

, taiką, demokratiją ir už ly
gias teises visiems piliečiams.

— Senųjų partijų kandida
tai : Trumanas, Taftas, Eisen-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
TAIKOS ŠALININKŲ 

judėjimas 
SUOMIJOJE

HELSINKIS,įruo. 10 d.- 
Vakar Turku ’mieste įvyko 
“Suomijos taikos šalinin
kų’’ organizacijos trečiasis 
metinis susirinkimas. Su
sirinkime dalyvavo 205 de
legatai, atstovavę vieti
niams taikos šalininku ,ko- 
mite tams.

Susirinkimą atidaręs 
“Suomijos taikos šalįnin- 
kų” organizaciojs pirminin
kas gubernatorius Viaine 
Meltis pažymėjo žynių tai
kos šalininkų judėjimo Suo
mijoje padidėjimą.

Pranešimą apie organiza
cijos veiklą 1951 metais ir 
apie ateities uždavinius pa
darė “Suomijos taikos ša-; 
liniukų” organizaciojs se-! 
kretorius Mirjam Vire-Tuo- 
minen-. Ji pabrėžė, kad 
Suomijos taikos šalinin
kams, greta kovos už Tai
kos Pakto sudarymą tarp 
penkių didžiųjų valstybių, 
yra. iškilęs kitas svarbus 
uždavinys — kova prieš ka
ro rengimą, kuris Suomijo
je vykdomas prisidengiant 
civilinių gyventojų gynimu.

Vire-Tuominen pažymė
jo didelius laimėjimus, pa
siektus kovoje už taiką. Ji 
nurodė, kad Suomijos tai
kos šalininkų žurnalas “Te- 
ųiajan” dabar turi 40 tūks; 
tančių egzempliorių tiražą. 
Suomijos taikos šalininkų 
organizacijos narių skai
čius per .metus beveik su- 
dvigubėjo. Ii951 metais bu
vo sudaryti 428 nauji vie
tiniai taikos šalininkų ko
mitetai. '

Susirinkimas nutarė su
šaukti 1952 metų vasario^ 
kovo mėnesiais eilinę nacio
nalinę Suomijos taikos šali
ninkų konferenciją.

Buvo išrinktą organiza

hover, Wilson, Kefauver ir 
Warren yra visiškai nepriimti
ni, sako Washingtonas. r 
“Taika Laimės” filmą

Progresyvių Partija jau tu
ri užsisakiusi filmą “Taika 
Laimės”, tai nufilmuota visa 
procedūra Antro Pasaulinio 
Taikos Kongreso veiksmų, ku
ris įvyko Varšavoje, 1950 me
tais. Filmą, bus galima rodyti 
dienos laiku ir vakarais. Ji 
bus atvešta į Clevelandą ir 
bus rodoma pirmą ir antrą 
savaitę kovo mėnesio. Kuri iš 
mūsų draugijų galėtų pasiren- 
duoti nors vienam vakarui, 
kur galėtume visi pamatyti. 
Filmą galima rodyti privatiš- 
kuose namuose ir susirinkimų 
svetainėse. Apie išlygas bus 
galima sužinoti Progresyvių 
Partijos raštinėje, 5103 Eu
clid Ava, R®p.
_____/____

Š Y P S E NTFS’
Californijoj moteris, va- > 

žiuodama, iškišo ranką kai
po ženklą, kad ji suks į ki
tą gatvę. Kitas auto vai
ruotojas, važiuodamas pro 
šalį, pasigriebė už moters 
rankos ir laikrodėlį' nusive
žė.

Senas posakis yra:—Kuo
met tik moteris iškiša ran
ką lauk, rodo ženklą, kad 
langas yra atdaras.

Mokytoja: “Patariu jums, 
studentai, niekad nepradė
kit dirbt su burna, kol pro
tinė mašinerija nėra tinka
mai išaliejuota.”

Seni patyrimai mums 
duoda pamoką veikime, iš
skyrus 60 metų pilvą-skilvį, 
kuris nebedirba kaip 20 me- \ 
tu senumo.

Spartakas

cijos vadovybė, į kurią įėjo 
daugelis- įžymių šaliės vi- 
suomeni n ių veikė ji į .,

Susirinkimas nutarė nu
siųsti' į Paryžių profesorių 
Feliksą Iverseną, kaip Suo- 
miojs atstovą įteikiant Su
vienytų Nacijų Organizaci

jai Šiaurės šalių taikos ša
lininkų kongreso nutari
mus. > i 1 l

Vakare Turku mieste įvy
ko didelė taikos šventė, ku
rią suorganizavo vietinės 
taikos šalininkų organizaci
jos.

Anglijos premjeras Winston Cnurchill kalba -bendrai 
mūsą Kongreso sesijai. Savo kalboje jis reikalavo, kad 
Amerika ir kitos šalys pasiųstų armiją padėti ang
lams suvaldyti Egiptą. Jis taip pat reikalavo daugiau 
Anglijai militarines paramos.

3 pusI.-Laisvė ( Liberty)-Trečiadien., Vasario* Feb'. 20, 1952



NewWko^Mž%fe7lnl(HĮvairios Žinios
Policijos savivalė 
Prahcūzijoje

PARYŽIUS, gruo. 11 d.— 
Kaip jau buvo pranešta, 
gruodžio 8 d. Prancūzijos 
policija sulaikė apie 15,000 
Senos departmente gyve
nančių alžyriečių darbo 
žmonių, kurie buvo susirin
kę prie žiemos velodromo 
protestui prieš tai, kad po
licijos prefektas uždraudė 
priėmimą arabų ir musui- 
monų šalių delegatų SNO 
Generalinės Asamblėjos 6- 
toje sesijoje garbei. Dau
guma sulaikytųjų buvo pa
leisti tik kitą rytą.

Laikraščio “Humanite” 
pranešimu, 11 šios protesto 
manifestacijos dalyvių bu- šiemetinei darbininkų ir/liau- 
vo perduoti teismui, kuris dies gegužinei. Ir sudarys 
juos vakar pasmerkė kalėti planus ir komitetą platesnei 
nuo 8 dienų iki § savaičių konferencijai sušaukti, 
ir sumokėti pabaudą nuo 3 1 
iki 9 tūkstančių frankų. 
“Šie masiniai* suėmimai, — 
pareiškė, kalbėdamas teis
me, advokatas Stibas,—yra 
rasinės neapykantos pasi
reiškimas.”

Visuotinės darbo konfe
deracijos, Prancūzijos ko
munistų partijos, liaudies 
pagalbos draugijos, Pran
cūzijos moterų sąjungos ir 
Prancūzijos respublikinio 
jaunimo sąjungos atstovai 
paskelbė bendrą pareiški
mą, kuriame protestuoja 
prieš Prancūzijoje gyve
nančių alžyriečiti darbo 
žmonių diskriminavimą ir 
policinius persekiojimus. 
Proteste sakoma, kad Pa
ryžiaus1 gyventojai remia 
kovą Egipto, Morokko, Al
žyro ir Tuniso tautų, ku
rios stoja už savo naciona
linę nepriklausomybę.

Kviečia atstovus apsvarstyti 
darbininkų gegužines reikalų

Pirmoji dąrbininkų ir liau
dies gegužinės reikalui svars
tyti konferencija šaukiama šio 
ketvirtadienio vakarą, vasario 
21-mą, 7:30 vakaro, Kailia- 
siuvių Jungtinės Tarybos cent
re, 250 West 26th St., New 
Yorke.

Organizacijų valdybos ar
j jų paskirti atstovai prašomi 
atvykti, šis susirinkimas ap
svarstys reikalą ir galimybes

hitleriniam 
susivedęs Į 
nužudymą 

ir jo žino- 
įsigali.

Konferencijos iniciatoriai 
savo atsišaukime į organizaci
jas ir spaudą rašo:

“Mūsų šalies darbininkai 
šiandien stovi priešais rim
čiausią krizę mūsų istorijoje. 
Tą jau gal esame sakę pir
miau, bet niekad tas nebuvo 
teisingesniu išsitarimu, kaip 
yrą dabar. Pavojus 'karo ir 
fašizmo anaiptol ne mažėja, 
bet užaštrėjo.

“Jau arti 9 mėnesiai, kaip 
prasidėjo derybos už karo pa
liaubas Korėjoje, tačiau dar 
nėra pertaikos. Vieton to, at
stovaujantieji valdžios nuo
monę kalba apie plėtimą ka
ro į Kiniją. Vakarinėje Euro
poje sudaroma armija vesti 
pirmyn Jungtinių Valstybių 
siekius valdyti pasaulį; vaka
rinė Vokietija atginkluojama; 
deramasi eiti į sąjungą su 
Franco Ispanija.

“Čionai, namie, didžiausias 
militariškas mūsų šalies bu- 

i džetas iš visų pasauliui žino- 
į mų greitina pasiruošimą ka
rui. Tuomi sunaikina vilti gau
ti geresnį socialį saugumą, na
mus, mokslą. Tuo. pat sykiu 
pragyvenimo lygis slegiamas 
žemyn užšaldymais algų ir 
kylančiomis kainomis.

“Pasiruošimas karui eina

Švietimo laimėjimai 
Lenkijoje ,

VARŠUVA. — Lenkijos 
spaudos agentūros praneši
mu, ryšium su Šachtininko 
diena Katovicuose buvo 
atidaryti Bieruto vardo 
Jaunimo rūmai. Per rūmu c 

iškilminga atidarymą kalbą 
pasamė Ministrų tarybos 
pirmininko pavadų o t o j a s 
A. Zavadskis.

Senojoje Lenkijoje, pasa
kė Zavadskis, daugiau kaip 

. vienas milijonas vaikų ne
lankė pradinės mokyklos. 
O liaudies Lenkijoje nėra 
mokyklinio amžiaus vaikų, 
kurie nesimokytų mokyklo
je.

Buržuazinio - dvarinin- 
kiško režimo laikais Lenki
joje buvo tik 4,430 moky- 

n klų su septynių klasių pro
grama. Jose mokėsi 27.2% į 
mokyklinio amžiaus wąįkų. Į 
1950 metais- tokių mokyklų įa scenoje.) Norėjo pamatyti

ranka rankon su begėdiškiau
siais puolimais ant demokrati
nių visos liaudies teisių. Prieš 
negrus vykdomas 
panašus teroras, 
Baisų bombomis 
Harry T. Moore
nos. Anti-scmitizmas
Areštai darbininkų ir liaudies 
vadų tebesitęsia. Deportavi-' 
mų kampanija ‘ intensyviau 
vykdoma. Puolimai ant aka
deminės laisvės daugėja.

“Šiuo kritišku momentu 
mūsų šaliai ir pasauliui mes 
dar kartą teikiame sąjūdžiui 
progą suburti jungtines darbo 
žmonių spėkas mūsų mieste i 
didįjį protestą Gegužės Pir
mąją, 1952, tradicinę demon
stracijos dieną už liaudies, 
reikalavimus. Ta diena mes ► *- 
galime iškelti aukštai savo 
paparti su reikalavimais tai
kos, saugumo, laisvių.

“Šiuomi dėl to mes atsišau
kiame į jus, kaipo vadus dar
bininkų šapose ir unijose, su- 
siedijose ir masinėse organi
zacijose. Atsišaukiame Į jus 
taipgi, kaipo, aktyviai dalyva
vusius prirengimuose ir įvyk
dyme didžiojo Gegužės Pir
mosios Parado 1951 m. Mes 
kreipiamės į jus kaipo į asme
nis, kurie sykiu su mumis ne
šate tą rimtą atsakomybę su
burti žmones vieningon veik- 
lon sustabdymui stūmimo- į 
karą.”

Atsišaukimą pasirašo Leon 
Straus, 1951 metų Gegužes 
Pirmosios Komiteto pirminin
kas. . į

Lietuvių organizacijos pra
šomos imti dėmesin tą bend
rojo komiteto atsišaukimą, 
nes lietuvių komiteto kol kas 
nesigirdi ir specialių lietuviš
kų kvietimų į šią konferenci
ją organizacijos nebus gavu
sios. T-as.

Apie Operų “Birute”
Vasario 17-tos popietį, Li

berty Auditorijoje, Jurgis 
Klimas rodė ką tik jo paties 
pagamintą filmą iš liaudies 
operos “Birutė.” Rengėjais 
buvo pačios Lietuvių Namo 
B'endrovės direktoriai. Kadan
gi salė buvo suteikta nemoka
mai, tai ir įžanga buvo nemo
kamai.

Publikos atvyko # gražios. 
Vargiai kada pirmiau buvo 
tiek susirinkę .filmos žiūrėti. 
Norėjo žmonės pamatyti, kaip 

I atrodo pati filmą. (Opera se- 
I niau Brooklyne buvo pastaty-

ko-vietas, sakydamas, kad 
inercinių filmų gamintojai vie
nai scenai nepavykus, filmą 
sunaikina, gamina kitą. Mes, 
mėgėjai, tam neturime ištek
liaus nei tiek laiko, kad daryti 
daug pakartojimų scenai nut
raukti tobulai.

Pertraukoje namo vedėjas 
Walteris Brazauskas primine, 
jog namas, tarnaudamas vi
suomenės fy.il tūriniams reika
lams, turi Jr pats didžių rei
kalų. Prašė išsigalinčius namą 
paremti. Vėliau sakė, kad - na
mo reikalams dovanų "įteikta 
apie $140£ Rep;

pas mus buvo 10,106 ir jose 
mokėsi 80.4% vaikų.

Prieš karą Lenkijoje bu- asmenų..

savo pažįstamus filmoje, nes 
vaidyboje dalyvavo apie 30

Kriaučių klubiečiu 
svarbios žinios

Filmos-Teatrai
NAVAŽAS

7:30 
klu- 

susirinki- 
Paradise salėje,
St., Brooklyn,

Vasario (Feb.) 21 d., 
vakaro, Įvyksta kriaučių 
biečių nepaprastas 
mas Grand 
318 Grand

Gerbiamieji, dalyvaukite vi
si priklausantieji Kriaučių Ne-? 
prigulmingame Klube, turin
tieji to klubo narystės knyge
lę. Tai yra svarbus susirinki
mas ir visų pareiga yra jame 
dalyvauti. Jisai yra tame svar
bus, kad randasi daug kriau
čių bedarbių ir jiems yra rei
kalinga pagalba. • Taigi, ger
biamieji, numeskite visus na
minius reikalus i šalį ir minė
tu laiku dalyvaukite susirinki
me. S.

visų

Nelsonui pagerbti 
publika netilpo

Indėnų klausimas yra 
šio krašto žmonių atsakomy
bė, bet labai dažnai ji yra už
mirštama ir apleidžiama. 
Daugumas žmonių yra linkę 
manyti, kad indėnai tai buvo 
tiktai sužvėrėję laukiniai, ku
rie žinojo tiktai kaip skalpus 
nuo galvų lupti bei žudyti. 
Filmą NAVAŽAS (NAVAJO) 
bando parodyti, jog tokia ^pa
žiūra yra klaidinga, v-

Navažų giminė buvo išdidi, 
karinga jr linkusi į misticiz
mą. Senosios jos kartos atsto
vas “Pilkas Dainius” “užlipęs 
ant kalno kalbasi’ su> žvargž- 
dėmis ir giliai yra įsitikinęs, 
kad visi sutvėrimai yra žmo
gaus broliai. Jis neleidžia sa
vo anūkui (tikrumoje sveti
mam vaikui) net 
užmušti.

ir gyvatės

mūsų civi- 
nėra aukš-

ei- 
teisiamąjį 

komunistą,

Pagerbti Stove Nelsoną 
n an t Smith įstatu 
darbininkų vadą 
susirinko tiek daug publikos,
kad netilpo salėje. Į Tom 
Mooney Hali, 13 Astor Place, 
šiaip taip dasigavo publikos 
apies tūkstantis ir pusė.

Daug netilpusios pirmoj on 
salėn publikos pasitalpino ki
toje, ant greitųjų paimtoje sa
lėje to pat pastato žemesnia
jame aukšte. Ir dar daug sve
čių likosi negalėję nei ten į- 
lilpti. Mitingą rengė Abra
ham Lincoln Brigados vetera-

Nelsonas iš Pittsburgh©, kur 
Įvyko jo teismas, buvo atvy
kęs su Irving Weisman, Andy 
Onda, ir Ben Careathers, ku
rie taipgi persekiojami, ir 

t dalyvavo jo žmona Margaret 
ir vaikai, Josie 12 metų ir Ro
bert, 9 metų.

Grota garbės svečių, kalbė
jo Howard Fast, kuris stebėjo 
Nelsono teismą, ir Herbert 
Apthekar, liudijęs tame teis
me. Jie sakė, kad liaudis 
ateityje šią bylą laimės, kaip 
kad laimės ir kitas panašias 
bylas, nes teisybė yra liau
dies pusėje. Ir buvo daugiau 
kalbėtojų, taipgi Įdomi prog
rama. Rep. |

Įsigykite tikietus 
dėl bankieto

labai

kad jj 
po at- 
ir už- 
jog jo

Ar norite žinoti apie 
širdį ir reumatizmų?

Dr. Petras Gustaitis teiks vojingai susižeidęs. Dėl to ta 
prelekciją apie širdies nesvei- prelekcija ir daug kas kita tu- 
katas ir reumatizmo ryšius su 
jomis. Jo prelekcija įvyks šį 
sekmadienį, vasario 24-tą, ly
giai 3 vai. po pietų, 
Auditorijos Brown 
Rengia moterys;

Daktaras Gustaitis jau nuo 
praėjusios vasaros buvo past 
žadėjęs teikti tą prelekciją 
Ir ji būtų įvykusi seniau, jei
gu ne jo nelaimė. Pašauktas 
pas ligonį, jis eidamas prie
tamsiu koridoriumi buvo pa-.

Liberty 
Room.

rojo laukti. Per ilgą laiką ir 
ligonius priėmė tiktai savo iį 
bute, negalėjo pas 
keliauti.

Neseniai pakilęs 
daktaras pirmiausia 
seniau pažadėtūs veiksmus vi- . 
suomenei. Taigi, visi kviečia
mi Auditorijon šio sekmadie
nio popietį, pasinaudoti šia 
reta proga papildyti savo ži
nyną sveikatai naudingais da
lykais. Klubietė.

ligonius

iš lovos, 
įvykdys

Mirė
vasario 20-tą dieną

Uršulė černevičienė, 
kio žmona, bus laidojama šį 
trečiadienį, vasario 20 d., 10 
vai. ryto, šv. Jono kapinėse. 
Pašarvota Shalins (šalinsko) 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y. Įstai
ga randasi prie pat Forest 
Parkway stoties ant BMT Ja
maica linijos.

PAL globotinių 
kontestas »

Fran-

Laivas Sturgis su apie 1,300 
dipukų atplaukė iš Europos 
New Yorkan arti parą pavė
lavęs dėl blogo oro.

vo 510 profesinių mokyklų, 
o 1950 metais mes 
me 3,000 profesinių 
klų, kurias lankė

- moksleivių.
Jeigu 1939 metais

ture j 0- 
moky- 
50,000

Jeigu 1939 metais Lenki
joje buvo 28 aukštojo moks
lo įstaigos su 48 tūkstan
čiais studentų, iš kuriij sti
pendijas gaudavo tik 4,639 
žmonės., šiuo metu aukštojo 
mokslo įstaigų skaičius pa
didėjo iki 72 ir jose studi
juoja 120,000 stu d e n t ų. 
1950 -1951 mokslo metais 
54,000 studentų gavo sti
pendijas.

Prieškarinėje Lenkijoje 
kasmet Jikdavo be darbo 
800,000 jaunuolių; 1926 - 
1931 m. laikotarpiu iš Len
kijos emigravo 964,000 žmo
nių, jų .tarpe daug jauni
mo. Dabar visi dori darbo 
Žpionės grįžta į Lenkiją —

Apie filmą trumpai galima 
pasakyti tiek: Joje yra visai 
gražių ir vykusiai pagamintų 
vaizdų ir dainos posmų, ir 
yra silpnų. Yra pažadėta teik
ti Meno Skyriuje išsamių t 
apie filmą ir vaidintojus pa
stabų.

Pirm Birutėse buvo rodoma 
ankstybesnė Klimo filmą 
“Paparčio žiedas.” O per
traukoje patsai Klimas reiškė 
padėką muzikos mokytojams 
Frank • Balevičiui, Aldonai 
Anderson .(Žilinskaitei), Mild
red Stensler už 
dainų, Robertui 
iliustracijas,' 
riams, taipgi 
kitu darbu.

Verta pamatyti 
žydinti medžiai

sumokymą 
Feiferiui už 

ir visiems akto- 
pagelbėjusiems

savo triūsų, au^

į savo tėvynę.
Baigdamas Zavadskis su

stojo ties Lenkijos jaunimo 
uždaviniais.

Jie tą visą 
kojo. Be jų pasiaukojimo fil
mą būtų buvusi neįmanoma. 
Nes ir be to, sakė jis, patsai 
įdėjo daug šimtų dolerių >už 
filmas, kostiumus, kitas me
džiagas.

Klimas atsiprašė publikos 
už blogai pavykusias filmos

Pavasarį ir vasarą visur ma
tosi žiedai ir ne visi jų gro
žiu įdomaujasi. Bet matyti 
žiemos metu žydinčius me
džius, jau dauginus domes 
kreipiama.

New Yorke randasi gražių' 
parkų su1 įvairiomis, augmenų 
kolekcijomis.. Viena iš tokių 
kolekcijų yra Prospect Parke, 
Botanikos darže. Whitch Ha
zel — sausio ir vasario mėne
siais žydinti medžiai, žydi*ir 
keli kitos giminės medžiai. 
Tai ne šiltadaržyje, bet atvi
rame lauke žydi. Jau, žydi ir 
nekurtos gėlės. Laiko turint, 
verta pasigrožėti, šiltadaržyje 
taipgi daug gėlių žydi.

Pasi k artojus tiek daug ne
laimių su lėktuvais Elizabe- 
the, Queens gyventojai taipgi 
pradėjo rūpintis dėl žemai 
virš namų skraidančių lėktu
vų. , •

*LDS 1 kuopa rengia 
puikų bankietą, kuris atsibus 
kovo 8 d., šeštadienio vakarą, 
L. A. Pil. Klubo svetainėje, 
280 Union Avė. Vakarienė 
bus gera — skanių valgių ir 
gėrimų. O bilietas tik $3.

Prašome bilietus nusipirkti 
iš anksto. Juos galite gauti 
Laisvėje pas P. Buknį ir R. 
Mizarą, LDS raštinėje pas J. 
Siurbą, Wiilliamsburge Litua- 
nica Restaurąpe pas A. Velič
ką, ir pas daugelį kitų LDS 
pirmos kuopos narių.

Komisija.

Tas parodo, jog 
lizacija toli gražu 
tesTiė už navažų civilizaciją, 
nors technišku atžvilgiu' mes 
esame gana toli nužengę. Bal
tieji krikščionys ir šiandien 
viešai žudo kitos rasės žmo
nes už jų pačių įsivaizduotus 
prasikaltimus, nors krikščio
nybė yra skaitoma Dievo įkur
ta religija, paremta ant arti
mo meilės.

“Pilkasis Dainius” baigia 
savo dienas kaip ir jo protė
viai. Pajutęs besiartinančią 
mirtį, jis pareikalauja, 
paliktų vieną kalnuose 
virti dangum, kur jis 
merkia akis, įsitikinęs,
laukia naujas gyvenimas.

Jo įsisūnytas anūkas, ta
čiau, turi žengti į gyvenimą, 
kuriame ponauja jo gimines 
kruvinas priešas — baltas 
žmogus. Jis yra/pagaunamas 
indėnų kilmės policininko ir 
prievarta nusiunčiamas į mo
kyklą. Jis nenori mokytis ang
lų kalbos, nes tai yra kalba, 
kuria kalbėjo jo giminės išžu
dyto jai. Be to, mokyklos ve
dėjas zyra baltas žmogus, ku
ris nemoka navažų kalbos ir 
kalbasi su juo per vertėją.

čia jau galima suprasti, ko
dėl iš prigimties jautrus vai
kas „nepasitiki tiems, kurie 
atėmė jam laisvę. Atrodo, jog 
išdidžios navažų giminės ai
nis įtikėtų balto žmogaus nuo
širdumu daug lengviau, jei jį 
mokytų navažas jo prigimta 
kalba. -Kaip girdėti, tarybi
niuose kraštuose taip yra? el
giamasi su tautinėmis mažu
momis.

Bandoma parodyti ir tai, 
kad septynių metų navažas 
yra toks pat vaikas, kaip ir 
visi šio pasaulio vaikai. Tas 
gal ir reikalinga Jungtinėse 
Valstybėse, nes čia kitos rasės 
žmonės paprastai skaitomi no 
visiškai žmogiški.

Tas bandymas, tačiau, at
rodo ne visai bešališkas, per
daug yra pabrėžiama tai, jog 
navažų vaikas reikia mokinti 
kaip vartoti nosinę, kad jam 
patinka balto žmogaus paga
minta kepuraitė, kurią jis ne
noriai priima kaipo išmaldą.

Jis net ir lovoje su ja ant gal
vos miega.

Bet mes visi gerai žinomo, 
kad ir balti vaikąį mėgsta ka
tes ir šuniukus į lovą pasiimti. 
Teko matyti vieną baltos ra« 
sės, anglo-saksonų kilmės, 
krikščionių tikėjimo vaiką, ku
rį motina pakartotinai perspė
jo, kad reikia ir alkūnes prieš 
valgymą nusiplauti. Užsispy
ręs vaikas atrėžė, jog jis su 
alkūnėmis nevalgo... Vaikas 
palieka vaiku-, tas tiesa, bet ar 
no geriau būtų tai parodyti ir 
navažų atveju be jokio pa
žeminimo ir balto žmogaus ci
vilizacijos netiesioginio garbi
nimo. Išdidi navažų širdis jau 
ir taip sutriuškinta.

Pribrendusiam žmogui ši 
filmą bus įdomi ir naudinga. 
Ji bus rodoma Baronet teatre, 
59th St. & 3rd Ave., prade
dant vasario 20 d.

. J. Vasil is.

Policijos-" Atletiškos Lygos 
vadovautame posteriams ta
pyti konteste sūsiedijose už
laikomuose jaunukams žaisti 
centruose pagaminti 332 pos
toviai. Jie išstatyti parodai 
PAL viršininko James B. No
lan raštinėje.

Parinktiniams geriausioms 
įteikti prizus ir požymius u 
vykdytos specialės iškilmės^-** 
policijos būstinėje, 400 Broo
me St., New Yorke. Teisėjais 
parinkti gerai žinomi daili
ninkai. Apeigose dalyvavo ir 
patsai policijos komisijonie- 
rius George P. Monaghan.

REIKALAVIMAI
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
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. 7-6288

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn,

Telephone EVergreen 4-8174

I

j

57-TAS 57-TAS

METINIS BALIUS
Rengiamas ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖS

Šeštadienį, Vasario 23 Feb., 1952
GRAND PARADISE SALĖJE

318 Grand St. Brooklyn 11, N. Y.
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE 

Bilietas (su taksais) $1.00 
A. PAVIDIS ORKESTRAS 

gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius
Visus širdingai kviečiajne dalyvauti šiame Baliuje, 

kuris bus didžiausias visoje apylinkėje. Čia turėsite ma
lonių susitikimų su savo pažįstamais ir pasivaišinsite 
skaniais užkandžiais ir gėrimais.—Kviečia RENGĖJAI.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

UP-TO-DATE .

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas '

306 UNION AVENUE
'Gerai Patyrę Barberial

i.

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKA8)

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 vakare
Penktadieniais -atdaryta

4 pus!. - Laisvė (Liberty)-Trečia d i en., Vasario-Feb. 20, 1953
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