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Praėjęs savaitgalis susidėjo 
iš trijų dienų. Daugeliui tai 
didžiausia nelaimė. Pirmadie
nį atėjo į darbų “ištinusiomis” 
galvomis. Reikėjo kito trejeto 
dicj£^ atsipeikėti.

Penktadienį turėjome Jur
gio Washingtono gimtadienį. 
Aš apie tai pagalvojau ir pri
ėjau ve kokios išvados: Gerai, 
kad nebegaljma prisikelti iš 
numirusių.

. Tik įsivaizduokime, kas at
sitiktų, jeigu Jurgis Washing- 
tonas prisikeltų. Iš pirmos 
dienos Justicijos Departmen- 
tas jį paskelbtų subversyviu. 
Prasidėtų žmogaus tąsymas 
po teismus:

O, kiek “gražaus” darbo 
Vbūtų judošiams jį padaryti 

^/Amerikos priešu! Prisidėtų ir 
^•lietuviški donosčikai Grigaitis 

ir Strazdas.
★

Ar žinote, kad ir Kristus 
(prašau dėmesio tų, kurie ti
ki) buvo nuteistas ir nukry- 
žiavotas už tai. kad jis norė
jęs spėka nuversti “dievo ga
lybę” ?

Judošius jį. pardavė. Bet 
tuojau Judošiaus sąžinė pra- 
•dėjo jam ramybės neduoti.
Judošius nunešė tuos 30 gra
šių tiems “kunigams,” kuriem 
jis Kristų pardavė, ir nutren
kė jiems. Pats nubėgo ir pasi
korė.

Tai visgi tas Judošius buvo 
geresnis už Grigaitį ir Straz- 

nr-—^ą. Ji® turėjo sąžinę. Tuo gi 
negali didžiuotis šitie du su
tvėrimai.

Ant Koje salos mūsų karo 
vadovybė sukimšo tūkstančius 
civilinių karo belaisvių korė
jiečių. šiomis dienomis tų be
laisvių 75 tapo paskersti.,

Visi jie buvo iš šiaurinės 
Korėjos, žuvo vienas ir ame
rikietis kareivis.

Visa istorija dar nėra ma
čiusi tokių prajovų. Velniop 
siunčiamos visos sutartys. Ita
lija nusispiovė ant sutarties su 
Sovietais. Japonijai Įsakyta 
nesiskaityti su paliaubų susi
tarimu.* Vokietija verčiama 
nusispjauti ant karo pabaigoje 
pasirašyto susitarimo.

Tokia mūsų šalies politika 
negali vesti prie taikos ir ra- 

a^wmybes.

Reprezentantas Veide rei
kalauja, kad Kongresas savo 
bibliotekoje sudarytų prakeik
tų knygų sąrašą. Reikėtų per
žiūrėti devynis milijonus kny
gų. Kainuotų kelis šimtus 
tūkstančių dolerių.

Jau ir prie tokio pakvaiši
mo prieita. Jeigu reakcionie
riai pilnai paimtų viršų, tai 
tokiam sąraše pirmoje vietoje 
stovėtų Nepriklausomybės Pa
skelbimas, Teisių Bilius ir Ne
grų Išlaisvinimo Proklamaci
ja.

★
Vienas korespondentas ra

šo, kad arabiškuose kraštuose,
* kaip Irane, Irake ir tt., apart 

kapitalistinių imperialistų, ki
tas žmonių ir gamtos nuož
miausias priešas yra ožkos. 
Be jų negalima apsieiti, nes jų 
pieno reikia žmonėms. Bet tie 

'nėlemti gyvūnai .visur įlenda 
ir iŠ visur išėda ne tik žoles, 
bet ir krūmus. Taip baisiai 
apnuoginta gamta pavirsta 
tyrlaukiais.

Jį&Į. Tik alkanos ožkos naikina 
miškus, čia klausimas leng
vas: reikia jas geriau maitin
ti.

Bet imperialistų apetitai ne
prisotinami. Su jais bus daug 

w sunkiau apsidirbti.

AUTO. DARBININKAI 
REIKALAUJA SULAIKYT 
RAGANGAUDŽIŲ ZUJIMĄ
To vieton ragina ištirti, kodėl 
paleista 200,000 darbininkų

Detroit. — Keli CIO Au
tomobiliu Darbininku Uni
jos skyriai atsiuntė 35 at
stovus Į patalpa, kur Kon- 
gresmanų Neam e r i k i n ė s 
Veiklos Komitetas tyrinėja, 
kiek komunistų veikia toje 
unijoje.

Unijos skyrių pasiuntiniai 
atvyko kaip “duonos komi
tetas.” Jie reikalavo, kad 
Neamerikinis Komitetas

liautųsi zujęs, kaip “raga
nų gaudytojas.” Sako, ge
riau kongresmanai turėtų 
ištirti, kodėl automobilių 
fabrikai, pelnydamiesi iš 
karinių užsakymų, paleido 
jau 200 tūkstančių darbi
ninku.

Kongres.manų komitetas 
pasikvietė samdytus šnipu- 
kus kaip liudytojus prieš 
komunistus unijoje.

AMERIKOS POLITIKIERIAI
NUSIGANDĘ KOMUNISTĘ 
įTAKOS GUATEM ALOJE

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valdžia ir Kongre
so vadai reiškia išgąstį, kad 
Guatemala tampa “komu
nistu lizdu.”

Kongresmanai J. W. Mc
Cormack ir Joseph W. Mar
tin pasakojo, kad komunis
tai suimą Guatemala i 
“mirtiną glėbį” ir kad ta 
šalis yra. “tikra Sovietų pa
pėdė karui prieš Amerikos 
žemyną.”

(Guatemala yra Centrali- 
nės Amerikos, respublika su 
42,042 ketvirtainių mylių

plotu ir 3,300,000 gyvento
jų.)

Guatemalos atstovas Wa
shingtone, Alfredas Choca- 
no atmetė tuos Įtarimus. 
Jis pareiškė:

“Taip, Guatemalaje yra 
komunistų, kaip ir kituose 
laisvojo pasaulio kraštuose, 
bet jie nekontroliuoja mūsų 
valdžios. Komunistai turi 
du savo atstovus mūsų kon
grese. Jie kontroliuoja ir 
tūla s Guatemalos. d a. r b o* 
unijas. Bet tame nėra nie-

CHURCHILL GINA SAVO 
PRIŽADI KARIAUTI 
IŠVIEN SU AMERIKA
Taip buvo žadėjus ir darinecių 
valdžia; ji išvystė ir A-bombą

Prancūzai bombarduoja 
Tunisijos studentus

Tunis, Afrika. — Francu-’ 
zų policija bombardavo aša
rinėmis bombomis ir apšau
dė demonstruojančius Tuni
sijos studentus. Kelis su
žeidė ir 50 areštavo.

Studentai demonstravo, 
reikalaudami paliuosuot su
imtus jų tautiečius studen
tus.

Demonstrantai gynėsi 
nuo francūzų policijos ir 
daužė gatvekarių langus.

Francūzų priešai taip pat 
gadino geležinkelius ir ka
pojo telefonų bei telegrafų 
vielas.

✓
Atlanto sąryšis “blo- 
fina,” sako Daily News

New Yorko dienraštis 
Daily News rašo, kad:

Prez. Truman o atstovai 
Atlanto kraštų sąryšio mi
nistrų susirinkime Portu
galijoj Įkalbėjo ir paskelbė 
tiktai “blofą,” būk vakari
nėje Europoje šiemet gali
ma būsią sudaryt 50 divizi
jų armijos prieš komuniz
mą, o paskui dar 50 divi
zijų — viso 2,000,000 ka
riuomenės.

Amerikos valdžia tikėjo
si apie 15 divizijų Franci- 
jos armijos, bet Francija 
per metus galėtų šiaip taip 
sukrapštyti tiktai iki 7 di
vizijų, ir tai “palaikes” ka
riuomenės, kaip teigia N. 
Y. Daily News rašytojas 
John O’Donnell. -

Esą, vakarinės Europos 
valdovai pritaria tokiems 
blofamsij norėdami vis dau
giau pinigų iš Amerikos.

BANKO VIRŠININKAS 
NUVOGĖ $50,000

Parkersburg, W. Va. — 
FBI agentai suėmė Šamą 
E. Swigerį, Farmers and 
Merchants Banko vice-pre- 
zidentą, kaip vagį.

Swigeris prisipažino nu
sukęs bankui $50,000. Bet 
teisinasi, kad negalėjęs pra
gyventi iš $250 algos per 
mėnesį.

Canberra, Australija. — 
Australijos valdžia nutarė 
sumažinti valgių išgabeni
mą Anglijon.

Vakarinė Vokietija 
išleis $202,000,000 
ginklams per mėnesį

-- — >
Bonn, Vokietija. — Ame

rika, Anglija ir Francija 
reikalavo, kad vakarinės 
Vokietijos valdžia paskirtų 
ginklavimuisi po 202 milijo
nus dolerių kas mėnesi bent 
iki 1953 m. liepos 1 d.

Premjero Adenauerio val
džia vakarinėje Vokietijoje 
pasižadėjo įvykdyti tą rei
kalavimą. Taipgi sutiko 
rėk ru tuo t 12 divizijų vo
kiečių. armijos ir įjungt ja į 
tarptautinę vakarų armiją 
prieš komunizmą.

. Mainais už tai Amerika, 
Anglija ir Francija žada 
vakarinei Vokietijai duoti 
laisvę plačiai išvystyti civi
linę ir ginklinę pramonę, 
kaip sako prof. Walteris 
Hallstein, vakaru Vokieti- z v
jos atstovas derybose su 
Atlanto sąryšio kraštų mi
nistrais Lisbone, Portuga- 
lijoj.

Italijos mainieriai 
išėjo streikan

Roma. — Italijos Mainie- 
rių Unija paskelbė 48 va
landų streiką. Reikalauja 
pridėti uždarbio ir pagerin
ti darbo sąlygas. '

Unija turi 60,000 narių, 
dirbančių angliakasy klose 
ir sieros, geležies, švino ir 
cinos kasyklose.

Valdžia spėja, kad Korėjos 
karas šiemet užsibaigs

Washington. — Valdžia 
spėja, kad Korėjos karas 
užsibaigs apie šių metų vi
durį. Taip sakė Fred J. 
Lawton’as, valdžios paja
mų - išlaidų 'direktorius, 
liudydamas ekonom i n i a m 
Kongreso komitetui. .

Izraelio seimas naikina 
mirties bausmę

Jeruzalė. — Izraelio sei
mas 24 balsais prieš 17 nu
tarė panaikinti mirties 
bausmę už visus kitus nu
sikaltimus, apart tėvynės 
išdavimo. ' \

ko baisaus.”

SLAPTA KARINE SUTARTIS
SU AMERIKA SUGRIOVĖ
INDONEZIJOS VALDŽIĄ

Washington. — Tūli Kon
greso nariai kritikavo H. 
M. Cochraną, Amerikos am
basadorių Indonezijai. Sa
kė, jog Cochranas padarė 
tokią gremėzdišką, slaptą, 
karinę sutartį su Indonezi-
jos valdžia, kad’ dėl to su
griuvo Indonezijos ministrų 
kabinetas.

Amerikos valstybės de- 
mrtmentas, tačiau, pareiš
kė pilną pasitikėjimą Co-
chranui. Sako, jis darė taip, Į Sovietų, iš antros, 
kaip jam nurodyta.

Toje sutartyje Amerika 
^žadėjo paremti Indoneziją

talkautų Amerikai pasauli
niame fronte prieš komu
nizmą.

Dvi didžiosios tautinės I 
partijos Indonezijos seime 
taip sukilo prieš tą sutartį, 
kad privertė pasitraukt mi
nistrų kabinėta. Partijų i 
vadai reikalavo laikytis be- 
pūsiškos (neutralės) politi
kos kas liečia grumtynes 
tarp Amerikos ir jos talki
ninkų, iš vienos, pusės, ir 

Jie sa
kė, slapta Indonezijos val
džios sutartis iš esmės “pa
jungtų Indoneziją Ameri
kai” ir įtrauktu šalį į ame
rikinį karo bloką.

London. — Darbiečių at
stovai Anglijos seime siūlė 
pareikšti papeikimą ir ne
pasitiko j imą premjero 
Churchillo valdžiai. Smerkė 
Churchillą ypač už tai, kad 
jis, kalbėdamas Jungtinių 
Valstijų Kongrese saus. 17 
d., padarė tokį karinį pri
žadą:

Jeigu šiauriniai korėjie
čiai bei kinai sulaužytų bū-

’ ♦

Washingtono valdžia 
prašo atidėt aliejaus 
darbininkų streiką

Washington. — Valdžia 
ragina CIO Aliejaus Darbi
ninkų Uniją atidėti streiką 
dar bent vienai savaitei. 
Kviečia unijos atstovus ir 
aliejaus kompanijas panau
jinti derybas.

Unija vra paskelbus strei
ką, pradedant nuo ateinan
čio sekmadienio. Reikalau-

simąją paliaubų sutartį, tai 
Anglija išvien su Amerika 
darytų naujus “greitus,' 
griežtus ir veiklius karo žy
gius.”

Churchillas atsiliepdamas 
nurodė, kad buvusioji prem
jero elemento Attlee’o dar
biečių valdžia pagamino net 
atominę bombą, tik slėpė ją 
nuo seimo. Be to, darbie
čių valdžia padarė slaptą 
sutąrtį su Jungt. Valstijo
mis; kad jeigu šiaurinė Ko
rėja plačiau iš oro smogtų 
amerikonams, tai Anglija iš
vien su Amerika darytų ka
ro žygius ir kitur prieš ko
munistus, apart Korėjos.’

Taigi, sakė Churchillas, ir 
jis turėjo teisę pasižadėti 
išvien su Amerika kariau
ti, jeigu Šiaurinė Korėja su
laužytų busimąsias paliau
bas.

Taip Churchillui pasitei
sinus, seimas 318 balsų prieš 
285 ir atme'tė darbiečių siū
lomą papeikimą Churchil
lui.

ORAS.—Giedra Įr šaltoka.

ginklais ir pinigais; Už tai 
reikalavo, kad Indonezija

1 ja pakelti algą 25 centais 
per valandą ir pagerinti 
darbo sąlygas. Vidutine 
aliejaus darbininkų alga

Žuvo 11 lakūną su trim

Didieji karo laivyną 
manevrai lies Italija

Neapolis, Italija. — Pra
sidėjo didieji karinių laivy
nų manevrai Viduržemio 
Jūroje, ties Italija.

Išvien daro pratimus 200 
Amerikos, Anglijos, Fran
ci jo^ ir Italijos karo laivų. 
Taipgi dalyvauja šimtai ka
riniu lėktuvų. V C'

Tie amerikonų koman
duojami manevrai yra pa
vadinti “grand slam” (di
džiuoju trenksmu).

Samdytojai nusuko 
$6,667,000 algų

Washington. — Samdyto
jai pernai nusuko darbinin
kams bent $6,667,000 algų. 
14,215 samdytojų mokėjo 
mažiau kaip po 75 centus 
už darbo valandą bei nusu
ko primokėjimus už virš
laikius. O įstatymas reika
lauja 75 centų valandai kaip 
būtinosios algos.

Tokias samdytojų sukty
bes paskelbė valdinis darbo 
departmentas.

Vėliausios Žinios
Paryžius.—Franci jos val

dininkai sakė, gal francū
zų kariuomenė turės pasi
traukti iš šiaurinės Indo-' 
Kinos nuo atakų o j ančių 
Vietnamo liaudininkų. Tai 
būtų pasitraukimas 250 my
lių atgal į pietus. x

Sakoma, frąncūzai galėtų 
geriau atsilaikyti naujoj 
pozicijoj,*• Annam srityje, 
kur karo frontas būtų tik
tai 150 mylių ilgio.

London. — Anglų valdžia 
paskelbė, kad karaliaus Jurr 
gio VI laidotuvės lėšavo 
$162,000.

Geneva, Šveic. — Šveica
rijos Komuništų Partijos 
suvažiavimas pašalino bu
vusį jos pirmininką Leoną 
Nicole kaip darbininkų kla
sės priešą.

Korėja. — Buvo tik vie
tinių susidūrimų tarp ame
rikonų ir šiaurinių korėjie
čių žvalgų.

Korėja. — Amerikonai ir 
šiauriniai korėjiečiai vis dar 
be pasekmių ginčijasi apie 
apsikeitimą >■. belaisviais ir 
apie busimųjų paliaubų in
spekciją. v

Washington. — Jungtinės 
Valstijos užgiria Italijos 
atsisakymą mokėti Sovietų 
Sąjungai karinius atpildus.

Tife atpildai buvo nustaty
ti per talkminkų taikos kon
ferenciją su Italija po An
trojo pasaulinio karo.

Viena. — Sniegynai, griū
dami nuo Austrijos Alpių 
kalnų, gyvus palaidojo jau 
46* žmones.

dabar yra 82.10 valandai.
Sakoma, jei streikas Įvyk

tų, tai privačiai automobi
liai už dvejų savaičių jąu 
negautu gazolino.

Valdžia graudena aliejaus 
darbininkus, kad jų strei
kas būtų “rimtas smūgis 
šalies apsigynimui.”

Paleista dar 17 naciu 
karo kriminalistą

Bonn, Vokietija. — An
glai - amerikonai paleido* iš 
kalėjimo dar 17 nacių karo 
kriminalistų.

Tarp paleistųjų yra ir ge
nerolas Kurt Gallenkampf, 
kuris pirmiau buvo nu- 
smerktas pakarti. Jo įsa
kymu naciai šaudė paimtus 
nelaisvėn anglus.'

Kanados policija šaudys 
ligotus mėsinius gyvulius

Regina, Kanada. — Val
džia įsakė raitajai policijai 
sušaudyti* 1,350 galvijų, 
kiaulių ir avių, sergančių 
apkrečiamąja kanopų ir 
snukių liga Sas.katchewane, 
vakarinėje Kanados provin
cijoje.

Kitos kanadinės provinci
jos uždraudė įgabenti gy
vulius arba jų mėsą iš Sas- 
katchewano. •'

Hondūro kongresas nelei
džia moterims balsuoti

Tegucigalpa, Honduras.— 
Hondūro seimas dauguma 
balsų atmetė siūlymą su
teikti moterims balsavimo 
teiš£ linkimuose.

kariniais lėktuvais
Omaha, Nebraska.—Ban

dydamas nusileisti, sulūžo 
ir nukrito didelis bombone
šis, užmušant 5 lakūnus ir 
sužeidžiant 12.

Pomona, Calif. — Suspro- 
i go ore ir nukrito rakietinis 
j lėktuvas. Žuvo ir jo lakū- 
\ nas.

\ Hawaii. — Eksplodavo 
didžiulis bombonešis B-29. 
Penki lakūnai išsigelbėjo. 
Kiti penki “dingo.”

Libijos valdžia deportuoja 
savo priešininkus

Ti’ipoli, Libija. — Libijos 
valdžia suėmė Beširą Bey 

| Sadavį ir kelis kitus Kon
gresinės Partijos vadus, 
kurie seimo rinkimuose 
priešinosi valdiškai parti
jai. Deportavo juos i E- 
giptą. * ..

Sadavi su savo draugais 
reikalavo paliuosuot Libiją 
nuo anglų - amerikonų dik
tavimo. O valdiškoji kara
liaus partija stoja už lei
dimą anglam - amerikonam 
naudot Libiją kaip karinę 
stovyklą prieš komunizmą.

Seiman išrinkta 55. val
džios politikieriai ir 8 Kon
gresinės Partijos kandida
tai.

Per rinkimines riaušes 
užmušta 5 žmonės.

j Manila.—Filipinų valdžia 
planuoja, pirkti iš Jungtinių 
Valstijų dar už milijoną do
lerių ginklų karui prieš 
partižarius - hukbalahapus.
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KOSCIUŠKAI?
Sandara rašo:
Pradžioje gegužės mėnesiė 

vienoje Bostono miesto sekci- 
j jų—Dorchestery bus atideng- 

, Ričkaus- tas Kosciuškai paminklas—18 
ka/šitafp didžiuojasi Chi- aukštumo. Paminklo pa.

1 statymu' rūpinasi vietinis len
kų klubas. Paminklo šone bus 

Kai kada pasitaiko susišau- pažymėta, jog jią kovojo už 
dyti su komunistais. Kautynės Lenkijos ir Jungtinių Valstijų 

nes dažniau- laisvę.
išvaiko- !

KVAILIO NESĄMONĖS I gandos ir žmonių fanatinimo 
, 'keliu.

’ Kaž koks. V. Ričkauskas j ____________
tarnaujaFrancūzu Legione.! datjabvc

kurį sudaro visokiu tautų J ĮDARYS,
atmatos. Legionas šiuo me
tu kariauja Indo - Kinoie 
prieš vietnamiečius; surink
ti iš visokių pakampių pa
daužos ten dabar bando ne
prileisti vietnamiečiams įsi
gyti laisvės.

“SVEIKA MARIJA” IR ATOMO BOMBA
ATOMO BOMBOS ŠALININKUS siutina kiekvienas 

prieš ją pasisakymas; siutina juos net ir netiesioginis 
pasisakymas.

Dalykas, štai, liečia poterius ir atomo bombą.
Aną dieną Chicagoje, šv. Kryžiaus parapijos bažny- 

čioje, kun. F. Kapočius sakė “pamokslą,” kuriame tarp 
kitko pasakė: “viena močiutės sukalbėta ‘Sveika MarijaV 
ant Nemuno kranto yra daug galingesnė už modernis- 
kiausius ginklus.”

Mes nemanome, jog kun. Kapočius, tai sakydamas, no
rėjo save pasistatyti į “subversyvių” -gretas. Mums ro
dosi, jog kun. Kapočius tai sakė, kad priversti parapi
jomis daugiau melstis, kad priversti juos nepamiršti po-

■ ■■terių.
Tačiau dėl šito Kapočiaus pasakymo sukėlė skandalą 

Chicagos menševikų laikraštis ir Sandara. Pastaroji 
/suriko:/

“Jeigu taip ištikro būtų, kaip čia norima įtikinti, tai 
reiktų kuogreičiausiai sustabdyti Amerikoje atominių ir 
kitokių ginklų gamybą ir laukti to momento kai bus 
sukalbėta maldelė prie Nemuno pakrantės.”

Vadinasi, Kapočius jau stojas prieš atomo bombą; jis 
jau “no good!” Naujienoms tūlas išprotėjęs sutvėrimas.

L* rašo:
“Ar čia agitacija prieš Amerikos ginklavimąsi, ar 

'kas? Bet Lietuvos išlaisvinimo reikalui tai pragaištis.”
Grigaitis,—atomo bombos kavalierius,—nuo savęs pri- 

\ deda: “Ir mums nesuprantama to pamokslininko min
tis.”

Galimas dalykas, jog menševikai, pasižymėję šnipinė
jimu ir skundais prieš tuos žmones, kurie taria žodį už 
taiką, dabar skųs kunigą Kapočių FBI. O kai Kapočius 
bus suimtas, prieš jį “liudys”! Tai ne juokas poteriais 

. paneigti atomo bombą!
Kunigo Kapočiaus “Sveika Marija” gali visai iš proto 

išvaryti lietuviškus menševikus.
' Šis incidentėlis parodo, kaip menševikiški suskiai yra 
pasikliovę atomo bomba. Jų nuomone, tik atomo bomba 
Lietuvą “išlaisvins” ir sugrąžins ten fašistų režimą. To
dėl kiekvienas katalikas, kuris stato “Sveika Marija” 
pirmiau už atomo bombą, yra, menševikų-šnipų akimis, 
jau “subversyvus” ir jis, aišku, turįs būti skundžiamas 
valdžiai; kišamas į kalėjimą.

Yra žmonių, kurie masine veikla kovoja už* taiką. Yra 
•žmonių, kurie poteriais, malda sielojasi už taikos išlai
kymą. Mes nežinome, ąr,kun. Kapočius “Sveika Marija” 
taikė tam tikslui ar kitam kuriam, bet faktas pasilieka 
faktu: lietuviškieji menševikai begėdiškai skerečiojasi 
prieš kiekvieną, kuris tiesiogiai ar- netiesiogiai pasisako 
prieš atomo bombą.

Koks suniekšėjimas tu, kurie šiandien save vadina so- 
cial-demokratais!

būna trumpos, 
šiai mes komunistus išvaiko- | žinoma, bus nutylėtas fak- 
me, nors jų pasirodo dideli tas, jog Tadas Kosciuška gi- 
pulkai.' Legionininkų ginklai mė Lietuvoje ir skaitė save 
ir automatai moderniški, tad j ne kuom kitu, o tik lietuviu, 
nesibijome priešų.

Kartais priešas suruošia 
naktinius puolimus, bet legio
nininkai turi pasidirbę specia
lius bunkerius, kurie aptverti 
keliomis spygliuotų vielų tvo
romis, o tarpe jų dar užtaiso
mos minos. Gaujoms puolant 
bunkerius, daug jų žūsta, bet 
daug jų ir yra.

Jau trečia^ 
esu 

• me 
toli 
Kai 
rio, 
nūs, 
gintus bei sunaikintus kaime
lius. Jokio'civilinio žmogaus. 
Mat, čia frontas.

. Ričkauskąs kvailybes 
tauškia, skelbdamas, būk 
jis nesibijai vietnamiečių. 
Ju bijosi francūzu vadovy
bė, kurios komandoje yra 
tašai Legionas, jų bijosi vi
si, nes jau tūkstančiai le
gionininkų buvo Indo-Kini- 
ioje “pakepti,”—net ir vy
riausiojo vadovo gen. Lat- 
tre de Tasigny sūnus! Jau 
ne vienas ių lietuvis padau
ža, nusitrenkęs kariauti 
prieš vietnamiečius, gavo 
išauti i užpakalį. Nebūtų 
nuostabu, jei ir toks Rič- į 
kauskas už.kiek laiko rašys: 
tam pačiam laikraštyj, kad 
jau gavo...

Įdomus Bičkausko pažy
mėjimas apie sudegintus 
vietnamiečių kaimelius. Kas 
juos sudegino? Tai vis to
kie Ričkauskai, kuriems 
ankšta buvo Europoje, ku
rie j ieško visokių avantiū
rų ir parsidavė budeliams.

Na, ir šitokie gaivalai

U mėnuo,x kaip 
Cho-Beą fronte. Gyvena- 
kaįne Įsirengę bunkerį/ 
nuo artimiausio miesto, 
išlendi iš tamsaus bunke- 
matai tiktai akmens kul
kai v as ir k u r-n e kur sudė

Taigi, matot!
Bostone, ' gyvena “Lietu

vos konsulas” adv. šalna, I 
tai kodėl jis tyli? Kodėl 
neužprotestuoja prieš tuos, 
kurie paminklą statė?

Adv. Šalna, kiek atmena* 
me, kadaise mitinguose do
kumentus skaitė, dėstyda
mas, jog Kosciuška buvo 
lietuvis. Dabar jo. pašonė
je Kosciuška stovės kaip 
liudytojas, kad jis buvo len
kas.

Ot, jei norit!

liau-

Įvairios 
Žinios

šiaurės Rytų Kinijos 
Pramonės laimėjimai

PEKINAS. — Laikraštis 
“Dunbeiži baopranešė 
apie Šiaurės Rytų Kinijos 
pramonės laimėjimus. Ne
pilnais duomenimis, šiaurės 
Rytų Kinijos valstybinių 
pramonės įmonių gamybi
nis pajėgumas 1951 metais 
padidėjo 31 procentu paly
ginti su 1950 metais. Vals
tybinis sektorius, įskaitant 
vietinės reikšmės valstybi
nes įmones, jau sudaro 52 
procentus visos Šiaurės Ry
tų Kinijos pramonės paly
ginti su 35 procentais 1949 
metais.

Sparčiai kyla darbininkų 
darbo našumas. Itin spar
tus darbo našumo augimas 
pastebimas šachtininkų tar
pe.

Ryšium su sėkmingu pra
monės vystymusi ir darbo 
našumo augimu, žymiai pa
kilo darbininkų darbo už
mokestis. Palyginti su 1949 
metų pabaiga vidutinis dar
bininkų darbo užmokestis 
Šiaurės Rytų Kinijoje iki 
1951 m. liepos mėnesio 
kilo 24.71 procento.

tu 
už

pa-

neturiu, 
aukų, 

geres-

misli-
Lietu-

Mes iš Amerikos parkviesi- 
me sočilistus., perėjusius 
špiegų kursus, labai moky
tus. Pastatysime juos ir 
jie, kaip šunys, suuos,, 
jų uoslės išmokslintos,- 
sus anti-vals.tybinius gaiva
lus pasviečius teismuose, o 
tada ir bus raudonukams

Irigacijos įrengimų 
statyba Kinijoje

PEKINAS, sausio 4 d. — 
Laikraštis “Guanminžibao” 
praneša, kad, Sinchua agen- 
ros duomenimis, Chuaichės 
aukštupio rajone plačiai iš
vystyta Baichės ir Panciao 
vandens Raugyklų statyba. 
Šių vandens saugyklų įren
gimas yra centrinis eina
mosios statybos uždavinys. 
Baichės vandens saugykloje 
tilps 180 milijonų kubinių 
metrų vandens. Šio , van
dens kiekio pakanka 1 mi
lijonui mu (1 mu lygus 
1/16 hektaro) žemės sudrė
kinti. Panciao vandens sau-y 
gykla turės vandens atsar/

tai š i ū r, 
tu b ū - 

jei tave kas ap- 
Visuomenė mane

FOSTERIS APIE MONARCHIJAS
’• SAVO 71 METŲ* sukakties (jos įvyko vas. 25 d.) iš

vakarėse^ Wm. Z. Foster aną dieną parašė Daily Wor- 
keriui straipsnį apie monarchijas ir nūdieninius-jų gar
bintojus.

Nežiūrint, kad monarchijos yra ir “konstitucinės” 
(panašiai, kaip Anglijoje), jos yra senienos, istorinės/lie
kanos ir susijusios su visokios rūšies reakcija, rašo jis.

Buvo laikai, nurodo Fosteris, kai savo jaunose die
nose buržuazija griežtai kovojo prieš monarchijas. Bur
žuazija nukirto galvą Anglijos karaliui Karoliui I-jam 
(1649 m.), Francūzijos buržuazija tą patį padarė savo 
karaliui Liudvikui XVI-tajam (1793 m.). Bet, kai ka
pitalizmas nugalėjo feodalizmą, tuomet išdilo ir jojo 
anti-monarchistinis nusistatymas.

1 Šiandien stambieji dvarponiai ir pramonininkai su 
monarchijomis labai arti susirišę ir sugyvena gražiau
siai. Patys karaliai šiandien patapo kapitalistais, gi bur
žuazija ieško jų talkos kovoje prieš proletariatą, besi
grumiantį už socializmą.

Buržuazijai - kapitalistams talkininkauja social-demo
kratija; ji prisilaižinėja prie monarchijų; ji, šliaužioja 
prieš jas.
•''Tačiau liaudis, kovojanti už taiką, už demokratiją, už 

. socializmą žygiuoja pirmyn, šalindama iš kelio visus 
tuos, kurie bando jai pakenkti, šalindama iš kelio ir 
Monarchus.

Foeteris nurodo šiuos istorinius faktus: tuojau po pir
mojo pasaulinio karo.žlugo monarchijos Rusijoje, Vo
kietijoje, Turkijoje ir Austrijoje. Kiek vėliau tas pats 
atsitiko ir Ispanijoje, kai Alfonsas buyo nusodintas nuo 
sosto.

Po antrojo pasaulinio karo revoliucinis žmonių ju
dėjimas. pašalino karalius nuo sostų: Italijoje, Rumu
nijoje, Jugoslavijoje, Bulgarijoje ir Albanijoje. Gi Ki-; 
nijos,,liaudis uždavė ,pmūgį to kraš.to .mpnarchįstams, 
kurie nuo 1912 pietų, kai monarchija ten buvo nuvers-

SUNKU SPAUDAI 
IR TEN

Uruguajaus lietuvių 
dies laikraštis Darbas su
šių metų sausio 1 d. išėjo 
.sumažintas puslapių skai
čiumi. Redakcija dėl to sa
ko:

Per pusę sumažintas “Dar
bas” pradeda eiti šiuos metus. 
Brangumo našta vėl sunkiai 
prislėgė darbininkišką spau
dą. Mūsų laikraščio atspaus
dinimas tapo pabrangintas be-1 
veik 30%, kas mus verčia, — 
norint “Darbą” išleisti du kar- 

i lūs į mėnesį, — iki pusės su- 
Į mažinti jo puslapius ir atlikti 
eilę kitų ekonomijų.

Prie padidinto spaustuvės 
brangumo dar Teikia pridėti 
pašto išlaidas, kurios neseniai gą, kuri įgalins apsaugo/i < 
buvo pakeltos 300%. Visa tai 
padaro nebeįmanomu “Dar
bą” išleisti 8 puslapių..

K i e k v.i e n a m s u p r a n ta m a,
kad tai visai nedžiuginantis 
reiškinys. Jis parodo, kad dar
bo žmonių laikraščio kelias 
darosi vis sunkesnis, kad iš
laikyti “Darbą” vienintelį 

lietuvių laikraštį 
—- reikia didesnio susitelkimo, 
smarkesnio veiklumo visiems I t

¥Tr»TT^xr a TTTTi? i “Darbo” platintojams, rėmė- jėzuitai Urugvajuje j jams ir bi'čiuliams Tiktai vįe;

Urugvajiečių Darbas ra-|ning°s pastangos, tiktai skai- 
, * i tytojų sąmoningas įvertinimas

1 laikraščio reikalo — sudarys 
galimybes “Darbui” eiti pir
myn.

Uruguajuje nedaug gyve
na lietuvių, tad ir laikraš
čio išlaikymas — sunkus 
darbas. Turėtų uruguajie- 
čia/ms padėti .Brazilijos lie
tuviai, kurių yra daug, ir 
kur i nėra nuosavo lietuviš
ko laikraščio.

' Argentinięčiai leidžia Tė
vynę, tad jiems, aišku, yra 
užtenkamai rūpesnio su sa
viškiu laikraščiu.

Nebūtu .nro šalį ir Jung
tinių Valstijų ir Kanados 
lietuviams pasiųsti* dolerį 
kitą aukų uruguaj'iečiams, 
nežiūrint to, .kad mes čia tu
rime ęavo spaudą, kuria 
tenka, rūpintis. , '

svajoja apie padarymą to Urugvajaus 
paties ir Lietuvoje!

so:
Vis labiau krinta į akis tė

vų jėzuitų gastrolės Urugva
jaus lietuvių tarpe. Ko jie tik 
nežada! Visko. Ir 
sveikatos, ir turtų 
karalystės, kurios 
sau negali duoti.

Tas lietuvių (ne 
lengvabūdžių)’ , 
;nas apsimoka: vedyboš baž
nyčioje, vaikų krikštas, mišių 
□^pirkinėjimas ir panašūs da- 
,tykai sudaro neblogą pajamų 
šaltinį. Tas šaltinis, tai vie
nintelis argumentas ir “nuosa
vos Urugvajaus lietuvių baž
nyčios įsigijimui.” Urugvajaus 
kurija duoda, ir visuomet duo
tų, naudotis lietuviams kata
likams jau pastatytomis baž
nyčiomis, bet jau stovinčiose 
bažnyčios^ negalima padaryti 
tokio gero biznio, kaip nuosa
voje... Ką nuosavoje bažny
čioje gastroliuojantieji tėvai 
jėzuitai uždirbs, tai viskas bus 
jų vienų. Tuo pačiu argument 
tu yra paremtas ir lietuvių ka
talikų radijo pusvalandis. 
Reikia įkalbėti sveikiems ligą. 
To jie siekia religinės propa-

laimės? ir 
ir’ dangaus 

jie patys

visų, o tik 
apgaųdiheji-

Washington. — Raudona
sis Kryžius , praneša, kad 
amerikiečiai suaukojo jau 
1,430,000 puskvorčių krau
jo saviškiams kariams Ko
rėjoje.

ta, dar vis svajojo apie sugrąžinimą monarchijos Ki
ni j on.'

Japonijos liaudis būtų davusi “kiką” ir ąavo impera
toriui Hirohitui,. jei ne IVĮaęĄrihuras. Pastarasis mo
narchą išgelbėjo, bet išgelbėjo1 tik laikinai.

nuo sausros 3 milijonus mu 
žemės ir sudrėkinti 
giau kaip 
mu. ' '

Vandens 
boję dieną 
tūkstančiai

dau-
200 tūkstančių <

saugyklų staty- 
ir naktį dirba 
darbininku ir 

technikų. Panaudojami pa
tobulinti mechanizmai. Ne
nutrūkstamu sriautu va
žiuoja vagonetės įr automa
šinos., pakrautos žeme ir 
medžiagomis. Kelias į sta
tybą buvo nutiestas pirma 
laiko.

Vystoma sunkiųjų mašinų 
gamybos pramonė Lenkijoj

VARŠUVA. — Prieš ka
rą sunkiųjų mašinų gamy
ba Lenkijoje vaidino nežy
mų vaidmenį.

Įvedus Lenkijoje liaudies 
valdžią ir nacionalizavus 
stambiąją bei vidutinę pra
monę, pradėjo sparčiai vys
tytis mašinų pramonė. Jau 
1947 metais sunkiųjų maši
nų gamybos produkcijos 
apimtis pasiekė prieškarini 
lygį, o iki trimečio plano 
įvykdymo momento'] viršijo 
jį beveik dvigubai. K

Nauji didžiuliai uždavi
niai sunkiųjų mašinų ga
mybai iškilo ryšium su tuo, 
kad buvo patvirtintas se
se rių metų planas Lenkijai 
ekonomiškai išvystyti ir so
cializmo , pagrindams su
kurti. Kalnų pramonės, me
talurgijos, naftos ir kitų 
svarbiųjų pramonės šakų 
poreikiams patenkinti pri
reikė pagaminti apie 200 
naujų sunkiųjų mašinų rū
šių. 1950-1951 m. dauguma 
šalies naujųjų’ statybų jau 
gavo tėvyninės gamybos 
sunkiąsias mašinas. Žymų

Saimonas Blynas, pama
tęs mane -ant stryto, iš to
lo pradėjo juoktis.

—Alau, Džim!
—Alau, Saimon. Ko 

taip kvatojiesi, susiėmęs 
pilvo?

—Kur tavo karūna? 
—Kokia?

* —Ciesoriaus, ką Mijamės 
piliečiai tau aukų prisiun
tė, kad nusipirktai?

—Karūnos dar
ba per mažai buvo 
ale cigaras tai jau 
nis.

—Ar tu- iš tikrųjų 
ni būti išlaisvintos 
vos ciesorium?

—Ciesorium tai nebūsiu, 
ale karalium, 
kodėl ne? lįr 
turn, 
rinktu.
jau aprinko karalium, tai 
aš turiu jos balso klausyti, 
panašiai, kaip Smetona klau
sė visuomenės balso, kaip jį 
1926 metais smurtininkai 
tautos vadu pastatė, o barz
dyla kunigas Krupavičius 
šventai palaimino. Dabar 
aš labai ‘bizi.

—Kodėl tu taip bizi?
>—Ba reikia susižinoti su 

visokiomis partijomis ir pa
klausti, ką jos mislina apie 
išlaisvintą Lietuvą. Aš no- 

/riu būti geras karalius, to- 
kis, kokiu buvo Ura kas, kad 
visos geros partijos turėtų 
mano dvare balsą.

—Kaip tu tą sužinosi?
—Einu nuo partijos prie 

partijos ir jų cypų klausiu, 
ką jie mislina.

—Tai ką tiė čypai sako?
—Pirmiausia nuvėjaupas 

saš-demokratų čypą ir sa
kau jam: ar tu, ponas, žinai, 
kad aš būsiu išlaisvintos 
Lietuvos karalius su karū- 

, na, su karališku krėslu ir 
kitokiais karališkais vel
niais? Ar tu žinai, kad ma
ne visuomenė jau išrinko 
karalium?

—Tai ką atsakė tas, s.aš- 
demokratų čypas?

—Sako, žinau, ba aną čet- 
vergą skaičiau Laisvėje. 
Tada aš jo klausiu: tai ko
kio parėdko jūs norite, kaip 
krajus bils išlaisvintas? 
Tai čypas man sako: mes 
norime išlaisvintos 
kratinės Lietuvos, 
visi- komunistai ir 
rie jiems pritaria, 
kie bedieviai, kurie nepri
taria mūsų politikai, būtų 
iiŠkarti arba į džėlas sukiš
ti ant viso amžiaus. Demo
kratija turi būti plati.

—Tai ką tu jam?
—Aš sakau: ale kaip gi, 

ponas, ,bus> jei komunistai 
ir bedieviai mano karalys
tėje pradės veikti slaptai, 
nesisakys, kad jie komunis
tai?

—Tai ką jis, tas, saš-de
mokratų čypas?

—Jis sako: nebijok,- ek- 
zelencija, mes surasime.

demo-: 
kurioj 

tie, ku- 
ir 'Viso-

_  __ _____ ________ Jį 
kaput! Kaip iškarsime'ke-" / 
lėtą dešimtų tūkstančių, o 
kitus sukišime į džėlą, ta- 1 
da matysi, kokia bus de
mokratija !

—Jis, matyt, mokytas, 
tas saš-demokratas!

—Šiūr, mokytas! Tada 
aš klausiu to čypo, ar jo 
partija sutiks įeiti į valdžią. 
Jis atsakė, jes, sutiks. Ta
da aš klausiu: ką jis mis
lina, kaip krajus reikės iš
laisvinti?

—Gud klausimą jam pa
statei, Džim.
—Šiūr, gud! Tai jis atsakė: 

Ekzeleneijai, išlaisvinti Lie
tuvą reikės šitaip: pirmiau
siai reikės ją sunaikinti; 
viskas, ką po karo Lietuvos 
žmonės pastatė, turi būti 
išgriauta, su žeme sulygin
ta. Tada mes Lietuvą is-y 
laisvinsime. hfe

—Ar klausei to čypo, kaxlk 
ją sugriaus ir kas išlais
vins?

—Šiūr, klausiau. Ją su
griaus, sakė jis, adomo 
bomba, o išlaisvins Ameri
kos vaiskas. Tada, sakė 
saš-demokratų čypas, suda
rysime demokratinę valdžią 
su karalium priešakyj. 
Jums, ekzelencija, vardą 
duosime Jogailos antro ir. 
parinksime ge|rą, riestą 
mergą arba bobą jums ka
raliene. Aš žinau keletą 
paliokių dipukių, aukšto gi
mimo, viena kuri nors jų 
jums tiks. Tada parsikvie- ' 
rime sočilistus, kad jie špie- 
gavotų ir gaudytų visir^jr-' 
katriė mūsų demokratinei' 
valdžiai priešinsis, o tokių 
bus milijonai'. Tada atsi
šauksime į Amerikos lietu
vius, kad rinktų aukas Lie
tuvai atstatyti, kad jie su
tvertų atstatymo bendrovę 
ir pardavinėtų žmonėms Še
rus. O kaip gausime pini
gų, tada žinosime, .ką su 
jais padaryti; kalėjimus pa
statysime tokius, kokių jo
kia kita valstybė neturi. 
Mūsų šnipai arba špiegai 
sočilistai gaus geras algas, 
ba jie to verti. Nemokėsi
me jiems judošiškų centų, ' 
kokius gauna čia už špiega- . 
vimą. Mes būsime valstybė 
su unaru! Va, kokia saš- 
demokratų partijos pažiūra 
į išlaisvintos demokratinės 
Lietuvos atstatymą, jūsų*, 
ekzelencija!

—Tai viskas, Džim?
—Jis man daug dalykų 

pasakė ekstra, ale aš dabar, ‘ 
kaip būsimas karalius, ne
galiu bile kam jų plepėti; • 
turi būti užlaikyti sekret- . 
na i.

—Dacrait! š
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šiuolaikinių įrengimų kiekį 
gavo ' sparčiai besivystanti 
šalies laivų statybos pramo
nė.

kitų partijų čypus pasikal
bėti apie išlaisvintą demo
kratinę Lietuvą. Eisiu pas 
katalikus, pas tautininkus, 
pas liaudininkus, pas mari
jonus, pas pranciškonus, 
pas tarcijonus ir dar kitas 
partijas.. Klausiu jų poli
tikos.

—Jes, tai tu, 
dabar labai esi

—Šiūr,, bizi.- 
dabar su tavim 
nesibaderiuosiu.
kaip suveišiiųe, jei galėsiu, 
pasakysiu daugiau naujie
nų.

—Ar pas pralotą eisi?
-—Kaip jis sužinos, kad aš*, 

jau karalius, tai, j is pas ma£j 
ne padusęk atlėks, tai ko 
pas jį eisiu! Dabar gud^ 
bai, Saimon.

—Slong,' Džim!

šiūr, Džim, 
bizi!
Už tai aš
daugiau ir

!

2 pusl.-Laisvė. (Liberty)-Ketvirtad., Vasario-Feb. 28, 1952
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Algų Stabilizacijos Tarybos posėdyje, svarstant plie
no darbininkų reikalavimą dėl algų pakėlimo. United 
States Steel korporacijos direktorių tarybos pirminin
kas Irving S. Olds (dešinėje) galvą nuleidęs ir pasirė
męs ant rankų. Jis nenori nė klausyti apie unijos iškel
tus reikalavimus. Tuo tarpu korporacijos prezidentas 
Benjamin Fairless (kairėje) sėdi rankas susinėręs, nu
duoda nepaisąs diskusijų apie algų pakėlimą.

NEW JERSEY NAUJIENOS Lawrence, Mass.

---------- .----- ,-------- -----------

Bostono. Žinios
Narnas, kurį lietuviai prakeikė

^Neseniai aš So. Bostone ė- 
jau su draugu* Broadway ir 
priėjus prie buvusio “Darbi- 

.ninko” namo, aš lange pama
čiau iškabą, jog namas ant 
pardavimo. Sakau, jis visas 
tuščias, kas pasidarė? Mano 
draugas nusišypsojo ir sako:

—“Darbininkas” subankru
tavo, o šis griozdas, it ta al
kana bestija, laukia kitos pa
našios aukos.

—Nesuprantu, ką tas viskas 
reiškia ?

—Manau, jog tamsta at
meni, kuomet subankrutavo 
Kavaliausko bankas. Juk prie 
šio namo buvo susirinkę šim
tai lietuvių ir verkė kruvino
mis ašaromis sunkjai uždirb
tų, o gal ir paskutinių centų.

Taip, labai gerai atme
nu , ciet aš manau, jog daugiau 
čia buvo ašarų išlieta, Jfyo- 
met žlugo “Lašinių Bendro
vė”!

— Gerai draugas sakai, juk 
čia tautiečių “Ateitis” pakra
tė kojas, o “Sandara” gavo 
dvėseną. Šiame name lietuviš
kas smetoninis konsulatas nu
sigyveno nuo koto. (

Bet gal daugiausia juokų 
pridarė, tai kuomet susikraus
tė juozapiečiai. Jie šį laužą 
švėntino po kelioliką kartų ; 
visus kampus apkabino škap
lieriais, rožančiais ir apstatė 
visus kampus šventųjų pa
veikslais, tarsi tam, kad nu
kreipti žmonių mintis nuo pir
mesnių padarytų skriaudų, o 
parodyti, kad, ve, kur dievas 
gyvena, tai ir viskas sekasi.

ku pasakyti, matomai jis’ su
tvertas ant užsakymo, tad ir 
maino savo kailį pagal reika
lą. Kaipgi čia seniąi šis jude
sius pabučiavo šimutį? O kaip 
bus reikalas, tai jis pabučiuos 
ir Končių.

' —Sakai, nebaigėme apie na
mą, bet namas tuščias, viskas 
ko reikia, tai užrašyti ant 
lango gėdos užrašas.' Koks, 
manai, geriausia tiktų?

—Jeigu man prisieitų už
rašyti lietuvių tautos vardu, 
tai gal geriausia tiktų šis:

“Čia dvokia lietuviškas maw
ras, o šalia jo tuom patim at
siduoda sklokos graborius ir 
visa keleivinė pakalenija”.
Prie ko prives greitumas.

Man prisimena mokyklos
posakis, kuris buvo užrašytas 
•rankvedėlyje šiaip: “Pašei za 
Dunaj, do domu nie dumaj.” 
Arba, nuėjai už Dunojaus, 
apie namus negalvoki.

New Jersey valstija turi i 7 
7,836 kvd. mylias; gyventojų | skait 
— 4,835,329. Sostinė — Tren- j veiksliuose 
ton. Newarko miestas yra i 
skaitlingiausias gyventojais ir 
yra įsikūręs 1836-tais metais. 
Antras didumu miestas Jersey 
City, ir įsikūręs 1855 m. Ir iŠ 
37 šios šalies didmiesčių du 
yra New Jersey Valstijoje.

Seniausias šioje šalyje mies
tas yra Philadelphia, Pa., į- 
kurtas 1701-mais metais.

Vermont valstija turi tik 
9,609 kvd. mylias ir tik 377,- 
747 gyventojus.

Įsigijęs, peržiūrėjęs ir pasi- 
Tarybų Lietuva Pa- 

žurnalą, išleistą 
kanadiečių, susipažįsti su da
bartinės Lietdvos valdžios pa
reiginiais,' ūkio įvairiomis ma
šinomis ir traktoriais. Įsigili
nęs ir išstudijavęs surandi 
taipgi, kad gera dalis Lietu
vos moterų jau valdo trakto
rius, sėjaihas mašinas. Mote
rų yra ir gyvulių prižiūrėtojų. 
Kaip vyrai, taip ii* moterys 
apžiūri augančius kviečius. 
Moksliniais tyrinėjimais sutei
kiama valstiečiams patarimai 
javų auginime.

rMums besikalbant, pama- 
kad ateina Strazdas. Jis 

pTftjjo prie namo, jo dešinėji 
koja per kelį biskį sulinko, 
pakėlė kepurę ir su galva 
linktelėjo į namą. Mano drau
gas tik šmurkšt man kumš- 
čia į pašonę:

— Ar matai prajovą?
—Gal mano šį namą pirkti ?
— Klube atėjęs neturi kvo- 

terio rudžiui uodegą pakelti, 
pirks namą! Mat, tai yra na
tūralūs dalykas, visi bailiai 
prieš galą plakasi prie dievo. 
Ar atmeni, kaip šliupas visą 
savo gyvenimą griovė tikėji
mą, o prieš mirtį atsiklaupė 
prie altoriaus ir sušuko balsu:

“Šventas tėve popiežiau,
Atleidimo aš tavęs prašau, 
Už tai, kad pirmiau tave 
Krokodilium vadinau!

Kas aukščiau pasakyta, tai 
buvo taikoma kareiviams. 
Mat, jeigu toli nuvarydavo, 
tai jau nebūdavo jokios vilties 
namo sugrįžti. O jeigu katras 
ir sugrįždavo, tai tik po ko- 

, kių dvidešimt penkių metų. 
Dabar neužsimoka nei kalbėti 
apie kelionės greitumą. Netik 
kelionės dabar greitos, bet 
viskas, pavyzdžiui: Pirmiau 
alų ra u gydą ve septynias die
nas, o dabar išrūgsta į septy
nias minutas. šolderį pirmiau 
vendzydavo dvi savaites, o 
dabar išvendzina į dvidešimt 
kpturias valandas. Pirmjau 
susirgdavo "pažystamas ar kai
mynas, tai eidavo aplankyti. 
Vėliau nuveždavo į ligoninę, 
ten prapjaudavo, kad greičiau 
graborius atvažiuotų. Na, o 
dabar? Vakar kaimynas švei
tė šolderį, gėrė alų, o šiandien 
jau guli ant lentos. Kažin 
katras taip greitai veikia ant 
žmogaus gyvybės, šolderis ar 
alus ?

New Yorko valstija skait
lingiausia gyventojais, turinti 
14,830,192.

Kaip pasirodo, tai kurioje 
valstijoje industrija geriau iš
siplėtus, ten ir gyventojų dau
giau1. Pavyzdžiui, Nevada, tu
rinti 110,540 kvd. mylias, turi 
tik 160,083 gyventojus. Arba 
Montana, turinti 147,138 kvd. 
mylias, gyventojų turi tik 
591,024.

—io—
Ir pasirodo, kad šioje šaly

je yra valstijų su dideliais 
plotais žemės, bet su mažu 
skaičiumi gyventojų.

Didžiausi plotą žemės .uži
ma Los Angeles miestas su 
448.3 kvd. myliom. Antras 
New Yorkas, ir vienas mūsų 
valstijos miestas, tai Newark 
su 23,6 kvd. myliomis. Tokių 
miestų su dideliu plotu žemes 
yra 36.

šias skaitlines ėmiau iš Vil
nioj Kalendoriaus už 1952 
metus. Vilimas Kalendorius 
1952 metų įdomus ir interesin
gas.

Laiškas prezidentui, kurį 
parašė John L. Spivak, be ga
lo įdomus ir vertingas. “Lie
tuvių Mokslo Draugija ir A- 
merikiečiai,” dr. A. Petrikus, 
apie mūsų atmenamus laikus, 
bet kurie jau užrašyti lietu
vių istorijoje. Tai laikai, kuo
met po pirmojo pasaulinio ka
ro iš Lietuvos pribuvę įvairūs 
ubagai lankėsi ir rinkosi pini
gus statymui namų ir įvairių 
bendrovių. Aišku, kad tais 
laikais nebuvo tokio griežto 
nusistatymo politikoje, koks 
yya dabar. Bet LSS ir “Lais
ves” užimta linija tais laikais 
buvo teisinga.

Valstiečio Sūnaus straips
nis “Mes Laimėsime” labai į- 
dpmus ir pamokinantis. Skai
tai ir nesinori padėti jį neper
skaičius.

Informacijos apie valstijas 
turėtų rastis kiekvieno pažan
gaus žmogaus archyve, že
maitės “Kelionė į Šidlavą” 
tai gražus apsakymėlis iš ti
kinčių žmonių kelionės į atlai
dus Šidlavoje. Randasi ir keli 
biznieriai iš mūsų valstijos, 
kurie per metų eiles garsina’ 
si' kalendoriuje, bet jų mažai.

Ir visiems atvykusioms prieš 
virš UO-tis ar daugiau metų į- 
domu Lietuvos namų statyba. 
Ir pasirodo, kad jie statomi 
kiek skirtingesni, negu mums 
gyvenant Lietuvoje.

Audimo ir verpimo dirbtu
vė iš paveikslo atrodo moder
niška. Naujosios anglijęs, 
ypatingai Lawrence, Mass., 

į audėjai ir verpėjai, studijuo
dami šiuos paveikslus, gali su
rasti ir pastudijuoti šiokioje 
ar tokioje aukštumoje Lietu
vos audimo pramonė pakilusi. 
Mes, kurie gyvenome Lietuvo
je prieš virš 40-tis metų ar 
„daugiau, žinome, kad tokių 
moderniškų audimo mašinų 
tada nebuvo ir mes jų nematė
me. Mes matėme primityviško 
pobūdžio stakles. Mes matėme 
motinas, sesutes, verpiančias 
po balanos žiburiu audimui 
siūlus. Tas viskas jau pradeda 
pranykti, moterys ir vyrai turi 
daugiau laiko’ įvairiems pasi
skaitymams.

Ir štai du puslapiai žurna
lo sporto’paveikslų, kaip vyrų, 
taip ir moterų. Moterys, vy
rai atrodo fiziškai tvirti ir iš
silavinę. žurnalo surandi yai- 
kų inspekcijos paveikslą, žur
nale surandi Gembickaitę, 
Liaudies Ansamblio artistę, 
Staskevičiūtę, solistę, ir taip 
daug ir vertingų paveikslų 
veikėjų bei įvairių darbuotojų 
bei trumpų jų biografijų. 
Aišku, nėra tų, kurie pabėgo 
ir dabar visaip Lietuvą šmei
žia. , '■ 1šį žurnalą nuo seniai turiu 
įsigijęs, bet neturėjau progos 
plačiai jį pastudijuoti ir pasi
dalinti mintimis su “Laisvės” 
skaitytojais. Tik dabar prie 
pirmos progos tai padariau.

Pilietis

įvairios žinios

Kadangi. Naujoje Anglijoje 
siautėja nedarbas, ypač teks
tilės pramonėje, tai politikie
riai nori darbininkus pasigau
ti ant savo meškerės. Duoda 
jiems visokius pažadus, štai 
Harold E. Stassen lankės 
Manchester, N. II. ir kalbėda
mas pasakė, kad jeigu jis bus 
išrinktas prezidentu, tai visus 
tekstilės darbus paves Nauja
jai Anglijai, nepaisydamas 
pietinių valstijų. Prieš balsa
vimus jie visi viską prižada, 
bet po rinkimų tuos pažadus 
greitai pamiršta.

Man prisimena Pirmasis pa
saulinis karas. Nashuos majo
ras sakė, kad visiems sugrį- 
žusiems kareiviams darbas 
bus užtikrintas. Vienas lietu
vis, sugrįžęs iš karo, J. K., nu
ėjo pas majorą ir sako: Ponas 
majore, prižadėjai kareiviams 
darbus, jeigu bosai neduos 
darbo, tai priversi juos duoti. 
Ponas majoras - atsakė labai 
taktiškai: Aš boso negaliu 
priversti, kad jis tau darbą 
duotų. Kitas dalykas, aš ne
maniau, kad tu gyvas sugrįši...

Tai štai jums politikierių 
pažadai.

— o—

Richard Hazelwood, žmona ir 2-jų metę sūnus iš Hop
kins Chapel, Va. Tėvas yra mainierys, o motina šei
mininkė. Kai jos sūnus labai sunkiai susirgo, motina 
negalėjo prisišaukti gydytojo. Tris gydytojus šaukė, 
bet visi trys atsisakė suteikti pagalbą desperacijoje 
esančiai motinai dėl sūnaus susirgimo. Ji viešai iškėlė 
tą reikalą. Dabar apskričio gydytoją susivienijimas ty
rinėja jos skundą

1952 m.” Argi galimas .daik
tas? Piknikas žiemą?

čia bus susimaišę dienos ir 
mėnesiai, /

Jog myliu jas 
Taip kaip niekas, 
Kiek tik leidžia 
Mano viekas.

Nubaustas už ėjimą laike 
karaliaus laidotuvių

London. *— Kai laidojant 
karalių Jurgį VI buvo pa
skelbta visuotina dviejų 
minučių tyla, raštininkas 
Anthony George vis tiek 
ėjo šaligatviu, garsiai 
žingsniuodamas. Teismas 
paskui nubaudė jį $2.80 už 
“įžeidžiantį pasielgimą.”

Lawrence gali iškilti dide
lis streikas. Kalbama, kad net 
krautuvių darbininkai gali iš
eiti į streiką, jeigu nebus su
sitarta. Tekstilės CIO unija 
kviečia valdžios atstovus į de
rybas su kompanija. Bušų 
vairuotojai jau nutarė strei
kuoti, jeigu kompanija neduos 
senatvės pensijos ir 30 proc. 
algų pakėlimo. Bruzda darbi
ninkai ir kitose pramonėse. 
Jie neužsiganėdinę algomis ir 
darbais. Kur nėra unijos, dar
bininkams moka tik 75 cen
tus per valandą. Tai dar ne
buvo tokio išnaudojimo ir be
darbės, kokia dabar yra Law
rence. Vieni darbininkai juo
kauja, o kiti nusiminę. Vienas 
kitą klausia, kas' bus toliau?

Biznieriams irgi blogai. 
Daiktų negali parduoti. Daro 
visokius “sales”, bet niekas.

Į nepagelbsti.
—o---

1IMiesto majoras John Buck-į 
ley numato gauti valdžios už-j 
sakymų dėl tekstilės pramo- , 
nūs. Jis kalbėjosi su senato
riais ir kongresmanais iš 
Mass, valstijos ir prašė, kad 
jie stengtųsi gauti dėl Lawren
ce darbų, šeši tūkstančiai be
darbių jau išbaigė nedarbo 
apdraudos pašalpą, o 15,000 
tebekolektuoja. neskaitant 8 
tūkstančių išvažiavusių kitur. 
•Pasirodo, kad jaunas majoras 
smarkiai darbuojasi dėl page
rinimo padėties, i —o—

Miro Peter P. Klimas, se
nas Lawrence gyventojas. Pa
liko nuliūdime moterį, dukte
rį ir sūnų ir anūkių. Mūsų

. užuojauta visai šeimynai, ne- ’ 
tekusiai savo tėvelio.

—o—
• Turėsime ' labai svarbias 
prakalbas dėl taikos išlaiky
mo. Kalbės Vito Marcantonio, 
buvęs kongresmanas, New ; 
York6 Valstijos Darbo Parti-, 
jos pirmininkas. Prakalbos į- ' 
vyks kovo 2 d., 2 vai. po pie
tų, Turn1 Hali, 44 Park St. 
Ateikite visi, nes' tai bus labai 
svarbios prakalbos.

' —°— ' I
Vietiniai CIO ir AFL unijų j 

| lokalai remia kongresmano i 
Lane bilių, kuriame reikalau- i 
jama pailginti bedarbiams Į 
pašalpą ant 10 savaičių, nes j 
23 savaičių yra per mažai.

Labai gerai pareiškė AFL 
unijos prezidentas, kai jis pa- i 
sakė: Vietoje bilijonus dole
rių siųsti užsienin dėl apsigin
klavimo, tuos pinigus turėtu- j 
mete praleisti sušelpimui savo 
šalyje piliečių bedarbių.

S. Penkauskas
-—-o—

Nuo Redakcijos: Aiškiai ra
šote, kad apskričių piknikas i 
nebeįvyks birželio 22 d. ir' 
taip pat aiškiai juodu ant bal
to sakote, ’ kad tas piknikas 
įvyks “15 • kovo (March-),,

Miami, Fla.
Vietinės žinios

Vasario 18 dieną, kaip jau 
buvo rašyta, pasibaigė busų 
vairuotojų streikas. Viso strei
kavo 750 darbininkų. Strei
kas tęsėsi 17 dienų. Streikie- 
riai, galima sakyti, kuone pil
nai laimėjo. Jiems algas pa- j 
kėlė iki $1.50 , per valandą. 
Bet užtat važiavimo f erą dėl 
publikos pakėlė iki 15 centų, 
pirm i aus reikėdavo mokėti 
25 centus už du fėrus.

♦

''Streikierių lokalo preziden
tas W. ■ O. Frazier patrauktas 
į teismą už pasekmingą vedi
zmą streiko. Valdančiosios kla
ses ponai, kad sumanytų, 
šaukšte vandens jį paskandin
tų. Šiaip kožną dieną per vie
tinę spaudą buvo aprašinėja
ma streiko derybų eiga, šį ry
tą visi busai pradėjo kursuot 
po Miami ir Miami Beach, ir 
visus kitus priemiesčius, Hia
leah ir Miami Springs.

—o— u
Vasario 15 d. pas mus sve

čiavosi kelias dienas iŠ Phila- 
delphijos fabrikant. u ni
ša su žmona Viktorija ir žen
tu Wasikoniu. Jiems Florida 
labai patiko, išvažiavo su ge
rais-įspūdžiais. M. Dumša yra 
nuolatinis Laisvės skaitytojas.

V. J. Stankus

Šypsenos

Beprasmė gailestis

Mirus Anglijus karaliui 
Jurgiui VI, plutokratų spauda 
negaii susilaikyti iš gailesčio. 
Kai skaitai jų spaudą, tai, ro
dos, jauti, kad jie norėtų pa
sakyti, jog karalius prirašė 
daug knygų, išlaisvino daug 
tautų iš vergijos ir tam pana
šiai. žinoma, to negali pasa
kyti, nes kakalius nėra to pa
daręs. Na, o pasakyti, jog 
karalius du kartu nudribo nuo

Arba paimkime velionį 
Bagočių. Jaunas būdamas jis 
klebonų plikes musėmis už
leisdavo, o prieš mirtį Kon
čiui issispaviedojo, kad die
vas uodą sutvėrė. Tai ir šis 
renegatas, kuomet jau negali 
sutraukti Maikio Tėvo lopą 
ant kelies, prieš galą despe- 
ęjįda. Na, o ką tu manai apie 
Cmcagos Pi j ūsą?

— Man rodosi, kad mes iš 
temos išvažiavom,' drauge. 
Vietoj užbaigti apie namą, 
mes nuBibaladojome į Chica- 
srą. Kas liečia Pijūsą, tai sun-

arklio, irgi nei šis nei tas.
Turčių spauda,, prirašydama 

visokių nonsensų apie karalių, 
neapsiėjo neišbarus Sovietų 
spaudą. Girdi; Sovietų, spau
da apie karaliaus mirtį pažy
mėjo tik dešimčių žodžių. 
Matomai, dideli žmonės daug 
nekalba. Dievas irgi išleido 
tik dešimt prisakymų.

Mano manymu, karaliaus 
mirtis būt galima atžymėti tik 
su septyniais žodžiais, maž
daug šiaip: “Da viena liekana 
padidėjo negyvų muziejus — 
aleliuja.” Jaunutis

Ponia tarnui: “Pasakyk jam, tegu ęina savais keliais.
Biedni žmonės man nervus gadina.”

SENBERNIŲ BĖDOS

Laikas bėga nejutomis, 
Aš galvoju patylomis, 
Jog atėjo laikas vesti, 
Jau nelegaliu ilgiau kosti.
Prabėgo jau metų pulkas, 
O aš da vis kaipo stulpas, 
Vienui vienas vis maišausi, 
Nes merginų nėr, kur gausi.
Tiesa, aš jų daug mylėjau, 
Bet įtikint negalėjau,

Petronėlę maniau tikrai 
Vesiu, bet Onutė vikriai 
Prišokus peikti pradėjo, 
Esą Stasį ji mylėjo.

Antosiukė nepatinka, — 
Kas prieina, prie to limpa, 
Damicė taipgi netvirta, 
Bemaž kas savaitė girta.

Lucė būtų pagal norą, 
Bet neužtikrinta jos dora, 
Nes girdėjau ją vadinęs 
Klebons sau už gaspadinę.

Kleopasė renkas poną, 
Brigita bent aukštą stoną, 
Agota' piktybės pilna, 
Kašte suvis neprakilna.

Maniau vesti Kunigundą, 
Bet ji perdaug į pagundą 
Veda vaikiną kiekvieną, 
Nepaisant naktį ar dieną.

Visos nori apsivesti, 
Kodėl, negaliu suprasti. 
Josios nuo
Manęs taip spirias, 
O nuo kitų 
Nuolat girias.

Rodos, aš irgi toks vyras, 
Nemažinus, kaip kiti ščyras. 
Ir neesu dar taip senas, 
Kaip jos apie mane mena.
Nors per amžių gali rinktis, 
Ir iš visu viena skirtis.
Bet be kliūčių tai nerasi, 
Jai bent tiktai nesuprasi.
Viena išrodo per stora, 
Kita siaura, tartum tvora, 
Trečia turi sau vaikiną, 
Kuris vesti ją ketina.
Vienos šnipši,
Nuolat meldžias,
Kitos laksto
Naktim’s beldžias, 
Nebepaiso net nei grieko,* 
Kasgi jau daryt belieka ?

Kurių neblogiausios ydos, 
Tos nekreipia nei atydos, 
Nors aš jr geidžiu kasdieną 
Apsivesti iš jų vieną.
Gaila tiek praleisto laiko, 
Ah, kaip būta mano paiko! 
Argi tuomet laikas vesti, 
Kuomet žmogus imi sęsti.

J. Žebrys

f
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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NwYoilo^z^/aZliiloi
Iš Motery Klubo 
susirinkimo

Vasario ,20* d. įvyko, Mote-• 
rų Apsvietos Klubo susirinki
mas Kultūriniame Centre, 
Richmond Hill, N. Y. Oras bu
vo labai prastas. Snigo, lijo ir 
šalo, gatvės įgijo veidrodžio , 
išvaizdą nuo ledo. Bet niekas 
nesulaikė moterų nuo dalyva
vimo susirinkime. Atvyko gra! 
žus būrelis, visos pasirėdžiu
sios gražiai, linksmos, pilnos į 
energijos.

Kiek pasikalbėjusios apie; 
naminius įvykius, ne ilgai trip
kus pradėjom susirinkimą. 
Apsvarstėm visus praėjusio 
mėnesio įvykius, nuėjom prie 
ateities. Rengėme prelekciją, 
labai svarbią visiems, apie tai, 
kaip saugoti sveikatą. Ją tei
kė Dr. Petras Gustaitis, apie 
žmogaus širdį, kaip ją reikia 
užlaikyti, kad ji ilgai mums 
tarnautų.

Kovo 2-ros popietį,’ Liberty 
Auditorijoje (didžiojoje salė
je) rengiame paveikslų popie
tį. Gautos labai puikios filmos, 
kurios, užtikriname, visiems 
patiks. Filmų rodymas prasi
dės 3 vai. Paskui bus vaišių.

Matote, kad moterys dar
buojasi sparčiai ir nepailstan
čiai. Tai svarbiausia.

Viską taip pabaigus tvarky
ti, prasidėjo gimtadienių ap- 
vaikščiojimas. Pasirodė gra
žios su gėlėmis atvirutės su 
pasveikinimais nuo visų klu- 
biečių toms draugėms, kurios 
sulaukė gimtadienių ir juos 
linksmai apvaikščiojo su drau
gėmis ir draugais. Vaišių bu
vo daug ir labai skanių.

Aš dar kartą nuo visų klu- 
biečių linkiu draugėms sulauk
ti daug, daug gimtadienių, 
kad galėtumėm sykiu susieiti 
ir pasilinksminti. Klubietė.

Nauja pora
Binnie Debs, Klemenso ir 

Onos Depsų duktė, susivedė 
8U>John K. Mason. Santuoka į- 
vyko vasario 8-tą, civilinė.

Jaunieji apsigyveno New 
Yorke, kur Albina dirba ko
mercinės dailės srityje jau per 
eilę metų. Jaunasis taipgi už- 

xsiima profesiniame darbe.
. Jaunasis yra kilęs iš Virgi
nijos, profesijonalų šeimos. 
Albina laukia progos nugalėti 
susidėjusius darbus ir įvykdy
ti tą pirmąjį vizitą pas savo 
uošvius ir kitus vyro artimuo
sius. Greta noro patenkinti 
daugelyje telegramų atsiųsta 
kvietimą, norisi ir susipažinti 
su jais.

Albina, nuo pat kūdikystės 
dailės mėgėja, jau eidama 
mokyklon pradėjo praktikuoti 
tūlus dekoracijos darbus. Bai
gusi bendrąjį mokslą, lankė 

1 specialius kursus ir pradėjo 
dirbti savo pasirinktoje srity
je, iš pradžių persisamdyda- 
ma kitiems, o paskiausiais ke- 
leriais metais savo studijoje. 
Tūlą laiką dirbo Kalifornijo
je. Taipgi yra asmeniškai su-

James Mason ir Oscar Karlweiss sprendžiamuoju mo
mentu filmoje “5 Fingers,” apie seklius. Taipgi žymio
se rolėse vaidina Danielle Darrieux ir Michael Rennie.

ranką iš peties. Ir dabar 
vaikščioti jam dar nėra leng
va. Vienok pirm nelaimės 
duotąjį moterims pažadą teik
ti'prelekciją jis stengėsi išpil
dyti, nors nesveikata jam su
trukdė daug planų ir progų.

Daktarą salėn atvežė ir iš 
jos parvežė J. Vinikaitis. Va
žiuojant namo dar buvę užsu
kę ir pas daktaro pacijentą. 
Per ilgą laiką daktaras paci- 
įentus tepriiminėjo tiktai savo 
bute, namuose negalėjo juos 
lankyti. Dabar jau lanko ir 
namuose, kuomet yra galimy
be nuvykti su1 auto.

Po programos moterys pa
vaišino dalyvius lengvais už
kandžiais. O dalyviai, bandy
dami atsiteisti už pamoką ir 
už vaišes, pirmininkei K. Pet- 
rikienej priminus klubo reika
lus, sumetė gražų pluoštą’ do«

I liberty Auditorijoje
šį sekmadieni, kovo 2-rą, 3 

valandą po pietų, Liberty Au
ditorijoje (didžiojoje salėje) 
rodys nepaprastą filmą “Tai
ka Laimės.” Priedams rodys 
spalvingąją “Leningrad Mu
sic Hall.” '

Rengia moterys ir kitų or
ganizacijų komitetai.

“Taika Laimės” jau yra ro
dyta keliose dešimtyse pasau
lio valstybių. Mūsų mieste per 
keletą savaičių buvo rodoma 
Stanley Teatre prie Times 
Aikštės. Spaudos atsiliepimas

Berniukai prisipažino 
nužudę kaimyną vaiką

Vasario 21-mą, netoli savo 
, namų, tapo nužudytas Frank 
| Serra, 13 metų. Vasario 25-tą 
tapo išaiškinta, kad ji nužudė 
grupė berniukų, 4 iki 14 me
tų amžiaus. Anot policijos, 
nelaimė įvyko tai]):

Serra berniukas nešęs iš 
krautuvės namo dėžę bonkų 
su sode. Kiti berniukai šaudę 
į jį vylyčiomis. Atsigindamas, 
jis pagrasinę^ į juos paleisti 
akmeniu. Ta$į vienas mažes
niųjų vaikų Išsitraukęs peilį, 
padavęs vyriausiajam, kuris 
tą peilį ir suvaręs užpultajam 
širdin.

. Serra dar parbėgo namų 
koridoriun ir ten pat mirė. 
Nelaimingoji šeima gyvena 25

Visuomenes vadai stojo Iš prelekcijos 
1W0 apgynėjais apie sveikatą

Aštuoni žymūs daugelio 
skirtingų organizacijų vadai 

■susirašė kaipo “Liaudies 
Draugai”. Jie įteikė apeliaci
niam teismui prašymą atkeis- 
ti žemesniojo teismo įsaką 
IWO byloje.

žemesnysis teismas buvo į- 
sakęs paleisti, didžiąją darbi
ninkų^ pašaipinę. Paleisti be 
priežasties, turi 160,OpO 
narių 18-je valstybių. Ir- tūrf 
turto virš 116’milijonų . dole- 

irių. Yra viena saugiausiųjų 
lsavišalpos ir apdraudos orga
nizacijų.

Tos organizacijos nariai 
kalba, kad tuo įsaku norėta' 
patarnauti apdraudų firmoms. 
Jie veda apsigynimo bylą ir 
aukštai įvertina tų visuomenės 
vadų atėjimą padėti jiems ap
siginti nuo neteisėto užpuoli
mo.

Federalė valdžia Washing
tone pripažino, kad New Yor- 
kas yra viena tų 22 sričių, ku
riose randasi daug bedarbių. 
Joms reikėtų duoti federalių 
kontraktų, pripažino jie. Bet, 
ar duos, tą atsakys tik ateitis.

sipažinusi įr su tūlais Pietų 
Amerikos kraštais.

Linkime dailininkei laimės 
poroje. Rep. 

buvo puikus. Kaipo nepapras
tą, filmą gyrė kritikai net iš 
tos spaudos, kuri nepritaria 
laikai.

Filmą nėra įvaidinta kelių 
žvaigždžių aktorių. Ji yra 
sėkmingai nufilmuota fotogra
fija ’ tūkstančių pasaulio jau
nimo, su vykusio į pasaulinį 
kongresą taikai. Jaunimas 
trokšta gyventi ir mylėti, ne 
žudyti. Jis kalba, šaukia, vei
kia, kenčia persekiojimus ir 
kovoja, kad pasaulyje būtų 
taika. T-a.

Tompkins Place, Brooklyne.
Policija toje apylinkėje ap

klausinėje daug vaikų. Nužiū
rėtieji teisinusi nelaimės laiku 
buvę PAL susirinkime. Išsiaiš
kino, kad jie melavo. Juos su
laikė kvotimui ir vaikų teis
mui.

Tai vis pasėka nebuvimo 
priežiūros vaikams. Ir pasėka 
to beprotiško per filmas, ra
diją ir televiziją mokymo žu
dyti, žudyti ir dar žudyti. Vai
kai por dienas ir naktis tarpu
savyje vaidina “herojus” su 
peiliais ir šautuvėliais. Jie 
pirmiausia tai atsimena ir 
pyktyje vienas ant kito ar ant 
bile ko, įskaitant ir tėvus, ku
rie tais peiliais ir šautuvėliais 
vaikus apdovanojo.

Vasario '24-tos popietį, Li
berty Auditorijos Brown 
Room, įvyko moterų rengtas 
sveikatos sargybai popietis.

Daktaras kalbėjo apie reu
matizmo ir širdies nesveikatos 
poreiškius. Aiškino jų prie
žastis. Ir šio to pamokė apie 
užsilaikymą toms ligoms išti
kus, kad vis dar būtų galima 
pagyventi ir mažiau nuo tų li
gų kentėti.

Sekė keliolika klausimų. 
Daktaras stengėsi atsakyti 
juos taip gerai, kaip gerai jam 
pavyko paklausėją suprasti ir 
į tai atsakyti lietuvių kalboje. 
Dr. Gustaičiui, kaip ir dauge
liui amerikonų lietuvių/, std- 

• kuoja lietuvių kalbos. Bendrai, 
veik. visiems Amerikos lietu
viams stoka žodžių moksli1 
niams terminams aiškinti dėl 
mūsų atitrūkimo nuo dabarti
nės gyvosios kalbos ir naujosios 
literatūros. Juo daugiau ta 
stoka vargina jaunuosius. Dėl 
to tūli gal ne viską daktaro 
kalboje suprato. Tačiau dak
taras buvo šildai pasveikintas 
už pastangas savo tautiečiams 
patarnauti. Daugelis jauną 
daktarų to vengia.

Pastangų, ryžto, daktarui 
reikėjo daug. Prieš keletą mė' 
nėšių daktaras Gustaitis buvo 
pavojingai susižeidęs koją ir

Raškauskai minėjo 
25 metų sukaktį

• Vasario 16-tą, 1952 metų, 
Ignas ir Mary Raskauskas bu
vo pagerbti su šaunia vedybi
nio gyvenimo 25 metų sukak
ties puota. Ji įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo salė
se, Brooklyne. Suruošime to 
surprizo pasidarbavo šeimos 
draugės: Bukas, Žilinskienė, 
Pužauskienė ir pačių Raškaus
kų dukterys' Adelė ir Bertha.

Valgius pagamino jau mi
nėtosios trys, taipgi kitos dvi 
šeimos draugės Mrs. Macey ir 
Mrs. Fr. Palubinskas. O prie 
stalų patarnavo merginos Al
dona Bagdonas, Adele Rutka, 
Sylvia Pužauskas; taipgi Al
dona Anderson ir pačių jubi- 
liejatų dukterys. Gėrimus sve
čiams padavinėjo Charles ir 
Bruno Bukas, Žilinskas ir Pa
lubinskas.

Su sveikinimais sidabriniu 
jubiliejumi įteikė gražių do
vanų Mr. ir Mrs. Lenko, Mr. 
ir Mrs. E. Lask, Joseph Ras
kauskas, V. Rice, Mr. ir Mrs. 
Pažūsis, Mr. ir Mrs. Sabulis, 
Mrs. Sanduck ir sūnus Joe, 
Mrs. Stelmokas, Mr. ii’ Mrs. 
Ritchie.

Taipgi atsiuntė dovaną 
Maspetho Lietuvių Piliečių 
Klubo moterys, ir Mr. ir Mrs. 
Tane iš, Chicagps. Gi svočia 
Victoria Palubinskas pastelia- 
vo skanų pyragą ir piršlys 
Alex Lugauskas — gerus gė
rimus.

Jubiliejatai Mr. ir Mrs. Ig
nas Raskauskas dėkoja suruo- 
šėjams šio linksmo pobūvio, 
virėjoms, merginoms ir vy
rams patarnautojams, visiems 
atnešusiems- atsiuntusiems tas 
gražias dovanas, taipgi vi
siems svečiams dalyvumu su
teikusiems progą smagiai su 

. visais minėti 25 metų sukaktį.
Rep.

Valia pasibarti
Kilęs gatvėje ginė,as tarp 

policisto ir moteriškės užsi
baigė jos laimėjimu. Policis- 
tas kaitimą, kad paliepta eiti 
šalin nuo auto nelaimės vietos 
moteriškė jam pasipriešino 
net su .kumštimi. Moteris tei-' 
sėjui aiškinosi tiktai atsikalbė
jusi. Teisėjas ją atleido be pa
baudos.

’Turės stoti teisman, 
nežiūrint ligos

Jacob Mindei, 70 metų, mo
kytojas, kovo trečią turės 
stoti teisman, nežiūrint jo ne
sveikatos. Jisai yra vienu tų 
15-kos persekiojamųjų darbi
ninkų vadų, kurie bus teisia
mi vadovaujantis ragangau- 
diškuoju Smith įstatu. Teisia
mi už politines pažiūras.

Teisėjui Sylvester Ryan į- 
sakius, kad ir liguistas senu
kas turės stoti teisman, jo Ap
gynėjų Komitetas pareiškė:

“Mes protestuojame prieš 
tą neprotingą isteriją, prieš 
tą ragangaudišką atmosferą. 
Protestuojame, kad ji stato
pavojun gyvybę žmogaus,, ku
rio vienintele ‘kriminalybe’ 
yra tikėjimas į taiką dabar ir 
į socializmą, kurį neišvengia
mai įvykdys Amerikos liaudis 
savo laisvu pasirinkimu.”

New Yorke 15 metų mer
gaitė įskundusi prekiautojus 
narkotikais. To pasėkoje su
imti du suaugę asmenys. Skel
bia, kad jų , žinioje atradę 
$64,000 vertės narkotikų. Jie 
pardavę už porą tūkstančių 
dolerių per dieną. ' 

vanų klubui tolimesniam dar
bui.

Vaišes, sakė pirmininkė, pa
gamino draugės Albina Mikn
iaus, Suzanna Kazokytė ir 
Mary šmagorienė. Tūlas vai
šes dovanojo, pačios jų ga
mintojos."4 •>1 Klubietė/;’

Uršulė Černevičienė
. Vasario 20-tą tapo pa

laidota Uršulė černevičienė.
Liko liūdėsyjo vyras Frank, 

sūnus Frank, dukterys Lena, 
Eugenija, Aldona, Ksavera, 
Millie, 6 anūkai. Taipgi liko 
brolis Jurgis, gyvenantis Wa- 
berburyje, brolis Vincas — 
Chicagoje, ir sesuo Ona Geru- 
lienė, Brooklyne.

Uršulė, po tėvais Straka- 
laičiūtė, išėjo už vyro Frank 
tebegyvendama Europoje. Po
roje išgyveno 49 metus. Jų 
pirmieji kūdikiai Frank ir 
Lena gimė Vokietijoje. Iš ten 
jiedu su kūdikiais 1909 me
tais atvyko į Watęrbury. Už 
apie metų persikėlė į Brook- 
lyną. čia gimė ir užaugo jų 
jaunesnieji vaikai. Ir visi jų 
vaikai tebegyvena šio didmies
čio ribose. Pastaraisiais kele- 
riais metais černevičiai gyve
no 57-23 63rd St., Maspethe.

Atvykus iš Europos su ma
žais kūdikiais, susilaukus dau
giau, anais vargo laikais sep
tyniese išgyventi nebuvo leng
va. černevičius nuo 1917 me
tų dirbo pas Imančius, o liuos- 
laikiais stengėsi per veiklą 
unijose pagerinti savo ir visų 
kriaučių gyvenimą,, gauti ge
resnį uždarbį, trumpesnes dar
bo valandas.

šėpose kartais pavykdavo 
geriau uždarbiauti. Protar
piais nebuvo darbo. Bet išgy
venti sunkumus visuomet pa-* 
gelbėjo stipri, darbšti šeimos 
reikalais besirūpinanti žmona. 
Pagaliau, užaugo vaikai. Gy
venimas pasidarė lengvesnis.

Tačiau darbo žmogui ne il
gai lemta ramybe džiaugtis. 
Išgyventi , metai, sunkumai, 
darbai pradėjo dažniau ap
teikti nesveikatomis. Pajutęs 
akių nesveikatą, patsai černe
vičius 1947 metais apleido 
darbą, pasitraukė pasilsėti ir 
gydytis. Jis pergyveno 7 ope
racijas ant akių. Bet džiaugė
si, kad jos pagelbėsiančios re
gėjimą pagerinti, pratęsti il
giau.

Prieš apie porą ir pusę me
lų ištiko nesveikata jo myli
mą žmoną. Ją dalinai supa
ralyžiavo. Nuo to laiko geros 
sveikatos ji nebeturėjo, šie
met vasario 5-tą Wyckoff li
goninėje jai nupiovė dešinę 
koją. Už 9 dienų ji sugrįžo iš 
ligoninės namo. Tačiau sugrį
žo be sveikatos, kaip ir išėjo. 
Pradėjo pajuosti ir antroji jos 
koja.

černevičienė mirė vasario 
16-tą, sulaukusi 73 metų. Pa
šarvota buvo šalinsko koply
čioje. Vaikų pageidavimu, pa
laidota su religinėmis apeigo
mis, šv. Jono kapinyne. Paly
dėta ir apgailėta mylinčio vy
ro, šeimos ir nemažo būrelio 
kitų artimųjų.

Ramaus jai atilsio! Liūdin
čiam jos vyrui ir šeimai užuo
jauta. D-ė.

Įdomūs straipsniai

Liberališkame New Yorko 
laikraštyje “The Daily Cam- 
pass” laikraščio 19-tą pradė
ta serija straipsnių. Straips
niai užvardinti: “Ar mes esą- I 
me įkalbinėjamais į karą?” 
Juose pastatoma daug įdomių 
klausimų ir pateikiama faktų 
iš praeities ir dabarties taikos 
ir karo klausimais.

Įdomu ęlar ir tas, kad tai 
rašo Corliss Lamont, autorius* 
daugelio raštų visuomeniniais 
klausimais, kuris patsai yra 
turčių Įdlmės žmogus. Jis pa
rodo, kad ir tarp turtingųjų 
randasi žmonių, kurie stato 
taiką ir žmonių s gerovę pirm 
pelnų. ' T-a.

Operuojantieji mašinas per- 
kraustymui iš pervažų į san
dėlius anglies inžinieriai pa- 
grąsino streiku. Reikalauja 
pakankamo • algos priedo. 
Jiems buvo pasiūlyta po $10 
savaitei, kaip kad sutikta pri
dėti sunkvežimių vairuoto
jams. Bet inžinieriai nesutiko 
už tiek priedo dirbti. /

Laisvės įstaigoj visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

v • «» • «Jaunieji priešinasi 
utilitarizmui

11 "TT"'*

Vasario 22-rą įvykusioje 
jaunimo konferencijoje, Nėw 
Yorke, pasisakyta masiniais 
veiksmais priešintis prieš vers
tiną militarišką muštrą visam 
jaunimui.

Vienu pirmiausiųjų jaunimo 
žygių buvo maršavimas į Wa
sh ingtoną vasario 26-tą. Suda
ryta masinė delegacija.

• Konferencijoje dalyvavę
jaunimo organizacijų ir bend
rų organizacijų jauni atstovai 
reiškė pasipiktinimą valdinin
kų pastangomis juos visus su
varyti į uniformas, į karus ir 
kapus dar nespėjus net už
augti. Tai girdėjosi oficialėse 
vadų ir neoficiąlėse eilinių 
jaunųjų kalbose. Tipišką visų 
jaunųjų nuomonę pareiškė 
Paul Robeson, jaunasis, saky
damas :

“Mes nepriimsime tylinčios 
gentkartės rolės, kad užrišus 
akis ir ausis padarytų mus ka- 
nuolėms pašaru. Nei šaukinė- 
jimai pas kamantinėtojus, nei 
gabaliukai ružavos ar baltos 
popieros mus nesustabdys. Mes 
tvosime juos atgal jiems dan- 
tysna savo padvigubintu veik
smu už taiką.”

Jo kalba buvo pasveikinta 
ovacijomis. Ir kitų kalbėtojų 
panašios kalbos buvo pasitik
tos ovacijomis, parodant, kad 
jomis išreiškiamas viso Orga
nizuotojo jaunimo sentimentas 
Laikai.

Jaunimui dar kalbėjo rabi
nas Max Felshin, Thomas Ri
chardson, kunigas Jack Mc
Michael, Martin Grizer, Ray 
Geller, Dorothy Faulkner, Jo
seph Krevitsky.
Greta tarimo maršu oti į Wa- 

shingtoną, konferencija pasi
sakė : (

Rinkti parašus po peticijo
mis už taiką.

Nedaleisti nužudyti Walter 
Lee Irvin, nuteistą mirtin. (Jo

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, kovo (March) 2 die
ną, 29 Endicott St. įvyks smagus 
pokyliukas, kurį rengia LLD 155 
kuopa. Apart skaniai paruoštų už
kandžių, bus graži įdomi programa. 
J. Kižys rodys pilmų rinkinį, o Ai
do Choro šokikų grupė pademon
struos keletą naujų šokių. Pradžia 
5 vai. vakare. (40-41)
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarko ir pagerino savo

BAR & GRILL

!>

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 4Į
Telephone EVergreen 4-8174 ' T

EGZAMINUOJAME AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Vasario-Feb. 28, 1952
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teisme aiškiai matėsi sufrėma- 
vimo žymės.)

Sudaryti pastovią tarybą, 
kuri koordinuotų jaunimo 
veiklą taikai. T-as.

N. Y. Seimelis užgyrė 
didžiausią budžetą y

Tačiau nieko daugiau ne
paskyrė New Yorko miestui. 
Bendroji, visų valdžios orga
nų veiklai paskirta suma yra 
$1,093,000,000. Taksai palikti 
tokiais 'pat, kaip buvo.

Ta didžioji suma padalinta 
taip: Miestų ir apskričių vald- 
džioms $610,000,000; valsty
bės valdžios organams $382,- 
956,652.

Pelnikautojas turės 
stoti teisman

Newyorkietis Eležer Perle, 
kuris pats gyvena puošniai 
381 Centrą! Park West, sulai
kytas tolimesniam tardymui 
po $18,000 kaucijos. Jis gais
rinių slastų vertės namą, 6 
šeimų, buvo perdirbęs į »40 
skylių, už kurias lupo po $įl0 
ir daugiau* rendos.
GARSINKITeS LAISV

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

šeštadienio vakare, kovo 1, kaip 
8:15 vai. Academy of Music, Broad 
and Locust St., Freedom of the 
Press Ass’n, rengia koncertą dėl 
Earl Robinson. Kam tik laikas ir 
sveikata leis, dalyvaukim ir girdė- 
kim garsų dainininką ir tuo pat sy
kiu paremsime darbininkišką jud€- 
jimą. — Rengėjai. (41-42)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St. fk** k

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. 7-62S8 , ■

)

Matthew A.
BUYUS

I

(BCTAUSKAS)

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:

Penktadieniais uždaryta




