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GALINGI PROTESTAI PRIVERTĖ 
GRAIKIJOS VALDŽIA SULAIKYTI 
ŽUDYMĄ ASTUONIŲ KOMUNISTŲ

KANADOS MINISTRAS SAKO
ATLANTO SĄRYŠIS VŽAMA
JUNGTINIŲ TAUTŲ LIETI

šį savaitgalį turėsime net 
du parengimu, šeštadienio va
kare Williamsburge Pil. Klu
bo salėje LDS 1 kuopa turės 
didelę vakarienę - bankietą. 
Kuopos nariąi smarkiai 
buojasi. Tikisi skaitlingos 
likos. 

) t 

O a n't rytoj a u s, 
m a d i e n į, po 

‘Richmond Hille
niame Centre turėsime tolimą 
ir mylimą svečią, Dr. Palevi- 

‘ čiy iš Detroito. Jis pamokins

S Xbc te^r"voiku mirties bausmę jiem
būti. Iš jo prelegentas puikus. ■ —

Dr. Palevičius turi daugelio . Athenai, Graikija. — Per 
meti; praktikos savo garbingo-; dieną ir naktį būriai žino
ję profesijoje. | niu bruzda aplink Averoff

Ar dar reikia raginti, kad kalėjimą; reikalauja pa
ir čia turime skaitlingai susi- į (įuosuot 8 nusmerktus su- 

' į šaudyt komunistus, laiko-
* I mus tame kalėjime.

* Anglijos darbiečiai parla- ! Karinis monarcho - ra
mente norėjo pasidaryti kapi- į sistų teismas pereitą, savai- 
talo iš Churchillio misijos; tę nusmerkė juos mirti 
Washingtone. Jis čia Trumą- i kaip įtariamus Sovietų ir 
nui pažadėjęs padėt praplėsti kitu komunistinių kraštų 
Korėjos karą prieš Kiniją, agentus 
jeigu derybos d"1 --i.*—k.. • * 

pakriktų. Tai esąs 
pardavimas naujam karui.

Bet Churchill nėra tik šian-j 
dien iš medžio iškritęs. Jis at-1 
vertė antrą pusę medalio ir 
parodė, kad Attlee daug ank
sčiau būdamas Washingtone 
dar daugiau pažadėjo Angli
jos vardu* Amerikai. Churchill 
nieko nepridėjęs, nes nieko 
pridėti nebereikėjo. > 

Attlee prisipažino prie 
sidėjimo.

Puodas katilą išvanojo.

Suplaukė daugybė reikalavimų

buvo nusmelkti per 3 die
nas su sau d vt. v

Ottawa, Kanada. — Les- 
teris B. Personas, Kana
dos užsienio reikalų minis
tras, sakė, karinis Atlanto 
kraštų sąryšis • jau užėmė 
Jungtinių Tautų}vietą kai
po “taikos saugotojas” pa-

TIK VALDŽIOS GALĖTŲ 
ĮVYKDYTI PALIAUBAS 
KORĖJOS KARE

New York. Įvairios or
ganizacijos ir Brooklyn o 
Trejybės parapijos klebo
nas kun. Howard Melish 
pasiuntė ' Jungtinėm Tau
tom raginimus apgint aš
tuonis Graikijos komunis
tus nuo sušaudymo.

(Atlanto sąryšis nukreip-

tas prieš Sovietų Sąjungą 
ir j o s. draugus.

Sovietų atstovai Jungti
nėse Tautose jau pirmiau 
tvirtino, kad anglai-ameri
konai su tuo sąryšiu naiki
na Jungtinių Tautų orga
nizaciją.)

VALDŽIA SLEPIA TIKRĄJĮ 
BEDARBIŲ SKAIČIŲ, - RAŠO 
KAPITALISTŲ LAIKRAŠTIS

Sakoma, kad “generolai niekad 
nepadarys paliaubų sutarties”

Korėja. —'Dar aršiau su- prie paliaubų, 
klimpo derybos tarp ameri
konų ir šiaurinės Korėjos • rėjiečiai pakartojo reikala- 
karininkų dėl paliaubų su-!vimą būtinai priimti Sovie- 
tarties.

Visi pranešimai sako:
Generolai niekuomet ne

prieis prie paliaubų sutar
ties, ir tiktai aukščiausi A- 
merikos, Sovietų ir Kinijos

Derybose šiauriniai ko

tų Sąjungą į skaičių neu
tralių šalių, kurios suda
rys inspekciją būsimoms 
paliauboms tėmyti. Jie taip
gi reikalavo parodyti in
spekcijai slaptus ameriko- 

privesti nų ginklus bei įrengimus.
•nieriiws, ou vieni 
i valdovai galėtų

valdines pensijas.
Detroito bedarbiams šiė-

New York. — Wall Street 
Journal’as, didžiųjų kapita
listų laikraštis, 1 
kad valdžia slepia tikrąjį 
bedarbių skaičių.

“Nedarbas pavojingai ple
čiasi,” rašo Journalas, kuris 
surinko ir paskelbė tūlus 
skaitmenis, kaip sumažėjo 
darbai:

General Electric kompa
nija sutrumpino darbų sa
vaitę nuo 45 valandų iki 39 
vai. ir s.amdo apie 13 pro- 

mažiau darbininkų

atmetė rei-prieš Kiniją, ‘
dei paliaubų;lge,aus —_ i Achesonas giria anglų

Angl,|0Si Athenai. — Iš visų pusiau! i . v * . .. v.
plaukia stiprūs reikalavi- karą pnes malajiecms 
mai, kad valdžia nežudytų I --------

, 8 nusmerktų komunistų, — Washington.— Valstybės 
sako Associated P re s s, ■ sekretorius D e a n Acheson 
amerikinė žinių agentūra, j gyre Anglijos karą prieš 

Paties Graikijos premje- i Malajos patrijotus, kuriuos 
ro Plastiro tautininkų par-Įjįs vadino tiktai komunis- 
tija reikalauja suspenduot 
mirties bausmę jiems.

Visa tai padarė tokį di
delį spaudimą Plastiro val
džiai, kad ji neribotam lai
kui atideda tų komunistų 
žudymą.' O pradiniai jie

W ashington.— Valstybė

n ti

^LDabąr jau juodu ant balto 
turime apie nesvietišką naujų
jų trijų pabėgėliu Paulausko, 
Kublicko ir Grišmanausko 
drąsybę. Jie tuos tris “rusus,” 
dar už sSCfę senesnius, * nuga
lėjo tiktai tada’, 
užsidarę kambaryje 
miegojo ir saldžiai 
Tik tada jie jų 
lauko kietai 
aniems miegant 
kambaryje mūsų 
užvaldė laivą !

Ir dabar giriasi 
mu. Nė sarmatos 
kryžiokams jie didžiausi did
vyriai r

kada anie j 
kietai

sapnavo!
kambarį iŠ 

užkalė. Ir taip 
užkaltam 

“drąsuoliai’’

savo drąsu-
neturi. O

Dar abejotina, ar tie trys 
mieganti žvejai buvo rusai. 
Jie' patys sako, kad vienas tų 

Vj^vyrų nešioja gražią lietuvišką 
pavardę. Veikiausia ir anie 
trys buvo lietuviai, susipratę, 
patriotingi lietuviai, kurie ne
sutiko su kapitonu Kublicku ir 
jo tais dviem suokalbininkais 
būti savo krašto, savo tėvynės 
išdavikais.

Lietuviškų kryžiokų fronte 
ne viskas ramu, štai kaip ver
kia tūlas R. Medelis kanadie
čio Kardelio Nepriklausomoje 
Lietuvoje:

“Šiandien partinis gyveni
mas vėl įsisiūbavo. Paskaičius 
spaudą kartais net klaiku da
rosi. Perdaug nueita. Perdaug 
jau vienas kitam pradėjom 
pešioti -plaukus ir lįsti į sąži
nę; net mirusius keliam iš ka
pų, reikalaudami atgailos... 
Nueita tiek toli, kad pasigirs
ta balsų ir rezoliucijų — ne
beaukoti Tautos Fondui, nebe- 
pripažinti mūsų vadovaujamų 
veiksnių...”

NebeiškenČiu ir aš nepridės 
jęs savo dvylekio prie to ark
lienos skandalo. Pasirodo, kad 
mes jau esame, nežinodami, 

♦Sudoroję 25,000,000 svarų ar
klienos.

Pikta man tik štai dėl 
pasirodo, kad ta arkliena
vo pripažinta nebetinkama 
šunims ir tik todėl mums, 
žmonėms, ji atiteko. Taip ji

ko: 
bu-

napiwi- UVUCHUIUBW OiC- n V . V J 1 •.

tvirtina, met sausyje išmokėta $5,- jarZCDtaS I111ZUQCS KltO
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Vakarinių vokiečių 
unijos priešinasi 
ginklavimuisi

DiliBonn, Vokietija. — 
niai darbo unijų nariai va
karinėje Vokietijoje nubau- 
bia nuo pagrindų kalbėto
jus. kurie perša rekrutuot 
vokiečių armiją f pagal an- 
glu-amerikonų planą.

Bavarijos darbo unijos su 
900,000 nariu grasina pa
skelbti visuotiną streiką, 
jeigu vakarinės Vokietijos 
valdžia mėgintų atkurt vo
kiečių armiją.
Armija prieš darbininkus

Valdininkai sakė, jeigu 
reikėtų riaušininkams mal
šinti namie, tai busimoji vo
kiečių armija būtų atšauk
ta iš svetimų kraštų.

Buvusieji Hitlerio oficie- 
riai savo suruoštuose mi
tinguose teigia, kad reikės 
siųsti busimąją vokiečių ar
miją Francijon bei Italijon, 
jeigu ten kiltų maištai prieš 
esamąsias valdžias.

Statoma didžiulė bombelių 
stovyklą Cyprus saloj

London. — Amerika sta
tydina milžinišką bombo
nešių stovyklą Cyprus sa
loje, rytiniame Viduržemio 
Jūros ruožte. Anglai išvien 
su amerikonais naudos tą 
stovyklą.

Cyprus yrai Anglijos už
imta graikiška sala. Bom
bonešiai iš jos lengvai ga
lėtų pasiekti Sovietų naf
tos (aliejaus) pramonę 
Kaukaze.

dabar ir atsistojo mūsų gerk
lėje: nei išvemti, nei nuryti.

tais.
Achesonas pasakojo ko

respondentams, kad anglai 
ne. tiktai ginklais kariauja ■ 
prieš “komunistų terorą, | centų 
bet Įveda ekonominius ir 1 kaip 1950 metais, 
politinius, pagerinimus”] American Woolen (vilno- 
Malajos žmonėms. . . nių) fabrikuose-šiuo laiku

Malajos patrijotai kovo- dirba tik 10,750 žmonių, tai
ja už savo tėvynes Jšlais- 
vi'nimą nuo anglų.

Daugėja amerikonu 
nuostoliai Korėjoj

beveik pusiau mažiau negu 
1951 metais.

New Yorko valstijoj 40,-
000 bedarbių jau išbaigė

292,000 valdinių pensijų, 
tai yra, 10 kartų daugiau 
kain 1950 metų spalyje.

Vasario mėnesį, šiemet 
New Yorke dar 7,000 sta
tybos danbininkų neteko 
darbo.

Audyklų . darbai Law
rence, Fall Rivere, Bedfor- 
de ir kituose Naujosios An
glijos miestuose nupuolė 30 
iki 50 procentų.

General Motors automo
bilių darbininkai pirm Ko
rėjos karo dirbdavo viso 
346,000 valandų^ per savai
tę; o dabar jau tik 301,000 
valandų.

Panašiai sumažėjo darbai 
auto-Chryslerio ir Fordo 

mobilių fabrikuose.

saržento kūdiki
Fort Dix, N. J.—Karinis 

teismas kaltina saržentą 
Donaldą Garnerį kaip už
mušėją pusantrų metų mer
gaitės.

Mergaitės motina Lily 
Bozymowskiene apsigyveno 
“treileryje” s,u Garneriu po 
to, kai jos vyras saržentas 
John Bozymowskis buvo 
persiųstas į kitą karinę sto
vyklą Mass, valstijon.

Dabar Bozymowskiene 
pašaukta liudyti prieš savo 
mylėtini Garnerį.

Amerikos karininkai, iš 
savo pusės, reikalavo, kad 
Šiaurinė Korėja smulkihe- 
niškai praneštų dar apie 
174 belaisvius amerikonus 
ir jų talkininkus.

Šiauriniai korėjiečiai at
sakė, jog amerikonai pirma 
turi duoti tinkamą praneši
mą apie visus amerikonų 
įm i nitus nelaisvėn šiauri
nius korėjiečius ir jų drau
gus kinus.

Egipto valdžia tremia

lijos seimas užgyrė 
kalinę Churchillo 

; valdžios politiką

Washington. — Per 
vaitę Korėjos • fronte 
kentėjo dar 306 ameriko
nai, skaitant užmuštais, su
žeistais ir be žinios dingu
siais, k&ip oficialiai paskel
bė karinė Amerikos valdy
ba kovo 5 d.

Amerikonai nuo karo 
pradžios iki šio pranešimo 
nukentėjo 106,298 tokius 
nuostolius:

Užmušta 18,458, sužeista 
75,441, .be žinios dingo 9,- 
998, nelaisvėn pakliuvo 1,~ 
044. O 1,327, kurie pirmiau 
buvo paskelbti dingusiais, 
atsirado ir tarnybon sugrį
žo.

įvairios Žinios ’ Anglijos priešus

nu-

Amerika siunčia daugiau 
bomberiy francūzam prieš
Vietnamo liaudininkus

Indo-Kina. — A- 
atsiuntė francū- 
keturis bombone- 

Francūzų generolas

Hanoi, 
mefika 
zams dar 
sius.
Chasin džiaugėsi, kad ame
rikonai pristato vis dau
giau ginklų karui prieš 
Vietnamo liaudininkus.

Tarp atsiunčiamos fran- 
cūzams amerikinės amuni
cijos yra ir napalm — ga
zolino drebučiais užtaisytos 
bombos. Laidydami jas iš 
lėktuvų, francūzai degina 
liaudininkus.

Napalmo “košė” skleidžia
si, baisiu karščiu liepsno
dama. Taip francūzų lakū
nai degina ir miškus - krū
mus, kur nužiūri esant Viet
namo kovūnų.

rinį lavinimą, pradedant 
šuo 18 metų amžiaus.

Wash i n g to n.—P r e z. T r u - 
manas atsišaukė į Kongre
są, kad paskirtų dar apie 
8 bilijonus dolerių Ameri
kos talkininkams ginkluoti I Anglijoje, Mass. • ir 
prieš komunizmą per me
tus.

Korėja. — Karo fronte, tik 
kur-nekur susidūrė žvalgai.

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai skelbia, 
kad jų artilerija numušė 
dar 3 Amerikos lėktuvus.

Amerikonai lakūnai, pra
neša, kad nušovė vieną

Boston.— Pietinėje Nauj. 
kitose 

valstijose, prisnigo iki 20 
colių, o pusnis pakilo net 
iki 12 pėdų, ypač Cape Cod.

Sniegynai suklampino 1,- 
000 automobilių, išvartė 
elektros laidų stulpus ir pa
darė bent 100,000 doleriu 
nuostolių.

Korėja. — šiaurinė Ko
rėja vėl reikalavo, kad 
amerikonai parodytų prie-

| šiaurinės Korėjos rakietinį žastis, kodėl jie atmeta So- 
lėktuvą.

Kairo, Egiptas. — Egipto 
valdžia įsakė perkraustyt 
“nenuoramas” gyventojus 
iš vienų vietų į kitas, toli 
mesnes vietas.
giasi išsklaidyti “maišti
ninkus,” kurie kelia demon
stracijas prieš anglus. Y- 
pač ištremia bedarbius iš 
miestu.*

Gyventojai demonstruoja 
ir prieš pataikaujančią an
glams premjero Hilailio val
džią.

Karinis Egipto teismas 
rengiasi tardyti 100 egip- 
tėnų, dalyvavusių riaušėse 
prieš anglus - amerikonus 
sausio 26 d.

London. — Vadinami kai
rieji darbiečiai Anglijos sei
me siūlė pareikšti papeiki
mą premjerui Churchillul 
kas liečia ginklavimąsi. Sa
kė, jog jis per daug lėšų 
eikvoja kariniams tikslams. 
Reikalavo daugiau pinigų 

;ti kasdieniniams anglų 
reikalams.

Seimas 314 balsų prieš 
219 atmetė papeikimą ir 
pareiškė pasitikėjimą Chur- 
ehillo politikai.

Net “kairieji” su savo va
du Aneurinu Bevanu susi
laikė nuo balsavimo.

Churchillas parodė, kad 
jis ginkluoja Angliją taip, 
kaip kad suplanavo buvu
sioji pirm jo darbiečių val
džia.

New York.—200^000 Jung
tinių Elektrininkų visoje 
šalyje trečiadienį susilaikė 
vienai valandai nuo darbo, 
protestuodami prieš algų 
užšaldymą.

vietų Sąjungą kaip narį be- 
pusiškų (neutralių) šalių 
ko'misijos. -Tokia komisija 
turėtų tėmyti busimosios 
paliaubų sutarties vykdy
mą.

Churchill skundžiasi, kad 
Amerika “per mažai” duoda 
anglams pinigu ir mašinų

Valdžia nerodo skundą 
prieš taksy sukčius

Bėlgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų Tito valdžia įka
lino dar 9 valstiečius už pa
bėgimą iš vadinamų kolek
tyvinių farmų.

Elwood, Indiana. — Me
talo liejyklos katilas sprog
damas užmušė 4 darbinin
kus.

Roma. — Italijos senatas 
nutarė uždaryt prostituci
jos namus. Dar nežinia, 
kaip atstovų rūmas nutars.

'Washington. —- Gen. Ei
senhower taip pat atsiuntė 
Kongresui raginimą įvest 
privalomą jaunuoliams ka

Korėja.—Amerikonai pra
neša, kad nušovė du rakie- 
tinius Šiaurinės Korėjos 
lėktuvus.

Vietnamiečiai atakuoja 
francūzus netoli Hanoi

Hanoi, Indo-Kina.—Viet
namo' liaudininkai atakavo 
francūzus tiktai už 18 my
lių nuo Hanoi didmiesčio, 
Vietnamo sostinės.

Prancūzai sakosi, durtu
vais atmušę Vietnamo ko
munistų atakas.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vis šaltoka.

London. — Anglų prem
jeras Churchillas skundėsi 
savo seimui, kad Jungtinės 
Valstijos “per lėtai” remia 
Anglijos ginklavimąsi.

Anglijos valdžia buvo pa
skyrus 13 bilijonų, 160 mili
jonų dolerių pasmarkintam 
ginklavimuisi per trejus 
metus. Bet kad Amerika 
“per mažai” duoda pinigų, 
įrankių ir medžiagų, tai tas 
“atsiginklavimas užtruks 
ketverius metus,” sakė 
Churchillas.

Tik dabar Amerika pra
deda siųsti Anglijai maši
ninius įrankius, kuriuos jau 
seniai prižadėjo, sakė 
Chutchillas.

Washington.—Vyriausias 
valdžios prokuroras How
ard McGrath atmetė Kon
greso komiteto reikalavimą 
—parodyti visus skundus, 
kuriuos valdžia per 6'pa
staruosius metus panaikino 
prieš taksų komisionierius. 
ir kolektorius.

Dauguma skundų sako, 
komisionieriai ir kolekto
riai už kyšius numušinėjo 
priklausomus iš įvairių biz
nių taksus.

SUDEGĖ amerikonų 
KAREIVINĖS ANGLIJOJ

Shaftesbury, Anglija. •— 
[vyko didelis gaisras ame
rikonų bombonešių- stovy
kloje. Sudegė keturios ka
reivinės, ju mokvkla ir baž' 
nytėlė.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

H

Established April 5, 1911 ‘
Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.
TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
' Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .......... $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75' Canada and Brazil, 6 months $4.00 
'Queens Co............. 4.00 per six mos. Foreign countries, per year
Queens Co................. $8.00 per year Foreign countries, 6 months

$9.00
$4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. ¥., 
under the Act of March 3, 1879.

KOVA DEL GRAIKŲ VEIKĖJŲ 
GYVYBĖS GELBEJIMO

KOVO 1 DIENĄ Atėnuose Graikijos militaHnis teis
mas nusmerkė aštuonis graikus patri jotus mirti, o ke
turis visam amžiui katorgom Tarp nusmęrktųjų mirti 
yra viena moteris, Ellija loannidou, 28 metų amžiaus 
veikėja.

Kiti septyni nusmerkti mirti: Nicholas Beloyannis, 
Dimitrijus Batsis, jaunas Atėnų advokatas, Takis Laza- 
ridas, Nikas Kalaumenas, Mittiadas Bisbiannos, Elijas 
Argyriades ir Charalambos Touliatos. '

Tarp nusmerktųjų amžinai kalėti yra dvi moterys— 
Dimitra Katrivanos,—teismo metu ji kalėjime pagimdė 
kūdikį, — ir Katrina Triandafilidou; taipgi du vyrai vei
kėjai: Dimitrijus Prodromides ir George Chrises. Kiti 
nuteisti trumpesniam laikui kalėti, o kiti išteisinti. Viso 
buvo teista apie 30 asmenų.

Nusmerktųjų tarpe yra darbininkų, yra profesionalų. 
Visi jie buvo kaltinami, jog esą komunistai ir “.dirbę ki
toms valstybėms.”

Tai paprastas kaltinimas darbininkų veikėjams, kovo
jantiems už taiką ir geresnį liaudžiai būvį.

Keletas iš nusmerktųjų yra savo didžiais darbais pa
sižymėję graikų tautos patrijotai, kovoję prieš nacių 
okupaciją karo metu. Bet kadangi šiandien Graikijoje, 
kaip ir kituose Atlanto Pakto kraštuose, tie, kurie koJ 
vojo prieš nacius, yra persekiojami, o naciai gerbiami, 
tai visai natūralu, kodėl Graikijos teismas padarė taip, 
kaip padarė.

Kas Ką Rašo ir Sako
. i

i pastebėjęs, kad šiame laikraš
tėlyje mielai duodama vietos 
įvairių avantiūristinių polin- 

į asmenų pasisakymams. 
Savo laiku jame tilpo oficialūs 
Jakubicko pareiškimai, dabar 
jame vietos randa ir “Šefo” 
teisinimas.

Leidžia šį laikraštėlį Kana
dos Lietuvių Centro Taryba, o 
redaguoja J. Kardelis, valstie
čių liaudininkų žmogus. Prieš 
kiek laiko, kaip žinome, vals
tiečių liaudininkų suvažiavi
mas pasisakė prieš “šefą” ir 
LRS ir vieną CK narį, kuris 
veikė priešingai, net suspen
davo.

Kai Kardeliui daromi prie
kaištai, kad jis remia “šefą” 
ir kitus 
mentus (su 
vadus), tai Kardelis moka la
bai grdžiai pakalbėti apie rei-

PERMA1NOS 
JŲ “VALDŽIOJE”

Vokietijoje veikiantį Vii- kių
ką klerikalai, fašistai ir so
cialistai, kaip žinia, skaito 
savo lyg ir seimu, lyg ir 
valdžia. Vlikas turi ir sa
vo vykdomąją tarybą, atsi
eit, ministrų kabinetą.

Ligi šiol Vliko ir vykdo
mosios tarybos pirmininku 
buvo kun. M. Krupavičius. 
Bet štai, įvyksta “pervers
mas.” Iš vykd. tarybos pir
mininko vietos jis išspiria
mas, o jo vieton, su visa 
“ministerija,” paskiriamas 
Kaminskas-Kairys.

Naujienos (š. m.' kovo 
niėn. 1 d.) raišo:

Vasario 23-25 d.d. Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko-

avantiūristinius ele-
pretenzijomis į

mitetas padarė keletą svarbiųduoti visiems pasisakyti, 
nutai-imu. Reikšmingiausias “Pt' bešališkam ir tt. Bet kaip 
tu posėdžių (vyks -tas, kad'su tuo bešališkumu tikrumoje 
atsistatydino visa Vykdomoji m. Ųsi.J» redaguojamame 
Taryba su prel. M. Krupavi^ laikraštyje mato.
čium priešakyje. Pastarasis 
ėjo iki šiol VLIKo pirmininko 
ir Vykdomosios Tatybos pir
mininko pareigas. Nutarta 
šias pareigas atskirti.

Naują Vykd. Tarybą nutar
ta pavesti sudaryti prof. J. 
Kaminskui, kuris dabar lan
kosi- Jungtinėse Valstybėse ir 
veda pasitarimus dėl Lietuvos 
laisvinimo- veiksnių subendri- 
nimo (konsolidacijos), 
netrukus rengiasi grįžti 
pon.; < / / , : .

Nutarta Vykdomosios
perkelti į

Jisai
Euro-

Tary-
Pary-

Laisvoji Sakykla
JUDOŠIUS Už JUDOŠIŲ | tas Bostone — šiandien lai

kosi. Ir raivosi ir pyksta 
iie ant tų, kurie juos judo
šiais vadina ir jų parsidav- 
mą reakcijai pasmerkia.

Šiame atsitikime iškyla 
dar ir kitas klausimas: 
Kaip seniai, kaip ilgai 
Strazdas Judošiaus parei
gas eina? Kodėl jis nu
kniaukė ir sau .pasilaikė 
Komunistų Partijos knygu
tę, kuomet, kiek man žino
ma, kiekvienas partijos na
rys turi sugrąžinti seną 
knygutę, kuomet jam įtei
kiama nauja knygutė? Ai^ 
tai nereiškia, kad Strazdas 
jau tada slaptai rinko do
kumentus, slaptai darbavo
si ir ruošėsi savo politinių 
oponentų įkandimui?

Koks čia s stebuklas: iš 
šimtų ir šimtų, politiniai 
veiklių lietuvių, Andruliui su čiangininkais.

ŠIS GRAIKIJOS teismo baisus sprendimas sujudino ne 
tik to. krašto žmones, o ir viso pasaulio pažangiąją vi
suomenę.

, *
Pasipylė protestai, reikalavimai nežudyti nusmeigtų

jų^ išlaisvinti juos.
Graikų - Amerikiečių Taryba, veikianti mūsų krašte, 

pradėjo atkaklų darbą už išgelbėjimą savo tautiečių.
Ji ragina visus amerikiečius, turinčius krislelį žmoniš

kumo, siųsti Atėnų valdžiai protestus, — siųsti juos per* 
Graikijos ambasadą Washingtone. Graikų-Amerikiečių 
Taryba pasiuntė telegramą Jungtinių Tautų sekretoriui 
Trygve Lie, reikalaujant, kad jis į šį reikalą įsikištų.

.Jungtinių Valstijų komunistų partijos vadovai, su Kos
teriu, Elizabeth Gurley Flynn ir Pettis Perry priešakyj, 
atsišaukia į visus šio krašto darbo žmones, kad jie tartų 
savo žodį dėl išgelbėjimo astuonių graikų patrijotų gy
vybių.

Keletas dvasiškių — jų tarpe kunigas Howard Melish 
ir kunigas Spencer Kennard,—apsilankė pas Graikijos 
atstovybę Jungtinėse tautose ir įteikė reikalavimus, kffd 
Atėnų valdžia nežudytų nusmerktųjų.

Visa eilė darbo unijų vadovų ir laikraščių redaktorių 
taipgi pasiuntė protestus prieš šį baisų graikų teismo 
sprendimą.

Žodžiu, mūsų krašte, kaip ir visame pasaulyj, šis Grai
kijos militarinio teismo sprendimas sukėlė žmonėse di
delį pasipiktinimą ir iš to išplaukusį reikalavimą, kad 
nusmerktieji mirti graikai būtų nežudyti. *

Reikia tikėtis, kad žmonių protestai sulaikys Atėnų 
budelio kalaviją ir išgelbės astuonių graikų patrijotų 
gyvybę.

NIUJORKIEČIAI, BUDĖKITE!
JEI DIDŽIOJO NIūJORKO visuomenė, snaus, jei ji 

nebudės, tai nei nepajus, kai važiuotos f eras ir vėl bus 
pakeltas, — pakeltas penktuku, o gal net ir dešimtuku!

Suokalbiai fėrui pakelti jau seniai daromi. Vienas da
lykas, kuris “baderiuoja” “miesto tėvus,” yra šis: kaip 
pakelti važiuotos fėrą, nėpaliečiant tokių “asabų,” kaip 
miėsto majoras Impellitteri?

T^jį klausimą norima šitaip apeiti: pervesti visą 
važiUotės sistemą taip vadinamam “New York Port 
Authority,” kad jis’ galėtų, neva nepriklausomai nuo 
miesto administracijos, tvarkyti važiuotę ir pakelti fėrą! j
| tą suokalbį įeina ir valstijos valdžia.
Jei šitaip bus padaryta, tuomet, kai fėras bus pakeltas, 

žmonės negalės primesti dėl to kaltės miesto adminis
tracijai.

Rėkiama, jog, girdi, miesto važiUotės sistema nešanti 
nuostolius. Tai monai, kuriais bandoma apdumti žmo
nėms akys. Tai priemonė, kuria norima išsaugoti ban
kų interesai žmonių iškaščiais.

Vieną žinokime: jei fėras bus pakeltas, kad ir penk
toku, bus užduotas didelis smūgis vyriausiai biednuo- 
menei, kurios gyvenimas ir taip šiuo metu yra labai 
sunkus.

Dėl to tenka budėti, kad “skymerių” pasimojimai ne
praeitų,* kad’važiuotes Peras būtų nepaljrahgmlas?^“'**”*

bos būstinę 
žiu.

VLIKas
Vokietijoje.

;pasilieka M. Krupavičius. - .> < 
, ' V LIK as laiks nuo laiko susi
rinks savo sesijoms, eidamas' 
kaip i? seimo' pareigas. Bet 
laisvįnimė : reikalus nuolatos 
tvarkyš Vykdomoji’Taryba. '

i f 1 • • • > . .
Matot, kokia ten revoliu- 

čija įvyko!. Socialistas'Kai- 
‘rys’ biis “^hhfctrų1 pirmi^ 
įriinkas;” :o kleH’kaląi^out'! 

~ Klerikalų laikraštis Dram 
gas, kol kas, dėl to nieko 
pikta: .nesako, —- nedrįsta, 
dar vis bijosi, kad nesugriū
tų jų vienybė. Jis -tačiau 
linki Kaminskui - Kairiui ir 
jo “kabinetui” pasisekimo. 
Kam tas pasisekimas? Pa
klausykit, ką rašo klerikalų 
laikraštis:

“Nereikią užmiršti, kad pa
čioje Europoje įvairių tautų 
tarpe eina militarinių ir kito
kių jėgų konsolidacija, daro
mi planai - ateičiai, rengiamasi 
prie kažko didesnio, lemtin
go...” . • ’

O tas ' “lemtingas,” aiš
ku, yra karas, kurio kleri
kalai ir jiį sėbrai taip lau
kia,- taip: ištroškę!

Bet ką gi gero gali atlik
ti toks Kaminskas-Kairys? 
Juk jis ir jo partija yra 
taip sukliurusi, taip be
reikšme, taip susikompro
mitavusi! Kairys, - Kamins
kas ir jo, sėbrai nėra jokie 

| karo reikalų žinovai, tai ką 
jie veiks, ( .kąi■. bus, anot 
Draugo, kaž kas “didesnis 
ir lemtingas” ?

Dabar, kai M. Krųpavį-. 
čius. su savo “seimu” bus 
Vokietijoje, o Kaminskas - 
Kairys su savo “kabinetu” 
—Paryžiuje, matysime ,rei
kės daugiau pinigų jiems 
išlaikyti, išpenėti. Ir tų pi
nigų klerikalai ir -menševi
kai kaulys iš Amerikos lie
tuvių, sakydami, jog tai bū
sią sunaudota “Lietuvos 
laisvinimui”!

Begėdžiai tie avantiūris
tai, tunfcą žmonių auko
mis!

pasiliks ir toliau 
'Jo! pirmininku

kaž

Kad buvusis liaudininkas 
Kardelis dabar eina su at
virais' fašistais, tiesa. Tie
sa ir tai, kad jo laikraštyj 
rašo visokie avantiūristai/ 
visokie aršiausi lietuvių 
tautos priešai.

Bet kaip yra su Naujie
nomis? Ar ne tas pats? Ar 
jose nerašo avantiūristai ir 
bjauriausi lietuvių tautos 
priešai? Ar Naujienų re
daktorius nebendradarbiau
ja su tokiais pat elementais, 
kaip Kardelis?

i

.NIEKO NEBUS!
Kadaise Naujienose

koks smarkuolis pareikala
vo, kad gyvasis nabašnin- 
kas, Tėvynės Mylėtojų 
Draugija, išleistų nors po 
keletą knygų per metus. 
Dienraštis Vilnis į tai at
sako : . . >

Tai šauksmas tyruose, y ,
Tūli tos Draugijos šulai jau' 

daug kartų bandė įčirkšti jos 
gyvatori gaivinančio eleksyro, 
Bet be ■ prekinių. Du metai 
atgal keli dipukai bu’vo prike
pę visokių receptų ir pjanų,' 
kaip tą draugiją prikelti iš 
mirties patalo. Pasirodė, kad 
jokio “špasabo” nėra. Nebe- 
prikelsi tą, ką gyvenimas stu
mia į kapus.

P ą k r u o j i e t i s, veikiau
sia, pežino, kad Tėvynės My
lėtojų Draugija Chicagoje tu
ri tik vieną narį.

Kur galima rasti didesnę 
impotencija bile kokiam kul
tūriniam darbui!

“Naujienų” rašeiva , su pa
vydu žiūri į mūsiškę Lietuvių 
Literatūros- Draugiją, kuri nei 
nemano nutraukti knygų lei
dimą. Šekit tos draugijos pa
vyzdžiu, tai bent šio to išmok
site.

LoiiisVille, Ky. — Strei 
kuoja prieplaukų darbini n 
kai ir vežikai.

i?.

Ellis Arnali, buvęs Ge
orgia valstijos gūbernato- 
fitis, prezidento Trumano 
paskirtas kairių stabiliza- 
tdtidhii. Kalbama, kad 
tiUo) daugybes produktų 
kaiftų “lubos” bus nuim
tos. Otai reiškia, kad ga- 
lirįlra* laukti naujo kainų

AVANTIŪRISTAI
IR JŲ SPAUDA

Naujienose, tūlas kanadiš
kis J. J. rašo:

Kas skaito Montrealio “Ne
Lietuvą,” j

Pirmutinis Judošių Stasį 
Strazdą apginti puolėsi Pi
jus Grigaitis, Naujienų re
daktorius. Tai visiškai na
tūralu. Argi pats Grigai
tis nevaidino tokios pat ju- 
došiaus rolės Vinco Andru
lio byloje? Argi jis už gra
šį nebuvo nuėjęs teisman tą 
žymų lietuvių veikėją šu
niškai įkąsti?

Tasai Grigaičio suteiktas 
Strazdui palaiminiiiias taip 
patiko Strazdui, jog Straz
das dabar Keleivyje (vas. 
13 d.) jį ištisai persispaus
dino.

Tik įsivaizduokime: iš vi
sos Amerikos lietuvių vi
suomenės atsirado tik vie
nas viešai ginti ir teisinti 
Strazdą. Argi nėra kuo 
“pasidžiaugti”?!

Kiekvienas padorus, šva<- 
rus žmogus Strazdo role 
piktinasi. Net iš Bostono 
nuvažiavo Chicagon padėt 
reakcijai riukryžiavoti vei
kėją, kuris per visą savo il
gą gyvenimą tik visuome
nės reikalais rūpinosi ir jos 
labui darbavosi.

ir Prūseikai įkąsti reakcija 
pasirinko tik Grigaitį ir 
Strazdą! Argi tas' neduo
da pamato manyti, kad jie 
buvo seniai su valdžia susi
tarę ir pasidalinę rolėmis: 
vienas prieš Andrulį, kitas 
prieš Prūseiką?

Tiek daug metų Prūsei- 
ka gyvena ir veikia Chica- 
goje, o jj persekiotojams 
reikėjo net Bostone surasti 
Strazdą prieš jį liudyti, jį 
apmeluoti, apšmeižti! Tikri 
stebuklai... Pašalietis

JAPONIJA. SAKOMA, 
PRIPAŽINS ČIANGUI 
VISĄ KINIJĄ
. Formoza. — Čiang KaL 

šėko kinai valdininkai For- 
mozoje praneša, kad Japo-Z .•< 
nija pripažins Čiangui ne 
tik Formozos salą, bet ir 
visą Kjniją.

Japonija dabar veda de
rybas dėl taikos sutarties

Žinios Laisves Reikalais
Laisvės Bendrovės dalininkų suvažiavimas nutarė pa

skelbti vajų sukėlimui dienraščio išlaikymui per sekan
čią vasarą $10,000. Vajui laikas paskirtas balandžio, ge- 
gūžės ir birželio mėnesiai. Reiškia, trimis mėnesiais (

Niekas nenori ir nerei- turėsime sukelti $10,000.
kalauja, kad Grigaitis ar | Kolonijose jau prasidėjo bruzdėjimas už sukėlimą mį-
Strazdas sutiktų su Andru- nimo fondo. Tas gerai, prisirengimas reikalingas. Su 
lio arba Prūseikos politi- pradžia balandžio mėnesio pradėsime dienraštyje skelbti 
niais įsitikinimais bei jų vi-' fondul įplaukas. ~ 1,1 ---- 1!’
suomenine veikla. Jie, Gri
gaitis ir Strazdas, turi tei
sę laikytis savo įsitikinimų, 
nežiūrint, kaip tie jų įsi
tikinimai būtų nususę, su
menkę, net sugedę. Bet 
pikčiausias iš pikčiausių už 
politinius įsitikinimus siek
ti žmogų asmeniškai suės
ti, sunaikinti. Štai kodėl 
tik kitas Judošius viešai 
pasirodė su J u d o $ i a u s 
Srazdo teisinimu. Niekas 
kitas. , j ;

Kaip (ir kuomi Judoąius 
Grigaitis Judošių Strazdą 
gina bei teisina? Ogi tik 
tuomi, kad čia Amerika, o 
ne čaristinė Rusija. Tiesa, 
caristinėje Rusijoje buvę 
negražu, nepadoru, pikta 
ir baisu valdžiai politinius 
veikėjus skųsti ir išdavinė
ti, būti donosčikais. Čia 
gi, girdi, kas kita. Čia po
litiniu Judošiumi būti esan
ti garbė.

Bet juk ir caristinėje Rusi
joje, atsimenate,' kupigai 
šaukė tikinčiuosius skųsti 
ir išduoti valdžiai bedie
vius ir carizmo oponentus. 
Sakė, kad caro valdžia yra 
dievo sutverta ir jai reikia 
ištikimai tarnauti. Sakė,. 
kad pragaran eis tas kata
likas, kuris neišdavinės val
džiai carizmo priešų.

Lygiai tokį pat argumen
tą vartoj a Grigaitis ir 
Strazdas dabar: tik jie ne
sako, kad mūsų valdžia yra 
“dievo” sutverta. Ji demo
kratija, tuo būdu švenčiau
sia Strazdo ir Grigaičio 
pareiga jai skųsti, išdavinė
ti savo politinius t oponen
tus. Pavyzdžiui, demokra
tijoje susidarė suktų reak
cionierių klika, kuri ky
šiais, turtų galia, .kontrole 
p r o p a g andos priemonių, 
ėmė ir užviešpatavo. Ji iš- 

i:leido tokį re a k c i o n i š k ą 
įstatymą, kurį net prezi
dentas Trumanas vetavo ir 
pasmerkė. Dabar “šventa 
pareiga/’ Grigaitis ir Straz
das tvirtina, skųsti savo 
oponentus valdžiai, kad ji, 
pagal tą fstatyfną, juos su
naikintų, nukryžiavotų. 
Vietoje darbuotis, kaid tas 
nelemtas įstatymas būtų 
atšauktas, “garbinga” tap
ti judošiais, parsiduoti tai 
reakcijos klikai ir padėti 
jai sunaikinti jos politinius, 
oponentus.

Štai kokios išsigimusios 
galvosenos menševikų van 
dai—-vienas Chicago je, ki-

Bus skelbiama, kiek .gaunama, kiek 
yra ir kiek dar reikia. Taip> kaip buvo daroma pir- 
mesniais vajais.

Prašome pasiskaityti liūdną laiškelį:
“Gerbiama Laisvės Administracija!

Čia randate čekį vertės $20.00, tai yra auka Laisvei 
nuo, velionio Prano Biržinio, kuris prieš mirtį pa

 

skyrė. Jis apdovanojo /Vjįsus darbininkiškus laikraš- 
amas skaitė ir rėmė, kiekčius, kuriuos velionis gyVęi 

išgalėdamas.
Draugiškai,

B. Varaneckas, Detroit, Mich.”
Gaila kad tokie brangūs apšvietos mylėtojai ir rėmėjai 

atsiskiria iš ųiūsų tarpo, kuomet tamsos apuokai kry-y^ 
žiuočiai taip įtūžusiai puola pažangiąją spaudą ir jos 
platintojus.1 Širdingai dėkojame gerbiamam B. Vara- 
neckui už perdavimą Laisvei Prano Biržinio paskutinės 
dovanos. Jis už savo gražius darbus pasilieka amži
noje atmintyje kiekvienam apšvietą branginančiam žmo
gui. -

Daugiau finansinės paramos savo dienraščiui suteikė 
šie patriotai:

LLD 15-ji Apskritis, Ohio .............
Williamsburgieciai ...........................

Chas. Kawker, St. Bridgeville, Pa
Petras Stankevičius, Queens Villa
A. Naumavičia, Cleveland, Ohio
Bladas Zaruba, Brooklyn, N. Y.
J. W. Brazauskas, Dearborn, Mich. ..
J. ir J. Gaudiėšiai, Brooklyn, N. Y. ..
P. Jazakas, Wilkes Barre, Pa................
S. Veshys, Chicago, Ill...........................
Soloman Skiragis, Detroit, Mich.........
M. Pupkis, Pasadena, Calif...................
V. Žalys, Winnipeg, Canada .............
Walter Bagush, Bloomfield, Conn. ...

Šiuos pranešimus beruošian 
gražų laiškelį:

• “Užbaigus svarstyti Moterį 
minėtame susirinkime, draug 
šeimininkė, pavaišino drauges s

• šiltais gėrimais.
draugišką pasikalbėjimą be jokio atžymėjimo, tai nu
sitarėme pagerbti drg. N. Strolienę ir paremti Lais
vės finansinį fondą. Tai ir aukojome sekamai:
Iš ALDLD Moterų Skyriaus iždo

N. Strolienė ...........................
J. Navalinskienė ........................
M. Kazlauskienė .........................
V. Kaminskienė
A. Žemaitienė .
A. Wellus ....
A. Maldaikienė,

$10.00
10.00
8.00
5.00

. 5.00
. 5.00
. 3.00
. 3.00
. 3.00
. 3.00
. 3.00
. 3.00

. 1.50
......................... 1.00
jaudai, gavome dar šį y**'

Iriaus reikalus Virš 
lie Strolienė, namų 
liais užkandžiais ir 

Ir besivaišindamos, kad pepalikti šj

$5.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

M. Kulbienė ir O. Kireiliene po .50

Viso........... $16.50
pradėjome darbuotis dėl Laisvės fi- 
Būtų. labai gerai, kad kiekvienas Lais-

Pradžiai jau 
nansinio fondo, 
vės skaitytojas prisidėtų su auka prie minėto fondo 
sukėlimo. Reikėtų visiems ir visoms daugiau rūpintis 

.darbininkiškos spaudos palaikymo reikalais.
Moterų Skyriaus iždininkė, A. Wellus.

Binghamton, N. Y.”
Gražiai įplaukė dovanų dienraščiui. Dėkojame vj 

siems aukojusiems ir pasirūpinusiems parinkimu a 
šiam prakilniam reikalui.'

Šiuom kartu neturėjome (progos pasidžiaugti naifjais jjjx 
skaitytojais. Gaila! Naujų\kpitytojų gavimas yra la- 

 

bai svarbus reikalas ir jis njejįali būt apleistas. . Rū- • 

 

pinkimės tuo reikalų, kur tiliesame, su kuom tik kal
bamės. Laisves Administracija

u
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Tie mūsų dantys AR TIK KORTISON TEGYDO ARTRITU?
Dažnai Laisvėje buvo ra

šyta apie dantis.
Ar dantis reikia ištrauk

ti, jeigu randasi sugedusių 
ir skaudamu? Ar dantis 
užtaisyti, užlopyti ir palik- 

. ti, kad jie dar galėtų kiek 
ilgiau tarnauti mūsų svei- 
katai?

Tie visi išsireiškimai bu
vo paimti iš patarimij mū
sų autoritetų. Autoritetais 
mes vadiname medikalius ir 
dentisterijos daktarus. Nes 
vien tik jie turi teisę spręs
ti ir kalbėti apie mūsų svei
katą, o mes, nemokšai, pri
valome pildyti visus dakta
rų patarimus ir prisaky
mus.

Ar visi daktarai duoda 
♦tnums teisingus, gerus pa

tarimus?
—Ne.
Praeito karo laiku, dirb

damas fabrike apsigynimo 
darbus, su viršlaikiais, ir 
net sekmadieniais, nesuspė
jau save higieniškai užsilai
kyti, ir dėl to apsileidimo 
gavau dantų pūliavimą (py
orrhea) .

Susirūpinęs nuėjau pas 
dentistą. Jis, apžiūrėjęs vi
sus mano dantis, pakrapštė 
keletą minučių ir sako: —' 
Atrodo labai blogai! Reikės 
ištraukti visi dantys.

Aš, išgirdęs tuos dakta
ro žodžius, kaip perkūno 

penktas, nusigandau! Tu
rėdamas 30 dantų, visus 

••prarasiu bėgyj savaitės laL 
ko.

Sekamą dieną nuėjau pas 
kitą dentistą. Šis, apžiūrė
jęs visus dantis, sako:

—Tavo visi dantys geri. 
Bet ims apie porą savaičių, 
kol aš juos pagydysiu, ir 
tau kaštuos apie 25 dol. Tu 
turėsi gerus dantis per 
daugelį metų.

Taip ir buvo. Per penkis 
mano apsilankymus pas tą 
gerą dęntistą jis išgydė ma
no dantis, taip, kad aš ir 
šiuo laiku galiu traškinti 
kietus riešutus dantimis, 
be spauduko.

SKIRTINGOS DAKTARŲ 
NUOMONĖS

Laike praeito sunklaikio 
(depresijos), dirbau sunkų 
darbą prie griovimo senų 
namų/ Gavau labai skau-' 
dų įdiegimą į petį, kad ne
galėjau nė ranką aukštyn 

/ pakelti. Per tris savaites 
daktaras gydė, bęt be jokių 
pasekmių.

Vėliau daktaras apžiūrė
jo manė dantis. Jo nuomo
ne, vieųas dantis buvo ne
geras. Patarė nueiti pas 

; dentistą ir ištraukti.
Nuėjau pas dentistą. Jis, 

pirmiausiai X-spindulių 
nuotrauką nuėmęs, apžiū
rėjo viską ir man pasakė:

—Tavo dantis geras, ir jo 
traukt nereikia. X-spindu- 
liai neparodo nieko blogo,— 
ir dar. pridūrė:

—Jeigu tau dievas davė 
tokius gerus dantis, tai pri
valai džiaugtis ir nesisku
bink juos ištraukti.

Birmingham, Anglija. —■ 
Joana M. Digby, inžinieriaus 
žmona, ir Barbara Alice 
Kelly, raštinių tarnautoja, 
dėjo po penkis centus lažy
boms už tūlus futbolinin
kus. Ir laimėjo po 210 tūks
tančių dolerių viena ir kita.

Ką daryti? Reumatiškas 
skausmas kankina, kad net 
naktį miegoti gerai negaliu.

Nuvykau vėl pas tą patį 
daktarą, ir jam viską pa
sakiau, kad dentistas atsi
suka dantį traukti, nes dan
tis geras.

Šis daktaras giliai užsi
mąstė. Už poros minučių 
jis man sako:

—Eik ir ištrauk tą dan
tį. Kitaip aš tau negaliu 
suteikt pagalbos dėl tavo 
skaudamo peties.

Aš ir vėl nuvykau pas tą 
patį dentistą ir sakau jam: 
Trauk tą dantį!

Jis., nors nenoromis, iš
traukė.

Ištraukęs dantį, dentistas 
stebėjosi, žiūrėdamas į dan
ties šaknis. šaknys buvo 
aplipusios rudų skysčių, 
kaip klijai, ir smarvė dvo
kė didelė.

Po danties ištraukimo 
skausmas mano pety j pa
laipsniui vis mažėjo. Už 
poros savaičių sugrįžau prie 
savo darbo. Į trumpą lai
ką, bedirbant, skausmas iš 
peties išnyko visiškai. Da
bar skaitytojai tegul patys 
sprendžia: Ardantis traukt 
ar netrauki. Progresas

Kvailas patarimas
Neperseniai buvo rašyta, 

kaipo geras patarimas 
tiems, kurie dažnai gauna 
slogas (šaltį). Kiek atsime
nu, patarimas buvo toks:

Jeigu tik ^pajutai, kad 
“pagavai šaltį,” tai tuojaus 
užsikišk savo nosi vata ir 
laikyk užkišęs per keliaš 
dienas. Kvėpuok per bur
ną. Nes kvėpavimas per 
burna nieko nekenkia, v

Aš gal buvau pirmutinė 
to keisto patarimo auka. 
Pagavus slogą, tuojau man 
į mintį atėjo tas naujausias 
patarimas daktaro - profe
soriaus net iš Californijos.. 
Prikimšau nemažai vatos į 
savo didelės nosies abidvi 
šnyrpšnes.

Bet nelaimė tame, kad 
vata nosyje negalėjo išbūti 
ilgiau kaip pusvalandį lai
ko. Pajutau, kad mano no
sis ūmai pučiasi. Darosi 
vis didesnė. Net pradėjau 
bijoti, kad nesprogtų, kaip 
atomiška bomba! Mat, už
pakalyj vatos prisisunkė 
daug vandens ir kai ko dar 
bjauresnio. Smarkiai nusi- 
čiaudėjus, išlėkė laukan du, 
vatos šmotai, kaip kulkos, 
ant naujai išpopieriuotos 
kambario sienos.

Ot, pamislinau sau, tai ir 
klausyk kokių mokslinčių 
patarimo. Ne tiktai nosis 
ką tik nesprogo, bet dar ir 
popierį ant sienos apter- 
šiau...

Gydytojų patarimas nuo 
seniai tebėra laikomas fak
tu,—kad per burną kvėpuo
ti yra pavojinga, o ypač 
žiemos laiku. Nes traukia
mas per nosį oras biskutį 
apšyla, ir nosyje esanti 
plaukai pagauna daug dul
kių, kenksmingų kūnui, ku
rios patektų tiesiai į plau
čius, kvėpuojant per burną.

Progresas

Chicago.—Nacionalė Sau
gumo Taryba apskaičiavo, 
kad per pirmąjį šių meįų 
mėnesį automobiliai užmu
šė 2,700 amerikiečių.

Tūli skaitytojai klausė 
per spaudą: Nejaugi tiktai 
nauju brangiuoju * vaistu 
kortisonu tegalima pasigy
dyti nuo reumatinio sąna
rių uždegimo bei artrito? 
Ką turi daryti žmogus, ku
riam tas vaistas neįperka
mas?

Daktaras Theodore Van 
Dellen, Northwestern Uni
versiteto medicinos profe
sorius, atsako:

Sąnarių uždegimo skaus
mas galima p a 1 e n g v i n t i

Man dar būnant mažam 
Lietuvoje, bernas, tarnavęs 
pas šalutinį ūkininką, atbu
vęs savo terminą, išvažiavo 
Rygon, Latvijon, uždar
biauti. Atrašė laišką, aiš
kindamas šitaip: “Rygos 
balta duona, kaip aguona; 
kai pavalgai, viduriai už- 
džiūsta.”

Na, o kaip gi čia mūsų 1 
Šalies balta duona? Ar ne 
tas. pat?

Nuo 40 ir iki 50 metu ku
ris iš mūsų nebuvo sergan
tis per tą laikotarpį? Ma
nau sau, gal ir buvo tokių 
laimingų 10 nuošimčių, o 
90 nuošimčių turėjo, kad me 
vienokią, tai kitokią' bėdą, 
kaip kad galvos skaudėji
mą, po krūtine diegimą ar
ba strėnų skausmą, arba 
rankų ir kojų narių traškė
jimą, kraujagyslių užsikim
šimą. Ant galo jau ir šir
dis pulsą muša šlubuodama.

Jau tada baikų nebėra. 
Neužteks aspirino ar Pinto i 
water, kur raudonas, velnio 
piešinys randasi ant bon- 
kos! Bet kreipkis prie 
nuoširdaus inedikalio dak
taro, kuris tau duotų nuo
širdų nurodymą, kaip tą 
viską galima nugalėti. Taip
gi natūralistai daktarai la
bai sėkmingai visas minė
tas ligas greitai nugali.
KITI MILTAI

Dabar paimsime ruginius 
miltus. Iš jų taipgi išima
ma vadinamas “bran”—sė
lenos. Kukurūzai (komai) 
ir ryžiai taip pat visi yra 
lygiai nušlipuojami, nu
imant viršutinius jų sluoks
nius - sėlenas; ir pasilieka 
daugiausiai tik krakmolas, 
kuris greičiausiai užkemša, 
vidurius ir kraujagysles..
TĖMYT, KĄ PERKI

Geriausia naudoti čielų 
kviečių — whole wheat — 
duoną, bet reikia matyti, 
kad būtų 100 procentų to
kių miltų duona. Kitaip 
nežinosi, ką perki.

Todėl, jeigu bet ką pirk
si, tai pirma paskaityk, ko 
kios medžiagos ten sumai
šytos. Perkant k e A u o t ą 
(konservuotą) jnaistą dėžė
se ar pakeliuose, visuomet 
taipgi reikia žiūrėti, kokia 
yra sudėtis, ir spręsti, ar 
vertas pirkti ar ne.
KAS ATSITIKTŲ 
GYVULIAMS

Profesorius Carlton Fre
derick, New Yorko Univer
siteto maisto tyrinėjimų 
skyriaus mokslininkas, ve 
ką pasakė:

“Jeigu pradėtų keturko

mankšta, masažu - brauky
mu ir kaitinimu, vartojant 
tam tikras elektrines lem- 

; pas. Norint šią ligą apstab- 
j dyti, taip pat reikia tinka- 
I mirs, valgius naudoti, pride
dant dar vitaminų bei mi
neralų, ii1 gerai pasilsėti.

Kai kuriems sąnarių už
degimo ligoniams patar
nauja oro permaina. Yra 

• atsitikimų, kad, pavyzdžiui, 
i persikrausčius žmogui iš 
| Chicagos ar New Yorko į 
Californiją, žymiai paleng- 

I veja ta liga arba, rodos, 
1 “net pranyksta.”

SVEIKATA IR MAISTAS
jus gyvulius ir vištas šerti 
tuo maistu, kurį dabar A- 
merikos žmonės valgo, tai 
per tris - gentkartes arba 
per 45 metus, i visi tie gy
vuliai ir.paukščiai būtų su
paralyžiuoti ai visai pra
nyktų.”

Profesorius dar pridūrė, 
kad nuo “spalio iki kovo 
mėnesio 85 milijonai ameri
kiečių perserga slogomis 
(šalčiais).” O tai daugiau
sia dėl blogos mitybos.

Čielų kviečių branduoliu- 
kai (wheat germ) yra 
ypač turtingi vitaminais 
B6 ir E. Jų galima gauti 
didesnėse groserinėse krau
tuvėse nusipirkti.'
KAIP APVAGIAMA 
DUONA

Kalbant apie baltąją duo
ną, štai kaip Vvashingtono 
valdžia leidžia išimti sėle
nas iš mūsų duonos:

Imant 100 svarų kviečių 
grūdų, kai jie sumalami, 
neišimant sėlenų, tai dar 
lieka 90 iki 95 svarų miltų. 
Bet žemdirbystės depart- 
mentas leidžia nupikliavoti 
iki 72 svarų iš šimto svarų 
kviečių, o miltus pyragai
čiams — net iki 60 svarų.

Todėl belieka tiktai klijai 
popieriams lipint ant sienų.

Taigi matote, kokią bal
tą duoną turime valgyti.

O tai vis dėl bizniškų iš- 
rokavimų yra išimama vi
taminai B6 ir Ei, nors jie 
labai reikalingi žmonių svei
katai. Kartu išimama ir 
įvairūs naudingi mineralai.

Betgi 1945 metais šioje' 
šalyje buvo labai trumpa 
miltų; tad žemdirbystės de- 
partmentas neturėjo kito
kios išeities, kaip įsakyti 
malūnams, kad vieton. 72 
svarų paliktų jau 80 svarų 
miltų iš šimto svarų-, kvie
čių. • %

Taipgi nuo 1945 metų ant 
visų baltųjų duonų įvynio
jimų jau paženklinta - “en
riched,” supras.k, būk “pa
gerinta” tam tikrais prie
dais. Bet pats žodis “en
riched” reiškia, jog duo- 
non sugrąžinta tiktai dale
lė to, kas buvo išimta iš 
baltosios duonos. O viso 
išimta apie 30 naudingųjų 
dalių.
RUDI IR JUODI RYŽIAI

'Ryžius perkant, patarti
na nepirkti “polished” — 
nušlipuotų, bet reikalauti 
rudų (brown). Yra dar ir 
juodų ryžių, kurie labai 
gardūs valgyti, bėt, deja, ne 
visur galima jų gauti, tiktai 
sveikatinių valgių (health 
food stores) krautuvėse..

(Kartais sugedę dantys 
sukelia artritinius - reuma
tinius skausmus, kaip kad 
matome ir iš Pregreso raš
to šiame puslapyje. Taigi 
tokie dantys turi būti tai
somi bei ištraukiami.)

Visuose atsitikimuose rei
kia sąžiningo ir patyrusio 
gydytojo nurodymų.

Gydytojai pataria nepa
sitikėti tokiomis neva gy
duolėmis kaip “Dolcinas” ir 
panašios, kurias pelnagau- 
džiai apgavingai bubnija 
per radiją ir skelbimus 
spaudoje. N. M.

Tai matote, susidaro keblu
mų, gorint jų gauti; dar ir 
brangiams reikia mokėti.

Maisto krautuvėse ant 
lentynų prikrauta dėžučių, 
kur užrašyta “corn cream,” 
“rice cream,” “wheat 
germ,” o tie visi “krymai” 
yra nuimti nuo javų grūdų, 
kurie turėtų būti ■ mūsų 
duonoje.
KAS GALĖTŲ 
DALYKĄ PATAISYTI

Kas gi tą reikalą dabar 
galėtų greičiausiai tinka
mai pataisyti, — teisingai, 
nuoširdžiai atsižvelgiant į 
tuos, visuomenei svarbius 
klausimus?

Į ' i , •

Geriausiai ir pritinka- 
miausjai dalyką, išrišti ga
lėtų Amerikos . Gydytojų 
Susivienijimas (American 
Medical Association). Jei
gu ši organizacija vieną 
gražų rytmetį per laikraš
čius .ir žurnalus pareikalau
tų sugrąžinti tuos vitami
nus, kurie ■ yra išvogti . iš 
mūsų duonos, tai maty turn, 
kaip greitai .,Washingtono 
valdžia priverstų malūnų 
savininkus palikti viską čie- 
lybėje. Tad ir gautume pil- 
ruu žmonišką, sveikatingą 
du$ną. Tuomet, be abejo, 
sumažėtų pas žmones reu
matizmas., kraujagyslių kie
tėjimas ir kitos ligos.

Visgi negalima praleisti 
nepaminėjus šio svarbaus 
klausimo. Mes dabar gy- 
viename dolerinėje įkarščio 
sistemoje. Aišku, kas daug 
dolerių turi, tai visada bū
na gudrus ir teisingas.

Taip yra ir su malūnų 
savininkais. Jie turi savus 
kalbėtojus, rašytojus. Iš jų 
gauni atsakymą, būk “nėra 
svarbu tie vitaminai, ku
rių jūs reikalaujate.” -

žinoma, kad čia mums 
reikia kovoti, kaip prieš 
karą, už taiką, taip sykiu ir 
už ilgesnį gyvenimą.
KVĖPAVIMAS

Turime išmokti giliai kvė
puoti, išėjus į tyresnį orą. 
Per nosį įkvėpk orą, per 
gerklę išleisk, ir trauk, kad 
ir kelis tuzinus sykių.

Daugelis randasi tokių 
kurie stuboje vakarus pra
leidžia — pypkes rūko ir 
kozyriuoja. Dažnai tgkių 
žmonių plaučiai tiktai vie
nu trečdaliu teveikia; du gi 
trečdaliai neveikia, nes tie 
žmonės jų nenaudoja.

O kaip daktaras J. M. 
Gehman sako, “naudoda
mas gilų kvėpavimą, duodi 
maudynę savo plaučiams ir 
palengvini maisto virškini
mą” .......... K. Depsas

Naujas elektroniškas “magikas”
Radijo Inžinierių Institu

to suvažiavime New Yorke 
šią savaitę buvo rodomas 
naujausias elektroniškas 
“magikas,” vadinamas 
“transistor.”

Transistoriai yra mažy
čiai germanium metalo ga
baliukai, vartojami vieton 
radijo ir televizijų lempų. 
Čia kalbama . apie vacuum 
lempas bei vamzdžius, iš 
kurių oras ištrauktas.

Armijos inžinieriai, nau
dodami transistorius, pada
rė prietaisą, kuris “pagau
na” kalbas už šimtų ir tūks
tančių mylių, taip kad tele
type mašina tiesioginiai jas 
nurašo.

Kariniams susisiekimam 
pagamintas, tas instrumen
tas sveria tiktai 10 svaru ir 
vartoja tik pusantro watto 
elektros iš baterijos.

Plonučiai gabaliukai ger
manium metalo, tik tokio il
gio kaip pusė degtuko, pa
vaduoja stambias vacuum 
lempas, kurios iki šiol buvo 
vartojamos. x

Tai yra didžiulis pageri
nimas, lyginti su papras
tuoju prietaisu, kurį ka- 
riuortienė iki šiol naudojo. 
Šis prietaisas svėrė 100 sva

Kaip pagerinta N-spindulių 
mašina gydo vėžio ligonius

'Naujoji X-spindulių maši
na pagydė 157 beviltingus 
pavojingojo vėžio ligonius, 
kaip buvo pranešta Nacio- 
nalei Vėžio gydytojų kon-
ferencijai, įvykusiai Cincin
nati, Ohio, šią savaitę.

Tai galinga 2,000,000 vol
tų X-spinduliųz mašina su 
ypatingu prietaisu, kurį 
išrado dr. John G. Trump 
ir kiti Massachusetts Tech
nologijos Instituto moksli
ninkai.

Tas prietaisas yra skir
tingas krėslas, kurio kojos 
stovi vietoje, bet sėdynė 
gali būti į visas puses ap
sukama bei pakreipiama.

Ligonis aTsisėda krėslam 
Gydytojai pažymi, kurioj v vkzjcvA aviai av/j z • x j

vietoj kūne yra vėžio skau-1 Press. šitaip gaminti alių-, 
dūlys. Tuomet kaip tik į miną atsieisią daug pigiau 
tą vietą nutaiko X-spindu- ne£u dabar.
liūs ir nustato, kaip ligo- Išradimo branduolys yra 
nis su krėslo sėdyne turi vadinamoji ilgųjų bangų 
būti palengva sukamas bei elektra. Šios elektros sro- 
pakreipiamas. Tokiu būdu'vė Yra skirtinga nuo pą- 
spinduliai iš visų pusių pa
siekia ir naikina vidujinį 
vėžio skaudulį.

Jeigu X-spinduliai būtų 
leidžiami žmogui be judė
jimo, ton pačion vieton, tai 
jie per daug degintų ir ga
dintų tą odos'sklypelį ir 
tuos pačius kūno audinius. 
Bet kai žmogus su krėslo 
sėdyne nuolat palaipsniui 
sukamas aplink su reikia
mais pakreipimais, tai X- 
spinduliai visą laiką pasie
kia iš visų pusių ir nežalo
ja tų pačių kūno audinių.

Vartojant tokią mašiną, 
157 iš 286 ligonių buvo taip 
pagydyti, kad per 27 mėne
sius po to nepasirodė jokie 
vėžio ženklai. Kiti 46 ligo
niai dar gydomi. Per visų 
gydymo laiką mirė tiktai 
vienas ir tai nuo širdies Ii-

liūs ir nustato, kaip ligo- 

gos.
Tarp pagydytų yra to

kie, kuriems ta X-spindulių 
mašina panaikino t vėžio
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rų. Jo veikimui reikėjo 175 
wattų elektros srovės., ' o 
elektrai gaminti buvo var
tojamas generatorius (dy
namo). Visa tai sudarė to
kią sunkenybę, kad galima 
buvo tiktai pervežti, o ne 
pernešti prietaisą iš vienos 
vietosjjcitą, tolesnę vietą. 
/Naujasis gi prietaisas 
lengvai panešamas vieno 
žmogaus. '

Džiaugdamiesi tuo išradi
mu, kariniai inžinieriai pra
našauja, kad mažyčiai ga
baliukai germanium meta
lo - transistoriai ‘ taipgi pa
vaduos beveik visas vacuum 
lempas radijuose ir televi
zijoj. Tada galima bus ga
minti mažyčius, kišeninius 
radijo imtuvėlius, kurie 
taip gerai perduos radijo 
programas, kaip ir didieji 
naminiai radijai. Galima 
bus daryti ir daug mažes
nius televizijos imtuvus. :

Germanium metalo gaba
liukas - transistorius vidu
tiniai tarnaus, per 7 metus, 
tai yra, kur kas ilgiau, ne
gu vacuum lempa (tube).-:

Bet pirma, negu šis išra
dimas patarnaus civiliniams 
žmonių reikalams, tai armi- 
ja jau pasikinkė jį kaip ka
ro įranki. J. C. K. V i.

skaudulius nuo pūslės, nuo 
kvėpuojamosios gerklės 
(nepažeidžiant balso) ir 
nuo kitų vidujinių kūno or
ganų. - ’v 

Bet gydžiusieji moksli
ninkai dar netvirtina, kad
jau išgydę minimus 157 li
gonius. Jie laikosi tokios 
taisyklės — vadint išgydy
tu tiktai tokį žmogų, ku
riam vėžys nepasinaujina 
bent per 5 metus. N. M.

“Atominis” aliumino 
gaminimas

Kanadoj tapo surastas, 
“atominis” aliumino gami
nimas; kaip praneša United, 

Išradimo branduolys yra

Šios elektros sro-

srovę (ki* 
“square”),

prastųjų tiesioginės (di
rect) ir kintamosios (alter
nating) elektros srovių.

Aliuminas yra gaminą^ 
mas iš bauxito rūdos miši
nių. Nuo priemaišų apva
loma, tirpdinant bauxitą 
baisiai karštose elektrinėse 
krosnyse.

Vartojant Aaują ilgųjų 
bangų elektros 
taip vadinama 
ajiuminas yra pagamina
mas 30 procentų pigiau • ir 
greičiau.

Šiuo būdu kanadinė B. €. 
Aluminum kompanija jau 
pernai padarė gabalą aliu- 
mino, bet tatai buvo laiko
ma slaptybėje kaip naudin
gas karui “sekretas.”

Tokia elektra padėjo ato
mus skaldyti, einant link 
atominės bombos išvysty-
mo. Todėl ir aliumino ga
minimas su jos pagalba pa
vadintais atominiu.



LIETUVIU KULTŪRINIO
CENTRO REIKALAIS

WATERBURY, CONN. metais^ Cincinnati, Ohio. Po 
ta deklaracija pasirašė negrai 
ir baltaveidžiai delegatai.

’ Nderškime viešųjų įstaigų

Smagu Lietuvių Kultūrinio Centro nariams pranešti 
dar vienų džiugią žinią.

Walter Lukmin, gyvenąs Brooklyne, įsirašydamas į 
Amžinųjų Garbes Narių Skyrių, pervedė iš savo pasko
los į tą skyrių net $500.00. Tuo pačiu kartu jis paaukojo 
savo paskolos palūkų $20.00 ir vieną serą $25.00 vertės. 
Viso bendrai pasidaro $545.00. Tai gana stambi auka.
.Taipgi šiomis dienomis dar sekami su aukomis pri

sidėjo :
A. ir P. Dennis, Clifton, N. J............................. $10.00
M. Ki•eivėniene, Brooklyn, N. Y.................... 10.00
Julia Shimkus, Brooklyn, N. Y............................. 2.00
A. Jakštonis, Trenton, N. J............................... 2.00
Už šią gražią paramą tariame širdingai ačiū.
Lietuvių Kultūrinio Centro reikalais rašydami adre

suokite sekamai: Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19,'N. Y.

Pagerbimui K. Stanislovaitie- 
nės banketan atvyks žmonių 
iš arti ir toli

Atsiminimai apie mainieriu praeitį
Pennsylvanijos mainieriu kol dar mainieriai buvo ma

žai organizuoti: dirbo kapi
talistams 9-10 valandų už 
$1.50. Kaip greitai mainie
riai susiorganizavo ir pa
reikalavo geresnio atlygini
mo ir geresnių darbo sąly
gų, taip grąitai kapitalistai 
ėmė rodyti savo įstatymus. 
O reikia žinoti, kur yra ka
pitalisto nuosavybė, tai ten 
valdžios įstatymai. Na, o 

i visur, kas 
yra ant viršaus ir po žeme.

Dabartiniais laikais jei

praeitis ir buvusi jiems 
“free country”

Man atvykus i šią šalį 
1907 metais, į Pennsylvani- 
jos anglių kasyklas, ten jau 
buvo skaitlingai apgyventa 
ne tik didesnieji miestai, 
bet ir mažos “pečės,” mūsų 
tautiečiais. Taipgi jau bu
vo pristeigta daug lietuviš
kų parapijų. Tais laikais 
visos gyvenimo 
buvo daug skirtingesnės, 

.negu dabartiniais laikais.
Vienas buvo geras daly- ____  __ _______ _____ £

kas, tai nereikėjo liūdėti bei smėlio ir jb.i tampa sugau- 
kęsti nuobodumą, nes ten | tas, tai šaliės teismas nu- 
kiekvienoje šeimoje rasda-1 baudžia.
vosi-pa gerą skaičių jaunų Dabar kyla klausimas, 
vyrų. Vien tik tame buvo j kada ir kokiais būdais ka- 
liūdnas dalykas, kad ant! pitalistai tuos visus gamtos 
kiekvienos "ten esančios Į tvarinius įsigijo? Iš ko jie 
merginos rasdavosi po pus- i pirko ir kiek mokėjo? 
tuzinį vyrų. Taigi, tokiai _
padėčiai esant, dažnai tarpe inercinėje spaudoje paste- 
stiprosios lyties įvykdavo boti, kad koksai'kąpitalis-

Kartais tas politikierius

aplinkybės nuosavybe

žemės ir pasisemti maišeli

K. STANISLOVAITIENĖ

Jūsų žinių rinkėjas iš patik
rintų šaltinių patyrė, kad ban
kete, šeštadienį, kovo 15 d., 
103 Green St. Svetainėje, 8 
vai. vakare, žmonių dalyvaus 
daug. Vietiniai pasiryžę atsi
lankyti, ypatingai Kristinai 
Stanislovaitienei palinkėti lai
mės ir daug ryžto jos mėgia
mam pasirinkime paišyboje, 
tapyboje, taipgi visuomenės 
darbuotėje.

Daug rengiasi atvykti ir iš 
tolimesnių miestų ir kaimų. 
Girdėta, kad lygiai kelios ma
šinos atriedės net iš Brooklyn, 
N. Y. Taipgi sykiu su daini
ninke Norma Čeponyte atvyks 

, ir iš Worcester, Mass.
Apie artimesnius konekti- 

kiečius nėra reikalo nė kalbė-

ti, jų apsčiai pribus iš visų 
apylinkės miestų. Tai, vadina
si, įvyks pirmas toksai banke
tas, kad sueis vietiniai ir suva
žiuos svečiai iš tolumos pa
sveikinti jubiliejatę.

Rengėjai, ypač vaišių ga
mintojos, jau susirūpinusios, 
kaip reikės tokį daugį svečių 
priimti, visus skaniai pavaišin
ti, ir kad visiems nieko nepri
trūktų.
Iš toliau atvykstantiems 
patartina pranešti anksčiau

Iš toliau) žadą dalyvauti 
bankete keletą dienų prieš 
banketą' malonėkite pranešti 
rengėjams apie kiek manote 
atvykti. Pranešimą siuskite į 
.Waterbury, Mrs. M. Strižaus- 
kas, 5 Henry St. Tuomi paleng
vinsite rengėjams pasiruošti su 
gatisa vaišių dėl visų, sykiu 
pasitarnausite ir dėl savęs— 
reikės kęsti alkio. Tačiau 
kuriem niekas tikietų nepasiū
lė ir jum neparanku praneš
ti, vis vien atvykite. Rengėjai 
stengsis aprūpinti maistu, kad 
neliktumėte alkani.

Šitas banketas dalinai bus 
kaip ir koncertas. Jame bus 
skanių vaišių del kūno, jame 
rasis ir sielai gero peno tai 
meliodingų dainų, eiliiį, viskas 
sužavės visus.. Svarbiausia, tai 
bus pagerbimas menininkės, 
vij^uomehininkės jos gimta
dienio proga ir jaukus susiti
kimas- su nematytais ir naujų
pažinčių įgijimas. Visa tai vi
lioja į banketą. y

Laisves Koresp.

CLEVELANDO ŽINIOS
Douglas-Brown minėjimo 
bankietas

tuzinį vyrų. Taigi, tokiai Kada tai man teko ko-.

žiaurių muštynių. . 
atvykdavo iš kur nors ko-

apipirko
nuo valdžios po 50 centų už

kia gražuolė, tai. , vyrai, is akrą visus Pocono kalnus, 
pavydumo, apsiskaldydavo Tai < 
antausius. | gur vasaros laiku važiuoja

Bet tie nemalonūs ir j daug ir New Yorko turčių 
kenksmingi laikai mano at- j atostogauti.
minčiai neilgai tęsėsi. Grei- Senaisiais laikais daug 
tai'ten į pagalbą atėjo pati i paliegusių mainieriu ir 
gamta. ...... „..................i.

Nors iš anos pusės vande
nynų ten vis atvykdavo dau
giau vyrų negu merginų,bet 
taip greitai ir gausiai “už
derėjo” Amerikoje gimu
sios merginos, kad pirmam 
pasauliniam karui užėjus, 
pasirodė net perviršis mer
ginų. Ten radosi daug to
kių lietuvių šeimų, ką iš
auklėjo po šešias dukteris, 
o neturėjo sūnų!

Tais laikais gyvenimo ap
linkybės ir sąlygos buvo 
skirtingos daugiausiai tuo, 
kad ateiviai dar nepažinojo 
moderniškumų. Vietoj ten 
dabar esančių automobilių 
garadžių, jie ten laikydavo 
karves ir kiaules. Nebuvo 
tokios lietuvių šeimos, kad 
nebūtų laikę vištų, ančių ir 
žąsų.

Kurie statydavosi sau na
mus, tai jie patys išsikasy
davo ir išsimūrydavo skie
pus. Jiems tada nereikėjo 
mokėti už smėlį ir akmenis. 
Ten tokios medžiagos buvo 
užtektinai ir veltui. JJėl ku
ro' malkų visiems užtekda
vo. Anglies irgi ne visi 
pirkdavo. Kas turėjo daug 
spėkų, tai gūlėjo prisirink
ti ir prisinešti. Taipgi visi 
turėjo savus daržus, tai .ir 
daržovių nepirkdavo.
. • Kadangi tenjra didžiausi 
plotai dykos žemės ir di
džiumoje netinkama žem 
dirbystei, 
karvės ten prisiganydavo 
gana gerai. Uogos ir gry
bai buvo “free .for all.” O 
kas mėgo žuvauti ar me
džioti, nereikėdavo išsiimti 
leidimų.

Bet ten visos gėrybęs^ir 
toji.laisvę teyp tiJę.Mpa-

didieji Pocono kalnai,

davo ten su savo šeimomis 
vasaros laiku, žinoma, ne 
atostogom, ale uogų rinkti. 
No lis tai buvo gana sun
kus darbas, bet pripratus 
prie tokių sąlygų visgi ga
lėjo užsidirbti kokį dolerį.

Kiek iki šių laikų yra ži
noma, tai Pocono kalnuose 
nėra atrasta nei anglies, nei 
kitokių mineralų. Žemė ten 
atrodo nederlinga. Bet ten 
auga medžiai. Daug ežerų, 
daugiausia tai mėlynių uo
gų. Taipgi medžioklei ru
dens laiku yra geriausia 
dirva. Ten seniaus tomis 
gamtos gerybėmis naudojo
si daug paprastų piliečių. 
Bet turčiui apipirkus, tas 
visiškai tapo uždrausta. Vi
sur uždėstyta persergėji
mai “Neleistina užeiti” 
f “No trespassing”).
/ Taigi, dabar tuo obalsiu 
TreeZcountry” nesinaudoja 
nei mainieriai,. nei kitoki 
darbininkai. Bet tuo obal
siu ir tikra laisve ten nau
dojasi tie išnaudotojai; jie 
ąpsisavino kalnus, miškus, 
vandenis ir kitus visus gam
tas tvarinius.

V. Globičius .

Elizabeth, N. J.
LXXC4 Z7V11X į 

tai mainieriu
Serga Dominikas Krūtis

vičius nuvažiavome aplankyti 
drg. D. Krūtį. Ligonį radome 
jau iš lovos išlipusį. Nors sun
kioji liga gal jau ir nugalėta, 
bet vis dar daktaro pagalba 
reikalinga.

Drg. D. Krūtis gyvena 1203 
Crescent JT, -‘L.

Clevelando Negrų Darbo 
Taryba turėjo surengusi pa
minėjimui atsižymėjusių kovo- 
tojų prieš negrų vergiją 
Fredrick Douglass ir John 
Brown bankietą, kuriame bu
vo pasižadėjęs kalbėti Nacio- 
nalio Negrų Darbo Tarybos 
pirmininkas ir atsižymėjęs 
unijos vadas William R. 
Hood. Publikos buvo pilna 
svetainė, nors ir įžanga buvo 
$2. Publika susidėjo iš juod- 
veidžių ir baltų, tarpe kurių 
nuotaika buvo labai draugiška. 
Visi kalbėjosi ir juokavo. Ma
tėsi, kad visi bankieto svečiai 
buvo pilnai įsitikinę, jog vie
nybė tarpe abiejų rasių yra 
būtina išlaikymui taikos ir 
demokratijos. Bankiete matė
si daug pažangesniųjų unijų 
vadų, kaip negrų, taip ir bal
tų, matėsi, kad visi norėjo iš
girsti atsižymėjusio unijos va
do prakalbą.

Kada jau visi svečiai baigė 
valgyti, Bert Washington, 
taipgi vienas iš atsižymėjusių 
unijos ,vadų, kui’is keli metai 
atgal tapo išmestas ■ iš pašto 
darbo, kaipo “neištikimas”, 
paprašė bankieto svečių susi
laikyti nuo pasišnekėjimo ir 
atidaręs prakalbų programą, 
pranešė nemalonią žinią, kad 
gavęs telegramą nuo William 
R. Hood. Telegramoje Hood 
sako' negalėjo atvažiuoti į 
Cleyelandą, pasakyti .bankie
te prakalbą dėl to, kad gavęs 
pakvietimą pas Kongreso Ne- 
Amerikinį Komitetą apklausi
nėjimui Detroite, “ir už tai 
jam esą reikalinga ant grei
tųjų prisirengti. Telegramą 
perskaitęs’ varkaYo pirminin
kas Washington paaiškino, 
kad Hood prasikaltimas, dėl 
kurio jis bus persekiojamas 
per tą raganų gąudymo komi
tetą, yra tas, įcad William 
Hood yra geras, nenuilstantis 
Fordo unijos, lokalo 600 va
das, unijistų mylimas, unijis- 
tai juomi pasitiki, klauso jo 
vadovybės ir Jaimi geresnes 
sąlygas Fordo dirbtuvėse.

Publikoje pasidarė lyg ko
kia panika, kad dėl tokios ne-

*

Pradžia ligos buvo plaučių 
uždegimas.

Vėliname ligoniui • greito 
pasveikimo. . . Ą.. Skairųę,,

lemtos priežasties nėra gali
ma išgirsti to atsižymėjusio 
unijos vado ir savo organiza
cijos pirmininko prakalbos. 
Vienas šalia manęs sėdintis 
negras statė klausimą kitam 
“Aš negaliu suprasti, kuomi 
Hood galėjo nusikalsti val
džiai būdamas geru unijos va
du?” Panašus klausimas galė
jo rastis daugelio to bankieto 
dalyvių mintyse.

ITood’o vadovaujamam 
UAW-CIO lokale 600 randasi 
apie 65,000 unijistų, kurie 
juomi pasitiki ir myli jį. Koks 
gi galėtų būti Hood’o prasi
kaltimas prieš valdžią, kada 
jo vadovaujama unija laimi 
algų pakėlimą? Juk tas algas 
apmoka Fordas, o ne valdžia. 
Nuo to mūsų valdžia nieko 
nenustoja ir, rodos, ji neturė
tų teisės tą žmogų persekioti.

Florence Ronsig, unijos 
veikėja ir narė CIevelando 
Negrų Darbo Tarybos, kalbė
jo kiek apie John Brown 
narsų veikimą prieš vergiją. 
Kartą Brown buvo suorgani
zavęs negrų sukilimą, kuris į- 
silaužė į ginklų arsenalą ir ap
siginklavo prieš savo vergėjus. 
Paskiau Ronsig skaitė dėklą-' 

.raciją apie reikalą negrų ir 
baltų vieningo' veikimo, priim
tą Nacionaliam Negrų Darbo 
Tarybos suvažiavime, įvyku
siame spalio 27 ir 28, 1951

Vienas negras unijištas savo 
kalboje griežtai kritikavo 
valdžios organus už persekio
jimą pažangiųjų unijų ir ra
gino veikti prieš darbinin
kams žalingus įstatymus.

Ethil S. Goodman, Cleve- 
lando, Negrų Darbo Tarybos 
sekretorė, pajuokė CIevelando 
komercinę spaudą, kuri, mė
gindama pakenkti šiam ban- 
kietui, išgarsino jį. Ragino 
rinkti parašus po reikalavi
mu Teisingos Samdos įstatymo 
peticijų ir atsišaukė į unijis- 
tus prigelbėti negrams gavime 
darbų tokiuose darbuose, kur 
negrai nėra priimami.

Pasibaigus prakalboms,, 
bankieto svečiai nesiskubino 
skirstytis. Dar, rodosi, turėjo 
ką vieni kitiems pasakyti, pa
sikalbėti.
Laimėjo algų pakėlimus

Penki nauji algų pakėlimo 
susitarimai UE lokalo 735 ša- 
pose. Dar 6-se kitose šapose 
darbininkai daro nuolatinį 
spaudimą į Algų Stabilizacijos 
Tarybą užgirti jau sutiktus 
algų pakėlimus.

Darbininkai pas Nelmor ga
lutinai laimėjo, abelnai po 5 
centus į valandą. Derybų ko
mitetui vadovavo Carl Ed
wards. Electroline darbininkai 
laimėjo panašų algų pakėli
mą vadovybėje šapos pirmi
ninko Earl Rogers.

Foundry Equipment darbi
ninkams besirengiant į streiką, 
gavo algų pakėlimą po 6 ir 
pusę cento į valandą. Dery
boms vadovavo William Ma- 
teyka, šapos pirmininkas.

Abelnai 7 centų pakėlimas 
išsiderėta, kartu su nauju 
kontraktu, pas V. D. Ander
son ir pagerintos atostogos iki 
3 savaičių išdirbusiems 2Q 
metų. Derybų komiteto vadas 
Frank Maszoros.

Ohio Electric darbininkai 
i džiaugiasi gavę algų pakėli
mą, apart kitų laimėjimų, tai/ 
pe kurių kampanija dabar ap
mokės hospitalizaciją ir chi
rurginius benefitus, kuriuos 
pirmiau darbininkai patys tu
rėdavo užsimokėti. Laimėta 
vadovybėje šapos pirmininko 
Frank Lisy. J. N. S.

Norėčiau atkreipt atydą 
į mūsų bendrą kultūriškose 
įstaigose užsilaikymą.

Mes matome viešose vie
tose pasargas, kur sakoma,, 
“Nerūky t,” “Nespia u d y t 
ant grindų.” Bausmė pini- 
giška, ar kalėjimas, arba 
abiemis.

Aišku, mes tokiose valdi-' 
nėse; vįetose prisilaikome 
gal tik'dėl to, kad išvengus 
bausmės. Bet kaip mes el
giamės plūs/ kultūriškuose 
parengimuosį?

Mūsų .mylimas ir didžiai 
gerbiamas daktaras Kaš- 
kiaučius daug rašydavo 
spaudoje, kaip turėtume 
švarumą išlaikyti mūsų 
viešose įstaigose. Vienok' 
mes vis dar negana išmo
kome.

Mane gana sujaudino dar 
ir tas, kada teko dalyvauti 
Mass, ir Conn, valstijose su 
operete “Sudrumsta Širdis.”

Atvykus į Hartfordą, Lie
tuvių Piliečių Klubo svetai
nėje net jauk/ ir džiugu 
pasidarė, ka$ taip puikiai 
išpuošta, išdekoruota salė, 
net miela pasižiūrėti. Kiek 
ir kur man teko' būti įvai
riose viešose vietose, tokia 
švari vieta pirmą, kartą 
man te^'o matyti. Didžią 

kit ir savo kaimynams apie | 
tą filmą. Nes filmą rodoma! 
su angliškais aprašymais ir 
paaiškinimais. Prie filmos bus 
labai žymus prakalbininkas,
Walter A. O’Brien. Pradžia 8- 
tą valandą vakare. Rengia 
Progresyvės Partijos Norwood 
Klubas. z

Norwood© Žvalgas

pagarbą teikiu vietos lietu- x 
viams už jųjų kruopštų 
darbą.

Tai buvo popietis, dar 
prieš programą.

Kada programa pasibai-'Jr 
gė, apie šeštą valandą va
kare, ir kas pasirodė? Šva
rios, gražios grindys pri
terštos pelenais, cigaretų ir 
cigarų galais, tartum ten 
ne ta gražioji svetainė, o 
kokios kaimenės tvartas!
Bet kas dar įdomiau, tai 

kad tų cigaretų nuorūkų 
besivoliojanti galai raudoni. 
Reiškia, mūsų gražioji lytis 
irgi neatsilieka nuo vyrų.' 1 
Betgi aš netikiu, kad jos 
savo namuose mėtytų nuo- • 
rūkų galus ant grindų, o 
vėliau pačios tūrėtų nusi- 
švarint. Patarlė sako: “Ne
daryk blogai kitam, jei ne
nori, kad kitas tau taip da
rytų.”

Čia aš tik paėmiau už pa
vyzdį vietą,, kuri man atro
dė švariai užlaikoma. Ro
dos, tokios švarios vietos1 
niekaip nedrįstum teršti* ► 
Bet tas' dedasi ne tik virš 
minėto j vietoj, bet ir visur 
kitur salėse. Ant stalų pa
dėta dėžutes pelenams nu
krėsti. Pasieniais- stovi sū- 
dynai su smėliu, bet kažin 
kodėl “nepataikoma” į juos, 
o šalia jų apkraunama?

Kažin, ar mes kada iš
moksime susitvarkyti?

Mano supratimu, mums 
reikia daugiau lavintis, • 
šviestis pamatinio suprati
mo apie higieną, etiką ir 
socialę švarą.

G. Albinas

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES
Norwood, Mass. Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

“Taika Laimės”

Turime visi gerą progą ma
tyti vieną iš geriausių filmų 
per paskutinius 10 metų iš 2- 
tro Pasaulinio Taikos Kongre
so, kuris įvyko Lenkijos sosti
nėje Varšavoje. Labai daug 
galėsite matyti, kas yra daro
ma už “Geležinės Uždangos.” 
Labai svarbu, kad atsivestu- 
mėte ir jaunimą, taipgi ir pri
augančius vaikus. Nes filmą 
begaliniai yra svarbi. Tikietas 
tik 30 c., vaikams iki 14 metų 
tik 15c.

Norwoode bus rodoma “Tai
ka Laimės”, šeštadienį, kovo 
8 d., Lietuvių Svetainėje, 13 
St. George Avė.

Laisvės skaitytojai pasaky-

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaitysi ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A I C F 110-12 ATLANTIC AVENUE, L A 1 J V L RICHMOND HILL 19, N. Y.

Prezidento paskirtos komisijos nariai, kuriems J^uvo 
pavesta ištirti geležinkeliečių reikalavimą algų pakėli
mo ir1 unijiriįų.sąlygų. Komisija pripažino, kad pilnas 
unjjos pripažinimas yra reikalingas dčl vieno milijono 
geležinkelio/darbininkų. Komisijos nariai, is kairės į 
dešinę: Aaron Horvitz, George E. Osborne ir > David L.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į LAIME

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ii* Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

I

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite: v

“LAISVE” i
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

4 pusk—Laisvė (Liberty)— Penktadien., Kovo-March 7, 1952



GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

± z (Tąsa)
’’—Visiškai teisingai. Blogėjant šach
tininkų materialinei padėčiai, padažnė
jo protesto veiksmų ir šachtose, ir pavir
šiuje. Vasario mėnesį buvo moterų de
monstracijų Enen-Ljetare, Lanse, Aije- 
kure, Ne. Mūsų organizacija stiprėjo 
kasdien. Vasario 21 dieną Drokure,’ 

Zšachtoje Nr. 7, jaunas komunistas pa- 
sakė kalbą draugams. Jis turėjo drą
sos pasiūlyti jiems nutraukti darbą, kol 
bus pagerintos gyvenimo sąlygos. Inži
nierius ir vyresnysis šteigeris pranešė 

trakiečiams, ir jį suėmė. Darbininkai pa
siuntė delegaciją, reikalaudami paleisti 
jų draugą. Vokiečiai teikėsi priimti tik 
delegatą-viršininką ir pareiškė, kad ne- 
pabūgsią kraujo praliejimo, jei nebūsią 
galima nutraukti bruzdėjimo kitu būdu. 
Šachtininkai neišsigando ir paskelbė 
streiką, kuris persimetė į kitas šachtas. 
Bijodami, kad judėjimas išsiplės, vokie
čiai supasavo. Jie sutiko priimti dele
gaciją ir paleido mūsų vyrą. Tai buvo 
didelė pergalė. Visa tai įvyko vakario 
mėnesį.

Žinau. Tu jau pasakojai, tiesa, ne 
taip smulkiai, ir rodei kaip pavyzdį 
mums, Paryžiaus rajonui.

—Na, tai va, šachtininkus tas padrąsi
no. Dalinis vasario streikas gegužės mė
nesį pasidarė visuotinis. Ir įdomiausia, 
kad prasidėjo vėl toje pat šachtoje, ir 
pradininkas buvo vis tas. pats vyras.

—Ar žinoma, kas jis toks?
—Mišelis Briule. (Mišelis Briule buvo 

sušaudytas 1942 metų balandžio mėnesį. 
Kartu su juo dirbo Žiulienas Apio, taip 
pat vokiečių sušaudytas.) Aišku, kad 
po to jam teko pasitraukti į pogrindį. 
Dabar paklausyk, kas ten įvyko. Direk
cija nutarė priversti šachtininkus nau
doti racionalesnius darbo metodus. Šach
tininkai, kurie niekaip nenorėjo dirbti 
bošams, pakėlė maištą. Netoliese ten 
yrSt darbininkų kaimelis, kur gyvena 
šachtininkai su šeimomis. Gegužės 23 
dienos vakare darbininkai, eidami , iš 
šachtų, rado lapelių. Moterys išmėtė 
juos visoje' teritorijoje. 24-sios rytą 
Briule pasakė kalbą draugams, ir buvo 

, nuspręsta’ streikuoti. (Paskyrė atsakin
guosius visuose horizontuose. Mūsų vy
rai uždarė vožtuvus, ir darbas sustojo. 
Darbininkų gyvenvietėse moterys suju
do. Kova., prasidėjo...

—O kas vadovavo?
—Palauk, tuoj ’ prieisim. Po šachtos 

Nr. 7 Drokure prasidėjo šachtoje Nr. 
4 Nuael-Godo, ten, kur kadaise yra dir
bęs Morisas. O. jau sekančią dieną 
streikas apėmė Duržo baseiną. Paskui, 
gegužės 26 d., Kurjerą ir Lansą. Kitą 
dieną partijos rajoninė vadovybė, jaus
damasi didžiulės daugumos šachtininkų 
remiama, paragino juos pradėti visuo
tinį streiką. Tada vadovauti judėjimui 

. Šffiėsi vienas senas draugas, kurį aš pui- 
kiai pažįstu, jis yra kovojęs Ispanijoje.

—Streikas išsiplėtė visur?
—Taip, gegužės 28 d. sustojo Marlio, 

Linji-lezEro, Briue, Be.tiu.no, Ne basei
nai. Briue baseine net kontoros tarnau
tojai prisidėjo prie darbininkų. Gegužės 
30 d. streikas apėmė visą Pa-de-Kale. 
Tuo tarpu į Noro departmentą buvo pa
siųsti draugai, ir birželio 1 d. ten taip 
pat nutrūko darbas. Vokiečiai iš pat 
•pradžių paskelbė visame rajone apsiaus
ties. padėtį. Judėti teko tik naktį ir tai 
ne keliais. Kelias dienas šachtininkai 
laikėsi. Jie tinkamai atsikirto okupan
tams. Visas anglies rajonas pergyveno 
didingą darbininkų kovos etapą. Strei
kas, prasidėjęs nuo ekonominių reikala
vimų, išaugo į didžiulį patriotinį judė
jimą. Geraį?

—Puiku! • x
—Nelaimei, prasidėjo masiniai suimi- 

nejimr i. Bošai griebėsi žiaurių repre- ( 
sijų. Jie sušaudė geriausius mūsų žmo
nes, patekusius jiems į nagus. Bet an
gliakasiai dar labiau įniršo.

—Ar žinoma, kiek suimta?
—Tu r būt, šimtai. (Iš viso per tą 

streiką buvo suimta ligi 2,000 žmonių. 
Apie 1,500 buvo vėliau išvežta į Vokieti
ją Daugumas nebegrįžo.) Kad tu su
prastum, kokio masto buvo represijos, 
pasakysiu, jog tik viename Nuael-Godo 
kaime suimta r_e mažiau kaip dešimt 
musu vyrų. Koks jų likimas—nežinia.

—O kas ten dabar dedasi?

—Dabar darbas vėl prasidėjo, bet po 
to, kas įvyko, galima būti tikram, kad 
sabotažas sustiprės ir kad anglies vo
kiečiams. bus duodama vis mažiau ir ma
giau. Be to, dabar aišku, kad mes ga
lime kovoti ir taip pat mušti priešą. 
Tas turi padrąsinti darbininkus. Štai 
kodėl būtina, kad žinia apie streiką ap
lėktų visus. .

—Ar nepasivaikščiojus mums? Sodi
ninkas jau keliskart žvalgėsi i mūsų pu
sę, o mums geriau nepatraukti dėmesio.

Mes. pakilome nuo suolelio. Perėjome 
Marso lauką ir ėmėme vaikščioti šoni
nėmis alėjomis. Alberas pasakojo to
liau. Walter White (kairėje), sekretorius National Associa

tion for, Advancement of Colored People, kalbasi su 
James Carey, CIO sekretoriumi-iždininku. White sako, 
kad prezidentas Trumanas beveik pamiršta kovą už 
“civiliniu laisvių programą”.

kaitė aplaikė pečiuose opera-siems kostumeriams kartu.
ciją. Ligonė randasi Hotel 
Dieu ligoninėje.

Marijona čekaitienė kuris 
laikas negaluoja, savaitę lai
ko išbuvo Daktarų ligoninėje. 
Dabai’ randasi namuose.

Pereitos savaitės lai
doj, rašant apie ligonę Kmie
liauskienę įsibrovė klaida: ji 
pradėjo sirgti nuo gruodžio 
1951 m., o ne nuo 50-tų.
Mirė

Vasario 23 d. po sunkios li
gos mirė Magdalena Motu
zienė, velionies Jeronimo Mo
tuzo žmona, sulaukusi 69 me
tų amžiaus. Paliko nuliūdime 
du sūnus, Aleką ir Tonny.

J.—

Lawrence. Mass,z

—Reikia pasakyti, kad šachtininkų 
žmonos elgėsi puikiai. Jos platino lape
lius, organizavo piketus ir skatino vy
rus į kovą. Žinai, kas atsitiko šachtoje 
No. 10 Kursel-le-Lane? Pirmąsias dvi 
streiko dienas niekas nėjo į. darbą. Šach
tą apsupo policininkai, ir pastatyti pike
tų prie įėjimo nepavyko. Todėl moterys 
saugojo darbininkų gyvenvietėje — žiū
rėjo, kad niekas nenusileistų po že
me. Ir štai kažkoks tipas, viekas vie
nintelis iš tūkstančio su viršum žmonių, 
išdrįso eiti į darbą. Jis tikėjosi apgau
ti—palikti specialius drabužius ir apsi
valyti gretimoje smuklėje. Bet gyven
vietėje susidūrė su moterimis, kurios ėjo 
sargybą su šluotomis rankose. Jos už
puolė streiklaužį, gerai iškaršė jam kai
lį, nuvilko1 jam marškinius ir numovė 
kelnes ir paleido plikutėli kaip ką tik gi
musį. Ligi šiol visa gyvenvietė iš jo 
juokiasi. Vos paspruko niekšas. Mote
rys tartum nuo grandinės būtų nutruku
sios. Rėkė: “Parazite, biaurybe, mūsų 
vyrai streikuoja, o tu težiūri tik uždirb
ti. Išsigandai—pinigų namo neparneši, 
tai boba snukį sukuls.” Užtikrinu tave: 
tas niekšas daugiau nebedrįs kiaulysčių 
daryti. O smuklininką šachtininkai dar 
ilgai lenks—jie verčiau mauks stikleli 
kurioje kitoje vietoje.

MONTREAL, CANADA

—Taip, — kalbėjo toliau Alberas, pa
tenkintas šypsodamasis, —: tai mat, ką ( 
daro šachtininkai. Visą šį vaizdą tarsi 
savo akimis matau. Papasakok visiems 
draugams. Tikiuosi, kad Paryžiaus ra-I 
jon metalistai taip pat's.ujus.

—Mes tučtuojau išspausdinsime, lape-I 
litis ir išplatinsime 'visuose fabrikuose. 
Nebijok, greitai visi sužinos.

—Na, o ką tu man papasakosi?
—Maniau tau pranešti apie nedidelį 

streiką vienoje priemiesčio statyboje ir 
apie keletą sabotažo atvejų smulkiose 
įmonėse, bet po to, ką iš tavęs sužinojau, 
visa tai niekai.

—Papasakok. Laiko yra. Einam ko 
nors išgerti. Tokį dalyką- ne pro šalį 
aplaistyti.

Kai po trijų ketvirčių valandos aš at
sisveikinau su Alberti, jis tirpai vėl šūk
telėjo man.

—Pamiršau tau pasakyti. Žinai, Mo
riso senutė motina, ji gyvena Nuael- 
Godo ...
' —Na?

— įstojo į partiją; tik niekam nesakyk, 
nes, ko gero, dar ją suims.

♦
Po mūsų pasimatymo praėjo dvi sa

vaitės.
Sekmadienis. Aš vėlai nuėjau gulti ir 

ilgai varčiausi lovoje. Už sienos per ra
diją grojo muzika.

Staiga radijas nutilo. Tur būt, pra
nešinės paskutines žinias. Amžinai vie
na ir tas pat.

Staiga kambaryje suaidėjo pranešėjo 
balsas:

“Šiandien ketvirtą valandą ryto vokie
čių kariuomenė peržengė tarybinę sie
na..”

Aš šokte pašokau.
‘Pranešėjas tęsė vis tuo pačiu abejin

gu tonu:
“...Vokiečių aviacija bombardavo Ki

jevą, Odesą, Sevastopolį.”
Tur būt, aš išblyškai! kaip drobė.
Nors aš ir žinojau, kad anksčiau ar 

vėliau taip turi atsitikti, vis dėlto ši-ži
nia mane sukrėtė.

Milijonai žmonių atiduos gyvybe už 
savo tėvynę, bet jie ir mums padės iš
vaduoti mūsų šalį. Na, |šį kartą, manau, 
bosams bus riesta.

, (Bus daugiau)

Sukniasiuviams pakelta 
ligos pašalpos

Unijos pastangomis mote
riškų suknelių siuvėjams pa
kelta ligos pašalpos, vyrams 
iki $15, o moterims $12 į'Sa
vaitę. Pirmiau visi unijos na
riai gaudavo $10. Taipgi pra
ilginta ir pašalpos mokėjimo 
•terminas. Pirmiau mokėdavo 
tik už 10 ligos savaičių. Da
bar bus mokama už 13 savai
čių.

Prie to, pakelta ir už ligo
ninę apmokėjimas. Pirmiau 
buvo mokama $3.50 per dieną, 
ir tik už 21 dieną. Dabar bus 
mokama už 30 dienų ir po 
$5.00 už dieną.
Manoma, vėl pakils 
pieno kainos

Šiomis dienomis čia buvo 
laikoma Kvebeko provin
cijos p i e n o g a m i n t o j ų 
konferencija. Tarp kitko, 
Mohtrealo pieno gamintojų 
generalinis menadžerius John 
K. Dixon pastebėjo delega
tams, kad reikės pieno kainą * I >
pakelti, neš dabar, girdi, 
vargšai gamintojai per mažai 
uždirba ant pieno.

Tačiau konferencija nė žo
džiu neprisiminė, kaip vargšė 
motina, kad ir su vidutine vy
ro alga, gali pajėgti įpirkti 
pieną, kad galėtų savo vaiku
čius ganėtinai pienu pagirdyti.

Oficialiai pranešta, kad 19-
Pasižymėję mokslininkai 
čia susirinks

tas pasaulinis psichologijos 
kongresas, kuriu suvažiuos 
žymiausi pasaulio mokslinin
kai, įvyks 1953 m., nuo rug
pjūčio 31 d. iki rugsėjo 4 d., 
i)- bus laikomas Kanadoje — 
Montreale.

Montrcalas buvo pasirinktas 
tuo atžvilgiu, kad čia veikia 
du dideli universitetai,. Mc
Gill ir University of Montre
al. ’ ••

Spėjama, kad suvažiuos 
3,000 ąr daugiau delegatų. 
Kongresas bus ląikomas 5-kio- 
sc oficialiose kalbose,: francū- 
zų, anglų, rusų, itMt) ht Vokie
čių. ' ■ U ■

• •• . : * i \ } f -

Jaunuolis prisipažino •• 
pavogęs mergaitę

lumų, taip čia Kanadoje, taip 
ir Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Todėl, negalėdami gauti 
avgintinį-ę legaliai, jie perka 
už pinigus nelegaliai, sako
ma, mokėdami net iki $3,000. 
Montrealas, pasirodo, buvo 
tokio 'Vaikučių pardavinėjimo 
šaltinis.

Sąryšyj su tuo buvo areš
tuota visa eilė asmenų, tarp 
jų Dr. Azoulay. Pirmu kart 
prieš jį teisme stojo liudyti 
nevedusi 23 metų amžiaus mo
tina, kuri teisėjui sakė, kad 
minėtas gydytojas aptarnavo 
ją pagimdyme dvynukų. Tada 
privertė atiduoti jam kūdikius 
už “augintinius”, ir už tai jai 
sumokėjo $150.

Teismas tęsiasi ir teismo 
nuosprendis tuo klausimu dar 
nepadarytas.
Pagerbti vedybų sukakties 
minėjimo proga

Vasario 23 d. dukters Pat- 
t

sės ir giminių bei artimų drau
gų pastangomis, Petronėlei ir 
Stasiui Matuse vičiams buvo 
surengta netikėta staigmena— 
balius, kuriame dalyvaujant 
jos sesutei Bendoraitįenei su 
dukrele iš JAV, jie buvo ata
tinkamai pagerbti juodviejų 
30 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių proga. •

Tą pačią dieną, tokia pat, 
netikėta staigmena buvo su
rengta Teofilei ir Antanui
Smitams, juodviejų pagerbi
mui 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvių proga.

Ir Stefanijai ir Mateušui 
Norgelams irgi buvo surengta' 
tokia staigmena, taip pat juo
du pagerbti 25 metų vedybi
nių sukaktuvių proga.

Visuose baliuose dalyvavo 
po grąžų būrį svečių. Apart 
šiltų linkėjimų “jaunave
džiams,” jie buvo apdovanoti 
dar ir vertingomis dovanomis.
Grįžo po medaus menesio

\ Antanas ir Marijona Bulo
tai po vedybų medaus mė- 
jresio “pasisaldžiuoti” buvo iš
važiavę svečiuosna į Jungti
nes Amerikos Valstijas. Da
bar jau grižo namon.
Staniuliai susilaukė dukrelės

American Woolen kompani
jos viršininkų algos yra to
kios: Prezidentas White gau
na į metus algos ir komišino 
$132,582; Robert Montgome
ry, kompanijos advokatas — 
$40,800; Charles II. Silver, 
viceprezidentas — $80,015; 
William Muir, vice-preziden- 
tas, kuris tvarko dirbtuvių iš
dirbinius — $48,343.

Tai štai kur eina darbinin
kų išlietas prakaitas ir sveika
ta. Tik keturi žmonės per vie
nus metus nuneša $301,740.

O kur kiti mažesni kompa
nijos valdininkėliai ir bosai ir 
visokie mekleriai, kurie visi 
gauna riebias algas?

—o—
fLa\vren'b^kinietis jaunuolis 

traukia teisman Suvienytų 
Valstijų sekretorių Dean 
Acheson, kuris neduoda leidi
mo tam jaunuoliui atvažiuoti 
atgal į Ameriką. To jaunuolio 
pavardė yra Chew Dj Chew, 
16 metų. Jo tėvai yra piliečiai. 
Turi skalbyklą 611A Broad
way. Jaunuolis dabar randasi 
Ilong Kong. Jis reikalavo pa
so dar- nebūdamas 16 metų. 
Jis turi Bostone advokatą, ir
gi kinietį, Fun. Advokatas ir 
patraukė sekretorių teisman.

—o—
Į Lawrence pribuvo nepra- 

j syta “^viešnia”, kuri miestui 
kainuoja $300 į valandą. Pri- 
vertėyaiek sniego, jog miesto 

j darbininkai nespėja nuvalyti, 
j Aldermanas Turrisi papeikė 
kai kuriuos biznierius, kad jie 
nekooperuoja su miestu, ne
nuvalydami savo šaligatvių. 
Nesmagu buivo tą pareiškimą 
skaityti spaudoje. Sarmata to
kiems biznieriams.

—o—
Gazo kompanija paskelbė, 

kad bus nupiginamas nuo ko
vo 1 d. Per mėnesį bus nupi
ginta $103,000, tai yra, vi-

Bus įvedamas naturalis gazas. 
Eina peržiūrėjimas gazinių 
pečių, nes senieji pečiai netin
kami naujam gazui. ]

Bet nereikia per daug apsi- į 
džiaugti, nes kompanija savęs 
nenusiskriaus.

Skaitau vietiniam gelton- 
lapyje žinelę apie ponią F. 
D. R. Katron šalin ji nuva
žiuoja, visur suranda ameri
konišką demokratiją, visiems 
gerai gyventi, Bet reiktų po
nią Rooseveltienę paklausti, 
su kokiais demokratais ji suei
na. žinoma, su tokiais pat, 
kaip ji pati. Ji nemato, kaip 
tų šalių darbininkai gyvena 
ir kaip jie yra traktuojami. 
Vienas Lawrence gyventojas 
gavo laišką iš Francijos nuo 
savo dukters. Ji išvažiavus su 
sar/o vyru. Jos vyras yra la
kūnas ir vežioja poną genero
lą Eisenhowerį. Ir duktė rašo 
tėvui, kaip Francijos darbi
ninkai gyvena. Jie gyvena la
bai skurdžiai. Tik aukštoji 
klasė gerai gyvena, nes ji pi* 
higų turi. Jiems visko yra. 
Ypač rašo, kad amerikonams 
gerai gyventi, nes algas gau
na geras. Vis tai už mūsų tak 
sus jie ten uliavoja, o mes turi

me dirbti sunkiai ir juos penėti. 
Turime penėti ne tik ameriko
nus, bet ir Francijos dykaduo
nius.

—o—
Policija sugavo 2 jaunus 

plėšikus": R. James Sweeney, 
17 metų, ir E. J. Bishop, 16 
metų. Pas juos rado revolve
rius ir kulkų. Vienas prisipa
žino, kad į trumpą laiką pa
darė 11 apiplėšimų. Padėti po 
$10,000 kaucijos.

Tai vis nedarbo aukos. Tė
vai- nedirba, pinigų neturi šei
moms užlaikyti. Vaikai tam
pa plėšikais.

Teko kalbėtis su d. S. Pet- 
rukevičiumi. Pasirodo, kad jis 
serga, eina pas gydytoją. La
bai apgailestauju draugo. 
Linkiu jam greitai ir pilnai 
pasveikti. Drg. Petrukevičius 
yra geras Laisvės skaitytojas.

Taipgi sužinojau, kad ser
ga Lina Gross, dabar jau 
sveiksta. Džiugu, kad draugė 
sveiksta. Ji taipgi yra Lais
vės skaitytoja ir LLD 37 kuo
pos narė. Linkiu ir jai pilnai 
pasveikti ir vėl dalyvauti pro- 
gresyviatn judėjime.

S. Penkauskas.

Jei jūsų draugijai, klubui 
ar chorui reikia kokių stam
besnių spausdinių: konsti
tucijų, mokesčių knygelių 
ar kitko, — nesiabidykite, 
kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisvės 
spaustuve.

VVORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square Worcester, Mass.

Jei reikia vaistų, kreipkitės, pas registruotą vaistininką, 
savininką VYTAUTĄ SKRINSKĄ. Jis išpildo medikališ- 
kus daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos rei
kalais. Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą, į kitus 
miestus. Be to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos) skuti
mosi reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, šaltko- 
šės, riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų.

Pefęitą. savaitę 16 metų 
jaunuolis prisipažino pavogęs 
odos išdirbėjo, turčiaus M. 
Nemeroff’o 3-jų ir pusės metų 
mergaitę. Sakosi vogęs už tai, 
kad išgąsdinti gerai tėvus, 
dėl to, kad jis .Nemeroff’o 
dirbtuvėje dirbęs ir nors ir 
prašęs, bot negavęs algos pa
kėlimo.

Socialio Pagerinimo teismo 
nuosprendis prieš • jaunuolį 
bus išnešta kovo 11 d. X i . •
Motinai $150 už dvynukus 
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Kuris laikas atgal iškilo 
aikštėn suktybės su vaikų 
pardavinėjimu. Kaip žinia, 
vedusios poros, jei'neturi savo 
vaikų ir nori prisiimti auginti
nį, susiduria su visa eile keb-

J. ir A. Staniuliai (Marytės 
ir Juozo Smetonų duktė ir 
žentas) susilaukę gražios duk
relės. Kadangi jie negyvena 
Montreale, todėl koresp. neži
no, kaip motina ir naujagi
mė jaučiasi. Tiek tejauČiąma, 
kad “grand-pa” jaučiasi išdi
džiai, o “grand-ma” nuvažia
vusi aplankyti dukterį ir anū
kę/

Serga '

Ieva Makusienė paslydo ei
dama keliu ir puldama išsi
laužė koją. Buvo paguldyta 
kelias dienas St. Luke ligo
ninėje. Koja surišta gipsu ir 
Makusienė dabar randasi pas 
seserį Vilkaitienę.

Bertha-; -Decaįre-Grabą-us- 5 pusJ.-Laiavė (Liberty)-Penktadien.,- Kovo-March 7, 19S2

Be.tiu.no


ŽINIOS IS LIETUVOS
Archeologiniai radiniai
1951 metais

VILNIUS, I. 6 d. — Praėju
siais metais respublikoje buvo 
atlikti plataus masto arche
ologiniai darbai. 'Reikšmingi 
yra rezultatai Lietuvos istori
jos instityto ir Vilniaus uni
versiteto archeologijos - etno
grafijos katedros surengtosios 
ekspedicijos, tyrinėjusios eilę 
archeologinių paminklų Įvai
riose Lietuvos TSR vietovėse: 
Kurganų kaime (Trakų rajo
nas), Ku.rmaiČiuose (Kretin
gos rajonai), Latviuose (Sa
lantų rajonas) ir kitur.

Tyrinėjimų rezultatai davė 
visiškai naujų duomenų ats-' 
kirų periodų materialinės kul
tūros istorijai pažinti. Kurga- 
nų-Voratniškių kaime ištirti 4 
pilkapiai su degintiniais pa
laidojimais. Pagal rastuosius 
juose ginklus, papuošalus ir į 
keramiką galima juos datuo
ti penktuoju mūsų eros šimt
mečiu.

Kunmaičiuose rasta visiškai 
nauja' kapų forma: deginti- 
niai kapai krauti keliaaukš- i 
čiais akmenų vainikais, besi
šliejančiais vienas prie kito. | 
Tie kapai datuojami paskuti
niuoju šimtmečiu prieš mūsų 
erą ir pirmuoju mūsų eros 
šimtmečiu. Iki šiol šio periodo 
palaidojimai mūsų respublikos 
teritorijoje nebuvo aptikti.

Šalčininkų rajone ištirti ar
cheologiniai paminklai davė 
naujos medžiagos lytinių mū
sų respublikos rajonų VIII— 
XII amžių materialinei kultū
rai pažinti.

Vien tik Dieveniškių apy
linkėse išaiškinta penkios iki 
šiol nežinomos pilkapių gru
pės.

Surinkta vertingų duomenų 
ir apie eilę kitų archeologinių | 
paminklų. Taip, pav., Padva- 
riuos, Kretingos rajone, išaiš
kinta nauja pilkapių grupė, 
datuotinų pirmam tūkstant
mečiui pYieš mūsų erą. Nema
ža keramikos liekanų surink
ta Daniliškių, Papiriškių ir 
Rudaminos piliakalniuose. 
Ypač yra retas Lietuvoje va
dinamas djakovo tipo svorelis, | 
rastas Rudaminos piliakalny-' 
je. Radiniai padeda pasekti' 
lietuvių ir rytinių slavų gimi-' 
nių ryšius nepaprastai anks
tyvais laikais.

Pr. Kulikauskas

N. V. .Gogolio mirties 100- 
osioms metinėms pažymėti

Vilniaus Pedagoginiame in
stitute sudaryta komisija N. 
V. Gogolio mirties 100-ųjų 
metinių minėjimui surengti. 
Komisijai vadovauja respubli
kinio jubiliejinio komiteto na
rys instituto direktorius M. 
Ročka.

Atmintinos datos išvakarėse 
institute įvyks mokslinė sesija, 
kurioje bus išklausyti praneši
mai: “N. ,V. Gogolis — didy
sis rusų rašytojas”, “N. V. 
Gogolis ir rusų kritika”, “N. 
V; Gogolis ir lietuvių literatu- 
ra.”

žiemos atostogų metu rusų 
kalbos ir literatūros bei lietu
vių kalbos ir literatūros fakul
tetų studentai, nuvykę į kol
ūkius padarys čia pranešimus 
apie N. V. Gogolio gyvenimą 
ir kūrybą.

Instituto biblioteka ruošia 
N. V. ’Gogolio kūrinių ir lite
ratūros apie didįjį rusų rašy
toją parodą.

Jaunuolis nušautas 
dėl bamies baliuje

* ■ ■ 1 r •
Miguel Molina, 24 metų, 

tapo nušautas. O kiti du, Lo
uis Bušo ii’ Pedro Vasquez, 
abu po 20 metų, sulaikyti kai
po nušovėjai.

Vyrukai susibarė baliuje 
dėl to, kad Bušo 'jaunesnis 
brolis, 16 metų, užkabinėjo 
Molinos sužadėtinę Santa 
Morales. Anot policijos, Bušo 
užpuolęs Moliną su mergina 
ir kitais einant namo.

NewMIriffljr^WZinios
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Aukojo Prūseikos ir 
sveturgimių gynimui
Surinkta laike Moterų Klubo 
pramogos kovo 2 d., Liberty 
Auditorijoje

Po $10: A. Bimba, Baltru
šaičiai, P. E., A. J., K. Petri 
kienė, A. P., E. ir R. Mizarai, 
V. ir V. Bunkai.

Po $6: J. Balčiūnas, J. Ra
dzevičius.

Po $5: K. Kį, S. N., GavriJ 
lovičius, P. Poškaitis, M. Jo-! 
nas, P. Višniailskas, W. Sko- 
dis, Maksimiškič, A. Stasiūnas, 
A. Gilmanas, Petras Mikalaus
kas, P: Kapickas, J. Otis, A. 
Jasiulevičiai, Margaret Pats.

Po $3: Kazlauskai, J. ir M. 
Kalvaičiai, George Klimas.

Po $2: Draugas, P. W., J. 
Gasiūnas, llsa‘Bimba, Titanie- 
nė, V. Balkus, Kari Benderis, 
M. Zeikuvienė, M. Purvėnie- 
nė, Venckunai, J. Murmokas, 
E. Simonavičienė, Draugas.

Po $1 : Tamelienė, J. Koris,
I. Kaimynas, J. Man, Petriu* 
kas, Šimkienė, Draugė, V. 
Juškienė, Globičienė, Vyras, 
Budrevičius, J. M., Draugas, 
Černiauskas, Draugė, Draugė, 
P. Grabauskas, S. Petkus, Ma- 
žilis, I. Levanicnė, J. Juška, 
Petras Gustaitis, Drauge, Ti
tams, J. VVarėsonas, Draugas, 
Draugas, Griškus, Kalvelis, M. 
Stakovas.

Aukas rinko E. Mizarienė, 
S. Petkienė, Tamelienė, Kaz^ 
lapskienė. Viso surinko $222.

Per Gužą priduota:
Nuo LLD 55 kuopos per 

Stakovą $11.50.
Po $10: T. Kaškiaučius, 

Gužas, Sasna.
Po $5: J. Bondži, W. Luk- 

man, V. Rudaitis, D. M. šo- 
lomskas, Pranas ir Nastė, M. 
Dobinis, K. Sukackienė.

Po $3: A. Balčiūnas.
Po $2: K. Balčiūnas, V. Bo

vinas. -
Po $1: K. Jankaitis, A. Ja-1 

n u š i s, Wooklhavenietis, J.' 
Purve n as.

Per Kulikienę ant blankos 
$6.75. Wm. ir Mary Kūlikai 
$4, Mrs. Milford $1. Po 50c.:
J. Anzul, J. Logisky, Ona 
Walmusiene. C. Peterson 25c.

Viso $95.25.
Užkandžius paruošė Albina 

Mikalaus ir Suzanna Kazoky-

Klubietės dėkingai įvertina 
visų paramą Prūseikos apgy
nimui. K. P. )

Matėme gerą filmą ir 
pa r ėmėm svarbą tikslą

Kovo 2-rą, Liberty Audito
rijoje, Moterų Klubas buvo 
surengęs filmų popietį. Rody
ta paskubusioji visame pasau
lyje “Taika Laimės”. Taipgi 
rodyta kita, muzikališka-te- 
atrališka filmą. Priedams dar 
parodyta Lietuvos ir kitų ta
rybinių respublikų sportinin
kai. Rodė Jurgis Klimas.

Filmą “Taika Laimės” tik
rai nuostabiai didinga savo 
turiniu, jaudinanti. Daug nu
stojo tie, kurie jos nematė. Į- 
domios buvo ir kitos.

Kadangi programa buvo il
ga, o prasidėjo po 3 valandos, 
tad Įvykdyta pertrauka. Tuo 
tarpu klubietės pakvietė daly
vius pasivaišinti lengvais už
kandžiais.

Sugrįžus, pirm kitų filmų 
rodymo, pirmininkė K. Petri- 
kienė pakvietė A. Bimbą ką 
nors pasakyti apie Leono Prū
seikos bylą. Trumpai papasa
kojęs jos reikšmę^ kalbėtojas 
pažymėjo, jog Prūseikos ir 
kitos panašios darbininkų ir 
liaudies darbuotojų bylos yra 
iškaštingos. Kad mes taip pat 
privalome pagelbėti bylą lai
mėti. Dalyviai atsiliepė kiek
vienas pagal savo išgalę. Au
kojusių sąrašą matysite atski
rai. Rep.

Opera "Rigoletto”
Operą girdesite-matysite scenoje kovo 16-tą, 

Liberty Auditorijoje, Atlantic Avė. ir
110 St., Richmond Hill, N. Y.

Aktas trečias: Kunigaikštis 
savo palociuje atrodo nusimi
nęs. Jis pamanė, kad Gildą 
pagrobta kam kitam, ne jam. 
Kada dvariškiai 'jam pasako, 
jog jinai pargabenta jam Į pa
lečių, jis linksmai nubėga Į 
kambarį pasiimti ją savo va
lion.

Rigoletto ateina palociun 
ieškoti dukters. Jis bando nuo 
dvariškių nuslėpti savo nusi
minimą, dainuoja “La ra, la 
ra.” Ateina nuo paneigtos 
kunigaikštienės jaunas pąslas 
ii’ nori eiti pas kunigaikštį, 
bet sargybįnis jam atsako, 
kad kunigaikščio dabar nega
lima trukdyti.

“Ak!” išgąstingai surinka 
Rigoletto. “Ji turi būti čionai! 
Jūsų pagrobtoji mergaitė yra 
mano duktė!” Jis metasi link 
rūmų. Jo nelaimė sujaudina 
visus, tačiau pas kunigaikštį 
vis viena jį neįleidžia.

Pagaliau, išbėga iš rūmų 
Gildą ir krinta prie tėvo. Ri
goletto įsako visiems kitiems 
išeiti. Duktė liūdnai pradeda 
pasisakyti tėvui viską nuo pir
mo pamatymo iki šios nelai
mingos valandos:

“Aš nuėjau bažnyčion, su
dėti dievui maldą.

Moraną nuteisė 13-kai j Unijos vadovybė išstojo 
ir pusei metu prieš subway autoritetą

Buvusio majoro O’Dwyerio 
politinis bendras ir paskirtims 
aukštu valdininku James J. 
Moran tapo nuteistas 13 ii 
pusei iki 28 metų kalėjimam

Moran dabar yra 50 metų.1 I • * t t »
Jeigu kokių .netikėtinų pakai
tų ir malonių iš aukštybių 
jam- nesuteiks, jisai prabus 
didesnę dalį likusio savo am
žiaus kalėjime..-

Moraną teisme kaltino, kad 
jis, būdamas pirmuoju gaisra- 
gesybos viršininko pavaduoto
ju, prievarta vykdė gavi lieji
mą kyšių iš aliejinio šildymo 
įvadų kontraktorių. Be atsi
skaitymo su Morano raketie- 
riais kontraktoriai . negalėję 
gauti leidimų.

Teisėjas John A. Mullen, 
skirdamas Moranui pabaudą, 
sakė, kad Moran tuo būdu 
esąs susižėręs apie tris šimtus 
tūkstančių dolerių.' Kad jisai 
juos turįs paslėpęs ar pavedęs 
kitiems.

Tokių stambių sumų jo pa
ties asmeniškuose padėliuose 
kol kas niekas neatrado. Teis
mo laikotarpiu buvo ir dabar 
tebeeina spėliojimai, kad jis

Tai Joseph E. Casey (kairėje), buvęs kongresmanas 
iš Mass, valstijos, kuris Įvesdinęs Į laivų biznį '$100,- 
000, pasidarė gryno pelno $3,250,000. Čia jis kalbasi su 
tavorinio laivyno administratoriumi
tuo raketų didžiuojasi ir sako, kad jo biznis pilnai su- 
tinka su laisvojo verslo idealais.

Staiga išvydau jaunikaitį, 
kaip sapną saldų...”

Tėvas ramina dukterį, ža
da tuojau išvežti iš Mantuvos.

Pro juos besikalbančius 
pravedamas, į kalėjimą di
džiūnas Mohterone, kuris -iš
drįso kunigaikščiui išmėtinėti 
už ‘savo dukterį. Rigoletto 
dailioje desperatiškai išrokuo- 
ja nuoskaudą dėl išniekintos 
savo dukters:

“šalę manęs nupuolusio ži
bėjo kaip žvaigždele.

Dabar jos jau nebėr ir alto-1 
riaus jau nėr...”

Degdamas kerštu kunigaikš
čiui Rigoletto nustumia aslon 
norinčią jį suraminti dukterį 
ir atsistojęs priešais kunigaik
ščio paveikslą prisiegauja, 
kad jo kerštas trenks nedorą 
kunigaikštį taip, kaip ‘“paties 
dievo pasiųstas žaibas.”

Ar vieno žmogaus, vargano 
d varioko kerštas pasieks gink- 
luotomis sargybomis apsista- Į 
čiusį valdovą? Tai matysite Į 
likusiame akte.

Primintina, jog iš anksto bi
lietų užsakymai daugėja, o li
kusiųjų skaičius mažėja. Už 
vis daugiau susidomėjimo rodo 
tie, kurie pernai mate tos pat 
grupės suvaidintą Auditorijo
je operą “La Traviatą.” Ar.

Valdininkams pasimojus pa
vesti subways ir kitas miesto 
važiuotės linijas nepriklauso
mai nuo rinkėjų valdybai, 
prieš tai stipriai užprotestavo 
Transport Workers Unijos vir
šininkas Michael J. Quill. Me
nama, kad .jis tame atstovauja 
visos valdybos ir didelės dan
gum,os narių nuomonę.

Unijistai ir kiti ’ politikie
rių žingsnius sekantieji asme
nys s a k o, k a d p a v e d i m a s s u b- 
ways Tri borou gh Bridge and 
Tunnel Autoritetui priartintų 
pakėlimą fėro. Greičiau ir 
aukščiau keltų fėrą dėl to, 
kad tai įstaigai valdininkai nė
ra renkami, bet paskiriami. 
Jiems nereikėtų bijotis bal-' 
su o to jų sukilimo.

tuos pinigus rinko aukštesnio^ 
siems už save politikieriams. 
Tačiau jisai apie juos neprasi
tarė.

Prieš jį patį liudijo keturi 
žemesnieji jo tarnautojai ir 
už tą liūdymą jų pabaudos 
tapo numažintos nuo A> ir 10 
iki 1 metų. MKlBTl

E. L. Cochrane. Jis

Reikalauja atpildo už 
policijos smūgius

New Yorke prasidėjo įdomi 
civilinio ieškinio byla. Skun
dėjui yra 22 metų vyras Ro
bert Cox iš Lynbrook, L. 1. 
kaltinamuoju yra suspenduo
tas poli cistas William A. Tier
ney.

Cox savo liūdyme pasakojo 
tokią istoriją:

Naujų Metų Dieną 1951 
metais jisai stovėjęs Times 
aikštėje ties kavine. Tierney 
įsakęs jam iš ten eiti šalin. 
Cox pasiaiškinęs, kad jis tik
tai pastovės minutę kitą kol 
jo draugas baigs kavą gerti ir 
išeis pas jį. Tierney tvojęs 
jam lazda ir nugabenęs į W. 
•17 th St. stotį.

Apie tai, kaip jį tenai priė
mė, Cox pasakojo:

“Jis stvėrė mane už plaukų 
ir tvojo į sieną. Jis man įsakė 
atsikelti. Jis mane kumščiavo 
ir parmušė ant grindų. Jis 
mane pritraukė link savęs ir 
įrėmė kelį į tarpkojį. Ąš susi
riečiau, Jis kelį atmušė man į 
veidą. Aš' parpuoliau, o jis 
spardė mano visą kūną. Aš 
bandžiau pasikelti, jis spyrė 
man akin. Aš sakiau, kad ma
no akis išmušta. Jis sakė, kad 
aš galiu žiūrėti su antrąja, 
grasindamas išmušti ir tą. Jis 
manęs daug klausinėjo, o pas
kui pradėjo kliksėti į mane 
šautuvu. Įrėmęs vamzdį man 
bunion sakė: ‘Bėk per kam 
barį—aš noriu pasipraktikuoti 
į dėlių’.”

To mušimo pasėkoje, sako 
Cox, jam, pažeistas ausies bub- 
nęlis ir'viena akis. Dėl to jam 
vienas ,daiktas kartais matosi 
kaip ’ eiti. ’ ; ' • 1

Cox ‘ reikalauja iš miesto 
$150,000 atpildo už sužaloji
mą. .

Teismas užgyre 
Feinberg įstatą

Aukščiausias šalies teis
mas 6 balsais prieš*3 nuspren
dė palaikyti galioje Feinberg 
įstatą.

Tas įstatas įgalina mokyk
lų ir mokslo • priežiūros val
dininkus (regents) tapti ra- 
gangaudžiais prieš mokytojus. 
Įgalina juos raustis į mokyto
jų pažiūras ir juos cenzū
ruoti ir bausti už ponams ne
patinkamą pažiūrą ar narys
tę organizacijoje.

Brcoklyne sąjūdis už 
butą visiems

St. Gedrge Hotel salėje pra
ėjusio sekmadienio popietį į- 
vyko American Labor Party 
sušaukta masinė konferencija. 
Turėjo gerų kalbėtojų. Tarpe 
kitų, kalbėjo Mrs. Eslanda 
Goode Robeson, paskubusiojo 
dainos ir vaidybos artisto 
žmona. Ji pasakojo apie Af
rikos liaudies kovas.

Taipgi kalbėjo Dr. Alpheus 
Hunton, Mrs. Mineola Inger- 
soil, Paul Ross. Tai tas pats, 
kuris, sėkmingai išvedė Stuy- 
vesaht Town projekte kovą 
prieš diskriminaciją ir prieš 
persekiojimą tų, kurie nenusi
lenkė diskriminacijai.

Konferencija nutarė siųsti 
atstovus maršavime į Albany 
kovo 4-tą protestui prieš kėli
mą fėro. Ir tuo pat nuvykimu 
darbuotis už teisę negrams, 
portorikiečiams ir visiems 
gauti butą visuomeniškuose 
projektuose.

Taipgi nutarė reikalauti li
goninės ' Bedford-Stuyvesant 
sričiai. Reikalauti darbų dis
kriminuojamoms tautinėms 
mažumoms. Reikalauti perda- 
linimo' politinių dištriktų taip, 
kad ir negrų liaudis galėtų 
išrinkti savo atstovus.

SERGA
Prieš keletą dienų pavo

jingai susirgo menininkė 
Adelė Rainienė. Daktaras 
nustatė, kad liga esanti in
fluenza.

Vos suspėta laiku penicil- 
lino pagalba. Trečiadienį 
jau pasireiškė persvyra ge- 
rojon pusėn.

Greito pasveikimo! V.

Lėktuvų stotis 
perdaug brangi

Didžioji lėktuvams stotis 
Queens apskrities sekcijoje 
vadinamoje Idlewild mažiau
sia' tevartojama. Kompanijos 
vengiančios ją pasinuomoti 
dėl to, kad nuoma esanti per
daug brangi. Kita priežastis— 
toliau nuo miesto centro.

Stotis turi 5,000 akrų plo
tą, 9 kartus daugiau už La
Guardia stotį ir daugiau negu 
kita tieji už NewaTko stotį. 
Bet skridimų Idlewild stoty
je bėgiu vienerių metų per
nai buvo po 94 per dieną. La- 

I Guardia stotis turėjo po 500, 
i New ark as 274.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

Lietuvių Tautiško Namo Bendro
vė rengia dideli pasismaginimo vak. 
kovo 8 d., 1952. Sakom, jog bus di
delis, nes bus užimta visa svetainė, 
kur bus visokių valgių ir gėrimų. 
Šokiams gros didelė orkestrą. Visi 
nariaia kurie būsite šiame baliuje, 
gausite dividendus, tai galėsime pa
ūžti. — J. V. (46-47)

WORCESTER* MASS.
Ko reikia iš vaistinės, pirkite iš 

Ideal Pharmacy, 29 Kelly Square. 
Čia galite nusipirkti ir dienraštį 
Laisvę paskiromis kopijomis.

(44-54)

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 

—ųž griežtai žemas kainas.
Reęeptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233
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PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 TeivEyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174

CGZAMINUOJAM AKIS
RAŠOME RECEPTUS ‘

DAROME IR PRII AIKOME
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394^98 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S .1
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas

306 UNION AVENUE
9

Gerai Patyrę Barberial
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Aido Choras
Choro reguliarč pamoka j- 

vyks šio penktadienio vakaro 
8 valandą, Liberty Auditorijos 
Music Room. Visi choristai 
prašomi dalyvauti.

Choro Prezid.

PARDAVIMAI
EKSTRA PARSIDUODA

Gera proga, kas norėtų įsigyti 
kamerą krutamu paveikslų, kuri 
nutraukia paveikslus ir garsus užre- 
korduoja tuo pačiu kąrtu, — vadi
nasi sound camera į6 mm, auricon 
single system camera, gerame sto
vyje. Nauja kainavo $1,600. Dabar 
parsiduos už prieinamą kainą, nes - 
reikia greit parduoti. Taipgi parsi
duoda ir kitokį įrengimai, gražiai 
spalvuotų filmų scenos, arba ištisi 
veikalai, kaip tai, "Kuprotas Ože
lis,” “Paparčio Žiedas,” “Birutė” ir 
taip iš viršui minėtų veikalų aęski--^' 
romis scenomis. Prašau greit atsi
saukt: G. Klimas, 271 Ridgewood 
Ave., Brooklyn 8, N. Y. (47-49)

SUSIRINKIMAI
IILIZAHETH, N. J.

Liet. Darb>-Suslv\ 33 kuopos su
sirinkimas įvyks tr'eciadienj, 12 d. 
Kovo (March), 8 v. vak., 408 Court 
St. Nariai, dalyvaukite, bus svarbių 
reikalų aptarimui. — Kviečia Val- 

! dyba. (47-48) «

LAWRENCE, MASS.
Svarbus LDS 125 kuopos susiLę^. ' 

kimas įvyks kovo 10 d., 2 vai. (po 
pietų, pas draugus Milvidus, 200 Ar
lington St. Visi nariai ir narės pri- 

, valote dalyvauti, nes turime labai 
svarbių reikalų aptarimui. Visi bū
kite laiku. Taipgi atsiveskite naujų 
narių prirašymui. Katrie tebėsate 
nepasimokėję narinių duoklių, tuo
jau pasimokėkite.

Pirm. S. Penkauskas 
Sekr. M. Milvidienė.

(44-47)

DETROIT. MICH.
LLD 188 kuopos nepaprastai svar

bus susirinkimas įvyks 9 d. kovo, 11 
va), ryto, 2934 Yemans St., Ham- 
trameke. Tai yra ant Rusų Restau- 
ranto viršaus. Čia turėsime galybes 
svarbiausių reikalų svarstyti ir nau
jų tarimų daryti. O labiausia pagei
daujame mūsų tas taip mažas duo
kles į LLD Centrą jau šį mėnesį 
užbaigti mokėti. Už tai. būkime su
sirinkime visi. Ir naujų narių nepa
mirškime atsivesti. — LLD narys.

(46^»

BINGHAMTON, N. Y..
ALDLD 20 kuopos įvyks svarbus 

susirinkimas kovo 14 d. Seniai mes 
beturėjome skaitlingą susirinkimą, 
todėl padarykime šį susirinkimą 
skaitlingą ir neatsilikime su mokes- 
timis, nes mūtų kp. nariai neturi 
būt paskutiniai. Todėl pribūkime vi
si ir visos 7:30 vai.' vak. į Lietuvių 
Svetainę. Bus išduotas raportas 
knygų peržiūrėjimo komisijos. — 
Prezid. J. Vaicekauskas. (46-47)
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Matthew A. 
BUYUS 

(BUTAUSKAS) 

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 uždaryta




