
Skaudi diena Amerikai.
“Išvytas dievas.”
Baime ir melas.
Gražiai atsiliepė.
JOfiminal iškos sutros, 
y Rašo A. BIMBA 

—:----- < ------------- -
Teismo

nuosprendžių prieš sveturgi- 
mius, vienas lietuviškas pik
tas sutvėrimas viešai suriko: 
“Kovo dešimtoji buvo skaudi! 
diena JAV komunistams.”

Toks piktas džiaugsmas j 
yra jau gana sena ir žiauri is- : 
tori ja. Kai 1923 metais Mus- 
solinis įsigalėjo Italijoje, buvo Į 
trumparegių ir kvailių, kurie ; 
sakė: Puiku! Jis sudoros ko- ; 
munistus. Visiems bus ramiau ! 
gyventi...

Kai 1926 metais Smetona-' 
Krupavičius sušaudė komunis- j 
tų grupę Lietuvoje, buvo lie- j

Tai puiku! Dabar bus išnai
kinti visi komunistai...

Kai 1933 metais Hitleris 
pasileido prieš komunistus, ir
gi atsirado biaurių sutvėrimų, 
kurieV nesitvėrė džiaugsmu.
I. Dabar visi žinote, kokia is
torija tie džiaugsmai pasibai
gė. Gavo i kaili 
džiaugėsi. Paskui 
jais spjaudėsi.

ir tie kurie
krau-

buvoKovo dešimtoji 
d i diena visai Amerikai 
rikos demokratijai, 
Amerikos žmonėms. Tik
paregiai to šiandien neįmato, 
o piktavaliai tuo džiaugiasi.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

TIIE

Richmond Hill 19, N. Y., Penki., Kovo (March) 21, 1952

I TRUMANO MINISTRAS REIKALAUJA 
I NAUJO, AŠTRAUS ĮSTATYMO PRIEŠ 
I PROGRESYVIUS UNIJįJ VADOVUS
D. Federacijos ir CIO vadai 
priešinasi tokiem įstatymam

Washington.— Darbo de- CIO p r e z i d e n t a s Philip 
partmento sekretorius - mi- Murray 
nistras Maurice J. Tobin mams naujų įstatymų prieš 

“komunizmą unijose.” Kai- 
bedami SeJiato komisijoj 
darbiniais reikalais., Green 
ir Murray pareiškė, jog to
kie įstatymai dar aršiau ap
kapotų unijų teises.

tokio

ben-

reikalauja naujo įstatymo 
prieš progresyvių vadovau
jamas unijas. Sako, tas 
įstatymas turėtų užgint 
samdytojams derėtis su to
kiomis unijomis, kurias val
dinė Darbo Santykių Komi- 
si ja paskelbs kaip ■ “komu
nistų vadovaujamas.” 

Suprantama, jog 
Trumanas už giria 
įstatymo reikalavimą.

Tobinas, glaudžiai
dradarbiaująs su preziden
tu, pasakoja, kad negalima 
pasitikėti progresyvių uni
jinių vadų priesaikomis, jog 

Pranciškonu organas prane-1 jie nėra komunistai. Tokių 
ša, kad Lietuvoje “bolševikai Į priesaikų reikalauja Tafto- 
išvijo iš viešojo gyvenimo die-1 
vo vardą.” Keista: kodėl die
vas davėsi būti išvytu ?

Bet, žinoma, melas: Lietu-! 
vnie^ bažnyčių pilna, kunigų • 
yrantiek ii-tiek, tikintieji mel-Į 

t Uiasi laisvai ir atvirai.
O kad bažnyčių ir kunigų 

biznis dievo vardu menkėja, 
žmonėms apsiginkluojant mo- ‘ 
kslo žiniomis, tai1 tiesa. Bet tai ! 
jau tokie laikai, č’ia jau rei- ■ 
ketų kaltinti mokslą ir apšvie- i

Hartley’o Įstatymas.
Darbo Federacijos prezi

dentas William Green ir

KUR DĖSIS SUKČIAI?
Kairo, Egiptas. — Egipto 

premjeras Naguib Hilaly 
ketino išravėt savo sukčius 
valdininkus. Sako, tam pri
tarė ir prezidento Trurna- 
no valdžia.

priešinasi

Anglai protestuoja Frankui 
prieš ju bažnyčios ardymą

Eondon. — Anglų valdžia 
pasiuntė protestą fašisti
niam Ispanijos valdovui 
Frankui, kad fašistai už
puolė ir ardė anglų protes- 
t an tų bažnyčią Sevilles 
mieste. Anglija .žada rei
kalaut atlyginimo už pada
rytus bažnyčiai nuostolius..

Franko fašistai katalikų 
vardu taip pat -degino ir 
daužė kitas protestantų

Ike gavo labai daug 
balsy Minnesotoje
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štai koks aiškus prieštaravi
mas : Per vieną bumps pusę 
visur šaukiama, kad mums, 
Amerikai, ir visam “laisva
jam” pasauliui grūmoja mirti
nas pavojus iŠ Sovietu pusės. 
Jie esą baisiai galingi ir apsb ' 
ginklavę nuo kojų iki galvos. Į 
šiomis dienomis ypač pradėjo 
mus gąsdinti Sovietu aviaci
jos galybe.

Taip sakoma, kai reikalai!- j 
jayha iš Kongreso pinigų mili-, 
tavuzmo ir ginklavimosi reika- j 
Jams.

,,

' Vakaru Europos žmonės
neigia bauginimus 
“sovietiniu pavojum”

--------------1

New York o World-Tele
gram ir kiti Scripps - How
ard laikraščiai rašo:

Bet per kitą burnos pusę ’ 
nuolat kalama ir zalatinama, į 
kad tas socialistinis kraštas 
esąs tikras ubagą kraštas, 
kraštas molinėmis kojomis, jo 
žmonės esą ir alkani ir nuogi.

Kur nors čia yra be galo 
daug didžiausio melo.

žinau, jog pastebėjote, kad 
paskutiniais laikais Laisvėje 
labai pagausėjo koresponden
cijos. Į paraginimą daugiau ir 
dažniau Laisvei rašinėti atsi
liepimas labai gražus. Tai la
bai džiugu.

Džiugu taip pat, kad jau 
visoje eilėje kolonijų veikėjai 
ir organizacijos susirūpinusiai 
ruošiasi Laisvės 
tūkstančių dolerių 
iui. Kai kur jau 
deda rinkti.

vakarų Europos kraštai tik 
lėtai ginkluojasi — klauso 
Amerikos, kuri reikalauja 
ginkluotis. Bet dauguma tų 
saliu žmonių netiki ameri
kiniais gąsdinimais, kad 
Sovietai gręsią juos užpul
ti. Todėl žmonės šaltai žiū
ri ir Į ginklavimąsi.

Prancūzų dauguomenė 
bijo karo, nenori jo ir vis. 
dar laiko vokiečius, o ne 
Sovietus, aršiausiais Fran- 
cijos priešais.

Taip sako World - Tele
gram, pasiremiant United 
Press ir Associated Press 
korespondentų pranešimais.

Stassenas

dešimties 
fondo va- 

ir aukas įra-

sumanymas 
pastoviai ap-

Jankiai skubinasi 
pačiuotis su japonėm

Kongrese yra 
oficiališkai leisti 
sigyventi ir tapti piliečiu Bo- 
ris/Kowerdai, kuris 1927 me 
/.a A nušovė Sovietų ambasa
dorių Lenkijoje Peter Woy- 
kov.

Durys atidaromos krimina- i tav 
liškoms sutroms. Tuo tarpu Jų 
apie du šimtai gerų, padorių jų 
svcturgimiij skiriami išdepor-

Tokio, Japonija. — Dar 
keli šimtai Amerikos karei
viu skubiai susituokė s.u 
japonėmis pirma, negu išsi
baigė įstatymas, leidžiantis 
jiems parsigabent nuotakas 
į Jungtines Valstijas.

Viso apie 8,000 jankių 
yra vedę jūpones.

Minneapolis, M j n n.—N o - 
mi nacijose kandidatų i p re
zidentus republikonas gene
rolas Eisenhoweris gavo 
1.06,788 balsus, nors jo var
das nebuvo įdėtas j oficia
lius balsavimu sąrašus Min
ia q so tos valstijoje.

Patys piliečiai įrašė Ei
senhower) kaip kandidatą, 
visaip silebizuodami jo var
dą: “Ikie,” “Eisenhuffer,” 
“Tzenhour” ii’ kt.

Už balsavimams idėta 
(republiko n ą ) Haroldą 
Stas.seną buvo paduota 
128,134 balsai.
yra tris kartus buvęs Min- 
nesotos valstijos guberna
torium.

Oficialis valstijos demo
kratų kandidatas į prezi
dentus senatorius Hubert 
Humphrey gavo 98,704 bal
sus.

Kiti pačių balsuotojų įra
šyti kandidatai gavo seka
mus balsų skaičius:

Demokratai
Trumanas — 3,602; 

Kefauver 19,783.
Kiti republikonai
Sen. Taftas.—23,966; 

lifornijos guber n a t o r i u s 
E ari Warren 5,173: gen. 
MacArthur 1,536; Ed. Slet- 
tedahl 21,339.

Tokios balsavimu pasek
mės iš 3,350 apskričiu. Dar 
skaičiuojama balsai iš po
ros šimtų kitų apskričių.

sėn.

ka

ORAS.—šilčiau ir apsi-

rimui. Jie nieko neužmušė, 
nusidėjimas tik tame, kad 
politinės pažiūros nepatin- 
mūsų viešpačiams. ,

ANGLIJA URMU STA
TYS KARO LĖKTUVUS

Eondon. — Anglijos sei
mas paskyrė $1,209,392.000 
sparčiausiam karinių lėk
tuvų statymui.

Ton pinigų sumon įeis ir 
šimtai milijonų .dolerių iš 
Amerikos.

svečiuose pas Graiki-Eisenhower (kairėje)
Paul. Jis ten buvo nuvykęs tartis dėl dides- 

fašistinės valdžios apginklavimo Ameri- 
doleriais.

Generolas 
jos karalių 
nio Graikijos 
kos ginklais ir

Francija prašo Ameriką 
ir Angliją apsaugot nuo 
būsimos vokiečių armijos

—Franci jos val- 
tokio vokiečių

armija.
Francijos u ž šie ni o

sposo:
Vakarų Vokietijos val

džia, pagal amerikonų įsa
kymą, rekrutuos vokiečių 
kariuomenę kaip sudėtinę

Įjos prieš komunizmą 
Bet kiel

■ •’•iai gal i
, riuomene
I armijos ii; pavers

ks savo ka-
tarptautinės

ją sava-

ŠIMTAI MILIJONŲ DOL. 
IŠEIKVOTA KARINĖM 
STOVYKLOM MOROKKOJ
Kompanijos grobia sau pelnus 
iš karines statybos “jovalo”

Washington. — Senato Į mokratas Lyndon B. John 
komitetas tyrinėja skan- 'son, išklausęs liudijimu, na
dalą, kaip bergždžiai eikvo- Į reiškė: Visa ta statyba — 
jama šimtai milijonų dole- j tai tik “bjaurus jovalas.”

Valdžia buvo užsakius 
Atlas kompanijos kontrak- 
toriams pastatyti ir pilnai 
įrengti 1951 metais penkias 
lėktuvų stovyklas Morok
koj, taip kad jau tais me
tais amerikiniai bombone
šiai galėtų iš ten bombar- 
duot Sovietų Sąjungą, “jei
gu reikėtų.”

riu karinėms lėktuvu sto-* €

j vykioms statyti Morokkoj, 
' Francijos kolonijoje Šiauri- 
i nėję Afrikoje.

Komiteto pirmininkas de-

ų Į 
ministras Robertas Šuma
nas. numatė toki pavojų ir

nie, reikalavo:

Anglija' turi pasižadėt ii' 
stipriai užtikrint. kad neleis 
ginkluotiem vokiečiam pa
sitraukt iš bendrosios tarp
tautinės armijos, ir uždraus 
jiem sudaryt savistovią \ a-

Brazilijos žmones puolė ginklų 
\ sandelius ir armijos patalpas

Rio de Janeiro,

i pė kariuomenei pasiruošti
1 slopint komunistinius bruz-
i dėjimus. Pasakoja, kad

kilimą prieš valdžią, minė
dami 30-metinę sukaktį nuo 
savo partijos įkūrimo.

Būriai žmonių užpuolė 
ginklų sandėlius ir kareivi
nes Natai mieste. Valdžia 
sako, kariuomenė atmušė 
komunistus.

Policija suėmė keliasde- 
šimts žmonių, skleidusių la
pelius su atsišaukimais už 
taiką. Lapeliai ragino ne
duoti nė vieno Brazilijos

a me r i kiniam ka- 
ir paremti 
na suruošt 

Penkių Didžiųjų konferen
ciją dėl santaikos.

Kuomet policija darė me
džioklę prieš komunis.tus, 
tuo laiku buvo paskleista 
dar šimtai tokiu atsišauki
mų prie karinės Jungtinių 

Į Valstijų atstovybės sostinė
je Rio de Janeiro.

Valdžia nuogąstauja, kad 
armijoj plinta komunistų 
įtaka. Sakoma, esą komu
nistų net tarp valdininkų, 
kurie dirba paties preziden
to Getulio Vargaso rasti- 
nėse.

kareivio
rui Korėjoje
■Sovietų siū

Kubos policija rengiasi 
šaudyt gen. Batisto priešus

Havana, Kuba. — Jau 
dvi dienas paeiliui policija 
šaudė 
kurie

oran virš žmonių, 
būrėsi demonstruot 
diktatorių generolą 
Batistą, užgrobusį 
prezidentystę.. Gra- 

šaudyti Į jo
Kubos 
sino tiesiog 
priešininkus.

Batista isake uždaryti vi
sas priešingas jam darbo

Suiro plienininky 
derybos su bosais

Washington. — Praneša
ma, kad pertrūko bei sui
ro derybos tarp Plieno 
Darbininkų Unijos ir kom
panijų.

Valdžios tarpininkai de
rybose siūlė pridėti darbi
ninkams apie 20 centų al
gos per valandą. Kompa
nijos atmetė pasiūlymą. ,

Unija buvo . nusitarus 
streikuoti, pradedant nuo 
ateinančio sekmadienio vi
dunakčio. Valdžia prašė 
dar dvi savaites palaukti.

Platusis unijos komitetas 
ketvirtadieni pradėjo svars
tyti valdžios prašymą.

Valdininkas numušęs 
$20,600,000 taksy

Washington.—Buvęs tak
sų kolektavimo pareigūnas 
Adrian Ash atgavo 20 mi

skirta 450 milijonų dolerių. 
Atlas kompanija jau sunau
dojo daugiau kaip pusę tų 
pinigų, bet iki šiol pastatė 
tiktai dvi prastas stovy- 

tai be tinkamu
Įrengimų.

Vyriausias kompanijos 
inžinierius John W. Leahy 
bandė paspartinti darbą ir 
reikalavo, kad kompanija 
liautųsi taip eikvojus ir 
grobus valdžios lėšas, Už 
tai kompanija pavarė Lea
hy, kaip kad jis liudijo se
natoriams.. Jisai patarė

gavingą statybą Morokkoj.

Knibždėte knibžda 
naciai vakarinės 
Vokietijos valdžioj

Bonn. Vokietija. — Soci
alistai reikalauja pašalint 
prof. Walteri Hallsteiną ir 
kitus nacius, iš vakarų Vo
kietijos valdžios.

žinai laikraščių sakė: Va
karinės Vokietijos premje
ras Adenaueris. dabai’ turi 
daugiau nacių savo užsienio 
reikalų ministerijoje, negu 
turėjo Ribbentropas, pasku
tinis Hitlerio užsienio rei
kalų ministras.

Vakarinės Vokietijos 
socialistai remia

Jau 106,671 amerikonas 
nukentėjo Korėjos kare

Washington. — Apsigyni
mo departments pranešė 
kovo 19 d., jog iki pereito 
penktadienio jau 106,761 
amerikonas nukentėjo per 
karo veiksmus Korėjoje, 
skaitant užmuštuosius, su
žeistuosius, belaisvius ir 
dingusius. Per savaitę iki 
šio pranešimo tokie ameri
konų nuostoliai padaugėjo 
213, nors buvo “aptilę” ka
ro veiksmai.

Oficialiai paduodama se
kamieji amerikonų nuosto-

Filipinai apriboja 
amerikonų atęivybę

Manila. — Filipinų įsta
tymas leidžia priimti tiktai 
500' amerikonų per metus

Bet yra Įstatymo papildy
mas, pagal kurį Filipinai 
gali įsileisti dar 1,200 ame
rikonų per metus, kaip rei
kalingus technikus bei spe
cialistus. .

Filipinų prezidentas. Elp. 
Quirino prašė savo kongre
są dar 5 metams pratęst 
amerikinių specialistų Įsi
leidimą.

Užmušta 18,567, sužeista 
75,694, be žinios dingo 9,- 
074, nelaisvėn pakliuvo 1,-

058; o 1,378, kurie pirmiau 
buvo paskelbti dingusiais, 

įjau atsirado.

mųjų paveikslų kompanijai. 
Tuos taksus jis perdirbo į 
“permokėjimus,” kurie to- 

I dėl ir buvo sugrąžinti.
Ash gavo daugiau kaip 

$10,000 kyšių iš audeklų

iz! Soviety pasiūlymą
Bonn, Vokietija. — Soci

alistų atstovai vakarinės 
Vokietijos seime remia 
naująjį Sovietų pasiūlymą 
dėl visos Vokietijos, sujun-

fabrikanto Alexanderio Os- gimo Į vieną valstybe ir del 
trikerio New Yorke. Ky-! taikos sutarties su ja. Jie
sius jis vadina “paskolo
mis.”

Ash nuo 1946 iki 1950 m. 
gavo viso $40,100 algos iš 
valdžios; bet tuo tarpu “pa
sidarė dar $22,390 pašalinių 
įplaukų.”

Kongreso Atstovų Rūmo 
komitetas toliau tyrinėja 
Asho gautus kyšius už tak
sų numuši nė j imus.

sutinka, kad Keturi Didie 
ii — Amerika, Sovietų Są
jungą, Anglija ir Franci- 
jat— išvien spręstų tuos 
klausimus.

Socialistai peikia premje
ro Adenauerio išsisukinėji
mą nuo šio pasiūlymo. O 
jie yra stipriausia opozi
cinė partija vakarų Vokie
tijos seime.

Maskva. — Tapo įšventin
tas staro vierų (sentikių) 
arkivyskupas Flavian.

Merida, Mexico. — Sudu
žo meksikinis lėktuvas; 
žuvo 10 žmonių.
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DAR DEL TAIKOS SUTARTIES
SU VOKIETIJA

TIE AMERIKIEČIAI, kurie priešinasi Vokietijai ap- 
yienyti, kurie priešinasi Tarybų Sąjungos vėliausiam 
siūlymui, stato tokius argumentus: Jeigu Tarybų Są
junga nori iš tikrųjų taikos, jei ji nori taikos sutarties 
su apvienyta Vokietija, tai kodėl jie delsia dėl taikos 
sutarties sudarymo su Austrija?

• Girdi, Austrija yra mažytė šalis, Austrijos klausimas 
nėra toks painus, kaip Vokietijos, tai su ja ir reikia, pir
miausiai apsidirbti.

Mes nežinome, kaip ten yra' dalukai su Austrija, bet 
svarbu pažymėti tai, kad taikos sutarties sudarymas-su 
Austrija savaime išsispręs, kai bus išspręstas Vokietijos 
klausimas.

Vokietijos klausimas—svarbiausias klausimas. Vo
kietijos apvienijimo, iš Vokietijos okupacinių jėgų iš
traukimo reikalas—svarbiausias reikalas. Išspręsk ge
rai Vokietijos likimą, tai kiti europiniai reikalai bus 
labai lengva išspręsti.

Štai, kodėl Tarybų Sąjungos nota-projektas Vokieti
jai apvienyti turi labai svarbios reikšmės!

Spauda skelbia, jog visoje Vokietijoje ši nota sukėlė 
didžiulio susidomėjimo ir' jai pritarimo.

'Vokietijos social-demokratų partija andai viešai pa
reiškė, kad ji stoja už notoje esamus dėsnius, už jų 
svarstymą. Ji stoja už rinkimus ir už krašto apvieni- 
jimą.

Social-demokratai reikalauja Bonno valdžios, kad ji 
tuojau, nedelsiant ragintų Jungtinių Valstijų, Francū- 
zijos ir Britanijos vyriausybes priimti Tarybų vyriausy
bes siūlymą, kad tuojau būtų sušaukta keturių didžiųjų 
konferencija Vokietijos likimui spręsti.

New* York Timeso korespondentai praneša, kad An
glijoje ir Francūzijoje taipgi prasidėjo nemažas bruz
dėjimas už tokios konferencijos sušaukimą.

Tik Washingtono vyriausybė atkakliai prieš tokią 
keturių didžiųjų konferenciją laikosi. Žmonių pareiga 
raginti ją neatmesti tarybinės notos.

Šiuos žodžius rašant, mūsų krašto, Francūzijos ir Bri
tanijos vyriausybės gamina Tarybų Sąjungai atsakymą.

’ Koks jis bus, matysime neužilgo.

DEL TŲ ASTUONIŲ BILIJONŲ
KONGRESAS dar nepasWre tų .astuonių bilijonų do

lerių, kurių prezidentas Tr< 
nuli europinių kraštų. Iš t( 
dalis eitų atgaivinimui Vakarų Vokietijoje nacių armi- 
JOS.

Valdžios atstovai, jų tarpe'ir apsigynimo sekretorius 
Robert Lovett, prisimygusiai reikalauja, kad Kongresas 
išklausytų prezidento Trumano reikalavimo ir paskir
tį'‘kitų kraštų ginklavimui tokią sumą, kokios preziden- 
tas Tori.

Tačiau tiek kongresipuįiai, tiek valdžios atstovai. ži
no, jog tam projektui Amerikos žmonės nepritaria.
c Jie žino, kad ta milžiniška pinigų suma reikės sukelti* 
Amerikos žmonėms, reikės taksais sudėti. O visgi atro
dą,'kad Kongresas valdžioj klausys; gal ir turės jis drą
sos kiek tiek prašomai Sumai apkarpyti, 'bet vis tik 
-Skirs!

■ i-y? \

...Čia įeina Amerikos žmonės. . Jeigu jie vieningai rei
kalaus savo kongresmanų ir senatorių, kad tos pinigų 
gūnios neskirtų ,tai ir neskirs, pabijos. Juk tik žmonių 
protestai privertė Kongresą “palikti ateičiai” verstinos 
gintarinės lavybos bilių, kurio reikalavo vyriausybė.
v Tas pats galima padaryti ir astuonių bilijonų dolerių 
ginklavimui kitų kraštų paskyrimo klausimu.

tanas reikalauja ginklą vi
sumos, kaip žinia, didelė

ĮLEIDO IR TEN!
' '"‘AMERIKINĖ KONFERENCIJA taikai ginti, kaip ži- 

nia, buvo šaukiama Brazilijoje, Rio de Janeiro mieste.
‘FTo krašto prezidentas Vargas sutiko nekliudyti kon
ferencijos šaukėjams, sutiko leisti taikos šalininkams 
Nusirinkti.

• Deja, kai konferencija jau buvo rengiama, to paties 
-Vargaso valdžia, instruktuota ^ashingtono, atsisakė 
leisti konferencijai susirinkti.
G Tuomet šaukėjai nutarė konferenciją šaukti Urugua- 
juje, jo sostinėje Montevideo .mieste.

Kai viskas buvo paruošta, Uruguajaus valdžia, matyt, 
. pagal to paties Washingtono įsakymus, atsisakė leisti 

konferencijai susirinkti.
tai ’ne •tragedijai!

tarpe 
lie-

KATRAS DIDESNIS 
KARPIUS AR 
GRIGAITIS?

Vilnyj skaitome:
Reakcinių makliorių

prasidėjo polemika, kuri 
čia praeitį jų sukurtos ‘ Ame
rikos Lietuvių Tarybos.”

Buvęs “Dirvas” redaktorius 
K. Karpius pakabarkštino 
Grigaitį, pažemindamas jį pa
sakymu, kad ne Grigaitis bu
vo pirmuoju tos tarybos sekre
torium, bet jis, Karpius.

Grigaitis pasijuto kaip įgil
tas ir sučirškė prieš Karpių: 
meluoji, tauški, per akis iš
kraipai istoriją, fanatiškai el
giesi ir taip toliau. (“Naujie
nų” Nr. 59,)

Duetas, žinoma, dar nepa
sibaigė. Karpius . negi tylės. 
Nenutylėjo ir “Draugo” mari
jonai. “Draugas” mano, kad 
teisėju turi būti jis.

Pontifikališkoj dvasioj pa
rašytame editoriale “Drau- 

padaro nuosprendį, kad 
istorija teisinga, 

gerai padarė, kad
Karpius 
tarybos 

Pirmuoju 
buvo ne

PASKYRĖ $500
SLA, kaip žinia, gyvena 

krizę: ligoje pašalpos • na
riams sumažintos, lėšų fon
das silpnas. Deja, kaip pra
neša to Susivienijimo or
ganas Tėvynė, SLA pild. 
taryba paskyrė' Amerikos 
Lietuvių Tarybai $500!

Didesnei SLA narių pa
juokai, Tėvynė rašo, jog 
tie pinigai paskirti “Lietu
vos laisvinimo darbams”!

Grigaičiai ir Šimučiai, 
ALT bosai, Lietuvą išlais
vins!

Eikit jūs, ponai, eikit!

gas
Karpiaus 
Karpius 
šį klausimą iškėlė.” 
teisingai užfiskavo 
atsiradimo pradžią, 
tarybos sekretorium
Grigaitis, bet Karpius. Taryba 
įsikūrė ne tada, kada Grigai
tis pradėjo sekretoriauti, j bet 
Pittsburgh^, rugsėjo 10 d. 
1940 metais, kada sekretorium 
buvo išrinktas Karpius.

šis “Draugo” nuosprendis 
yra labai skaudus antausis 

tarybos gi- 
vėlesne data, 
prisidėjo so- 
Pittsburgho

grigaitininkų ne- 
Jie net nebuvo pakvies-

Grigaičiui, kuris 
mimą užfiskavo 
kuomet prie jos 
čia 1 demokratai, 
suvažiavime 
buvo.
ti. Iniciatorium tarybos buvo 
Romos Kataliku Federacija.

šimučio organas įgylė Gri
gaitį daug skaudžiau negu 
Karpius, šimutis juk yraj tary
bos pirmininkas. Ir štai teisin
ga ne Grigaičio, bet 
istorija. Argi tai ne 
Grigaičio adresu?

BJAURUS 
LAIKRAŠTININKAS

Tūlas Leonard Lyons 
niūjorkiškiame dienrašty j 
Post ragina Julius ir Ethel 
Rosenbergus, kad jie mela
gingai bandytų išdavinėti 
kitus žmones, tai patys bū
sią išgelbėti nuo mirties. A- 
budu Rosenbergai, kaip ži
nia, buvo nusmerkti mirti 
už atomo “paslapčių” išda
vimą Tarybų Sąjungai 1945 
metais, kai Tarybų Sąjunga 
išvien su mūsų kraštu ka
riavo prieš fašistinę ašį.

Sulyg laikraštininku Ly
ons: jei prieš tave yra su
darytas koks nors sąmoks
las./ tu tapai suimtas ir nu- 
smerktas, tai sugalvok ko
kią nors šelmystę ir šelmiš
kai apkaltink kitus žmones, 
tuomet tu būsi O. K.

1 Ar ne šlykšti politika!

K ar pi aus 
kiaulyste

piaus dvikova eina 
ro. Tai primena tą Ch'arlie 
Chaplino filmą, k u r i o j e 
Mus.solinis su Hitleriu var
žosi dėl to, katras iš jų 
aukščiau, atsisės.

Kiek tai liečia pažangią
ją Amerikos lietuvių visuo
menę, ji gerdi žino, jog 
abudu tuodu didvyriai — 
politiniai kazlėkai, menka
verčiai tipeliai. Keiksmuo
se ir kvailybėse, tiesa, Gri
gaitis Karpių pralenkia, 
bet nedaug.

deLuna-

KIEK TŲ VYSKUPŲ!
Marijonų Draugas prane

ša:
Ratal. Bažnyčia kasmet iš

leidžia metraštį (“Annuario 
Pontificio”), pateikiantį ži
nių apie Bažnyčios adminis
traciją, atskirų kraštų vysku
pijas, religines bendruomenes 
— vienuolijas, jų statistiką. 
1952 m. metraštis turi 1485 
psl. ir skelbia tokius davinius: 
Bažnyčioje šiuo metu yra 277 
metropoliniai vysk, sostai, ei
linių reziclencialinių vyskupų 
„ 1,111. Pijaus XII valdymo 
laiku įkurtos 85 naujos vysku
pijos. Praėjusiais metais mirė 
du kardinolai: Daugherty — 
Philadelphijos ir Sapieha —- 
Lenkijos; arkivysk. ar vysku
pų mirusių — 76.

Pranciškonai laukia 
naujo karo

.Atvirai ir ciniškai Pran
ciškonų Darbininkas (kovo 
11 d.) kalba už naują karą. 
Gerai, kad prezidentas Tru- 
manas pasakęs kalbą į 
“bolševikų pavergtus žmo
nes.” Tas greičiau prive- 
sįą prie atviro susikirtimo.

Darbininkas * pan e i g i a 
tuos, kurie pasitikį “pa
vergtų kraštų” žmonėmis ir 
laukią revoliucijos iš vi
daus. “Dar mažiau pagrin
do tikėti,” sako Darbinin
kas, “kad gyventojai patys 
gali' pašalinti bolševikinį 
režimą.” . ■

Toliau: “Viduje režimui 
sutelkta, neapykanta tegali 
būti vaisinga, .kai režimą 
stuktels kas iš šalies,”

Kas : 
kad prie tokio “ 
mo” 
ruoštą, 
muoja:

“Tad 
vakarų 
šyvą, girdint valstybės įal- 
vą savo autoritetu jai an
gažuojantis, tegalima gal
voti: tai daroma*- ne.,taita

svarbiausia, ,;girdi, 
' ‘ • “stuktejėji- 

esą jau rimtai pįąsi- 
Darbi.n.inkas ■' pos- 

matant augančią 
propagandinę 6fen-

priešo nervams dilginti; at
eis momentas, kad vakarai 
šiokiomis ar tokiomis prie
monėmis paspaus komunis
tini režimą iš šalies.” v

Reiškia, vakarai pradės 
karą prieš Tarybų Sąjungą, 
Kiniją ir liaudiškąsias de
mokratijas. To pranciško
nai trokšta ir laukia. Tuo 
jie remiasi.

Bet mūsų klerikalai pa
miršta vieną? labai svarbų 
dalyką, būtent: ką pagiedos 
ne tik socialistinių kraštų, 
bet ir kapitalistinių kraštų 
žmonės? Jie karo nenori. 
Jie nori pastovios taikos. 
Savo parašais šimtai mili
jonų taip pasakė. Kai vals
tybių galvos angažuojasi 
karui, jų žmonės angažuo
jasi taikai. Salietis

Iš LLD KVK RAŠTINĖS
Lietuvių Literatūros Drau

gijos Kanados Veikian
čiojo Komiteto rinkimai jau 
praėjo. Rinkimų pasekmes 
paviršutiniai perstatė savo 
pareiškime buvęs K. V. Kb- 
miteto pirmininkas drg. V. 
Strazevičius. Jo pareiški
mas tilpo Liaudies Balse 
1,062 numeryje. Apie rin
kimų smulkmenas praneši
me kuopoms laiškuose;, to
dėl čia apie tai nekalbėsi
me. 1

Naujai išrinktas Kanados 
Veikiantysis Komitetas pa
sižadame dėti pastangas 
mums pavestas pareigas at
likti sulyg Draugi jos rei
kalavimu. Tačiau, be jūsų, 
draugai ir draugės, koope
racijos to negalėtume pa? 
daryti, todėl mes kreipia
mės į visas LLD kuopų val
dybas ir į visus LLD na
rius, prašydami jūsų glau
džios: ir tikrai draugiškos 
k o o p eraicijos. Tiktai vi
siem kooperuojant galėsime 
plačiau paskleisti apšvietą 
ir padidinti savo draugiją 
narių skaičiumi.

Apšvietą visuomet žmoni
ja brangino ir jos troško. 
Gi šiame neramiam karo 
kurstymo laikotarpyje ap- 
švieta kiekvienam reikalin
ga, lygiai kaip kasdieninė 
duona. Kanados Veikian
tysis Komitetas, turėdamas 
tą omenyje, pirmame šių 
metų savo posėdyje nutarė 
paskelbti knygų platinimo 
darbuotę laike gegužės mė
nesio. Todėl prašome visų 
LLD kuopų bei pavienių 
narių iš anksto prie to dar
bo rengtis. Sekančiam jū
sų kuopos ‘susirinkime pra
šome išrinkti darbščius kny
gų platintojus.

Greitu laiku bus išleistas 
K. V. Komiteto žinioje esa
mų knygų katalogėlis, kurį 
knygų platintojai gaus ir 
juo pasinaudodami galės 
pasekmingiau pravesti dar
bą. Ir, be to, kiekvienos 
kuopos knygynėliuose ran
dasi nenaudojamų knygų. 
Ko ■ reikia, tai darbščių 
draugų bei draugių, kurie 
pasiėmę po keletą knygų 
aplankytų savo kaimynus 
bei pažįstamus. Be abejo, 
knygų platinimo progą rei
kia panaudoti ir naujų na
rių gavimui į L. L. Draugi
ja

Centras pranešė, kad jau 
pradeda siuntinėti knygą 
“Sveikatos šaltinis.” Cen
tras taipgi nusiskundžia dėl 
blogo finansinio stovio. To
dėl visi privalome rimtai 
susirūpinti duoklių mokėji
mu.

Kai kurios kuopos pasi
moką duokles labai pavė
luotai. Tokį įprotį stenki
mės išgyvendinti. Pasimo- 
kėkime pirm, negu užeis 

. vasaros karščiai, I 
tiems rąmiau ir Centrui ge
riau. Apart to, savo kuo
pą pastatysime garbes ei-

Bendrai, duokles pasimo- 
kėjo 155 nariai. Gauta ke
turi nauji nariai. Juos ga- 
vo 126-ta, 137-ta ir 217-ta 
kuopos.

Aukos knygų fondui
152-ros kuopos nariai, 

Red Lake, Ont., aukojo se
kančiai: M. Deedas, L. Bal
čiūnas, K. Žalėnas 
Shiukštis po $2; J 
ir Ch. Y or e po $1..

137-tos kuopos nariai, 
Montreal, J. Čeponis $1 ir 
antras mažiau.

162-ros kuopos nariai, To
ronto, J. Šliuanba $2 ir J. 
Grigaliūnas $1.50.

Bendrai knygų fondan 
gauta $14.75.

Visiems už aukas širdin
gai ačiū.

LLD Kan. Veik. Kom. 
P. O. Sta. C, Box 1007 
Toronto 3, Ont.

ir Ch.
Juška

Philadelphia, Pa.
Kels gatvekarių f erą

PTC gatvekarių kompanija 
pagarsino, kad nuo balandžio 
pirmos dienos pakels fėrą. 
Dabar yra mokama 15 c. ir 
duoda transferą ant kito 
gatvekario. O jeigu kam dar 
reikia važiuoti trečiu, reikia 
primokėti vienas centas. Tie
sioginiu keliu važiuojant, ga
lima pirkti tokenų, tris už 40 
c. Naujas fėras reikš, kad to- 
kenai bus panaikinti, 15 c. 
bus už tiesioginę važiuotę, 3 
centai už transferą. Priemies
čiuose — vietoje 8 c., bus 10 
centų.

vaikai.
Majoras J. S. Clark labai 

pasipriešino tokiam dideliam 
kompanijos plėšiškumui, ir sa
ko eisiąs į aukščiausią šalies 
teismą, kad kokiu nors būdu 
būtų galima suvaldyti beso
čius kompanijos plėšikus. 
Taipgi majoras betyrinėda
mas kompanijos blogą padėt} 
surado, kad 1 
savo ižde septynis 
dolerių. Tada kompanija pa
siteisindama pareiškė, 
septyni milijonai dol. 
skirti pirkimui naujų 
karių, ir busų, ir dėl 
važiuotės pagerinimų.
ma, kad PTC turi suvirs 20,- 
000 smulkių šėrininkų.
kiek turi didelių magnatų, 
nepasako.

Broad St. ir Market St. 
žeminiai keliai, (subways) ir 
elevatoriai yra miesto nuosa
vybė. Tuos kelius išvedžioti 
kaštavo miestui 172 milijonai 
dol. Kompanija tuos kelius 
nuomuoja (renduoja) nuo 
miesto. Pagal sutartį, kompa
nija privalo mokėti miestui 
nuomos, 4 milijonus dol. į 
metus. Bet ir čia kompanija 
skriaudžia miestą, ir nesumo
ka pilnos miestui rendos. Vė
liausias kompanijos pasiskun
dimas, kad 1 važiuotojų skai
čius greitai mažėja, nes auto-1t 
mobilių skaičius žymiai pasi- \ 
daugino.

Argi čia ne juokingas gat- 
vekariais važiuotojų pašiepi-, 
rnas? Kam tik tenka gatveka- 
riais i)- subvėmis važinėti, vi
si žino, kad visuomet būna 
pilnai prisigrūdę, kad retai 
kada galima atsisėsti. O ret
karčiais būna tiek tirštai pri
sikimšę, kad net šonkaulius 
spaudžia. Pf-egresas.

kompanija step i a 
itynis milijopius ’

kad tie 
esą pa- 
gatve- 
kitokių

Sako-

O 
jie

po-

šis fėro pakėlimas bus sep-j Toronto, Kanada. — Ka
lintas į penkis metus. Kompa- i nados premjeras Louis St. 
nija skundžiasi, •. kad ji oįpej- Laurent bare tuos, 
ruoja gatvekarius su dideliais perša iš anksto užpult Sov. 
nuostoliais. Vien praeito saw Sąjungą, kad “pastot kelią 

nuostolių karui ,iš. JSovietų pųsės.^/Zšio mėnesį turėję i 
$150,000. Jeigu kompanija 
turį tękįus didelius nuostolius, 
tai kaip ji išgalėjo išmokėti šį 
metą savo šėrininkams vieną

kurie

Laurent pasakojo apie^ 
“aršiausią tironiją” Soviet 
tų Sąjungoje, bet kartu

milijoną ir šimtą penkiasde-. persergėjo, kad tai būtų 
šimt tūkstančių dol. dividen- į “akliausia kvailybė mėgint 
du? Iš tokio kompanijos pasi- karu sunaikint sovietinę 
skundimo gali juoktis ir maži valstybę.”

Žinios Laisves Reikalais
džiaugiamės kiekviena 
naujų skaitytojų, kaip

bus pa-1

Visi laukiame pavasario, 'visi 
saulėta diena. O Laisvė laukia 
saulėtos diehos. Nusivilti netenka. Yra rūpestingų žmo
nių, kurie suteikia savo dienraščiui tos linksmybės. Šiuo 
kartu S. Rauduvč iš Pittstono gavo vieną naują prenu
meratorių ištisiems metams. Puiku!

Laikas rimtai subrusti pasiruošimui prie vajaus sukė
limui $10,000 fondo. Tuom reikalu brooklyniečiai. šau
kia susirinkimą penktadienį, kovo 28 d., Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y., pra
džia 8-tą vai. vakare. v

Kiekvienas Laisvės patriotas, kiekvienas apšvietę i 
branginantis žmogus privalo būti tame susirinkime. Šiaz< 
susirinkimas bus pirmas būbno išmušimas musų maršui 
sukelti $10,000 sustiprinimui-savo dienraščio. Brookly- 
nas visada pasirodo stambiai tokių vajų pradžiose, aišku, 
ir šiame vajuje Brooklynas laikysis savo gražios tradi
cijos.

Dovanų savo dienraščiui šiuom kartu suteikė šie prie- 
teliai:

I Mary .Keunas, Perkasie, Pa. .........
Al Verbyla; W. Wyoming, Pa. ....
V. Patgalskas, Rumford, Me. ....
Fran 'Nėtsėl, Gardner, Mass. ....
B. Rauba, Cleveland, Ohio .........
Peter P. Thompson, Simpsin, Pa.
Mrs. T. Fergis, Philadelphia, Pa.
K. Nečiunskas, Brooklyn, N. Y. ..
A. Romauski, Edwardsville, Pa.; John Sandusky, 
Volga, Pa.; J. Matuza, Rumford,Me.; Jos. Yanavage, 
Shenandoah, Pa.,—po $1.00.

Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau 
išspausdinti, už gražias dovanas. Su tokia skaitlinga 
minia nuoširdžių patriotų mūsų dienraštis laikosi ir 
grumiasi su infliacija ir su lietuviškais kryžiuočiais. Ta
čiau kova yra sunki. Finansinė našta, viskam brangs
tant, dar labiau sunkėja. Todėl visi turėkime mintyje 
fondą, kurį pradėsime su 1-ma diena balandžio. Visi 
iš anksto pasirūpinkime, kad jis 'pavyktų.

Kokia tik finansinė parama ateis dienraščiui po šio 
pranešimo, bus skaitoma į $10,000 fondą. Rengkiiįe y 
pramogas, rinkime aukas, bandykime gauti dienraščiui T 
skelbimų ir naujų skaitytojų. Tais būdais, turime su- ' 
kelti fondą ir sustiprinti dienraštį Laisvę.

Laisvės Administracija

$3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00

O dabar pažvelkime,. ku
rios kuopos ir kiek pasimo
kė jo duoklių. Visi turėtume 
imti pavyzdį iš vancouverie- 
čių. Jųjų kuopa pusėtinai 
didelė, tačiau dar sausio 
mėnesį pasimokėjo duokles 
visi jos nariai. Apart to, 
jie- jau gavo du naujus na
rius. - \

Red Lake’o kuopa irgi 
pilnai pasimokėjo duokles, 
taipgi knygų fondui jie pri
siuntė $10 aukų.

Apypilniai pas i m o k ė j o 
> winnipegieciai ir hamilto- 
niečiai. Gerą pradžią pa
darė montrealiečių kuopos,

• Tačiau 
Torontas pralenkė montre- 
aliečius.

Kairo, Egiptas.
nis teismas nuteisė 8 egip- 
tėnus kalėjiman šešiems iki
15 metų už tai, kad jie sau
sio 26 d. dalyvavo riaušėse 
prieš anglus-amerik'onus.

Rįatišininkai degino ame- ypatingai 137-ta.

Kari-

rikonų, anglų, italų ir kitų 
svetimtaučių biznius Kaire. j 2 pusi.—Laisve ( Liberty )-Penk tądien., Kovo-March 21, 4952



Betikėti skausmai
VAIKŲ KULŠYSE

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

MIGDOMIEJI VAISTAI 
IR JŲ DAROMA ŽALA

Kartai?, vaikams staigiai 
suskausta kuisis, arba kelys, 
rodos, be priežasties.

Štai 5 metu vaikutis nak
tį pravirko, kad skauda 
kuisį. Pakilo motina, pa
kaitino kulšį elektrine lem
pa arba uždėjo perleistą 
karštu vandeniu rankšluos
ti, ir vaikas užmigo.

Iš ryto vaikas šlubuoja; 
kulšis opi, bet jau netaip 
skauda.

Kodėl netikėtai pakyla 
aštrus skausmas kulšyje ar 
kelyje? Tam yra daug 
priežasčių. Todėl reikia 
kreiptis į gydytoją arba li
goninę, kad ištirtų, ypač 
jeigu skausmas pasikarto
ja. Tyrimui gi, šalia kit
ko, vartojama ir X-spindu- 
liai.

Kulšies skausmas papras
tai atsiranda dėl to, kad są
nario plėvės gauna uždegi
mą nuo tam tikim bakteri
jų. Tad skauda panašiai, 
kaip turint reumatinį sąna
rių uždegimą, arba artritą.

Taip susirgęs vaikas pri
valo ilsėtis, o tėvai vykdyti 
daktaro nurodymus. Tuo

Nesusikalbame
Ta mink su savo bran

gias kailiniais, padarė “tru- 
v>e]į,” nesusipratimą, ne tik 
demokratų Partijai už ky
šių ėmimą, bet ir man su 
drg. Kaziu Bevardžiu.

Išaiškinimui skirtumo tar
pe mink, ūdros, šeško ir 
žebenkšties. — pasirodo, jog 
naudojam net kelis skirtin
gus žodynus.

Drg. Kazys iš Lalio žody
no duoda šeškui keturis
pavadinimus: fitchet, pole
cat, foumart, skunk.

Aukštesnėje savo rašinio 
eilutėje paduoda ferret kai
po “domesticated polecat 
for killing rats.” Ar iš ti
krųjų taip yra?

Ferret: An animal allied 
(giminingas) to the weasel 
a^d polecat, a native of Af
rica.

A Polecat: A carnivorous 
animal, nearly allied to the 
weas.el which emits an of
fensive smell.

Mink: A quadrupet, al
lied to the polecat and 
weasel.

Išeina dangiška aritmeti
ka: trys asabos, vienas die
vas. Arba, kitaip sakant, 
ar eisi į namą per prieki
nes duris, ar per užpaka
lines, vis tiek viduje rasi 
šešką.

Drg. Kazys sako: “Kai už 
šeškų kailiukų paltą moka
ma šimtai dolerių, tai už 
žebenkščių kailiukų paltą— 
tūkstančiai dolerių.”

Pirmam savo rašinėlyje 
sakiau, jog žebenkštis yra 
mažesnė už voverį. Vasa
rą gyvena akmenų krūvo
se, o žiemą kluonuose. Da
bar pridedu: Ir pas mus 
jos niekas negaudė, idant 
gavus šimtus rublių už jos 
kaįliuką, — kad kokis gra
fai ar .generolas gąlėtų nu
pirkti savo pačiai futrą, pa
siūtą iš žebenkšties kailiu
kų, mokant tūkstančius ru
blių.

Jeigu Amerikos žebenkš
tis yra tokia brangi, tai vis
gi kas nors ją būtų parga-

būdu didžioji dauguma vai
kų ir pagyja per 10 iki 20 
dienu. ' •v

ši liga kliudo vaikus nuo 
keliu iki 10 metu amžiaus. 
Jos ženklai būna šitokie:

Parausta bei patinsta, kū
nas apie skaudamąją vietą, 
pakyla karštis (fyver); kai 
kada atsiranda dusulingas 
kosulys. Vaikas būna iš
siblaškęs., s u s i e r z i n ęs ir 
greitai ašaroja.

Toks laikinis kulšies ar 
kelio sąnario uždegimas ga
li atsirasti nuo alergijos, 
nuo užgavimo, taip pat nuo 
jau persirgtų ligų, -kaip in
fluenza, tymai, šiltinės, 
skarletina bei plaučių užde
gimas (pneumonija).

Bet dažniausiai tam ti
kros bakterijos dasigauna 
į kulšies sąnario plėves ir 
sukelia skaudų uždegimą.

Tas skausmas, tačiau, 
kartais ženklina, kad pra
sideda tikrasis sąnario už
degimas ar kokia kita rim
ta liga. O tatai surasti te
galima tiktai per tyrimus, 
daromus laboratorijose' bei 
X-spinduliais. N. M.

benęs Europon, būtų pasie
kusi ir Lietuvą, bet nieko 
panašaus.

Tarybinėje Lietuvoje yra 
steigiama farmos auginti 
sidabrines lapes ir kitus 
žvėrelius dėl jųjų brangių 
kailiukų, bet apie steigimą 
žebenkščių farmu — nieko 
nesigirdi.

Tad kur dabar padėt tą
I gražią žebenkštėlę? Prie mes studijuojame, 
f kokios veislės ją pris.kaity-
ti?

Lalio žodynas pirmoje, 
lietuviškoje, dalyje sako: 
žebenkštis — weasel. An
gliškoje dalyje weasel — 
šermuonis; žebenkštis.

Mink: nurkė; žebenkštis. 
Taigi “gražioji žebenkštė- 
lė”—šeškas.

Kas per sutvėrimas yra 
ta nurkė, paaiškinimo nė
ra. Tad tegu ji tame žo
dyne ir nurksi...

Apie dydžio skirtumą tarpe 
mink ir žebenkšties jau sy
ki rašiau: žebenkštis ma
žesnė už voverę, o mink, 
pagal paveikslą, kaip pusė 
šuns.

Manau, užteks rašyti apie 
tuos visus “čerepokus” ir 
jųjų giminingumus! J. N.

DRUSKA PAČIUOSE 
VALGIUOSE

Kai kas klausia: Ar kū
nas galėtų gauti gana drus
kos iš pačių valgių, nesū
dant jų?

Taip, Jei žmogus naudo
ja gana mėsos, pieno, gerų 
grūdinių valgių, vaisių bei 
daržovių, tai iš jų gauna 
ir pakankamai druskos.

Bet jeigu oras karštas 
arba smarkiai žmogus fi
ziniai dirba, tai daug drus
kos išgaruoja su prakaitu. 
Tokiuose atsitikimuose ge
riau jaučiasi, jeigu druskos 
dasideda.

London. — Anglai jau 
pradėjo naudot keleivinį ra- 
kietinį lėktuvą. Sako, tai 
dar pirmas toks lėktuvas 
pasaulyje.

KAS YRA ISTORIJA• ir
KODeL JĄ REIKIA 

ŽINOTI? .
Istorija vadiname moks

lą, kuris perduoda faktus, 
žinias apie tai, kas jau įvy
ko. Bent kiek prasilavinęs 
žmogus žino, kad Kristofo
ras Kolumbus atrado Ame
riką 1492 metais. Bet ar 
vien to fakto pakanka? Ar 
nereikia žinoti, kokios są
lygos tada buvo pasaulyje? 
Kas stūmė Kolumbų ir tuos, 
kurie jį rėmė, jieškoti nau
jų kelių į Indiją? Koki bu
vo laivai? Kokiose sąlygo
se kelionė atlikta? Ką Ko
lumbus mane, išlipęs ant 
sausžemio? Kodėl jis buvo 
vėliau uždarytas į kalėji
mą? Ir gretimai iškyla 
daugybė kitų klausimų.

Arba kitas didysis istori
nis faktas, tai Tarybų Są
jungos pergalė prie Stalin
grado 1942-1943 m. Kaip ta 
pergalė buvo paruošta? 
Kaip ji paveikė į Jungtinių 
Tautų karo reikalus? Kaip 
ji paveikė Vokietijoje ir jos 
satelituose (sek ė j u o s e ) ? 
Kodėl po Stalingrado So
vietų pergalės Turkija ir 
Japonija nestojo į Hitlerio 
pusę? Ir čia vėl iškyla dau
gybė klausimų. Į juos atsa
kymus galima surasti, tik 
studijuojant istoriją.

Atrodo, kam studijuoti, 
kam žinoti,, kas jau buVo 
100, 500, 1,000 metų atgal? 
Ar nepakanka vien tai ži
noti, kas dabar dedasi, ką 
aplinkui save matome?

Ne, nepakanka! Praeitį 
tiriame,

kad suprasti tai, kas aplin
kui mus dedasi ir kad nu
matyti, kur visuomeniškas 
gyvenimas eina, kas atsitiks 
ateityje. Ir tik gerai isto
riją žinant, ištyrus, supra
tus tiesą, — galima teisin
gai numatyti ateitį. Tei
singo, neklaidingo mokslo 
pamatan ir yra padėtas 
materialistinis istorijos su
pratimas. Tik šis mokslas 
nėra kreivas., tik jis daly
kus tokiais ima, kokiais jie 
buvo, yra, ir numato ateitį. 
Ar visos istorijos teisingos ?

Ne, ne. visos. Visuomenė
je, kuri dalinasi į klases— 
į turčius ir darbininkus, — 
tai turčių klasė, jos paka
likai kiekvieną mokslą ban
do pritaikyti savo klasės 
reikalams. Laikinai jiems 
tas pavyksta, bet galų gale 
jie patys, turėdami klaidin
gą supratimą apie istoriją 
bei visuomenę, greičiau įsi
velia į nelaimes.

Kapitalistinės santvarkos 
mokslininkai kraipo istori
ją. Štai vėliausias jų lei
dinys “The New Standard 
Encyclopedia” rašo:

“Istorija yra tyrinėjimas 
ir aprašymas įvykių; tai ne 
politinis, bet socialis moks
las...” Ir toliau tvirtina, 
būk “moderninio laikotar
pio istorikas... neturi po
litinių ryšių... teorijų.” Ir 
“jis siekia tik skelbti tie
są.” _

Aišku, kad tai tendenci- 
nis, neteisingas apibūdini
mas. Prileiskime, kad Hit-, 
leris būtų karą laimėjęs — 
pasaulį pavergęs,' tai kokią 
istoriją būtų sukūrę Hitle

rio gadynės istorikai ? ' Su
prantama, kad jie būtų pa
teisinę Hitlerį ir jo gaują. 
Kaip gi istoriją perstoto 
tie, kurie remia karo in
tervenciją Korėjoje? Kaip 
jie žiūri į Azijos ir Afri
kos kolonijales tautas?

Taip yra dabar, taip bu
vo ir praeityje. Klaidžio
janti ir pataikaujanti “isto
rikai” kūrė klaidingą ir pa
taikaujančią “istoriją.” Fe
odalizmo (baudžiavos.) ir 
monarchijų gadynėje jie į 
padanges kėlė atskirus feo
dalus, ricierius, karalius, 
generolus, tartum ne tų lai
kų visuomenė, jos ekonomi
nė lygmala, jos stovis, tuos 
asmenis iškėlė, bet tie as
menys visuomenines sąly
gas sutvėrė.

Paimkime Napoleoną. Jį 
buržuaziniai istorikai per
statė tokioje šviesoje, būk 
Francijos revoliucija ir tų 
laikų karai nuo jo asmeny
bės. priklausė, o ne Fran
cijos revoliucija iškėlė patį 
Napoleoną.

Buržuaziniai i s t o r i kai, 
klaidingai suprasdami ir 
aiškindami istoriją, patys 
klaidžioja ir kitus klaidina. 
Nesenoje praeityje, kada 
Hitleris užpuolė Tarybų Są
jungą, pamename, kaip jie 
pranašavo jam pergalę ir 
jau rašė istoriją.

Mokslinis istorijos 
supratimas

Ilgai istorikai klaidžiojo. 
Bet virš 100 metų atgal Ka
rolis Marksas ir Fridrichas 
Engelsas padėjo .pagrindą 
teisingam supratimui visuo
menės nariu santikiavimu . . . *". .. *■ ■ iir teisingam istorijos supra
timui. Jie išdėstė, kad tei
singas mokslas, teisingas 
supratimas galimas tik tei
singai, tikrai imant dalykus 
tokiais, kokie jie yra.

Jiejšdėstė, kad žmonijos 
ekonominiai įrankiai, su C Z
kurių pagalba ji kovoja 
prieš gamtą, kad gyventi, 
kad apsirūpinti, — yra pa
grindas, kuris nusako ir vi
suomenės klasių Santykia
vimus ir politinį, gyvavimą.

Kada visuomenė pasiga
mino naujų, geresnių įran
kių, mašinų, prisisteigė fa
brikų, tatai atvedė ir prie 
pakeitimo politinio gyveni
mo. Buržuazija kėlė revo
liuciją, kad sunaikinti feo
dalizmą, kuris kliudė nau
jai — buržuazinei, tais lai
kais progresyvei santvar
kai.

Marksas ir Engelsas iš
dėstė, kad buržuazinė san
tvarka atgyvens, nusens, 
neatitiks visuomenės narių 
didžiumai ir pati pagimdys 
tuos elementus, kurie ją su
naikins. Tą mes matome 
mūsų laikuose. Ir todėl jų 
mokslas tapo žinomas kai
po istoriniai materialistinis, 
kuris nepataikauja, bet įvy
kius ima tikrais, tokiais, 
kaip buvo, yra, ir iš to daro 
išvadas.

Jie išdėstė, kad istorinių 
įvykių priežasties reikia 
jieškoti ne atskirų žmonių 
asmenyje, jų galvose, bet 
ekonominėse, tų laikų sąly
gose, įrankiuose, visuome
nės gamybinėse pajėgose, 
kas nusako visuomenės na
rių ekonominius ir politi
nius santykiavimus." ** ” ” y' ‘

Pamate kiekvienos gady
nės yra medžiaginės - ma
terials gamybinės jėgos. 
Kad visuomeninė santvarka 
priklauso ne nuo atskirų 
asmenų valios, proto, noro, 
bet nuo tų gamybinių jėgų. 
Kad gamybinių jėgų tobu
lėjimas nuolatos eina pir
myn ir tas atveda prie bū
tino reikalo pakeisti esamą 
visuomeninę politinę san
tvarką į naują, tokią, kuri 
atitinka visuomenės narių 
didžiumos reikalams, — tad 
klasių kova perauga į kla
sinę, socialę revoliuciją.

Nors dalis buržuaziniu 
istorikų tą supranta, numa
to, bet, gaudami pragyveni
mo reikmenis iš valdančių
jų klasių, jie nuslepia tiesą 
nuo liaudies, o istoriją, įvy
kius .aiškina taip, kaip jų 
ponai nori.

Bet tokis jų istorijos aiš
kinimas juos pačius atveda 
prie apakimo, nematymo 
tiesos, nesupratimo visuo
menės gyvenimo ir nenu- 
matymo, kur visuomeninis 
gyvenimas eina.

Mes imame dalykus to
kius, koki jie yra, nepai
sant ar jie mums patinka 
ar ne, ir todėl, tirdami is
toriją, galime ne vien žino
ti, kas buvo, bet teisingai 
numatyti ir tai, kas bus. 
^Aišku, kad istorijos tema 
yrajjlačiausia, giliausia, to
dėl ir mūsų raštai šiame 
skyriuje bus tik dalinas at
skirų istorijos įvykių tyri
mas ir aiškinimas.

Keistenybes
Jackson, Miss.. — Vincen

tas J. Daly per eilę metų 
buvo vyriausias dvasinių - 
protinių ligų specialistas 
Valstijiniame Protligių 
Hospitalyje. Ir tiktai per
eitą mėnesį sužinota, kad 
jis yra savamokslis, pasi
dirbęs daktariškus Angli
jos ir Šveicarijos universi
tetų diplomus. Už tai Daly 
ir tapo pavarytas kaip ap
gavikas.

Bet hospitalio direktorius 
dr. W. L. Jaquith pareiškė, 
kad Daly nebus traukiamas 
teisman. Dr; Jaquith sako: 
“Gaila, kad turėjome jį pa
šalinti. Jis nieko blogo ne
padarė ir patarnavo, kaip 
geras ir saugus protligių 
gydymo žinovas.”

Daly yra parašęs ii' kelias 
knygas, kurias universite
tai naudojo kaip psichologi
jos bei protligių gydymo 
vadovėlius.

Ar žinote, kad?
Išrastas chemikalas, kad 

maišant cementą įpilama to 
chemikalo, kuris užmuša 
visas bakterijas. Per daug 
metų tas cementas būna 
saugus basam vaikščioti. 
Arba galima net valgomus 
daiktus ant jo pasidėti. Ne 
tik ten jokios bakterijos 
nesiveisia, bet užlipę visoki 
mažesni vabzdžiai nustim
pa. Tas chemikalas kol kas 
laikomas paslaptyj.

Progresas

Korėja. — 1,000 šiaurinių 
korėjiečių atakavo ameri
konus. Amerikonai sako 
atmušė ataką.

Amerikiečiai 1950 metais 
išpirko 499,100 svarų mig
domųjų vaistų. Padalinus 
tuos migdolus visiems po 
lygiai, tai- būtų po 24 jų pi- 
liukes kiekvienam ameri
kiečiui, rašo Ladies Home 
Journal.

Nuo migdomųjų vaistų 
1951 metais .mirė daugiau 
kaip tūkstantis žmonių, tai 
yra, daugiau negu nuo visų 
narkotinių svaigalų — he
roino, morfino ir kt.

Gydytojai suranda, jog 
vis daugiau žmonių serga 
ir miršta nuo tokių migdo
lų, kaip phenobarbital, Se
conal, Nembutal, Amytal ir 
panašių, kurie paprastai 
vadinami vienu bendru var- i 
du —■ harbituarates.

O kas labiausiai kaltas už 
plintantį migdomųjų vaistų 
vartoj i m ą ? N agi, p a t y s 
daktarai.

>1

Pasiskundžia žmogus, kad 
blogai miega arba “negali 
miegoti.” Tai vidutinis dak
taras tuojau ir rašo migdo
lų receptą.

Vaistinėms būna uždraus
ta parduoti kitą jų dožą be 
recepto, bet jeigu tik pate
lefonuoja gydytojui, tai jis 
ir leidžia receptą pakarto
ti.

I

Minimieji vaistai kartais 
reikalingi tokiuose atsitiki-, 
muose, kai]) perdidelis ner
vų įtempimas, per smarkus 
kaklinių liaukų veikimas, į 
širdies stapčiojimas, nuo-i 
maras, tetaniški mėšlun- - 
giai, skausmų lengvinimas 
po gimdymo ir kt.

Bet sąžiningas gydytojas Į 
skiria tokius vaistus tik ta
da, kai būtinai jų reikia.

Pavyzdžiui, nėščia mote
ris jaučia tam tikrus ne-1 
smagumus ir prašo rami
nančiu vaistu. Tad sąži
ningas daktaras jai nurodo, 
kad migdantieji vaistai ga
li numarint dar negimusį I 
kūdikį. Nuo jų taip pat ga
li gimti ligotas kūdikis ir 
kiek vėliau mirti.

Vartojimas retkarčiais
Jei žmogus panaudoja 

migdolą tiktai kada-nekada, 
retkarčiais, dėl geresnio 
miego, tatai gal jam ir ne
kenkia. Inkstai gana grei
tai išvalo vidutinę migdolų 
dožą arba jaknos - kepenys 
juos sunaikina.

Bet jeigu žmogus ima 
nuolat tuos vaistus vartoti 
miegui, tai užsitraukia pa
vojingą paprotį. Nuolatinis 
jų naudojimas silpnina 
smegenis ir nervus. Dažnai 
priveda ir prie pamišimo. 
Inkstai ir kepenys jau ne- 
paspėja apsidirbti su tai]) 
va r to j amais migd ančia i šiai s 
vaistais.

“Lengvesniuose” atsitiki
muose migdolai silpnina at
mintį, blaško mintis, kenkia 
protavimui ir taip painioja 
kalba, kad išeina tik tuš- 
čias vapaliojimas.

Laikraščiai kartoja pra
nešimus, kad tūlas aktorius 
ar aktorė ar kas kitas, tur
būt, nusižudė migdomai
siais vaistais. Gydytojai, 
tačiau, supranta, jog dau
guma tokių netyčia nusima- 
rina, paimdami per daug tų 

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktadiėn;; Kovo-March 21, 1952

vaistų, norėdami tikrai ge
rai išmiegoti. •

< t
Sunku atprasti A

Kuomet asmuo įpranta 
migdolus vartoti, tai jau 
beveik negali be jų užmig
ti. O jei vienu pradėjimu 
bando mesti juos, tai virstą 
ligoniu — slegia jį nusimi
nimas, trauko skaudūs 
mėšlungiai. Tuomet reikia 
jau ne tik paprasto dak
taro, bet psichiatro, kuris 
vartoja ir dvasines gydymo 
priemones.

Miego laikas
Paprastai sakoma, reikia 

8 valandas išmiegoti; kitaip 
“nesiseks darbas” ant ry
tojaus.

Bet jei žmogus su mig
dolų pagalba ir išmiega tiek 
valandų, migdolai dažnai 
pažeidžia rytojaus veiki
mą daug aršiau, negu pras
tas miegas ar nemigė be 
migdolų.

O daugelis naudoja mig
dolus ir dienos laiku “dėl 
nusiraminimo,” bet nusira
minimas iš tikrųjų būna ža
lingas kvaitulys.

Nemigęs priežastys
Jeigu žmogus bendrai 

sveikas ir normaliai gyve
na, tai nėra-rimtos prie
žasties, kodėl jis negalėtų 
išsimiegoti, kiek- reikia.

Kas kita, jei skausmai 
vargina, arba jeigu, alkoho
lio persigėręs ar kokią kvai
lybę padaręs, žmogus būna 
nusiminęs, kremtasi, neri- 
mas.taudamas rūpinasi.

Geram miegui taip pat 
kenkia per aukšti planai dėl 
ateities, nepasiekiami troš
kimai, per didelė “ambici
ja” ir tušti rūpesčiai. ::

Daugelis neužmiega to
dėl, kad nervuojasi ir rū
pinasi, jog negali užmigti. 
Apie juos rašydama, Doro
thy Thompson duoda tokį 
patarimą:

Jeigu tu manai negalįs 
užmigti, tai atsisėsk tam
siame kambaryje ir laikyk 
akis atviras, per dvi valan
das, mėgindamas neužmig
ti. O patirsi, kaip sunku 
susilaikyti nuo miego.

Pati gamta privers kada 
nors tinkamai išsimiegoti. 
Jeigu nemiegojai sekmadie
nio naktį, tai miegosi pir
madienio ar antradienio 
naktį, net jeigu .bandytum 
susilaikyti nuo miego!

Pagalinus., nėra tokio 
gamtinio įstatymo, kad tu
rėtum būtinai 8 valandas 
miegoti kiekvieną parą. 
Kai kurie, miega daugiau 
kaip 8 valandas, o kitiems 
užtenka 5, 6 ar 7 valandų. 
Garsusis elektrininkas išra
dėjas Thomas Edisonas 
miegodavo vidutiniai po 5 
valandas, o gyveno 84 me
tus.

Anglų filosofas Herber
tas Spenceris sakydavo blo
gai miegąs, bet gyveno 83 
metus; daug svarbių veika
lų parašė.

Paskilbęs muzikos kon
duktorius Arturas Toscani
ni, “silpnai” miegodamas, 
eina jau 85-tus. metus am
žiaus ir vis išlaiko muziki
nius ir protinius savo gar
bumus.J. C. K.
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ŽINOJIMAS
Kur jį surast?; kaip toli jis siekia?; ar visi žino, 

kur jų žinojimas baigiasi?
Net tokį aiškų terminą 

(žodį) žinojimas žmonės 
skirtingai supranta. Bet 
apie tai žemiau pakalbėsi
me. Šio rašinio svarbiau
sias tikslas: nurodyt, kur 
randasi rubežius tarp žino
jimo ir nežinystės, ir kas 
darosi už to rubežiaus. Ki
tais žodžiais tariant, kur 
baigiasi tikras žmogaus ži
nojimas ir kur prasideda jo 
abejonė arba tamsi, juoda, 
pilna nežinyste.

Blogumas glūdi tame, kad 
didžiuma žmonių nepajėgia 
logišku saiku išmatuot ab
soliutišką savo žinojimą ir 
jo nemaišyt su nežinojimu. 
Dėl to jiems lengva įkalbėt 
nežinystę, kurią jie priima 
sau už tikrą žinojimą.

‘ Pagaliau, kas gi yra ži
nojimas? Trumpiausiai at
sakius, tai dalykas, kuris 
ištirtas, kuris nėra disku- 
suojamas, kuriam nėra ir 

•negali būt iš niekur jokio 
prieštaravimo ir kuris yra 
neužginčijamas.

. Dėl didesnio aiškumo čia 
paduosime ir pavyzdžius:

. 1. Tu dirbi dirbtuvėj nuo 
šmotų (piece work). Dirb
damas, ar užbaigęs darbą, 
tu pats ar automatiška ma
šina suskaitote padirbtus 
šmotus. Inspektorius tą pa
tikrina. Tu žinai, kiek šmo
tų tą dieną pagaminai; tam 
nėra jokio ginčo bei .prieš
taravimo. Užsirašai į kny
gutę kiekį. Užbaigęs savai
tę, tu suskaičiuoji tos sa
vaitės pagamintus . šmotus. 
Žinodamas,1 kiek už kiekvie
ną šmotą moka, tu, su pa
galba aritmetikos, padaugi
nimo būdu, iš kalno žinai, 
kiek už tą savaitę .gausi 
mokesčio! To žinojimo nie
kas tau negali užginčyt, 
nes- tu logišku bųdu <prięjai 
prie to žinojimo.

2. Daleiskime, tu. gyveni 
su žmona ir augini 5 kūdi
kius (logiškiau pasakius: 
tu tik užlaikai, o gamta 
juos augina). Tu žiliai tą, 
tai neginčijamas faktas. 
Bet šiuo atveju tavo žinoji
mas apie kūdikius jau gali 
būt ir netikras; gali būt su
simaišęs su tikėjimu savai 
žmonai... Tik tavo žmona 
absoliutiškai žino, kad tie 
5 kūdikiai yra jos.

3. Yra tikrų žinojimų ir 
tokių, su kuriais žmogus 
tiesioginiai nėra susijęs. 
Pav„ mes visi žinome, kad 
Korėjoj eina baisus karas 
ir kad ten virš šimto tūks
tančių prarasta mūsų jau
nuolių, nors mes pątys to 
nematėme.

Kaip mes tai žinome? Čia 
tūlas gali pasakyti, kad 
mes patys to nežinome, o 
tik tam tikime. Ne! Čia 
nereikalingas tikėjimas ir 
štai kodėl: a) Visas pasau
lis apie tai skelbia, nes tu
ri fronte korespondentus; 
b) niekas tų žinių nepanei- 
gė-neužginčijo; c) tūkstan
čiai laiškų, atėjusių nuo 
kareivių su Korėjos ar Ja
ponijos antspaudomis, tai 
liudija ir daugelis kitokių 
faktorių tą žinojimą mums 
sudaro.
/ Kiekvienas žmogus gali 

turėt tikrą žinojimą apie 
Šimtus skirtingų dalykų. 
Aišku, juo žmogus daugiau 
apsišvietęs, tuo jo žinojimo 
akiratis platesnis.

Koks žinojime skirtumas 
tarp tamsaus - neapsišvie- 
tufcio žmogaus ir apsišvie- 
tusio? Milžiniškas! Ne- 
apsišvietęs žmogus, palygi
namai, labai mažai žino. 
Antra, jis nežino, kur jo ži
nojimas baigiasi ir kur pra
sideda jo tikėjimas.

Už jo siaurų žinojimo ri
bų prasideda nelaimingas 
jo tikėjimas, kuris jį ap
gauna, supančioja - suvar
žo jo .protavimą ir daro jį 
nelaimingu. Jam uždrausta 
pačiam už save protauti; 
jis tą protavimo darbą par
veda kitiems už jį atlikti...

žmogus, nors daug dau
giau žino už neapsišvietusį, 
tačiau jis, už savo žinojimo 
ribų, niekam netiki. Jis į 
nežinomus kilusius jam 
klausimus bando pats ieš
kot logiškų, moksliškų ir 
teisingų atsakymų , bei iš
aiškinimų. Jis yra laisvas 
ir jam niekas negali už
draust savistoviai protaut 
ir plėšt žinojimą!... '

Nebūtinai reikia būt dak
taru, kad turėt supratimą 
apie žmogaus anatomiją, 
apie daugelį ligų ir kaip 
nuo jų saugotis. Nes tam 
yra prieinamos daktarų pa
rašytos knygos. Apšvietos 
organizacijos — ALDLD — 
nariai tuoj gaus vieną iš 
tokių knygų, daktaro Kaš
kiaučiaus parašytą.

Nebūtinai reikia būt as
tronomu, kad turėt suprati
mą apie saulę, planetas 
(tarpe kurių randasi ir mū
sų žemė), satelitus, kome
tas, žvaigždes, jų keliavi
mus ir apie beribę visatą. 
Tam šiandien yra nemažai 
astronomiškų knygų studi
javimui. Iš tų knygų mes 
sužinome virš minėtų dan
giškų kūnų amžiną judėji
mą, jų dydį, svorį, gravi
taciją. Taipgi žinome, kad 
vieni kūnai sudužta, kiti, 
nauji iš tos medžiagos per 
milijonus, metų susiformuo
ja. Mes sužinome,’ kad be
ribėje gamtoje spėka ir me
džiaga yra be pradžios ir 
be pabaigos ir kad visatoje 
judėjimas niekeno protu 
nekontroliuojamas.

Laimingi šių dienų ap
sišvietę, laisvi žmonės, kad 
jie turi iš ko pasisemt ap
švietos ir plėšt toliau savo 
žinojimą. (Mokslui ir ži
nojimui nėra r ube žiu.) 
Laimingi dar ir dėl to, kad 
už gamtos mokslus šiame 
XX-tame amžiuje jau nie
kas ant laužų nespirgina
mas, kaip viduramžiais dva
siškuos valdžia darydavo.

Bet gal kai kas pasakys: 
“Jūs nesate mokslininkai, 
tai jūs irgi tikite moksli
ninkams, bet patys to viso 
tikrai nežinote.” Ne! Ap
sišvietę žmonės atmeta vi
sokį nepamatuotą tikėjimą. 
O astronomijos mokslas pa
remtas ant gryno tyrinėji
mo. Jeigu astronomai iš 
kalno pasako, kad tokia ir 
tokia kometa pralėks pro 
šalį mūsų žemės tais me
tais, tą mėnesį ir tą dieną 
ir kaip išrodys, — žmonės 
kaip tik ir pamato nužy
mėtu laiku įvardintą kome
tą. Tai kas Čia, aklas tikė
jimas, ar moksliškas, as
tronomiškas žinojimas?

Lygiai tą patį galima pa
sakyti apie saulės, ir mė
nulio užtemimus, apie ku
riuos astronomai iš kalno 
mums praneša.

Astronomai aukščiausiu 
matematišku būdu prieina 
prie to apskaitliavimo, pa
našiai, kaip darbininkas 
aritmetikos būdu sužino iš 
kalno, kiek jis už savaitės 
gaus mokesčio.

Galima būtų ir apie kitas 
mokslo šakas nemažai pa
sakyt, ypač apie evoliucijos 
mokslą — darvinizmą. Bet 
aprubežiuota vieta to ' ne
leidžia.

Dabar dar kartą grįžki-

me prie tamsių, neapsišvie- 
tusių, nelaimingų žmonių. 
Jų negalima lyginti prie, 
mažų kūdikių, nes maži ko 
nežino, tai primygtinai 
klausinėja didelių. Jų jau
nas, bet nesudarkytas pro
telis vystosi ir jie deda pa-% 
stangas viską sužinot. Ki- 
taip yra su barzdotais ir se
nais kūdikiais, kurie apsi- 
rubežiuoja bei užsidaro 
mažame žinojimo rate. Jie 
bijosi, išeit į plačius moks
liškus žinojimo laukus. Kas 
už jų siauro akiračio daro
si, jie. tą paveda kitiems 
s.tudijuot. 4

. «*■*

O tie “kiti” jiems parne
ša išgalvotus linksmumus ir 
baisenybes. Jiems melagin
gai įkalbai, kad šventą bi
bliją naudodami, kaipo že
mėlapį, tikrai surado dan
gų, kuriame sėdi visagalis 
dievas, didelius palocius, 
aniuolų chorus ir kitokias 
grožybes ir gerybes. Taip
gi praneša, kad jie suradę 
ir baisųjį pragarą, pilną 
ugnies. O velniai mirusių 
blogų žmonių sielas (dū
šias) kaitina, kaip geležį, 
po to ant priekalo su di
deliais geležiniais kūjais 
plaka. Kitos dūšios sumur
dytos į katiluose verdančią 
smalą verda ir niekad ne
su verda į košelieną ir vis 
griežia dantimis. Ir toks 
pragare darbas .tęsis per 
nesuskaitomus amžių am
žius. Ir, pagaliau, nei vie
na dūšia nebus niekad už
kankinta mirtinai.

Žinau, kad gal apsišvie
tęs skaitytojas, sau pagal
vos, kam dar tokiu absur
du užimt laikraščio skiltis. 
Taip, apsišvietusiam toks 
absurdas gali atrodyt že
miau kritikos. Tačiau at
siminkime, didžiuma tamsių 
žmonių priima tą nesąmonę 
už šventą tiesą, ir su tuo 
faktu mes privalome skai
tytis.

Gal būtų neetiška tikintį 
fanatiką priskaityt prie pa
mišėlio. Bet jūs atsimena
te ne taip jau seniai tilpu
sias spaudoje draugų V. J. 
Stankaus ir S. P. diskusi
jas apie tai, kaip Hoosick 
Falls fanatikai biauriai ir 
pavojingai sumušė apšvie- 
tos skleidėją Joną Perkūną.

Ne veltui Karolis Mark
sas tikėjimą prilygino prie 
opiumo. . Apsvaigę žmonės 
gali viską atlikti... Argi 
blaivo proto žmonės mels-

ATMINČIAI

Julijos Daukus
Mirusios kovo 23 d., 1950 m 

Detroit, ^lich.

JULIJA DAUKlENfi 
(Karpauskaitė)

Lcti švelnūs vėjeliai tau sako, 
Jog tavo eitojo tako, 
N ezižgriuvo šešėliai audrų.

Varge ar turte tu stovėjai 
Už liaudies gerovę, idėjų, 
Nepasuko vilionės puotų.

Nors dveji metai jau sukako, 
Tavęs atminimas mums sako: 
Jinai būtų su liaudim kartu.

Juliją gailiai tebeprisimena duktė Donna ir 
vyras John.

DETROIT, MICH

Sta-bes, melskis už mus. 
lyęia išmintybes, melskis už 
mus. Vartai dangaus, mels- 
kis už mus,” ir tt. Anot 
A. Metelionio: “Tikinti nei 
to nežino, kad veidrodžiai, 
stalyčios, vartai negali 
melstis”... Tokie žmonės, 
iš tikrųjų, pasigailėjimo 
verti.

O už vis blogiausia, kad 
tikintysis žmogus nežino 
rubežiaus, kur jo tikras 
žinojimas (apie dirbtuvės 
darbą, apie šeimyną ir tt.) 
baigiasi ir kur jo tikėjimas 
prasideda; Jis visuomet tau 
atkirs:

“Aš žinau, kad yra die
vas; aš žinau, kad yrą pe
kla; aš žinau, kad aš turiu 
dūšią,” ir tt. Tuo tarpu 
tie daiktai kaip tik rodo jo 
nežinystę. Jo protas nepa
jėgia logiškai protaut; ne
gali surast rubežiaus tarp 
tikro žinojimo ir tikėjimo.

Taigi mūsų visų pareiga 
neignoruot tų ta m s y b ė j c 
paskendusių mūsų brolių, 
bet visomis jėgomis mestis 
į darbą, kad juos ištrau
kus iš tos tamsybės. O tam 
darbui geriausi įrankiai — 
tai mūsų darbininkiška 
spauda ir moksliškos kny
gos. Juk visas žinojimas 
randasi geroj literatūroj.

Svieto Pereiga

Detroito padange

Pastaromis dienomis per 
geltonąją spaudą pasklido ži
nios, kad karinė administraci
ja buk tai nusileidusi tiems, 
kurie reikalavo pagelbėti Det
roitu! gauti daugiau karinių 
darbų, kad išvengus bedarbės 
katastrofos.

Bet ta suma pinigų tai ne
bus nė lašas viedre vandenio. 
50 milionų būk tai paskirta 
dėlei Detroito ir Michigan val
stijos.

Neminima tas, kad 70 mili
onų dolerių darbo iš General 
Motors likosi atimta ir paves
ta atgal į Bullard Co.

Keli šimtai tūkstančių sva
rų vario ir alumino daugiau 
kitam bertainiui metų nė 
kiek nepadidins reikalo dau
giau samdymo darbininkų, 
nes su dabartine moderniška, 
“speed up” sistema darbas su 
daug mažiau darbininkų at
liekamas, o, prie to, dar prisi
deda ir techniški patobulini
mai.
Skelbimai Dienraščiuose 
Apie Darbus

Kitą miestų gyventojai, pa
matę Detroito dienraščių skel
bimus apie Visokius darbus, 
kuriuose reikalingi lavinti 
darbininkai, lai neapsirinka, 
tikėdami, kad tuojau nuva
žiavę ir gaus darbą.

Nebus to juoko.
Priežastis tame, kad kom

panijos turi kontraktus su 
laikraščiais padarytus ant 
metų laiko, ir kad įdeda vieną 
skelbimą, tai tas skelbimas ir 
eink per savaites laiko.

Darbininkas nuėjęs į sam
dymo vietą gauna tik aplika
ciją ir turi laukti kol pašauks 
atsitikime mirties (nuo širdies 
ligos) arba jei taip koks dar
bininkas apleidžia darbą.

Pasirankioja jaunus darbi
ninkus. Daugelyje atvejų-net 
viešai skelbia, kad virš 40 me
tų nebus priimtas. Labai re
tuose atsitikimuose vieną ar 
kitą senesnį priima. *

Taip vadinamose “Job 
Shop” ant “tool and die” dar-

nais pradėjo pietauti apie 6 
vai.

Po pirmo pavalgymo sekė 
puiki programa su rusais šo
kikais ir kitų tautų meniško
mis jėgomis.

Visokių tautų buvo didelės 
grupės. Tik lietuvių labai ma
žai tesimatė, nežinia kodėl. 
Gal lietuvių komitetas nesi
stengė bankieto bilietus pla
tinti ?

Aukų su prižadais sukelta 
apie pusantro tūkstančio dol.

Iš lietuvių buvo priduota 
aukų pinigais ir prižadas su
kelti greitu laiku reikalingus 

>4 šimtus, lietuviams paskirtus.
Bet ve kas galima pavadinti 

nuostabiu dalyku. Nė viens 
neišsigando to buvusio raganų 
komiteto. Dar pasirodė, kad 
rengėjai buvo priversti paga
minti maisto dar dėl 4 šimtų 
žmonių daugiau, kurie pradė
jo ateiti vėliau. Bankietas pa
sibaigė jau po 11 vai. vakaro.

Politicus

Kovo 23-čią. sueina dveji 
metai, kai iš šios lietuvių kolo
nijos mirtis pasiėmė Juliją 
Daukienę. Paliko mylėtus ir 
ją mylėjusius vyrą Joną, duk
terį Donną, kitus artimuosius 

' ir draugus. .Buvo kilusi iš Ak
menės, duktė Onos ir Kazi
miero Karpauskų.

Julija minėtina labiausia 
j tuo, kad ji rodė prisirišimą sa- 
I vo žmonėms. Jaunučius savo 
, metus, liuosas nuo darbo va
landas, ji praleido dainomis, 

j vaidyba žmonėms. Darbinin
kės, šeimininkės ir jaunos mo
tinos pareigų laikotarpiu, nors 
mažai tegalėdama padėti dar- 
bu, stengėsi išlaikyti su žmo
nėmis nors draugijinius ry
šius. Ir prasisiekusi patogesnių 

! progų gyventi neieškojo sve
timų dievų. Artimiausiais lai
kė savuosius žmones, varganų 
dienų draugus. Tas ir jos ma
lonus pobūdis paliko gražią 
apie ją atmintį. N.

bo, kur tam tikrą laiką reikia 
darbininkų, kada daug darbo 
turi, tai priims ant išbandymo 
laikotarpio, po to vėl atleis. 
Pastovų darbą tai tik jaunes
ni tegali gauti.
Raganų Komiteto 
Antras Aktas

Taip skelbia geltonlapiai 
apie sugrįžimą Neamerikinio 
Komiteto į Detroitą tyrinėji
mui Fordo lokalo 600 veikėjų.

Tam komitetui svarbu su
laižyti vienybę negrų sii bal
taisiais tame lokale.

Negrų, pasirodo, negalima 
jokiu būdu’ išgąsdinti.

Viena, jie čia gimę, daug 
seniau, negu tie baltieji; kita 
— tas jų persekiojimas per to
kius šovinistus baltuosius, net 
privertė ir patį kongresmaną 
Wood iš Georgia valstijos 
daugiau čia nebegrįžti, nes ne 
jis galėjo vesti tyrinėjimus 
prieš negrus, bet negrai jam 
kailį išpylė.

Taip ir reikia tokiems, ku-. 
rie patys spiauna į savo tikė
jimo dogmas. Jeigu 
dievas sutvėrė visus 
tai kam vadinti kitus 
niger son of a bitch” ?

Tik vienas negrų kunigas 
Dade išėjo sut užgyrimu tokio 
cirko, nes jis randasi Judo- 
šiaus Iskarioto padėjime. Mat, 
jį; kaipo negrą, paskyrė mies
to majoras į taip vadinamą 
“Interracial Committee,” ku
riame nieko gero nedaroma, 
tik propaganda vedama prieš 
“komunistus”; taipgi jis pa
skirtas prie to raganų gaudy
mo miesto lojališkumo komi
teto.

Dėl to. jis ir turėjo išeiti per 
spaudą prieš visus kitus neg
rus. Mat, gauna 30 grašių.
Iš Abner Green Bankieto

Kovo 2 dieną atsibuvo ban
kietas pagerbimui veikėjo Ab
ner Green, kuris jau darbuo
jasi Komitete Apgynimui Sve- 
turgimių. per pastaruosius 15 
metų.

Svetainė jau 5 valandą pra
dėjo prisipildyti, ir visi, kurie 
buvo -užsisakę sau vietą, tę-

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

Cleveland, Ohio
Kovo 4 d.‘ Julia Werner 

pakvietė ALM Klubo nares 
pas save, sakydama, kad no
ri su jomis visomis pasimaty
ti. Ji sako esanti linksma, kad 
išliko gyva iš tokios sunkios 
ligos. / V

Draugė Werner toli gy^rna, / 
tai tik toms buvo galima nu
važiuoti, kurios turi mašinas, 
arba kurias kiti paėmė. Suva
žiavo 25 narės. Buvome pa
vaišintos šilta arbatėle ir ska
niais užkandžiais. Po tam 
draugės buvo pakviestos pasa
kyti po kelis žodžius. Pirmiau
sia kalbėjo mūsų pirmininkė 
K. Salen, kuri gražiai nupiešė 
klubo veikimą ir reikšmę. 
Kalbėjo ir kitos narės. Drg. 
Weimer savo kalboje padėka; 
vojo visoms už tokį atvažiavi
mą, taipgi pasakė, kad tai 
yra jos gimtadienio šventė. 
Buvo užklausta, kodėl ji nie
kam nieko apie tai nesakė. Ji 
atsakė, kad nenori jokių do
vanų, tokiu būdu niekam ir 
nesakė.

Paskui draugės pasitarė 
tarpe savęs ir sumefė kiek ir 
pasakė, kad ji gali su j a išda
ryti, ką nori. Drg. 
nusprendė paaukoti “D. W.”t 
$75, iš kurių ji davė $32.50, v 
tai yra, pusę savo amžiaus, 
nes ji tą dieną Jau buvo 65 
metų amžiaus. 'į

Taip ir užsibaigė gražiai įr 
naudingai drg. Werner gimtą- 
dienis.

Laimingai, Julia, tau su
laukti dar daug, daug linksmų 
gimtadienių. Anna Klivington

Manila.—Filipinų valdžia 
įteikė savo kongresui rei
kalavimą įvesti karinę mo-

kritiškas sąlygas pasauly- , 
je.” ■ ,

jau jų 
lygiais, 
“Black

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti 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 grąžiu veikalu.

I A IC 11012 ATLANTIC AVENUE.L A I □ Y t RICHMOND HILL 19, fl. Y.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

| LAI/Hę
Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 

vaizduoja lietuvių gyvenimą.
Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy

venimus Lietuvoje ir Amerikoje.
Tai apysąka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 

padėti į šalį, kol užbaigsite! '
Duokite šią kny^ą savo draugui bei kaimynui pa- ’ 

siskąityti, tai bus jąm gražiausia dovana. •
Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite: į j

110-12 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. Y
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Philadelphijos Žinios
Mačiau “vagiant”

Kovo 8 d., subatvakarį, su
maniau užeiti į garsintą Mo
terų Klubo “vagių vakarą.” 
Nustebau, pamatęs tiek daug 

•iškabiau visokiausių vertybių. 
Maniau, gal čia kokia rank
darbių paroda. Būrys moterė
lių darbavosi, vikriai kabinė
jo visokius daiktelius ir susi
rašinėjo. Svečių dar mažai 
buvo ir galvojau, kaip čia ką 
pasivogti. Viena, visur šviesu 
ir tiek čia darbininkių, neži
nia ar jos “vagis” vaktuoja ar 
ką kitą turi mintyje. Kiek pa
laukus, atvyko garsinta “Ke- 
purnikų” Orkestrą, ir jos va
das J. Ivanauskas užkamam 
davo sugrajyti specialiai jo 
sutaisytą dėl vagilių dainelę, 
“Vogk, vogk, negailėk, jei su* 
gaus užmokėk....” Muzika ir 
dainelė puikiai skambėjo. Na 
ir matytum, kad pradėjo siū
liukai trūkti, dratai žvangėti, 
o sargybiniai sugautus “vagili
kus” pas “teisėją” vesti. Į 
trumpą laiką jau nebebuvo 
kas vogti. Pasiteiravau pas 
vieną baltaplaukę leidukę. 
Sakai,;, kaip čia taip greit vis
ką ir išvogė, gal jūs turėsite 
^aug nuostolių? Atsakė: Ne, 
turėsim pelno. Veik viskas bu
vo suaukota, o vagiukai visi 
maždaug pasimokėjo.

Kepurnikai traukė ir trau
kė lietuviškas polkėlės, o čia 
kiti šoko, kaip mokėjo ir galė
jo, arba baliavojo.

Lyriečių ir kelių būta, ir jie 
užtraukė keletą , lietuviškų 
dainelių. Laikas prabėgo taip 
skubiai, kad gaila buvo to 
trumpo vakarėlio. Muzikantai 
jau dėjo dūdas į maišus, no
rėjau padėkavoti už jų priim 
ną muziką. Gaila, jau laiko 
nėra. Juozas Ivanauskas sako: 
Labai gaila, trumpas vakaras. 
Bet jei jums patinka mūsų 
orkestrą, tai ateikite į Muzika
lu S'nlę, 23 kovo. Ten ture- 
SiVpe Juozų ir Kazimierų po
kylį, bus nedeldienis, tai bus

laiko daugiau. Sakau,’būsi
me....

Trečiadienį, kovo 12 d. už
klydau į Lietuvių Republikonų 
Klubą, čia būta bankieto, 
taip sakoma, valdybos ir dar
bininkų. Jie vadina sudėtine 
pare. Susidėjo po penkinę ir 
suėję su savo moterimis sykiu 
pavakarieniavo.

Kaip paaiškino Klubo pir
mininkas P. Plungis, tai esą 
jų jau tradicinis pokylis, jie 
jau kelinti metai tą vykina. 
Ir tas, sako, pasitarnauja visų 
dirbančių dėl draugystės ge
ro. Tai esą geresnis visų drau
giškumas — susiklausymas. 
Tiesa, čia buvo keletas kaimy
nų ir gerų klubo rėmėjų. Čia 
buvo ir muzika klubiečio šap- 
rono vedama, kuri kas nedė
lios vakaras linksmina svečius, 
čia ir buvo labai trumpas lai
kas, o vakarienė labai skani, 
kurią pagamino klubiečių 
moterys, Daubarienė ir Sta- 
nionienė. šiam klube gyvuoja 
puiki tvarka ir geras • susi
klausymas tarp valdybos ir 
narių, gal dėl to ir jų turtas 
kasmet žymiai kyla...

—)

Beje, mačiau skelbimus 
Lietuviu Darbininku Susivie
nijimo 12-tos kuopos. Jie ža
da duoti šaunią vakarienę. 
Jvyks balandžio 26 d., 414 
Green St. Sako, bus ir dailės 
programėlė ir gero maisto, tik 
už pora dolerių. Tai verta ne
pamiršti ir dalyvauti. LDS ir
gi yra pašalpinė draugija.
Kas naujo politikoje?

Mūsų naujas miesto majo
ras, “demokratas,” ir vyriau
sias teisėjas Dilvore, taipgi 
demokratas, sakosi nepritaria 
Penn. valstijos seimelio pra
vestai ištikimybės prisiegai.

Beje, Philadelphios prie
miesčius apsėdo pasiutę lapės, 
šunys ir katės. Verta apsisau
goti. Jonelis.

BRIpGEWATER, MASS.

Lietuvių susirinkimas ir
PRAKALBOS

Prezidentiniais4 rinkimais ir kitais svarbiais 
šių dienų klausimais

Rengia ALDLD 71 kuopa

Šeštadienj, kovo 22 d., 1952
PRADŽIA 7 VAL. VAKAREI

' Piliečiu Klubo Svetainėje
Bridgewater, Mass.

MONTELLO, MASS
Rengia ALDLD 6 kuopa

Sekmadienį, kovo 23 d. 1952
. PRADŽIA 2 VAL. PO PIĘTŲ

. Lietuvių Tautiško Namo Svetainėj
8 Vine Street , Montello, Mass.

sJ ? j • Kalbės- ? 4 >

ANTANAS BIMBA
Laisvės redaktorius, iš Brooklyn, N. Y.

Gerbiami vietos ir apylinkės lietuviai: Šiandien 
kiekvienas protaujantis amerikietis jau stato klausimų: 
Kas bus šiemet kandidatais į Amerikos prezidentus? 
Ką siūlo demokratai, republikonai ir progresistai? Ko
dėl busimaisiais prezidentiniais rinkimais jau dabar rei- 

. kia visiems susirūpinti?
Taip pat kiekvienas protaujantis žmogus stato klau

simus: Kodėl pasaulyje siaučia begaliniai karai? Argi 
jau nebėra pamato pastoviai taikai ir ramybei?

Mums, lietuviams, taipgi labai apeina mūsų organi
zacijos, mūsų s.pauda, mūsų apšvieta ir kultūra.

V yisais šiais ir kitais klausimais bus kalbama ir dis- 
Kusuojama šiame susirinkime. Kalbėtojas pasiruošęs 
viską plačiai nušviesti-išaiškinti.

Visi dalyvaukite.—Įžanga visiems veltui.
Kviečia RENGĖJAI

Harrison-Kearny, N. J.
Jauno lietuvio atviras laiškas 
miesto majorui Joseph M.
Healy

Dear Joe: ,
lt is indeed gratifying to 

know that a public hearing 
will be held this evening in 
the Kearny . High School, in
stead of the back room of a 
saloon. The vital issue con
fronting the citizens of the 
second ward and the town of 
Kearny being “Public Hou
sing.” At a wind-up political 
rally held in McWatter’s back 
room, where I was present, 
during your last political cam
paign, 1 heard you say “1 am 
against ‘Public Housing’.” 1 
think you realized yotlr error, 
for in the same breath you 
said, “I am opposed to the si
te,” and gave no concrete ar
gument. You certainly confu
sed the issue to the people 
that night, Jocv Maybe they 
were there to drink up that 
half barrel of beer, and that 
was ail that mattered. But 
for a guy like myself who ta
kes his politics seriously, the
re is a lot to answer. Can it be 
true that you are still in favor 
of having those “Welcome 
Home” so-called emergency 
houses (shacks) for our vete
rans, who are overpaying, in 
my opinion, for the services 
received? How long will this 
emergency exist?

Are you against develop
ment of the second ward with 
sidewalks, curbs, traffic lights, 
playgrounds, schools, et'e., so 
necessary for safe and decent 
living, or are the citizens of 
the second ward dedicated by 
proxy to rearing “Dead End 
Kids?” Is it because your po
litical bosses in Jersey City 
would have to make an ap
propriation due to the fact 
that Schuyler Avenue is a 
county road?

Doesn’t the bulk of taxa
tion come from industry loca
ted in the second ward, whose 
citizens receive the least for 
their good will to endure the 
traffic conditions, odors, and 
dirt? Are second ward citi-

zens second class citizens — 
or are you for big business 
real estate firms who met in 
Trenton, March 10 at a cock
tail hoisting party to discuss 
a current bill in the Legisla
ture A-182? No, they are 
not against public housing a 
la Big Business. They must be 
worried about the taxpayers’ 
money. A close check on tho
se present in Trenton will, 
show that they are the ones 
who go to the F. H. A. to 
borrow the taxpayer’s money 
that they are so interested in 
so they can build low-cost pub
lic housing which rent for 
$75 to $125 pei- month. What 
do you think Of Mr. Hillery’s 
bill?

Who is responsible for stir
ring up the phoney stew that 
40% of the people living in 
this proposed project would 
have to be colored? No one 
would be forced to live in 
this project. Have the Dixie- 
crats moved into Kearny, 
with your administration? 
What are you for besides 
putting your name on every 
town refuse can? We had no 
public hearing on how this 
money was spent. Cheap poli
tics, to my way of thinking, 
Joe. They are public proper
ty, and I don’t see what any 
name except “Property of 
Kearny, N. J.” belongs on 
them — with perhaps the ad
dition of a slogan which could 
bo adopted td help keep our 
town clean. The citizenry 
could have participated in 
submitting their slogans, and 
you, as Chairman of the prize 
committee, would have done 
much better.

You will have to have some 
good arguments tonight, Joe, 
to our Federal Government 
who is dedicated to promote 
the general welfare notwith
standing race, creed, color, or 
political party.

I’M FOR UNCLE SAM AND 
111S PLANS.

I’ll see you at the laying of 
the cornerstone, Joe.

Citizen Charles
C. Arlaus, Jr.

MONTREAL. CANADA
I

Mokytojų “streikas” tęsiasi

Kaip žinia, protestoniškų 
aukštesniųjų mokyklų moky
tojai—vyrai ir moterys —ku
ris laikas atgal paskelbė 
“streiką” — nutraukė visokį 
ekstra darbą liuoslaikiu su' 
mokiniais, kaip: žaislų, spor
to, meno ir tt. šį ekstra darbą 
mokytojai nutraukė todėl, kad 
Protestoniškų Mokyklų Ap
švietus Komisija atsisakė pa
kelti jiems algas, aiškindamo- 
si tuo, kad mokyklų fonde nė
ra užtektinai pinigų.

Kaip ilgai šis “streikas” 
ekstra darbo tęsis, nėra žinios. 
Vienas dalykas aišku: pabai
gos nesimato. Veikiausiai tę
sis iki mokslo metų pabaigos.

Tas skaudžiai atsiliepia ant 
mokinių moralio auklėjimo. 
Tačiau nė vienas sveikai pro
taujantis negali smerkti mo
kytojų. Jų algos mizernos. Vi
si pripažįsta. Bet nėra pinigų 
iš kur mokėti.

Mokyklos — protestonų ir 
katalikų — pasilaiko tik iš 
surinktų specialiai mokyklų 
palaikymui taksų už nejudo- 
mą turtą. Trūkumas pinigų 
mokyklų palaikymui federali- 
nei valdžiai neapeina. Ji iš
leidžia milijonus dolerių gink* 
lavimuisi, žmonių žudymui, 
bet nė vieno ’ cento jaunimo 
apšvietai!

Šeima, gyvenanti 1449 Sęringi 
land Ave., į Cote St. Paul, vie 
no kambario pašiūrėje, kelios 
savaitės atgal atsidūrė keb
lioj padėtyj. Nėščia motina, 
delko pradėjo reikštis kompli
kuoti reiškiniai, turėjo išvykti 
i Royal Victoria ligoninę. Tė
vas, tik • gavęs darbą prie 
sunkvežimio už pagelbininką 
išvežiojimui anglies, bijojo iš
likti iš darbo, kad nebūtų at
leistas, nes kuo tada pats mis 
ir šeimą maitins? Turėjo pa
likti vaikus vienus (vyriausias 
4 m. amž. ir du iš jų, sakoma, 
sergą tuberkuliozu). Del ne
laimingos padėties pasiskundė 
kaimynams.

šaukė Federation of French 
Catholic Charities, šaukė Sa- 
laveišių armiją ir kitas labda
ringas draugijas. Niekas nesi
skubino į pagalbą. Pagaliau 
vaikučius nugabeno į arti
miausią policijos stotį, bet ir 
čia atsisakė priglausti nelai
mingus kūdikius.

Kaimynai, . mačiusieji šio 
vargdienio baisų šeimos liki - 
mo vaizdą, visi, kaip rašė vie
tinė spauda, biaurėjosi, kad 
nieks iš įstaigų tuo nesirūpina.

Tai išgarbinto rojaus vaiz
das!
Jaunuolis užmušė samdytoją

Jaunuolis Louis Cote, 18 
m. amž., neseniai paleistas iš 
Bordeaux kalėjimo protinio 
skyriaus, pereitą savaitę mirti
nai sui geležies gabalu užmu
šė savo samdytoją, kuris lai
ke nedidelę mąšinšapę. Gin
čas, sako, kilęs dėl algos. Jau
nuolis atiduotas teismui už 
žmogžudystę ir jo teismas 
prasidės kovo 20 d.
Pakarti du broliai

Du broliai Gervais iš Three 
Rivers miesto, Gaston 32 m. 
ir Marcei 26 m., kovo 14 d., 
12:35 vai. ryte, Bordeaux ka
lėjime, surėmus juodviejų pe
čius į daiktą, vienu sykiu abu 
liko pakarti.

Teismo buvo nusmerkti mir
čiai ant kartuvių už tai, kad 
pereitų metų spalių mėnesį 
taksiko vairuotoją nužudė.
Geležinkeliečiai reikalaus 
pakelti algas

G c 1 e. ž i n k e 1 i ų n c o p erų o j a- 
mų darbininkų unija, Interna
tional Railways Brotherhoods, 
kuri atstovauja virš 100,000 
darbininkų, šią savaitę čia 
laikė konferenciją, kurioje iš
dirbo planus dėl išstatymo rei
kalavimų pakėlimui algų, ka
da prasidės derybos dėl at
naujinimo kontrakto su kom
panijomis. '"■■'J

Kokie bus tie reikalavimai, 
nepranešta. Kaip žinia, reak
ciniai unijų vadai, su Frank 
II. Hall priešakyj, du metai 
atgal nusilenkė prieš kompa
nijas ir darbininkus pardavė 
veik be jokių laimėjimų. Tie
sa, sulaužę streiką, bėgyje šių 
dviejų metų, klaupėsi prieš 
darbdavius ir prašė “savo dar
bininkams” pakelti algas. 
Kompanijos jų šaukiančio 
balso neišgirdo. Pereitą rude-

So. Boston, Mass.
Atvažiuoja Stanislovaičiai

Visi Bostono apylinkės pa
žangūs lietuviai laukia balan
džio 6-toš, sekmadienio. Mat, 
tą dieną įvyks kas tai nepap
rasto ir netikėtino mūsų lyg 
užsnūdusiam kampelyje. At
važiuoja Stanislovaičiai į So. 
Bostoną. Kristina Stanislovai- 
tienė atveš savo kūrinių, savo 
pieštų paveikslų ir parodys 
mums ir išaiškins mums apie 
kuriamąjį paišybos meną. O 
Dr. Stanislovaitis pateiks 
m u1 m s d a u g i a u negu 
įdomią paskaitą temoje “žmo
gaus protas ir minties jėga.”

Tikėsite ar ne, šią žinią ra
šantis tiek yra daug patyręs, 
kaip per save, taip ir per ki
tus, kad aplinkybės verčia

žmogų vienaip ar kitaip mąs
tyti. O, mąstymąs-proiavimas 
pakeičia jo paties aplinkybę, 
net ir tame paprastame kas
dieniniame užsiėmime. Taigi, 
tema žingeidi visiems. Prie 
tam, mūsų geros draugės teįi- 
gia užkandžių. Tas viskas į-. 
vyks, nepamirškite, sekma-\ 
dienį, balandžio (April) 6 d., 
318 Broadway, So. Boston,.
Mass.
Susirinkhriai
Mūsų ALDLD 2 kuopos iždi

ninko J. Ulevičiaus sumanyittŪ 
įvyko du susirinkimai vifenū 
vakaru, pasekmės neblbgos.A> 
Susivienijimo ir Literatūros, 
Draugijos kuopos atlieka siisl- 
rinkimuis tą patį vakarą. Se
kanti susirinkimai įvyks ba-, 
landžio 10, ketvirtadienį.

Alsi

VISOKIAIS
APDRAUDOS REIKALAIS

Kreipkitės pas lietuvius

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

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

Telefonai: Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

Gražus Parengimas — operetė 
‘Geriau Dainele, Negu Šposai’

Parašė Anna Mineikiūtė-Bouvier.
Rengia LLD 6 kuopa

Šeštadienį, Kovo 29 March
L. Taut. Namo Žemutinėje salėje

Kampas Vine ir Main Sts., Montello, Mass.
Gerbiamieji Dailės Mylėtojai!

Ši operetė dar pirmu kartu bus vaidinama Montellbj. 
Ji susideda iš 15 skirtingų dainų, kurias išpildo grupes, 
duetai ir solistai. DALYVAUS NORWOOD VYRŲ, AN- 
SEMBLIS, vadovaujant GERDA TERHORST.

Kviečiame Visus būti šiame parengime ir pasigėrėti 
puikiu perstatymu. Rengėjai.

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas '

. .. „ . nį nuvažiavo į Ottawa ir prašė
Ba.sus b.ednos se.mo» l.kimas darbo ministerį Gregg ka(, jia 

Su keturiais vaikais Guerin ką nors darytų, bet buvo be 
---------------------------- -------------- 1 pasekmių.

New Yorko transportaci jos darbininkai kalinių uni
formoje protestuoja prieš sumanymą visą transportą; 
cijos sistemą pavesti specialiai komisijai. Jie nori, kad 
pati miesto valdžia tvarkytų ir valdytų “subves” ir bu-

Tenka palaukti ir pamatyti, 
kokie bus. dabar tie reikalavi
mai ir kaip jie bus gelžkelių 
kompanijos išstatyti, juo la
biau — kiek darbininkai lai
mes.
Serga

Helen Mališauskienė (Pau
lauskaitė), kuri neseniai pa
gimdė dukrelę, šiomis dieno
mis sbsirgo. Neteko patirti, ko
kia liga serga.
Mirė

kovo' 13 d. mirė Ona Var- 
naitienė, sulaukusi 72 m. am
žiaus. J.—

Paryžius.—FraRcijds kar
dinolai ir arkivyskupai pa
smerkė mokyklas ir kny
gas, kurios aiškina jaunuo
liams. lyties klausimus.

sus.

Wisconsin valstijoj ket
virtadienį prisnigo-iki 4 co
lių. -

Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau daugu
ma pamiršta švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis 
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių įsitikinimų, 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nr, 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos ligą: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums. ,
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25. •

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. Šita . 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių JigŪ yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo, čia jau proto liga.

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko Čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės pramanęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime mo 
vimą. Patogiai ir gražiai 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St, Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

nišką patarna- 
erniškai įruošta

5 pusl.-Laisve (Liberty) — Penktadien., Kovo-March 21, 1952 
/ •



Elizabeth, N. J
Liaudies opera “Birutė”
Rimoje

Jėjimas nemokamas.

22 d., vakare, Klubo Svetai
nėj 408 Court St. Rengia LDS

Jonas Juška

Keistutis pamatęs, kad vai- 
dylutės nori prievarta Birutei 
užvilkti šventą rūbą, surinka:

mergelę!” Joms ne-leiskite
klausant, jis išsitraukia kardą 
ir kardu pagriebęs šventus rū
bus numeta ant ugnies. O kas 
ten toliau atsitinka, tai maty
site filmoje. Visi prašomi ii 

apsilankyti ir šią 
lietuvišką filmą

Rengėjai

kviečiami 
nepaprastą

• pamatyti.

Gardner, Mass
Šaunus parengimas

Lietuvos Sūnų Draugija 
vyrų pašai pine draugija, 
džiausią mūsų mieste. Joje nė
ra jokių religiškų varžymų, 
visi gali joje priklausyti be 
skirtumo pažiūrų ir įsitikini-
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AIDO CHORO DARBAI sekmadienį girdėsi me 

1 įpie dailininką da VinciPaskutinioji choro repetici
ja praėjo 
nors choristų skaičius ir 
buvo labai didelis. Matomai, 
pavasariu jam pradeda paveik- savo kūrinius menininkai žilo- 
ti kai kuriuos mūsų choristus... 
Sopranai ir tenorai, atrodo, 
turi silpnesnes valias už altus 
ir bosus. Reikia kas nors apie 

nes “epidemija”

gana sklandžiai, 
ne-

Kokiose sąlygose gamino

luoziniy balius

Rimtai > kalbant, reikėtų su
sirūpinti besiartinančių Aido 
Choro sukaktuvių paminėji
mu. Paskutinę dieną visko 
negalima padaryti.

Ką tik praūžė meno kriti
kos epidemija, bet choro pa
matai dar nė nesubraškėjo. 
Kritikos “karštis”, tačiau, bu
vo jaučiamas. Choristas Bud- 
rikas jau buvo pradėjęs kriti
kuoti specialiai sukaktuvėms 
paminėti parašytos dainelės 
žodžius. Reikia tikėtis, jog 
ambulatorijos nereiks šaukti.

Kai dėl choro dainavimo, 
tai reikia tik pasidžiaugti, kad 
mėgėjų grupė taip gražiai su
geba išmokti lietuviškas dai
nas, nors kaikurie choristai ir 
choristės net gerai lietuviškai 

■ kalbėti nemoka. Jei ir toliau 
taip seksis, Aido Choro 40 

sukaktis (4 d. gegužes 
m.) bus gražiai paminė-

je senovėje? Kas juos akstino 
kinti? Kas jiems trukdė? Kas 
atsispindėjo jų kūryboje?

Daug panašių klausimų iš
siaiškins tiems, kurie atvyks 
pasiklausyti paskaitos apie 
garsųjį praeities menininką 
Leonardo Da Vinci. Apie tą 
praeities milžiną žino kultū
ringi žmonės visame pasauly-

Mes, Amerikos lietuviai,

neturimo ištekliaus išleisti 
apie jį knygas, visuotinai su 
juomi susi pažiūri. Tačiau bent 
pamatinių žinių tuo klausimu 
mes gausime iš šios paskaitos, 
kurią skaitys Rojus Mizara.

Paskaita, rengiama LMS 
Trečios Apskrities, Įvyks jau 
ši sekmadieni, kovo 23-čią, ,3 
vai. po pietų, Liberty Audito
rijos Brown Room. Auditori
ja randasi prie Atlantic Avė. 
ir LlOth St., Richmond Hill, 
N. Y. Rengėjai kviečia visus.

Meno Mėgėjas.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas ir jo gaspadorius Juo
zas Zakarauskas su visais 
Juozais, Juozienėmis ir Juoza- 
pinomis rengia metinį Juozi
nių Balių, savose salėse. Kvie
čia ir ne Juozus,/visus mėgs
tančius pasilinksijiinti.

Juozines Įvyks jau šio šeš
tadienio vakarą, kovo 22-rą. 
Vakariene 7:30. Bilietas 
$3.25. Re p.

Gėliy mylėtojams

metu 
m. š.

i ta.

i“TETA” JAU 
VISAI NETOLI

yra i 
di

Pasižymėkite savo išėjimųI
l kalendoviujei. jog kovo 30, ly-
■ giai 3 valam ą po pietų, Liber-
Į ty Auditorijoj, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y., 

į'hartfordiečiai
mų. Jįjuorganizuota 1910 me- | «Tetos Turtdis”. Tai gyva 

kad mūsų me(|įja> pilni 
ui 12 me- juoko

atvažiuoja su

Brooklyn o įžymimai ragina 
atšaukti Smith įstatymą

Virš 80 Įžymių brooklynic- 
čių, vadų švietime, bažnyčiose 
ir susiedijų gyvenimo atsišau
kė “Į visus piliečius” stoti su 
jais i darbą už atšaukimą 
Smith o Įstatymo.

Atsišaukimo, 
pareiškia, jog:

“Smith Įstatymas yra iš
šaukimu visiems Ameriko
nams, kurie pi'isilaiko tikėji
mo Į pamatinius demokrati
nius mūsų šalies principus. Jis 
stato mums pri 
pasisakyti prieš 
siaurinimą mūsų 
laisves skelbėjas 
dabar, kuomet
apkaustomas retežiais 
Smith Įstatymo nuospren
džiu...”

šaukimą išleido brooklyniš-

greta kitko

tolini osiiĮ 
laisvių. Joks

Leisiu

kis komitetas atšaukimui Sint 
tho įstatymo. Komitete, greta 
kitų, yra liaudies vadas Rid
ge woode dak Laras Vincent 
Bellafiore; advokatas ir negrų 

o i ‘g a n i z a c i, j o s v a d a s 
Flagg: audinių dozai- 
ir biznierius Sidney 

laikraščio Examiner
redaktorius, rabinas Louis D. 
Gross: Union Church dvasiš
kis John Paul Jones; Išgany- 
tojaus bažnyčios kunigas John 
Howland Lathrop; Corner 
Stono baptistų bažnyčios dva
siškis Randy Ray: advokatas

j Lewis
■ neris

Bilius | 
tuomi I

Grcta jų, kaip jau minėta, 
pasirašo kelios dešimtys kitų 
dvasiškių, kelios dešimtys me
dicinos ir mokslo srities dak
tarų, taipgi .kiti žymūs visuo
menes vadai.

Sultono teisman tik 
su pasu teįleidžia

Queens apskrities teismabu- 
tin, kuriame antradienį prasi
dėjo Sųttono teisinas, stebėto
jus Įleidžia tiktai su pasu. 
Pasai reikalingi net teisma- 
bučio prižiūrėtojams ir teisė- 

krečiami Įeinant 
iškrės 4 kartus

j
i u i. Visi yra 
ir teismabutį 
per dieną.

Visi bylos 
teismo laiku

džiūrimanąi visu 
bus laikomi po 

sargyba ir nakvos viešbutyje 
po sargyba. Vykdant sesijas 
tarp stebėtojų prisodinta pa
kankamai slaptosios policijos. 
Išlaukyje ii* koridoriuose bus 
policijos šimtais.

Kadangi tikisi 
gauti d ži ūry m an us, 
net 500 kandidatų, 
n Į teišrinko tiktai 3 
nūs.

To ženklelio pasirodymas 
.spaudoje* liudija, kad jau 
prasidėjo Amerikos Rau
donojo Kryžiaus kampa
nija sukelti po visa šąli— 
85 milijonus dolerių. 
New Yorko miesto 
ventojų tikisi ąadti 
700,000.

K.v-

sunkumu PRANEŠIMAI

Kovo 22-i’os vakaro 10 vai. 
užsidarys New Yorke išbuvusi 
savaitę metinė žolynų, krū- 
mdįkšnių ir gėlių paroda. ]- 
žar)ga $1.50, vaikams 75 c.

Eksponatams užimtos ke
turios didelės Grand Central 
Palace salės (netoli nuo 
Grand Central geležinkelių 
stoties). Jie sudaryti j atski
ltų rūšių augmenų darželius, 
o kiti Į mišrius, dar kiti Į se
zoninius ir kitokius.

Greta parodos, žinoma, 
garsinamos sėklos, daigai, 
šaknys, trąšos, 'įrankiai.

ŠYPSENOS
Moteris, kalbėdama su 

jaunu vyru: “Vyras, kuris 
apsiženys su mano dukte
ria, gaus didelę dovanų.”

“Ar galiu matyt do va-

NORIU ĮSIGYTI 
TAVERN BIZNI c

Norėčiau pirkti restauraci
ją su pilnais gorimų laisniais 
Brooklyno apylinkėje arba

patiks tolumas nedaro skirtu
mo. Prašau' rašyti: A.
110-12 Atlantic Avė., 
mond Hill, N. Y.

(55-57)

L. K.

SUSIRINKIMAI

Jaunimo organizacija 
kritikavo prezidentą

atvykęs iš Floridos i New Yor- 
fcą kalbėti studentų laikraščių 

aktoriams. Darbininkų jau-

LIETUVIŲ TAIKOS KOMITETO 
IR ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, kovo 23, Liberty Au
ditorijoje, Richmond Hill, N. Y., 
įvyksta Lietuvių Taikos Komiteto 
ir draugijų atstovų ir visų tų, ku
riems laika rūpi, susirinkimas. Pra
džia 1 vai. po pietų. Bus rinkimas 
delegatų į Washingtono suvažiavi
mą. Malonėkite visi laiku pribūti, 
nes susirinkimas bus trumpas, lik 
iki 2:30 vai. po pietų. -- LTK. Val
dyba. (52-57)

Rf'MAI IR RAK ANDAI
Parsiduoda rakandai ir yra laba 

ąori rūmai gyvenimui. Savininkas' 
turi apleisti miestą ir turi greit 
parduoti. Kreipkitės: 29 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. (ant pirmu lubų).

rc(
ninkas prezidentą pasitiko kri

tais. Tai reiškia, 1 
draugija gyvuoja jau 42 
tu.

šio mėnesio, tai yra. kovo 
29 d., Lietuvos Sūnų Draugi
ja rengia vakarienę iš dešrų 
su kopūstais. Vakarienė įvyks 
Lietuvių Amerikos v Piliečių 
Klube, 255 Main St., Gardner, 
Mass. Pradžia 6 vai. va k. Bi
lieto kaina tik $1.25.

Rengėjai kviečia visus atsi
lankyti į šią puikią vakarienę. 
Jie tikrai užtikrina, kad visus 
gerai ir sočiai pavaišins.

Rengimo Kom’tetas

gero humoro ir

se

Waterbury, Conn
Išvyko Floridon

Marija Svinkūnienė išvyko 
poilsiui į saulėtą Floridą. Ji
nai per ilgus metus darbuoja
si dėl progresyvės visuome
nės. Gal būt, kad nėra buvę 
tokio draugijų susirinkimo, 
kad jinai būtų išėjus neapsi- 
ėmus kokioje nors komisijoje 
darbuotis. Kada būna rengia
ma bankietai bei piknikai, 
draugės Svinkūnienės troški
mas yra, kad visi svečiai būtų 
patenkinti ir kad organizaci
jai liktų pelno. Ir tik tada ji
nai jaučiasi patenkinta.

Prie to, draugė Svinkūnie
nė per ilgus metus yra Lais
vės vajininkė, kur ji paauko
ja daug savo brangaus laiko, 

‘kad gauti naujų skaitytojų 
bei atnaujinti Laisvės prenu
meratas. Ji yra pilna energi
jos draugė. Yra natūraliste ir 
naturalio maisto žinovė.

Taipgi draugas Svinkūnaa 
yra nenuilstantis progresyvis- 
kose draugijose veikėjas. Gai
la, kad aplinkybės jam nepa- 
velino kaitų su. savo drauge 
važiuoti pamatyti Floridą.

Draugė Svinkūnienė sakė, 
kad sugrįžusi jinai vėl imsis 
visuomeninio veikimo.

Linkime draugei Svinkūnie’ 
nei linksmo pobūvio Florido
je.

Sophie ThomsonienS

O mūsų Auditorijoje jau 
niai buvo vaidinta komedija, 
tad nepraleiskite 
progos. Po dramos ir tragiš
kos operos!’ mes • .turėsime 
lengvesnį vaidinimą. Lai būna 
kovo 30 pasimatymui su sve
čiais vaidintojais ir jų ameri
koniška komedija.

Reikalauja progos 
išrinkti negrą

Paveikslų paroda

sios geros

LMS

Taikai. Kviečia- 
visuomenė. Įvyks

Moterys šaukia 
nepaprastą masinį 
mitingą taikai

šio šeštadienio vakarą, kovo 
22-rą, 8 val.,1 Pythian Temple, 
135 W. 70th St., New Yorke, 
Įvyks nepaprastas masinis su
sirinkimas.' J į rengia Ameri
kos Moterys 
ma plačioji
nepaprasta programa, paskui 
šokiai. Jžanga 75 c.

Programoje pastatys Jose
phines Heifdtz “Moterų Kan
tatą Taikai.” Ir sudainuos-su- 
vaidins vaiku kantatą “Kuo
met mes užaugsime,” žodžiai 
ir kompozicija Earl Robinso
no ir Roslyn Rosen. Greta to, 
bus trumpi pranešimai apie 
nuoveikius Rytinių Valstijų 
Moterų Konferencijos Taikai.

Konferencija tą pat dieną 
ir toje pat vietoje prasidės 
10 vai. ryto, baigsis 6-tą va
karo. Jon atvyks moterų ir 
kitų taika susidomėjusių or
ganizacijų I delegatės-delega- 
tai iš visos plačios apylinkes 
miestų. Delegato ar stebėtojo 
registracija $1.

Konferencijos vyriausias 
tikslas, kaip skelbia kvietime 
organizacijoms, yra: “Svars
tyti ir nuspręsti, kas . reikia 
daryti dabar apsaugai mūsų 
namų ir mūsų vaikų. Ir kaip 

visiems Amerikos
vaikams sveiką ir kūrybingą 
gyvenimą taikiame pasauly
je.”
Pythian Temple randasi arti 

Broadway. Arčiausia nuo 7th 
Avė. ar nuo 8th Avė. trauki
nių 72nd St. stoties.

užtikrinti

distriktų ribas, 
distriktus taip, 

išrinkti 
Yorko

Brooklyno Bedford-Stuyvo- 
sant srities žymūs asmenys 
pasirašė reikalavimą pagerinti 
senatorinių 
Perdalinti
kad ir negrai galėtų 
savo atstovus i New 
Valstijos Seimelį.

Dabartiniai distriktai yra 
riboti taip, kad negras niekad 
negalėtų tapti išrinktu, nors 
toje srityje negrų gyventojų 
yra dauguma, kaip kad ir 
Harleme. Jie galėtų išrinkti 
mažiausia vieną savo atstovą, 
jeigui distriktai būtų ribojami 
atsižvelgiant Į teisingą atsto
vybę.

Aktorių organizacija —E- 
cjuity — nubaudė savo nare 
Dorettą Morrow $2,500 už 
nesilaikymą su samdytoju su
tarties. Ją kaltino, kad ji iš 
veikalo “King and I” išėjo tū
lam laikotarpiui neva dėl li
gos, o tuo tarpu dainavo tele
vizijoje. Taip aktoriai gerbia 
savo sutartis,' pažadus.

St., New Yorke, išstatytiems' 
R. Baraniko kūriniams pama
tyti paskutinė diena bus šeš
tadienį, 22-rą. Dirbantiems 
dienomis gal but šeštadienį ir 
bus patogiausia ten nuvykti, 
nes paroda užsidaro 6 vai.

Greta Baraniko, ten turi iš
statę savo Įvairius kūrinius 
keturi kiti artistai.

Skrybėliniai tariasi 
pagerinti valdybą

ELIZABETH, N. J.

Svarbus užkvietimas visiems 
pamatyti operetę Birutę ir Paparčio 
Žiedą. Bus rodoma kovo 22 d., 408 
Court <St., 8 vai. vak. Elizabetkie
čiai ir iš apylinkės esate kviečiami 

‘atsilankyti ir. pamatyti oporetę Bi
rulę ir Paparčio Žiedą. Abu veika
lai yra svarbūs ir žingeidūs visiems 
pamatyti. Nuoširdžiai kviečia Ko
misija. (55-57)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. I-Iewcs St.

tišl:ai.
Darbininkų Jaunimo Ligos! 

vis.išališkasis pirmininkas : 
Lepu Wolfsy varde visos tary- 
hos išleido 'pareiškimą, kuria
me' prezidento atvykimą skai
to tiktai rinkiminių metų 
veiksmu.

Grota kitko, jaunieji pažy
mi, kad nuo prasidėjimo Ko- 

71^ Į rėjoje karo jaunimo proble- I 
‘ mos domina visuomenę. Kad i 
:žmonės trokšta savo jaunimui! 
gyvenimo, ne militarizmo, ne, 
karo. Kad prezidentas atvyko 
tuos taikos troškinius kaip 
nors nuraminti. Bet, kad jis to 
neatsiekė, nes j’is neparodė iš
eities iš to, kas jaunimą vargi
na, sako jaunieji darbininkai 
savo pareiškime.

Jaunuosius ypačiai užgavo 
prezidento kalba apie “apsi
keitimą idėjomis” ir “apsikei
timą draugingumu” su kitų 
šalių jaunimu. Jaunimas.’nuro
do, kad V^is būrys darbinin
kų jaunimo yra pašaukti Į 
Washingtona pas McCarran ir 
Wood neamerikinius. Pašauk- 

“apsi- 
pernai 
>pon i

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

I Gražus parengimas, operetė “Ge- 
I riau dainelė, negu šposai.” Parašė 
| Anna Mineikytė-Boūvier.' Rengia L. 
Į L. D. 6 kp. kovo 29 (March), J952, 

Lietuvių Tautiško Namo žemudln/'je 
salėje, 8 Vine St. ir North Mainly 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Gerbiami dailės mylėtojai! Ši ope
retė bus suvaidinta dar pirmą sykį 
Montelloj. J šį vaidinimą įeina net 
15 skirtingų muzikalių dainelių. 
Girdėsite -visą gruflę dainuojant solo 
ir duetus, vadovystėje Auna Minei- 
kytės. Dalyvaus Norwoodo Vyrų an
samblis, vadovystėje Gerda Ter- 
horst. Prašom visus ateiti j minėtą 
parengimą, turėsite linksmą laiką. 
56-57 Reng. K-tas.

ir <♦>

<♦>

<♦>

PETRAS KAPISKAS
1R

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

<♦>

v Artėjant unijos lokalo 21- 
to rinkimams, skrybėlių dir
bėjų eilinių narių komitetas 
atsišaukė i narius išrinkti vei
klesnę, kovingesnę valdybą.

Eiliniai nariai išmetinėja, 
kad esamoji valdyba nepajėgė 
gauti nariams pakėlimo algos, 
nors viskas pabrango. Jie siū
lo išrinkti valdybon 
kandidatus Weisman,
mel, Shulman, Posner. Rinki
mai Įvyks artimoje ateityje.

keitimą d ra u g i n g u m u, 
buvo nuvažiavę Et 
Pasaulinį Jaunimo Festivalį.

<♦>

<♦>

eilinių 
Bau-!

Kailinių darbininkai 
! priešingi kvietimui 
fašisto majoro

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

Telephone EVergreen 4-8174

Matthew A

$

&

Ernst Deutsch kaipo žydas Scharf su žmona ir kūdi
kiu filmoje “The Trial,” rodomoje Thalia Teatre, 
Broadway ir 95th St., New Yorke. Filmą yra gaminta 
Austrijoje. Vaizduoja piktos propagandos sukurstytą 
neapykantą prieš tautinę mažumą, šiuo atveju prieš 
žydus.

. X I ■

Kailių išdirbėjų ir dažytojų 
unija per Leon Straus, savo li
nijos Joint Board, sekretorių, 
paragino J. V. Majorų Konfe
renciją nekviesti fašisto Mad
rido majoro Jose Moreno Tor
res.

Laiške konferencijos pirmi
ni likusi, Pittsburgh o majorui 
Lawrence unijistas nurodo, 
kad New Yoko majoro rašti
nes valdininkas sakė, jog New 
Yorko majoras to fašisto ne- 
kvietęs.

Kadangi majorų konferen
cija Įvyks New Yorke, tad tas 
fašistas, budelio Franco valdi
ninkas, vis vien būtų miesto 
svečiu1 laike tos konferencijos. 
Dėl to darbininkai protestuo
ja, kad tas fašistas nebūtų 
pakviestas konferencijom

Protestai daugėja ir didėja. 
Jeigu tas fašistas bus atkvies
tas, mieste gali įvyki masinių 
protesto demonstracijų.

ĖGZAMINUOJAM AKIS
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVĘNUE
Gerai Patyrė Barberial

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 |

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta

6 pusk—Laisve (Liberty)--Penktadien., Kovo-M arch 21, 1952




