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t V Milijonas per 51 metus. 
Kas bus toliau? 
Naujasis kelias. 
Kas keičia?
Nedarbas.

Rašo R. MIZARA

Metai 41-nrieji. Dienraščio 33-tieji

30 
jei automobiliu vai-

Per penkias dešimtis vienc- 
’ rius metus mūsų krašte auto

mobilių nelaimėse žuvo vienas 
milijonas žmonių.

Toji skaitlinė buvo pasek
ta praėjusį šeštadienį.

Apskaičiuojama, jog ant
ras milijonas bus pasiektas 
greitesniu laiku — per 
metų, 
ruotojai nebus apdairesni.

J pirmąjį milijoną, kad kiek 
būtų įėjusi ir mūsų visuomeni
ninke Katrina Petrikienė.

Grįžtant jai iš Moterų Klu
bo susirinkimo (praėjusį ket
virtadienį), skersuojant gatvę, 
ji buvo žiauriai užgauta auto
buso.

Dalykas juo blogesnis, kad 
mes apie Katrinos Petrikienės 
nelaimę sužinojome tik po ke- 

. dienų, kai ji buvo sužeis
ta. Linkime jai sėkmingai pa
sveikti.

60

važiuoti 
trafiko

Kalbant apie automobilius 
ir automobilistus: praėjusį 
sekmadienį teko būti Phila- 
delphijoj ir iš jos grįžti (auto- 
mobilium) naujuoju keliu, — 
New Jersey Turnpike.

Šis kelias neseniai buvo ati
darytas. Jis dar nėra pilnai 
sujungtas su niujorkiškiu Lin-Į 
coin Tunelium.

Kelias tikrai moderniškas: 
platus, tiesus, lygus.

Juo leidžiama važiuoti 
mylių per valandą.

Iš Philadelphijos į 
ką (arba atgal) gali 
be sustojimo: • nėra 
šviesų, nėra kryžkelių, nes vi
si skersiniai keliai išvesti vir
šum.

Naujo kelio išvedimas reiš- 
; kia, kad tarp šitų dviejų did- 
\ miesčių automobilistams ke- 

’ lioi^j susitrumpina mažiausiai 
I viena valanda, palyginti su 

važiavimu senu keliu, vadina- 
U mu US 1.

Tiesa, važiuojant šiuo keliu 
reikia mokėti už važiavimą : 
tarp Philadelphijos ir Niūįor- 

. ko — $1.10.
Ilgainiui šis kelias bus pra

vestas iki Washingtono. Juo 
važiuodami, . automobilistai 

. nekliudys nei vieno miesto.

o
Bet...
Naujas kelias tai naujas, 

nelaimės liekasi nelaimėmis.
Kuomet leidžiama važiuoti

' 60 mylių per valandą, tai tūli 
drąsuoliai važiuoja 80 mylių 
per valandą.

Na, ir jau čia buvo nelai
mių; keletas 

' šė...
žmonių užsimu-

Tūlas Dr.
Vienybėje:

'Amerikoj

Tercijonas rašo

''Amerikoj galima sutikti 
žmonių ša pavardėmis (galū- 

1 nėmis) panašiom į lietuviškas, 
bet jos, deja, dažnai esti grai
kiškos, o lietuviai be jokios 

i savigarbos kartais keičia sa
vo pavardę į airišką arba ško
tišką.”

!| žmonės “be jokios savigar
bos” vadinasi labai dideliais 

L lietuviškais patrijotais, bet 
jie yra visų pirmiausiai dole
rio patrijotai.

jų esama

patalpos 
bedarbių.

ilgėja,”

Liaudies Balso pranešimu, 
Kanadoje šiuo metu yra apie 
200,000 bedarbių. Tik viena
me Toronto mieste 
20,000.

“Įvairių misijų 
pilnos suskurdusių 
Suplainės nuolatos 
rašo laikraštis.

“Samdos ofisai, 
draijdą ‘išduoda, 
darbininkais ir 
mis. Kai kas stebisi,

kurie ap- 
užsikimšę 

darbininkė- 
kacl .to-

kid 'ri’nklavimosi metu tiek 
bedarbių. Kas gi bus tuomet, 
kada ginklų bus prigaminta, 
kaip kad visokių mašinų ir ki
tokių gaminių?”

Samdytojai tuomet visomis 
jogomis bliaus už pradėjimą

IŠSIBAIGIA LAIKAS SĄLYGINEI PALIAUBŲ UNIJAIVi

Mainieriai gal streikuos, O 7
minėdami 119 savo draugų 
žuvimą III. kasykloje

West Frankfort, Ill. — 
Mainierių Unijos vadai sa
kė, gal bus paskelbtas ge
dulo streikas per 5 iki 10 
dienų, apgailint 119 mai
nierių, užmuštų per dujų 
sprogimą New Orient an- 
gliakasykloje.

Mainierių vadai prasitarė 
apie streiką, kalbėdami žu-

Švenčiu nelaimėse žuvo 
747 amerikiečiai

Associated Press surado, 
kad per kalėdų šventes žu
vo 747 žmones įvairiose 
valstijose:

Automobiliai užmušė 508, 
gaisruose žuvo apie 100 
žmonių. Kiti prarado gy
vybę per šaudymus ir viso
kius kalėdinius “ūžimus.”

Bet prie tų -747 mirčių ne- 
priskaitoma 119 mainierių, 
žuvusių per kasytos eks
ploziją West Frankfort, 
Ill., apylinkėje.

Kaip anglai skaičiuoja 
karinius Sovietų Laivus

London. — Anglų metraš
tis “Janes Fighting Ships” 
skelbia sužinojęs, kad So
vietų Sąjunga stato 1,000 
naujų greitųjų submarinų 
priedan prie jau turimų 
370 submarinų.

Sakoma, Sovietai taipgi 
stato 23 šarvuotlaivius ir 
120 mažesnių karinių laivų.

Jungtinės Valstijos turi 
apie 100 submarinų, o An-

Kukluksai bandė išsprogdini 
katalikų bažnyčią

Miami, Florida. — Su
prantama, jog tai fašisti
niai kukluks-klaniečiai pa
dėjo dinamito bombą į ka
talikų Peter and Paul baž
nyčią. Bomba buvo pras
tai užtaisyta, todėl nespro
go.

Valdžia grūmoja mirčia1 
bausti bombų dėliotojus. 
Kelios bombos neseniai bu
vo išsprogdintos prie žydų 
bažnyčių ir ’ negrų namų 
projektų.

Washington.—Prez. Tru
manas kalėdiniame pareiš
kime sakė, “Jungtinės Tau
tos dėl taikos kariauja Ko
rėjoje.”

trečiojo pasaulinio karo.
Tiesa, už karą jie bliauna ir 

dabar.

Tūlus Jungtinių Valstijų 
didmiesčius nedarbas taipgi 
palietė žiauriai. Paimkime to
kį pramoningą miestą, kaip 
Detroitas, o matysime.

3

vu šiųjų laidotuvėse.
Reikalavo, kad Kongre

sas išleistų įstatymą, kuris 
priverstų kompanijas įreng
ti reikalingas mainieriams 
apsaugas kabyklose.

Iš New Orient kasyklos 
išgelbėtas tik vienas gyvas, 
Cecil Sanders, kuris* buvo 
labiau pripratęs dirbti nuo
dingesnėse kasyklų vietose.

Kiek Trumanas skirs 
pinigų Europai 1952 m.

Washington.—Prez. Tru
manas žada skirti tiktai 7 
bilijonus dolerių paramos 
vakarinei Europai prieš ko
munizmą 1952 metais.

Prezidentas 1951 metams 
skyrė 8 bilijonus, 500 mili
jonų dolerių vakariniams 
Europos kraštams stiprinti 
prieš Sovietus. Bet Kon
gresas užgyrė tiktai $7,- 
284,000,000.

Gausinga 1 vakarą” 
paspirtis Titui

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jungtinės Valstijos šiemet 
atsiuntė Tito valdžiai Jugo
slavijoj , daugiau kaip pusę 
milijono tonų medžiagų ir 
dirbinių už 61 milijoną, 500 
tūkstančių dolerių.

Tuo pačiu laiku Franci j a 
davė Jugoslavijai $17,000,- 
000 dirbiniu ir medžiagų, o 
Anglija — $11,500,000.

Taip Tito valdžia medžia
giniai stiprinama prieš ko
munizmą.

Dar daugiau ji gavo gin
klinės paramos iš “vaka
rų.”

Iranas neturi pinigų 
savo diplomatam

Teheran, Iran. — Trano 
valdžia atšaukė savo amba
sadorius iš Anglijos, Itali
jos ir Indijos, taipgi 23 di
plomatinius atstovus iš įvai
rių kitų kraštų. Sako, 
trūksta dolerių bei kitų 
“pasaulinių” pinigų jiems 
užlaikyti.

Iranas taip pat nežino, 
kur gauti pinigų savo armi
jai ir civiliniams valdžios 
tarnautojams.

(Pirmiau Iranas gaudavo 
pinigų už parsamdytus an
glams aliejaus šaltinius.. 
Dabar Amerika žada jam 
bent $20,000,000 paramos 
pagal T r u m a n o Ketvirto 
Punkto programą prieš ko
munizmą.

Kenora, Kanada. — Per 
gaisrą kalėdų dienoj sude
gė dvi motinos ir trys vai
kai tame pačiame medinia
me name.

Laisvės Vajus Amerikonai reikalauja dar 
50,000 belaisvių iš 
Šiaurinės Korėjos

Dienraščio Laisvės vajus už naujus skaitytojus, at
naujinimą prenumeratų ir aukas prasidėjo su spalio 
(Oct.) 1 d. ir tęsis iki Naujų Metų.

Vajininkai turi j:
Philadelphijos Vajininkai ...........................
Brobklynp Vajininkai ...................................
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn. .............
Hartfordo Vajininkai .......................... . • .
Elizabetho Vajininkai ........................ .........
Geo. Shiniaitis, Brockton, Mass.* .................
D. Justus, Worcester, Mass..................... . . .
LLD 136 Kp.. Harrison, N. J. . ................
L. Prūseika, Chicago, Ill................ ...........
P. J. Anderson ir L. Bekis, Rochester, N. Y. 
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.....................
J. Balsys, Baltimore, Md................ ......
S. Penkauskas, Lawrence, Mass................
Pittsburgho Vajininkai .............................
J. Grybas, Norwood, Mass..........................
J. Blazon is, Lowell, Mass..............................
So. Bostono Vajininkai ...............................
F. Klaston ir P. Bechis, Great Neck, N. Y. .. 
Montrealo Vajininkai ....................................
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.....................  .......
A. Apšeigienė. Auburn, Me. ............................
LLD 13 Kp., Easton, Pa.......................
Mexico, Me., Vajininkai .................................
V. Ramanauskas, Minersville, Pa....................

(Tąsa ant 3 puslapio)

15 KALIFORNIEČIŲ TAPO
IS NAUJO APKALTINTI

Los Angeles, Cal.— Val
džiai reikalaujant, federa- 
lis apskrities teismas vėl 
apkaltino 15 įtariamų Ca
lif orni jos komunistų, pagal 
Smitho įstatymą, kad “jie 
suokalbiavę nuversti Ame-

Auga bedarbių skaičius 
Michigan valstijoje

Detroit. — Spalio mėnesį 
šioje apylinkėje buvo apie 
165,000 bedarbių, o lapkri
tyje jau 180,000.

Bedarbių skaičius vien 
automobilių pramonėje per 
mėnesi pakilo nuo 105,000 
iki 120,000.

CIO Automobilių Unijos 
vadai lemia, jog per pir
muosius šešis 1952 metų 
mėnesius bus jau 250,000 
bedarbių Michigano valsti
joj. Reikalauja pakelti be
darbiam pensiją bent iki 
$60 per.savaitę.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pittsburgh. — Praneša

ma, kad Plieno Darbininkų 
Unijos vadai gal išklausys 
prez. Truųiano ir atidės ne
ribotam laikui streiką, ku
ris buvo skelbiamas nuo 
naujųjų metų dienos.

(Valdžia grasino naudot 
Tafto - Hartley įstatymą 
prieš streikierius.)

Kairo, Egiptas. — Egip- 
tėnai audringai demonstra
vo sostinėje Kaire ir Alek
sandrijoje, protestuodami, 
kad karalius paskyrė pa
lankius Anglijai prižiūrėto
jus Egipto ministrų kabi
neto. Policija blaškė de-
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beirikos valdžią per jėgą 
prievartą.”

Teisėjas William Mathes 
neseniai panaikino pirmąjį 
apkaltinimą. Jis pareiškė., 
jog valdžios p aro d y m a i 
prieš juos nėra faktais pa
remti.

Naujas, fašistinis
Turkijos įstatymas

Istanbul, Turkija. — Tur
kų valdžih pervarė savo 
seime naują įstatymą, rei
kalaujantį baust valdžios 
priešininkus ne tiktai kalė
jimu, bet ir mirčia.

Valdinė Turkijos spauda, 
rašo, kad šis įstatymas nu
kreiptas tiktai prieš komu
nistus. Bet valdžios šali
ninkų pareiškimai seime 
rodo, kad naujasis > įstaty
mas bus vartojamas prieš 
kiekvieną turką, kuriam 
nepatinka dabartinė val
džia.

monstrantus.

Washington. — Valdžia 
parodė, jog plieno kompa
nijos šiemet pelnė viso 2 
bilijonus, 600 milijonų dole
rių, tai yra 1 bilijonu, 200 
milijonų dolerių . daugiau 
kaip 1950 metais.

Bet jos, atsisako pakelti 
darbininkams algą, jei val
džia dar nepakels plieno 
kainų.

Havana, Kuba. — Neži
nia kas pavojingai pašovė 
generolą G. P. Damerą, bu
vusį Kubos armijos vadą.

ORAS. —Giedra ir šalta.

Korėja, gruod. 26. — Ši 
ketvirtadienį išsibaigia 30 
dienų laikotarpis, per ku
ri amerikonai ir šiauriniai 
korėjiečiai buvo pasižadėję, 
kad jeigu per ta laiką su
sitars dėl paliaubų, tai pa- 
liaubinė (demarkacijos) li
nija eis paliai dabartinį ka-‘ 
ro frontą. O'jeigu per 30 
dienų nebus susitarta, tai

Vietnamiečiai laimi 
prieš franci!žus

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo. liaudininkai, štur
muodami francūzus, atgrie
bė aptvirtintą Bavi kalną, 
12 mylių nuo francūzij 
tvirtovės Hoabinh.

Pirm užimant kaina, viet
namiečiai prasiveržė per ikarui prieš amerikonus 
Juodąją upę, nepaisant su- jų talkininkus.
telktos francūzų artilerijos < 
ir lėktuvų ugnies.

Irakas suvalstybino
dvi anglų kompanijas

Bagdad, Irak. — Irako 
valdžia nerėmė savo nuosa
vybėn dvi anglų aliejaus, 
(naftos) kompanijas Ra- 
fidain ir Khanaoin. šios 
kompanijos buvo skyriai di
džiosios anglų aliejaus pra
monės Irake.

Anglai inžinieriai ir tech
nikai sutiko dirbti Irako 
valdžiai už alga Rafidaine 
ir Khainaqine, iki irakiečiai 
bus išlavinti tam darbui.

Didėia judėjimas, reika
laujantis suvalstybini. visą 
anglų aliejaus prąmonę, 
kaip jau padarė Iranas, ar
timas Irakė kai. ’lynas.

Sabbath siidys bilių 
prieš Smitho įstatą

Chicago. —; Demokratas 
kongresmanas Adolph Sab
bath ketino Įteikti Kongre- 
sui bilių, reikalaujant pa-1 motina liūdėtų,” sakė žmog-

• l * _ 1 C'l * 1 _ _ * _ J 1 - - ' ry y y /4 ynaikint Smitho įstatymą.
Valdžia pagal šį įstatymą 

persekioja komunistus ir 
kitus vadinamus “neištiki
muosius.”

Amerika, tur būt, išpirks 4 
savo lakūnus iš Vengrijos

Washington. — Kai kurie 
valdininkai sakė, Amerika, 
tur būt, sumokės Vengrijai 
$120,000 už keturis savo la
kūnus. Jie nuteisti kaip 
šnipeli tris mėnesius kalėti 
arba po $30,000 baudos su
mokėti.

Tie lakūnai kariniu lėk
tuvu skrido per Vengriją 
lapkričio. 19 d. Sovietiniai 
lėktuvai privertė juos nusi
leist žemyn..

kita paliaubų linija bus

korėjie-

bus pa-
dėl da-

mąjį frontą, žiūrint, kiek 
prasiverš pirmyn ameriko
nai ar šiauriniai 
čiai, bei kinai.

Dar nežinia, ar 
ilgintas laikotarpis 
kartinės linijos.

Amerikonai reikalauja, 
kad Šiaurinė Korėja prista
tytų sąrašus dar 50,000 be
laisvių, Pietinės Korėjos 
tautininkų ir kitu Ameri- ’ 
kos talkininkų. . Sako, kad 
Šiaurinė Korėja rekrutavo 
dauguma tų belaisvių Į sa
vo armiją.

šiauriniai korėjiečiai aiš
kina, kad paimti nelaisvėn 
pietiniai korėjiečiai buvo 

d a u g u m a jų savanoriai 
istojo i šiauriečiu armiją

ir

Amerikonai taip pat rei- 
. kalavo, kad Šiaurinė Korė-, i 
ja parodytu dar 1,000 ne

pranešė, jog 726 suimti 
amerikonai mirė nuo žaiz
dų, pabėgo bei tapo paliuo- 
suoti.

Šiauriniai 'korėjiečiai su
tiko nestatyti nauju aikščių 
lėktuvams laike busimųjų 
paliaubų, bet atmetė ame
rikonų reikalavimus — tuo
jau apsimainyti sužeistais 
bei sergančiais belaisviais 
ir leisti Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui lėktu
vais skraidyti į belaisvių 
stovyklas" Šiaurinėje Korė
joje.

Tėvažudžiai
Laramie. Wyo. — Dean 

Hendersonas, 28 metų, nu
šovė savo tėvą, 62 metų. A- 
reštuotas, Dean teisinosi 
norėjęs užbaigti sergančio 
tėvo vargus.

Paskui jis nušovė ir mo
tina, 64 metu amžiaus. O 
tai' todėl, kad “likusi viena,

žudis.

Greenwich, Conn. — Te
rence J. Saunders, 18 metų 
berniukas, nušovė tėvą, 46 
metų, todėl kad tęvas išme
tė kieman ir apšaudė kalė
dų eglaitę. Sugrįžęs iš baž
nyčios tėvas, supyko nera
dęs gatavų pietų.

žmogžudis bandė auto
mobiliu pabėgti, bet buvo • 
areštuotas už per greitą 
važiavimą.

Amerikos valdžia sako, 
jie lėkė iš Vokietijos Į Ju
goslaviją ir tik netyčia už
klydo virš Vengrijos.

Randasi “geradarių,” ku
rie ragina amerikiečius pri
vačiomis savo aukomis iš
pirkti tuos lakūnus.
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TRAGEDIJA WEST FRANKFORTE
ŽIEMOS ŠVENČIŲ išvakarėse, “Mažojo Egipto” 

minkštosios anglies srityj, prie nedidelio West Frank- 
forto miesto, giliai žemėje įvyko eksplozija, kurioje bu
vo palaidota apie 100 angliakasių.

Nelaimė baisi, didelė,—nelaimė, tiesiogiai palietusi šim
tus žmonių, žuvusiųjų šeimų narių, artimųjų; nelaimė, 
palietusi šimtus tūkstančių angliakasių ir visą darbi
ninkų klasę.

Ši tragedija, kaip ir daugelis panašių, įvykusių seniau, 
tarytum sakyte sako kitiems angliakasiams: jūsų liki
mas bet kada gali būti toks pats, kaip šitų jūsų brolių, 
kurie žuvo “didžiausioje pasaulyj angliakasykloje...”

Kas dėl tragedijos kaltas?
Kalčiausias samdytojų godumas, jų nepaisymas dėl 

darbininkų gyvybių, o paisymas tik dolerio, tik pelno, 
tik daugiau turtų.

Net New York Times pripažįsta, jog kasykla, kurioje 
įvyko tragedija, buvo nesaugi.

Kalti ir valdžios inspektoriai, kuriems yra pavesta pri
daboti, kad nesaugios kasyklos, turėtų būti uždarytos 
tol, kol jos bus pataisytos.

Kitais žodžiais: kalta valdančioji klasė, kuriai vy
riausiai rūpi pelnai, b ne žmonių sveikata ir gyvybė.

Atsakingi už šią tragediją asmenys privalo būti ati
tinkamai nubausti.

Šioje liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuojau
tą žuvusiųjų angliakasių šeimoms ir artimiesiems.

LIAUDININKŲ 
REIKALAVIMAS

Ar jūs žinote, kad Ame
rikoje gyvuoja tokia orga
nizacija, kaip “L i e t u v o s 
valstiečių liaudininkų są
junga”?

Taip, ji gyvuoja ir andai 
buvo sušaukusi savo konfe
renciją Chicagoje. Pasak 
Naujienų:
Konferencijai žodį tarė kon-' 

sulas P. Dąužvardis. Praneši
mus padare J. Audėnas ak
tualiaisiais momento klausi
mais, A. Deveniene apie LV- 
LS dalyvavimą įvairiose Lie
tuvos laisvinimo organizacijo
se ir K. Zaikauskas apie JAV 
Lietuvių B'endruomenės orga
nizavimą. Be to, buvo palies
ti sąjungos vidaus organiza
cijos reikalai: spaudos, iždo, 
tolimesnio veikimo ir kt.

Konferencija pasisakė už 
tolimesnį Vliko rėmimą, rei
kalavo priimti Mažosios Lie
tuvos atstovą Į Vliką ir pasi
sakė už Vliko stiprinimį -ir 
kitais būdais. Palaikytas nusi
statymas remti tolimesnį JAV 
Lietuvių Bendruomenės orga
nizavimą.

Kaip matome, “liaudinin
kai,” kai)) ir socialistai, 
bendradarbiauja su fašis
tais, ir klerikalais.

TIE KETURI
1926 metai.
Kalėdų šventės.
Lietuva jau buvo fašistinių smurtininkų retežiuose.

Smetonai ir jo klikai neužteko to, kad jis atliko smurto 
“žygį,” už kurį jam lietuvių tauta niekad nedovanos,— 
smetonininkai smurtininkai ėjo toliau.

Norėdami pateisinti savo fašistinį smurtą, kurį mie
lai užgyrė krikščionys demokratai Seime, smetoninin- 
kai, per Kalėdų šventes, sušaudė keturis. Lietuvos dar
bininkų judėjimo veikėjus, apkaltindami juos, būk pa
starieji norėję jėga nuversti valdžią,—tą pačią valdžią, 
kurią gruodžio 17 dieną nuvertė patys smetonininkai I

Karolis Požėla, Kazys Giedrys, Juozas Greifenberge- 
ris Rapolas Čiornis buvo sušaudyti.

Jie mirti ėjo drąsiai, didvyriškai, įsitikinę, kad fašisti
nis režimas ilgai neišsilaikys, kad jis suras galą, kad lietu
vių tauta išsilaisvins ir bus amžinai laisva, kad ji kurs 
naują, gražų, laimingą gyvenimą visiems darbo žmo
nėms.

• Prieš mirdami, jie ragino Lietuvos darbo žmones ko
voti ir laimėti.

'Ir jų balsas nebuvo balsu tyruose, nes lietuvių tauta 
jo išklausė, ji kovojo prieš smurtininkus fašistus, ji 
laimėjo ir šiandien laimingai kuria naują, gražų gyve
nimą. , it

O budeliai, kurie Tuos Keturis nužudė, vieni jau ga
vo negarbingą galą, kiti dar gaus.

Tų Kepurių drąsuolių lietuvių tautos sūnų ir visų, 
kurie mirė, kovodami prieš fašizmą, kurie kentėjo dėl 
lietuvių tautos išlaisvinimo iš fašistinių retežių, vardai 
gyvuoja ir gyvuos, kol lietuvių tauta gyvuos. •

Nemirs jų vardai, nemirs jų darbai.
Mums šlovė, kad iš Tų Keturių vienas yra buvęs ir 

dirbęs mūsų tarpe, Amerikos lietuviuose. Tai Kazys 
Giedrys, kuris, keliomis, valandomis prieš savo mirtį, 
parašė: “Aš žengiu po šautuvu drąsiai ir tvirtai, būkite 
ir jūs, draugai, tvirti ir drąsūs.”

Taip, tąrp daugelio Lietuvos sūnų ir dukrų, didvyriš- 
' kai1 kovojusių ir mirusių dėl lietuvių tautos, dėl darbo 

žmonių laisvės ir gerbūvio, Tų Keturių vardai pasiliks 
garbingiausioje vietoje.

Didvyriams, garbė, o jų žudytojams — amžina panie- 
’ ka! /

AR NE LAIKAS BŪTŲ 
JIEMS PAGALVOTI?

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

žinia, kad Panevėžio vys
kupas Paltarokas pasirašė po 
peticija, kad didžiosios jėgos 
sudarytų taikos paktą, labai 
sukrėtė lųūsų sutoąųotus > ir 
nesutonuotus karo 'troškėjus. 
Pravirko N e p r i k 1 a u s o m o j i
Lietuva, Tėviškės žiburiai, 
Darbininkas ir kiti Kanadoj ir 
Jungtinėse Valstijose išeiną 
antidarbininkiški laikraščiai. 
Ypatingai susinervavo Darbi
ninkas, išeinąs Brooklyne. Jis 
išdrožė ilgą cditorialą, kurį 
baigdamas šaukia, kad tik 
“žabalas komunistas, bolševi
kas nusikaltėlis arba prirem
tas prie sienos” gali rašytis už 
taiką. Atrodo, kad mūsų kle

Ar žinote šiuos žodžius?
(Iš Juozo Žiugždos žodyno)

Alegorija (gr.) 
žodžiai ir vaizdai, 
ne tiesiogine prasmė, bet kita, 
norima nukeltine prasme.

Alėja (fr.), plati gatve, iš 
šalių apsodinta medžiais, so- 
dytkelis.

Aleksija '(gr.), sutrikimas 
sugebėjimo suprasti parašytą 
ar atspausdintą.

Aleksotą, lietuvių mitologi
joj deivė su tariamąja šventė

KONGRESMANO SABATH’O PAŽADAS
SENAS AMŽIUMI ir pasižymėjęs viešajame gyveni

me kongresmanas Adolph J. Sabath (iš Illinois) andai 
pažadėjo darbininkų delegacijai įnešti Kongresan bilių, 
reikalaujantį, kad Smitho Aktas būtų atšauktas.

Kongresmanas tai padarė, kai pas jį apsilankė Illino- 
jaus valstijos organizuotų darbininkų delegacija, ragin
dama senelį darbuotis už taiką, už atšaukimą Smitho 
įstatymo, už tai, kad būtų atmestas “algų sušaldymas.”

Tenka pasveikinti kongresmaną Sabath’ą dėl jo paža
do. Tenka manyti, kąd jis jį ištesės.

Bet tik to neužtenka: reikia visiems organizuotai 
veikti, kad juo daugiau žmonių įtraukti į kovą už sumi
nėtuosius dalykus.

Trys valdžios šulai. Iš kairės į dešinę: Apsigynimo 
sekretorius Robert A. Lovett, armijos sekretorius Frank 

' Pace ir orlaivyno sekretorius Hoyt Vandenberg. Juos 
pakvietė prezidentas Trumanas greitam pasitarimui. 
Manoma, kad jie kalbėjosi apie paliaubų derybų ei- 
S* Korėjoje.

rikalams nepaprastai baisus 
dalykas taika.

Ar ne laikas būtų apsigal
voti. Už taiką pasirašė 600,- 
000,000 suaugusių žmonių po 
visą pasaulį. Jų tarpe daug 
inteligentijos, dvasiškių, neiš
skiriant .nei katalikų. Tai ne 
viskas. Ne visi buvo pasiekti 
su ta peticija. Ne visur buvo 
leista laisvai rinkti parašus 
po peticija. Peticijos autoriu
mi yra Pasaulinės Taikos Ta
ryba. Ją sudaro įvairių, šalių 
mokslo ir kultūros žymūnai, 
atstovaują įvairius įsitikini
mus. Peticija yra bešališka, 
tiktai reikalaujanti, kad di
džiosios jėgos pasižadėtų ne
kariauti. Jų dalykas, kaip jos 
tą klausimą išris.. Šią peticiją 
palaikė daugelis tautų atsto
vų Jungtinių Tautų organiza
cijoj. To pasekmėj, didžiųjų 
jėgų atstovai buvo priversti 
pradėti derybas.

Taikos šalininkų jėgos au
ga. Jos laimės. Ai- bus gražu 
tuomet stovėti ' prie gėdos 
stulpo? Ar bus malonu tuo
met prisiminti, kad Buvo eita 
prieš visos žmonijos intere
sus? Ar bus gražu, kuomet 
visiems reiks verkti ir dejuoti 
apsikabinus kamuolių vamz
džius ar atomines bombas?

•Taikos šalininkams nėra 
reikalo fabrikuoti paveikslus 
ar parašus. Pritarėjų yra vi
sur ir labai . daug. Jų tarpe 
randasi ir vyskupas Paltaro
kas ir kiti.

PATARIA, BET
PATS NEPAŽĮSTA

Naujienose tęsiniais buvo 
išspausdintas tūlo Dr. B. 
Matulionio raštas po ant
rakte “Pažinkime komuniz
mą.”

Kūle tas žmogus, kūle, 
bet prikūlė viso labo tik 
saują pelų. Pats Matulio
nis komunizmo nepažįsta ir 
jis, būdamas 'aklas, bando 
kitus vadovauti.

Matulionis ragina žmo
nes pasitikėti Amerikos ka
pitalistų. politika, kuri yra 
karo politika. O su tokia 
politika komunizmo negi 
nugalėsi.

posakiai,! ve Aleksote (Kauno priemies- 
vartojami I tis ant kairiojo Nemuno kran-

to).
Aleliuja (hebr.), garbinkit 

Dievą.
Alergija (gr.), pakitėjusi 

organizmo reakcija į pakarto
jamą injekciją arba užsikrėti
mą.

Alermas (ital.), prie gink- 
j lo, pavojų skelbiąs signalas, 
triukšmas.

VILNIUS.—Didžiųjų sta
tybų vietose sutiksi dauge
lį tarybinių mokslininkų, 
suvažiavusių čia iš visų są
junginių respublikų.

Kartu su grupe Tarybų 
Lietuvos mokslininkų man 
teko dirbti Stalingrado sri
tyje, didžiulėje TSRS 
Mokslų akademijos kom
pleksinėje Pietryčių moks
linio - tyrimo ekspedicijoje. 
Ją sudarė įvairių sričių 
mokslinių darbuotojų gru
pės: vieni tyrinėjo dirvože
mį, kiti— vietos vandenis, 
treti klimatines sąlygas, 
ketvirti —augmeniją, penk
ti — gyvūniją ir tt. Kaip 
žino m a , pastačius galin
giausias pasaulyje Kuibyše- 
vo ir Stalingrado hidroelek
trines prie Volgos ir įren
gus drėkinimo kanalus, ste
pės atgis ir pradės naują 
gyvenimą. Žemė čia gera, 
tik reikia jai duoti vandens. (

Stepių juodžemis turi 
storą sluoksnį gero dirvože
mio. Čia. trūksta tik drėg
mės, be kurios negali augti 
augalai. Todėl didysis sta
lininis planas užbrėžė tiks
lą kuo trumpiausiu laiku 
duoti toms stepėms van
dens. Tokius didžiulius ir 
pasaulio istorijoje nematy
tus darbus gali atlikti tik 
Tarybų šalis. Mūsų tėvy
nėje mokslas išsprendžia 
tokius klausimus, kuriu ne- 
pajėgs, išspręsti kapitalisti
nės šalys.

Drėkinimo sistemoje žy
mią vietą užims ir išimtai 
bei tūkstančiai tvenkinių, 
kurie per artimiausius me
tus čia bus įrengti. Į tven
kinius, lyg į kokius rezer
vuarus, pavasarį sutekės 
tirpstantis sniegas. Van
deniu iš tvenkinių galės bū
ti laistomos dirvos, daržai, 
sodai. Tų tvenkinių yra ir 
dabar, bet per artimiausius 
metus jų bus įrengta kur 
kas daugiau.

Atvykę į tyrimų vietą, 
mes įsijungėme į Leningra
do ežera tyrimo laborato
rijos ekspedicinę grupę, va
dovaujamą profesoriaus A. 
V. Šmitnikovo.

Ši grupė, o taip pat drau
ge dirbę maskviečiai dirvo- 
žemininkai, siekė nustatyti, 
kaip pasikeis vietos gamta, 
įrengus didžiulę tvenkinių 
sistemą drauge su apsau
ginėmis miškų juostomis. 
Buvo nustatoma, kaip nu- 
sidruskins dirvožemiai, ko
kia augmenija čia augs, 
kiek sumažės temperatūros 
svyravimai ir tt. Mums, 
dviem Tarybų Lietuvos 
mokslo darbuotojams, teko 
tirti tvenkinių smulkiąją 
gyvūniją—planktoną. Mat, 
tvenkiniuose numatoma už
veisti milijardus žuvų, o 
planktonas taps jųjų mais
tu. Pagrindinė mūsų dar-' 
bo vieta buvo tarybinis ūkis 
“Belyje prudy” (“Baltieji 
tvenkiniai”). Čia buvo ti
riama 17 tvenkinių. Su
rengtos taip pat išvykos į 
kitas. Stalingrado, o taip 
pat kaimyninės ' Saratovo 
srities vietas. Iš viso mfL 
su nukeliauta mašinomis 
per stepes apie 2,000 kilo
metrų. Mes surinkome 900 
planktono pavyzdžių, ku
riuos atsivežėme į Vilnių. 
Čia, Žemės ūkio instituto 
laboratorijoje, atvežti pa
vyzdžiai bus smulkiai ištir
ti, o tyrimų rezultatai iš
dėstyti monografijoje. To
kias monografijas pateiks 
ir kitų šakų specialistai. 
Visas šis įvairiašakis moks
linis darbas bus apibendrin

tas, juo bus vadovaujamasi 
paverčiant stepes ž y d i n - 
čiais sodais, derlingomis 
dirvomis., >

Ten, kur jau šiandien 
dirvos gavo drėgmės, nusi
tiesė milžiniškos kviečių 
pasėlių lygumos. Kai bus 
panašiu būdu įsisavintas 
3.5 milijono hektarų plotas, 
tai visur sugeltonuos neap
rėpiami kviečių laukai, so
dai, daržai ir vešlios pievos 
bei ganyklos. Greta lauki
ninkystės bus galima pla
čiai išvystyti gyvulininkys
tę.

Kiekviename žingsnyje 
mes matėme didingus tary
binių žmonių darbus. Miš
kų apsaugos juostų sodini
mo planai jau virto tikrove. 
Mes matėme, kaip gimsta 
išdegintose stepėse drėkini
mo kanalai, keliai. Tyri
mai buvo atliekami ne tik 
senesniuose tvenkiniuose, 
bet jau ir naujuose, iš ku
rių vienas — septynių kilo
metrų ilgio. O svarbiausia 
—tūkstančių kilometrų ra
jone mes visur sutikdavo
me statytojus, mokslinin
kus - tyrinėtojus, matėme 
galingą žemės kasimo tech
nika. Užtikrintai skina sau 
kelią pirmyn galingi ekska- 
vatoriai, greideriai ir kitos 
mašinos. Visur dvelkia di
dingos taikios statybos rit
mas.

J. KAZLAUSKAS 
Lietuvos Žemės ūkio 
instituto mokslinis 
bendradarbis

DŽIM10 ŠMOTO 
ISTORIJOS

Saimonas Blynas ant Ka
lėdų atėjo pas mane pasa
kyti man mėri krismasy

Aš, kaip senas s.ingelys, 
turėjau gale lovos pa.ntukę, 
tai jį pa t vytinau čėrkele ir 
Saimonas man labai už tai 
dėkavojo, net pavadinda
mas mane mokytu, žmo
gum.

Tada mudu 
šnekėtis apie rimtas pasau
lio marnastis.

—Pasakyk tu man, Sal
mon, ka tu višinsi ant nau- 
jų metų?

—Ką višinsiu? Aš vi
šinsiu, kad nerūkyčiau, ale 
neištrivosiu; už keletos die
nų ir vėl pradėsiu pypkę 
smalyti, o tada mano pri- 
siega labai juoksis iš manęs 
ir net bars.

-^Aš ne to klausiu; aš 
klausiu, ką tu višinsi ne tik 
sau, ale ir < kitiems žmo
nėms?

^-Višinsiu, kad pasaulyj 
nebūtų vainos.

—Gud!
—Višinsiu, kad visi fašis

tai nueiti) pas Italijos Ma- 
siulionį, Hitlerį ir Smetoną.

—Gud!
—-Višinsiu, kad visą pa

saulį užvaldytų darbininkai, 
ba jau čėsas.

—Gud!
................ ............................................................ .................................................. ■

2 pusi.—Laisvi (Liberty)'Ketvirtai., Gruodis-Dec. 27, 1951

įvairios Žinios
Sutvarkoma Slovakijos 
sostinė Bratislava

PRAGA, spal. 22 d.—PįJ 
gal penkmečio planą Čeko
slovakijos liaudies ūkiui re
konstruoti ir išvystyti daug 
dėmesio skiriama Slovaki
jos sostinei Bratislavai iš
plėsti ir sutvarkyti. Čia 
statoma keletas naujų įmo
nių — stambiausia respubli
koje pieninė, duonos gamy
kla, šaldytuvas ir kitos. 
Netoli jų auga gyvenamųjų 
namų kvartalas. Viename 
miesto pakraščių baigiama 
statyti 80 daugiabučių na
mų. Per pirmąjį pusmetį 
Bratislavoje atiduota ekplo- 
atuoti 1196 butai, iki metų 
pabaigos, bus paruošti dar 
1,298 butai.

Tuo pat metu didžiulės 
lėšos investuojamos statyti 
kultūrinių - buitinių ir gy
dymo įstaigų pastatams. 
Dunojaus krantinėje stato
mas daugiaaukštis viešbu
tis. Be to, mieste statojni 
Slovakijos aukštosios tech
nikos mokyklos, keturių 
pradinių bei vidurinių mo
kyklų ir kiti pastatai.

Per trumpą, laiką Brati
slavoje sukurta .keletas nau
jų sodu ir parkų, kurie ta
po darbo žmonių mėgiama 
poilsio vieta. Statomas di
delis žiemos stadionas, nau
jos maudyklos, ruošiamasi 
nauju sportinių įrenginių 
statybai Dunojaus krante.

Montreal, Kanada. — Ke
li šimtai krautuvių laužo 
įstatymą, įsakantį uždaryt 
biznius per grynai katali
kiškas šventes.

—Višinsiu, kad pranciš-
I konai išvaikytų velnius iš
I savo drukarnios ir kad jų v 
i gazieta rašytų teisybe.
: —Gud! . f

—Višinsiu, kad sočilisčai Į 
būtų žmonėmis. \

—G u d, ale jau to tai ne
bus. • \

Višinsiu, kad Jadvyga 
Jogailienė nebūtų padary
ta šventa ir kad mums ne
reikėtų prieš ją melstis ir 
klūpanti.

—Gud!
—Višinsiu, kad visi kuni

gai nemeluotų savo parapi- 
jonams ir kad jie nestotų 
už naują vainą.

—Gud!
—Višinsiu, kad atpigtų 

duona, mėsa ir šnapsas.
—Gud!
—Višinsiu, kad mūsų 

pralotas būtų žmogus.
—Gud! Ale aš nemislinu, 

kad taip bus.
—Višinsiu, kad bezgra- 

motnas radijušas išmoktų 
lietuviškai kalbėti. '•

—Gud! Ale jis jos hie- 
pradėjome I kad neišmoks.

—Višinsiu, kad Zenonas 
Spravedlyvauskas atiduotų 
man septynis dolerius, ku
riuos jis iš manęs pažyči- 
no penki metai tam atgal, 
pragėrė ir dar vis nesugrą
žino. - * • • • •

—Gud! ’
—Višinsiu, kad sekamais 

metais pralaimėtų abieji— 
republikonai ir demokratai! 
—Gud!

—Višinsiu, kad visus pik- 
tuotojus, kurie piktuoja lie
tuvių koncertus ir pikni
kus, pasigautų trizna ir ne
paleistų.

—Gud!
— O dabar višinu taw, 

Pžimuk, api niūjyr! Rašyk 
sau istorijas ir krėsk neva 
džiokus. ■< J

—Tenkiū, Salmon! (X(la
bai* aš tau višinu apijMū- 
jyr; taipgi to paties višinu 
visiems, kurie skaito mano 
istorijas!



DR. S. MATULAITIS -51-
10-10-51

lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

Kuomet lenkų ponija, jezavitų pakurstoma, pradėjo 
spausti stačiatikių liaudį, kuomet svetimo tikėjimo ne
gerbimas lig to priėjo, kad ponai pradėjo paršamdyti žy
dams stačiatikių bažnyčias, stačiatikių liaudis ėmė kelti 
maištus. Ponus užstojo valstybė. Prasidėjo kerštai ir 
skerdynės.

Apie šimtą metų tęsėsi abipusiai žudymai. Tai dar la
biau silpnino valstybę ir davė puikią progą Rusijos ca
rams, kaipo stačiatikiams, kištis į lenkų lietuvių valsty
bės reikalus, o galų gale visiškai paimti ją savo globon.

JEZAVITŲ PANAIKINIMAS LIETUVOJE
Savo atkaklia kova su nekatalikais, savo neatsižvelgi

mu nei į mokslo nei į tėvynės reikalus, bet tik savo tikslą 
pasiekus, jezavitai daug blogo padarė. (Kad jezavitams 
rūpėjo vienas tik bažnyčios išaukštinimas, puikiai ma
tyti iš žodžių garsaus jezavitų pamokslininko Skargos, 
atvykusio į Vilnių 1573 m. “Pasaulinė valstybė, — sakė 
jis, — privalo tarnauti bažnyčiai, kaipo tarnas, ne kaipo 
Dievo bažnyčios ponas. Geriau turėti nuostolį pigesnia- 
me daikte, negu brangesniame.” Arba: “Pirmiau reikia 
gelbėti bažnyčią ir žmonių dūšios, negu tėvynė. Jeigu že- 
miniškoji pražus, pasiliks amžinoji.”). Tarp Lietuvos pi
liečių jau ir tuomet nemaža buvo žmonių, neprielankių 
jezavitams. Nebekalbant jau apie nekatalikus, ir tarp 
katalikų jezavitai turėjo nemaža savo priešų.

Apšvietimo draugai buvo nepatenkinti, kad jezavitai 
savo mokyklose ‘paniekino pasaulinį mokslą. Šitai didžiai 
kenkė apšvietimo išsiplatinimui Lietuvoje.

Dar pragaištingesnė buvo jų sukelta kova tarp katali
kų ir nekatalikų. Prakilnesnieji Lietuvos piliečiai matė 
tos kovos kenksmingumą ir bandė kelti balsą prieš je- 
zavitus.

Taip, jau 1606 m. daugelyje pavietų per seimelius bu
vo pakeltas balsas, ar nevertėtų jezavitus pašalinti iš 
Lenkijos ir Lietuvos. Nutarta buvo tiktai reikalauti, 
kad jezavitai būtų pašalinti nuo karaliaus, nes jie ki- 
šąsi į pasaulinius dalykus, patarią įvesti despotizmą, per 
pamokslus .peikia laisvę ir šalies tvarką, tvirkiną jau
nuomenę ir raginą prie peštynių.

Prie jezavitų neapykantos padidinimo nemaža prisi
dėjo jų smarkiai augą turtai. Jau 1626 m. bajorija skun
džias, kad jezavitams prigulinti trečia visos šalies dalis. 
Iš tikrųjų, tais metais visų jezavitams prigulinčių dva
rų Lietuvoje (be'Kievo apskrities, Voluiniaus ir Podo- 

^iaus) kaina siekė — pusantro milijono rublių. Be to 
dar, pinigais jie turėjo susidėję apie 700,000 r. Tais lai
kais toki turtai'buvo neapsakomai dideli. Savo rūpestį 
įgyti tokius didelius turtus jezavitai aiškino tuo, kad sa
vo didelių uždavinių tikėjimo naudai ir Dievo garbe į jie 
negalį atsiekti be didelių turtų.

Bet jezavitų įtekmė taip giliai buvo įleidusi šaknis 
lenkų lietuvių valstybėje, jog jie išbuvo iki 1773 metų 
seimo. Tiktai tais metais, seimui gavus žinią, jog popie
žius panaikinąs jezavitus, jų brolija buvo panaikinta 
^enkijoj ir Lietuvoje. Jų Vilniaus akademija ir moky
klos Lietuvoj buvo pavestos pasaulinės “švietimo komi
sijos” globai.

Carienė Katarina, paėmusi Lietuvą, buvo laikinai grą
žinusi jezavitus Lietuvon.

Galutinai išvarė jezavitus iš Lietuvos caras Aleksan
dras I 1815 metais.

B. Bajorijos sauvaliavimai, ir vidurines 
netvarkos augimas, ir lenkų lietuvių 
valstybės silpnėjimas ir sunykimas.

Laisvės Vajus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

Toronto Vajininkai ....................
Detroito Vajininkai ................ ..........

t J. Didjunas, New Haven, Conn......... .
C. K. Urban, Hudson, Mass........................
J. Bimba, Paterson, N. J..............................
LLD 77 Kp., Cliffside Park, N. J. .. . ........
LLD 20 Kp. Mot. Skyr., Binghamton, N. Y. 
Chesterio Vajininkai ...................................
J. Egeris, Nashua, N. H/...........................
Bridgeporto Vajininkai ...v........................
Los Angeles Vajininkai .................... ..........

’ S. Puidokas, Rumford, Me...........................
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass................
V. Kartonas, Maspeth, N. Y.........................
St. Raudo ve, Pittston, Pa........ .....................
M. Slekienė, Gardner, Mass.........................
Ig. Kartonas, Tuckahoe, N. Y., ................
S. Kirslis, Bridgewater, Mass. .....................
A. Stikliūhas, Luzerne, Pa......... ................
F. Mankauskas, Tunkhannok, Pa................
A. Gudzin, Scotia, N. Y.............................
Wilkes-Barre Vajininkai ............. •. ..........
Grand Rapids Vajininkai ............................
Cleveland© Vajininkai .. . . ...........................
A. Kubilskis, Coal Center, Pa......................
H. Žakiene, Binghamton, N. Y..................
P. Krishaunas, New Kensington, Pa..........
J. Daujotas, E. St. Louis, Ill...........................
A. Navickas, Haverhill, Mass..................... .
V. Vilkauskas, Nashua, N. H.............. .......
Geo. Urbon, N. Braddock, Pa.......................
Geo. Jamison, Livingston, N. J. ...............
M. Girdziuviene, Collinsville, Ill.....................
Visus ir visas prašome stoti į dienraščio vajų — 

gaukite naujų skaitytojų, atnaujinkite pasibaigusias 
prenumeratas! Taipgi prašome skaitytojus atsinau
jinti, kurių prenumeratos jau pasibaigė arba baigiasi.

Laisvės Administracija

352 
336 
336 
330 
328 
320 
316 
308
252 
224 
224
196 
196 
196 
196
196 
168 
168 
168
140 
140 
140 
140
112 
112
112
56
56 
56 
56 
56
28 
28

ELIZABETH, N. J

NUO LIUBLINO UNIJOS IKI PIRMOJO LENKŲ
3 LIETUVIŲ VALSTYBĖS IŠDALINIMO

Po Liublino unijos Lietuva nustojo savo politikos sa
vistovumo. Nors unijos akte buvo pasakyta, jog dvi 
valstybi (Lietuva ir Lenkija) susivienijančios kaipo lygi 
su lygia,, bet iš tikrųjų Lietuva tuojau pavirto Lenkijos 
provincijd.

Politikos gyvenime visuomet lenkai ėmė viršų. Ir ka
raliaus rinkimas, ir įstatymų leidimas, ir visi kiti abiejų 
valstybių reikalai pareidavo nuo seimų, kurie visuomet 
rinkdavosi Varšuvoj. Lietuviai ten visuomet būdavo ma
žumoje; lenkai rišdavo visus valstybės klausimus taip, 
kaip jiems buvo reikalinga ir naudinga.

Nors Lietuvos didžiūnai kartais dar bandė elgtis sa
varankiškai, skyrimai nuo Lenkijos, bet tos jų pastan
gos niekais pasibaigė. Lietuvos likimas nuo Liublino, 
unijos buvo tvirtai surištas su Lenkijos likimu.

(Zigmantui mirus, Lietuvos bajorija be lenkų žinios 
pradėjo derybas su Maskvos caru Jonu IV, siūlydama 
jam Lietuvos sostą. Derybos niekais pasibaigė. Antrą 
kartą Jonušas ir Boguslovas Radvilai ir kiti Lietuvos di
dikai pavedė Lietuvą Švedijos karaliui Karoliui ir surašė 
net tam tikrą, unijos aktą. Bet ir šitai niekais nuėjo.) 
AO gyvenimas gamino abiem valstybėm liūdną ateitį— 
įiąlengvą politišką silpnėjimą ir pagaliau pražūtį. To 
Hpdno likimo priežastis buvo perdaug didelis bajorijos

galėjimas, paprotys rinktis karalių, atkakli tikėjimo 
kova tarpu piliečių ir netvarka seimuose.

Paėmtisi valstybę į savo rankas, bajorija rūpinosi vien 
savo gerove ir laisve, neatsižvelgdama į nieką kita.

Paprotys rinkti karalių galutinai nusilpnino karaliaus 
va Tik tvirta karaliaus ranka galėjo sumažinti ba-

Šaunus parengimas 
spaudos platintojui 
A . Stripeikai

Kada įvairiose kolonijose 
yra įvesta mada pagerbti pa
sidarbavusius visuomeninin
kus, tai Elizabetho ir apylin
kes lietuviai gruodžio 8 d. 
Rusų Liaudies Name šauniu 
parengimu pasveikino per 
daugelį metų nenuilstantį lie
tuvių spaudos platintoją An
taną Stripeiką,

Tai buvo tikras surprizo 
parengimas, nes nebuvo gar
sinta nei vienam laikraštyje, 
o visgi, susirinko pora šimtų 
įvairių pažiūrų A. Stripeikos 
draugų, prietelių.

O tų sveikintojų buvo tiek 
daug, kad nespėjau ir užraši
nėti. Už tai paminėsiu tik 
svarbesnius, būtent: D. šo- 
lomską iš “Laisvės” štabo ir 
žinomą N.J. valstijos visuo
menininką A. Matulį.

Gerą prakalbą pasakė pats 
gerbiamas A. Stripeiką, kurį 
susirinkusi publika pasveikino 
delnų plojimu.

Užmanytoj ai šio parengimo 
pagerbimui A. Stripeikos bu
vo K. čiurlis, A. Skairus, F. 
Šiaulis.

Vakarienė buvo šauniai pa
gaminta, o tai ačiū šioms gas- 
padinėms: A. Vertelienei, H. 
Kudirkienei, A. čiurlienei ir 
M. Bakūnienei.

Ačiū šioms veiterkoms
gražų patarnavimą: T. Maku- 
tienei, A. Pociunaitei ir . B. 
Makutienei.

Tarnavusiems prie alaus P. 
Poškui ir J. Karaliui ir drabu
žių prižiūrėtojui, labai ačiū.

—o—
Kiti.. įvairūs nuotikiai

Sužinota, kad dirbę “Esso 
Standard Oil” šie lietuviai ga
vo pensiją: Juozas Abraitis, 
išdirbęs 41 metus ir , Frank 
Waskis, išdirbęs 35 metus. 
Man atrodo, kad vienas jų > 
yra Laisvės skaitytojas.

Alexandro ir Bessie Skai- 
rių sūnus "Raymond Skairius 
lapkričio 24 d. apsivedė su 
Anna Walingkis, Dayton, 
Ohio. Jaunavedžiai nuolati
niai apsigyveno Elizabetho. 
Linkiu Raymond ui ir Annai 
Skairiams laimingai ' ir tai
kiai gyventi ilgus metus.

.—o----

Lindeno gyventojui lietu
viui Antanai Jančauskui, gy
venančiam .po No. 325 Eliza
beth Ave., beeinant skersai 
vieškelį No. 25, ant jo užva
žiavo automobilis, 
mas jį. Nuvežtas į 
General Hospital.
Veikiausiai greitai 

nes dar jaunas, tik 
amžiaus.

sužeizda-
Elizabeth

pasveiks,
32 metų

uz

Penktadienį, gruodžio 14 d. 
čionai, kaip kitur, įvyko snie
go audra, bet, mano suprati
mu, tai visai maža pūga, paly
ginus su 1947 metų audra. 
Bet j ūsą rašė j ui teko gana 
gerai supykti, nes * turėjau 
laukti net 2 valandas, kol ga
vau būsą važiuoti namo iš 
darbo.

Ant gatvės, kurioje aš gy
venu, kaimynas savo automo- 
biliuje sėdėdamas dėlei trafi- 
ko sustabdymo, iš nekantru
mo gavo širdies ataką ir mi
rė. Aš manau, kad šiam kraš
tui būtų sveikiau, jeigu; būtų 
mažiau automobilių^ nes dėlei 
mažos pūgos yisą vieškelių 
judėjimą sustabdo. sNei pir
myn, nei atgal, nei krust!

Elizabethietis

Cleveland, Ohioz > z.

LDS 55 kp. 4 parengimai 
užsibaigė

LDS 55 kp. lėšų fondui 
parengimų tikslas pasiek
tas. Paskutinė šiam tikslui 
pramoga įvyko gruodžio 8

jorijos savavaldybę, galėjo įvesti tvarką ir sustiprinti 
valstybę. Šitai įvyko beveik visose Europos valstybėse, 
bet lenkų lietuvių valstybėje dalykai kitaip susidėjo. 
Mat, kitose Europos valstybėse tuomet buvo jau-iškilę 
dideli pralobę prekybos miestai. Miestiečių reikalai daž
nai buvo priešingi bajorijos reikalams. Taigi karaliai 
ten, pasinaudodami miestiečių pagalba, nuveikė bajori
ją ir privertė ją savo valios klausyti. Ne taip buvo lietu
vių lenkų valstybėje. Nebuvo čia didelių miestų. Mies
tiečių skaičius buvo nedidelis. Jais karaliai negalėjo 
pasiremti, kad numalšinus bajoriją. Per tai čia kara
liaus valdžia kaskart vis siplnyn ėjo ir kaskart vis la
biau augo “auksinė” bajorijos laisvė,

^Daugiau bus^

dieną su dainų festivaliu, 
šokiais ir vakariene.. Atli
kom savo užduotį, šuke
lėm ir pasiuntėm $171 lė
šų fondui ir liko kuopai 
gražaus pelno. Buvo links
ma ir pasekminga užbaiga. 

. Komisija nuoširdžiai dė
koja visiems draugams ir 
draugėms, kurie padėjo vi
są darbą varyti pirmyn.

Taipgi dėkoja publikai, 
kad taip skaitlingai atsi
lankė į parengimus. Lap
kričio parengime buvo iš 
kitų miestų —- Akron, Lo
rain, taipgi ūkininkų. Ačiū 
jums visiems už atvažiavi
mą iš tolumos.

Noriu ypatiškai padėkoti 
draugėms, kurių aš prašiau 
padaryti rankų darbo dova
nėlių dėl laimėjimo. Taipgi 
už tuos gardžius pyragus, 
kuriuos iškepė. Smagu yra 
dirbti, kad nė viena drau
gė man neatsisakė, nepai
sant, ką prašiau padaryti. kis “Bravo!”' 
Nedėsiu vardų visų daiktų, 
nes užimtų daug vietos. 
Širdingai ačiū.

Šios drauges padarė ran
kų darbo -daiktelių, taipgi 
pyragus iškepė per kelis sy
kius: Tyzenhouse, McLa- 
nas, Gendrila, Williams, 
Jankus, Salen, Klivington, 
Pason, Augustinas Yuozu- 
ponis, Martin, Lubikiš, Ni
kas, Zebys, Kelly. Drg. J. 
Krosin aukojo auksinį loke- 
tą, Yuozuponienė —plunks
ną su paišeliu. J. Žebraus
kas — 4 skirtingas dovanė
les. Šitie daiktai buvo ant 
užbaigtuvių.

Dar sykį ačiū visiems sve
čiams, aukotojams ir darbi
ninkams.

Anna Klivington

25 d. Artistai pribuvo iš New 
York o.

žmonių pribuvo apie šim
tas, kiekvienas pasimokėjo po 
tris dolerius įžangos. Sale- 
restauranas T Four Hundred” 
buvo labai puikiai išpuoštas 
gėlėmis. Pirmininkavo M. 
Rumšinas. Jis paaiškino pa
rengimo tikslą. Pirma buvo 
koncertas, paskui bankietas.

Ūpas visų buvo tikrai bro
liškas. Prie kalbos buvo pa
kviestas G. Sandleris. Jo kal
ba buvo ilga, bet labai tinka
ma ir konstruktyviška. Pabai
gęs prakalbą jis prašė aukų, 
žmonės labai karštai atsilie
pė. Buvo keletas šimtinių, 
penkiasdešimtinių, dvidešim
tinių, dešimtinių ų pėnkinių.

Pirmininkas pranešė, kad 
Washingtonui paskirtoji kvo
ta tapo sukelta! Prieš bankie- 
tą buvo gauta penki šimtai 
dolerių. Pirmininko praneši
mas b.uvo sutiktas su garsiu 
delnų plojimu ir dainavimu. 
Iš visų salės kampų kilo šū-

šitie pareiškimai buvo pri
imti labai šiltai visų delegatų. 
Tai buvo lyg ir bendras pasi
sakymas, jog tą vykdysime 
praktikoje!

Apšvieta ir susipratimas 
pasklistų po kolonijas daug 
plačiau ir mažiau vietos tepa- 
liktų tamsumo migloms.

Tuomi ir dienraščiui leng
viau būtų. Kuomet skaityto
jai šiuos žodžius skaitys, tai 
Kalėdos bus jau praėję, bet 
nauji metai dar. prieš mus. 
Taip gerai, kaip ir Kalėdos.

Parengimuose ir visokiose 
sueigose pasisveikinkime pil
nu draugiškumu ir pavieniai, 
arba susidėję užrašykime do
vanai pažįstamam, kaimynui 
ar giminei liaudišką dienraštį 
“Laisvę.” Jie apsidžiaugs.

Jūsų Kaimynas

Washington, D. C

Ordeno, IWO, 
buvo vienbalsiai 
jau laikas pra-

Pasekmingas bankietas
Paskutinėje žydų Liaudies 

Fraternalinio 
konvencijoje 
nutarta, kad
dėti rūpintis savo nariais, fyu- 
rie jau sulaukė žilosios senat
vės ir neturi kur pasilsėti, ar
ba sergančiaisiais, kurie netu
ri prieglaudos bei mediciniš
kos priežiūros ir pagalbos.

Tuo klausimu buvo priimta 
rezoliucija, kad surasti tinka
mą vietą tokiems reikalams. 
Išrinktas komitetas tą nutari
mą įvykdyti gyvenimai! ir at
nešti išdirbtą planą dėl se
kančios konvencijos.

Bet pradėjo reakcija siau
tėti. Justicijos Departmentas 
uždėjo IWO ant “subversyvio 
listo.” O New Yorko Apdrau- 
dos Departmento komisijonie- 
rius patraukė IWO teisman 
ir nori visiškai uždaryti.

Tačiau, žinoma, išrinktasis 
komitetas nemiegojo. Jis tuo
jau ėmėsi u*ž darbo. Surado 
tinkamą vietą dėl to tikslo. 
Vieta randasi Connecticut 
valsijoje. Turi 75 akrus žemės 
su keletu labai gerų pastatų 
ir su moderniškais įrengimais. 
Vieta vadinasi “Ridgefield.” 
Po ilgo derėjimosi pasisekė ją 
nupirkti už $163,000.
Įstaiga rūpintis suorganizuo

tas platus komitetas iš 1WO 
ir unijų narių. Tas komitetas 
ir pasibrėžė tikslą įvykdyti 
paskutiniosios konvencijos nu
tarimą gyvenimam Komitetas 
išdirbo planus atidaryti poil
sio namus dėl progresyvių na
rių. Bet išrokavo, kad iš pra
džios galima prirengti vietos 
tiktai dėl 30 narių. Išlaiky
mas jų per metus turi lėšuoti 
$250,000. Nutarė kreiptis f>as 
progresyvę visuomelię ir pra
šyti finansinės paramos, kiek
vienam miestui paskiriant 
kvotą.

Washingtono progresyvių 
žydų visuomenei tapo paskir
ta $3,500. Ta naujiena tapo 
sutikta su dideliu entuziaznju. 
Paskirtoji kvota buvo priimta 
vienbalsiai. j

Čia tuojau likosi 
komitetas iš penkių 
tarimo pravedimui. 
suruošti bankiętą su 
Parengimas 4 įvyko

išrinktas 
narių nu-

Nutarta 
koncertu, 
lapkričio

Paskui dar ilgai susirinku
sieji pažangiečiai- prie stalų 
vaišinosi ir šnekučiavosi. Vi
sas vakaras praleistas labai 
linksmai ir naudingai.

Steponas Yoniškietis

Lowell, Mass
ir

šventė
reikšminga visam

metais

Žieminių Švenčių Reikšmė 
šiuo laiku kas metais 

kas metais įvyksta dvi šventės, 
arti viena kitos. Būtent, Kalė
dos — krikščionių religinė 
šventė ir Nauji Metai, tai vi
suomeniška pasaulinė 
ir ji yra
,pasauliui. Su naujais 
išduodamos visokios atskaitos, 
prasideda nauji istorijos pus
lapiai, naujos datos visokiuose 

'reikaluose ir visokių tarnybų 
pareigose.

Yra priimta, su naujais me
tais kame nors pasitaisyti; ko 
nors geresnio siektis, bei ką 
nors geriau atlikti, negu pe
reitais metais.

Kaip su Kalėdomis, taip ir 
su naujais- metais yra priimta 
linkėti vieni kitiems, ko nors 
geresnio — laimingesnio atei- 

ityje ir teikti dovanas atmin- 
! čiai, bei išreiškimui meilės.

Rašant šiuos žodžius, man 
prisiminė gerų draugų veikė
jų — “Laisvės” vajininkų žo
džiai, išreikšti Literatūros 
Draugijos 7-tos apskrities me
tinėj konferencijoj, gruodžio 
9, šių 195 1 metų, So. 
Boston, Mass., kuomet Šimai
tis, Grybas, Penkauskas, 
Skliutas ir kiti išsireiškė ir vi
su širdingumu pabrėžė, jog 
nėra šiandien mums svarbes
nio 'dalyko visoj’e veikloj’e, 
kaip gauti “Laisvėj” naujų 
skaitytojų. Gi kas liečia kalė
dinių bei naujų metų dovanas, 
tai nei jokia dovana nebus 
taip reikšminga, kaip geram 
draugui lietuviui užrašant ant 
metų dienraštį “Laisvę” arba 
“Vilnį”.

Ar negalima pailginti 
vajų?

Kuomet “Ląisvės” naujų 
skaitytojų rinkimo vajus pra
sideda su spalio 1-ma diena, 
tai pirmasis mėnuo prabėga, 
kol vajininkai išsijudina į 
darbą.

O ne kuriems telieka tik 
sekmadieniais palandžioti po 
žmones, taigi labai mažai lai
ko yra tam dideliam ir svar
biam darbui. Todėl aš čia ir 
iškeliu klausimą, ar negalima 
vajaus laiko prailginti iki 
sausio paskutinės dienos?

Pasitikimui Naujų Metų 
yra rengdami įvairūs parengi
mai, juos reikia būtinai su* 
naudoti, žmonių* platesnės su
eigos yra šaltinis apšvietus 
darbui. Reikia tas progas tin
kamai išnaudoti. Lowelly yra 
rengiamas bankietas gruodžio 
31 d., vakare, 14 Tyler St. 
žiūrėkime, draugai, ką mes 
toj žmonių sueigoj galėsime 
atlikti. Visokiuose
niuose reikia turėti mintyje 
gerus darbus ir gerus tikslus.

J. M. Karsonas.

pazmo

Cliffside, N. J.
Praeitas LDS 115 kuopos 

susirinkimas nors buvo ne
skaitlingas, bet aptarė ne
mažai kuopos reikalų. Už
sisakyta platinimui dien
raščio “Vilnies” išleistų 
kalendorių ir paaukota $5 
“Vilnies” budžeto fondui.

Metinis kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, sau
sio 6 d.j 3 vai. popiet, Ste
ponavičiaus name.

Po susirinkimo turėsime, 
kaip amerikonai sako, 
“Whist Party.” čia paka- 
zyruosim, pasišnekučiuo
sim, o 7 valandą visix bus 
pavaišinti lietuvišku kuge
liu, silkėmis ir kitais ska
numynais. Pakalbinkite ir 
savo .draugus į šią jaukią 
“Whist Party.”

Už vaišes susimesim 
lygią sumą, už kiek bus 
naudota. . /

Kuopos narys

MASS.
" f

Rengia Aido Choro 
šokėjų Grupė

- 8:00 v. vąk
Endicott St. ,

WORCESTER,

ŠOKIAI
Gruodžio 31, 1951

Įžanga 80ė 29*
Muzika — TOMMY ANTONS ORKESTRĄ ’ 

Šokimas — nuo 9 :00 P. M. iki 2:00 A. M.
Kviečia visus ir visas — Aido Choro Šokikų Grupėj

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St, Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110
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Mažieji ir didieji 
urėjo šaunu popietį 
jrie LDS eglaitės

Lietuviu Darbininkų Susi
vienijimo (pašalplnio) angliš
kai kalbančiųjų kuopa (200) 
gruodžio 23-čios popietį buvo 
AirengusF vaikams Kalėdų eg
laitę. Nariai ir kuopiečių 
Įrangai suvedė j Liberty Au
ditoriją gražų būrį vaikų, 
Brown Room buvo pilnas link- 
?maus ūžesio.

Vaikai, atrodė, turėjo daug 
linksmybės, retkarčiais vie
nam kitam tą linksmybę pa- 
iaistant ir ašafėle. Mat, tarp 
mažiukų tas neišvengiama. 
Laimė, kad jų tos ašaros bū-' 
na lygiai greit užmirštamos, 
kaip kad greit jos gali prasi
dėti.

Nemažiau linksmybės turė
jo juos atvedusieji vyresnieji: 
jauni tėvai, broliai, seserys, 
taipgi ir “senukai.” Jdomidi ir 
linksmai jų žaismes tėmijo ir’ 
šiaip užeiviai, atėję anksčiau 
laukti Auditorijos restaurane : 
rengtos Kūčių vakarienės. Tik' 
tos visos iškilmės vedėjos tu
rėjo pavargti. Tačiau nei jos 
nesiskundė i n u o v a r g i u.. 
Džiaugėsi suteikusios progą 
mažiukams nors kartą per, 
metus iš naujo susipažinti ir i 
priprasti, pamylėti šią organi- i 
zaciją ir įstaigą, kur jiems su-Į 
teikiama ta graži galimybė j 
susitikti. !

Buvo daug intrigos ir links-' 
mybės mažiesiems, kuomet, 
baigę savo darbą, sumaršavo 
pas mažiukus baltabarzdžiai į 
krivaičiai, ilgakasės vaidely- 
tės ir’ kiti operos “Birutė” 
vaidilos, sudainavo jiems dai
ną. Paskiau “šventasis Klaus” 
šdalino vaikams dovanėles.

Įsilinksminę, daugelis vaikų 
nenorėjo skirstytis sulaukus 
vakaro, tėvams norint juos 
vestis namo vakarienės ir pa 
silsiui. Jaunieji LDS nariai 
verti pagirti už suruošimą egi 
laitės. Rep.

MIRĖ
Gruodžio 22-rą mirė Char- s 

les Grybas, 37 metų amžiaus/ 
sūnus Onos ir Kazio Grybų. 
Paliko žmoną Eną, dukteris 
Kathleen ir Kenneth, tėvus, 
brolį Joną. Pašarvotas buvo 
Fulerton Funeral Home, 9718 
Flatlands Ave., Brooklyne. 
Palaidotas , gruodžio 26-tą, 
Evergreen kapinėse.

Liūdinčiai šeimai reiškiame 
užuojautą.

Charles žemaitaitis, gyvenęs 
1660 DeKalb Ave., Brooklyne, 
mirė Kūčių vakarą. Pašarvo
tas Garšvos šermeninėje, Bed
ford Ave., Brooklyne. Laidos 
gruodžio 28-tos rytą, šv. Jono 
kapinėse.

'Vjelionis buvo ilgametis 
dienraščio Laisvės skaitytojas, 
•taipgi narys Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo. Pastaruo
ju laiku ilgai sirgo.

, Liko liūdėsyje žmona An
tanina, dukterys Nellie, Helen 
ir Anita, du žentai ir du anū
kai. Jiems reiškiame užuojau
tą. Giminės, draugai ir pažįs
tami prašomi nuvykti į šerme
nis ir palydėti.—
Atmetė “Desert Fox”

v Trijuose pajūrio rezortų 
į susiedijos teatruose buvo pa- 

simota rodyti nacių generolą 
i Rommel garbinančią filmą 

“The Desert Fox.” Susiedijos 
gyventojams užprotestavus, 

f Tuxedo teatras Brightone ir 
’ Sheepshead Bay teatrai nebe

rodė.
Oceana teatre filmą rodė 

per penkias dienas, bet viso
mis dienomis ji rodyta beveik 
tuščioms sėdynėms. Publika 

‘susilaikė nuo teatro, nes kas 
vakaras, o kai kada ir popie
čiu, ten buvo masinis pikietas.

I Susitiksime Auditorijoje 
pasitinkant Naujus Metus

Naujųjų Motų sutiktuvės 
Liberty Auditorijoje, kaip ir 
kas motai, įvyks tą patį vaka
rą — gruodžio 31-mą, baigsis 
sulaukus 1952 motų pradžios, 
po pusiaunakčio.

Liberty Auditorijos direkto
riai ir ve/lėjai, kurie rengid šį 
iškilmingą pobūvį, išleido ne
mažai pinigų įrengti salę taip, 
kad būtų tikrai šventiška, jau
ku ir smagu ten būti. Jaunie
ji ir senieji direktoriai ir jų 
pagelbininkai yra ' pasiruošę 
pasitikti ir aprūpinti svečius 
taip gerai, kaip brangiuose 
viešbučiuose. Gi Liberty Au- 
ditorijon įžanga, palyginus su 
įžangomis Naujų Metų vaka
ru kitur, tiktai smulkmena—

Šventes ir “Klasta ir Meilė” 
t

Sausio 6 jau netoli. Kaip 
tik po Naujų Metų ir didžiu
lis. vertingas vaidinimas vei
kalo “Klasta ir Meilė.” Tą 
dieną visi keliai į Liberty Au
ditorium, Richmond Hill, N. Y.

Šiam reporteriui jau žinoma, į 
kad iš Conn, valstijos jau Į 
ruošiasi kultūringų lietuvių į 
važiuoti pamatyti veikalą; 
“Klasta 'ir Meilė.”

Prisimenant draugės į 
netekimo dešimtmetį

t

Katrina Viltrakiutė- 
Taljandzevičienė

Gruodžio 27-tą sueina de
šimtis metų, kai mirė Katrina 
Viltrakiutė - Talandzevičiehė, 
pačiame savo naudingo gyve
nimo brandume, vos sulauku
si 49 metų. Palaidota gruo
džio 30-tą, Alyvų Kalnelio ka
pinėse.

Katrina buvo kilusi iš Su
valkijos — Majoriškių kaimo, 

1 Vilkaviškio valsčiaus. Ameri
kon atvyko 1913 metais. Visu 
čionai gyvenimo laiku buvo 
nare pažangiųjų lietuvių or
ganizacijų, skaitė darbininkiš
ką spaudą. Ir jokia darbinin
kų ar bendrai pažangiečių 
kampanija nepraėjo be jos 
atydos ir paramos.

Tomis juodomis Lietuvai 
hitlerininkų okupacijos dieno
mis Katrina stipriai tikėjo, 
kad demokrątinės .jėgos karą 
prieš fašizmą laimės ir viso
mis išgalėmis tą kovą rėmė, 

i Net sunkioje savo ligoje, iš 
kurios ji nebepakilo, paskyrė 
kare' nukentėjusių medikališ- 
kai pagalbai stambią auką. 
Taip pat apdovanojo dienraš
tį, Laisvę, kad jis galėtų gy
vuoti kitiems, nors jai pačiai, 
ji numanė, laikraštis gal bus 
nebereikalingas.

Dešimtmetinėje sukaktyje 
ją liūdnai tebeprisimena se
suo Magdalena Valilionienė, 
taipgi vyras Antanas ir drau
gai, kuriems darbuotis jinai 
stengėsi pagelbėti.

$1.50.
George Kazakevičiaus or

kestras gros šokiams. Pasi
rinkti^ rezervuoti stalai (užsi
sakius iš anksto, be ekstra 
mokesties). Pat arnavimas 
šventiškais ir kasdieniniais 
valgiais to pageidaujantiems. 
Kas nori, atsineša savo vaišes 
už tai neišmėtinėjamas, ne- 

i trukdomas.I
Ateikite! Kvieskite savo 

draugus ir pažįstamus ateiti, 
gražiai erdviose Auditorijos 
patalpose smagiai tarp savo 
tautiečių pasitikti Naujuosius 
Metus, sutaupant saują dole
riu kitiems savo reikalams.

Ar.

Bet štai jau ir.'Kalėdos, už 
savaitės Nauji Metai. Tai ge
riausia proga pasikalbėti apie 
ateinantį vaidinimą. Nuėjus į 
svečius, susitikus draugus yra 
geriausia proga pasiūlyti bi
lietą, paduoti skelbimą vaidi
nimo “Klasta ir Meilė”. Bilie
tai yra rezervuoti, tai geriau
sia galima užsitikrinti vietą 
perkant iš anksto bilietus.

Reporteris

Iš LDS 46 kuopos 
susirinkimo

Gruodžio 19 d., Liberty 
Auditorijoj, kuopa turėjo sa
vo susirinkimą. Dalyvavo ge
rokas skaičius narių. Finansų 
rašt. pranešė, kad visi nariai1 
pasimokėję duokles iki 1952 
m., pinigų ižde apie $35.

Pakeltas klausimas LDS 
naujų narių gavimo vajaus. 
Vajus jau įpusėjęs, o mes dar 
nieko tuo reikalu nesame nu
veikę. Kai kurie draugai pasi
žadėjo, greitoj ateityj, tuo 
reikalu rimtai .susirūpinti ir 
mano, kad gal pasiseks naujų 
narių gauti.

Nuo pirmiaus pas kai ku
riuos narius buvo kilus mintis, 
kad kuopa reikėtų likviduoti, 
nes likvidavus C. Brooklyno 
Lietuvių Neprigulmingą Klu
bą kuopa neteko vietos susi
rinkimams laikyti. O antra, 
jau tik trys nariai dar vis gy
vena C. Brooklyne, likusieji 
apie 30 narių gyvena kitose 
Brooklyno apylinkėse ir tokiu 
būdu galėtų persikelti LDS 
kuopon, kuri jiems arčiausia.

Buvo gana plačiai tuo klau
simu pasikalbėta. Buvo nuro
dyta, kad nors kuopa narių 
skaičiumi ir neskaitlinga, vie
nok yra šį tą nuveikusi. Kiek
viename LDS vajuje gaunama 
po keletas naujų narių; praei
tyje kuopa turėjo parengimų, 
kurie buvo sėkmingi; turėta 
daug publikos ir liko gražaus 
pelno, kuris buvo paaukotas 
mūsų spaudai ir kitiems mūsų 
reikalams.

Po ilgų diskusijų, nutarta 
kuopa palaikyti ir ant toliau 
ir susirinkimus laikyti Liber
ty Auditorijoj, Richmond 
Hill. Gal ateityje galėsime su
sirasti vietą susirinkimams 
laikyti kur nors arčiau C. 
Brooklyno.

Perrinkta kuopos valdyba; 
pasiliko ta pati.

“Laisvės” Spaudos BerTdro- 
vės metiniame suvažiavime 
mūsų kuopą atstovaus J. že
maitis.

Hipolito Flecha, 28 m., ras
tas subadytas, miręs greta 
aludės, 793 Forest Ave., 
Bronx. Buvęs nudurtas aludė
je, bet išvilktas TA'ūk nunerti.

Gražiai, draugiškai 
pabuvota Kūčių proga

Gruodžio 23-čios vakarą 
Liberty Auditorijoje surengta 
Kūčių pobūvis. Jį rengė paties 
namo vadovybe.

Publikos atvyko daugiau, 
negu tikėtasi atvyksiant. Nesi
tikėta daug dėl to, kad joki 
bilietai nebuvo pardavinėja
mi iš . anksto — kiekvienas 
atėjęs atsiteisė pagal savo 
nuožiūrą. Taip pat dėl to, 
kad » pasiruošiant šventėms 
žmonės būna užimti namie 
paruošomis reikmenų sau ir 
su svečiais.

Atsilankiusieji, atrodo, ne
sigailėjo. Sveikinimai šeimi
ninkėms, Onai Globičienei ir 
jos pagelbininkei Onai Tita- 
nienei, rodė, kad svečiai buvo 
patenkinti atitinkamai tai die-
nai paruoštais valgiais. Bene 
trejetą draugių atnešė ir dova
nų. Viena čia pat bendrai su
valgyta, kita išleista su nau
da namui, o trecia palikta 
kokiam kitam geram tikslui. 
Pasakyta ir kalbų. Pirminin
kavo Auditorijos vedėjas 
AValteris Brazauskas.

Po vakarienės svečiai ilgo
kai pabuvojo, nes sekama 
diena, pirmadienis, daugeliui 
buvo nedirbama diena.

Tarpe kitų svečių, po sun
kaus dienos darbo atvyko 
Jurgis Klimas ir grupė iš bū
rio aktorių, kurie čia prakti-
kavosi ir filmavo ųperą “Bi
rutė.” , Ar.

Aidiečiams ir Aido 
prieteliams

Aido Choro metinis susirin
kimas ir po jo pobūvis įvyks 
gruodžio 28-tos vakarą, Liber
ty Auditorijos salėje. Nariai, 
numatomieji tapti choristais, 
ir visi choro prieteliai’ kvie
čiami ateiti išgirsti apie cho
ro užmojus, planus ir praleis
ti vakarą su choru.

Choro Prezidente

Nušautas marininkas 
buvęs pamišęs

Brooklyne tapo nušautas 
Ben Bishr, francūzas marinin
kas, gyvenęs bendrabutyje 
140 State St.

Anot namo savininko De- 
wiliby, Bishr jau1 keletą dienų 
elgęsis keistai, kiti gyventojai 
skundęsi dėl jo lermavimo. 
Dewiliby ėjęs jį raminti, bet 
buvęs išvytas grąžinant buče- 
riniu kirviuku. Kiti gyvento
jai bijoję išeiti iš buto. Pa
šaukta policija jį nušovė po 
to, kai jis, sakoma, tuo kir
viuku sužeidė jį norėjusius 
suimti policistus. -

Tebesvarsto busams 
fėro kėlimą

Miestine Budžeto taryba 
svarstė Third Avenue autobu
sų linijų kompanijos prašy
mą leisti pakelti fėrą iki 15 
centų ant visų 40 linijų. Ta
ryba tą klausimą atidėjo, ža
dėjo persvarstyti gruodžio 27- 
tą.

Taryba buvo pasiūliusi 
kompanijai netiesioginius pa
jamų priedus. žadėjusi numa
žinti taksus nuo dabar moka
mų 2 ir pusės procentų iki 
pusės vieno procento, taipgi 
leisti linijoms pasilaikyti di
desnę dalį dabar gaunamojo 
bendro subway ir buso fėro. 
Firma dabar gauna 7 centus, 
iš bendroje 15 centų fėro, 
miestui eina 8 (gaunamųjų už 
vieną fėrą ir vieną transfėrą).

Kompanija atsisakė tuos 
priedus priimti, kaipo perma- 
ŽUŠ. “ K

Moterys balsuotojos 
atsiliko nuo vyrų

Valdinė Rinkimų Taryba 
šiomis dienomis paskelbė ofi
cialius skaičius balsuotojų, 
kaip jie užsiregistravo praėju
siuose rinkimuose:

Viso balsuotojų užsiregis
travo 1,912,703. Iš jų 992,227 
buvo vyrai, 920,476 moterys.

Partiniais balsuotojais užsi
rašė sekamai:

Demokratais —1,226,825.
Rępublikonais — 395,117.
Liberalais — 96,772.
Darbiečiais — 55,821.
Tas dar anaiptol nereiškia, 

kad po tiek tos partijos ture-
tų balsų. Registracija ir užsi- 
rašymas partiniais balsuoto
jais, kaip žinia, įvyksta pirm 
rinkimų. Demokratai neabe
jojo, kad jie taps pilnais lai- 
mėtojais. Ir pirm rinkimų, be; 
labai mažų išimčių, miestą' 
valdė demokratai. Tad buvo 
madnu pasirašyti demokratu. ;

Valdančioji partija per iš- i 
rinktą savo įgaliotinį turi pro
gą skirti savus į valdininkus. 
O tie vėl savo ruožtu kontro
liuoja daug darbų ir dar dau
giau nematomų privilegijų. 
Tad dauguma dirbančiųjų 
valdinį darbą ar norinčiųjų jį 
gauti dėl patogumo užsirašo 
valdančiosios partijos balsuo
tojais.

Gi mažumų partijos, kad 
išvengtų persekiojimų, visuo
met -gauna rinkimuose dau
giau balsų, negu turi užsira
šiusių partiniais balsuotojais. 
Balsavimo, mat, valdovai kol 
kas dar negali sukontroliuoti, 
tiktai nominacijas kandidatų 
i]’ už juos propagandą gali 
kontroliuoti.

Taip atrodė simpatijos 
partijoms rinkimuose:

Demokratų Sharkey lapkri
čio 6-tą rinkimuose buvo ga
vęs 493,666 balsų.

Re p ubl i k o n ų Lath am—4 35,- 
744.

Darbiečių McAvoy —104,- 
166.

Liberalų ir nepriklausomų
jų Halley — 657.158.

Palyginkite su anais užsira
šiusiųjų partiniais balsuoto
jais skaičiais ir pamatysite, 
kad baimė už darbus, už duo
ną kontroliuoja mūsų rinki
minę agitaciją, mūsų rinki
mus. Jeigu jau žmogus bijo 
viešai pasisakyti, kurios parti
jos jis yra balsuotoju, aišku, 
jis negali pasitarnauti, nepa- 
sitamauja savo pasirinktos 
partijos kandidatams su rinki
mine agitacija. T-as.

Izraelio marininkai 
išvyko namo

Streikuojantieji Izraelio 
marininkai, 56 asmenys, suti
ko keliauti namo graikų lai
vu Nea Heilas kaipo kelei
viai, bet atsisakė dirbti už- 
streikuotuose savo laivuose. 
Vienas užstreikuotų >laivų, 
Yaffo, stovi New Yorko uoste, 
o kitas, Haifa, Baltimore.!e.

Streikierių vyriausiais rei
kalavimais buvo: • autonomijos 
nuo dešiniųjų socialistų kont
roliuojamos Histadrut (Darbo 
Federacijos), su teise išsirink
ti sau valdybą, patiems kont
roliuoti samdą. Taipgi reika
lauja algos priedo ir pagerin
ti darbo sąlygas.•»

Streikas, menama, įneš di
desnio pasidalinimo Izraelio 
socialistuose,/kurių vieni nori 
darbininkams daugiau teisių 
ir bendrai progreso, o kiti, 
dešinieji nori valdyti. O val
dyti esama ko — trijose iš 
keturių valstybės laivų kom
panijų Histadrut turinti pa
kankamai Šerų, kad galėtų tas 
kompanijas kontroliuoti. Tad 
visai ne pripuolimas, kad lai
vų darbininkams sustreika
vus Histadrut kreipėsi į Ame
rikos socialistus unijose, kad 
jie padėtų laužyti streiką.

Sunkvežimis sužeidė 
esančius krautuvėje

--------
Brooklyne dviejų tonų sunk

vežimis paslydo, pasisuko 
skersai gatvę, Įvažiavo vai
kams rakandų krautuvėn 30 
pėdų ir tik tada sustojo. Su
žeisti trys vyrai ir keturios 
moterys, viena nėščia.

Atsargos!
Valdžia- įspėja, kad New 

Yorkė dabar gausiai paskleis
ta falšyvų’ dešimtdolerinių ir 
dvidešimkių.

Vyriausios žymės — Jack- 
sonas atrodąs plinkančiu ant 
$20, virš kaires ausies turįs 
nuogų vietų. O ant dešimkės 
Hamiltono plaukai atrodą lyg 
sudraikyti ar garbiniuoti. To
kių pataria "saugotis.

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku

Baigus mokykla išduodame diplo
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Direktorius
L. TICIINIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS 

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Telf ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas *

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street Brooklyn, N. Y.,

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION EVergreen 4-8969
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PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Aido Choro šokikų grupė rengia
si prie pasitikimo Naujų Metų, jau 
turi gerų orkestrų, puošia svetainę 
ir energingai rengiasi. Parengimas 
įvyks pirmadienio vakarų, 31 d. 
gruodžio, Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott St. Pradžia 8 vai. vakare 
ir tęsis iki 2 vai. ryto. Įžanga 80 
centų. Visas ir visus kviečiame da
lyvauti. — Aido Choro Koresp.

(251-252)

MONTELLO, MASS.

Lietuvių -Tautiško Namo Draugo
vė rengia turkių vakarienę pasitiki- 
mui Naujų Motų. Įvyks pirmadieni, 
31 d. gruodžio, 7:30 vai. vakare, sa
vajame name, Main St. ir Vine St., 

Bus šokių muzika. Įžanga tik $2. 
Prašome visus ir visas dalyvauti. — 
Rengimo Komitetas. (251-252)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. ruošia draugiškų pa

sitikimų Naujų Metų. Vakarėlis
jvyks pirmadienį, Dec. 31, 1951, 
pradžia 8 vai. vak. Labor Lyceum 
svet., 15-17 Ann St., Harrison, N.J. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Taipgi 
gera muzika — kas norės, galės 
smagiai pasišokti. Užkviečia komisi
ja., , (251-252)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Mewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-S172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergręen 7-6868

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

v




