
Jurgis Janulionis.
Mūsų užuojauta.
Posakiai ir priežodžiai.
Švedijoje.

- Rašo R. MIZARA

1951 metų gruodžio 23 d. 
Montevidejuje mirė Jurgis Ja
nulionis, sulaukęs vos 51 me
tų amžiaus. - i 

žinią oro pĄštu mums'pra-l 
nešė tlruguajaus lietuvių laik
raščio Darbo redaktorius Ant. 
Vaivuskas.

Be kitko jis rašo:
“Jurgio Janulionio asmeny

je netekome geriausio drau
go, užsigrūdinusio kovotojo 
už darbo žmonių laisvės ir 
gerovės reikalą, ištikimo ir 
nenuilstamo pažangaus judė
jimo veikėjo ir vadovo, vieno 
iš‘pirmųjų Darbo Įkūrėjų ir 
bendradarbių iki pat jo svei 
katos visiško palūžimo...
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VALDŽIA [MATO KAINŲ 
PAKILIMĄ ŠIEMET DAR 
o >i.i ■> i.iou.x.. f2 IK! 3 ■ PROCENTŲ ,

Karine gamybarnąžina darbus 
daugelyje civilinių pramonių

Washington. — Kainų di- 
; rektorius Michael V.. Di 
i Salle pranašavo, kad 
: maistas ir kiti gyvenimo 
I reikmenys šiemet pabrangs 
tiktai 2 ar 3 procentais, 
pereitais metais, pasak, jn, 
pakilo kainos 4 procentais 
su penktadaliu.

Valdinis Darbo Skaitme- 
; nu Biuras suranda, jog 

ir visų kainų pakilimai nuo 1950 
)_ spalio iki 1951 metų spalio 

........ j sunaikino darbininkams, po 
* . . i $2.78 uždarbio per savaitę 

,___ ___ 4 ir kituose did-

2

Mirė Maksimas Litvinovas, buvęs 
Sovietu užsieninis ministras 

i

•,x . _ . 7”Maskva. Mirė Maksi
mas Litvinovas, seniau bu
vęs Sovietu užsienio reika
lų ministras, 75 metų am
žiaus.

Velionio nekrologas, para- j 
sytas A. Vaivusko, neužilgo ■ 
Įtilps Laisvėje, 
•j. Taip, Jurgio Janulionio 
mirtis — skaudus smūgis ne 
tik Urugvajaus lietuvių darbi
ninkų judėjimui, taipgi ir vi
sam pažangiajam lietuvių ju
dėjimui Pietų Amerikoje!

Laisvės redakcijos i 
skaitytojų vardu reiškiu nuo
širdžią užuojautą velionio 
žmonai Marijai, Darbo perso- ( 
nalui, ’ draugams ir priete-1 -U’'UI 'Pi 
hams ir visam pažangiajam I 
Uruguajaus lietuvių judėji- niiesciuose. 
mui. ■ Bedarbių skaičius pakilo

O jam pačiam — amžina ' pernai nuo liepos iki rugsė- 
atmintis!... , ‘ .

jo mėnesio. Tada buvo 
723,000 užsiregist r a v u. 
dėl pensijos bedarbių.

Bedarbių skaičius padidė
jo todėl, kad siaurinami ci
viliniai darbai, pritaikant 
fabrikus karinei gamybai.

Karinė gamyba daugina 
bedarbius Detroite

Sofija, Bulgarija. — Ka
linis Bulgarijos teismas 
nusmerkė mirti 4 bulgarus 
kaip Amerikos, Anglijos ir m i • •

Lietuvių kalboje, kaip ir ki
tose, yra daug visokiu/gražių j 
posakių bei priežodžių.
^įtąjnaža žmonių galvoja, m ... -v. > v. , , I Turklius smpus.jautai esą siu pačių tautų pa-1 
dariniai.

Tačiau, kurie atidžiai skai
to gilios senovės 
sius rašytojus, 
daug tų posakių 
vartojami Aisčių 
no ir kitų dramaturgų raš
tuose, sukurtuose prieš krikš
čionybę. Tų posakių apsčiai 
yra Homerio ir Plutarcho kū
riniuose; jų gausu ir pas Šek
spyrą. '

Vadinasi, gražesnieji posa
kiai per tūkstančius metų bu
vo perduoti tautos tautai, 
gentk artės

ir vėlesniuo
ju randa, kad 
'plačiai buvo 
o, Aristofa-

tautos
gentkartei.

dienomis vienas
mokslininkas-tvri-.. . _ >

Šiomis 
amerikinis ’ 
nėtojas paskelbė suradęs Tur-r 
kijoie mokslinėse lentelėse 
posakių, įrėžtų net prieš 3,600 

jtanetų!
Tarp jų yra tokie :

Jūs nieko nesakote, kai ran
date, bet garsiai dejuojate, 
kai ką nors pametate.

Nenuoraminga moteriškė 
namuose prideda skausmą 
prie sopulio.

Biednam žmogui geriau 
mirusiam nei gyvam: jei jis 
turi duonos, tai neturi drus
kos, jei turi druskos, — netu
ri duonos. Jei jis turi gyvena
mąjį namą, — neturi tvarto,* 

z jei turi tvartą, — neturi gy
venamojo namo.

Tokių ir panašių posakių, 
sako tyrinėtojas Dr. Kramer, 
buvo surasta apie 180.

Amerika priima viso 
312,554 išvietintus

Frankfurt, „Vokietija. — 
j Amerika davė jau paskuti- 

■‘(nj leidimą išvietintiems ke
liauti į Jungtines Valstijas. 
Taigi per trejus pastaruo
sius metus, bus įleista Ame
rikon viso 312.554 dipukai.

Amerikiniame Vokietijos 
ruožte dar liks 120,000 iš- 
viętintų. Jie todėl prašu 
pratęsti įstatymą dėl dipu
kų įleidimo į Jungt. Vals-

Detroit. — Pradėjus sta
tyti tankus ir šarvuotus au--1 
tomobiliįfs vieton paprastų 
automobilių, jau apie 300,- 
000 darbininkų atsidūrė bėį 
darbių eilėse. Tam yra dvi 
pamatinės priežastys:

Pertaisyti kariniam dar
bams fabrikai nepaspėja 
“sugerti” darbininku. Val
džia griežtai aprėžė kiekius 
plieno ir kitu metalų, reika
lingų keleiviniams automo- 

'kiliams 'ir sunkvežimiams 
statyti.

Demokratinis Automobi
liu Darbininkų Unijos ko
mitetas reikalauja bedar
biams po $60 pensijos |per 
savaitę per visą 
jie gaus darbo; taipgi su
trumpinti darbo laiką nuo 
40 iki 30 valandų per savai
tę ir mokėti tiek pat algos, 
kaip už 40* valandų.

j Maksim Litvinov 
£,---- :------------------------------

Užsieniniu rmnistru jis 
buvo 1929 iki 1939 metų, o 
nuo 1941 iki 1943 metų tar
navo kaip Sovietų ambasa
dorius Washingtone.

Litvinovas dalyvavo ir 
daryme 1933 metų sutar
ties, pagal kurią Jungtinės 
Valstijos priioažino Sovietų
Sąjungą.

Jis gimėBialostoke (Balt
stogėje) 1879 metais; buvo 
sūnus neturtingu žydų vert- 
eivių šeimos.

Caro fvąldžia 1901 metais 
ištrėmė Litvinova už soci
alistini veikimą Sibiran 5 
metams, bet po vienų me
tų jis pabėgo. _ \

Litvinovas taip pat vei
kė 1905' i/ 1917 metu re- / *■k ė 1905’ į/ 
voliucijose.

Jis buvo

advokato d(

vedęs Anglijos 
Low, įžymaus 
uteri. 4-

SU ORLAIVIU ŽUVO IR 
79 KARINIŲ STUDENTŲ

Kalnuo- 
visų 28 
su lėk- 
žuvusiu 

yra ir 19 West Pointo Ka
rinės Akademijos studentų.

Phpenix, Ariz. — 
se surasta lavonai' 
žmonių, nukritusių 
tuvu č-47. Tarp

lėktuvu, surasta 14 
Kiti 26 užmušti.

gyvų.

žada tyrinėt lėktuvus

laiką, iki

Salamanca, N. Y. — Iš 40 
žmonių, nukritusiu su C-46„

Sovietų atstovas linkėjo
J. McCloy’ui sveikatos

Mc-

Didėja dirbtinės gumos 
darymas Sovietuose

Washington. — Skaičiuo
jama, kad Sovietų Sąjunga 
1951 metais pasigamino 
apie 300,000 jzmų dirbtinės 
gumos (robo), tai yra dau
giau negu bet* kada.

Peni kviečia kaimynus j 
vieną bendrą.respubliką

šitie posakiai, beje, buvo 
įrėžti į molines lenteles pir
mųjų senovės Babilionijos gy
ventojų sumerianiečių kalbo
je.

Vienas savaitraščio Time 
redaktorių rašo apie Švediją, 
kurioje jis svečiuojasi.

Icyralybė toje “krikščionis- 
.osicU civilizacijos” šalyje, 
lurooo jis, labai smarkiai pa
lijus!. Stockholme prostituci

ja i/ homoseksualizmas šako
ją, lapoja ir vartuose žydi.

Ištuokų (divorsų) skaičius 
1950 metais buvo dvigubai di
desnis, negu 1949 metais.

Švedijoje, imant proportion

AMERIKONAI SETU 
APSIKEIST VISAIS 
KARO BELAISVIAIS

Bet siūlo palikt naujoj vietoj 
nenorinčius grįžti belaisvius

Korėja, sausio 2. — Ame
rikonai siūlė Šiaurinei Ko
rėjai lygiomis (vienu už 
vieną) apsikeisti belaisviais, 
kai tik bus pasirašyta pa
liaubų sutartis, o paskui 
apsimainyt ir visais kari
niais" bei civiliniais belais-

520 amerikiečių žuvo 
per naujų metų šventes

Chicago. — Per nauja
metines šventes, iimant da
lį sausio 1 d., £uvo 520 ame
rikiečių per įvairias nelai
mes. Automobiliai užmu
šė 297, su lėktuvais žuvo 
62, gaisruose sudegė 52, 
per šaudymus ir visokias 
linksmybes žuvo 109.

. Nacionajė Apsisaugojimų 
Taryba lėmė, jog automobi
liai pražudys dar tam tikrą

viais vienu • urmu. Tatai 
yra skelbiama kaip dar vior 
na nuolaida iš amerikonu 
pusės.

Kartu amerikonai siūlė 
leisti pasilikt civiliniams 
imtiniams bei karo belais
viams naujose vietose, jei
gu kurie pietiniai korėjie
čiai nenorės namo grįžti iš 
Šiaurinės Korėjos arba jei
gu tūli šiauriniai&orėjiečiai 
norės apsibūti Pietinėje Ko
rėjoje.

Amerikonai reikalavo pa
rodyt sąrašus 50,000 pieti
nių korėjiečių, kuriuos ne
laisvėn baėmė šiauriniai. 
Nužiūri, kad Šiaurinė Ko
rėja gal “verstinai rekruta
vo” juos įl savo armiją.

Šiauriniai korėjiečiai pa
sižadėjo pristatyt pietinių 
belaisvių apyskaitą.

Karo veiksmai vis dar

Valdžia ketina tyrinėti skaičių grįžtančių jų namo
tuos. C-47’ lėktuvus. Su to
kiu lėktuvu žuvo ir 56 žmo
nės r Elizabeth, N. J., pirm 
poros savaičių.

Šalčiai ir gilūs sniegai 
vidurvakąrių valstijose

po švenčių.

Forinoza. — Čiang Kai-1 
šėko tautininkai Formozos 
saloje sušaudė dar vieną 
mokytoją ir vieną studentą 
kaip įtariamus komunistus.

Jungtinių Valstijų 
gyventojų skaičius

Berlin. —. John J.
Cloy, -aukštasis Amerikos 
komisionierius Vokietijai, 
suruošė ’naujametinį ban- 
kietą įvairių šalių atsto
vams.. Bankiete dalyvavo 
ir generolas Vasilius I. Čui- 
kovas, Sovietų kariuomenės 
vaidas rytinėje. Vokietijoje 
ir galva sovietinės, kontro
lės komisijos Vokietijai. 
Čuikovas, gerdamas tostą, 
linkėjo McCloy’ui sveikatos, 
pridurdamas, “nėra prie
žasties, kodėl mes negalėtu
me pradėti naujuosius me- 

Belgrad, Jugoslavia. — tus su gerais linkėjimais.”
v ... 7lto-įBolivija skundžiasi, kadda- j

Prancūzai sako atmušę 
Vietnamo liaudininkus

Saigon, IndA-Kina.—Viet
namo liaudininkai - komu
nistai įnirtingai atakavo 
francūzus per • kelias va
landas Tongkingo srityje. 
Prancūzai sako atręmę ata
kas. nukaudami pustrečio 
šimto liaudininku ir suim
dami 45. -----\

Chicago. — Šalčiuj vidur- 
vakarinėse valstijose siekė 
5 iki 10 laipsnių žemiau 
zero, o Rocky kalnų srityje 
buvo dar 24 laipsniais šal
čiau.

Sniegų audros ir šalčiai 
užklampino apie 700 auto
mobilių Utah 'valstijoje.

Griūvant sniegynams ir 
uoloms nuo Colorado kalnų, 
dingo ar žuvo keliolika 
žmonių. * ■■ 1

Egiptėnai smarkiai 
kirtosi su anglais

Bu-

Anglija atsiuritė Jugoslavi
jai kai kurių medžiagų a 
miniams bandymams

'j ryti.
‘ A

Amerika neperka- jos cinos

TesLima, Peru. — Peru 
publikos senatas priėmė re
zoliuciją, siūlančią susidėti 
su keliomis artimomis Pie
tinės Amerikos respubliko
mis į vieną valstybę.

Senate buvo kalbama, kad 
j u susijungimas į vieną fe
deracinę respubliką pasti
printų kovą prieš komuniz
mą, v

naliąi, “betėvių” vaikų gema 
daugiau nei kurioje kitoje ša
lyje.

Alkoholizmas ten taipgi 
yra giliai suleidęs šaknis.

O gal šis žurnalas tyčia- 
dalykų stovį iškraipo dėl to, 
kad Švedija atsisako įeiti į 
Atlanto Paktą?!

Jau siunčiami belaisvių 
laiškai iš Šiaur. Korėjos

Korėja. — Šiauriniai

tinės'Valstijos atsisako Bo
livijai daugiau mokėti kaip 
$1.12 už svarą cinos (tin).

Chicago.—Pradėjus ame
rikiečiams naujametines 
šventes nuo pereito penk
tadienio vakaro iki sekma
dienio, v automobiliai užmu
šė 109 žmones įvairiose 
valstijose; per gaisrus žuvo 
$2, o per šaudymus ir ki-

, Ismailia, Egiptas. — 
rys gerai ginkluotų egiptė- 
nųper 4 vai. atakavo anglus 
Suezo kanalo ruožte. An
glai gindamiesi šaudė iš pa
trankų, minosvaidžių, kul
kosvaidžių ir šarvuotų au
tomobilių. United Press, tei
gia, kad niekas iš anglų ne
nukentėjo

Egiptėnai puolė karinius 
anglų įrengimus.

Washington. — Valdinis 
Cenzo Biuras apskąičiavo, 
kad sausio 1 d. šiemet 
Jungtinės Valstijos, turėjo 
155 milijonus,' 800 tūkstan
čių gyventojų, priskaitani 
ir esamus užsienyje ameri
kiečius.

p—=--------- -----

Vėliausios žinios
Chicago.— Naujausi pra

nešimai rodo, kad automo
biliai užmušė 365 amerikie
čius per naujametines šven
tes . 215 kitų žuvo per gais
rus ir įvairias nelaimes.

— Jung- ttas “pramogas”—33.
“TA * i

Stalinas linki japonams 
pasiliuosuoti nuo okupantų

New York. — Sustreika
vo 1,200 vežikų, išvežioju
sių groserinius valgius. Jie 
yra Darbo Federacijos uni-

; . ----- - .
Mims, Florida. — Tapo

ko
rėjiečiai pristatė į Pan- 
mundžomą 803 belaisvių 
amerikonų laiškus. Ir ame
rikiniai lėktuvai jau neša 
laiškus belaisvių giminėm 
bei draugam Jungtinėse 
Valstijose.,

. Belaisviai- siunčia ir dau
giau laiškų į Panmundžo- 
mą, kur eina amerikonų 
derybos s.u šiauriniais ko
rėjiečiais dėl paliaubų.

Paryžius.—Amerikos, An
glijos ir Francijos genero
lai tariasi apie savo koman
dos. Įsteigimą visiems At
lanto kraštams.

------------------ 7---------

ORAS.—Lietus ir nešalta.

Generolas Hugo Ballivi- 
an, karinės valdžios galva, 
skundėsi, kad Jungtinės 
Valstijos puldo visą Bolivi
jos ūkį, per, pigiai siūlyda
mos už ciną.

Čina yra svarbus karinis 
metalas. Bet Jungt. Vals
tijos gauna iš kitų kraštų 
cinos už $1.12 svarui.

sovietiniai lėktu
vai ALBANIJOJE

Roma.— Iš Albanijos pra
nešama, kad Sovietų Sąjun
ga atsiuntė jai 40 lėktuvų, 
o sykiu ir savo technikus 
lėktuvams gerai sutvarkyti.

Kardinolas Spellman gavo 
Korėjos tautininkų medalį

PuSan, Korėja.—Bietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas Rhee 
davė New York o kardino
lui Spellmanui aukščiausią 
savo medali.

Atsilankęs pas Syngma- 
ną, kardinolas įteikė jam 
$5,000 čekį, sako, nukentė
jusioms nuo karo pieti
niams korėjiečiams šelpti.

Chicago.—Nacionalė, Sa
visaugos Taryba skaičiuoja, 
kad Ii951 metais automobi
liai užmušė 37,500 ameri
kiečių. \

Maskva. — Sovietų Są
jungos premjeras Stalinas 
pasiuntė • Japonijos žmo
nėms naujametinius /linkė
jimus, kad išsivaduotų nuo 
amerikinių okupantų. Sa
kė, kol Jungtinės Valstijos 
laikys ten savo kariuome
nę, tol Japonija negalės bū
ti savistovia, nepriklauso
ma valstybe.

NIKARAGVA PANAIKI
NO VIRŠ 100 TAKSŲ

Nikaragua respublikėlės 
prezidentas Samoza prieš 
kalėdas panaikino daugiau 
kaip šimtą visokių taksų.

Nikaragua yra Centrali
nės Amerikos šalelė; turi 
tiktai vieną milijoną gyven
tojų ir 57,143 ketvirtaines 
mylias ploto.

palaidotas Harry T. Moore, 
tautinis negrų veikėjas, 
kurį nužudė fašistiniai ku- 
kluksai, išsprogdindami 
bombą po jo namais. Spro
gimas pavojingai sužeidė 
ir Moore žmoną.

Laidotuvėse dalyvavo 1,- 
500 negrų, nepaisant grū
mojimų iš baltųjų pusės.

Ottawa, Kanada. — Jau 
253,537 kanadiečiai pasira
šė atsišaukimą, raginantį 
padaryt penkių didžiųjų 
valstybių santaikos sutartį 
— Jungtinių Valstijų, Sov. 
Sąjungos, Anglijos, Franci t 
jos ir Kinijos. '

Formoza. — Kinų tau
tininkai paskelbė gandus, 
kad “sovietinis submari- 
nas” pasirodęs arti Formoj 
zos salos.



I

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

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

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......... $7.00
United States, per 6 months $3.75 
Queens Co., per year .............• $8.00
Queens Co., per six mos.......... $4.00

Canada
Canada
Foreign
Foreign

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

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

KRISTALIZUOJASI VEIKIMAS 
PRIEŠ DEPORTAVIMŲ ISTERIJĄ

RAŠO DELEGATAS
Atsidūsta-sušniokščia lokomotyy^A^lga pauza, kelio

nė baigta. Stabdžių spaudžiami vagonų ratai sučirpia- 
suvaitoja, traukinio judėsis nutrūksta.
Į —Chicago: last stop,—prabyla konduktorius. Kėlei- 
viai, kas ką turi, imasi, skuba laukan. Pralenkdami lė
tesnius, artinas vartų link į stotį.

Vartuose vienus pasitinka giminės, anūkai, draugai; 
kiti-gi eina niekieno nepastebėti. Gal bus vietiniai, ar

dar nespėjo išgautLteisės į laisvę. Tai didelis ir sun
kus darbas, bet vertas pastangų ir garbingas darbas. 
Kas gali būti gražesnis už išlaisvinimą nekalto žmogaus 
iš kalėjimo ?

Pearl M. Hart, žymi" advokatė, mano, kad deportavimo 
siaubas pradeda prarasti svorį, atslūgti. Laiku progre
syviai žlhonės pamatė pavojų ir jau užprotestavo sti
priau, negu'buvo tikėtasi. Ji sako: “Sveturgimiai nėra 
nei šaliai, nei demokratijai pavojus, nes jie gyvena ra
miai, kaip įstatymai reikalauja. Lai pats McCarran 
btivą, 'kaip įstatymai nurodo, tada visi būsime saugūs.” Ji 
ragino darbuotis vieningai visiems iki visus pavojus nu
galėsime ir konstitucijoje garantuojamas teises išsiko
vosime. -

«

Lillian Goodman, Chicagos Komiteto darbuotoja, sa
ko: “Masiniams areštams, turėtų būti atsakyta masi
niu pasipriešinimu.” Atseit,'mes, gindami sveturgimių 
teises., giname mūsų šalies Konstituciją, Teisių Bilių, pa
čius pamatinius, pačius brangiausius principus...

Konstitucija garantuoja teisę kiekvienam areštuo
tam išsipirkti į laisvę už žmoniškai žemą užstatą-kauci- 
ją iki nesi apkaltintas teisme. Kaip pastebėjo advokatė 
B. Freedman, tai Attorney General, leisdamas imti aukš
tus užstatus, laužo Konstitucijos dėsnius. Konstitucija 
draudžia aukštus užstatus imti.

Areštai, jos manymu, yra siekimasis padalinti pilie
čius nuo nepiliečių, kad taip lengiau būtų atimti Konsti
tucijos garantuotas teises nuo abiejų.

Los Angeles Komiteto atstovė Lillian Doran, tarpe

Sveikinimai senam Vincui 
jo 70 metų amžiaus proga
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nefaukti? Paprastai, traukiniui atėjus iš toliau, atva- J\e. 1?slJ<0V0^0 nuoJal(^as hau-
ziuoja kviestų ir šiaip žmonių. Kaip greit keleiviai pa-

.♦ siekė stotį, pasklido publikoje, gatvių tinkle, ir prapuo-1 
; lė, tarsi nei nebūta.
R Mano nuostabai, oras čia buvo įšiltas, vasariškas.

Gruodžio 8 dieną tikėjausi ko kito.
Laikrodis jau rodė 9-tą valandą ryto. Laiko nedaug. 

Kad nepavėlavus į konferenciją, skubėjau į svetainę. Ke
letą minučių pavažiavęs, buvau salėje.

Laukiančių registruotis radau ilgoką eilę. Teks pa
laukti—galvojau. Už stalų, matyti, dirba guvios, ap
sukrios merginos-moterys. Darbas iš jų rankų greit 
slysta, eilė laukiančių tirpsta. Nespėjau gerai apsižval- 

' gyti, jau pirmas stoviu. . .
Sutinku vieną, kitą išgavo miesto pažįstamą. Kiek 

arčiau, štai chicagiečių lietuvių būrys. Malonu su jais 
buvo pasimatyti, paspausti drūčiai dešinę.

Tribūnoj suskamba balsas—konferencija atsidaro. As-
- meniniai pokalbiai nutrūksta. Dviejų dienų darbai pra-
'•'sideda... j

Kalbos, pranešimai, sveikinimai, grupių pasitarimai,— 
pagaliaus vakare People’s Auditoriume masinis susirin
kimas — dienos darbų užbaiga.

Sekmadienio rytas.
Delegatai vėl ant kojų. Tąsa darbų-tarimų tęsėsi.

Visi draugiškai klausimus diskusuoja, svarsto, nuobo- 
davimams nebuvo vietos.

PASISAKĖ
Amerikinis Komitetas Sveturgimiams Ginti atžymėjo 

savo 20 metų veiklos jubiliejų su obalsiais. Tie obalsiai 
buvo eilės veikėjų - vadų aiškinami ir skaitlingos konfe
rencijos entuziastiškai-vieningai paremti. Jais yra:

Teisė užstatų-bėlų.
Atšaukti McCarran ir Smith įstatus.

' ' Sustabdyti deportavimų isteriją; tam reikalavimui pa- 
' stiprinti — surinkti 100,000 parašų ir sukelti $50,000 
. fondą. . ;

* . Akstinti bendrą tautų ir rasių veiklą.
Kurti darbo unijų tarybas bendrai veiklai.
Steigti Women’s Appeal skyrius.
Organizuoti jaunimo skyrius veiklai prieš sveturgimių 

deportavimą.
Tokias pareigas konferencija užsidėjo. Mūsų visų prie

volė padėti—įsipareigoti tą darbą įvykdyti gyvenime. Vi
siems dirbant, nebus sunku įvykdyti-realizuoti pasibrėž-

• tas užmojus.
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DELEGATAI
Kaip buvo pranešta, oficialių delegatų buvo 332. Sve

čių - stebėtojų irgi atsilankė. Komiteto pareiškimas., 
kad svarbu turėti skaitlingą delegaciją iš visų šalies 

z kampų, buvo suprastas. Delegatų *Chicagon atvyko net 
iš tolimiausių šios šalies vietų—Bostono, New Yorko iki 
Kalifornijos tolumų. Tolis ar nuovargis neatbaidė, tik 
valdžioj drausmė keliauti toliau nuo namų sulaikė 
tūlus.

Labai mišri tautiniai ir rasiniai delegacija. Tačiau 
vieni kitus suprato, rado bendrą kalbą ir sutilpo po vienu 
stogu. Kas^ čia visus atvedė?—galvoji žmogus, ^stebėda- 
mas. Atsakymas pats savaime išplaukia—bendras pa
vojus. Vienas reikalas: pasisakyti bendru balsu taip, 

; kad jis -taptų išgirstas ir mūsų valdžios pareigūnų. At
keliavo visi su viena mintimi: pasisakyti prieš deporta
vimus, prieš šeimų ardymą.

KALBOS
Štai kalba ispanas, westindėnas, korėjietis, lenkas, 

suomis, lietuvis, žydas ir eilė kitų. Kalbėtojas po 
kalbėtojo nurodė, kaip šiandien nesaugūs laikai vi
siems, juo daugiau darbininkų ir liaudies vadams. ' Ar 
tu kalbi už taiką, ar ekonominius reikalus, esi kaltas, 
areštuojamas ir kalinamas, šiandien kemša į kalėjimus 
sveturgimius, f y to j—čiagi mius.

Kad pastoti tai gėdai kelią, reikalingas vieningas vei
kimas — padėti Sveturgimiams Ginti Komitetui. Komi
tetas vien šiais metais gynė arti porą šimtų areštuotų 
ašmenų. Kaip pabrėžė savo raporte Harriet Barron, Ko- 

-miteto atstovė: nei "vienas iš areštuotųjų- nebuvo-išde- 
portuotas. Visi išleisti po kaucija, apart poros, kuriems

cijų — $5,000 iki $10,000 už kiekvieną asmenį. Jos pra
nešimas įdomus, bej vieta neleidžia jį pilniau pateikti.__

Vieno deportuojamųjų žodis: “Esu 9 vaikų tėvas: 
vyriausias—18 metų, o jauniausias — 5 metų. Dirbau 
sunkiausius darbus, kokius radau. Dabar esu po užsta- 
tu-bėla laisvas, bet ką rytojus atneš, nežinau...” 
, Mažai žodžių, bet daug ko juose glūdi. Daleiskime, ry
toj jis vėl tampa areštuotas ir išdeportuotas Jaunų 
vaikų būrys lieka be duonpelnio ir, be tėvo.JKTokie iš jų 
piliečiai užaugtų, gatvėje augę? Aiškinti reikia. Jei
gu jau užmiršti tėvo likimą, tai vien d^l vaikų toks 

 

tėvas turėtų pasilikti su šeima. Kaip kitaiip?

Kokių kraštutinumų mūsų valdžia siekia, sunku ir įti
kėti, išsiaiškinti!

Tiek apie tai, kas ką sakė.
Dabar noris žodis dadėti apie tai, ko mes, lietuviai, 

dar neatlikome. Mes privalome suorganizuoti lietuvių 
skyrius sveturgimiams ginti, kur jų dar nėra. Dides
niuose lietuvių miestuose kurti skaitlingesnius komitef- 
tus, mažesniuose iš mažiau. Patarimus-nurodymus galėį 
tų suteikti nacionalinis Lietuvių Komitetas.

SVEIKINIMAI
Konferenciją sveikino Paul Robeson, artistas visuome

nininkas; Dr. DuBois, 83 metų senęlis, kovotojas už tai- 
kėą; Ferdinand Smith, njarininkų \unijos vadas, dar
buotojas. Jie pasveikino per George B. Murphy, laik
raščio Freedom administratorių, kovotoją už negrų ir 
kitų teises.

Advokatė Blanche Freedman perdavė sveikinimą nuo 
Carol King, Komiteto vyriausios advokatės-patarėjos. Ji 
pati, ligos sulaikyta, negalėjo atvykti. Šiltai priimti jų 
ir kitų sveikinimai.

Konferencija pasiuntė sveikinimus:
Abner’iui Green, Amerikinio Komiteto sekretoriui, į 

kalėjimą (jis tapo iš ten paleistas 1951 m. gruodžio 24).
Carol King, kuri po operacijos ilsėjosi ligoninėj.
Martin’ui Young, kuris laikomas Ellis Island saloje 

nuo 1951 m. spalio 26 d.; už jį nepriima užstato-bėlos.
Harry Chew irgi, randasi Ellis Island saloje nuo 1951 

m. kovo, be užstato. Jisai yra kinietis, legalis gyven
tojas, vedęs Amerikos pilietę.

PRAŠYMAI
Pasiųstas prezidentui Harry S. Trumanui prašymas su

stabdyti deportavimų isteriją; tuo pačiu reikalu prašy
mas pasiųstas ir J. Howard McGrath, Attorney General 
of the Unitėd States.

REZOLIUCIJOS
Harisiades ir Dora Coleman reikalu: kad Supreme 

Court panaikintų prieš juos bylas.
Atšaukti Smith ir McCarran aktus ir jiems panašius 

prieš nepiliečius atsuktus įstatymus.
Už teisę būti išleistiems po užstatu;
Pilietybės klausimu: raginama Teisdarystės Depart- 

mentą panaikinti tokius įstatymus, kurie varžo gavimą 
pilietybės.

Pri^š pilietybės atėmimą: pasmerkiamas Teisdarybės 
Departmentas už atiminėjimą jau duotos pilietybės.

Priimtos kelios kitos rezoliucijos.
VALDYBA

Garbės pirmininku vėl pasilieka Arthur Moulton, vys
kupas, iš Salt Lake City.

Vykdančiaisiais pirmininkais išrinkti Louise Pettibone 
Smith, Wellesley College profesorė, ir George B. Mur
phy, newyorkietis.

Vyriausiu sekretoriumi išrinktas Abner Green, kuris 
konferencijos metu tebebuvo kalėjime už atsisakymą iš
duoti teismui kalinių gelbėtojus ir komiteto darbo rė
mėjus.

Administracine sekretore išrinkta Harriet Barron, ku
ri, Abner’iui Green esant kalėjime, ėjo vyriausio sekre
toriaus pareigas.

Iždininku—Charles Musil, kuris .ėjo tas pareigas ir 
šiais metais, sunkių kovų, didžių darbų ir reikalų me
tais. Visi valdybos nariai yra drąsūs, ryžtingi ir kovin
gi laisvių sargai.

Linkėtina ir tikimasi, kad Amerikos liaudis, kad visi 
sveturgimių amerikiečnp proteliai padės valdybai jos 
didžiame ir garbingame darbe.

Gruodžio 1 d., 1951 m. 
Senam Vincui, 
Philadelphia, Pa.
Mielas 'Vincai!

Gyvenimas yra kova. Gy
vename, kad kovoti, o kovo
jame, kad gyventi. Tik 
skirtumas tame — vieni ko
voja, kad tik patys gerai 
gyventų ir kitus išnaudo
tų, o kiti kovoja, kad visa 
žmonija geriau gyventų ir 
vieni kitų neišnaudotų.

Tu, mielas Vincai, visą 
savo amžių kovojai prieš 
skriaudas, prieš išnaudoji
mą, kovojai visos žmonijos 
labui, tai ir dabar, sulau
kęs 71 metų amžiaus, ne
nusimink didele metų skait
line, nenusimink, kad ta 
skaitlinė jau darosi yis sun
kesnė ir sunkesnė, vis la
biau spaudžia prie žemės, 
bet, kiek galėdamas, tęsk 
toliau savo darbą.,

Mes linkime tau, mielas 
drauge, ilgo amžiaus ir iš
tvermės darbuotis darbi
ninkijos labui!

Gyvuok ir dirbk!
Vincas k Anastazija 
Paukščiai

Miami, Florida

Jūs buvote šumnas vaiki
nas, h’ tik tuomet, kada 
Jūs išvydote socialistinės 
minties pragiedruolius, Jūs 
pradėjote kritiškai žiūrėt į 
tą aplinkumą, kurioj tiek 
daug tamsos, prietarų, 
skurdo ir išnaudojimo. Lai
kui bėgant, Jūs paihėgot 
plunksnos darbą ir pradė
jot rašinėt į “Rankpelnį,” 
“Kovą,” “Laisvę”' ir “Vil
nį.” Jūs vardas pasidarė, 
populiarus mūsų išeivijos- 
progresyviuose sluoksniuo
se.

Jūs dirbot vienokį ar ki
tokį darbą ir tik liuosesnį 
laiką galėjot suvartoti lite- 
ratinei kūrybai.

Stebėdami Jūsų 
mą ir įvairius jo 
mes neišvengiamai
me prie-to įsitikinimo, kad 
lietuvių > liaudies masėse 
yra labai daug talentingų 
vyrų ir moterų. Tik duok 
jiems tokias gyvenimo ir 
kūrybos sąlygas, kuriose

gyveni- 
e tapus, 

prieina-

tas talentas galėtų pasi
reikšti laisvai ir nevaržo
mai.

Jūsų raštuose, Jūsų vaiz
deliuose yra ta gera ypaty
bė, kad žmonės supranta 
tuos raštus ir todėl vertina 
juos. Jums toli visoks mis
ticizmas, o arti gyvenimu 
realumas.

Mes, chicagiečiai, linkime 
Jums įr Jūsų šeimai dar il
gai z pagyventi ir dirbti mū
sų progresyvės visuomenės 
naudai, ugdymui jos darbi
ninkiškos sąmonės. Mes ži
nom, kad Jus gerbia tūks
tančiai Amerikos lietuvių. 
Tas negali nesustiprinti Jū
sų pasiryžimą eiti išmėgin
tu gyvenimo keliu.

Sykiu su šiuo sveikinimu 
mes siunčiame Jums ir savo 
kuklią dovanėlę. Priimkite 
ją kaipo išraišką mūsų 
draugiškų jausmų.

A. Glikas, W. Kukas, Bu
driai, [ Butkai, Prūseika, 
Pauliukas, Jonikai, Andru
lis., Grina, Matelis, šešelgis*, 
Samulionienė, Kaminskas, 
Marazai, Juodaitienė, Jįa- 
kienė, Jokubka, Bendokaų 

(Tąsa trečiam pusi.)
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Sveikitiimas ir linkėjimai /
Gerai prisimenu, kuomet 

buvau tiktai vienuolikos 
metų, kaip pirmu kart su
tikau dėdę Vincą ir tetą 
Elzbietą. Dėdė man buvo 
dideliu “herojumi”; jis dir
bo “Kovoje.” Kaip pasie
kiau 13 metų, mama leido 
juos aplankyti Philadelphi- 
joj. Elzytė buvo tik trijų 
metų, aš su ja žaidžiau. 
Vieną sekmadienį dėdė hius 
nusivežė į Atlantic City, 
kas man, provincijos gy
ventojai, buvo dideliu įvy
kiu. Turiu ir fotografiją 
ten nusiimtą.

Dėdė Vincas mane kurstė 
į kūrybinį gyvenimą, į pla- 
tesnį regratį. Visuomet už 
tai jį gerbsiu. Prašau dė
dės pažvelgti į mano gyve
nimą ir pačiam spręsti—ar 
paberta sėkla 13 mėtų mer
gaitės mintyse atnešė bent 
kokį vaisių?

Kada tik kur vykstame, 
pakelyje vis stengiamės su
stoti prie tų malonių na-i 
mų,' kur visuomet esame 
maloniai priimti ir skaniai 
tetos pavaišinti*

Linkiu Dėdei Vincui ir jo 
visai šeimynėlei daug ilgų 
ir laimingų metų.

Kristina Staneslovaitiene
Siunčiu ir aukų $10.

Sveikinimas Draugui 
Senam Vincui 
su $35.00

Niekas iš mūsų, žemiau 
pasirašiusių, negalės nu
vykt į Philadelphiją daly
vauti šventėje - pobūvyje,* 
kuris ruošiamas Jūsų pa
gerbimui. Mes sveikiname 
Jus šiuo laišku. Mūsų žo
džiai taip jau nuoširdūs, 
kaip ir tų draugų, kurie bus 
su Jumis šio šeštadienio va
kare. - .

Susilaukęs 70-ties metų 
amžiaus ir K suėjus 45 me
tams, kaip Jūs pradėjot 
“plunksna vedžioti,” Jūs, 
drauge Senas Vincai, aky- 
vaizdžiai įrodėte mūsų vi
suomenei, kaip naudingas 
gali būti žmogus, jeigu jis 
eina su liaudim, jeigu jam 
rūpi progresyviai idealai, 
socializmo idealai.

Esate taip gerai, kaip sa
vamokslis. Carizmo laikais 
retas kas iš lietuvių galėjo 
praskinti sau kelią į, moks
lą. Lietuvoj Jūs buvote jau
nas kriaučiukas. Iš Lietu
vos Jūs ^vykote Škotijon 
dirbti anglies kasyklose.

, Kaip sutikau Blyną, tai 
pirmiausia užklausiau:

—Ką tu, Saimon, darei 
ant naujų metų? Kaip tu 
dabar fylini?

—Esu biškį senesnis, tai 
ir fylinu kitaip, kaip per
eitais metais. Ale dar gy
vensiu, kol mane nuveš ant 
švento Jono kapinyno. Apie 
smertį dar vis nevorinu. 
Ant naujų metų ieškojau 
tavęs, Džim, ale nesuradau. 
Tada užėjau į vieną lietu
višką užeigą, užsiordinau 
alaus stiklą, na, ir misli- 
nau. Mislinau apie jaunas 
dienas, kaip mes krajuje 
praleidome naujus metus.

—Tai ką sumislinai?
—Atsiminiau vieną gies

mę, kurią mes iš kantičkų 
giedojome, tai ir užtrau
kiau prie baro visu balsu.

—Kokią giesmę?
—Paklausyk: “Ant metų 

naujų apsiliejo krauju, o 
kas, kas? Žiedas lelijos, 
panos Marijos sūnelis, sū
nelis.” Kaip mes krajuj 
giedodavome, tai net verk
davome, ypatingai mano 
nąbašninkė motina, Dieve, 
duok jai dangaus karalys-

—Aa! ( ■
—Ale bartendris tuojau 

man sakė: Ko tu čia, sako, 
Saimon, bliauni, kaip ver
šis? Ar negali būti toks, 
kaip visi žmonės? Sakau, 
šita giesmė yra šventa, iš 
dangaus atėjusi, tai ją rei
kia kai kada pagiedoti. Ale 
prie manęs stovėjęs kaž 
koks vyras, man nepažįsta- 

>mas, tuojau įsikišo ir sako: 
Šitą giesmę parašė 
pas Valančiauskas, 
šventa, ba ir jis 
šventas.

—Tai ką tu ? ’
—Aš \įam atkirtau gerai. 

Sakau: jeigu ji ir ne šven
ta, bet jos žodžiai gražūs,

vysku- 
ji nėra 
nebuvo

ba Jė^us apsiliejo krauju.
—Tai ką jis?
—Ji£ sako: koks ten ap

siliejimas! Sako, tikintieji 
žydai visus naujagimius 
berniukus apipjausto, tai 
apipjaustė ir Jėzų. Didelio 
čia daikto. Reikia apverk
ti tuos žmones, kurie iš ti-

• krųjų lieja nekaltai savo 
: kraują. Žiūrėk, kas darosi 
i Korėjoje! Kiek ten nekal- 
| tų žmonių tikrai lieja savo 
Į kraują! Tai aš ir nežino- 
(jau, ką jam atsakyti, ba 
mačiau, kad jis buvo smart.

—Aš mislinu, Saimon, jis 
buvo teisingas. įpy x

—Jes, ir aš mislinu, 
jis buvo teisingas. Ale pa- ' 
sakyk tu man, Džim, kas • 
bus su popiežium? Ką jis 
daro!

—Ką tu mynirii?
—Nugi va, turiu iškirpęs 

iš gazietos žinią, kad Vo
kietijoj protestonas kuni
gas, Rudolfas Gete, persi
vertė ant katalikų vieros ir 
popiežius jį padarė katali
kų kunigu.

—Tai nieko naujo!
—Kaipgi nieko naujo? 

Šis protestonų kunigas yra 
ženotas, turi pačią, na, ir 
dabar jis katalikų kunigas.

„Ar tu nemislini, kad popie
žius čia padarė mistjeiką?

—Popiežius negali pada
ryti misteiko, ba jis yra ne
klaidingas.

—Aš vis mislinu, kad cj 
misteikas. Tu matysi, d?f 
bar ir kiti kunigai nbrėš, 
kad jiems popiežius leistų 
ženytis, turėti vaikų, kad 
jie galėtų kam palikti savo 
turtus, kuriuos parapijonys 
sudeda Dievui ant apieros.

—Būtų geriat, Saimon, 
jei visi katalikų kunigai že- 
nytųsi. Tada nereikėtų tu- 

' rėti jiems gaspadinių, dak
tarai mažiau aborčijų da
rytų, na, ir kunigams ne
reikėtų tiek daug) svetimo
teriauti, kaip dabar.

—Ale tada jie turėtų gy
venti tik su viena pačia,- ba 
mūsų tikėjimas nepazvelina 
divorsus imti . b

—Nebūtų bloga. Gyven
tų su viena pačia, turėtu 
vaikų, nereikėtų jiems tiek 
daug slapstytis nuo parapi- 
jonų, tai ir būtų okei.

—Gerai tu, Džim, sakai. 
Jeigu tai]), tai aš parašysiu 
į Vatikaną gromatą, saky
damas, kad popiežius\pada- 
rė gud, leisdamas 
tonui Getei būti kataliku 
prabaščium ir turėti savo 
pačią. O dabar gud hai, 
mister Smot.

—Gud bai, mister Blin!^

rote

2 pusi.—Laisvė (Liberty)*Ketvirtadien., Sausio-Jan. 3, 19
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Philadelphia, Pa.
Iš Seno Vinco-Jakščio 
Pagerbimui iParengiirto

Gruodžio 1, 1951, Phila. or
ganizacijos — LLD 10 kp. ir 
141 kp. priešakyje su Moterų 
Klubų,. surengė koncertą ir 
bankietą pagerbimui Seno 
Vinco —- jojo 45 m. literatūri
nio darbo ir 70 jo amžiaus su
kakties proga.

Šiam parengimui buvo pa
naudota dvi svetainės. 8-tą 
vai. vakare, viršutinė svetai
nė prisipildė žmonėmis. Kon- 
'hertinę programą pildė Lyros 
Choras po va'dovybe Rožės 
Merkiutės. Choras dainavo

Rep.

A. Baziuniene ,, 1.00
M. Jurkšaitienė „ 1.00
Mrs. Jurkšienė ,, 1.00
Mrs. Cakfagno ,, 1.00
Staneliai iš N. J. 1.00
P. Baranauskas 1.00
B. Navalinskienė ’ 1.00
R. Varžys 1.00
M. Bizulienė, Phila. 1.00
V. Bizulis „ 1.00
J. Gužonas ,, • 1.00
A. Pauliukaitis ,, 1.00
Brooklynietis 1.00

Port Aransas, Texas

v 'f

DETROITO ŽINIOS

bendrai, grupėmis, duetais, 
solo, ir šokikų grupė buvo. 
Ilgametė dainininkė Statkevi- 
čiutė sudainavo solo. Lyrįečiai

Kelione iš Coal Center, Pa., j 
Corpus Christi, Texas, 
ir mirtis

pilnai patenkino publiką.7^/'
Po koncerto pirmininkas R. 

Merkis paragino publiką eiti 
į žemutinę svetainę vakarie
niauti. žmonėmis prisipildė 
visos vietos ir nekurie turėjo 

aukti savo eilės. Maisto ga
jos įvairiais valgiais ap- 

lus. Albertas Merkis 
arsiakalbį. Pirmi- 

nhramino kalbančią 
tidarė Seno Vinco 
? Elzbietos pager-

apie paprasto džialapo vai
ruotoją. Pa-

aip

min 
krovė 
sutvarkė- 
ninkas 
publiką ir 
ir jo žmono 
bimo progralmą.

Iš tolimes 
pai pasveikj 
Joniškietis 
D. C.: Valiukas 
Pa.; Delt 
inžinieri 
tono, N-. J.; Ivanauskas iš Phi
la. pasveikino Seną Vincą jo
jo paties parašytomis eilėmis 
ir Ivanausko suorganizuotai 
kepurininkų orkestrai prita
riant. Prie pabaigos K. Petri- 
kienė ir A. Bimba, “L.” re
daktorius, pasakė žavingas 
kalbas ir šiltai sveikino Seną 

.Vincą. A. Bimba paprašė au
kų sustiprinimui dienraščio 
3^ais vės.”
yPa kviesta vakarienės ga- 

A 'mintojos žalnieraitienė ir
Mathis pasveikinti Seną Vin
cą. Paskutinis kalbėtojas buvo 
Senas “Vincas. Jis išreiškė šir
dingą padėką rengėjams bei 
rengėjoms ir visiems svečiams 
ir sveikintojams. Jis pasižadė
jo bendradarbiauti mūsų 
spaudai ir ant toliau. Vietinės 
mūsų organizacijos — Mote 
rų Klubas, LLD 141 ir 10 kuo
pos įteikė gražią dovaną Se
nam Vincui. Aukų Laisvės sti
prinimui ant vietos per rinkė
jus surinkta $55.35. IŠ koloni
jų sveikinimai ir aukotojų 
vardai tilps aiški’.ai. Taipgi 
šiame įdėtame aukotojų sąra
še nesiranda vardai tų, kurie 
bankiete dienraščio stiprini- 

x mui aukojo per A. Bimbą. Jie 
jau; pirmiau paskelbti Laisvė
je. '

Aukų užrašytojai ndspėjo 
^S^aip reikiant užrašinėti, tad 

gal kai kurie vardai ir aukos 
nebus čia pažymėta. Labai 
prašome atleisti.

širdingiausią padėką išreiš
kiame visienis, kurie pagelbė
jo suruošti šį gražų parengi-

lių kolonijų Lrum- 
no Seną Vincą:

Washinlgtono, 
iš Scranton, 

iš Baltimorės; 
Gabrėnas iš Tren-

Aš, mano žmona, ir mūsų 
žentas Rathburn su savo žmo
na, mūsų duktere Ona Kubils- 
kiute, apleidome Coal Center, 
Pą., lapkričio 6 d. Detroite 
praleidome kelias dienas. Cor
pus Christi, Texas, • pasiekėme 
lapkričio 17 d. Kelionė buvo 
gera, laiminga.

Apsistojome apie 14 mylių 
nuo Corpus Christi, arčiau 
prie vandens, Gulf of Mexico. 
Ten mums nepatiko. Išbuvome 
tik tr-'s savaites ir persikėlė
me į Port Aransas, Texas, 
apie 30 mylių nuo Corpus 
Christi.

čia prabuvome 4 d. ir štai 
kas atsitiko. Gruodžio 17 d. 
dar visi buvome sveiki ir link
smi. Po 9 vai. vakare visi nu
ėjome ant poilsio.

Nakčia išgirdome, kad ki
tam kambaryje mūsų žentas 
šaukia mus į pagalbą. Mudu, 
aš ir mano žmona, atbėgome i 
ir radome mūsų dukrelę besi
draskančią krūtinę per pat 
kryžių. Mes nežinojome, kas 
pasidarė ir ką daryti. Davėme 
biskį sodės su vandeniu ir ji 
pradėjo vemti. Pasidarė ge
riau ir vėl visi sugulėm. Neil
gai trukus ir vėl tas pats pa
sikartoja. Už pusvalandžio ir 
vėl praėjo. Bet .kaip paėmė iš 
trečio karto, tai netruko nei 
pusvalandis, kaip vargšelė 
akis užmerkė ir atsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo. Liga prasidėjo 
po dvylikos ir tęsėsi iki pusės 
po trijų, vadinasi, tris valan
das. Gydytojo toje mažoje 
vietoje nesirado, o viduryje 
nakties iš kur dasišauksi to
kiu greitu laiku!

Pribuvo “coroner”, slaugė 
ir šerifas. Jie pripažino, kad 
tai buvo.širdies ataka.

Ir kas daryti už dviejų tūks
tančių mylių ?- Nutarėme čio
nai palaidoti. Laidotuves turė
jo atsibūti gruodžio 18 d. 
Bet gavome žinią nuo velionės 
dukters iš Detroito, kad ji 
pribus ant laidotuvių. Tai 
laidotuves atidėjome iki gruo
džio 21d. Palaidota su bažny
tinėmis apeigomis.

Ona .Kubilskiutė gimus Coal 
Center, Pa., 1904 metais. Po 
vyru buvo Ona R. C. Rath
burn. A. Kubilskis

Aplankęs antru kartu 
Praną Beržinį (Berzen) su
žinojau, kad jį lanko tiB 
šešios ypatos, įsk a i t a n v 
Varneckus, pas kuriuos jis 
gyveno.

Kadangi jis sveikas būda
mas dirbo kiekvienam spau
dos piknikui vienokį ar ki
tokį darbą ir tajip pat 
draugijiniuose piknikuose 
ir šiaip pa rengimuose, 
draugai-gės turėtų, turint 
laiko, jį aplankyt.

Kai vienas ar kitas pasi
duoda vienokiai ar kitokiai 
operacijai ir už savaitės lai
ko išeina iš ligoninės, tai 
kiti nė nežino apie tai^

Su Pranu Beržiniu 
yra.

Virš metų laiko jam pa
darė operaciją,— pagal ma
no sužinojimą, tai buvo ul- 
cerio operacija.

Pastaruoju laiku* jis vėl 
susirgo ir jo gydytojas pa
davė jį į ligoninę, kurioj 
gydytojai surado, kad jis 
turi džiovą ir norėjo nuga- 
bent į džiovininkų ligoninę. 
Jam nesutikus, jis sugrįžo 
pas Varneckus. Po trumpo 
laiko pasidavė į Fordo li
goninę.

Tuo tarpu pas V arnec- 
kus pradėjo lankytis mies- 
tavos slaugės ir sakė, kad 
jie turės eit per egzaminą, 
ar nėra užkrėsti džiovos li
ga.

Bet Fordo ligoninės gy
dytojai surado, kad Pranas 
Beržinis kada nors turėjo 
džiovos simptomų, bet jie 
yra sustabdyti ir nėra pa
vojinga nei jam pačiam, nei 
su juo esantiems.

Fordo ligoninėje jam 
padarė operaciją, pagal jo 
paties paša 
nų, ir buvo Ątidarę uleerinę 
pirmiau p

. .Jis niek *Įį valgyt, 
viskas verči^įraįgun. Jį 
maitina medikalliw vandeni

 

niu maištu pei/ gyslas—“po 
skūra.” z

Jis jau ėturios savaitės 
Fordo ligoninėje ir prie 
esančio brangumo ten ilgai 
būti negali. Ir gal trum
pu laiku jį perkels į Wayne 
County General Hospital— 
Elois. ’

Kur jis rasis, vėliau 
nešiu.

Pranas dėkingas už 
kymą P. Matuliui, V. 
ponkevičiui ir Maknavičiui, 
neminint Varnecku.

** y*

Tas pats teisėjas buvo nu
teisęs Anthony Kriss už ne
mokėjimą užsilikusio “ali
mony” $730 ant šešių mė
nesių. Kai Detroitą apkro
vė sniegas, tai 11 e i s ė j a s 
Brennan sušaukė per tyri
nėjimą ir pakeitė savo pir
mą sprendimą ir davė 
Krissui liuosybę, pareikš
damas:

“Aš tau duosiu $3 už nu- 
kasimą sniego nuo priegat- 
vio ir gelbėsiu gaut ‘shov
eling jobs’.” Teisėjas davė 
Kriss ir lopetą ir pradėjo 
darbą. Kriss teisėjui pa
sakė:

“Aš buvau sužeistas Air 
Force.' Kuomet aš vartoju 
kairią ranką, jaučiu skau
dėjimą ir spaudimą mano 
širdies.”

Ką dabar Kriss kasa, nė
ra žinios.

Teisėjai gavo juodus 
ploščius ir kiekvienas kai
navo $60.

Gal dabar bus teisėjai 
teisingesni ir nepaklius pa
tys į teismą. .

Vienas teisėjas buvo pa
gautas > girtas vairuojant 
auto ir buvo tardomas.

Well, linkiu visiems tei
sėjams ir visiems sergan
tiems ir sveikiems detroi- 
tiečiams, mano pažįsta- 
miems, kurie žino, ir tuomi 
pat visam Laisvės persona
lui Linksmų Naujų Metų!

Spartakas

ytą operaci-

lan-
Ste-

Worcester, Mass.

valdybos, išski- 
ar du bordirekto-

ir biznio komisi- 
raportus iš savo

mą.
Aukotojų sąrašas:

Vilniečiai iš Chicag. $35.00
Binghamtoniečiai 22.00
Kristina Stanislovaitienė iš

Waterburj^ Conn. 10.00
E. Bender iš Collegeville, 

Pa. 5.00
, Deltuvai iš Baltimorės 5.00

A. Kušleikienė iš Philadel
phia, Pa. 5.00

Degučiai iš Phil., Pa. 4.00
Jakščiai-Senas Vincas 2.00

, Rainienė, Phila. 2.00
A. O. Anderson 2.00
A. Jk Smitas „ 2.00
A. Bakšys ,, 2.00

P. Šlajus iš Ediston, Pa. 2.00
J. Rutkus, Phila. 2.00
F. A. Preibei ,,
K. Dzevečka iš N. J.

2.00
2.00’

S. J'rbonas, iš N. J. ‘ 1.00
PžNiiodienė, Phila.
J. lUockunas ,,

1.00
1.00

M. Miliauskienė ,, 
J. Bagočius ,, 
M. Kaunienė „ 
Juo. Bozys „ . 
šoblickaitė „ 
B. Vaitiekus iš N. J.

•< 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
į.bo

M. Abraitienė, Phila. 1.00

Sveikinu draugę 
K. Petrikienę

■ ' I ' ■■ /

Aš, Juozas Daubaras, sa
kau: Alio, Katriute. Karš
tai sveikinu jumis ir vėlinu 
tamstai stiprios sveikatos 
ir gilios senatvės. Taipgi 
tariu ačiū už pranešimėlį, 
kad, tamsta, Katriut, jau be 
lazdų gali vaikštinėti. Ma
no sena širdis suplastėjo vi
su smarkumu iš džiaugsmo, 
kad gerbiamoji draugė vėl 
galite stoti progresyviškon 
veiklom

Tad pasilieku su proleta- 
Tiskais linkėjimais jums vėl 
darbuotis p r o g resyviškai 
idėjai.

Juozas Daubaras, 
Athol, Mass.

“Aš esu teisėjas”
Teisėjas Vincent M. Bren

nan, važiuodamas, sukėsi iš 
Grand River į Woodward, 
kur nėra leista suktis. Po- 
licistas Glenn Eggert norė
jęs teisėją sulaikyt, tai 
Brennan sušukęs:

“Aš esu teisėjas Brennan 
ir važiuoju paimt savo pa
čią prie Hudson’s.” Ir nu- 
tęsęs policijantą Eggert 15 
pėdų, kuriam apdraskymus 
aptaisė Receiving Hospital. 
Tas viskas atsidūrė teisme 
ir byla atidėta iki sausio 14 
d., 1952 m.

Jau jei teisėjai nepaiso 
teisių, tai ką jau kalbėti

Jei reikia ką parduoti ar 
norite ką pirkti, pasiskelb
kite Laisvėje. Rezultatais 
būsfte patenkinti.

BINGHAMTON, N. Y
t •

Iš LLD 20 kp. Motery 
skyriaus susirinkimo

Narių mažai dalyvavo,
sitaikė blogas oras gruodžio 
20 dieną. Parengimo komisija 
išdavė raportą, kad pelno, li
ko $55.39. Komitetas likosi 
neišrinktas, iš priežasties ma
žai atsilankiusių narių. Nutar
ta nelaikyti susirinkimų žie
mos metu. Kaip kuriems na
riams nepatogu dalyvauti. Pa 
likta ligi balandžio mėnesio.

Nutarta paaukoti $5 iš iždo 
dėl ateivių gynimo, kaip tai 
dėl draugų L. Pruseikos ir V. 
Andrulio bylos vedimo, taipgi 
ir visų kitų. Yra renkamos au
kos virš minėtam tikslui per 
Moterų skyriaus nares J.> K. 
N. ir kitas drauges.

Po susirinkimo pirm. A. 
Maldaikienė drauges pavaiši
no pačios skaniais keptais py
ragais ir kavute. Mes dėkoja
me jums, drauge, už vaišes. 
Mat, ji irgi atšventė savo gim
tadienį. - i

Linkėdamos draugei dar 
daug sulaukti linksmų gimta
dienių, draugės suaukojo jos 
pagerbimui į Laisvės fondą 
$5. Nellie Strolienė aukojo 
$1, J. K. Navalinskienė $1, A. 
Žemaitienė $1 ir pati A. Mal
daikienė $1, Ona Wellus 50c, 
M. Kulbienė 50c.

Mes sveikiname visus drau
gus ir drauges, šio miesto, taip 
pat ir kitų apylinkių, su Nau
jais Metais, linkėdami viso ge
riausio. Koresp. J. K. Nelesh

yra surengtas bankietas 
pagerbimui mūsų brangaus 
ilgamečio rašytojo ir dar
bininkų judėjime nenuils
tančio darbuotojo Seno Vin- 
co-Jakščio. Širdingai svei
kiname tave, brangus drau 
ge, linkėdami geros sveika
tos ir ilgo, ilgo ■ amžiaus, 
kad galėtum darbuotis lai
mingai dėl darbo žmonių 
gerovės, dėl meno ir kultū
ros, kaip iki šiolei darba- 
vžisi.

J. ir E. Sliekai 
Miami, Fla.

Sveikinimas
Brangus drauge!

Nuoširdžiausiai jus svei
kiname jūsų visuomeninio 
darbo sukakčia. Ačiuojame 
jums už gerus raštus. Ra
šykite dar per ilgus metus!

Geriausio pasisekimo 
jums dabar ir ateityje jūsų 
darbuose-rašyboje.

Vincas ir Antanina 
Valukai

Sveikinimai 
Senam Vincui

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
tis, Kanceris, Stasiukėlis, 
P. Z a 1 k u s, Pakalniškis, 
Klebonas, Fryberg, Avižie
nis, Plečkaitienė, Dementis, 

j Yūris, Balčaitis, Budris, 
St. Šaltys (Rockford), Ja-, 
nušis, B. • Juškauskas.

Lapkr. 28 d., 1951 m. 
Sveikinimas

Mes, tolimoje kolonijoje 
gyvendami, sužinojome, kad

Sveikinimas Senam Vincui
Mes, LLD 20 kuopos na

riai ir narės, sveikiname 
jus, didžiai .gerbiamas 
drauge Senas Vincai, vė
lindami jums daug dar me
tų gyventi ir rašinėti pasa
kas, straipsnius, įspūdžius, 
feljetonus ir abelnai. Švies
ti visuomenę, kaip iki šiolei 
švietei.

Taipgi sveikiname drau
ges bankieto rengėjas, ypač 
drauges poteris klubietes, 
kurios tūrės sunkiai padir
bėti, kad bankieto dalyvius 
pavaišinti. Geriausio jums, 
draugės^ pasisekimo visam 
darbe.

Štai sveikintojų vardai ir 
aukos:

P. K. Juozapaičiai $2.50
A. J. K. Navalinskai
J. Vaicekauskas
V. Kapičiauskienė, L. Ši- 

moliūnas, Bronia Vaice
kauskas, M. Kazlauskienė, 

: Onytė S., A. Garuckis, L M.

1.50
1.00

Lužinai, Paul-Ona Mikalo- 
jūnai, K. Staniulis, B. Zmi- 
traitė, V. Zmitraitė, N. Ju- 
dikaitiene, V. E. Kazėnai, 
Ona Pabalienė, E. Palionie
nė, V. Kaminskienė, P. Bak- 
šienė, J. Kireilis, N. ir X 
Stroliai, John Sadauskas. \

Sveikinimų Rinkimo 
Komisija:
J. K. Navalinskienė 
A. Žemaitienė
K. Juozapaitiene t 

Binghamton, N. Y. •

Juokai-ne-juokai
Knygvedystė ant sienų
Tūlam mieste tūlas radifo .■ , 

programų vedėjas, skelb
damas lietuviškas ’ pramo
gas, savo klausytojams .pa-J 
tardavo:

—Pasižymėkit ant sie
nos !

Tūlas įnamis taip ir pra
dėjo daryt — pasižymėt 
ant .švarios baltos sienos, 
kas, kada ir kur. ' Kol tų 
pasižymėjimų buvo tik vie
nas kitas, šeimininkė nė 
nepastebėjo. Bet kai jau 
išsiplėtė ant sienos nema
žas debesėlis, tai įnamis 
rado jį pridengtą popiera 
su sekamu rašteliu:

—Galvije! Tau gyvent 
geri tiktų tvarte, o ne . 
šyafiam name! Arba visų 

 

kambarį savo kaštais nau
jai nudažyk, arba nešdinkis , 
laukan!

Neseniai teko matyt tū
lame viešame name veda
mas namo biznio sąskaitas 
ant naujos, švarios, baltos 
priešakinės sienos.

Matyt, tūli suaugę žmo
nės mokosi ne vien iš tokių, . 
kaip viršuj minėtas, radijuš- 
ninkų, bet ir iš ištvirkusių 
vaikėzų pavyzdžių ant toi- 
letų sienų... ■

Nežemaitis

Laisves įstaigoje visada ga- k 
lite gauti medaus. Karučiuose 
gerkite lemonadą su medum.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Pašai pįnčs Draugijos susirin
kimas įvyko gruodžio 4 d. Bu
vo renkama nauja valdyba 
1952 metams. Valdyba išrink
ta vienbalsiai. Ji susideda .iš 
1951 metų 
riant vieną 
rius.

Valdyba 
jos išdavė
veikimo. Pasirodo iš raportų, 
kad mūsų draugijos turtas 
auga, nežiūrint blogos valios 
žmonių bandymų pakenkti 
mums. Tamsios spėkos prog
resui kelio nepastos. Tai aiš
ku, kaip diena.

Jaunas ir gražus narys pri
sirašė prie mūsų draugijos, 
tai Sviderskis. Gerų pasek
mių naujam nariui!

Išsiskyrė iš mūsų tarpo se
nas narys, mylintis 
Vincas Levanavičius. 
kių dviejų operacijų 
jėgė apsiginti nuo 
mirties- Vincas paliko savo 
šeimą ir gimines dideliam nu
liūdime. LSD draugija reiškia 
giliausią užuojautą velionio 
šeimai ir giminėms.

Atidai LSD narių, taip pat 
ir simpatikų. Ne gruodžio, bet 
sausio 26 d. 1952 metų įvyks 
draugijos metinis bankietas. 
Prasidės 6 vai. vakare. Bus 
gera vakariene ir išsigerti. 
Bus ir šokiai. Ir tik už $2 įžan
gos. Vieta visiems labai gerai 
žinoma: 29 Endicott St.

Sekantis draugijos susirin
kimas įvyks 1952 metų sausio 
8 -tą dieną. Reporteris

laisvę, 
Po sun- 
nebepa- 
žiaurios

c-------- p--- -------------- ----------------------------

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
’ Telefonas Ęoplar 4110 '

Johamio Schillerio drama

Klasta ir Meilė
2-jų veiksmų, 6-iii atidengimų

Sta to
BROOKLYNO LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS

Režisūra Jono Valencia

Sekmadienį, Sausio - January 6, 1952
Vaidinimo pradžia 3:30 popiet—:—Salė atdara 2 vai.

LIBERTY AUDITORIUM
Kampas 110th St. ir Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

VEIKIANTIEJI ASMENYS:
Fon Valteris, ministrų, prezidentas, baronas—POVILAS RAINYS 
Ferdinandas, jo sūnus, majoras — — 
Fon Kalbas, hofmaršalas------:------
Lady Milford, kunigaikščio meilužė------ — ADELĖ RAINIENĖ
Vurmas, prezidento sekretorius — — PETRAS GRABAUSKAS 
Mileris, muzikos mokytojas.------
Milerienė, jo žmona — r— —• — 
Luiza, jų duktė---------- -----------
Sofija, Lady Milford konfidenfė — — 
Kamerdinierius (senas tarnas)----------
Tarnas------------------------- ------- — -

------ JONAS VALENTIS 
----- JONAS RUŠINSKAS -

— ------- JONAS LAZAUSKAS
LILLIANA KAVALIAUSKAITE 
------ELENA BRAZAUSKIENĖ 

---------EVA MIZARIENĖ 
-------- MIKOWAS GRIGAS 
-- ---------ADOMAS DAGIS

Trys teismo sargai

ši drama—tai retenybe lietuvių scenoj. Jos pastatymas reikalauja daug lėšų ir pastangą

Rezervuotom vietom —$2, $1.50; ne rezervuotom—$1.25

LIAUDIES TEATRO VALDYBA

3 jjiul.—Laisvė ^Liberty); Ketvirto4w**t 3t 105

I
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Žinios iš Lietuvos NewYorto^8«0zfe7liil(B Miestinės ligoninės 
šiemet gaus daugiau 
paramos iš aukų

Kongresmanas pagrą 
sinęs delegaciją šauti

1 K

I

Nukasamos koksagyzo 
šaknys

KUDIRKOS NAUMIESTIS, 
X. 16 d. — Eilėje rajono kol
ūkių prasidėjo koksagyzo 
ša^knų kasimas. Gausiosios itin 
vertingos kaučiukiriės r kultū
ros derlių nuima Elenos Lin
kevičienės grandis “Griškabū
džio” kolūkyje. Nuo kiekvie- 
not vienamečių pasėlių hekta
ro 2,25 hektaro plote iki ru
dens pabaigos bus nukasta ne 
mažiau kaip 25. centneriai 
šaknų.

Gausus koksagyzo šaknų 
derlius nukasamas ir J. Jano
nio vardo bei “Gegužės Pir
mosios” kolūkiuose.

Queens gyventojai irgi 
išvijo “Tyru Lapę”

Į Rockaway rezorto teatrus 
vienus jau buvo atgabenta, 
kituose jau ir pradėta rody- 
filma “The Desert Fox,” 

nacių generolą 
American Labor 

lapo
tas

Tarybinė lietuvių literatūra

vienas 
teatras 
dieno--

“KLASTA IR MEILE”: r- I  ‘I.

tarnas,

jį Ferdinan-laišką taip, kad 
das rastų. ’ 
! Su tuo laišku 
veidmainystė, 
H^fmaršalo kova ir tragedija.

aršalas pasirodo bailiu

ir prasideda
Ferdinando-

Į Nepiliečiams pagelbės
persiregistruoti

įsitė-

VILNIUS, X. 16d. — Len
kijos liaudies demokratinėje 
respublikoje kyla susidomėji
mas tarybine lietuvių litera
tūra. šiuo metu spausdina
mas prozos rinkinio “Lietuviš
kos novelės” antrasis leidinys 
— 150,000 egzempliorių tirą- v zu.

•žinomoji demokratinės Len
kijos vertėja Anna Lau-Gnia- 
dovska baigia versti * Petro 
Cvirkos romaną “Frank 

’Kruk” ir verčia i lenkų kal
bą Stalininės premijos laure
ato A. Gudaičio-Guzevičiaus 
romana. “Kalvio Ignoto teisy-. 
hė.”

KELME, X. 16 d. — Kel
mės Rajono “Laisvės” kolūky
je pastatyta, didelė daržinė, 
garažas, tipinė paūkštidė 500 
paukščių. Į kolūkinę gyvep- 
vietę perkėlti 2 kolūkiečių na
mai. Baigiama arklidės 40 ar
klių ir kiaulidės 25 kiaulėms 
statyba.

Nauja daržinė ir pienines 
pastatas pastatytas Marytės 
Melnikaitės vardo kolūkyje. 
Sparus statybos darbai vyks
ta ir Stalino vardo, “Laimės”, 
“Pergalės” bei kituose rajo
no kolūkiuose. J. Bladyka

Naujos statybos kolūkiuose

KOVARSKAS, X. 11 d. — 
Priešakiniuose rajono - kol
ūkiuose statomos gyvulinin
kystės ir ūkio patalpos.

Statybinė brigada^ “Perga
lės” kolūkyje, Mikulionio va
dovaujama, gyvulių žiemoji-

Į 
o 
ti 
garbinanti
Rommel. 
Party nariai paskleidę 
liūs, parodančius, kad 
generolas buvo ne gudrioji
laputė, bet šeškas, ir kad tuo* 
atsiduoda pati filmą.
Pasėkos buvo tokios: 

pradėjęs filmą rodyti 
ją prašalino dviem i s
mis anksčiau, nes pajuto, kad 
neapsimoka. O kitame teatre 
nei nepradėjo rodyti po to, 
kai delegacijos ir atskiri as
menys užprotestavo. Prie vie
no teatro buvo pastatytas 
pilnėtas.

n

Jaunimas pagerbs 
senesniuosius

American Labor Party de
legacija nuėjo Bronxe pas sa
vo srities .kongresuianą Char
les A. Buckley, demokratą-v 
tammanietį, pasikalbėti,( pra- f j 
syti, kad jis veiktų apsaugoti* 
Floridos gyventojus nuo tero- 

Prie durų atsiliepusi 
moteriškė pasakiusi, kad kon
gresmanas nesiteiks su dele
gacija maĮytis.

Delegacija spyrėsi jį matyti. 
Tuomet iš už durų kongres
manas sušukęs:

“Jeigu jūs dar kartą pas
pausite varpeli, aš jūsų sme
genis ištaškysiu, jūs benkar- 
tai. Grįžkite atgal Rusijon, 
jūs kales vaikai.”

Kuomet delegacija, visi 
amerikonai, per savo lyderę“ 
Mrs. Paulette Mark, apsiskun- 
dė dienraščiui Compass, to 
laikraščio reporteris atsiklau
sė kongresmano, ar tai tiesa. 
Kvatodamasis, kongresmanas 
prisipažinęs, jog tiesa.

Tai taip elgiasi kapitalistų 
paskirtiniai su' savo rinkėjais 
eiliniais žmonėmis.

Visiems nepiliečiams 
mytina, jog bėgiu pirmųjų 10- 
ties dienų, prasidėjusių sausio 
2-rą, visi nesantieji Amerikos 
piliečiais asmenys turi persi
registruoti. .Taip įsako McCar- 
ran įstatas, prieš kurį, kaip 
kad ir prieš Smith įstatą, ame
rikonai darbo žmonės sujudo 
kovoti.

Pernai persiregistravusiej i 
gal būt visą tą procedūrą at
simena — tam blankos yra 
gaunamos bile kuriame pašto. 
Bet jeigu kas turi kokių.neaiš
kumų, Amerikinis Sveturgi- 
miams Ginti Komitetas New 
Yorke yra pasiryžęs suteikti 
patarimų. Jo adresas: 23 W. 
26th St., New York 10, 
Tel ef oifas: .M u ryay

Didžiojo New Yorko Ligo
ninių Fondui šiemet sukelta 
virš penki milijonai dolerių. 
Jie bus paskirstyti tarp 423 
ligoninių ir labdarybės įstai
gų, kurios priima negalinčius ristų, 
užsimokėti ligonius ir teikia 
bent šiokias tokias pašalpas 
jų reikalingiems, šiemet fon
dui sukelta $250,000 daugiau 
negu pernai.

Hol
ir tik savo ilgu liežuviu’ bando
išsisukti iš Ferdinando rankų.

H.ofmaršalą ir kitus cha-

prezi-

3:30 po

Fon Kalbas-Hof maršalas
yra įdomus charakteris veika
le “Klasta ir Meilė.” Hofmar- 
šąląs nėra tikras valdininkas, 
bet didžiųjų viršylų
pakalikas. Jis maišosi tarpe 
hercogo ir ministerių 
dento ir atlikinėja vyresniųjų 
įsakymus ir suokalbius.

Hofmaršalo ’rolėje mes ma- rakterius jūs matysite visame
tysime Joną Rušin-ską. Hof-j pilnume sausio 6 d 
maršalas ateina talkon Ferdi- pietų, Liberty Auditorium sa- 
nando tėvui, kad atlikti juodą Įėję, kuomet veikalas “Klas- 
suokalb’io darbą. Prezidentas ta ir Meilė” bus statomas 
ir jo sekretorius Vurmas su- ^cenoje. Veikalo režisūra yra 

Jono Valenčio vadovybėje, 
vaidinimą ruošia Brooklyno 
Lietuvių Liaudies Teatras. 
Ruoškitės šį istorinį Šilerio 
veikalą matyti, girdėti.
i; Reporteris

galvoja laišką ir priverčia 
Luizą jį parašyti Hofmaršalui, 
pareiškiant jam savo meilę. 
Pastarasis apsimeta veidmai
ningu Luizos meilužiu ir pa
rodoje pameta tą suokalbio

Marcantouio kalbės masinia
me mitinge apie Smith įstatų

Šio penktadienio vakarą,
Iki šioliai dauguma didžių-Įkaušio 4-tą, įvyks masinis mi- 

jų pramogų buvo ruošta su- jtingas, kuriame kiekvienas, 
augusiųjų darbuotojų, bet da-p<am brangios laisvės, tuiėtų 

; dalyvauti. Jame bus pasisaky
ta prieš Smith įstatą ir reika
lauta jį atšaukti,
• Smith įstatas yra atsuktas 
prieš darbo unijas ir prieš 
visokią laisvą ir progresyvę 
ne tiktai veiklą, bet ir mintį. 
Jis atsuktas prieš sveturgi- 

i mius darbininkus ir prieš 
tas mažumas ypatingai, 
atsuktas prieš veiksmus 
taika/

bar viskas keičiasi, taip įvyko 
ir su LDS. Trečios Apskrities 
ruošiamu banketu. Kaip ži
noma, LDS1'yra savišalpos or
ganizacija, bet kartu daug rū
pinasi jaunimo auklėjimu, 
ypač sporto srityje. Brookly- 
no bolininkams vykstant į 
Chicagą, Apskrities Komite
tas atėjo į talką su visa šimti
ne, o kur kiti pasimojimai.

ĮvykYisioje Apskrities konfe
rencijoje patirta, kaip rūpes
tingai jau per dvidešimtį me
tų darbuojasi Komitetas. Tuo
jau nutarta surengti Komite
to pagerbimui, už jo atliktus 
organizacijai nuopelnus, dide
lį banketą. Na ir be jokių iš
sikalbėjimų, banketo surengi
mui į komisiją apsiima pa
čios jauniausios ir gražiausios 
konferencijos dalyvės/-- An
ne Yakštis, Ruth 
tėnienė ir kelios 
talkininkės.

Banketas įvyks 
1952, Liberty
Richmond Hill. Tai bus šešta
dienio vakaras. Prie Pavi- 
džio ,geros orkestros dalyviai 
galės linksmintis, iki anksty- 

mui pastatė 100 vietų karvi- 'vo ryto, kur jaunimui bus
dę ir 180 vietų kiaulidę. Be to, I proga susitikti naujoms pažin- 
kolūkyje pastatyta kalvė ir.tims, o senesniems pasigrožėti 
erdvus ūkinis kluonas. Savoje besilinksminančiu jaunimu, 
plytinėje pagaminta kolūki
nėms statyboms apie 200,000 se Apskrities kolonijose, 
plytų.

Apeliuos nuleistųjų 
kariškių bylą

Hill

ki-
Jis

Bell, Maku-
kitos joms

vasario 9 d. 
Auditorijoj,

Bilietai yra platinami viso- 
bet 

norinti tikrai vieta apsirūpin- 
įti, kreipkitės pas Anna Yakš- 
tis 110-04 Atlantic Ave. Rich
mond Hill 19, N. Y. Banketui 
ir šokiams tik $3. K.

Produkcija viršum 
metinio plano

* UKMERGE, X. 11 d. 
jono pramonės kombinato
monių kolektyvai, įsijungę 
lenktyniavimą Spalio garbei, 

\ sistemingai viršija x gamybos 
J užduotį. Stachanoviškai dirba 
F*fatų dirbtuvės 

j . >. Viršum plano 
daug gurguolinių 
Sutaupytas didelis kiekis 
ko medžiagos.

z Viršum metinio plano 
dėjo gaminti produkciją lent
pjūvė. Gerai dirba stalių 
tuvės ir kalvės kolektyvai.

—Ra----------------------

ž Menininkų talkos
Liberty • Auditorijoje

Folicistai jau esą 
organizuoti unijon

persekiojamieji: Pettis
Elizabeth Gurley 

George Blake Charney 
tūli kiti.

veik 
užduotį. Stachanoviškai dirba kas vakaras vykdomos kokios 

i darbininkai, nors meno veiksmams prakti- 
pagaminta kos: veikalo 

dirbinių, 
miš-

Klasta ir Mei- 
opHH)s “Birutė,

pra-

dirb-

Darbininkų ir valstiečių 
korespondentų konferencija 
Alytuje

ALYTUS, X. 15 d. — Aly- 
| taus mieste įvyko vietos rajo

no ‘‘Komunistinio rytojaus,” 
Kauno Tiesos” ir “Tiesos” laik
raščių darbininkų ir valstie
čių korespondentų konferen
cija.

Pranešimą apie rajono laik- 
raščio darbą ir korespondentų 
uždavinius padarė “Komunis- 

' tinio rytojaus” redaktorius 
Gęadeckas.

Konferencijos dalyviai pri
ėmė kreipimąsi į rajono dar
bininkų ir valstiečių kores- 
Jpondentus.

Iš/pradžių įstatą suprato, jį 
pradėjo aiškinti, prieš jį ko
voti tik už vis pažangiausio
ji visuomenės dalis. Bet da
bar jau ir didžiausieji unijų 
centrai — AFL ir CIO — pa
sisakė prieš tą įstatą, reika
lauja jį atšaukti.

''Šį mitingą rengia jau nu- 
kentėjtįsiems nuo to Smith į- 
stato apsigynimo komitetas. 
To komiteto vyriausiu advo
katu yra buvusysis kongręs- 
manas Vito Marcantonio. Ta
sai ilgametis darbininkų ir 
liaudies reikalų gynėjas Kon-

grese bus ir vyriausiu to va
karo kalbėtoju.

Taipgi kalbės bent trys į- 
žymūs 
Perry, 
Flynn, 
ir gal

Mitinge taipgi bus fiąsisa- 
kyta ir prieš žmogžudystes ir 
terorą Floridoje.

.. Mitingas gauna daug už
gynimų. Tarpe žymiausiųjų 
yra Robert. Morss Lovett, re
daktorius, rašytojas, mokyto
jas, buvęs Virgin Islands gu
bernatorius. Už reikalą ir 
svarbą to mitingo pasisakė ei
lė jam panašių žymių asmenų 
ir daug, organizacijų, kurioms 
apeina išsaugojimas demokra
tijos.mūsų šalyje. Visi rimti ir 
padorūs žmonės jau supranta, 
jog leidimu1 atimti teises vie
nai pilietijos grupei darosi ne
besaugo ir visiems.

Mitingas įvyks St. Nicho
las Arenoje, 69 W. 66th St., 
New Yorke, sausio 4-tos vaka
rą, šį penktadienį. Pradžia 8 
vai. Įžanga 50 c. Salė priva
žiuojama IRT 7th Ave. iš In
dependent linijos D traukiniu.

4 Nei.

Septynių Fort Jayj nuteis
tųjų kariškių civilinis advoka
tas Hymah Herman pareiškė, 
kad jis bylą apeliuos iki pas- 
kiausiojo galimo laipsnio.

Septyni kariškiai, visi jauni 
vaikinėliai, kaltinami milita- 
riškoje daboklėje buvę va
dais pasipriešinimų viršinin
kams ir sukeltų rfau^ių. Pra
ėjusį penktadienį jiems pa
skirtos pabaudos 
iki 15 metų kalėti.

CIO .Transport Workers 
viršininkas Michael Quill pa
reiškė, kad 80 procentų visų 
New Yorko miesto policistų 
jau esą organizuoti Į tą uniją.

Varde, tokio skaičiaus poli
cistų jisai pasiuntė laišką ko- 
misijonieriui Monaghan su 
reikalavimu policistams algos 
priedo po $1,000 metams, 
penkių dienų 4 0 valandų sa
vaitės ir kitų pagerinimų.

Atrodo, jog nepatenkinti 
unijistai tarnautoji prasi
lenks su naujuoju valdininkų 
įsaku, išleistu rugp. 7-tą, 1951 

’m., kuriame Įsakė, kad: “Nei 
vienas Policijos Departmento 
narys neturi teisės stoti uni
jom”

Įsakyti — lengva, bet 
versti vykdyti nelogiškus 
kus — sunkiau.

Gaisro auka

pri-
Įsa-

Norintiems krūtines 
egzaminu su X-ray

kovos pries džiovą draugi
jos centras priima pirmadie
niais ir antradieniais nuo pie
tų iki 7 vakaro. Kainuoja $1. 
Adresas: 29^ Schermerhorn 
St., Brooklyne^

Krūtinės paveikslai parodo 
ne vien tiktai plaučių, bet 
taip pat širdies ir kai kurių 
kitų organų nenormalumus.

Užsikūrus trijų aukštų 
mui 105 Reid Avė., Brookly- 
ne, trečiojo aukšto .gyventoja 
Mrs. McMitchell greitai 
juto supama liepsnų, be- 
mybės išeiti. Jinai šešių 
nešiu dukrytę laimingai 
mete praeivio glėbin.,
dęs kūdikį ant žemės, gelbė
tojas bandė pagauti ir ją, bet 
ji pataikė ant štaketų tvoros 
ir čia pat mirė.

na-

pasi- 
gali
me- * 
nu-

Pagul-

GARSINKITĖS LAISVĖJ’
Užrašyki! /Laisvę Savo Draugui.

New!
srity jty

Daugelis barbenimų
Yorko ‘‘downtown’1
tebėra užstreikuotos.

PRANEŠIMAI
HARRISON, N. J.

LLD 136 kp. susirinkimas jvyks 
pirmą sekmadienį po pietų. 3 va]., 
sausio 6 d., toj pačioj vietoj, 17 
Ann St. Meldžiu atsilankyti skait
lingai. Turėsimo metinį susirinkimą, 
kur bus nauja kuopos valdyba per
rinkta. Taipgi bus naujų metų va
karėlio komisijos raportas apie pa
sekmes. — Kviečia Valdyba.

) (2-3)

u

PARDAVIMAI
NAMAI PARDAVIMUI 

Visi Aliejumi Apšildomi ir su 
Garažais. -

Namai dviem šeimom, po 10 kam
barių, kaina $6,250. 2 šeimom, at
skirai statytas, mūrinis namas
13 kambarių, kaina $11,950. 4Id^- 
mom mūrinis namas, su 13 kanka
nų. Kaina $10,950. 1 s

Turime visokių namų visose mies- 
tų dalyse: Brooklyne, Queens ir ki
tur. Patarnaujame teisingai. Prašo
me kreiptis:

B. ZINIS, 361 Union Ave., Brook- • 
lyn, N. Y. Telefonai:

EVergreen 4-3487 ar RE. 9-1506.
(2-4)

Vienos unijos 2,200 
šapų pasiuntė dėl 
Floridos protestus

Queens prezidentas
Times Square gavo 
laikiną'vardą .

James A. Lundy, republi- j Pradedant ir vykdant vajų
konas, išrinktas praėjusiuose Į Sul<elti' lĮoyos prieš vaikų pa-

lė,” opcijos “Birutė,” 'Aido 
Choro-. Betfai įprasta. Įdomu 
bus išgirsti, jog gale praėju
sios savaitės darbavosi ir me
no siuvėjai.

Visokių Auditorijos patal
pose yra įstaigų, įvairių girdi
si garsų. Tačiau, kuomet pasi
girdo, būk girdisi siuvamos 
mašinos, pamaniau, kad gal 
ausyse kas negerai. Vienok iš- 
tikro būta mašinų — dvi. Tai 
buvo naujųjų scenai draperi
jų siuvimas. Ilgus, per visą 
salę stalus užtiesęs audiniu, 
Chas. Jankaitis jį kerpa, Mitzi 
Bovinienė siuva, Vincas Bovi
nas sukala sagas, o Stepas 
Večkys, sakė jie, to scenari
jai įrengti plano ir draperijų 
sukabinimo direktorius. Ar.

Dėl teroristų nužudymo 
Floridoje bombomis Harry T. 
Moore, kovotojo už negrų ir 
bendrai liaudies teises, New 
Yorko unijistųose kilo didelis 
pasipiktinimas.

Distriktas 65-tas Distributi
ve, Office and Processing 
Workers?’ Unijos praneša, kad 
iš tos' unijos žinioje esančių 
2,200 j šapų Ne»w Yorke jau 
pasiųsti r paraginimai prezi
dentui į Trūmlanui suvaldyti 
žmogžudžius ^-teroristus. Ir 
protestai Floridos gubernato
riui Fuller Warren dėl jo ne
paisymo žmonių gyvybės ir 
gerovės^

Daugelis kitų unijų taipgi 
išsijudina veikti.'

Tunelis gavo gerą 
maudynę

Devyni buvusių policijos 
teisiamų policistų atstatyti iš 
pareigų, 19 kitų išteisinti, su
grąžinti pareigosna, du tebe- 
pasilieka suspenduotais, tyri
nėsią daugiau.

rinkimuose , gruodžio 27-tą 
prisiekdintas, tapo oficialiu 
Queens apskrities prezidentu. 
Pirm to, nors ir išrinktas, skai-1 
tesi mirusiojo prezidento pa
vaduotoju.

ralyžių i,fundacijai pinigų, 
New Yopko įcentralinė pasku
busioji Times Aikštė pasivadi
no Dimes Square. Tuomi nori 
priminti kampaniją, kuri va
dinama “March of Dimes.”

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOIUE RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

(BUYAUSKAS)

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

)

o-Dviems sunkvežimiams 
žiškai r trinktelėjus vienas į 
kitą, Vienas pataikė į trečią, 
ėjusį ' pirmiausia, vežusį su
malto muilo bačkas. Muilas 
išsipylė Lincoln Tunelyje. 
Sekami važiavusieji vežimai 
muilą ištaškė pasklidai ir ant 
ratų išnešiojo p& tunelį. Už
truko 'su virš tris valandas 
kol darbininkai muilą iš tune
lio iššlavė ir išplovė. O tūks
tančiai automobilistų turėjo 
tuneliu važiuoti slieko “žings
niu.” i

Matthew A
BUYUS
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St
j

Newark 5, N. J
, MAarket 2-5172

i

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
♦

Visokį vaistai, kosmetikai, k 
kiam reikmenys, įvairūs dai
liai, ligonių kambariui reikme 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

H
Išmokomo Mechaniku

ir Chauffeur’iu

AUTO I
REPAię' {

CLX TONY’S

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

. Direktorius
L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto' School
155 Second Ave., Nęfv York City 

Tel. GRamercy 7-8951
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PETRAS KAPISKAŠ
IR - \

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. .

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

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, NA Y

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION

<

Telefonas
EVergreen 4-8969

4 pusi.—Laisve (Liberty)—Ketvirtadien., Sausio-Jan. 3, 1952




