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Iki La isvės akcininkų nati
nio suvažiavimo tepasiliko 
mažiau, kaip trys savaitės.

O laikas taip greit bėga!
Mes norime, kad akcininkai 

(šėrininkai) ruoštųsi savo su
važiavimui visu uolumu..

Mes norime, kad laisviečiai, 
kur bebūtų,- negalėdami suva
žiavime dalyvauti, prisiųstų 
jam sveikinimų ir, kurie išga
li, Laisvei dovanų.

Mes norime, kad skaityto
jai, turintieji gražių sumany
mų laikraščiui gerinti, juos 
įteiktų suvažiavimui.

‘ Darbuokimės
kiek tik beišgalime, 
suvažiavimas butų 
našus, sėkmingas.

Beje, po suvažiavimo įvyks 
tradicinis laisviečių metinis 
kankietas.

kiekvienas, 
kad šis 
didelis,

Vienas Pittsburgh ietis rašo: 
“Prisiunčių 7 dolerius kaip 

auką svarbiems reikalams. 
Prašau paskirstyti juos pagal 
savo nuožiūrą reikalingiems 
dalykams; nepamirškite ir Ci
vilinių Laisvių Kongreso...“

Dėkojame, drauge! Viskas 
bus atlikta sulyg jūsų 
davimo!

pagei-

vaidi- 
veikalą

Sandaroje skaitau : 
“Chicagoje gyvuojąs

Teatras buvo paruošęs 
nimui P. Orintaitės
‘Našlaitė’. Veikalas gana gra
žus ir buvo du sykius suvai
dintas International House 
prie ęhicagos Universiteto. ] 

vaidinimą atsilankėvaidinimą atsilankė 
ds&g'zmonni, o į antrą — tik 
koks 50. Pasėkoje to Yaikų 
Teatras jau turi $600 nuosto
lių. Kas juos išlygins — sun
ku pasakyti.“

vyksta

lietuviškai kalbančiųjų, 
sakoma, esą nemažiau, 
10,000 naujakurių, dipu-

Atsiminkime, tai 
Chicagoje, Amerikos lietuvių 
centre, kur gyvena apie 100,- 
000 * 
kur, 
kaip 
kų!

Prieš tūlą laiką Chicagoje 
užsidarė ilgokai gyvavęs Mer
ginų Choras, — užsidarė dėl 
negalėjimo išsiversti finansi
niai.

Senasis Birutės Choras žiū 
ri mirčiai į akis.

Lietuvos Vyčių Chorui 
taipgi, kaip rašė toji pati San
dara,1 grūmoja mirties šmėk
la.

''^Tačiau Laisvės Kanklių Cho
rai, Roselando Aido Choras 
ten gyvuoja,, kaip gyvavę!

Visa tai parodo, kam rūpi 
mūsų, kultūros puoselėjimas, 
kam rūpi mūsų liaudies dai
na!

Tie, kurie šiandien dejuoja 
bankrūtavimų, 

kultūriniu k
dėl
mūsų 
pikietavimą!

užgiria 
pramogų

mus buvo
“Klasta ir

Sekmadienį pas 
pastatyta Šilerio 
Meilė“.

Apie suvaidinimą bus pla
čiau parašytą šeštadienio Lai-
svėje, Literatūra ir Menas 
skyriuje.

Čia noriu priminti tik tai, 
kaip mūsų publika šiltai įver
tina menininkų darbą ir ryž-

Liberty Auditorijos estra
dai (steičiui) trūko scenerijų. 
Prieita išvados, jog scenerijas 
gali pavaduoti gražios drape- 

Y rijos, — taip yra tūluose ang
liškuose teatruose.

Draperijos tinka ir spek- 
| takliaps ir koncertams.

Na, yr mūsų Liaudies Teat- 
ant greitųjų suskolinęs pi

nigų, nupirko medžiagą, su
darė gerų žmonių talką dra
perijoms pasiųti ir, bėgyj po
ros savaičių, jos gatavos. 
“Klasta ir Meilė“ buvo suvai
dinta naujuose “fremuose.“

EISENHOWER PASKELBĖ 
SAVO KANDIDATŪRĄ

I PREZIDENTUS
Washington, r

Darbuojasi tarptautinės armijos 
sudarymui prieš Sovietų Sąjungą

Paryžius.—Generolas Ei
senhower apsiėmė kandida
tuoti į Jungtinių Valstijų 
prezidentus, jeigu jį nomi
nuotų (arba “draftuotų”) 
Republikonų Partijos suva
žiavimas liepos mėnesį.

Eisenhoweris yra vyriau
sias tarptautinės vakarinių 
kraštų armijos komandie- 
rius prieš Sovietų Sąjungą. 
Jis ypač uoliai darbuojasi, 
kad būtų atkurta vokiečių 
armija vakarinėje Vokieti
joje ii1 įtraukta į tarptauti
nę armiją.

Savo viešose kalbose A- 
merikoj Eisenhoweris

Indijos komunistai 
gauna daug balsų

?Jew Delhi, Indija.—Ko
munistai laimi daug balsų 
Indijos provincijų (valsti
jų) seimelių rinkamuose. 
Taip antai, į Hyderabado 
seimelį išrinkta 16 komu
nistų, 25 valdiškos Kongre
sinės Partijos kandidatai ir 
14 visų kitų partijų atsto
vų.

Į Madras provincijos, sei
meli pravesta 4 komunistai? 
11 kongresinių ir 6 kitų 
partijų žmonės.

Rinkimus į Travancore- 
Cochin provincijos seimelį 
laimėjo 20 komunistų-kai- 
riųjų kandidatu, o visų ki
tų partijų išrinkta tiktai 17 
'asmenų.

Kartu eina rinkimai į In
dijos parlamentą - seimą, 
bet dar per mažai žinių 
apie parlamentinių rinkimų 
pasekmes.

Rinkimai prasidėjo per
nai spalio mėnesį ii‘ tęsis 
iki 1952 metų vasario pu
sės.

Baltųjų kapinės nepriima 
nukauto kare negro

Phoenix, Arizona. — Jau 
šešta savaitė kai iš Kopė
jos pargabentas kūnas, nu
kauto negro kareivio Tho- 
maso Reedo, bet vietinės 
baltųjų kapijftes vis atsisa
ko palaidot jį skirtame ve
teranams sklype.

Kapinių direktoriai pa
reiškė, jog trys veteranų 
organizacijos turėtų laiš
kais prašyti; tik tuomet 
Reedo kūnas gal būtų pri
imtas į tas kapines.

Kas padengs sudarytas sko
las?

Tarpaktyje buvo atsikreipta į 
publiką) paaiškinant ir pra
šant, kad ji stotų, talkon. Bal
sas nebuvo balsu tyruose: pu
blika sudėjo arti du šimtu do
lerių ir draperijų klausimas 
išspręstas!

šitaip dirbama pas mus!
Gražu!

smerkė socialę apdraudą 
bedarbiams ir nusenusiems; 
peikė eilinius amerikiečius, 
kad jie norį “šampano ir 
kaviaro;” sakė, jiem “turė
tų užtekti alaus ir, hot 
dogs.”

Užsieninėje politikoje he
ra skirtumo tarp Eisen- 
howerio ir Trumano.

Nepaprastai gausingi 
Sovietų derliai

Maskva. — Grūdų parū- 
pinimo ministras P. K. Po
nomarenko pranešė prem
jerui Stalinui, jog 1951 me
tais buvo 159 milijonais pū
dų daugiau gauta kviečių ir 
rugių, negu 1950 metais, 
kurie taip pat davė puikius 
derlius.

Pūdas yra 36 amerikiniai 
svarai.

Pietų -Korėjoje apkaltinta
12 “atsivertusių komunistų”

Pusan, Korėja.—Pietinės 
Korėjos tautininkų teismas 
apkaltino 12 žmonių, kurie 
“buvo išsižadėję komuniz
mo” ir ketino ištikimai tau
tininkams tarnauti, bet vis 
dirbo komunistams. Tame 
skaičiuje yra du Pietinės 
Korėjos policijos generolai 
ir keturi laikraštininkai.

Teismas sako, vadinamie
ji “atsivertėliai” slaptai re-, 
mė partizanus prieš ' 
nės Korėjos tautininkų val
džią ir šnipinėjo šiaurines 
Korėjos komunistams.

r

Valdžia žada numušt 
bulvių kainą ’

Washington. — Bulvių 
kaina bus keliais procen
tais numušta, sakė Mike 
DiSalle, kainų direktorius.

Bulvės yra pabrangusios 
5 procentais aukščiau ly- 
gybinės (parity) kainos.

Valdžios nustatoma lygy- 
binė kaina yra tokia, kad 
farmeriai gautų už savo 
produktus tiek, kiek jiem 
lėšuoja fabrikinių dirbinių 
pirkimas.

Bulvių kaina varto to jama 
bus numušta už poros sa
vaičių. Tuo tarpu krautu
vininkai galės išparduoti 
senąja kaina bulves, kurias 
pirmiau pirko, mokėdami 
daugiau kaip lygybinę kai
ną.
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New York. — Elizabetha 
Adams Wright’iene, 41 me 
tų amžiaus, taip bijojo nau 
jo pasaulinio karo, kad nu 
sinuodijo dujomis virtuvė 
j e. Ji buvo duktė Yale U 
niversiteto profesoriaus Th 
S. Adamso.

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
BAUDŽIA LAIVAKROVIŲ 

‘UNIJA $750,000
Jungtinių pikietavo tu laivų prįkrovi- 

Valstijų Aukščiausia?. Teis- ma.Alaskoj ii 
mas sausio 7 čį. vienbalsiai ’ 
užgyrė žemesniųjų teismų 
sprendimą prie^ vakarinių 
Laivakrovių Uįiją, — kad 
jinai turi sumokėti 750 tūks
tančių dolerių .'už nuosto
lius, padarytus Alaskos 
Spruce Medžių korporaci
jai.- L bLaivakrovių pnija, vado
vaujama Harrio Bridges, 
1947 metais pareikalavo, 
kad korporacija samdytų 
šios unijos narįus gabena
miems medžiais sukrauti į 
laivus bei iškrauti. Korpo
racija atmetė reikalavimą. 
Tad Laivakrovių Unija ir

Vėliausios Žinios
Washington.4-Prez. Tru- 

manas ir Anglijos premje
ras tęsė slaptus pokalbius 
apie užsieninę politiką'. Ta
rėsi apie fronto stiprinimą 
prieš Sovietus.

Pranešama, kad Truma- 
nas peikė Angliją už pripa
žinimą Kinijos Liaudies 
Respublikos..

Churchillas kartojo,/ kąd 
Anglijos iždas per pusmetį 
prarado bilijoną dolerių, ir 
kad gręsia jai krizė. Todėl 
Amerika turėtų duoti An-, 
glijai dar bilijoną dolerių. 
Churchillas prašė ir dau
giau plieno.

Korėja. —^Derybos dėl 
paliaubų klimpsta toj pa
čioj vietoj.

Amerikonai vis dar ban
dė atgriebti svarbų kalną 

Atsidarė 82-ras J.
Pie(ž] Valstijų Kongresas

Washington. — Antradie
nį atsidarė nauja sesija 82- 
ro Jungtinių Valstijų Kon
greso. Jis, suprantama, 
trumpai posėdžiaus, nes se
natoriai ir kongresmanai 
nori greičiau pas.iliuosuoti, 
kad galėtų iš anksto apdir- 
binėti piliečius ateinantiems 
rinkimams. ,

Svarbiausiais Kongresui 
ępręsti klausimais laikoma] Bet čia nebus naudojama

sei-

pinigų skyrimas - ginklavi
muisi ir algų bei kainų kon
troliavimas.
(__________ ;— --------------------

Sugriuvo Francijos 
Pleveno valdžia

Paryžius.—Francijos 
mas 341 balsu prieš 243 pa
reiškė nepasitikėjimą 
premjero R. Pleveno val
džiai. Tai ir buvo privers
tas pasitraukti ^Pleveno de
šiniųjų ministrų1 kabinetas^

Pleveno kabinetą par
bloškė ypač jo reikalavi
mas pakelt! taksus 10 pro
centų ir numušti lėšas s.ocia- 
lei apdraudai.

Pleveno valdžia susidarė 
pernai rugpjūčio mėnesį. 
Tai buvo jau vienuolikta 
Fraųęijoę, valdžią per 5 pa
skutinius metus.

ir iškrovimą 
vakariniuose Jungt. Valsti
jų uostuose.

Pikietavimas subankruta
vo korporaciją, kaip/kad ji 
skundėsi teismams.

Aukščiausias Teismas, 
nuspręsdamas, kad unija 
turi sumokėti korporacijai 
$750,000 atlyginimo, dar 
pirmą kartą taip pąnaudojo 
Tafto- Hartley’o įstatymą. 
Vienas šio įstatymo pos.mJs 
sako: Jeigu unija daro 
“neteisėtus” veiksmus prieš 
biznio įstaigą, tai gali bū
ti priversta atlyginti pada
rytus bizniui nuostolius.

vakariniame fronte. Šiau
riniai korėjiečiai atmušė 
juos.

Amerikonų lakūnai pra
neša, kad nušovė du rakie- 
tinius Šiaurinės Korėjos 
lėktuvus.

Šiaurinių korėjiečių radi
jas sakė, jie nukirto 5 ame
rikinius. lėktuvus, 
' i ________

Jeruzale.' — 2,000 jaunuo
liu demonstravo, prieš Izra
elio seimą; smerkė savo 

Atlantic City, N. J.—Ar
šiausias’gaisras šio miesto ipho S. Clarko valdyba Phi- 

valdžios nuolaidavima va-_ istorijoj supleškino 4 yies- 
' bučius, 13 vasarnamiu ir 18 7 4,

krautuvių paliai Boardwal- 
ką pajūryje.

Gaisro padaryti nuosto
liai skaičiuojami 4 milijo
nais dolerių.

karinei Vokietijai: reikala
vo tinkamo vokiečių atlygi
nimo žydams, kurių turtus 
naciai sugrobė.

Policija blaškė demon: 
strantus ašarinėmis bombo
mis ir šūviais oran. Sužei
dė apie 200 žmonių.

Dideli manevrai New 
Yorko valstijoje

Camp Drum, N, Y.—šion 
apylinkei! suburta 33,000 
kariuomenės, tūkstančiai 
lakūnu ir šimtai lėktuvu di
deliems žieminiams manev
rams.

Tarp kitko, bus daroma 
pratimai, kaip lėktuvais 
pergabenti tūkstančius gin
kluotų kareivių ir kaip veik
ti, jeigu būtų vartojama 
atominės bombos.

tikros atom-bombos, d tik 
jų iškamšos (domės).

Anglai paleis daugiau 
nacių kriminalistų

Bonn, Vokietija. — An
glų teismai šiaurvakarinia
me Vokietijos ruožte iš 
naujo pernagrinėja baus
mes daugiau kaip 150 įka
lintų hitlerininku. Tarp tų 
karinių kriminalistų yra ir 
nacių feldmaršailai Fritz 
Erich von Mannstein ir Al
bert Kesselring.

Pranešama, kad anglų 
teismai kai kuriuos' visai 
paleis iš kalėjimo, o kitiems 
sutrumpins bausmes. z

Pernai anglai atleido mir
ties bausmę dvidešimt vie
nam naciui, kuriuos pir- 
JWflfe tęįsųias buvo nu- 
smerkęs pakarti.

VIŠINSKIS VĖL RAGINA
S AUG. TARYBĄ DARYT

PALIAUBAS KORĖJOJ
Amerikonai priešinasi tarybos 
kišimuisi į paliaubų klausimą

Paryžius. — Sovietų de
legatas Andrius Višinskis 
pakartojo raginimą sušaukt 
speciali Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos susirin
kimą, kacl pasistengtų grei
čiau padaryti paliaubas Ko
rėjoje.

Višinskis sakė, derybos 
dėl paliaubų tarp šiaurinės

Sprogimai, Westfielde 
užmušė 7 žmones

Westfield, Mass. — Trys 
sprogimai ir iš jų kilęs 
gaisras pražudė 7 žmones 
ir sunaikino apartmeptinių- 
biznio namų bloką. Pada
rė $1,000,000 nuostolių.

. Vyriausybę tyrinėja spro
gimų priežastį.

Atlantic City sudegė 4 
koteliai ir daug namų

Didėja bedarbių skaičius 
New Yorko valstijoje

Albany, N. Y.—šiandien 
New Yorko valstijoje yra 
270,000 užsiregistr a v u s i ų 
pensijai bedarbių. Bet ju 
skaičius taip didėja, kad 
per penketą mėnesių pakils 
iki 300,000, kaip raportuo
ja industrinis valstijos ko
misionierius Edward Cors.i.

Jo raportas nepriskaito 
daugelio kitų bedarbių, ku
rie neturi teisės gauti pen- 

išsi-
rie neturi teisės gauti 
siją arba kuriems jau 
baigė pensija.

Sovietų pasiūlymas prieš 
ginkluotų saikų žygius

Paryžius. — Sovietų^ de
legatai pasiūlė teisiniam 
Jungtinių Tautų komite
tui rezoliuciją, kuri sako:

Užpuoliku bus laikoma ir 
šalis, kuri rems ginkluotas 
šaikas, ruošiant jas įsiver
žimui į kitą šalį.

Amerikos delegatai prie
šinasi tam pasiūlymui; va
dina jį “bergždžių.”

Sovietų delegatas Andrius 
Višinskis įtarė Ameriką, 
kad ji remia vakarinėje Vo
kietijoje dipukų šaikas, 
žadančius nuversti Sovietų 
valdžią.

ORĄ^r~$jJčią.ii gal bus 
lietaus

Korėjos ir Amerikos gene
rolų beveik suklimpo; bet 
jeigu Saugumo Taryba im
tų šį klausimą spręsti, tai 
vis tiek ir karininkai ga
lėtų dar tęsti derybas Pan- 
mundžome, Korėjoje.

Amerikos delegatas Benj. 
Cohenas vėl priešinosi Vi
šinskio pasiūlymui. Iš savo 
pusės, jis siūlė tiktai po pa
liaubų derybų užbaigimo 
Korėjoje sušaukti Saugumo 
Tarybą; tada jinai galėtų 
svarstyti, kaip sušvelnint 
santykius tarp vakarinių 
valstybių ir Sovietų.

Višinskis atsakė, jog pa
liaubos Korėjoje būtų svar
biausias žingsnis į tarptau
tinių santykių gerinimą.'

i

Philadelphijoje Įsikūrė 
demokratų valdyba 4.

Philadelphia. — Pirma
dienį buvo prisaikdintajiau- 
ja demokrato majoro Jose- 

1 ladelphijai, po 67 metų 
skandališko rep u b 1 i k o n ų 
viešpatavimo mieste.

Naujosios valdybos įkur
tuvės įvyko Muzikos Aka
demijoj, dalyvaujant dau? 
giau kaip 3,000 žmonių.

Kartu su majoru Clarku 
prisiekė naujieji apskrities 
valdininkai ir 17 miesto ta
rybos narių. Tame skaičiu
je yra tiktai keturi republi- 
konai — trys miestinės ta-* 
rybos nariai ir vienas ap
skrities komisionierius.

Republikonų galybė Phi- 
ladelphijoj buvo nušluota 
per rinkimus pernai lapkri-

Graikų valdžia geidauja 
amerikonu komandos 

£

Athenai, Graikija.—Grai
kų monarcho - fašistų val
džia prašė, kad Jungtinės 
Valstijos perimtų į savo 
komandą visas ginkluotas 
Graikijos jėgas. Graikijos 
valdovai, taip atsiduodami 
Amerikai, tikisi gauti dar 
43 milijonus dolerių, prie- 
dan prie jau paskirtų šie
met jiems 180 milijonų do
lerių.

PĄTARIA WASHINGTO- 
NO POLITIKIERIAMS 
SKAITYTI TACITĄ

Senovės Romos istorikas 
Tacitas rašė: “Kada vals
tybė labiausiai sugedus, tai 
ji išleidžia kuo daugiausia 
įstatymų.”

New York Daily News iš
spausdino laišką, kuris pa
taria Washingtono politi- 
kierią^, pasiūlyti Tacį-

I
/
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PAS PLIENO PRAMONES 
DARBININKUS I'

PRIEŠ TREJETU SAVAIČIŲ buvo skelbia, jog plie- 
no pramonėje darbininkų streikas yra neišvengiamas ir 
prasidėsiąs su šių metų sausio mėnesio pradžia.

Taip sakė United Steelworkers of America unijos 
prezidentas Philip Murray. Jis sakė, jog plieno kompa
nijos, kurios darosi milžiniškus pelnus, atsisako su uni
jos atstovais tartis. x

Tuo pačiu kartu plieno pramonės magnatai skelbė, 
kad jie sutiktų pakelti darbininkams algas, jei jiems 
būtų leista pakelti plieno kainas; vyriausybė gi pareiš
kė, kad ji atsisakysianti leisti kompanijoms pakelti plie
no kainas, nes jei leistų, tai visas karinės programos ve
žimas apvirstų ant šono.

Plienininkų unijos pręzidentas sušaukė specialę unijos 
veikėjų konferenciją į Pittsburghą; ši vienbalsiai 
sisake už streiką.

O kad priduoti streikui juo didesnės reikšmės, tai 
vo nutarta sušaukti speciali unijos suvažiavimą.

Suvažiavimas buvo sušauktas šių metų pradžioje

pa

bu-

At-

Kas Ką Rašo ir Sako
NAUJAS LAIKRAŠTIS 

BOSTONE
Pranešama, kad Bostone 

įsikūrė naujas laikraštis, 
“Rytas.” Jį leis (o gal jau 
pirmąjį numerį išleido, mes 
nematėme) to miesto kuni
gai, vadovaujami kun. P. 
Virmausko..

Bostone, kaip' žinia, ka
daise ėjo kun. F. Kemėšio 
įkurtas “Darbininkas,” bet 
vėliau jis atsidūrė finansi- 
nėn bėdon. Tadax jį pasi
grobė pranciškonai ir atkė
lė j Brooklyną. Visa tai 
labai erzino Bostono, tikin
čiuosius žmones ir jie, ku
nigų akstinami, matyt, su
dėjo pinigų naujam laik
raščiui leisti.

Pranciškonams tai labai 
nepatinka, bet jie kol 
nieko prieš tai negali 
daryti.

kas 
pa-

čiai prastai atsineša į Ameri
kos politiką. Jie nemato sau 
nieko gero, jei TSRS ir būtų 
nugalėta, bet jie netiki, kad ji 
būtų nugalėta.

Italija yra bejėgė.. Krikš
čionių demokratų valdžia ne
paiso gerinti darbo žmonių 
būklę, kuri yra labai prasta.

Azijoj Washington© politi
ka susmuko.

Be karo Korėjoj, ir Mala- 
joj, eina karas Indo-Kinijoj, 
taipgi pasireiškiąs Burmoj. 
Visi jie' pastebėję mažesnį 
pasaulinio karo1 pavojų, negu 
metai laiko atgal, tačiau dau
gelis žmonių bijo karo, kad 
Amerikai stropiai ginkluojan
tis, turint bazes visur, gali kur 
nors neplanuotai karas užsi
karti.

Klausantis diskusijų susida
rė įspūdis, jog mažiausia in
formuoti ir daugiau pasidavę 
propagandai Washingtone e- 
santi CBS korespondentai. 
Net Azijos klausimais, kurie 
jau aiškiai matomi ir viduti
niam žmogui, jie atarijojo 
oficialę propagandą.

Sys JŲ ŽEMĖLAPIS

KAS IR KO BIJOSI i
Vilnis rašo:
Columbia Broadcasting

tem, baigiantis metams, suk
viečia savus korespondentus 
iš visų didžiųjų, svarbesnių 

i šalių apdiskusavimui tarptau
tinės situacijos. Tokios disku
sijos buvo sekmadieni.

Vakarų Euorpos sostinėse 
korespondentai kaip 

vienas sakė, Europos žmonės

Tačiau jau prieš suvažiavimo prasidėjimą, preziden
tas Murray paskelbė, kad streikas dabar neįvyks, nes esanti 
prezidentas Trumanas tam priešinasi.

Kam tuomet reikėjo šaukti suvažiavimas^ mums ne- nebijo, kad Tarybų Sąjunga 
aišku pradės karą. Jie bijo, kad

Užtenka to, kad suvažiavimas priėmė prezidento Mur- Amer*ka perdaug kalba apie 
ray siūlymą, kad streikas dabar nebūtų skelbiamas, kad .ka,rą’, p®rdaU^ Jam . r ■

prades karą. Jie bijo, kad

MOTERŲ KAMPELIS

jis turįs būti atidėtas 45-ms dienoms, kad per tą laiką 
unijos atstovai pradėtų derybas su saipdytojais, tarpi
ninkaujant vyriausybės atstovams.

Jei per tą laiką plieno pramonės darbininkų reikala
vimai nebūsią patenkinti, tuomet teks imtis streiko prie
monių.
\ Šitaip šis klausimas buvo išspręstas.

IŠTIKRŲJŲ, streiko klausimas suvažiavime nebuvo 
Išspręstas ir atrodo, jog streiko iš viso nebus. Atrodo, 
jog samdytojams ir vyriausybei pavyks plieno pramo
nės darbininkus “užbovyti” taip, kad jie streikan nei
tų, nežiūrint, kad jų reikalavimai nebus išpildyti.

Tai yra dėl to, kad pats prezidentas Murray, savo kal
boje, sielojosr daugiau karinės programos pravedimu, 
“komunizmo pavojaus nugalėjimu”, (tarytum komuniz
mas valdytų plieno pramonę ir semtųsi iš jos pelnus, o 
ne kapitalistai), Europos “apgynimu” (nuo ko?), negu 
ryžtinga kova už pagerinimą darbininkams buities, už 
pakėlimą algų, už kitų teisėtų darbininkų' reikalavimų 
išpildymą.
~ Sunku pasakyti, kam šis specialus suvažiavimas ir bu
vo šauktas. W
: Tuo pačiu sykiu pragyvenimo produktų kainos tebe
kyla, darbininkų buitis sunkėja, o turčiai, fabrikantai, 
plieno magnatai turtėja!

SVEČIAI Iš ANGLIJOS L
ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT; Washingtone j tebevyksta 

pasitarimai tarp prezidento Trumano ir Winston Chur- 
chillo. š • j

Pasak pranešimų iš mūsų sostinės, šiedu Vyrai (o su 
jajs yra. ir jų padėjėjai) tarsis apie visą eilę “svarbių 
tarptautinių reikalų,” tarp kitų: apie europinę armiją, 
apie Belgijos ir Holandijos įtraukimą į tą armiją, apie 
vadovus, kurie turės tai armijai ir apvienytam laivynui 
vadovauti, • etc., etc.

Nieko tačiau nesakoma, kad juodu tarsis apie karo 
.baigimą Korėjoje!

Mūsų nuomone, karo baigimas Korėjoje yra pats 
svarbiausias šių dienų klausimas.

Tačiau, iš kitos pusės, negalima tikėtis, kad juodu 
tartųsi apie karo baigimą Azijoje, kuomet Churchillo ! 
vizito tikslas yra ruošimasis prie karo Europoje!

Kada statesmenai galvoja apie karą, jie neturi laiko 
galvoti apie taiką.
; Kitais žodžiais, Churchillo misija nėra taikos misi
ja, nes jei ji tokia būtų, tai komercinė mūsų krašto spau
da jį būtų jau purvais apdrabsčiust

Tiesa, Churchillas, įkėlęs koją į mūsų žemę, pasakė, 
Kad jis netiki-, kad šiais metais prasidėtų pasaulinis ka
ras. Jis pasakė, jog šie metai, taikos atžvilgiu, yra ge
resni, negu praėjusieji. Jeigu taip, tai, rodosi, ir reikė
tų, kuogreičiausiai daryti viską, l£ad liautųsi/kraujo lie
jimas Korėjoje.. ‘ ’

Britanija, kurią Churchillas atstovauja, nėra sava
ranki tarptautinėje politikoje; ji yra prišlejota prie mū
sų krašto. Ji biedna. Kariųė programa, kurią jai už- 
dėjo Washingtonas, varo į bankrūtą.. Na, ir štai, Chur* 
cfflas atvyko prašyti daugiau‘dolerių. O jeigu jis pra
šys pinigų, jeigu jo šalis ekonominiai priklauso nuo 
W'aehingtono, tai savaime suprantama, kad Britanija ir 
turi Šokti* pagal Washingtono muziką.

Na, matysime/kas iš to viso išeis.

i ruošiasi, 
ir kad ji gali pradėti karą.

Jie taipgi sake, kad Vaka
rų Europa negali ginkluotis 
kaip Washingtone suplanuota 
ir ji nenori taip ginkluotis. -, .. •

Vakarinėj Vokietijoj Vokiė-

Marijonų Draugas 
kad “Pabaltijo vokiečių lei
dykla” (Baltischer Verlag) 
Vokietijoje leidžia Pabalti
jo žemėlapį, kuriame Klai
pėdos kraštas atžymėtas 
esąs atskirtas nuo Lietu
vos.

Žinome, kas tie do Pabal
tijo vokiečiai' ir ko jie sie
kias!. Bet marijonų laik
raštis jų už tai nesmerkia, 
o nesmerkia, dėl to, kad tie 
vokiečiai pučia į vieną dū
dą, kaip ir marijonai—į dū
dą, bliaunančių už 
karą! ! M = ft / ? ’;

Ji

LAISVES VAJUS 
UŽSIBAIGĖ

rašo,

naują

Dienraščio Laisvės vajus pasibaigė su pabaiga 1951 
metų. Bet darbas mūsų niekados nepasibaigia. Dar
bininkišką spaudą kasdien reikia stiprinti. Prašome 
visus skaitytojus, kurių prenumerata pasibaigė—tuo
jau atsinaujinti ir pagal išgalę paremti Laisvę auko
mis. Prašome visus vajininkus ir vajininkes ir- to
liau darbuotis.
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CARRIE
Pradžioje dvidešimtojo 

šimtmečio plačiai išgarsėjo 
šioje šalyje moteris vardu 
Carrie Nation. Net ir tie, 
kurie prie literatūros skai
tymo mažai patraukimo tu
ri, bet vardą Carrie Na
tion žino. Jos gyvenimo bio- 
ografijos aprašytojai žyč- 
grafijos aprašytojai žymi 
ją kaipo “Mother of Pro
hibition” (motina blaivy
bės).

Carrie Nation buvo nepa
prasta ypatybė. Ji mokėsi 
kolegijoje, buvo energiška, 
drąsi ir iškalbinga. Savo 
gyvenime ji turėjo daug 
vargų ir rūpesčių.

Jos tėvas mylėjo alkoho
lį ir mirdamas paliko nema
žai skolų, kurioms atmokė
ti Carrie dirbo, taupino ir 
jas mokėjo per 15 metų.

Dar didesnei jos nelaimei, 
ji apsivedė su girtuokliu 
vyru, kuris po keleto metų 
mirė, palikdamas Carrie su 
mažu kūdikiu, sergančia 
uošve ir naujomis/skolomis. 
Nuo tada Carrie pradėjo 
fanatišką kovą prieš alko
holio biznį. Ji skaitė paskai
tas apie alkoholio kenks-

NATION
padarytus- karčiamom nuo
stolius jos pasekėjai apmo
kėdavo.

Su šia sensacinga veikla 
Carrie Nation sukėlė šalyje 
tiek ūpo, kad po 17 metų 
turėjom visoje šalyje alko
holio biznio uždraudimą — 
prohibition.

Carrie. Nation šioje kovo
je yra daug nukentėjusi. 
Keletą kartų buvo atrasta 
gatvėje sužalota ir net kau
lais sulaužytais nuo prohi- 
bicijos priešų. Bet Carrie 
fanatiškoji kova prieš al
koholį buvo nesustabdoma.

Pagaliau. Carrie apsivedė 
su David Nation, laikrašti
ninku ir Holton, Kansas, 
metodistų kunigu. Nors su 
šiuom vyru neilgai gyve
no, bet jo pavardę Nation 
jį paveldėjo amžinai. .

Kai David per teismą pa
reikalavo perskyrų, tai tei
sėjas jos užklausė:

—Ar tamsta turi ką pa
sakyt dėl šių perskyrų?

—Aš tiek pasakysiu, kad 
David, kaipo žmogus, yra 
neblogas, bet dėl manęs 
perlėtas—“too slow.”

—Na, o ką tu, David, turi- # x ’ —i\a, o Ką tu, uavia, turi
mingumą ir sakė^ prakal- j pasakyt, — paklausė teisė-
bas, agituodama už alkoho
linio biznio uždraudimą — 
prohibition. Bet ta kovos 
metodą dėl Carrie Nation 
buvo per lėta. Ji norėjo 
matyt greitas pasekmes.

1901 metų sausio mėnesį 
Carrie Nation, su savo pa
sekėjais, pasileido marguoti 
po Wichita, Kansas miestą, 
dainuodami: “Onward, 
Christian Soldiers” (pir
myn, krikščioniški karei
viai).

Carrie, kaipo vadovė, ne
šėsi didelį kirvį ir atžygia
vus prie Jim Burns karčia- 
mos įbėgo vidun ir prade-

jas. (
—Aš sutinku su Carrie 

pasakymu, kad aš dėl jos 
per lėtas. Jai pritiktų Kan
sas Jack Rabbit (zuikis), o 
ne aš.

Atsilankius New Yorkan, 
Carrie nuėjo į Madison Sq. 
Garden pamatyt arklių pa
rodą. Čia ji pastebėjo mi- 
lionierką A. Vanderbilt’ie- 
nę, pasipuošusią drapanom, 
kurios, Carrie supratimu, 
gundo vyrus prie nbjnora- 
liškumo. Ji priėjus prie 
minėtos milionierkos ją 
smarkiai išbarė kaipo vyrų 
pagundininkę prie nemora-

jo švaistyt tuom kirviu į' lybės.
bonkas, stiklus bei zerkolus. Carrie Nation mirus, jos 
Kostumeriai spruko pro du- atminčiai Kansas valstijoje

Po keleto minučių ta■. Čarrie"NationTraiT.

Carrie Nation mirus, jos

samdyti jaunesnių 14 metų 
vaikų jokiems kitiems dar
bams išskyrus žemės ūkyje 
ir pagelbėti namuose.

Ohio įsakė nesamdyti jau
nesnių 18 metų merginų tū
liems pavojingiems dar* 
bams. Tačiau leido praii 
ginti darbo valandas mo 
rims, o tuo patimi‘sykiu 
16-17 metų mergaitėms tuo
se darbuose, 'kuriuose to 
amžiaus mergaitėms leista 
dirbti. Jaunuolių darbo va
landos negalėdavo būti vė
liau 6-tos, dabar gali būti 
verčiamos dirbti lig 9 va
karo.

Vien tiktai pablogintos 
sąlygos sekamose valstybė
se:

Alaskoje panaikino buvu
sį 40 valandų savaitės, 8 va
landų per dieną darbo laiko 
rubežių vaikams ir jaunuo
liams.' Mergaitėms amžius 
nustatytas 16, vieton buvu- ' 
šio 18, metų darbui restau- 
ranuose, kuris darbas yra 
jaunuolėms pavojingas ne 
vien tiktai dėl sunkumo, bet 
ir dėl dažnai sutinkamų vi
sokių viliokų.

Floridoje ir HawajuoJ 
leido samdyti bile amžiaife**'*’ 
vaikus darbui prie filmų .

Indiana leido samdyti 16 
ir 17 metų mergaites dar
bui iki 9. Pirmiau galėjo 
iš jų reikalauti darbo tiktai 
iki 7 vakaro.

Šiaurių Karolinoje leido 
17 metų mergaitėms dirbti 
lig 10:30 teatruose bilietų 
pardavėjomis ir atiminėto- 
jomis.

Utah nužemino darbo 
amžių nuo buvusio 16 metų 
iki 14.

Wisconsin leido dirban
tiems lauke nuo stubos lig 
stubos įvairių įstaigų pas- 
lafns dirbti ‘ nuo 12 metų, 
pirmiau s rubežius buvoVlŠ 
metų. ' .

Pabloginimas vaikų pa
dėties — pasėka karo ir 
tebevykdomų paruošų tęsi
mui karo. Mažieji vaikai 
turės eiti dirbti, kad vyres
nieji broliukai’. turėtų eiti 
kariauti. O kad tėyai pa
sistengtų jaunamečiiis vai
kus išstumti i darbus, pasi
tarnaus pakeltos prekių 
kainos — infliacija. Tėvų 
uždarbiu nebegalint šeimai 
suvesti galo su galu, eis 
darban priaugantieji vaikai 
ir mažiukais vaikais vedi- 
na - nešina motina. KitoV^ 
eis dirbti, palikusios vaikus 
gatvės globai. . V. G. N.

ris, o bartenderiai po ba
ru.
karčiama atrodė kaip kokio 
uroganiško viesulo palies
ta.

Nors už tolų karčiamų 
sabotažavįmą būdavo areš
tuota, bet teisme ji pati sau 
advokataudavo ir dažnai 
išsiteisindavo, arba gauda
vo lengvas pabaudas. Mat, 
Kansas valstijoje jau per 
20 metų egzistavo įstaty
mas prieš alkoholio biznį, 
bet nebuvo vykdomas. Už

užvardintas vieškelis: “The 
__ ” Per 

visą-tą valstiją pakelėse iš
kabos su kirvio ženklu į 
tąjį vieškelį. Ir 'šiokiomis 
priemonėmis patampa žy
miomis garsenybėmis ir 
įsibriauna į istorijos lapus. 

Ar Carrie Nation buvo 
nepilno proto? Ji pati at
sakydavo į tokius primeti
mus, kad pasaulyje neuž- 
gimšta neklaidingu — “per
fect.”

Kazys Bevardis

Turi punktų
... 23,866
... 18,390
... 17,999
.... 13,740
... 10,614
.... 8,998
.... 7,920

Vajaus rezultatai už skaitytojus ir tų kolonijų au
kos skelbiama žemiau. Vajininkai, kurių punktų kie
kis yra'žemiau 300, tai dabar neskelbiami. Tą daro
me taupydami laikraštyje vietą. ' X

Vajininkai
Philadelphijos Vajininkai 
Brooklyn© Vajininkai ... 
Hartfordo Vajininkai ... 
Elizabeth Vajininkai ....
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn. . 
D. G. Jusius, Worcester, Mass. 
Geo. Shimaitis, Montello, Mas 
Penkauskas ir Blažionis,

Lowell ir Lawrence, Mass. 
LLD 136 Kp., Harrison, N. J. 
J. Balsys, Baltimore, Md. 
P. Anderson ir L. Bekis, Rochester, N. Y. 
So. Bostono Vajininkai ........... ..... ............
Leon Pruseika, Chicago, Ill......... .  ...
P. Šlekaitis, Scranton, Pa................. ....
F. Kiaston ir P. Bechis, Great Neck, N. Y 
Mexico, Me., Vajinirtkai ...... 
S. Puidokas, Rumford, Me. .. 
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa 
Detroito Vajininkai 
J. Grybas. Norwood, Mass. .. 
LLD 13 Kp., Easton, Pa. -------
A. Apšeigienė, Auburn, Me. .. 
Pittsburgh, Vajininkai .............
Bridgeport, Conn., Vajininkai . 
LLD 77 Kp., Cliffside Park, N. 
J. Didjunas, New Haven, Conn 
Ig. Kartonas, Tuckahoe, N. Y. 
A. Dambrauskas, Haverhill,. Mas 
St. Rauduve, Pittston, Pa. .... 
J; Bimba, Paterson, N. J.........

* Los Angeles Vajininkai ....... 
V. Ramanauskas, Minersville, Pi 
Toronto Vajininkai . 
Montreal Vajininkai ....... L . 
C. K. Urban, Hudson, Mass. Į... 
J. Egęrįį, Nashua,,. .1..

s. Slystant nuo progreso
Darbininkų vadai jau prieš 

dešimtis metų yra patei
kę tą nenuginčijamai tei
singiausią mastą, kuriuo- 
mi mieruojama šalies pro
gresas. Jie pareiškė: “Pa
sakyk man, kokias jūsų ša
lyje. teises turi moterys ir 
vaikai, aš pasakysiu, ko
kiame laipsnyje jūsų šalyje 
randasi progresas.”

Po to jam daug kartų ta
po patirta ir patikrinta, kad 
kuomet tiktai valstybėje 
progresas naikinamas, šalis 
stumiama atgalios į bar
barizmą, pirmiausieji nu
kenčia vaikai. Paskui, gre
ita siaurinimo darbininkų 
teisių, nukenčia moterys ir 
visokios tautinės mažumos.
, Mūsų šalyje ragangau- 
dystės Čiukuro metais 1951 
skaudžiai nukentėjo vaikų 
teisės. ‘ Astuoniose valsty
bėse susiaurino vaikams 
teises, pablogino jų padėtį. 
IT tiktai, penkiose valstybė
se padaryta šiokių tokių 

Laisvas Administracija / pagerinimų. 1
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6,235 
5,634 
5,588 
5,508 
4,984 
4,452 
3,718 
3,400 
3,308 
2,806 
2,764

... 2,200 

... 1,992 

... 1,842 

... 1,356 

... 1,354 

... 1,336 
... 1,268
... 1,240 
... 1,196 
... 1,134 
... 1,024 
... 1,018 
... 1,008 
... 1,006 . 
....... 630i
..... .„452*,

Tokią liūdną informacija 
išskaitome pranešime iš 
Washing tono.

Koki tie naujieji patvar
kymai :

Kai kas gero yra Dela
ware, Illinois, Kalifornijos, 
New Hampshire ir Ohio 
valstybių naujuose įstatuo
se:

Delaware įsakė nesamdy
ti .16 ir 17 metų jaunuolių 
be paliudymo, kad jie gali 
dirbti.

Illinois uždraudė tūliems 
sunkiems ir pavojingiems 
darbams samdyti jaunesnes 
18 metų mergaites... Tačiau, 
po priedanga “nepaprasto
sios padėties” leido prail
ginti darbo valandas mote
rims.

Kalifornijoje įsakė nele
galiai samdžiusiam jaunuo
lį samdytojui pakelti 50 
procentų atsakingumą už 
tokį jaunuolį, jeigu jis tap
tų sužeistas' darbe.

New Hampshire neleidžia

Montello, Mass*
Mūsų ligonės ’

Patiko nelaimė mūsų gerą 
draugę, Laisvės, skaitytoją ir 
rėmėją Elsie Zaleskaitę, prie 
namų darbo ruošos. Einant su 
reikalais paslydo ant ledo ir 
susilaužė kairę ranką, ir šiaip 
smarkiai užsigavo. Buvo nu
vežta į ligoninę, kur jai su
gipsavo ranką. Dabar gydosi 
namie po num. 66 Belcher 
Ave., Brockton, Mass.
Sunkiai susirgo Laisves skai

tytoja Sofija Laimienė. Gydo
si savo namuose po num, 11 
Broad St., Brocktone.

Kurie turime laiko, aplan
kykime ligones, išreiškime 
joms savo simpatijas. Žolynas

Jeigu sriuboje sutraukė 
pieną ar grietinę, tuojau 
smarkiai paplak kiauši* 
niams plaktuvu. Daugumo
je atvejų atsitaiso. Apsau
goti nuo sutraukimo žino
miausiais yra du būdai: ne
pilti į verdančią srium, bįs- 
kytį luktelti, arba, įfrm 
pilant, į pieną ar gYietyhę^ 
įplakti bisky tį vai g o m o 
krakmolo ai’ miltų.

(Tąsa ant 3 puslapio)
-V'

2 pusL-Laisvė (Liber ty)-»Trečiadien., Sausio J an.
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1040^51 MOTERŲ KAMPELISSu griauto j Varšavoje, bet 
jau gerokai atbudavotoje, dar 
riębuvo tokių pastatų su erd
vinga sale, kur tie pasaulio 
delegatai galėtų sutilpti. O 
čia dar kita bėda: laikas la
bai trumpas...

Buvo rastas pastatas, kurio 
pusė dar nebaigta statyti. Tas 
pastatas turėjo būti fabriko 
dalis. Buvo nutarta perbuda- 
voti į didelę erdvingą salę, su 
vieta dėl. tūkstančio delegatų 
ir svečių. Reikėjo prirengti 
dėl visų stalai su kėdėmis ir 
radijo priimtuvais.

Laiko negalima buvo gaišin
ti. šimtai darbininkų ėmėsi 
darbo. Dirbdami dieną ir nak
tį, be jokios paliovos, netru
kus pastatą perdirbo ir pada
rė gatavu ant paskirtos die
nos.

Rodoma, kaip dideli lėktu
vai iš Čekijos nulėkė į Lon
doną, o iš ten su delegatais 
lėkė į lenkų sostinę Varšavą. 
Delegatai ir traukiniais va
žiavo iš Prancūzijos, Italijos, I 
Belgijos... Lenkijos darbo 
žmonės sutiko delegatus ant 
stočių su vėliavomis, dainomis 
ir gėlėmis.

Rodomi Taikos kongreso po
sėdžiai.

Po /ilmo rodymo, visi sve
čiai buvo paprašyti prie va
karienės. Didelis stalas buvo 
apkrautas su visokiais ska
niais valgiais, ir gėrimų ne
trūko. žmonės valgė ir gėrė, 
kiek tik jiems tiko. Ūpas buvo 
tikrai draugiškas. Beveik visi 
svečiai priklauso prie darbo 
klasės. Ambasadorius su žmo
na buvo tarpe ir maloniai su 
visais šnekučiavosi. Visi jau
tėsi, kaip viena didelė darbi
ninkiška šeimyną.

Paskui visi suėjome į erd
vingą kambarį. Del svečių bu
vo apgarsinta, kad čia randa
si buvusi Taikos kongrese de
legatė iš Brooklyno; Betty 
Sanders ir padainuos dėl mū
sų, tas dainas, kurias ji daina- | 
vo būdama Varšavoje.

Visi susėdome, kur kas ga
lėjome. Pusė svečių susėdo 
ant padlagų.' Visi jautėsi ir 
elgėsi, kaip pas save namie. ,

Dainininkė padainavo pen
kiolika dainų: ‘rusų, žydų, 
anglų ir ispanų kalbose. 
Akompanavo pati sau gitara.

Praleidom labaį linksmą, 
naudingą Vakarėlį, koki gali 
parengti tik laisvi be jokio iš-

HEW JERSEY NAUJIENOS
l Lietuvių tautos 

istorija
. (Tąsa)

Austrija ir Prūsai tam tikrais traktatais pripažino be
simą lietuvių lenkų valstybės tvarką. Rusija gi paėmė 
tą tvarką ypatingon savo globon ir prirašė, kad be Ru
sijos sutikimo ta tvarka negalinti būti pakeista. Tai buvo 
1773 m.

Nors nauja konstitucija ir pagerino kiek valstybės 
tvarką, tačiau kenksmingiausi, labiausiai valstybę silp
niną punktai paliko. Paliko karalių rinkimas ir liberum 
veto. •

Naujai tvarkai įvykus, didžiausią svarbą valstybėje 
turėjo Rusijos pasiuntinys Štakėlbergis. Pasiremdamas 
stovinčia Varšuvoj Rusijos kariuomene ir negailėdamas 
pinigų, jisai turėjo didelę įtekmę į tarybos nutarimus. 
Karalius aklai jo klausė. Ne be reikalo Štakelbergį va
dindavo vice karalium.

Karalius taip pat buvo patenkintas naujaja tvarka. 
Nors taryba ir apribojo jo valdžią, tačiau iš tikrųjų ta
ryba pakliuvo po jo įtekme. Nusileisdamas visame kame 

' Štakelbergiui, karalius turėjo jo pritarimą. Iš kitos vėl 
pusės tarybos nariai ,bū darni renkami tiktai dvejiems 
metams, turėjo menką supratimą apie valdymą ir visa
me kame klausė karaliaus, jau gerai išsilavinusio valsty
bės valdyme. Be to, karalius patraukdavo tarybos narius 
savo mandagumu, o kur reikėdavo ir pinigais. Tokiu bū
du karalius elgėsi beveik savarankiškai, nors viską darė 

t tarybos vardu.
Reikia pripažinti teisybė karaliui, kad jisai elgėsi ge

rai, kad stengėsi įvesti tvarką valstybėje. Valdininkų 
vietas jisai davė žmonėms gabiems, jam ir valstybės pa
gerinimui prielankiems. Savo mandagumu ir pastango
mis būti naudingu visiems karalius įgijo daugybę karštų 
šalininkų tarp vidutinės bajorijos.

Bet ne visiems tiko naujoji tvarka. Labiausiai netiko 
ji kai kuriems didžiūnams, kurie traukdavo ųaudą iš 
valstybės netvarkos. Jiems netiko, kad būdami ministe- 
riais, jie turi klausyti tarybos. Jie šiaušės prieš tarybą 
ir patį karalių. Karalius pastebėjęs jų neprielankumą, 
ėmė nuo jų šalintis ir aplenkti juos dalindamas valdinin
kų vietas. Už tai jie dar labiau pyko ir kerštavo.

Priešininkų vadu buvo galinga Branickių giminė. Prie 
jos prisidėjo Potockiai, Čartoriskiai ir kitos galingosios 
bajorų šeimynos. Jų tikslas buvo panaikinti tarybą. Tam 
tikslui jie kelis kartus skundėsi Peterburge ir naudojosi 
kiekviena proga, kad tik nužeminus ir išniekinus tary- 

patį karalių. Bet jų pastangos niekais nuėjo.
Tuo tarpu Lenkijoj ir Lietuvoj ėjo smarkus judėjimas 

pirmyn. Švietimo komisija pagerino mokyklas, įvesdama 
> jose pasaulinę pakraipą. Parūpino tinkamų vadovėlių ir 

mokytojų. Pakilo žemės dirbimas ir prekyba. Pasirodė 
7 raštų, kuriuose buvo stengiamasi išrišti valstybės ir vi
suomenės klausimus. Po įspūdžiu naujos dvasios kai ku
rie dvarininkai, kaip antai Merkinės Brzostovskis, savo 
dvaruose baudžiavą pakeitė činšu. Apšviestesni žmonės 
suskato rūpintis valstybės pagerinimu ir sutvirtinimu. 
Atsirado nemažas skaičius žmonių, reikalaujančių įvesti 
svarbias reformas valstybėje. Bet Rusijos vietininkas nė 
klausyti nenorėjo apie kokiąs atmainas.

Tuo tarpu prasidėjo karas Rusijos su Turkija. Tuo
met reformų šalininkai sumanė pasinaudoti tuo karu ir 
išsiderėti leidimą įvesti reformas. Mat, Rusijai pagal
bon ėjo Austrija, o turkams Prūsai ir Anglija. Taigi re
formų šalininkai sumanė susižinoti su Prūsų karalium, 
kad su jo pagalba išsivadavus iš Rusijos globos.

Bet Rusija turėjo nemaža šalininkų bajorų tarpe. Vie
ni jų naudojosi Štakelbergio malonėmis, gavo aukštas 
vietas ir krovėsi turtus. Kiti, kaip antai Branickiai, ma
tė Rusijoje vienintelę viltį suardyti jiems netinkamą ta- 

i rybą. Jie pataikavo carienei ir žadėjosi su ginklais ran- 
iwkkose ginti jos reikalus. .

• Reikalaudama padėjėjų karui su turkais, carienė pa
siūlė Stanislovui Augustui surašyti tam tikrą sutarimą 
savitarpinės pagalbos. Sutiko leisti pasididinti kariuo
menę iki 100,000 kareivių, bet nesutiko leisti daryti ko
kios nors atmainos vidurinėje valstybės tvarkoje. <

Seime, sušauktam Varšuvoj 1788 m., Prūsų karalius 
per savo pasiuntinį atkalbinėjo seimą, kad nesitartų su 
Rusija. Siūlė savo pagalbą prieš Rusijos pasikėsinimus. 
Tuo padrąsintas seimas nutarė padidinti kariuomenę iki 
100,000; Štakelbergis protestavo; bet jo nebeklausė.

Maža to. Neveizint į Štakelbergio grūmojimus, seimas 
nutarė panaikinti tarybą. Kad padidinus lėšų, reikalin- 

' , gų padaugintai kariuomenei laikyti, nutarė’imti iš dva
sininkų dar 20 nuošimčių nuo pelno, o iš bajorijos po 10. 
Nutarė atimti dvarus iš vyskupų ir paversti juos iždo 
naudai. Be to, 1790 m. seimas priėmė sutarimą Lenkijos 
su Prūsais, kuriame abi susitarusios valstybės pasižada 

• * ginti viena antrą nuo užpuolimų.
.(Prasidėjęs 1788 m. tas seimas tęsėsi iki 1792 m., dėl 

to vadinamas jis ketverių metų seimas.)
Po Prūsų karaliaus įtekme seimas pranešė į Peterbur- 

j gą, kad Rusijos kariuomenei uždrausta eiti su ginklais 
K ■ per Lenkijos žemę ir rinkti joje sau maistą. Tai buvo 

didelis apsunkinimas Rusijas kare su Turkija. Paklus
numas Rusijai buvo tokiu būdu galutinai suardytas. 
Rusija tylėjo. Pakeitė tiktai Štakelbergį' kitu pasiuntinių 

L ■ Vaiguvoje.
šeimas toliau varė savo darbą. Nutarė, kad Lenkijos 

ftžemės negalinčios būti atskiriamos,- kad karalius toli- 
Bpmęsniam laikui nebebus renkamas,, kad miestiečiai galį 

pirktis dvarus, užimti aukštesnes dvasininkų vietas, būti 
valdininkais ir aficieriais, ir kitas reformas.

(Daugiau bus)

i

j# taikikle karo kurstytojų ne
apykantos. Jie bus pirmutinės 
aukos kovoję už tą visos žmo
nijos ^brangiausi turtą — Tai-

tPrie tų linkėjimų jau nebu
vo galima daugiau ko pridėti. 
Nė vienas iŠ svečių nebuvo 
turtuolis. Kiekvienas stengėsi 
pagal išgalę, kąs dolerį, kas 
du, apie pora iš svečių po 
penkinę aukavo. Iš viso susi
darė devyniolika dolerių. Ne
baigta paskutinė dešimkė bu
vo sarmata siųsti į Laisvės 
fondą. Todėl vienas, iš svečių 
dar? dolerį pridėjo prie to, ką 
pirmiau buvo davęs. Tas su
darė i|y gi ai dvidešimt dolerių, 
kurie buvo pasiųsti parėmimui 
dienraščio Laisvės.

Su Šiuomi ir baigėsi Naujų 
Metų sutiktuvėį Juozo Bimb- 
bos naĮnuos^. .Apie antrą vai. 
ryte sykiai ^išsiskirstė p u i-’ 
kiausiojė nuotaikoje. Svečias

Gražios Naują Metų 
sutiktuvės ir parama spauėai

Juozo Bimbos namuose bu
vo surengtos labai kuklios 
Naujų Metų sutiktuvės. Daly
vavo aštuonios poros, neskai
tant šeimininkų. A

Beveik visos lietuvių motė-, 
rys yra gamtos apdovanotos! 
įgimtais gabumais valgių ga^ 
minime. Bet Bimbienė ir jos 
draugės, kurios padėjo jai tą 
vakarienę suruošti, tai jau 
buvo specialiai apdovanotos. 
Dešros, kumpiai, kalakutiena, 
sūriai ir visi kiti gardėsiai taip 
man patiko, kad net ir dabar, 
berašant apie tai, man seilės 
varva. Buvo ir skystimėlio liA 
žuviams pavilginti. Bet sve
čiai, kurie šiek tiek ragavo tų 
gėrimėlių, tai jų te varto j o tik 

. tiek, kad liežuvį truputį pa- 
liauninus, o ne iki to laipsnio, 
kad jį visai sugležinus.

Svečiai užkandžiavo ir ra
miai šnekučiavosi. Kalbos ne- ‘ 
visuomet buvo įtemptai seria- 
ziškos. Nekurie iš svečių pasi
rodė gana puikūs 
humoristai, netoli 
merikoną buvusį 
Will Rodgers. Bet 
buvo rimti pokalbiai apie bė
gančius šių dienų reikalus.

Išskiriant vieną kitą smul
kų biznierių ar profesionalą, 
didžiumoje svečiai buvo Pa- 
tersono audinyčių darbininkai. 
Klausantis jų pokalbių, buvo 
stebėtina girdėti tokį gilų su- 
supratimą pasaulėžiūroje ir 
tokią aiškią ir teisingą jų o- 
rientaciją darbo žmonių rei
kaluose. Net ir didžiausių tai
kos priešų ir reakcijonierių 
jie nedrabstė neapykanta per
sisunkusiomis frazėmis. Jie 
rimtai kritikavo šių dienų karo 

kurstytojus, nurodinėdami jų. 
silpnybes, ir skaitė juos ver
tais pasigailėjimo, kaipo pro
tiškai sergančio žmogaus. Plio- 
vones jie paliko komercinės 
spaudos redaktoriams ir lie
tuviškiems kryžiokams.

šiaip besišnekučiuojant, jau 
ir paskutinė 1951 metų valan
da nuslinko į praeitį su visais 
kitais nesuskaitomais milijo-1 
nais jos pirmeigūnų. Paskuti
nis žodis 1951 metų pasaulio 
istorijai užakcentuotas, galu
tinis taškas padėtas, naujas 
lapas atverstas. Ar jis bus 
toks kruvinas, kaip senasis, 
kurį šimtai tūkstančių’ nekal
tų jaunuolių krauju sušlakstė 
Korėjos karo laukuose, atei
tis parodys.

Vienas iš svečių pakėlė tau
rę, sveikindamas Naujus Me
tus. Norėjo kažin ką jautraus 
ir ugningo pasakyti, bet jam 
nelabai sekėsi, jis daugiau 
jautė, nei galėjo žodžiais iš-- 
reikšti. Bfet visi draugai jį su
prato. Galutinai apsiraminęs, 
jis tarė:

“Draugai, mano Naujų Me
tų linkėjimai —Pasaulinėm Tai
ka. Jos trokšta tūkstančiai, 
milijonai darbo žmonių, jie 
jos trokšta , nuęširdžiai.’ Tai
kos obalsiais dangstosi ir ka
ro kurstytojai: Bet pastarieji 
veidmainiauja. Karo provoka
torių rankose randasi. didelės 
karinės jėgos. Jie turtingi, bet 
jų mažas skaičius. Už taiką 
kovojanti esatne biedni; bet 
mūsų yra daug. Jie mus žiau
riai persekioja. Mūsų uoliau
sius kovotojus už taiką kanki
na kalėjimuose. Jie mus visus 
terorizuoja. Todėl mano nuo
širdžiausias Naujų Metų lin
kėjimas, draugai, daugiau nar

sos, ištvermės ir budrumo ko
voje už taiką. Pasekmingiau- 
sias būdas šioje kovoje, tai 
yra parėmimas progresyvės 
spaudos^ Vienas stiklas alaus 
arba vienas cigaretų pakelis 
mažiau į savaitę, retesnis 
lankymas -mažos vertės jud- 
žio daug žalos nepadarys. 
Bet tas santaupas paaukojant 
spaudos reikalams, labai daug 
gero, ne,tik mums, bet ir dar| j0 gera žinia: 
negimusioms gentkartėms at
neš. Atneš labai daug gero, 
sustiprins energiją ir tų mū
sų drAugų, kurie šiandien sto-

■ vi pirmutinėse eilėse kovoje 
už taiką. Jie yra atvira pirmo-

filosofiški 
sekanti a- 
humoristą 

didžiumoje

Washington, D. C
Lenkijos Ambasados vakarėlis

. • W. •
C^yąu pakvietimą iš Lenkų 

Ambąsados gruodžio 7-tą a- 
teiti ^pasilinksminti su kitais 
kviestais, svečiais ir pažiūrėti 
krutamu' paveikslų, — filmos 
apie Antrf Taikos Kongresą, 
kuris atsibuvo Lenkijos sosti
nėje Varšavoje.

Lenkų Ambasada randasi 
ant 16-tbs gatvės 2640, N. W. 
Pastatas yra didėlis, keletos 
aukštų, iš pilko granito ir ply
tų.- • į-

Įėjus į vidų, svečiai turėjo 
atiduoti pakvietimų korteles. 
Ambasados tarnautojai sutik
davo svečius labai draugiškai.

Laiptais užsilipus ant antro 
aukšto prie pat durų visus 
svečius sutiko ypatiškai lenkų 
ambasadorius su ponia. Vi
siems paspaudė f deginę ir 
prašė eiti į lžwai didelį kam
barį, kuris buvo apšviestas 
šimtais elektrinių., lempučių. 
Senoviniai baldai išpuošta gė
lėmis. Ant stalų išdėstyta 
daug dėžučių su papirosais 
dėl rūkytojų. Papirosai ir deg
tukai iš Lenkijos.

Svečių susirinko apie trys 
šimtai. Visi buvo gerame ūpe, 
linksmūs, rūkė lenkiškus pa
pirosus. Ambasados tarnai 
prieina prie kožno svečių su 
didele torielka rankoje, ant 
kurios pristatyta stikliukų su 
visokiais gėrimais ir užkan
džiais.

Pusė po aštuntos valandos 
vakare visus svečius - pakvietė 
eiti žiūrėti filmą.

Iš pradžios rodė apie ati
dengimą paminklo dėl Felikso 
Dzeržinskio. V. Molotovas, su 
generolui Žukovu atvažiavo 
dalyvauti toje iškilmėje. Ro
do, kaip Varšava yra atstato
ma, kaip visi žmonės, be jo
kio skirtumo: vyrai, moterys 
ir vaikai, kaip vienas, kas ką 
galėdamas, padeda tame 
šventaine atstatymo darbe.

Dideli nauji pastatai išaugo

naudojimo darbo žmonės.
Steponas Joniškietis

_______________________ t________________ ■

Elizabeth, N. J

Šeimininkėms
Avocado Salad

Trys kietai virti kiauši
niai

didelis, smulkiai supiaus- 
tas avocado

3 virtos bulvės
kepukas virtų b u r o k ų 

(arba gali būti namie 
. virti), smulkiai su- 

piaustyti
viena ketvirtoji 

puoduko french 
. ing

viena galva salotos 
druskos pagal skonį. 
Supi austyk smulkiai 

tas bulves, kiaušinius, 
rokus (jei naudoji iš keno,
tai skystimo nepilk). Su
maišyk viską kartu.

Nuplauk salo'tą, išskirs- 
tyk lapus, sudėk ant lėkš
tės po vieną, apdėk tuomi 
mišinių. Jei turi olives, ap- 
dės.tyk ant viršaus visko.

Geriau, 
tai prieš 
valgyti.

dalis 
dress-

vir
bu-

kad padarysi tik- 
pat paduosiant

Grūstos BulvesLikusios
Bulvių košė gali būti taip 

pat gera rytoj ar poryt, 
kaip kad ir tą patį vakarą, 
kurios dienos pietums buvo 
išvirta. Viskas priklauso 
nuo to, kaip padėsi.

Jeigu ilgai buvo palikta 
atidengta, padrika, taip at
šalo, gal bus įėję rūgimo 
bakterijų ar pelėsių, tada 
greit suges. Bet jeigu atvė
so uždengta, arba jeigu iš 
bliūdo sudėtą atgal į puodą 
atkaitinai iki virimo, ir pa
likai atvėsti uždengtą, lai
kysis. t .

Ta pati taisyklė tinka iš»r 
laikymui visokių valgių se
kamai dienai.

Likusiai košei suvartoti 
yra daugybė būtų. Bet be
ne geriausiais bus sekami:

Atpiovus p ą k e p ti ' ant 
skaurados.

Įplakus kiaušinį, išdėsčius 
su šaukštu ant pateptos

> puri.—L&iarik (Liberty) Trečiadieny SaUoia>Jank 9, 1952

blėtos pakepti , pečiuje ar
ba kad ir ant skauraidos.

Įminkius džiovinto pieno 
mažomis bandukėmis pa
kepti pečiuje.

Arba įdėjus į biskelį už
virto pieno atvirti ir bis
kelį paplakti, kad atgautų 
purumą. Bet ne per ilgai 
plakti, nes per ilgai plaka
ma atvirta košė, kaip kad ir 
naujai išvirta, darosi kliji
nė. N. G.
■ ' —.......... 1 . 1 ..........*

[Today’s Pattern

9346 2-io

Pattern 9346: Child’s,sizes 2, 
6. 8, 10. Size 6 overalls, 1% yards< 
35 inch; jacket, 1% yards; blouse, 
1 yard; suspender-skirt, 1% yards. ';

Send THIRTY CENTS In cotne ;

Užsakymą su 35 centais it*\ 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern
Dept., 110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

So. Boston, Mass

--- -- --
Pranas Šiaulis išvežtas 
i Sanatoriją

Ta nelaboji liga iš mūsų j 
tarpo ištraukė dar vieną ne
pavaduojamą, darbštų draugą 
Praną Šiaulį.
Pranas šiaulis skundėsi svei

katos. negalavimu man ypatiš- 
kai apie mėnuo atgal. Bet ve 
staigiai gruodžio 24 d. man 
draugas A. Skairus praneša, 
kad daktaras pripažino P. 
Šiaulį sergančiu plaučių liga.

Turint , laiko . šeštadienį, 
gruodžio 29 d., einu aplankyt 
sergantį draugą Šiaulį, bet jo 
jau nerandu namie. Draugas

l išvežė P. 
šiaulį į Bonnie Burn Sanato
rium, Scotch Plains, N. J.

Draugą P. šiaulį galima ap
lankyt sekmadieniais 1:30 li
gi 4:15 po pietų 
nuo 7 ligi 8.

Nežinau, kaip 
Šiaulio apsieisime, 
platinti įvairių parengimų ti- 
kietus, kalendorius, mokėda
vo labai puikiai gaspadoriau- 
ti L. D. Klube. Jo pastango
mis turime puikų televizijos 
aparatą ir kitus parankamus.

Elizabethietis.

nauji .paovauai 10c* v. 6 w , j a u IltUtUlUU UČUILJC. 

ant „vietos griuvėsių. Sugadin-I A. Stripeika tą rytą
ti namai atitaisomi, ir darbi
ninkai gauna vietos dėl gyve
nimo. ' "

Labai įdomi1 buvo rodoma 
filmą apie Taikos Kongresą 
Varšavoje. Rodoma, kaip 
šiptai delegatų atvažinėja \ į 
Londoną, Anglijos sostinę? 
Mat, tas kongresas turėjo at
likti posėdį Smithfielde. Bet 
Anglijos darbo partijos val
džia uždraudė susirinkti. At- 
fcovai išgirdę tą liūdną prane
šimą nusiminė, nežinojo, kas 
dabar -jiems liko'daryti. Su 
protestu kreipėsi pas Angli
jos valdžią, kad atšauktų už
draudimą ir leistų įvykdyti 
Taikos Kongreso posėdžius. 
Bet atsakymas buvo, vienas ir 
tas pats, “No”.

Bet iš laisvos Lenkijos atė-r 
.pakvietimas, 

kad visi delegatai yra kviečia
mi į' lenkų sostinę, ir vieta bus 
prirengta, kur visi bus laisvi 
išreikšti savo tautų nuomonę 
apie taiką ir protestą ^rieš 

skarą. ?

o vakarais

mes be P. 
Jis mokėjo

Su pradžia metų pasirjžki- 
mc apginti dienraštį Laisvę 
nuo kryžiuočių užpuldinėjimų. 
Gavimas naujų skaitytojų, 
paaukojimas doleriuko-kito ir 
rengimas pramogų Laisvės 
paramai yra mūsų kovos bū
dai apsigynimui nuo kryžiuo
čių atakų. I

Laisvės įstajgoya visada ga- 
litc 'gautr medaus. Karščiuose 

( gerkite lemoliadą su medum.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISAI BOSTONO 

APYLINKEI
Sausio-Jan. 20 d., 1952, įvyks šaunus banke

tas paramai dienraščio Laisvės. Tai yra mūsų 
tradicijiniai metinis banketas apšvieios reikalui. 
Pradžia 5-tą valandą vakare.

Bus kalakutienos ir kitų skanumyhų vaka
riene ir puiki dainų programa. Jau yra už
kviesta mūsų apylinkės garsioji dainininkė 
Ona Mineikytė iš Brockton, Mass., ir kiti dai
nininkai iš šios apylinkės.

Kviečiame visus dalyvauti šiame svarbiame 
pokilyje. Kaip vakariene, taip ir programa bub
site visi patenkinti. Beje, tikimės turėti svečių 
ir iš New Yorko.

Vieta—318 Broadway, So. Boston, Mass.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Įvairios Žinios
Rinkimų i Indijos 
parlamentą išvakarėse

DELI, spal. 22 d.—1952 
metų sausio mėnesį įvyks 
rinkimai į Indijos parla
mentą. Tai bus pirmieji 
rinkimai j šalies įstatymų 
leidžiamąjį organą po to, 
kai Indija buvo padalinta 
1947 metų rugpjūčio mėne
sį ir kai į valdžią atėjo par
tija — Indijos nacionalinis 
kongresas.

Šiuo metu žymi vietų 
daugtima parlamente pri
klauso deputatams nuo par
tijos — Indijos nacionalinis 
kongresas. Tačiau pastarai
siais metais partijos įtaka 
salyje smarkiai sumažėjo 
žymia dalimi dėl to, kad 
partija neįvykdė tų pažadų, 
kuriuos ji davė liaudžiai 
prieš ateidama į valdžią. 
Šalia to. pačios partijos vi
duje vyksta stiprus bruzdė
jimas, ir daugelis žymių 
veikėjų paliko jos gretas. 
Šiuo metu partija Indijos 
nacionalinis kongresas 
deda-visas pastangas, kad 
bent kuriomis priemo
nėmis laimėtų rinkėjų bal
sų daugumą busimuosiuose 
rinkimuose.

Bengalijos laikraštis. 
“Svadchinata” rašo apie tai, 
kad Indijoje rinkimų išva
karėse sustiprėjo policijos 
teroras. Pasak laikraščio, 
policija daro a n t p u o 1 i us 
prieš pažangiųjų organiza
cijų patalpas, rengia jose 
pogromus, suima šalies de
mokratinius veikėjus.
/Komunistų partija ir to

liau tebėra uždrausta Hai- 
derabado, Travankor-Koči- 
no ir Indoro kunigaikštijo
se, o likusioje Indijos teri
torijoje jos nariai persekio
jami..

Indijos kairieji laikraščiai 
pabrėžia, kad,, nors busimie
ji rinkimai vadinami “vi
suotiniais,’’ valdantieji 
sluoksniai savivališkai ati
ma rinkimines teises ne tik 
atskiriems asmenims, bet ir 
ištisoms šalies gyventojų 
grupėms. Kaip praneša In
dijos laikraštis “Naja Sa- 
bera,” 5 milijonai Telenga- 
nos (Haider abado kuni
gaikštijos dalis, apimta 
valstiečių judėjimo) gyven
tojų neteko rinkiminių tei
sių už tai, kad jie prijaučiu 
partizaninei kovai dėl že
mės. Yra žinomi faktai, ka
da rinkimines teisės masiš
kai atimamos moterims. Bi- 

^charo provincijoje, pavyz
džiui, į slaptojo balsavimo 
sąrašus nebuvo įrašyta 2 
milijonai moterų. Radžes- 
tane — 500' tūkstančių, li
ter Pradešo povincijoje — 
200 tūkstančių.

Laikraštis “Krosrouds” 
rašo, kad Indijos vyriausy
bė‘siekia nušalinti nuo da
lyvavimo balsavime Indijos 
karius, nepranešdama kar
eiviams nieko apie būsimus 
parlamento rinkimus.

Kartu su tuo konsoliduo
jasi šalies pažangiosios jė
gos, rinkiminėje kampani
joje stojančios vieningu 
frontu. Tikrasis darbo 
žmonių interesų gynėjas — 
Indijos komunistų partija 
buria apie save visus tuos, 
kurie kovoja už demokrati
nę, laisvą ir nepriklausomą 
Indiją.

I Neseniai Indijos spaudoje 
I paskelbtame Indijos komu
nistų partijos rinkiminiame 
manifeste sakoma, kad par
tija rinkimuose ‘stoja su 
šūkiu sukurti liaudies de
mokratinę vyriausybę, kuri 
atiduos žemę tiems, kurie 
ją dirba, ųącionąlizųps už
sienio kapitalą ir sukurs

NoH'Y(Ht(k</žyWa7liil(iv
Tūkstančiai newyorkieciu 
proteste prieš Smith įstatą

■ Sausio 4-tos vakarą i masi
ni mitingą protestui prieš 
Smith įstatą, St. Nicholas 
Arenoje, New Yorke, atvyko 
apie 5,000 publikos, perpildė 
salę. Iš kalbėtojų pareiškimų 
ir publikos jiems pritarimo 
galėjai suprasti, jog kova už 
atšaukimą to darbininkų ir 
mažumų smauglio įstato ple
čiasi ir stiprėja.

Mitingą rengė 17-kos dar
bininkų vadų komunistų apsi
gynimo (Self Defence) komi
tetas, kuris darbuojasi sukel
ti $250,000 fondą, gauti pa
kankamus advokatus teisia
miesiems apginti ir apie by
loje paliečiamus mūsų šalies 
Konstitucijos ir Teisių Di
liaus klausimus pateikti vi
suomenei teisingą informaci
ją.

Mitingo dalyviai neapribavo 
vien šia byla, kadangi pasikė
sinimas ant liaudies teisių bi
le kur yra išdavas blogų įsta
tų. Čia priimtas pareikalavi
mas, kad prezidentas Truma- 
nas veiktų patraukti teisman 
ir nubausti žmogžudžius, ku
rie nužudė kovotojus už neg
rų ir visos liaudies teises Mr. 
ir Mrs. Moore, Floridoje.

Mitingas taipgi reikalavo, 
kad patsai prezidentas Tru- 
manas iškeltų reikalavimą 
tuojau atšaukti Smith įstatą. 
Ir pasiųsti sveikinimai perse
kiojamiems einant tuo įstatu 
darbininku vadams Kaliforni
joje, Pittsburghe, BĄlthnorė- 

"Klasta ir Meilė”

nacionalinę pramonę. Ši vy
riausybė turi nutraukti ry
šius su Britų imperija, pa
šalinti anglus iš Indijos gin
kluotųjų pajėgų ir sukurti 
nacionaline armiją.

Kairiosios partijos, pa
žangiosios profsąjunginės 
ir valstiečių organizacijos 
jau susivienijo daugelyje 
šalies rajonų. Pres Trast of 
India’ agentūros, laikraščių 
“Hindustan Taims” ir Kros
rouds” pranešimu, kairiųjų 
partijų rinkiminiai blo- 
k a i sudaryti Bombėjuje, 
Macharaštre, Vakarų Ben- 
galijoje^ Ęictiareję. Kelyje 
ir kitose Indijos dalyse.

Lietuvių Liaudies Teatro 
pastatymas Šilerio didžiosios 
dramos “Klasta ir Meilė”, 
sausio 6-tą, praėjo visais atž
vilgiais sėkmingai. Atvykusie
ji kultūringai praleido pus
dienį ir pastiprinti lietuvių 
liaudies meno reikalai.

Greta teatro mylėtojų Rich- 
mond Hill-Brobklyno gyvento
jų, Liberty Auditorijoje ma
tėsi svečių ir iš toliau, susido
mėjusių pamatyti dramą, 
statomą centralinėmis spėko
mis. Iš Hartfordo atvyko 
Šilkai, Kazlau, C. Miller. Iš 
Philadelphijos — Merkių šei
ma,* H. Matis, iš Waterbury— 
Kristina Stanislovaitienė, iš 
Worcester — M. 1$ Sukac
kienėj Ir atvyko po porą, tre
jetą is. artimosios New Jersey 
ir iš Long Island lietuvių ko
lonijų.

Iš Naujosios Anglijos gal bū
tų buvę irxlaugiau, bet tik drą
siausieji rizikavo bristi per gi
lų sniegą. Gale praėjusios sa
vaitės ten daug prisnigo. Ste
bėjosi atvažiavę ir Auditori
jos kieme pamatę aplink pa
dabintą ęglutę tebežaliuojan
čią žolę.

Veikalo jr vaidybos “Klas
ta ir Meilė” išsamų aprašymą 
rasite Meno Skyriuje, telpan- 
čiame Laisvėje šeštadienių 
laidos^. Rep.

je, Ilawajuose.
Taipgi audringomis ovaci

jomis pasveikinti darbininkų 
vadus gynusieji drąsūs advo
katai Harry Sacher ir Abra
ham Isserman. Pirmajam tei
sėjas uždraudė praktikuoti 
advokatūrą, o antrąjį suspėti-? 
davo už tai, kad jie gynė dar- 
binipkų vadus, kaip to reika
lauja mūsų Konstitucija, Tei
sių Dilius ir pačios advokatų 
profesijos priesaika.

Vyriausiais kalbėtojais mi- ’ 
tinge buvo patys teisiamieji: 
Pettis Perry, Elizabeth Gur
ley Flynn. Taipgi kalbėjo S. 
W. Gerson, Claudia Jones, Al
bert F. Lannon, Isidore Be
gun, Arnold Johnson. George 
Blake Charney pirmininkavo. 
Ir kalbėjo teisiamųjų gynėjas 
Vito Marcantonio, American 
Labor Party pirmininkas New 
Yorko valstybėje, buvęs korf- 
gresmanas.

Pettis Perry buvo ypačiai 
pasveikintas pripuolusią tą 
dieną 55 metų amžiaus sukak
timi ir varde mitingo rengėjų 
Flynn jam įteikė dovaną—lai
krodėlį. Jinai ir Pei;ry, skai
tomi šioje byloje vyriausiais 
vadais, reikalavo teisėjo ir 
gavo teisę būti patys sau ad
vokatais, savęs gynėjais.

Mitinge įvykdyta rinkliava 
apsigynimo fondui. Ji buvo 
duosni. Viena unija įteikė 
$200. Ir buvo kitų stambių au
kų nuo organizacijų ir asme
nų.

Iš klubieciu susirinkimo
Sausio 4 d,. įvyko Lietuvių 

Amerikos Piliečių Klubo meti
nis susirinkimas savoje patal
poje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Kaip paprastai, 
metiniame susirinkime būvo 
pateiktas raportas apie klubo 
finansinį stovį.

. Juozas Draugelis ir Juozas 
šaltys, knygų peržiūrėtojai, 
pranešė, kad mūsų klubas 
puikiai gyvuoja finansiškai.' 
O' tos raštiškos pereitų metų 
atskaitos, kurias visi nariai 
gavo, tai jas teks tik numesti 
į gurbą. Sekretorių yra pada
rytos stambios klaidos, sie
kiančios $10,000. Taip biz
nio skyriaus, taip ir pašalpi- 
nio skyriaus nariams išleistos 
spausdintos atskaitos neatitin
ka pagal knygose rodomus 
finansus. O kiek čia priešme- 
tiniame susirinkime buvo ler- 
mavimų su šmeižtais ir kalti
nimais board-direktorių ir 
gaspadoriaus J. Zakarausko. 
Tačiau pasirodė, kad board- 
direktoriai nemiega, bet mūsų 
gerbiami sekretoriai, vesdami 
finansų knygas, buvo užsnū
dę. Broliai, liaukitės su tokio
mis stambiomis klaidomis juo
dinti nekaltus žmones.,.

Dėl tos klaidos klubo nariai 
neturės praėjusių metų ats
kaitos. Mano supratimu, turė
tų klubas išleisti savo nariams 
naujas atskaitas, kad1 jie ži
notų sayo organizacijos stovį.

Buvo atsiųstas laiškas nuo 
neregių ligoninės, prašantis 
aukų. Paaukota $2.50.

Antanas Zizas pakėlė klau
simą, ką darysime su senesnio 
amžiaus naujų narių priėmb 
mu. Po trumpo pasikalbėjimo 
nutarta, kad ir 1952 metais 
.per visus metus nariai būtų 
priimami iki 45 metų anyžiaus. 
Taigi, senesnio amžiaus lie-, 
tuviai turite progą tapti Lie
tuvių Amerikos Piliečių J<lu- 
bo nariu.

Klubas turi nuosavą namą 
su bizniu ir didelėmis svetai 
nėmis, puikiai gyvuoja.

Po susirinkimo, kaip ir kas 
metai po metinio susirinkimo^ 
visi nutarė gerti bačką alaus. 
Apatinėje svetainėje susirin
kę patuštipo bačką alaus - ir 
pora tuzinų kęįąučįškų “vil
telių” sutaisyta. J. S..

Iš LDS1 kuopos 
metinio susirinkimo

Brooklyn, N. Y. — Sausio 
2 d. L. A. P. Klubo svetainėje, 
280 Union Avė., atsibuvo me
tinis susirinkimas. Kadangi 
dėl Naujų Metų Šventės buvo 
nukeltas iš antradienio į tre
čiadienį, tad ir narių atsilan
kė neskaitlingai. Atvyko gal 
tik tie, kuriems būtinai reikė
jo pasimokėti, kad nesusi- 
spenduotų.

Atsilankiusieji pasimoka ir į 
lėšų fondą po $1.

Finansų sekretoriaus ir 
trustistų raportai: Su pradžia 
šių metų . kuopoje narių yra 
219. Praeitais metais mirė 4 
nariai. Pomirtinių ir pašalpo
mis per mūsų kuopą išmokė
ta $4,504.65. Viso išlaidų (su 
mažomis išimtimis viskas pa
siųsta centrui) $4,380.47. 
Kuopos ižde lieka $124.18.

Sekantis susirinkimas (ku
ris įvyks 5 d. vasario) nutar
ta šaukti atvirutėmis, nes ja
me nominuosime kandidatus į 
LDS Centro Tarybą.

Metinis kuopos bankietas į- 
vyks 8- d. kovo-. Kai tiktai bus 
gatavi tikietai, visi nariai tu
rėtų pasiimti pardavinėti, kad 
bankietas būtų pasekmingas.

Prdt.' sekretorius^
M. Stakovas.

Čigones “pašposavo”
Į vienos drabužių firmos 

raštinę New Yorke 320 Eighth 
Ave., 19-me aukšte, atėjo po
ra' puošnių čigonių, ar gal 
šiaip gudruolių, lošiančių “či
gonėmis, ir pradėjo savaip 
neva šposauti po raštinę. Jos 
siūlėsi išburti ateitį, o negau
nant tam klijentų, prašė duo
ti pinigų.

i

Knygvedė tuo tarpu rokavd 
algas. Viena užeivė priėjusi 
knygvedei iš užpakalio ir pa
spaudusi nugaron kuo kietu, 
o kita ranka siekusi pinigu. 
Knygvedė tai . paskaičiusi už 
šautuvą ar peilį, nesipriešino. 
Bet tuo tarpu tai pastebėjęs 
savininkas, privertęs čigonę 
tuos pinigus paleisti ir stumte 
jas išstūmęs iš raštinės, i

Ta paskiausieji bausmė, at
rodo, čigonėms buvusi taip 
pavojinga, kaip kad būtų 
varlei įmetimas jos į prūdą. 
Kol jie pinigus perrokdvo, įsi
tikino, kad iš buvusių ant sta
lo $950 čigonei kaip nors pri
lipę $196. Savininkas pasi-’ 
šaukė policiją, bet vikrių či
gonių niekur nebeatrado.

Buvę iš Kalifornijos par
skrido atostogų lėktuvu, 52 
marinai, negalėdami gauti 
lėktuvo laiku sugrįžti, pasi
samdė sau visą lėktuvą. Už ji 
atsimokės valdžiai išskaitant 
iš jų karinės algos.

Plieno trusto magnatai: “Mums tik tenka kietai lai- 
i kytis, kad išgelbėjus mūsų šalj nuo plieno darbinin

kams algų pakėlimo pavojaus.” 
r**

Dienraščio '‘Laisves”

BANKETAS
ir Dalininkų Suvažiavimas

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS '

Drs. Stenger & Stenger
Sekmadienis

Sausio January 27-tą
Suvažiavimo pradžia 12-tą vai. dieną , 
Vakarienes pradžia 6-tą vai. vakaro 

šokiai seks tuoj po vakarienes
G. Kazakevičiaus orkestro muzika

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vakarienes ir šokių biletas $3.00 
sĮžanga vien šokiams 75c (įsk. taksus)

/ ■' < /’’**.

Biletai šiam puikiam pokiliui jau 
parduodami; skubinkitės įsigyti!

Kita mergšė tapo 
išprievartauta

North Babylon, Long Islan
de, praėjusį šeštadienį jaunas( 
vyriškis pasigavęs 12 metų 
mergšę ant kelio, įsitraukęs ją 
į savo auto, nusivožęs į už
miestį ir išprievartavęs.

Netoli tos pat vietos pana
šiai atrodantis vyriškis bandęs 
pasigauti kitą, 13 metų mer
gaitę, bet jinai suspigus ir 
spėjusi pabėgti.

Kadangi vieta yra tiktai už 
10 mylių nuo tos-vietos, .ku
rioje buvo išprievartauta ir! 
nužudyta 12 metų mergaitė’ 
Lyd i ja K itch nėr, spėjama, 
kad gal tebesiautėja po apy
linkę tas pats blogdarys.

šeštadienį užpultosios mer
gaitės pasakoja, kad užpuoli
kas buvęs barzdotas, tarp 
25-35 metų amžiaus. Jis va
žiavęs žaliu Dodge auto, ku
rio numerio jos negalėjusios 
pamatyti, nes užgesinęs švie
sas.

Į reakcinių baltųjų “super
man ų” nužudytosios Mrs. 
Moore laidotuves, kaip kad ir 
laidojant liaudies vadą, jos 
vyrą Harry T. Moore, iš New 
Yorko pasiųsta delegacija.

Delegacijos negrų ir baltų
jų organizacijų nuvyko ir iš Į 
kitų valstybių.

Mrs. Moore mirė už poros . 
dienų po vyro palaidojimo. Iš 
karto buvo manyta, kad ji 
pasveiksianti nuo sužeidimo, 
kuomet reakcininkai išsprog
dino jų namelį ir užmušė jos 
vyrą.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Ilewcs St.

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

—už griežtai žerųas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone E Ver green 4-8174
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Optometrists
394-398 BROADWAY 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

4 pusl.-Laisvė (Liberty)^Treciadien., Sausio-Jan. 9, 1952

MIRĖ f
Rose Bačanskas, gyvenusi 

115 Fountain Ave., Brookly- 
ne, mirė sausio 6-tą. Pašarvo
ta Stephen’s Funeral Home, 
Inc., 2601 Pitkin Ave., Brook- 
lyne. Laidos ketvirtadienį, 
sausio 10-tą, šv. Jono kapinė
se. Pamaldos St. Michaels 
bažnyčioje 10 vai.' ryto.

Liko liūdesyje vyras Joseph 
ir sūnus Joseph, seserys Mary 
Kanopa, Julia Knight, Anna 
Buzęlis, brolis Joseph Mikato- 
vičius.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

LLD 188 kuopos susirinkimas, 
pirmą kartą šiemet, įvyks sekma
dienį, sausio (Jan.) 13 d., 11-tą vai. 
ryto, 2934 Yemans St., viršui rusų 
restauranto. - Tai bus 1 metinis susi
rinkimas, kurie tik galite malonėki
te dalyvauti, nes turime galybę 
svarbių dalykų aptarimui.
(6-7) —LLD Narys,

WORCESTER, MASS.
XLDLD 155 kupos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 14 d. Sausio (Ja
nuary), kaip 7:30 vai. vakaro, Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott St. Ma
lonėkite visos narės dalyvauti ir 
naujų atsiveskite. — A. W. (5-6)

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Klubas rengia 

Kugelio Vakarienę. Pradžia 7:30 v. m 
vak., Sausio (Jan.) 12,1952 m., Liet, 
Tautiško Namo apatinėj svetainėj,® 
kampas Main ir Vine Sts. Bus ir'j^ 
muzikantai šokiams. Kviečia visas ir 
visus atsilankyti. — Komisija.

(5-6)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimae įvyks 

sausio 13 d., 10:30 v. ryto, 29 En
dicott St. Čia draugai esate kvie
čiami visi su pirmu 1952 metų susi
rinkimo pasirodyti, kaipo garbingos 
draugijos nariais. Dalyvaudamas su
sirinkime tą galėsi įrodyti. Mum vi
siem rūpi, kad LLD ir jos gražūs 
darbai gyvuotų.—J. M. Lukas, sekr.

(5-6)

Automobilių Technikos
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku

Baigus mokyklą 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

>

«

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6888

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




