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Su čikagiečiuis. 
Valio, vilniečiai! 
Tik nebeturi aukų

Nesutelpa nė širdin, nė 
bažnyčion.

Rašo A. BIMBA

atrodo, tai neužilgo 
pasidės Leono Pruseikos by
la. Jo gynimu rūpinasi Sve- 
turgimiams Ginti 
Komįtetui reikia 
par
šia šventa negyvena.

Gerai darbuojasi 
Komitetas, bet 
svarbiu reikalu 
šuktelėti.

Leonas Pruseika ir Vincas 
Andrulis persekiojami už jų 
darbininkišką veiklą, 
žmonės ir turime jų 
fnu rūpintis.

Komitetas, 
finansinės 

os. Advokatai juk dva-

Lietuvių 
galėtų šiuo 
ir smarkiau

Darbo 
apgyni-

Nutarė remti vakarų Europos 
armiją, Ke\ neprisidėt prie jos

čikagie-Pastebėjau, kad 
čiai jau renka pasveikinimus 
Laisvės šėrininkų suvažiavi
mui. Jie visuomet storai Lais- 
vęs suvažiavimus pasveikinda- 

7 Tikėkime, kad gerai pasi- 
'-’flĮjys ir šiemet.

Visi ir visur laisviečiai pra
šomi pasirūpinti suvažiavimui 
sveikinimais. Laiko nebe daug 
paliko. Suvažiavimas 
šio mėnesio 27 d.

jvyks

širdies 
vilnie-

Karštai ir iš gilumos 
sveikinu mūsų draugus 
čius. Jie gerai ir sėkmingai 

Vbaigė vajų sustiprinimui dien
raščio Vilnies. Pasirodo, kad 
kai visos sąskaitos bus suves
tos, jie bus gavę aukų virš 
dešimt tūkstančių dolerių.

Gerai, taip ir reikia. Pažan
giosios spaudos išlaikymas 
yra visos pažangiosios visuo
menės reikalas. Nė vienas 

v nesijaučiame biednesniais ar- 
bavjyuąkriaustais, kurie su do
leri kitu parėmėme dienraš^ 
tį Vilnį per šį vajų.

r

Bet Štai ką aš sužinojau. 
Čikagoje Yabai mažai teiŠpla- 
tinta LLD N^Įotęrų Komiteto 
išleistos labai svarbios ir vi
siems naudingos knygutės 
“Kaip Būti Jaunam Net ir 
Senatvėje.”

Kodėl? Kur nors yra apsi
leidimo. Truputį sarmata, kai 
visiškai mažytės kolonijos 
pralenkė tą amerikinį Lietu
vos “Kauną.” /

Nors pavėluotai, bet gerai, 
kad Vilnis išleido kalendorių. 
Kaina tik 50 centų. Reikia jį 
smarkiai paplatinti po visą 
Ameriką.

pranesa, 
ir tebegy- 
Vyriausias 
ir darbui

Lie-

Smbtoninė Dirva 
kad dar tebeveikia

' vSipja “Lietuvos
Tribunolas.“ Gyva
pasiruošusi tebesanti ir 
tuvos prokuratūra.“

Visa nelaimė tik tame, kad 
tos dvi smetoninės budeliškos 
įstaigos nebeturi aukų — ne
beturi Lietuvos valstiečių ir 
darbininkų teisimui mirtin ir 
šaudymui. >

Dirva reikalauja, kad bent 
jau VLIKo ginčas su Lozorai
čiu būtų atiduotas “Lietuvos 
Vyr. Tribunolui“ ir ’“Proku
ratūrai“ išspręst. Paremiu tą 
reikalavimą. Gal tik taip ir 
tebus galima atsikratyti pre
lato Krupavičiaus ir šefo Lo
zoraičio.

Egypto 
G am h our 
paskelbė,

P ■ 1

riaus George

savaitraštis “ai 
ai Misry” viešai 

kad jis užmokės 
penais tūkstančius dolerių už 
nužudymą anglų komandie- 

! Erskine, ir po 
penkis šimtus dolerių duos už 
nudėjimą kiekvieno anglų ka
rininką!

Kgyįjto valdžia sako, jog 
,s laikr^štik naudojasi spau- 

laisve ir nieko ji jam ne-

Well, ar geriau, ar žmoniš
kiau' elgiasi Amerikos komer
cinė spauda, kuri atvirai agi
tuoja už masinę žmonių sker-

Darbo Žmonių 
Dienrašti* 

Kaina $7.00 Metam* 
Queen* Apskrity $8.00 

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

Trumanas ir Churchillas 
P — • • • —

susitarė trimis karinės 
politikos klausimais

prez. 
rem-

slapti pokalbiai tar 
Trumano ir Anglijo!
jero Churchillo. Viešai pa
skelbta tiktai jųdviejų susi
tarimas trimis sekamais 
punktais, būfent:

Jungtinės Valstijos ir 
Anglija uoliai rems genero
lo Eisenhowerio pastangas 
sudaryti tarptautinę vaka- 
k arų Europos armi j ą, 
įtraukiant į ją ir vokiečius. 
Bet pačios jungtinės Vals
tijos ir Anglija neprisidės 
prie tos armijos. ,

Taip sustiprinti Atlanto 
kraštų sąryšį, kad jis “rei
kale” galėtų tuojau daryti 
karinius žygius.

Amerika duos Anglijai 
reikalingų ginklinių me
džiagų.

Be to, neoficialiai buvo 
pranešta, • kad Churchillas 
taipgi prašė atidengti kai 
kuriuos atominius sekretus

iParyžius.—Francijos už
sienio reikalų ministras Šu
manas pageidavo paliaubų 
tarp francūzų ir Vietnamo 
liaudininku, v

Streikas sustabdė
H-bombos fabriką

Aiken, S. Carolina. — 
Streikuoja apie 15,000 dar
bininkų, sulaikydami staty
mą milžiniško fabriko, ku
ris gamins medžiagą hy- 
drogeninei-pragarihei. bom
bai.

Streikieriai — mechani
kai, išvežiotojai ir kiti — 
priklauso Darbo Federaci
jos unijoms. Unijų vadai 
sako, tai “sau v ai iš kas” 
streikas, be viršininku 
gyrimo. z
Amerikonai nesutinka 
laikyt Paryžiuj kitą 
J. Tautų seimo sesiją 

Paryžius. — Daugelis 
ropinių ir Lotyniškosios A- 
merikos kraštų pageidauja, 
kad Jungtinių Tautų seimo 
sesija šiemet rudenį vėl bū
tų laikoma Paryžiuje.

Amerikonai būtinai rei
kalauja laikyti New Yorke 
tą sesiją.

uz-

eli

dynę ? Ji visiškai neturi teisės 
piktintis egyptiečių savaitraš- 
č i o krau j agėriškumu.

P. J. žiūrys bara kunigus, 
kam jie religiją ir poterius 
mąišo su politika. Girdi, “palL 
kiriie maldą, tikėjimą, kur 
priklauso — širdyje, namuo
se, bažnyčiose...”

Nežinau, kur iki šiol šis 
‘'mokytojas“ gyveno, jog ne
žino, kad malda ir tikėjimas 
jau labai, labai seniai pavers
ta stipriausiu ir pikčiausiu po
litikos įrankiu. Baisiai nuo gy
venimo atsilikęs žmogus' ban
do mokyti pasiutusiai gudrius 
klerikalus, ką jie turėtų da
ryti su maldomis. 

ir leisti šioje šalyje išban
dyti pirmąją anglų atom- 
bombą, kuomet jie pasiga
mins ją’.

Suprantama, kad Church
illas prašė pinigų, bet tatai 
oficialiai neskelbiama.

Iranas pirksiąs karo 
laivus apsigynimui 
nuo anglą

Teheįran, Iran. — Iranas 
planuoja pirkti karinius lai
vus, kurie gintų didžiuosius 
aliejaus (naftos) apdirbimo 
fabrikus Abadane nuo an
glų, sakė Hussein Makki, 
sekretorius premjero' Mos- 
sadegho Tautinio Fronto. 
Tie karo laivai taip pat 
sergėtų prekinius laivus, 
gabenančius Irano aliejų, 
parduodamą kitiems kraš
tams.

“Jeigu priešas (anglai) 
paleistų bent vieną šūvį 
Persijos-Irano Įlankoj, tai 
čia ir prasidėtų trečias pa
saulinis karas,” ’ pridūrė 
Makki.

(Anglija grūmojančiai 
įspėjo kitus kraštus, kad 
nepirktų iš Irano gazolino, 
kerosino ar kitų naftos pro
duktų.)

Sovietai pagerbė Malenkovo 
50 m. amžiaus sukaktį

Maskva. — Sovietų vy
riausybė ir spauda pagar
biai minėjo 50 metų am
žiaus sukaktį Georgo M. 
Malenkovo, Komunistų Par
tijos politinio biuro nario..

Visi Maskvos laikraščiai 
atspausdino Malenkovo pa
veikslą . Sovietų Komunisr 
tų Par ;ijos centro komite
tas svęikino Male n k o v ą 
kaip “tikrą Lenino mokinį 
ir Stalino draugą - patarė
ja” !

Sovietu ministru taryba Š’UP° aštuonis vadus šai- 
apdovanojo Malenkova Le^os, kuri vogė brangius au-

)rdenu — aukščiau-nino
siu sovietinės garbės žen
klu.

Svetijnšaliai koresponden
tai spėliojo, kad Malenko
vas “paruošiamas kaip 
Stalino įpėdinis,”

NORVEGŲ KASYKLOS 
SPROGIMAI UŽMUŠĖ 
15 MAINIERIŲ

Oslo, Norvegija. — Įvyko 
du sprogimai valdiškose 
Norvegijos angliakasyklose 
šiaurinėse Spicbergen salo/ 
se. Užmušė 15 mainierių ir 
sužeidė šešis.

Klastingas 10-dolerinės
New York. — Paplito 

falšyvoš 10-dolerinės. Jos 
padirbtos vardu Chicagos 
Federalio Rezervo Banko 
1950 metų pinigų laidos.

KOMPANIJA KALTA UŽ 119 
ANGLIAKASIŲ PRtŽUOYMJ

Washington. — Valdžios 
Kasyklinis Biuras surado, 
jog per kompanijos apsilei
dimą įvyko sprogimas New 
Orient angliakasy kloję ties 
W. Frankfortu, Ilk, pernai 
gruodžio 21 d., kur užmuš
ta 119 mainierių. v

Kasykliniai federates val
džios inspektoriai patyrė, 
kad:

Kasykloje buvo per daug 
pritvinę eksplodu o j a n č i ų 
dujų ir smulkių anglies dul
kių. Kompanija turėjo įtai
syti įrengimus toms du
joms ir dulkėms ištraukti,

Kiek pelnagrobiai pabausti, tiek 
taksai jiems sumažinami

Washington. — Federalis 
teismas dėl išieškojimų nu
sprendė, kad:

Jeigu valdžia uždeda biz
niui piniginę < pabaudą už 
kainų kontrolės peržengi
mą, tai biznis gali tokia pat 
suma pipigų s.umažint savo 
taksus valdžiai.’

I

Teismas laiko “paprasto
mis ir reikalingomis biznio 
išlaidomis j pinigines - bau
das už kainų kontrolės įsta- taksų.

Izraeliečiai, sakoma, 
nukovė 7 egiptėnus

Kairo, Egiptas; — Čio- 
naitinis egiptėnų laikraštis 
Ahram rašo, kad Izraelio 
kareiviai peržengė paliaubų 
liniją, įsiveržė į Gaza uos
tą; nukovė 7 egiptėnus - 
arabus ir sužeidė 4 kitus.

Pasak Ahramo, izraelie
čiai šaudė iš patrankų ir 
mėtė “Molotovo bombas.”

Kairo, Egiptas. — Jau 
kelintą dieną streikuoja 1,- 
500 egiptėnų Suezo kanalo 
darbininkii prieš anglus.

Valdžios agentai užklupo 
automobilių vagių saiką

FBI šlapNew York 
tosios policijos agentai su- 

tomobilius, perdirbinėjo jų 
numerius ir šmugeliavo. į 
Meksiką, Kubą, Venezuela 
ir kitus Lotynų Amerikos o
kraštus.

Už tokius vogtus auto
mobilius, kaip Cadillac, ra- 
ketieriai ten gaudavo iki 
$7,500.

Teisėjas atima 2 komunistų 
advokatam teises

------------ /

New York. Fęderalis 
apskrities teisėjas Carroll 
C. Hincks visai atėmė tei
sę advokatui Harriui Sa- 
cheriui, ginti žmones fede- 
raliuose teismuose, o advo
katą Abrahamą J. Isser- 
maną suspendavo dvejiems 
metams nuo bylų fęderą- 
liuose teismuose.

bet neįtaisė.
Kompanija vartojo ne

sutvarkytas, kibirk š č i u o - 
jaučias elektrines mašinas. 
Tos. kibirkštys padegė du
jas.

Kompanijos pareiga buvo 
apibarstyti kasyklos grin
dis žvyrais bei smulkiai su
trintomis uolomis, kad su
laikytų anglies dulkes nuo 
kilimo aukštyn; bet kompa
nija to nepadarė.

Valdiniai tyrinėtojai at
metė kompanijos pasakoji
mą, būk mainierio cigare- 
tas užkūręs tą sprogimą.

tymo laužymą.
Tokį sprendimą federalis 

teismas * padarė, užgirda- 
mas Hershey Smetonos 
kompanijos apeliaciją iš 
Harrisburgo, Pa.

Kompanija 1942 metais 
buvo nubausta $65,509 už’ 
tai, kad pardavinėjo Smeto
ną aukštesnėmis kainomis, 
negu buvo įstatymais nu
sakyta. Dabar kompanija 
atmuš tą pabaudą nuo savo

Amerika pasirašė naują į
sutarti su Jugoslavija

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pasirašė* naują 
trejų metų sutartį dėl me
džiaginės pagalbos Jugo
slavijai.

Jugoslavijos Tito valdžia, 
pagal šią sutartį, gaus iš 
Amerikos maisto ir įvairių 
maisto medžiagų. Tito už 
tai pasižada stipriai laiky
tis vakarų fronto prieš So
vietų Sąjungą.

Jugoslavija taip pat duo
da' Amerikai karinių meta-

Kyšininkas generolas tapo 
pažemintas iki pulkininko

Washington. — Armijbs 
valdyba numušė generolą 
Davidą Crawfordą iki pul
kininko laipsnio. Crawfor- 
da§ pažemintas tjodėl, kad 
ėmė kyšius iš fabrikantų ir 
už tai darbavosi, kad val
džia duotų jiems karinių 
darbų užsakymus. Taip jis 
darė, būdamas ta'nkų arse
nalo komandierium Detro
ite..

Dabar Crawford išsiųstas 
Turkijon, kaip karinės ame
rikonų misijos narys.

Lisbon, Portugalija.—Fa
šistinė Portugalijos valdžia 
areštavo eilę žmonių; sako, 
jie suokalbiavę nuverst ją.

Saėher ir Tsserman bau
džiami už tai, kad, ginda
mi 11 komunistų vadų, 1949 
metų byloje, pasak Hinck- 
so, “per> daug rėkavę, per 
ilgai kalbėję ir neklausę 
teisėjo Medinos patvarky
mų.” s

Šiaurinė Korėja atmeta 
amerikonų pakeistą planą 
dėl belaisvių grąžinimo
Korėjos liaudininkai atkariavo 
pozicijas; smarkėjo mūšiai ;

Korėja, saus. 9.—Ameri
konai pertaisė savo planą 
dėl apsikeitimo belaisviais 
su Š. Korėja. Bet plano bran
duolys liekasi tas pats — iš 
pradžios amerikonai sugrą
žins lygiai tiek belaisvių

Valdžia tikisi išgaut 
$100,000,000 taksy iš 

| N. Y. - N. J. raketieriy 
t •

New Yorke ir gretimoj 
New Jersey darbuojasi 
360 valdžios agentų, kad 
išgautų 100 milijonų dole
rių taksų iš 4,000 raketie- 
rių ši'oje apylinkėje.

Taksų agentai todėl šni
pinėja pelnus gemblerių, 
narkotinių svaigalų šmu- 
gelninkų, prostitucijos biz
nierių, automobilių vogimo 
šaikų. plėšikų vadų, prie
plaukų gengsterių ir viso
kių profesionalių žulikų.

Tarp raketierių vadų, iš 
kurių valdžia ketina išverž
ti taksus, yra Frank Costel
lo, Joe Adonis ir kiti, kurie 
milijonus dolerių pelnė iš 
visokiu raketų. € k

Japonų premjeras tiktai
Čiangui pripažįsta Kiniją

Tokio, Japonija. — Kores
pondentai užklausė Japoni
jos premjerą Yošidą, kaip 
Jis žiūri į Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Yošida atsakė, kad Japo
nija “negali susidėti nei su 
šiandienine Kinijos valdžia 
nei su kitais komunistiniais 
kraštais.”

Yošida pripažįsta Kiniją 
tiktai Čiang Kai-šeko ki
nams tautininkams, subė
gusiems į Formozos salą. 
Ketina pasiųsti ir savo “ge
ros valios ambasadorių” 
pas Čiang Kai-šeką.

Yošida paneigė' Stalino 
naujametinius linkėjimus 
japonams — pasiliuo s u o t i 
nuo Amerikos karininkų.

Lenkija nusmerke 5 kaipo 
Amerikos atsiųstus šnipus

Varšava. ?-Karinis Len
kijos teismas nusmerke su
šaudyt penkis lenkus kaip 
Jungtinių Valstijų atsiųs
tus šnipus, teroristus bei 
ardytojus.
•' Pranešama, jog teisme 
jie prisipažino, 
niai Amerikos agentai at
siuntė juos iš 
Lenkiją. - •

kad kari-

užsienio į

Dalinai apsi-ORAS, — 7 
niaukę, šaltoka.

šiaurinių korėjiečių ir kinų, 
kiek Šiaurinė Korėja sugrą
žins amerikonų ir jų tal
kininkų; bet, galų gale, bus 
apsimainyta visais kari
niais. belaisviais. . ; /

Šiauriniai korėjiečiai at
metė šį pasiūlymą; sako, 
jis reiškia, kad amerikonai 
nori laikyti nelaisvėje de
šimtis tūkstančių šiaurinių 
korėjiečių ir kinų per neri
botą laikotarpį.

Šiauriniai korėjiečiai pa
kartojo savo reikalavimą— 
vienu žygiu apsikeisti vi
sais belaisviais.
KARO VEIKSMAI

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai, smarkiai atakuoda-. 
mi, privertė amerikonus pa
sitraukti iš dviejų svarbių 
pozicijų kalnuose netoli 
Panmundžomo, kur eina 
derybos dėl paliaubų. A- 
merikonai stengiasi at
griebti tas pozicijas. Smar- 
kėjai kautynės.
Šiauriniai korėjiečiai pra

nešė, kad šūviais iš patran
kų nukirto 4 amerikinius 
lėktuvus ir sužalojo 3 kitus.

Anglija ir Francija prašo 
{Amerikos talkos karams 
Vietname ir Malajo j

Washington. — Atvykę 
Anglijos ir Francijos gene
rolai prašo daugiau ameri
kinės paramos savo karams 
pietinėje Azijoje. Prancū
zai ten kariauja prieš Viet
namo liaudininkus, Indo- 
Kinoje, o anglai prieš Ma
la jos patri jotus.

Aukščiausi Amerikoj ka
rininkai penktadienį tarsis 
su anglų ir francūzų gene
rolais, kaip galėtų geriau
siai jiems, padėti.

New Yorko Times prane
ša, kad taipgi bus planuoja
ma karinė Anglijos, Fran
cijos iv Amerikos sąjunga 
“pietinei Azijai 'gipti nuo 
komunizmo.” ' ■,

Turkija reikalauja lygybės 
kaip Atlanto sąryšio narys

Paryžius.— Turkijos val
džia oficialiai pranešė Jung- 
tinėms Valstijoms, Franci- 
jai ir Anglijai, kad Turkija 
turi būti pripažinta lygia
teisiu karinio Atlanto są
ryšio nariu. * O jeigu r\e, 

iš to sąryšio.
Turkija . reikalai j a pa

skirt jai tam tikrą “garbin
gą. frontą” prieš Sovietus 
ar jų draugus.^ Nenori bū
ti tiktai Amerikos - Angli
jos p|istumdėle.

ai

Korėja.—Nepadaryta jo
kio žingsnio pirmyn link 
paliaubų.
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EISENHOWER KANDIDATUOS
GENEROLAS EISENHOWER, pagaliau, prabilo. Jis 

pasakė: (1) esąs republikonas, (2) jei republikonų par
oti jos suvažiavimas jį nominuos (draftuos) prezidento 
vietai, jis kandidatūrą priims, (3) bet nesitrauks iš da
bartinės savo vietos tol, kol būsiąs nominuotas ir pa
šauktas “aukštesnėms pareigoms eiti.”

Taigi, viskas aišku! “Mįslė” išsiaiškino, nors ji buvo 
aiški, kas norėjo ją suprasti, ir pirmiau.

Kai kurie dabar šitaip sako: jeigu Eisenhoweris su-!
tinka būti kandidatu prezidento vietai, tai jis., dar prieš • TX . -
republikonų suvažiavimą, turėtų pasakyti savo nuomonę,) mansmes par amos gavome nuo sekamų prie

Dienraščio Laisvės i reikalai
Yra gražus ir reikalingas dalykas susieiti į būrelius, 

pasikalbėti, pasivaišinti ir pasilinksminti. O tokias su-t 
eigas dar labiau pagražina prisiminimas jose apšvie- 
tos reikalų. Naujų metų sutikimo sueigoje, pas Juozą 
Bimbą, Hawthorne,'N. J., mažas būriukąs svečių parė
mė savo dienraštį su $20. Už tokią puikią iniciatyvą 
karštu draugiškumu sveikiname visus toje sueigoje da
lyvavusius!

LLD 50 kuopa, Rochester, N. Y., su pradžia šių metų, 
apdovanojo savo dienraštį su $10. Labai graži naujų 
metų rezoliucija! Galima tikėtis, kad kitos kolonijos 
paseks rochesteriečius. ,

Visos Amerikos lietuvių didžiai gerbiamas ir mylimas 
liaudies švietėjas L. Prūseika rašo:

“Draugai!
čia yra čekis už $14.00. Atsinaujino L. prenumeratą... 

Jau pradėjau rinkti sveikinimus Laisvės bendrovės 
dalininkų suvažiavimui. Jau turiu $20. O reikia $200 
ar daugiau.”
Šie keli žodžiai mūsų brangaus 'visuomenininko yra 

mandagus pašaukimas visų apšvietą branginančių žmo
nių remti dienraštį Laisvę suvažiavimo proga.

, Iš visur laukiame pasveikinimų suvažiavimui ir finan
sinės paramos dienraščiui Laisvei. Suvažiavimas įvyks 
sausio (Jan.) 27 d., Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. Po suvažiavimo, vakare, bus 
banketas.

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

3#

fl

ką mano apie šalies naminius reikalus ir ką mano apie 
užsieninę krašto politiką/

Argi jo politika neaiški?, Argi Eisenhoweris nestoja 
už karinę politiką prieš Tarybų Sąjungą? Argi jis nėra 
vyriausias komandierius tarptautinės armijos?

Kiek tai liečia naminę politiką—savaimi suprantama: 
jis už suvaržymą darbininkų judėjimo; jis gali vykdyti 
ir demokratų ir republikonų partijų politiką, kuri, es- 

l miniai, niekuo nesiskiria.

telių:
K. Kreivėnas, Brooklyn, N. Y............... ..........
P. Dennis, Cliff ton, N. J................ ........ . .........
Joe Mičiuta, Minden, W. Virginia ...............
W. Vance, Richmond Hill, N. Y................ .........
J. Medelis, Minersville, Pa........... ........... .........
Gražus pluoštelis finansinės paramos, gražus 

menės įvertinimas savo dienraščio. Infliacijai siautė
jant, reikalas finansinės paramos dienraščiui darosi vis 
rimtesniu. ,

Nors vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų jau'pa

$5.50
3.00
3.00
2.00
1.00*
vislio

Beje, argi demokratai nenorėjo, kad Eisenhoweiis ap- S]baigė, tačiau tas reikalas pasilieka labai svarbiu. Prie 
siimtų būti jų partijos kandidatu prezidento vietai . Zi- kiekvienos progos reikia rūpintis pakalbinimu žmonių
noma, norėjo ir dėjo didžiausių pastangų jam prikalbinti 
tai daryti.

Yra sakoma, kad prezidentas Trumanas nekandida- 
' tuos kit/m terminui, jei Eisenhoweris kandidatuos.

O kodėl jis turėtų kandidatuoti, kuomet Eisenhoweris 
gali vykdyti demokratų ir republikonų progranią?

• Pagaliau, demokratų partija pastaruoju laiku taip 
pasinėrė Į korupcijos purvą, kad jai nėra lengva šian
dien atsistoti prieš balsuotojus, nes ji purvina. Reikia 
naujos firmos,—republikonai ir bus toji firma, nes, po
litikieriai mano, kad' žmonės pamiršo, ką toji partija 
kraštui davė Hardingo ir Hooverio prezidentavimo 

. metu.
Mes, tačiau, abejojame, žmonės pamiršo.

STAMBIOJO KAPITALO organas, dienraštis Nėw 
York Times, pasisakė už Eisenhowerį.

Hearsto spauda, kuri kadaise bliovė už generolą Mac- 
Arthurą, šiandien užgiria Eisenhoweri! Jai vis tas pats.

Kiti kapitalistų laikraščiai, matysime, pūs į tą pačią 
dūdą.

JEIGU TAIP, tuomet kyla klausimas, ką privalo da
ryti darbo žmpnės,—baltieji ir negrai,—žmonės, kovo ją 
už taiką, už šviesesnį darbo žmonėms rytojų?

Nei Eisenhoweris, nei Trumanas, nei Taftas, nei Stas- 
senas, nei kuris kitas republikonų bei demokratų šulas 
nėra ir nebus liaudies draugas.

Amerikos darbo žmonėms tenka rūpintis savo kandi
datais prezidento ir vice-prezidento vietoms. Jų partija 
—Progresyvių partija. Jų kandidatais tegali būti tik 
tokie žmonės, kurie stoja už taiką ir darbo žmonių— 
liaudies ir visos tautos reikalus. ;

Tuo klausimu tenka susirūpinti dabar.
Reikia veikti vietose, darbuotis, kovoti ir ruošti baudi 

rudeniniams rinkimams.

*

Lt
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užsisakyti Laisvę. Nepaisant didelio kainų kilimo ant 
visko, Laisvės prenumerata, vis dar tebėra $7.00 me
tams. Tai nepaprastai žema. Žema todėl, kad norime 
palengvinti visuomenei ją užsisakyti ir skaityti.

Laisves Administracija

Įvairios Žinios
Pasikeitimas telegramomis onalinei gynybai sustiprin

ti, imperialistinėms pajė
goms iš Tibeto išvyti ir vi
sos tėvynės teritorijos su
verenumui užtikrinti.

Kinijos Liaudies Respu
blikos- Centrinės liaudies 
vyriausybės pirmini n k a s 
Mao Cze-dunas nusiuntė 
dalai-lamai atsakomąją te-

tarp dalai-lamoS ir 
Mao Czc-duno

PEKINAS, spal. 27 d.— 
Sinchua agentūros praneši- 

pnu, spalio 24 d. dajai-lama 
■ nusiuntė Kinijos Liaudies 
Respublikos Centrinės liau
dies vyriausybės pirminin
kui Mao Cze-dunui Tibeto 
vietinės vyriausybės tele- legramą, kurioje pasakyta: 
gramą. Telegramoje sako
ma :

Pirmininke Mao Cze-du- 
nai. 1951 metų balandžio 
mėnesio pabaigoje į Pekiną 
atvyko specialus delegatas 
Kalonas N g a b o ir 4 kiti 
įgalioti atstovai, kuriuos 
pasiuntė Tibeto vietinė vy
riausybė. Jie vedė taikias 
derybas su Centrinės liau
dies vyriausybės paskirtai
siais įgaliotais delegatais. 
Abiejų pusių atstovai 1951 
m. gegužės 23 d., remiantis 
draugišku pagrindu, pasi
rašė susitarimą dėk priemo
nių Tibetui taikiai išvaduo
ti. Tibeto vietinė vyriausy
bė, vienuoliai ir visa tibe
tiečių tauta vieningai re
mia šį susitarimą. Pirmi- 
__~’ - ir 
Centralinės liaudies vyriau
sybės vadovaujami, jie vei-

NIEMOELLER IR SPELLMAN •
STAČIATIKIŲ dyas.iškijbs pakviestas, Vokietijos pro

testantų kunigas Martynas Niemoeller lankėsi Tarybų 
Sąjungoje. Jis ten vienoje rusų evangelikų, bažnyčioje 1 jyįao’ Cže-duno 
sakė pamokslą, jis buvo Kalėdų pamaldose, laikytose sta
čiatikių katedroje Maskvoje, jis kalbėjosi su žymiaisiais _ __ ______
stačiatikiu dvasiškijos vadovais, jis. tarėsi ir su kai ku4į^'paaej^ Liaudies išva-
mis tarybinės vyriausybės nariais.

Ką jis kalbėjosi, mes nežinome ir tai nėra svarbu. 
Svarbu pabrėžti tai, kad kunigas Niemoeller stoja už 
taiką, jis stoja už apvienijimą Vokietijos, jis priešingas 
Vakarų Vokietijos ginklavimui.

Atsiminkime: šis protestantų kunigas kadaise Hitlerio 
buvo kalintas ir jis jaučia, jog Vokietijos, ginklavimas 
reikštų grąžinimą ten fašistų viešpatavimo, — nelaimę 
vokiečiams ir visam pasauliui.

Tuo pačiu'kartu, kai Niemoeller buvo T. Sąjungoje, žy
mus amerikinis dvasiškis, katalikų kardinolas Spellman, 
nuvyko pasiklonioti Kinijos liaudies priešui Čiang Kai- 
šekui. Spellmanas nuvyko į Formozą ir pasakė, jog bu
delis Čiąng Kai-šekas esąs “laisvosios Kinijos vadovas, 
daug gero atlikęs kinų tautai”!
x Ne, kardinolas Spellmanas tiesiogiai neagitavo už 
karą.. Bet ką reiškia kloniojimasis Čiang Kai-šekui? Ką 
reiškia jo garbinimas?

.Kas gi Čiang.Kai-šekas? Liaudies priešas, išvytas iš 
Kinijos, stovįs Formozoje su amerikiniu ginklu rankoje 
ir laukiąs valandos, kada jam bus duotas įsakymas pra
dėti karą prieš Kiniją, ramiai kuriančią naują gyvenimą.

Štai, dviejų dvasiškių žygiai: pirmasis—už taiką,' an
trasis—-už karą!

. Jūsų 1951 metų spalio 24 
I d. telegramą gavau. Dėko
ju-Jums. už tas pastangas, 
kurias Jūs dedate tam, kad 
būfų įgyvendintas susitari
mas dėl Tibeto taikaus iš
vadavimo, ir siunčiu Jums 
nuoširdžiausius sveikini
mus.

Washington. — Atvyksta 
Fra nei jos generolas A. P. 
Juin prašyti Amerikos pa
galbos karui prieš Vietna
mo liaudininkus.

cįavimo armijos dalims, 
įžengusioms į Tibetą naci-

Redakcijos Atsakymai
M. Tylūnui, So. Boston, 

Mass. — Atleisite, kad jū
sų straipsnelis apie tą Min- 
kaus radijo programą ne
tilps. Neapsimoka laikraš
tyje vietą užimti. Tas ta
riamas Minkaus beparty- 
viškumas ‘seniai išvirtęs į 
propagandą prieš Lietuvą.
---------------------------------1—----------------------------—---------------

Ar žinote šiuos žodžius?
(Iš Juozo Žiugždos žodyno)

Amfiteatras, (gr., apvalus, 
teatras), 1. romėnų teatro 
trobesys, kur vykdavo gladia
torių kautynes; 2. viršum par
terio esančios vietos teatre.
Aihielenkefalija (gr.), įgim

ta nugaros ir galvos smegenų) 
stoka.

Amigdalitas (gr.)migdoli
nių gerkles liaukų uždegimas.

Amimija (gy. L mimikos, 
t. y., veįdo raurtienų veikimo, 
stoka arba ryškus sumažėji
mas. z i

Amnestija (gr.), dalinis ar 
[visuotinis bausmių iĮr baudų! račijos būdu.

dovanojimas.
Amnezija (gr.), atminties 

nusilpimas.. ’ . . 1
Amoraliskas (lot.), nedoro

vingas, svetimas dorovei.
Amortizuoti (lot.), padengi 

ti išlaidas, išmokėti.
Amplifikacija (lot.), 1. vai

zdavimas, pasakojimas išdės
tant visokias, dažnai nereika
lingas smulkmenas; 2. elekt
ros srovės sustiprinimas.

Amputacija (lot.), chirur
ginė operacija, pašalinimas 
kūno nario "arba organo ope-

—Alau, Džim, aš noriu, 
kad tu man padarytai vie
ną paslaugą, kaip dabar 
sakoma.

—Kokią, Saimon?— pa
klausiau aš Blyno.

—Ant Kalėdų aš turėjau 
didelius disputus su mūsų- 
zokristijonu.

—Ką judu disputavote?
—Mudu ginčinomės dėl 

vieno pranciškonų gazietoj 
pasirodžiusio rašto. Tas 
raštas buvo pavadintas: Ar 
Kristus laiku atėjo ant že
mės ar peranksti?

—Na, tai ką tu mislini?
—Aš mislinu, kaip tas .ra

šytojas pradžioje savo rašy
to sakė, kad jis atėjo per
anksti ?

—O ką zokristijonas mis- 
lina?

—Jis mislina, kad pervė- 
lai. Jis sako, būtų buvę 
geriausia, jei Kristus būtų 
atėjęs ant žemės tuojau, 
kaip Adomas su Ieva buvo 
iš rojaus išmesti. Tada bu
vo mažai žmonių, tai visi 
būtų jo paklausę ir nebūtų 

.griešinę, — mažiau bedie
vių šiandien būtų. , (

—O ką tu zokristijonui 
atsakei ?

—Aš atsakiau taip, kaip 
mislinau: aš mislinu, kad 
būtų geriau, jei Kristus 

'ateitų tuojau prieš svieto 
pabaigą. Tada visus ant 
syk būtų atpirkęs ir visi 
būtume galėję be baimės, 
kaip Žalnieriai, maršuoti į 
dangaus karalystę. Ką tu, 
Džim, mislini? ,

—Aš mislinu, kad judu 
abudu darote misteiką. 
Kam apie tai niislyti? Kam 
dėl to niautis ir bartis? Aš. 
mislinu, Saimon, kad mums, 
biedniems žmonėms, išviso 
nereikia mislyti apie tokius, 
daiktus. Mes rnislykime, 
kaip ant žemės padaryti 
gražesnį ir lengvesnį varg
šams gyvenimą. Ot, apie 
ką aš mislinu. Tu, Saimon, 
esi geras parapijonas ir 
olaround vyras. Tu esi bu- 
volnas žmogus. Tu žinai, 
kad juo mažiau bus vargų, 
juo mažiau ant žemės bus 
parazitų, kurie suėda darbo 
žmonių procę, juo gražiau 
ir kultūriškiau darbo žmo
nės gyvens, tuo jie bus lai- 
mihgesni, — nes jiems čia 
bus rojus. Ale dėl to rei
kia daug dirbti, reikia dar
bo žmonėms organizuotis, 
kovoti už taiką, didesnes al
gas ir geresnę santvarką.

—Tai ką aš turiu sakyti 
zokristijonui, kai jį sutik
siu, — o aš ji dar sutiksiu 
ir pasikalbėsiu.

—Pasakyk įam, Saimon, 
daug maž tai. ką aš tau 
sakau, kad jis nevorytų 
apie tokius daiktus, kokius, 
pranciškonu 'gazieta siūlo. 
Juk ir zokristijonas yra dar- 

( bininkas, tai duok jam gerą 
gazietą paskaityti, duok ge
rą knyga, kad jis skaity
tų ir mislytų apie gyveni
mą ant žemės, o ne kurį 
nors dausose, kurias kuni-i 
gai .ir pranciškonai bied- 
niokams, siūlo. Pasakyk zo-i 
kristijonui, kad ir kunigai 

' nevorina apie dausas, o tik - 
kitiems liepia varyti. Tai'

Liet. Literatūros Draugijos 
nariams ir kuopoms

Draugės ir draugai! Senieji metai nuėjo į istoriją ir 
m įžengėme į naujuosius. Šiuos metus pradedame su 
tajfe pačiais klapatais, su tomis pačiomis problemomisVr 

 

tai\pačiais reikalais: saugoti, auginti ir stiprinti 
brangiąją organizaciją — Lietuvių Literatūros Drau
giją- _

Darbą pradeda jūsų naujai išrinktas Centralinis Ko
mitetas? Darbo jis imasi šilta, darbininkiška ranka. 
Kviečiame visus narius, visus veikėjus, visas kuopas, ( 
visas apskritis talkon. Nereikia jums aiškinti, mūsų 
Draugijos svarba ir vaidmuo. Tai jau puikiai žinoida 
kiekvienam pažangiam Amerikos lietuviui. Per trisde
šimt šešis metus savo gyvavimo mūsų Draugija nuveikė 
milžiniškus darbus visos žmonijos, o ypač Amerikos lie
tuvių gerovės pakėlimui. Tais darbais kiekvienas mūsų 
didžiuojamiesi.

Bet to neprivalo užtekti. Mūsų pareiga budėti ir 
darbuotis, kad mūsų organizacija toliau tuos darbus 
tęstų, naujus dirvonus artų, naujus kalnus verstų.

Nors labai nemalonu, bet turime prisipažinti, kad 
praėjusiais metais nebuvo padaryta viskas, kas gali
ma buvo padaryti ir reikėjo padaryti, kad mūsų Drau
gija pilnai atliktų pasiskirtą misiją. Pavyzdžiui, dar ir 
šiandien, jau įžengus į 1|952 metus, dar nemažai turime 
narių, kurie tebėra nepasimokėję narinių duoklių už 
praėjusius metus. Tai didelis apsileidimas. Tai dide
lis nuostolis organizacijai.

Atidėliojimas, nepaisymas organizacinių pareigų 
liga. Su-ja‘reikia kovoti .visiems. Ypatingai prieš f 
turi kovoti mūsų veikėjai, kuopų ir apskričių valdyWš,< 
pareigūnai.

Daugelio metų praktika mums yra pilnai įrodžius, 
kad pirmieji keletas mėnesių yra svarbiausi organizaci
nių reikalų sutvarkyme. Kuri tik kuopa ir jos veikėjai 
pačioje pradžioje metų energingai ir rimtai imasi dar
bo išrinkti iš narių duokles, jų pastangos apsivainikuoja 
laimėjimais. Visos kuopos veikla per visus metus stovi 
ant abiejų kojų. Iš kitos pusės, kur tik pasirodo 
nepaisymas pradžioje metų, vilkinimas ii’ atidėliojimas, 
šaltakraujiškas priėjimas prie šio reikalo, tos kuopos 
veiklos nematysi per ištisus metus. Ten ne tik negau
nama naujų narių, bet ir senieji neišlaikomi.

Todėl šiuorni atsikreipiame į visus narius, į visas kuo
pas, į visus veikėjus, raginame rimčiausiai ir greičiausiai 
susirūpinti narinių • duoklių mokėjimu ir rinkimu.

Garbė kuopai patekti į garbės sąrašą!
Garbė nariui būti pirmutinėse pasimokė jusiu narių 

gretose! "
Nenumokime ranka j tuos, kurie dėl vienos ar'teitos 

priežasties nepasimokėjo duoklių už 1?51 metu^^Su- 
raskime juos, neleiskime jiems išsibraukti iš organi
zacijos. Jeigu esi vienas iš tų, tuojau pasimokėk abiejų 
metų duokles! '

Nepamirškime lietuvių pažangiosios spaudos, kuri 
mums padeda mūsų darbuose; nepamirškime šiaip vei
klos kultūroje ir apšvietoje; pagaliau nepamirškime ki
tų Amerikos darbo žmonių reikalų. Viskas mums svar
bu, viskas mums rūpi. Tik tuo plačiu supratimu vado
vaudamasi mūsų organizacija augo ir klestėjo iki šiol. 
Tik tuo keliu eidama ji augs ir stiprės ir ateityje.

Mūsų praėjusių metų leidinys “Sveikatos Šaltinis” 
jau spausdinamas ir neužilgo visi geram stovyje nariai 
gaus. Susivėlavo dėl techniškų kliūčių. Tai bus didelė 
ir labai naudinga knyga. Prie jos išleidimo reikės ne
mažai pridėti ir šių metų įplaukų. Todėl labai nuošir
džiai prašome prie kiekvienos progos Centrą paremti 
aukomis ir parengimų pelnais. Prie šių dienų nesvie
tiško brangumo nebeužtenka narinių duoklių padengimui 
žurnalo Šviesos ir knygos išleidimo ir organizacinių 
kaštu. * ,
. Pilnai pasitikime, kad į visus aukščiau paliestus klau
simus ir reikalus atkreipsite reikalingą dėmesį ir atiįfft*- 
kainai atsiliepsite.

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 
CENTRALINIS KOMITETAS \

Kristina Stanislovaitienė, pirm.
D. M. šolomskas, sekr.
Povilas Beeis, iždininkas 
S. Sasna, V, Žilinskas, 
Geo. Jamison, A. Bimba

/

Mulkiai mulkius mulkina
Prelato Krupavičiaus VLI- (stebėtojai konstatuoja, kad 

Kas pasiuntė ’ delegaciją į 
Paryžių. Ten ji turėjo pa
judinti visą Jungtinių Tau
tų organizaciją. Krupavi
čius sakė Amerikos lietu
viams: Tik duokite mums 
pinigų,, o ' mes Jungtinių 
Tautų Asemblėjoje Lietu
vos “išlaisvinimo” reikalą 
taip iškelsime, jog sudre
bės visas pasaulis.

Dabar skaitau paties 
Krupavičiaus pareiškimą: 
“Viši . JTO sesijos darbų

joję tiek apie Lietuvą, tiek 
ir kitus bolševikų užimtus 
kraštus visai nekalbama/ 
nepaisant pavergtų tautų 
Washingtone padarytų. žy
gių deportacijų klausimu...”

Vadinas, margis ant uo
degos nusinešė ne tik visus 
VLIKo delegacijos darbus 
Paryžiuje, bet ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos žygius 
Washingtbne. O tūkstan
čiai ir tūkstančiai dolerių 
tam išleista.

Tikrais mulkiais) reikia
darydami, jie kraunasi pi-j skaityti Krupavičius ir^ 
nigus į bankus ir gyvena kolegas, jeigu jie tikėjosi
sau, kaip ponai.

—Denkiū, Džim, aš taip 
jr padarysiu.

—Tai solong, Saimon!

1 
Paryžiuje atsukti istorijos 
ratą" atgal. Mulkiai tie, ku
rie tikėjo tais Krupavičiaus 
pažadais ir j am aukojo. S.

2 , pusi.-Laisvė (Liberty )-Kėtvirtftdien., Sau>io-Jan. 10, 1952
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DR. S. MATULAITIS

Lietuvių tautos 
istorija

k (Tąsa)
Seimui taip besidarbuojant, aplinkybes vis blogyn ėjo. 

Prūsų karalius už savo prielankumą lenkųdtetuvių Val
stybei norėjo gauti Toninės ir Gdansko miestus. Bet sei
mas griežtai jam atsakė. Nieko nelaimėjęs, Prūsų kara
lius atšalo nuo Lenkijos.

Tuo tarpu Austrija susigerino su Prūsais, ir Prūsams 
jau nebereikalinga buvo Lenkijos pagalba. Neilgai tru
kus ir Rusija laimingai pabaigė karą su turkais. Dabar 
seimas pamatė, kad kaimynų pagalbos negali tikėtis. Už
tatai visi prakilnesnieji suprato, kad Lenkijai lieka vie
nas tik kelias; juo greičiau įvesti reformas ir savo pajė
gomis gintis nuo Rusijos, kuri, be abejojimo, vėl pasi
stengs grąžinti savo įtekmę Lenkijoje.

Tam tikslui saujelė geriausiųjų tėvynės mylėtojų su
statė naują valstybės sutvarkymo (konstitucijos) suma
nymą. Sutarta buvo netikėtai įnešti tą sumanymą į sei
mą ir greitai be ginčų priverst jį priimti. Vis tai buvo 
daroma slapta. Prie jų prisidėjo ir karalius, su kuriuo 
drauge buvo sustatytas tasai naujas konstitucijos suma
nymas. Buvn sutarta įnešt tą sumanymą į seimą tuojau 
po Velykų, gegužės 3 dieną, kuomet Rusijai prielankūs 
atstovai nebus dar sugrįžę į Varšuvą. Manoma buvo, 
kad' tokiu būdu pavyks vienu balsu tą sumanymą pri
imti.

Nauja konstitucija pripažino: 1) katalikų tikėjimą 
viešpataujančiu; atsižadėję katalikų tikėjimo žmonės tu
ri būti baudžiami. Kiti tikėjimai leista laisvai išpažinti. 
2) Bajorijai palieka tos pačios teisės, kurias turėjo iš se
novės. 3) Miestiečių teisės susilygina su bajorų, t. y. jie 
nebus suimami be teismo nutarimo, gali pirktis dvarus, 
užimti aukštesnes vietas tarp dvasininkų, būti valdinin
kais ir aficieriais, kaip tai jau anksčiau seimo buvo nu
tarta. 4) Mažiausia laimėjo baudžiauninkai. Konstituci
jos sumanytojai bijojo plačiau palytėti to klausimo, kad 
neužgavus bajorijos reikalų ir nesukėlus didelio pasiprie
šinimo. Dėl tp naujoj konstitucijoj) apie baudžiauninkus 
tik tiek pasakyta, kad valstiečiai įstatymų saugojami, 
kad ponai ir baudžiauninkai privalo pildyti senus suta
rimus. 5) Be to, naujoj konstitucijoj panaikinamas libe-: 
rum veto ir nurodyta, kas turi būti karalim, mirus Sta
nislovui Augustui. 6) Įstatymų tarimas pavestas seimui, 
kuris susideda iš dvejų rūmų: senato ir bajorijos atsto
vų. Senatas susideda iš vyskupų; vaivadų, kaštelionų ir 
finisterių. Pirmininkauja senate karalius.

Atstovų rūmai susideda iš bajorijos ir miestiečių at
stovų. Tiktai miestiečių atstovai neturi sprendžiamojo 
balso.

Seimai renkasi kas dveji metai. Karaliaus sumanyti 
įstatymai pirmučiausia suteikiami senatui, o šis atiduo
da bajorijos atstovams. Svarbesnieji įstatymų sumany
mai, prieš įnešant į seimą, turi būti apsvarstomi seime
lių. Šie apsvarstę duoda įsakymus savo atstovams Sei
man.

Tokį konstitucijos sumanymą įnešė seiman gegužės 3 
dieną 1791 m. Nors apie tai buvo sužinoję Rusijos šali
ninkai, nors keli jų šaukė seime, kad nauja konstitucija 
įvedanti vergiją, kad panaikinanti laisves, tačiau seimas 
ją priėmė. Karalius tuojau prisiekė. Prisiekė ir visas 
seimas, nuėjęs į bažnyčią. Minios žmonių lydėjo juos, 
sveikino ir pagyrė jų darbą.

• Taip įvyko vadinamoji gegužės 3 dienos (1791 m.) 
konstitucija. t 1

Visa šalis su džiaugsmu priėmė naują konstituciją. 
Bet netiko ji kelioms didžiūnų šeimynoms. Tuojau po 
konstitucijos priėmimo Potockis, Branickis ir Rzevuskis 
pradėjo tartis su rusų kariuimenės vadu. Turkijoj apie 
naujosios konstitucijos panaikinimą.

L Karui su turkais pasibaigus (1792 m.), jie. nuvyko 
Peterburgan, kur 14 žmonių visos lenkų tautos vardu 
padavė carienei Katarinai nužemintą skundą ant seimo, 
kuris įvedęs konstituciją, paminančią, anot jų, tautos 
laisves. Jie meldė grąžinti laisvę Lenkijoje. Carienė ma
loniai priėmė jų prašymą. Skundikams buvo patarta ge
resniam konstitucijos sunaikinimui susimesti į konfede
raciją. Jie taip ir padarė.

Tuojau po to rusų kariuomenė įsibrovė į Lenkiją. Ka
ro priežastim buvo pastatytas sulaužymas sutarimų su 
Rusija, persekiojimas carienės valdinių ir neteisėtas se
nosios tvarkos sunaikinimas.

Drauge su Rusijos kariuomene grįžo ir susimetę kon- 
federacijon konstitucijos priešai. Čia Targovicų mieste
lyje jie paskelbė savo programą, kurios svarbiausias 
punktas gegužės 3 dienos konstitucijos sunaikinimas. 
Rusų kariuomenės užimtose vietose konfederatai vertė 
bajoriją prisidėti prie jų. Lietuvoj pasižymėjo Simanas 
Kazakauskas. Jisai, eidamas drauge su rusų kariuome
ne, visur varu surinkdavo bajorus ir liepdavo atsižadėti 
konstitucijos ir prisidėti prie konfederacijos. Daugelis 
nenorinčių taip pasiegti pasišalino į Prūsus. Bailesnieji 
pasiliko ir birželio 25 dieną 1792 m. Vilniuje buvo viešai 
paskelbta, kad Lietuva prisidedanti prie konfederacijos. 
Simanas Kazakauskas paliko Lietuvos hetmanu. Jo bro
lis vyskupas Juozapas Kazakauskas atlaikė iškilmingas 
mišias ir pagiedojo “Tave Dieve garbinam.”

Mažai pasitikėdamas savo nedidele kariuomene, kara- 
lius\kreipėsi į Austriją ir Prūsus, prašydamas pagalbos. 
Bet Austrija buvo užimta karu su, prancūzų revoliucija, 

*o Prūsų karalius veidmainiškai atsakė, kad jis nepriva
ląs ginti Lenkijos nuo pasekmių gegužės konstitucijos, 
kuri įvykusi be jo žinios ir pritarimo.

(Daugiau bus)
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CLEVELAND© ŽINIOS West Frankfort, III.

Daug širdingų dėkavoniii 
draugėms

Šioje vietoje jau nekartą 
turėjau progos pažymėti, kad 
mūsų pažangiosios draugės 
yra vienos iš jautriausių bei 
apdairiausių pamatyti, kur 
yra reikalingiausia parama 
darbininkų judėjime, ir vi
suomet ją suteikia sulyg savo 
geriausios išgalės. Taipgi tei
kia savo paguodą silpnesniems 
ir ligoniams. O pastarosiomis 
dienomis ir man - teko susi
laukti malonios paguodos. 
Vieną dieną man nieko nesa
kiusios susirinko į mūsų na
meli grąžus draugių būrelis 
ir porą draugų, visi linksmus 
ir simpatingi. Jie visi linkėjo 
man geriausių pasekmių ma
no gyvenime ir “atostogose.” 
(Čia jos turėjo mintyje , ka
da busiu ligoninėje). Neku- 
rios iš jų sakėsi buvusios to
kiose “atostogose,” ir kad 
joms ten nieko blogo neatsi
tikę ir dar džiaugėsi, kad jos 
į laiką ten nuėjo. Būdamas 
tarpe jų aš pasijaučiau esąs 
lyg tarpe savų geriausių sesu
čių ir jos pridavė man tiek 
daug energijos, kad aš pamir
šau visas savo bedas. Tai bu
vo man maloniausia ir nepa
mirštama diena mano gyveni
me.

Matomai, mūsų darbščiosios 
draugės jautė, kad aš jau 
baigiu 72-rus metus, kad ma
no sveikata silpna ir kad aš 
rengiuosi eiti ant jau ilgai už
vilktos operacijos.

Apart tos malonios užuo
jautos,- draugės suteikė man 
ir dovanų, kad pasipuoščiau 
“atostogose,” nepaisydamos, 
kad aš esu priešingas ‘teiki
mui dovanų, pavieniems, ypa
tingai dabar, kada yra reika
linga tiek daug visuomeni- 
•nės paramos. Draugės sakė, 
kad jos prie pirmos progos 
pasirūpins ir visuomeniniais 
reikalais, ir aš jomis pilnai 
tikiu. O dovanos esą už ma
no veikimą. O kas liečia ma
no veikimą, tai aš veikiu pats 
už save, ir ypatingai dabarti
niu laiku, matant kas darosi 
pasauline plotme, ir kaip mū
sų šalies grobikai nuo Wall 
stryto stengiasi dėl savo nau
dos sukurti pasaulinį karą ir 
įvesti mūsų šalyje fašizmą, 
verčia mus padvigubinti savo 
veikimą ir vieningai su Ame
rikos liaudimi gelbėti patys 
save, veikiant už taiką ir de
mokratiją.

Nuoširdžiai linkiu jums, 
gerosios draugės ir draugai, 
geriausios sveikatos, ir kad 
gyvuotumėte ilgai, ilgai.

J. N. S.

—0—

Draugas Plauša skaudžiai 
susižeidė ę

Draugas Kazys Plauša, ku
ris yra LLD kuopos narys ir 
“Vilnies” skaitytojas, puolė 

Federalinis teisėjas Thomas Murphy, kuri preziden
tas Trumanas norėjo paskirti vedimui vajaus prieš 
korupciją valdžioje. Bet sakoma, kaid Murphy rtėrid- 
rįs to darbo imtis. . -

ant slidaus šaligatvio ir išna
rino iš vietos kairės rankos 
petį. Nuvažiavus jam į Mount 
Sinai ligoninę, gydytojams^ 
prisiėjo jį užmigdyti, iki at- 
grąžino jo peties kaulą vieton. 
Dabar gydytojas patarė drau
gui Plaušai panešioti parištą 
ranką per kelias savaites, iki 
pilnai sugis. Reiškia, draugui 
Plaušai, apart kančių, dar 
reikės kelias savaites išlikti 
iš darbo. Linkėtina draugui 
Plaušai greit pasveikti.

' —o—
Mūsų nenuilstantis “Vilnies” 
vajininkas P. Rodgers

Draugas P. Rodgers, kuris 
kas metai nenuilstančiai dar
buojasi “Vilnies” vajuose, 
šiemet jau buvo pasistojęs su 
savo punktais antroje vietoje. 
Tik, žinoma, draugui yra sun
ku išsilaikyti toje aukštumoje, 
nes, viena, neturint vieno iš 
svarbiausių va j minko įrankių 
būtent automobiliaųs, jam 
prisieina (naudotis miesto 
transportacija, kas sugaišiną 
daug laiko ir nekurias vietas 
jam nėra galimybės patsiekti, 
antra — Clevelande su jo 
apylinke nėra tiek daug lietu
vių, kaip, paimkime, Detroite, 
ir trečia — Petro sveikata yra 
silpnoka. Todėl mes visi pri
valome, prigelb'ėti draugui 
Rodgers, priduodant savo pre
numeratą, kur sutikę, kurių 
iš mūsų jau baigiasi ar pasi
baigusios. Geriausios kloties 
draugui Rodgers.

Draugė Klivingtonienė irgi 
jau pradėjo varytis su punk
tais greitai aukštyn.

Rėp.

Elizabeth, N. J.
Trečią dieną sausio staiga 

susirgo Petras Poškus. Pada
ryta operacija ant vidurių. 
Ligonis randasi American Le
gion Memorial Hospital, Ne
wark, N. J. Ligoninė randasi 
ant Broadway ir Cliff Ave.

Lankymo valandos: dieno
mis nuo 2 iki 3 po pietų, o va
karais nuo 7 iki 8.

Linkiu draugui Poškui grei
tai pasveikti.

Lawrence. Mass.
/

LDS 125 kuopos susirinki
mas įvyks sausio 13 d. pas 
draugus Milvidus po num.,200 
Arlington St., ant antro aukšt. 
Visi nariai dalyvaukite. Turė
sime labai svarbių reikalų. 
Taipgi bus naujo kųmiteto 
rinkimas ir visų metų rapor- 
tas. ' ,

Susirinkimas prasidės 2 
vai. po pietų.

Pirm. S. Penkauskas
Sekr. M. Milvidienė

Liūdesio ir ašarų miestas —

Šis nedidelis miestukas šiuo 
tarpu yra liūdesio ir ašarų 
vieta.

119 angliakasių žuvo vienoj 
nelaimėj, vienoj eksplozijoj, 
kurios buvo galima išvengti, 
jei kompanija būtų pasisten
gus apsaugoti darbininkų gy
vastis.

Nors bažnyčios paprastai 
šventadieniais nepriima miru
sių, neleidžia laidoti, šį sykį 
kalėdų šventė nesulaikė nuo' 
laidojimo, nes lavonines pil
nos angliakasių lavonų ir no
rima juo greičiau juos palai
doti.
• Kompanija' taipjau nori 
juo greičiau žuvusius palaido
ti, kad juo greičiau baigtųsi 
ta kriminale tragedija ir bū
tų užmiršta. i

Jei kompanija „būtų vyk
džius federales valdžios in
spektorių paraginimus apsau
goti kasyklas, šiandien 119 
angliakasių būtų gyvi ir švęs
tų su savo šeimomis, vieton to, 
dabar jų lavonai guli, o šei
mų širdis gniaužia nuodijantis 
skausmas.

Tik vienas užgriūtų, Cecil 
Sanders, išliko gyvas, bet jo 
kraujas 38% apnuodintas ga- 
so dujomis, sako Dr..Summers. 
Ar jis pagis, teks palaukti.

Manoma, kad UMWA uni
ja .skelbs 10 dienų liūdesio, 
got) u los streiką dėlei šios ne
laimės, kuris sykiu bus ir pro
testas prieš nesaugumą ka
syklose.

Kiek čia seniai — 1947 me. 
tais — Centralia, Illinois, pa
našioj nelaimėj žuvo 111 an
gliakasių, dabar vėl 119.

Ir abu sykiu nelaimės buvo 
galima išvengti, jei būtų gera 
priežiūra, jei būtų buvus rei
kiama apsauga.

Ramus, tylus miestukas, ku
riame gyvenimas bėgo lėta 
vaga, staiga pavirto į ašarų, 
verksmo, sielvartų vietą, ir jo 
vardas nuskambės per platų 
svietą.

Daugelio žmonių ramus gy
venimas likosi išardytas. Daug 
vaikų verkia savo tėvų nete
kę. Daug moterų verkia savo i 
vyrų. Daug motinų verkia sa
vo sūnų.

Ir ilgai nuodijantis skaus
mas kamuos jas, kankins jas. 

- Kai kurios lietuvių šeimos 
irgi paliestos. Miko Kairio 
žentas užmuštas. Senkus už
muštas. Yra lietuvių ištekėju
sių už kitataučių. Lietuvių šei
mos taigi tiesioginiai ir ne
tiesioginiai paliestos.

Skaudu, kad žmonės, kurie 
pagamina svarbiausią gyveni
mui reikmenį, taip menkai ap-1 
saugoti nuo nelaimių.

Ši antra nelaimė į keturis 
metus, 230 angliakasių gyvas
čių tik dviejose nelaimėse, tai 
baisi skaitlinė.,

Kartą ant visados reikia par 
naikinti kriminalis apsileidi
mas, nepaisymas žmonių gy
vasčių.

Pirmiausia ir stipriausia už 
tai turi pasisakyti angliaką- j 
šių unija, ją paseks kitos uni- j 
jos, kiti žmonės, kurie nenori 
matyti daugiau, tokių nelai
mių. Vilnietis, j

Los Angeles, Cal
Palaidojom A. Jakelienę

Draugė A. Gasparienė gy
veno ilgus metus Chicagoj. Ji 
buvo gerai ir plačiai žinoma 
kaipo A. Jakelienė, po pirmu 
vyru Gasparienė. "*.

Ot, rodos, tik vakar palaido
jom *drauga Jukelį Chicagos 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse. 
Gruodžio 19 d. netekome An
taninos Jakelienės, kurią 
gruodžio 22s d. palaidojom 
Englewood kapinėse.

Draugas M. Pūkis pasakė 
atitinkamą prakalbą koply
čioje ir kapinėse. Gražus bū
relis žmonių dalyvavo laido
tuvėse.

Manau, kad kas nors para
šys apie A. Jakelienės gyve
nimą plačiau.

W. Pozer

Šitie vaikučiai saldžiai užmigo, kai sužinojo, kad jų 
tėvelis, kuris buvo paskelbtas užmuštu Korėjoje, pasi
rodė Šiaurinėj Korėjoje karo belaisviu. Tai David 
Bryant, 5 metų, ir Kathy Bryant, 3 metų amžiaus^ Jie 
gyvena Los Angeles, Calif. s

Chicagos Žinios
Supažindinimo su negrų 
teisėmis ir istorija savaite

^Progresyvių Partijos Negrų 
Teisių Komitetas rūpestingai 
ruošiasi prie ap vaikščiojimo 
Negrų ’ Istorijos Savaitės. Tam 
projektui įvykdyti kooperaci
ją pasižadėjo daugelis orga
nizacijų.

Negrų Istorijos Savaitė pri
puola vasario antra savaite. 
Jos tikslas supažindinti Ame
rikos Liaudį su negrų įnešta 
kultūra Amerikoje ir viškuom, 
ką negrų pastangos davė mū
sų šaliai, šie klausimai visiš
kai ignoruojami esančiose is
torijos knygose, o kur neig
noruojami, ten visiškai iškrai
pomi. ..

Progresyvių Partijos prane
šime apie Negrų Istorijos Sa
vaitės apvaikščięjimą daroma 
sekama pastaba: praeityje 
vyravo supratimas, jog Negrų 
Istorijos Savaitės minėjimas 
tai vien negrų reikalas. Tai 
toli nuo tikrenybės. Ypatingai 

So. Boston, Mass

Visus Bostono apylinkes lietuvius kviečiame į 
malonų pasilinksminimą, kuris įvyks

Šilusio-Janu ary 2(k 1952
Tai bus visos šios apylinkes

BANKETAS
su gražia dainų programa

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVES

Sale — 318 Broadway
So. Boston, Mass.

KALAKUTIENOS VAKARIENĖ 
su visokiais prieskoniais

Pradžia 5 valandą vakare

Skaitlingai dalyvaukime šiame gražiame 

parengime paramai dienraščio Laisves.

svarbu, kad negrų istorija bū
tų teisingai perstatoma baltų
jų apylinkėse.

> Progr. Partija ragina visas 
pažangias organizacijas ruoš
tis prie šio minėjimo ir sekti 
Prog. Partijos veiklą. Kur ga
lima, kitos organizacijos ra- . 
ginamos imti iniciatyvą su
ruošti paminėjimo mitingus.

—o—
Kas mirė

Antanas šalčius (Shalton) 
5718 So. Aberdeen Ave., mi
re gruodžio 25 d. Kilęs iš Ma
rijampolės apskr., Prienų val
sčiaus, šaltiniškių kaimo.

Kazimieras Kutas, 4200 S. 
Maplewood Ave., mirė gruo
džio 26 d. Kilęs iš Panevėžio 
apskr., Pušaloto valsą., Už
sieniu kaimo.

Pranciškus J. Ūsas, 1224 
So. 48th et., Cicero, I1L, mirė 
gruodžio 24 d. Kilęs iš Šakių 
apskr., Naumiesčio vaisė., 
Ašmuniškių kaimo.

Stanislovas Jurgaitis, 6953 
So. Washtenaw Avė.’,- mįrė 
gruodžio 26 d. Kilęs iš Pa
nevėžio apskr., Klovainių 
valse., Meiliūnų kaimo.

Rep.
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Zliifoi Nesantiems piliečiais

Naujų Metu laukimo 
stalas

Ar norite išgirsti, kaip 
gyvenasi Paryžiuje?

IV !•Is dienraščio
Laisvės vajaus

Paryžius, — per laikus“pa
garsėjęs miestas. Viso pasau
lio turtuoliai ten traukia pa
žaisti. Jų ponios ir panelės 

sėdinčio ; ton važiuoja pasirinkti sukne-

Draugės ir draugai, mano j 
stalas turėjo 34 žmones. Ma
nau, jogei pavyko vidutiniai. 
Man atrodė, kad mūsų stalo 
dalyviai buvo patenkinti, nes 
nė vieno nesimatė
nuliūdime. Visi turėjo veiduo
se malonią šypseną, o veidas, 
tai žnįogaus nuotaikos baro
metras!

Maisto prirengėm dėl apie 
20 žmonių, kurie buvo regis
truoti, bet vietoje prisidėjo 14 
daugiau. Tas mus truputį ap
sunkino — nusipirkti daugiau 
maisto nebebuvo galima, tad* 
dalinomės, ką turėjome. Už
klausti, dalyviai tikrino, kad 
jie sočiai pavalgė, nesiskun
dė.

Būtų malonu girdėti nuo 
svečių, kaip jie jautėsi mūsų 
pokylyje. Tada rengėjai ma
tys trūkumus ir ateityje galės 
pataisyti.

Pradėjus ruošti stalą Nau
jiems Metams laukti, pasita
rėm su draugais Lisajais ir 
tuojau pasidalinom darbais. 
Draugė Lisajienė pagamino 
tas skanias ausiukes, kad nie
kas begalėtų perviršyti .jų 
skanumo. Taipgi paruošė bul
ves ir nuvežė lėkštes, kurias 
paikiau paliko — dovanojo 
Kultūriniam Centrui. Kazlau
skienė paruošė kumpį taip, 

‘kaip sau. Aš prirengiau ko
pūstus ir iškepiau mėsinius 
blynelius.

'Pasivaišinę, mūsų stalo sve
čiai dar padovanojo $22.50 
mūsų Kultūriniam Centrui. Aš 
džiaugiuosi šiuomi kultūriniu 
darbu. V. Kazlauskas.

lių, p namie pasilikusios jų 
tarnaitės tuo tarpu iššiūruoja, 
išblizgina jų palocių. Ten 
traukia diplomatai ir politi
kieriai prie šampano pagim
dyti intrigas. O kad tą viską 
patirti, sužinoti, ten nuvyksta, 
gyvena ir spaudos korespon- 
denai.

Paryžiuje susibūrę gyvena 
ar bent laikinai ten nuvyksta 
daugelio šalių meno ir dailės 
meistrai. Su vyksta ne vien 
tiktai dėl' to, kad gyvenimo 
Įvairumas teikia daugiau gali
mybės kurti, bet ir dėl to, kad 
per viso svieto ateivius ir 
spaudos atstovus randasi dam 
giau galimybės savo kūrybą 
žmonėms paskelbti, o kartais

ir gerai parduoti kūrinį. Gi 
pas tuos meistrus pasimokyti 
keliauja jauni dailėn besisie- 
kiantieji žmonės.

Kaip gyvena tas dailės pa
saulin besiveržiąs jaunimas? 
Kaip • gyvena paryžiečiai ir 
bendrai Francūzijos žmonės?

Apie dailę kalbės ir Į dau
gelį klausimų paklausėjams j 
atsakys Vilnies koresponden
tas R. Baranikas, kuris tenai 
tiems dalykams patirti ir ap
rašyti buvo nuvykęs ir ilgokai 
pagyveno. Ateikite išgirsti!

Visa tai Įvyks j an šį sek
madienį, sausio 13-tą, 3 va
landą po pietų, Liberty Audi
torijos patalpose, Atlantic 
Avė. ir UOth St. Richmond 
Hill. Įėjimas nemokamas. Už
kandis prie bufeto ii’ draugiš
kas pobūvis po programos.

Lietuvių Kultūrinis
Klubas

Man pavyko 'aplankyti ne
maža lietuvių, gyvenančių 
Brooklyne ir New Yorke, 
norėčiau papasakoti bent 
Ii savo Įspūdžių, Įgytų 
paskiausius du mėnesius.

—o—

čia 
da- 
per

Lietuviai Brooklyne ir New 
Yorke gyvena švariai, butai 
gražiai užlaikomi ir papuošti, 
pirmoje eilėje.

Laisvės skaitytojai sutinka 
su dabartine laikraščio linija, 
gerbia Laisvę. įDaugelis mėgįp 
ta skaityti Dr. Matulaičio lieX 
tuvių tautos istoriją.

j ■' ■ .[ r ,*

W. Urbšas jau sulaukė 70 
metų amžiaus. Iš amato yra 
virėjas. Tame 
jau 55 metai 
pragyvenimą 
Jo moteris,

serga. Bet abu gerai 
Vincas myli skaityti 
tautos istoriją Lais-

amate dirba 
ir dabar jame 
tebeužsidirba. 

susižeidusi, jau

Mus sveikino šventėmis
Baigiantis švenčių sezonui 

buvo gauti dar sekami sveiki
nimai šventėmis:

Laisvės vadovybei 
smagių Kalėdų ir 
•linksmybėmis Naujų

Mr. ir Mrs. G. G. Erlickas 
ir šeima.

—o—

linkime 
sklidinų 

Metų.

Visam Laisvės 
riaušių linkėjimų 
Floridos.

štabui ge
is saulėtos 
H. Žukas.

draugiškiSveikinimai ir 
linkėjimai Laisvės štabui.

P. A. Mikalaūs.
Ir buvo daug kitų sveikini

mų, bendradarbių Įpintų jų 
raštuose, korespondencijose, 
o taip pat atsinaujinimuose 
prenumeratų, dovanose dien
raščiui.

Sekančiame savo organiza
cijos susirinkime turėkite die- 
notvarkyje Laisvės paramai 
pramogos surengimo rejkalą.

Daugiau paramos gauta 
Auditorijos Jangų 
aptaisymui

Philadelphietės 
Philadelphijos 
$131. Labai 

ir už tai joms

Lank antis Ph i 1 ad ei ph i j oje,
Seno Vinco jubiliejiniame 
bankete, draugė Merkiene pri
davė nuo Antano S. Šlajaus 
$5 ir nuo M. 
$2. Viso nuo 
draugių ga'uta 
graži parama
priklauso didelis ačiū.

Mrs. Adomaitis, Richmond 
Hill, dovanojo $2.

Neseniai Laisvėje tilpo atsi
šaukimas nuo menininkų ko
misijos, prašant paramos Au
ditorijos estrados pegęrinimui. 
Kaip kam kilo mintis, jog 
tarpe pirmesnės (moterų) ko
misijos ir menininkų grupės, 
rasis kokis nesusipratimas. 
Noriu pabrėžti, kad jokio ne
susipratimo nėra, o tik darbo 
pasidalinimas. Menininkams 
buvo reikalinga estrados pa
gražinimas dėl jų ruošiamo 
vaidinimo “Klasta ir Meilė”. 
Gi Moterų Klubo grupė nega
lėjo suspėti laiku estrados 
portjeras paruošti, tokiu būdu 
menininkai turėjo skubotai 
patys imtis darbo. Piniginia
me klausime skirtumo nesuda
rys. Bus bandoma visi langai 
deramai aptaisyti/ nors 
ims kiek daugiau' laiko.

Katrina Petrikienč.

Nėra skaudesnio smūgio 
apšvietos neprieteliams - kry
žiuočiams, kaip gavimas Lais
vei naujo skaitytojo. Pasirū
pink ir tamsta prikalbinti nors 
vieną naują skaitytoją.

Cecil B. DeMille's

"TB2 GREATEST 
SHOW ON EARTH”

TECHNICOLOR
SPALVOMIS

. DABAR

DIDŽIAUSIAME PASAULIO TEATRE
RADIO CITY MUSIC HALL • . r •

Patsai cirkas... su visomis savo 
spalvomis, judėjimu ir sujaudinimu, 
sudaro vaizdingą pagrindą 
virpinančiai, žmogiškai dramai... 
sukurtas .vaidinimų .meistro.

Neverta aimanuoti dėl 
retkartines aukos 
menui ar šiaip veiklai

Tarp lietuvių retkarčiais iš
girsti vieno kito asmens nusi
skundimą, jei kas paprašo au
kų kokiam, nors Vįšuomeniš- 
kam tikslui. Girdi — jums 
tiktai duok ir duok.

Įdomiausia tas, kad tai iš
girsti nuo tų, kurie visuome
nišką Įstaigą paremia gal kar
tą ar porą kartų per metus. 
Tų dejonių nesigirdi iš tų, ku
rie visose organizacijose da
lyvauja, duokles draugijai ir 
įžangas į pramogas užsimoka, 
aukas duoda.

Tiems kartą per metus “nu
skriaustiems” proga susitikti 
su lietuviais gal bus įdomų ži
noti, kad visokiausias Ameri
kos visuomeninis veikimas 
remiasi tiktai aukomis. Pa
vyzdžiui, imkime tokį kultūri
nei tautai, rodos, neišvengia
mai būtiną, valstybės iždo lė
šomis' išlaikytiną Įstaigą, kaip 
simfoniškas orkestras. Iš ko 
jis išsilaiko? Aukomis.

senokai 
atrodo, 
lietuvių 
ve j e.

. —o---
Ig. Arlauskas labai apgai

lestauja, kad Laisvė išsikraus
tė nuo Lorimer St.

—o—
Mathis Eve, sena Laisvės 

skaitytoja, nusiskundė, kad 
labai serganti ir nežinanti, 
kaip ilgai galėsianti gyventi, 
tačiau Laisvės prenumeratą 
atsinaujino.

Sausio 10-ji yra paskutinė 
diena metiniam persiregistra- 
vimui, kuris yra Įsakytas nau
ju, atsuktuoju prieš darbinin
kus ir'mažumas McCarran Į- 
statu. '

Paskutine diena yra trum
pesnė tuo, kad pašto skyriai, Į 
kuriuos privaloma sugrąžinti 
blanką asmeniškai, užsidaro 
nuo 5:30. Dirbančiam šapojė 
paštas nepatarnauja.

Blankutės gaunamos bile 
kuriame pašto skyriuje. Ir sut- 
grąžinti galima bile kuriame, 
ne būtinai savo zonoje. Tas 
kai kam gali patarnauti blan- 
kutę sugrąžinti pen pietus.

Blankutę išpildyti gali bile 
kas, ka^- supranta angliškai. 
Reikia , Įrašyti: nepiliečio
(alien) registracijos numerį; 
pavardę, krikšto vardą ir vi
durinį vardą (jeigu kas turi) ; 
pastovų adresą — gatvę ar 
kelią, miestą, valstybę; gimi
mo valstybę, mėnesį, datą 
(dieną), metus; atvykimo 
Amerikon uostą, mėnesį, da
tą, metus; kurios valstybės 
esate pavaldiniu; pasirašymas 
po priesaika, kad teisingai at
sakai klausimus^; pasirašymo 
mėnesį, datą, metus.

Klausimai eina eilėje, kaip 
čia suminėta. Bet viena vieta 
yra palikta pačios Įstaigos už
rašams.

■ ---o---
A. Stankevičius jau sulaukė 

84 metų amžiaus. Sakėsi, kad 
nesijaučia gerai. Bet žmogus 
linksmaus budo, daug juokin
gų dalykų papasakojo.

—o—
J. Nuobarą radau: nusimini

me dėl mirties žento, kuris 
paliko jauną fruobąro dukre
lę našle. . ; Vajininkas.

Norite prisidėti?

New Yorko Philharmoniš- 
kam Symphony Orkestrui išsi
laikyti ' per 1950—51 metų 

, .; koncertų sezoną 2,300 asme- taiI . . - .x nu ir organizacijų sudėjo 
$240,101.90. Iš jų 44 aukojo 
po $1,000 ar daugiau, žino- ) 
ma, tais gausiai aukojusiais 
tūli gal buvo toki, kuriems 
tūkstantis yra mažesnė suma 
už jūsų ar mano dolerį. Be to, 
tai galėjo atsiskaityti iš taksų. 
Tačiau jų žygis rodo jų aukš
tesnį kultūringumo ląipsnį už 
tuos, kurie, stenėdami, šiaip 
taip atmoka verstinus taksus, 
o kultūrai neduos nė-centį.

Orkestrą, vieną iš nedidelio 
Skaičiaus tokių esamų visoje 
Amerikoje, paminėjau tiktai 
kaipo pavyzdį. Faktai yrą, 
kad mūsų šalyje visokia kul
tūra ir kova prieš visu^ 
gus bakterinius ir žmog 
sius parazitus remiasi piktai 
aukomis.

Tiktai 
mis tegali 
kultūrinis

blo-

duoklėmis ir auko- 
išsiversti ir lietuvių 
darbas. T-as.

Kongresman. pažadėjo 
veikti dėl Floridos

Ea'st Side dele- 
pas savo susįe- 
Kongrese Ar-> 
ir gavo užtikri- 
Kongrese veiks

New Yorko 
gacija lankėsi 
dijos atstovą 
thur G. Klein 
nimą, kad jis
dėl sustabdymo linčo teroro 
Floridoje ir kad būtų nubaus
ti žmogžudžiai, kurie nužudė 
visuomenininką Moore jr jp. 
žmoną. ’

Susižeidė-serga
Petronėlė Nerkevičienė 

prieš porą savaičių susižeidė. 
Nelaimė ištiko namie. Jinai iš 
karto tarėsi ' serganti sloga, 
paėmė nuo. slogos Vaistų ir 
likosi namie, pasilsėti, o šei
mą, kaip paprastai, išleido 
eiti pareigas.

Atsikėlusi, tikėdamosi stip
rėjanti, norėjo eiti pečių ap
žiūrėti. Einant, skausmas lyg 
replėmis spustelėjęs širdį ir 
tiek ji beatsimena. Parėjusi 
šeima atrado ją sudribusią ant 
žemės ir su aplamdytais 
kaulais. Pažeistos, vietos su
gipsuotos.

Lietuviai sV'ėturgimiams ap
ginti darbo šalininkai turės 
savo stalą Amerikinio Svetur- 
gimiams Ginti Komiteto su
ruoštame bankiete. sekretoriui 
Abner Green pagerbti. Norin
tieji būti lietuvių grhpėje ir 
savo prisidėjimą priskaityti 
lietuvių kreditui apie tai pra
neškite lietuvių komitetui ne 
vėliau sausio 11-os. Registra
cija asmeniui, $5.

Bankietas įvyks sausio 12- 
tos vakaro 7 vai., Yugoslav 
Hali, 405 West 41st St. (už 
didžiosios naujos busų sto
ties), New Yorke.

Liet. Komitetas.

—o—
Helen Andruškevičienė po 

operacijos ilsisi namie. Iš lo
vos šiek tiek pasikelia, bet 
dar negana stipri iš namų išei
ti, su’ draugėmis ir draugais 
susieiti. Tad labai 
ateinančius atlankyti.

Įvertina
M.

Sutkai atostogauja
Ignas ir Izabelė Sutkai, sa

vininkai Republic Bar & 
Grill, Grand St., Brooklyn, 
N. Y., išvyko atostogų Į Mia
mi, Floridą. Šiuo kartu jie 
mano ten pabuvoti bent porą 
mėnesių.

Mrs. Sutkienė žiemomis 
atostogaudama Floridoje ge
rai atitaisė savo sveikatą. Šie
met ji jau sveika, gražioje iš
vaizdoje išvyko ten poilsiui.

Ignas Sutkus išrodo stiprus 
ir energingas, bet skundžiasi 
aukštu kraujo spaudimu. To-* 
dėl nusitarė ilgokai pasilsėti *
ir atitaisyti savo sveikatą.

Brooklyno Taikos grupių 
konferencija sausio 13-ta

Brooklyn© a Moterų Konfe- 
rGncįją Taiirai'saukiama šį sek- 
fTfadleTį, sausio lB-tą, Biltmo
re salėje, 2230 Church Ave
nue, Brooklyne. Joje dalyvaus 
šimto taikos grupių atstovės 
iš visų miesto sričių. Laikas: 
12 iki 5 vai.

Konferencijoje bus kalba
ma daugeliu klausimų, ku
riuos paliečia karas, kurie 
nukenčia nuo karo. Tame'jĮei- 
na mokyklos, vaikų auklejL 
mas, darbininkų ir mažumų 
teisių gynimas. Dalyvės Įgys 
svarbių informacijų, pamokų.

Kviečia atvykti organizaci
jas ir susidomėjusius taikos 
stiprinimu asmenys.

*
Louis Sulzinsky, 37 m.,

miesto darbininkas, užduso
dūmais iškilus mažam gaisrui
jo bute 116th St., College
Point, Queens."

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

Aido Choras
Reguliarūs Aido Choro pa

mokos įvyks šį . penktadienį, 
Music Room. Prasidės lygiai 
8 vai. Visi nariai ir susidomė
jusieji dainavimu prašomi da
lyvauti.

Choro prezid.

Svečiavosi pas dukterį
Juozas ir Elzbieta Kasmo- 

čiai šventėmis buvo nuvykę 
atlankyti dukterį, gyvenančią 
Bristol, Conn. Grįždamas, 
Kasmočius parvežė Laisvei at
naujintą prenumeratą ir au
kų nuo savo pažįstamo tame 
mieste.

Bostono apylinkės lietuviai 
isitėmykite, kad Laisvės para
mai banketas įvyks sekmadie
nį, sahisio-Jan. 20, 1952. Vieta 
318 Broadway, So. Boston, 
Mass.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

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

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Klubas rengia 

jvairių valgių ir kugelio vakarienė 
Bus kavos ir pyragų. Po vakarienės 

I bus šokiai, įvyks šeštadienį, sau- 
į šio (Jan.) 12 d., pradžia 7:30 vai. 
vakare, Liet. Tautiško Namo žemu
tinėje svetainėje, North Main St. ir 
Vine St. įžanga tik 75c asmeniui. 
Kviečiame visus iš visos apylinkės 
atsilankyti, būsite gerai pavaišinti 
ir galėsite smagiai pasišokti, grie
žiant gerai muzikai. — Rengimo ko
misija. . (7-8)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku

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

Direktorius
L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

Pataisa
Sausio 9-os laidoje korespon

dencijoje “Iš klubiečių susi
rinkimo” Įvyko klaida ir da
lis laikraščių siuntinio Brook- 
lynui išėjo su klaida. Ten, kur 
paminėta $10, turėjo būti 
$10,000. Pataisytas sakinys 
yra toks: “Sekretorių yra pa
darytos stambios klaidos, sie
kiančios $10,000.” Atsiprašo
me.

<♦>

<l>

<j>

<i>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>
Dienraščio “Laisvės”

BANKETAS
ir Dalininkų Suvažiavimas

Sekmadienis
Sausio-January 27-tą

Suvažiavimo pradžia 12-tą vai. dieną 
Vakarienes pradžia 6-tą vąl. vakaro 

šokiai seks tuoj po vakarienes 
i G. Kazakevičiaus orkestro muzika

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

Vakarienes ir šokių bilętas $3.00 
Įžanga vien šokiams 75c (įsk. taksus)

Biletai šiam puikiam pokiliui jau* 
• parduodami; skubinkitės įsigyti!

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYATJSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayėtte St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

>

>

>

l>

>>

TONY’S
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

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Ketvirtadien., S«u»io-J*n. JO, 1»S2




