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dos. Mašina viską pavaduoja.
Pirmutinį “stebuklą” jau 

turime. Jį mums davė socia
lizmas. Skaitau * pranešimą, 
kad Tarybų Sąjungoje jau 
pastatytas didžiulis fabrikas 
gaminimui automobiliams pis
tonų, kur visą darbą atlieka 
mašinos. Niekas rankų prie 
produkto neprideda. Kaval- 
kas alumino pereina per 1,500 
operacijų ir pavirsta gražiu, 
gatavu pistonu, net gatavai 
supakuotu.
“Tik penki ar šeši mašinistai 

saugo ir prižiūri mašinas. Tik 
kai sugenda mašina, jie ją 
pataiso. Ir viskas!

★
! čia, žinoma, tik pradžia, 

pirmas toks fabrikas^ So
cializmas duos jų kasmet dau
giau ir daugiau.

Tegu žmogus tik gyvena ir 
džiaugiasi gyvenimu, o visus 
fizinius darbus atlieka maši
nos.

Štai šviesioji socialistinė 
žmonijos ateitis. -

★
Kalbėjausi su Laisvės spau

stuvės administratoriumi Pra- 
nu Bukniu. Jis sako, kad da
bar mūsų spaustuvė jau- gero
kai susitvarkiusi ir galėtų at
likti daug daugiau spaudos 
darbų, negu; turi užsakymų.

Laisviečiai tai turėkite min
tyje. Spaudos darbus siųskite 
savo spaustuvei. Ji padarys 
gretai gerai.

“/Dejuoja visi Naujosios Ang
lijos audėjai. Tūkstančiai jų 
jau seniai vaikštinėja be dar
bo.

Dabar praneša, kad Detroi
te išmesta iš darbo 120,000 
automobilių pramonės darbi
ninkų. Didžiausia bėda. Auto
mobilistų unija susirūpinusi.

Kanuolės atima iš darbinin
kų duoną. Pasėka trumaninės 
politikos.

Vienas po kitam tėvai at
sisako priimti prezidento tei
kiamus jiems medalius už žu
vusius Korėjoje jųjų sūnus. 

“Be reikalo jie ten buvo pasiųs
ti. Be reikalo jie ten galvas 
paklojo. Tegu prezidentas pa
silaiko sau medalius, o tė
vams sugrąžina iš Korėjos sū- 
Ajs gyvus.

**Taip šiandien galvoja mili
jonai tėvų ir motinų. Kova už 
baigimą konflikto Korėjoje ir 
už taiką plinta po visą Ame
riką.

Kovo pienes j bus naujas 
taikos žygis j Washingtona. 
Visa Amerika ruošiasi prie to 
žygio.

Minnesota universiteto bo
sai išmetė iš darbo profesorių 
Dr. Forrest KO.-Wiggins. Jis 
jiems nusidėjo savo veikimu 
progresistų partijoje. Profeso
riais gali būti tik tie, kurie sa
vo proto nevartoja, kurie šo
ka pagal‘oficiališką muziką.

Akademinė laisvė eina iš 
mados. Mokytojai ir profeso
riai sukandę dantis tyli, bijo 
prasižioti.

Pagaliau ir gen. Eisenho- 
weris norėtų būti Amerikos 
prezidentu. Jis taip pasakė 
republikonų partijai. Jeigu 
ji panorės, jis priims jos 
kandidatūrą į prezidentus.

V Bet ne jis vienas tos garbės 
trokšta. Jam žada nenusileis
ti 'Taft, Warren ir Stassen. 
Gal dar ir daugiau atsiras.

ranaši smala pradės virti ir 
demokratų partijoje. Ten irgi 
nestinga ukvatninkų į prezi
dentus. Gal dar ir pats Tru-

ŠIAUR. KORĖJA KALTINA 
JANKIŲ LAKŪNUS UŽ 
BELAISVIŲ ŽUDYMĄ
Sako, jie užmušė 10 belaisvių 
stovykloj Šiaurinėje Korėjoje

Kongresmanas ragina uždrausti 
Trumunui įvelt į naują karą

Korėja, sauk 15. — šiau
rinė Korėja kaltino ameri
konus, kad jų lėktuvai bom
bardavo ir apšaudė belais
vių stovyklą, užmušdami 
bent 10 amerikonų ir jų 
draugų belaisvių ir sužeis- 
dami 60. šiauriniai korė
jiečiai vėl protestavo, kad 

j Amerikos lakūnai atakuoja 
'civilines gyvenvietes.

GINČAI DERYBOSE
Derybose dėl paliaubų 

Panmundžome amerikonai 
užreiškė, jog “niekuomet 
nesutiks,” kad būtų stato
mos naujos lėktuvų aikštės 
Šiaurinėje Korėjoje laike 
busimųjų paliaubų.

Šiauriniai korė j i e č i a i 
smerkė amerikonų pasiūly
mą, kad būtų apsimainyta 
tiktai tais belaisviais., ku
rie norės grįžti namo. Šį 
siūlymą jie vadino “žiau
ria apgaule.” Įtarė, kad 
amerikonai mojasi pasilai
kyti dešimtis tūkstančių 
belaisvių,' pasakodami, būk 
tie belaisviai nenorį grįžti.

Anglai valdininkai 
bijo malajiečių

Kuala Lumpur, Mala j a.— 
‘’Pasitraukė iš tarnybos du 
aukšti Anglijos valdininkai 
Malajoj — policijos komisi- 
onierius W. N. Gray ir 
slaptosios policijos vadas 
Sir William Jenkin. Nu
siminę, kad nepavyko nu- 
šluot karingus Mala jos par
tizanus.

Korespondentai praneša, 
kad anglai dažnai bijo net 
išeiti iš ginkluotų savo sto
vyklų.

Anglijos valdžia dabar 
ruošiasi paskirti generolą 
Geraldą x Templerį aukštuo
ju komisionierium Malajai, 
kad pasmarkintų karą prieš 

'Malajos patrijotus .

Katrų rakietiniai 
lėktuvai geresni?

Washington. — Admiro
las J. H. ^Cassady tvirtino, 
kad. naujieji rakietiniąi A- 
merikos lėktuvai “visomis 
pusėmis geresni” už rusiš-" 
kus Šiaurinės Korėjos lėk
tuvui

Bet Air Force (Oro Jė
gų) žurnalas sako, rusiški 
rakietiniai lėktuvai tebėra 
geriausi. , y

ORAS. — Giedra, vėjas, 
šalčiau.

manąs užsimanys kitą termi- 
rtą paprezidentaūti. Jis mano, 
kad jis dar nepakankamai 
košės privirė Amerikai ir vi
sam pasauliui.

KARO VEIKSMAI
Vakariniame fronte šiau

riniai korėjiečiai atgriebė 
dvi kalnų pozicijas, kurias 
buvo užėmę amerikonai su 
savo talkininkais. Kitur 
buvo tik vietinių susidūri
mų tarp žvalgų.

Šiaurinės Korėjos, liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie sužalojo ir nuskandino 
keturis amerikinius laivus, 
kurie bombardavo gyvena
mąsias vietas vakariniame 
pajūryje.

Franko žada Amerikai 
iki milijono armijos 
prieš Sovietus

Madrid, Ispanija. — Is
panijos diktatorius Franko 
giriasi, kad turi 400 tūks
tančių nuolatinės armijos. 
Sako, galėtų duoti net mi
lijoną ispanu kariuomenės 
Amerikai talkon prieš ko
munizmą, jeigu kiti vaka
rinės Europos kraštai pa
vėluotu į tarptautinę gene
rolo Eisenhowerio armija.

Franko užtat prašo dau
giau ginklų iš Jungtinių 
Valstijų.

(Amerikos pasiuntiniai 
surado, kad prastai lavin
ta Ispanijos armija; ypač 
blogi jos oficieriai.)

Jungtinės Valstijos duo
da 150 milijonų dolerių 
“medžiaginės.” paramos 
Frankui. Už tai jis ketina 
užleisti amerikonams kelias 
laivyno ir lėktuvų stovy
klas Ispanijoj ir Ispaniškoj 
Morokkoj.

Churchill laukia vokiečių 
armijos prieš komunizmą

Ottawa, Kanada.—Angli
jos premjeras Churchillas 
kalbėjo Kanados seime ir 
bažijosi “ščyrai” išvien su 
Jungtinėmis Vai s t i j o m i s 
gins “pasaulinę laisvę” nuo 
komunizmo.

Churchillas pareiškė pa
sitikėjimą, jog kai bus re
krutuota vokiečių armija 
vakarų Vokietijoje, tai vo
kiečių ir kitų vakariniij eu
ropiečių tarptautinė armija 
galės atremti Sovietus.

Anglija nesideda į tarp
tautinę armiją, bet Chur
chillas užtikrino, kad an
glai talkaus tai armijai.

NESMERKTI MIRT 5 FI
LIPINŲ PARTIZANAI
Manila. —.Filipinų teis

mas nusmerkė mirti pen
kis partizanus - hukbalaha- 
pus. Surado, kad jie da
lyvavę žygyje, kur buvo už
mušta. 11 valdžios šalininkų 
ir velionio Filipinų prezi
dento Quezono našlė.

Washington. ’— Republi- 
konas kongresmanas Fre
deric nR. Coudert reikalau
ja užginti prezidentui be 
Kongreso leidimo siųsti 
Amerikos kariuomenę į I.n- 
do-Kiną, Malają ar kur ki
tu)’.

Coudertas jau pernai da
vė-tokį sumanymą, bet tru- 
maniški’ kongresmanai jį 
atidėliojo.

Vėliausios ŠŽinios
Saigon, Indo-Kina.—Viet

namo liaudininkai, naudo
dami. priešlėktuvines pa
trankas, per dieną nušovė 
10 francūzų lėktuvų. Mano
ma, tai iš Sovietų gautos 
patrankos.

London. — Anglų-ameri- 
konų žvalgyba sako paty
rus, jog- Sovietai turi jau. 
tokius. įrengimus, kad galė
tų metyti atomų bombas ir 
į savo priešų kariuomenę 
fronte.

Sniegą audros siaubia 
Californiją ir Nevada

San Francisco. —.Sniegų 
audros ir šaltos liūtys siau
bė visa vakarini Jungtiniu 
Valstijų pajūrį nuo Kana
dos iki Meksikos. Tai ar
šiausias žieminis, gamtos 
subjurimas ‘ Californi joj ir 
Nevadoj, negu bet kada per 
pastaruosius 50 metų.

Sniegai užklampino City 
of San Francisco traukini 
su 226 keleiviais Donner 
kalnyne, Californijoj. Pus
nyse užstrigo Greyhound 
busas su 30 studentų Mill 
klonyje, Californijoje.

Sniegynai visai užkirto 
pervažiavimą per- Sierra 
kalnus traukiniams ir auto
mobiliams tarp Nevados ir 
Californijos.

Nukrito lėktuvas j
East River, New Yorke

New York. — Iš Bostono 
atskridęs Northeast Air
lines lėktuvas pirmadienį 
nukrito į EJst River upę. 
Visi 33 jo keleiviai ir 3 įgu
los nariai tapo išgelbėti.

Lėktuvas taikėsi nusileis
ti į La Guardia orlaivių sto
tį, bet ūkanoje paklydo ir 
upėn nusmukę. Nepagelbė
jo ir lėktuvo radaras, kuris 
turėjo nurodyt stotį.
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Bulgarija nusmerkė 
du jugoslavu šnipus

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų teismas nusmerkė su
šaudyt du jugoslavus už 
šnipinėjimą vakarams‘ (A- 
merikai ir, jos talkinin
kams). Penkis kitus nu
teisė kalėjiman ilgiems ter
minams.

Coudertas, dabar reika
laudamas svarstyt šį pasiū
lymą,. sakė:

“Silpnas ir išsiblaškęs pre
zidentas galėtų vėl įstumti 
mus į karą be Kongreso lei
dimo, jeigu nebūtų jam ryš
kiai uždrausta. Taip sau- 
vališkai jis mus į vėlė į Ko
rėjos karą, kuris lėšavo jau 
baisiai daug kraujo ir pi
nigų.”

Washington. — Anglijos 
premjeras Churchillas ket
virtadienį kalbės bendroje 
Kongreso sesijoje.

London. — Anglija pa
skyrė gęnerolą Geraldą 
Templerį kaip naują aukš
tąjį savo komisionierių 
Malajai.

Malajos partizanai pernai 
spalio mėnesi nušovė buvu
sį anglų komisionierių gen. 
Henry Gurney.

Prez. Trumanas siūlo 
pertvarkyt Taksy Biurą

Washington.—Prez. Tru
manas įteikė Kongresui pla
ną, kaip turėtų būti per
tvarkytas Taksų Biuras, ir 
žadėjo laukan iššluoti bei 
nubausti visus neteisingus 
to biuro valdininkus.

Prezidentas siūlė:
Panaikinti vietas 64 tak

su kolektorių, kuriuos iki 
šiol skyrė valdančioji par
tija — demokratai ar re- 
publikonai;

Įsteigti viso 25 raštines 
įvairiose apskrityse, įsta
tau t į jas taksų komisionie- 
rius., išlaikiusius civilės 
tarnybos- kvotimus, nepai
sant, katrai partijai tie 
žmonės priklausytų.

Valdžia skirtų tiktai vie
ną aukščiausią taksų komi
sionierių, kurį Senatas 
tvirtintų.

Prezidentas taipgi pasky
rė Charlesą W. Davisą kai
po vyriausią Taksų Biuro 
advokatą vieton Ch. Oli- 
phanto. Gi Oliphantas bu
vo pavarytas už kyšių ėmi
mą iš sukančių taksus biz
nių.

-- - - - -... - ■ ,

Gengsteriai gali neatsakyt 
į senatorių klausimus

Washington. — Jacob Gu- 
zik,' Chicagos gengsterių 
sėbras, buvo patrauktas teis
man už paniekinimą Kon
greso. Nes Guzikas neda
vė atsakymų į tyrinėjančios 
Senato komisijos klausi
mus.

Federalis teisėjas Edwar- 
das Tamm paleido Guziką; 
pareiškė, jog Guzikas turė
jo konstitucinę teisę neliu
dyti pats -prieš save.

Guzikas bent praeityje 
buvo susirišęs su piktada
riška Capone’o gengsterių 
šaika Chicagoje.

VAKARAI NORI UŽTRINT 
SOVIETŲ PLANĄ DĖL 
ATOMINĖS KONTROLĖS
Amerikonai siūlo neleist Jungt. 
Tautų seimui svarstyt šį planą

Paryžius. .—- Amerikonai 
išvien su anglais ir francū- 
zais parašė rezoliuciją, ra
ginančią tiktai perduoti nu
siginklavimo komisijai so
vietinį pasiūlymą dėl atom- 
bombų uždraudimo ir dėl 
atominės jėgos kontrolės 

i pasaulyje.
Ta “trijų vakarinių di

džiųjų” rezoliucija reika
lauja, kad Jungtinių Tautų 
seimas visai atsisakytų 
svarstyt Sovietų planą, ku
ri įteikė Andrius Višinskis, v f-
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Vie|namo liaudininkai 
sudavė naują skaudy 
smūgį francūzams

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai šturma
vo francūzus ir perkirto 
jiems vieškelį tarp Hoa 
Binho ir Hanoi. Tas vieš
kelis būtinai reikalingas 
francūzų armijai pristatyti 
ginklų, kareivių ir įvairių 
reikmenų.

Tariasi vakarų generolai
Washington. — Francū

zų ir anglų generolai tarė
si su kariniais Amerikos, 
vadais, kaip išvien kovoti 
prieš komunistus Vietna
me, Malajoj ir kitur pieti
niai - rytinėje Azijoje. An
glai ir francūzai’gąsdino 
amerikonus, kad Kinijos 
komunistai galį įsiveržti į 
tuos kraštus.

Pravda įžiūri naujas 
karines avantiūras

Maskva.— Sovietų komu- 
jnistų laikraštis Pravda ra
šo, Itad'Francija, Anglija ir 
Jungtinės Valstijos ruošia
si naujoms karinėms avan
tiūroms pietiniai - rytinėje 
Azijoje.

Eksplozija užmušė 19 
Kanados mainieriy

Stellarton, Kanada.—Du
ju sprogimas Acadia an- 
gliakasykloje užmušė 19 
mainieriu. Tik trys kiti iš
liko gyvi, kurie tuo laiku 
buvo kasykloje, 1,400 pė
dų gilumoje.

TŪKSTANČIAI JANKIU 
LeKDOMI I MANEVRUS 

(U-

Camp Drum, N. Y.—Lėk
tuvai per/dieną pergabeno 
9,529 kareivius su ginklais 
iš Kentucky valstijos į di
delius ^manevrus, daromus 
New Yorko valstijoje.

Amerikonai pameta 
pasportus Paryžiuje

Paryžius. — Pernai 396 
amerikonai pametė paspor
tus, besilinksmindami Pa
ryžiuje. Paskui surasta tik 
190 tų pasportų.

Sovietinis .pasiūlymas sa
ko:

Jungtinių Tautų atominės 
kontrolės komisija visuo
met ir bet kuriuo laiku ga
lės daryti atomų jėgos in
spekciją visose šalyse, taigi 
ir Sovietu Sąjungoje.

Atominių bombų vartoji
mas turės būti uždraustas 
tuo pačiu laiku, kai jau 
veiks tarptautinė atomų jė
gos kontrolė.

Francijos delegatas Jean* 
Chauvel, remdamas ameri
kinę rezoliuciją, davė su
manymą politiniam Jungti
nių Tautų seimo komitetui, 
kad seimas be jokių disku
sijų turi perduoti Sovietų 
planą vadinamai nusigin
klavimo komisijai.

Sovietų delegatas reika
lavo, kad seimas svarstytų 
jų pasiūlymą, ir sakė, jei
gu šis pasiūlymas taptų 
perduotas nusiginklavimo 
komisijai, taip jis, ten ir bū
tų palaidotas.

Jungtinių Tautų seimas, 
pereitą savaitę sudaryda
mas naują ’nusiginklavimo 
komisiją, kartu įpareigojo 
ją veikti .pagal Amerikos 
Barucho planą.

O Barucho planas, — sa
ko Sovietai, — mojasi už
karti atominę Amerikos 
monopoliją visam pasau
liui. ' ’ , J

70,000 egiptėnu maršavo
Kaire prieš anglus -

Kairo, Egiptas .— Dau
giau kaip - 70 tūkstančių 
egiptėnu studentų ir šiaip 
piliečių demonstravo prieš 
anglus, tyliai maršuodami 
Kairo gatvėmis. Demon
strantai nešė iškėlę kūną 
savo tautiečio studento, 
kuris buvo anglų nušautas.

Obalsiai demonstrantų 
vėliavose ir iškabose šaukė 
atkeršyti anglams už jų nu
žudytus egiptėnus kanki
nius.

12 amerikonu žuvo su 
bombonešiu Japonijoj

Yokohama, Japonija. .— 
Nukrito ir sudegė ameriki
nis žvalgybos bombonešis. 
Žuvo visi 12 jo lakūnų;

Republikonai klausia, ką 
Truman žadėjo Churchillui

Washington. — Septy
niolika republikonų senato
rių įteikė rezoliuciją, reika
laujant, kad prez. Truma
nas pasakytu Senatui, ar 
jis padarė kokius slaptus 
susitarimus su atsilankiu
siu Anglijos premjeru 
ChurchiUu.

Suprantama, kad Truma- 
no valdžia užtyli opiausius 
dalykus, apie kuriuos slap
ta tarėsi su Chūrchillu.
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HEROJŲ STOKA?
AMERIKINIS prekybinis laivas “Flying Enterprise” 

buvo užkluptas audros ir pažeistas.
Laivo kapitonas Henrik Kurt Carlsen įsakė pasažie- 

riąms ir įgulai iš laivo išlipti, o jis ten pasiliko ir buvo 
vienui vienas per keletą dienų.

Anglų laivas bandė “Flying Enterprise” išgelbėti, bet 
nepavyko. Pagaliau pažeistasis laivas skendo ir kapito
nas Carlsen jį apleido: prie jo stovėjęs kitas laivas ka
pitoną pasiėmė ir išlaipino Anglijoj.

Netenka nei sakyti, jog kapitonas Carlsen, dėdamas 
pastangų laivą išgelbėti, kovoti su šiurkščiais vėjais ir 
audromis, parodė nemaža drąsos. Bet ar tas jo žygis 
yra tiek didelis, kiek komercinė spauda ir radijas pri
duoda jam svarbos, mes labai abejojame.

Paprastai yra sakoma: kapitonas neprivalo nuo savo 
laivo skirtis. Skęsta laivas—skęsta kapitonas. Aišku, 
mes nenorime, kad taip būtų; mes norime, kad kapito
nai tos “tradicijos” laikytis neprivalo, bet jos nesilaikė 
nei Carlsen: jis buvo laive tol, kol jis neskendo; kai sken
do—nuo jo nušoko.

Dėl to ir tasai herojiškumas, kurį komercinė spauda 
ir radijas taip išpūtė, yra perdėtas. Bet tai padaryta, 
kad pas mus šiandien stokuoja herojų, stokuoja didvy
rių. Ryšium su Cariseno' žygiu, tam tikros įstaigos 
ryžtasi pasipinigauti. -Štai, sakoma, jog tūlos filmų 
korporacijos siūlo šiam žmogui didžiulės pinigų sumas, 
kad jis sutiktų “įvaidinti” filmon tai, ką išgyveno per 
keletą dienų laive; siūlo jam pinigų televizijų korpo
racijos, siūlo radijas, siūlo spauda už straipsnius, ku
riuos galėtų net ir kas kitas parašyti, padėdamas Cari
seno po jais pavardę.

Business is business, nieko nepadarysi!

gyvena lietuvis misijonie- 
rius katekistas kun.. Jonas 
Svirnelis; ten, matyt, misi- 
jonierių yra daug.

Kalėdų ir Naujų Metų 
proga kun. Svirnelis siun
tinėjo amerikiečiams, kurių 
turi adresus, “sveikinimo” 
laiškus, prašydamas pini
gų. Girdi, Indijoje sunku, 
siautėja badas, padarytas 
žemės drebėjimo ir potvy
nių. Nežiūrint to, katekis- 
tai pastatė “seselėms skir
tus pastatus,” taipgi “bai
giame pastatyti naują vidu
rinę mokyklą mergaitėms, 
kuri bus pavesta toms pa
čioms seselėms.” Toliau:

Su’ jūsų (amerikiečių) iš
laikytu mokytoju ir katekistų 
pagalba ir šiais metais galė
jome pakrikštyti arti 500 pa
gonių ir išpirkti apie šimtą 
pagoniukų...”

Vadinasi, amerikiečių pi
nigais misijonieriai išperka 
pagoniukus ir krikštija 
žmones.

Mums rodosi, šiandien In
dijos žmonėms reikalinga 
duona ir apšvieta, o ne 
klioštoriai ir “išpirkinė j i- 
mai pagoniukų.” Misijos ir 
misijonieriai Indijos žmo
nėms naudos neduos. Atža
gariai: jų ten buvimas žmo
nėms labai pakenkia, nes 
jie suvalgo tą duoną, kurią 
galėtų valgyti badaują in- 
dusai. Atsiminkime: misi
jonieriai nei sėja, nei pjau
na, o duonelę (ir dargi abi
tą) valgo!

Gruodžio 20 d. apleidžia 
Urugvajų mūsų organizacijos 
nenuilstamas ilgametis dar
buotojas Juozas Donkus ir j 
grįžta atgal į savo gimtinę— i 
Tarybų Lietuvą, žinia apie jo ’ 
grįžimą jau plačiai pasklido 
po visą mūsų koloniją ir visus 
ji nepaprastai džiugiai nu,tei-į 
ke. Tik nedidele saujele tary
bines Lietuvos šmeižikų ne
jaukiai jaučiasi ir galvoja, 
kaip čia dabar reikės toliau 
meluoti apie tai, kad į Lietu
vą niekas iš užsienio negali' 
patekti, kad Lietuva atskirta 
neperžengiama “geležine už
danga.”

Donkus grįžta į savo gimtą
jį Radviliškį, kur jo išsiilgę ■ 
laukia žmona, dukterys, žen- ’ 
tai ir anūkai. Grįžta savo lais
vu noru, Urugvajuje išgyvenęs 
22 metus ir pagaliau sulaukęs 
savo didžiosios svajones išsi
pildymo.

Laikraštis nurodo, jog J. 
Donkus, grįžęs gimtoj on 
šalin, neberas skurdo, ne
drebės iš baimės, ar pavyks 
susirasti darbą ir iš jo pra
simaitinti. Be to : “niekam 
Lietuvoje dabar nesvarbu 
teirautis, ar sugrįžęs ‘ame-, 
rikonas’ parsivežė dolerių, 
ar ne?”

Laikraštis prideda:
Donkus yra darbo žmogus. 

Jis ne tik čia nepraturtėjo,
bet sunkiai sudaro pinigų ke
lionės išlaidoms. Tačiau jis
grįžta pilnutinai tikras, jog
Tėvynėje jis turės darbą, bu
tą, turės prieinamas visas są
lygas žmoniškai įsikurti.

Apie tą patį laiką, kai Cariseno laivas laukė mirties, 
Pącifike kitas amerikinis prekybinis laivas, “Pennsyl
vania,” sutiko jūroje nelaimę. Skęstant laivui, jo įgula 
išsikėlė į valteles, bet šiandien nei apie laivą, nei apie 
jo įgulą nieks nieko nežino, matyt, Ramusis okeanas 
priglaudė viską savo prieglobstin.

Ten, be abejojimo, kovojant su gamtos prajovais, buvo 
parodyta daugiau herojiškumo, nei jo parodė kapitonas 
Carlsenas, bet tie žmonės žuvę, iš jų biznio padaryti 
negalima, tad jie ir ne herojai.

I Nei šis, nei tas!

; GEN. de LATTRE de TASSIGNY
“GENEROLAI MIRŠTA LOVOJE,” sako senas pada

vimas. Lovoje mirė ir Francūzijos generolas Jean de 
f Lattre de Tassigny.
| Gen. de Lattre buvo Francūzijos vyriausiuoju komi- 

. sijonieriumi ir komandieriumi ginkluotų pajėgų Indo- 
I Kinijoje. Jis mirė, tačiau ligoninėje, netoli Paryžiaus. 
* Jis buvo 61 metų amžiaus.

Tuojau po generolo mirties, Francūzijos vyriausybė 
| suteikė jam maršalo titulą.

Prieš tūlą laiką Indo-Kinijoje nuo vietnamiečio kul
kos žuvo generolo sūnus leitenantas Bernardas.

Antrojo pasaulinio karo metu generolas de Lattre de 
į Tassigny- neblogai pasižymėjo kovoje prįeš^vokiečius-. 

Jis buvo suimtas vokiečių nelaisvėn, bet iAjo/\abėgo ir 
per tūlą laiką makiai (Francūzų partizan&jjdglobojo;

- vėliau jis buvo išgabentas į Angliją.
Deja, visaed, ką šis generolas atlikų gėjįp antrojo 

pasaulinio karo metu, jis sutrempė, sumynė po karo, kai 
pradėjo vadovauti francūzų jėgoms Indo-Kinijoje.

Štai, Indo-Kinijos žmonės nori laisvės, nori nepri
klausomybės; jie dėl to kovoja su ginklu rankoje.< Bet 
štai, Francūzijos valdančioji klasė, stumiama ir akstiną- 
ma Washingtono, ryžtasi Indo-Kinijos žmonėms laisvės 
neduoti. Organizuoja visokius padaužas, surinktus ne 
tik iš Francijos, o ir iš viso pasaulio kampų, duoda jiems 
francūzus karininkus ir siunčia Indo-Kinijon, kariauti 
prieš to krašto žmones.

Francūzijos liaudis to karo nenori, prieš jį kovoja, nes 
jis neša baisią žalą ne tik Indo-Kinijos žmonėms, o ir 
jai, Francūzijos liaudžiai. Tačiau generolas de Lattre 
vyksta Indo-Kinijon ir pareiškia: sunaikinsiu vietna
miečius-ir Indo-Kinija liks Francūzijos kolonija.

Ne jam tai padaryti. Pirmiau žūsta jo sūnus, vėliau 
miršta jis pats, o Vietname žmonių kova už laisvę ir ne
priklausomybę tebeeina!

Šio generolo likimas simbolizuoja Francūzijos val
dančiosios klasės likimą: ji išnyks, o francūzų tauta 

■"gyvuos.
Tie, kurie šiandien organizuoja ir vadovauja armi

joms, kovojančioms prieš Indo-Kinijos žmones, pra
smegs, o Indo-Kinijos žmonės bus laisvi, nepriklausomi 

. ir kurs santvarką, kuri išlaisvins juos iš skurdo.

Žinios Laisves Reikalais
Gale pereitos savaitės trys asmenys užsisakė dienraš

tį Laisvę. Kadangi žmonės patys savo iniciatyva naujai 
užsisako dienraštį, tai darbuojantis būtų galima gauti 
daugiau naujų skaitytojų. Taigi, nenuleiskime rankų va
jui pasibaigus; darbuokimės gavimui naujų skaitytojų.

Sveikinimai Laisvės suvažiavimo proga
Brooklynietė d. Gabalienė bene bus pirmoji, kurios 

pasveikinimas dienraščio Laisvės suvažiavimui pasiekė 
raštinę. Jinai sykiu sų^gerais linkėjimais įteikė ir dova
ną $10.

L. Bekešienė iš Rochester, N. Y., atsiuntė $3,\ su pa- 
reiškimėliu: Y

“Sveikinu visus Laisvės darbuotojus, skaitytojus ir vi
są štabą. Lai gyvuoja Laisvė, mūsų mylimas laikraštis.” 

Bekešienė, Laisvės vajininkė ir bendradarbė, jau nuo 
praėjusios vasaros kenčia širdies nesveikatą, kuri ir da
bar nėra nugalėta, ji tebebūna po gydytojo priežiūra. 
Tačiau ir sirgdama ji siuntinėjo atnaujinimus prenume
ratų. Kaip ji. tai galėjo? Ji rašė:

—Atnaujinimų prenumeratos turiu progą atsiųsti dė
ka tam, kad draugės ir draugai, žinodami, jog negaliu 
pas juos vaikščioti, norėdami man suteikti smagumo 
ir stiprybės, patys atneša savo prenumeratas, kad jas
pasiųsčiau.” -

Laisvės suvažiavimas įvyks sausio 27-tą, 12 vai., Li
berty Auditorijoje, Atlantic Avenue ir 110th St., Rich
mond Hill, N. Y. O po programos, ten pat, 6-tą valandą, 
įvyks vakarienė ir šokiai. Kviečiami vietiniai ir iš to
liau rezėrvuotis tą dieną praleisti su savo dienrašiču.

Bendrai finansinės paramos Laisvei .kovoje su kry
žiokais suteikė šie prieteliai:

Petras Poškaitis Brooklyn N. Y.............. .  $10.00
L. J. Kasper, Cleveland, Ohio ........................  3.00
A. Grigun, Norwood, Mass. .......................  3.00
A. Radišauskiene, Wyoming, Pa.............. 3.00

' J. Satyauckas,* Maynard, Mass.. .. . .................    3.00
J. Bakanas, Chester, Pa...................................... 1.00
K. Gardžius, Slew Britain, Conn........................ 1.00
Graži parama, puiki atgaiva dienraščiui. O iš kitos pu

sės, tai kartus pipiras kryžiokams. Nes kryžiokų spau
da verkšlena, kad jų spaudos visuomenę neremia.

Kryžiokus — Laisvės užpuolikus — Dievas baudžia už 
jų piktus darbus. Bostono apylinkės kunigai susipešė su 
Brooklyno pranciškonais. Jie pyksta, kam pranciško
nai atėmė iš jų Darbininką. Jie ten leidžia kitą savait
raštį.

Mes jiems nepavydime, mes jų nepikietuojame, lai jie 
sau daro, ką nori. Mes tik rūpinkimės, kad mūsų Laisvė 
gyvuotų ir bujotų. , Laisvės Administracija

NEPAMIRŠKIME, kad šio; mėnesio 27 dieną įvyks 
Laisvės bendrovės akcininkų metinis suvažiavimas. Ne
pamirškime, kad po suvažiavimo įvyks mūsų tradicinis 
bankietas. Prašome siųsti suvažiavimui sveikinimų. 
Prašome tuos,,, kurie , arčiau , mūsų įstaigos gyvenate, 
ruoštis būti bankiete.

Amerikos negrų įteiktas 
Jungtinių Tautų Asemblė- 
jai genocido kaltinimas 
prieš Ameriką pradeda iš
judinti diskusijas spaudoje. 
Šis tas jau pasirodė ir lietu
viškoje spaudoje. Natūra
lu,- kad fašistinė spauda 
kaltinimą paneigia ir .pa-, 
smerkia. Bet prie pasmer- 
kėjų prisideda ir menševi- 
kiškoji spauda. Tai irgi na
tūralu, nes visais paskuti
nių laikų pagrindiniais 
klausimais menševikai ir jų 
spauda dažnai pasirodo pa
čiose pirmutinėse pačių re
akcingiausių jėgų gretose.

Koksai-gi jų vyriausias 
argumentas prieš Įteiktąjį 
negrų kaltinimą? Jie turi 
tik vieną argumentą: kad 
Amerikoje nulinčiu o j a m a 
neužtenkamai negrų, jog 
tai galėtų sudaryti genoci
dą, tai yra, pasimojimą ar
ba siekimą fiziškai išnai
kinti visą negrų grupę šio
je šalyje. O Jungtinių Tau
tų genocido nuostatai kaip 
tik to reikalaują.

Pavyzdžiui, C h i c a g o s 
Naujienos su «pašaipa ir 
sarkazmu sušunka: “Žu
dant po tris negrus kasmet, 
bus išnaikinta negrų ‘tau
ta’. ..” (N., sausio 8 d.)

Vadinas, per mažai nulin- 
čiuojama. Tik po tiek te- 
nulinčiuojant, aišku, per 
amžius nebus galima sunai
kinti keturiolikos milijonų 
negrų. Todėl jie be reikalo 
skundžia šios šalies san
tvarką Jungtinėms Tau
toms. Menševikišku požiū
riu ir supratimu, tai yra 
nepamatuotas negrų verkš
lenimas. Jie tai skaito tik 
įžeidimu ir pažeminimu mū
sų šalies valdovu. L V

Tai šitaip jie supranta ir 
aiškina. Jungtinių Tautų 
nutarimą prieš genocidą. 
Visas dalykas, matote, su
kasi apie tai, kięk tam ti
kros grupės žmonių yra 
kasmet1 nugalabinama. Jei
gu nedaug, nesudaro jokio 
genocido. Jeigu labai daug, 
jau reikia verkti ir skųstis, 
jau turime genocidą. Pav., 
kas kita, jeigu Amerikoje 
kasmet būtų nulinčiuota, 
arba nunuodyta", arba su
deginta, arba pakarta po 
kokį milijoną negrų, tai jau 
būtų galima vadinti geno
cidu. Tokiame atsitikime 
negrų skundui gal jau pri
tartų ir mūsų “socialdemo
kratai.”
' Bet toks genocido supra
timas ir aiškinimas yra tik
tai genocido teisinimas. Tai 
yra nežmoniškas, neteisint-• 
gas, b rutuliškas s u p r a t i - 
mas. Juo negali vadovautis 
joks protingas ir nuoširdus 
žmogus.

Neseniai keletas “libera
lų,” kurie irgi priešingi ne
grų skundui, “prispyrė prie 
sienos” Įžymųjį artistą-dai- 
nininką Paul Robesoną, vie
ną ,iš apkaltinimo įteikėjų, 
su tokiu “argumentu”: Jei
gu čionai būtų, kaip sako
te, siekiama negrų išnaiki
nimo, tai kodėl' per tiek 
daug metų jie tebėra neiš
naikinti? /

Jiems aiškiai ir trumpai 
atkirto Robesonas: “Tas 
faktas, kad negraj nėra iš
naikinti, tik parodo, jų at
sparumą ir jų valią ir pa
jėgumą atsilaikyti...”

Pavyzdžiui, Amerikos 
valdančiajai* klasei daug 
lengviau pavyko apsidirbti 
su indi jonais. Jų jau ma
žai beliko. Dūr ir tie yra

sistematiškai naiki narni. 
Tik stebėtis reikia, kad jie 
nesusipranta ap s įskųsti 
Jungtinėms Tautoms.

Tie, kurie išstoja prieš 
negrų skundą su argumen
tu, kad nepakankamai daug 
negrų čia nulinčiuojama, 
kad tas galėtų sudaryti ge
nocidą, arba kad iki šiol ne
grai tebėra neišnaikinti, 
tuo būdu nėra pamato ap
kaltinimui, — visi tie pra
šauna pro taikiklį. Nė vie
nas tų argumentų nieko ne
turi su patim reikalu, su 
patim principu.

Genocidą sudaro visas 
tam tikras atsinešimas lin
kui tam tikros grupės žmo
nių. Toks atsinešimas, ku
ris tam tikrą grupę pada
ro antriniais piliečiais, ati
ma iš jų tas teises į gyve
nimą, kokiomis naudojasi 
kiti šalies žmonės, sudaro 
genocidą.

Štai baltas šerifas pan
čiuose surakintus negrus 
nušauna ir prieš jį niekas 
jokio žygio nedaro. Štai 
negras, išprievartavo baltą 
moteriškę ir jis nuteisia
mas mirtin arba gaujos nu- 
linčiuojamas. Bet štai baltas 
vyras išprievartavo juodą 
moteriškę, ir prieš jį niekas 
nė piršto nepajudina. Štai 
juodas ir baltas dirba tam 
pačiam darbe: baltas gavo 
dolerį, negras tik pusę. Štai 
ant kiekvieno balto vaiko 
dėl apšvietos išleidžiama 
po dolerį, o ant juodo — tik 
po kvoderį. štai rezultatai: 
Nuo džiovos negrų miršta 
tris ar keturis sykius dau
giau, negu baltų. Dar di
desne proporcija negrai 
miršta kitomis ligomis.

Štai atėjo rinkimai. Mili
jonai ir milijonai negrų, 
daug ilgiau išgyvenusių šio
je šalyje ir daug daugiau 
sunkaus darbo įdėjusių, ne
gu tiek pat milijonų baltų
jų, neturi teisės balsuoti, 
neprileidžiami prie balsavi
mo dėžutės.

Štai geras negras moky-
tojas pasipiktino balto še
rifo nužudymu dviejų ne
grų ir pradėjo reikalauti, 
kad tas žmogžudys būtų 
nubaustas. Bomba padėta 
po lova, ir jis ir jo žmo
na žuvo. Ir niekas nežino 
kaltininku!

Šitas abelnas atėmimas 
teikiu ^gyvenimą, į tokį pat 
gyvenimą, kokį - turi šioje 
šąlyje baltieji žmonės, su
daro šio kaltinimo pagrin
dą. Jis yra pagrįstas ne
paneigiamais įrodymais. Ir 
kol mūsų didžioji šalis ne
pataisys tos padėties, kol 
jinai nepripažins keturioli
kai milijonų žmonių tų ly
gių teisių į gyvenimą, tol 
ji bus nusižengus prieš 
Jungtinių Tautų genocido 
nuostatus. Vietoje pykti ir 
burnoti prieš tuos, kurie' 
skundžiasi, reikia mums 
darbuotis, kad tam baisiam 
kaltinimui pamatas būtų 
sunaikintas.

Amerikonas'

Redakcijos Atsakymai
K. Yankeliūnienei, Wa

terbury, Conn.—Jūsų laiš
kas dėl galimumo suvaidin
ti “Klastą ir Meilę” Water
bury j perduotas Lietuvių 
Liaudies Teatro valdybai. 
Ji tuo reikalu rūpinasi, tad 
iš jos gausite ir atsakymą.

Kanadiškėje “Nepriklafc^r 
somoją Lietuvoje’! (sau^D 
3 d.) skaitau:

“Antrojo pasaulinio karo 
pasekmėje JAV ir Kanado- ( 
je atsidūrė nemažiau, Jcaip' 
35,000 lietuvių. Jų daugu
ma šviesuoliai, išėję aukš
tuosius ar specialinius 
mokslus.”

Bet štai vienas kryžiokas 
Keleivyje, (sausio 2d.) jau * 
rašo šitaip apie bėgimą iš 
Lietuvos:

“Kiti tūkstančiai lietuvių 
bėgo kur akys vedė ir( kojos 
nešė, palikę viską, kad tik 
išgelbėjus savo gyvybę (čia 
kalbu apie paprastus žmo
nes). Tokių gyvų liudinin
kų Amerikoje turime be
veik kiekvienas iš savo ar
timų.” z

Čia turime didelį skirtu--- 
mą. L. t

Daug daugiau teisybįį? *« 
bus pas Kanados kardelie- 
čius, negu pas So. Bostono 
keleiviečius. Jokie tūkstan
čiai nei darbininkų, nei 
valstiečiu nesusidėjo su vo
kiečiais ir nebėgo iš Lietu
vos.. Tarp pabėgėlių tik la
bai retai susitiksi Lietuvo
je buvusį vargingą valstietį 
ar pramonės darbininką. 
Daugiausia bėgo smetoni
niai valdininkėliai, šiaip 
kapitalistinis elementas, da
lis inteligentų. Tai šitie 
sluoksniai* ir sudaro gal vi
sus 95 procentus visų pa
bėgėlių.

Keleivis begėdiškai me
luoja, bandydamas iš ji$pa- 
daryti “paprastus žmoįras.” 
Tiesa, dabar čia daugeles, 
didelė dąuguma, turės pa
sidaryti paprastais žmonė
mis, tai yra, tapti darbinin
kais. Bėt jie smarkiai įsi
žeistų, jeigu jiems pasaky
tum į akis, kad jie Lietu
voje gatves šlavė arba 
su kuinu žemę arė. Po
kalbiuose jie giriasi, kaip 
jie Lietuvoje prabangiai 
gyveno, net turėjo j tarnus 
bei tarnaites.

Senos Kartos Lietuvis

Įvairios Žinios
Butų krizė Norvegijoje

OSLO, spal. 23 d.—Mar- 
šalizuotoje N o r v e g i j o!įe- 
smarkiai trūksta butų. Pa
gal Walls try to įsakymą va
rydami ginklavimosi varžy
bas, statydami naujus aero
dromus, kareivines, slėptu
ves, Norvegijos valdantieji 
sluoksniai nepalia u n a m a i 
mažina civilinę statybą. 
Net valdančiosios partijos 
o r g a nas “Arbeiderbladet” 
vra priverstas pripažinti, 
kad butų klausimas yra 
rimta problema šaliai.

Šiais metais gyvenamųjų 
namų statyba 'palyginti su • 
1950 metais sumažinta 25 
procentais. . Itin stipriai bu
tų krizė jaučiama Norvegi
jos sostinėje — Oslo mieste. 
Šiuo. metu Oslo- mieste 
trūksta 50,000 butų.

“Friheten” praneša, kad 
neretai Norvegijos sostinė* 
ja galima stebėti liūdną 
vaizdą; kai šeima su mažais 
vaikais nakvoja gatvėje, ne
turėdama galimybės susi
rasti kito buto. \

Berlin. — Iš Maskvos su
grįžo kun. Martinas Nie* 
moelleris, vokiečių protes
tantų vadas. Jis džiaugėsi 
savo pobūviu Maskvoje,

—............................................ 1 "" , ................. .. .........................

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-.-Treėiadien., Sausio-Jajūk. 16, 19W
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Lietuvių tautos 
istorija

MOTERŲ KAMPELIS
Ketverių metukų kūdikį

Detroit, Mich. Philadelphia, Pa. Boston, Mass.

'x Z (Tąsa)
* Suprantama, kad Koperniko mokslas sukėlė didelį 
triukšmą. Dvasininkų valdžia paliepė sudeginti jo kny
gą, kaipo priešingą tikėjimui. Bet teisybės niekas su
naikinti negali. 16 šimtmečio pabaigoje Italijos moksli
ninkai Džiordano Bruno ir Galiliej.us, Vokietijoje Keple
ris savo tyrinėjimais ne tik galutinai patvirtino Koperni
ko išrodymus, bet dar daug naujo parodė apie žvaigždes, 
planetas, kometas, saulę ir jų judėjimą.

(Bruno buvo sudegintas 1600 m. ant laužo Romoje, 
kaipo eretikas. Galiliejus taip pat, kaipo eretikas, buvo 
pasmerktas amžinu kalėjimu.)

Kiek vėliau Anglijos mokslininkas Newtonas paaiški
no pasaulio judėjimo priežastį.

Tie mokslo išradimai padarė didelę įtekmę į žmonių 
pažvalgas. Paskatino' žmones drąsiai protauti ir tyrinėti. 
Mat, seniau viešpatavo nuomonė, ’ kad žmogaus protas 
taip esąs menkas, jog nieko gero neįstengiąs išgalvoti. 
Jeigu nelaimei, girdi, žmogus pasileidžiąs galvoti, tai 
greičiausiai galįs išgalvoti ką nors tikėjimui priešingo ir 
dūšios išganymui kenksmingo. Dėl to sulig senovės pa- 
žvalgomis žmogui nereikią pačiam apie nežinomus daik
tus galvoti, bet visų nesuprantamų klausimų išrišimo ieš
koti šventraštyje-ir tikėjimo mokytojų'(teologų) r'aštuo- 

.1 se.
Taigi naujieji mokslo išradimai vaizdžiai parodė, kad 

tos nuomonės esama didžiai klaidingos.. Pasirodė, kad 
žmogaus protas dar daug naujo gali atrasti, reikia tik 
leisti jam laisvai protauti ir tyrinėti. Nuo to laiko moks
lo tyrinėjimai užėmė svarbią vietą, kuomet pirm to dva
sininkai galvočiai visą ką aiškindavo savo samprotavi
mais, tikėjimu paremtais.

Pasiremdamas tais naujais išradimais, Anglijos moks
lininkas Bakonas skelbė dabai’ visur priimtą tiesą, kad 
bandymas ir prityrimas turi būti pamatu visokio mokslo

• samprotavimo ir išvadžiojimo. Samprotavimai gi, paty
rimais neparemti, neturį mokslo vertės.

I

Kuomet taip kilo mokslas Europoje, Lietuvoje 17 ir 
pradžioj 18 šimtmečio tebeviešpatavo gili tamsybė.

Jezavitai, kurių rankose buvo mokyklos, perniek laikė 
gamtos mokslus. Gamtos apsireiškimus jie savotiškai aiš
kindavo. Pasirodymas kometos, saulės ar mėnesio užtemi
mai sulig jais tai pranašavimas gero ar pikto. Priežastį 
^ajrių atsitikimų žmonių gyvenime, anot jų, reikia ieš- 
goti ne kame kitame, kaip vien Dievo ar šventųjų rūsty- 

^^-/bej ar malonėje. Laimingi atsitikimai parodą Dievo ma
lonę, nelaimingi — Jo rūstybę. Pralaimėtus karus jie 
mokė aiškinti ne žmonių apsileidimu ar valstybės nu
silpnėjimu, bet tuo, kad tai esanti Dievo bausmė už ne- 
pakaktiną karaliaus ar kurio didžiūno dievobaimingumą.

Anot jų, ir piktosios dvasios turinčios didelę galybę. 
Burtais ir užžavėjimais jos, girdi, gaminančios žmonėms 
nelaimes. Dėl to egzortaį, piktųjų dvasių išvarinėjimas, 

, tuomet buvo plačiai vartojama Lietuvoje. Tuomet ir ap- 
šviesčiausi tartum žmonės Lietuvoje tvirtai s tikėjo ra- 

, ganomis ir kad žmogus galįs su piktomis dvasiomis su- 
' sižinoti. Dėl to tatai tais laikais neretai atsitikdavo Lie

tuvoje sudeginimai tariamųjų raganų, kurios, girdi, su 
piktąja dvasia susižinančios.

Štai keli pavyzdžiai.
1615 metais Mogūnų sodžiaus žmonės Braslavo pavie

te, pasikvietę liudininkais aukštesnius pavieto valdinin
kus ir dvarininkus, teisė ir pagaliau gyvus sudegino įta
riamus raganaujant savo kaimynus: Zofiją Šūnėnienę, 
jos sūnų Gasiulį Sūnėną ir Gasiulio įduotą Tumelį Da- 
radundėną.

’ A/Buvęs ten pavieto teismo valdininkas (voznas) sura- 
*sė apie tai aktą, kurį nuvežęs įteikė Braslavo pavieto 

teismui, o tas įdėjo tą aktą į savo aktus.
Toki teismai tose apygardose, matyt, ne reti būdavo, 

kadangi iš pasmerktojo Mogūnuose Tumelio Daradundė- 
no giminių net 30 žmonių anksčiau buvę sudeginta už 
raganavimą.

Bet tokius įtariamų ragąnių žudymus darė ne tik so- 
i dieciai, darė tai ir teismai.

Taųj, 1696 m., Kražių vienuolyno viršininko prašo
mas, teismas teisė Lauryną Kuzmą, Magdaleną Šiaulie
nę ir Luciją Nomišaitę iš Kirklių kaimo. Prieš Kuzmą 
liudijo trys vyrai. Vienas sakė, Kuzma ddvęs jo pačiai 
mėsos ir sužavėjęs, jog ta iš to sudžiūvusi ir numirusi.

■ Kitas sakėsi, važiuodamas miškan, sugavęs Kuzmą ska- 
\ bant medžių laiškus ir kraunantis į maišelį. Trečias sa

kė, Kuzma jo namuose vieną sužavėjęs. Prieš Šiaulienę 
liudijo dvarininkas Naikauskis, kad jinai, girdi, jį ir jo 
namus sužavėjusi. Ant Nomišaitės minėtieji trys vyrai 
pripažino, kad ji esanti senai pritirta ragana.

Tokių apskundimų pakako ir teismas paliepė kaltinin
kus ištirti vandeniu, t. y. surišus rankas ir kojas mesti į 
vandenį ir žiūrėti, plauks ar skęs. Taip tuomet papras
tai darydavo, kad patyrus, ar žmogus susižinąs su pik
tąja dvasia, ar ne. Jei plaukia, tai, vadinasi, velnias jį 
kelia. ; <

Po tokio ištyrimo moters prisiėmusios visus joms da
romas priekaištus ir prisipasakojusios ant savęs daug

• visokių nesąmonių. Kuzma gi neprisipažinęs.
K Jį ^uomet teismas paliepęs jį kankinti, o po to gyvą su

klegi n ti.
Bet ir moterį nieko nelaimėjo prisipažinusios. Teis

mas taip nutarė: nors, girdi, Šiaulienė ir Nomišaitė pa
čios prisipažino,- bet kad kitas išduotų, reikia jas kankin
ti, o po to sudeginti. Taip ir padarė.

.(Daugiau bus)

persekioja už tėvą
Kalėdų sezonu New Yor

ke, tame tariamajame mū
sų šalies progresyviausiame 
mieste, iškilo nauja gėda. 
Valdinių seklių intrigomis 
vadovaujantis įsakyta ma
žytę Kathy Jackson praša
linti iš miestinio Labdary
bės Departmento, užlaiko
mos kūdikiams priežiūros, 
vadinamos Cleveland Nur
sery, Brooklyne.

Federaliams šniukštams 
talkon atėjo jūsų ir mano 
taksais užlaikomo Labdary
bės Departmento valdinin
kai, kad pašalinti 4 metų am
žiaus “subversyvę” Katry
tę. Tuomi jie atima progą 
jos motinai dirbti ir už
dirbti sau ir dviem mažoms 
dukrytėms pragyvenimą. 
Nubaudė kūdikius už tėvą.

Kas per. prasikaltėlis tas 
Jacksonas?

James Jackson, Katrytės 
ir jos sesutės Harriet (8 
metų) tėvas, yra vadovau
jantis marksistas mokyto
jas, negras. Praėjusį pava
sarį, 1951 metų birželio 20- 
tą, valdžios agentai buvo 
atėję jį areštuoti, bet na
mie nerado. Nuo to laiko 
sekliai sekioja ir baugina 
Mrs. Jackson ir jos dukry
tes. Apie tuos dvidešimtojo 
amžiaus baubus Mrs. Jack- 
son pasakojo:

“Mano kūdikis yra per
sekiojamas už tai, kad ma
no, vyras yra auka Smith 
įstato...

“Dukrytė Harriet suspi
go iš baimės, pamačiusi 
agentą, kurį jinai pažino

nuo pirmesniojoTsekiojimo. 
Jinai taip buvo 'išgązdinta, 
kad aš turėjau tą visą die
ną prabūti mokykloje. A- 
gentai net buvo nulindę pas 
tėvus mano dukters Harrie- 
tos draugės, klausinėti, ką 
ji žino apie mus.”

Atėjus žiniai, kad jos ma
žoji dukrytė gali būti pra
šalinta iš priežiūros, Mrs. 
Jackson, tarsi sunkus ak
muo, prislėgė rūpestis. Ji 
nuėjo miestinės labdarybės 
įstaigon sužinoti, kaip, dėl 
ko. Jos ten klausinėjo, kur 
ji gaunanti neraportuotų 
pajamų (mat, šventėmis ji 
buvo nuvežusi dukrytes į 
pietines valstybes atlanky
ti senukus). Bet įstaiga at
sisakė jai parodyti skun
dus ir jinai negalėjo dasi- 
klausti, kam ji galėtų pa
siaiškinti, atsakyti į prime
timus. Nebuvo kas varga
nos darbininkės bylą iš
klausytų. Bet buvo kas pa
rašo laišką sų įsaku praša
linti Katrytę iš prižiūrėtu- 
vėš.

Prižiūrėtuvė Jacksonie- 
nei tą pagalbą dar gi teikė 
ne visai už dyką, ji damo- 
kėdavo pagal savo menką 
išteklių.

Motinų grupės, moterų ir 
kitos organizacijos sujudo 
rašyti New Yorko Welfare 
komisijonieriui lį^nry T. 
McCarthy protestus ir pra
šymus. Juose ragina pra
šalinti 4 metų kūdikiui už
dėtą pabaudą ir nutrinti tą 
miestui primesta gėdą.

' M-tė.

Šeimininkėms
KAIP SURAUGINT!
NAMIE GRIETINĘ
Rūgusi grietinė (Smeto

na) šeimininkių yra naudo
jama ne. vien tiktai paska
ninti kitus valgius, pagerin
ti skonį, bet daugelis val
go ir s.u juoda duona, kaip 
ir sviestą. Ir ' jei grietinė 
yra gera, tai gana geras 
valgis. Bet ne visur gali
ma gauti raugintos.

Gali pati pasidaryti štai 
taip:

Turint saldžios grietinės 
ir pasukų - “buttermilk,” 
butelį grietinės pavartyk, 
kad gerai išsimaišytų. Pu
sę nupilk į švarų stiklą. Dėl 
kiekvienos “pantės” (puš- 
kvortės) grietinės įpilk po
rą šaukštų pasukų, dapilk 
vėl grietinę ant viršaus, 
uždėk dangtelį ir gerai pa
kratyk, sumaišant viską 
kartu.

Padėk stuboje apie 70 
laipsnių šilumoje. Palai
kius dieną ar dvi bus skani 
rauginta grietinė, tokio pat 
gerumo ar dar geresnė už 
perkamąją iš krautuvės.

Likusios nuo pietų sal
džiosios bulvės yra skanu 
atkeptos. .su obuoliais. Pir
miau pakepk skauradoje 
obuolių griežinėlius. Bai
giant kepti, apibarstyk cu
krumi, kurin įmaišyta bis- 
kelis druskos. Sudėk grieži
nėliais supiaustytaš bul
ves ir kepk iki aprus.

Ekspertai sako, kad kiau
lienos kepenys y rd maistin- 
gesnės už jautienos ar ver
šienos kepenis. '

Aptrintų riebalais bulvių 
lupyna nesudega kepant 
bulves pečiuje.

Aptrynus alyva kepsimų 
pečiuje žaliųjų pipirų žievę 
ji išsilaikys žalia.

Bis.kytis druskos verdant 
džiovintus vaisius pageri
na skonį. Bile kuriam vi
ralui, kuris verdama su 
vandeniu, reikia biskelio 
druskos.

Ar žinai, kad mieruojant 
cukrų keptiniams —• pyra
gaičiams, tortams — baltą
jį cukrų reikia mieruoti 
taip pat, kaip ir miltus, pri
pilti mierą ir nubraukti, 
nespausti. Jeigu sulipęs, 
persijok, o tada mieruoki O 
rudąjį cukrų reikia spau
džiant prikrauti mierą.

Medų, syrupą, moliasą ir 
kitus limpančius produktus 
tikriau atmieruosi, jeigu 
pirm vartojant šaukštą ar 
puoduką pavilgysį šaltame 
vandenyje ar Diskelį ištep
si riebalais.

Miltai visuomet turi būti 
persijojami pirm mieravi- 
mo. Stovėdami jie susigu
li. Bet jeigu ir persijotus 
smarkiai pakratysi, jie su
sispaus ir keptinis gali pa
sidaryti kietesnis, negu rei
kalinga ir paduotasis re
ceptas parodo.

Darant padažus (sosus), 
’kur reikia kukuruzų krak
molo (corn starch), jo netu
rint, galima pavartoti mil
tus; Bet miltų reikia imti 
kita tiek, kiek receptas- įsa* 
ko iruti krakmolo.

Dėmesio LLD 52-ros kuopos 
nariams. Pirmas 1952 metų 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, sausio 20 d., 2-rą vai. po 
pietų Draugijų svetainėje, 
4097 Porter St.

Visi būkite susirinkime, nes 
turėsime aptarti daugelį daly
kų, kaip tai: prisirengti prie 
pągerbimo spaudos vaj įninku 
surengiant bankietą, padaryti 
peržvalgą pereitų metų mūsų 
veikimo, ir užsibrėžti šiems 
metams veiklos programą. 
Taigi būkite visi laiku !

Brangūs LLD 52 kuopos na
riai ir narės!

Pradedant Naujus Metus, 
pradėkime su nauja energija. 
Pasirįžkime dažniau . lankyti 
susirinkimus ir daugiau rūpin
tis savo organizacijos reika
lais. Užsimokėkime duokles 
pradžioje metų, tuomi paleng
vinsime kuopų valdybai ir 
Centrui.

Dar keletas narių yra ne
mokėję duoklių už 1951 m. 
Gerbiamieji, malonėkite užsi
mokėti LLD.

Gal sakysite, nesate kalti? 
Atminkite, kad gavote žurna
lą “šviesa” per metus laiko. 
Išleidimas “šviesos” lėšuoja 
apie $600 LLD kuopoms susi
daro iš tokių pat sunkaus dar
bo žmonių, kaip ir jūs. Taigi, 
aš manau, kad nenorėsite to- 

I kius pat vargšus nuskriausti ir 
! atsilyginsite, užsimokėdami 
užvilktas LLD 1951 m. duok- 
les.

žodis į buvusius LLD na
rius ir dar nesančius. Pakalbi
nus, dėliai kokios priežasties 
išsibraukei iš LLD, arba pa
kalbinus, kad įsirašytų į or
ganizaciją, gauni atsakymą, 
kad jau per senas arba kad 
viską žinąs, daugiau nenorįs 
žinoti ir knygų skaityti.

Gal tame ir turite biskutį 
tiesos, bet, kaip priežodis sa
ko, ir numirus reikės žmonių.

Paimkime draugą Bagu- 
žinską. Jis atvažiavo iš Pen- 
sylvanijos valstijos ir apsigy
veno Detroite. Detroite pagy
venus apie 10 ar 11 mėnesių, 
ta nelaboji mirtis jį pašaukė 
pas save. Bet kadangi jis bu
vo LLD nariu, tai visų narių 
šūkis buvo:

Jisai mūsų žmogus, mūsų 
Idėjos draugas, todėl mes tu
rime atiduoti jam paskutinį 
patarnavimą. Kaip visų išsi
skyrusių iš mūsų tarpo LLD | 
52 kp. narių, taip ir drg. Ba- 
gužinsko karstą puošė vaini- Į 
kas su raidėmis LLD 52 kp., ir 
geras būrelis draugų ir drau
gių atidavė paskutinę pagar
ba, ir apie 30 automobilių pa
lydėjo jį į amžiną poilsį..

Palikusi šeima toje liūdesio 
valandoje susilaukė draugų 
užuojautos.

Taigi, matote, kada; žmogus 
priguli organizacijai, tai ir 
mirusiu rūpinas, reiškia užuo
jautą ir likusius suramina.

O jeigu žmogus esLir lais
vų minčių, bet nepriguli orga
nizacijose, tai numirus niekas 
tavimi nesirūpina.

Taigi, pradėdami* Naujus 
Metus, įsirašykite atgalios. O 
kurie nesate buvę nariais, 
-tuos kviečiame prisirašyti. 
Būkime vienos idėjos drau- 
gaiš ir aps.vietos organizacijos 
LLD šeimos nariais.

LLD 52 kp. 1952 metų val
dyba yra •:

Pirm. V. Smalstienė, 18491 
Ardmore, P h o ne : U. N. 
3-2382.

Rast. J. Bubliauskas, 4750 
W'estland St., Dearborn Mich., » 1 X

Fįn'. sekt. S. Rudaitis, 13213- 
Ardmore, Phone VE 7-1346.

Ižd., J. Liminskas, 1132 
Solway St.

Taigi visi LLD 52 kp. nariai 
malonėkite užsirašyti į savo 
užrašų knygutes valdybos na
rių adresus, kad prisiėjus ži
notumėte kur’kreiptis.

LLD 52 kp. sek. S. Rusaitis

Mūsų vietiniai laikraščiai 
rašė, kad šiais metais Phila- 
delphijos žmonės gers fluri- 
duotą vandenį. Tam tikslui 
dar praeitą metą miesto ta
ryba paskyrė 35,000 dol. Aš 
manau, kad Laisvės skaityto
jai, kurie skaito įvairumus, 
jau gerai žilio apie “soda 
fluride” ji įpilama į vandenį 
dėl to, kad sustabdyti dantų 
gedimą, puvimą o ypač jau
niems vaikams.

—o---
Šių metų Philadelphijos 

“mummers” parade buvo 
daug kas naujesnio, negu per 
praeitus kelis paradus. Lenkų 
strūnų benas laimėjo pirmu
tinę dovaną (prizą) $1,900. 
Jų kostiumai kainavo $16,000 
dėl šio parado.

Ant vieno didelio sunkveži
mio buvo pastatytas'baltasis 
namas, o mūsų prezidentas 
Trumanas atsisėdęs skambino 
pianą. Daug buvo aplinkui 
prilipinta visokių parašų, — 
kaip tai mįnk coats ir kitokių. 
Taksų kolektoriai, ir 
kiti sukčiai buvo gražiai pa
juokiami.

Neapsėjo neišgarsinę ir dė
dę Juozą Staliną. Apie tuzi
nas paauglių vaikų pasirėdę 
kiniečių ir korėjiečių drabu
žiais traukė paskui save kar
tuves, ant kurių kabojo 3 iš
kamšos! Didžiausias tų vaikų 
vadas apie 12 metų amžiaus 
turėjo ant savo galvos, užsimo
vęs labai didelę ^Stalino gal
vą, su gražia, ruda maršalo 
kepure.

Kitas jaunas vaikas buvo 
apsivilkęs aniuolo kostiumu. 
Ant kostiumo buvo parašyta 
didelėmis raidėmis TITO.

Pregresas.

Washington. — Valdžia 
surado, kad 3,640 kompani
jos New Yorko ir New 
Jersey valstijose laužo dar
binius įstatymus.

Šaukiamas posėdis

šį sekmadienį, sausio 20 d., 
yra šaukiamas Literatūros 
Draugijos 7-tos Apskrities vi
sos valdybos posėdis.

Tai bus pirmutinis šių 1952- 
rų metų posėdis ir jame pri
valo dalyvauti visi komiteto 
nariai. Visi 9 komiteto nariai 
privalo jau rastis viršutinėj 
svetainėj prieš 12-tą valandą 
ryte, po No. 318 Broadway, 
So. Boston, Mass.

šiame posėdyje nustatysi
me gaires visų metų veikimui, 
dėlto ir reikia, kad visi suva- 
žiuotumėm ir kiekvienas pri- 
sidėtumėm prie svarstomų da
lykų ir prie tarimų.

LLD 7-tos Apskrities pirm.
J. M. Karsonas.

Šypsenos
Ji dabar suprato

Vyrukas: “Koliai aš jus 
susiradau, gyvenau tarsi 
didžiuliuose tuščiuose. ty
ruose.”

Mergina; “O, tai, matyt, 
todėl jūs taip kupranuga- 
riškai ir šokate”’

Antkapis ;
Po šia velėna

guli Motiejus, 
Šiandien tik jįjį užkasę; 
Gyveno jis,

kaip Baltramiejus, 
Kol tąjį velnias parnešė.

" • — r~J1

Kaip gi?
Petras: “Kai jūs, mergi

nos, vaikinui klausiant ar 
mylite, atsakote ‘ne’, argi 
tai tikrai reiškia ‘ne’?”

Petronė: “Ne.”
Surinko žemaitis

t—

So. Boston, Mass

Visus Bostono apylinkės lietuvius kviečiame į 
malonų pasilinksminimą, kuris įvyks

Sausio-January 20,1952
Tai bus visos šios apylinkės

BANKETAS
su gražia dainų programa 

PARAMAI DIĖNRAščIO LAISVĖS

Sale — 318 Broadway
So. Boston, Mass.

KALAKUTIENOS VAKARIENĖ 
su visokiais prieskoniais

Pradžia 5 valandą vakare

Skaitlingai dalyvaukime šiame gražiame 
parengime paramai dienraščio Laisves.

CHARLES J. ROMAN
į 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

• ’ • —o IVftH .. , \ . ...... 7..,,....,. ...... ■ ............... >
3 puik—’Laisvė (Liberty)* Trečiadien., Sausio-Jan. 16t 1952
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New
Šaunus gerų žmonių pager
bimo bankietas New Yorke

Brooklyn© moterys daug 
darbuojasi taikai

McAvoy atstovaus 
unijistų reikalus 
Albanyje

Praėjusį šeštadienį New 
Yorke ant 41 th St. Jugoslavų 
centre įvyko nepaprastai šau
nus ir didelis parengimas. Jį 
surengė Amerikinis Sveturgi- 
miams Ginti Komitetas. Tiks
las buvo pagerbti neseniai iš 
kalėjimo išėjusį komiteto sek
retorių Abner Green ir jau se
niai persekiojamą graikų tau-

• tinęs grupės veikėją Peter 
Harisiades.

žmonių buvo daug, nors i- 
žanga buvo aukšta — ma
žiausias tikietas penki dole
riai. O reikalas, žinoma, buvo ♦ tas, kad sukelti pinigų kovai 
už sveturgimių teisių gynimą, 
žmonės susirinko visokiausių 
tautinių grupių ir rasių. Sma
gu ir gražu buvo į juos žiūrė
ti ir su jais dalyvauti.

Prie garbės stalo sėdėjo vi
sa eilė įžymybių, tarpe kurių 
buvo Civilinių Teisių Kongre
so vadai: rašytojas Dashiell 
Hammetį ir Dr. Hutton, kurie 
taip pat po keletą mėnesių sė
dėjo kalėjime. Jų tarpe nebu
vo tik Frederick Field, kuris 
dar tebesėdi kalėjime.

Apart eilės kitų kalbėtojų, 
labai jausmingą ir turiningą 
prakalbą pasakė Dr. Francis, 
gal seniausias šio bankieto da
lyvis, buvęs Rhode Island val
stijos žmonių geroves komisi- 
jonierius. Jis pasmerkė karo 
kurstytojus ir visą militarinę 
trumaninę politiką. Jis sakė, 
kad mūsų šalies pagrinduose 
posakis, jog “visi žmonės yra

reiškia tą, kadsutverti lygūs
Amerika priklauso * mums vi
siems, o ne saujelei plutokra- 
tų. Mūsų konstitucija sako, 
kad Kongresas bei valdžia ne
turi teisės atimti iš mūsų žo
džio, spaudos ir susirinkhnų 
teisės. Už tai mes kovojar/e ir 
kovosime. '

Pats Abner Green, karštai 
padėkavojęs bankieto daly
viams ir. visiems, kurie auko
mis ir darbu remia Sveturgi- 
miams Ginti Komitetą, visus 
ragino ruoštis dar didesniam 
darbui, dar didesniam pasiau
kojimui, nes, girdi, reakcija 
nežada atleisti spaudimo prieš 
žmonių teises. Jis apsidžiau
gė, kad paskutiniai šeši mėne
siai davė svarbių pasikeitimų, 
žmonės, sako, pradeda įsidrą
sinti, nebebijoti. Visur tai ma
tosi, visur tai galima pastebėti. 

O iš sykio reakcijos buvo pri
trenkti ir išsigandę. Tiktai 
laikinai reakcijai^ pavyko iš
gąsdinti Amerikos žmones. 
Nuo dabar jai bus vis sunkiau 
ir sunkiau siekti savo tikslo. 
Mes gi dirbsime ir kovosime. 
Gynimas sveturgimių teisių y- 
ra gynimas teisių visų ameri
kiečių. Dabar tatai aišku vi
siems.

Bankiete buvo renkamos au
kos. Jų sudėta nemažai. Broo- 
klyno lietuvių komitetas įtei
kė penkiasdešimt dolerių. Ki
tų tautinių grupių komitetai 
aukojo stambesnes sumas.

Rep.

nei vienas tikras patrijotasBrooklyno Moterų Konfe
rencijon Taikai sausio 13-tą, negali šiandieną pakęsti karo, 
sekmadienį, atvyko 550 mote
rų, pripildė 
2230 Church

Biltmore 
Avė.

salę,

iš susiedijų ir 
jog

Pranešimai 
net atskirų blokų, rodė 
ant kalėdinių atviručių prezi
dentui Trumanui, prašančių 
taikos, brooklyniečiai surinko 
58,000 parašų, ir kad didžiu
mą to' darbo nudirbo moterys.

Didelę daugumą dalyvių su
darė motinos ir darbininkų' 
šeimininkės susiedijose. Jos 
nudirbo ir didžiumą darbo pa
rašų rinkime, nors pagirtinai 
kooperavo ir kai kurios uni- 
jistės šapose, taipgi organiza
cijose.

Su maldomis ar kalbomis 
už taiką dalyvavo du skirtin
gų tikybų dvasiškiai: kunigas 
Samuel L. Arrington iš Mount 
Zion baptistų bažnyčios ir ra
binas Abraham S. Cronbach. 
Taipgi kalbėjo Mrs. Carlotta 
Bass, buvusi redaktorė ir lei
dėja laikraščio ■ California 
Daily Eagle; veiklos už taiką 
vadovė . Bedford-Stuyvesant 
srityje Mrs. Molly Lucas; no-< 
velistė Miss Fanny Hurst, ir 
kiti.

Ypatingą kalbą pasakė ra
binas Cronbach, kuris pabrie- 
žė, kad karas ir ginklavimasis 
nesuteikia žmonėms tikrojo 
apsigynimo. Dėl to, sakė jis,

Šaukia konferenciją taikai Reinhardt o kūriniai .

vieno mėne- 
nudirbtu dar-

Nei vienas, tikras patrijotas 
negali raginti ginkluotis. Yra 
būdas apginti^ savo Šalį, bot 
ne karu. Vienatinis savo ša
liai apginti būdas yra per 
^tarptautinį sugyvenimą su ki
tomis tautomis, kitomis 
stybėmis.”

vaL

Bass
Flo-

tyrinėti nužudymą.
Harry T. Moore, 
kad “kovos už 
būti laimėtos tik- 
kai visų tautų ir 

susivienys

Laikraštininke Mrs. 
papasakojo apie kelionę 
ridon, kur jinai lankėsi dele
gacijoje
Mr. ir Mrs. 
Ji pareiškė, 
taiką galės 
tai tuomet,
rasių amerikonai 
to reikalauti. O susivienyti ga
lės tiktai kovojant už teises 
visiems.”

Miss Hurst pagyrė moteris 
už taip skaitlingai 
sekmadienį, pasilsio 
dieną. Ji sakė: “Lai 
rų judėjimas taikai,
kalno paleistas rutulys snie
go, plinta ir auga vis didyn ir 
didyn iki jisai laimės.”

suėjimą 
ir šeimos 
šis mote- 
kaip nuo

Ir daug kitko įdomaus čia 
raportuota, nudirbtam darbui 
pagirti komplimentų pasaky
ta. Moterys išėjo nešinos nau
jais planais ir pagyvintu ūpu 
darbuotis toliau ir smarkiau 
už taiką Korėjoje ir pasauly
je ir už gyvybę ir gyvenimą 
mūsų šalies jaunimui. T-a.

Keltuvas sutriuškino

Elektristų Unija, nepri
klausoma, savo atstovu' prie 
valstybės įstatymdavystės pa
skyrė Clifford T. McAvoy. 
Tai tas pats, kuris laike velio
nio LaGuąrdijos administraci
jos buvo miestinės labdarybės 
Viršininko padėjėju,, yra dir
bęs unijos atstovu Wasl.ungto- 
no, o praėjusį rudenį buvo 
darbiečių kandidatu į majorą.

Transportacija lėktu
vais rodo didį pakilimą

New York o uosto autori
teto paskelbtame raporte sa
koma, kad lėktuvų trafikas 
autoriteto kontrolėje esančio
se keturiose stotyse pernai bu
vo didžiausias už visus buvu
sius.

Autoriteto žinioje randasi 
Idlewild arba International, 
LaGuardia, Newark ir Teter
boro komerciniams lėktuvams 
stotys.

Net 13 su virš procentų pa
daugėjo važiuėtė ir tiltais, 
taipgi tuneliais.

Filmos - Teatrai

Apsidžiaugę 
šio laikotarpiu 
bu, buvusiu suplanuotu gruo
džio 4-tą įvykusioje konferen
cijoje, newyorkieciai » ’šaukia 
kitą viso miesto taikos organi
zacijų konferenciją sausio 22- 
ra.

Konferencija 
Brevoort. Tarpe' 
jos planų ateities 
bus reikalavimas 
džiųjų valstybių 
taikai atsteigti.

Koki tie vieno mėnesio nuo- 
veikiai ?

įvyks Hotel 
vyriausiųjų 
veiksmams 
Penkių Di- 
pasitarimo ir nuotaikos. Tas paste- 

ne vien tiktai darbinin-' 
apgyventose miesto sri- 
bet ir vidurinės klasės.

parodoje iki 26 d berniuką teatre

tie, kurie

delegatų.

parašytus 
veiklą

Sunku aprobuoti’ įvykdytus 
mitingus per tas organizaci
jas, kurias gruodžio mitinge 
atstovavo 4,500 
Neįmanoma būtų suskaityti 
pasakytas kalbas,
laiškus mobilizuojant 
už taiką Korėjoje ir pasauly
je. Tačiau yra suskaitytas vie
nas veiksmas, tai parašai po 
peticijomis ir atvirutėmis, pra-1 
šančiomis taikos. Tame darbe, 
imant apskritimis, nudirbta:

Brooklyne surinkta 58,000 
parašų.

Manhattan — 52,000.
Queens — 25,000.
Upstate ir artimojoje New 

Jersey 20,000.
Pranešdamas apie pasėkas 

buvusios konferencijos pateik
tų planų ir apie busimąją 
konferenciją, to darbo vedė
jas Marcel Scherer pareiškė:

“Didžiausiuoju tos kampa
nijos įvykiu yra tas, kad ..at
rasta naujas žmonių atsinesi- 
mas 
beta 
kais 
tyse,
O daugelyje šapų visi pareiš
kė norą pasisakyti už taiką, 
žmonės dėjo viltį į pabaigą 
karo Korėjoje pirm Kalėdų. 
Tos viltys neišsipildė. Bet toji 

kova tebevykdoma ir stiprėja.
Dėl delsimo Korėjoje mes jau
čiame dar didesnį reikalą pa
smarkinti vajų už didžiųjų 
valstybių derybas, už vienin
telį būdą, kuriuomi galima už
tikrinti taiką.”

i Kviečia visas taika susido
mėjusias organizacijas ir 
grupes atsiųsti delegatus ar 
atstovus konferencijon sausio 
22-rą.

Ad Reinhardt’o piešiniai Į 
yra išstatyti parodai . Betty 
Parsons galerijoje, 15 E. 57th 
St., New Yorke. Ten jie bus 
iki 26-tos dienos sausio.

To lietuvių sūnaus, paskil- 
busio dailininko ir dailės mo
kytojo kolegijose, darbus ge
rai pažįsta tiktai
yra dažni parodų lankytojai. 
Dauguma mūsų žmonių yra 
matę tiktai kelis jo kūrinius, 
buvusius išstatytus lietuvių 
dailės parodėlėse. Kadangi 
šiuo atveju paroda užsitęs il
gokai, tad gal ir daugiau kam 
bus proga su to jauno Ame
rikos lietuvio darbais susipa
žinti. * A.

Anthony Blaskovich, Jr., 13 
metų, tapo sutriuškintas kel
tuvo Academy of Music filmų 
teatre, New Vorke. 126 E. 
14th St. Sutriuškintas dėl tos 
pat nelaimės — dėl neprižiū- 
rėjimo vaikų.

Sakoma, grupė palaidų vai
kų bandžiusi žaisti elektra 
kontroliuojamu keltuvu, ku
riame iškeliama ar nuleidžia
ma orkestrą. Teatro vedėjas 
liepęs teatro darbininkui vai
kų pagadintą orkestros pozi
ciją pataisyti. Tam spustelė
jus knipkutį, vaikas pataikęs 
pažiūrėti pro užlaidą ir taip 
tapo keltuvo pagautas.

Nauja Filmą
Sausio 10 d. teko matyti 

rodymą Metro-Goldwyn- Mey
er filmos “The Light Touch.” 
Svarbiąsias roles vaidina 
Stewart Granger, Pier Augeli 
ir George Sanders.

Šis veikalas nufilmuotas 
Italijoj ir nekurtos scenos ne
paprastai gražios. Turinys 
lengvas, vaizduoja charakte
rius tų, kurie užsiima vogimu 
ir pardavinėjimu pavogtų 
piešinių. Jų gyvenimo tikslas- 
vien. doleris. Doleris perka ir 
parduoda jų meilę ir net gy
vybę. žingeidi! klausytis, kaip 
atvirai jie vienas Išjitą apsuki* 
nėja. Turint liuoslaikio, verta 
pamatyti šią filmą. APY.

Darbininko kūriniu 
parodėlė

Reikalauja daugiau 
paskyrų

Nepertrauktas pikietas 
prieš evikciją

Miestine švietimo Taryba 
pareikalavo $271,701,000 
miesto mokyklų veiklai atei
nantiems^ budžeto metams, 
prasidėsiantiems liepos 1-mą. 
Tai būtų $36,1^0,000 daugiau 
negu gavo einamiesiems me
tams.
Brooklyne pravedamam eks

presiniam keliui — Express
way — Williamsburge dar 
bus nugriauta daug namų. 
-Nuo to neteks dabartinio? buto 
1,400 šeimų ruožte tarp Kent 
Avė. ir Grand St. Extension.

Maskva. — Atvykęs Vo
kietijos liuterių kunigas M. 
Niemoeller sakė ^kalėdinį 
pamokslą rusų baptistai 
bažnyčioj ir lankė pravosla
vų bažnyčias.

Unijistai kailiasiuviai ir 
krautuvių, taipgi sandėlių dar
bininkai pirmadienį įvykdė 
masinę demonstraciją prie 
Metropolitan Life Insurance 
Co. centralinės raštinės, kam
pas Madison Ave. ir 24th St. 
Protestuoja prieš pasimojimą 
prašalinti 19 šeimų iš tos fir
mos projekto , Stuyvesant 
Town. Ir vykdomas nuolatinis 
pikietas.

MOTERŲ ATYDAI
Moterų Apšvietos Klubo su

sirinkimas įvyks sausio 17-tos 
vakaro 8 vai., Liberty Audito
rijoje. Tikimės, kad jis bus 
taip pat įdomus, kaip ir visi. 
Ir kad skaitlingai susirinkda
mos pačios nares atsivesite ir 
savo drauges. Valdyba •

Richard D. Russell link
smas ir smagus vaikšti
nėja Los Angeles Ligoni
nėje su savo sužieduoti
ne Gloria Spires. Mat, 
jam buvo padaryta labai 
pavojinga ir ’ sunki ope
racija ant širdies. Opera
cijos eiga buvo televi- 
zuota New Yorko, Chica- 
gos' ir Los Angeles gydy
tojams.

. Dublin, Airija.—Oficialiai 
suskaičiuota 2,958,878 gy-

Ar pasitaisysime?
- i i ------------

šį klapsimą v taikau 
r i chmondiskosu Li etų vi ų 
ratūros (Draugijos 185 kuopos 
nariąm 
tutią^ 
betfXprAejusiu metų veikimu 
negalime^pąsididziuoti. Gruo
džio mėnesį Akėt ir susirinkimo 
nepajėgėme atlaikyti.

' į
Toks mūsų) apsileidimas ne

pateisinamas; Reikėtų šiemet 
pasitaisyti. Reikėtų geriau ju
dėti ir kuopos valdybai ir na
riams.

W. 15th St., 
kriaučiaus, 
darbininko 

tapybos dar-

New Yorke, Teachers Cen
ter Gallery, 206 
išstatyti buvusio 
dabar elektristo 
Ralph Fasanella
bai. Tapytojas yra savamoks
lis. Atdara šį visą mėnesį 4—6 
vai. pirmadienį, trečiadienį, 
penktadienį. šeštadieniais 1

Įsakomieji pratimai visiems 
užsirašiusiems Civilinių Savi
saugos nariais prasidės atei- 

mūsų nančią savaitę. Dveji pratimai 
būsią viso miesto skale, po 
keturis apskrityje ir po aštuo
nis nario namų distrikte. Tai 
praneša viršininkas Wallan- 
der.

REIKALAVIMAI %
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga patikima moteriškė 
namų darbui; valgio gaminimas tik 
pietus; valandos nuo 9 ryto iki 5 
po pietų. Reikia paliudijimo. — Te
lefonas TW. 7-8788. - (11-15)

Lite-

Tięša, mūsų kuopa 
ieš penkiasdešimt narių, 

riejusių metų

Sausio 16> d., šį trečiadienį, 
turėsime kuopos susirinkimą. 
Karščiausiai raginu visus kuo
pos narius susirinkime daly
vauti. Pradėkime šiuos metus 
geriau, negu pernai..

Viską, padėjęs į šalį aš bū
siu trečiadienio susirinkime. 
Raginu ir kitus kuopiečius tą 
padaryti. Lai fnūsib"185 kuo
pa neesti paskutinė šitos di
džiulės ir garbingos organiza
cijos ’veikloje.

LLD 185 kp. narys

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Lietuvos -Sūnų ir Dukterų metinė' 
vakarienė ir šokiai jvyks sausio 
(Jan.) 26 d- 6 vai. vakare, gerai ži
nomoj vietoj, 29 Endicott St., Wor
cester, Mass. Rengėjai šio iškilminę 
go bankieto kviečia narius ir mūsų 
gerus simpatikus skaitlingai daly
vauti ir praleisti linksmai laiką 
mūsų parengime.

Užtikrinu, kad visi atsilankiusieji 
būsite gerai užganėdinti, nes prie 
valgo duos ir išsigerti.

Sekantis draugijos susirinkimas . 
jvyks February 5-tą dieną, 1952 m. 
— Reporteris. (11-12)

AUTOMOBILISTAMS
Sausio 14-tą atidarytas pas- 

kutįnis ruožas New Jersey 
Turnpike kelio, tarp Newark 
ir Holland ir Lincoln tunelių ir 
George Washington tilto. Iš
važiuojantieji Pietų link iš
vengs miestinio trafiko, galės 
visą valstiją pervažiuoti bė- ' 
giu dviejų valandų.

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbūs du susirinkimai. 

ALDLD kuopų ir Moterų Klubo su
sirinkimai jvyks nedėlioj, 20 dieną 
sausio, naujam rusų name, 1150 N. 
4th St. Moterų Klubo susirinkimas / 
prasidės ka;p 3 vai., o ALDLD -V 
kaip 4 vai. Visi nariai, malonėkit! 
atsilankyti. Turime labai daug svarJ| 
bių reikalų, taipgi išgirsite raport^ 
iš atsibuvusio parengimo, pagerbi
mui 
visi

Seno Vinco. — Atsilankykime 
ir visos. — Komitetas. (11-13)

Avė-Now York o 7th ir 8 th 
nues taps tiktai vienon pusėn 
(one-way) važiuojamomis 
gatvėmis pirmą savaitę vasa
rio mėnesio.

BOSTONO APLINKEI
Svarbus Pranešimas. ALDLD 7-to 

Apskričio Komiteto posėdis jvyks 
sekmad., sausio 20 d., 12:30 po pie
tų, 318 Broadway, So. Boston, Mass.

Visą. Apskričio Valdybą prašome 
dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų apkalbėti, kuriuos metinė 
konf. pavedė dėl naujo komiteto at- 
atlikti. — J. Jaskevičius, 7-to Aps. 
Sekr. (9-11)

j Brussels, Belgija. — Su
griuvo Belgijos ministrų 
kabinetas.

Dienraščio “Laisvės”

BANKETAS
ir Dalininkų Suvažiavimas

Sekmadienis
Sausio-January 27-tą

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

šokiai seks tuoj po vakarienes

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

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

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ 
Bilctai šjam puikiam pokiliui jau 
parduodami; skubinkitės įsigyti!

v -I

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
/

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G. 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokomo Mechaniku
ir Chauffeur’iu ■T’^’ 41 -

AUTO 
REPAIR

Baigus mokyklą išduodame diplo-1, 
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose. _ ;

Direktorius
L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir paderino savo

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

Telephone E Ver green 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 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-S172

TONY’S <
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS _ 

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

Tel. EVergreen 7-6868 L
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Sau»io-Jan. 16, 1952




