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mūsų did-

Oras ten ir čia.
Kas bus?

stenis ir skundikai.
Rįo de Janeiro konferencija.

Rašo R. MIZARA
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Nevada ir šiaurės Kalifor
nija kočiojamos žiauraus oro, 
kokio ten nebuvo per pusę 
šimto metų.

Ten, kur per ilgus 
žmonės nematė sniego, 
metu juo užversti 
geležinkeliai.

Siautėja didžiulė
Tuo pačiu kartu

miestyj ši žiema kol kas labai 
palanki; mes sniego veik ne
turėjome, — viskas iškrito 
lietumi. Oras ne per šaltas,— 
kaikada jis net per šiltas.

Jei toks oras bus sausio 27 
dieną, 
viečių 
tą.
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Truman reikalausiąs 
padidinti taksus dar 
10 bilijonų dolerių

tai turėsime gerą lais- 
suvažiavimą ir bankie-

bus su Indo-Kinija? 
spėjimu, kad francū-

Kas
Yra

zai imperialistai pasakys pre
zidentui Trumanui:

i— Jei nortte neprileisti In- 
•Tw-Kinijos žmonėms būti lais
vais ir nepriklausomais, tai 
siųskite ten savo amerikinius 
karius ir lai jie kariauja; 
mums jau užtenka.

Francūzų karas prieš Indo- 
, Kinijos gyventojus vyksta jau 

per penkeris metus.
Per tą laiką francūzai pra

rado apie '35,000 karių ; suki
šo ton šalin virš penkis bilijo
nus dolerių, na, ir šiuo metu 
jie ten jaučiasi
negu kada nors yra buvę!

Indo-Kinijos
cūzų neapkenčia, — neapken
čia jie nei vieno, kuris prieši
nasi jų siekimams įsigyti lais
vę ir nepriklausomą gyveni
mą. Dėl to, sakoma, francūzai 
gal^iš ten pasitraukti, atiduo
dą rfr Aavo nešvarų darbą at-

Washington. — Demokra
tas senatorius Willis Ro
bertson sako sužinojęs, jog 
prezidentas. ' Trumanas ra
gins Kongresą padidinti 
amerikiečiams taksus dar 
10 bilijonų dolerių per me
tus.

Suprantama, kad naujų 
taksų “reikalą” prezidentas 
išdėstys savo pareiškime 
Kongresui ateinančią

Senatoriai užgyrė 
Turkiją ir Graikiją 
kaip Atlanto kraštus

silpnesniais,

žmonės f ran-

O Trumanas gali imti ir į- 
painioti mūsų kraštą į naują 
karą.

Buvęs smetonininkų parti
jos (Kaune) generalinis sek
retorius, Vincas Rastenis, pa
siryžo. gauti geresnę vietelę, i 
— vietelę “Free Europe” pa-1 
stogėje, kur alga užtikrinta, 
kur darbo nėra, bet jis pasto
vus.

Tačiau...
Prasidėjo prieš jį skundai, 
slapti skundai, — na, ir 

viskas1 atpuolė; Rastenio kan
didatūra tapo atmesta ir da
bar jis vėl turės dirbti, jei 
norės gyventi!

Skandalas! »
Kas Vincą Rastenį skundė? 

.^z^Skundė tie, kurie patys no- 
gauti tą vietą, — o tokių 

šiandien yra daug, daug.
Jie skundžia vieni kitus, 

jie, įmanytų, prarytų vieni ki
tus. Jie išėję mokslus Lietu- 
Vos žmonių prakeiktoje 
toninėje žvalgyboje.

Na, tegu!

sme-

Rio 
atsidarys 

Amerikos — Pietų ir

Šio mėnesio 22 dieną 
de Janeiro- mieste 
visos 
Šiaurės, — atstovų konferen
cija taikai ginti.

Tai bus svarbi konferenci- 
' ja. -

Kas ten atstovaus Jungti
nių Valstijų taikos šalininkus, 
kol kas nėra žinoma. O jie 
bus atstovauti.

Kyla balsai, kad Rio de Ja
neiro konferencijoje dalyvau
tų Paul Robeson ir Howard 
Fast — pirmasis artistas-vi- 
suomenininkas, antrasis — ra- 
šytojas-visuomenininkas. Ta
čiau, abejojama, ar jiems val
stybės departmentas išduos 
pasus.

i
Jugoslavijoje likviduojami 

Zįlektyviniai žemės ūkiai. 
J\Kolektyviniai žemės ūkiai 
tegali klestėti tik socialistinė
je santvarkoje, — gi Jugosla
vija yra kapitalistinė, nežiū
rint to, kad valdančioji par
tija dar tebesivadina komu
nistine.

sa-

Washington. — Senato 
komitetas užsieniniais rei
kalais vienbalsiai užgyrė 
siūlymą priimti Turkiją ir 
Graikiją kaip pilnateisius 
Atlanto kraštų sąryšio na
rius.

Valstybės sekretorius A- 
chesonas ir karinių štabų 
galva gen. Omar Bradley 
tvirtino senatoriams, kad

mimas dikčiai pastiprins 
Atlanto frontą prieš So
vietų Sąjungą.

Naudingi Anglijai 
pokalbiai su Trumanu

Washington. — Namo iš
lėkė Anthony Eden, Angli
jos užsienio reikalų minis
tras. Sakė, tikimasi An
glijai naudos iš pasitarimų 
su prezidentu Trumanu.

100,000 egiptėnų šaukė, 
“atkeršyt anglams!”

Kairo, Egiptas. — De
monstravo 100,000 egiptė- 
nų, šaukdami atkeršyt už 
anglų nužudytus Egipto 
žmones.
. Policija blaškė demon

strantus buožėmis 
nėmis bombomis..
ja gimnazijų mokiniai, rei
kalaudami išvyt anglus iš 
Suezo ruožto ir iš Egiptinio 
Sudano.

Kartojosi ginkluoti susi
kirtimai tarp anglų ir egip-

ir ašari- 
Streikuo-

Jungt. Valstijos davė 
Čiangui $56,000,000

Washington. — Jungti
nės Valstijos 119*51 metais 
davė Čiang Kai-šeko kinam 
tautininkam 56 mili jonus 
dolerių. Stiprina Čiangą 
Formozos saloj karui prieš 
Kinijos Liaudies Respubli-

FORMOZA. — Dar vie
nas Amerikos laivas įgabe
no čiangininkams didelį 
krovinį patrankų, tankų 
kitų ginklų. ’

' ORAS. — Apsiniaukę 
šalčiau.

ir

ir

Amerikiečiai karo belaisviai Šiaurinėje Korėjoje karo belaisviu kempėje. Jie čia pa
rodomi skaitymo laikotarpyje. Jų pavardės nepažymėtos.

Amerikonai tyrinėsią kaitinimą, kad jų 
lakūnai užmušė 10 belaisvių talkininkų
Korėja, saus. 16.— Ame-1 Amerikos talkininkai kare, 

rikonų komandieriai žadėjo 
ištirti kaltinimą, kad jų la
kūnai mėtė bombas ant li
goninės belaisvių stovyklo
je Kangdonge, Šiaurinėje 
Korėjoje. Taip jie ir užmu-

60, sako Šiaurinė Korėja.
Toje stovykloje buvo lai

koma apie 1,600 belaisvių, 
daugiausia Pietinės Korė
jos tautininkų, kurie yra

Amerikiniai pranešimai 
spėja, jog ten buvęs tik 
vienas amerikonas.

Amerikonai kaltina šiau
rinę Korėją, kad ji tinka
mai nepažymėjo belaisvių 
stovyklų. Todėl jankių la
kūnai galį padaryt klaidą, 
bombarduodami bei apšau
dydami gyvenvietes Šiauri
nėje Korėjoje.

Derybos dėl paliaubų 
klimpsta toj pačioj vietoj;
KARO VEIKSMAI

Šalčiai ir sniegai trukdo 
Amerikos lakūnų žygius.

Ant žemės tik kur-nekur 
įvyko susidūrimai tarp 
žvalgų.

Šiauriniai korėjiečiai pra- 
'nešė, kad nušovė dar 3 
■ amerikonų lėktuvus.

Dolerio verte nupuolė Nušautas žmogus, beldęs į Ko’ig'resmanai kelia
iki 54 centu

New York. — Jungtinių 
Valstijų Darbo Statistikų 
Biuras surado, jog perkan
čioj] dolerio verte nuo 1939 
metų iki šiol nupuolė iki 54 
centu iš viso.

Pirm Korėjos karo dole
ris dar buvo laikomas, ver
tu 60 centu, v

Trumanas paskyrė komisiją 
teisingai samdai vykdyti

Washington.—Prez. Tru
manas paskyrė šešių asme
nų komisiją vykdyti teisin
gos samdos įstatymą dar
buose, kurie atliekami pa
gal valdžios užsakymus.

Įstatymas sako, uždraus
ta atmesti nuo tokių darbų 
žmones dėl jų religijos., tau
tybės ar odos spalvos. Rei
kalauja ir algų lygybės vi
siems.

Indijos premjero alga

Hyderabad/Indija. — In
dijos premjeras Jaw. Neh
ru sakė, jis gauna tiktai 
347 dolerius algos per mė
nesį, skaitant amerikiniais 
pinigais, ir neapmokamus 
kambarius. O kitų minis
trų algos dar mažesnės, 
pridūrė Nehru. Taip at
sakė į įtarimus, kad valdi
ninkai ima per dideles al
gas.

Kirkwall. — Audra, pleš
kėdama 120 mylių smarku
mu per valandą, suardė 
daug namų Orkney salose, į 
šiaurę nuo. Škotijos.

per klaidą ne tas duris

Mansfield, Conn. — At
vykęs iš Cleveland© Jose
fas Moravskis naktį beldė
si per klaidą į užpakalines 
Marės Madorienės namo 
duris. Jisai manė, kad čia 
gyvena jo pažįstama Phyllis

Madorienė liepė jam ša
lin eiti, o kad jis neklausė, 
tai jinai šovė per dvejų du
rų stiklus ir užmušė Mo- 
ravski, 37 metu amžiaus.

Jis buvo atkeliavęs į tėvo 
laidotuves.

kariuomenei algas

Vakarine Vokietija šauks 
60,000 Hitlerio veteranų

Bonn, Vokietija. — Va
rų Vokietijos valdžia 

šauks 60 tūkstančiu naciu 
veteranų kaip savanorius į 
busimąją vokiečių armiją.

Tie veteranai sudarys 
branduolį planuojamos nau
jos vokiečių armijos, ku
rion bus rekrutuota 12 di
vizijų, tai yra, apie 200,000 
kareiviu. /

Japonijos “policija” 
geriau išlavinta net 
už buvusiąją armiją

-k Tokio.—Japonijos vidaus 
veikalų ministerija prane
šė, jog turi 75 tūkstančius 

(Į valstybinės policijos. Sako, 
ši policija geriau kariniai 
išlavinta, negu reguliarė 
Japonijos armija, kovojusi 
A n t r a j a me pasauliniame 
kare.

Japonų valdžia dabar or
ganizuoja 20 tūkstančių 
jūreivių. Vadina juos kran
tų sargyba. Bus pastaty
ta būrys nedidelių karinių 
laivų. Laivai bus ginkluo
ti patrankomis, kulkosvai
džiais ir turės radarus.

Vakarų Vokiotijos ka
riuomenė bus įjungta į tarp
tautinę armiją, kurion bus 
įtraukta ir penkių kitų 
kraštų kariuomenė — Fran
ci jos, Italijos, Belgijos., Ho- 
landijos ir Luksemburgo.

Didžiausia jėga tarptau
tinėje armijoje prieš Sovie
tus bus vokiečiai. Ši armi
ja veiks pagal Atlanto 
kraštų sąryšio komandą.

Vakarinės Vokietijos val
džia užtat reikalaus lygaus 
balso su kitais* didžiaisiais 
kraštais Atlanto sąryšyje, 
kai bus sprendžiama, kada 
pradėti -karą prieš Sovietų 
Sąjungą, sako amerikiniai 
korespondentai.

Vakarų Vokietija pradės 
organizuot savanorių ka
riuomenę, kuomet Atlanto 
kraštai- padarys galutiną 
sutarti dėl tarptautinės ar
mijos kūrimo. Manoma, to
kia sutartis bus vasario 
mėnesį padaryta per Atlan
to kraštų atstovų susirin
kimą Jasbone, Portugalijoj.

Rytų Vokietija sako, jau 
gana katalikam kunigų

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 269 bal
sais prieš 89 užgyrė bilių, 
reikalaujantį pakelt 10 pro
centų algas vyrams ir mo
terims, tarnaujantiems gin
kluotose Jungtinių Valstijų 
jėgose.

Pranešama, jog ir Sena
tas taip nutars.

London. — Anglijos val
džia siųs karo laivus Ispa
nijon “į svečius.”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Kairo, Egiptas. —- Anglų Tito valdžia atsišaukė į A- 

tankai padarė didelę ataką 
prieš egiptėnus. Užmušė 
bent penkis.

Anglų kariuomenė kartu 
suėmė 150 egiptėnų polici
ninkų ir civiliniu žmonių.

meriką, Angliją ir Franci- 
ją, kad negaišuojant duotų 
J u g o s 1 a vi j ai $86,000,000 
naujos paramos.

■ Kairo. — Egipto valdžia 
perspėjo Ameriką, kad jei
gu amerikiniai karo laivai 
bandys palaikyti Suezo ka
nalą atvirą anglams, tai E- 
giptas laikys amerikonus 
įsiveržėliais - užpuolikais.

Tokius persergėjimus E- 
kitiems

Brussels, Belgija.—Katalli-. 
kų vąda^ Jean van Houtte 
sudarė naują Belgijos mi
nistrų kabinetą, beveik 
kį pat, kaip ir sugriuvęs 
nasis kabinetas.

to-
se-

giptas pasiuntė ir 
Anglijos bičiuliams.

Washington.' — 
publikonų. Partijos 
to 1 narių pasisakė už sena
torių Taftą kaip kandida
tą į prezidentus^ 9 stojo už 
gen. Eisenhower}. »

30 Re- 
komite-

MOTINA LAUKĖSI 
DVYNUKŲ, PAGIMDĖ 
KETVERIUKUS
' Nashville, Ark.— Haggai 
Ponder’ienė, farmerio žmo
na, tikėjosi dvynukų, 
susilaukė ketveriukų — 
gimdė tris berniukus 
vieną mergaitę.

O jinai jau ir be to
rėjo 8 sūnus bei dukteris 
nuo dvejų iki 18 metų am
žiaus. 1 ’

bet
pa

ir

tu-

Belgrad. — Jugoslavijos

.------ _----- ------- Berlin. — Rvtinė Demo-
Amerikos ginklai francūzam• kratinė Vokiečiu Re.«publi- 

ka uždraudė i gabenti dau
giau kataliku kunigų, iš va
karų Vokietijos, kaip teigia 
Associated Press.

Rvtinėje Vokietijoje yra 
2 milijonai, 200 tūkstančiu 
katalikų ir anie 17 milijonų 
liuterių. Katalikai dabar 
turi du tūkstančiu kunigų; 
tain kiekvienam kunigui 
atsieina po 1,100 parapijie
čių.

prieš Vietnamo liaudininkus
Saigon, Indo-Kina. — A- 

merikos laivai vienas po ki
to nuolat įgabena francū- 
zams didelius skaičius tan
kų, lėktuvų ir kitų ginklų, 
karui prieš Vietnamo liau
dininkus.

Francūzų komanda skel
bia, kad jie vėl praskvnę 
sau karinį vieškelį tarp Ha
noi ir Hoabinho.

Liaudininkai buvo perkir
tę tą vieškelį.

URANIUM PANAMOJ
Panama. — Farmerio 

mėje arti Tole, Panamoj, 
šurasta uraniumo medžia
gos., iš kurios daroma atom- 
bombos.

Viena Jungtinių Valstijų 
kompanija jau pasiūlė far- 
meriui 3 milijonus dolerių 
už tą žemės sklypą.

ze-

KITIEM DALINO 
IŠPLĖŠTUS Iš IZRAELIO 
BANKO PINIGUS

Tel Aviv, Izraelis. — Ban
ko pasiuntinys Grešon 
Pe’er, grūmodamas revol
veriu, išplėšė $112,000 iš 
banko ir dalino tuos pini
gus naujiesiem^ Izraelio at
eiviams.

“Geradariškas” plėšikas, 
tano areštuotas po to, kai 
išdalijo ateiviams apie 26 
tūkstančius doleriu.

Iškriko džiūrė, nesusitardama, ar 
kaltas gemblerią tūzas Costello

New York. — Iširo fede- 
ralė grand džiūrė byloje 
prieš gemblerią tūzą Fran- 
kį Costello. Tad federalis 
teisėjas Sylvester Ryan ke
tino sušaukti naują džiūrę.

Costello kaltinamas, kad 
paniekino Jungtinių Valsti
jų Senatą. Nes jis atsisa
kė duoti atsakymus į klau
simus., kuriuos jam statė 
tyrinėjančioj i Senato ko
misija pernai kovo mėnesį. 
Klausimai, į kuriuos jis ne
atsakė, buvo tokie:

—Kiek pinigų susikrovei 
iš gembleryseių? Kas bu
vo tavo bičiuliai? Kokiuo-

se paketuose dalyvavai? 
Kaip tarnavai buvusiam 
New Yorko majorui O’- 
Dwyeriui ? ir tt.

Džiūrė daugiau kaip 20 
kartų perbalsavo, ar Cos
tello kaltas ar ne. Paga- 
liaus, 11 džiūrimenų spren
dė, jog kaltas., bet vienas 
atkakliai reikalavo išteisint 
Costello. Tuomet teisėjas 
ir paleido džiūrę.

Costello buvo daug kar
tų teisiamas už visokias 
piktadarystes, bet vis ištei
sintas. Tik sykį buvo pa
siųstas kalėjimai! už revol
verio neąiojimąsi be leidi
mo.
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VIŠINSKIO PASIŪLYMAS
TARYBŲ SĄJUNGOS delegacijos Jungtinių Tautų 

asemblėjoje pirmininkas, A. Višinskis, praėjusį šešta
dienį pasiūlė naujesnį planą atominei bombai panaikin
ti ir atominei energijai kontroliuoti.

Jis siūlė sudaryti tarptautinę inspekcijos komisiją, 
kuri kontroliuotų atominę energiją visose šalyse. Kai 
tik tokia komisija bus sudaryta, kai tik inspekcija pra
sidės, tuojau sunaikinti visas atominės bombas, nežiū
rint, kur jos butų, kuri šalis jas. turėtų.

Atominės bombos yra civiliniams žmonėms naikinti 
įrankis, tad jos turėtų būti nuįstatymintos, jos turėtų 
būti sunaikintos ir nenaudojamos jokiame kare.

Višinskio pasiūlymas yra taikomas asemblėjai. Jis 
reikalauja, kad ji, asemblėja, šį siūlymą svarstytų da
bar ir padarytų atitinkamą tuo reikalu tarimą.

Deja, tai nepatinka mūsų krašto atstovybei, kuri 
asemblėjoje turi daugumą rankų. Ir dėl to šis geras pa
siūlymas tapo atiduotas Jungtinių Tautų nusiginklavimo 

o ant 
. šiuo

komitetui, kuris jau ne vieną panašų, planą “padėj 
stalo” ir kuris, be abejojimo, padarys tą patį su 
Višinskio pasiūlymu.

Tuo. pačiu kartu spauda skelbia, jog Višinskis 
pasiūlymu laimėjo didžiulį laimikį propagandoje.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad pasaulio žmonės atomo bombos, 

si, nenori, kad ji būtų kur nors naudota, todėl jie 
kiną Tarybų Sąjungos atstovą už tokį pasiūlymą.

Kaip matome, šis Višinskio pasiūlymas skiriasi nuo 
pirmesnįųjų tuo reikalu siūlymų tame, kad pirmiau T% 
Sąjunga kalbėjo apie perijodinę kontrolę, gi šiuo tar
pu ji siūlo nuolatinę kontrolę, ko kadaise reikalavo 
Jungtinės Valstijos.

T. Sąjungos priešai sako: aa, Višinskis siūlo pa- 
' naikinti atominę bombą dėl to, kad jo kraštas mažiau jų 
’ turi.

Tai naivus “aiškinimas.
atominių bombų turi mūsų kraštas; nieks pas mus ne
žino, kiek atominių bombų turi Tarybų Sąjunga 
svarbu čia skaičius, — skaičius rytoj ar poryt gali pa
sikeisti ir pasikeis. Klausimas glūdi tame, ar atomo 
bomba reikalinga ir naudinga, ar ne? Ji nėra naudin-

savo

bijo- 
svei-

Nedaug žmonių težino, kiek

Ne-

“DARBAS” APIE SAVE
Minėdamas savo 16*kos 

metų gyvavimo sukaktį, 
urugvajiečių Darbas (1951 
m. gruodžio 12 d.) 
rašo apie save:

Kai baigėme ruošti 
“Darbo” laidą, skirtą 
jimui 16-ųjų metinių, 
spaustuvių darbininkai išėjo į 
streiką ir dėl to mūsų laikraš
tis negalėjo pasirodyti iki šios 
dienos.

Toks įvykis, supuolęs su 
metinių sukaktuvėmis, “Dar
bo” gyvenime pasitaikė pirmą 
kartą, kaip pirmas buvo ir šis 
streikas Urugvajaus spaustu
vių darbininkų istorijoje. Pir
momis po streiko pabaigos 
dienomis taipgi neturėjome 
galimybių mūsų ■ spaustuvėje 
laikraštį pagaminti.

Spalio 20 dieną “Darbui” 
sukako šešiolika metų. Jį to
liau leisti darosi vis sunkiau, 
vis keliamos kainos spaudos 
darbams, kas pareikalauja iš 
mūsų negausios kolonijos di
desnių pastangų padėjimo, 
kad galėtume užtikrinti savo 
laikraščio tolesnį pasirody
mą. Tuo tikslu kreipiamės į 
visus mūsų platintojus ir rė
mėjus, į visus skaitytojus — 
taiką ir pažangą mylinčius 
lietuvius —>• stoti visiems į 
brolišką talką ir sudaryti są
lygas “Darbo” nepertraukia
mam išleidimui.

Savo vieningu, 
bendradarbiavimu, 
me visus sunkumus 
me, kad “Darbas,” 
vavęs' tokį ilgą laiką, sustotų 
pusiaukelyje bei suretintų sa
vo pasirodymą.

Mes manome, kad “Darbas” 
per 16 metų buvo naudingu 
laikraščiu Urugvajaus darbi
ninkišką! kolonijai. Jis reika
lingu liekasi ir ateityje. Nuo 
mūsų visų priklauso jo toles
nis gyvavimas šiais, nepap
rastai sunkiais ir vis sunkė- 
jančiais laikais.

šitaip

spaudai 
atžymė- 
sostin^s

nuosekliu 
nugalėsi- 
ir neleisi- 
jau išgy-

, BRITAS SIR JOHN
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ga, ji yra žalinga. Tai įrankis, kuriuo galima sunaikinti T.AI?n vAimiNnTrna
ištisi miestai ir milijonai civilinių žmonių. Todėl jis ir 
yra žalingas ir žmonijai pavojingas.

Štai, kodėl Tarybų Sąjungos pasiūlymui pasaulio žmo
nės pritaria.

GERAI DARO mūsų krašto darbuotojai už taiką, 
rinkdami po peticijomis piliečių parašus, reikalaujant, 
kad įvyktų penkių didžiųjų valstybių konferencija, ku
rioje būtų sudarytas taikos paktas.

Kai didžiosios valstybės nesusitars, Jungtinės Tautos 
bus bejėgės ką nors gero taikos reikalu atlikti.

GOIJAS IR JOE LOUIS
GOLFAS—turtingų, turinčių laiko ir pinigų žmonių 

sportas. Tiesa, čia ir ten, didmiesčiuose, kur yra įsteigti 
municipaliniai golfui žaisti parkai (ęourses), turi pro
gos tame sporte žaisti ir darbininkai.

Tačiau golfe, kaip ir kitose sporto šakose, viešpatau
ja .asinė diskriminacija!

Antai San Diego mieste, Californijoj, Chevrolet au
tomobilių pardavinėtojų grupė suruošė golfininkams 
turnamentą, 
galį dalyvauti visi tame sporte pasižymėję asmenys.

‘Buvęs sunkiasvorio bokso Čempionas Joe Louis yra 
geras golfininkas. Jis su savo dviems draugais pasi
siūlė dalyvauti turnamente. Bet...

Jam buvo pasakyta: čia tegalį dalyvauti .tik “kauka- 
ziškos rasės” žmonės; tu ir tavo du draugai esate ne
grai.

Joe Louis sako: jis kovosiąs, jis darysiąs viską, kad 
tą baltųjų šovinistų taisyklę sulaužyti. Gerai, kad jis 
kovos. Mes linkime, kad jis ir laimėtų.
. . C . • , 1

“atvirą turnamentą,” • t. y., tokį, kuriame

NELSONO BYLA ,
.•STEVE NELSON, — Ispanijos.karo veteranas ir žy

mus amerikinis veikėjas.
Nelsonas .šiuo -metu yra teisiamas viename teisme 

• Pittsburghe,—teisme, kur pirmininkauja teisėjas Harry 
,M. Montgomery.

, Nelsonas—komunistas, gi teisėjas—narys “Americans 
Battling Communism” organizacijos. • Ar teisiamasis ga
li tikėtis žmoniško teismo: sprendimo?

Aną dfeną pas teisėją Montgomery buvo apsilankius* 
Civil Rights Congress’o delegacija, reikalaujant, kad jis 
pasitrauktų,iš šios bylos. Bet teisėjas atsisakė tai pa
daryti.

Steve Nelsonas ginasi pats save,-^-advokato jis ne- 
_ t turi. . Gindamasis^ save, jis ; gi nakvišų ^amerikiečių teisę 

laisvai kalbėti,' skaityti, įrašyti ir susirinkti. Nelsonas 
gina Teisių Bilių.

KARO KALTININKUS
“The Canadian Far East

ern Newsletter” išspausdi
no žymaus brito, Sir John 
Pratt’o, straipsnį apie tai, 
kas pradėjo karą Korėjoje. 
Sir John yra buvęs Brita
nijos užsienio reikalų mi
nisterijoje tarnautoju, su
sipažinęs su Tolimųjų Rytų 
padėtimi ir šiuo metu jis 
yra Londono universiteto 
Rytų ir Afrikos Studijų 
direktorių tarybos vice
prezidentas. ’ Mes čia pa
duosime iš to straipsnio 
(vertimas į lietuvių kalbą 
L. Balso redakcijos) kai 
kurias ištraukas. Straips
nis kalba apie 1950 metus, 
kai Korėjoje prasidėjo civi
linis karas.

Sir John rašo:
Apsiginklavimo programa, 

kuri naikina visas šalis, iš
skyrus Ameriką, paremta 
ant didžiausio melo. Birželio 
27 dieną, 1950 metais, pre
zidentas Trumanas pareiškė, 
kad Korėjos karas yra įrody
mas, kad komunizmas (su
praskit, Rusija ir Kinija) 
pradėjo naudoti ginkluotą in
vaziją ir karą tikslu užka
riauti neprigulmingas tautas. 
Nuo to laiko eina propagan
da apie, dideles Rusijos ar
mijas, kurios besirengiančios 
užimti visas laisvojo pasaulio 
tanias., Amerikos žmonės bu
vo tiesiog išgąsdinti, o šios 
šalies žmonės, apgauti ir su
klaidinti, nenoromis sekė' A- 
merikos vadovybę. Tiktai' da
bar pradeda išeiti viršun tik
roji tiesa.

Kuomet Korėjos karas išsi
veržė, Rusija ir Kinija buvo 
labai nustebintos ir abidvi 
laikėsi nuošaliai. Rusija neda
vė šiaurės Korėjai pagalbos 

;net tuomet, kada mažutė-pa
galba galėjo nusverti svars
tykles jos pusėn, o Kinija įsi-

kišo tiktai po keturių mėne
sių, kuomet jos pačios terito
rijai pradėjo grūmoti genero
lo MacArthūro armijos, prisi
artinusios prie Yalu upės. Iki 
birželio, 1950 metų, visi au
toritetai sutiko, kad Rusijos 
politika nuo 1945 metų buvo 
užsiėmusi ne apsiginklavimu,

Spokane Spokesman-Re
view” sausio 5 d. įdėjo laiš
ką ,rašytą' Will H. Head, iš 
Deary, Ida. Laiškas skam
ba taip:

“Mes esame kare, kruvi
name kare ir nė vienas iš 
šimto žmonių nežino kodėl. 
Mano dukters sūnus, pui
kus, geros širdies vyrukas.,

o rekonstrukcija. Jos apsigink-, 26 metų amžiaus, atėjo
lavimas buvo apsigynimo po
būdžio, o jos karinis poten
cialas buvo vos dalis laisvojo 
pasaulio tautų apsiginklavi
mo. Pasitraukimas iš šiaurės 
Korėjos 1948 metais už savo 
rubežių buvo praplėtimas Ru
sijos generalio militarinio pa
sitraukimo už savo sienų Azi
joj, o jos atsinešimas linkui 
Azijos ir toliau darėsi pasy- 
viškesnis. Tuomet egzistuo
janti apsiginklavimo skalė 
buvo laikoma patenkinančia.

Trumaną paakstino dary
ti pakeitimą savo politikoje 
ragangaudis senatorius Mc
Carthy, rašo Sir John. Tai 
buvo 1950 metų pavasarį. 
Reakcininkai reikalavo, kad 
Trumanas pultų komunis
tus Azijoje, kad jis teiktų 
pagalbą čiang Kai-šekui.

Jeigu tų pačių metų sau
sio mėnesį Trumanas sakė, 
“kad nei Formoza, nei Ko
rėja nebus įtrauktos į A- 
merikos apsigynimo peri
metrą,”

pas mane atsisveikinti ke
lios dienos atgal.

“Jis pasakė: ‘Aš tiek 
daug nepaisyčiau, jeigu aš 
žinočiau, kodėl mes kariau
jame kitoje pusėje pasau
lio. Aš jokiu būdu nega
lėčiau sutikti žmogų veidas 
veidan ir jį užmušti. Todėl

PASTABA
Noriu pastebėti Kalvinai 

Petrikienei, kas link jos kriti
kos apie K. Stanislovaitienės 
kūrinių parodą, kuri įvyko 
gruodžio 12 dieną, 1951 me
tais, Waterbury, Conn.

Jos kritika
No. 4-tam, sausio 
metų, Literatūra 
skyriuje.

Ten pasakyta:
neturėjo nei jokios progra
mos.” Taip, menininkai buvo

tilpo Laisvės 
5 d , 1951 
ir Menas

“Ruošėjai

metrą,” o Dean Achesonas nusitarę rengti be jokios prog- 
sakė, kad Formoza priklau-' ramos ir kalbų, vien tik pieši

nių ir rankdarbių parodą. O' 
jeigu tenais radosi tokių, ku
rie norėjo kalbėti, tai galėjo 
atsiklausti rengėjų, Jr jie bū- 

ko'surasti’kokį"nors būdą t0|tų suteikę tą progą.
visko atsisakyti, o laiko buvo i Toliau pasakyta: “Tiesa, 
labai maža. Pekino vyriausy- ( viduje svetainės ant didelio 
bė planavo išlaisvinti Formo
sa liepos 15 dieną, o apie vi
durį birželio valstybės depart- 
mentą pasiekė žinios, kad 
Syngman Rhee valdžia Pietų 
Korėjoj baigia* irti. Politikie
riai abiejose 38 lygiagretės 

| pusėse rengė planą išmesti 
’ Syngmano Rhee valdžią ir su
daryti visos Korėjos valdžią.

Akyregyj to:
John Foster Dulles, repub- 

1 ikonų vyriausias patarėjas 
valstybės departmente, L. 
Johnson, apsigynimo ministe- 
ris, ir generolas Bradley, ge
neralinio . štabo viršininkas, 
buvo pasiųsti į Tolimuosius 
Rytus (Tokijo) apkalbėti su 
generolu MacArthuru naują 
politiką dėl bazių Pacifike. 
Visos smulkmenos buvo pa
skelbtos Washington© spaudo
je. Dean Acheson dar vis prie
šinosi. Birželio 23 dieną jis 
pasakė spaudos atstovams, 
kad žinios iš Tokijo neprives‘ny- 
prie bent kokio pakeitimo po
litikos, paskelbtos sausio mė
nesį. Ši drumsčianti‘žinia pa
siekė Tdkijo ir Seoul birželio 
24. Gali reikti kiek laiko, pri
kalbėti Achesoną ir Trumaną, 
o tuomet gali būti .jau '■ vėlu. 
Bet buvo surastas išėjimas iš 
sunkios padėties. Syngman 
Rhee užpuolė šiaurės Korėjos 
armiją anksti birželio 25 ry
tą; valstybės departmentas 
kreipėsi į Saugumo Tarybą, 
pareikšdamas, 'kad šiaurės 
Korėja papildė agresiją, ir tą 
pačią dieną po pietų šiaurės 
Korėja buvo pasmerkta, neiš
klausyta, pagal kaltinimus, 
kurių patvirtini i nebuvo į- 
rodymų, .

Tas davė TrumUnui pre

 

tekstą, kuris buvo^jam reika
lingas, o tuo patim laiku pasi
davė ir Deah Achesonas. Bir
želio 29 dieną jis pasakė kal
bą Amerikos Laikraštininkų 
Gildijos /metinėj konvencijoj 
Washingtone; ųž 20 valandų, 
sakė jis, Saugumo Taryba 
priėmė jų rezoliuciją, “išklau
sius Jungtinių Tautų Komisi
jos pranešimo, pasmerkiančio 
komunistų žygius kaip neiš
provokuotą ^agresijos aktą.”

Tai buyo sužinus melas. 
Jungtinių Tautų telegrama iš 
Seoulp nesakė, kad tai agre
sija, taipgi nesakė, kas pradė
jo. Ji tiktai sakė, kad kiek-, 
viena pusė kaltino ’Viena kitą. 
Valstybės departmentas'.pa-

so Kinijai, tai vėliau visa 
tai juodu atmetė. , Tada, 
rašo Sir John:

Valstybės departmental te-

stalo, buvo demonstruojama 
tam tikras indas daržovių sun
kos išspaudimui, savo, rūšies 
kava, miltai ir kitkas.” čia■ 
pasakyta netiesa. Ant stalo j 
jokių miltų nebuvo. Indas dar
žovių sunkos išspaudimui ne
buvo demonstruojamas, tik 
buvo padėtas ant stalo dėl 
pardavimo, kaip ir valgiai, 
kuriuos buvo suaukoję pačios 
rengėjos ir jų draugės. Val
gių buvo visokių ant pardavi
mo, dėl to, kad sukelti pinigų 
padengimui surengimo tos pa
rodos lėšų ir už svetainę, ku
rios mes už dyką negalime 
gauti.

Dar pasakyta: 
rodoma grindų 
r uote.” šiuruotė 
parodos, žmogus
riuotę rankoje užėjo pamaty
ti parodą ir nenorėdamas lai- 

| kyti rankoje, pasidėjo pasie
nyje.

.žmonių į tą parodą atsilan
kė ne tik iš Waterburio, bet ir 
iš apylinkės ir visi gėrėjosi 
K. Stanislovaitienės piešiniais, 
taip ir kitų moterų rankdar
biais, ir yra pageidaujama, 
kad tokių parodų būtų dau
giau surengta. Menininkai 
mano surengti kitą parodą, 
ateinantį rudenį — dar dides
nę ir ant ilgesnio laiko, kur 
daugiau žmonių galės parody
ti s*avo talentus.

M. Svinkūniene

“Pasienyje 
valymo šiu- 
nebuvo ant 
nešinas šiu-

skelbė Achesono kalbą bro
šiūroj, kuri sutalpinusi visus 
dokumentus, bet ši* telegra
ma, vienas iš svarbiausių do
kumentų šiame reikale, buvo 
praleista. Taipgi buvo praleis
ta ir Britanijos Baltajame To- 
pieryje Korėjos klausimu, ku
ris buvo patiektas parlamen
tui.

Melas pasiekė’savo tikslą. 
Mes buvome priversti tikėti, 
kad mūsų kareiviai kovoja 
Korėjoj už tai, jog mūsų pa
reiga palaikyti Jungtinių Tau
tų Čarterio principus. Dabar 
mes žinome, kad mes tenai 
kariaujame tik dėl to, kad 
Trumanas reikalavo, kad mes 
remtume tokią politiką, kuri 

• padėtų jam laimėti sekančius 
rinkimus.

Šitaip Sir John Pratt ir 
kiti žymūs .britai mato ir 
aiškina karo Korėjoje kal
tininkus.

motina 
vyrės- 

Antrąjį 
dabar

Ame- 
teisės

Churchillas 
kompanija negalėtų 

informaci-

aš įstojau į orlaivyną.’
“Jis randasi San Antonio, 

Texas, ir neužilgo važiuos 
mėtyti bombas ant tų žmo
nių, prieš kuriuos jis nieko 
neturi ir apie kuriuos jis 
nieko nežino. Jo 
pasiuntė keturius 
niuosius sūnus į 
pasaulinį karą, o 
siūnčia jauniausį.

“Aš stebiuosi, argi 
rikos žmonės neturi 
žinoti, kame dalykas? Ko
dėl Trumanas 
ir
mums suteikti 
jų? Ar yra toks beprotis, 
kuris manytų, kad mes ga
lime vesti karą dviejuose 
sausžemiuose tuo4* pačiu 
kartu ir tikėtis jį laimėti? 

’ “Jeigu francūzai, ispanai 
ir italai negali kovoti už sa
ve, tai tegu jie pranyksta. 

• “Ar kas nors apskaičiavo, 
kaip ilgai imtų užkariauti 
Kiniją? Ir pagaliau ką gi 
mes su ja darytumėme, ją 
užkariavę?” v

pranciškonų gazieta. I r 
zokristijonas parodė man 
tą gazietą, kur juodai ant 
balto parašyta, kad “taiką 
žmonėms gali duoti tiktai 
Kristus— taikos kunigaikš 
tis.” Taip sakė popiežius 
ant kūčių.

Tada mudu su zokrh^fo- 
nu ir susikibome.

—Tai kodėl Kristus tai
kos neduoda? Kodėl jis te
baigia vainos Korėjoje? •

—B a jis nenori, — atsa
kė zokristijonas.

—Kodėl nenori?
—Mes, griešninkai, nepri

valom to žinoti.
—Kas dėl vainos kaltas?
—Sovietų Sąjunga, ko

munistai. Jei komunistų 
nebūtų, tai nebūtų nei yai- 
nu.

—O kaip komunistų ne
buvo, ar nebuvo vainų?

—Aš nežinau.
—Nežinai, o šneki! Pa

skaityk istorijas, o pamaty
si, kad vainos buvo prieš 
Kristaus užgimimą, vainos 
buvo po to, kai krikščiony
bė atsirado. Vainas kelia ne 
komunistai, ale turčiai^ tie, 
kurie nori iš vainų sau'
to pasidaryti. Popiežiai tu
rėjo savo armijas ir karia
vo su visokiais karaliais ir 
kunigaikščiais. Popiežiai, 
atsimink, ponas, zokristijo- 
ne, organizavo visokius 
banditus ir siuntė į Pales
tiną kryžiaus karams, kaip 
žmonės sako. Popiežiai lai
mino kryžiokus, kai šie 
Lietuvą degino, plėšė ir jos 
žmones žudė. Popiežiai pri
pažino kryžiokams, kariau
jantiems prieš Lietuvą, 
dangaus karalystę po smer- 
ties. Buvo ir kitokios vai
nos; vajavojosi karaliai, 
ciesoriai ir visokie zdraicos. 
Žinoma, jie
ale siuntė biednus 
kad šie vajavotųsi. 
vainas popiežiai laimino. 
Pirmąją pasaulinę vainą 
pradėjo kapitalistai, antrą
ją pasaulinę vainą pradėjo 
taipgi kapitalistai, palai
minti savo dvasiškijos. Da
bar kapitalistai ir vėl nori 
vainos; nori vainos ir ka
taliku dvasiškija.

—Dacrait, — sako Saimo- 
nas. — Mr. Smot yra rait,

r-

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

\

•Y

no-

ale

Turėjau debatus, su Zo- 
kristijonu, Saimono Blyno 
geru f rentų.

Buvo šitaip: ieškojau 
Saimono ir, žiūrim kad jis 
su zokristijonu eina Grand- 
stryčiu. Alau, alau, — jie 
man; alau, alau, — aš jiem.

—Gal užeisim kur nors 
po burnelę paimti? — pa
siūlė man zokristijonas; — 
aš gavau pėdę, tai galiu pa- 
fundyti.

Matau, kad Saimonas 
ri., tai ir aš sutikau, 
norėjau eiti ant klubo, 
zokristijonas nesutiko,
ko, ten per daug politikie
rių ir bedievių, tai geriau 
bus, jei užeisim į kitą už
eigą.

Na, ir mes pradėjom kal
bėtis. Pirmiausia užkliu
vo mums čiurčilas. Saimo
nas sako:

—Tas senas velnias čia ir 
vėl atsitrenkė, ba nori gau
ti dolerių, kad galėtų vaja- 
votis.

—Šiūr, — sako zokristi
jonas. — čiurčilas pėtny- 
čiomis mėsą ėda, tai jis vis
ką gali padaryti. Jis pro- 
testonas.

—Jes, jis protestonas, ale 
vainos nepradės, ba Anglija 
stovi ant bankrūto kranto. 
Be to, Anglijos žmonės vai
nos nenori, prieš ją kovoja, 
—sakau aš.

—Ir Amerikos žmonės 
prieš vainą kovoja,
kišo Blynas. — Jie neleis 
judesiams vainą pradėti.

Tada zokristijonas išsi
traukė iš. kišenės pranciš
konų gazietą, pažiūrėjo į 
vieną raštą ir sakė:

—Vainos nieks kitas ne
sulaikys, kaip tik Kristus— 
taikos - kunigaikštis.

—Aš nemislinu, — sako 
Saimonas:

—Ir aš nemislinu,—pasa
kiau aš.'

—Jei netikit man, va, 
paskaitykit, ką rašo mūsų

įsi

nesiva'J £Vojo, 
ones,

mūsų pralotas rėkė už vai
ną. Girdėjau ir pranciš
konus broliukus kalbančius 
už. vainą.

—Ale Kristus juos už tai 
nul^Gros, — sakė zokristijo- 
has.

—Jie Kristų nukorotų,

dėjau. — Jei dvasiški j s 
šiandien pasigautų Kristų 
tai antru kartu nukryžia- 
votų, kaip tie, kurie nukry- 
žiavojo ant kalno Kalvari
jos.

—Ale pralotas ir pran
ciškonai jo nepagaus, — ta
rė Saimonas..

—Aš mislinu, kad nepa
gaus, ba jis smart, jiems 
nenasiduos!

Tada zokristijonas pamis
imo ir paklausė:

—Tai kas daryti, kac 
naujos vainos nebūtų? Ai 
turiu suaugusi sūnų, ta 
nenoriu, kad jį paimtų am 
vainos ir užmuštų. As no
riu, kad jis gyventų. |

—Reikia visiems žmonėms 
organizuotis ir darbuotis, c 
tada vainos nebus. M J 

—Dacrait, — patvirtini 
Saimonas. — Aš sutinku si 
Džimiu. Jis labai mokytas

—Ir aš mokytas, —įsiki 
šo zokristijonas. >

—Šiūr, ir tu moky 
tas. Ale ir aš ne duriA,— 
užrėkė Blynas.

Tada mes baigėme save 
stiklus tuštinti ir, paąąk« 
bartenderiui gudbai, ė jonu 
kas sau.

2 pusl.-Laisvė (Liberty)-Ketvirtadien., Sau»io-Jan.
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Iiietuvių tautos
DR. S. MATULAITIS Philadelphia, Pa,

istorija
(Tąsa)

Kankinamos ąptare dar apie 25 žmones, prikišdamos 
jiems visokių niekų, kuriuos teismas vis ėmė už teisybę. 
Taip antai, viena aptariamųjų su savo , dukteria ,esą 
pernai šv. Jono naktį lakiojusios į Šatriją (žinomas Že
maičiuose raganų kalnas) su kibirkštimis aukščiau už 
kitus.

X r

1689 m. bajorų seimas pripažino kaltu, kad esąs be
dievis, Brastos vaivadijos bajorą Kazimierą Leščinskį ir 
pasmerkė jį: išrauti liežuvį, nupiauti ranką ir sudeginti

Pradėjom Naujus Metus

Nušvilpė, nubaubė, nubarš- 
kino senus, pergyventus me
tus, lyg kokius įkyrėjusius pik

tadarius. O betgi mes gyve
nome, dirbome, stengėmės, 
sveiki buvome, kiti sirgom, ki
ti mirė, gimė, buvo užmušti, 
kiti išsiųsti kariauti, kiti buvo 
kankinami, persekiojami. .Vie
ni buvo nužeminti, kiti pa
aukštinti. Vieni praturtėjo, ki
ti pabiednėjo.

Pradžia Naujų Metų, tai 
visiems problema: kas atsi
tiks, kaip pergyvensim šiuos 
1952 metus?

štai užeinu į lietuvišką klu
bą, vadinamą Lietuvių Repub- 
likonų Susivienijimui Visi 
kambariai atviri, ir visuose 
gerokai prisirinkę lietuviško ir 
nelietuviško svietelio. Pažvel- 

į gus į visus, matai visų amžių, 
jauti jų sveikatos stovį ir pa
misimi: mažai čia yra tinka
mų į “armiją”. Jie čia susirin
kę į metinį mitingą. Jie nori 
išgirsti, kaip draugystė stovi, 
kiek mirusių, kiek sergančių, 
išrinkti valdybą, komitetus. 
Na, ir vėl dauguma lauks kito 
metinio susirinkimo, ir vėl 
klausys raportų...

Taip ir aš klausiausi rapor-

šaipa atmetė jų pasiūlymą ir 
tarė neisią į jokią ponišką sa-

Čia reikia suprasti, kad iš
traukimas bent kokios 
viškos' sueigos iš klubo 
yra finansinė skriauda 
gijai. Gerai senesnieji
tą pastebėjo ir ponai “trikso 
neiškrėtė. Staliorius.

lietu- 
namo 
drau- 
nariai

Baltimore, Ml

Tais nelaimingais laikais, kaip jau aukščiau matėme, 
Lietuvoje siautė atkakliausi persekiojimai nekatalikų.

Betgi užsienių mokslo įtekmė pagaliau paėmė viršų. 
Aštuonioliktojo šimtmečio vidury prasidėjo judėjimas.

Pirmučiausia Lenkijoje pijarų vienuolis Konarskis, po 
įtekme užsienių mokslo, pirmutinis ėmė stengtis įVesti 
(1740 m.) pijarų laikomose mokyklose naujų mokslų 
dėstymą. Jo pastangos atnešė gerus vaisius. Po jo įtek
me pi j arai savo mokyklose Lenkijoj ir Lietuvoj įvedė 
dėstymą mokslo, paremto išrodymais Koperniko, Gali
lėjaus, Bakono, Newtono ir kitų to laiko mokslininkų.

Jezavitai iš pradžių karštai priešinosi tokio mokslo 
platinimui, bet matydami negalėsią sutūrėti naujos sro
vės, priėmė naujienas.

Pranciškonai, domininkonai ir tie persiėmė nauja 
mokslo dvasia.

Bet nereikia manyti, kad naujų mokslų įvedimas vi
siškai pašalino iš Lietuvos mokyklų senąsias jų ydas. tų. Pirmininkas gerbiamas P. 
Mokyklose, ypačiai jezavitų vedamose, nors ir buvo dės- Plungis paskelbė •'susirinkimą 
tomi pasauliniai mokslai, mokymo pamatu tačiau buvo1 atidarytu. Prasidėjo raportai.
teologija. Pasauliniai mokslai buvo tiktai kenčiami ir 
priversti buvo visame kame prisitaikyti prie teologijos.

Teologinė mokyklų pakraipa ir pasaulinio mokslo var
žymas galutinai buvo pašalinta iš Lietuvos mokyklų tik
tai 1773 m., kuomet jos pateko bendros Lietuvai ir Len
kijai švietimo komisijos globom Toj komisijoje didžiuma 
buvo pasauliniai žmonės, vis naujų pažvalgų šalininkai. 
Komisija pasirūpino įvesti mokyklose dėstymą pirmoj 
vietoj pasaulinio mokslo. Ji stengėsi parinkti mokytojais 
tokius žmones, kurie išmokytų mokinius branginti pa
saulinį mokslą ir gerbti mokslo vyrus, neveizdint į jų ti
kėjimo pažvalgas ir mokslo pakraipą. Komisijos bešališ- 

Upimas taip toli siekė, kad Lietuvos ir Lenkijos mokyklo
je tuomet laisvai perkratinėjo pažvalgas ne tik Bakono, 
bet ir pagarsėjusių tuomet prancūzų rašytojų Volterio, 
Russo, Monteskje ir kitų, kurių raštuose tarp ko kita 
yra vietų priešingų bažnyčiai.

Pačipj savo veikimo pradžioj švietimo komisija atrado 
daug keblumų. Mokykloms stigo gerų mokytojų. Kad pa
pildžius tą spragą, švietimo komisija prie vyriausios mo
kyklos Krokuvoje įsteigė mokytojų seminariją. Į tą se
minariją, po priežiūra tam tikro priveizdėtojo, buvo 
siunčiama ir jaunikaičių iš Lietuvos mokytis mokyto; 
jauti.

Mokykloms stigo taip pat vadovėlių ir elementorių, su
statytų naujais mokslo reikalavimais^ Švietimo komisija 
ir šią spragą pasirūpino užtaisyti. Po jos įtekme buvo 
įsteigta tam tikra draugija, kurios tikslas buvo sustatyti 
mokykloms naujus, tinkamus vadovėlius ir elementorius.

Paėmusi iš jezavitų Vilniaus akademiją, švietimo ko
misija įvedė joje tokį mokslo planą, koks buvo tais lai
kais užsienių universitetuose. Įvedė visų mokslo šakų 
dėstymą. Patį akademijos vardą pakeitė. Pavadino ją 
“vyriausioji Vilniaus mokykla.” Ir iš tiesų, tai buvo vy
riausia mokykla. Jos globai buvo pavestos visos Lietuvos 
mokyklos.

Lietuva buvo paskirta į dvi mokslo apygardas: lietu
višką ir žemaitišką. Kiekvienoj apygardoj buvo po vieną 
6 klasių apygardos mokyklą ir po vieną 3 klasių. Be to 
dar, parakvijose buvo steigiama parakvijų mokyklos. 
Visos tos mokyklos ir mokymas jose buvo pavesta Vil
niaus vyriausiosios mokyklos globai ir priežiūrai.

. Pirmasis Vilniaus vyriausiosios mokyklos globėjas, 
Počobutas, negalėdamas atrasti tinkamų mokytojų nei 
Lietuvoj nei Lenkijoj, pasikvietė į Vilnių profesoriais 
Europos mokslininkus. Ilgainiui Vilniaus' vyriausioji 
mokykla, kuri 1803 m. gavo iš caro Aleksandro I teisę 
universitetu vadintis, pagarsėjo savo garsiais profeso- 
riaia mokslininkais. .

Vis tai, apie ką čia kalbėjome, visos tos: vyriausioji ir 
vidurinės mokyklos, tie vadovėliai ir elementoriai buvo 
skiriama veik vieniems bajorų vaikams, rūpino tiktai 
bąjprų reikalus. Sodiečių baudžiauninkų švietimu mažai* 
tebuvo rūpinamasi. Kadangi lietuviu bajorija tuomet jau 
vartojo lenkišką kalbą, tai Lietuvos mokyklose mokslas 
buvo dėstomas vien lenkų kalba. (Vilniaus vyriausiojoj 
mokykloje dar ir lotyniškai.) Vadovėliai ir elementoriai 
buvo’lenkiški, tie patys, kaip ir Lenkijoje.

Pirmas elementorius lietuvių kalba pasirodė 1766 m. 
Tai buvo lenkiško elefhentoriaus vertimas. Vadinosi- jis 
‘/Mokslas skaitymo lenkiško rašto dėl mažų vaikelių.. 
Spausdintas Vilniuje, jezavitų akademijos spaustuvėje. 
Buvo jame ne tik “visokį mokslai krikščioniški,” bet ir 
“ndjbaženstvai trumpi kožnės dienos *' vyrams ir mote
rims.” Tas pat elementorius, pavadintas “mokslas skai

dymo rasto lietuviško...” buvo atspausdintas 1781, 
1791, 1796, 1799 ir 1802 m. Švietimo komisija ir drau
gija vadovėlams taisyti neatrado reikalinga nors kiek 
pagerinti jezavitų išleistą elementorių, skiriamą Lietu-' 
vos sodiečiams. Pasiliko jame tie pat “nobaženstvai kož-! 
nos dienos vynams.ir moterims.”

.(Daugiau bus)

Borddirektoriai raportuoja: 
per dvi 'savaites per Kalėdas 
ir Naujus Metus klube pada
ryta pelno virš 12 šimtų dol. 
Kita komisija skaito metini 
raportą, kad per metus būta 
įplaukų $67,099.99c, 
kėjimų 
tai yra, 
O visas 
jau

Gatvekarių streikas
Streikas prasidėjo sausio 10 

d. 4 vai. iš ryto. Darbininkų 
reikalavimai gana teisėti — 
24 c. pakelti algas į valandą 
kiekvienam gatvekario vai
ruotojui, pagerinti senatvės 
pensijas ir duoti kitus mažes
nius pagerinimus.

Bet unija taikytųsi ir už 15 
c. į valandą pakėlimą. Gatve
karių kompanija dėl pasity- < 
čiojimo iŠ darbininkų duoda 
3 centus dabar ir 4 centus 
duos balandžio mėnesį, kai 
susidarys fondas iš pakeltų 
važiuotės kainų. Kompanija 
nenori mokėti iš riebios kiše
nės, bet nori, kad visuomenė 
užmokėtų jos darbininkams 
pakeltas algas.

šitas streikas paliko kelis 
neišaiškintus įvykius. Visi 
manė, kad, iškilus streikui, vi
sos privatiškos mašinos bus 
vartojamos važiavimui ir Tuo 
būdu užkimš visas miesto 
gatves ir suparalyžiuos mieste 
judėjimą. Bet įvyko kaip tik 
atbulai. Tik keliais bulvarais 
važiuotė kiek tirštesnė, šiaip
gi automobiliais važinėjimas 
sumažėjo kokiu trečdaliu. Gat
vės pustuštės žmonėmis ir 
automobiliais.

Viduryje miesto 
kai turės' sunkiai 
šis taip vadinamas
miestas,” kur dienomis būda
vo sunku praeiti, dabar jau 
pustuštis.

Baltimorės sunkioji pramo
nė yra Sparrow Point, Md., 
už t kokios dešimt mylių nuo 
Bialtiinorės. Didelė didžiuma 
darbininkų važiuodavo maši
nomis, o dabar gelbsti vienas 
kitam nuvažiuoti į darbą. 
Skaitant komercinę spaudą ir 
pasikalbėjus su žmonėmis, at
rodo, kad šis gatvekarių dar
bininkų streikas nesudarė jo
kios didelės problemos.

Darbininkai
tvirtai, nesiranda 
bų, kurie išdrįstų 
žyti.

Šis gatvekarių
streikas Baltimorėje yra ant
ras. Pirmas streikas įvyko 70 
metų atgal. Policija ir karei
viai, kurie buvo pašaukti lau
žyti streiką, tada užmušė tris 
streikierius ir devynis sužeidė.

Tas Pafs.

versi inin- 
nukentėti.

“moterų

Pirmi- 
išrinko

'įvį

:--Ą?

.'Sj

Kapitalistai apie darbininkus: “Jie negali dejuoti dėl 
darbo sąlygų. Kas antrą penktadieni ir šventadieniais 
jie gauna po dvi minutes pailsėti.” »
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CLEVELAND© ŽINIOS
LLD 190 kuopa savo me

tiniame susirinkime nusita
rė surengti bent kokį pasi
linksminimo pobūvį. Ren
gimo komisija praneša, jog 
minėtas pas.ilinksmi n i m o 
vakaras įvyks sausio 19 d., 
LDS Klubo svetainėj. Kvie
čiama visa vietinė publika, 
o ypatingai visi 190-tos 
kuopos nariai, atsilankyti. 
Komisija žada turėti į vai-' 
rią programą, taipgi užkan
džių ir gėrimų ir gerą or
kestrą šokiams.

LLD 15 Apskrities kon
ferencija įvyks vasario 24 
d., Klubo .svetainėj/ 9305 
St. Clair Ave. Kuopoms jau 
išsiuntinėti paky i e t i m a i. 
190-ta 'kuopa jau turi iš
rinkus visą 12 delegatų. Be 
abejonės, ir kitos kuopos 
tuomi rūpinasi.

Tik gaila, kad mūsų 15- 
tos Apskrities 'sekretorius 
drg. J. Simans susirgo —

sausio 9-tą dieną pasidavė 
operacijai. Nors ir nėra 
taip pavojinga operacija, 
bet, imant omenin jo am
žių, gali būti, kad užtruks 
dieną kitą ilgiau iki pilno 
pasveikimo, negu kad jau
nesniam tai liergyvenant. 
Linkiu jam kuogreičiausiai 
pasveikti,, kad Apskrities 
konferencijoje galėtų svei
kas ir drūtas dalyvauti.

LDS .55 kuopos metinia
me susirinkime sausii 2 d.

buvo išduotas kuopos meti
nis raportas, iš kurio mato
ma, jog kuopoje yra pa
vyzdinga tvarka ir neblo
gas veikimas. 1951 metais 
mirė 4-ri kuopos’ nariai ir 
4 išsibraukė, bet įrašyta į 
kuopą 8 nauji nariai. Reiš
kia, kuopa išlaikė savo se
na nariu skaičių. V V **

Finansiniai buvo geri-me- 
tai, kaip 'kuopai, taip ir 
centrui. Kuopa įvairiais 
parengimais uždirbo $441.- 
06, iš kurių apmokėjo po 
$1.00 už kiekvieną narį į 
lėšų fondą, ir dar liko kuo
pos reikalams.

Ligoniai buvo tik 6, ku
riems pašalpoms išmokėta 
$203.50. Pomirtinėms iš
mokėta $900. Į Centrą 195.1 
m. kuopa pasiuntė $3,082.- 
06. Iš Centro gavo pašal
poms ir pomirtinėms $1,- 
103.50. Centrui liko $1,- 
978.56. j '

Palyginus su 1950 metais, 
kuriais Centrui liko tik 
apie $300, tai galima saky
ti, jog šie metai buvo ti
krai geri. Bet negalima ti
kėtis, jog visuomet taip 
bus ir kad visose kuopose 
taip yra.' Mūsų kuopoje ma
žai narių sirgo (tik 6), mi
rusių pasitaikė mažos po
mirtinės, tokiu būdu ir su
sidarė gražus kapitalas. O 
kuomet mūsų organizaci
jos, mūsų darbas neša pel
ną, ne nuostolius, mes gali-

J. žebrys

Matuzolius pasakė
Gyvenime randasi dau

giau trikampių, negu viso
se geometrijos knygose.

Ar jau žinote, kad Laisves 
banketas bus sausio-Jan. 27, 
1952, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., (Rich
mond Hill, N. Y.

So. Boston, Mass

Visus Bostono apylinkes lietuvius kviečiame į 
malonų pasilinksminimą, kuris įvyks

Sausio-January 20,1952

<

o išmo- 
turėta: $57,944.34, 
pelnyta $9,155.65c. 
susivienijimo turtas

pasiekęs $147,531.74. 
Tuom tarpu šis klubas turi 
paliuosavęs nuo narinių mokes 
čių jau 155 narius ir tik jų 
duoklėmis per metus neteko
I, 548 dolerių. Ir tokių paliuo- 
savimų kas metai daugėja, 
nes sulaukę 65 metų ir išbu
vę nariais per 35 metus, lie
kasi paliuosuojami nuo mo
kėjimo duoklių su pilnomis 
nario teisėms dėl pašalpos.

Pamislinau, kažin ar daug 
tokių draugijų randasi kituo
se miestuose? Philadelphijoje 
tokių nėra, šis klubas seniau 
buvo visaip pravardžiuoja
mas, kaipo laisvamanių, “rau
donukų”, ir kaip “dar.

Valdybą perrinko, 
ninku vėl vienbalsiai
tą patį P. Plungį, lies darbš- 
tesnio už jį kol kas dar čia 
niekas neturi. Sekretorius F.
J. Tamulis, tas pats, • gana 
darbštus jaunas vyrukas. Gas- 
padorium W. Stanol (Stonio- 
nis), bord-dire'ktoriais paliko 
J. Aleksiejus, (Lokus), P. Po
vilaitis, J. Lankelis, ir darin- 
ko J. Nakutį. Revizijos komi
sija : M. Deksnis, R. Merkis, 
P. 'Zaleskas, ir C. Povilaitis. 
Naujus patvarkymus išdavė: 
bus perkamas gėlių bukietas, 
kiekvienam mirusiam nariui, 
ko seniau nebuvo. Rengs pik
niką, dėl narių veltui pavaiši
nimo, vieton seniau rengtų 
balių savam name. Prieš Ka
lėdas surengs narių vaiku
čiam “Krismas party” bent 
iki 12 metų amžiaus su nedi
delėmis dovanomis.

Tai naujienos tik iš' vieno 
Į klubo, o čia jų yra daug ir 
.visi turės metinius mitingus, 
visi išduos, raportus, rinks 
valdybas ir darys nutarimus 
naudai savo draugijų ir nąrių.

—o—
Kaip kas daro atbulai

štai į Lietuvių Muzikalio 
Klubo priešmetinį susirinki
mą atvyko delegacija nuo di
pukų kokio tai komiteto, net 
su senu klubiečiu ponu Jonu 
Grinium, kad jie esą nutarę 
šiemet turėti apvaikščiojimą 
vasario 16 “šventės” jau ne 
Muzikalėje salėje, bet kur 
nors vidurmiestyj didelėj pui
kioj salėj. D. P. ponams esan
ti ir per maža ir per prasta 
Muzikalė Salė. Bet ant-jų ne
laimės, Muzikalio klubo na
riai su pasipiktinimu, su pa-

laikosi gana 
jokių ske- 

streiką lau-

darbininkų

Detroit, Mich.
Dctroitiečiams ir apylinkei 
žinotina, kas įvyks Detroite, 
vasario 24 dieną

Man teko nugirsti, kad 
bendromis spėkomis sekančios 
draugijos: Moterų Pažangos 
Klubas, LDS 21 kp., LLD 52 
kp. ir Jaunuolių LDS 208 kp., 
rengia šaunų koncertą, vasa
rio 24 dieną. Įvyks buvusioje 
Lietuvių svetainėje., 25th St., 
ir Vernor Highway;

Ne tiktai vietines meno 
spėkos pildys progarmą, kaip 
teko girdėti, kacį bus pakvies
ta ir iš Chicagos meno spėkų. 
Taigi, detroitiečiai ir apylin
kės lietuviai pasižymėkite ant 
savo kalendoriaus, kad nepa
mirštumėte ir kad visada 
tų po jūsų akimis.

Kaip girdėjau, tikietus 
pirks iš anksto, tai gaus
pigiaui. Įsigykite tikietus iš 

, anksto.
Kai paaiškės kas pildys 

programą,'.tai greitai ąpie^rtąį 
pranešime/vięiems per spau
dą. / Girdėjęs.

bu

kas

MOTERŲ
KAMPELIS.

Today’s Pattern
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9067
SIZES 

S— 14— 16 
M—18—20 
L—40—42

Pattern 9067 comes in Misses’! 
sizes small 14-16; medium 18-20; 
large 40-42. Small size takes IVz 
yards 35-ijįch; I yjnd contrast.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos numerib 
įr dydžių, siųskite: Pattern 
Dept., 110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

Tai bus visos šios apylinkes

BANKETAS
su gražia dainų programa

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS

Sale — 318 Broadway
So. Boston, Mass.

KALAKUTIENOS VAKARIENĖ 
su visokiais prieskoniais

Pradžia 5 valandą vakare

Skaitlingai dalyvaukime šiame gražiame I
parengime paramai dienraščio Laisves.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

3 pusi.-—Laisve (Liberty)* Ketvirtadien., Sausio-J an. 17Į 1952a
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NowYork(>^/ž^!fef7lnl(n Queens gyventojai 
užsirašo darbininku 
laikraštį

Žinios iš Lietuvos
Pirmieji užsiėmimai

KALVARIJA, X. 17 d. — 
Organizuotai prasidėjo moks
lo metai partinio švietimo 
tinkle Kalvarijos rajone. Pir
mąją mokslo dieną įvyko užsi
ėmimai VKP istorijos trum
pajam kursui nagrinėti rate
liuose Akmenynų ir Sangrū
dos apylinkėse. Gausiai į pir
muosius politinės mokyklos 
užsiėmimus susirinko LKP 
VI suvažiavimo vardo kol
ūkio aktyvistai ir pirmūnai, 
kurie atidžiai išklausė komu
nisto propagandisto Janušaus
ko paskaitą.

Staklės atsieina mažiau , 
negu numatyta plane

NAUJOJI VILNIA, 1951- 
X. 29 d. — “Žalgirio” staklių 
gamyklos buhalterija baigė 9 
mėnesių balansą. Finansinės 
apyskaitos skaičiuose atsispin
di laimėjimai, kuriuos staklių 
gamintojai pasiekė spalinio so

cialistinio lenktyniavimo die
nomis. Pagaminti skersadro- 
žes stakles dabai’ gamyklai 
atsieina 6 procentais' pigiau, 
negu numatyta plane.

Dabar staklių gamintojai 
papildomai įsipareigojo — iki 
metų pabaigos pasiekti dar 
geresnius laimėjimus maži
nant gaminamosios produkci-’| 
jos savikainą ir sutaupyti t Suomis, Zavich, Draugas, K. 
valstybei šimtus tūkstančių 
rublių.

Gausi parama menui ir namui

sugestavimu 
darbo tokią

Lietuvių Liaudies Teatras, 
pradėjęs ruošti scenai veika
lą “Klasta ir Meilė,” pajuto, 
kad nėra mūsų Auditorijoj 
tinkamos dekoracijos šiam 
veikalui. Veikalo režisieriaus, 
Jono Valenčio, 
tuoj aus imtasi
dekoraciją įsigyti, kuri atitiks 
šiam ir daugeliui kitų veikalų. 
Tam darbui ūmai paskirta ko
misija, kuri greitai ėmėsi veik

ti. Teatrinė mūsų organiza
cija neturėjo finansinio ištek
liaus. Reikėjo kreiptis į meno 
mylėtojus ir į mūsų publiką, 
prašant talkos ir paramos.

Dabar mes galime praneš
ti, kad darbas jau atliktas. 
Auditorija turi bespalvę de
koraciją, kuri tiko veikalo 
“Klasta ir Meilė” pastatymui 
ir tiks daugeliui kitų veikalų 
ir koncertų.
talkininkams, 
daug darbo
kurie finansiniai 
darbą.
vardus, 
jo prie

Aido
Papievis ir M. Kreivėnienė po 
$5. “Klasta ir Meilė” vaidini
mo laiku aukojo: Mrs. Simo- 
navičienė $10. Po $5: P. Pet
rauskas, P. Marcinkevičius, 
A. P., ir M. Pilitz. Po $2: Mr. 
ir Mrs. Yakštis, Draugas, A.

Tai dėka tiems 
kurie aukojo 

ir daugeliui tų, 
parėmė šį

žemiau*mes duodame 
kurie gausiai prisidė
to darbo:
Choras aukojo $25. P.

Kalvaitienė,
d.

Rajonų sveikatos apsaugos 
darbuotojų pasitarimas

ŠIAULIAI, 1951 m. X. 30
— Įvyko srities rajonų sveika
tos apsaugos .skyrių vedėjų 
pasitarimas. Buvo svarstytas 
klausimas dėl Raudonojo kry
žiaus draugijos darbo 
srityje.

Pranešimą padarė 
Raudonojo kryžiaus 
jos organizacinio biuro 
ninkas Kleiza.

šiaulių

srities 
draugi- 
pirmi-

Joniš- 
ir ki-

Pasitarime kalbėjo 
ki’o, Kuršėnų, Pandėlio 
tų rajonų sveikatos apsaugos 
darbuotojai, LTSR Raudonojo 
kryžiaus draugijos Centro ko- 

Ymiteto pirmininkas Brigma- 
nas. I. Šimelionis

Rajono centre
TITUVeNAI, 1951, X. 30

— Kasdien keičiasi rajono 
centro veidas. Įrengtas nau
jas 200 vietų stacionarinis ki
no teatras, atidaryta nauja 
vidurinė mokykla. Maironio 
gatvėje statomi dviejų aukš
tų rajono sveikatos apsaugos 
skyriaus namai. Eksploataci
jon perduodamas viešbutis. 
Baigiama rajono žemės ūkio 
skyriaus pastato ir Tytuvėnų 
apylinkės tarybos namų staty
ba. V. Milius

d.

Neseniai fabrikas gavo ne
paprastai didelę siuntą: 100 
Bau jos konštrukcijos mašinų, 
dirbančių žymiai greičiau už 
kojinių automatus, šių sudė
tingų mašinų įmonė anksčiau 
niekad neturėjo, aptarnauti 
jų įmonės specialistai nemokė-

* jo. Ir čia į pagalbą atėjo bro: 
liškosios respublikos. Į Lenin
gradą buvo pakviesta grupė 
“Silvos” įmonės meistrų padė- 
jejų.

( Leningrad e jie susipažino 
su naujųjų mašinų konstruk- 

'"cija, jų veikimu ir priežiūra.
Naujosios mašinos stojo į 

rikiuotę. Jomis gaminama tik 
pirmos rūšieą produkcija.

* j' . J. Pilipavičius

Stanislovaitienė, D. Enis, Bal
trušaičiai, J. Weiss, Žilinskie
nė ir šolomskienė.

Po $1 aukojo: B. Litvinai, 
P. Beeis, Bečiene, Daugėlienė, 
M. Jakštienė, .
Čiurlis, H1. Jeskevičiutė, Ru
daitis, R. Merkis, J. Katinas, 
K. Balčiūnas, Šmitienė, P. 
Bieliauskas, A. Raišulis, 
Levanai, J. Siurba, A. 
niauskienė, Šimkienė, O.-
vienė, Laukaitis, Milenkevi- 
čius, Vilkas, Venskūnas,. Drau-

Viš-
Šlei-

gas. Mrs. Kačergienė, Varaš- 
Merkienė, Lisajus, Titanis, 
Kazlauskas, Kairys, Zaikaus
kai, Gaitis, Draugė, šmago- 
ka, Draugė, žalnieraitienė, 
Rudžionis, Višniausk'as, Bun- 
kus, F. Krunglys, V. Tauras, 
Mureika, Mažilis, Zurba, K. 
Račiūnas, P. černauskas, Ver- 
kutis, V. Leita, J. šleivis, 
Grikštienė, Šalinaitė, Patašius, 
rius, V. Sibeįka,~B. Mailių, M. 
Sabaliauskienė, Gedvinas, Poš- 
kaitis, Arisonas, Degutis, K. 
Jonikaitis, R. Mizara, Mur- 
mokas, A. Briedis, K. Jankai
tis, Sasna, A. Jasulaitis, A. V. 

iDenulis, M. Sukackienė, P.
W., Lukminas, Mergina, Mrs. 
Stensler, J. Aleksaitis, A. 
Bimba, Frances, K. Petronis, 
Galinauskas, P. Kičas, A. 
Švėgžda, J. .C., H,. Siaurienė, 
F. Vaitkus, E. Stupurienė, J. 
Urbonas, V. Žilinskas, F. Va- 
lantienė, Kavaliūnas, K. Lin- 
gaila, C. Nečiunskas, M. Kli
mas, A. Balčiūnas, F. Zalec- 
kas ir Radusis.

Viso aukų surinkta sausio 
6-tą, laike veikalo “Klasta ir 
Meilė” vaidinimo $181.11. 
Didelis ačiū mūsų plačiai vi
suomenei už gausią paramą. 
Mes žinome, kad rasis pavar
džių, neteisingai parašytų arba 
visai apleistų. Tokios klaidos 
įvyksta per greitą pavardžių 
užrašinėjimą ir jas paskiau1 
perrašant. Mes prašome, pa
stebėjus klaidas, mums pra
nešti, o mes jas pataisysime.

Prie draperijos darbo labai 
daug prisidėjo K. Jankaitis.

Tuo būdu, su finansine ir 
darbo talka, mes prisidėjome 
prie mūsų Kultūrinio Centro 
pagerinimo. Mūs darbas baig
tas.

Liet. Liaudies Teatro Komi
sija,

Ambulansas pavėlavo, 
sužeistasis mirė vos 
nuvežus ligoninėn

Walter F. Farrar, Jr., 
metų, buvęs dalinai paraly
žiuotas, pavojingai susižeidė, 
kuomet jis, gelbėdamasis iš1 
gaisro namuose, iššoko iš ant
ro aukšto 941 Manhattan 
Avė., Brooklyno sekcijoje, va
dinamoje Greenpoint. Gaisre 
sužeisti 7 kiti asmenys.

žuvusiojo tėvas Walter 
Farrar nelaimės jaučiasi dvi
gubai pritrenktas. Buvęs se
niau aldermanu, dabar dirbąs 
valdinį darbą Brooklyn Hall 
of Records, yra nepatenkintas 
pavėluotu patarnavimu jo sū
nui. Jis pareikalavo, kad val
džia atsakytų, dėl ko ambu- 
lansas užtruko valandą laiko 
nuvežti sužeistą sūnų ligoni- 

būtų atvažiavęs 
sūnus būtų buvęs 
sako jis.
pašaukimas ambu-

nėn. Jeigu 
laiku, gal 
išgelbėtas,

Pirmasis 
lanso buvęs paduotas per po
liciją 3:52 ryto. Antrasis 4:05. 
Sužeistasis buvo nuvežtas į 
Greenpoint ligoninę (už ke
liolikos blokučių) 4:45. Už 
25 minutų jis jau buvo miręs. 
Aišku, per tiek laiko ir 
ka kraujo būtų galėjusi 
keti.

bač- 
ište-

Eva Mizarienč, 
Vincas Bovinas.

Tūkstančiai unijistu 
pasisakė veikti prieš 
žmogžudystes Floridoje

Hall
2,500

Persekiojamieji prašo 
paremti mitingą už 
spaudos laisvę

Smi-Persekjojamieji einant 
tho įstaįu newyorkieciai, ka- 
liforniečiai, pittsburghiečiai ir 
kiti atsišaukė į mus, Didžiojo 
New Yorko gyventojus, pa
remti spaudos laisvei ginti 
ruošiamąjį masinį mitingą 
šio ketvirtadienio vakarą, 
sausio 17-tą, Manhattan Cen
ter, 34th St. ir 8th Avė., 
New Yorke. Independent 8th. 
Ave. traukiniais priveža prie 
pat durtfi Ir netoli nuo Bro
adway traukinių.

Užgyrimus mitingai atsiuntė 
ir kai kurie unijų vadai. Kas 
daugiau, kad ne tikrieji uni
jų vadai gali suprasti svarbą 
darlbininkiškos, pažangios 
spaudos? “Kovose už 
duonos, už žmogaus 
darbininkams,” sako
“mes matome, kad milijonie
rių spauda būna atsukta prieš 
darbininkus ir kad tiktai dar
bininkiškoji ir pažangioji 
spauda pagelbsti mums laimė
ti. Jeigu nebūtų darbininkų 
spaudos, darbo žmonės, jų 
unijos, neturėtų kur pasisaky
ti savo reikalus, neturėtų pa
galbos mobilizuoti visuomenės 
prijautimą ir paramą darbi
ninkams streikuose.”

Mitinge kalbės aktorius 
John Howard Lawson, Mrs. 
Charlotta’ Bass, John Pittman, 
Pettis Perry, Carl Lawrence, 
Joseph North, George Klein
man ir kiti. Dainuos Unity 
Choras ir Liaudies Artistų 
Kvartetas.

Įžanga 75c. 
nalis Spaudos 
Komitetas.

kąsnį 
teises

jie,

Rengia Nacio-
Laisvei Ginti

T-as.

Kailiasiuviai stabdys 
darbą prieš terorą 
Floridoje

Susirinkę į Webster 
sausio 10-tos vakarą 
unijistų audringomis ovacijo
mis užgyrė kalbėtojų ragini
mą sustabdymais darbo, boi
kotu, demonstracijomis, dele-:1 
gacijomis į Washingtoną pro-^ 
testuoti dėl nužudymo Mr. ir'; 
Mrsr Harry T. Moore.

Unijistai vietoje pareiškė ir 
savo unijose kels reikalavimą, 
kad federalė valdžia įsikištų 
sustabdyti Floridoje terorą. 
Taipgi nutarė atsikreipti į 
Jungtinių Tautų Generalę 
Assemblėją, kad toji pavarto
tų čarterio jai suteiktą galią 
suvaldyti užmojį naikinti 15 
milijonų Amerikos negrų 
(prieš genocide). 1

Tarpe kitų kalbėtojų buvo į 
pasaulinio masto meno milži-i 

kailiasiu- 
mokyto-
Dr. Al- 
darbuo- 
Cl if f or d 

Cleveland. Robin-

Kovarsko rajono “Raudono
sios žvaigždės” kolūkyje pa
statyta 50 karvių talpos kar^ 
vidė ir 45 arklių talpos arkli
dė. Perstatyti 2 klojimai ir 
ivimas* VL Vaidevutii

Brooktynietis assemblyma
na's Schupler kreipėsi į vals-, 
tybės i 
kad įstatymiškai įsakytų iš 
valdinės iždinės mokėti Broo- 
klyno naujagimių ketvertukų 
išlaikymui po $1,000 kiekvie-. 
nam kas metai iki jiems sueis 
18 metų.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker skelbia, 
kad bėgiu dviejų savaičių to 
laikraščio prieteliai Queens 
apskrityje gavo 750 prenume
ratų. Visa jų kvota yra 1,500.. 
Pernai per ištisus du menes, 
jie buvo gavę tiktai 1,200 
skaitytojų.

Palengvėjusią skaitytojų 
gavimo problemą darbuotojai 
išaiškina tuo, kad laikraščio 
stiprus reikalavimas taikos 
gauna jam naujų pritarėjų.

Sausio 17-tą kailiasiuvių 
unijos žinioje esamose šapose 
New Yorke bus sustabdomas' 
darbas protestui prieš nužu
dymą Harry ir Harriet Moore, 
Floridoje. Ir protestuos dėl 
Valdžios neveikimo patraukti 
žmogžudžius atsakomybėn.

Išleistuose 
liuose unija 
skelbia 11:45 
tuo tarpu įvykdyti formalius 
mitingus 
kovotojus ir pasiųsti 
dentui Trumanui rezoliucijas, 
protestuojant prieš leidimą 
“Floridą, saulėtąją šalį, pa
versti krauju permirkusia že
me.”

į narius lape- 
“stoppage’ius” 
ryto, i Ragina

pagerbti mirusius
pre z i-

Kas kaip gina 
sveturgimius

Atskaita aukų New Yorko 
ir Apylinkes Lietuvių Komite
to Demokratinėms Teisėms 
Ginti (nuo 1 d. sausio 1951 
iki 1 d. sausio

Pinnesniais

Dar nebuvo
Pietūs
Miami draugai
Katilių

nas Paul Robeson, 
vių vadas Ben Gold, 
jas Doxey Wilkerson, 
pheus Hunton, unijų 
tojai Ewart Guinier, 
Cameron,
son, Ruth Seigel.

Dainų programoje dalyvavo 
nuostabiai gražiai dainuojanti 
jauna negrė solistė Nadyne 
Brewer ir ką tik sugrįžęs iš 
Europos dainininkas Mort 
Freeman. Pastarasis dainavo 
naujas Izraelio dainas. Mitin-lucipuoi į v eno- i-------- .----------------------------- ---------------< -------------

įstatym.davystės įstaigą, Į ga rengė negrų teisėms ginti
organizacija.

Policistas Michael J. Quig
ley tapo pavojingai sužeistas 
Brboklyiie jo motocikliui su
sidūrus su auto..

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 draugei. Valdyba •

Duonkepiai išrinko 
nebaltintą valdybą

Duonkepių ir Saldaininių 
Darbininkų Unijos Lokalo 1- 
mo valdybos perrinkime iš 
naujo išrinkti esamieji: Frank 
Dutto, Max Thumann, Ben 
Tiedman. Jie gavo 955, 777, 
652 balsus. ' Jų aukščiausias i 
oponentas Frank Ibanez 258.

Lokalo

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų metin5 

vakarienė ir šokiai jvyks sausio . 
(Jan.) 26 d., 6 vai. vakare, gerai ži
nomoj vietoj, 29 Endicott St., Wor
cester, Mass. Rengėjai šio iškilmin-7 
go bankinio kviečia narius ir mūsų 
>gerus sifnpatikus skaitlingai daly
vautu ir praleisti linksmai laiką 
mūsų parengime.

j Užtikrinu, kad visi atsilankiusieji 
būsite gerai užganėdinti, nes PtyJkj 
valgo duos ir išsigerti. J

Sekantis draugijos susirinkimas• v • 1 j • ’ • • _ _ KJv J* cl 11 1,1 »> (U d U si 1J (Jo nlinll Jlltvlll 1 oišrinktieji, yra pa- įvyks February 5-tą dieną, 1952 m. 
žangesniais už pralaimėtojus. — Reporteris.
Jie įvedė lokale samdos ir 
unijos vadovybės srityse pa
žangų, teisingą atsinešimą į 
negrus. Prie šios valdybos ne
grai nariai pradėjo gauti dar
bus pagal savo specialybę ir 
keturi jau yra išrinkti į loka
lo komitetą.

(11-12)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas jvyks 21 d. sausio, 1952 m.,'7:30 
vai. vak., po num. 157 Hungerford 
St. Draugės visos kviečiamos atsi
lankyti, nes yra susirinkę daug rei
kalų atlikt? — Sekr. V. K. x

(12-13)

Manhattan Trafiko Teisma- 
b utyje praėjusį pirmadienį 
321 automobilistas sumokėjo 
viso $4,795 už dvieilį pastaty
mą auto. Dabar 'pabauda yra 
$15, būdavo $4. \

GARSINKITĖS LAISVE J» 
UžraSylrft Laisvę Savo DrauguL

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)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių Draugijos meti

nis susirinkimas jvyks sausio 27 
(January), 1952, 1 P. M., 142 Orr 
Street, Pittsburgh 19, Pa., Lietuvių 
Mokslo Draugijos Name.

Malonėkite prisiųsti delegatus j 
Lietuvių Kapinių Draugijos metini 
susirinkimą.

Po mitingo, 6 vai., bus paruošta 
skani vakarienė arba Bankietas, 
delegatų priėmimas ir pervedimas 
Vargonų dėl Lietuvių Kapinių 
Draugijos. Du geri kapinių patrijo- 
tai nupirko tą brangią dovaną.

Patarimas: ’ Nuo kiekvieno siera 
$10 vertės renkamas vienas dele
gatas, nuo kiekvieno loto ir vienas, 
nuo pusės loto taipgi vienas.

Kviečia L. K. D. KOMITET
Pirm. (Prez.) P. Pivaronas.
Sekr. J. Urbonas. (12-1

metinis 
sausio

1952): 

paskelbimais
$253.10 

paskelbta:
$113.55 

70.00
Mockaitis iš 

28.00
Bl anka per K. Karpavičie- 

nę , ’ 21.00
Kearny draugai per V. Ži

linską 11.50
A. Philipse, Stamford, 

10.00 
8.00 
5.00

P. Mar- 
5.00 
5.00

Jones, 5.00 
V. Žilinską, 

5.00 
Pitts. 2.00 

2.00 
1.00

Elizabeth’o drg.'
A. J. Smith, Phil.
Collinsville kp. per 

mon
K. F., Bridgeport,
Knyg. per A.
IJLD kp. per

M. Budnikas,
Draugas
Petras
Kasos knygas ir bilas patik

rino revizijos komisija ir 
ką rado tvarkoje.

Komisija:
A. Jones,
K. Karpavičienė,
M. Stakovas.

vis-

minė- 
aukavusiems. Prašo

me šį reikalą ir ateityje skai
tyti vienu iš svarbiausių.

Čekius ar money 
rašykite: V. Globich, 
siųskite Anna Jones, 
98th St., Brooklyn 12,

Širdingai ačiū čia 
tiems ir

orders
o pa-

New Yorko Valstybės Sei
meliui įteiktas prašymas leis
ti New Yorke po visą miestą 
įvesti auto pastatymui myte- 
rius ir panaudoti tas pajamas 
miesto reikalams. To pagei
daująs ir majoras Impellitte- 
ri.

Dienraščio “Laisvės

BANKETAS
ir Dalininkų Suvažiavimas

Sekmadienis
Sausio-January 27-tą

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

I 

šokiai seks tuoj po vakarienes 
%

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

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

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Biletai šiam puikiam pokiliui jau 
parduodanji; skubinkitės įsigyti!.....

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Labai svarbūs du susirinkimai. t 
ALDLD kuopų ir Moterų Klubo su-1 
sirinkimai jvyks nedėlioj, 20 dieną Į 
sausio, naujam rusų name, 1150 N. 1 
4th St. Moterų Klubo susirinkimas 
prasidės kaip 3 vai., o ALDLD — 
kaip 4 vai. Visi nariai. . malonėkite 
atsilankyti. Turime labai daug svar
bių reikalų, taipgi išgirsite raportą 
iš atsibuvusio parengimo, pagerbi
mui Seno Vinco. —7 Atsilankykime 
visi ir visos. — Komitetas. (11-13)

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Klubo 

susirinkimas įvyks nedėlioj, 
(January) 27, 1952, 10 vai. ryte, 

Į Draugijų Svet., 4097 Porter St.
Visi nariai' būtinai dalyvaukite 

susirinkime, girdėsite valdybws ra
portus iš 1951 metų/ veikimo ir 
daugiau naujų reikalų, aptarimui 
randasi svarbių, ypač namo didini
mo darbas jau pradėtas ir turėsi
me patys sukelt trūkumą pinigų dėl 
apmokėjimo, suteikdami klubui po 
mažą paskolą. — D. L. K. Valdyba.

12-13)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.
/405 So. 4th Street

Cor. Howes St.
Brooklyn, N. Y.

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu -C i

AUTO 
REPAIR

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

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

Direktorius
L. TICIINIAVICIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PETRAS KAPISKAS
IR &

VINCAS SODAITIS
, Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME, RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS Matthew A 

BUYLS 
(BUYĄŲSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S JI
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. r.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

4 pusl.-Laisv© (Liberty)-. Ketvirtadien., Sausio-Jan. 17,
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