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Bet kas jam neleidžia? 
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Vėl turės išmesti.
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Pranciškonų organas sako: 
“Taika negali būti užtikrinta, 
jei dievas neviešpatauja.”

Bet kas jam viešpatauti ne
leidžia? Juk tie patys pran
ciškonai savo parapijonams 
pasakoja, jog tas jų dievas 
esąs visagalintis ir visur esan
tis. Reiškia, kunigai meluoja.

Pasitikėjimas gali būti tik 
abipusis. Negalima pasitikėti 
žmogumi, kuris tavimi nepasi
tiki.

Tas pats su tautomis.
Pranešta, kad Tarybų Są

jungos vyriausybė uždraudė 
užsienio diplomatams lanky
tis visoje eilėje miestų ir in
dustrinių centrų. The N. Y. 
Times dėl to surinka: “Tai ve 

i jums Rusija, kuria mes esame 
įprašomi pasitikėti.”

Bet štai tą pačią sausio 18 
d. pranešimas iš Washingtono, 
ir tam pačiam Timese: “Val
džia šiandien praneša, kad ji 
jau pradėjo slaptai vartoti 
dalį paskirtų $100,000,000 pa
dėjimui pabėgti žmonėtns iš 
kraštų už Geležinės Uždan
gos, kurie nori įstoti į kovos 
būrius galutinam išvadavimui 
savo žemių.”

Vadinasi, tie diplomatai su 
pilnomis kišenėmis dolerių 
važinės ir verbuos išdavikus ir 
parsidavėlius. Jų nevaržykite. 
Socialistinių kraštų 
taip pat gali šaukti

. jums Amerika, kuria mes 
me prašomi pasitikėti!”

spauda 
‘Tai ve 

e sa

kai-Bombavimas miestų ir 
mų iš lėktuvų yra karas prieš 
vaikus, moteris ir senuolius. 
Tai pats barbariškiausias ka- 

* ro būdas.
Jį išrad,o Hitleris. Mes jį 

paveldėjome. Taip bus užra
šyta istorijoje.

Svarbu turėti mintyje du 
dalyku. Vienas, kad jeigu tai jonų dolerių tiem įrengi- 

z* ai i v» 4- rl 5? i rl nui m I f\    _ 1 2. •beprotystei ir tam dvidešimto 
amžiaus barbariškumui nebus 
padarytas galas, tai ir męs, 
Amerikos žmonės, susilauksi
me tos,pačios koronės. Neiš
gelbės joks civilinis apsigyni
mas.

Antras, toks masinis žudy
mas vaikų, moterų ir senuo
lių nelaimėjo karo Hitleriui, 
nelaimėjo mums karo Vokie
tijoje ir nelaimi mums karo 

^Korėjoje. Juk tai dabar vi
siems aišku.

Francu z i jos katalikas rašy
tojas ir laikraštininkas Char- 

t les Favrel buvo Korėjoje ir 
savo akimis matė šį barbariš
ką karą prieš vaikus, moteris 
ir senuolius. ' •

Jis kreipiasi į visą Ameriką 
formoje laiško “Mr. Smithui.” 
Tą laišką jis įdėjo į katalikų 
žurnalą “Esprit.”

Skaitau aš tą Favrelio 
straipsnį ir per ašaras negaliu 
matyti raidžių.

Visą ten sunaikinimą iš oro 
. atliko mūsų lėktuvai ir lakū

nai. Nė vienos bombos nė ant 
vieno kaimo bei miesto nei 
šiauriečiai, nei kiniečiai nenu- 

•y metė.
FavreP kalba į mus. Jis sa

ko: Mr. Smith, tavo rankose 
galia. Turėk valios, sulaikyk 
tą baisią skerdynę. Bent jau 
pabandyk... pabandyk...

Nauja bėda anglams Irane. 
Reikalaujama, kad jie iš tos 
,žęmes iškraustytų savo konsu
latus. Jų esama net devynio
lika! Tuo tarpu Iranas Angli
joje neturi nė vieno konsula
to. s

Anglai atsisako kraustytis. 
Jie išsitraukia ir rodo šimto 
metų senumo sutartį. Ji tebe-
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VAKARINĖ VOKIETIJA 
KETINA REKRUTUOTI 
400,000 VYRŲ ARMIJA
Tai būtų sudėtinė tarptautinės 
armijos dalis prieš Sovietus

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos valdžia 
nutarė rekrutuot 300,000 iki 
400,000 vyrų armiją ir at
kurt vokiečių oro jėgas. 
Paskelbė, jog armijon vers
tinai ims jaunuolius nuo 19 
iki 21 metų amžiaus. O 
pirmąjį jos branduolį suda
rys Hitlerio karo vetera
nai. Valdžia šauks kariuo
menėn 60,000 nacių vetera
nų kaip savanorius.

Atsteigta vokiečių armija 
bus įjungta į tarptautinę 
vakarų Europos armiją, 
kurią komanduos Eisen- 
howeris ar kitas Amerikos 
generolas (jeigu Eisenhow- klausomybę ir tik po to re- 
eris pasitrauktų iš koman- krutuot vokiečius į tarptau- 
dos, kaipo republikonų kan- tinę armiją prieš komuniz- 
didatas į prezidentus).

Francija ima taksus už 
karinę jankių statybą

Washington. — Kongre
so komitetai karštai protes
tuoja, kad Francijos val
džia ima 20 procentų taksų 
nuo pjnigų, kuriuos Ameri
ka įdeda statydama sau 
lėktuvų stotis bei kitus ka
rinius įrengimus.

Amerika skiria 500 mili- 

mam statyti Franci jo j e, o' 
Francija už' tai paimtų 100 
milijonų dolerių taksų, sa
kė kongresmanai. Reika
lavo panaikinti taksus už 
lėktuvų bazes, kurios stato
mos ir “pačiai Francijai 
ginti” nuo Sovietų.

Anglai urmu veja 
egiptėnus iš miesto

Ismailija, Egiptas. — An
glų kariuomenė išvijo šim
tus egiptenų šeimų iš šio 
miesto, Suezo kanalo ruož
te. Areštavo 51 egiptinį pa- 
trijotą.

Kautynėse egiptėnai nu
šovė du anglus, o anglai ke
lis egiptėnus.

EGIPTO POLICIJA 
NUŠOVĖ DU SAVIŠ
KIUS STUDENTUS

Kairo, Egiptas.. — Egip- 
tinė policija žiauriai blaškė 
studentų demo n s t r a c i j ą 
prieš anglus. Nušovė du 
studentus ir suėmė 15.

Egipto valdžia laikinai 
uždarė universitetus ir vi
durines mokyklas; taip 
bando sulaikyt studentus 
nuo demonstracijų prieš 
Angliją.

veikianti. Jie turį teisę Irane 
steigti ir palaikyti po konsu
latą kiekviename kaime ir 
kiekviename mieste!

Tas tik parodo, kad jie ge
ruoju nesikraustys. Iranas tu
rės paimti už sprando ir iš-1 riuomenės ir Tunisijos pa
mesti.

Vakarų Vokietijos val
džia skelbia, kad jos armi
ja turės lygias, teises su 
Francijos, Belgijos, Italijos, 
Holandijos ir Luksemburgo 
kariuomene bendrojoj tarp
tautinėje armijoje prieš So
vietų Sąjungą.

Nors bus sudaryta vaka
rinių vokiečių armija, vis 
tiek amerikonai, anglai ir 
francūzai dar laikysis kaip 
vakarų Vokietijos okupan
tai.

Vokiečių socialistai reika
lauja pirma duot vakarinei 
Vokietijai visišką nepri-

ma.

Gen. Van Fleet vadina 
Korėjos karą "palaima’

Korėja.— Amerikonų ko- 
mandierius gen. James A. 
Van Fleet sakė:

“Korėjos karas yra palai
ma. Toks karas turėjo 
įvykti, jeigu ne Korėjoj, tai 
kur nors kitur. Turėjo būti 
korėjinis karas, kad paska
tintų mus gerai apsigin
kluoti.

“Dabar 
pagamina 
daugiau 
Jungtinės Tautos turi tokią 
armiją, kuri sumuš viską, 
ką tik Kinija, Rusija ir 
Šiaurinė Korėja galėtų ši
čia atsiųsti.”

(Sovietų užsienio reikalų 
ministras Andrius Višins
kis, kalbėdamas Jungtinių 
Tautų komitete Paryžiuje, 
vadino gen. Van Fleetą 
“žmogėdra.”)

gi mūsų fabrikai 
vis daugiau ir 

ginklų. Dabar

Trečdalis vakariniu vokie
čių tik iš pašalpų gyvena

Bonn, Vokietija. — Nors 
garsinama, kad vakarų Vo
kietijos pramonė “puikiai 
bujoja,” bet iš tikrųjų yra 
1 milijonas, 750 tūkstančių 
bedarbių. Be to, milijonai 
pavargėliii vakarinėje Vo
kietijoje tiktai iš pašalpų 
gyvena, kaip rašo New 
York o Times koresponden
tas Jack Raymond.

Jis parodo, jog visas treč
dalis žmonių ten gyveną iš 
valdžios pensijų bei pašal
pų.

Vakarinė Vokietija yra 
užimta amerikonų, anglų ir 
francūzų.

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos komision i e r i u s 
John McCloy surado, kad 
80 procentų vakarinės Vo
kietijos gyventojų tebėra 
palankūs naciams.

Tunis. — Žiaurėja susi
kirtimai tarp francūzų ka-

trijotų.

\42 ŽMONES ŽUVO SU TRIM 
KARINIAIS LĖKTUVAIS

Sands.pit, Kanada. — Ka- Tyler Peak kalną, Wash- 
rinis Amerikos transporto ingtono valstijoj, ir suspro- 
lėktuvas DC-4 nukrito jū
ron, pražudant 36 žmones.
7 kiti buvo iš vandens iš
gelbėti.

Lėktuvas gabeno 40 ka
riškių, grįžtančių iš Korė
jos ir Japonijos į Jungtines 
Valstijas. Apart jų, buvo 3 
įgulos nariai. ■

Lėktuvas bandė nusileis
ti į Sandspit stotį, vakari
nės Kanados, saloj Queen 
Charlotte, bet nepataikė ir 
liūtiško jūron.

NUKRITO ANT KARI
NIO KALĖJIMO STOGO

Sacramento, Calif.— Nu
krito ir eksplodavo bombo
nešis B-25 ant kalėjimo 
stogo karinių, lėktuvų sto
tyje Mather Air Base. Žu
vo bent 3 kariškiai ir su
žeista 49. Kalėjimas'sunai-

Los Angeles. — Sudužo į i kintas.
SUDUŽO Į KALNĄ

Šiauriniai korėjiečiai .nušovė 
viso 449 Amerikos lėktuvus, o 
amerikonai — 339 anų lėktuvus

Korėja.—Amerikonų ko
manda praneša, kad:

Šiaurinės Korėjos rusiški 
rakietiniai lėktuvai pereitą 
savaitę nušovė 2 ameriki
nius rakietinius lėktuvus, o 
šūviais iš patranku nuo že
mės sunaikino 8 kitus ame
rikonų lėktuvus.

Amerikonų rakietiniai 
lėktuvai per tą savaitę nu
kirto 3 šiaurinių korėjiečių 
rakietinius lėktuvus ir ap
daužė 7 kitus.
ŠIAURINIAI KORĖJIE
ČIAI SUNAIKINA DAUG 
DAUGIAU AMERIKOS 
LĖKTUVŲ

Nuo karo prądžios iki
pereitos savaitės galo šiau- riuorpenės įvyko už 60 my- 
riniai korėjiečiai nušovė lių nuo sostinės Manilos.

Korėjos liaudininkai 
atmušė jankių atakas

Korėj.a, saus. 21.—Ameri
konai vakariniame fronte 
padarė dvi atakas, bandy
dami užimt viena kalnų po
ziciją.

Šiauriniai korėjiečiai pa
leido tokią smarkią šovinių 
ugnį, kad privertė ameriko
nus atgal pasitraukti.

Kitur fronte faktinai ne
buvo jokių karo veiksmų.

Amerikonai praneša, kad 
nušovė du rakietinius šiau
rinės Korėjos lėktuvus.

Naujų namų projektai
Newarke už $40,000,000

Newark, N. J. — Miesto 
valdyba užgyrė tris projek
tus naujiems gyvenamiems 
namams statyti, kurių 
apartmentai būtų nebran
giai parsamdomi. Paties 
miesto projektas lėšuotų 24 
milijonus dolerių, o du pri
vačiai projektai •— 16 mi
lijonų dolerių.

Vietai apvalyti tiems pro
jektams būtų nugriauta 
469 seni namai downtown 
miesto dalyje.

Washingtono valdžia ap
lamai sutiko su Newarko 
naujų namų projektais. Bet 
abejojama, 
plieno ir kitų reikalingų 

ar leis gauti

go bombonešis B-17. Už
mušta 3 jo lakūnai ir su-

Šis bombonešis skrido 
gelbėti 43 žmones, nukritu
sius jūron su lėktuvu DC-4.

4419 amerikonų lėktuvus ir 
11 jų talkininkų lėktuvų, 
arba viso 460.

O amerikonai per visą tą 
karą sunaikino 339 Šiauri
nės Korėjos lėktuvus.

Priešlėktuvinės šiaurinių 
korėjiečių patrankos dau
giausiai nukerta ameriki
niu lėktuvu, v v

FILIPINŲ ARMIJA UŽ
MUŠĖ 17 PARTIZANŲ

Manila. — Filipinų armi
ja skelbia, jog pereitą sa
vaitę nušovė 17 partizanų- 
hubalahapų, o jie nukovė 
du kareivius. Mūšiai tarp 
liaudies partizanų ir ka-

Iran priima amerikinę 
$24,000,000 paramą

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia, pagaliaus, sutiko 
priimti Amerikos siūlomą 
24 milijonų dolerių paramą, 

i Amerika tatai vadina pa
galba Irano pramonei- pa
kelti pagal prez, Trumano 
Ketvirto Punkto programą 
atsiliku&iems kraštams.

Bet sakoma, Irano prem
jeras Mossadegh nepasira
šė sutarties, siūlančios, kad 
amerikonai prižiūrėtų, kaip 
Iranas vartos tuos pinigus.

Amerika tyrinės vienuoles 
nušovimą Egipte

Washington. — Amerikos 
.valstybės departmentas ke
tino pilnai ištirti, kaip bu
vo nužudyta ameri kone 
vienuolė (minyškaj Ismaili- 
jos mieste, Suezo kanalo 
ruožte,- Egipte.

Anglai pasakojo, kad 
egiptenai ją nužudę . Bet 
Egipto valdžia sako, patys 
anglai nušovė vienuolę per 
mūšį su egiptėnais.

. ORAS. — šaltoka ir gal 
bus sniego.

medžiagų. Valdžia visųpirm 
kariniams tikslams skiria 
medžiagas.

AMERIKOS LĖKTUVAI
ŠAUDĖ PALIAUBINIUS
ŠIAURIEČIŲ TROKUS
Šiaurine Korėja atmeta jankių 
planus dėl belaisvių grąžinimo

ft

Korėja, saus. 21.—Keturi 
amerikonų lėktuvai, ataka
vo šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų a u t o m o b i 1 ius bei 
sunkvežimius, kurie važia
vo paliaubiniu vieškeliu į 
Kaesongą pereita penkta
dienį, — skundėsi liaudinin
kų generolas Hsieh Fang.— 
Amerikonai šūviais iš oro 
sužeidė du paliaubinius 
Šiaurinės Korėjos 
rius, sužalojo vieną auto
mobili ir du trokus.

O pirm pradedant dery
bas dėl paliaubų ameriko-. 
nai buvo pasižadėję .ne
kliudyti šiaurinių korėjie
čių, kurie tuo vieškeliu va
žiuos į Kaesongą. Kaeson- 
gas taipgi buvo paskelbtas 
neliečiamu miestu, kol tęsis

oficie-

Kompanijos suvogė 
daug valdžios grūdų

Washington. — Valdžia 
supirkinėja iš farmerių va
dinamus perviršius kviečiu 
ir kitų grūdų; samdo iš 
kompanijų sandėlius ir lai
ko juose grūdus. Tuo bū
du valdžia stengiasi palai
kyti gana aukštas kainas 
už farmerių parduodamus 
grūdus.

Dabar gi Senato žemdir- 
binė komisija surado, kad 
kompanijos vien tik Texas 
valstijoje vogtinai pardavė 
tų valdžios, grūdų už 4 mili
jonus dolerių.

O senatorius James P. 
Kem skaičiuoja, kad san
dėlių kompanijos įvairiose 
valstijose suvogė valdžios 
grūdu viso už 100 milijonų 
dolerių.

Taftas ragina daryti 
taiką Korėjoj, smerkia 
bergždžią karą 

Washington. — Republi- 
konas senatorius Robertas 
Taftas sakė, “geriau būtų 
daryti taiką Korėjoje be 
laimėjimo, negu tęsti už- 
klimpusį toj pačioj vietoj 
karą... nes jau per vėlu 
mums” išvyti iš ten kinus 
komunistus.

Kandidatuojantis į pre
zidentus, sen. Taftas per 
televiziją smerkė Trumano 
valdžią už bereikalingą ka
rą Korėjoje ir pareiškė:

“Tas. karas nieko neįrodė. 
Jis neįrodė, kad mes galė
tume sustabdyt užpuolimą. 
Todėl geriau jau dabar da
rykime paliaubas.”

Bet jeigu .paliaubos būtų 
padarytos ir jas ^sulaužytų 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai bei kinai, tai Jungti-' 
neš Valstijos “turėtų vesti 
visuotiną karą prieš Kini
ją,” pridūrė Taftas.

derybos artimame Panmun- 
džome.

Amerikonu komanda pir
madienį pripažino, kad jos 
lėktuvai “gal per klaidą” 
apšaudė važiavusius tuo 
vieškeliu šiaurinius korėjie
čius.. Amerikonai, iš savo 
pusės, kaltino juos, kad 
daugiau kaip viena grupė* 
šiaurinių - trokų - automo
bilių pe? diena važiavo į 
Kaesongą. Sako, buvo su
sitarta, kad-tik -vieną kartą 
per dieną bus leista jiems 
keliauti tuo vieškeliu į Kae
songą ir vieną kartą grįžti 
iš Kaesongo.
šiauriniai korėjiečiai 
vadina “Juodrankiškais” 
amerikonų pasiūlymus

šiauriniai korėjiečiai at
metė .sekamus amerikonų 
siūlymus dėl apsimainymo 
belaisviais, vadindami tuos 
siūlymus “juodrankiškomis 
nesąmonėmis”:

Visųpirm apsikeisti lygiu 
skaičium belaisvių, norinčių 
namo grįžti.

Paskui amerikonai gal su
tiks svarstyti apsimainymą 
visais, belaisviais iš abiejų 
pusių; užtat Šiaurinė Korė
ja turi parodyti, kiek jinai 
turi civiliniu Pietinės Korė
jos tautininku, ir grąžinti 
juos į Pietų Korėją.

Šiaurinė Korėja vėl at
metė amerikonų reikalavi
mą, kad jinai atsisakytų 
statyti karinių lėktuvų sto
tis laike busimosios paliau
bų sutarties.
BELAISVIŲ STOVYKLŲ 

PAŽYMĖJIMAS
Amerikonai reikalavo tin

kamai pažymėti stovyklas, 
kur Šiaurinė Korėja laiko 
belaisvius amerikonus ir jų 
talkininkus^ Jinai kaltino 
amerikonus lakūnus, kad 
jie vėl bombardavo belais
vių stovyklą, užmušdami 20 
belaisvių ir sužeisdami 60. 
Amerikonai atsakė, tai gal 
todėl, kad stovykla nebuvo 
pažymėta tinkamais žen
klais kaip belaisvių vieta.

Šiauriniai korėjiečiai at- 
sakė, kad jie pirmiau pa
ženklindavo belaisvių sto
vyklas, bet Amerikos lakū
nai vis tiek jas bombarda
vo ir apšaudydavo.

Šiaurinė Korėja, tačiaus, 
sutiko sudaryti mišrią ko
misiją, kuri spręstų, kaip 
reikėtų atžymėt belaisvių 
stovyklas.-

REIKALAUJAMA MOKY- 
TESNIŲ BARBERIŲ 
Lansing, Mich. — Bilius, 

įteiktas Michiganė valsti
jos senatui, reikalauja, kad 
prašantieji leidimo barbe
nanti būtų baigė bent dve
jus metus vidurinės moky- 
klos-haiskūlės.

Ithaca, N. Y.— Augusta 
H. Williams’iūtė minėjo sa
vo 100 metų sukaktį.
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CHURCHILLO GEISMAI
WINSTONO CHURCHILLO balsas—bankrutuojan

čios sistemos balsas. Winston Churchillo kalba, sakyta 
mūsų krašto Kongrese, sausio 17 dieną, buvo bankrūto 
kalba, nežiūrint to, kad jos forma buvo “išdidi,” kad 
Churchillas bandė išlaikyti tokią pat miną, kokią jis ka
daise, kai buvo tvirtas, pasauliui rodė.

Pripažindamas/ jog Britanija yra ne ta, kokia buvo, 
pripažindamas, kad Jungtinės Valstijos šiandien domi
nuoja kapitalistinį pasaulį, Churchillas dar vis nudavė, 
būk ir jis galingas, būk esąs tvirtas ir daug ko vertas.

Ko Churchillas nori?
Jis nenori pinigų, ne,—jis nori plieno! Pinigų Ameri

ka sukišo Britanijon bilijonus dolerių, tačiau toji šalis 
vis tebestovi ant bankrūto kranto. Plienas, mat, tai ne 
pinigai!...

Jis nori, kad Amerika, Francūzija ir Turkija siųstų 
savo kariuomenių dalinius į Egiptą šaudyti to krašto žmo
nes, kovojančius už nepriklausomą gyvenimą.
’ Pasirodo, jog britų kariuomenė Egipte negalės ilgai 
išsilaikyti, — tai Churchillas žino,—jei Amerika nepa
dės jai ginklu ir žmonėmis.

Galimas daiktas, kad slapta Churchillas prašys pa
galbos ir kovojantiems dėl savo laisvės ir nepriklausomy
bės malajiečiams malšinti.

Tuomet, kai Britanijos žmonių gyvenimas vis sunkė
ja, Churchillas Čia kalba apie Azijos “suvaldymą,” apie 
tą ir kitą imperialistinį žygį. Jis, aišku, žinojo: jei 
prašys amerikinės pagalbos savo krašto žmonių gyveni
mui gerinti, jis neras Washingtone pritarimo. Tačiau, 
jei jis prašys plieno ginklams, jei jis kalbės apie karą, 

‘jei jis plepės apie “suvaldymą” Kinijos Liaudies Respu
blikos ir Tarybų Sąjungos, tai jis čia bus didvyris, jam 
spauda ir valdininkai pritars, na, ir Churchillo atsto
vaujamoji sistema dar galės gyvuoti.

Kas Ką Rašo ir Sako
DIDVYRIS!

Kaž koks Juodeikis,t> iš 
Philadelphijos, šitaip di
džiuojasi Keleivy j: “Prieš 
47 metus, kada aš buvau 
jaunas, aš dalyvavau caro 
monopolių daužyme. Prisi
pažįstu, kad tą dariau. Ir 
visai nesigailiu tai daręs...” 

Koks tas Juodeikis did
vyris. Jis daužė monopo
lius! Kas jam už tai ga
lėtų duoti medalį?!

Popiežius pabaudė Brizgį, 
atsiųsdamas Amerikon,, kur 
jam įsakyta politikieriauti.

Kieno pinigais šis vysku
pas švaistosi po pasaulį, 
mes nežinome.

se-

RADEKAS NUSTATĄS 
POLITIKĄ

Naujienos, pasiremdamos 
Chicago Daily News pra
nešimu, rašo, jog Kari Ra- 
dekas “jau laisvas ir ben
dradarbiauja Tzviestijų’ 
laikraščiui.” Dar daugiau: 
Radekas ne tik tam laikraš
čiui bendradarbiauja, “bet 
ir nustatąs dabartinę poli
tiką Vokietijos atžvilgiu”!

Tik pagalvokit!
Naujienų redaktorius ne

žino net to, kad Tarybų Są
jungos politiką vienos ar 
kitos šalies atžvilgiu nusta
to ne laikraščio bendradar
biai, ne laikraščių redakto
riai, bet vyriausybė, — vy
riausiai užsienio reikalų 
ministerija. Taip, beje, yra 
ne tik Tarybų Sąjungoje, d 
ir mūsų krašte.

Bet Naujienų redaktoriui 
viskas galima.

“DEMOKRATINĖJE” 
TURKIJOJE

Neseniai mūsų krašto 
natas priėmė nutarimą, pa
gal kurį Turkija ir Graiki
ja tampa priimamos į At
lanto Paktą. Turkiją mūsų 
krašto valdovai skaito “de
mokratine” šalimi, “laisvo
jo pasaulio” dalimi.

Lietuvos žinių agentūra 
Elta praėjusių metų gruo
džio IĮ d. paskelbė tokią 
žinią apie “demokratinę” 
Turkiją:

Turkijos seirpas priėmė fa
šistinį įstatymą, skirtą susido
roti su pažangiaisiais elemen
tais ir juos persekioti.

Naujai suredaguotas bau
džiamojo kodekso 141 straip
snis numato 8—15 metų kalė
jimo bausmę ir net mirties 
bausmę esamos politinės san
tvarkos priešams. Vyriausybei 
primygtinai reikalaujant tur
kų reakcionieriaus Mod Žano 
pasiūlytame įstatymd projek
te buvo padarytos tokios “pa
taisos”, kurios įgalina Turki
jos valdžios organus perse
kioti bet kurias organizacijas 
ir atskirus asmenis, reiškian
čius nepasitenkinimą šalies vi
daus politikos režimu.

Diskusija, įvykusi seime 
svarstant įstatymo projektą, 
atskleidė tikruosius šio fašis
tinio įstatymo tikslus.

Liaudies respublikonų par
tijos atstovas Barutču pažy
mėjo, kad įstatymo projektas 
yra nurašytas iš Italijos fašis
tinio kodekso. “Priėmus šį į-- 
statymą, Turkijoje prasidės 
kruvinas laikotarpis”, — pa
reiškė deputatas Džezmi Tiur
kas.

Turkijos valdantieji sluok
sniai supranta, kad turkų tau-

APIE LIETUVOS 
DARBO INTELIGENTIJĄ

Lietuvoje didelių pa
stangų dedama darbo 
i n t e 1 i g entijos švietimui, 
priauklėjimui jos naujam 
gyvenimui, naujai- san- 

i tvarkai plėsti, ugdyti, nau-
WALL STREET JOURNAL, niūjorkiškis turčių dien-į jam žmogui auklėti. Šau- 

raštis, rašo, jog Trumanas su Churchillu slapta nutarė: kiami komunistų mitin- 
bombarduoti oro bombomis Kiniją, jei nebus mūšių pa- gai, kuriuose svarstoma. 
- ’ - Neseniai Vilniuje įvyko ko

munistų veikėjų pasitari-( ta neremia jų vykdomos poli- 
mas, kur, kaip rašo vilniš- tikos. Jie griebiasi fašistinių 
kė Tiesa, buvo plačiai na
grinėta švietimo darbas in
teligentijoje. Be kitko laik
raštis rašo:

Apie tai, kaip partinė or
ganizacija kovoja dėl aukšto 
idėjinio-meninio lygio veikalų 
pastatymo,, komunistiškai auk
lėja kolektyvą, kovoja dėl kri
tikos ir savikritikos išvysty-. 
Yno, kalbėjo Operos ir baleto 
partinės organizacijos sekre
torius, drg. Juodis. Jis nurodė, 
kad teatro partinė organiza
cija nukreipė visą kolektyvo 
veiklą statyti aukšto idėjinio- 
meninio lygio- rusų bei liau- 
-dies demokratijos šalių klasi
kų operas, tarybinių kompozi
torių baletus. Pastaraisiais 
metais teatras pastatė tokias 
operas, kaip Musorgskio “Bo
risas Godunovas,” Dargomyž- 
skio — “Undinė,” Čaikovskio 
— “Mazepa”, lenkų kompo
zitoriaus Moniuškos — “Hal-

Į ka,” čekų 
> Smetanos — 
taka,” baletus: 
‘^Raudonoji aguona, 
novo — “Svetlana.”

Teatro darbuotojai rodo di
delį susidomėjimą, norą gi
liau1 įsisavinti visa npgalinčias 
marksizmo - leninizmo idė
jas. 39 operos, baleto artistai 
baigė vakarinio marksizmo- 
leninizmo universiteto filia
lą. Dabartiniu metu partinio 
švietimo tinkle mokosi dau
giau kaip 160 teatro darbuo
tojų.

liaUbos pasiektos Korėjoje.
Gi dėl mūšių paliaubų pasisekimo ar nepasisekimo 

atsakomybė vyriausiai priklauso kaip tik nuo Trumano 
• ir dalinai nuo Churchillo.

Churchillas už Formozą čiang Kai-šekui, nežiūrint, 
kad toji sala yra Kinijos, nežiūrint, kad Britanija pri
pažino Kinijos Liaudies Respubliką.

Churchillas už tai, kad Indo-Kinija būtų francūzų im
perialistų pavergta, o jei vietnamiečiai bandytų pasiekti 
pergalę, tuomet Indo-Kinijon turėtų būti siunčiama Ame
rikos ir Britanijos kariuomenių daliniai francūzams im
perialistams padėti.

Tenka manyti, jog Trumanas su Churchillu padarė ir 
<kitų kol kas neskelbiamų nutarimų,—nutarimų, žalingų 

V taikos reikalui.
Na, ir dėl to, kai Churchillas grįš Londonan, jis galės 

pasidžiaugti: gausime iš Amerikos plieno, gausime iš 
Amerikos talkos ir vėl triumfuosime. Bet tas “trium
fas,” beje, kirs dar nuožmesnį smūgį “laisvojo verslo” 
sistemai, kurią Churchillas atstovauja.

Dėl vizito Amerikoje ir dėl jo geismų, be abejojimo, 
tars seavo žodį ir Anglijos taiką mylį žmonės, 
žodis Churchillui bus nemalonus.

susidorojimo metodų, kad nu
slopintų didėjantį plačiųjų 
liaudies masių nepasitenkini
mą, kurį šukele Turkijos įsto
jimas į agresyvųjį šiaurės At
lanto bloką ir jos dalyvavimas 
lipdant kitus karinius blokus 
Artimuosiuose ir Viduriniuo
siuose Rytuose.

O tas

KOVA TARP REPUBLIKONŲ
REPUBLIKONŲ, kaip ir demokratų, partija yra ka

pitalistų partija.
' Šiuos žodžius rašant, San Francisco mieste vyksta re- 
publikonų partijos nacionalinio komiteto narių kon
ferencija. Republikonams ji svarbi, nes šiemet bus pre
zidentiniai rinkimai, kuriuos republikonai. tikisi laimėti.

| Na> ir šioje konferencijoje pasireiškia “nesusipratimų.” 
Vieni nacionalinio komiteto narių nori, kad prezidento 
vietai republikonų kandidatu būtų Eisenhoweris, kiti, 
kad Taftas, treti, kad Warrenas.

Jeigu republikonų partija —■ kapitalistų partija, tai, 
klausimas, kodėl tos varžytinės?

Varžytinės kyla iš to, kad tarp pačių kapitalistų nėra 
vienybės. (Vienybė pas juos yra tik tuomet, kai eina 
klausimas dėl kovos prieš darbininkus.) Tam tikri in
teresai verčia tam tikras kapitalistų grupes stovėti už 
sau palankesnį asmenį prezidento vietai.

Dėl to eina niovynės. Eina pasiruošimas republikonų 
suvažiavimui, įvyksiančiam liepos mėnesį, —- suvažikvi-- 
mui, kuriame bus nominuotas prezidento vietai kandi
datas. Kuri “srovė” valdys suvažiavimą, ta išeis per
galėtoja. Dėl to,'štai, dabar ir verda tarp republikonų 
gyva kova,—kova dėl strategijos.

Tas pats yra ir kitoje kapitalistų partijoje—demokra
tų partijoje. •

Tik Progresistų partija, liaudies partija, yra laisva 
nuo tų “įtakų,” nes šiai partijai rūpi vyriausiai taika 
ir visų dirbančiųjų interesai.

K
V
■X

kompozitoriaus 
Parduotoji nuo- 

Gliero — 
” Kleba-

VYSKUPAS BRIZGYS 
VENEZUELOJE

Dipukas vyskupas Briz- 
gys nuvyko į Venezuelą,— 
nulėkė jis ten lėktuvu “pa
laiminti lietuvių.”

Brizgys, kaip žinia, ga
vo “daug velnių” nuo popie
žiaus už tai, kad jis bėgo 
su naciais iš Lietuvos, pa
likdamas ten savo aveles.

Įvairios Žinios
Vienos darbo žmonių 
demonstracija

VIENA, lapkr. 3 diena.— 
Šiandien Vienoje Pasauli
nės Taikos Tarybos sesijos 
garbei įvyko, demonstraci
ja, kurioje dalyvavo apie 
100 tūkstančių Austrijos 
sostinės
Prieš 3 valandą dienos į 
Stalino aikštę prade j o 
plaukti demonstrantų kolo
nos iš visų Vienos rajonų.

Demonstracija prasidėjo 
4 valandą dienos. Svarbiau
siąja žiedine Vienos gatve 
veržėsi galingas žmonių 
sriautas parlamento • link. 
Demonstrantų kolonos buvo 
pasipuošusios taikos emble
momis ir gausiais, šūkiais:

“Vieną sveikina Pasauli
nės Taikos Tarybos delega
tus !”

“Motina,. tavo sūnus yra 
pavojuje! Kovok drauge 
su mumis už taiką!”

“Kovokite prieš Vakarų 
Vokietijos ir Austrijos re- 
militarizavimą!”

“Amerikiečiai, nešdjnki- 
tės namo!”

“Pieškite, ir stiprinkite 
tarptautinį taikos šalininkų 
frontą!”

“Pasirašykite Pasaulinės 
Taikos Tarybos Kreipimąsi 
dėl Taikos Pakto sudarymo 
-tarp penkių didžiųjų vals
tybių!” ’

darbo žmonių.

Demonstrantų tarpe bu
vo daug vaikų. Jie nešė 
šūkį: “Brangūs tėvai, iš
kovokite mums taiką!”

Tribūnoje, priešais parla
mento pastatą, kur vyko 
demonstrantų . kolonos, — 
Pasaulinės Taikos. Tarybos 
biuro nariai — profesorius 
Žolio-Kiuri, Pjetro Nenis, 
E'ženi Koton, Aleksandras 
Fadiejevas, Uja Erenbur- 
gas,. profesorius Bernalas 
ir kiti Pasaulinės Taikos 
Tarybos nariai bei svečiai, 
atvykusieji į Pasaulinės 
Taikos Tarybos sesiją, o 
taip pat Austrijos taikos 
šalininkų tarybos, vadovai. 
Juos karštai sveikina Vie
nos darbo žmonės.

Demonstracijos dalyviai 
prieina prie tribūnos ir įtei
kia Pasaulinės Taikos Ta
rybos sesijos delegatams 
dovanas, simbolizuojančias 
Austrijos darbo žmonių 
vieningumą su tarptauti
nio judėjimo už taiką at
stovais. Tėvai pakelia į tri
būną vaikus, kurie perduo
da delegatams gėles.

Ties Vienos žiedine ma
gistrale skamba dainos, 
skirtos kovai už taiką ir 
tautų vienybę.

Su sveikinimo žodžiu į 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
narius Austrijos darbo 
žmonių vardu kreipėsi Aus
trijos parlamento deputa
tas Ernstas Fišeris.

—Mums, — pasakė jis,— 
didelis džiaugsmas ir gar
bė, kad Pasaulinės Taikos 
Tarybos sesija susirinko 
Vienoje. Austrų tauta vi
sas jėgas paskirs sustiprįn- 
ti taikai visame pasaulyje.

Po to, trumpą sveikinimo 
žodį demonstrantams tarė 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
biuro vicepirmininkas Pje
tro Nenis. Jis kalba apie 
tai, kad taikos šalininkų ju
dėjimas yra tokia jėga, kuri 
gali užkirsti kelią karui. 
Dabartinė Pasaulinės Tai
kos Tarybos sesija nužy
mės tolesnius kelius taikai 
sustiprinti ir išsaugoti. Ne- 
nio kalba buvo daug kartų 
pertraukiama audri ngais 
demonstrantų plojimais.

Prie mikrofono—Pasau
linės Taikos Tarybos narys 
Mao Dunis. Kinų delegaci
ja, sako jis, 475-milijoninės 
tautos vardu perduoda 
jums širdingą sveikinimą. 
350 milijonų Kinijos gyven
tojų — 75 procentai visų 
šalies gyventojų — pasirašė 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
Kreipimąsi. Mes matome, 
kad austrų tauta taip pat, 
kaip ir kinų tauta, atka
kliai kovoja prieš naujo ka
ro grėsmę. Tegyvuoja Ki
nijos įr A u s t r i j os tautų 
draugystė!

Demonstracija 
parodė ' Austrijos 
taikos valią.

Naujas pasikėsinimas
Pastebėjau, kad Chicagos 

kunigų Draugas jau ieško 
naujų būdų finansavimui 
fašistinės Amerikos Lietu
vių Tarybos propagandos ir 
žygių. Draugas skundžia
si, kad vajus už šimtą tūks
tančių dolerių labai nepavy
ko, Girdi, pasibrėžto tikslo 
pasiekta' tiktai vienas treč
dalis.

Tai puikiai, kad Amerikos 
lietuviai tiems raketieriams 
pinigų nebeduoda.. Bet jie 
gudrūs ir susiras naujus 
būdus Amerikos lietuvių ki-

šenius tuštinti.
Draugas siūlo, kad ALT 

reikalautų iš organizacijų, 
kad jos “skirtų iš parengi
mų gauto pelno bent 10 
proc. šiam tikslui.”

Pamatysite, nuo dabar * 
Tarybos ągentai pradės 
laųdžioti po organizacijas 
ir reikalauti jų parengimų 
dalies pelno. Patartina juos 
vyti laukan. Lai tam kry
žiokų raketui netenka nė 
vienas doleris jokių organi
zacijų parengimų pelno!

Amerikonas

ryškiai 
žmonių

Įsipareigojimas įvykdytas
ŠVENČIONYS, 1951/ X.

d. — Spalinio lenktyniavimo 
dienomis miesto įmonės pa
siekė naujus gamybinius lai
mėjimus..

Prideramai sutinka šventę 
stalių dirbtuvės kolektyvas. 
Pirma laiko baigtas mėnesinis 
planas.
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Prof. Conant sako, Europa 
išvysto daugiau mokslo 
pirmūnų negu Amerika /

Washington.-Prof. James 
B; Conant, Harvardo Uni
versiteto prezidentas, ragi
na Ameriką išauklėti dau
giau mokslo pirmtakūnų.

Raporte Nacionalei Moks
lų Įstaigai Conantas rašo, 
kad europiečiai išvysto dau
giau naujų mokslo pirmū4 
nų,'negu Amerika.

New Delhi, Indija.—Val
džia pranešė, jog šiemet už
teks Indijai maisto be nau
jos pagalbos iš užsienio.

Žinios Laisvės Reikalais
Džiaugiamės, kad mūsų priminimą pamarginti suva

žiavimą naujais skaitytojais Laisvei šiltai pasitiko 
darbštieji dienraščio platintojai. Jau gavome 8 naujas 
prenumeratas suvažiavimo proga.

Bostonas subruzdo. Elena Tamošauskienė prisiuntė 
keletą atnaujintų prenumei&tų ir vieną naują. Beje, 
ji taipgi darbuojasi rengimu banketo Bostone, nuo ku
rio pelnas yra skiriamas Laisvės naudai ir bus įteiktas 
suvažiavime.

Gerbiamas L. Zelson iš So. Boston, Mass., rašo:
“Čia siunčiu keletą atnaujintų Laisvės prenumefcąfy.

Patėmijau, kad vajus gavimui Laisvei naujų- skait 
jų pasibaigė. Tačiau pas mus, Bostone, tai Ne; nors 
mūsų vajininkai išsiskirstė,—vienas mirė, antras išva
žiavo į šiltus kraštus, likausi aš vienas, — vajaus dar 
nebaigsiu—darbuosiuos...”
Sveikiname jus, drauge Zelson, už gražų pažadą. Su 

tokia puikia nuotaika stojęs į darbą, aišku, turėsi pa
sisekimo. ' r

Prašome pasiskaityti dar vieną gražų pranešimą:
“BINGHAMTON, N. Y.—Gimtuvių dienos minėjimas ir 

sveikinimai laisviečių suvažiavimui. Sausio 9 d. d-gė M. 
Kazlauskienė pakvietė mudvi sykiu nuvažiuoti pas jos 
sesutę Oną Wellus (Girnienę), kuri užlaiko viešą^ųŽeigą 
po vardu North Side Tavern, ant Chenango St. Mat, 
tą dieną buvo Onos gimtadienis ir buvo gera proga ją 
pasveikinti su gerais linkėjimais.

M. Kazlauskienė buvo pasigaminusi labai puikų tortą 
ir dar visokių gardumynų prisikepusi atsivežė. Nuva-. 
žiavusios pas Oną buvome draugiškai priimtos ir sma
giai pavaišintos. Mums besilinksminant sulaukėmepur 
d. J. Kazlauską. (Jam nebuvo galima anksčiau atva
žiuoti, kol krautuvės neuždarė; mat, Kazlauskai ir Ši
mo) iūnai užlaiko čeverykų ir drabužių krautuvę, ant 
Clinton St.) Besilinksminant prisiminėme, ir brookly- 
niečius. Kadangi Ona yra gyvenusi tenai, o jos vyras 
Jonas Wellus tikrai yra buvęs ilgametis Brooklyno gy
ventojas,1 tai buvo daug apie ką kalbėti, ir, žinoma, bū
tų buvęs didelis griekas, jei laisviečių nebūtume atsimi
nę.4 ■ v ’

Taigi ir nutarėm pasveikinti ateinantį laisviečių suva
žiavimą aukomis. Aukojo sekami: J. ir O. Wellus $3; 
J. ir M; Kazlauskai $2; V. ir B. Zmitraitės $2, ir K. 
Vaicekauskienė $1. • BRONĖ.”'

Tokių “pariukių” šen ir ten įvyksta dažnai, tačiau ne 
visur atsiranda iniciatyvos spaudos paramai. Bingham- 
toniečiai gražiai pasižymėjo, paremdami savo dienraštį 
prie vaišių stalo.

Laisvės kaimynai, laikydami susirinkimą po tąja pačia 
pastoge, kur išlęidžiama Laisvė, sveikina suvažiavimą ir 
parėmė dienraštį sekamai:

LLD 185 kp., Richmond Hill,
M. Klimas .............................
Mis, Daugėlienė....................
J. Vinikaitis ..........................
A. Bimba...............................
Viso jie sudėjo $14.00. Kažin ką daro kitos didžiojo ' 

New Yorko ir apylinkės kuopos?
Daugiau finansinės paramos suvažiavimo proga - dien

raštis gavo:
Susnikų Jurgis, New Britain, Conn. .....
Jonas Zink, Cleveland, Ohio ...................
J. Ski rus, Lon view, Wash.............................
J. Milimkaitis, Baltimore, Md....................
Wm. ir Mary Kūlikai, Brooklyn, N. Y. ..
Anthony Orlen, Webster, N. Y.................
Roman Stashis, Olambra, Cal. ..........
S. Umbrazas, West Linn, Ore.......................
J. Gakus, Bridgeport, Conn......................... .
Suvažiavimo proga finansinės paramos dienraščiui iš 

'anksčiau turėjome $81.00, dabar gavome $47.00, viso 
$128.00.

Džiuginanti'pažadai iš tolimo Detroit, Mich.:
“Pais.iklausęs autoritetų, pradėjau rinkti suvažiavimui 

pasveikinimus ir finansinę paramą Laisvei tąja proga. 
Jau turiu surinkęs $30.00. Apie 22 ar 23 šio mėnesio pa
siųsiu. Manau, kad pasiseks gauti daugiau.

Su pagarba, Vincent Žabui”
Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau 

išspausdinti, už pasidarbavimus dienraščio platininu^U 
už finansines dovanas ir už pažadus. < ‘

Suvažiavimas įvyks sekmadienį, sausio (Jan.) 27 d. 
Po suvažiavimo bus banketas. Kas tik galime, būkime , 
suvažiavime ir bankete. - .

Laisvės Administracija

$10.00

2.00
1.00
1.00

$5.00
3.00 
3.00 
3.00
3.00 
3.00: 
3.00
3.00 
1.00
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DR. S. MATULAITIS 10-10-51

Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)
Volteris savo raštuose tarp ko kita karštai užpuolinė- 

jo dvasininkus už jų turtus ir prielankumą senajai tvar
kai. Monteskje savo raštuose, turėdamas kaipo pavyzdį 
Angliją, išrodinėjo, kokia turi būti tvarka laivoj šalyje. 
Jonas Jokūbas Ruso, kuris turėjo didžiausia įtekmę re
voliucijos metu, savo raštuose karštai peikė netikusį vi
suomenės sutaisymą. Jis reikalavo, kad valstybė būtų 
žmonių valdoma.

1789 m. Paryžiuje, Prancūzijos sostapilėje, prasidėjo 
judėjimas prieš senąją tvarką. Mat, tais metais kara
lius, neturėdamas iš kur imti pinigų išlaidoms, nes iždas 
buvo tuščias, sušaukė į Paryžių luomų atstovus, kad iš
galvotų, kur gavus pinigų. Susirinkę Paryžiuje mies
tiečių ir sodiečių atstovai ėmė kratinėti valdžios šeimį- 
ninkavimą. Karalius jiems šitai uždraudė, sakydamas, 
kad jisai sukvietęs juos tiktai išgalvoti ir pathrti jam, 
iš kur paėmus pinigų. “Mus atsiuntė čion tauta,” atsakė 
atstovai ir nenorėjo klausyti karaliaus. Atstovus palaikė | 
Paryžiaus miestiečiai. Su ginklu rankose paryžiečiai su
skato ginti žmonių atstovus ir kariauti su valdžia. Lie
pos 14 dieną sukilėliai sugriovė visų nekenčiamą kalėji
mą, Bastiliją, į kurį valdžia sodindavo visus politikos 
nusikaltėlius.

Tai buvo tik revoliucijos pradžia. Sukilėliai susidarė 
TBavo kariuomenę, kurią pavadino tautos^-gvardija. Iš

siųsta prieš sukilėlius karaliaus kariuomenė perėjo suki
lėlių pusėn. Karalius buvo nuveiktas: susidedąs iš luo
mų atstovų parlamentas, paremtas sukilėlių, paėmė vir
šų. Pirmas parlamento darbas buvo išdirbti ir apskelbti 
“žmogaus teisės.” To nutarimo pirmasis punktas taip 
skamba: “Žmonės gimsta ir pasilieka laisvi ir lygiomis 
teisėmis.” Tas parlamento nutarimas ne tik sulygino 
visus luomus, bet drauge atleido ir baudžiauninkus. So
diečiai su dideliu džiaugsmu pasitiko suteiktąją jiems 
laisvę.

Bet revoliucija tuo nepasibaigė. 1791 m. buvo sušauk
tas naujhs parlamentas, jau nebe luomų atstovų, bet vi
suotinu, lygiu ir slaptu balsavimu išrinktas. Tas' parla
mentas turėjo tarti įstatymus ir įvesti naują tvarką su
lig žmonių noru.

Bajorijai, žinoma, labai netiko naujoji tvarka, nes ji 
panaikino jos ypatingas teises ir sulygino su kitais luo- 
ripik. Daugelis bajorų išbėgiojo į užsienius ir, susidarę 
ten kariuomenę, pasikvietė kaimynus karalius pagalbon, 
kad pergalėjus Prancūziją ir susigrąžinus vėl senąją 
tvarką. Kaimynai paklausė jų šauksmo. Mat, jiems taip 
pat buvo negeistina nauja dvasia. Laisvės ir lygybės 
šauksmas, kaip žaibas, aplėkė visą' Europą ir visur su
kurstė žmonėse tos laisvės ir lygybės norą. Kad numal
šinus tą laisvės norą pačiame jos šaltinyje, Prancūzijoj, 
užsienių karaliai pasiuntė kariuomenę numalšinti revo
liucijai. Užpuldami Prancūziją, karaliai apskelbė, kad 
einą ginti Prancūzijos karaliaus, bet tuo tik apsunkino 
karaliaus padėjimą. Sukurstė dar didesnę karaliaus ne
apykantą. Prie karaliaus rūmų prancūzai pastatė sar
gybą, kad kartais nepabėgtų pas priešus. Už kurstymą 
svetimžemių prieš savo tėvynę, parlamentas nutarė at
imti žemes iš išbėgusių bajorų. Atimtas žemes paskirstė 
sklypais ir pardavė sodiečiams.

Prancūzijos kariuomenė, susidedanti iš karštų revo
liucijos šalininkų, sumušė užpuolusius svetimšalius.

Per tuos karus Prancūzijos karaliui pavyko išsprukti 
iš sargybos, ir jis pasileido bėgti j užsienius. Bet. buvo 
sugautas. Tad jį apkaltino, kad einąs išvien su priešąis 

^b/ieš savo tėvynę ir įmetė su šeimyna kalėjimam Kiek 
vėliau karalius buvo teimo keliu pasmerktas mirtin ir 
nužudytas. Tuomet Prancūziją apšaukė respublika, t. y. 
valstybe, kurią valdo patys žmonės per savo atstovus, be 
karaliaus. Tai įvyko 1792 m.

Po to kaimynų karaliai dar karščiau suskato kariauti 
su Prancūzija. Prie Austrijos ir Prūsų prisidėjo dar Ru
sijos carienė (Katarina II), kad bendromis pajėgomis 
pergalėjus revoliuciją ir sugrąžinus Prancūzijoj senąją 
tvarką. Bet jų viltis neišsipildė. Kelerius metus tęsėsi 
karas. Respublikos kariuomenė ne tik įstengė išvaryti 
priešus, bet galų gale perkėlė karą į užpuolikų šalis.

Tuose begaliniuose karuose palengva iškilo drąsus ir 
gabus respublikos af icier is Napoleonas Bonapartas. Ačiū 
savo karo gabumui, Napoleonas greitai iškilo aukštyn ir 
pagaliau tapo, vyriausiu respublikos kariuomenės vadu. 
Matydamas, kad kariuomenė labai prie jo prisirišusi, 
Napoleonas pagaliau sumanė pa 

* galba palikti prancūzų karalium
naudojęs netvarka ir nuilsimu, Napolepnas su kariuome
nės pagalba išvaikė parlamentą ir apsišaukė save pran
cūzų karalium. Tai buvo 1804 m.

Daugelis prancūzų, ypačiai sodiečiai, užjautė tokią 
atmainą. Jie manė, kad Napoleonui karalium tapus, pa
siliks tie begaliniai .karai, kurie jau keleri metai skau
džiai juos vargino. Jiems rodės, kad dabar jie ramiai 
galėsi naudotis įgyta laisve ir žeme. Bet apsiriko. Pata

pęs karalium, Napoleonas nepaliovė kariavęs. Jo kariuo- 
'T^ene pasiekė Austriją, Prūsus ir net tolimą Rusiją. Jis 

geidė pamušti visą Europą ir priversti, kad'pildytų jo 
valią. Jo politika, kaip tuojau pamatysime, turėjo įtek
mės ir lietuvių tautai.

(Bus daugiau)
fctrWtTT“.... - , - yu ' ■ -i- - i i x įj a---------- - ■ • ii ■•••r r -■■■ . ■"—
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m kariuomenės pa
lp ir padarė. Pasi-

STALINGRADE CHICAGOS ŽINIOS
(Iš keliones apybraižų) 

(Pabaiga)
...Statybos vaizdai Sta

lingrade jaudina. Statoma 
kiekviename ž i n g s n y j e. 
Centre, šalutinėse gatvėse, 
aplink fabrikus, priemies
čiuose. Miestas auga die
nomis, valandomis.

Tik per vienus pokarinius 
metus mieste ir jo apylin
kėse atstatyta ir naujai pa
statyta 18,000 namų!

Patogus autobusas lyg 
sparnuotas lekia plačiu, ly
giu it veidrodis bulvaru į 
traktorių gamyklą. Tai jau
dinanti ekskursija, Lietu
vos laukuose teko ne kartą 
matyti traktorius su ŠTZ- 
NATI ženklu, matyti Kaip 
šauniai jais dirbo jauni 
traktorininkai, dar neseniai 
buvę kumečiais, buržuazi- 

! nes santvarkos pasmerkti 
nuo pat lopšio liūdnai be
mokslio ir juodnugario da
liai. Stalingrade padarytas 
mašinas dabar galima su
tikti beveik kiekviename 
Lietuvos kaime.

Traktorių gamyklą statė 
tūkstančiai miesto gyvento
jų, visa šalis. Per negir
dėtą laiką — 11 mėnesių— 
milžiniška įmonė buvo pa
statyta. 1930 metais, bir
želio 17 d. nuo konvejerio 
nuvažiavo pirmas trakto
rius.

Draugas Stalinas atsiun
tė darbininkams telegramą: 
“50 tūkstančių trakto

rių, kuriuos jūs privalote 
duoti šaliai kasmet, yra 50 
tūkstančių sviedinių, sprog
dinančių senąjį buržuazinį 
pasaulį ir skinančių kelią 
naujai, socialistinei 
tvarkai kaime...” 

. Fašistams įsiveržus į Sta
lingradą, traktorių mieste 
vyko aršiausi mūšiai. Ga
myklos darbininkai paga
mindavo tanką, patys sės
davo į jį ir už vartų sto
davo į mūšį...

Kautynės vyko ir cechuo
se.

Bet kiek šiandien nesi
dairytum, nepamatysi nuož
mios kovos žymių trakto
rių gamyklos rajone. Tai
kingas, pasiaukojantis ta
rybinis darbas iš griuvėsių 
atkūrė dar didingesnę 
traktorių įmonę, sudaran
čią visą šiaurinę Stalingra
do miesto dalį.

Gamyklos kieme savo 
nesibaigiančios naujutėlai- 
transporto eilės lūkuriuoja 
čių, tamsiai melsvos spalvos 
traktorių eilės.

Tą dieną, kai mes čia lan
kėmės — darbininkai rašė
si po Pasaulinės Taikos 
Tarybos Kreipimusi.

Tai buvo galinga demon
stracija. Miestas skendo 
transparentuose ir plakatuo
se su šūkiais apie taiką. 
Savo parašus traktorių ga
mintojai patvirtino dviem 
ešelonais viršum plano iš
leistų mašinų.

Savo miesto gražuolę, vi
siškai naują gatvę, apstaty
tą architektūriniais šedev
rais, jie pavadino Taikos 
vardu. >

Ji eina lygiagrečiai Stali- 
no prospekto.

Ir tai logiška, teisinga. 
Kur Stalinas, ten taika,

Aš stoviu aikštėje, auto
busų stotyje. Už kelių mi
nučių palieku Stalingradą 
ir vykstu į Volgos-Dono ka
nalo trasą.

Priešais mane stovi du 
pagyvenę vyriškiai. Jie va
žiuos tuo pačiu autobusu, 
link kanalo.

Aukštesnysis sako drau
gui :

—Girdėjai ? Ruduo, o Vol
ga vis dar plaukia sieliai. 
Šiandien į Krasnoarmeiską 
nuplukdė 30,000 kubinių 
metrų iš Karnos,.. Pakelė
je dar dvidešimt karava
nų. ..

—Kas gi nuostabaus? — 
atsako jo bičiulis. — Pava
saris nebetoli... Reikia ka
nalą baigti... O tada visas 
jėgas ten... į rankovę Vol
gą paimti...

Jis grįžtelėja atgal, šiau
rės pusėn.

Suprantu, apie ką juodu 
kalba.

Stalingradas stovi lyg ašis 
dviem didžiosioms komu
nizmo statyboms. Jo šiau
rėje — statoma hidroelek
trinė ant Volgos. Jo pie
tuose — Volga, per kalnus 
jungiama su Donu.

Stalingradas kaip buvo, 
taip ir liko didžiųjų istori
jos įvykių aktyvus dalyvis, 
kūrėjas, bolševikų pergalių 
tvirtovė.

J. DOVYDAITIS 
Stalingradas

Būtinai reikia didelės 
talkos
Lietuvių komitetas Gynimui 

Sveturgimių pasibrėžęs:
Stropiau darbuotis gynimui 

L. Prūseikos, kurio byla pra
sidės sausio 29.

Ruošiasi masiniam mitingui 
su programa vasario 3. U. E. 
Hali, 37 S. Ashland Blvd.

Ruošiasi bankietui sutiki
mui Abner Green, kuris yra 
vienas uoliausių kovotojų už 
persekiojamų sveturgimių rei
kalus, taipgi pagerbimui L. 
Prūseikos, V. Andrulio ir kitų 
persekiojamų.

Bankietas 
Chopin sal., 
St.

Skleidžiami,
štai, ant kurių norima gauti 
parašus sveikintojų, na, ir 
finansinės paramos.

, Moterų Klubas jau gausiai 
parėmė šį darbą auka $25, 
taipgi pasiėmė lakštų pasklei
sti.

Visos organizacijos ir pavie
niai prašomi šį svarbų darbą 
paremti. Persekiojamiems vei
kėjams lengviau pakelti visi 
persekiojimai, kada jie jaučia, 
kad juos remia daugelis žmo
nių.

Chicagiečiai ir apylinkių 
žmones, paremkite'tą darbą.

—o—

bus vasario 9,
1547 N. Leavitt

sveikinimui lak-

pa*glob. Jankus, kasieriaus 
reigas eina J. Misevičia.

Sekantis susirinkimas įvyks 
Užgavėnių vakare,' 10413 S. 
Michigan Ave. Tą pačią die
ną žemaičiai turės šurum-bu- 
rum (Užgavėnes), keps bly
nus ir kropelius. Visi, kurie 
mylėsite pasilinksmint per 
Užgavėnes, bukite su žemai
čiais.

žemaičiai • nusitarė surengti 
savo metinį parengimą, kuris 
įvyks ,balandžio (April) 27 
-dieną, Roselande. Bus suvai
dinta vieno veiksmo komedija 
“ANT RYTOJAUS”.
Taipgi nusitarė surengti pik

niką vasaros metu Beverly 
Hills, 87th ir Western Ave.

—o—
Uteniškių Klubas

Sausio 8 d. įvykusiame susi
rinkime pranešta, kad uteniš
kių klubo turtas siekia $2,890. 
Klubas turi 
susirinkime 
nauji.

Pasirodė,
12 Klubo narių. Tai pusėtinai 
didelis nuostolis.

Atkreipta dėrfiesio į tą fak
tą, kad parengimais uždirbti 
pinigai apsaugoja uteniškių 
klubą nuo deficito.

šiais metais pasiliko ta pa
ti valdyba. Tiktai vice-pirmi- 
ninkas yra kitas — J. Jusevi- 
čius. Rep.

į Floridą pagerinti savo svei
katą. Girdėjau, kad apsistos 
pas mūsų gerus draugus Sofi
ją ir Antaną Masonus. Vėlinu 
linksmai praleisti atostogas.

—o—
Pas mus bedarbių yra daug, 

o, rodos, neturėtų būti. Pa
klausus, kodėl nedirbi, gauni 
atsakymą: “Laukiu, kol pa
šauks.” O jeigu bosas turi aki 
ant tavęs, tai turėsi laukti 
labai ilgai'. Mat, bosai tik to
kius myli, kurie nežino blogo
sios pusės.

Mūsų miesto demokratai 
labai piktauja, kad jų kandi
datas pralošė dviem balsais.

san-

Worcester, Mass.
Iš Metinio LDS 57 Kuopos 
Susirinkimo

Sausio 10 d. LDS 57 kuopos 
susirinkimas neperskaitlingas 
buvo. Apart paprastų reikalų, 
susirinkusieji išklausė kuopos 
valdybos metinius raportus. 
Visi trumpai raportavo. Fi
nansinis raportas parodo, kad 
per praeitus metus įplaukų 
buvo virš trijų tūkstančių do
lerių ir tiek pat išmokėta. Iš
mokėjus kuopos valdybos al
gas $97 sumoj ir kitas išlaidas, 
iždas pasiliko visai tuščias.
Būsima Vakarienė

Būsimo parengimo komisi
ja, A. Motiejaitienė, Staliulio- 
niene, Kanąpkienė, Mickienė, 
V.Žitkus ir J. Senkus, pranešė, | 
jog tikietai jau pagaminti ir Į 
jau galima įsigyti iš anksto. Į 
Kuriez mano vakarienėj < 
vauti, turėtų iš anksto tikie- | 
tus įsigyti. Tokiu būdu rengė
jai galės geriau spręsti ant 
kiek publikos parūpinti mais
to. Vakarienė įvyks vasario 
16, lietuvių salėj, 29 Endicott 
St. Pradžią 6 vai. vakare. Vi
si kuopos nariai įsitėmykite; 
nepamirškite patys ateiti ir 
savo draugus atsiveskite. Bus 
smagus laiko ’ praleidimas ir 
bendrai gerai pasisotinsime 
g'eru gaspadinių gamintu 
maistu. Įžanga tik 99 centai. 
Centro Valdybos Nominacijos

Nominavimas kandidatų į 
LDS Centro Valdybą bus at
likta LDS 57 kuopos susirinki
me, vasario 14. Visų kuopos, 
narių pareiga ateiti į susirin
kimą ir nominuoti kandidatus 
į Centro Valdybą. Apmislinki- 
te iš anksto, kad susirinkime 
žinotumėte; ką jiopiinuoti.

LDS 57 Kp. Koresp. .

Ciceros Liuosybės Namo 
Bendrove 10 d. vasario statys 
scenoje “Tetos Turtai”. Loši
mas prasidės 4-tą valandą po 
piet.

“Tetos Turtai”, trijų veiks
mų komedija. Scenai sutaisė 
Artojas. Veikalas vaizduoja 
Amerikos lietuvių gyvenimą 
juokų paveiksle. Veikale ma
tosi Marės ir jos tetos skyma- 
vimai.

Vaidinimą atliks Liaudies 
Teatro vaidylos, vadovybėje 
J. Dorinienės.

Įsigykite tikietus iš kalno. 
Vėliau gali pritrukti.

Kvieslys 
—O— ' 

Roselando Žemaičių 
Klubo Veikla 

Gruodžio 17 
lando žemaičių 
sirinkime mažai
vo. Valdyba pasiliko ta pati: 
pirm. J. Misevičia, pirm, pa- 
gelbininkas A. Maziliauskas, 
nut. raštininkė p. Linkšienė, 
fin. rast. O. Katkienė, kasos

diena Ilose- 
metiniam su- 
narių daiyva-

72 narius, šiame 
Kluban įstojo du

kad pernai mirė

New Haven, Conn
LLD 32 kuopa laikė susi

rinkimą sausio 15 d. Narių 
visai mažai atsilankė, bet at
silankiusieji padarė didelius 
nutarimus. Valdyba visa seno
ji užgirta: organizatorius J. 
Petkus, finansų sekr. J. Di
džiūnas, užrašų rast. Autose 
galiūnas, kasierius J. Aleksa.

Nutarta pasveikinti LaišVes 
šėrininkų suvažiavimą ir at
naujinti dienraščio

Miręs, bet gyvas,

Keturi metai atgal mirė 
vienas žmogus iš Ansonia, 
Conn. Jo moteris tikrai pripa
žino, jog tai jos vyras. Perei
tą savaitę vienas girtas vyras 
tapo atvežtas į policijos stotį. 
Vienas policistas tuojau paži
no tą vyrą. Pašaukė jo mote
rį. Moteris sušuko: “Tai ma
no 
po.

vyras,” ir iš baimės nual-

Washington, D. C
Begėdiškas pasielgimas

Ant Tarybų Sąjungos amba
sados pastato prie durų ka
bojo nedidelė varinė iškabu- 
tė. Ant tos iškabutės buvo Ta
rybinės valstybės ženklas 
(herbas) kūjis ir pjautuvas.

Vieną rytą eidamas pro ša
lį Sovietų ambasados reporte
ris pastebėjo, kad ta iškabu- 
tė *yra dingus. Jis paklausė 
ambasados tarnautojo,’ kame 
priežastis, kur dingo ta jška- 
butė Aišku, kad iškabą koks 
nors fašistinis chuliganas nu
plėšė.

Tą pačią dieną Rumunijos 
legacija’, kuri randasi 1601— 
23rd St., N. W., už’apie dyie-' 
jų mylių nuo Sovietų ambasa
dos, pastebėjo, kad ir jos iš
kabote su valstybės herbu

Vilnies yra dingus. Sovietų, rumunų ir 
prenumeratą. Nutarta greito- vengrų atstovai pasiuntė no? 
je ateityje gauti veikalą su- tas su* protestu į mūsų Val&- 
vaidinimui.

< Susirinkime 
rių dauguma 
metų narines
būtų gerai, ‘kad ateinančiame 
susirinkime visi pasimokėtu- 
me!

dalyvavusių na- 
pasimokėjo šių 
duokles. Kaip

—o—
Amilia Miller (Miliauskas) 

išvažiavo ant penkių savaičių

tybės Departmentą. Reikalau
ja, , kad tie chuliganai būtų 
surasti, areštuoti ir nubausti.

Valstybės Departmentas at
sakė, kad specialės sargybos 
agentai su Washington© poli
cija pasistengs surasti tuos 
glušus, kurie atliko tokį biaų- 
rų darbą.

Steponas Yoniškietis

DIENRAŠČIO 1AISVES
daly-

CHARLES J. ROMAN
* LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

Si

BANKETAS
ir DALININKU SUVAŽIAVIMAS

Įvyks Sekmadienį

Sausio 27-tą (January), 1952
Suvažiavimo pradžia 12-tą vai. dieną; vakariene—6 vai. vakaro 

Šokiai seks tuoj po vakarienės «■

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic A ve., Richmond Hill, Jf. Y.

ir šokių bilietas $3.00Vakarienės
Įžanga vien šokiams 75c (įskaitant taksus)

Geo. Kazakevičiaus Orkestrą
Bilietai šiam puikiam pokiliui parduodami iš anksto; 

skubinkitės įsigyti.

u&an



I

I

Planuoja dar pakelti 
pieno kainas

Pagerbs kovingus 
teisių gynėjus

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Tūkstančiai žmonių 
suvyko prie 
Stayvesant projekto

Tūkstančiai žmonių buvo 
sužinoję, jog šalinimas iš buto 
19-kos šeimų tapo 
Tačiau Tūkstančiai 
spėjo sužinoti, pakaita buvo 
paskelbta tiktai sausio 16-tos 
vakarą, o 17-tos ryto 9 valan
dą būtų buvusi vykdoma evik- 
cija. Tad vis vien ketvirtadie
nio rytą prie projekto suvyko 
trys tūkstančiai vyrų 
rą.

Ką jie būtų galėję 
ti, 'ko jie tikėjosi?

čia buvo tikėtasi 
ries tragedijos, vi/nos 
šiųjų mūsiškės santvarkos ne- 

, dorybių, kokias begali suma
nyti milijoninių turtų intere
sai. Bet tą nedorybę būtų 
spėka ir prievarta vykdžiusi 
valdžia, už kurios darbus* yra 
atsakingas kiekvienas šalies 
pilietis, kiekvienas šio di
džiausiojo .ir pažangiausiojo 
miesto gyventojas.
' Suvykimu daugtūkstantinė- 
mis miniomis žmonės būtų pa
rodę, kad jie priešingi tai ne
dorybei. O kad čia būtų buvu
sios minibs, tai geriausia pa
rodė tie trys tūkstančiai atvy
kusiųjų, nespėjusių sužinoti, 
kad evikcija atidėta.

Ruošęsi tragedijai, bet su
žinoję apie pergalę, daugelis 
vos galėjo susilaikyti nuo 
ašarų iš džiaugsmo, kad dėka 
jų veiklai žmoniškumas, pa
galiau, laimėjo. Veikla, sakė 
jie, bus tęsiama iki pilno lai
mėjimo, kad diskriminacija 
ir persekiojimai būtų įstaty
miškai uždrausti.

Kriaučių atydai

atidėtas.

it’

dary-

ote-

ameriki- 
didžiau-

S.

Laisves šerininkų suvažiavimą

parašiau, 
Litcratū-

• Gavau smarkiai 
Mat, sausio 16 d. 
kad mūsų Lietuvių 
ros Draugijos Richmondo 185
kuopa turi tik apie 50 narių. 
O tos pačios, dienos susirinki
me kuopos sekretorius atsi
vertė knygas ir parodė, kad 
mūsų kuopoje 1951 metais 
pilnai pasimokėjusių narių 
buvo net 65.

Bet taip pat susirinkime 
paaiškėjo, kad dar virš de- 
sėtkas narių pernykščių duok
lių nepasimokėjo. žinau, kad 
jų dauguma šiemet pasimokęs 
už abejus metus.-

šis susirinkimas buvo vidu
tiniai geras. Tik daugiau na
rių galėjo ir turėjo susirinkti. 
Valdyba pranešė, kad nuo 
dviejų kuopų bendrai rengtos 
vakarienės mūsų kuopai 
dvidešimt keturi doleriai 
no. Vadinasi, parengimas 
žiai pavyko.

Priėję prie spaudos ir
ratūros'reikalų, smarkiai susi
rūpinome dienraščio Laisvės 
šėrininkų suvažiavimu. Mat, ir 
mūsų kuopa nuo labai senų 
laikų yra šėrininkė. Apart, to, 
kad išrinkome delegatą į su
važiavimą, nusitarėme suva
žiavimą pasveikinti ir su pini-

liko 
pel- 
gra-

lite-

gine parama. Iš kuopos iždo 
tam tikslui paskyrėme $10, ir 
ten ant vietos dar keletas na
rių nuo savęs pridėjo. Mūįų 
senasis iždininkas, kuris da
bar gyvena New Jersey, M. 
Klimas paaukojo tam tikslui 
visą dešimtinę. Daugėlai au
kojo du doleriu; o Vinikaitįs 
ir A. Bimba po vieną dolerį. 
Tuo budu pasidarė $24.

Bet žinau, kad ir kiti mūsų 
nariai, šiame susirinkime ne
dalyvavę, nepamirš dienraščio 
suvažiavimą pasveikinti.

Pakeitimų padarėme kuo
pos valdyboje. Iždininkų iš
rinkome J. Vinikaitį, buvusį 
kuopos finansų sekretorių, o 
jo vieton sekretoriumi išrinko
me Kazimierą Balčiūną. Abu
du pasižadėjo per visus me
tus gerai rūpintis kuopos rei
kalais.

Suprantama, kad visi susi
rinkime dalyvavę nariai pasi- 
mokėjome šių metų narines 
duokles. Karščiausiai raginu 
visus kitus narius, susirinkime 
nedalyvavusius, bė jokio vil
kinimo pasimokėt duokles. 
Matykite kuopos fin. sekreto
rių Balčiūną, arba iždininką 
Vinikaitį. šiuos mūsų senus 
veikėjus juk visi gerai pažįs
tate. LLD 185 kp. Narys.

Carlsenas buvo New 
Yorke iškilmingai 
pasitiktas

Nuskendusio laivo kapito
nas Henrik Kurt Carlsen ket
virtadienį per pietus buvo 
New Yorke pervežamas taip 
vadinamuoju didvyrių keliu— 
nuo Battery Park ant Broad
way iki City Hali, kur jam į- 
teiktas Garbės Medalis.

Garbės viešniomis, oficialė- 
je mašinoje, važiavo ir jo 
žmona su dviemis dukrelėmis. 
Pasitaikius lietingai dienai, 
drėgnam orui, žiūrovų buvo 
mažiau, negu būtų buvę gied
rią dieną.

Sakoma, Carlsenas norėjęs 
eiti pėsčias, bet oficialieji jo 
palydovai būtų irgi turėję ei
ti, tad perkalbėjo jį važiuotų

T-i'e planai paryškėjo žem
dirbystės Department) dabar 
vykdomuose apklausinėjimuo
se pieno pristatinėtojų ir pie
no produktų gamintoji). Posė
džiauja viešbutyje Commodo
re. Posėdis sušauktas Dairy
men’s Lygai pareikalavus leis
ti pakelti pieno kainas dar po 
centą ant kvortos. '

Vartotojai protestuoja, rei
kalauja neleisti kainas kelti. 
Kėlimui
Sintis ir majoras Impellitteri, 
kadangi 
biausias 
Tūkstančiais galionų
pieną ligoninėms, mokykloms, 
prieglaudoms.

kainų pažadėjo prie

miestas yra stam- 
pieno vartotojas.

perka

Pataisa
Pastatymo veikalo “Klasta 

ir Meilė” proga, scenos įren
gimui F. Vaitkus aukojo $5, 
per klaidą buvo užrašyta $1.

Filmos-Teatrai
am- 

THE 
yra 

pamatyti kiekvienam

Sausio (Jan.) 23 d., 
vakaro, įvyks lietuvių

su-
PL,

ir
yra

Kaip Hughes-Brees įstatas 
paliečia nedarbo apdraudą

CIO unijos New Yorko Vai-| VO , industrijos didžiausių pol- 
stybėje savo pirmiausiuoju mec^aus
priešu pasistatė Hughes-Brees tais, 
įstatą. Jis turi būti atšauktas Departmentas prieš porą sa- 
1952 metais, pareiškė Louis 
Hollander, CIO prezidentas 
šioje valstybėje. Tikimasi, jog H padidėti nedarbas, jog pirm 

galo metų gali rastis daug to- 
• v... t ..... „ _i— 1- tas

ne- 
če-

ir AFL prisidės.
Hollanderis buvo susišau

kęs spaudos atstovus po CIO 
Vykdomosios Tarybos posė
džio 'pasakyti spaudai, jog 
tas tapo nutarta.

Kokie tie vyriausieji to.įsta-

7:30 
kriau

čių 54-to skyriaus metinis 
sirinkimas 11-27 Arion 
unijos svetainėje.

Gerbiamieji kriaučiai 
kriaučkos, susirinkimas
svarbus, metinis. Numeskite to blogumai, prieš kuriuos už 
savo naminius reikalus į šalį, vis pirmiausieji pradėjo kovo- 
būtinai visi dalyvaukite ir at- ti pažangieji,

- vykite minėtu laiku. Turėkite 
su savimi unijos ir social secu
rity korteles, nes kitaip nebū
site įleisti į susirinkimą.

Serga
Konstancija Karpavičienė t 

sausio 13-tą buvo staiga suim
ta lyg ir paralyžiaus. Jos pa
dėtis atrodė pavojinga. Buvo- 
pašaukta pas ją duktė Olga., 
Kiek pasilsėjus, pasirodė, 

• Karpavičienė galėsianti 
namie. Jaučiasi geriau, 
dar vis tebebūna lovoje.

Savo darbščiai narei 
bietės savo susirinkime
linkėjimus greitai pasveikti. 
To paties linkime ir mes.

kad 
būti 
bet

klu-
tarė

Pranešimas
Kriaučių Neprigulmingo
Klubo nariams

Nepri-

T-

Lietuvių Kriaučių 
gulmingo Klubo metinis susi
rinkimas atsibus sausio (Janu
ary) 25 d., 1952 m., 7:30 va
landą vakaro. Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubo name, 
280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Visi nariai dalyvaukite. 
Bus svarbių tarimų ir rinki
mai valdybos.

J. Bikulčius.
(14-15)

kaip kad jie 
pirmiausiais išstoja ir prieš 
kiekvieną blogumą? Kad at
sakymas būtų aiškesnis, pirm 
visko reikia pasakyti, iš kur 
tas įstatas atėjo.

Jstatą parašė stambiųjų 
korporacijų advokatai, o pri
ėmė New Yorko Valstybės 
Seimelis, kontroliuojarpas re
publikonų su demokratais. 
Nors pamatiniai nedarbo ap- 
drauda yra federalinė (visa- 
šališka), tačiau atskiros vals
tybės gali nustatinėti taksavi- 
mą tam tikslui ir išmokesčius 
pašalpų bedarbiams. Seimelis 
tuo pasinaudojo. Pernai tapo 
įvesta taip vadinamoji “merit 
rating” sistema.

Vadovaujantis ta sistema 
turinčios daugiau bedarbėj 
kompanijos taksuojamos dau
giau už neturinčias bedarbių. 
Tas savaime akstiną šapų sa
vininkus “taupyti,” šapoje 
vesti reikalus taip, kad kaip 
nors išsaugoti darbininkus 
nuo užsiregistravimo bedar
biais, niro ėmimo nedarbo ap- 
draudos.

Ir pačiame įstate yra pa
dauginta visokių kabliukų už
kliudyti bedarbį nuo teisės 
gauti nedarbo apdraudos čekį.

Vienui 
kabių yra 
išdirbusiu 
čių bėgi li
čių ir tuo
bus ne mažiau kaip po 
lerių per savaitę.

Tas reikalavimas 
visai menkas nuolat dirban
tiesiems. Neatrodo 
niu net sezoniniams 
kams, turėjusiems 
kelis pastaruosius
Bet jie užsimiršo, kad pasta
rieji keli pokariniai metai bu-

vis aršiausiųjų 
būti 

savai- 
savai- 
uždir- 

15 do-

U Z 
reikalavimas 

mažiausia 20 
praėjusių 52 
dirbtu laiku

LED 1 kuopos nariams
Kuopos metinis susirinkimas 

jvyks sausio 24-tos vakaro 
7:30, L. A. Piliečių Klube, 
Stagg St. ir Union Avė., Broo- 
klyne. Sekr.

atrodo

problemi- 
darbinin- 
neblogus 
sezonus.

v

menesio me-
Patsai valdinis Darbo

vaičių spėliojo, kad New Yor- 
ko valstybėje šiais metais- ga-

kių, kurie nebus išdirbę 
privalomas 20 savaičių ir 
turės teisės gauti nedarbo * • iq.

Kitas žymus blogumas 
paviršiaus atrodo net pageri
nimu. Tai tas, kad lig šiol 
aukščiausias davinys buvo 
$26 savaitei. Nuo Šių metų 
sausio 1-mos aukščiausias da
vinys yra $30 savaitei. Bet, 
kas jį gaus? Gaus tiktai tas, 
kas bus labai trumpą laiką 
nedirbęs ir darbo laiku labai 
gerai uždirbęs. O tas, kuris 
trumpiausia tedirbo ir po ma
žiausia uždirbo — kuriam 
reikia pagalbos daugiausia — 
tegaus mažiausia. Dėl ko ? 1

Pernai pašalpa būdavo 
skaičiuojama pagal tą metų 
bertainį (trijų inėnesių laiko
tarpį), kuriuo darbininkas už
dirbo daugiausia.

Pagal naująjį Hughes-Brees 
įstatą, įėjusį galion sausio 1- 
mą, pašalpos sumą skaitys 
pagal visų metų uždarbį. Tas 
ir pasako, kaip mažai tegaus 
turėjusysis trumpą ir nepel
ningą sezoną kriaučius ar . bile 
kuris darbininkas.

iš

Ko reikalauja unijos?

Greta reikalavimo atšaukti 
tą įstatą, unijos kelia ir rei- 

-kalavimus pagerinti nedarbo 
apdraudą. Tuo klausimu susi
domėjo ir senatorius Bianchi", 
išrinktas republikonų ' ir dar- 
biečių tikietu. Jis įteikė Sei
meliui bilius, reikalauja:

Pakelti aukščiausią davinį 
iki $40 per savaitę ir kiekvie
nam išlaikytiniui dadėti po’ 
$3 (ne daugiau trijų) ir pra
ilginti davinio laiką iki' 52 sa
vaičių (dabar yra 26 savai
tės).

Prašalinti septynių savaičių 
pabaudą streikieriams ar ne
dirbantiems dėl “lockout”.

Apdrausti ir dirbančius po 
vieną (dabar apdrausti tiktai 
ten, kur dirba ne mažiau 4).

SKELBKITĖS LAISVĖJE
Užraftyldt Laisve Savo Draugui

Verk, tėvynė numylėta
Šiame diskriminacijų 

žiu j e, šį filmą (CRY, 
BELOVED COUNTRY) 
verta
rimtai galvojančiam žmogui. 
Ji yra paremta Alano Patono 
novele Verk, Tėvyne Numylė
ta ir nutraukta 'Pietų Afriko
je, kurios negru gyvenimą 
novele ir aprašo. Kaipo filmą, 
Verk, Tėvyne Numylėta buVo 
pagaminta Zoltono 
vadovybėje, darant 
kas Pietų Afrikoje 
no Filmų Studijose.

Pačioje filmos

Kordos 
nuotrau- 

ir Londo-

pradžioje 
nurodoma, jog negrai, lygiai 
kaip ir baltieji jų išnaudoto
jai, gyvena iš žemės. Kolei 
auga žolė ir ganosi gyvuliai, 
visiems duonos užtenka. Ka
da išdega, išnyksta žolė, iš
nyksta ir žmonės, nežiūrint 
kokios odos spalvos jie bebū
tų. žodžiu, negrai yra tokia 
pat neatskiriama šio pasaulio 
sutvėrimų dalis, kaip ir, bal
tieji lordai. . 1

Baltieji atėjūnai, anglai, 
sugriauna senąjį ekonominį ir 
socialinį negrų gyvenimą Pie
tų Afrikoje. Jie kuria rojų 
sau patiems; jie nepadeda 
negrams prisitaikyti prie nau
jo gyvenimo; jie daro viską, 
ką gali, kad negrai amžinai 
jų nepasivytų ir pasiliktų fdė- 
kingi už per malonę suteiktus 
jiems gyvenimo pagerinimus.

Centr. filmos figūra yra Pie
tų Afrikos negras, protestantų 
dvasiškis. Jo vaikai 
tais pačiais keliais, 
daugumas to krašto
jaunimo. Jo sūnus baigia sąvo 
dienas kaipo žmogžudys, o 
duktė gyvena kaipo prostitu
tė. Negali jis, nei kiti negrai 
dvasiškiai, jiems padėti. Nau
jos baltųjų žmonių civilizaci
jos slibinas visus juos praryja. 
Keliaudamas į miestą, negrų 
dvasiškis susitinka su civili
zacijos jau paliestais negrais 
darbininkais. Iš jų jis mėgina
'sužinoti, koks yra 
žmogaus civilizacijos tikslas, 
kad galėtų kaip nors išspręs
ti tą neišsprendžiamą diskri
minacijos mįslę. Bet aukso 
kasyklų darbininkas negras

nueina 
kaip ir 

negrų

jam pasako, jog tą auksą, ku
rį taip sunku yra iš žemių iš
kasti, baltieji žmonės nusiun
čia į Ameriką, kur jie vėl jį 
po žemėmis Į fortą užkasa. 
Tas visiems negrams atrodo 
juokinga ir beprasmiška, ypač 
kada ant to ciklo remiasi visa 
baltojo žmogaus civilizacija.

žodžiu, filmą yra tikrai re
alistiška ir'mėgina peržvelgti 
pačias šių dieni) gyvenimo su
puvimo gelmes. Nematyti joje 
skystaprotiškai nusiteikusių 
negrų, kurie kaipo gelžkelių 
stočių porteriai per išlakeriuo- 
tas grindis su čemodanais ran
kose pasiutpolkes šoka ir kaip 
lakštingalos suokia, pabažniai 
baltiems ponams besišypsoda
mi. Taip, tačiau, negrus vaiz
duoja daugumas mūsų krašto 
filmų. Verk, Tėvyne Numylė
ta parodo negrų gyvenimą, 
kuris yra šiurpulingas visų 
spalvų žmonėms.

Pabaigoje, Afrikos negras 
■ir Anglijos farmerys, abu ne
tekę po sūnų, pasijunta prie- 
teliais. žodžiu, iš blogo išeina 
šis tas ir gero. Negalima saky
ti, jog tai yra nerealistiška. 
Tokie dalykai atsitinka, bet 
labai retai. Be to, vargu ar te
kino būdu negrų diskrimina
cijos problema būtų galima 
išspęsti visame plačiame pa
saulyje.

Bendrai, Verk, Tėvyne Nu
mylėta yra daug nuoširdesnė 
filmą negu Hollywoodo far
sai apie negrus ir yra verta 
pamatyti. Ji bus rodoma Bi
jou Theatre, pradedant sau
sio 23 d.

Jonas Vasilis.

Civilinių Teisių Kongresas, 
kuris per eile metų darbuoja
si apginti teismuose ir išlais
vinti po kaucijomis darbinin
kų ir liaudies mažumų vadus, 
ruošia susitikimą trims savb 
darbuotojams. Tai tiems, ku-\ 
rie j-au atbuvo kalėjime baus
mę už tai, kad neišdavė .tų, 
kurie teikė paskolas ir aukas 
kaucijoms ir apgynimo lėšom.

Tais trimis yra Dr. W. Al- 
pheus Hunton, Dashiell Ham- 
met ir Abner Green, tos orga
nizacijos kaucijų fondo trus- 
tistai. Sykiu bus pagerbtas ir 
Frederick V. Field, nors jis 
už tą patį “prasikaltimą” te- 
bebūna kalėjime.

Kadangi tą vakarą lietuviai 
į savųjų kokių nors nepaprastų 
I reikalų neturės ir kad daly- 
vumas “neiškaštingas, tiktai 
$1, reikėtų susitarti ir nueiti 
didesniu būriu, negu papras
tai nueiname į bendras su ki
tomis tautomis pramogas. Bet 
reikia užsisakyti vietą iš anks
to, tad norintieji ten dalyvau
ti privalo suskubti mobilizuo
tis.

Pobūvis bus sausid 24-tos 
vakaro 8:30, Hotel Brevoort, 
5th Avė. ir 8th St., Now Yor
ke. ‘ K. E.

Reikalinga moteriškė, našlė, prie 
namų (iarbo ir prižiūrėti vaikus 5 
ir 9 metų. Turėtų tvarkyti visus 
namų reikalus. Pageidaujama, kad 
mokėtų gerai anglų kalbą. Amžiaus 
apie 40 m. Rašykite: L. T., Box 41, 
Maspeth, L. T., N. Y.

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

RANDAV0J1MAI
Pasirandavoja fomišiuotas kam

barys, apšildomas, privatinis įėjimas, 
geras traukiniais susisiekimas su 
miestu ir nelabai toli nuo Liberty 
Auditorium. Telefonuokite: TAylor 
7-3265. (13-15)

Pajieškojimai
Pajieškau foraišiuoto kambario 

Brooklyne. Norėčiau, kad pagamin
tų ir valgį, >'arba pats galėčiau pa
sigaminti, jei būtų galima pasinau
doti virtuve. Tačiau, gerą kambarį 
imčiau, jei ir nebūtų patogumų val
gio pasigaminimui. Prašau kreiptis: 
Anthony Litvaitis, Apart. 21, 350 
Reap St., Brooklyn, N. Y. (13-15)

PRANEŠIMAI

bal to j o

Ne biie kas pateks 
i h džiūrę

buNew Yorke šią savaitę 
vo pašaukti 300 piliečių, kan
didatų į džiūrę, kuri teis buvu
sį valdininką James J. Mo
ran. Iš to skaičiaus pavyko 
išrinkti tiktai 10. Pašauks ki
tą sąrašą, 200 asmenų, 
išrinkti trūkstamuosius na
rius.

Nupigintas Pardavimas Batų
Nuo sausio 15-tos iki vasario 15-tai 1952 įlietų, 

per čielų mėnesį parduodam batus nupigintomis kai
nomis; net 15-tu nuošimčiu pigiau, negu kad buvo. 
Reiškia — ant poros batų apie $2.00 pigiau.

Batų yra: vyrams, moterims, vaikinams, mergi
noms, vaikams ir kūdikiams. Batai gerų kompanijų: 
Sundial Shoe Co., Polly Preston, Betzy Cross, John
sonian ir kitų: Saizai: vyrams iki 14-kos, moterims 
jki 11-kos. ------ Taigi kam- reikia batų, tai prašom
užeiti, nes dabar gera proga pirkti.

Krautuvės antrašas:

JONAS JUŠKA
107-13 Jamaica Ave

Netoli nuo BMT Jamaica linijos tilth Street stoties.
Richmond Hill 18, N. Y

Miestinė Budžeto Taryba 
sutiko New Yorko Third Ave
nue Transit Korporacijai leis
ti pasilaikyti-10 centų iš kiek
vieno 15 centų fėro, kuris 
mokamas vartojant busą ir 
subways. Ta koncesija miestui 
kainuosianti $1,630,000 me
tams.

CLIFFSIDE, N. J.
LLD 77 kuopos metinis susirinlji- 

mas jvyks penktadienį, 25 sausio,L8 
vai. vakare, Steponavičiaus naAe? 
346 Palisade Ave. Yra daug svarbių 
reikalų dėl apsvarstymo ir rinksime 

I kuopos naują komitetą. Susirinkite 
visi ir laiku. — Komitetas.

(15-16)

Lietuvių Literatūros Draugijos 6 
kuopos išrinktas komitetas rengia 
vakarienę ir koncertą, kuris jvyks 
kovo 
tuvių 
lė je. 
tetas 
rimų

22 d., (March), 1952 m. Lie- 
Tautiško Namo žemutinėje sa- 
Pradžia 7 vai. vakare. Komi- 
prižada duoti gerų valgių, gė- 
ir gerą dainų programą.

(14-15)

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

Išmokome Mechaniku
Ir CHauffeur’iu _

AUTO 
REPAIR

Baigus mokyklą išduodame o- 
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

<!>

d>

<!>

<!>

<♦>

<♦>

<!>

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

darome nt PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist* 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

' Savininkas '

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Į>

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką 
♦DANTŲ 'GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. į 

Te!. EVergreen 7-6868 J
VALANDOS: ’

Penktadieniai* uždaryta

4 pusi.—Laisvž (Liberty).-Antradien., Sausio-Jan. 22, 1952

6




