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Tunisijoj.
Kas toliau?

Francūzijos imperialistams 
ir vėl bėda: rimtai pradėjo 
bruzdėti Tunisijos
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reikalaudami laisvės.
Tunisija yra šiaurinėje Af-i 

• rikoje. Tai 48,000 ketvirtai- I 
nių mylių plotas su virš 3,000,- I 
000 gyventojų.

Tunisiečiai nori turėti savo ■ 
parlamentą ir savo vyriausy- i 
be, bet francūzai valdovai at-I 
sisako jiems tą teisę pripa- ! 
žinti.

Tunisiečiai tuo reikalu krei
pėsi į Jungtinių Tautų asem- 
blėją, kurios sesija tęsiasi Pa- Į 
ryžiu j e. ;
' Francūzai pareiškė, jog tu
nisiečių kreipimasis yra “ne
legalus,” atėjęs be jų užgyni
mo.

Tuomet Tuniso mieste, Tu
nisijos sostinėje, įvyko žmonių 
demonstracija, n u k r ę i p ta 
juries fraricūzus.

Francūzai paleido 
ginkluotas pajėgas: 
žmonių tapo užmušta, nema
ža sužeista.

Daug tunisiečių suareštuo
ta, — tarp jų yra nacijonalis- 
tų ir komunistų veikėjų.

darban 
keletas

Taigi Afrikoje prasideda 
tas pats, kas vyksta Azijoje: 
pavergtosios tautos kyla, ko
voja, reikalaudamos laives. w 

. ' Dėlto Egipte anglai 
egiptiečius.

Tunisijoje francūzai 
tunisiečius.

Visa tai kelia nerimą

šaudo

šaudo

Visa tai kelia nerimą kituo
se Afrikos ir Azijos kraštuose.

Francūzų Morokkas, kaip 
psurako bačka: laukia tik deg-

Francūzų Alžyras taipgi 
rūgsta ir kyla, nes tautinio iš
sivadavimo mielių ir ten ne
trūksta.

Neužilgo francūzai impe
rialistai, tenka mąnyti, prašysi 
Amerikos dupti daugiau gink
lų, o gal net ir kareiviu, rei- 

k kalaujančioms laisvės Afrikos 
tautoms malšinti;

nenusiminė.

Dunksnok, o bus atidaryta! 
Kovok, o laimėsi!! \

Metropolitan Lite Insuran
ce kompanija buv$ pasiryžusi 
išmesti iš Stuyvesant Town 
(Niujorko mieste) - namų 19-. 
ką šeimų dėl to, kad jos kovo
jo už teisę tuose Ramuose ne
grams gyventi. p

Tos šeimos
Užuot šliaužtoj us’t ant pilvo 
prješ bilijoninę korporaciją, 
Užkuria eina teismai, jos ko- 
vojo; joms talkon stojo pa
žangioji visuomenė.

Ir štai: kompanija buvo 
priversta taikytis, paliekant 
toms šeimoms teisę gyventi, 
kur gyvena.

Pagaliau į tuos namus 
įsileista ir negrų šeima.

Vis tai laimėjimas!

bus

de-Niūjorkiškis inšiūrans 
partmentas pasiryžo likviduo
ti apdraudos ir savišalpos or
ganizaciją, Intern ational 
Workers Order, — organiza
ciją su virš 150,000 narių ir 
virš $6,000,000 dolerių turto.

Visas reikalas dabar yra 
teisme.

* Tuo pačiu kartu IWO ryž-. 
tingai kovoja už išsilaikymą.

Šio mėnesio 26 dieną Niu
jorke yra šaukiama plati kon
ferencija, kurioje bus pateikti 
platūs pranešimai apie visą 
padėtį 1WO organizacijoje.

Kviečiamos ’kitos organiza- 
cijosj kad prisiųstij savo dele
gatus arba stebėtojus.

Konferencija įvyks Hotel 
.Xapitol, 50-th St. ir 8-th Ave., 
^//ujorke. Prasidės 1 v. p. p.

Lietuvių organizacijos taip
gi turėtų ten pasiųsti savo at
stovus, jei ne kaip delegatus, 
tai kaip stebėtojus, susipažin
ti su padėtimi.

Aišku, šią savaitę mitingų

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Egipto ambasadorius 
perspėja nesiųsti 
jankių į Suezo sritį

am-Washington.—Egipto 
basadorius Mohamed K. B. 
Rahmin atėjo pas Amerikos 
valstybės sekretorių Ache- 
soną ir pareiškė:

—Jeigu Amerika atsiųstų 
savo kariuomenę į Suezo 
kanalo ruožtą, tai būtų ka
rinis užpuolimas, įsiverži
mas į savistovią Egipto 
valstybę.—*

Anglijos premjeras Chur
chillas, kalbėdamas Jungti
nių Valstijų Kongrese per
eitą savaitę, prašė atsiųsti 
bent kiek amerikinės ka
riuomenės į Suezo sritį; sa
kė, amerikonai išvien su 
Franci jos ir Turkijos ka
riuomene turėtų padėti an
glams sergėti Suezo kanalą 
nuo komunistų.

Egiptas kaltina anglus už 
vienuolės nušovimą

Ismailia, Egiptas. — Tapo 
palaidota amerikone vie
nuolė Anthony, nušauta 
per susikirtimą tarp anglų 
ir egiptėnų.

Egipto kareiviai stovėjo 
kaip garbės sargyba prie 
vienuolės grabo per pamal
das bažnyčioje. Dalyvavo 
Amerikos, Anglijos irFran- 
cijos diplomatai.

Egiptas tvirtina, kad an
glų kulka nužudė tą vienuo
lę; o anglai kaltina egiptė
nus už jos nušovimą.

Nubaudė advokatą už plaka 
tą prieš Smitho įstatą

Baltimore, Md. — Mies
tinis teisėjas nubaudė $10 
M. Bravermaną, komunistų 
advokatą, kuris prilipdė 
prie namo sienos plakatą 
prieš Smitho įstatymą.

Plakatas rodė grupę 
žmonių, suragintų geleži
niais pančiais, pagal tą 
įstatymą. Plakate buvo iš
spausdintas klausimas: 
“Taip šiandiėn daroma ko
munistams, o kas bus rytoj 
kitiems?”

Miesto prokuroras reika
lavo Bravermanui kalėji
mo, bet teisėjas nesutiko.

ĮKALINTAS MAGDE
BURGO MAJORAS

Berlin. — Rytinės Vokie
tijos teismas nuteisė Mag
deburgo majorą ir du ki
tus to miesto valdininkus 
kalėti 5 iki 7 metų. Teismas 
surado, kad jie tyčia kenkė 
ūkiui bei pramonei.

neįvyks, tai ir delegatų ne
bus galima nuo organizacijų 
išrinkti, tuo būdu turėtų daly
vauti kuopų valdybų nariai, 
kaip svečiai.

Tolydžio nepamirškime, 
kad sekmadienį, sausio 27 
dieną įvyks laisviečių metinis 
suvažiavimas ir tradicines ban- 
kįetas.

Washington. — Preziden
tas Trumanas saus. 21 d. 
įteikė Kongresui lėšų sąma
tą (biudžetą) sekamiems fi
nansiniams 1953 metams, 
kurie prasideda liepos 1 d.

Viso prezidentas reikalauja 
85 bilijonų, 400 mil. dolerių

Vakarą ginklavimasis galįs 
išprovokuot Sovietus

Montreal, Kanada.—James 
P. Warburg, buvęs Ameri
kos propagandos valdi nim 
kas, perspėjo, kad begalinis 
Jungtinių Valstijų ir kitų 
vakarinių kraštų ginklavi
masis gali išprovokuot So
vietų Sąjungą į karą.

Churchillas sirgdamas 
grįžta Anglijon

New York. — Anglijos 
premjeras Churchillas su
sirgo sloga, tad atsisakė 
pasirodyti atsisveikinimo 

New Yorko 
ruošė antra- 

rengėsi

pas

parade, kurį
^valdyba jam 

dienį.
Churchillas

naktį išplaukt Anglijon
vu Queen Mary.

New Yorke viešėjo 
Bernardą Baruchą, vadina
mą prezidentų patarėją.

Baruchas yra meistras 
ir .amerikinio plano dėl 
tarptautinės kontrolės ato
minei jėgai.
Ką jie laimėjo

Churchillas išsiderėjo iš 
Amerikos milijoną tonų 
plieno mainais už mažes
nius kiekius aliumino ir ci- 
nos.

Suprantama, jog slaptuo
se pokajbiuose su preziden
tu' Trumanu jis * prašė ir 
naujos piniginės paspirties 
Anglijai.

Anglai užmušė penkis 
egiptėnus kapinėse

Ismailia, Egiptas. — An-" 
glų kariuomenė su tankais 
atakavo būrį egiptėnų, su
bėgusių į mahometonų ka
pines. Nušovė 5 egiptėnus, 
kelis kitus sužeidė ir kelio- 
liką suėmė. Egiptėnai pa
vojingai pašovė vieną anglų 
oficierių.

Egiptėnai gynėsi ranki
nėmis granatomis ir šautu
vais. Kautynės tęsėsi 
lias valandas.

ke-

Šaukiama civilinių 
teisių konferencija

Washington. — Vasario 
17-18 ‘ d. čia įvyks konfe
rencija pilietinių teisių ap
saugojimo amerikiečiams. 
Dalyvaus organizacijų at
stovai iš daugelio valstijų.

Pranešama, jofc 50 orga
nizacijų, baltųjų ir negrų, 
jau Išrinko delegatus į šią 
konferenciją.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę, šalčiau ir vejas.

ragina pakelt taksus 
/ I

5 BILIJONAIS DOLERIŲ
Perša šešis kartus pasmarkint 

atominių ginklų gamybą
Varo šalies iždą j naują 14 bilijonų dolerių skolą

lėšų, arba 14 bilijonų dole
rių daugiau, negu -šiemet. 
Jo pageidaujama pinigų su
ma yra didžiausia visoje 
Amerikos istorijoje taikos 
metu.

Prezidentas pasakojo, 
kad to reikia “laisvajam 
pasauliui ginti” nuo komu
nizmo.

Trumanas siūlė:
Paskirti 51 bilijoną, 200 

milijonų dolerių karinėms 
Amerikos jėgoms ir ginkla
vimuisi per 12 mėnesių:

Duoti Amerikos talkinin
kams užsienyj 10 bilijonų, 
500 milijonų dolerių gin
kluotis ‘ir stiprintis prieš 
Sovietų Sąjungą per me
tus;

Paskirti atominių ginklų 
darymui 1 bilijoną, 775 mi
lijonus dolerių ateinančiais 
finansiniais metais;

Apart tokių reguliarių 
atominių’ išlaidų,,, toliau

Trumano sąmata lėšuoty po 
$10,000,000 kas valandą

Washington.—Jeigu Kon
gresas užgirs prez. Truma- 
no siūlomą lėšų sąmatą at
einantiems finan s i n i a m s 
metams, tai valdžia išleis 
daugiau ne 163 tūkstančius 
dolerių per kiekvieną minu
tę, arba veik 10 bilijonų do
lerių kas valandą, taigi po

Naujausios Žinios
Tųnis. — Francūzų ka

riuomenė ir žandarai nušo- 

tus, sužeidė 20.

Korėja. — Amerikonų de
rybos su Šiaurine Korėja 
dėl paliaubų klimpsta toj 
pačioj vietoj.

Karo fronte 
nekur susidūrė 
abiejų pusių.

tiktai kur-
žvalgai iš

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia atmetė naujai ski
riamą Anglijos ambasado
rių Robertą Handy.

Maskva.—Buvo iškilmin
gai minima 28 metu sukak
tis nuo Lenino mirties:

Paminėjimo susirinkime 
Bolšoj Teatre dalyvavo Sta
linas ir kiti Sovietų vado
vai.

Washington. — Republi- 
konai sako, “Trumanas nie
ko daugiau nežino, kaip tik 
didinti valdžios lėšas ir tak
sus?’ Kai kurier demokratai 
irgi kritikuoja < prezidentą

“pašvęsti” dar 5 iki 6 bili
jonų dolerių, taip kad per 
5 sekamus metus būtų še- 
šeriopai pasmarkintas ga
minimas. atominių ginklų ir 
hydrogeninių bombų;

Statyti ne vieną, bet du 
submarinus, kuriuos vary
tų atominė jėga.

Tos ir kitos karinės iš
laidos sudarytų dar 14 bili
jonų, 400 milijonų dolerių 
nepritekliaus valdžios ižde., i j i • n . •. 
Tad šalies iždas bus įsisko- bedaiUlU Detroite 
linęs viso jau 275 bilijonus 
dolerių.

Todėl Kongresas turėtų 
negaišuojant pakelti ameri
kiečiams taksus 5 bilijonais 
dolerių, sakė Trumanas. O 
toliau reikės dar apie 11 
bilijonų dolerių naujų tak
oti.

“Pagardint” karinei sa
vo programai prezideritas 
siūlė pakelti senatvės pen
sijas 5 doleriais per mėne
sį; paskirti farmeriams iki

240 milijonų dolerių kas
dien.

Trumanas reikalauja 
tiems vieniems metams tiek 
pinigų, kiek Jungtinių Vals
tijų valdžia išleido per vi
sus 136 pirmuosius savo gy
vavimo metus, iki 1925 me
tu. ,

V (^1 I ja vėl šaudė ir bombarda-
nima.

Jeruzale. — Izraelio už
sienio reikalų ministras 
Moše Šarett už reiškė, jog 
Irakas nekaltai pakorė du

Washington. — Atvykęs 
Holandijos premjeras Wil
liam Drees, kalbėjosi su 
prez. Trumanu apie 'tarp
tautinę vakarų Europos 
miją prieš Sovietus.

ar-

Taksą agentas teisiamas 
kyšią reikalavimą

New York. — Federalė 
džiūrė apkaltino Sidney B. 
Wellonsą, buvusį taksų 
agentą, kad jis reikalavo 
kelių tūkstančių dolerių 
kyšių iš McGee kompanijos. 
Už tai Wellons žadėjo jai 
taksus numušti.

Paskui jis buvo pašalin
tas iš tarnybos Taksų Biu- 

're. '

$1,478,000,000 paramos per 
įmetus ir išleisti įstatymą 
I dėl kasyklų saugumo mai- 
nieriams.

Antra vertus, Trumanas 
ragino dar susiaurinti gy
venamųjų namų statybą ii’ 
įvairius valdinius darbus.

Anglu imperija mažina 
pirkimus iš Amerikos

London. — Suvažiavę at
stovai Anglijos, Australi
jos, Kanados ir kitų savi- 
valdinių angliškos imperi
jos dalių tarėsi sumažinti 
daiktų pirkimą iš AmerL 
rikos. Tai todėl, kad tie 
daiktai pardavinėjami tik
tai už amerikinius dolerius, 
o ne už angliškus pinigus.

Fordas numato 200,000

Washington. — Automo
bilių fabrikantas Henry 
Ford II pareiškė, jog kari
niai užsakymai taip maži
na civilinius darbus, kad 
ateinantį pavasarį bus pa
leista jau iki 200,000 darbi
ninkų iš automobilių pra
monės Detroite.

Fordas smerkė valdžią, 
kad ji bergždžiai krauna 
“kalnus” plieno ir kitu ka
rinių medžiagų į sandėlius 
ir per daug. sumažina me
džiagas automobiliams sta
tyti. ’ l*;

Korespondentai užklausė 
Fordą, kur link valdžia ei
na. Jis atsakė:

—Valdžios keliai, veda į 
vieną iš dviejų vietų. Vie
na vieta yra karas, o antra 
—bankrūtas. Bet reikėtų 
ieškoti kitokios išeities.—

Prancūzai nužudė 16 
Tunisijos patrijotų

Tunis, Tunjs.ija. — Fran
cūzų kariuomenė ir polici- 

vo demonstruojančius Tu
nisijos patrijotus; užmušė
dar 3 ir sužeidė 30. O per 
kelias paskutines dienas 
francūzai nužudė 16 tunisų, 
sužeidė 100 ir suėmė kelis 
šimtus.

Francūzų atak u o j a m i, 
Tunisijos patrijotai gynėsi 
rankinėmis granatomis ir 
šautuvais. Jie reikalauja 
neprik 1 a u s o m y b ė s nuo 
Frakcijos.

Anglai nužudę 1,025 
Malajos patrijotus

Kuala Lumpur, Mala ja.— 
Anglų valdžia • paskelbė, 
kad jos kariuomenė ir po
licija 1951 metais užmušė 
1,025 Malajos komunistus. 
Taip anglai vadina visus 
kovojančius už savo šalies 
išvadavimą nuo Anglijos.

Be to, anglai pernai su- 
žeidę 554 Malajos partiza
nus ir suėmę 426/
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80 procentų vakarinių 
vokiečių sako, jog 
nepriešingi nacizmui

Bonn, Vokietija. — Ame
rikonų karinė valdyba va
karinėje Vokietijoje ap
klaus] nėjo daug tūkstančių 
gyventojų, ar jie priešintų
si, jeigu naciai vėl imtų 

• valdžia i savo rankas. 80 
procentų vokiečių atsakė, 
jog nekovotų prieš nacizmo 
grįžimą.

Apie tokį jų nusiteikimą 
link nacizmo pranešė John 
McCloy, aukštasis Ameri
kos komisionierius Vokieti
jai, kalbėdamas. Freiburgo 
Universitete. McCloy ste
bėjosi, kad vis neprigyja 
vokiečiams amerikinė de
mokratija.

Protestuoja Trumanui prieš 
koncentracijos stovyklas

New York. — Nacionalis 
Komitetas dėl McCarrano 
Įstatymo'' Panaikinimo pa
siuntė prezidentui Truma
nui telegramą, protestuo
jant prieš koncentracijos 
žardžių statymą komunis
tams ir kitiems vadina
miems “neištikimiesiems.”

Telegrama taipgi ragina 
valdžią priešintis biliuL, ku
ris perša greitai suvaryt 
50,000 komunistu i'4<oncen- 
tracijos stovyklas.

Irako valdžia pakorė 
du žydus sionistus

Bagdad, Irak. — Irako 
teismo sprendimu, tapo pa
karti du žydai sionistai, Ša
lom Saleh Šalom ir Yusef 
Basri. Teismas surado, kad 
iiė vadovavę suokalbiui žu
dyti valdininkus, sprogdin
ti geležinkelius, fabrikus ir 
karinius įrengimus.

Penki kifi žydai, vadina
mi suokalbininkai, tapo nu
teisti 5 metus kalėti.

Irako valdžia pasakojo, 
kad užtikus slaptus žydų 
bombų, kulkosvaidžių ir ki
tų ginklų sandėlius.

Unijos reikalauja nevogt 
pinigą iš bedarbiu fondo

Albany, N. Y. — Kelios 
dešimtys CIO ir Darbo Fe
deracijos unijų s.usiuntė te
legramas New Yorko vals
tijos seimeliui, reikalauda-

Brees įstatymą. Tas įsta
tymas nusuka 600 milijonų 
dolerių iš bedarbių apdrau- 
dos fondo.

Unijos remia darbiečio 
se.natoriaus. Wm. J. Bian- 
chio sumanymą, reikalau
janti uždraust tokį apvogi
mą bedarbių fondo.

(Republikonas guberna
torius Th. Dewey jau pir
miau yra sugrąžinęs fabri
kantams . šimtus milijonų 
dolerių, įmokėtų- į socialės 
apdraučtos fondą.)

I
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PROGRESYVIŲ PARTIJA x
RYŽTASI DIDELIAM DARBUI

PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ Niujorke įvyko Progresy
vių partijos nacionalinio komiteto konferencija, kurioje 
dalyvavo suvirs 100 veikėjų.

, Konferencija atliko svarbių darbų. Šie metai, atsi
minkime, yra prezidentinių rinkimų metai. Dėl to nema
ža žmonių, nepasitenkinančių demokratų ir republikonų 
partijomis, rūpinosi, ar Progresyvių partija statys toms 
vietoms kandidatus.

IR TEN PASKELBTA!
Uruguaj iečių Darbe skai

tome:
Vašingtone veikia kokia tai 

“Europos Rytų ir Centro ko
misija”, susidedanti iš pabė
gėlių. ši komisija dabar pa
skelbė tokį šlykštų melą: “iš 
Lietuvos yra išvežta 2,225,000 
gyventojų.” Bepročių išmis- 
las!

Kad tik bepročiai tokią 
“žinią”

lę gavo ir jau išvyko iš Cle- 
velando į Niujorką gyventi. 
Vaidinasi, skundėjų darbas 
nuėjo niekais.

Kartu tai parodo, kokios 
rūšies demokratai valdo 
“Laisvosios Europos komi-

Kodėl moterys turi būti 
labiau suvaržytos?

Jos “tvojo atgal 
ir laimėjo

Eleanor Deak iš Jermyn,
Pa., ir Grace Patton iš 
Charlotte, N.. C., dirbusios 
armijai, prieš ketvertą ./ 
tų buvo įskųstos kaipo “simf 
versyvės.” Jas atleido is 
tarnybos.

Niekam blogo nepadariu
sios, nesi jausdamos kaltos, 
jaunos tarnautojos nuspren
dė nenusileisti, laikytis sa
vo pilietinių teisių. Jos rei- . 
kalavo pasakyti, už ką jas 
atleidžia. Joms atsakė, kad 
jos dalyvavusios “subversy- 
vių” susirinkime. Jos rei
kalavo priparodyti. Kaltin
tojai priparodymų neturė
jo. Manomai, skundėjai va
dovavosi 1 “sakė, pasakė’’ 
metodą, o gal net tiktai pa
geidavimu tarnautojas įgil-

padėjimas: jos galt apsivai
sinti ir pagimdyti svetimų 
vyrų vaikus. Tas jau skai
tosi įnešimu skirtingo krau
jo į šeimą. Jų vyrai, kuo
met sužino, labai pyksta - 
siunta; sako: kam jie turi 
kitų vyrų kūdikius auklė
ti?... Negalima jų už tai 
barti. Todėl iš moterų rei
kalaujama geresnio užsilai
kymo. Kitas dalykas, joms 
labai nepritinka vartojimas 
prastų žodžių. Jų šlykštūs 
išsireiškimai padaro' labai 
prastą skonį.’ Nors tas ly
giai pažemina ir-vyrus, ta
čiau iš moterų tikisi L_ 
nors geresnio. - Prasta kal
ba skaitosi lyg pasiūlymas, 
arba kreipimas minties į 
blogąją pusę.

Šiuose laikuose, dabarti
nėje krikščioniškoje civili
zacijoje, nedaug tesirandą 
vyrų ir moterų, kurie turi 
stiprią valią nuolatos kovo
ti prieš viliojančias aplin
kybes. Didelė dalis jų ne
išlaiko — pasiduoda pras
tam likimui. Jų nuslydimas 
į blogąją pusę turi kelias 
priežastis: silpnumas, sau- 
mylystė ir neįvertinimas 
šeimyniško gyvenimo. Jie 
rūpinasi daugiau patys sa
vimi, negu, savo vaikais; 
užmiršta, jog turės pasen
ti, tada bus reikalinga sim
patija bei paguoda. Nepa
klausia patys savęs, ar jie 
bus to verti?

Vyrai ir moterys., eidami 
į moterystės stoną, turėtų 
pasiskirti ženybinį gyveni
mą sau už idealą; žiūrėti į 
jį ne kaipo į gerus laikus, 
bet kaipo į rimtą, atsako- 
mingą pareigą. Pilnai su
prasti tėvo' ir motinos’ ro
les šeimyniškąme 
me, kadangi jų 
klaidos arba , prasti pasiel
gimai atsiliepia ne tik ant 
jų pačių, o ir 
Tokiu budu, tėvams prisi
eina tai atsiminti ir susilai
kyti nuo saumylingų ten
dencijų.

Man prisimena : 
poeto A. Vienožinskio išsL aštuntos valandos. Sakiu- 
reiškimas, kur sakoma: “Ar si, jog kalbantiesi su vai- 
jisai iškentėjo pūtimus kinu, kurį jinai labai my- 
šiaurinio vėjo, ar jo nepa- • linti. 
kando piktybių šakia?” i 
Matomai, ir senų laikų po
etai ir kiti rašytojai tin
kamai įvertino padorų gy
venimą; garbino tuos asme
nis, kurie visą savo jaunys
tę kovojo prieš gundančias 
aplinkybes ir išliko neper
žengę paties svarbiausio 
principo. Tūli gali pasaky
ti, kad čia tai religijos’ da-

Skaitant žmonijos istori
ją, tenka sužinoti, jog nuo 
senų gadynių yra užsilikę 
pas žmones tokie papročiai, 
kurie tiesiog pažemina mo
teris, ir trukdo “joms turė
ti lygias, teises' su vyrais. 
Tie netikę žmonių papro
čiai paeina iš tų laikų, ka
da beveik viskas rėmėsi ant 
fiziškos jėgos. Vyrai visuo
met esti kūniškai galinges
ni, todėl turėjo daugiau ir 
teisių.

Pačių žmonių įgyvendinti 
papročiai, kurie tampriai 
rišasi su gyvenimo taisyklė
mis, galima pataisyti arba 
visai panaikinti. Tas vy
riausiai priklauso pačioms 
moterims, jeigu jos panorės 
už tai kovoti... Vieną da
lyką turime įsidėti sau į 
galvą ir visuomet jį atmin
ti, jog niekas ramiu būdu 
nėra atsiekiama. Niekas 
jokių teisių geruoju ne
duoda. Visos teisės, kokias 
mes turime, yra sunkiai iš
kovotos arba griežtai išrei
kalautos.

Bet esti žmonijoje ir to
kios teisės, kurių negalima 
panaikinti, kadangi jos pa
eina nuo pačios gamtos. 
Nežiūrint, kaip skaudžios 
jos nebūtų, prisieina palai
kyti draugijoje, ir sulyg jo
mis gyventi. Kad gyventi 
sulyg gamtos patvarkymu, 
moterys turi didesnę atsa
komybę: visko iš jų dau
giau reikalaujama. Gal kai 
kurie asmenys paklaus, ko
dėl taip? Todėl, kad jos 

I moterys. ■ Jos pastoja mo- 
mais nieko negalima atsiekti, reikia finansinės paramos, tinomis, gimdo ir auklėja 

ubrusti, sukaupti spėkas išlaikymui j naują .gentkartę;.

galėjo paskleisti, 
pilnai sutinkame. Pasiro
do, tos rūšies žinios iš Wa- 
shingtono yra skleidžiamos 
po visą pasaulį. Jomis ga
li tikėti tik neišmanėliai.

-

PAS JUOS
Laisvėje buvo rašyta, jog 

smetonininkas V. Rastenis, 
buvęs Lietuvos tautininkų 
(fašistų) generalinis sekre-

Šiemet bus renkami visi Kongreso žemesniojo buto at- torius, pasiryžo ^ie- 
’ stovai; šiemet bus renkamas trečdalis senato. Šiemet j tuvos sekcijos vedėjo vie- 

bus renkama nemaža valstijinių seimelių narių, guber- tą National Committee tol 
Hatorių ir kitokių pareigūnų. Taigi šie metai, politiniu Free Europe centre Niu- 
atžvilgiu, svarbūs metai.

Progresyvių vadų konferencija nutarė turėti savo kan
didatus prezidento ir vice-prezidento vietoms. Tam tiks
lui tapo paskirta speciali komisija, vadovaujama partijos 
pirmininkę Elmer Bensono. Komisijon įeina: Earl 
Dickerson, William Miller, Vincent Hallman, Hugh Bry- 
sor, Fred Stover, James Imbrie, Katherine Van Orden, 
Senora Lawson, Alice Liverwright, Florence Luscomb, 
Vito Marcantonio, Dr. W. E. B. DuBois, John Abt, John 
T. McManus ir partijos sekretorius Baldwin.

Tai vis žymūs vyrai ir moterys, atstovaują vakarines, 
vidurvakarines ir rytines valstijas.

Komisijos darbu bus ne tik surasti ir pasiūlyti būsi- 
' mam partijos suvažiavimui kandidatus prezidento ir 

vice-prezidento vietai, bet taipgi pasiūlyti kandidatus 
ir koRgresmanų ir senatorių vietoms,—kandidatus, ku
rie visų-pirmiausiai stoja už taikos pasaulyj išlaikymą.

Kai kur, atrodo, Progresyvių partija sieksis sudaryti 
bloką su kitomis grupėmis., statant kandidatus.

Ne visur tai bus galima atlikti, tačiau liaudies par
tijos tikslu turi būti: daryti viską, kad būtų išgelbėta 
taika, kad būtų išlaikytas Teisių Bilius, kurį kapitalis
tinių partijų reakcininkai siekiasi sužlugdyti.

• stovai; šiemet bus renkamas trečdalis senato

PROGRESYVIŲ PARTIJOS nacionalinis komitetas 
pateikia sekamą keturių punktų programą Amerikos 
žmonėms: , * .

1. Baigti karą Korėjoje; Jungtinės Valstijos privalo 
siūlyti sušaukti penkių didžiųjų konferenciją visiems di
diesiems nesusipratimams pašalinti.

2. Grąžinti kraštą į taikos ekonomiką; sumažinti lė
šas ginklavimuisi; Įvesti tikrą-ryškią kainų ir pelnų kon
trolę; baigti algų sušaldymo politiką; skirti didesnį biu
džetą žmonių gėriui kelti.

3. Pilna lygybė negrams,—garantuoti jiems įstatymi- 
‘ niu keliu pilnas civilines teises.

4. Padaryti galą mccartyjizmui, mccarranizmui, mc- 
grathizmui ir taft-hartleyjizmui; atmesti Smitho ir Mc- 
Carrano aktus, sugrįžti prie Teisių Biliaus.

JAUNUTĖ, bet gaji Progresyvių partija, kaip mato- 
.me, ryžtasi didiesiems darbams dirbti.

Jos nutarimai sakyte sako kiekvienam, kuriam rūpi 
taika ir žmonių gėris, amerikiečiui: stokite mums talkon. 
Mūsų pačių ir mūsų krašto, ateitis priklauso nuo to, kiek 
mes darbuosimės ir kovosime.

VAKARŲ VOKIETIJOJ
KLAIDĄ DARO tie, kurie tiki tūlos komercinės 

spaudos ir radijo pranešimams, būk Vakarų Vokietijoje 
“viskas gerai.”

Du Niujorko Timeso bendradarbiai šiomis dienomis 
pateikia apie tą kraštą įdomių žinių, rodančių, jog ten, 
kaip ir kituose kapitalistiniuose kraštuose, turčiai tur
tėja, o darbo žmonės skursta baisų vargą.

Štai, Anne O’Hare McCormick, paminėto dienraščio 
koluYnništė, rašo: “Didelė proporcija (Vakarų Vokieti
jos) gyventojų, apie 30 procentų, gyvena sąlygose beveik 
tiek pat blogose, kokiose gyveno tuč tuojau po karo..

Tiesa, markė sustabilizuota; tiesa, fabrikai dirba, an
glies kasyklos taip pat, tačiau bedarbių yra arti du mi
lijonai.

Apie 20 procentų gyventojų gyvena iš visokių pensi
jų, bet tos pensijos yra labai mažos.

j Kitas to paties dienraščio korespondentas Bonnoje, 
*4 Jack Raymond, rašo, jog. daugelis vokiečių šeimų nebe

gali gauti šmotelio mėsos šiokiomis dienomis, jei garma, 
tai tik šventadieniams. > Tikros kavos taipgi žmonėš 
tegali nusipirkti tik retkarčiais; koko, keikso bei kito
kių gardėsių daugelis žmonių tegali tik matyti, o ne 
naudėti.

Nor\statyba vykdoma, tačiau daugybėje miestų tebė- 
. riogso gkįuvėsių krūvos, likusių iš karo meto. Milijonai 

žmonių tebegyvena griuvėsiuose, vispkiesė^lindynėse, 
■ ir 11.
i Viskas labai pabrango ir4ebebrangsta.

žodžiu, gyvenimas darbo žmonėms tebesunkėja, tuo
met, kai turčių klasė tebelobsta.

jorke.
Sužinoję tai, jo sėbrai 

klerikalai ar kurie Ras- 
tenį skundė ir. jau buvo 
skelbta, kad jis tos vietos 
negaus.

Dabar Dirva

SLA NOMINACIJOS 
PASIBAIGĖ

Pasibaigė SLA nominaci
jos į pildomąją tarybą. Pa
sak spaudos, sekami asme
nys buvo nominuoti:

Laukaitis —- gavo 1,578 
balsus, BagoČiuš — 607. Kali
nauskas — 374 ir Gegužis — 
121. Į vicepirmininkus: Dar- 
gis — 2,200 ir Grybiene —90. 
I sekretoriui. Dr. Vinikas opo
zicijos neturėjo. Jis gavo 
2,371 balsą. Į iždininkus: 
Gugis — 1,442, Ginkus —514, 
Trečiokas — 413 ir Čaplikas 
—237. Į iždo globėjus — Mi- 
kužiūtė — 1,707, Mačėnas —■ 
1869, Devenienė — 743, Ar
lauskas — 223, Budveitis — 
243. Į daktarus kvotėjus: Dr. 
S. Biežis — 2,385 ir dr. A. 
šliupaitė — 112.

Bagočius, kaip žinia, mi-

Lcl- 
ko | ti.

__  praneša, ręs, tuo būdu jis rinkimų 
kad Rastenis tą šiltą viete- sąraše, nebus.

Žinios Laisves Reikalais
Šiuom tarpu pats vyriausias dalykas stovi prieš mus, 

tai Laisvės bendrovės>< dalininkų suvažiavimas. Jis 
įvyksta sekantį sekmadienį, sausio (Jan.) 27 d., Liberty 
Auditorium, 110-06. Atlantic Ave., Richmond Hill, N., Y. 
Pradžia 12 vai. dieną. Po konvencijos, vakare, bus ban
ketas.

Gražių pasveikinimų gauname suvažiavimui ir gausių 
dovanų dienraščiui tąja puikia proga. Prašome pasi
skaityti:

“Sveikiname Laisvės Bendrovės dalininkus ir linkime 
sveikatos ir ištvermės, svarstant bendrovės reikalus.

Linkėjimai yra gražus dalykas, bet vien tik linkėji- . . v 1 . • 1 < • • 1 • /»• '' __ —
Reikia visiems s
Laisvės dar ilgiems metams, kad su juom skleisti ap- 
švietą tarp lietuvių.

Čią randate dienraščiui Laisvei $43.00 dovaną nuo 
LLD 145 kuopos narių. Los Angeles, Calif.

, Aukojo sekanti asmęnys;
M. K. Kuršėniškis
J. Moksovedis............. ..........
P. Reuba ;............................
LLD 145 kuopa ........... .
Jonas J. ir Mary Q. Pilkiai

Po $1; Stanley Petravičius, O. ir G. Bernotai, F. ir 
B. Shalingai, Antanas, J. ir P. Pūkiai, E. Kable, W. 
Požer, N. Ginius, Felix Prūsas, J. K. Btttman, J. Ra
džiūnas, Charlies, Draugas, M. it A. B., J. Philip, P. X,
J. Norkus, Anna Babrauskienė.”
Bravo, californiečiai! Skambus pasveikinimas, puiki 

dovana dienraščiui. ' Realus pagrindas išlaikymui dien
raščio Laisvės dar ilgiems metams.

Skaitykime dar vieną malonų laiškelį:
“Sveikiname Laisvės suvažiavimu, kuris įvyksta sausio 

27, 1952, ir tariame—
Lai gyvuoja Laisvė, darbo žmonių laikraštis!
Čekis $5.00, tai dovana Laisvei.

Geriausių linkėjimų varde ALDLD 32 kuopos, 
J. Didjun, New liaven, Conh.”

Dėkui, kaimynai newhavenieciai, už gražius linkėji
mus ir dovaną. . < .

Atsinaujindami prenumeratas, prisiuntė po dešimtinę; 
reiškia, po $3.00 aukoja dienraščio išlaikymui šie gera
dariai : .

M. Rapoliene, Tacoma, Wash.............. . .
Paul Martin, Bridgeport, Conn. .....
Zigmont Kondrat, Grand Rapids, Mich
K. Boinauskas, Philadelphia, Pa. ____
M. Gudat, E. St. Louis, Ill. ...............
Iš anksčiau suvažiavimo proga dovanų dienraščiui 

buvo. $128, dabar gavome $59.00, viso turime $187.00
Dėkojame visiems, suteikusiems dovanų, ir kviečiame 

visus į suvažiavimą ir banketą. Dar norime paprašyti, 
kad iš anksto įsigytumėte banketo bilietus. Kaina $3.00.,

\ • Laisvės Administracija

$10.00 
. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 2.00

$3.00
3.00
3.00
3.00
2.00

Andai vienas korespondentas' rašė, jog Vakarų Vo
kietijos žmonės jau geriau gyvena nei Anglijos darbo 
žmonės. Jeigu taip, tai galima įsivaizduoti, koks sun
kus. anglų darbininkų padėjimas!

* Į Vakarų Vokietiją Amerika sukišo bilijonus dole
rių ir dar vis tebekiša/ <■ .

Jei Vakarų Vokietija bus įtraukta į Atlanto Paktą, jei 
jai bus uždėta didesnė ginklavimosi našta, tuomet" ten 
gyvenimas dar labiau pasunkės.

Štai, kodėl toliau savo nosies numatą vokiečiai nūnai 
reikalauja, kad Vokietija’būtų suvienyta, kad ji nebūtų 
ginkluojama. . .. ’

; jos esti 
stambiais faktoriais repro
dukcijos klausime. Didesnė 
dalis šeimos atsakomybės 
remiasi ant moterų. Iš ki
tos pusės, pati gamta sutei
kia joms daugiau ištvermės 
ir pakantrumo.

Pirmiausiai paimkime 
šeimynišką gyvenimą iš 
ekonomiiško atžvilgio ir 
rimtai pastudijuokime jį, o 
surasime, kad jos daugiau 
prisideda savo darbais, ne
gu vyrai. Mes nekalbame 
apie tas moteris, kurios es
ti turtingos, .gali pasisam
dyti tarnaites. Jos tiktai 
pagimdo, paskui pinigais 
išsivaduoja iš motiniškų 
pareigų. Čia eina kalba 
apie tas moteris, kurios tu
ri pačios viską atlikti. Jų 
stubų darbai būna nepabai
giamais. Jeigu stubos ne
tvarkoje — jos kaltos. Jei
gu vaikai nešvarūs' ir jų 
drabužėliai nečysti — jos 
kaltos, ir tt. • O vis tai rei
kia darbo.

Dabar paimkime šeimos 
garbę, taip pat surasime, 
kad iš moterų daugiau rei
kalaujama . Tūli vyrai, pro
gai pasitaikius, kai kada 
lytiškai žaidžia su kitomis 
moterimis. Kiti žmonės, 
kad ir sužino, perdaug 
triukšmo nekelia. ' Jų žmo
nos irgi jiems už tat atlei
džia, kadangi daug žalos 
šeimai jie ir nepadaro, tik
tai ant visados tampa ne- 
beištikirhais savo pačioms. 
Bet jeigu moterys pasikėsi
na lytiškai žaisti su kitais 
vyrais, tai jau kitas daly
kas. Kiti, sužinoję apie tai, 
daugiau jas apšneka; vadi
na jas ištvirkėlėmis bei pa
leistuvėmis, ir tas dar nesi
baigia su jomis. Jeigu jos 
turi dukteris, dažnai yra 
pasakoma: kokia motina, 
tokios ir dukterys^

Moterų būna visjai kitoks

Atleistosios kreipėsi į 
teismus, pareikalavo at- 
steigti joms darbus. Bylinė
jimasis tęsėsi ketverius 
metus. Pagaliau pripažip- 
ta, kad jų atleidimui iš t 
nybos ' nebuvo pagrind 
kad joms turi būti atsteigTSi 
tarnyba ir atmokėta už ne
dirbtą laiką tiek, po kiek 
jos būtų uždirbusios tarny
boje. Armija jų atsiprašė.

Bylai pasibaigus, mote- . 
rys jau turėjo kitus darbus. 
Gal jos grįš, gal negrįš ’tar
nybon armijai. Tačiau jos 
džiaugiasi, sudavusios smū
gį netiesai ir persekiojimui 
žmonių.

Jų byla primena kadaise 
-skaitytą senknygėje, vadi
namoje šventraščiu, būk 
Kristus pataręs . suduotam 
per žandą asmeniui atsukti 
kita pusę veido, kad ir ton 
suduotų. ' Ta teorija j&an 
visuomet atrodydavo iJRkio 
nors žmonių išnaudotojo 
įra/šytbi: knygon ir Kristui 
primesta. Atrodo, jog ir 
tos merginos kvailybės at
sukti kitą žanuą nepripaži-

£yvem"|no, jos užpuolikams pilietiš- 
padarytos ^vojo atgal ir laimėjo. •

ir ant jų vaikų. Įgj bent pasikalbėjo!
i ravQiTic nrisi. * ’ *

' Los Angelės mieste viena
i gražuolė įėjo viešojon tele-, 
fono būdukėn ir iš ten kal- 

žinomo Į bejosi su kuo nors per pus-

jisai iškentėjo

jokio dėmesid. Kaip tai ne- i 
būtų, turime ] ' 
kad tai yra teisybė.

Geriausias būdas pride-1 
ranciai užsilaikyti, tai būti 
užsiėmusiais kokiu nors 
naudingu darbu. Jauniems 
žmonėms, turint liuoso lai
ko, esti dąug pasirinkimų. 
Gali darbuotis kaipo visuo
menininkai arba pasiskirti

Kadangi visa tai jai kai
navo tiktai penki centai 
(vietiniam pašaukimui tiek 
temokama ir kalbėjinlfei 
laikas neribotas), atroao, 
kad panelė bene bus buvu
si panaudota agitacijai už 
pakėlimą kainų ar bent ap- 
ribavimą laiko.

’ Seimininkėms
pripažinti, Sriltba su Mėsos šmoteliais

lengvaiyra kiekvienam 
prieinama, ar tai būtų ta
pyba, skulptūra, muzika, 
drama, poezija ir tt. No
rint būti dorais, reikia at
minti tą posakį: Nedaryk 
to kitiems, ko pats nenori, 
kad tau kiti darytų. Už 
gerus darbus dėl visų vi
suomenė visuomet atsimo
ka. Gerbia tokį asmenį, ku
ris prisilaiko doros princi
po ir nuveikia ką nors ge
ro liaudžiai. S. B.

Pusė’ svaro liesos jautie
nos ‘

3 šaukštai kokių riebalų 
(gerai nuo lašiniukų)

2 svogūnai 
žalias pipiras 
morka 
pasternokas (parsnip) 
Tnemažos^ tomatės (po

midorą
Supiausfr 

lio didumo 
šmoteliais ir pakepink ant 
skaurados iki gražiai ap- 
rus. Turėk smulkiai su
kausčiusi daržoves, supilk 
sartu su mėsa į g^rai už
dengiamą puodąp* užpiįjk 
apie kvortą ir pusę vt^n- 
dens ir virink iki mėsa bus 
gatava. Jei jautiena nėr 
kieta, užteks apie pusės va-

(Tąsa ant 3 puslapio) ■'

atės (po-

mėsą apie C0- 
keturkampiais

2 pusl.-Laisvž (Liberty)-Trečiadien., Saujio-Jan. 23, 1952
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Lietuvių tautos 
istorija
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II.
LIETUVOS LIKIMAS 19 ŠIMTMEČIO PRADŽIOJE '' N
Trečiuoju lietuvių lenkų valstybės išdalinimu Lietu

va, kaip jau sakėme, buvo perskirta į dvi dali. Dabartinė 
Suvalkų gubernija teko Prūsams, o likusi dalis buvo pri
jungta prie Rusijos. Iš jos padarė lietuviškų guberniją. 
1801 m. lietuviškąją gyberniją padalino į dvi dali: į Vil
niaus ir Gardino gubernijas, o 1842 m. nuo Vilniaus gu
bernijos atskyrė Kauno guberniją.

Prisijungusi Lietuvą prie Rusijos, carienė Katarina 
įvedė čion rusišką tvarką. Šalies valdymą pavedė valdi- 
ninkamš. Ypatinga atidžia buvo atkreipta į tikėjimo rei
kalus. Uždraudė katalikų vyskupams susižinoti stačiai 
su Roma. Gudijoj ji paliko jezavitus. Panaikino visas 
unitų vyskupijas, išskyrus vieną Polocko vyskupiją.

Daugiausia nukentėjo sodiečiai baudžiauninkai. Nors 
paimdama Lietuvą (1795 m.) carienė Katarina išleido 
manifestą, kuriuo pasižadėjo palikti Lietuvoj seną tvar
ką, tačiau iš tikrųjų kitaip išėjo. Ji pirmutinė įvedė 
Lietuvoj pagalvę ir rekrutų ėmimą. Lietuvos dvarinin
kams carienė suteikė tokias pat teises su baudžiaunin
kais elgtis, kokias turėjo Rusijos dvarininkai. Šitai di- 
įdžiai apsunkino baudžiauninkų padėjimą Lietuvoj. 
^Mat, Rusija ir apšvietimu ir ekonominiu išsilavinimu 
stovėjo daug žemiau už Lietuvą. Rusijoje baudžiaunin
kai buvo tikri pono vergai. Ponas visuomet galėjo par
duoti baudžiauninką be žemės. O Lietuvoj lig tol buvo 
galima parduoti tiktai žemę,, o baudžiauninkai eidavo 
drauge su žeme, ant kurios gyveno.

Katarinos įpėdinis ir sūnus Povilas, tapęs caru, buvo 
malonesnis. Lietuvoj ir Gudijoje vėl įvedė Lietuvos sta
tutą ir leido bajorams vėl rinktis į pavietų seimus. Sei
mai galėjo rinktis kas treji metai. Tuose seimuose bajo
rai rinkosi iš savo tarpo teisėjus, valdininkus ir guber
nijų ir pavietų bajorų vadus (arba maršalkas), kurių 
pareiga būti tarpininkais tarpu valdžios ir bajorijos. 
Tiktai bajorams buvo leista laikyti dvarus ir būti valdi
ninkais. Be to, dabar bajorus visiškai atleido nuo tarna
vimo kariuomenėje. Tą sunkumą valdžia uždėjo vien ant 
valstiečių baudžiauninkų. O tarnavimas kariuomenėje 
tuomet buvo baisus. Tarnauti reikėdavo 25 metus. Afi-
ceriams buvo duota teisė rykštėmis ar lazdomis nors 
nnrtinai užplakti kareivį už mažiausią nusikaltimą.

Tuomet pervis labiau buvo bijoma laisvamanybės, kuri 
platinosi po prancūzų revoliucijos įtekme. Caras Povi
las palaikė Lietuvoje katalikybę, kad ji malšintų laisva- 
manybę. ' Tam tikslui padidino vyskupų skaičių. Visas 
vyskupijas aprūpino vyskupais ir sufraganais (pavys- 
kupiais), Ypatingą atidžią caras Povilas atkreipė į jeza
vitus, kuriuose matė uoliausius laisvamanybės naikinto
jus. 1800 m. caras paliepė vėl atiduoti jezavitams Vil
niaus vyriausiąją mokyklą, drauge su visomis mokyklo
mis, esančiomis Lietuvoj ir Gudijoje. Paliepė taip pat 
grąžinti jezavitų turtus.

Neužmiršo ir unitų. Vėl atidarė dvi Katarinos panai
kintąsias unitų vyskupijas.

' Povilas viešpatavo tik 5 mętus.
Jo sūnus ir įpėdinis Aleksandras I buvo išaugintas 

laisvose pažvalgose ir pirmais savo caravimo metais elgė
si kaip tikras laisvamanis. Patapęs caru, Aleksandras I 
tuojau panaikino jezavitų broliją. Paimtas iš jų Lietu
vos mokyklas atidavė į pasaulines rankas. Vilniaus 

^pokslo apygardos globėju paskyrė savo draugą lenką 
v&rtoriskį. Tais pačiais (1803) metais Vilniaus vyriau
siąją mokyklą pakėlė į universitetą. Jo laikais Vilniaus 
universitetas buvo aukštai pakilęs ir plačiai pagarsė
jęs. Tarp jo profesorių ir auklėtinių atrandame nema
ža žinomų, užsitarnavusių vyrų. Vilniaus universiteto 
profesoriai: Sniadeckis, Lelevelis, Jundzila — vis tai 
pagarsėję mokslo vyrai. Tarp Vilniaus universiteto auk
lėtinių atrandame dainius: Mickevičių ir Slovackį, isto
rijos ir apysakų rašytoją Kraševskį, Chodzką ir kitus 
pasižymėjusius vyrus. Visais čia paminėtais vyrais gė-. 
risi lenkų mokslas ir raštija, nes rašė jie lenkų kalba.

(Bus daugiau)

Hartford, Conn
Laisvės Choro dainininkė ir 

pianu pagelbininkė Florence 
Muleranka susirgo sausio 15 
d. Buvo nuvežta į Hartford 
ligoninę ir 16 sausio buvo pa
daryta operacija ant aklosios 
žarnos. Operacija sėkmingai 
pasisekė. Florence dabar jau 
sveiksta po biskį. Gal ne .už 
ilgo sugrįš į namus po num. 
30 Squire St. Choro Narys

KLAIDOS PATAISYMAS

Pastebėjau Laisvėje sausio 
5 d. iš Philadelphijos sveiki
nimus Senam Vincui. Praleis

ta vardai birighamtoniečių J.
A. žemaičių, kurie 
$1.25.

Atsiprašome.

aukojo

LIGONIS
Susirgo Povilas Mikolajfi

nas, yra išvežtas į Wilson Me
morial ligoninę, Johnson City. 
Aplankykite jį ^rba atvirutę 
pasiųskime į ligoninę arba į 
namus: 49 Hazel St., Bingham 

ton.
Nuo savęs velinam jums, 

Paul, greitai susveikti.
A. J. K. Navalinskai

Visų prašome iš anksto įsi
gyti Laisvės Jbariketo bilietus. 
Kaina $3.00.

Banketas įvyks sausio-Jan. 
27, 1952.

Bilietai šiam puikiam pokiliui parduodami iš anksto; 
skubinkitės įsigyti.

v t* n

Bethlehem, Pa.
1951 metų gruodžio men. 

mirė Aliasius žavis (Tana- 
vičius), kuris gyveno Conner
ton, Pa. Koki trys mėnesiai 
atgal pagavo paralyžių- į kai
riąją ranką ir koją. Dvi savai
tes išbuvo ligoninėje ir “pa
sitaisė.”. (Jisai man taip ra
šė).

Gruodžio 23 d. iš Allentown, 
Pa., mūsų dukra Pranutė Erd
man paskambino man telefon. 
kad atvažiuočiau pas ją. Sa
kė, kad ji gavus telefonu pra
nešimą iš Connerton, Pa., jog 
dėdė gavęs “stroke.” Ji va
žiuos'ir mane nuveš. O aš ne
galėjau nė iš lovos pasikelti. 
Išgulėjau dvidešimt dienų. 
Jeigu aš būčiau buvęs sveikas, 
tai jojo šeimininkė, nebūtų ga
lėjusi krėsti juokų iš numirė
lio. Mūsų duktė Pranutė sa
kė, kad dėdes palaikus*šeimi
ninkė nugabeno į bažnyčią, 
ir kunigas palydėjo net į ka-

I pus.
Aš žinau, kad mano brolis 

buvo bedievis. Ar tai gražu 
juoktis iš numirėlio?

Aliasius žavis buvo neve
dęs, paėjo Lietuvoje iš Darsū
niškiu miestelio, Vilniaus rė- 
dybos. Išvažiavo į Ameriką 
1903 metais. Aš dar buvau 
mažas, tai neatsimenu, ar tai 
buvo pavasarį ar vasarą. Da
bar, kai mirė, turėjo apie 65 
metus amžiaus. Aš buvau tre
čias po juomi.

Aliasius atvažiavęs į Great 
Neck biskį padirbo ant far- 
mos. Paskui atvažiavo į Bliss- 
ville, N. Y., pas Marčių ir 
Katriną Balčiūnus. Gavo dar
bą “asikaunėje,” Nickel & 
Copper Co. Buvo stiprus* ir 
netinginys vyras. Tėvam siūs- 
davo po 60 'rublių kas mėnuo. 
1907 metais atsiuntė man lai
vakortę ir 50 rublių, kad at
važiuočiau pas jį. Aš buvau 
tik 13 ir pusės metų berniu
kas. Laivu Umbria, Cunard 
Line, atvažiavau į Kaslegarnę 
1907 metų liepos 2 d. Jisai 
gyveno paš našlę iš Brazilijos 
Tamošiūnienę. Daviau, tele
gramą tuo adresu, kad aš pri
buvau. Bet taip pasitaikė, kad 
jis buvo susipykęs su šeimi
ninke ir išėjęs kiton vieton 
ant burdo. O ta davatka ne
davė jam žinoti, kad jis gavo 
telegramą nuo brolio. Išbuvau 
penkias dienas blakėse. Tai 
tau ir katalikai!

Liepos 7 d. mano brolis 
Aliasius su Juozu Dambraus
ku netyčiomis atvažiavo ir ra
do mane. Net verkiau iš 
džiaugsmo, pamatęs tokį “po
ną.” Jis parsivežė mane pas 
save, aprėdė, nupirko du siū
tus. Ant rytojaus sukvietė sa
vo draugus ir iškėlė puotelę 
prie bačkutės alaus ir užkan
džių. Ir sako: “žiūrėk, broli 
Pranuk, neik dirbti, nes dar 
tu per jaunas, turėsi eiti į škū- 
lę.” Jisai dar turėjo banke 
$3,000. Bet aš ir Juozas Bal
čiūnas trečią dieną nusękėmc 
Leoną Petkevičių (jau miręs, 
mano švogeris), į aliejinę, 
Standard Oil Co. Atėję ant 
dokų radome daugiau proleta
rų. Mane pamojo pirštu bosas 
ir sako: “You want to work?” 
“Yes,” sakau (mano tėvas, 
buvęs Amerikoje, mane tiek 
išmokė angliškai).

Bet tuo tarini mano brolis 
pradėjo gerti arielką. Nume
tė darbą, praleido pinigus. 
Užėjo krizė, o jis vis gerdavo. 
Turėjo daug nelaimių, vis per 
tą arielką. Kartą. girtas atsi
stojo viduryje relių, kad su-

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

. ■ *■ . ■ /

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit Nuteiksime 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 i'

- lt 1 ■ - -    - - ■' -.................................................................... ,r M I ■■■■ .O.

laikyti, gatvekarį. Motorma- 
nas paleido gatvokarį ir jį 
pervažiavo. Sugrįžęs iš ligo
ninės jau labai greitai pasi
gerdavo. Anglies kasykloje 
Gilberton, Pa., jam sužalojo 
koją. Buvo tvirtas ir. labai 
darbštus. *•

Lai būna lengva, mielas 
broli, tau šaltoji žemelė.

F. Žavis

Waterbury, Conn.
Gruodžio 25 d., Kalėdų 

dienoje, staiga mirė Michael 
Buinauskas, 59 metų. Gyveno 
15 Greenmount Ter. Daktarui 
apžiūrėjus, pripažino, kad mi
rė nuo širdies sustojimo. At
vyko į šią šalį iš Lietuvos apie 
40 metų tam atgal.

Iš užsiėmimo buvo kriau- 
čįus ir per daug metų dirbo 
Louis Freedman’s krautuvėje, 
Naugatuck, Conn.

Paliko nuliūdime savo mo
terį Oną, vieną dukterį Mrs. 
James Modena, kuri gyvena 
Long Island, N. Y., tris sūnus, 
Stanley, Joseph ir William. 
Visi trys gyvena Waterbury. 
Ir aštuonis anūkus.

Velionis buvo gero būdo 
žmogus ir progresyvio judėji
mo rėmėjas. Per daugelį me
tų buvo Laisvės skaitytojas'ir 
Literatūros Draugijos narys, 
ir visuomet paremdavo mūsų 
judėjimą, atsilankydamas į 
parengimus ir su aukomis. "

Mes išreiškiame gilią užuo
jautą jo moteriai ir visai li
kusiai šeimynai.

Taipgi sausio 8 dieną mirė 
Vincas Kulikauskas, 61 metų 
amžiaus. Gyveno 245 Riversi
de St., Oakville, Conn. Atvyko 
į šią šalį iš Lietuvos apie 40 
metų tam atgal.

Prigulėjo prie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo ir buvo 
narys Lietuvių Piliečių Politi
nio Klubo.

Paliko nuliūdime savo mo
terį Marthą, keturis sūnus — 
Vincent, John, Joseph ir Ge
orge (visi gyveįia Oakville) ir 
keturias dukteris — Mrs. John 
Kriaučiūnas ir Mrs. Charles 
Sabis, Oakville, Mrs. Cadman 
Butkus, Bethlehem, . ir Miss 
Alice Kulikauskas, Oakville. 
Taipgi paliko 4 anūkus.

Velionis buvo' gero būdo 
žmogus ir per daugelį metų 
buvo Laisvės skaitytojas.

Beveik visą laiką dirbo prie 
sunkių darbų Scovill Mfg. Co. 
Prieš paskutinius kelis metus, 
del ligos, jau buvo sustojęs 
dirbti.

, Kuomet tekdavo atlankyti 
tą draugą, jis visuomet skūs- 
davos, kad jam ta liga parei
na nuo darbo dirbtuvėje. Pra
eito karo metu jis dirbo dirb
tuvėje prie parako, kur už
taisydavo bombas su paraku, 
ir sako, kad parakas įsigavo į 
jo kraujo sistemą ir nuo td 
gavo nervų suirimą. Ir dakta
rai negalėjo pagydyti jį.

Mes išreiškįame gilią užuo
jautą jo moteriai ir visiems li
kusiems šeimos nariams.

M. Svinkūniene

Chicagos Žinios
Mūsų šauniųjų 
kultūriečių veikla

Amerikos Liet. Moterų Kul
tūros Klubo narės/ pavyzdin
gai pradėjo 1952 metus. Pir
mas šių metų susirinkimas bu
vo skaitlingas ir visuomenes 
reikalais rūpeštingas.

šių metų valdyba veik' ta 

pati, išskyrus prot. raštininkę. 
Ilgus metus tą pareigą ėjusi 
M. Plečkaitienė šiemet, blogos 
sveikatos verčiama, pasitrau
kė, bet afyelnais klubo reika
lais, galima tikėtis, ji nesi
liaus veikus. Jos vietą užėmė 
S. Mažeikienė.

Susirinkimui pirmininkavo 
M. Dementienė. Valdybos 'ra
portai rodė, kad mūęų klubas 
1951 metais nei vienam svar
besniam reikalui neatsisakė 
aukauti. O kad ižde vis ran
dasi tam finansų, reikėjo na- 
mažai pasidarbuoti. Apart 
valdžios bono ($100) dar iž
de buvo $207.82.

Su šiuo susirinkimu ta skait
linė žymiai sumažėjo. V. And
ruliui atsikreipus su sveturgi- 
mių reikalais, klubas paskyrė 
$25, kurie bus įteikti pasvei
kinimui Abner Green jam 
rengiamam bankiete vasario 
9 dieną.

Pirmininkė U. Juodaitiene 
priminė, kad pabaigoje šio 
mėnesio įvyksta “Laisvės su
važiavimas. Tame suvažiavi
me skambės ir mūsų klubo 
vardas. Iš iždo paskirta $5; 
narės dar pridėjo sekamai: 
M. Dementienė $2; po $1: 
Ona Tautvaišienė, Ona Moc
kienė, U. Juodaitiene ir A. 
Jonikienė. Viso $11.

Išrinkta delegatėj į Civil 
Rights Congress konferenciją 
sausio 19-20. Tam tikslui irgi 
paskirta delegatės užsiregis
travimui doleris ir aukų pen
ki.

Ant laiško “Vilnies” baza- 
ro reikalu nutarta skirti iš 
iždo $15 nupirkimui dovanos, 
kuri, bus išleista laimėjimui.

Penkiolika narių pasirašė 
peticiją, išleistą Illinois Peace 
Assembly tautinių grupių ta
rybos. Prie parašo visos dadė- 
jo ir smulkią auką, viso $3.55.

Drg. P. K. aukavo sveturgi- 
mių gynimui $10 ir “Vilniai 
$5.

Iš čia paduotų faktų pilnai 
sutiksite, kad mūsų susirinki
mas buvo gražus ir našus.

Vasario susirinkime turėsi
me prelekciją. Ją žadėjo pri
ruošti B. Senkevičienė genoci
do klausime. Bus žingeidu ir 
naudinga.

Tęskime tą gražų pavyzdį 
šio pirmo šių metų susirinki
mo, visos dalyvaudamos vasa
rio susirinkime. Korespond.

SKELBKITĖS LAISVeJE
UžraAyldt Laisve Savo Draugui-

DIENRAŠČIO LAISVES

RANICFTAfi BAIHRwt IAO
ir DALININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Įvyks Sekmadienį

Sausio 27~ft«| { J«iiiu«ii?y ) r 1952
....................... . I , r 'f

Suvažiavimo pradžia 12-tą vai. dieną; vakarienė — 6 vai. vakaro 
Šokiai seks tuoj po vakarienės

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

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

Geo. Kazakevičiaus Orkestrą

v

Šeimininkėms
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

landos, 'bet jei kieta mūsa, 
tai gali reikėti virinti ir va
landą ir pusę.

Pridėk prieskonių pagal 
savo skonį. V.

Žuvies pokas lengviau 
nueina nuo indų pamerkus 
juos druskuotame vande
nyje. Jei dar atsiduoda, ir 
į plaunamąjį karštą vande
nį įdek druskos. Pokas nu
eis su druska ir garu.

Shrimps nemėgsta, pervi- 
rimo. Sudėk į verdantį van
denį. Atkaitus iki pradėji
mo virti, pristabdyk ugnį, 
kad nevirtų, tik kaistų. Pa
laikyk 5 minutes. Laiką 
skaityk nuo atvirimo jau 
sudėjus shrimps.

Apsaugoti salotas nuo 
rūdyjimo reikia padėti šal
dytuve, suvyniotas drėgnu 
abr ūsiukų ar plastikine po- 
piera ar audiniu.

Atskirti baltymą nuo trynio
Lengviausias būdas at

skirti kiaušinio baltymą 
nūo trynių yra suleisti 
kiaušinį į Veikutę. Balty
mas išvarvės, trynys pasi
liks. Tiesa, vienas kitas 
trynys gali sutrūkti. Bet 
nuo susimaišymo' apsaugos 
ta pati taisyklė, kurią bu
drios šeimininkės vartoja 
apsaugojimui visų kiauši
nių nuo galimo pasitaikyti 
vieno sugedusio — kožną 
kiaušinį muša į atskirą 
bliūdelį, tik patikrinus su
pila į bendrąjį.

Nori turėti namie 
petruškų ?

Mėgstančios vartoti prie
skoniui petruškas gali vi
suomet turėti šviežių, au
gančių virtuvėje ant palan
gės. Seniau jas augindavo 
dėželėję ar vazone. Bet' da
bar atrado, kad jos švariai 
ir gražiai aįiga kempinėje 
(sponge), i Jon pabarsto sė
klas, padeda lėkštėn ir vi
suomet laiko drėgną.

Pačios sėklos, vandens ir 
saulės. šviesos užtenka pe- 

k

truškoms sudygti ir sula
poti.

♦

Išlukštentus riešutus rei
kia laikyti sandariai užda
rytus, vėsioje, sausoje ir 
tamsioje vietoje arba ne
peršviečiamame inde.

Tarkuotos morkos pa
skanina paukštienai ar ki- ■ 
toms mėsoms kemšalą.

Liežuvis lengvai nusilups, 
jeigu išvirusi perleisi šaltu 
vandeniu ir tuojau lupsi.

Norint paduoti ryžius la
bai sausus, išvirus, nusun
kus, supilk pasklidai blėton 
ir palaikyk vidutiniai karš
tame pečiuj e'apdžiūti.

Pattern 9252 in Teen sizes 10, 
12, 14, 10. Size 12 blouse, petti
coat, 4 yards 39-inch; skirt, 8% 
yards 35-ipęh jpap,,

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern
Dept., 110-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill 19, N. Y.

f.

3 pusi.-Laisve (Uberty)*Trcčiadien., Sausio-Jan. 23, 1952
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Žinios iš Lietuvos
Gamybinės praktikos, 
rezultatai

KAUNAS, 1951, X. 31 d.— 
M^d icinos instituto dėstytojai 
ir studentai aptarė gamybinės 
praktikos rezultatus.

Pranešimus apie studentų 
gamybinę praktiką padarė 
docentas Jeržemskas, Mari
jampolės ligoninės chirurginio ]<as pavyko 
skyriaus vedėjas Oleka, stu
dentai Ambraška, Lapienė ir i apsiniaukusi. 

' kiti.
Šiais metais gamybinę prak-1 

. tiką respublikos sveikatos ap-| 
saugos 
instituto 
vaųjami 
(lytoj ų, 
Kaišiadorių, Šakių, Vilkaviš
kio ir kitų rajonų kolūkiečių 
apžiūrėjimą, sudarė pilną 
Šiaulių miesto sanitarinį pasą. 
Eilėje kolūkių studentai pra
vedė gyventojų skiepijimus 
prieš užkrečiamąsias J* 
perskaitė daugiau kaip 500 
pranešimų sanitarinio švieti
mo, medicinos ir kitomis te
momis.

Tačiau gamybinės prakti
kos metu, buvo ir nemaža trū
kumų. Kai kuriose rajonų Ii-į 
goninėse studentai atliko ga
mybinę praktiką žemesniojo;

^-medicinos personalo kontrolė-: 
je arba dirbo kurį laiką visiš
kai be gydytojų kontrolės 
(pvz., šakiuose). Aptarime 
studentai iškėlė taip pat ne
normalumus, pastebėtus jų 
praktikos vietose. Raseinių, 
Joniškio, Panevėžio ir kitų ra
jonų ligoninėse kai kurie gy-' nuošimčių, tačiau, ant atskirų

linijų, kaip matome, patarna-i Stuyvesant 
vimas numažinamas net 50 buvo viena tų 19-koš pasimo- 
nuošimčių.

Numatoma, kad ThircĮ Avė. 
pavyzdžiu seks ir kitos linijos 
— blogesnis patarnavimas, 
aukštesnis fėras. Visa tai ne
išvengiama pasėka karo 
ruošimosi karui.

Sveikina iš po kelionės
Heilo, draugai! Mes jau at

važiavome į Miami. Ėmė 2 
dienas keliauti, tik vieną nak
tį nakvojome ’kelionėje.

> gerai, čia 
vakarais vėsus,

V1S- 
oras 

diena buvo

G. W.

V 1

lašate* Šimtuose šapų įvykdė
mitingus protestui 
dėl Floridos

Pataisa

įstaigose atliko 159 
studentai. Jie, vado- 
rajonų ligoninių gy- 
atliko profilaktinį

Draugiškai, 
—o—

Lazauskas ir 
keliavo Waresono 
Tikrai sėkmingai keliauta. Jo 
“žirgas“ greitesnis už mūsų 
paštą. Iš Miami 16-tą išsiųstas 
jo ’atvirlaiškis mus tepasiekė 
21-mą.

Waresonas
> mašina.

Mažina žmonėms
patarnavimą

Third Avenue Transit Sis
tema pradėjo mažinti žmo
nėms patarnavimą busais. 
Ant astuonių linijų centrali- 
niame Bronxe autobusai tapo 
visiškai sustabdyti nuo 2 iki 
5 :30 ryto. Ant penkių kitų li
nijų laukimą prailgino kita 
tiek.

Ateinantį sekmadienį pra
dės pakaitas ant West Farms 
ir Kingsbridge divizijų. Seks 
kitos. Visas tos firmos lini
jas paėmus bendrai numažini
mas patarnavimo sieks 10

I ^aisves bankete pasimatysim 
su daugeliu draugų iš kitur

Eina garsas, kad metinia
me dienraščio Laisvės banke
te, sausio 27-tos vakarą, būsią 
svečių net iš Kalifornijos. Bet 
kad šiuos žodžius rašant dar 
nebuvo progos nei vieno kalL 
forniečio susitikti, tad neno
riu drąsiai vardais, minėti. 
Kas žino, gali dar užkliūti ke
lyje už saulėtos Kalifornijos 
sniegų.

Tačiau mūsų - kaimynai iš 
apielinkių jau užsisako tikin
tus ir pareiškia, kad • joki 
sniegai jų nesulaikys. Pavyz
džiui, dažnus lankytojas svar
biųjų pramogų, Jonas Mar
cinkevičius iš Harrison, drą
siai pareiškė: “Iki pasinnaty-

mo!” O jis, kaip žinia, visuo
met atvyksta ne vienas.

Banketas ir šokiai įvyks 
tuojau po suvažiavimo. Vaka
rienė prasidės 6 vai. Vietiniai 
svečiai prašomi nesivėluoti, 
nes delegatai ir svečiai iš ki
tų miestų ' neturės laiko ir 
kantrybės pavėlavusių laukti. 
Jie vakarieniaus skirtu laiku. 
Šėrininkų ir delegatų susirin
kimas 12 vai. dieną.

Šokiai prasidės 7 vai. Vien 
šokiams įžanga 75 c. Bendras 
šokių ir banketo tikietas $3.

Viskas įvyks Liberty Audi
torijoje, kampas Atlantic 
Avė. ir 11.0th St., Richmond 
Hill, N. Y.

Metropolitan visai atšaukė 
evikcijas, liksis ir negrai

Metropolitan Life Insuran
ce Co., praėjusį sekmadienį su
tiko visiškai atšaukti buvusias 
suplanuotas evikcijas. Ir taip 
pat sutiko, kad Hardine Hen- 
drix’ai su sūneliu galės pasi
likti projekte.

Hendrix 
grų šeima,

Kalėjime geriau uni-Praėjusį ketvirtadienį 
jistai kailiasiuviai įvykdė ša- 
poše 250 mitingų, kuriuose 
susirinkę (bendrame skaičiu
je) 2,600 darbininkų pareiš
kė protestus prieš tuos, kurie 
nužudė Harry 
Moore, Floridoje, 
reikalavo, kad 
valdžia veiktų 

jas Casey paskelbė, jog Clar-nubausti žmogžudžius, 
ke nuteisiamas 30 dienų ka- Floridos„ valdžia neveikia, 
lėti, varguolis padėkojo teisė
jui. Dabar jis turės nors šio
kią tokią pastogę ir duonos.

Įdomu1 .būtų žinoti, ar Voice 
of America paskelbs pasau
liui apie šį amerikinį gyveni
mo būda? t

Per daugelį naktų bastęsis 
po subways, alkanas, Charles 
Clarke, negras bedarbis, pri
trūko spėkų kęsti. Pašaukęs 
gaisragesius prie nesamo 
gaisro. BYooklyne, jis noriai 
prisipažino juos iššaukęs.

Sekė teismas. Kuomet teisė-

Dėl ko jie nemaršavo 
didvyriu keliu?

Kaimyniška

ir Harriet
Taip pat 

visaš*ališkoji 
išąiškinti ir 

nes

pagalba šeimai

Katrytei, apie 
rašyta Laisvėje

dytojai ne visada dirba kaip 
pridera tarybiniam gydytojui.

Aptarime nedalyvavo eilės 
rajonų ligoninių gydytojai — 
praktikos vadovai.

V. Labanauskas

šeima, pirmoji ne
įėjusi į tos firmos
Town Projektą,

tų prašalinti iš buto. Ir buvo 
ta, aplink- kurią susidarė byla 
ir kova nugalėti diskriminaci- 

buvo daktaro Lee 
pakviesti apsigyventi

Minėdami pergalę, reikšda
mi padėką unijoms ir visiems 
pažangiesiems už masinę pa
ramą dabar, gyventojai dė
kingai tebeprisimena pirmiau- 

va do vau j antį k o voto j ą 
diskriminaciją projekte: 

stipriu 
Miesto

pirmuoju balsu
Tarybos narys 

Davis Jr., komu- 
padėjo išjudinti 

bendrai

Veikalo \ “Klasta ir Meilė”, 
pastatyme sausio 6-tą aukoju
sių po $5 sąraše patėmyta po
ra klaidų: yrą P. Marcinkevi
čius, o turėjo būti J. Marcin
kevičius. Ir turėjo ten pat būfjL 
pažymėta O. Labašauskien^fc 
kuri irgi aukojo $5. Bet jos 
vardo visai nėra. Komisija 
siprašo abiejų.

at-

ir 
už

Eksponatai muziejuje
MAŽEIKIAI, 1951, X. 31 d. 

— Gausu įvairių eksponatų 
Mažeikių rajono kraštotyros 
muziejuje. Eksponatai vaiz-> 
duoja akmens, žalvario ir ki- I 
tus amžius. Muziejuje yra Di
džiojo Tėvynės karo meto 
ginklų ir Tarybų Sąjungos. 
ordinų ir medalių pavyzdžiai, i nas Celler 
Diagramos vaizduoja rajono ' 
kolūkių, gamyklų ir įmonių 
darbą ir pan. Lankytojų dė
mesį patraukia dvi didelės 
lentos, kuriose parodomas gy
vūnijos vystymasis. Muzieju
je daug paukščių 
rajono kolūkiečių 
javų ir kitų kultūrų 
džių, įmonių pagamintų pre
kių. Išstatyta daug senovės 
namų apyvokos įrankių ir 
baldų, istorinių paveikslų, dir
binių bei skulptūrų. Muzieju
je sudaryta atskira vitrina iš

• laikraščią iškirptų paveikslų, 
kurie vaizduoja
okupacijos laikotarpį Tarybų
Lietuvoje. J. Ruginis

Reikalausiąs mažinti 
degtinių taksus

ir

iškamšų, 
išaugintų

pavyz-

hitlerinės

d.
ū-

Brooklynietis kongresma-
• žada reikalauti, 

kad Kongresą,s nutartų numa
žinti degtinių taksus veik pu
siau. Vieton dabar esamų net 
$10.50 ant galiono, kad būtų 
tik $6.

Blaivybės šalininkai sako, 
jog degtinė mažiausia reika
linga — brangesnė bus, ma
žiau1 tegers. Tačiau kongres- 
manas atsako, jog būna kaip 
tik nriešingai. Užkeltos kainos 
akstiną degtinę gaminti vi
suose užkampiuose, pardavė 
nėti už gerą ir nuodyti žmo
nes. Jis nurodė, kad paskiau-' 
siu laiku arti 50 asmenų 
nuo nuodingo alkoholio.

Lorch 
jo bute. Kitaip, kaipo negrai, 
jie nebūtų buvę įleisti į pro
jektą. Dabar firma sutiko, 
kad jie galės pasilikti, jiems 
duos privatišką butą.

Susitarimo prieita tarpinin
kaujant Miesto Tarybos pre
zidentui Rudolph Halley. 
Nuomininkus ir kovotojų prieš
diskriminaciją komitetą atsto- .Impellitteri, kuris sakosi ne- 
vavo Paul Ross, buvęs ALP 
kandidatas į majorą ir vienas 
tų 19-kos, o firmą . atstovavo 
jos advokatai Churchill Rod
gers ir Irving L. Kalish.

šią 
prieš 
Tuo 
buvo
Benjamin J. 
nistas. Jisai 
projekto gyventojus 
kovoti už savo reikalus.

Milijonierių interesai už tą 
ir kitus veiksmus darbo žmo
nių gerovei ir demokratijai 
Davis’ui nedovanojo, per savo 
tarnus įstatymdavystėse ir 
teismuose jam ir jo partijai 
atkeršijo. Davis ir grupė jo 
draugų dabar yra įkalinti ei
nant Smith įstatu, įvestu ir 
palaikomu darbininkams, pro- 
gresyviams, sveturgimiams ir 
kitoms mažumoms persekioti.

Įdomu tąs, kad net majoras

Vedamame tyrinėjime, 
ko nuskendo laivas Flying En
terprise, vyriausias laivo inži- 
nų prižiūrovas George Brown, 
baltimorietis, liudijo, kaip di
dvyriškai kovojo pečkuriai iš
saugoti laivą. Jis, greta kitko, 
sakė:

“Įranga pradėjo gabalas po 
gabalo lūžti, sustoti... venti
liacija sugedo; karštis baisus; 
pakrypimas taip blogas, kad 
užtrunki penkias minutes pe
reiti inžinų kambarį, kuomet 
normaliai imdavo 10 sekundų. 
Mes nebetenkame spėkų.“

Ne už ilgo po to jie buvo 
sušokdinti jūron ir iš ten su
laipinti į kitą laivą.

Daug kam norėjosi žinoti, 
dėl ko tie didvyriškieji peč
kuriai ir kita įgula, 40 asme
nų, nebuvo pakviesti į didvy
rių eiseną ant Broadway. Del 
ko jų 
džius 
kyta.

dėl

ten nebuvo, šiuos žo- 
rašant tebebuvo neatsa-

Civiliniu Savisaugai
mobilizuote

mirė

Prisipažino kaltais

pritariąs diskriminacijai, ne
sutiko įsikišti į šį ginčą, nesu
tiko užtarti šeimas. Tą išdrį
so, palyginti, naujokas miesto 
Klaidžioje, Halley.

Angly kalba lavintiems 
svetimkalbiams

The City College, 17 Le
xington Avenue, New Yorke, 
turi specialius kursus tiems 
svetimkalbiams, kurie yra 
pilnai raštingi savo ■ kalboje, 
bet stokuoja pilnutino pažini
mo anglų kalbos ar jos varto- 

vakari- 
dirban-

Steigs jaunukams 
pataisų stotį

Jackšonų 
kurią buvo 
sausio 16-tos laidoje,, kaimy
nų reikalavimai išgavo ■ teisę 
pasilikti dar savaitę s kūzlikių 
prižiūrėtuvejė. Susidarė dele
gacija eiti valdžion prašyti 
leisti Katrytei pasilikti pri
žiūrėtu vėj e kol ta prižiūrėtu- 
vė tebebus jai reikalinga.

New Yorke, Savoy Plaza 
Hotel, drabužių spintoje at
rastas' negyvas Francis Poult
ney Clark, talentingas jaunas 
vyras, 35 metų. Spėja, 
nusižudęs, nes spinta 
kinta iš vidaus.

kad 
užra-

Apeliacinis teismas patvir
tino žemesniojo teismo nuo
sprendį numarinti elektros kė
dėje Bernard Stein, 34 metų, 
už dalyvumą apiplėšime 1950 
metų lapkričio 5-tą. Tame 
apiplėšime tapo nušautas uni- 
jistas Sol Moss.

Civilinių Savisaugos koordi
natorius Whalen praneša, kad 
miestui vis tebetrūksta 600,- 
000 savanorių. To būsią sie
kiama specialiais vajais. Pir
masis taip vajus bus vykdo
mas per sekamas 6 savaites— 
sausio 21 iki galo vasario.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

<♦>

Keturi brooklyniečiai 
trys kiti vyrai bus teisiami 
slaptą degtinės varyklą, bu
vusią atrastą North Babylon 
miestelyje prieš metus laiko. 
Sako, kad dėl to valdžia nete
ko apie milijono dolerių tak
sais.

REIKALAVIMAI
MALE

Rcikalingas superintendentas 40 
šeimų "Stanley House," šaltas, 3 
kambarių apartmentas ant main fl. 
Tėlefonas HY. 8-8876. (16-20)

HELP WANTED—-FEMALE
Reikalinga moteriške, našlė, prie 

namų darbo ir prižiūrėti vaikus 5 
ir 9 metų. Turėtų tvarkyti visus 
namų reikalus. Pageidaujama, kad 
mokėtų gerai anglų kalbą. Amžiais, 
apie 40 m. Rašykite: L. I., Box 4K 
Maspeth, L. I.,' N. Y.

(15-16)

PRANEŠIMAI
• CLIFFSIDE, N. J.

LLD 77 kuopos metinis susirinki
mas įvyks penkthdienį, 25 sausio,'8 
vai. vakare, Steponavičiaus name, 
346 Palisade Ave. Yra daug svarbią 
reikalų .dėl apsvarstymo ir rinksime 
kuopos naują komitetą. Susirinkite 
visi ir laiku. — Komitetas. -

(15-16)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu _

AUTO 
REPAIR

' e
išduodame diplo- 
gauti vairutojo

Baigus mokyklą 
mą, padedame 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose. ■ ! ‘ 1 t ‘ :

Direktorius •
L. TICIINIAVIČIUS |

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tei. GRamercy 7-8951

PETRAS KAPISKAS

Tarybinio ūkio 
pasididžiavimas

AKMENE, 1951, X. 21
— M'edemrodės tarybinio

\kio (Akmenės rajono) kolek
tyvas suveda darbo rezulta
tus. Pasididžiuoti yra kuo. Iš-i 
augintas puikus derlius, štai, 
iš 40 ha ploto gauta po 23 
centnerius žieminių kviečių 
“DSS 458.°

Įvykdytas ir viršytas rudens 
sėjos planas.

Ypač išvystyta gyvulinin
kystė. šiuo metu .tarybiniame 
ūkyje yra 370 galvijų (planas 
350), 128 arkliai ir 463 kiau
lės. Vidutiniškai iš karvės pri- 
melžiama per metus po 3,700
— 3,800 kg. pieno. Pasižymė
jo melžėja Daugelytė, jau 
primelžusi po 3,450 kg. pieno 
iš kiekvienos jos prižiūrimos

, karvės.
Gyvuliai laikomi pavyzdin

gose patalpose. Tarybiniame 
ūkyje pastatytos 200 'vietų 
moderniškos, karvidės, jos tū
li elektrą, vandentiekį, asfal
tuotas grindis.

Devyni gaisragesiai prisipa
žino suokalbyje pasirašinėti’ 
už suspenduotą buvusį gaisra- 
gesių organizacijos viršininką 
Gerard W. Purcell.

Įkaitintas neteisėtame pa
vartojime organizacijos fon
dų; Purcell buvo įsakytas ati
tinkamomis dienomis pasira
šyti tam specifiškoje knygoje, 
parodymui, kad jis būna lyg 
ir po areštu, prisilaiko suspen
duoto tarnautojo taisyklių. Jo 
parašai ir tebepasirodydavo 
knygoje, taisyklingai, iki vie
ną gražią dieną laikraščiuose 
pasirodė žinia, kad jis susi
vaidijo Kalifornijos Holly- 
woode. Apsižiūrėta,, kad ta 
pačia diena' pasirašytas taip 
pat yra knygoje jo parašas 
New Yorke. Prasidėjo tyrinė
jimai ir pakliuvo už jį pasira- 
šinėjtįsieji.

jimo praktikos. Yra 
nės klasės dienomis 
tiesiems.

Už mokslą reikia 
Registracija sausio 30 ir 31- 
mos vakarais lig 8:30, kam
barys 1107.

mokėti.

Long įsi an Rail Road
globėjas Wyer žada prašyti 
valdinės įstaigos leisti vėl 
kelti fėrą, nes daugiau kai
nuojančios algos*

Auto nelaimėje užmušęs 
gaisragesį Frank E. Wolfe, 41 
metų, nelaimės auto vairuoto
jas Alphonse Cassillo nuteis
tas 5 dienas kalėti ir $125 pi
niginės pabaudos, 
skirta už vairavimą 
turint leidimo ir u*ž 
dimą gaisragesių.

Bausmė 
auto ne- 
nepralei-

■MM

Du Riverside ligoninės pa
statai ant North Brother Is
land bus pertaisyti į bendra
butį ir mokyklą nepilname
čiams vaikinėliams, sužalo
tiems narkotikų vartojimu. 
Pataisos užtruksiančios apie 
ketvertą mėnesių. Kainuos 
$447,626.

Iškilmingai pasitiks 
sugrįžtantį kovotoją už 
civilines teises

<!>

<♦>

<♦>

<!>

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

Kalėjimų viršininkai prašy
sią lygiai bausti kalėjimu ir 
narkotikų vartotojus, ne tik 
skleidėjus. Ir siūlysią įvesti 
kaliniams kasdienines maldas.

Sveturgimių nepiliečių registracija Hebrew Immi
grant Society raštinėje New Yorke. Minia žmonių pri
pildė raštinę ir iškeltomis rankomis laukia registraci
jos Blankų. /

Civilinių Teisių Kongreso 
sekretoriui William L. Patter- 
sonui, sugrįžtančiam iš Pary
žiaus, pasitikti ruošiamas ma
sinis mitingas sausio 27-tą, 
sekmadienį, Rockland Palace, 
155th St. ir 8th Ave., Bronxe. 
Nori išgirsti jo raportą.

Pattersonas buvo nuvykęs į 
Paryžių įteikti UN Generalei 
Assemblėjai skundą, kad 
Jungtinių Valstybių valdžia 
peržengė UN Convention on 
Genocide. Už tą žygį Patter
sonas šaukiamas į Washingto- 
ną sausio 28»tą. Jį kaltina pa
neigime Kongreso. ,

Padidėjusios gaso kilos
Byooklyniečių gaso vartoto

jų organizacija apsiskundė, 
kad vardan pakeitimo dirbti
nojo gaso natūraliu- daug my- 
terių pakeista' ir dėl to bilos 
už gasą padidėjusios toje sri
tyje, kur jau įvestas natūra- 
lis gasas. Jisai jau yra įvestas' 
visu pietiniu Brooklyno pa
kraščiu, esančiu Kings Coun
ty Lighting Co. žinioje.

Bronxe, namo tarpduryje, 
atrasti apšaudyti du broliai 
Findland. Jie sakė, kad 
karčiam o je susiginčiję
dvįemis nepažįstamais ir 
jus lauk tape pašauti.

jie 
su 

išė-

<♦>

<♦>

<♦>

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

y DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai.

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.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Trečiadien., Sausio-Jan. 23,

IMmv




