
Pas bostoniečius.
Nors pavėluotai.
“Lachudros.”
Sifilis ir kunigai.
Vienuolė Anthony ir 

Churchill.
Rašo A. BIMBA

Džiugu, kad visuose Ameri
kos kampuose laisviečiai susi
rūpinę dienraščio šėrininkų 
suvažiavimu. Manau, jog su
važiavimas bus visapusiškai 
sėkmingas.

Praėjusį sekmadienį man 
teko dalyvauti So. Bostono 
pažangiečių bankiete. Dien
raštis gavo gražios finansinės 
ir dvasinės paramos.

Susitikau ir pasikalbėjau su 
visos apylinkės ’veikėjais ir 
veikėjomis. Labai geras buvo 
LLD 7-tos apskrities komiteto 
susirinkimas.

Dar šią žiemą jie ruoš 
platų prakalbų-koncertų mar
šrutą. Jie jau rūpinasi atei
nančios vasaros piknikų rei
kalais.
4 Girdėjau, kad visos pastan
gos dedamos gauti So. Bosto
nan Brooklyno Lietuvių Liau
dies Teatrą su veikalu “Klas
ta ir Meilė.” Manau jog pa
vyks susitarti.

Pagaliau susilaukėme dien
raščio Vilnies išleisto “Ka
lendoriaus” už šiuos metus. 
Labai pavėluotai. Sunkiau bus 
išplatinti. Kalendoriai turėtų 
išeiti senųjų metų pabaigoje, 
o ne tų pačių metų pradžioje.

Bet vis tiek gerai, kad “Ka
lendorius” pasirodė. Jame ra
site daug informacijų ir nau
dingų pasiskaitymų. Tuojau 
įsigykite. Tik 50 centų, o kny- 
ga^turi 160 puslapiu.

< f) *
Kas pasidarė xsu tais “Chi- 

cagos valstiečiais liaudinin
kais?” Ir verkia -ir barasi ' 
smetonininkai. >St. Žymantas 
Vienybėje teigia, kad jie 
smertelnai nusidėjo. Jie Lozo
raičio nepripažino “diploma
tijos šefu,” o “Lietuvių Rezi- 
etancinės Santarvės” narius 
išvadino “lachudromis.”

Tiesa yra baisus daiktas. 
Smetonininkai negali jos pa
kęsti.

Jeigu sutiksite kunigą, vie
nuolį arba vienuolę su sifiliu, 
tai žinokite, kad už tai kalti 
nelabieji bolševikai. Taip tei
gia kunigu Draugas. Jis suži- 

r nojęs, kad, pav., Čekoslova
kijos “$emily ligoninėje įš
virkšta sifilio mikrobų sulai- 

HįįMtiems kunigams, vienuo- 
^Wfams ir vienuolėms,” idant 

juos pažeminus. »
Naujas išradimas prieš bol

ševikus. Ir ko jie nebesugal- 
voja!

Čia bus ieškojimas pateisi
nimo kunigų ir vienuolių blo
gam fiziniam ir moraliniam 
stoviui. Nėra jokia paslaptis, 
kad jų lytinis gyvenimas pa
grįstas “vagiliavimu.” Dievas 
ir jiems davė lytinius pojū
čius, bet katalikų bažnyčia 
uždraudė su jais normališkai 
susidoroti. Rezultatai' prasti.

Reikia ką nors už tai ap
kaltinti. O dabar madoje vis
ką suversti ant bolševikų. At
sako jie ir už kunigų sifilį!

•
Kaip tik Winston Churchill 

mūsų Kongrese pareiškė, kad 
Amerika turėtų pasiųsti Egyp- 
tan armiją padėti anglams 
suvaldyti egyptiečius, Egypte 
tapo nušauta amerikietė vie
nuolė Anthony. Egyptiečiai 
'sako, kad ją' nudėjo patys 
anglai provokatoriškais sume
timais.

"įJSPamato jie turi. Kaip ki
taip Egyptas pavirstų antrąja 
Korėja? Komercinė spauda 
jau kursto Egyptą “pamoky
ti”. Ji nesako, kad visos dar 
gyvos vienuolės turi ‘išsineš
dinti iŠ Egypto.
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Višinskis sako, Jungi. Tautų 
seimas tik užgiria anglų- 
ainerikonų karinius planus

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Andrius Višinskis apleido 
Jungtinių Tautų seimą ir 
išvažiavo namo. Pirm iš- 
vyksiant iš Paryžiaus, Vi
šinskis, atsakydamas į ko
respondentų klausimus, pa
reiškė:

“Visi .šio seimo (asamblė
jos) padaryti tarimai rė
mė pasirengimus naujam

Amerika neturėtų gint 
angly nuo egiptėny

Washington. — Jeigu kas 
užpultų Anglijos laivus Vi
duržemio Jūroje arba an
glų lėktuvus toje srityje, 
tai Amerika turėtų padėti 
anglams gintis, pagal At
lanto kraštų sutarti, sakė 
valstybės sekretorius Dean 
Aches.on.

Bet sutartis nereikalauja, 
kad Amerika gintų anglus 
Suezo kanalo ruožte, jeigu 
egintėnai juos ten užpuola.

Tokį paaiškinimą Ache- 
sonas- davė Senato komite
tui užsieniniais reikalais.

(Anglijus premjeras Chur- 
chillas, kalbėdamas Kon
grese pereitą savaitę, pra
šė Amerikos kariuomenės, 
kad padėtų anglams apgin
ti Suezo kanalą.)

Anglai šaudo egiptėnus ir 
varo i koncentr. žardžius

Kairo, Egiptas. — Anglų 
kariuomenė darė medžioklę 
prieš egiptėnus Ismailijos 
mieste. Egiptėnai priešino
si. Anglai nušovė dar 3 
egiptėnus ir sužeidė kelis 
kitus.

Anglų kariuomenė išvijo 
šimtus arabų šeimų iš na
mų ir suvarė jas. į koncen
tracijos žardį..

J. Tautų komitetas užgyrė 
fondą arabams-pabėgėliam

Paryžius.—Spečialis Jung
tinių Tautų seimo komite
tas užgyrė pasiūlymą, rei
kalaujantį sudaryt 250 mi
lijonų .dolerių paramos šim
tams tūkstančių arabų pa
bėgėlių. — Jie per karą 
tarp Izraelio ir arabiški} 
kraštų perbėgo į artimąsias 
arabų šalis.

Už pasiūlymą balsavo 43 
tautų atstovai. Nuo balsa
vimo susilaikė Sovietai, jų 
draugai ir kai kurie kiti. 
Tai buvo Amerikos, Angli
jos, Francijos ir Turkijos 
pasiūlymas.

Kairo, Egiptas. — Egip
to valdžia pareiškė, kad 
anglų - amerikonų aliejaus 
(naftos) kompanijos turėtų 
Egiptui atiduoti pusę jų 
pelnų.

Tos kompanijos iki šiol 
tik 15 procentų savo pelnų 
duoda Egiptui.

Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirt., Sausio (Jan.) 24, 1952 Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

Eisenhower neįmato karo 
iš Sovietų puses, bet
kursto vakarus ginkluotis

karui. Seimas ėjo su an
gliškai - amerikiniu bloku, 
kuris ruošia naują karą. 
Visi seimo nutarimai atidė
lioja taiką. Šis Jungt. Tau
tų seimas nepriėmė nė vie
no taikon vedančio Sovietu 
pasiūlymo.”

Į klausimą apie paliau
bas Korėjoje Višinskis at
sakė: “Nežinau, ar pasi
seks padaryti paliaubas.”

Taksy kolektorius
- didelis grafteris

*

Boston.—Federalė grand 
džiūrė surado, kad Denis 
W. Delaney, būdamas tak
sų kolektorium, paėmė $7,- 
500 kyšių ir už tai panaiki
no tūliems bizniams dau
giau kaip 180 tūkstančių 
dolerių taksų, kuriuos jie. 
būtų turėję sumokėt val
džiai.

Už tokį graftą Delaney 
galėtų būti nubaustas iki 18 
metų kalėjimo ir $37,500 pi
niginės baudos.

Teisėjas dar nepaskelbė 
bausmės. " :

Francijos seimas 
remia karo žygius 
prieš Tunisiją

Paryžius.— Francijos sei
mas 396 balsais prieš 220 
užgyrė naujojo ministrų 
kabineto politiką prieš ky
lančius Tunisijos žmones.

Premjeras Edgaras Fatb- 
re, prašydamas užgyrimo, 
sakė, Franci ja dabar turi 
griežtais žygiais malšinti 
tunisų sukilimą, bet norėtų 
tartis su jų vadais apie su
sitaikymą.

Socialistai seimo nariai 
taipgi balsavo už tokią po
litiką.

Premjeras Faure pasako
jo, kad Francija “žingsnis 
po žingsnio ves Tunisiją 
prie nepriklausomybės,” bet 
dabar turi slopinti tuos, ku
rie reikalauja tuo jaus iš
laisvint Tunisiją nuo Fran
cijos.

Mirė pažangi advokatė 
Carol King

New York. — Po opera
cijos ligoninėje mirė, Ca- 
rol’ė King, išgarsėjusi pro
gresyvių advokatė, 56 metų 
amžiaus.

Ji ypač pasižymėjo, gin
dama sveturgimius nuo de
portavimo iš Amerikos. Ji 
taipgi buvo p a s k i 1 b u s i 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucijos žinovė.

Juarez, Mexico. — Plėši
kai pasigrobė milijoną pesų 
(116,000 dolerių) iš banko 
ir pabėgo^.

ORAS. — šalta, giedra ir 
mažiau vėjo.

Kritus lėktuvui į 
Elizabeth^, N. J.r
užmušta 31 asmuo

l

O kito lėktuvo kritimas į tą 
miestą neseniai pražudė 56

Elizabeth, N. J. — An
tradienio popietėje nukri
to ir susprogo keleivinis 
lėktuvas ant namų prie 
Williamson ir South gatvių. 
Taip ir pražudė 20 savo ke
leivių, 3 lėktuvo įgulos na
rius ir 8 žmones namuose. 
Tarp žuvusiųjų yra ir Ro
bertas P. Patterson, buvęs 
Jungtinių Valstijų armijos 
sekretorius.

Sužeista daugiau kaip 20 
žmonių.

Lėktuvas nugriovė du 
aukštus Vieno mūrinio na
mo ir sunaikino du medi
nius namus.

Manoma, jog' namų griu
vėsiuose bus surasta dau
giau žuvusiųjų.

Tas American Airlines 
dvimotorinis lėktuvas Con- 
vair, atskridęs iš Buffalo, 
N. Y., taikėsi nusileist į ne

ŠIAUR. KORĖJA ĮTARIA, 
KAD AMERIKONAI VĖL 
LAUŽĖ PALIAUBŲ SRITĮ

Korėja, saus. 23.—Šiauri
nė Korėja skundėsi, . kad 
Amerikos lėktuvai antra.- 
dieni vėl skraidė virš Pan- 
mundžomo, kur eina dery
bos su amerikonais dėl pa
liaubų. Jie taipgi lakstė 
virš Kaesongo, kuris yra 
paliaubiniame ruožte.

Amerikonų komanda pri
pažino, kad jos lakūnai per
eitą ketvirtadienį numetė

Amerika atmeta Sovietų siūlymą 
priimt jų draugus į J. Tautas 
mainais už Amerikos šalininkus

Parvžius. — Sovietu Są
junga siūlė priimti penkis 
draugiškus s.au kraštus į 
Jungtines Tautas; už tai 
nesipriešins priėmimui aš- 
tuonių kitų šalių, remiančių 
amerikinę politiką.

Amerikos r delegatas Er
nest A. Gross atmetė so
vietinį pasiūlymą. Kalbė
damas politiniame Jungti
nių Tautų seijno komite-

įvairios Žinios
/ ’ •

Korėja. — Šiauriniai ko
rėjiečiai sutiko tam tikrais 
ženklais pažymėti 11 stovy
klų, kur laikoma belaisviai 
amerikonai ir jų talkinin
kai. v Gal tuomet ameriko
nai lakūnai nešaudys saviš
kių.
f Nebuvo jokių tikrų karo 
veiksmų.

Singapore, Malaja.—An
glai garsina, kad nuo 1948 
m. iki šiol jie'užmušę 2,700 
Malajos partizanų ir sužei-' 

tolimą Newarko "Airport 
orlaivių stotį. Buvo tiršta 
ūkana. Tad lėktuvas ban
dė “aklai” nusileisti pagal 
savo radaro nurodymus. 
Bet ūmai nustojo radaras 
veikęs — dingo iš jo vaiz
das Newarko Airporto.

Pleškančių namų liepsnos, 
dūmai, ūkana, gaisrinių 
mašinų žvangėjimas ir su
žeistųjų klyksmai sudarė 
“tikrai pragarišką sceną,” 
sako korespondentai.

Visai arti tos pat vietos 
pernai gruodžio 16 d. nu
krito didžiulis keleivinis 
lėktuvas, pražudant 56 žmo
nes.

Elizabetho miesto valdy
ba žada reikalaut, kad 
Newarko Airportas būtų 
pašalintas iš dabartinės jo. 
vietos, į kurią lekiamą per 
Elizabethą.

bombą įKaesongą, o penk
tadieni apšaudė šiaurinių 
korėjiečių trokus, važiavu
sius paliaubiniais reikalais 
į Kaesongą. Trekai keliavo 
pripažintu paliaubiniu vieš
keliu.

Amerikonai sakė, jų lakū
nai per klaidą atakavo pa- 
liaųbinį ruožtą. Amerikinė 
komanda už tai atsiprašė 
Šiaurinę Korėją.

te, Gross sakė, jeigu Sovie
tų draugai dabar būtų pri
imti į Jungt. Tautas mai
nais už anglų - amerikonų 
šalininkus, tai Sovietų Są
junga paskui bandytų įterp
ti ir kitus savo bičiulius į 
Jungt. Tautas mainais už 
Amerikos talkininkus.

Gross apšaukė sovietinį 
pasiūlyma net “juodrankiš- 
ku.” 

dę 1,349. Tuo tarpu rnala- 
jiečiai nukovę 947 anglų po
licininkus ir sužeidę 1,065.

Viena, Austrija. — Ame
rikonai paskleidė gandus, 
kad Čechoslovakijos val
džia areštavo savo genero
lą Hruską.

Berlin. — Vakariniame 
Berlyne eina kalbos, kad 
Sovietai areštavo du Angli
jos diplomatus Maskvoj 
kaip pavojingus šnipus.

Rocquencourt, Francija.- 
Generolas Eisenh o w e r i s, 
vyriausias Amerikos ir jos 
talkininkų kpmandierius 
Europoje, pareiškė, jog So
vietų Sąjunga šiuo laiku 
nenori karo. Sako, “Sovie
tai dar ilgai mąstytų” pir
ma, negu leistųsi į pasauli
ni karą.

Eisenhoweris, tačiaųs, ra
gino vakarinės E u r o p o s 
kraštus juo smarkiau gin- 

Farmeriai prieš verstiną 
jaunuolių inuštravimą \

Washington. — Amerikos 
Farmerių Sąjungos direk
torius John C. Lynn smer
kė valdžios reikalavimą 
ives.ti verstina karini lavi
nimą jaunuoliams, prade
dant nuo 18 metų amžiaus.

Lynn kalbėjo kariniame 
kongresmanų komitete ir 
nurodė, kaip tas jaunuolių
muštravimas puldytų mais
to auginimą ir įvairius 
farmų darbus. Kas metai

Italija smarkiau 
ginkluojasi pagal 
Amerikos įsakymą

Roma. — Italijos valdžia 
sakė, jog kariniams tiks
lams išleis 612,600,000,000 
lirų (980 milijonų dolerių) 
per 12 mėnesių nuo šių me
tų vidurvasario. Tai bus 
13 procentų daugiau kaip 
einamaisiais metais.

Premjeras De Gasperi 
pareiškė, jog turi patenkin
ti Amerikos reikalavimą 
smarkiau ginkluotis prieš 
komunizmą, jeigu Italija 
nori daugiau amerikinės 
paramos. O šiuo tarpu Ita
lijoj yra daugiau kaip 2 
milijonai bedarbių.

Italijos valdžia nurodė, 
jog savo kareiviams moka 
tik po 9 centus algos per 
dieną. Todėl gali duoti juo 
daugiau italų kariuomenės 
tarptautinei armijai prieš 
Sovietus.

Prancūzai nužudė dar
9 Tunisijos patrijotus

Tunis, Afrika.. — Pran
cūzų kariuomenė ir policija 
šaudė demon struojančius 
Tunisijos patrijotus ir nu
žudė dar 9.

K •

Tu nišai gindamiesi už- 
‘mušė francūzų pulkininką 
ir 3 policininkus.

Per savaitę francūzai nu
žudė viso 27 žmones, reika
laujančius Tunisijai nepri
klausomybės nuo Francijos.

Washington.—Valdžia ra
gina Kongresą greitai iš
leisti įstatymą dėl privalo
mo karinio lavinimo visiems 
jaunuoliams.
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• kluotis, kad atgrasintą So
vietus nuo karo, arba kad, 
kilus karui, galėtų jį lai
mėti.

Tuo tikslu Eisenhoweris 
šaukė vakarų Europos ša
lis į “steigiamąjį suvažia
vimą.” Suvažiavimas, pa
sak Eisenhowerio, turėtų 
pagaminti konstituciją, su
jungiant tuos kraštus poli
tiniai, ekonominiai ir kari
niai prieš Sovietus.

būtų imama 800,000 į kari
nę lavybą 6 mėnesiam; pas
kui jie turėtų panaujinti 
savo muštrą,' sugrįždami į 
stovyklas dviem savaitėm 
kasmet per kelis sekamus 
ųietus. Tokiu būdu per 7 
metus būtų ištraukta 5,600,- 
jaunuolių iš darbo.

Prieš verstiną kavinį la-
vinimą taipgi liudijo įvairių 
bažnytinių i)’ kultūrinių or
ganizacijų atstovai.

INDIJOS TERORISTAI

Bombay, Indija. — Pra
nešama, kad nežinomi tero
ristai, važiuodami džyps.ais, 
apšaudė Kongresini Par
tijos rinkiminį mitingą Ka- 
ratia kaime; nušovė 10 
žmonių ir sužeidė 12. £

Su bandomu lėktuvu 
žuvo 5 žmonės

Miami, Florida. — Beda
rant skraidymo bandymus 
naujam Lockheed Lodestar 
lėktuvui, jis nukrito ir su
sprogo, užmušant visus 
penkis buvusius jame asme
nis.

Izraelis nušovė 133 
arabus kaip plėšikus

Tel Aviv, Izraelis.—Izra
elio kariuomenė per tris pa
skutinius pereitų metų mė
nesius nušovė 133 įsiveržu
sius arabus plėšikus ir su
ėmė 579. Plėšikai gi nu
kovė 12 izraeliečių.

Izraelio valdžia teigia, 
kad arabai, daugiausiai per
simesdami iš Jordano, 
grobė elektros vielas, tele
grafo laidus, karves ir ar
klius, kuriuos paskui par
davinėjo arabiškuose kraš
tuose. Tuo būdu jie padarė 
Izraeliui apie 2 milijonus 
dolerių nuostolių per me
tus.

EKSPLOZIJA UŽMUŠĖ
31 INDUSĄ

Trivandrum, Indija.—Su
sprogo parako sandėlis 
“šventajame” indusu kalne 
Sabarimalai', užmušant 31 
žmogų ir suleidžiant 81.
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ĮDOMŪS ir svarbūs 
RINKIMAI INDIJOJE

DIDŽIULĖJE INDIJOJE šiuo metu vyksta parla
mento . ir provincinių seimų deputatų rinkimai. ,

Rmkimai prasidėjo 1951 metų spalio mėnesį ir baigsis 
šių metų vasario mėn. pabaigoj.

Mūsų dienraštyj buvo apie juos trumpai rašyta, bet 
matome reikalo čia paduoti daugiau davinių, kadangi 
rinkimai turi didžiulės svarbos ne tik Indijai, o ir visam 
pasauliui. Pagaliau: tai pirmi tokie rinkimai 
istorijoje.

Praėjusio sekmadienio niūjorkiškio Timeso 
apie tuos rinkimus tilpo jo korespondento Mr.
Trumbull straipsnis, kuriuo mes čia ir pasinaudojame. 
Mr. Trumbull gyvena Indijoje per pastaruosius keleris 
metus ir su tenaitine padėtimi jis yra visapusiškai apsi
pažinęs.

Indijos

laidoje 
Robert

' Ką Indijos žmonės renka?
Jie renka centrinio parlamento deputatus, kurių iš 

viso bus 497; šis parlamentas bus vadinamas “Liaudies 
Butu.”

Jie renka deputatus į provincinius seimus ir rinkimi
nes, tarybas, kurios savo ruožtu rinks krašto prezidentą. 

Einant šalies konstitucija, Indija turės “Liaudies Bu
tą” ir “Valstijų Tarybą.” Pirmasis bus panąšus į mūsų 
krašto Kongreso žemesnįjį butą, o “Valstijų Taryba”— 
į senatą.

Indijos valstijų tarybą .sudarys 216 narių, iš kurių 12- 
ką skirs šalies prezidentas, o kitus rinks provincijų bei 
valstijų seimai, — panašiai, kaip kadaise valstijų sei- 
mėliai rinko Jungtinių Valstijų senatorius.

Iš viso į įvairias įstaigas yra apie 20,000 įvairių par- 
••! tijų kandidatų, iš kurių turės būti išrinkta 4,505.

ŠIUO METU INDIJOJE yra 176,000,000 turinčių tei
sę balsuoti žmonių; 70 procentų jų beraščiai, — nemoką 
nei skaityti, nei rašyti. /

Žymėtina, kad suteikiamos pilnos balsavimo teisės ir 
moterims, kurios Indijoje per šimtmečius, dėka įvairioms 
tikybinėms sektoms ir “tradicijoms,” buvo atskirtos nuo 
visuomeninės veiklos, nuo socialinio gyvenimo. Daugelis 
moterų, tačiau, eina į rinkimus, nemaža jų yra ir kan
didatais. įvairioms pareigoms.

Indijoje yra daug skirtingų kalbų. Iš viso-.įvairių kal
bų ir dialektų yra 250, bet oficialiai, konstitucijoje pri
pažintų kalbų yra tik 14-ka.

Kai kurioms mažesniųjų kalbų spaustuvės dar neturi 
pritaikytų raidžių, tad, norint ką nors tose kalbose raštu 
pasakyti, viskas tenka rašyti plunksna.

ĘADANGI labai daug žmonių yra beraščių, tai kiek
viena partija bei grupė, — jų yra apie 20,—dalyvaujanti 
rinkimuose, turi naudoti simbolius; žmonės pagal sim
bolius renkasi partijas.

Kongreso partija,—šiuo metu valdančioji partija, — 
savo simboliu turi porą jaučių, įkinkytų į jungą; In
dijos komunistų partijos simbolis—pjautuvas ir trys ku
kurūzai; “Dievo karalystėj” partijos simbolis—tekanti 
saulė, ir tt. ' į ; į

•JNDIJA—plati šalis, kalninga ir raistinga šalis.
Himalajų kalnuose žiemą nebegalima toli eiti dėl snie

go, tad ten rinkimai buvo pravesti anksčiau, kol neuž-, 
gulė sniegas ir Šaltis.
. Ten, kur spalių ir lapkričio mėnesiais žmonės dirbo 
laukų darbus, rinkimai pravedami vėliau, kad neati
traukti žmonių nuo laukų darbų.

Indijoje yra nemaža miškų ir raistų, kuriuose siautė
ja plėšrieji žvėrys—tigrai ir kitokie. Visa tai gresia pa
vojumi tiems, kurie vyksta su rinkimine propaganda, ir 

- tiems, kurie eina balsuoti.
Pagal rinkiminius nuostatus., nei vienas balsuotojas 

jneprivalo eiti balsuoti toliau, kaip 3 mylias, tačiau yra 
atsitikimų, kur balsuotojai eina net 10 «mylių, kad pa
duoti savo balsą. • • fi

Nors beraštystė, kaip sakyta, tarp, Indijos žmonių yra 
labai didelė—apie 70 procentų,—tačiau žmonės pajėgia 
galvoti ir su kiekviena diena prasiblaivo politiniai.

KYLA KLAUSIMAS: kuri partija rinkimuose laimės?
Indijos Kongreso partija, vadovaujama Nehru,, yra 

valdančioji partija, turinti visas priemones ir išteklius 
propagandai vesti, turinti visas priemones .žmonėms pa
siekti, tad ji, be abejojimo, šiuose rinkimuose centrinia
me parlamente išrinks daugumą savo deputatų.'

Tačiau provinciniuose - valstijiniuose seimuose ne vi
sur Kongreso partija turės daugumą savo atstovų.

Indijos kofnunistu partija, rašo Mr.‘ Trumbull, 
pirma po Kongreso partijos savo įtaka, nežiūrint, 
daug komunistų veikėjų yra sukišta į kalėjimus, i

yra- 
kad
ne-

B*

įžymus Francijos rašytojas Charles Favrel, buvęs ko
respondentu Korėjoje ir Indo-Kinijoje konservatyviško 
Paryžiaus laikraščio “Le Monde,” parašė katalikų žur
nalui “Esprit” ilgą straipsnį. Straipsnis parašytas for
moje laiško amerikiečiui “Mr. Smith,” kaipo visos Ame
rikos žmonių atstovui. 1

Rašytojas Favrel patiekia savo įspūdžius, įgytus Ko
rėjoje laike šio karo. Jis parodo, kas ten dedasi ir kokį 
vaidmenį šiame konflikte atlieka amerikiečiai. Matyt,i vaiameių šiame iwniiinie atnena ameiiKieuiai. matyt, 
kad rašytojas Charles Favrel yra vienas iš nedaugelio tų 
katalikų inteligentų, kurie biaurisi karu ir trokšta pa
sauliui taikos. Jo baisūs patyrimai Korėjoje padarė jį 
kovotoju už taiką. .

štai kelios ištraukos iš minėto straipsnio:
Mr. Smith: Aš savo aki

mis mačiau Gis (Amerikos, 
kareivius) ir papasakosiu 
jums, kaip jie darbuojasi.

Korėjoje Gis neturi jokio 
pasigailėjimo. Jie save vaiz
duojasi aukštesne žmonių 
rase ir vietinius gyventojus 
traktuoja kaip nešvarius 
šunis. Aš pamenu dar net 
1950 metų liepos mėnesį pa
sižymėjęs (užsirašęs) seka
mus dalykus:

“Tie Gis neturi jokio pa
sigailėjimo iš vargi n t i e m s 
žmonėm, besigrumiantiem 
kaime arba betvarkiai bė
gantiems į laukus. Pake
lėje jie užeina purvinus ir 
aprūdijusius miestelius, su 
sugriautais jų namais ir be- 
silupančiomis sienomis, pa
našius į jų pačių didmiesčių 
priemiesčius, kuriuose pri
statyta migratinių. (nepa
stovių) darbininkų kempių 
tarpe šiukšlių ir išmatų. 
Tad jie pasipučia ir su pa
sipiktinimu ... atsisako 
įmatyti žmoniškumo žen
klus tuose iškankintuose ir 
linkui jų atkreiptuose žmo
nių veiduose.”

Vėliau, kai patys patyrė 
traukimosi atgal žiemos 
sunkumus) Gis, kurie pir
miau į Korėjos žmones žiū
rėjo iš aukšto, pradėjo jų i 
tiesiog neapkęsti.

Jie laikė korėjiečius atsa
kingais už jų, amerikiečių, 
padėtį ir brutališkai pildė 
įsakymus iš viršaus grūsti 
atgal į kaimyniškus sniegu 
apdengtus laukus tuos ne
laimingus, ir besibastančius 
pabėgius.
Nepateisinamas žiaurumas

Niekuo negalima patei
sinti tą barbarišką įsaky
mą. , Militarišku atžvilgiu 
nebuvo jokio reikalo leisti 
tuos žmones per tokias 
kančias, taip ilgai paliktus 
be jokios pagalbos, tik to
dėl, kad tie, kurie sakėsi 
įstoję į karą jų apgynimui, 
dabar nebepaisė jų Jiūdno 
likimo.

Kiek paskui tie vargšai 
gavo tos šaltos ir beširdės 
pagalbos, tai tik todėl, kad 
buvo priversti pasaulinės 
opini j os, kurią išjudino 
spauda. >■ Apie šį laiką aš 
rašiau “Le Monde” seka
mai:

“Amerikiečių intervenci
ja Korėjoje pasibaigė tra-r. 
giškaL Ji tam kraštui nu
liejo kraują iki mirties, iš
žudė daug jos žmonių, ba
du marino ir .terorizavo,

Su der- 
rankoje * Amerikos 

išvijo iš sugriautų 
tuos užsispyrėlius, 
stebuklingai išliko 
per tą skerdynę.

sunaikino ir sugriovė ją.. 
Moterų, vaikų ir senų žmo
nių lavonai paliudija mirtį 
ir kančias... miestai ir kai
mai paversti pelenais, o jų 
benamiai gyventojai ap
griūti griuvėsiais. Išvargę 
pabėgėliai, susigrūdę pala
kiais ir pakeliais, ,begailes- 

‘ tingai mašininėmis kanuo- 
lėmis šluojami.

Gaisras per 150 mylių
“O tūkstančiai kitų pa

bėgėlių, kurie buvo mašini
nėmis kanuolėmis apšau-* 
dyti ant Suwon vieškelio, 
susilaukė antros mirties, 
kai sugrįžo tankai juos su
triuškinti. Tie, kurie vedė 
šį barbarišką karą/ reika
lavo jo daugiau, 
vokšne 
armija 
kaimų 
kurie 
gyvais
Per tą visą 150 mylių fron
tą Korėja pavirtusi vienu 
milžinišku gaisru, kiekvie
nas namas ir kiekvienas 
kaimas paskendęs liepsno
je.

“...Jokia taika niekados 
nebeištrins iš tų tūkstančių 
veidų tos kančios, kurią jie 
pergyveno sugulę ant snie
go mirti ramia mirtimi. 
Kaip tie gyvuliai, atnešti 
ant altoriaus paaukojimui, 
jie žiūrėjo Į savo žudytojus 
patetiškomis ir išdidžiomis 
akimis.
Neišdildomas vaizdas

“Aš tebeatmenu, kaip aš 
pasilenkiau ant jų sustin
gusių lavonų ir numirusių 
akiu, kurios stebėjo savo 
užmušėjus praeinant pro 
šalį, — išvaizda baisesnė, 
negu būtų buvus, jeigu jos 
būtų buvę pilnos neapykan
tos. Ir iš tų akių plaukė 
neapsakomas ir paskutinis 
kentėjimas. Jūs būtumėte 
matę, kaip didvyriškos mo
tinos su kūdikėliais ant nu
garų ir po vaikutį po abie- 
mis rankomis, iki juostos 
brenda užšalusios upės 
vandeniu ir nesulaikomai 
grumiasi iki to paskutinio 
parpuolimo, kuriame mirtis 
laukia vienu sykiu išplėšti 
visą šeimą.

“Jūs būtumėte matę, tik 
vienų kaulų vaikus, su
gniaužtomis ra n k u t ė m i s 
maldaujančius kokio nors 
mažyčio saldainio, kurį 
praeinąs . kovūnas numes 
jiems, kaip kaulas yra nu
metamas šuniui. Jūs būtu-

žiūrint to, kad Nehru valdžia komunistus žiauriai puola, 
persekioja. ■ .

Indijos komunistų partija didelių laimėjimų pasiekia 
tose provincijose, — kaip Travancor.e, — kur daugiau
siai žmonės moka skaityti ir rašyti, ir tose, kur siau
tėja didelis masių skurdas, —- pavyzdžiui, Madras ir Hy- 
derabado provincijose.

Kai kuriose vietose Indijos balsuotojai išrinko komu
nistus, kurie tebėra kalėjime. Kai kur komunistai kan- 
dida/tai nugalėjo pačius žymiausius Kongreso partijos 
pareigūnus, net ministerius ! ' •

Korespondentas pastebi, jog, nežiūrint, kas bus in
di joje toliau, faktas liekasi faktu, jog Indijos komu
nistų partija iš šių rinkimų Išeis tvirta jėga, su kuria 
teks skaitytis, ’nori kas ar nenori.

Tiek tegalima pasakyti, apie tebevykstančius Indijoje ■ 
rinkimus, kurių gąlutiniejLrez.ultatai bus pilnai žinomi’ 
tik už keleto savaičių. •

mėtė matę senus žmones 
pasilenkusius ir griuvinė
jančius sniege, arba pakly
dusius kareivius, palengva 
slenkančius sniegu ir atsar
giai nešančius savo pamė
lynavusias žaizdas, tartum 
jos jiems būtų brangiausias 
dalykas. Jūs būtumėte ma
tę išgąsčio perimtus išliku
sius žmones, ištrūkusius iš 
degančių kaimų ir bėgan
čius pryšakyje padegėjų.

“Jūs būtumėte matę Gis 
praeinančius pro juos, tar
tum jie jų visiškai nematy
tų. Tas, kas matė tokį ka
rą, nežinos ką daryti: gai
lėtis ar keikti tuos žmones 
ir tas idėjas, kurių pasaulė
žiūra taip nebeturi jokio 
pasigailėjimo sąjausmo.”
PABĖGĖLIŲ

“GELBĖJIMAS”
Įvairios tarptautinės pa

galbos organizacijos suklu
po šiame Korėjos kare, ar
tai dėl stokos įmonių ar dėl 
pavėlavimo. Vien i n t ė 1 i s 
bandymas, išgelbėti pabėgė
lius buvo bandymas perkel
ti juos nuo sausžemio į Ko- 
jo ir Cheju salas.

Tai buvo 1951 metų sau
sio mėnesį. Tai buvo “Oper
ation Sanctuary,” kadangi 
vieną dieną Raudonojo Kry
žiaus, apie kurį taip daug 
kalbama Vakaruose, atsto
vas pasirodė tarpe pabėgė
lių ir, kaip tas Šv. Vincen
tas tarpe raupuočių, pasa
kė jiems: “Ten surasite 
pastogę, bet neįsivaizduoki
te kažin ko. Jūs ir ten bū
site alkani ir sušalę. Jūs 
negalėsite eiti ten, kur no
rėsite. Jūs būsite ten pa
dėti, kol audra praeis. Kaip 
ten nebūtų, jūs ten rasite 
nors šiokį tokį atsikvėpi
mą...”

Išgirdus tai, didžiulė vil
tis kilo tuose nelaiminguose 
žmonėse. Jiems nė į galvą 
neatėjo pasirinkti tarpe 
vergijos ir laisvės. Jiems 
buvo pasiūlyta gyvybė ir 
jie gyvybę pasirinko!

Visas šis žygis buvo pa
vadintas “Operation Sanct
uary,” kadangi ši prieglau
da teoretiškai turėjo pasi
likti už karo sienų...

Aš negalėjau aprašyti to 
žygio vaizdą, nors savo aki
mis mačiau, būdamas ant 
U. S. transporto “Mon
tague.” Tai visa galima pa
vaizduoti trejetu sakinių: 
3,257 pabėgėliai po nakties 
nuo laivo denio buvo, išmes
ti ant tuščios^ salos akme- 
puoto kranto. Laivas pas
kui grįžo į Pusaną, kur vėl 
buvo prikrautas pabėgė
liais. Kuomet ant salos ne
betilpo tie sulaužyti žmo
nės ir jau pati sala pradėjo, 
taip sakant, skęsti nuo slė-. 
gimo, gabenimas pabėgėlių 
buvo sustabdytas ir “Oper
ation Sanctuary”' pasibai
gė...
štai ko gali tikėtis Europa

Tai štai ko gali tikėtis ir 
viltis Europa iš Amerikos 
intervencijos į jos vidinius 
reikalus. Išlikę gyvi iš 
“strategihio” bombavimo, 
kurį pažadėjo generolas 
Bradley 1951 metų rugpjū
čio. 3 d. savo pareiškimu 
Londone, būtų skubiai' iš
gabenami į Icelandiją arba 
Azores...
Jei pasaulis sužinotų tiesą,..

Jeigu kas išdrįstų pa
skelbti skaitlines apie mir
tį ir sunaikinimą, kurį pa
nešė Šiaurinės ir Pietinės 
Korėjos žmonės, kaip pasė
ka “strateginio” talkininko 
bombavimo, jūs lengvai su
prastumėte, kodėl žmonija

taip nenoromis sutiktų rizi
kuoti Pasaulinį Karą, kuris 
žadamas jos “išlaisvinimui” 
kaina visiško sunaikinimo.

Tas žmonijos nenoras bu
vo išreikštas Stockholmo 
Atsišaukimu, kuris susilau
kė entuziastiško pritarimo 
visur, nors jis buvo prie
šingos propagandos spėkų 
apšauktas “komunistiniu”... 
Nepaisant visų užtvarų ir 
trukdymų, ntasės visur iš
reiškė savo neapykantą ka
rui ir troškimą taikos.
Mes jūs bijome, Mr. Smith

Taip, ' iš visų , pasaulio 
kampų, išskyrus vieną kam-

pą, Mr. Smith, tai jūsų 
kampą. Bet kaip jūs mums 
galėtumėte vadovauti ir 
kaipgi mes galėtumėme jus 
mylėti? Nejaugi jūs, Mr. 
Smith, nesuprantate, kad 
mes jūsų bijome?

Mes jūsų bijome todėl, 
kad jūs jau nebepasitenit 
na|e dirigavimu taikiniu^' 
valdžių užsieninės politikos. 
Jūs jau norite ateiti .į ki
tus kraštus ir spėka atimti 
iš žmonių teisę naudotis 
žodžio laisve...

Aš čia ilgokai apsistojau 
ties išimtinu ir nežmonišku 
Amerikos užsilaikymo as-'

(Tąsa ant 3 puslapio)

kad žmonės savo sučėdytus 
pinigus dėtų į pranciškonų 
klioštopų, kaip į banką .

—Kam klioštoriui pini
gai?

—Nežiųai?! Pinigai zo- 
konui reikalingesni, kaip 
griešninkams. Jie moka 
juos šventai praspendyti, o 
griešninkai pinigus spendi- 
na griešnai.

—Tai ką tu, Saimon, mis
tini daryti?

—Nežinau. O ką tu, Džijgp*’ 
patari ? 9.^

—Ar tu žinai, kad 
dėlioj bus laisviečių metinis 
suvažiavimas, o po suvažia
vimo slaunus bankietas?

—Šiūr, žinau. Ar td ten 
būsi? '

—Šiūr, būsiu. O tu?
—Aš nepriklausau prie 

Laisvės susaidės, tai nebū
siu. Ale aš tau va ką no
riu pasakyti: čia trys do
leriai, — padovanok Lais
vei nuo senio Saimono Bly
no ir nuo jo prisiegos. Dau
giau. neišgalime.

—Ką tu darai? Tu sa
kai, gavai gromatą nuo zo- 
kono, prašant pinigų...

—Nevermai !. Aš su pri- 
siega kai b ė j o m ė s Abai 
daug. Tu žinai, manorpri- 
•siega\ę- smart leidė. Ji ši
taip sako,: Sako, Saimon, 
mes, nueidami į bažnyčią, 
duodame Dievui pinigų,— 
tai ir užtenka! Jokiems 
zokonams, sako, aš neduo
siu nei cento, ba jiems pi
nigų nereikia. O jei reikia, 
tai jie gauna užtenkamai 
iš Rymo. Ale čia, sa
ko, Laisvei tai reikia, ba 
Laisvė yra darbininkų laik
raštis., gina jų reikalus, ko
voja už taiką, o mes, kas, 
ar ne darbininkai? Kaip 
geresnis gyvenimas bus vi
siems, tai bus ir mums, tuo
met. mažiau griešysime, tai 
ir bus gerai, sako mano lei
dė. Tai duokim, sako jų 
kiek galime, Laisvei, kad ji 
būtų drūta, kad ji galėtų^- 
gai rašyti teisybę už datW- 
ninkus. .Va, kaip sakė nM- 
no prisiega, Džim! Tai 
paimk šituos tris dolerius 
ir atiduok ten, kur reikia/

—Denkiū, Saimon! Ati
duosiu. O ar tu mislini, 
kad kryžiokai Laisvės su
važiavimą piktuos?

—Šiūr! Tu žinai, patys 
bus pranciškonų klioštoriaus. zdraicos, tie, kurių rankos 
apiekūnu; kas aukos šimtą; dar kruvinos nuo Lietuvos 
dolerių, tas bus amžinu žmonių kraujo, netrivoja 
klioštoriaus., tėvų ir broliu- piktumu ant Laisvės, kam 
kų zokono rėmėju. Ale man , ji rašo teisybę.
nepatinka, kad tėvas Vaš-! —Ar bus ir ta Įeidė su
kys nepasako savo groma- ilgais dantimis, ką kanda 
toje, 'už kiek pinigų gali- žmones, kaip pasiutusi ka
rna nusipirkti tikietą į dan- le ? 
gaus .karalystę. Ot, jei jis 
tai pasakytų, tai būtų gud.

/ —Ar tu pirktum?
—Nežinau, ale aš mislinu, j 

kad atsirastų tokių, kurie j 
pirktų. Aš jei ir pirkčiau 
į dangaus karalystę tikietą, 
tai norėčiau pirkti round 
trip, kad ir vėl galėčiau su
grįžti ant griešnos žemės, 
į Brooklyną, pas savo pri
siega.

Ar

Saimonas Blynas manęs 
ieškojo -sušilęs. Kaip aš jį 
sutikau, tai Saimonas uiia- 
ravai pasakė:

—Alau, Džim! Aš gavau 
gromatą.

—Alau, Saimon! Iš. kur 
tu ją gavai? Kas tau rašė? 
Gal žentas?

—Ne, man rašė ją vožna 
asaba,—tėvas Justinas Vaš- 
kys, pranciškonų provinci- 
jonalas, tai reiškia: pran
ciškonų gubernatorius. 
. —Kieno jis tėvas? 
daug jis turi vaikų?

—Kiek vaikų* turi, neži
nau, nesako. — Ale jis tė
vas, ba pranciškonų zoko- 
ne taip priimta sakyti: 
darnesni pranciškonai va
dinami “broliukais,” o ra- 
zumnesni — “tėvais,” o pa
tys razumniausieji — “gu
bernatoriais” arba “provin- 
cijonalais.”

—Ką tu žinai, kad Vaš- 
kys yra razumniausias už 
kitus zokoninkus?

—Taip pasakė. Rymas, o 
ten gyvena visi šventieji.

—Ryme gyveno ir Masiu- 
lionis — ar tai ir jis buvo 
šventas ?

—Nevermai! čia, va, pa
žiūrėk, ką rašo.

—Aš nenoriu kitų groma- 
tas skaityti; tu pats pa
skaityk.

—Ką aš čia tau skaity
siu: pinigų prašo. Sako, 
mes turime daug skolų, nei
kia tėvams, reikia broliu
kams, reikia gazietai, rei
kia klioštoriui. Kas aukos! 
penkis šimtus dolerių, tas ;

Tėvas Vaškyssako dar

—Aš mislinu!
—Ar bus ir tas Hitlerio 

.skapas?
—Šiūr!
—‘Ar bus ir tas Smeto

nos jenerolas, ką prarado 
razumą ?

—Šiūr! Ale jiems, aš 
muslinu, policmanai neleis 
ant saidvoko smkradint, 
kaip andai smaradino. iJF- 
gu viską daro į kelnes.

—Okei, Saimon, tai bus 
gudbai.

—Gudbai, Džimuk!ir

pusk—Laisvė (Liberty)—Ketvirtadien., Sausio-Jan. 24, 1352

4"'^4



Žinios Laisves Reikalais DETROITO ŽINIOS
(

« • I

Labai energingai ir gražiai Laisvės suvažiavimo rei
kalais pasidarbavo So. Bostono LLD 2-rosios kuopos mo
terys ir visa kuopa. Jie surengė suvažiavimo pasveikini
mui banketą sausio 20 d. Svečių suvažiavo iš visos apy
linkės. Ten nuo Laisvės štabo dalyvavo ir dienraščio rei

kalais pakalbėjo A. Bimba. Apart to, kad parengimo 
pelnas eis suvažiavimui pasveikinti, dar asmeniškai su
važiavimą sveikina su finansinėmis dovanomis sekami
bankieto dalyviai:

M. U. palikimas, per P. N...................................$50.00
LDS 125 kp., Lawrence, Mass......................... . 10.00
Mary ..............................■................................... 10.00
J. ir Mary Buzak......... . .......................................10.00
M. Giriūnas ........................•.. . ...................... 10.00
Bostono Vajininkai  .........................  10.00
J. Martin, per Zelsoną .....................................  10.00
P. Nukas ..................................... ......... . ............  5.00
Marijona Staškiene ............. •.................... 5.00
E. ir L................ :...........................    5.00
M. Kazlauskas................. -...................... 5.00
Žukauskai...................................................  5.00
S. ir M........................   5.00
J. ir Julia Gitziai .......  5.00
Charles Urban .........................................•......... 5.00 |
J. ir M. Barris........................................................ 5.00
J. Matulevičius ...........    5.00
S. Paura ............................................................... 5.00
G. V. Kvietkas...........................................•........... 5.00
J. Mitras ............................................................... 5*00
John Petrus .......   5.00
A. ir V. Minėikis ................................................  4.00
J. M. Musteikis ............................................ ... 3.00

Po $2.00: Joseph Mickevich, A. Sabulienė, Nellie 
Grigaliūnienė, Ralph čuberkis, S. ir J. Rainard, U. 
Kavaliūnienč, D. Marčiulaitis, T. Ivanauskas, K. Kaz
lauskas, Bernice čiuberkis, J. Egeris, J. ir N. Dau
girdai, R. M. čiuladai, K. Kalyelienė, L. Fraimontienė.

Po $1.00: F. Kvietkauskas, Brocktonietė, S. Einin- 
gis, A. šarkienė, J. ūsevičius, A. Dambrauskas, M. 
Boston, Z. Yaruth, J. Siunkus, J. Lukas, Bevardis. Jo
seph Blažionis, Joseph Macinskas, E. Belikevičienė, 
Charles Savickas, Bevardis, L. B., V. šipuliauskas, M. 
Virbickienė, M. Vilkauskiene, Wm. Vendzulis, Louis 
Zelson, Juozas Peišynas. Jonas Pukevičius, F. Banavi- 
čius, V. Zilautas, Ona Buividienė, V. Vaszkis, Anne 
Mazuikienė. P. švedas 50c.

114 šeimų laužuose

Detroito majoras Cobo visu 
smarkumu verčia namus, ku
riuose dar būtų galima gyven
ti kelioliką metų. 114 šeimų 
sugrūsta trijuose laužuose, 
kuriuose“ pilna visokio brudo.

Ant Scotten,' senam polici
jos name, 16 šeimų turi 15 
mažų kambarėlių. Fort Way
ne, senam kariniame barake, 
gyvena 48 seimus. Ant Mc
Dougal, senam našlaičių na
me, gyvena 50 šeimų.

Scotten name Mrs. Bertha 
Foster turi 12 vaikų; Mrs. 
Dollie Douglas — 10 vaikų; 
Mrs. Kathlen Frontingham — 
4 vaikus. Su daug vaikų nie
kas nenuomuoja jiems butų.

Minimos vietos direktorius 
Jerome Ehresman pareiškė, 
kad, girdi — “Mes turim šei
mų, kurios turi dideles įplau
kas. Pinigai nėra jų rūpestis. 
Tiktai pastogė.”

• Esą dedamos visos pastan
gos palaikymui švaros. “Bet 
vabalai ir purvas — nešvara 
yra sunku apvalyti, kuomet 
10 asmenų verda, valgo, skal
bia, mazgojasi, miega ir žai
džia tam pačiam kambaryje.”

Tai taip yra “Dinamiškam” 
Detroite.

Jei netiki, — nueik ir pa
tikrinsi.

Prie to reik priminti, dau
gybė gyvena taip vadinamuo
se traperiuose.

tėjimas “šaltą j am” kare yra 
labai skaudus. Gyvenimas su
žalotas.

Bet'jo žodžiai reiškia, kad 
yra dar skaudžiau sužalotų 
kareivių, negu ji?.

Įsivaizdink, jei; tu būtum jo 
vietoj.

—o—-
Ar jūs žinot?

DSR bosas Nowecki ir ma 
toras Cobo tvirtina, kad esą 
užtenkamai busų ir streetka- 
rių ant gatvių, tik transporta- 
cijos tankumas, šalygatviniai 
auto pastatymai: ir “double 
parking” sulaiką DSR tran- 
sportaciją.

Jų supratimu, jei busas ar 
gatvekaris prabėgs tokiu grei
tumu, kai New Yorke subway 
express, ir kitas už pusės va
landos taip pat, “pagerins” 
publikos transportaciją.

Gerai Free -Press editorialų 
vedėjas pasakė:

“DSR eina į deficitą todėl, 
kad publika nesutelpa į gat- 
vekarius ir busus.”

Detroite prisisteigė taksių 
tiek daug, kad galima sakyti, 
jog vieną trečdalį žmonių 
vežioja taksės.

Jei netolima kelionė, tai 
dvi ar trys ypatos nelauks pu
sę valandos, kol Winickio gat
vekaris atsibalados.

—o—
Pasikalbėjimai

skaitytojų, užsimokėdami sa- . taisė ir nieko už juos neskaitė, 
vo prenumeratą, dar ir aukų j tai padengus gėrimo išlaidas, 

kurios buvo nedidelės, atliko 
26 doleriai pelno. Visiems 
dalyviams sutikus, pelnas li-

—o—
300 valandų darbo 27 
minutėms kalbai

Ir sekami norwoodieciai sveikina suvažiavimą:
S. ii’ J. Družai ................................................ .  $5.00
Po $2.00: Trakimavičiai, F. ir M. Preikiai, J. ir S. Bu- 
drevičiai ir J. Grybas; Krasauckienė $1.00.
Šaunus Bostono apylinkės pasirodymas! $254.50 su- 

ftjfeta dienraščiui aukomis. Atsinaujinimais prenumera
tų ir už spaudos, darbus čia pat priduota $59.10. Tai 
entuziastiškas triumfas išlaikymui savo dienraščio! O 
dar jie turės pelno nuo to banketo, kuriame taip šauniai 
pasirodė pereitą sekmadienį. Įgyvendinimas tradicinių 
parengimų yra labai svarbus dalykas. Bostoniečiai juo 
labiau tai paliudija puikiu pasisekimu savo metinio ban
keto. * i 1 b-

Užsimokėdami už Laisvės prenumeratas pridėjo ir do
vanų šie'asmenys:

A. Philipse, Stamford, Conn............................ $10.00
H. Lyben, Detroit, Mich..................................... 3.00
Anna Stakėniene, Freesoil, Mich................ ... 3.00
A. Akulaitienė, Philadelphia, Pa........................ 3.00
Wm. Krunąs, Shickshinny, Pa............................ 1.00
Eliz. Aunce, Stamford, Conn. ............................  1.00
Laisvei finansinės paramos, suvažiavimo proga, iš 

anksčiau gauta $187.00. Dabar gavome $265.50. Viso 
$452.50.

Širdingiausiai dėkojame visiems aukojusiems dien
raščio paramai. Toks gražus tolimesnių kolonijų atsi- 
nešimas linkui Laisvės bendrovės suvažiavimo ir taip 
gausi parama dienraščiui šaukte šaukia mus visus iš 

gcj&rtimesnės apylinkės dalyvauti suvažiavime ir bankete.
Laisvas Administracija

KLAIDOS PATAISYMAS
Tarpe miestų, aukojusių Laisvei, buvo paskelbta, kad' 

Haverhill, Mass., sukėlė $25, o turėjo būti — $26.
Laisvės No. 3 paskelbta, kad A. D. Kazlauskas, Ha

verhill, Mass., aukojo $3, o turėjo Luti—A. S. Kazlauskas.
Atsiprašome. Laisvės Admin. .

Chicagos Žinios
Gražus buvo LLD 19 
kuopos susirinkimas

19-tos kuopos susirinkimais, 
įvykęs sausio 11 d., buvo skai
tlingas ir sėkmingas.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
pereitais metais kuopa turėjo 
203 narius, pilnai pasimokė- 
jusius duokles. Apie 10 narių 
dar nepasimokėjo.

? 75 nariai jau pasimokėjo 
už Šiuos metus. Tai tikrai pa
vyzdinga.

Šiame susirinkime priimta 
4 nauji nariai.

Išrinkta 11 delegatų aps- 
Jo’ities konfenencijon, kuri į- 
gįyks 20 d. sausio “Vilnies” 
svetainėje. Sveturgimių gyni
mo lyderiui Abner Green’u i 
pasveikinti paskirta $5. Tam 
tikslui M. Andreikienė ^>ridė-

3 puik—Laisvė

jo kitą penkinę.
■“Laisvės” bendr. suvažiavi

mui sveikinti paskirta $5.
Po susirinkimo įvyko drau

giškas pasivaišinimas.
Greitasis

Hartford, Conn.
Lietuvių Meno Sąjungos 3-čios 
Apskrities Reikalai

Laisvės Choro 25 metų gy
vavimo sukakties paminėji
mo komitetas turėjo susirinki
mą ir paskyrė paminėjimo, 
koncertui dieną. Tai bus ba
landžio 20 d. sekmadienį, 
1:30 vai. po pietų.

Kaip buvo nuomonė, kad 
Lietuvių Meno Sąjungos 3-čios 
Apskrities konferencija turė
tų įvykti Hartforde, tai komi
tetas paskyrė konferencijai, 
balandžio 19 d., 7 vai. vakare.
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Dėl paruošimo majoro Co
bo “inaugural speech” televi
zijai ėmė 300 valandų, arba 
septynias savaites ir pusę. po 
40 vai. savaitėj e, kurią iškal
bėjo per 27 minutes. Tą pra
kalbą parašė J. H. Wither
spoon, majoro pagelbininkas, 
— C. Prevost ir N. Hill, “exe
cutive secretaries,” du asme
niški sekretoriai; arba Ran
som ir Weber pareiškimais,— 
“praktiškai kiekviena valdi
ninko galva prisidėjo prie 
tos kalbos apdirbimo.”

Personalas dirbo net Nau
jųjų Metų pasitikime.

Galų gale majoras Cobo 
atsistojo prieš televizijos ka
merą. Ir kas atsitiko ?

“Jis nesekė rašto, kurį pats 
pripažino geru.”

Vadinasi, 300 valandų dar
bas nebuvo pasakytas televi
zijos klausytojams. Arba, ki
taip sakant, Cobo galva nesu
grabaliojo rašto.

—o—
To jau nesąko per radio

Per CKLW stotį per ilgą 
laiką garsino Tęal Brothers, 
Ine., 7641 Gratiot,, vartotų 
automobilių pardavimo įstai
gą, ir sakydavo, kad pirkimui 
nereikia tuojau pinigų mokėti.. 
Įstaiga priimanti skalbiamas 
.mašinas, laikrodžius, žiedus, 
rakandas, “sviperius” ir tt.

Dabar federalis teismas 
paėmė už liežuvio tą įstaigą 
ir jau nebegarsina per radiją.

Pagal Federal Reserve 
Board pasakymą, automobilių 
pardavėjas'gali but baudžia-, 

'mas net $50,000.
—o—

Įsivaizdink, kaip ten yra
“Aš dar turiu akis ir dešinę 

ranką, ir esu linksmas, kad 
esu namie,” pareiškė Robert 
Pierre, 23 metų, sugrįžęs iš 
Korėjos į Kalamazoo, Mich.

Jis užėjo ant minos ‘r pra
rado kairiąją ranką iki alkū
nės, dešinę koją žemiau kelio 
ir gal praras kairiąją. Ir štai 
ką pridūrė:

“Kuomet aš-žiūriu abelnai į 
karinių ligoninių ligonius ir 
matau, ką kiti turi panešt-, 
iškentėt, aš esu nenusiminęs.”

Man atrodo, kad jo nuken-

Tai dabar visas kitas konfe-. 
rencijos darbas pasilieka ap
skrities valdybai. Reikia, kad| 
konferencijoje dalyvautų kuo- 
daugiausia atstovų. Taipgi 
reikia, kad visi vienetų išrink
ti atstovai konferencijpn pri
būtų laiku, nes turės būti 
daug reikalų aptarta.

Renginio Komisija

Kuomet miesto 1 valdovai 
verčia namus, tai ve kaip 
žmonės kalba:

Moteris: — “Brangusis Jo
nai, uždėk stogą ant namo, 
nes kai'lyja, apvarva visi ra
kandai.”

Vyras: — “Je! Uždėk nau
ją stogą nuplėšt, kai miestas 
paims namą. Mes negausim už 
tai mokėt.” ‘

Moteris: — “O gal miestas 
nepaims.” * .

Vyras: — “Bet miestas gali 
paimt. Ir- aš sakau tau, mes 
neišleisim nė vieno cento dėl 
taisymo stogo kol mes neži- 
nosim, ar ilgai turėsim stogą 
virš savo galvų.”

--O--.V
Miestas turi 4 linijas 
namų griovimui

Jeigu kelią ves^Route 1, tai 
vers 775 namus,/ kurie kai
nuos $11,614,00(0 Route 2 — 
713 namų ir kainuos $10,- 
284,000; Routed —.710 na
mų ir kainuoja^ $11,284,000; 
Route 4 — 683< namai ir kai
nuoja $11,397,000; Route 
4a — 745 namai, kainuoja 
$11,870,000. i

Dabar yra klausimas, ku
rią Route ims pirma ir kas 
griovinį “Highway” ?

Route 5, taip pat reikėtų 
griauti 546 namaipr kainuotų 
$9,521,000. Šioji vietoj gal 
pabūdavęs naujus namus.

Miesto Tarybos posėdyje,( 
prezidentas L. C. Miriani pa
sakė, kad gal galima, surask 
kitas linijas, kur, mažiau na
mų butų ardoma, ir kad rei
kia pavesti tai inžinieriams 
tolesniam ištyrimui.

Gi koncilmanas Del A.
Smith pasakė:

“Kuomet namai yra aukštai 
premijuoti, mes paimtum pa
vojingą užsimojimą nugriau
dami visus tuos puikius na
mus.”

Ir Smith klausia: “Kur tie 
visi žmonės eis, jei jų namai 
bus paimti”?

Majoras Cobo, jau buvo sa- 
kyta, gavo pinigų iš 
Washingtono ir duos bedar
biams darbo. Taip jis sako.

Federaliai kelių ekspertai 
ir Detroito inžinieriai spręs 
griovimų kelių linijas.

Spartakas

Worcester, Mass.
*

IŠ LLD 11 kp. sausio 13 d. 
susirinkimo

Čia drg. D. G. Jucius, Lais
vės vajininkas, išdavė gražų 
raportą iš savo darbo vajaus 
laikų. ĮSakė, pasiuntė už pre
numeratas ir Aukomis $694. 
Jo. raportas buvo įspūdingas 
tuomi, kad didžiuma Laisvės

duoda, kad Laisvė niekad- ne
sustotų ėjusi. Draugas Jusius 
atliko gražų darbą, kaipo va
jininkas ir kad jis niekad nuo 
to darbo nepasitrauktų. Tai 
tokia yra mūsų laisviečių į- 
vertiųimas jo gražaus darbo.

Human Rights Komitetui, 
kuris rūpinas “Teisių Biliaus” 
išlaikymu Amerikos žmonėm, 
likos iš kasos paaukota $5 ir 
susirinkimo dalyviai sudėjo 
$11.75. Aukojo po $1: J. M. 
L., D. G. Jusius, J. Deksnis, 
B. Mizara, J. Senkus, J. Skliu
tas, A. Pilkauskas, J. Kanap- 
kis. Po 50c: A. Miliauskas, V. 
Bernotą, P. Sadauskas, B. Ber
notienė, J. Jaškevičius,. V. 
Žitkus, Ig. Lozaravičia. Z. 
Dvareckas — 25 ,c. Viso sudė
ta* su kuopos auka $16.75. /

L. Pruseikos ir V. Andrulio 
bylos reikalams aukojo po 
$1: V. Bernotą, P. ’ Sadaus
kas, J. Senkus, A. Miliauskas, 
viso $4. Varde LLD 11 kp. 
darbininkiškas ačiū visiems 
už aukas. I

Į metinį Laisvės šėrininkų 
suvažiavimą likosi išrinktas 
veikėjas Jonas Skliutas, ir B. 
Bernotienė. Suvažiavimo pa
sveikinimui susirinkimas pas
kyrė iš kasos $10. O drg. 
Skliutas, apsiėmė . parinkti 
daugiau.

Šis susirinkimas pirmas 
šiais metais buvo skaitlingas 
ir gražus.

Draugai nepamirškite kiek
vieną susirinkimą skaitlingai 
dalyvauti. Ateinančiame susi
rinkime turėsime naujas kny
gas, ir Vilnies kalendorių už 
1952 metus. Taigi nepraleis
kite šio susirinkimo. Girdėsim 
ir raportą iš Laisvės Suvažia
vimo? J..M. L.

Baltimore, Md.
%

Baigiantis 1951 metams, 
draugai Deltuvai iš Arbutus, 
Md., surengė pas save Naujų 
Metų pasitikimui vakarėlį, 
kuris įvyko 31 gruodžio. Ne
žiūrint to,- kad dalyvių buvo 
neskaitlingas būrelis, pasek
mės buvo geros. Visi gražiai 
linksminomės ir geroje nuo
taikoje sutikome Naujus Me
tus. Padengint ui išlakių, da
lyviai sumetė, pagal savo 
nuožiūrą, kiek kuriam pasiro
dė verta. Kadangi drg. Del
tuvai užkandžius supirko, su-

kosi paskirtas dienraščio Vil
nies dešimties tūkstančių dol. 
vajaus fondui. Atsižvelgiant į 
tai, kad šio vakarėlio visą 
prirengimo darbą atliko drg. 
F. Deltuvienė, tai jai ir pri
klauso padėka ir kreditas už 
pasidarbavimą.

Aną dieną" užėjo pas mane 
svečias drg. J. Ančiukaitis, 
pasimokėjo už šiuos metus į 
LLD 25 kp. duokles ir $2 pa
aukavo sveturg. ginti. Ačiū 
tau, mielas drauge!

Sausio 14 d. įvyko LLD 25 
•kp. susirinkimas, kuris buvo 
visapusiai sėkmingas, nes da
lyvavo ne visai mažai narių ir 
visi pasimokėjo už šiuos me-1 
tus duoklęs. ,

Šiame susirinkime buvo 
baigta rinkti šiems metams 
kuopos valdyba, į kurią įeina' 
šie draugai: Pirm. K. Juš- 
kauskas, rašt. P. Paserskis, 
f in. sekr. A. žemaitis, ižd. J. 
Balsys, knyg. K. Lopatta. Wa- 
shingtonietis'drg. S. Rubickas, 
iki šiol buvęs pavieniu nariu, 
dabar persikėlė į mūsų kuopą. 
Sveikiname drg. ir linkime 
gero pasisekimo pas ,mumis.

Susirinkimas nutarė dar šį 
sezoną surengti pobūvį. Tam 
reikalui išrinkta komisija. Po
būvio vieto ir diena bus pra
nešta vėliau, nes šiuo laiku 
dar nėra žinoma.

Vietiniams darbininkiškiem 
reikalam, susirinkimo daly
viai sumetė $16 aukų.

šiemetinis dienraščio Lais
vės metinis piknikas Baltimo- 
rėje įvyks sekmadienį, birže
lio 1 dieną, toje pačioje vieto
je, kurioje atsibuvo praėjusiais 
metais: Slovak National Home 

6526 Holabird Avė. Vieta jau

paimta, dabar tik reikia dar
buotis, kad šiemetinį pikniką 
padarytumem pasekmingiau- 
siu kaip galima.

Baigdamas, noriu1 drau
gam priminti, kad sekantis 25 
kp. mėnesinis susirinkimas į- 
vyks pirmadienį, 11 vasario, 
8 vai. vakare, Lietuvių Svetai
nėje.

Kam laikas ir sveikata leis, 
maloniai kviečiame visus atsi
lankyti susirinkiman ir pasi- 
mokėti narines duokles.

Vincas

FRANCŪZO LAIŠKAS 
AMERIKIEČIUI SMITH

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
pektu todėl, kad aš noriu, 
jog jūs, Mr. Smith, supras
tumėte, kodėl mes jus lai
kome Numerio Pirmo Pa
vojumi.

Labai svarbu, Mr. Smith', 
kad jūs patys tai visa pil
nai suprastumėte ir kad 
padėtumėte suprasti ki
tiems aplink save. Tie, ku
rie atsisako klausyti mūsų, 
gal paklausys jūsų.

Jūs turite galią. Jūs ga
lite savo valią pravesti. Jū
sų norai gali būti išgirsti. 
Jūs atstovaujate visuome
nės opiniją, galingą ir tvir
tą Mr. Public Opinion.

Tik vieną žodelį, tik vie
ną pasijudinimą ir'šviesos 
vėl sužibės... tik pabandy
kite.

Pabandykite, Mr. Smith, 
Ir jūs būsite atlikę didelį 
darbą, nes jūs esate pasku
tinė taikos proga.

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

DIENRAŠČIO LAISVĖS

BANKETAS
.<

ir DALININKU SUVAŽIAVIMAS
Įvyks Sekmadienį

Sausio 2,7-tą (January), 1952
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.

Vakarienes ir šokių bilietas $3.00
I e

‘ Įžanga vien šokiams 75c (įskaitant taksus)

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

skubinkitės įsigyti.
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Žinios iš Lietuvos
Neskausmingas gimdymas

VILNIUS, 1951, X. 21 d.— 
Tarybų Lietuvos medicinos 
darbuotojai vis plačiau susi
pažįsta su Ukrainos gydytojų 
kolektyvo pasiūlytu naujuoju 
gimdymo nuskausminimo me
todu, paremtu didžiojo rusų 
fiziologo Pavlovo mokslu.

Vilniuje, Kaune ir kituose 
Tarybų Lietuvos miestuose 
jau pradėtas taikyti naujasis 
metodas. Prie moterų konsul
tacijų atidaromi psichoprofi- 
liaktikos kabinetai, rengiami 
užsiėmimai būsimoms moti
noms. . " -i

Naujasis metodas pradeda
mas taikyti ir rajonuose.

Šiaulių srities sveikatos ap
saugos skyriaus vedėjo pava
duotojas gydytojas J. Čepins
kis praneša apie įvykusią šio
mis dienomis Rokiškyje tarp
rajoninę konferenciją, kurio
je dalyvavo Rokiškio, Obelių 
ir Pandėlio rajonų akušerės. 
Jos buvo supažindintos su 

i naujuoju tarybinių gydytojų 
pasiūlytu ir išbandytu meto- 

’ du. Pranešimą “Pavlovo mok
slo pritaikymas akušerijoje- 
ginekologijoje” padarė ' sri
ties vyriausiasis akušeris- gi
nekologas Vanagas. Po to 
pranešimą tema “Psichoprofi- 
laktinis gimdymo nuskausmi
nimo metodas” padarė Rokiš
kio rajono akušeris-ginekolo
gas Tapalskytė. Ji konkrečiai 
nurodė galimybes šį metodą 
pritaikyti ne tik miesto, bet ir 
kaimo sąlygomis.^
" Įvyko gyvos diskusijos. 
Naujasis metodas bus pradė
tas naudoti ir šiuose trijuose 
rajonuose.

Liberty Auditorijoje
pasikalbėti su Audi- 
vedėju Walter Bra- 

Jisai sakė, kad neto-

Teko 
tori jos 
zausku. 
limoje ateityje numatoma tu
rėti įdomių visuomeniškų pra
mogų ir nemažai šaunių ves
tuvių. Tačiau dar esama pa
togių dienų, kuriomis viena ar 
daugiau svetainių liuosos. 
Ypatingai tai žymu gavėnios 
metu, kuomet mažiau vestu
vių.

Tarpe jau užtikrintai būsi
mų visuomeniškų pramogų 
yra šios:

Sausio 27-tą, Laisvės dali
ninkų suvažiavimas ir banke
tas su šokiais.

Vasario 9-tą LDS apskrities 
valdybai pagerbti banketas.
Vasario 17-tą Dr. Petro Gus

taičio prelekcija, rengia mote
rys.

Kovo 1-mą LDS Bowling 
Lygos banketas.

Kovo 2-rą filmos Gorkio 
“Motina” ir kuri, nors kita, 
rengia moterys.

Kovo 9-tą Dr. Stanislovai- 
čio prėlekcija, rengia mote
rys.

Kovo 16-tą opera “Rigolet- 
to.” Vaidins Oddone Sammo- 
vigo trupė, ta pati, kuri per
nai žavingai"suvaidino “Tra
viatą.” Rengia paties namo 
direktoriai.

Kovo 22-rą LLD apskrities 
ir kitiems ilgamečiams dar
buotojams pegerbti banketas.

Dar vėliau, pavasarį, tiki
masi Aido Choro šaunaus 
koncerto paminėti Aido 40 
metų sukaktį. Mylintiems dai
nas dabar patogiausias laikas 
pradėti dainuoti, kuomet cho
ras ką tik pradėjo praktikas 

; tų dainų, kurios sudarys cho
ro jubiliejinio koncerto prog
ramą. Pamokos kas penkta
dienio vakara. Ar.v

Kolūkių pasiekimų apžiūra
TELŠIAI, 1951, X. 21 d. — 

24 kolūkiai, dvi mašinų-trak- 
torių stotys, rajono tarybiniai 

. ūkiai dalyvavo Telšių žemės 
ūkio parodoje. Į ją buvo pris
tatyta daugiau kaip keturi 
šimtai eksponatų. Gausus bu
vo gyvulininkystės skyrius. 
Čia galima buvo išvysti gra- • a. - 
žiai išaugusius ardėnų veislės Aido Choras 
feržilus iš “Masčio,” “Tarybų 
Lietuvos dešimtmečio,” Karlo 
Markso vardo kolūkių, “Džiu
go”, “Eigirdžių” ir kitų koL' 
ūk i u karves-rekordininkes.
Kęlūkis “Virvytis” pristatė 
veislinę kiaulę su jos 14 aukš-' 
tos veislės paršelių. Paukšti
ninkystės pasiekimus demons
travo “Naujojo gyvenimo” 
kolūkis. Paukštininkas But
kus pasiekė gero vištų dėslu
mo: iš .kiekvienos višt6s čia 
šiemet gauta po 200 kiaušinių.

Gausu buvo ir laukininkys
tės eksponatų. Kolūkis “Leni
no keliu” pristatė į parodą 
bulves. Jų iš hektaro išaugin
ta po 410 centnerių. Atskiros 
bulvės sveria po 800—1,000 
gramų. Parodoje plačiai buvo 
pavaizduota žemės ūkio tech
nika. Išstatyta tr-aktbriai ir 
kombainai, dešimtys kitų že
mės ūkio mašinų. Už pasieki
mus gyvulininkystėje paskirta 
120 premijų, laukininkystyje 

* — 26 premijos. B. Edimtas

Mūšy ir jūsų didžioji diena
Kalbu apie šį sekmadienį, 

sausio 27-tą. Tą dieną įvyks 
dienraščio Laisvės dalininkų 
suvažiavimas ir po jo banke
tas ir šokiai Liberty Auditori
joje, Atlantic Avė. ir 110th 
St., Richmond Hill, N. Y.

Ta diena yra svarbi Laisvei 
ir visiems lietuviams darbo 
žmonėms, kuriems Laisvė gy
vuoja. Del to prašome ir ti-

kimės visų nuoširdžios talkos. 
Būkite savo vietoje kiekvie
nas pagal savo išgalę. Išsiga- 
lintieji ir pasveikinkite suva
žiavimą su dovana.

Suvažiavimas prasidės 12- 
tą vai. dieną.

Banketas 6-tą, šokiai 7 va
landą vakaro. Bendras įžan
gos ir vakarienės bilietas $3; 
vien tik šokiams 75 c.

Progresyvių Partija veiks už 
taiką ir taikos kandidatus

Progresyvių Partijos Visa- 
šališkasis Komitetas savo po
sėdyje, įvykusiame New, Yor
ke sausio i 20-tą, paskyrė spe- 
cialę komisiją parinkti ir pri
statyti atskirų valstybių kon
vencijoms tinkamus kandida
tus.

Nusistatyta, kad šiemeti
niuose prezidento rinkimuose 
partija privalo turėti kandi
datus visose valstijose.

Svarbiausia ir pirmoji kan
didatų kvalifikacija yra dar
buotė už taiką. Tikra darbuo
tė dabar, ne vien tiktai paža
dai dirbti tada, kada taptų iš
rinktais.

Dedant daug svarbos į pre
zidentinį kandidatą, šiame po
sėdyje, vykdytame unijų cent
re, 13 Astor Place, tačiau, 
daugiausia dėmesio kreipta į 
padėtį atskirose valstybėse ir 
galimybes išrinkti gerus kong- 
resmanus. Stengtis, kad Kong
rese susidarytų kovotojų blo-

kas už civilines teises, 
darbininkų reikalavimus, 
taiką.

Vyriausiais Progresyvių 
Partijos programoje reikalavi
mais yra:

Užbaigti karą Korėjoje; 
kad Jungtinės Valstybės pra
dėtų nuoširdžiai derėtis su ki
tomis didžiosiomis valstybė
mis pastangose taikoje iš
spręsti žymiuosius skirtumus.

Sugrąžinti taikos ekonomi
ją; daug sumažinti išlaidas 
ginklams; įvesti tikrą kainų 
kontrolę; atšaukti užšaldymą 
algų; skirti pakankamai pini
gų žmogių gerovei.

Pilnos lygybės negrams, su 
pilna įstatymiška garantija 
civilinių .teisių.

Sustabdyti McCarthyizmą, 
MėCarranizmą, McGrathizmą, 
Taf-Hartleyizmą; atšaukti 
Smith ir McCarran įstatus, ir 
sugrąžinti šalį prie Teisių Di
liaus. Ir pasisakė daugeliu ki
tų bėgamhjų reikalų. T. N.

u z.
už

Apie ligonius
Praėjusį ketvirtadienį drau

gė P.. Simen išvažiavo į Ari
zoną. Jau gana ilgokas laikas 
kai jos sveikata pažeista ir 
nesiduoda atitaisyti. Kadangi 
Arizona /yra pagarsėjusi kai
po sveikas kraštas, tad ir 
draugė Simen mano, gal ir 
jai ten bus geriau sveikatą 
pataisyti,- ko mes, čia likusie
ji širdingai jai linkime. M. Y.

Jaunoms moterims ir 
ketinantiems sirgti

v • 
SIVelyk tuojau pasidėkite 

telefoną patogiai prieinamoje 
vietoje — Jamaica 6-7787. 
Tai lankančių namuose slau
gių įstaiga — Visiting Nurse 
Service of New York Queens 
apskrities skyrius.

Laukiančiosioms kūdikio jau
noms moterims svarbu 
paskambinti tuojau, 
dar spėsite į special? 
kuriame pamokys

Amerikos Žydų 
direktorius David ' 
kalbėdamas savo 
jos viršininkams 
rinkimuose reikia 
kandidatų praeities 
no i pažadus.

Kongreso 
Petegorsky ’ 
organizaci- 
sakė, kad 

žiūrėti į 
darbus,

Astuoni asmenys tapo’ su- 
žeisti, vienas pavojingai 
miestiniam busui įvažiaviij 
tiesiog į laukiančiųjų būrį 
prie Merrick Road ir Linden 
Blvd., Jamaica.

Privatiškos pašalinės 
draugijos pakelia 
narines duoklės !

Unijos susidomėjo 
ginti savo nariu 
nedarboapdraudą

Pamokos* įvyks šio penkta
dienio vakaro 8 vai., Liberty 
Auditorijos Music Room. Visi 
susidomėjusieji d a i n a v i- 

j mu raginami atvykti.
Choro Prezid.

Brooklyniečiai skelbia 
Floridai boikotą

srity-Didžiojo New York o 
je veikiąs Blue Cross ir Blue 
Shield (ligoje ir operacijoms 
pašalpos įstąigos) pradedant 
gegužės 1-ma pakels nariams 
duokles nuo 20 iki 60 nuošim
čių.

Pakėlimai paliečia arti pen
kis milijonus asmenų, dau
giausia raštinių darbininkų ir 
jų šeimas, nes tos rūšies pa
laipinė buvo skleidžiama ir po 
valdines įstaigas. Daugelyje 
vietų patys bosai ir net valdi
ninkai padėjo įrašinėti darbi-

V1SUS i ninkus ir tarnautojus. Gal tai 
. ,. | buvo daroma dar ir tuo sume- vieti- -,. i j ...timu, kad apsaugoti juos nuo 

įsirašymo į darbininkų palai
pinės, kurios greta pašalpos ir 
apdraudos sykiu rūpinasi ir 
skleisti savo nariuose pažan
gą, apšvietą. X

Blue Cross pakėlimai bus 
tokį:

Vieno 
mėnesiui 

Vyro
bendrai buvo $2.72, bus $4.- 
36.

Šeimos duoklė buvo $3.56, 
bus $4.36.

Blue Shield, vyriausia užsi- 
imančibs tiktai 
pakėlimai 
nuo 56c. 
$1.28 iki 
$2.56 iki

Vabalninko 
įmonės pro- 

skaitytojai 
S. Jurašaitis.

Pieno milteliai
Apie naują 

sviesto gamybos 
du k ei ją praneša 
J. Ulinskienė ir
įmonėje sumontuota nauja 
aparatūra, kuri per parą per
dirbs 2,400 kg pieno į milte
lius.

Šiomis dienomis naujasis 
cechas pradėjo darbą. Tai — 
antrasis pieno miltelių ce
chas respublikoje*.

Brooklyno Grown Heights 
srityje buvo iškilęs pieno kai
nų- karas. Tūlos krautuvės 
buvo numušusios kainas iki 
10 -centų už kvortą. Tačiau 
davė tiktai po 1 ar dvi bonkas 
arba davė tiktai perkantiems 
ne mažiau $1 vertės kitų pre
kių.

Moteriškų drabužių siuvėjų 
Taikos Komitetas šaukia ma
sini mitingą taikai vasario 6- 
tą, Yugoslav-American Hall, 
405 W. 41st St., New. Yorke.

Draugė H. Andruškevičienė 
dar vis sunkiai serga ir nieko 
pati pasidaryti bute negali. 
Ji turėjo labai sunkią opera
ciją ir ims ilgokai kol galės 
k į pasidaryti. ’ >

Draugės, katros nedirbate 
dirbtuvėse, atlankykite ją, pa
dėkite jai pergyventi tą su-n-1 
kurną. Būtų labai gertu, kad 
nors valgį pagamintumėte. 
Aš manau, kad yra pareiga 
gelbėti vienas kitam nelaimė
je, o ypatingai ligoje, nes liga

I tai jau didžiausia nelaimė. 
Jos antrašas 605 Hendrix St., 
Brooklyn, N., Y. Važiuojant 
subways ar elevated linijomis 
reikia išlipti Van Siclen stoty
je. M. Yuškiene.

šešios.-
pamo-

svarbu

Jefferson Mokykla New 
Yorke skelbia Ylar galinti pri
imti tūkstantį studentų socia
lių mokslų kursams. Jie jau 
prasidėjo, bet naujokus pri
ims iki sausio, 26-tos.

Kunigas ragino 
ginti taiką

turė-

ten 
nes* gal 

kursą, 
kūdikių

priežiūros. Būna po vieną pa
moką kas savaitė, viso 
Sekamo kurso pirmoji 
k a įvyks vasario 4-tą.

Turint ligonį taipgi
pasiteirauti. Gal tūluose atve- 
juose galėtumėt gauti slaugę 
į namus ir išvengti važiavi
mo ligoninėn, kurioje juk irgi 
ne rojus ir ne už dyką gauna
ma vieta.

Brooklynietis Pasquale Do
nofrio, 39 m., kuris 1950 me
tais pirm Kalėdų nužudė' sa
vo buvusią myletinę Dorothy 
Martin ir kūną paliko gele
žinkelio stoties spintoje, nu
teistas 10 iki 20 metų kalėti.

Sausio 20-tos vakarą 
jau* progą išgirsti senuką sve
čią kunigą Forbes iš Phila- 
delphijos, kuris sakė kalbą 
Holy Trinity pobažnytinėje 
svetainėje (Melish’ių vado
vaujamoje parapijoje Brook- 
lyne). Į

Nuostabus skirtumas tarp 
to senuko kitataučio ir lietu-j 
viškųjų. Lietuviškųjų klebonų 
daugelis šaukia4 už karą ir 
visai nesigirdėti užtariančių

SKELBKITĖS LAISVĖJE
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga moteriškė abelnam
1 namų darbui. Guolis kitur. Darbo 
valandos: pirmadieniais, antradie
niais ir trečiadieniais nuo 9 iki 5; 
ketvirtadieniais ir penktadieniais 
nuo 11 ki 8:30, šeštadieniais nuo 10 
iki 3. Jei būtinai reiktų, guolis gali 
būt vietoje, šaukite: EV. 5-2458.

(17-18)

Pabėgusi iš namų Long Is
land City 12 metų mergšė 
Gail Daone sustabdyta Den
veryje. Ji važiavusi į Holly
wood ą tapti “garsia aktore.”

Pradėjo teisti -du brookly- 
niečius policistus, kurių “sau
gomas” gembleris Gross buvo 
ištrūkęs iš savo namų 13.Put
nam Blvd., Atlantic Beach,

MALE
Reikalingas superintendentas «0 

šeimų “Stanley House,” šaltas,^ 
kambarių apartmentas ant main n.' 
Telefonas HY. 8-8876. (16-20)

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

LDS 86 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 3 d., 10 vai. ry
to, 3014 Yemans. Visi nariai būkite 
laiku, mes yra svarbių reikalų ap
tarti, būtent nominacijos Centro 
Valdybos ir rinkimas kuopos pirmi
ninko, sykiu pasimokėkite duokles.
— Sekr. (17-18)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’iu ■»» -T

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, {vairūs daikte
liai, ligonių kambariui Reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

l

AUTO
REPAIR

c O
Baigus mokyklą išduodame dalo
mą, padedame gauti ’ vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kai-, 
bose. * ’ ‘ i i

Direktorius ' ‘ ;
L. TICIINIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRameėcy 7-8951

pri-
es-
3 o

ga-

arčiau 
gaudo 
turiniu

Sausio 19-tą įvykusioje vals
tybės senatoriaus William J. 
Bianchi konferencijoje su 
unijų atstovais New Yorke 
buvo pasisakyta veikliai skel
bti koyą prieš mažinimą ne
darbo laike gavinio bedar
biams.

Kada pasitarime dalyvavu
sieji virš 150 unijų atstovų ir 
šiaip vadų pranešė apie veik
los planą savo komitetams, 
taipgi apie tai išgirdo nedaly
vavusių unijų nariai, laiškai 
su prašymais senatoriaus re
zoliucijų tuo klausimu pradė
jo skristi pas jį, kaip bitės į 
avilį, sako jis. Viena diena 
pirmadienį jis gavęs virš šim
tą laiškų. ?

Jeigu nebus veikta pakan
kamai Hughes-Brees įstatą at
šaukti, bedarbiams , pašalpų 
fondas staiga taptų apiplėš
tas ant $600,000,000. Tą api
plėšimą pirmiausia ir dau
giausia pajustų tie,, kurie 
nebuvimo darbo mažiausia 
uždirbo. -

ba už taiką. Klausovai, 
slinkę kiek galint 
.trades, pasilenkę, 
lėtai tariamus, bet 
lingus žodžius.

Taikos, sakė jis, dauguma 
Amerikos žmonių trokšte tro
kšta. Bet dar ne visi teišmokto 
jos ieškoti. O taika, taip pat 
kaip ir teisės, arba būtina so- 
cialė pakaita neateis savai
me. Už tą viską reikia kovoti, 
reikia jungtis visiems, užmirš
tant visokius kitus skirtumus.

Įdomu tai, kad kalbėdamas 
grynų amerikonų publikai ir 
patsai būdamas jau nebe iš 
už vandenų kilęs, kunigas 
pradėjo kalbą aiškinimu, dėl 
ko tapo persekiojami svetur- 
gimiai. Jų persekiojimas pra
sidėjo tada, kada socialė san
tvarka mūsų šalyje išsigimė, 
nebepateisina savo buvimo. 
Kada ji priėjo to laipsnio, 
kuomet ji begali išsilaikyti 
tiktai kare, paverginėjimu ki
tų tautų ir persekiojimu savo 
tautinių mažumų. Ją reikia 
taisyti, sakė jis. ;

Kova už sociales pakaitas, 
už civilines teises ir už taiką 
yra neatskiriama. Jeigu nori
me laimėti pastovią taiką, 
privalome nugalėti kiekvieną 
pasireiškusį neteisėtumą, ne
žiūrint, ar jisai bus prieš visą 
kurią „ tautinę mažumą ar 
prieš* vieną'asmenį, sakė jis.

' Sekė daug/rimtų klausimų. 
Senukas juos įdomiai atsaki
nėjo.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

(federate) 
Floridą 
sustab- 
ir paš- 
pradės

paramą
valdžia
vesti valstybės

Susirinkę į masinį mitingą 
protestuoti prieš nužudymą 
Harry ir Harriet Moore, 2,500 
bręoklyniečių ragino 
skelbti Floridai, boikotą.

Kalbėjusieji žymūs
niai ir svečiai visuomenininkai 
pasiūlė įvairius veiksmus. Tei
sėjas Hubert T. Delany sakė, 
kad visašališkoji
valdžia gali paveikti 
daugeriopais būdais: 
dyti finansinę 
tą iki vietinė 
demokratiniai 
reikalus.

Atskiri amsenys, grupės, 
sakė jis, gali sėkmingai pa
veikti, boikotuodami. Floridą 
kaipo vietą atostogoms ir ne
pirkdami jos produktų.

Delany, kuris sakėsi daug 
metų buvęs ir tebesąs repub- 
likonu, aiškino, jog Smith’ir 
McCarran įstatai yra artimai 
surišti su, žmogžudystėmis 
Floridoje. Kad tje įstatai yra 
įvesti tikslu sustabdyti visas 
mažumas nuo protestų prieš 
neteisybes, persekiojimus, žu
dymus.

Ištraukos iš tos ir iš kitų 
žymesniųjų kalbų bus trans
liuojamos sausio 26-tos ryto 
10:30 iš stoties WLIB, 1190 
ant jūsų radio. Mitingas įvyks 
baptistų bažnyčioje prie Mar
cy ir Putnam Avės., Brookly- 
ne. Rep.

Susidūrus auto su traukiniu 
ties Babylon miesteliu du au
to keleiviai tapo pavojingai 
sužeisti.

asmens duoklė buvo 
$1.24, bus $1.60.
ir žmonos duoklė

operacijomis, 
yra: vieno asmens 

iki 68c.; poros nuo 
$1.60; šeimos’nuo 
$2.88,

GRAIKAI VĖL GAUDĖ 
KRYŽELĮ

dėl 
te-

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS Matthew A

Buyus
(BUYAUSKAS)

Keturi asmenys žuvo 
laužymą name

Eksplodavus žibaliniam pe
čiukui senieniškame name 
205 10th Ave., New Yorke, 
dūmai užtroškino dvi moteris 
ir du mažus berniukus.

Graikų sentikių naujameti
nėse apeigose vėl buvo, mes
tas kryželis į vandenį ties 
Battery Park. Ten jį pagavo 
ir ištraukė Gus Kotteakos. 
Kryželis buvo vyskupo mes
tas, o Kotteakos šoko jį gau
dyti'nuo policijos valties. Ne
teko sužinoti, ar jie už tą val
tį užmokėjo, ar mes už ją už
mokėsime mokėdami taksus. ;

Eksplozija ištiko Walter 
Mineikio bute, 5-me aukšte, 
apie 1 valandą naktį. Minei- 
kis spėjo savo mažą dukrytę 
pasigrobti iš vigės ir išbėgti į 
gatvę. Bet liepsna sper stogą 
persimetė į gretimai gyvenu
sios Mrs. Katherine Whelan 
butą, kur ji gyveno su vieniša 
dukterimi ir tą 'dieną svečiuo
se turėjo du savo proanūkus 
iš New Jersey. Juos visus gai- 
stagesiai atrądb lovojer jau 
be sąmonės^ ‘

Bedarbiams ir liguistiems 
biedniokams pašalpomis. New 
York o mieste pernai išmokėta 
149,000,000. Imant bendrai 
tarp aukščiausio ir mažiausio 
davinio, taipgi įskaitant ad
ministravimo iškaščius, išleis
ta po $502.20 asmeniui.

Nepaklausęs įsako nerūky
ti, Herman Conrad užsirūkė 
gulėdamas oksigeno patalpo
je, ligoninėje. Palata staiga 
paskendo liepsnoje ir jis mir
tinai apdegė.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

UP-TO-DATE 3

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką 
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. y. 

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: J

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Ketvirtądien., Sautio»Jan. 24,




