
Sekmadienį. 
Nauja tragedija. 
Kunigo skundas. 
Kur tolerancija? 
Mrs. Carol King.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

Richmond Hill 19, N. Y., šešt., Sausio (Jau.) 26, 1952Šis sekmadienis bus didele 
ir svarbi diena visiems lais- 
viečiams. Šėrininkų su važiavi
mas, rimtas dalykas.

I

Visų šėrininkų, kuriems tik į 
galima pasiekti Richmond ; 
Hill, pareiga dalyvauti. Visi | 
lygiomis teisėmis ir pareigo
mis. Šėrininkų suvažiavimai ; 
yra demokratiškiausia Įstaiga.

—o---
Beje, girdėjome, kad f ašis- • 

tiniai lachudros dar kartų! 
rodys savo nusiusimą prie: 
Kultūrinio Centro. Jų pasiro
dymas tik dar labiau užkie
tins laisviečius jų pasiryžime : 
išlaikyti ir remti savo (lien-Į 
raštį. i

—o---
Štai vėl baisi lėktuvo trage

dija tam pačiam Elizabethe. i 
Aną dieną žuvo 56 žmonės, 
Mabar — 29. Vėl kalba apie 
tyrinėjimą. Ypač sujudo Eli
zabeth© žmonės. Jiems nebe 
saugu savo namuose gyventi.

Tragedijos kaltininkas — 
nepaisymas žmonių gyvybės. 
Visiškai nesiskaitoma su oro 
sąlygomis.

No. 19 Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.
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JUNGT. TAUTŲ KOMITETAS UŽGYRE 
SOVIETU PASIŪLYMĄ DEL NAUJU 
NARIU PRIĖMIMO Į JUNGT. TAUTAS

«

Dar pirmą kartą Sovietai laimi 
J. Tautose prieš Amerikos planą

LAISVIEČIŲ
SUVAŽIAVIMUIr A

Kodėl leido lėktuvui tokiam i 
ore skristi j Newarką? Juk 
žinojo, kad čia oras baisus, 
kad nusileisti tokiam ore, nie
ko nematant, didžiausias pa
vojus.

—o—
Štai jums atsargumo pavyz

dys ten, kur žmogaus gyvybė 
stovi aukščiau dolerio.

Mes išlėkėm iš Leningrado 
į Vilnių. Staiga Vilnių apsupo 
g^icys ūkanos. Mūsų lėktuvo 
viruotojas gauna pranešimą, 
kad jis negali lėkti i Vilnių.' 
Vienas iš dviejų: Jis gali grįž
ti į Leningradą, arba skristi Į 
Rygą. Ten oras geras, jį pri
ims.

Nutarta skristi į Rygą. Ten 
išbuvome pusantros dienos, 
kol oras Vilniuje išsiblaivė ir 
mūsų lėktuvą jau galėjo pri
imti.

Čia nebuvo daroma jokios 
rizikos su žmonių gyvybe.

Tiktai taip ir tegalima iš
vengti/tokių baisių oro nelai
mių.

Ar tos dvi nelaimės Eliza
bethe privers ir čia susirūpin
ti pasažierių gyvybe?

Labai abejotina.
—o—

Net ir man pagailo. Juk ir 
kunigas yra žmogus. Pranciš
konas kunigas, italas, Peter 
|$oretti per ašaras skundžia
mi, kad jį Kinijos raudonieji 
privertė vieną sykį pasiimti 
šluotą ir nušluoti miesto gatvę. 
Dabar jis, atsidūręs pas ang
lus Hong Konge, sako, kad 
tokio pragaro. kokį jis su 
šluota pergyveno pas komu
nistus, pakęsti negalima.

Mūsų lietuviški pranciško
nai iš Darbininko turėtų griež
tai užprotestuoti prieš tokį jų 
kolegos pažeminimą ir įžeidi
mą.

—o—
Sugrįžo iš Paryžiaus Wil

liam L. Patterson, Civilinių 
Teisių Kongreso sekretorius. 
Lėktuvu stotyje jį pasitiko 
valstybės department© agen
tai ir atėmė pasportą. Nuo 
dabar jis niekur nebegalės iš
važiuoti.

Tau ir tolerancija...
—o—

New Yorke pasimirė žymio
ji ir geroji advokatė Carol 
King. Sveturgimiai amerikie
čiai neteko geraširdės drau
gės ir užtarytojos. Visus savo 
gaburhus ji per daugelį, dau- 
^elį metų panaudojo mūsų 
“Įsų teisių gynimui.

Dar praėjusį rudenį ji buvo 
su mumis, kalbėjo mūsų atei
viams ginti konferencijoje. 
Bet jau tada jos sveikata at
rodė pašlijus. Dabar jos ne
tekome. Gaila ir liūdna.

Paryžius.—Politinis Jung
tiniu Tautu seimo komite
tas 21 balsu prieš 12 užgy- 
rė Sovietų pasiūlymą—vie
nu žygiu priimti į Jungti
nes Tautas keturiolika nau
jų narių: penkias - draugiš
kas Sovietams šalis ir de
vynis kraštus, remiančius 
Amerikos politiką.

25 seimo komiteto nariai 
susilaikė nuo balsavimo.

Bet vis tiek tai buvo So
vietų laimėjimas prieš A- 
meriką — pirmas v i s*o j e 
Jungtinių Tautų istorijoje.

Amerika priešinosi sovie
tiniam pasiūlymui; reikala
vo, kad kiekvieno naujo na
rio priėmimas Į Jungtines 
Tautas būtų atskirai spren
džiamas.

Tarp anglų - amerikonų 
šalininkų, kurių priėmimą 
užgyrė politinis komitetas, 
yra Italija, Libija ir 7 kiti

NAUJAS KANADOS 
GENERAL-GUBEĘ- 
NATORIUS BUS 
KANADIETIS

/

London. — Anglijos ka
ralius paskyrė kanadietį 
Vincentą Massey kaip, savo 
general - gubernatorių Ka
nadai.

Tai dar pirmas kanadie
tis bus Anglijos sosto atsto
vas Kanadoje.

Egiptas gal sutraukys 
ryšius su Anglija

Kairo, Egiptas. — Egip
to valdžia pareiškė, kad jei 
anglų kariuomenė nesiliaus 
atakavus egiptėnų, tai E- 
giptas sutraukys . diploma
tijos ryšius su Anglija.

Anglai su tankais ir po 
savo leidžiamų dūmų prie
danga bombardavo egiptė- 
nų policiją Ismailijos mies
te. Užmušė 20 egiptėnų, o 
egiptėnai nušovė 3 anglus.

Anglai suėmė dar kelias 
dešimtis egiptėnų policinin
ku, c

kraštai; o tarp sovietinių 
draugų — Vengrija, Rumu
nija ir 3 kiti.

Komiteto nutarimą turės 
spręsti visas Jungtinių Tau
tų seimas (asamblėja). Nu
tarimui užgirti reikia dvie
jų trečdalių seimo balsų. 
Jeigu seimas užgirių, tuo
met Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba galutinai spręstų. 
Bet Amerika, turėdama ve
to teisę taryboje, galėtų at
mesti seimo nutarimą.

Amerikos delegatai daro' 
spaudimą seimo nariams, 
kad balsuotų prieš Sovietų 
pasiūlymą.

1,250,000 rekrutų 
atmesti kaip netikę 
fiziniai bei protiniai

Washington. — Viso bu
vo suregistruota karinei 
tarnybai 8 milijonai, 500 
tūkstančiu vyru nuo 18 ir 
pusės metų iki 26 metų am
žiaus..

1 milijonas, 250 tūkstan
čių pasirodė netinkami kū
niškai bei protiškai; todėl 
atmesti, priskiriant juos 
prie 4-F “klasės.”

Tatai raportavo versti
no rekrutavimo direktorius 
generolas Lewis B. Hershey. 
Jisai skundėsi, kad laivy
nas, marinų korpusas ir oro 
jėgos “nugraibo smetoną”- 
prisi vilioja tinkamiausius 
vyrus. Todėl armijai lieka 
taip daug4 netikusių rekru
tų, ir negalima sudalyti 
reikalingą sveikų kareivių 
skaičių.

I I

. Demokratas senatorius 
Lester Hunt peikė vietinius 
rekrutavimo centrus, kad 
jie atideda tarnybą futbo
lininkams ir kitiems sporti-

I ninkams. 
iĮ _—-----------

Smarkėja tunisų kova 
prieš francūzus

Bremen, Vokietija.—Pus
antro tūkstančio publikos 
čia entuziastiškai, trukš- 
mingai sveikino Hermsą 
Nieką, nacių karinių dainų 
kompozitorių.

Niel dar pirmą sykį po 
Antrojo pasaulinio karo pa
sirodė kaip orkestro vadas.

Irano policija krečia 
komunistų įstaigas

Teheran, Iran. — Polici
ja padarė kratas Komunis
tų Jaunimo Klube, Tudeh 
Partijos (liaudininkų - ko
munistų) raštinėse ir kito
se kairiųjų įstaigose. Su
ėmė bent šimtą žmonių. 
'Įtaria, kad jie “klastingai

Tunis, Afrika. — Tunisi- 
jos patrijotai’ atakavo fran
cūzus jau pačiame sostą-' 
miestyje Tunise. Visame 
krašte padidėjo tunisų ko
va prieš francūzus.

Per dieną buvo užmušta 
dar 20 asmenų, daugiausia 
tunisų.

Prancūzų lėktuvai grū
mojo bombarduot ir iš oro 
šaudyt tunisų susibūrimus.

Prancūzų kariuomenė, 
kartotinai atakuodama, at
griebė Teboulba miestelį, 
kurį tunisai buvo užėmę. 
Trūksta žinių apie Mokni- 
ne, kuris buvo tunisų pir
miau užimtas.

balsavę” einamuose rinki
muose.

Pasirodo, jog progresy
viai gauna daug balsų.

Rytoj, sausio 27 dieną, Įvyks metinis Laisvės bendro
vės akcininkų suvažiavimas, o po jo—bankietas.

Laisvės personalas linki suvažiavimo dalyviams sėk
mingai aptarti mūsų visų dienraščio reikalus ir padaryti 
gerų nutarimų, kad Laisvė, įžengdama Į 42-ruosius savo 
gyvavimo metus, klestėtų ir bujotų, šviesdama Ameri
kos lietuvių visuomenę, kaip švietė per 41-rius metus!

Tegyvuoja lais^iečių suvažiavimas!
Tegyvuoja mūsų dienraštis Laisvė!

DIENRAŠČIO PERSONALAS

Trumanas nepriėmė protestantų 
kunigų., reikalaujančių neskirt 
popiežiui ambasadoriaus

Washington. — 500 pro
testantų kunigų demonstra
vo, reikalaudami, kad prez. 
Trumanas neskirtų amba
sadoriaus Vatikanui, po
piežiaus valstybėlei.

Tie kunigai atstovavo 
Kristaus Bažnyčių Tarybą 
ir siuntė savo delegaciją 
paš Trumaną, bet jis atsi
sakė priimti delegaciją.

Trumano sekretorius M. 
J. Connelly pranešė jiems, 
kad “prezidentas jau yra 
nusprendęs paskirt amba
sadorių Vatikanui.”

Protestantų kunigai, at
vykę iš įvairių valstijų, to
dėl įteikė savo pareiškimą 
demokratui senatoriui To
mui Connally’ui, pirminin
kui Senato užsieniniu rei
kalu komiteto.

Pareiškimas su 50,000 pa
rašų protestuoja, kad pre
zidentas, skirdamas popie
žiui ambasadorių, sumezga 
ryšius tarp valstybės ir 
bažnyčios, nepaisant, kad 
Jungtiniu Valstijų Konsti
tucija užtikrina bažnyčios 
atskyrimą nuo valstybės..

6 kaliniai; išsikepė ’ 'u Kodėl valdžia negali 
ir suvalgė septintą apsaugot mainieriu?

Bogota, Colombia. — Sep
tyni kaliniai ištrūko iš A- 
raracuara kalėjimo praga
riškai karštuose raistuose 
ir bego per pavojingas pel
kes, pilnas gyvačių, plėšrių
jų žvėrių ir kerštingų indi- 
jonų.

Bebėgant jie taip išalko, 
kad šeši nužudė septintą, 
išsikepė ir suvalgė, nes jis 
buvo riebiausias iš visų.

Per 38 dienas bėgliai pa
siekė Puerto Umbria kai
mą, už 250 mylių nuo kalė
jimo, ir pasidavė policijai. 
Jie buvo taip išbadėję, jog 
rengėsi dar vieną iš savo 
tarpo užmušti ir išsikepti, 
kaip kad prisipažino polici
jai. , __________

Sydney, Australija.—Per 
aštuonias paskutines die
nas rytinėje Australijoje 
buvo daugiau kaip 100 
laipsnių Jkarščio. . ■ ■>

■Washington.—Vidaus rei
kalų sekretorius. 'Oscar L. 
Chapman sakė, Amerikos 
valdžia dar neturi Įstaty
mo, ’kad galėtų apsaugot 
mainierius nuo tokių nelai
mių, kaip West Frankforto, 
III., kasyklos sprogimas, ku
ris neseniai pražudė 119 
mainieriu. . v

Chapmanas ragino Sena
to komisiją užgirti demo
krato senatoriaus M. M. 
Neely’o bilių, kuris reika
lauja suteikti valdžiai galią 
prives t kompanijas įtaisyt 
kasyklose tinkamus įrengi
mus, saugančius mainieriu 
gyvybę ir sveikatą.

Chapmanas patarė pa
skirti gana aštrias baus
mes kompanijoms, laužan
čioms valdžios įsakymus 
dėl saugumo angliakasy- 
klosę. t

Įvairios Žinios
Washington.—Prez. Tru

manas sakė, jog pirm ba
landžio 29 d. praneš, ar 
kandidatuos į prezidentus.

Washington. — Kongreso 
komisija rengiasi tyrinėti 
generalį “prokurorą McGra- 
thą. Republikonai įtaria, 
kad jis užgloštąs neteisin
gus demokratus valdinin-

New Delhi, Indija.—So
vietų Sąjunga, Čechoslova- 
kija ir Kinija plačiai da
lyvauja tarptautinėje Indi
jos judamųjų paveikslų pa
rodoje.

KINIJA PROTESTUOJA, 
KAD JANKIŲ LAKŪNAI
ATAKAVO MANDŽŪRIJA
Amerikonai darą Šiaur. Korėjai 
nuolaidą derybose del paliaubų

Kofėja, saus. 25.—Kinija ! vykia. Kinų priešlėktuvi- 
orotestavo, kad Amerikos i nes patrankos nuvijo šalin 
ėktuvai keturis k a r tu s ; tuos lėktuvus.

skraidė per Mandžūrijąnuo , 
pereito šeštadienio iki šios 
savaitės pirmadienio.

Kinija ypač kaltino ame- ■ 
rikonus, kad jų lėktuvas; 
sausio 19 d. numetė septy-1 
nias bombas į Masienkoną, ■ 
Mandžūrijoj. Sako, bombos i 
sunaikino tris namus, su- j 
žeidė tris jaučius ir vieną 
arklį.

Pirmadieni 8 amerikiniai 
lėktuvai skraidę virš An- 
tungo, kur yra didelė Kini
jos rakietinių lėktuvų sto-

Japonų prostitucijos 
bizniai ir gembleriai 
pinigaujasi iš jankių

Washington. — Aplink 
amerikonų kariuomenės 
stovyklas Japonijoj yra ve
dama šlykštūs prostitucijos 
bizniai ir visoki raketai, 
rašo vienas kareivis savo 
tėvui. Sako, bujoja aršiau
sia masinė paleistuvystė ir 
g-emblerystė. Japonai val
dininkai, biznieriai ir kari
niai amerikonų pareigūnai 
iš to pinigaujasi tūkstan
čiais, gal milijonais dolerių. 
Karinė amerikonu policija 
nė piršto nepajudina prieš 
tuos skandalus, o jei kuris 
kareivis nurodo viršinin
kams, kas ten dedasi, tai 
gauna atsakymą, kad “nie
ko negalima padaryti.”

Tokį sūnaus laišką tėvas 
perdavė republikonui kon- 
gresmanui Josephui O’Ha- 
rai iš Minnesotoš.

Dabar O’Hara reikalauja, 
kad Kongresas ištirtų pros
titucijos ir raketierių biz
nius, apspitusius jankių sto
vyklas Japonijoj.

Tokio. —z Japonų laikraš
tis Yomiuri praneša, kad' 
Japonija planuoja rekru- 
tuot 150,000 armiją, įsigyt 
1,500 lėktuvų ir 308 kari
nius laivus.

Santiago, Čile. — Jungti
nės Valstijos prašė leist įsi
taisyt karinių lėktuvų sto
vyklą Čilės Easter saloje.

Viena, Austrija. — Pra
nešama, kad Čechoslovaki- 
jos valdžia pašalino valsty
binės policijos ministrą La- 
dislavą Poprivą.

ORAS.— Ansiniaukę, šil
čiau; gal bus lietaus.

Komunistai laimi 3-se 
Indijos provincijose

Trivandrum, Indija.—Sei
mo rinkimuose Travancore 
ir dviejose kitose srityse 
pietinėje Indijoje tapo dau
giau išrinkta komunistų ir 
su jais einančiųjų darbinin
kų bei valstiečių, negu 
valdančiosios Kongresinės 
Partijos kandidatų.

Valdžia baudžia kompaniją 
už “algą permokėjimą”

Washington.—Algų tvar
kymo valdyba uždėjo $80,- 
000 pabaudos Hedin staty
bos kompanijai už tai, kad 
ji mokėjo keturioms dešim
tims mūrininkų po $3 algos 
valandai vieton nustatytu 
$2.75.

Kompanija stato ligoninę 
karo veteranams Ann Ar-

AMERIKONl) “NUO
LAIDA” DERYBOSE <

Derybose dėl paliaubų 
amerikonai, įsakoma, jau 
neminėjo pirmesniojo savo 
reikalavimo, kad Šiaurine 
Korėja pasirašytų nestatyt 
naujų lėktuvam stočių ir 
netaisyt senųjų, kol tęsis 
busimoji paliaubų sutartis.

Dabar amerikonai reika
laują, kad Šiaurinė Korėja 
tiktai pasižadėtų nedidint 
karinių savo jėgų per pa
liaubų laikotarpį.
KARO VEIKSMAI

. Ant žemės buvo tik nedi-' 
dėlių vietiniu susidūrimu.

V C

Įvyko keturi rakietinių 
lėktuvų mūšiai virš šiaur
vakarinės Korėjos. Ameri-» 
konai praneša, kad nušovė 
10 rusiškų šiaurinės Korė
jos lėktuvų. -Nieko nesako 
apie amerikinius nuosto
lius.

Amerikonai dabar tiktai 
po vienos savaitės skelbia 
savo nuostolius ore per tą 
savaitę.

Automobilių kainos 
pakeltos $50 iki $222
I

Washington. — Valdžia 
leido pakelti General Mo
tors automobilių kainas po 
$50 iki $222 kiekvienam. 
Kainos keliamos pagal pen
kias tų automobilių rūšis.

General Motors ‘stato 
Chevrolet, Pontiac, Olds
mobile, Buick ir Cadillac 
automobilius.

i Pigiausias naujas Chev- 
Į rolet dabar lėšuos pirkikui 
I $1,403, o brangiausias Ca- 
! dillac $5,205.

Kainų valdyba taipgi pa
kėlė kainas Hudson auto
mobiliams po $90 iki $143, 
žiūrint, kokios rūšies’ au
tomobilis.

Naujos Hudsonų kainos 
yra nuo $1,910 pigiausiam 
iki $3,038 brangiausiam.

Valdžia pabrangina auto
mobilius pagal įstatymą, 
kuris leidžia kelti kainas 
tiek, kiek pakyla fabrikan
tų išlaidos. Pardavinėto
jams taip pat leidžiama ati
tinkamai padidint savo pel
nus.

bore, Mich.
Darbininkams išmokamos 

algos yra paprastai išima
mos iš taksų, kaip biznio 
išlaidos.

Algų valdyba, baudžia tą 
kompaniją taip, kad nepri
skaito $80,000 algų prie biz
nio išlaidų. z

(O kada valdžia pradės 
bausti samdytojus, nedamo- 
kančius nustatytų algų?)
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LAISVIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS
BENDROVĖ, pradėjusi leisti Laisvę kooperaityviniais 

pagrindais, buvo inkorporuota 1914 metų kovo mėnesį.
Einant bendrovės konstitucija, ji šaukia reguliarinius 

šėrininkų (akcininkų) suvažiavimus vieną kartą per me
tus — sausio mėnesį. Bet- iš karto bendrovės šėrininkų 
suvažiavimai vykdavo du kartu per metus; taip buvo per 
kelerius metus.

Pirmieji bendrovės suvažiavimai buvo siauresni. Juo
se dalyvaudavo daugiausiai tik Brooklyne gyveną šėri- 
ninkai. Tačiau, kai laikraštis patapo dienraščiu, kai 
daugiau žmonių patapo bendrovės šėrininkais,—žmonių, 
gyvenančių kituose miestuose, net plačiojoj Amerikoj,— 
patys suvažiavimai padidėjo; jie patapo nacionaliniais.

Nemaža mūsų šėrininkų, negalinčių asmeniškai suva
žiavimuose dalyvauti, prisiunčia savo sveikinimus, o su 
jais, ne retai, ir dienraščiui dovaną.

Praėjus tūlam laikui, po mūsų suvažiavimų pradėta 
rengti bankietai-vakarienės, kad suvažiavimo dalyviai 
galėtų paviešėti, pasikalbėti, pasidžiaugti.

Bankietai rengiami jau per virš 20 metų ir jie pa
tapo tradicija.

Kas Ką Rašo ir Sako
MOKO NEMOKŠĄ

Tūlas K. Arimas užsispy
rė per Dirvą išmokyti Kazį 
Karpių, smetonininką, ku
ris dėl smetonlaižiavimo 
kadaise gavo Smetonos or
diną.

Karpius puola negrus, 
puola ateivius., sakydamas, 
būk jie esą visų nedorybių 
ir kriminalysčių (kuriomis 

‘Amerika pasižymėjusi) yra 
priežastys, gimdytojai.

D,ėl negrų Arimas atsako

sužinotą, kad grupė 
nuteistųjų moterų nu- 
A. J. Vyšinskiui, Ače- 
Idenui, Šumanui, SNO

....... .

Iš Brazilijos Žinios Laisvės Reikalais

•Kadangi pagal esamus įsta
tymus kiekvienas, jei tik yra 
gimęs šioje šalyje, tuo pačiu 
jau ’yra amerikonas, tai kogi 
del visokių niekšybių didžiąją 
kaltės dalį K. S. Karpius su
verčia negrams? Juk jie7 čia 
yra .gimę, jų šaknys šioje šaly
je yra bene 200 metų senumo. 
Todėl paprasta logika sako 
(tegu tai kai kam ir nepatin-, 
ka), jog jie yra didesni ame
rikonai už tuos, kurie šioje 
šalyje atsirado vos prieš 40, 
na, tegu ir .prieš 80 metų.

Tai tiesa. Tačiau reikia 
prie tos tiesos štai ką pri
dėti: jeigu negruose niek
šybių pasireiškia, tai jos 
pareina iš baltųjų, — pa
starieji davė “pavyzdį” ne
grams, kaip vogti, mušti, 
prievartauti.

Nėra paslaptis tam, ku
ris Amerikos istoriją studi
javo, kad į šią šalį kadaise, 
seniai, iš Europos bėgo ne 
tik laisvės ieškantieji .žmo
nės, o bėgo daugybė . žmog
žudžių,> arkliavagių ir kito
kių niekadarių. ' Na, ir čia 
jie.įsikūrę linčiavo- negrus, 
žudė indijonus, prievartavo 

’jų žmonas, ir dukteris; plė-

čia 
mirti n. 
siuntė 
sorgui,
sekretoriui ir Saugumo Tary
bos pirmininkui memorandu
mą, kuriame sakoma :

“Mes, mirti nuteistos mo
terys, kreipiamės į jus, prašy
damos paveikti Graikijos vy
riausybę tam, kad ji įvykdy
tų savo pažadus, kaip tai yra 
pareiškę Graikijos atstovai 
Suvienytų Nacijų Organizaci
joje, dėl trims tūkstančiams 
patriotų padarytų mirties nuo
sprendžių panaikinimo. Lai
kas padaryti galą tragedijai, 
kuri yra prislėgusi visą Grai
kiją, ir žengti pirmąjį žings
nį šaliai sutaikinti, paleisti 
tūkstančius mirti nuteistųjų ir 
išgelbėti jų šeimas nuo siaubo, 
kuris juos kankina eilę metų.

Averofo kalėjime yra 
mirti nuteistos moterys, iš 
rių 26 sunkiai serga, 13 
nesniojo amžiaus — nuo
iki 70 metų, 7 nuteistos mirti 
kai jos dar tebebuvo paauglės

28 yra mažų vaikų
70 moterų nuteista 1947—49 į mybę,

86 
ku- 
se- 
50

metų laikotarpiu.
taryba” jau atmetė

motinos. 1

Malones i 
" mote-

ELIZA BRANKO 
PALEISTA Iš KALĖJIMO

S. PAULO. — Brazilijos 
liaudies taikos kovotoja E- 
liza Brauko, išbuvusi įka
linta daugiau metus laiko, 
rugsėjo 24 d. tapo paleista į 
laisvę dėka Brazilijos liau
dies spaudiniui. Elizą Brau
ko teismas buvo nuteisęs 4 
metams ir 3 mėnesiams už 
tai, kad ji vienoje demons
tracijoje San Pauly j e nešė 
plakatą su užrašu: “Mūsų 
vaikai neis kariauti į Ko
rėją!” Ryšium su jos pa
leidimu iš kalėjimo įvyko 
milžiniškos demonstracijos.

Visoje Brazilijoje veikla 
už taiką įgauna vis daugiau 
pritarimo. Brazilijos liau
dis nenori, kad jų vaikai ei
tų numirti už anglų-ameri
kiečių pelnagrobystę Korė
joje. Kovoje už taiką ly
giagrečiai Brazilijos darbo 
liaudis kovoja už savo ša-, 
lies laisvę ir nepriklauso- 

prieš imperialistų 
kišimąsi į Brazilijos vidaus

Puikūs, atsiliepimai į Laisvės bendrovės suvažiavimą 
iš arti ir toli, geri linkėjimai ir gausios dovanos dienraš
čiui tąja proga. Plačiai žinomas Laisvės patriotas rašo:

“Brangūs Draugai!
Prisiunčiu čekį sumoje. $100.00, padalinkite jį s 

karnai: $25.00 LLD centrui dėl knygų leidimo, o $75. 
dienraščiui Laisvei, sustiprinimui jo gyvavimo.

Sveikiname Laisvės bendrovės suvažiavimą ir vi-Į 
sus dalininkus, taipgi visą Laisvės personalą ir linki-' 
me Laisvei gyvuoti ilgus metus.

A. ir D. Shultzai (Šatai),
West Linn, Oregon.”

Gražus pasveikinimas, stambi dovana dienraščiui! 
širdingai dėkojame draugams Šatams už linkėjimus ir 
už taip gražią dovaną.

Trečiadienį aplankė Laisvės įstaigą Mrs. Amilia Simon, 
apgailestavo, kad negalės dalyvauti suvažiavime, linkėjo 
jam gero pasisekimo ir įteikė Laisvei dovaną $25.00.

Vienas geras Laisvės bendradarbis ir platintojas rašo:
“Sveikinu aš jus visus šiame suvažiavime ir linkiu 

sėkmingai pravesti savo planus išlaikymui laisvos 
spaudos čia Jungtinėse Valstijose. Tąja spauda yra 
Laisvė ir Vilnis.

Čia prisiunčiu ir dešimtinę dienraščiui dėl geresnio 
jam pasisekimo.

Žinau, kad šis darbas yra sunkus, tačiau neišvengia
mai mes jį turime atlikti, kol sveiki ir gyvi. Tai yra 
mūsų gyvenimo užduotis, palikti istorijoje savo sveiko, 
laisvo proto darbus ir pėdsakus šiame permainų peri 
ode.

taryba jau atmete 07 mote- , - .
rų prašymus sušvelninti baus- reikalus. Nepaisant perse-

ŠIEMETINIAME laisviečių metiniame suvažiavime, 
aišku, bus tai, kas buvo kas metai: bendrovės direktorių 
taryba, adtninistracija ir redakcija pateiks savo prane
šimus. Jų išklausę, šėrininkai diskusuos, svarstys; kas 
gera — užgirs, kas negera—papeiks. Taip esti visuomet.

Tuomet suvažiavimo dalyviai pateiks naujų sumany
mų mūsų laikraščiui gerinti, tobulinti, tvirtinti. Po to 
buš renkama nauja direktorių taryba, kuri vadovaus 

. dienraščiui iki 1953 metų suvažiavimo.
Redakcija sveikina suvažiavusius bendrovės šėrininkus „ ______ ,

ir linki, kad jie atliktų svarbių darbų mūsų laikraščiui I čė ir goge, mokydami topa- 
tyirtįhti ir gerinti!

mę. t.

Prašome SNO ir visą civili
zuotą pasaulį įsikišti vardan 
mirti nuteistųjų išgelbėjimo.

Zevgu, Joanidu, Zanga,
Giuzeli.”

kiojimų, ir nepaisant, kad 
kalėjimai pripildyti taikos 
šalininkais, Brazilijos liau
dies taikos šalininkų judė
jimas kaskart auga ir tvir
čiau pasireiškia visoje ša
lyje. Varguolis

Draugiškai, Skaistgirietis.”
Gražus sveikinimas ir linkėjimai, taipgi puiki dovana 

dienraščiui.
Štai keletas žodžiu: v

'“Nuo ridgewoodieciu pares: sveikiname Laisvės ben
drovės suvažiavimą ir įteikiame $5.00 dienraščiui.” 
Pasiskaitykime dar vieną laiškelį:
“Gerbiami vienminčiai!

KEFAUVER KANDIDATUOS
SUSIŠAUKĘS SPAUDOS IR RADIJO koresponden- 

tus, Estes Kefauver (senatorius iš Tennessee valstijos) 
iškilmingai paskelbė, kad jis kandidatuos prezidento vie
tai demokratų partijos sąraše.
^Baisus tai daiktas!'

Ir jis kandidatuos tam, kad “išlaikyti pasaulyj taiką” 
ir tam, kad “apvalyti valdžią nuo sukčių, nuo kyšininkų, 
nuo korupcininkų”!
..Reikšminga tai, kad sen. Kefauver pripažįsta, jog jo 

partija yra koruptorių partija. Na, ir jis, atsisėdęs pre
zidento kėdėn, ją apvalys!
'•Kas tuo gali tikėti? Tik siauraregis.

Vienas, tačiau, reikšmingas dalykas Kefauverio pa
skelbime: jis jau skiriasi su Trumanu. Jis nežino,—kol 
kas mažai kas žino,—ar Trumanas kandidatuos ar nekan
didatuos, tačiau, jei Kefauveris bus demokratų suvažia
vime nominuotas, tai bus padaryta ne tam, kad Tru- 
manas jį būtų paskyręs.

Sakoma, Trumanas, jei pats nekandidatuos, tai skirs 
savo įpėdiniu Illinojaus valstijos gubernatorių Steven- 
soną, o gal ką kitą. Kaip ten bus,—palauksime, pama
tysime.

Kefauveris išgarsėjo tuomet, kai jis praėjusiais me
tais vadovavo senatiniam komitetui, tyrinėjusiam gengs- 
terius. Tačiau jo bendras nusistatymas yra niekuo ne- 
geresnis už Trumano. Tūlais atžvilgiais blogesnis: Tru
manas nors žodžiais pasisako už tai, kad būtų pravestas 
įstatymas, garantuojąs negrams lygią teisę dirbti visose 
pramonėse, gi Kefauveris tokio įstatymo pravedimui 
priešinasi.

■ WILLIAM L. PATTERSON
. ■“ WILLIAM L. PATTERSON, sekretorius Civil Rights 

Kongreso, grįžo lėktuvu iš Paryžiaus.
Jis ten buvo Jungtinių Tautų asemblėjoje ir įteikė 

amerikiečių negrų dokumentą apie genocidą.
Dokumentas nebuvo oficialiai asemblėjoje svarstytas, 

nes amerikiečių delegacija neprileido, tačiau jis, doku
mentas, pasklido tarp delegatų plačiai; jis, be to, buvo 
išspausdintas daugelio kraštų spaudoje'.

Pattersono žygis užrūstino valstybės departmentą, 
kuris buvo įsakęs mūsų ambasadai Paryžiuje atimti iš 
Pattersono pasportą. Atimti ten negalėjo, nes Patterso- 
nas jo nedavė, tačiau, kai jis grįžo į šį kraštą, pasportas 

• tuojau buvo iš jo atimtas, o pats Pattersonas buvo iš
krėstas; atimti buvo iš jo laikraščiai, kuriuos jis par
sivežė.

Dėl to Patterson, sakoma, kovosiąs, nes jis turįs teisę 
pasilaikyti savo pasportą.

William L. Patterson—neišsemiamos energijos vyras. 
. Jau per metų eilę jis stovi priešakyje visų didžiųjų Ame- 

rW žiilorflū“ k< vedamų už nlglW BeWaf visų'

ties .kitus žmones, » ■
Tačiau Karpius'- dėl' viso 

to kaltina negrus; ir svetur- 
gimiusl Dėl to tą Smetonos 
kavalierių galima pavadin
ti šimtaprocentiniu ameri
kiniu fašistpalaikiu.

NERIMTAS DARBAS
Naujienose skaitome: 1
SLA ; Vykdomoji’ (Pildomo

ji) Taryba išsiuntė pareiški
mus, kuriuos turi. pasirašyti 
visi tie, kurie kandidatuoja į 
Susivienijimo 
ko j e Tąrybą. 
koma, kad ji 
tvirtinąs savo 
munistas. ; ,

Lietuvių Ąmeri- 
Par.eiškime sa- 
pąsirašęs asmuo 
parašu nesąs ko-

šis pareiškimas pareijntas 
SLA 1950 metų (Baltimorės) 
'seimo nutarimu, t J

Tai yra nerimtas darbas, 
reakcininkų darbas. SLA 
nėra jokia darbo unija, to
dėl jam netenka pasižemi
nančiai spaviedotis dėl “ko
munizmo,” nes Tafto-Hart-

MIRTI NUTEIGTŲ 
GRAIKIŲ MOTERŲ 
BALSAS

Lietuvos žinių agentūra
Elta skelbia tokią telegra
mą iš Atėnų, Graikijos sos- ley įstatymas to Susivieni- 
tinės: ' jimo nepaliečia.

Viršujc: Anglų militarine baze Tel el-Kcbir prie Su
ez kanalo. Jie apsiginklavę ir apsitvėrę spigliuota tvo
ra. Apačioje: Egiptiečiu demonstracija prieš anglus 
uoste Said, taip pat prie Suez kanalo.

dirbančiųjų naudą.
Visa tai pykdo darbo žmonių priešus, taikos priešus. 

Bet Pattersono veikla, ypatingai atkaklus darbas, civili
nėms žmonių laisvėms ginti, daro jį mylimu darbo žmo
nėse. ' • H 1

Dėl to sekmadienį, sausio 27 dieną, niujorkiečiai ruo
šia šiam vyrui oficiales sutiktuves, kurios įvyks Rock
land Palace salėje, 155 St. ir 8th Avė., Niujorke. Pra
džia 3 V P 'n- » 1o.'u

Padėkos žodis Urugvajaus 
ir Brazilijos lietuviams
RIO de ŽANEIRO.—Visi 

gerai prisimename apie, 
masinius lietuvių areštus 
Brazilijoje 1947-48 metais. 
Tais metais ypatingai skau
džiai nukentėjo mūsų atsto
vai, dalyvavę pirmajame 
Pietų Amerikos , lietuvių 
kongrese, įvykusiame Mon- 
tevidėjuje. Viena dalis bu
vome sumesti į kalėjimų 
rūsis, o kita — ištremti į 
katorgines salas. Reakcija 
neaplenkė nei manęs: bu
vau suimtas per kelis kar
tus ir mėtomas iš vieno ka
lėjimo į kitą, kaip didžiau
sias “prasikaltėlis.” Paga
liau buvau nugabentas į Ri 
o de Žaneiro garsiuosius 
policijos karcerius, lėtam 
sunaikinimui. Po kelių mė
nesių nelaisvės, . piane pa
leido į gatvę atėmę doku
mentus, be duonos, be buto 
ir be darbo. Negana to, 
buvau verčiamas du kartus 
į savaitę pasirodyti saugu
mo organams.

Atgavęs šią “laisvę” ne
žinojau, kur dėtis, kaip pra
dėti gyvenimą iš naujo. To
kią mano padėtį suprato ir 
atjautė ne tik doros sąži
nės Brazilijos lietuviai, bet 
ir Urugvajaus lietuviai ir 
lietuvės, kurių aš niekad 
nepamiršiu, o pirmoj vietoj 
draugų Prano ir Elenos 
Mancevičių, kurių dėka pa
dėtoms pastangoms, mano 
gyvenimas pašuko į švieses
nę ateitį.

Taip pat San Paulo ir Rio 
de Žaneiro sąmoningieji lie
tuviai atskubėjo man į pa
galbą, ištiesdami savo bro
lišką ranką. Nežinau, kuo 
galėsiu už tai visiems atsi
lyginti. Kito būdo nors da
linai atsilyginti nelieka, 
kaip tiktai dirbti už mūsų 
bendrą tikslą: už taiką, 
laisvę ir progresą visai 
žmonijai.’

O dabar, išvykdamas į 
savą gimtąjį kraštą—Tary
bų Lietuvą, tariu visiems ir 
visoms širdingą ačiū.

' Vytautas šviesa

Liūdna*, kad negalėsime dalyvauti kartu su jumis 
išiame- suvažiavime ir spręsti mūsų švyturio ateitį, te- 

myti, ko jam labiausiai reikalinga, kad pasilaikyti ir 
gyvuoti. Linkime jums vieniems nutarti, kas reika
linga, o mes padėsime vykinti gyvenimam

Čia taipgi prisiunčiame po $2.00, viso $4.00 dienraš* 
' ‘čiui ’ dovanu. W

' : i M. i i/' W
, Su širdingiausiais linkėjimais visiems dalyviams ir 

dienraščiui Laisvei.
, M. Ramanauskiene ir A. Naraviene,

i ; Shenandoah, Pa.”
Daugiau linkėjimų ir dovanų suvažiavimo proga su

teikė šie asmenys.
A. Žiniantas, Montreal, Canada......... . ..........   $5.00
•E.-ir M. Liepai, Brooklyn, N. Y. ..............  5.00
P. Kaupas^ Montreal, Canada .......................... 2.00
VI. Lukša, Montreal, Canada ............................ 1.00
Iš anksčiau dovanų buvo $513.00, dabar gauta $132.00. 

Viso $645.00. Visiems, sveikinusiems suvažiavimą ir su
teikusiems dienraščiui dovanų, tariame nuoširdų ačiū!

Jau rengiamės į suvažiavimą ir jau banketo bilietai 
kišenėje. O, beje, kas dar neturite bilietų, galėsite gau
ti ir’ sekmadieni.

Laisves Administracija

Per 335 metus laukta ir kentėta
Amerikos Civiliniu TeL Tautos neprivalo kišti sa? 

siu KonpTpso sekretorius j vo nosies. Jis rašo: “Arba 
William L. Patterson susi-, tie or tranai patvs vra kalti, 
lęs darbuojasi Paryžiuje, Į arba iie nenaiėšia suvaldy- 
kad Jungtiniu Tautų Gene-! ti neatsakingus elementus 
valinės Asemblėjos organai nuo panildvmo kriminalvs- 

tės. Prasižengimai prieš*paimtu apsvarstymui Jung-1
tinių Valstijų negru skun-l ... . .
dd prieš valdžia. Skunde' ne’z™s Pasilieka suplanuo- 

ti. is anksto sugalvoti, su- 
kurstyti ir išprovokuoti. 
Tas rekordas yra 335 metų 
senumo.”

sakoma, kad mūsų šalis yra : 
prasižengus prieš Jungtinių 
Tautų genocido nuostatus. 
Nieko nuoseklaus nepada
ryta ir nedaroma, kad pa
daryti galą terorui priešĮ 
negrus, kad jiems būtų leis
ta naudotis visomis tomis 
teisėmis, kuriomis naudoja
si baltieji žmonės.

Jis parašė laišką poniai 
Eleanor Rooseveltienei, ku
ri yra Jungt. Valstijų de
legatė Jungtinių Tautų A- 
semblėjoje ir taip pat Ame
rikos atstovė tos tarptau
tinės organizacijos žmo
gaus Teisių Komisijoje. 
Pattersonas laiške sako, 
kad jis negali sutikti su 
tais, kurie teigia, kad Ame
rikos negrų problema ir rei
kalas yra Amerikos vidinis 
dalykas, kad Jungtinės

Jeigu per 335 metus Ame
rikos valdžia negalėjo, ne
norėjo, arba nepajėgė tiems 
kriminališkiems prasižen
gimams prieš milijonus juo
dųjų žmonių padaryti galą, 
tai kur logika tikėtis, kad 
ii tai dabar padarys be įsi
kišimo Jungtinių Tautų? 
Pagaliau, tasai Jungtinių 
Tautų iškilmingai priimtas 
genocido įstatymas buvo 
taikomas ne tik vienai ku
riai šaliai, bet visoms ša
lims., visam pasauliui! Pat
terson teigia, kad Ameriką 
nėra ir negali būti išimtis. Ji 
taip pat turi prisilaikyti tų 
nutarimų, kurių pravedime 
ji pati dalyvavo.

2 pusk—Laisve (Liberty)- šestadien.,



Žmogus gyvena didis
( (Ištrauka iš poemos "Teprisikolia miško

kirtėjas”, už kurią autoriui suteikta 
Tarptautinė Taikos premija.)

Tarybų žeme! O, kad kas galėtų 
Surinkti kraują, mūšiuose pralietą, 
]įurį lyg motina davei pasauliui, 
Vėl laisvę mirštančią prikeldama, — 

CTai gautus okeanas daug didesnis 
’Ir daug gilesnis už mūs žemės jūras, 
Ir gyvas, kaip srovė audringų upių, 
|r karštas, kaip ugnis Araukansko 
Ugniakalnių!... Tr tu, visų šalių, 

•Visų kraštų žmogau, p'anerk rankas 
| okeana šį, ir rankom tom 
pasmauki tą, kurs išgama pavirto, 
Tą, kurs meluoja, šmeižia ir išduoda, 
Ir ta, kurs, prie šunu rujos pritapęs, 
Pūliuotų Vakarų šiukšlyne teršia 
Tą šventą kraują.
j. Motina laisvųjų!

Uralo pušys kvepia virš manęs 
Sakais. Nuo aukštumos regiu aš širdį 
Tarybų Rusijos. Tenai skaityklos, 
Laboratorijų neilstas darbas.
Regiu, kaip prie gigantinių statybų 
Ten traukiniai atūžia ...

. O. kaip plaka
Šviesiam pasaulyj naujo ir didingo 
Gvvenimo širdis! Šv-iesiu būriu 
Mergaitės ir balandžiai lekia štai 
J namučius, ir derlium auksiniu 
^Prieš saulę žėri apelsinu sodai. 
Ar aromatais padvelkia kalnai, 

^.Aukšti kalnai, nuo karo dar žaizdoti.
Po inžinieriaus rankomis protingom 
Pasikeičia landšaftas stepių plotų, 
Ir raitos lyg gyvatės vinguriuotos 
.Naftotiekiai speigimečiuos žiemos.

Senajam Kremliui kambariuos trijuos 
Žmogus gyvena didis, ir vadina 
Jį—Stalinu.

Lange jo naktimis
Šviesa ilgai negęsta. Ateitis
Visatos rūpi jam — šviesi, didinga. 
Ir ateitis savos šalies. Jis ją 
Sukūrė, išaugino ir apgynė. 
Neatskiriamas Jis nuo tos Šalies. 
Nenuvargstąs darbuos Jis, kaip ir Ji! 
Praėjo metų daug jau nuo to laiko, 
lįCai sniegas, parakas jo veidą plakė, 
Kada žiaurieji budeliai . sumanė 

sugrąžinti (kaip ir šiandien nori)
Ęrotagą ir vergiją, milijonų 

^Bedalių skurdą. Stalinas sudaužė 
Juos — Vrangelį, Denikiną — ir jie 
(Čia Vakarų siusti “apgint kultūros”) 
Brangokai užmokėjo už tą kėslą

• Tapt budelių gynėjais.
Dieną naktį 

Darbavos Stalinas didžiojoj žemėj 
TSRS ... Vėl suliepsnojo karas. 
Užplūdo šalį švinine banga 
Nacistai — Čemberleno išauginti.

. Ir Stalinas juos sumušė visur — 
Prie sienų ir šalies viduj.

Vaikai jo
Berlynan įžengė, kaip uraganas 
Tautų, ir atnešė su savimi
Tarybų Sąjungos didžiosios taiką!
Jr Molotovas ten su juo kartu,
Ir Vorošilovas, ir generolai 
jo nenugalimi. Juose galybė 
Gilių miškų, paskendusių į sniegą... ' z
Ir toks džiugus atstatomasis darbas 

jį^fckraštės žemės, virš kurios iš naujo,
Mirties įveikus tamsą, saulė kyla 
Šviesia melodija didingo himno.

PABLO NERUDA 
Vertė Vytautas Bložė.

*

\> Poezija
‘•’Poezija, jausmu gaivusis šaltini: 

Veidrodi sielos įstabus.
Susikaupime tave širdis mini:

. Tu pulsas buities man svarbus.

į Kai mano širdvje pavasarėlis, 
j Per tave jį reiškiu džiaugsmingai.
' Bandau dainuoti taip, kaip vyturėlis, 
Ir gražiai, įstabiai, jausmingai.

Vien tik taip išgaliu aš prakalbėti 
Ir gaunu daug sielai naudos, 
Man pavasaris nestoja žydėti 
Toks mielas be kančių, raudos;

O kai leduota žiema nusileidžia
Ir širdį speigai nusiaubia:
Taya šiluma manęs neapleidžia
Nobs šaltis viską apgaubia.

't
Tuomet prie tavęs aš vėl nusidavęs 
Su sielos giliausiu skundu,
Tavyje brangios paguodos įgavęs— 
Išeičiai taką surandu.

* r 71* Daffilisi
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KODĖL ŽMONES EINA I KONCERTUS 

BEI TEATRUS?
Visiems žinoma, kad žmonės susideda 

iš dviejų pamatinių dalių: medžiaginės 
ir dvasinės. Medžiaginę dalį vadiname 
kūnu, o dvasinę—siela. Religijos vadai 
arba dvasiškiai tvirtina, jog žmonės tu
ri kūną ir dūšią. Kuomi jie paremia 
savo tvirtinimus, tai nėra aišku. Na, tai 
jų dalykas, dabar į tai nesigilinsime, nes 
čia nėra argunfentuojama apie dūšias.

Tūli' mokslininkai išanalizuoja patį 
žmogų ir padalina ji dar į smulkesnes 
dalis; jie atskiria žmogaus mintį bei 
protavimą. Mums užteks tų dviejų da
lių, medžiaginės ir dvasinės, kadangi 
apie tai dažnai rašoma ir kalbama, ir 
mes apie tas dvi dalis turime platesnį 
žinojimą.

Kad palaikyti gerame stovyje kūniš
ką dalį, mes reikalaujame, materiališko 
maisto, pavyzdžiui: mėsos, grūdų, dar
žovių, vaisiu ir vandens. Idant turėti 
stiprią dvasią arba dvasinę dali, mums 
yra reikalingas dvasinis maistas, kuris 
nėra apčiuopiamas, neigi matomas, vie
nok būna jaučiamas. Dvasinis maistas, 
kaip ir medžiaginis, gali būt prastas ir 
labai geras. Imdami brasta maista pa
laikymui kūniškos dalies, laikui bėgant 
patėmijame, jog kūnas silpsta, arba ja
me išsivysto kokia nors liga. Taip pat 
yra ir su dvasia. Prastas dvasinis mais
tas, per tūla laiką naudojamas, suteikia 
blogas pasekmes. Dvasia eina silpnyn 
ir pasidaro nesveika, nupuolusi—dažnai 
veda i beprotystę.

TodėlJkad pakankamai turėti spiritu- 
alinio maisto, mes einame į koncertus, į 
teatrus arba į kitokius meno parengi
mus, čia mes gauname sustiprinimą 
sielai. Atgaiviname ja matymu arba 
girdėiimu. Matome gražias panoramas, 
spalvotus paveikslus, gerų artistu nu
pieštus. žavėiančias figūras, skulptorių 
pagamintas ir kitokius vilioiančius vaiz
dus. Girdime klasiška muzika, pasauli
niu komnozitoriu parašyta; girdime žo
džius, talentingu poetu ir žvmiu dra
maturgu pasakytus. Tie visi dalykai 
skaitosi dvasiniu maistu. < '

Kad entuziastiškai pasigėrėti meno 
kultūra, reikia pilnai suprasti tąja kal
bą, kurioje ji yra perduodama. Jeigu 
esame koncerte ir klausomės kokios 
nors dainos, mes girdime ne tik kom
pozitoriaus melodija, bet ir noeto žo
džius. Melodija būna pritaikyta prie 
tam tikrų išsireiškimų bei pasakojimų. 
Jeigu esame teatre ir girdime drama
turgo žodžius, o kad tais žodžiais bei ak
torių nasikalbėiimais pasigėrėti, reikia 
juos pilnai suprasti, kadangi pasikalbė
jimai esti svarbiausia dalimi to viso 
perstatymo.

Kalbu žinoiimas suskirsto žmones j 
tautvhes. Jungtinėse VaDtiiose rasime 
įvairiu tautu žmonių. Tūli ateiviai, iš
gyvenę po keletą metu šioie šalvie, pra
moksta susikalbėti anglu kalba nrie sa
vo amatu ir nrekvbos. bet išmokti kal
ba, kad nilnai suprasti poeziia arba dra-? 
mos vertybe, yra sunkus dalvkas. Todėl 
kiekvienos tautos žmonės savo prigim
toje kalboie tveria mena, sukurdami 
tautiška muzika, rašydami nneziia bei 
dramas ir dažnai atkartodami liaudies 
dainas. Jiems lengviau sunrast.i muzikos 
ir dramų reikšme, smagiau klausvtig 
iiems sunramtomu liaudies dainų, kūrins’ 
būna arti prie širdies. Tai jųjų dvasinis 
penas. h

Nestebėtina, kad nėr d.aUo’eli metu n'as 
mus. Amerikos lietuvius, išsilaikė cho
rai ir dramos prunes. Seniau in buvo 
dar daugiau, bet, tie chorai arba( dramos 
grunės. ka praktikavo nėr ilo*a laika, 
šiandien iii nariai geriau supranta, mu
zika bei dainavimus ir rvškiau vaidina 
dramas. Ne tik pažengė menn sritvie 
musu dainininkai ir vaidintojai, bet ir 
lietuviška visuomenė danaiau supranta 
anie dainavimus ir vaidinimus.

Randasi tarne mūs lietuviu ir tokių 
asmenų, kurie semia sau dvasini maistą 
iš kitų šaltinių. Vieni susiranda sau 

pasitenkinimą piniguose. Kasdien juos 
čiupinėja ir skaito, nori žinoti, kiek jie 
turi susitaupę. Taip juos įsimyli, kad 
laikui bėgant pradeda patys sau skū- 
pauti. Kiti pripranta lankyti karčia- 
mas; jie. ten suranda sau smagumą, ka
da įkaušę, o kada negirti, negali prisi
taikyti prie aplinkybių ir vėl lenda į 
karčiamas, nes ten jų išganymas...

Tokie dažnai pasakoja, klausdami, 
kam reikalingas tas menas ir kam nau
dinga ta meno kultūra? Juk ir be jų 
galfrna gyventi. Mūsų protėviai nežino
jo to, ir jiems nereikėjo; o vis tiek savo 
amžius nugyveno. Tiesa, jie mažiau te
suprato apie meną ir kultūrą, vienok be 
jų visai neapsiėjo. Nors tai apsireikšda
vo kitokiose formose, bet visgi turėjo 
būdus pasilinksminimui.

Pamąstykime ir apie tai, kad jie gy
veno kitokiose aplinkybėse. Viskas bu
vo naturališka. Pati gamta suteikdavo 
jiems pakankamai dvasinio peno. Jie . 
matė lygius nepermatomus laukus, ap
sėtus įvairiais javais, kurie, vėjo pučia
mi, siūbavo, tartum jūrų vanduo. Jie 
matė tekančias upes ir upelius, plačias 
lankas,- išdabintas spalvingais žiedais. 
Matė žaliuojančius šilus ir miškus. Pa
vasarį girdėjo įvairių paukščių čiulbėji
mą, gegutės kukavimą, ir lakštingalos 
melodijas. Tie visi naturališki reginiai 
ir visokie balsai suteikė jiems dvasinį 
maistą. Jie jais gėrėjosi ir žavėjosi.

Mes, Amerikos lietuviai, kadaise ap
leidome savo tėvynės žemę, kur viskas 
buvo gamtiška, ir atvykome į šią civili
zuotą-šalį.1 čia radome didmiesčius ir 
mechanizuotą industriją. Išėję iš buto, • 
matome plikas gatves, cementinius ša
ligatvius, mūrinius pastatus- ir juodais 
dūmais apsmilkusius kaminus. Kur tik 
einame, ten girdime trūkių ir gatveka- 
katrių bildesį*. Vieni lendame po kalnais 
anglies, kasti, kiti einame į fabrikus, kad 
užsipelnyti sau duonos kąsnį. Kasdie
ną turime ma'tvti alyvuotas mašinas ir 
klausytis jų ūžimo.

įsivaizduokite patys, kas būtų, jeigu 
nebūtų koncertų, teatrų ir kitokių me
no parengimų? Kokiais mes bebūtume? 
Ypačiai, jeigu nebūtu lietuviškų chorų 
bei dramos grupių, kas tada mus pa
linksmintų? Mes esame gimę ir augę 
Lietuvoje, todėl kita kalba, nors ją ir iš
moktumėm, nėra tiek artima, kiek sa
voji, prigimta,

Pakol esame gyvi, patol mums norisi 
.išgirsti lietuviškos dainos ir pamatyti 
lietuviškus vaidinimus. Pakol -esame 
“šioje ašarų pakalnėje,” patol 'bus rei
kalinga turėti dvasinio peno, idant pa
laikyti savo sielą gerame stovyje.

S? B.

Uruguajuje
FOLKLORINIS KONCERTAS

MONTEVIDEO; — Urugvajaus Lie- 
tuvių Centras,< siekdamas kelti mūsą 
tautinę kultūrą išeivijoje, padėjo milži
niškų pastangų, kad suorganizavus 
folklorinį koncertą Montevidėjaus mu
nicipaliniame Verdi vardo teatre, 1951 
m. lapkričio- 4zd. Koncertas susilaukė 
puikių atgarsių tiek lietuvių kolonijoje, 
tiek ir vietos spaudoje. Ypatingai gra
žiai apie šį spektaklį atsiliepė dienraš
tis “EI Diario.”

Tokį koncertą tegalėjo pastatyti tiktai 
ULCentrąs, kuris palaiko ir ug
do meno saviveiklos ratelius, kuris rū
pinasi, kad lietuvių liaudies kultūra ne
išnyktų mūsų emigracijoje, bet persi
duotų naujoms kartoms. Apie tokių 
koncertų statymą miesto teatruose, ki
tos lietuvių grupelės^ save pasivadinu
sios organizacijomis, nė negalvoja, nes 
jos neturi egzistuojančių organizacijų.

Programa užsitęsė lygiai dvi valan
das. Ji susidėjo iš 26 numerių, kuriuos 
atliko dainų, šokių ir muzikos grupės bei 
solistai. Vokalinei daliai vadovavo chor-

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

Have You Seen the Liberty Auditorium ?
Since the Lithuanians have taken over 

this auditorium in Richmond HilL N. Y., 
changes have come about the place. 
Many of these changes have been the 
kind a passerby might not notice at first 
glance, like the new pots and pans and 
boilers in the kitchen, the smooth floor 
in the bowling alley, and the big furnace 
that’s roaring full blast in the cellar.

Then again, there are the things that 
have been changing and growing right 
before our very eyes. The LDS office is 
completely installed in the front left wing; 
the high spacious gym has given way to 
the printing presses where a daily news
paper and various other periodicals roll 
off the grinding presses. Last summer 
the front yard became a garden of vari
colored blooms; at Christmas the gar
den bloomed again with many colored 
electric lights.

Inside the large main hall, bright new 
draperies were put on the windows. 
And, lo and behold, at last an elegant 
black back and side drape for the stage! 
What a wonderful innovation is that 
drape! The stage looks unbelievably 
larger, and how many more interesting 
stage, variations could be effected with 
such a backdrop!

Hats off to those few aspiring indi
viduals who undertook the task of buy
ing and sewing up those many yards of 
heavy black material. And a bouquet 
of gardenias to all who aided with fi
nances.

THAT WONDERFUL MAILBAG
I am fully convinced that it is the oc

casional letter received from a reader 
that enables a columnist to keep on writ
ing year in and year out.

Nov; I admit my home is not flooded 
with mail. Far from it! But, every once 
in a while (and somehow that once in a 
while seems to come at the point when 
you’re beginning to get that let-down 
feeling) some little exciting gem lands in 
your lap.

It may have been penned by that doctor 
way down Arizona way, or by an esteemed 
music teacher back in New England. 
But, very often its that plain, garden 
variety ordinary citizen that comes 
through with a pure gem bf counsel or 
an unadulterated piece of encourage
ment.

A most heartening morsel of news 
came along with a Holiday card from 
Indiana. Frank Mockapetris, who was 
injured quite seriously in an automobile 
accident last summer, has recovered the 
use of his arm sufficiently to begin 
painting again, with the view of exhib
iting at an Art Show in his town comes 
Spring.

The invitation to the Exhibit — my 
new found pen-pal—is duly noted and 
recorded. Thank you.

From California, comes a new angle 
on that promised land. Violet Trask 
wonders if she didn’t “leave God’s coun
try behind in Mass.” Those flood and 
snow reports are not something dreamed 
up by the Florida Chamber of Com
merce.

In all this gloom, there still is a ray 
of sunshine, for Mrs. Trask asks for one 
of our LMS School Song Booklets. Come 
h----- or high water, where more than
two Lithuanians gather, they want to 
sing the songs of their mother country. 
A couple of our song books are on their 
way.

By the way/if you still get confused 
on the stanzas in “Kai Aš Turėjau Kai
me Mergelę,” or can’t remember the ex
act words of “Lietuva, Tėvyne Mūsų.” 
write in for this little 14 page LMS col
lection. Twenty-five cęnts will cover 
postage and paper. Send to: •

MILDRED STENSLER 
134 W. Northfield Ave. 
Livingston, New Jersey.

vedys V. Svilainis, šokių daliai—baleto 
mokytoja V. Tomina. Koncerto progra
ma buvo labai įdomi, įvairi, palikusi gra
žiausio įspūdžio žiūrovuose. Pažymėti
nai puikiai pasirodė mūsų solistai: Ana 
Claudette (Mockutė), A. Savickas ir V. 
Banevičienė: mūsų šokėjos: Brazvtė, 
Bliuvaitė, Velyvytė, Revuckaitė; mūsų 
muzikai: Sausys, Savickas,, ir kiti, kurių 
čia neįmanoma visų išvardinti.

Su šio koncerto pastatymu ULC pa
rodė savo atsiekta progresą mūsų naci
onalinio meno ’Srityje. , R. S.

A1.D.LD. REIKALAI
MOKeKITE duokles
Manau, kad visi Lietuvių 

Literatūros Draugijos vei
kėjai jau skaitėte Centro 
Komiteto atsišaukimą. Ten 
padėtis ir reikalai aiškiai 
perstatyta. Mūsų Draugija 
atliko daug gražių darbų. 
Jos rolė milžiniškai. Jos 
darbai platūs. Joje vietos 
yra ' kiekvienam nuošir
džiam lietuviui.

Dar yra nemažai narių, 
skolingų už 1951 metus. 
Prašome juos pasimokėti 
už abu metus. Nei vienas 
narys nelaukite ilgiau, bot 
tuojau sumokėkite savo 
duokles. Duoklė tik $2, 
kuris ima “Šviesą” ir kny
gą. Šeimų narių, kaip dau- 
gelisx vadina “moterų”, tik 
25 centai į metus.

Kas moka duokles?
Gražiai pasirodė 4-ta - 

kuopa, Portland, Ore. Jos 
sekretorius J. Stupur pri
siuntė jau už 37 narius duo
kles. Kuopa pilnai susimo
kėjo už 1952 metus.

207 kuopa yra Hart, Mich. 
Ji nedidelė. Bet jau pilnai 
duokles pasimokėjo.

74 kuopa randasi New 
Kensington, Pa. Ji visada 
anksti susimoka duokles ir 
tampa garbės kuopa. Tą ji 
padarė ir dabar.

Duoklių gavome iš 1 kuo
pos, Brooklvn, N. Y.; 1(9 z 
kuopos, Chicago, Ill.;-28 
kp.,* Waterbury, Conn.; 52 
kp., Detroit, Mich.; 145 kp.» 
Los Angeles, Calif., ir iš ei
lės kitų. ■ , .

Nauja kuopa
Demokratinių lietuvių iš 

Chicagos ir Detroito apsi
gyveno Michi gano valstijo- * 
je, — farmeriauja. Ir štai 
iiė ten sutvėrė naują mūsų 
Draugijos kuopą. Pradžio- 
ie jau turi apie 10 narių. t 
Sekretoriaus pareigas eina 
K. Gotautas, buvęs čfetro- 
itietis. Jam padės darbe ir 
Konstancija Rimkienė, bu
vusi chicagietė. Linkime 
jūsų kuopai augti ir vieny
ti lietuvius ūkininku® kul- . 
tūros ir apšvietos darbui.

“šviesos” No. 1
Neužilgo “Šviesos” No. 1, 

1952 metų, bus gatavas. 
Jeigu kuris narys* pakeitėte 
gyvenimo vietą, tai tuojau 
apie tai praneškite į cen-. 
tra.

Busimoji knyga ir 
Sveikata

Busimoji mūsų knvga bus 
Dr. J. J. Kaškiaučiaus pa
tarimai sveikatos reikalais. 
Tai didelė, virš 350 pusla
pių knyga. Jos išleidimui 
teks sunaudoti daug ir 1952 
metų duoklių. Paprastai to
kią knygą perkant reikėtų 
mokėti apie $3.50. Ją gi 
gaus LLD nariai, kurie 
gauna dar ir žurnalą “Švie
są,” o metinių duoklių mo
ka tik po $2.

Knyga jau atspausdinta 
ir atiduota apdarvmui. Už
truks mėnesį ar daugiau ir 
prasidės jos siuntinėjimas. 
Ją galės gauti ir nauji na
riai, kurie šiemet įstos i 
Draugi j ą ir pasimokęs 
apart duoklių dar $2 . už 
knygą.

Didelis ačiū už aukas!
Aukų į apšvietos fondą 

gavome sekamai:
LLD 113-ta Kp., Hamil

ton, Canada, $15.00;
LLD 7-ta ApskHtis, per 

P. Pankauską, “Darbui,” 
$10.00;

LLD 50 Kp., Rochester, 
N. Y., per P. Anderson, 
$10.00;

LLD 92 Kp., Cicero, Ilk, 
per M. Butvill, $10.00;

(Tąsa 4-tam pusi.)

3 pu8l.-W»v© (Liberty)-šeštadien., Sausio-Jam 26, 1952



Vietnamo liaudies išsivada- laimėjimus pasiekė išvys-

viino kova tebeina
-• Viso pasaulio darbo žmo
nės su didžiuliu dėmesiu ir 
karšta simpatija stebi did- 
yyriškąją kovą Vietnamo 

•Kaųdies, pasiaukojančiai gi
liančios savo laisvę ir ne
priklausomybę nuo Prancū
zijos imperialistų ir jų 
.įkvėpėjų — Amerikos-An
glijos milijardierių ir mili
jonierių—pasikėsinimų.

” Savo ištikimo vado Ho Ši 
Mino vadovaujamos Viet
namo revoliucinės masės 
įkūrė demokratinę respu
bliką, sudarė reikalingas 
sąlygas Prancūzijos impe
rialistams galutinai išvyti 
iš sąvo šalies.

Kai Prancūzijos imperia
listai pradėjo prieš Vietna
mo liaudį savo ' plėšikišką 
karą, jie tikėjosi trumpu 
laiku sutriuškinti respubli
ką ir grąžinti savo anksty
vesnį viešpatavimą šalyje. 
Tačiau Vietnamo liaudis su
gebėjo sužlugdyti šį pran
cūziškųjų kolonizatorių pla
na-

Išnaudodami milžinišką • 
karo technikos pranašumą, 
Ppancūzijos imperialistai su 
dideliu vargu užėmė stam
bius respublikos centrus, 
tąme skaičiuje Vietnamo 
Sostinę Hanojų, o taip pat 
eilę pasienio su Kinija tvir- 
toyjų, bet tapti šalies šei
mininkais jie negalėjo.
„ 1947-1948 metais Liaudies 
armija Šiaurės Vietname 
sutriuškino didelę dalį rink
tines prancūzų kariuome
nei; . Kąrąs perėjo į nau- 

fazę: neturėdami pa
kankamai ' jėgos plačiam 
puolimui visu frontu, Pran
cūzijos imperialistai nuta
rę su pagalba karinės, po
litinės ir ekonominės blo
kados* palaukti Vietnamo | 
liaudies 'pasipriešinimo va-;

T
£ Bet ir šis naujas Prancū- i 
ziįos imperialistu planas 
patyrė * visišką pralaimėji-' 
mą. Kinijos liaudies revo-' 
liueijos laimėjimų įkvėpta,. 
Vietnamo kariuomenė pa-' 
siekė persilaužimą kari-1 
niųose veiksmuose, paėmė į 
savo rankas iniciatyvą iri 
1950 metais surengė sėk
mingas puolimo operacijas i 
šalies šiaurėje, centre ir 
pietuose. i

. 1950 metų rudenį Liau-' 
dies armija išvadavo iš 
Prancūzijos imperial i s. t ų ' 
eilę miestų išilgai Kimios-1 
Vietnamo sienos. Mažiau 
kaip per mėnesi, nuo spalio 
10 d. iki lapkričio 6 d., bu-I 
vo išvaduoti Kao-Bango,! 
Lang-Sono, Din-Lapo, Lao-; 
Kajo ir kiti miestai. Res- j 
publlikos blokada buvo pra-Į 
laužta.

1951 metais Vietnamo 
Liaudies kariuomenė pasie
kė naujas stambias perga
les. Ji išvadavo Nin-Binio 
mjestą, sunaikindama dide
lę dalį priešo jėgos., pasiųs
tos į šį rajoną sustipri- 
Ijimui. Kovose už Nin-Binį 
Liaudies armija parodė, jog | 
ji jau pakankamai stipri 
sėkmingoms puolimo opera
cijoms vykdyti prieš susti
printus miestų centrus, iš
sidėsčiusius lygumoje. Pa-1 
tyrimas mūšių Nin-Binio— | 
Fu-Lio fronte turi milžiniš- į 
ką reikšmę, nes dabartiniu; 
laiku prancūziškieji koloni
zatoriai kontroliuoja tik 
stambius miestų centrus 
{-Šąjgoną, Hanojų, Ha j fo
ną, Guė ir kt) ir kai ku- 
yipos kalnakasybos pramo
nės rajonus.
X/Liaudies armijos žinioje 
dabar yra daugiau kaip 90 
pijoceptij visos Vietnamo

teritorijos, kurioje gyvena 
apie 20 milijonų žmonių. 
Vietnamo Liaudies armija, 
stiprindama smūgius prie
šui, ruošiasi generaliniam 
puolimui, kad visam laikui 
išvytų svetimšalius paver
gėjus iš savo šalies..

Vietnamo liaudis pasiekė 
stambius laimėjimus ne tik 
karinėje, bet taip pat ūki
nėje .ir politinėje srityse. 
Šie laimėjimai pasidarė ga
limi dėka to, kad Vietnamo 
liaudžiai vadovaują revoliu
cinis proletariatas sąjungo
je su valstietija, kuris re
miasi plačia patriotiškai 
nusiteikusiu ž e m v a 1 d ž iu, 
nacionalinės buržuazijos ir 
inteligentijos parama.

1951 metų vasa/rio mėnesį 
Vietnamo darbo žmonės su
rengė konferenciją, kurioje 
buvo įkurta Vietnamo dar
bo žmonių partija. Svar
biausias partijos uždavinys, 
sakoma konferencijos rezo
liucijoje, yra “vadovauti 
darbininkų klasei, darbo 
žmonėms ir visai Vietnamo 
liaudžiai jų kovoje prieš 
prancūziškuosius koloniza
torius, už Amerikos impe
rialistų pralaimėjimą, va
dovauti karui už nepriklau
somybę iki pilnutinės per
galės ir nepriklausomo ir 
vieningo Vietnamo staty
bai.”

Vietnamo darbo žmonių 
partijos sukūrimas —svar
bios, politinės reikšmės fak
tas, turintis nepaprastai di
delę reikšmę stiprinant 
liaudies demokratinę san
tvarką respublikoje.

Įnirtingai kovodami prieš 
svetimšalius interv e n t u s, 
Vietnamo darbo žmonės 
kartu pasiaukojančiai dir
ba atkurdami ir toliau vys
tydami nacionalinę ekono-
miką. - ■ .

Prancūzijos ir Japonijos 
imperialistų šeimininkavi
mas atvedė šalies ekonomi
ką iki sunkios krizės. Pra
monėje ir prekyboje vieš
patavo visiškas sustingi
mas. Keliai ir transportas 
buvo sugriauti. Smuko že
mės ūkis. 1944-1945 metais 
potvynis ir sausra sukėlė 
nederlių. Šalyje siautė ba
das, nuo kurio mirė 2' mi
lijonai žmonių.

Vietnamo liaudis sėkmin
gai įveikė ekonominius sun
kumus. Pirmoji stambi liau
dies valdžios pergalė buvo

tant nacionalinę pramonę. 
Vietnamo patriotams pavy
ko išsivežti iš miestų dalį 
įrengimų ir slaptose nuo
priešo vietose organizuoti 
būtinos karinės ir taikios 
produkcijos gamybą. Kū
rybinė darbo žmonių inici
atyva ir patriotinis lenkty
niavimas leido ne tik žy
miai padidinti gamybą, bet 
ir įsisavinti gamybą dauge
lio prekių, kurios anksčiau 
būdavo įvežamos iš Pran
cūzijos.

Vietnamo pramonė dau
giausia dirba gynybai. Gau
siose ginklų, dirbtuvėse ga
minami šautuvai, prieštan
kiniai šautuvai, minosvai
džiai, mortiros ir įvairūs 
šaudmenys. Lygiagrečiai 
su tuo vyriausybė skiria di
delį dėmesį taikiųjų pramo

nės šakų išvystymui. Viet
name dabar gaminamos 
staklės, automobilių moto
rai, chemikalai, audeklai, 
medikamentai, popierius ir 
kiti reikalingi dirbiniai.

Didelę reikšmę jaunai 
respublikai turėjo finansi
nė reforma. Įvedimas auk
sinio standarto išvadavo 
Vietnamo valiutą iš pri
klausomybės nuo prancū
ziškojo franko, o kuo griež
čiausia ekonomija, tvirtas 
valstybinis biudžetas ir tei
singas lėšų panaudojimas 
suteikė pastųvumą Vietna
mo piastrui. Dabar pran
cūzų valdžios organai pri
versti įsileisti Vietnamo va
liutą į okupuotas šalies sri
tis.

Nepaisant žiaurių karo 
laiko sąlygų, Liaudies vy
riausybė skiria didžiulį dė
mesį. darbo žmonių padė
čiai. Šalyje įvesta 8 darbo 
valandų diena, apmokančios 
dviejų savaičių atostogos, 
pašalpa.; ligos atveju, socia
linis, draudimas valstybinių 
įstaigų darbininkams. .

pergalė prieš bada.x Nepai
sant to, kad pagrindiniai 
ryžius sėjantieji rajonai 
buvo interventų . rankose, 
šalyje nuo respublikos susi
kūrimo dienos nebuvo ba
do.

Liaudies vyriausybė kon
fiskavo žemę, priklausiusią 
prancūzams ir dvarinin
kams - išdavikams, ir išda-
lino ją bežemiams valstie
čiams. Valstiečių padėčiai 
palengvinti žemės nuomoji- 
mo mėkestis buvo sumažin
tas 25-50 procentų. Dabar
tiniu metu įvesti vieningi 
žemes ūkio mokesčiai. Pla
čios irigavimo priemonės 
leido sudaryti žymius vals
tybinius fondus tinkamos 
dirbimui žemės. Visa, tai 
privedė prie to, kad pasi
darė galimas įvedimas įsta
tymo, pagal kurį kiekvienas 
pilietis, sukakęs 18 metų 
amžiaus, gali gauti iš vals
tybinių fondų 3 hektarus 
žemės su sąlyga, kad jis ją 
būtinai įdirbs.

Šių priemonių dėka mais
to produktu gamyba žy
miai išaugo. Vyriausybė 
sugebėjo sudaryti kai ku
rias maisto produktų atsar
gas.

Vietnamo Demokratinės 
Respublikos susi kuri m a s 
buvo galingas impulsas;na
cionalinės kultūros atgimi
mui nauju, iš tikrųjų tau
tiniu pagrindu. Sėkmingai 
likviduojamas neraštingu
mas. 80 tūkstančių moky
tojų - savanorių moko gy
ventojus liaudies mokyklo
se. Respublikoje yra kele
tas aukštojo mokslo įstai
gų, ruošiančių inžinierius, 
gydytojus, agronomus ir 
kitus spe c i a 1 i s t u s šalies 
liaudies ūkiui.

Prancūziškieji koloniza-
toriai bandė priešpastatyti 
respublikos naciona lines 
mažumas šalies gyvento
jams anamitams, o Laoso 
ir Kambodžos tautas — 
Vietnamo tautoms, tikėda
miesi tuo susilpninti pasi
priešinimo prancūziška jai 
agresijai vienybę. Šiam tiks
lui ji okupuotose Vietnamo, 
Kambodžos ir Laos srityse
įkūrė marionetines valsty
bes. 1949 metais, amerikie
čiams dalyvaujant, buvo su
darytas marionetinis reži
mas priešakyje su buvusiu 
Anamo imperatorium Bao 
Dajum. Su šio režimo pa
galba imperialistai tikėjosi 
apgauti Vietnamo liaudies 
dalį ir atplėšti ją nuo anti- 
imperialistinės stovyklos.

Bet visi bandymai su
skaldyti Vietnamo liaudies 
vienybę patyrė krachą. Dar 
1941 metais, kovai prieš 
japoniškuosius okupantus 
ir prancūziškuosius kolonir 
zatorįus susikūrė Vietmino 
lyga. Joje susijungė Indoki- 
nijos kompartija, Vietnamo 
visuotinė darbo konfedera
cija, Revoliucinio jaunimo 
asociacija ir kitos pažan
giosios darbo žmonių orga 
nizacijos.

Ranka rankon su didvy
riškąja Vietnaino liaudimi 
sėkmingai kovoja už savo 
išsilaisvinimą Laoso ir Kam
bodžos tautos. 1951 metu 
kovo mėnesį Vietnamo na
cionalinio - išsivadavimo 
vieningojo fronto atstovų 
konferencijoje patr i o t i n ė 
Laoso liaudies organizacija 
ir Kambodžos partizanų or
ganizacija sudarė Vietna
mo, Kambodžos ir Laoso 
suvienytąjį nacionalinį 
frontą, kuris užbaigė visiš
ką Prancūzijos imperializ
mo politinį izoliavimą jo bu
vusioje kolonijoje.

Diplomatinis Vietnamo 
Demokratinės Respublikos 
pripažinimas iš Tarybų Są
jungos, Kinijos Liaudies 
Respublikos ir liaudies de
mokratijos šalių pusės lik
vidavo šalies., politinę izolia
ciją ir išvedė ją į plačią 
tarptautinę areną*

Sutriuškinus Japo n i j o s 
imperializmą, nacionalinė -
išsivadavimo kova Azijoje 
pakilo į naują, aukštesnę 
pakopą. Ryškiausias to pa
vyzdys yra Kinijos liaudies 
revoliucijos pergale, kuri 
įkvepia Vietnamo liaudį, 
kaip ir visas pavergtąsias 
nacijas, kovai prieš tamsias 
reakcijos ir imperializmo 
jėgas.'

Amerikos generolai Indo
kiniją vadina raktu į visą 
Pietų - Rytų Aziją. Jung
tines Valstijos nori pavers
ti šį rajoną placdarmu už
puolimui prieš Kinijos Liau
dies Respubliką ir Azijos 
tautų nacionalinio - išsiva
davimo judėjimo nusopini- 
mųį. ?.Į Viętnafną vįŠ užjū
rio vis didesniais kiekiais 
siunčiami tankai, lėktuvai, 
padegamosios bombos.ir ki
tas . apginklavimas. Kovi
nėms oper a c i j o m s prieš 
Liaudies armiją vačĮovauja 
Ąmeį’įkos karinės misijos, ir 
instruktoriai. Jie apmoki- 
na prancūzų kareivius elg
tis su naujausių ginklų rū
šimis, atidžiai studijuoja 
vietoves, tinkamas ameriki
nėms karinėms bazėms sta
tyti. : '

Vietnamo tautos, darbo 
žmonių partijos vadovauja
mos, didvyriškai kovoda
mos prieš Prancūzijos im
perialistus, už savo tėvynės 
garbę, laisvę ir nepriklau
somybę, tuo pačiu , gina tai
kos reikalą visame pasau
lyje. Štai kodėl visa pažan
gioji žmonija, tame skaičiu
je ir Prancūzijos liaudis, 
pritaria teisinga j ai Vietnam 
mo liaudies išsivadavimo 
kovai. V. ž.

Lawrence. Mass.
Geras kuopos susirinkimas

Sausio 13 d. įvyko LDS 125 
kuopos susirinkimas pas drau
gus Milvidus. Gražus būrelis 
atsilankė narių. Besvarstant 
kuopos reikalus, prieita prie 
Laisvės šėrininkų suvažiavi
mo. Nutarta suvažiavimo pa
sveikinimui paaukoti $10, nes 
dienraštis daug mums patar
nauja, talpindamas pagarsini
mus apie LDS 125 kuopos vei
kimą. Todėl mūsų kuopa 
sveikina Laisvės suvažiavimą 
ir siunčia geriausius linkėji
mus darbininkiškai spaudai.

Taipgi mes prijaueiame 
persekiojamiems draugams, 
kaip Andruliui, Pruseikai, Ro- 
mandui, Deįkienei ir kitiems. 
Dėl sveturgimių , gynimo pa
aukota $15. Taipgi draugai ir 
draugės ant vietos tam tiks
lui sumetė keletą dolerių. M. 
P. aukojo $5; po dolerį auko
jo: Ig. Chulada, S. Lenkaus
kas, D. Sukackas, M. Gele 
žauskas, R. Chuladienė, B. 
Chulada, E. Kralikauskas, P. 
Lipsevičius, F. Zulia, A. Chu-
ladienė, J. Mūvimas, A. šiu- 
petrienė, J. Zinkas, T. Tarto 
nis, A. Butėnas, S. Šlakis, B. 
Šlakis, J. šlaivienė aukojo 50 
centų. Viso susidarė $37.50. 
Vėliau bus daugiau.

Susirinkimas išrinko naują 
kuopos valdybą šiems metam. 
Pirmininku išrinkta S. Len
kauskas, vice-pirm. A. Kava- 
liauiskas, finansų sekr. M. Mil- 
vidiene, užrašų sekr. šiupet- 
rienė, ižd. J. Milvidas, mar
šalka M. Gelažauskas, kasos 
globėjais P. Lipsevičius ir J. 
šlaivienė, ligonių lankytojais 
R. Chuladienė ir Ig. Chulada. 
Iš raporto pasirodė, kad kuo-
pa yra gerarų { stovyje: Visi 
nariai >.geraf ’mokasi duokles, 
ligonių nesiranda.

—o— 
įvairios žinutės1' ’

Draugų Milvidų sūnelis išė
jo prie Dėdės Šamo lėktuvų 
tarnauti, nelaukdamas drafto. 
J. Milvidas, Jr., pasiskyrė 
“air force”, nes jam ta tarny
bos .sritis geriausia patinka. 
Jis dar jaunas vyrukas, tik 18 
metų. Taipgi yra mūsų kuopų, 
narys. Linkiu jam greitai su
grįžti namo ir vėl kartu daly
vauti su mumis progresyviš- 
kam judėjime. Yra mandagus 
vaikinas ir geras darbininkas. 
Mažas būdamas pardavinėda
vo laikraščius. Kiek paaugęs 
nuėjo dirbti dirbtuvėn. Baigė 
pradinę ir vidurinę mokyklas 
pirma, negu reikėjo. Laimin
gai jam grįžti pas tėvelius, 
atitarnavus Dėdei Šamui.

—o—
Wood Mill dirbtuvės audė

jai turės daugiau staklių ope
ruoti. Vietoje 6, turės operuo
ti 9. Ir kituose skyriuose duo
dama daugiau mašinų. Kom
panijos susitarė padvigubinti 
darbą, sakydamos, kad su 
Šautais negali susilyginti. Ten

Armijos oro jėgų saržentas tčmyja per lėktuvo langą, 
' ar nepamatys nuskendusio laivo “Pennsylvania” įgulos 
jūroje. Bet ieškojimas buvo veltui. Visa įgula iš 46 
jūrininkų žuvo. Jūrininkai buvo organizuoti j Ameri
kos Darbo Federacijos ir CIO unijas. Prieš laivui iš
plauksiant iš Amerikos, jūrininkai skundėsi, kad ląivas 
netikusiai, prikrautas ir gali nuskęsti. Bet kompani

jos bosai nekreipė į tai dėmesio ir paleidę laiyą į jūras.
Ląivas, sakoma, perskilo per pusę ir nuskendo.;

audėjai turį daugiau mašinų 
operuoti ir algos esą žemes? 
nes.

Darbininkai dejuoja, kaip 
čia reikės dirbti su tiek daug 
mašinų, pavargsta. Vieni kei
kia valdžią, kiti — Uniją. Ir 
nežino, kaš kaltas. Tikrenybė
je tai patys darbininkai Jcalti, 
nes gerai nesusiorganizuoją. 
Jeigu būtų gerai organizuoti 
Pietinėse valstij. (Šautuose), 
tai nedirbtų už mažą algą ir 
neturėtų tiek daug mašinų 
prižiūrėti. Kita, kalta valdžia, 
kam duoda kompanijoms 
kraustyti dirbtuves į kitas 
valstijas ir ten išnaudoti dar
bininkus. Algos turėtų būti 
nustatytos lygios visur, tai 
kompanijos nesikraustytų ir 
neieškotų pigių darbininkų. 
Unijos turėtų nesiprovoti tar
pe savęs, ale organizuoti dar
bininkus Šautuose. Jeigu ten 
būtų tvirtos unijos, tai darbi-1 
ninkai pasitiktų “svečius” su 
reikalavimais didesnių algų ir 
geresnių sąlygų.

—o—
Paplito Lawrence pavojingi 

svederiai (megstiniai). Jie 
greitai užsidega. Juos parda
vinėja agentai. Pastaba gy
ventojams: Nepirkite syederių 
nuo agentų, ba galite greitai 
užsidegti. Būkite atsargūs.

Rožė Skusevičius, 158 Wal
nut St., susižeidė darbe ranką, 
ninę. Susižeidė keturis dešinės 
rankos pirštus. Dirbo Arling
ton© Mill “combing” skyriuje. 
Darbininkai turėtų būti atsar
gūs darbuose.

—o—
Mūsų mieste 3,162 svetųr- 

gimiai užsiregistravę per ke
turias dienas. Taip praneša 
pašto vedėjas Daniel F. Ca
hill. ■ • ’ *'

—o—
Lawrence Tuberkuliozo 

Susivienijimas pradėjo siunti
nėti kortas daktarams tų, įu- 
rie’ nusiėmė krūtinės paveiks
lus. Daktarai jiems praneš, 
kaip jų sveikata randasi. Jei
gu bus reikalas gydytis, tai 
gydykitės nelaukdami ir nesi
bijokite. Yra tokių žmonių, 
kurie išsigąsta ir. neina gydy
tis. Tai yra geras . daiktas nu
siimti krūtinės paveikslus, ži
nosite, kaip stovite su sveika
ta. Kasmet paveikslus nuimdi- 
nėja veltui.

—-o—
Kelintas kartas plėšikai 

mėgina . įsilaužti į Tomplins 
^Service Station, bet vis be pa
sekmių. Bet kai įsilauš, tai 
daug blėdies galės pridaryti. 
Jau- jeigu kelis kartus bandė 
įsilaužti, tai turbūt tikisi ką 
nors laimėti.

—o—
MIRIMAI

Mirė Alexander T. Balčius, 
78 metų amžiaus, gyvenęs po 
Nq. 2 Camden St., Methuen,
Mass.

Įsigykite 
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

Pp, įtaps ligos miesto ligoni
nėje mirė Rožė Valeska, se- 
qa Lawrence gyventoja. Gyve
no po Kp. 29 Maple Ct. Palai
dota sų bažnytinėmis apeigo
mis.

Ir taip nepraeina nė vieną 
savaitė, kad nebūtų kas mi
ręs iš lietuvių tarpo.

S. Penkauskas.

Worcester, Mass,
Worcester, Mass.
VIEŠA PADĖKA

Širdingiausiai dėkavojame 
visiems, kurie atlankė mūsų > 
brolio Juozo kūną pas grabo- 
rių p. Karalių. Taipgi dėka- . 
vojame giminėms už prisiųs
tas gėles. Labiausiai dėkavo
jame tiems, kurie palydėjo į 
kapus. Mes patys nesitikėjo
me, kad tokiame blogame 
ore tiek draugių ir draugų pa
lydės. Taipgi dėkavojame lai- 
dotpvių direktoriui p. Kara
liui už tokį gražų patarnavi
mą.

Broliai Jonas ir Feliksas
Skliutai

LLD REIKALAI
(Tąsa iš trečio pusi.)

LLD 81 Kp., Brooklyn!
N. Y., per O. Višniauskienę,? 
$10.00;

LLD 57 Kp., Cleveland, 
Ohio, per F. Sklerį, $10.00;

LLD 4 Kp., Portland,
Ore., per J. Stupura, $10:

LLD 187 Kp., Chicago, 
I1L, per J. Stulgį, $10.00;

LLD 1 Kp., Brooklyn, N. 
Y., ant blankos, per J. Gu
žą, $5.00;
LLD 136 Kp., Harrison- 

Kearny, N. J., per V. Ži-
linską, $5.00;

LLD 137 Kp., Montreal, 
Canada, ant blankos, 8.50;

J. Daubaras, Athol, Mass., 
$3.00; •»
. J. Lango,. Saginaw, Mich., 
$3.00; ' y

J. Poškus/ Chicago, R* 
$2.65; ht - H

J. Lobikis, Chicago, Ill. 
$2.00.

Po $1 aukavo: T. Mete- 
lionis, Tampą, Fla.; J. Ga- 
taveckas, Carnegie, Pa., ir 
Anna Wellus, Binghamton, 
N. Y.

Širdingai ačiū už aukas!
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALpIĄ dK Sekr.
110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

Tokio, Japonija. — Devy7 
nio$ japones merginos at
vyko iš Brazilijos, ieškoda- 
moą tinkamų ąpsivedimuį 
vaikinų. Jos sakė peportę- 
riams: “ Japonai vaikinai 
Brazilijoj yra grubijonaų 
be apšvietos ir neturi japo-; 
niškos dvasios.”

Kiekviena mergina išlei
dę po 555 dolerius kelionei
iŠ Brazįlijos į Japoniją.

PROŠVAISTES
• • < <

Knygą, kurioje telpa 
arti 150 Jono Kaškaičio 

gražiausių eijeraščių

Kiekvienas kultūripgas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis sąvo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

• V • ' * * * *

Knygą iš virš 300 puslapių, kaina $1.50,
Tuojau įsigykite ir pasinauc|pkitą tuom gražiu veįkąld.

I A 10 U P 110-12 ATLANTIC AVENUE,L A į □ V t RICHMOND HĮLL 10, N. Y.

4 pysi.—Ląisyp (Liberty) įęšta^ien., Sausio-Jan. 26, 1952
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Lietuvių tautos 
istorija

Z (Tąsa)
x 1815 m. caras Aleksandras I davė Lenkų karalijai at- 
\ skirą konstituciją.. Sulig ta konstitucija Lenkų karalija 
7 amžinai prijungta prie Rusijos. Lenkų karalium yra 
j Rusijos caras. Savo vieton į Varšuvą jisai skiria savo 

z' vietininką. Karalius paskiria valdininkus, kurių parei
ga pildyti įstatymus, Lenkijos seimo nutartus. Karalijos 
seimas renkasi kas dveji metai. Karalija turi savo ka
riuomenes, kurios skaičius pareina nuo karaliaus. Lenkų 
karalijoje pasiliko Napoleono kodeksas.

III.
1830 M. SUKILIMAS IR JO VAISIAI

Naujai sudaryta Lenkų karalija negalėjo ilgai gyven
ti. Lenkai dar gerai atsiminė Lenkijos savistovybės lai
kus. Juose dar tvirtas buvo noras išsivaduoti .iš sveti
mos globos. O čia dar atsitikimai Europoje vis labiau 
kurstė juose atsivadavimo norą. Taip 1818, ir 1820 m. 
įvyko sukilimas prieš seną tvarką Neapoly ir Ispanijoje. 
Lenkai pradėjo nerimauti. Laikraščiuose pasirodė kur
stomų straipsnių. Priešingi valdžiai atstovai seime ėmė 
peikti valdžios pasielgimus. Vis tai negalėjo tikti Rusi
jos carui, papratusiam prie vienavaldiško elgimosi. Jį 

\ erzino priešingos jo norams kalbos Lenkijos seime. Jam 
\ nemalonu buvo žinoti, jog Lenkijos laikraščiai peikia jo 

vietininko sumanymus ir kursto prieš valdžią. 5 metams 
1 praėjus (1819 m.) Varšuvoj buvo įvesta laikraščių ir 
r' knygų cenzūra. Valdžia pradėjo persekioti priešingus 

jai žmones.
Abiejų'pusių nepasitenkinimas pasidarė dar didesnis, 

kuomet Aleksandrui mirus (1825 m.) Rusijos caru, o 
Lenkijos karalium, tapo jo sūnus Mikalojus I, žmogus 
aštrus ir atkaklus.

Štai 1829 m., po ilgos ir sunkios kovos, Graikija išsi
vadavo iš po turkų valdžios. Šitai dar labiau sukurstė 
lenkus. 1830'm. „vasario mėnesį sukilo revoliucija Pran
cūzijoje. Sukilėliai pašalino nekenčiamą karalių, o jo 
vieton pasisodino sostan laisvamanį Liudviką Pilypą, ku
ris žadėjo lenkams pagalbos.

Tais pačiais 1830 m. lapkričio mėnesį prasidėjo suki
limas Varšuvoje. Miestiečiai, prie kurių prisidėjo lenkų 
kareiviai, pąėmė miestą. Caro vietininkas su rusų ka? 
riuomene išėjo iš miesto. Sukilėliai įsteigė “laikiną val
džią” ir pašaukė gyventojus sukilt tėvynei vaduoti.

Sukilimo malšinti caras atsiuntė Lenkijon 100,000 ka
reivių su 400 patrankų. Kad pasiekus Lenkiją, rusų 
tariuomenei reikėjo pirmučiausia nuveikti Lietuvą, kur 
taip pat veikliai prasidėjo smarkus sukilimas.
1 . Lenkai taip pat suprato, kad Lenkijos sukilimo pavy
kintas pareis’nuo to, kieno rankose bus Lietuva. Dėl to 
Lenkijos laikinoji valdžia atsiuntė lietuviams pagalbos.

Bet pirma, negu kalbėti apie sukilimą Lietuvoje, rei
kia nors trumpai parodyti tuometiniai Lietuvos gyveni
mo santykiai. Šitai duos mums supratimo, kodėl lietu
viai taip smarkiai buvo sukilę prieš rusų valdžią.

Paėmusi Lietuvą, rusų valdžia susiaurino bajorų tei
ses, įvesdama Lietuvoje rusišką tvarką. Atmindama sa
vo senovės laisves ir galybę, Lietuvos bajorija su neapy
kanta žiūrėjo į caro valdžią ir svajojo apie išsivadavimą. 
Labiausiai nerimavo karšta jaunuomenė, kuri buvo su
sispietusi Vilniaus universitete. Tarpe studentų ir ap
skritai Lietuvos jaunuomenės viešpatavo laisvamanybės 
dvasia. Studentai turėjo savo slaptas draugijas, kurių 
tikslas buvo pataisyti visuomenės gyvenimą. Jaunuome
nė atvirai ir drąsiai skelbė, kad baudžiauninkai esą to- 

• ki pat žmonės, kaip ir jų ponai, kad ir jiems reikalinga 
esanti laisvė ir apšvietimas.

Dar karščiau geidė jaunuomenė tėvynės išsivadavimo.
Graikų išsivadavimas ir prancūzų revoliucija 1830 m. 

*clar labiau sukurstė juose tą laisvės geismą. Valdžia 
skersomis akimis žiūrėjo į tą jaunuomenės bruzdėjimą. 
Aštriai persekiojo kiekvieną negeidžiamą caro valdžiai 
apsireiškimą. Tai dar labiau erzino visuomenę, dar labiau 
didino caro valdžiai neapykantą. Reikalinga buvo tik 
kibirkštis, kad užsidegtų gaisras.

Troško laisvės ir atmainų ir Lietuvos sodiečiai bau
džiauninkai. Šie priversti buvo nešti dvigubą jungą. 
Sunku buvo eiti baudžiava ponams ir mokėti jiems čin
šai. Ne lengvesnė buvo ir valdžios našta: pagalvės, padū
mės ir kareiviavimas.

Nei baudžiavos dienų skaičius, nei činšų didumas ne
buvo aiškiai nustatyta. Vis tai pareidavo paprastai nuo 
pono noro. Nori — pakelia, nori — sumažina baudžia
vos dienų skaičių. Neretai atsitikdavo, kad ponas vers
davo savo baudžiauninkus javus ne vežti miestelin, bet 
parduoti ar jam, ar jo smuklių nuomininkui. Žinoma, 
smuklininkas skirdavo tokią kainą už javus, kokia jam 
geriau tikdavo.

Ne lengvesni buvo ir valdžios reikalavimai. Baudžiau- 
. ninkai privalė užsimokėti valdžiai padūmes, pagalves ir 

eiti tarnauti kariuomenėn. Baisus buvo tuomet stojimas 
į kantoną. Tarnauti kariuomenėje reikdavo 25 metai, o 
apsiėjimas su kareiviais, ypačiai caro Mikalojaus lai
kais, buvo stačiai nežmoniškas. Nuskusdavo pusę gal
vos. Už mažiausią nusikaltimą plakdavo rykštėmis ir 
mušdavo lazdomis. Jeigu kantonas buvo baisus visiems, 
tai dar baisesnis lietuviams.. Juos grūsdavo toli į sveti- 

^mas šalis. Niekas nenorėdavo geruoju eiti. Rekrutus 
JJįaudydavo ekonomai ir varu gabendavo į pavietą. Prie 

to neapsieidavo be įvairiausių nedorybių ir suktybių. 
Supyks ant ko ekonomas ar prievaizdas, ir atiduoda į 

gB rekrutus.
(Bus daugiau)
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Philadelphia, Pa
Braška krikščionių 
demokratų ratai

Kaip tai neseniai čia priva
žiavo, prigužėjo daugybė nau
jokų dipelių ir dipukų. Tai 
būta paties “prašmatniausio”, 
“mokyčiausio” ii’ poniškiausio 
lietuviško svietelio. Nespėję 
nei kojytes apšilti, ( ėmėsi čia 
viską savaip tvarkyti. Gera
dariai, kurie juos priglaudė, 
tuojau pasijuto esą niekina
mi, pajuokiami; tai už kokią 
ten žemą kultūrą, tai už be- 
mokslumą, tai Už taupumą, 
darbštumą, tarnų neturėjimą, 
ir kitokios pričinios buvo pri- 
m etinėjama seniems Lietuvos 
išeiviams. Perpildyti visokiom 
prašmatnybėm, jie jautėsi ga
lėsią viską čia kitaip pertvar
kyti į trumpą laiką. Visur jie 
kišosi: į ’ parapijas, į dailės 
grupes, (chorus), į pašaipū
nes draugijas, ir vis su ko
manda, su “prakilniais” pa
siūlymais.

Bet parapijos, ir pašai pi
nes draugijos pasirodė ne taip 
jau lengvai lankstomos, ir į 
“prakilniųjų” ponų bučių ne
lenda, jų iždų, nors ir nerno- 
kslingų, negalima taip leng
vai pasiglemžti. Tai nuo tos 
užmačios jau traukiasi. Kol 
tūlos draugijos priėmė veltui, 
tai įsirašydavo desėtkais. Da
bar, kai reikia pasimokėti, jų 
daugumas jas apleido.

Jie čia susigąlvojo ką kitą, 
šaunesnio. Susiorganizavo ko
kią tai “P. Lietuvių Bendruo
menę.” Tai būsianti kokia 
tai stebuklingai “mistiška” į- 
staiga, į kurią sutrauksią vi
sus. pasaulio lietuvius. Pirmi 
išbandymai jau padaryti.

Susiradę keletą politinių 
šarlatanų tarp senųjų lietu
vių, užkomanduoja, kad šie
met turi būti minėta vasario 
16 su didžiausiom iškilmėm, 
ir ne Lietuvių Muzikalėj sa
lėj, bet kur ten vidurmiestyj, 
tikrai poniškoje svetainėje. 
Atsiunčia savo garbingus pas
ius į Muzikalės Salės susirin
kimą su pranešimu, kad iš
rinktų komisiją ir pas jų 
“Bendruomenę” atsiųstų dėl 
16 vasario iškilmių surengi
mo. Ir kokis čia “nekultū- 
riškumas”! Išklausius didelio 
pono pranešimą, pirmininkas 
paprašo poną apleisti kamba
rį, o mes, esą, apsvarstę, duo
sime jums žinoti... Žinią jiems 
davė: jūs rengkite kur tik 
jums pritinka, o mes iš savo 
namo niekur • neisime... Tari
mas padarytas vienbalsiai.

Taip tai mūsų ponų ratai 
pradėjo braškėti. Jų koman
dos nebenori klausyti ir tie, 
kurie seniau labai juos gerbė. 
Diskusijose girdėjosi ir gana 
aštrių komplimentų 
jokų adresu. Kiti 
mindami jų visokių 
k ė: tas ponas gal
kokis tai cibulių inspektorius, 
ir tt. ir tt. Tai ne baikos, Sme
tonos viešpatavimo laikais 
būta visokių titulų. Cibulių 
inspektorius galėjo būti dide
lis ponas, o čia tie seniai juo
kus krečia iš jų titulų.

Taip tai išklibus poniškam 
vežimui, puolasi prie kunigų, i kad jie gelbėtų, o kitaip gali 
dar prasčiau atsitikti. Mat, 
yra ponams gerai žinoma, 
kad jei klebonas nesugebės 
pavergti parapijoną kokiomis 

> patri j etiškomis gudrybėmis,
tai jis pavartos dūšeles išga
nymo “rykštę,” atidavimą šė
tonui ir pragaro kančioms, ir 
krikščionys puls ant kelių. 
Susirinkimas pas kunigėlius 
buvo mandagesnis. Bet ir čia 
kokis tai “nedaverka” 
klausimą, kaip čia yra, 
“Dirvoje” rašoma, kad 
mieste pereitais metais 
vasario surinktų
tūkstantis kur tai 
Apie tai daug kur kalbama, 
daug kas rūpinasi, 
kad dar tie pinigai nepasiekė 
tam tikros vietos. Bet čia tai 
“tuščiausia” priekabė: kokios 
gi tinkamos vietųs reikia tam 
tūkstančiui dolerių? Kokis 
čia skirtumas paprastam se
nam Amerikos lietuviui, dargi’ 

■ be titulo, kas tuos pinigėlius 
prabaliavos Z

Vietoje ieškoti tinkamos 
vietos, tinkamo pono dėl tų 
pinigų prašvilpimo, geriau jų 
neduoti .tiems ponams. Tegul 

ratai visai subyrės.
Senai Pabėgęs..

ją

ponų nau- 
nebeatsi- 

titulų, ša
bus buvęs

kelia 
kad 

mūsų 
16-tą 
yisasaukų 

dingęs ?

sakoma,

Baltimore, Md.

Detroit, Mich.
girdėtis po Detroit

Vilnies kalendorius 1952 
metams

Ką tik gavau šių metų Vil
nies kalendorių, kurį LLD 25 
kuopa buvo užsisakius plati
nimui. Kaip vilniečiams ir pri
dera, šiemetinis jVj kalendo
rius daro gražų įspūdį. Virše
lį puošia dailininko P. Moc- 
kapetrio gražus piešinys: Te
kančios saulės rytas. Tai labai 
naudinga 160 puslapių knyga, 
gražiai tekniškai apdirbta,

Kas 
padange? 
Kam naudojami tie įstatymai?

Tas, prieškonstitucinis lojk- spauda švari ant gerb popie- 
liškumo aktas Michigan vals
tijoj, taip lygiaį ir Detroito 
miesto lojališkumo aktas, su
rado naują sau panaudojimą.

Viena ypata likosi sužeista 
per miesto transportacijos 
įrankį. Tas sužeidimas gali 
ateityje atnešti tai y patai 
daug nesveikatos. Tai miestas, 
kad užbėgti už akių, atsitiki
me pareikalavus atlyginimo 
už tą sužeidimą, pašaukė tą 
ypatą prie savo įrankio “lo
jališkumo komiteto” išklausi
nėjimui.

Miesto valdybai reikalinga, 
kad ta ypata tuo laiku būtų 
ten atsidūrus prie to “raganų 
gaudymo komiteto.” Tada 
ateityje miestas turėtų gerus 
darodymus, kad ta ypata bu
vo sveika po to “būk” sužei
dimo. I

Gerai, kad dar gydytojas 
turėjo prdto patarti neiti į tą 
“raganų komitetą.” 

—o--
Galų gale pasirodo teisybe

Kiek laiko atgal, rodosi, 
net nekurie ir tarp lietuvių 
galva guldė, užtardami Det
roito policijos žiaurumą su ci
viliais žmonėmis.

Bet teisybės nepaslėpsi.
Detroito policijos depart- 

mente teberandasi tie patys 
elementai, kurie pro akis žiū
rėjo ir pritarė prieš negrus 
sukeltoms riaušėms 1943 me
tais.

i Vėliau buvęs policijos ko-
* misijonierius' Tdy buvo pada
ręs patvarkymą, kad policis- 
tai pirma turi šauti,' o paskui 
patyrinėti apie kaltę bile ko-

• kio civilio.
Tas sukėlė daug protestų iš 

piliečių pusės ir Toy nebeliko' 
komisionierium. Bet jo įsaky
mas pirma šauti, o paskui ty
rinėti, gyvuoja ir .iki šiolei.

Kol dalykai ėjo tik su ma
žais “žmonėmis” žiauriai pa
sielgiant, tai ir kiti “maži” 
žmoneliai stojo už policijos 
tokį žiaurų elgesį.

Bet ilgainiui dalykas pasie
kė ir “big shots.”

Daugelį ir jų užgavo toks 
žiaurus policijos elgęsis. O 
pastaruoju laiku; iškilo aikš
tėn daug visokių vagysčių, 
kurias atliko ta mūsų “gero
ji” policija pati.

Prie to, dar kelis be reika
lo ta policija ir nušovė.

Pareikalavus tyrinėjimo iš 
miesto valdybos tokiuose atsi
tikimuose, tas tos pačios poli
cijos ištyrinėjimo komitetas 
pastoviai rasdavo savo pa
stumdėlius nekaltais. Jeigu ir 
rasdavo vieną arba kitą kal
tu, tai tik atimdavo vakacijų 
laiką arba prašalindavo iš 
darbo, o kriminalės bausmės 
nė vienam neskirdavo.

žinoma, kad varnas varnui 
akies nekirs.

Bet Detroito ,piliečiams pa
sidarė per daug baugu begy
venti tokiame padėjime, nes 
nė vienas nėra užtikrintas sa
vo gyvybe ir turtu iš pačios 
policijos pusės,.

Dabar “Big Shot” piliečiai 
įteikė sumanymą miesto tary
bos pirmininkai Miriani, kad 
atimti iš policijos rankų tuos' 
tyrinėjimus ir įsteigti piliečių 
tyrinėjimo komitetą, nes „pas
taruose keliuose mėnesiuose 
užmušimai, vagystės ir sukty
bės tarpe policijos, personalo 
taip padidėjo, o tas policijos 
tyrinėjimo komitetas “vis ne
randa kaltų,” tai ir miesto 
tarybos pirmininkas jau lan
da reikalą tokį padėjimą pa
keisti ir išimti iš pačios policL 
jos rankų savęs tyrinėjimą, ir 
neradimą kaltininkų.

Gal pasiseks suvaldyti tą 
korupcinį policijos personalą./

Politicos

Tikietai jau spausdinami. 
Kadangi apgarsinimu dar ne
padarė, tai būtų gerai, kad 
Laisvės Choro draugai ir Lais
vės skaitytojai gautumėte ti- 
kietus pas choro draugus arba 
choro klube dėl platinimo.

riaus. Telpa visos kalendoriš
kos informacijos, 
istoriškų nuotikių 
mai, naudingų 
apysakų ir apsčiai 
lėraščių.

Nereikia nė aiškinti, kad 
toks kalendorius, yra nepava
duojamas informacijų šaltinis, 
be kurių šiais laikais negali 
apsieiti nei vienas visuomeni
niais reikalais interesuojantis 
žmogus. Kaip šiais laikais, tai 
kalendorius užtektinai pigus, 
nes tik 50c kopija.

Norintiems kalendorių įsi
gyti, galima gauti pas LLD 
vietinės kuopos narius. O, ku
riem paranku, užeikite pas |
mane į namus, po No. 111
S. Pappleton St.

V. Stankevičius

.žinote, kad yra sunku pa
rengimą gerai išgarsinti, kad 
mus Hartfordo lietuvių radi
jas boikotuoja. Tad turime 
patys rūpintis išgarsinimu. 
Laikas jau trumpas. Šios trijų 
veiksmų komedijos vaidini
mas įvyks vasario 3 d., Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubo 
svetainėje, 227 Lawrence St.

Pradžia 3 vai. po pietfj. Įžan
ga tik 75 centai su taksais.

Patys ruoškitės parengime 
dalyvauti ir pasakykite ki
tiems. Kaip ir paprastai, po 
vaidinimo galėsime pasišokti 
ir išsigerti.

Oras, manau, 
nes parengimas 
mėnulio pilnatį.

bus gražus, 
įvyks prieš

svarbesnių 
pažymėji- 
straipsnių, 
gražių eir

Hartford, Conn
Laisvės Choras rengiasi 

prie perstatymo “Tetos Tur
tai.” Choras veikalą mokinasi 
jau pora mėnesių ir manoma, 
kad suloš .gerai. Veikalo ne
teko matyti. Bet Laisvės Cho
ras^ visada suruošia, gerą pa
rengimą. Taip ir šiuo sykiu

Nėra skaudesnio smūgio 
apšvietos neprieteliams - kry
žiuočiams, kaip gavimas Lais
vei naujo skaitytojo. Pasirū
pink ir tamsta prikalbinti nors 
vieną naują skaitytoją.

Hartford, Conn.,

“Tetos Turtai“
Trijų Veiksmų Komedija

Stato scenoje ir suvaidina
Laisvės Choro Teatrale Grupe

Įvyks Sekmadienį

U
V

_> 
' H

Vasario 3 February, 1952 
Lietuvių Piliečių Salėje 

227 Lawrence St., Hartford, Conn.
Pradžia 3-čią vai. po pietų

Įžanga 75 centai (taksai įskaityti)
*

’’TETOS TURTAI” parodo kaip klastingai praturtė
ja, o vėliau paaiškėja didelis nubiednėjimas. Yra gardaus 
juoko ir jaudinančių įspūdžių. Tad kviečiame visos apy
linkės visuomenę atsilankyti ir pamatyti šią įdomią ko- 

i mediją.

DIENRAŠČIO LAISVĖS

BANKETAS
7 ir DALININKU SUVAŽIAVIMAS:

Įvyks Sekmadienį

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

Šokiai seks tuoj po vakarienės

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

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

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

skubinkitės įsigyti.

Jei reikia ką parduoti ar 
norite ką pirkti, pasiskelb
kite Laisvėje.* Rezultatais 
būsite patenkinti.

I
Tel. A V. 2-4026 . g

DR. JOHN REPSH1S g
(REPŠYS) ' 8

LIETUVIS GYDYTOJAS g
Valandos: 2-4 ir 6-8 X

Nedėliomis ,ir šventadieniais: 8 
nuo 10 iki 12 ryto. g 

495 Columbia Rd. S

DORCHESTER, MASS.

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

*
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NewYorko^/^zfeZinloi
i.4. Skundžiasi negalįs 

susitikti su majoru

Unijistai nepatenkinti 
valdiniu raportu

Lauksime pasimatymo su 
jumis Liberty Auditorium 27

Statyba namu 
veik sustabdyta

užkarta

tą kon-
d ienas

• New Yorko uosto pajūrie
čiai — laivakroviai ir kiti dar
bininkai — atvirai reiškia ne
pasitenkinimą valdinės State 
Board- of Inquiry paskelbtu 
raportu*, kuris ližgiria kompa
nijų ir unijos “karaliaus” 
Ryano jiems varu 
kontraktą.

Laivakroviai prieš 
traktą streikavo 25
praėjusį rudenį ir tiktai sugrį
žo dirbti valdžiai paskyrus 
tyrinėtojų komisiją, -žadėjus 
ištaisyti blogumus. Tiesa, ko
misija pripažino, kad Ryano 
valdančioji mašina reikalinga 
pataisų. Bet argi jie to neži
nojo? Juk jie kaip tiktai prieš 
tą mašiną streikavo. Tad pri
pažinimas reikalo tą mašiną 
taisyti, o nieko nedarymas ją 
pataisyti laivakrovius tiktai 
pykdo.

Ir už vis daugiau pykdo į- 
sakas pasitenkinti kompanijų 
su Ryanu nustatyta jiems al
gų skale.

Ką laivakroviai darys? Ar 
jie streikuos šiuo sunkiausiu 
streikuoti laiku? Ar išteks 
kantrybės kęsti po tuo jiems 
nepakenčiamu kontraktu ir 
ta nepakenčiama mašina iki 
patogesnio laiko? Spėjama, 
kad gal streiko tuojau ir ne
pakartos.

Eilinių narių vadai sako, 
kad jie visomis pajėgomis da
bar sieksis įvykdyti unijoje 
demokratiją ir tuo pat sykiu 
budės prieš kompanijų ir Rya
no bandymus atkeršyti kovo
jusiems už pagerinimus. Tą 
faktą, kad valdinė komisija 
pripažino, jog unijistai buvo 
teisūs, turėjo pamatą sukili
mui, unijistai skaito savo mo
raliu laimėjimu, o Ryanas ir 
kompapijos tą skaito sau mo
ral iirtsm ūgi u.

Norime dar kartą priminti, 
jog metinis dienraščio Lais
vės dalininkų suvažiavimas ir 
po jo banketas ir šokiai įvyks 
jau šį sekmadienį (rytoj), 
sausio 27-tą dieną.

Suvažiavimo pradžia 12 va
landa.

Vakarienė lygiai 6-tą.
Šokiai 7 valanda. Bendras 

bilietas vakarienei ir šokiams 
$3, vien tiktai šokiams 75 c.

Kviečiame visus Laisvės da
lininkus, skaitytojus ir priete- 
lius. Prašome būti kvietėjais 
savo kaimynų ir draugų, ku
rie mūsų kvietimų nebus spau
doje matę. Tikimės, kad jūs 
visi būsite savo vietoje, kaip

to reikalauja gerovė laikraš
čio ir visos 
dies, kuriai 
ja.

dirbančiošios liau- 
laikra.štis taniau -

---- 0-----
Kelrodis

Iš visur
Richmond Hill. Liberty Audi
torija randasi kampaš Atlan
tic Avė. ir llOth St.

BMT .Jamaica traukiniais 
iki lllth St. stoties, eiti du 
blokai.

Independent Jamaica trau
kiniais iki Union Turnpike-* 
Kew Garden stoties. Imti 
Q-37 busą. Išlipti prie, Atlan
tic Avė.

Atlantic 22 busas iki UOth 
Štreeto.

klauskite kelio į

Taip buvo pradėta kova už 
pergalę Stuyvesanl Town

Visi dabar džiaugiasi demo- buvo gavusios butą kitur
kratijos laimėjimu Stuyvc-
sant Town projekte — visi, tragiškos dienos, 
kurių supratimas yra tikrai mes ant 
demokratinis. Tačiau ne visi 
žinojo ir žinojusieji ne visi 
atsimena, kas buvo pirmūnais 
tai kovai.

ir 
tosišsikrausčiusios ’ nelaukus 

kuomet
gatvės. Likusiųjų 

daugelis jau buvo išsiuntusios
vaikus pas gimines po apylin
kę ir į kitas valstybes, tik su
augusieji buvo likosi kovoti

Miesto parkų komisijonie- 
rius Moses sakė, kad parkuo
se daugėja užpuldinėjimai ir 
vandalizmas. Taip yra 
kad valdžia neskiria 
pasamdyti pakankamai 
ninku, sakė jis.

Šypsenos
Kaip juokai kam veikia
Kai anglui kas nors. pasa-( 

ko juoką, jis juokiasi tris' 
kartus: pirmą kartą, idant 
pasirodyti mandagiu; an
trą kartą, kai jam tą juo
ką išaiškina, ir. trečią kar
tą, kai jisai jau* supinta 
juoko prasmę.

Kai vokiečiui kas nors pa
sako juoką, jis juokiasi du 
kartu: pirmą kartą, kad 
parodyt mandagumo, o an
trą kartą, kai jam tą juoką 
išaiškina. Trečiuoju kar
tu juoktis jam netenka, nes 
tikrosios juoko prasmės jis 
vistiek nesupranta.

Kai kas nors juoką pasa
ko francūzui, šis juokiasi 
tik vieną kartą. Jis tuojau, 
be jokių aiškinimų, pagau
na tikrąją juoko prasmę.

Pasakius gi juoką ameri
konui, pastarasis visiškai 
nesijuokia — jis, girdi, tą 
juoką jau pirmiau girdėjęs.

Aukštojo švietimo Tarybos 
viršininkas Dr. Ordway Tead 
sako, kad jis per- ištisus mėne
sius teiraujasi progos susitik
ti su miesto majoru pasitarti 
švietimo reikalais. Tačiau tos 
paskirties vis dar nesulaukęs.Valstybinis gyvenamų namų 

statybai komisijonierius Stich- 
man sako, kad visašališkosios 
valdžios apribojimas staty- 
boms medžiagų, įnešė “ar
šiausią krizę” visoje namų 
statybos industrijoje. Joje pa
sireiškęs didžjausias nedarbas 
iš visų buvusių pokariniu lai
kotarpių.

Praėjusį gruodį davimas 
leidimų statybai nupuolęs iki, 
43 nuošimčių , palyginus su 

.1950 metų gruodžio menesiu, 
(p* bendrai per visus metus lei
dimų bebuvo tiktai 38 nuo
šimčiai. 1 .

19,50 metais duoti leidimai 
pastatyti namui su 104,913 bu
tų, o 1951 leido pastatyti tik
tai 65,189 butus.

šiais metais, sako jis, bebus 
leista tiktai 49,000 butų sta
tyba. To pasėkoje 25,000 sta
tybos darbininkų jau esą be
darbiais ir bedarbių skaičius 
nuolat didėja.

Juo mažiau statoma namų, 
tuo geriau milijoninėms real 
estate firmoms, valdančioms 
apartmentus ir laužynus. Vie
name Brooklyne yra daugiau 
ne 49,000* butų tokiuose lau
žynuose, kuriuose niekas ne
begyventų, jeigu būtų kur i- 
šeiti. Nesant kur eiti, žmonės 
juose gyvena kol užgriuva 
arba dujos iš supuvusių įvadų 
ir rynų 'juos uždusina.

Karas ir gyvenimas — ne
sutaikomi priešai. Karas yra 
tam, kad marintų žmones. 
Karui atiduodama metalas ir 
visos pirmenybės, o gyveni-

CIO Transport Workers 
Unija sutikusi, kad Third 
Avenue Transit Sistema at
leistų 120 darbininkų kaipo 
priemonę taupyti- iškaščius.

New Yorke ir apylinkėje 
kariškiai liksis be antpečių ir 
kitų pagražinimų, o daugelis 
vaikezų taps “karininkais”— 
kas nors* pavogė visą sunkve
žimį armijos uniformoms ant
pečių.

Raketierių karalius Frank 
Costello laukia .naujo 
teismo. Pirmutinis teis
mas nedavė pasėkų, nes 
džiūre nesusitaike. Sako
ma, kad vienas džiūrės 
narys griežtai užsispyrė 
laikytis už Costello ir pri
vertė likusius vienuolika 
paskelbti nesusitaikymą. 
Teisėjas džiūrę išbarė ir 
paleido. Costello buvo tei
siamas už pažeminimą 
Kongreso, kurio komisi
jai jis atsisąkė pasipasa
koti apie savo biznį.

Bi’oo'klyne vėl areštavo Ge
orge LaFante, įtartą skleidi
me falšyvų American Express 
čekių. Gyveno 243 Hart St. 
Jis buvęs seniau areštuotas 
tuo pat įtarimu.

Bradinis policistas Robert 
W. (Lee pašovė newyorkietį 
William Burdick vjį susistab- 
dęs ir išlaipinęs iš jo mašinos 
perklausinėti ant kelio 
791h St. ir Broadway.

prie

teis-

Mokytojas: /“Poętas 
bert Burns, tarp kitko, 
rašė ‘Laukų Pėliukei’.”

Mokinys: “Aš tikiu,

Ro- 
pa-

kad
'jis dar nesulaukė jos atsa
kymo..”

Surinko Žemaitis

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

MALE

New Yorke prasidėjo 
mas buvusiojo gaisragesybos 

Į komisijonieriaus pavaduotojo 
, James J. Moran. Kaltina, kad 
j jis iš kontraktorių gavinėjęs 
I kyšius grasinimais neduoti 
’ leidimų, jeigu “neteps.”

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

Apie pradžią tos kovos ang-1 
liškame darbininkų dienraš-J 
tyje Daily Worker už 1943 
metų birželio 5-tą dieną skai
tome :

“Atėjau čionai 
munistų partijos 
užgyrimą pasiūlyto 
... Visokių pažiūrų 
moterys smerkia šį 

Negrų ir baltųjų 
pinigais čia 
j i m c r o w 
prieš negrus) 
jūs užgirsite tą 
tiką?...”

Taip kalbėjo 
Davis, komunistas, 1943 metų 
birželio 4 dieną, valdinės Bu

dei to, džeto Tarybos posėdyje. Bu- ■ 
pinigų . vo svarstomas pateiktas su 

Metropolitan apdraudų firma 
pasirašyti kontraktas. Jame 
buvo įrašyta, kad firma gali 
neįsileisti negrų. Tas kont
raktas teikė firmai nuolaidą’ 
taksų, kurių nedamokėtąją 
dalį per tuos metus ir dar 
per daugelį ateinančių metų 
sumokėjome ir, sumokėsime 
mes, visi miesto gyventojai, 
negrai ir baltieji.

Tai buvo pirmoji pradžia 
kovos prieš tą neteisingą, civi
lizuotoje, demokratinėje vi
suomenėje neleistiną, nepado
rų kontraktą. Tačiau tuomet 
valdininkai Davis’o balso ne
paklausė, nes masių balsas 
dar nebuvo išjudintas.

Per sekamus arti devyne
rius metus pažangiųjų darbi
ninkų judėjimas be pertrau
kos vedė kovą už teisę buto 
visiems. Ypatingai, 
neturi būti 
liečiu 
liečiu 
sais 
Prie 
metų 
sluogsniai pridėjo 
Judėjimui tapus 
vieningesniu ir dėl to galin
gesniu, kova laimėta.

Kova laimėta ne be aukų. 
Kovon buvo įsitraukusios ne 
vien tiktai tos paskiausios 19 
šeimų, bet kelios dešimtys šei
mų. Kuomet pasirodė, kad bi- 
lijonierių kompanijoms nuo
lankūs teisėjai leis šeimas iš
mesti iš buto spėka ir prie
varta, kelios dešimtys šeimų, 
nors ir su dideliais sunkumais,

varde ko- 
protestuoti 
kontrakto 
vyrai ir 

kontraktą 
apdraudų 
pastatytinorima

(diskriminacijos 
miestelį 
jimcrow

Benjamin

O kaip su pirmuoju kovo-1 
toju Davis’u ?

Ant greitųjų kompanijos 
nesumojo, kaip jam atkeršyti. 
Jis buvo žmonių išrinktas 
Miesto Tarybos nariu-kaunsil- 
manu. Bet ilgainiui jie surado 
Smith įstatą ir juomi einant 
Davis yra nuteistas ir įkabin
tas penkeriems metams kaipo 
“subversyvumo” skelbėjas. 
Tačiau tas jo “sub veršy vu- 
mas” — kova už teisę pasilik- 

.. 'ti bute ir tuo pat sykiu tebe- poli- , . . .... Jbūti demokratiniu žmogumi— 
tikėti, kad visi žmonės yra 
sutverti lygūs, tas Davis’o sub- 
versyvumas laimėjo. T-as.

Areštavo uždusinto 
kūdikio motiną

šešių menesių kūdikis Fran-| 
cine tapo atrasta lovytėje ne- < 

mui kas metai mažyn ir ma- gyva. Areštavo motiną, Mrs. 
žyn visko. | Ann Shaps, metų. Įtaria,

Long Island gelėžinke-

darbi-

FILMOS-TEATRAI
“Taika Laimės”

Tuo pavadinimu rodomoji 
Stanley Teatre, New Yorke, 
filmą dokumentaliai ir įspū
dingai užrekorduoja Antrąjį 
Pasaulinį Taikos Kongresą, 
įvykusį Varšuvoje 1950 metų 
lapkričio mėnesį.

Tai tas pats pasaulinis są
skrydis, kuriam susirinkti lei
dimą buvo davusi Anglijos 
valdžia, bet pamačiusi, jog 
tai tikrai bus didelis, masinis, 
galingas balsas už taiką, lei
dimą paskutinėmis dienomis 
atšaukė.

Ta pat proga atsimintina, 
tas, kad Anglijoje tuomet 
vyravo socialistų taip vadina
moji Darbo Partijos valdžia. !

Uždraudus susirinkti, Ang
lijoje, Taikos Kongresą priė
mė liaudiškoji Lenkija. Ne
žiūrint tos. staigios pakaitos, 
Varšuvoje dalyvavo virš 2,000 
delegatų ir stebėtojų iš 81 
valstybės.

Tas vietas, kur įvyko Tai-Z 
kos Kongresas, jo dalyvius ir 
kitką surištą su tuo kongresu 
parodo toji filmą “Peace Will 
Win.” Tai nėra aktorių įvai- 
dinta kur nors studijose. Tai 
yra aktualios pačių dalyvių 
nuotraukos — skaistusis jau
nimas ir baltagalvis senimas iš 
visų mūsų žemės 
pranašai taikaus, 
teities pasaulio.

Tarpe daugelio 
šiltai jaudinančių
moję yra parodymas, kaip 
Varšuvos darbininkai aštuo- 
niopiis dienomis pastatė dele
gatams ^priimti tokį namą, 
kurį pastatyti normaliai būtų

kraštų, — 
gražaus a-

nuostabių, 
punktų fil-

Atidarė naują ruožą 
kelio automobiliams

Atidarytas ruožas Franklin 
Roosevelt Drive tarp 38th ir 
42nd St., Manhattane, East 
upės pakraščiu.

Komercinė spauda, kuri ne
kentė liaudžiai prietelingo 
RPosevelto, kelią vadina East 
River Drive. Jie mano, kad 
tuo būdu privers žmones už
miršti velionio prezidento 
vardą ir jo gerus darbus.

sakė jie, 
privilegijuotų pi- 

klasės ir antraeilių pi-; 
visos 'visuomenės tak- 
paremtame 
pažangiųjų 
vis platesni

projekte, 
metai po 
visuomenes 
savo balsą.

platesniu, B

užtrukę 8 mėnesius — taip 
kare nukentėję Lenkijos dar
bininkai įsvarbino darbą ir 
darbuotojus už taiką.

Ir daug ko kito tenai yra 
įdomaus ir įspūdingo tam, 
kas pageidauja taikos. I. S.

Firma įteikė valdinei 
lie Service ’Komisijai 
mą leisti pakelti po pusę cen
to f erą ; keliaujantiems kas 
dieną, vartojantiems commu
ters tikietus. Ir po centą vien
kartiniams. Sako, kad to rei
kalauja pridėjimas darbinin
kams po 4 centus per valandą 
mokesties priedo.

Pub- 
puašy-j

Newyorkietis Bernard Arce 
tapo areštuotas įtarimu, kad 
jo auto užmušė Jafer Sadik, 
52 m., ir kad ’jis po nelaimūs 
nesustojo.

Ozone Parke areštuoti du 
jauni vyrai, kurie, sakoma, 
prisipažinę įvykdę keletą api
plėšimų ir pavogę kelis auto.

/a » ; ’•/ > • ■ - \ J • *,»(

Kapitalistas savo draugui: “Man prisieiną dar labiau 
išsiplėtoti, jeigu noriu Ųūti vertas savo svorio aukso?*

kad tiksliai kūdikį uždusino.
Moteriškė, sakoma, nuo 

gimdymo gavo nervų sukriki
mą. , Jos vyras, pašte tarnau
tojas, per ištisą menesį buvęs 
išlikęs iš darbo prižiūrėti kū
dikį ir pagelbėti žmonai pa
sveikti. Bet kada nors turėjo 
vėl pradėti dirbti, kad turėtų 
iš ko gyventi. Sausio 23-čią 
jisai pirmu kartu nuėjo į 
darbą. Jį atšaukė iš darbo už 
kelių valandų, jau įvykus 
tragedijai.

Lifidys, liudys...

Gross liudys 
Atrodė, jog 
išganytojas, 
atėjo į teis- 

jo tepa-

Kiek čia buvo prikalbėta 
spaudoje apie tai, kad gemb- 
lerių tūzas Harry 
už du policistus! 
ateis koks nors 
B'ct kada Gross
mabutįj prokuroras 
klausė tiktai to, kur jis gyve
no 1947 metais ir ar jis paži
no detektyvą O’Brien.

Detektyvai patraukti teis-’ 
man už tai, kad jie, pastatyti 
Gross’ą saugoti namų arešte, 
išleido jį j Atlantic City . dar 
pagembleriauti. ,

Bušų kompanijos gaus 
didesni fėro šėra

Dhvus New Yorko Third 
Avenwe Co. privilegiją pasi
laikyti visą dešimtuką iš ben
drojo .15-kos centų f ėro (bu- 
so ir'subway), turėjo patep- 
kinti ir kitas firmas.

Valdinė , Budžeto Tdryba 
-leido septynioms privatiškoms 
busų linijoms Queens ir Man
hattane pasilaikyti po dešim
tuką iki kovo 31-mos. O po to 
busi vėl iš naujo persvarstyta. 
Kitoms trims Queens linijoms 
naujai leido pasilaikyti 
centą daugiau iš bendrojo 
ro.

po 
fe-

Artistų organizacija New 
Yorke nusipirko sau namą 13 
E. 67th St. Sakoma, už 7 aukš
tų pastatą mokėję tįktai $87,- 
00£>. Įdomu būtų pamatyti tą 
“bargeną.”

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi- į 
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’iu M1 s

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

Direktorius ;
L. TICIINIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 "South 4th Street i 
BROOKLYN, N. Y. ’

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

6 pusi.—Laisvė (Liberty).. šešta<Ken., Sausio-Jan. 26, 1952
* * 9




