
THE LITHUANIAN DAILY
Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.No. 21 ' Richmond Hill 19, N. Y., Tree., Sausio (Jan.) 30, 1952

Po suvažiavimo. 
Pasiruoškime. 
Kvailas skūpumas. 
“Kristus ant Korėjos.’ 
Ramybė pilvui.

Rašo A. BIMBA

LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern Statea

110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1827—1828

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

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

Tikrai šaunus buvo Laisvės 
dalininkų suvažiavimas. Davė 
dienraščiui gražios dvasinės ir 
medžiaginės paramos. Jau la
bai, labai seniai tiek daug 
buvo prisiųsta suvažiavimui 
sveikinimų. Net neabeatsime- 
nu, kada sveikinimais buvo su
dėta virš pora tūkstančių do-

Kasyklų savininkai nori 
vis palaikyt žudymą 
mainierių, sako Lewis

JUNGT. VALSTIJOS DUODA 
300 MILIJONŲ DOLERIŲ 
ANGLIJAI GINKLUOTIS

Sovietai kaltina Ameriką 
už čiangininkų ginklavimą
Burmoje prieš Kiniją

Patiko man ir diskusijos. 
Mintys buvo nuoširdžios ir 
konstru’ktyviškos. Redakcija 
ir administracija viską paims 
dėmesin. Geri, praktiški pata
rimai bus pravesti gyvenimam 
Tuo galite visi laisviečiai pasi
tikėti.

Praėjusieji metai buvo la
bai gausūs nuoširdžia dien
raščiui parama. Raportas pa
rodė, kad aukomis ir dovano- 

sudėta keliolika tūkstan
čių dolerių. O vis tiek vos tik 
galas su galu- buvo sudurta. 
Dar keleto šiiūtų dolerių pri
trūko — buvo daugiau išlai
dų, negu įplaukų.

čia problema aiški. Ir šie- 
< met būtinai reikės specialaus 

vajaus dienraščio išlaikymui. 
Taip suvažiavimas ir nutarė. 
Vajus tęsis tris mėnesius. Pra
sidės su balandžio 1 d. Tiks
las: dešimt tūkstančių dole
rių !

Nuo dabar pradėkime tam 
vajui ruoštis.

Štai pavyzdys visiškai kvai
lo skūpumo. Informacijas su
teikia viena veikėja. Ji rašo:

įfįsiunčiu iškarpą iš vie- 
Ten aprašo

‘JMsiunčiu is 
tin* laikraščio, 
apie M. mirtį, ktų-is buvo Le- 
vedęs ir atrodė biednas, apše
pęs žmogelis, skaitė Laisvę. 
Jo prenumerata ♦ išsibaigusi. 
Aš jo buvau klaususi, ar jis 
atsinaujins,, tai jis labai bėda
vojo, kad neturįs pinigų ir 
nebeatsinaujinsiąs..O dabar pa
sirodo, kad jis turėjo pinigų 
daugiau, negu proto. Ir tiek 
sutaupė dėl kitų, o pats var
giai gyveno.“

suvargusių’ 
turteliu pasi- 

advokatai ir valdi- 
jie gyvi būdami 
bėdavoja, kad ‘ne- 
kada atsiskiria iš

Ir jinai priduria: “Čia yra 
dar daug ‘tokių 
žmonių, kurių 
naudoja 
ninkai. O 
skūpauja, 
turi? Bet
gyvųjų tarpo, tai palieka tūks
tančius arba kelias dešimt 
tūkstančių dolerių dykaduo- 

pasinaudoti. Mat, gyvi 
būdami nepadarė dokumentų, 
kas po jų mirties 
prie jų turto.“

turi teisę

numirė iš 
net skal- 
0 jo kiše-

Minėtas žmogelis 
bado, nedavalgymo, 
nas savo laikraščiui, 
nėję rasta dvi banką knygu
tės sui šešiais tūkstančiais do
lerių depozito! Toks baisus, 
toks nesvietiškas skūpumas! 
Daugiausia, žinoma, pats save 
nuskriaudė, sveikatą sunai
kindamas.

Kita veikėja įteikė man 
“katalikų akcijos savaitraštį,“ 
pavadintą “Our Sunday Visi
tor,” išleidžiamą Indianos 
valstijoje. Ant pirmo puslapio 
Kristaus atvaizdas debesyse. 
Fotografija pavadinta “Kris
tus ant Korėjos.“

Foto- 
ėmęs 
tarp

Istorija esanti tokia: 
grafistas iš Chicagos 
paveikslą susikirtimo 
Amerikos ir Korėjos lėktuvų. 
Į&ri paskui filmas buvo išvys- 
įJfZrfs, pasirodė ne lėktuvai 
mūšyje, bet Kristus debesyse.

Paveiksiąs patekęs Kentuc
ky laikraščiui “Independent.” 
Laikraštis pasidaręs gražaus 
biznio. Tokio pat biznio iš ti-

Jis reikalauja įstatymo, kuris
uždarytų pavojingas kasyklas

Washington.— Senato ko
misija svarsto siūlymus iš
leisti įstatymą, kuris sau
gotų mainierių gyvybę ka
syklose.

Angliakasyklų atstovas 
Ed. D. Schorr piršo tokį 
suktą. įstatymą, kad kom
panijos galėtii išvengt ap
saugančių įrengimų įvedi
mo. ....

Mainierių Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis, rūs
čiai atsiliepdamas į Schor- 
ro pasiūlymą, užreiškė:

“Jūs ir toliau norite sau- 
valios — žudyti mainierius. 
Aš reikalauju tokio įstaty
mo, kuris apsaugotų dar 
gyvus angliakasius. Rei
kia įstatymo, kad valdžia

Arkliena pardavinėjama • 
ir rytinėse valstijose

Washington. — Illinojaus 
valstijoje yra areštuoti tū
li apgavikai, kurie pardavi
nėjo arklieną, vadindami ją 
jautiena.

New Yorke, New Jersey 
ir kitose valstijose taipgi 
randasi mėsininkų, parda
vinėjančių arklieną vieton 
jautienos.

Kainu kontroliuotojas 
Michael DiSalle apie tai 
liudijo ūkiniam Kongreso 
komitetui. Yp,ač daug “per
krikštytos” arklienos par
duodama šiaurvakarinėse 
valstijose, sakė DiSalle.

MIESTAN* NUKRITO 
RAKIETINIS LĖKTUVAS

TUCSON, Arizona.—Nu
krito rakietinis lėktuvas, 
užmušant savo lakūną. 
Sprogdamas lėktuvas išne
šė didelę duobę gatveję. 
Jis darė karinio skraidymo 
pratimus.

London. — Feldmaršalas 
/Alexander paskirtas Angli
jos karo ministru.

kinčių pasidarė, žinoma, ir
“Our Sunday Visitor.”

Apgavystė, raketas. Darbas 
sukčių ir niekšų.

Dideli galvočiai, sveikatos 
specialistai paskutiniais lai
kais buvo labai pamėgę mus 
visus gąsdinti arterijų kietėji
mu. Liga vadinama “sklero- 
zu“ ar kokiui ten paraliu. O 
ji pareinanti nuo mėsos, Sme
tonos, kiaušinių ir riebalų. Iš
vada: saugokitės tų “nuodų.“

Kandu būdavo kiaušinį ar
ba mėsą ir galvoju: Kaput 
arterijoms!

Bet dabar pakyla D. King, 
“Nutrition' Foundation“ direk
torius, žinovas ant žinovų, ir 
pareiškia, kad tai nesąmonė: 
kiaušiniai, mėsa ir Smetona 
nesudaro jokio pavojaus mū
sų nelaimingoms arterijoms.

Dabar tuos patiekalus galė
sime doroti su ramia sąžine. 
Ir pilvui bus daug ramiau! 

galėtų uždaryti pavojingas, 
darbui kasyklas ir bausti 
kompanijas, kurios neįves 
nurodomų apsaugų.”

Pernai gruodyje žuvo 119 
mainierių per angliakasy- 
klos sprogimą W. Frank- 
forte, III. Viso gi 1951 me
tais buvo užmušta 790 mai
nierių per įvairias nelaimes 
kasyklose.

Sovietai protestuoją 
keturioms valstybėms

London. — Sovietų Są
junga užprotestavo Ameri
kai, Anglijai, Francijai ir 
Turkijai, kad jos planuoja 
bendrą savo “komandą Vi
duriniams Rytams ginti.” 
Protestas sako, tai yra nau
jas užpuolimo planas prieš 
Sovietų Sąjungą.

Maskva. — Sovietu skau
da pranašauja, kad Indo- 
Kinos, Malajos, Irano, E- 
gipto ii* Morokkos žmonės 
per kovą išsilaisvins nuo 
anglų-amerikonų ir frančū- 
zų imperialistų.

$15,000 PALIKIMAS 
KATĖMS IR PAPŪGOMS

Freehold, N. J. — Estelle 
M. Clark’ienė pirm mirsiant 
padarė testamentą, užrašy
dama $15,000 savo katėms 
ir papūgoms (palėms) mai
tinti. Ji mirė, sulaukus 84 
metu amžiaus.

Korėja. — Derybos 
paliaubų klimpsta toj 
čioj vietoj.

dėl 
pa-

Aukščiausias Teismas panaikino bylą prieš Coplonaitę Į
Washington.— Aukščiau- niam inžinieriui Valentinui džios prašymą. Tuo būdu negu New Yorke, nuteisėWashington.— 

sias Teismas, panaikino fe
deralio apskrities teismo 
sprendimą New Yorke 
prieš Judithą Coplonaitę.

Apskrities teismas buvo 
paskyręs Coplonaitei 15 me
tų kalėti kaipo įtariamai 
Sovietų šnipei.

Apeliacija
Coplonaitę apeliavo į fe

deral į New Yorko apygar
dos teismą ir nurodė, kad:

Valdžios FBI agentai ne
teisėtai, be warranto, ją 
areštavo ant gatvės New 
Yorke 1949 metais.

Taigi valdžia neturėjo tei
sės byloj prieš ją varto t ir 
popierius, kuriuos tada FBI, 
pagrobė nuo jos.

Valdžia tvirtino, kad tie 
popieriai buvo slapti valdiv 
niai dokumentai; sakė, juos 
Coplonaitę išvogė, tarnau
dama kaip raštininkė tei
singumo departmente Wa
shingtone. Valdžia kaltino, 
kad Coplonaitę bandė tuos 
sekretus perduoti sovieti-

Washington) — Jungtinių 
Valstijų valdžia suteikė 
Anglijai 300 milijonų dole
rių, kad padėtų anglams 
sparčiau ginkluotis. Be to, 
nutarė pirkti iš Anglijos 
gumos (robo) r už $28,000,-

Amerika davė šimtus milijonų 
dolerių Francijai — karui 
prieš Vietnamo liaudininkus

Saigon, Indo-Kina.—Jung
tinės Valstijos nuo 1950 me
tų rugpjūčio iki šiol prista
tė francūzams jau 100 tūks
tančių tonų karinių medžia
gų, remiant jų karą prieš 
Vietnamo liaudininkus.

Tuo būdu francūzai gavo

Kas puldo mink 
kailiniu bizni

Washington.—Kainų kon
troliuotojas Mike DiSalle 
pranešė, jog smunka mink 
kailinių biznis.

Tam bizniui pakenkė tak
sų sukčiai ir valdžios pa
skolų , ieško.to j ai, kur ie ap -» 
dovanojo r mink< kailiniais 
tūlų valdininkų pačias.

Philadelphijos Akademija 
minėjo 140 mėty sukaktį

Philadelphia. — Philądel-' 
phijos Mokslų Akademija 
minėjo 140 metų sukaktį 
nuo įsikūrimo.

Ją 1812 m. sausio 25 d. 
įsteigė “septyni džentelma- 
nai, mokslo draugai,” susi- 
rihkę vienoje vaistinėje, 
“linkėdami, kad laisvas lai
kas ' būtų išmintingai nau
dojamas,” kaip sako senasis 
Akademijos protokolas.

Gubičevui New Yorke; ta
da ir buvo areštuota.

(Gubičevas taip pat buvo 
nuteistas 15 metų kalėti, 
bet tuojau deportuotas į So
vietų Sąjungą.)

Federalis N. Y. apygar
dos teismas pripažino, kad 
valdžios agentai neturėjo 
galios suimti Coplonaitę be 
warranto. Todėl apygardos 
teismas ir panaikino ap
skrities teismo spėrendimą 
prieš ją. Tačiaus leido val
džiai panaujint bylą prieš 
ją-

Valdžios atsišaukimas i
Aukščiausią Teismą

Tuomet valdžia kreipėsi į 
Aukščiausią Jungt. Valsti
jų Teismą. Prašė atmesti 
New Yorko apygardos teis
mo nuosprendį, kuris šalin 
nušlavė pirmąją bylą prieš 
Coplonaitę.
AUKšč. TEISMAS ATME

TA VALDŽIOS BYLA
Bet Aukščiausias Teismas 

dabar sausio 28 d. vienbal
siai atsisakė svarstyti vai-, mas Washingtone pirmiau

000.
Pinigus Anglija gauna iš 

7 bilijonų, 300 milijonų do
lerių fondo, kurį Kongre
sas paskyrė Amerikos tal
kininkam ginkluoti ir sti
printi prieš komunizmą.

iš Amerikos šimtus milijo
nų dolerių vertės lėktuvų, 
tankų, patrankų ir visokių 
karo reikmenų.

Jungtinių Valstijų atsto
vas žadėjo francūzams dar 
daugiau paspirties, tame ka
re.

Minneapolio gaisre 
žuvo 17 žmonių

Minneapolis, MCinn.— Per. 
gaisrą sename, suklypusia^ 
me name žuvo 17 žmonių, 
jų tarpe 11 vaikų.

Gaisrą gesinti kliudė šal
tis 13 laipsnių žemiau zero 
(nulio). : ■>

Vakarų Vokietija siūlosi 
į Atlanto kraštų sąryšį 1

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos valdžia rei
kalavo priimt ją į Atlanto 
kraštų sąryšį pirma, negu 
vakarinė Vokietija rekru
tuos savo armiją kaip tarp
tautinės kariuomenės dalį 
prieš Sovietus.

London.—r Anglijos prem
jeras Churchillas sugrįžo 
iš Jungt. Valstijų. Džiau
giasi jų draugiškumu An- 
glijai.

. apygardos

būti bau- 
žemesniojo 
nuospren-

vyriausias teismas ir pa
tvirtino
teismo sprendimą, kad Co- 
plonaitė negali 
džiama pagal 
federalio teismo 
dį.

Valdžia dabar norėtų pa- 
naujint visą bylą prieš Co
plonaitę, bet nesitiki naują 
bylą laimėti be vadinamų 
dokumentų, kuriuos FBI 
užgrobė nuo Coplonaitės. 
O N. Y. apygardos apeliaci
jų teismas uždraudė tuos 
popierius vartoti prieš Co
plonaitę, nes jie neteisėtai 
užgrobti.

Valdžios teisingumo de- 
partmen'tas s.ako, jeigu už
ginta tuos popierius naudo
ti, tai būtų bergždžias ban
dymas pradėti naują 4 bylą 
prieš Coplonaitę. Todėl gal 
ir nebus naujo teismo prieš 
ją pagal newyorkini areštą.
WASHINGTONO BYLA • 
PRIEŠ COPLONAITĘ u.

Federalis apskrities teis-

Burma taip pat smerkia Čiango 
karo planą Burmoj prieš Kiniją

Paryžius. — Sovietų de- rikonai parašiutais iš lėk- 
legatas Jokūbas Malikas tuvų nuleidžia ginklus čian- 

gininkams Burmoje; ten 
yra ir du Amerikos gene-, 
rolai; jie davinėja nurody
mus čiangininkams., kaip iš. 
Burmos užpulti Kiniją, ir 
vis daugiau siunčiama Čian- 
go kariuomenės į šiaurinę 
Burmą.

(Amerikos delegatai Jung
tinėse Tautose užginčijo 
amerikinę paramą čiangi
ninkams Burmoje.)

Burmos* delegatas U. 
Mynt smerkė čiangininkus 
kaip įsiveržėlius .ir pareiš
kė, jog nebus jiems leista 
iš Burmos žemės kariauti 
prieš Kiniją.

Šiaurinėn Burmon visų 
pirma 1950 metais persime
tė Čiang Kai-šeko kariuo
menė, bėgdama nuo Kinijos 
komunistų - liaudininkų.

Pranešama, kad Burmos 
armija stengiasi išmušti 

įjuos laukan.

tvirtino, kad Amerika gin
kluoja Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkus šia u r i n i a m e 
Burmos ruožte karui prieš 
Kinijos Liaudies Respubli
ka.

Malikas, kalbėdamas poli
tiniame Jungtinių Tautų 
seimo komitete, šakė, ame-

Egipto seimas užgina 
naująją valdžią

Kairo, Egiptas. — Egipto 
seimas vienbalsiai užgyrė 
naująjį ministrų kabinetą, 
kurį sudarė Aly Maher Pa
ša, karaliaus Faruko pa
skirtas premjeras.

Faruko pavarytas, sena
sis premjeras Mustafa Na- 
has, egiptėnų tautininkų 
vadas, taipgi pasižadėjo 
remti naująja valdžią.

Naujasis premjeras pa
aštrinti karo stovį; uždrau
dė gyventojams pasirodyti 
gatvėse nuo 9 valandos va
karo iki 6 vai. ryto ir įsa
kė be ceremonijų šaudyti 
demonstrantus prieš Angli-

Kariuomene nušovė dar 
kelis demonstrantus.

Egiptėnai susprogdino 
anglų armijos traukinį prie 
Quantaros, sužeidžiant 4 
hnglus. Anglai nušovė vie
ną egiptėną. ' ' •

Marietta, Ohio.—Per upių 
ištvinimą Ohio ir keturiose 
aplinkinėse valstijose žuvo 
9 žmonės.

Coplonaitę 3 iki 10 metų 
kalėti už “vogimą valdžios 
popierių.”

Tuomet Coplonaitę davė 
apeliaciją Washin g tono 
apygardos teismui, prašy
dama panaikinti sprendimą 
to'dėl, kad valdžios FBI 
agentai gaudė jos pasikal
bėjimus su advokatu per 
telefoną. O įstatymai už
draudžia naudot teisme su- 
šnipinėtus pasikalbėjimus 
per telefoną.

Washingtono apygardos 
teismas patvirtino apskri
ties teismo sprendimą, bet 
leido Coplonaitei reikalauti 
naujo teismo.

Šalies Aukščiausias Teis
mas dabar atsisakė perna- 
grinėti sprendimą, bet pa
reiškė, kad jinai gali išrei
kalauti naujo teismo, jei 
įstengtų įrodyti, kad FBI 
agentai vogė jos pasikalbė
jimus per telefoną su advo
katu.

Sovietą gamyba pakilo 
dar keliolika proc.; 
viršijo planus

Maskva. — Sovietų pra
monė pereitais metais vir
šijo planus ir bendrai pa
gamino 16 procentų dau
giau įvairių dirbinių,, negu - 
I960 metais.

Svarbiosios pramonės 
sekamais procentais viršijo 
1950 m. gamybą:

Gazolinas 20 procentų, 
didžiosios vanden-elektros 
turbinos 145 proc., kuras 
dyzelio motorams 45, che
miniai įrengimai 38, auto- 

i busai 34, dįrbtinė guma 20, 
švinas 25, elektriniai moto- 

| rai 24, plienas 15, cinkas 15, 
varis 14, anglis 8, aliejus . 
(nafta) 12 proc. ir tt.

Sovietų darbininkų algos 
per metus pakilo 10 procen
tu, v

Nušovė pačią, jos motiną, 
tetą ir pats nusižudė

Fort Dix, N. J—Garne- 
ris Powers, armijos stovy
klos tarnautojas, nušovė 
savo žmoną, jos motiną ir 
tetą. Paskui nunešė ma
žiuką savo sūnų pas kitą 
giminę ir patš nusišovė.

Tragedija įvyko artima
jame Cream Ridge kaime
lyje.

Powers, 32 metų amžiaus, 
pykosi su pačia, ir pereitą 
savaitę apleido namus. Bet 
trečiadienį vakare šią sa
vaitę sugrįžo ir vėl smar
kiai susibarė su ja.

Žmonos motina ir teta 
buvo atėjusios taikyti vy
rą su pačia.

ORAS.—Giedra ir gana
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per tuos 40 metų Prūseika atliko svarbių darbų apšvie- 
tos-kultūros srityje, kiek jis pasėjo,—raštu ir gyvu žo
džiu,—apšvie tos grūdų mūsų dirvoje,—grūdų, atnešusių 
gausius vaisius, štai, net ir dabar, kai jo teismo dien& 
artinasi, L. Prūseika, dirbdamas Vilniai, nepamiršta ir 
mūs, nepamiršta Laisvės: renka mūsų suvažiavimui svei
kinimus Čikagoje!

Persekiojamųjų sveturgimių gynimas, Amerikinio Sve
turgimiams Ginti Komiteto rėmimas privalo būti kiekvie
no žmogaus pareiga.

5. Mūsų dienraštis kovoja prieš gyvenimo sunkinimą, 
prieš gyvenimo lygio Amerikos darbo žmonėms žeminimą, 
prieš aukštas kainas, prieš “sušaldymą” darbininkų al
gų.

Tokia, trumpai suėmus, yra musų pažiūra į šiandie
ninę padėtį.

Mūsų laikraštis yra amerikinis laikraštis, leidžiamas 
lietuvių kalboje; ir jam pirmiausiai rūpėjo ir rūpi mū
sų krašto reikalai.

Laisvė yra liaudies laikraštis, tad jam pirmiausiai rū
pi liaudies reikalai, darbo žmonių interesai, kuriuos mes 
gynėme ir žadame ginti ateityje.

Nėra lengva šiandien dirbti darbo žmonių naudai, 
nes kiekvieną, kuris pasisako už taiką, už negrų teises, 
už sveturgimių gynimą, reakcininkai apšaukia “raudo
nuoju” ir visaip ryžtasi nustelbti.

Bet mes žinome, jog taip visuomet nebus, jog liau
dis, anksčiau ar vėliau, paims viršų. / Mes didžiai tikime 
liaudimi, darbo žmonėmis, nes jei mes tuo netikėtume, 
nebūtų prasmės mums veikti ir net gyventi. Liaudis,— 
jos dalis,—gali būti apsvaiginta propagandos, bet tai j 
tik laikinai. Jinai prablaivės, o mūsų pareiga padėti jai ' 
tai padaryti. Mes gi, kurie leidžiame laikraštį, leidžia
me jį tam, kad jis nuolat ir atkakliai šviestų darbo žmo
nes...

Šie metai mūsų kraštui svarbūs metai. Šiemet rinksi
me krašto prezidentą, vice-prezidentą, visą žemesnįjį 
Kongreso butą, trečdalį Senato, taipgi daug valstijų sei
melių narių, gubernatorių ir kitokių pareigūnų...

Laisvė yra nepartinis laikraštis. Mes nesame susirišę 
su jokia politine partija.

Rinkimų kompanijos eigoje, kai pasirodys kai kur 
kandidatų į Kongresą, kurie aiškiai ir nesvyruojančiai 
stovės už taiką, aišku, mes juos remsime, kadangi šian
dien vyriausias mūsų obalsis: pastovi, ilgametė taika pa-

Juo tvirtesnis bus mūsų dienraštis, juo daugiau dar
bų jis galės nuveikti visų mūsų krašto žmonių labui. 
Dėl to tenka jis tvirtinti visais galimais būdais. Tenka 
dėti pastangų, kad Laisvė pasiektų juo didesnį skaičių 
žmonių, kad ji turėtų juo daugiau prenumeratorių. O 
tai darbas, kurį kiekvienas mūsų galime ir privalome 
atlikti: kalbinti tuos., kurie Laisvės neskaito, kad ją 
prenumeruotų.

Mūsų visuomenė šiltai įvertina dienraščio rolę. Tai 
rodo sveikinimui, plaukią šiam suvažiavimui. ,Tai rodo 
gausus visuomenės lankymasis į dienraščio pramogas.

Atrodo, jog šiemet mes ir vėl turėsime $10,000 fondą

Bendrai dėl Laisvės turinio nesakysiu nieko. Skaityto- 
. Suvažiavimo dalyviai 

prašomi padaryti pastabų, jei tokių turite, o mes, nuo
širdžiai jas priimsime...

ŽENGIANT J 42-RUOSIUS METUS
(Iš Laisves redakcijos pranešimo B-ves akcininkų 

suvažiavimui, įvykusiam š. m. sausio 27 d., 
Richmond Hill, N. Y.)

Sunkėjant laitams, sunkėja ir laikraščio redagavimas. 
Kalbu apie darbininkišką liaudies laikraštį, kalbu apie 
Laisvę...

Smulkmenų čia nelieski; mažus klausimus-klausimė- 
lius paliksime nuošalyj. Pakalbėsime apie didesnius, 
principinius klausimus, kuriais mes, redaguodami laik
raštį, vadavavomės ir žadame vadovautis.

Ką gi Laisvė gynė, už ką Laisvė stojo ir tebestovi?
1. Mes stojome ir tebestovime už taiką, už pasaulinę 

taiką. Mes stojame už tai, kad tuojau būtų baigtas ka
ras Korėjoje, ir kad mūsų sūnūs juo veiklaus iš ten būtų i 
grąžinti į namus, kur jie priklauso.

Mes manome,—ir tai nuolat kartojame,—kad ilgametė 
pasaulinė taika yra galima, kad komunistiniai kraštai 
gali gyventi ąreta kapitalistinių kraštų be karo.

Taikos neužtikrins pašėlusis ginklavimasis, kokį mes 
šiarfdien regime mūsų krašte; taiką tegali užtikrinti tik 
didžiųjų valstybių valdovų susitarimas. Mes taigi stoja
me už derybas, už penkių didžiųjų valstybių konferenci
ją, kurioje būtų išspręsti visi didieji nesusipratimai ir 
butų sudarytas taikos paktas. To reikalauja milijonai 
pasaulio žmonių; po tokiu reikalavimu ligi šiol jau pa
sirašė virš 600 milijonų asmenų. Mūsų krašte šiuo metu 
po tokiu reikalavimu renkami piliečių parašai,—siekia
mas! jų surinkti nemažiau vieno milijono, -t- I

Argi šis mūsų nusistatymas nėra teisingas? Argi jis 
. nėra žmoniškas? Argi jis nevertas visuotinos paramos?

2. Mes atkakliai tariame žodį prieš vis didėjančią re
akciją mūsų krašte, prieš mo j imąsi užduoti smūgį Tei- ' 
šių Kiliui. Netenka jums daug ką sakyti dėl šio reikalo, 
nes patys mato'te ir jaučiate. . t

Jau eilė darbininkų klasės veikėjų uždaryti kalėjime; .
daug kitų veikėju buvo suimta ir laukia teismo—Niūjor- sukelti. Ir tai nėra nuostabu: visi' sveturgimių liaudies 
ke, Kaįifęrnijoje, Pennsylvanijoje, Marylande,—viso jų ' laikraščiai tai daro. Panašiai daro ukrainiečiai, rusai, 
apie 50. Justicijos departmentas skelbia, jog tai ne vis-1 lenkai, armėnai, vengrai ir kitos tautos...
kat; jis dar “darbuosis” ir daugiau! Smitho Aktas, Mc- ' Ar mes galėsime tai padaryti? Man rodosi, taip, ga- 
Carrano aktas—vis tai priemonės, pagal kurias reakci-! tesime. Nėra sunki pareiga, kai tūkstančiai žmonių stoja 
ja ruošiasi apsidirbti su tais, kurie priešinasi jos pa- talkon su doleriu, penkine, dešimtine,—kas kiek Išgali, 
vojingai politikai. Jau ir koncentracijos stovyklos ren- Dėl to nei vienas nesijaučia' biednesniu. O laikraščiui— 
giamos; senatorius Eastland reikalauja, kad prezidentas svarbus ramstis.
paskelbtų “nepaprastą padėtį”* šalyje, kad būtų galima į į “ ’ *

. koncentracijos stovyklas kišti tuos, kurie“ stoja už taiką, jaį akcininkai jį kasdien mato, 
kurie “painiojasi po kojomis” karo šalininkams! ■

Ar buvo kada nors mūsų krašto istorijoje kas nors 
^panašaus?

Aišku, nebuvo!
Mūsų laikraštis prieš visa tai kovoja ir tuo mes tega

lime tik pasididžiuoti, nes tai darydami, mes giname 
švenčiausias amerikiečių tautos teises, , garantuotas 
Konstitucijoje, Teisių Biliuje, kurį reakęininkai ryžtasi 
palaidoti.

Šia proga tenka pažymėti, jog vis daugiau ir daugiau 
ne tik darbininkų, o ir intelektualų stoja ginti civilines 
teises Amerikos žmonių.

3. Mes už pripažinimą negrams lygių teisių, nežiūrint, 
kuriame mūsų krašto kampe jie begyventų. Mes smer
kiame linčiuotojus - teroristus, žiauriai žudančius ne
grus Floridoje ir kitose pietinėse valstijose. Mes gerai 
žinome, jog kol negras bus pavergtas, tol nebus laisvas

' ir baltas darbo žmogus. Mes reikalaujame, kad tose 
, valstijose, kur vietinė valdžia nesuvaldo teroristų, fe
deralinė vyriausybė įsikištų, sugaudytų teroristus ir ati
tinkamai nubaustų.

Negrams “suvaldyti” (naikinti) šiandien mūsų kraš- 
, te taikomi tokie patys metodai, kokius hitlerininkai tai

kė žydų tautai Vokietijoje; valdančioji klasė bijosi, kad 
negrai nesusivienytų su baltaisiais darbo žmonėmis ir 
nepastotų jos pražūtingai politikai kelio.

,Iš kitos pusės, negrų tauta šiandien kovoja ryškiau
nei kitados; kovodama už savo laisvę, ji kartu kovoja ir už i Norwoodo, Mass., ir kiti, 
visų persekiojamųjų laisvę. Nėra šiandien to kovos 
frontol kurio priešakyje nestovėtų negrų tautos sūnūs 
ir dukros, — užsigrūdinę, ištikimi ir ryžtingi. Negrai 
stoja pagalbon ir sveturgimiams. veikėjams, kuriuos re
akcininkai ryžtasi išdeportuoti.

? 4. Mes visais galimais būdais giname persekiojamuo
sius sveturgimius veikėjus, areštuojamus ir puolamus 
reakcininkų. Tarp šimtų sveturgimių, suimtų depor- 
tacijai, yra ir lietuvių: A. Deikienė, V. Andrulis, L.

B jprūseika ir kiti. Prūseikos teismas prasidės už poros 
/ dienų—sausio 29 dieną Chicagoje. Šia proga tenka pri-

' minti, jog lygiai prieš 40 metų L. Prūseika stojo Lais
vės redakcijon, pradėjo redaguoti mūsų laikraštį. Kiek- 
ylėnąm senesniam lietuviui amerikiečiui žinoma, kiek

Dėl LDS Centro 
Valdybos Nominacijų

Andai Laisvėje-buvo ra
šyta, kad reikėtų juo dau
giau veikėjų nominuoti į 
LDS Centro Valdybą. Ten 
buvo sumihėta visa eilė 
vardų ir pavardžių, kurie 
reikėtų nominuoti. '

Aš čia dar. pridėsiu ke
lis, kurie, mano nuomone, 
reikėtų nominuoti. Pavvz- 
džiui: į. prezidento vietą ga
lima nominuoti Antanas 
Matulis; iš Jersey City, /N. 
J.; jis daug dirba LDS rei
kaluose, sumanus veikėjas, 
per ilgą laiką pirmininkau
ja III-čiajai apskričiai. Pra
nas Jočionis/iš Detroito,. D. 
G. Justus iš Woreesterio, 
Mass., Jonas Grybas iš

J iždo globėjus galima no
minuoti Julija Šmitiene iš 
Philadeiphijos, ilgametė 
LDS veikėja, Jonas Grubis, 
iš Brooklyno, — jis yra ka
daise buvęs iždo globėju.

Be tų, kurie buvo sumi
nėti pirmiau ir dabar, yra 
■visose kuopose pasižymėju
sių veikėjų, kurie galima 
nominuoti, tik jie turi-būti 
šio krašto piliečiai ir netu
ri būti sus.ispendavę.

Kitas LDS narys-

Šypsenos
Atominio amžiaus prajovai

Andai skaitau tūloj ko
respondencijoj, jog ligoni
nėje mirė toks ir toks as
muo, kuris, iš darbo parei
nant, kelyje liko mirtinai 
užmuštas.

Rodos, jeigu jau keliu ei
nant žmogus tapo užmuš
tas (ir netgi mirtinai!), tai 
kam bereikėjo jį ligoninėje 
marinti ?

Kitur vėl teko .skaityti, 
jog tūlas žmogus skundėsi, 
kad jam laiks nuo laiko jo 
sveikata .neduoda ramybės’.

Išrodytų, tasai ąsmuo 
taip labai sveikas, kad iš to 
jam kartais net nesmagu
mų. įvyksta.

A. : “Statistikos rodo, jog 
ketvirtąjį dešimtmetį pa
siekus moteriškių mintys 
žymiai prasiplečia.”

B. : “Gal ir taip; 
liemuo tuomet dar 
padidėja.” •

Surinko žemaitis

bet jų 
žymiau

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

MOTERŲ KAMPELIS
Moterų delegacija prašė 

laisvės Ingramienei
Sausio 14-tą vienuolika 

vadovaujančių moterų, at
stovės daugelio visašališkų- 
jų organizacijų iš skirtingų 
miestų ir valstybių kreipėsi 
į Georgia Pardon and Pa
role Board su prašymu iš
laisvinti Mrs.. Rosa Lee In
gram ir jos du Sūnus.

Ingramienė, našlė, tapo 
nuteista ir įkalinta už tai, 
kad jinai gindamosi nuo 
baltojo farmerio tą farme- 
rį užmušė. Jos du vaikai, 
tuomet tebebuvę mažame
čiais berniukais, buvo atbė
gę jai pagalbon, tad ir jie 
tapo nuteisti tuo pat kalti
nimu. Tai įvyko 1947 me
tais.

Ingramienės mažieji vai
kai, kurių mažiausias tos 
nelaimės metu tebebuvo 
vystykluose, dabar yra naš
laičiais. Jie auga giminių 
priežiūroje ir gyvena iš pa
šalpų, kurias suaukoja geri 
žmonės.

Georgia kalinių kontrolės 
tarybos posėdyje kalbėjo 
kelios moterys, tos delega-

Medaliai nepavaduoją jo 
mylimo sūnaus

Washingtonietis Halsey! 
McGovern atsisakė priimti 
nuo prezidento Trumano 
Medal of Honor, kuriuo no
rėjo apteikti kare Korėjoje 
mirusį jo sūnų Robertą, 23 
metų, leitenantą. ' Jis atsi
sakė priimti ir Silver Star, ■ 
teikiamą jo sūnui Jerome, j 
21 metų, antrajam leitenan
tui, taipgi mirusiam Korė
joje.

Tuo tarpu buvo imamas mi- 
litariškon tarnybon ir tre
čiasis jo sūnus.

McGovern pareiškęs, kad 
“prezidentas Trumanas nė
ra vertas medalius teikti.”

Šis klausimas iššaukė 
spaudoje ginčus. Komerci
nis New Yorko laikraštis 
Daily News, palaikąs ap
klausinėjimų kolumną, pa
skelbė šešis atsakymus as
menų, kaip jie atsineša Į tą 
tėvą.

Atsakymai įdomūs: Vie
nas pilnai užgyrė tėvą. Tai 
buvo eilinis žmogus, sunk
vežimio vairuotojas. Du ki
ti, biznierius ir profesijona- 
las, sakė prijaučią tėvui. 
Tačiau jis į Trumaną tu
rėjęs atsinešti ne kaipo į 
asmenį, bet valstybės gal
vą. Dar kiti du, studentas 
ir salesmanas, sakė, kad 
medaliai skirti’ ne tėvui, bet 
jo sūnui, tad tik dėl to jis 
neturėjęs atsisakyti. Vie
nas, valdžios tarnautojas, 
aiškino, kad medaliai buvo 
valstybės, ne Trumano, dėl 
to tėvas turėjęs priimti,

Seniau niekad nebuvo bu
vę tokio įvykio, kad tėvas 
nepriimtų kariško požy
mio. Tas tiktai parodo, kaip 
žmonės žiūri į mūsų karia
vimą Korėjoje.

Sunku pasakyti, koki bū
tų atsakymai buvę, jeigu 
būtų apklausinėję vien tik
tai eilinius darbininkus. Ir, 
veikiausia, aiškesni ir sti
presni būtų buvę atsaky
mai tų pačių profesionalų 
ir biznierių, jeigu ne siau
tėjanti bauginimai.

’ Įdomiausia, ką būtų at-, 
sakiusios tos motinos, ku
rių sūnūs randasi Korėjoje 
eiliniais kariauti ' prie tų

1 ei jos narės. Greta kitų kal
bėjo žymioji newyorkiete 
visuomenininke Ada B. 
Jackson, Jungtinės Bažny
tinių Moterų organizacijos 
atstovė; krautuvių ir san
dėlių darbininkų unijos 65- 
to dis'trikto atstovė Valerie 
Robinson, taipgi iš New 
Yorko, ir Beatrice Goodloe 
iš Civilinių Teisių Kongre
so. /

Visa delegacija atstovavo 
kelis šimtus tūkstančių,or
ganizuotų darbininkų ir vi
durinės klasės demokrati
nių žmonių. q

Delegatės atsišaūkė į or
ganizacijas ir asmenis, pra
šė siųsti daugiau laiškų ir 
telegramų Georgia Pardon 
and Parole Board pirminin
kui (Chairman) Edward B. 
Everett, Atlanta, Gą., su 
prašymais išlaisvinti Ingra- 
mienę ir sūnus. Prašo par-
skubėti. Laiškai ir telegra
mos turės "'daugiau reikš
mės, kol taryba dar nepa
skelbė savo nuosprendžio.

M-tė.

šimtais kartų užkariauja
mų ir prakariaujamų kal
nų. Daleistina, kad jų at
sakymai būtų panašūs Long 
Island moterų atsakymams, 
kuomet jų ‘ paklausė, ko 
jos pageidauja šiais 
metais. Iš septynių Long 
Island Daily Press reporte
rio užklaustųjų šeiminin
kių,. penkios atsakė už vis
ką daugiau pageidaujančios 
taikos.

Dėl ko jos pageidauja 
taikos? Jos Korėjoje sūnų 
dar neturi, čia pažymiu 
tipiškiausius du atsaky
mus, panašius kitiems:

Mrs. Mary Rali, gyvenan
ti 107-71 Lefferts Blvd., 
Richmond Hill, sakė: “Šiais 
metais aš noriu tiktai vie
no dalyko ir jo trokštu vi
sa širdimi. Trokštu pabai
gos karo. Gal mes galėsi
me sustabdyti mūšius Ko
rėjoje ir vėl visos šeimos 
galės gyventi sykiu.”

Mrs. Duane Reed, 89-10 
35th Ave., Jackson Heights., 
sakė: “Norėčiau matyti nu
sikratymą visų tarptauti
nių konfliktų ir sugrąžinti 
namo vaikinus iš Korėjos 
ir Europos. Tuomet mes 
galėtume nusikratyti inflia
cijos ir vėl pradėti žmoniš
kai gyventi be reikalo ati
duoti ranką ar koją už 
maistą ir kitus reikmenis.”

Bendrąjį vaizdą, kaip 
žiūri į karą visoki žmonės, 
man suteikė buvimas tea
tre ne už ilgo po to, kai 
prezidentas Trumanas pa
lakė savo valstybinę kalbą 
Kongresui. Jo kalbos iš
traukos buvo rodomos-gir- 
dimos filmoje. Rodė, kaip 
tos kalbos klausėsi Kongre
sas ir tuomet buvęs Wash
ingtone Churchillas su bū
riu palydovių ir palydovais. 
Trumanui baigus savo už- 
karinę kalbą, ponai kon- 
gresmanai ir ponai stebė
tojai supliaųkšėjo radijo ir 
filmų publikai parodyti ge
rą Kongreso ūpą. Bet pil
name publikos teatre prie 
New Yorko Broadway ne-

2 pusi.—Laisvė

Rochesterio Motery 
Klubo Susirinkimas

Sausio 9-tą turėjome me
tinį susirinkimą. Daug 
draugių dalyvavo. Buvo iš-> 
duoti raportai. FinansiAįL 
raštininkė pranešė, kad jau^ 
visos draugės užsimokėjo 
duokles už 1952 metus. Tai 
labai gražų darbą atliko 
mūsų darbščioji draugė 
Darata Valtienė. Verta di
delio pagyrimo. Kur tik su
sitikus draugę, tuojau pa
kalbina užsimokėti, kad 
mūsų kuopa būtų garbės 
kuopa.

Nutarta apvaikščioti Mo
terų Dieną, kovo 8-tą, su
rengti pažmonį. Pelnas eis 
geriems darbams. Visos 
draugės žadėjo ką nors pa
aukoti šiam parengimui ir 

. liuosnoriai apsiėmė jame 
dirbti.

Jau 12 metų, kai gyvuoja 
Moterų Klubas. Daug dar
bų yra nedirbęs., ir visos 
draugės dirba, kiek galėda- ' ‘ 
mos, su meile ir draugišku^ 
mu, net malonu ir į susiį 
rinkimus eiti. Bravo, bran^>"' 
gios draugės! Taip ir turi 
būti.

Po susirinkimo turėjome 
baliuką. Visos draugės at
sinešė skanumynų ir turė
jome arbatos. Draugė S. 
Strolienė atnešė numezgusi 
gražų dalykėlį . Visos drau
gės jį išleidome,, padarėme 
porą dolerių kuopai. Ačiū 
draugių dovanoms ir dar
bui, turėjome gerus laikus 
ir nutarėme dirbti ir atei- 
tvje, kiek galėsime.

r L. B.

Iš BrooklyniečiŲ Mote
ry Klubo Susirinkimo

Pirmas susirinkimas šiais 
metais įvyko pusėtinai 
skaitlingas. Draugės susi
rinko laiku, nepaisydamos, 
kad vakaras buvo lietingas- 
tamsus, jos savo užduotį at
liko kaipo čampijonės. La
bai pagirtinos tos draugės, 
kurios įvertina moterų klu
bą ir lanko susirinkimus.

Bėgiu apie pusantros va
landos išklausyti raportai 
ir svarstytas pasiruošimas 
keliems savišvietos popie- 
čiams., kad pačioms būtų 
įdomumo ir kad Lietuvių 
Kultūros Centras nebūtų 
tuščias patogiomis dieno- 
m^s*

Artimiausiu laiku numa
tyti šie kultūriniai popie
čiai: ' '

Vasario 17-tą daktaro Pe
tro Gustaičio prelekcija.

Kovo 2-rą paskilbusioji 
klasikinė Gorkio aprašytoji' 
“Motina” filmoje.

Kovo 9-tą daktaro Jono 
Stanislovaičio prelekcija.

Po susirinkimo turėjome 
vaišių, kurias parūpino d. 
Sasna.

Aš tankiai pamislinu, 
kurgi mes galėtumėme sma
giau praleisti laiką, kaip 
mes praleidžiame Moterų 

j Klubo susirinkime.
Klubiete.

pasigirdo nei vieno delno.
Daleistina, kad toks New 

Yorko visuomenės ūpas ga
lėjo prisidėti pablogint 
Churchillo “slogą,” dėl ku
rios jisai išplaukė namo 
nelaukęs miesto valdininkų 
norėtos jo garbei eisenai 
New Yorko didvyrių keliui

A-a.

(Liberty)-Trečįadien., Sausio-Jan. 30, 1953

(Moterų Skyriaus tąsa 3 pus.)
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Lietuvių tautos 
istorija

DETROIT, MICH. •v

(Tąsa)
4 Sukilėlių vyresnybė, susirinkusi Kuršėnuose po pra
laimėto mūšio, nutarė pašalinti Gelgaudą nuo vadovavi
mo ir išskirstyti kariuomenę į tris dalis. Vienos dalies 
vadovu išrinkta Chlapovskis, kitos — Roliandas, trečios 
Dembinskis. Dembinskis su 3500 kareivių pasileido grįž
ti Lenkijon. Chlopovskis gi ir Roliandas rusų spiriami 
traukė Prūsų link. Vos tik kareiviai peržengė sieną, tuo
jau Prūsų valdžios buvo nuginkluoti ir tolyn. į Prūsus 
nugabenti. Prūsų pusėje vienas iš aficierių nušovė Gel
gaudą, įtariamą parsidavime.

Taip pasibaigė sukilimas Lietuvoje.
Trumpu laiku po to caro kariuomenės vadas Paškevi

čius paėmė Varšuvą.
Numalšinęs sukilimą, caras Mikalojus panaikino Len- 

.kų karalijos savistovybę, atėmė jo tėvo duotą konstituci
ją. Dabar visa valdžia buvo pavesta caro paskirtam vie
tininkui Varšuvoje. Šis su savo pasiskirtais valdininkais 
valdė Lenkti karaliją. . Kad daugiau priveisusrusų dvari
ninkų Lenkų karalijoj^, Mikalojus išdalino daug valstybei 
prigulinčių (karališkų dvarų) rusų generolams. Kad tie 
generolai negalėtų parduoti gautųjų dvarų, bet amžinai 
rusų rankose paliktų, Mikalojus įtaisė j u ošę vadinamus 
majoratus. Majorato teisėmis dvaras negali būti nei ki
tam parduotas, nei tarpu vaikų padalintas, bet visas 
tėvui mirus turi tekti vyriausiajam sūnui. Vaikų ne
sant, dvaras vėl grįžta valstybei.

Nuo to laiko atsirado Suvalkijoje ta daugybė majora
tų, kuriems prigulėjo be galo dideli Suvalkijos žemės plo
tai. Betgi Lenkijoje dar daug kas pasiliko iš senosios 
tvarkos. Pasiliko Napoleono kodeksas; pasiliko valdinin
kai lenkai.

Daug daugiau nukentėjo Lietuva.
Bajorai veikiai nusilenkė. Didžiuma jų tuojau tapo iš

tikimi caro valdžiai.
Daug sunkiau buvo numalšinti sodiečiai. Nelengva 

buvo vėl priversti jie mokėti mokestis valdžiai ir eiti 
baudžiavą ponams. Daugelyje vietų, ypačiai Žemaičiuo
se, teko statyti kaimuose kazokai. Šie plakė žmones, plėšė 
juos ir grobė jų mantą, kol privertė juos vėl vilkti senąjį 
jungą.

Už jaunuomenės dalyvavimą sukilime Mikalojus už
darė (1832 m.) Vilniaus universitetą. Iš universiteto 
paliko tiktai medicinos ir teologijos skyriai. Bet ir tuo
du nebeilgai beišbuvo Vilniuje. 1842 m. abu skyrių buvo 
perkeltu Petrapilin. Nuo to laiko Lietuva pasiliko be 
auisbosios mokyklos.

Bet šituo atmainos nepasibaigė. 1840 m. caro paliepi
mu buvo panaikintas Lietuvoj lietuviškas statutas, o jo 
vieton įvestos rusų teisės (kodeksas). Šitas naujas įvedi
mas dar labiau supainiojo ir taip jau painius žmonių 
asntykius Lietuvoje.

Pagaliau reikia pažymėti, kad 1839 m. Mikalojus tam

Bedarbė Detroite ir
Michigan Valstijoje didėja

Su kiekviena diena skaičius 
produkcijos darbininkų mažė
ja dirbtuvėse.

Paduodama priežastis, būk 
tai stoka plieno ir kitų me
džiagų, kurios reikalingos pri
sirengimui prie trečiojo pa
saulinio karo ir slopinimui ki
tų tautų išsireiškimų už ne
priklausomybę, kaip tai ara
bų, kinų, indonezų, malajie- 
čių.

Tas plienas taip lygiai, kaip 
ir kiti produktai, kaip anglis 
ir geležis šimtais milijonų to
nų išsiunčiama Europon. Tuo 
būdu pasidaro trūkumas.

Dabartiniu laiku vien tik 
Michigan valstijoje randasi 
virš 20 tūkstančių, kurie iš
baigė tą bedarbės pašalpą, ir 
su kiekviena diena dalykai 
eina blogyn.

Bet tiems turtingiems po
nams Wiashingtone tie daly
kai nerūpi. Jie turi sau geras 
įplaukas iš mūsų aptaksavi- 
mo.

Prie to dar prisideda ir vie
nas dalykas, apie kurį mažai 
kas iškelia klausimą, tai kad 
didieji mūsų trustai per tą be
darbę nori palaužti nugar
kaulį unijoms, statydami dirb
tuves naujose apielinkėse ir 
bėgdami iš čia.

Tą daro Fordas, Chrysler, Į 
taip lygiai ir Gen. Motors, 
užvesdami karinį darbą suvis 
naujose vietose, kur unijų nė
ra, o vietinėms kovingoms 
unijoms gręsia pavojus, nes 
bedarbė eina didyn ir praėjus 
dviems metams laiko, ir se
niausias darbininkas nustoja 
teisės ir gavimo tos būk tai 
pensijos, jeigu neturės darbo 
per du metus pagal unijų 
kontraktus.

Tame tai ir randasi pavojus 
unijistams, kad davė save su
vedžioti apgaulingiems va
dams su ilgamečiais kontrak
tais nestreikuoti. I

(LEVELS

Fordo Lokalas 600 net pri-' 
verstas patraukti Fordo kom
paniją į teismą tuo klausimu, 
kad būti užtikrintiems dar
bu. ’*

Bet, žinoma, tie teismai 
šiandien daugumoje išneša 
nuosprendžius už didįjį kapi
talą.

Bet kova reikia vesti prieš 
skriaudą.

Politikus

Iš LLD 52 kp. susirinkimo

Laikui nedasigavau į susi
rinkimą, nes Detroito DSR 
transportacija labai yra ser
ganti, ypatingai sekmadie
niais, ir negirdėjau tūlų val
dybos narių metinių raportų.

Finansų rast. Rusaitis išda
vė labai gerą visų metų vei
kimo sutrauktą raportą. Dar 
14 narių nėra, užsimokėję už 
1951 metus. Turtas kuopos 
nedidelis.

Skaitytas laiškas nuo sve- 
turgimių gynimo komiteto. 
Nutarė duot nuo stalo $5 ir 
iš kišenių susirinkusieji iškra
tė dar $10.15; viso $15.15.

Pranas Gustaitis ir Alfon
sas Kuprevičius iš Hamtramck 
LLD kp. nariai, kurie dalyva
vo LLD 10-to apskričio konfe
rencijoj, pranešė apie konfe
rencijos nutarimus ir prašė, 
kad 52 kp. dapildytų apskri
čio valdybą. Jų pranešimai ir 
reikalavimas priimta ir komi
tetas dapildytas.

Taipgi buvo kalbėta apie 
draugijų rengiamą koncertą. 
Tikietai jau gatavi ir veikiau
sia moterys jau pardavinėja. 
Išrinkta keli darbininkai dėl 
koncerto.

Pasirodo, kad ir LLD kuo
poj moterys pradeda daugiau 
kalbėt ir tūliems vyrams pilt 
į politinį kailį, ypatingai LiL 
vinienė ir abi Smalstičnės.

Spartakas

O ŽINIOS

MOTERŲ KAMPELIS

Pattern 9264: Jr. Miss sizes 11, 
13, 15, 17. Size 13 jumper, 5 yards 
39-lnchf blouse, 1%'yards. There’s 
a pattern for drawstring bag too.

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

Richmond Hill 19, N. Y.

si darius tam tikroms aplinky
bėms, viso tėvų amžiaus idė
jos, už kurias jie kovojo iki 
mirtięs, tapo nukryžiavotos. 
Yra vilties, kad jauniausias 
sūnus paseks tėvų pėdomis.

žmogus staiga mirė. Gal ta 
ir buvo priežastis, kad nega
lėjo palikti savo idėjų apsau
gojimui testamento, kurio vai
kai negalėtų sulaužyti.

; Trakimas

. Šeimininkėms
Apvytusios salotos ir ki

ti lapuočiai atsigaivelėja 
trumpam laikui juos pa
merkus šaltame vandenyje, 
kurin įdėta biskelis drus
kos.

Senstelėjusi duona, pa
vilgyta kiaušinyje su pienu 
ir pakepinta skauradoje ar 
pečiuje, tampa greit pada
romu skaniu blynu. Skonį 
pagerina apibarstymas cu
kruotu cinamonu.

Šviežios daržoves geriau
sia išsilaiko padėtos šaldy
tuve plastikiniame maišely
je ar labai sandariai už
dengiamose dėželėse - in
duose. Palikus atidengtas 
ar paprastame maišelvje, 
jos džiūsta, šaltis, kaip 
kad ir karštis, traukia iš jų 
drėgmę, mažina sultingu
mą.

Kad riešutai nesutrauktų 
į save iš duonos ar pyrago 
drėgmę, nepadarytų kepi
nio perdaug sausu, pirm 
dėjimo tešlon riešutus pa
merk keletą minučių ver
dančiame vandenyje. Van
dens perviršių nusausink 
popierine servetėle ar audi
niu.

Žalius špinatus sukapojus 
su pora kietai virtų kiau
šinių, prieskoniui dadėjus 
tarkuoto svogūno, mayon
naise ir biskytį druskos, bū
na skanus s.alad ar sandvi
čiams tepalas.

Spalgenos negimė 
vien tik šventėms

Stiprus, gaivus spalgenų 
skonis tinka prieskoniui ir 
priedui prie daugelio val
gių, nors jos priimta varto
ti tik šventėms. Tokia jau 
tradicija. Tačiau dabarti
niuose patogumuose jas iš
laikyti jos gaunamos veik 
ištisus metus ir ne branges
nės už kitas uogas ar vai
sius. Ir yra kenuotų.

Jau visiems žinomi tų 
uogų drebučiai, duodami 
prie kalakutienos. Bet ver
ta pabandyti ir sekami:

Spalgenų (cranberry) sy
vai pastiprina ir pagražina 
daugelį vaisinių gėrimų.

Paskanina kemšalus 
paukštienai ir kitokioms 
mėsoms.

Kaipo apetito aks tinto jos, 
tinka sumaltos sykiu su 
apelsinais, obuoliais ir kito
kiais vaisiais. •

Maišant su nesaldžiais 
vaisiais reikia dėti svarui 
uogų puodukų cukraus ar 
medaus. Maišant su sal
džiais — cukraus mažiau. 
Pagerina biskytis druskos.

Vartojant įmaišyti į kem
šalus, dėti 4 dalis uogų, 1 
cukraus.

“Income Tax” išpildymą

Clevelande per eilę 
tikru įsakymu paliepė visus unitus skaityti stačiatikiais, i (nuo 1943 m.) prieš “income 
Nuo to laiko unitai verčiami buvo vaikščioti į cerkves irĮ tax” pildymo laikotarpį Co- 
varu pildyti stačiatikių apeigas, nors jie to ir nenorėtų.

IV.
VISUOMENĖS JUDĖJIMAS LIETUVOJE PIRMO

JOJ 19 ŠIMTMEČIO PUSĖJE IKI BAUDŽIAVOS 
PANAIKINIMO.

Matėme jau, kaip silpnėjo ir iro lenkų lietuvių valsty
bė. Tai buvo bajorų valstybė. Viskas joje buvo bajorų 
rankose. Didžiuma gi gyventojų buvo baudžiauninkai, 
kurie neturėjo balso valstybės klausimuose.

Valstybei patekus į svetimšalių rankas, atėjo bajori
jos viešpatavimo galas. Kad išgelbėjus nuo pražūties jau 
įrančią valstybę, o su ja drauge ir savo galybę, sumanin- 

^jįjfcnieji bajorų buvo suskatę taisyti jos ydas.
Jau 1781 m. seimas buvo pradėjęs gaivinimo darbą. 

. Jau tuomet geresnioji bajorijos dalis stengėsi pašalinti 
kenksmingą tikėjimo kovą, panaikinti karalių rinkimą ir 
sėjantį netvarką “laisvąjį veto.” Visos tos atmainos, nors 
buvo naudingos, bet jų toli nepakako.

Sustiprinti nusilpnėjusią valstybę, padaryti ją gyves
nę — galima buvo tiktai padarius ją demokratesne, tik
tai įtraukus į politikos gyvenimą naują jėgą, naują dar 

‘ neišnaudotą galybę. Ta’ nauja, galinga, gaivinanti jėga 
galėjo būti tiktai sodiečiai. z

Tiesa, 1781 m. seimas suteikė didesnes teises miestie
čiams, bet miestiečių lenkų lietuvių valstybėje tuomet 
buvo nedaug. Nedaug ką jie tegalėjo padėti.

Paliko vienintelė išeiga — pakelti sodiečius. Bet lig 
tol sodiečiai buvo taąnsūs, jų pareiga buvo- kantriai 
nešti baudžiavos jungą bajorijos naudai, aklai klausyti 
savo ponų. Vargų prispaustiems sodiečiams nerūpėjo 
nei tėvynė nei valstybė. Jiems buvo vis vien, kieno ran
kose yra valstybė, kieno naudai jiems tenka vargti.

Kad sustiprinus valstybę, reikėjo apšviesti baudžiau- 
v n inkų s, duoti jiems laisvę ir, įtraukus į politikos gyveni
mą, suraginti ginti tėvynę, davusią jiems laisvę.

Sumaningesnieji bajorų jau 18 šimtmečio pabaigoj 
jautė šitai, bet bajorijos didžiuma nebuvo dar taip poli
tikoje subrendusi, kad būtų galėjusi suprasti šito nau
dingumą. Jiems rodėsi, kad baudžiavos panaikinimas 
pagamins jiems pražūtį, kad nebebus kas dirba ponų lau- 

. kus, nebebus kas uždirba lėšų ponų gyvenimui.
jJDaug pasidarbavęs valstybės sustiprinimui 1781. m. 

seimas tiek tik padarė sodiečiams, kad panaikino ponų 
teismus, įvedęs visiems bendrą tribunolą.

(Bus daugiau)

3 pual»~LąUvė (Liberty)—Trečįądicn., Sau^io«Jun. 30, 1952

lector of Internal Revenue 
ofisas įvedė tam tikrus kur
sus, kur norinčius susipažinti 
su taksų mokėjimo taisyklė
mis, su kasmetiniais vieno
kiais ar kitokiais pakeitimais, 
pralavina taip, kad tie moki
niai vėliau prigelbsti kitiems 
taksų blankas išpildyti, ir už 
tą menką patarnavimą pusė
tinai nežinančius aplupa, pa
imdami nuo $2 iki $5 už ke
lių minutų darbą. Pastaruo
sius 3 metus ir aš lankiau tuos 
kursus, ir tame reikale no
rintiems patarnauju. Bet kar
tu ir patyriau, jog tokiais pa
tarnavimais tik daugiau iš
naudojami ateiviai, gerai ne
susipažinę su kalba ir kitomis 
taksų taisyklėmis.

Pav., darbininkas, kuris ne
turi kitokių įplaukų, apart jo 
algos, pildo “Form 1040A.” 
Tą formą vidutiniai vartoda
mas amerikonų kalbą gali iš
pildyti, be jokios pagalbos 
gavęs iš dirbtuvės “Form 
W—2”. Ten pažymėta jo visų 
metų įplaukos. Įrašei tam tik
roj vietoj, atsakei dar keletą 
klausimų, ir dalykas baigtas. 
Šią formą pildant, gauni 10% 
nuimti dėlei visokių tavo iš
laidų.

Darb., turintis ir kitokių į- 
plaukų, kaip tai, rendų, nuo
šimčių ar kitokių, jau turi 
pildyti “Form 1040” — ilges
nę formą. O biznieriai turi 
dar pridėti prie 1040 formos 
“Schedule C.” Čion jau dau
giau komplikacijų, o, be to, 
biznieriai su 1951 metais turi 
išsiimti '“Social Security” nu
merį ir į tą fondą mokėsi 
2Pi % nuo visų savo įplaukų.

Šias formas jau patys ne
patyrę neišpildysite. Jau čia 
jums reikės pagalbos. Bet jūs 
galite ją gauti visai dykai. 
Mano patarimas ten nueiti ir 
tąja pagalba pasinaudoti: In
ternal Revenue ofisas tik tam,

ir yra įsteigęs tam tikras vie- ( 
tas, kad jums patarnauti. Tik j 
visa bėda, kad žmonės to ne- ' 
žino.

štai tos vietos: East —2032 
E 105 St. West: 15322 Lorain 
Ave. Centralis offisas: 626 
Huron Rd.

Per visas šias vietas dirba 
daugiau, negu šimtas patyru
sių darbininkų, ir bile kurioj 
iš jų nuėję gausite reikiamą 
patarnavimą.

Pašaliniai taksų pildytojai, 
daugiausia advokatėliai, užsi
dėję didžiausias iškabas. įėjus 
pirmiausia ima aiškinti, kaip 
daug jie jums sutaupys taksų, 
jums blankas išpildydami. 
Neklausykite tų jų pasakų. 
Jie nieko jums negali duoti 
nei atimti. Jeigu; jūs paslėpsite 
kokias įplaukas, ar parašysi
te išlaidas, ' neturėdami 
reikiamų įrodymų, tai ne jis, 
o jūs rizikuosite. Neateis pa
tikrinti — bus gerai, o jeigu 
ateis, būsite bėdoj, ir prisieis 
nukentėti. J. Žebrys

negu tikėjo-
gražiai ir

‘ Jaunos šeimininkės, ku
rios sužinojo mažyčių re- 
pliukių vertę gražindamos 

! sau antakius, vartoja re- 
pliukes išpešioti iš paukš
tienos padaigas.

Nori Greit Pasidaryti 
Drebučių?

Tuomet dėk du pakelius 
gelatinos į vieną puskvortę 
Verdančio vandens. Ištir
pyk. Dadėk 10 keturkam
pių ledo. Maišyk iki ištirps. 
Padėk šalčiausioje šaldytu
vo vietoje. Sustings per 
kelioliką minučių.
-Lifjz.' ........   ■>

Geras būdas išbandyti 
uogienės ar vaisių drebučių 
tirštį yra patraukti sidabri
ne šakute per viralą. Jei
gu šakutės tarpai užsiden
gia, jau išvirė.

J

Bayonne, N. J.
Sausio 17 d. mirė Juozas 

Matušaitis, ilgametis Laisves 
skaitytojas. • Palaidojome su 
visomis bažnytinėmis ceremo
nijomis ir rąžančiais. Mat, 
žmogus miręs, gali su juo da
ryti, ką tik nori: jis nebegali 
pasipriešinti.

Draugai ir pažįstami gra
žiai" papuošė velionio grabą 
gėlėmis. Daug draugų ir prie- 
telių palydėjo į kapus. Palai
dotas ten, kur buvo jo mote
ris palaidota pora metų atgal. 
Abudu Matu’šaičiai buvo geri 
rėmėjai darbininkų judėjimo, 
priklausė -prie LDS, lankė su
sirinkimus, šelpė, kiek galėjo, 
darbininkų reikalus. Abudu 
mirdami paliko nemažą spra
gą darbininkų judėjime.

Velionis paliko tris vaikus 
— du sūnus ir vieną dukterį, 
ir dvi švogerkas — Trakime* 
nę ir Kimtienę, Gaila, kad gur

Chicagos Žinios
Pavyzdingas susirinkimas

Sausio 16 d. Vengrų svetai
nėj įvyko LLD 86 kp. metinis 
susirinkimas, į kurį atsilankė 
narių daugiau, 
mes. Smagu, kad
vieningai pradėjome 1952 me
tų veikimą.

Atlikom keletą naudingų 
darbų. Išrinkta vienbalsiai 
šiems metams ta pati kuopos 
valdyba, kuri pasižadėjo reng

ti a p š v i etos programėles 
kas susirinkimas.

Kadangi Northsidės orga
nizacijos įvyks bendras pa
dengimas (žaislų parė) šešta
dienį, kovo 1 d., Vengrų sve
tainėje, todėl ir mūsų kuopa 
prisidėjo ir išrinko komisiją iš 
4 asmenų.

Drg. V. Andrulis -gerai pa
garsino būsiantį 9 d. vasario 
bankietą, kuris rengiamas dėl 
pagerbimo ateivių Teisių Gy
nimo Nacionalio sekr. Abncr 
Green, kuris atsėdėjęs 6 mėn. 
kalėjime išleistas ant laisvės.

Pasveikinimui Jo ir Leono 
Prūseikos, kuopa aukavo iš iž
do $5.00 ir nariai sudėjo $10. 
Viso sukelta ATG $15.

Užbaigus susirinkimą S. 
Vcshys skaitė paskaitą apie 
praeitį, dabartį ir ateitį.

Po to prie užkandžių ir 
-skanios kavos ’ pasivaišinom 
ir draugiškoj nuotaikoj pa
sikalbėję skirstėmės į namus.

Atšauki daugumą jaukią iš 
Europos, reikalauja Hoover

New York. — Buvęs pre
zidentas Herbertas Hoove-' 
ris ragino atsaukt daugu
mą kariuomenės iš vaka
rinės Europos, paliekant 
tiktai tiek, kiek reikalinga 
amerikinėms *lėktuvų ba
zėms apsaugoti.

Hartford, Conn
T

“Tetos Turtai“
Trijų Veiksmų Komedija

Stato scenoje ir suvaidina
Laisvės Choro Teatrale Grupė

Įvyks Sekmadienį

Vasario 3 February, 1952
Lietuvių Piliečių Saleje

227 Lawrence St., Hartford, Conn.
1 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
mediją.

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa 
Telefonas Poplar 4U0 įfc
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lietuves moterys 
SVEIKINO KONGRESĄ 
Už TAIKĄ

a S. PAULO. — 1951 metų' 
spalio 6-7 dienomis Įvyko 
Brazilijos taikos šalininkii 
valstijinis kongresas už 
pasirašymą penkių didžiųjų 
valstybių Taikos Pakto. 
Kongrese buvo apsvarsty
ta kova už taiką ir išrinkti 
atstovai i Nacionalini Kon
gresą. Lietuves demokra
tės moterys pasiuntė se
kančio turinio sveikinimą:

“Lietuvių kolonijos mote
rų demokračių vardu svei
kiname S. Paulo Kongresą 
už pasirašymą penkių vals
tybių Taikos Pakto ir smer
kiame karo padegėjus. Pri
sidedame savo balsais prie 
Eliza Branco: “Kareiviai, 
mūsų vaikai nevyks į Ko
rėją!” Mes, motinos, sese
rys, žmonos ir sužiedotinės 
stovime už mūsų teisę ir 
prievolę ginti mūsų myli
mų žmonių gyvybes. Pri
sidedame s.u 1,000 kruzeirų 
kongreso išlaidoms.

“Šalin agresingi karai! 
Tegyvuoja S. Paulo Kon
gresas už Taikos Paktą!

Komisija.”
Moterys nepasirašė savo 

vardais, nes “krikščioniškos 
civilizacijos demokratija” 
žmogų, mylinti taiką, laiko 
baisiu nusikaltėliu. Svei
kintinas moterų žestas., pri
sidedant aktyviai prie ko
vos už taiką.

Brazilietis

Pragyvenimo brangumas
• S. PAULO. — Pastaruo
ju . laiku, vėl smarkiai pa
brango p ra g y ve n i m as. 
Maisto produktų kainos ky
la beveik be sustojimo; Pa
vyzdžiui, mėsos kilogramas, 
Vargui įeinant į valdžią, 
kainavo 10 kruzeirų, dabar 
kainuoja 24 kruz. įdomu 
tai, kad' dabartinis prezi
dentas buvo žadėjęs mėsą 
nuo 10 kruz. nupiginti iki 
6 kruz., * tačiau įvyko at
virkščiai ~ mėsa, pabrango 
beveik pusantro karto. Bet 
su mėsa yra dar blogiau: 
jos negalima gauti pirkti. 
Panašiai yra ir su ryžių 
produktais. Darbininko šei
mai pragyventi darosi vis 
sunkiau. O Brazilijos val
dovai ne apie savo liaudies 
gyvenimo pagerinimą kal
ba, bet apie naują karą, 
apie Brazilijos liaudies 
įtraukimą į Korėjos karą 
už amerikiečių milijonierių 
pelnus. Varguolis

rezidentas Frumanas su keturiais demokratų partijos šulais diskusuoja šiai kong- 
reso sesijai programą. Kairėje pusėje sėdi vice-prezidentas Alben W. Barkley, o deši
nėje Atstovų Buto pirmininkas Sam Rayburn. Užpakalyje stovi iš kairės i dešinę: 
Senato demokratų frakcijos lyderis Ernest McFarland ir Atstovų Buto demokratų

v frakcijos lyderis John McCormack.
I
į , __  _

b .
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Įsigykite 1
JONO KASKAIČIO z *

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaskaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

( * 
“prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaskaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.*
Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A I C (7 T 110’12 ATLANTIC AVENUE, LiAldV t RICHMOND HILL 19, N. Y.

NwYorko^/^g^Zlntos
Iš kriaučių susirinkimo

Sausio'23 d. įvyko lietuvių 
kriaučių 54-to skyriaus meti- 
nis susirinkimas 11-27 Arion 
PI., unijos svetainėje.

Vitalis Žukauskas, finansų 
sekretorius, pateikė rezignaci
ją iš sekretorystės, pranešda
mas, kad išvyksta iš Brooklyn 
no. Tačiau jis rekomendavo į 
savo vietą irgi jaunuolį nauja
kurį Jurgį Vaškevičių. Kriau-1 
čiai jo rezignaciją ir rekomen- į 
daciją priėmė ir išrinko Vaš- j 
kevičių lokalo finansų sekre
torium.

Knygų peržiūrėtojai pasili
ko išrinkti tie patys: P. Gra
bauskas, J.’Bernotas, J. Kai
rys. Trustistais į bankus liko
si išrinkti nauji: J. Peterso
nas, J. Kairys, J. Aymanas.

šv. Jurgio Draugija prisiun
tė laišką su bilietais. Laiškas 
buvo priimtas ir 30 bilietų 
nupirkta.

Lokalo Pildomoji Taryba 
savo posėdyje svarstą apie tas 
kriaučių laimėtas trumpesnes 
darbo valandas, 36 į savaitę, 
kad jas išdirbęs, dirbdamas 
po jų ilgiau kriaučius galėtų 
gauti laiko ir puses užmokes
tį. Taigi, jie to prašydami pa
gamino laišką rezoliucijos for
moje ir pateikė unijos aukš
tesnei įstaigai. Unijos aukš
tesnėj i. įstaiga pranešė, kad 
dar reikia truputį palaukti ir 
kad prie progos to bus reika-1 
Jauta.

Mūsų lokalo taryba gerai 
pasielgė, tokiais reikalais vi
sada reikia klabenti duris ir 
tas gali būti kriaučiams ant 
naudos.

Abelna kriaučių padėtis 
dabartiniu laikotarpiu yra 
prasta^ kaip mūsų lokalo ats
tovai raportavo iš aukštesnių 
unijos įstaigų. Nedarbas smar
kiai kriaučius kočioja visoje 
industrijoje.

Delegatas Vytautas Ubare- 
vičius davė pranešimus iš lie
tuviškų dirbtuvių stovio, taip
gi ir apie unijos užsibrėžtą 
vykdymą gyvenime unijizmo, 
kad čermanai ir komisijos 
dirbtuvėse turi daugiau pri
žiūrėti darbininkus, kad visi 
dirbantieji būtų unijistai. Į 
dirbtuvę atėjęs naujas darbi
ninkas turi turėti mūsų dele
gato leidimą.. Taipgi neunijis- 
tas atėjęs į dirbtuvę turi būti 
ne ilgiau kaip 4 savaites neį
rašytas, pats čermanas turi jį 
įrašyti į uniją. Toks yra iš 
unijos aukštesnės įstaigos įsa
kymas vykdyti unijizmą.

Lietuviškos dirbtuvės, dau
gumoje, nedirba, o kurios ir 
dirba, tai neišdirba laiko pil
nai. Kriaučių industriją palie
tė nedarbas. J. S.

Kriaučių klub. žinios
Sausio 25 d. įvyko Kriau

čių Neprigulmingo Klubo me
tinis susirinkimas .Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo pa
talpoje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Sekretorius J. Bikulčius pa
teikė surašą apie 10 narių, at
sišaukusių kaipo nuskriaustų
jų, jie praėjusiais metais ne
gavę tos $49 pašalpos. Pasiro
dė, kad dėl nedavimo tos pa
šalpos komiteto pasielgimas
buvo pagirtinas. Vieni buvę
biznieriai ir dabar dar randa
si biznyje. O antri, nors ir se
ni unijistai, bet blaškėsi po 
svetimus lokalus. Treti visai 
nepriklausę klube, nei vieno 
cento nėra įdėję į tą klubą. 
Pašalpos prašyme jie vadova
vosi tuomi, kad jie priklausė 
unijoje. Bet šia Kriaučių Ne
prigulmingo Klubo pašalpą 
gauti turi teisę tiktai tie, ku
rie priklausė klube pirmiau ir 
tebepriklauso dabai* mokėda- - 
m i klubui duokles.

Užpraeitais metais per 8 
mėnesius komitetas šaukė juos 
ateiti ir įstoti į minėtą klubą 
užsimokant $1. Pranešimai ir 
šaukimai buvo visų pažvalgų 
laikraščiuose. Juose buvo 
šaukiama — ateikite ir įstoki- • M
te ] Kriaučių Neprigulmmgą 
Klubą. O jie į tuos kvietimus 
atsakė išvadindami komitetą 
fakiriais, dolerių kolektoriais. 
Bet kaip tik komitetas spėjo 
praėjusiais metais klubiečiam 
suteikti pašalpą po $49, tai 
tie žmonės pasiskelbė save 
nuskriaustaisiais.

Suprantama, gali atsišaukti 
milijonai norinčių už $1 gauti 
$49. Tai būtų geras toks ko
mitetas, kuris tokias pašalpas 
galėtų duoti! Klubiečiai tokį 
“nuskriaustųjų” atsišaukimą 
numetė į gurbą ant visados.

Valdybos rinkimas: pirmi
ninku tapo vienbalsiai išrink
tas V. Michelsonas, vite-pir- 
mininku, vienbalsiai, J. Peter
sonas, kasierium J. Bernotas. 
Sekretorių pasiliko senasis, 
vienbalsiai išrinktas J. Bikul
čius, knygų peržiūrėtojais, 
taipgi vienbalsiai, F. Vaitukai
tis, J. Kairys, P. Grabauskas.

J. Kairys pakėlė klausimą, 
kad reikia šaukti klubo ne
paprastą susirinkimą, kuriame 
reikėtų nutarti, ar mes mokė
sime duokles ir-ar priimsime 
naujus narius su įstojimu. 
Nutarta tokį susirinkimą su
šaukti; palikta komiteto nuo
žiūrai, kada šaukti. Nusitarė 
duoklės mokėjimą pritraukti 
iki ateinančio liepos mėnesio. 
Nepaprastas, atvirutėmis šau
kiamas susirinkimas tuos da
lykus sutvarkys.

Kaip paprastai kas metai, 
klubiečiai savo metiniame su
sirinkime nusitarė įsigerti ir 
užkąsti po susirinkimo. Taip 
ir buvo padaryta. J. S.

Svarbus LDS 1 kp. 
susirinkimas (

Antradienį, vasario 5 d. į- 
vyks labai svarbus LDS 1-mos 
kuopos susirinkimas LAP 
Klubo svetainėje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pradžia 
7:30 v. v.

šis susirinkimas svarbus 
tuomi, kad turėsime nominuot 
kandidatus į LDS Centro ko
mitetą. Taipgi turime pradėt 
darbuotis dėlei metinio ban- 
kieto, kuris įvyks kovo 8 d., 
LAP Klubo svetainėje. Todėl 
prašome atsilankyti visus na
rius. Pagalvokite ir apie nau
jų narių gavimą mūsų kuopai.

Prot. Sekretorius

Du kūdikiai mirė 
namu gaisre

Ruth Ann ir Eugene Bixby, 
3 ir 2 metų, mirtinai apdegė 
gaisre namie, eksplodavusiam 
virtuvės pečiui padegus na
mus 25 Anstice St., Oyster Bay, 
L. I. Pavojingai apdegė kiti 
du vaikai, 2 mėnesių ii* 4 me-* 
tų, taipgi pats tėvas.

Bixby buvo išleidęs žmoną, 
vaikų motiną, Į teatrą. Iškilus 
gaisrui, mažytį kūdikį pasiga
vęs iš loveles, jis būtų greit 
visus vaikus išgelbėjęs. Bet iš
sigandę vaikai pradėjo bėgio
ti slapstytis po kambarius. 
Kol spėjo juos sugaudyti, vai
kai ir jis pats jau buvo pavo
jingai apdegę. Parėjusi iš te
atro Mrs. Bixby, sužinojusi 
apie tą baisią nelaimę, apal
po.

Persekiojamojo kaimy
nai stojo jį apginti 

■ ; • ( ' ; įr""’ ; ■! ♦ ’ • ■’
Susidaręs ' būrys 'kaimynų 

nusitarė stoti apgynėjais Si
mon W. Gersono, dirbusio 
angliško darbininkų dienraš
čio Daily Worker vietinių ži
nių redaktorių. Jie išleido bro- 
šiūraitę, kurioje jie atpasako
ja Gersono gerus darbus ir 
kas jis per. žmogus, kokiu, 
kaimynai jį pažįsta.

O kas daugiau galėtų žino
ti apie žmogų, jei ne kaimy
nai ?

Brošiūraitėje, užvardintoje 
“Apsakymas apie mūsų kai
myną Simon W. Gersoną,” 
sako, jog ji išleista išsklaidyti 
neteisingas* apie Gersoną pa
sakas. Jie sako: “Daugeliui 
žmonių neduoda ramybės tas, 
jog Gersonas areštuotas kal
tinimu, kad jis mokė ir patarė 
žmonėms politines pažvalgas, 
kokias jis pats turėjo visą sa
vo suaugusiojo asmens gyve
nimą.”’ Tos jo pažvalgos, sa
ko jie, yra naudingos darbo 
žmonėms ir susiedijai.

Paminės Stalingrado 
pergalę su banketu

šį sekmadienį, vasario 
(Feb.) 3-čią dieną New Yor
ke rengiami masiniai pietūs 
paminėti didžiosios Stalingra
do pergalės 9-ją sukaktį. Tai 
ta pergalė, kuri pasuko visą 
karo prieš fašizmą eigą mūsų 
šalies ir visų jos talkininkų 
pergalės ant fašizmo link.

Yra susidaręs ir būrys lietu
vių ten dalyvauti, turės savo 
stalą. Jei kas dar norėtų da
lyvauti tame būryjd, turi sku
biai pranešti. Bendrai sėdė
siantiems vieta turi būti užsa
kyta iš anksto. Pietų kaina 
$3.50. Įvyks vasario 3-čią 
pietų laiku, 2 vai., viešbutyje 
Brevoort, 5th Avė. ir 8th St., 
New Yorke.

Kalbės kunigas William 
Howard Melish, Shirley Gra
ham DuBois, Leon Straus, Dr. 
D. Krinkin, Cedric Belfrage. 
Ir bus įdomi muzikališka 
programa. Rengia Amerikos- 
Tarybų Sąjungos Draugingu
mui Nacionalė Taryba. Rep.

Pasiūlė kelti fėrą
Theodore W. Kheel, taria

masis bešališkas pirmininkas 
važiuotos industrijai New 
Yorko miesto ribose, pasiūlė, 
kad valdžia leistų devynioms 
privatiškoms autobusų kom
panijoms pakelti fėrą. Jis sa
ko, kad pakelto fėro reikėsią 
pervedimui darbininkų į 40 

j valandų savaitę. Transporta- 
jcijos darbininkai vis tebedir
ba 48 valandas, daug kur ki
tose industrijose jau užmirš
tas.

Puiki parė
■ ■ L •-------

Matūlio-Vaiginio siuvyklos 
darbininkai išdirbo 43 savai
tes 1951 m. Tai skaitomas ge
ras sezonas. Išdirbom tokį il
gą sezoną todėl, kad siuvom 
Air Force uniformas.

Užbaigę sezoną, darbinin
kai sumanė surengti draugiš
kumo parę ir tą įvykdė sausio 
24 dieną, tos pačios siuvyktos 
patalpose. Darbdaviai, maty
dami tokį darbininkų solida- 
riškumą, gerą nuotaiką tarpe 
darbininkų, prisidėjo ir jie. 
Prie gerų užkandžių ir gėri
mo buvo ir muzikantai, kurie 
norėjo, galėjo pasišokti. D.

Jackson Heights gyventojas 
Raymond Goyer tapo užmuš
tas Conn, valstybėje ant kelio 
keistoje auto nelaimėje. Jo 
paties auto nušoko nuo sli
daus kelio, trenkė į medį ir jį 
ištrenkė nesužeistą. Bet jam 
bėgant skersai kelią gaudyti 
savo auto, kita mašina jį už
mušė.

<i>

EGZAMINUO JAM/ AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger

HARRISON-KEARNY, N. J.

LLD 136 kuopos susirinkimas 
jvyks vasario 3 d., toj pačioj vietoj, 
kaip visuomet. Prasidės 2:30 vai. po 
pietų.

PraŠorhe visus susirinkti laiku, 
kad galėtume susirinkimą pradėti 
anksčiau ir užbaigti greičiau, nes po 
susirinkimui turėsime gražią pro
gramą, kurią išpildys Chas. Cer- 
maks. Taigi šis susirinkimas bus su 
judančiais paveikslais, kuriuos tik- 
ką gavo iš Europos — iš Sovietinės 
Latvijos. Kas yra Latvijoj šiandien 
veikiama, tas pats ir Lietuvoj, nes 
šios respublikos susiedijoj ir artimai 
giminingos. — Todėl šiame susirin
kime prašomo būti visus.-—Komite- 
tas. • (21-22)

Filmos—Teatrai
Antradienį buvo rodymas 

filmos “The African Queen”, 
išleistos United Artists, žy
miausias roles puikiai vaidino 
Katherine Hepburn ir Hum
phrey Bogart, šis veikalas 
buvo filmuotas Afrikoje ir 
yra pilnas gražių gamtos vaiz
dų. John Huston, direktorius, 
tikrai pasirodo, kad seka savo 
žymaus tėvo pėdsakais.

Paveikslas rodo Antro Pa
saulinio karo laikotarpį, kuo
met vokiečiai bandė užimti 
dalis Afrikos, o Anglijos val
donai bandė nuslopinti tuos 
žygius. Kanadietis (Bogart.) ir 
anglė misionieriaus duktė 
(Hepburn) bando paskandin
ti vokiečių laivą. Kad pasie- 

; kus ežerą, kur slėpės vokiečių 
laivas, jie turi savo mažyčiu 
laiveliu plaukti per raistus ir 
verpetus, kur niekad nėra jo* 
kis laivas buvęs ir filmą rodo 
jų vargą ir pavojų toje kelio
nėje. Re’alistinei vaizduojama 
jų kova su gamtos pavojais, 
matyti. AP Y

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
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
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PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

T

0
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Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

ELIZABETH, N.

LLD 54 kuopos susirinkimas jvyks 
penktadieni, 1 vasario (Feb.), 7:30 
vai. vakare, 408 Court St. Visi na
riai būkite; yra svarbių reikalų. 
Taipgi bus komiteto rinkimas 1952 
metams. — A. S. Sekr. <20-22) .

— y
BROOKLYN, N. Y.

Svarbus LDS 1 kp. susirinkimas 
jvyks antradienj, vasario 5 d., ALP 
Klubo svetainėj, 280 Union Avė. 
Susirinkimas bus svarbūS“ tuomi, 
kad šiame susirinkime nominuosimo 

: kandidatus j LDS Centro Komitc- 
|lą. Taipgi bus raportuota ir apie 
j rengimąsi prie bankieto, kuris jvyks 
kovo mėn. Klubo svetainėj. — Prot. 
Sekretorius. (20-21)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

MALE*
MACHINIST 

EXPERIMENTAL
Reikalingas patyręs mašinistas, 

sample maker, dirbti su inžinierių 
iš sketches, galintis pats nusistatyti 
ir operuoti visokių rūšių mašineriją, 
skaitanti^ blue print. Nuolatinis il
gam terminui darbas, liberališka 
mokestis. Kompanija apmoka gy
dymosi, daktaro plans, apmokamo* 
šventės ir vakacijos. šaukite: Į

Yellowstone 2-3400. (20-2^)1

Reikalinga koutų statytojai, ran
kovių siuvėjai, ton koutų ir over 
koutų dirbtuvei.

RIPLEY CLOTHES,
80 West End -Ave., New York City.

(20-24)

GARSINKITeS LAISVE J!
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’iu •

AUTO s W 
REPAIR ; 
_____ i .
g jį

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

Direktorius 
L. TICHNIAVfČIUS 

Metropolitan Auto School 
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

Matthew A. 
BUYUS 

(BUVACSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

4 pusi. - Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Sausio-Jan. 30, 1952




