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Po suvažiavimo.
Žodis L. Prūseikai.
Ją fondai.
Mūsų reikalai.
Lenkijos konstitucija.

Rašo R. M1ZARA

Ant rytojaus po laisvieeių 
metinio suvažiavimo Niujorke 
pradėjo snigti, — tai pirmas 
pas mus “rimtas” sniegas šią 
žiemą. Po sniego pašalo; ke
liai slydūs, transportacija su- 
šlubinta.

NAUJOJI EGIPTO VALDŽIA 
PATAIKAUJA ANGLIJAI

Gerai, kad taip nebuvo mū
sų suvažiavimo metu, nes tai 
būtų didžiai pakenkę visam 
reikalui.

Suvažiavimas buvo geras.

Šiuos žodžius rašant, —ant
radienį, — Čikagoje turėjo 
prasidėti L. Prūseikos teismas.

Nežinome, ar jis prasidėjo, 
ar gal buvo dėl kai kurių prie
žasčių nukeltas.

Mūsų suvažiavimas priėmė 
atitinkamą rezoliuciją Prūsei- 
kis reikalu; ji telpa šios die-

Laisvėje.
Prašomo perskaityti.

Amerikos Lietuvių Taryba 
su vasario mėnesio 1 diena 
pradeda savo vajų už sukėli
mą $100,000. Atsišaukime sa
koma, jog vajus tęsis, “iki bus 
sukelta $100,000.”

Praėjusiais metais ši įstaiga 
taipgi prašė $100,000, bet te
gavo tik apie $30,000, — ir 
tai per daug!

Tarybą remianti spauda, 
tokiai kaip Cleveland© Dirva, 
andai primetė tarybos vado
vams, kad jie švaisto žmonių 
pinigus be jokio reikalo ir 
atodairos.

Aišku, tautininkai žino, ką 
sako, nes jie patys taryboje 
dalyvauja.

! žmonių sudėtos aukos išlei
džiamos pasivažinėjimams ir 
algoms, tačiau tarybininkai 
skelbia, kad sudėtos žmonių 
aukos einančios “Lietuvai 
laisvinti.”

Aukas renka ir “Tautos 
fondas”; jas renka ir Baltas 
— vis tai “Lietuvos laisvini
mui”.

“Lietuvos laisvinimo” ©bal
siu1 visokie neatsakingi asme
nys naudojasi: turi šiltas vie
teles, gauna gražias algeles ir 
prašmatnias kelionėles.

Kokia iš to Lietuvai nauda?
“Nauda” tokia: Lietuvą tie 

ponai šmeižia, bjaurioja.
Visuomet taip, aišku, nebus.

*Pažangioji Amerikos lietu
viu visuomenė šiuo metu ne
turi jokių specialių fondų ir 
jiems pinigų nerenka.

Mums reikalinga visuome
nės talka tik spaudai — svar
biausiai dienraščiams Laisvei

• ir Vilniai — išlaikyti.
Šiems dienraščiams išlaikyti 

mes per vienerius metus sude
dame virš $20,000 aukomis.

Palyginti su mūsų oponentų 
renkamomis aukomis, tai yra 
labai maža suma. Gi mūsų 
spauda atlieka didžiulį vaid
menį, nes ji stovi taikos sar
gyboje; ji kelia aikštėn melus, 
skleidžiamus tų, kurių tikslas 
šmeižti Lietuvą, agituoti už 
naują karą, palaikyti melą.

★
Iš Varšavos pranešama, kad 

speciali Lenkijos seimo komi
sija jau baigė gaminti projek
tą naujai to krašto konstitu
cijai.

Tai svarbus reiškinys.
Konstitucijoje aiškiai ir tie

siai pasąkoma; Lenkija yra 
socialistinė šalis.

Hlfrliūiorko Timesas tiešina- 
srf gerai, kad nors nepava- 

z dinta komunistine.
Naujoji konstitucija ga

rantuoja kiekvienam piliečiui 
teisę į darbą,, teisę į mokslą, 
teisę tikėti ar netikėti.
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MAUK SAKO, AMERIKOS 
GENEROLAI VADOVAUJA 
ČIANGININKUS RURMOJ

j J. T. komitetas kaltina Sovietus, 
\kad jie nedraugiški Čiangui

Paryžius. — Jokūbas Ma- 
i likas, Sovietų užsienio rei- 
! kalų ministro pavaduotojas, 
j pareiškė: '

—Du Amerikos genero- 
j lai, 7 pulkininkai ir 27 ma- 
I jorai lavina Čiang Kai-šeko 
I kinų tautininkų kariuome
nę šiaurinėje Burmos sri
tyje. Amerika ginkluoja 
tuos čiangininkus karui 
prieš Kinijos Liaudies Res
publika. čiangininkai bile 
kada galėtų padaryt įsiver- 

,žimo žygį Kinijon. Tada 
Amerika gautų priekabę 
tiesioginiai įsikišti Bur- 
mon karui prieš Kiniją.—

Malikas, taip kalbėdamas 
politiniame Jungtinių Tau
tų komitete, ragino svars
tyti Burmos skundą prieš 
Čiang Kai-šeko kariuome- 

1 ne. Burma vadina tuos 
į čiangininkus kariniais Įsi
veržėliais ir plėšikais.

Dingo Bfooklyno banko 
tarnautojas su $38,224

Brooklyn, N. Y.—Chemic
al Banko pinigų priėmėjas 
Martin G. Olsen antradienį 
išėjo užkandinėn, išsinešda
mas $38,224, ir negrįžo.

Jis nepastebėjo dar $23,- 
798 “palaidų” pinigų, ku- 

I riuos būtų galėjęs, pasiimti.

Pennsylvanijoj yra bent 
100,000 bedarbiu

Harrisburg, Pa. — Penn
sylvania os valstijoj dabar 
yra 98,700 tokių bedarbių, 
kurie gauna nedarbo pensi
ją. Bet priskaitant negau
nančius ir tuos, kuriem pen-; 
sija išsibaigė, yra daugiau 
kaip 100,000 bedarbių.

Briggs auto, darbininkai 
grasina streikuoti

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų linija gra
sina paskelbti streiką prieš 
Briggs automobilių viršų 
fabrikus. Streikas sustab
dytų devynis Briggs fabri
kus Detroito apylinkėje.

Briggs gamina viršus 
Chryslerio, Packardo ir Ply- 
moutho automobiliams.

16,000 Briggs darbininkų 
reikalauja sumažinti pasku
bą. Nes kompanija pasta
ruoju laiku įsako vis dau
giau darbo atlikti už tą pa
čią algą. Dėl to darbinin
kai ir rengiasi streikuoti.

Suva, Fidži. — Viesulas, 
pleškėjęs 150 mylių,per va
landą, užmušė 12 žmonių ir 
sužeidė kelis šimtus šioje 
Fidži salų sostinėje.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY
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REZOLIUCIJA
PRIEŠ SOVIETUS

Amerikonai su savo šali
ninkais tik šiaip taip per
varė rezoliuciją, kuri kalti
na Sovietų Sąjungą už “su
laužymą 1945 m. draugiš
kumo sutarties” su tuomet 
buvusia Čiang Kai-šeko val
džia Kinijoj.

Už rezoliuciją balsavo tik
tai 24 politinio komiteto na
riai, o prieš ją — 9. Nuo 
balsavimo susilaikė 25, ta
me skaičiuje Anglijos ir 
Franci jos atstovai.

Tarp balsavusių prieš tą 
rezoliuciją yra. Indija, Izra
elis, Burma, Indonezija ir 
kiti azijiniai kraštai.

Susprogo amerikony 
bomberis virš Tokio

Tokio, Japonija.—Pakilęs 
oran, tuojau eksplodavo A- 
merikos bombonešis B-29 
virš sostinės Tokio prie
miesčio. Prikrautas bombų, 
jis būtų lėkęs į Korėją.

Visi 13 lakūnų išsigelbė
jo. Nujausdami gręsiantį 
sprogimą, jie su parašiutais 
Iššoko žemyn. Keli buvo 
sužeisti.

Bombų sprogimas ore su
drebino miestą, sutriuškino v z
daug langų ir plačiai iš
drabstė bombonešio skevel
dras. Nepranešta, ar kliu
dė civilinius gyventojus.

Amerikonas komanduos 
Atlanto šaliy laivynus

London. — Visų dvylikos 
Atlanto kraštų atstovai už- 
gyrė Amerikos admirolą 
McCormicką kaip vyriausią 
jų laivynų komandierių.

Anglija pirmiau atkakliai 
reikalavo, kad anglas ko
manduotų Atlanto kraštų 
laivynus. Bet nusileido, kai 
Anglijos premjeras Chur- 
chillas pasikalbėjo su prez. 
Trumanu Washingtone. Tai 
buvo -Churchillo mainai už 
Amerikos žadamą naują 
medžiaginę ir politinę para
mą Anglijai.

N. J. policija užklupo 
25 poras paleistuvių

Totowa,' N. J. — Naktį 
policija užklupo Stratford 
Court viešbutį ir suėmė 25 
vyrus ir 25 mergas, su ku
riomis jie gulėjo. Visi 50 
buvo apklausinėti policijos 
stotyje ir paleisti.

Bet policija areštavo 
viešbučio savininką ir biz
nio vedėją. Juos kaltina už 
paleistuvystės namų užlai
kymą.

I

ORAS.—Giedra ir netaip 
šalta.

Kairo, Egiptas. — Nau
jasis Egipto premjeras Aly 
Mahėr nori ramiai susitar
ti su Anglija, kaip turėtų 
būtį kontroliuojamas Suezo 
kanalas, — sakė premjero 
atstovas anglui korespon
dentui. —- Premjeras Aly 
Maher taip pat sutinka 
tartis apie Egipto prisidėji
mą prie Vidurinių Rytų ko
mandos.

Ton komandon jungiasi
Amerika, Anglija, Franci j a 
ir Turkija. Kviečia ir E- 
giptą prisidėti. Tuomet, 
sako, Egiptas lygiomis tei- sake, 
sėmis su tais kraštais ga-

KONGRESMANAI TYRINĖS 
GENERALJ PROKURORĘ

Washington. — Kongreso 
Atstovu Rūmo teisminis 
komitetas nusprendė tyri
nėti generalį Jungti n ,i ų 
Valstijų prokurorą J. How- 
ardą McGrathą.

McGrathas yra įtartas, 
kad “glostė” demokratus 
valdininkus, kurie už ky
šius numušinėjo biznie
riams taksus bei išgavo 
abejotinoms .kpmpanįjoriis 
paskolas iš valdžios.

Tyrinėjančioji kongres- 
manų komisija susideda iš 
4 demokratų ir 3 republi- 
konų. Demokratai įpiršo

N. Yorko policijos vadas 
visai švelniai pabaudė 
raketierius policmanus

New York. — Policijos 
komisionierius Monghan’as 
teisė 13 policininkų už ky
šių ėmimą iš gemblerių ir 
raketierių; surado juos kal
tais, bet tik švelniai juos 
pabaudė.

Du policininkai leido pa
bėgti Harriui Grossui, 
gemblerių vadui, kurį jie 
turėjo sergėti. Už tai ko
misionierius nubaudė juos 
penkių' dienų alga.

Policininkas Th. Warren 
paliko savo revolverį Gros
so name. Už tai irgi nu
baustas tik penkių dienų al
ga. ?

Policininkas James McA-

Teismas taksų maklioriui 
už paniekinimą Kongreso

Washington. — Tyrinė
jantis kongresmanų komi
tetas pasišaukė kvosti Hen
ry W. Grunewaldą, kaip 
taksų sukčių agentą. Ko
mitetas statė jam klausi
mus, ypač apie tarnavusius 
sukčiams valdininkus.

Grunewaldas nieko neat
sakė į jokį klausimą. To
dėl komitetas nutarė trauk
ti jį teisman už paniekini
mą Kongreso.

Grunewaldo \ advokatas 
Wm. P. Maloney “per daug nimą Kongreso.

lėtų ginti Suezo kanalo 
ruožtą nuo komunizmo. Ta
da ginkluotos tų kraštų jė
gos saugotų Suezo kanalą; 
todėl anglai atsisakytų nuo 
1936 metų sutarties, pagal 
kurią tik Anglijos kariuo
menė sergėjo kanalą.

Jungtinių Valstijų, An
glijos, Francijos ir Turki
jos ambasadoriai trečiadie
nį lankėsi pas naująjį E- 
gipto premjerą Aly Maherį 
ir pareiškė jam pagarbą.

(Anglijos užsienio reikalų 
ministras A. Eden taipgi 

gal bus susitarta” su 
naująja Egipto valdžia.)

taisyklę, kad McGrathas ir 
kiti valdininkai būtu tvri- 
nėjami tiktai tokiuose atsi
tikimuose, kur jau yra “pa
tikimų skundų” prieš juos.

Lamar Caudle, buvęs ge- 
neralit) prokuroro McGra- 
tho padėjėjas bylose prieš 
taksų sukčius, neseniai ta
po pavarytas už kyšius iš 
jų.

Vienas taksimų žulikų 
davė Caudle’ui $5,000 už 
tai, kad Caudle patarė jam, 
iš ko pigiai pirkti brangų 
lėktuvą.

linden ėmė kyšius iš rake
tierių, kurie siuntė savo 
trokus sugedusiems auto
mobiliams tempti į garažus. 
Raketieriai plėšriai skuto 
tų automobilių savininkus. 
Šį policininką komisionie
rius nubaudė vieno mėnesio 
alga.

Vienas policininkas ištei
sintas.

Astuoni policijos leite
nantai, saržentai ir eiliniai 
policininkai tapo “nubaus
ti” tiktai tuom, kad perkel
ti į naujas tarnybos vietas.

—Tos bausmės yra tik 
plekstelėjimas per rankų 
nusikaltėliams, — sako New 
Yorko fiaily News..

BULGARIJA NUSMERKĖ 
DU ŠNIPUS

Sofija, Bulgarija.— Čio- 
naitinis teismas nusmerkė 
sušaudyti bulgarus K. D. 
Petronovą ir P; B. Minče- 
vą kaip Amerikos šnipus.

Teismais surado, kad ame
rikinis lėktuvas juos atga
beno ir parašiutais nuleido 
Bulgarijon.

New York. — Consolid
ated Edison elektros-geso 
kompanija 1951 metais' ga
vo $39,211,827 gryno pelno.

rėkavo.” Taigi ir jis trau
kiamas teisman už panieki-

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji,

KOMUNISTAS NEUSON 
RAGINA DŽIŪRĘ GINTI 
TEISĘ KOVOS UŽ TAIKĄ

Jisai teisiamas už pasakišką 
“suokalbį” prieš Pennsy. valdžią

Pittsburgh, Pa.—Eina pa- 
baigon valstijinis teismas 
prieš Steve Nelsoną, Penn- 
sylvanjjoš komunistų vado
vą. Tad buvo leista Nelso
nui padaryt p a r e i š k i m ą 
džiūrei. Kalbėdamas Nel
sonas ypač atsišaukė į džiū- 
rę, kad gintų žmonių tei
se kovoti už taika. I t-

Nelsonas kaltinamas, kad 
“suokalbiavęs su- kitais ko
munistais nuversti Pennsyl- 
vanijos valdžią per jėgą 
bei prievartą.” Pagal tokį 
pasakišką kaltinimą, jis ga
lėtų būtį nuteistas iki 20 
metų kalėti.

Nelsonas, atsišaukdamas 
į džiūrę, tarp kitko, sakė:

Taksy kolektorius 
nuteistas 2 m. kalėti9

Boston. — Denis W. De
laney, vyriausias federa- 
lių taksų kolektorius Mass, 
valstijoje, tapo nuteistas 2 
metus kalėti ir $10,500 bau
dos sumokėti, kaip kyšinin
kas ir taksų sukčius.

Delaney paėmė bent $7,- 
500 kyšių iš tūlų biznierių. 
Už tai numušė jiems taksus 
viso $180,000.

Delaney duoda apeliaciją 
aukštesniam teismui. Da
bar gi jis paleistas už tą 
patį $2,500 užstatą.

Iranas pardavinės 
Vengrijai aliejy

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia padarė prekybos su
tartį su Vengrija. Iranas 
pardavinės Vengrijai naf- 
tą-aliejų mainais už maši
nas ir techninius įrankius 
iš Vengrijos. Sutartis, pa
daryta 1 metams.

Antras to paties teatro 
apiplėšimas ir mirtis

New York. — Plėšikai 
antradienio vakare pasi
grobė $250 iš Paris judžių 
teatro būdelės. Nusivarė 
tikietų pardavinėtoją Wal
ter} Heyesą tolyn teatram 
surišo jam rankas, užlipdė 
burną ir paspruko. Tuo 
tarpu jteatre nebuvo žmo
nių iki kito judžių rodymo 
už poros valandų.

Heyes, 60 metų amžiaus, 
mįrė nuo širdies sustojimo.

Pereitą mėnesį buvo iš
plėšta $2,668 iš to paties 

i teatro.

Mount Kisco, N. Y.—Mi
rė Anne Morgan, 73 metų 
amžiaus, duktė didžiausio 
Amerikos bankininko J. P. 
Morgano.

LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States

110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond H1II 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1827—1828

“Šį teismą surengė Mor
ganų ir Melionų trustai ir 
toki jų tarnai, kaip ragan- 
gaudiškas teisėjas M. A. 
Musmano ir prokuroras - 
kaltintojas Cercone, teisėjo 
giminaitis. Komunistai yra 
po teismus tampomi ir ka
lėj iman metami todėl, kad 
jie kovoja- už taiką ir už 
darbo žmonių reikalus. To
dėl ir 11 vadovaujančių ko
munistų tapo įkalinti per 
teismą New Yorke. Aš di
džiuojuosi, kad asmeniniai 
pažįstu tuos komunistų va
dovus.

“Visi kaltinimai prieš 
mane yra paremti tiktai 
melais tokiu pasamdytų 
šnipų, kaip Cvetic, kuriam 
valdžia moka po $34 per 
dieną už melagingas - pa- 
pūgiškas pasakas, prieš, ma
ne ir kitus komunistus.

“Pirmiau Cvetikas Šnipi
nėjo prieš unijas iš vidaus. 
Bet Kai buvo šaukiamas ar- 
mijoti, tai parsisamdė slap
tajai FBI policijai; tuo bū
du ir išvengė karinės tar
nybos ... ’

“Ne komunistai gi įstūmė 
Ameriką i Korėjos karą, 
kur jau 100,000 amerikinių 
berniukų užmušta bei,su
žeista.”

6 vyrą “Senatas” užgyrė 
Turkijos ir Graikijos 
priėmimą j Atlanto paktą

Washington. — Jungtinių . 
Valstijų Senatas “vienbal
siai” užgyrė Turkijos ir 
Graikijos priėmimą į kari-, 
nį Atlanto > kraštų* sąryšį 
prieš Sovietų Sąjungą.

Tame Senato v posėdyje 
dalyvavo viso tiktai šeši se
natoriai.

Jungtinių Valstijų Kon- 
stitucįja sako, reikia dvie
jų trečdalių balsuojančiųjų 
senatorių bet kokiai tarp
tautinei sutarčiai užginti.

Bet šiuo atveju Senatas 
“dar geriau pasirodė”—-vi
sais šešiais balsais\ patvir
tino Graikijos ir Turkijos 
Įtraukimą į Atlanto sąryšį.

AREŠTUOTAS ARKLIE
NOS BIZNIERIUS

Waukegan, Ill?—Jau an- • 
trą kartą tapo areštuotas 
Josephas Sicialiano, kad pa
pirkinėjo maisto inspekto
rius ir su jų žinia pardavi
nėjo arklieną vjeton jautie
nos. Paleistas už $10,000 
užstatą iki teismo.

Pirmą sykį jis buvo su
imtas pernai už papirkimą 
vyriausio Illinojaus valgių 
inspektoriaus Čalio W; 
Wray, kuris todėl ir leido 
klastingai arklieną parda
vinėti žmonėms.

Wray paskui buvo paša
lintas iš tarnybos.
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EGIPTE
EGIPTO VYRIAUSYBĖ, vadovaujama Mustafa Na- 

has Pašos, pasitraukė (sakoma, pagal karaliaus įsaky
mą) ir tapo sudaryta nauja vyriausybė, vadovaujama Ali 
Maher Pašos, 68 metų amžiaus, riepriklausomo “jokiai 
politinei partijai.”

Parlamentas naują vyriausybę užgyrė; užgyrė ir jos 
t politiką. Gi naujosios vyriausybės politika tokia: ma

žiausiai per du mėnesiu palaikyti šalyje karo stovį; par
lamentas paleidžiamas atostogų, gi valdžia malšins kiek
vieną, kuris ryšis daryti “ekscesus.”

Nahas’o vyriausybė buvo nuversta dėl to, kad jis “ne
suvaldė govėdų.”

Mums rodosi, kad Egipte žmonių judėjimas prieš an
glus ir tuos, kurie jiems pataikauja, yra toks didelis, 
toks platus, kad Egipto valdančioji klasė jo nusigando. 
Ji bijosi, kad egiptiečių bruzdėjimas gali išvyti ne tik 
anglus imperialistus, o gali pareikalauti ir daugiau ko: 
žemės valstiečiams., geresnio gyvenimo visiems darbo 
žmonėms.

Egipte, atsiminkime, skurdas masėse viešpatauja bai
sus. Valdančioji klasė, — dvarponiai, feodalai,—turi 
susigrobę žemę, turi susigrobę visus turtus. Anti-britiš- 
kas judėjimas, jiems reikalingas buvo tik tol, kol jis tar
navo jų interesams.

Mums atrodo, jog naujoji Egipto vyriausybė bandys 
taikstytis prie britų; sakoma, to norįs ir karalius Pa
nikas.

Tačiau, abejojame, ar masės žmonių, išsijudinusios 
kovon prieš britus, už žmoniškesnį gyvenimą, 'bus ga
lima nustelbti.

MUSŲ SUVAŽIAVIMAS
LAISVIECIŲ METINIS SUVAŽIAVIMAS atėjo ii 

praėjo. Jis buvo gražus, didelis, konstruktyvus.
Kiekvieno suvažiavimo dalyvio mintyje buvo: kaip 

išlaikyti dienraštį, kaip jį gerinti, kaip jį platinti ir 
tvirtinti?

Nėra niekam paslaptis, jog šiuo metu dienraščio išlai
kymas yra kur kas sunkesnis uždavinys, negu buvo 
prieš keletą metų.

Tai yra ne tik dėl to, kad infliacija kerta žmonių gy
venimo lygį, .o sykiu didžiai sunkina ir spaudos išlaiko
mą; tai yra ir dėl to, kad mūsų eilės palaipsniui retėja, 
gi, naujų skaitytojų, iš čiagimių žmonių skaitytojų mes, 
kaip ir kiti lietuviškieji laikraščiai, gauname nedaug.

Suvažiavimas priėjo išvados, jog be specialaus fondo,— 
apie $10,000—dienraštis išlaikyti būtų neįmanoma. Spe
cialius fondus kasmet sukelia ir kitų tautų liaudies dien
raščiai ir savaitraščiai: rusų, ukrainiečių, vengrų, lenkų, 
žydų ir kitų tautinių grupių. .

Dėl to suvažiavimas priėmė tuo reikalu į pažangiąją 
lietuvių visuomenę atsišaukimą, kuris neužilgo tilps 
Laisvėje, ir kurį prašome mūsų draugus ir prieteliųs ati
džiai perskaityti.

LAISVIECIŲ ŽODIS 
LEONUI PRŪSEIKA!
(Rezoliucija,priimtalaišviečių .suvažiavimeš. m.saus. 27)
Brangus Drauge Prūseika!

Suvykę į metinį Laisvės bendrovės akcininkų suva
žiavimą, svarstydami mūsų laikraščio reikalus, mes pri
siminėme, kad Jūs lygiai prieš 40 metų pradėjote Laisvę 
redaguoti. '• ' •

Savo,energija, savo talentinga plunksna ir gyvu žo
džiu Jūs padėjote mūsų laikraštį išpopuliarinti Amerikos, 
lietuviuose. Jūs savo atkakliu darbu atidarėte akis ^tūks
tančiams • Amerikos lietuvių,' įskildami į jų sąmonę ap- 
švietos-kultūros kibirkštį, padėdami jiems pradėti gy
venti kultūringo žmogaus gyvenimą.

Jūs niekad Laisvės nepamiršote,—net ir šiuo metu, kai 
Jums tenka ruoštis ,prie, teismo, kuris įvyks šio mėnesio 
29 dieną Čikagoje.

Karinės isterijos pagauti, reakcininkai areštuoja, puo
la už taiką kovojančius veikėjus, darbininkų vadovus. 
Jie puola piliečius, puola ir nepiliečius syeturgimius. 
Tarp pastarųjų esate Jūs, drauge Prūseika, V. Andrulis, 
A. Deikienė ir eilė kitų lietuvių veikėjų, taikos šalininkų. 
• Esame giliai įsitikinę, kad reaKcininkams nepavyks sa
vo tikslo pasiekti’ir Jus išdeportuoti,—Jus, kuris Ameri
koje išgyvenote ir dirbote per virš 40 metų, ir per tą 
laiką mūsų krašto žmonėms tik gero darėte ir tebeda
rote.' ' . d

Priimkite, Drauge Prūseika, mūsų šiltus ir draugiškus 
sveikinimus. Mes pasižadame stovėti su Jumis, ginti Jus 
ir visus kitus persekiojamuosius.

Šia proga sveikiname Amerikinį Komitetą Sveturgi-. 
miams ginti, nenuilstančiai gelbstintį kiekvieną puolamą- 
persekiojamą sveturgimį veikėją, jų tarpe Leoną Prū- 
seiką irtftus*hettrvius. — ,

ŠAUKS
KONFERENCIJĄ

Naujienos praneša1, kad 
yra manoma šaukti “vado
vaujančių organizacijų su
važiavimas” New Yorke 
“Lietuvai laisvinti.”

Primenama, jog tame su
važiavime dalyvausią J. 
Brazaitis ir Kaminskas. J. 
Brazaitis —Ambrazevičius, 
buvusios Lietuvoje hitleri
nės “Lietuvos valdžios” gal
va 1941 m. Kaminskas — 
Steponas Kairys, social-de- 
mokratų lyderis.

(Kodėl šituodu vyru pa
keitė savo pavardes? Ką 
jie mano tuo apgauti?)

Beje, Naujienos praneša, 
jog Vlikas pasiuntė vysku
pą Brizgį į Lotynų Ame
riką “ieškoti Lietuvai drau
gų.”

Taigi pabėgėlis Brizgys 
trankosi pistų Amerikoj. 
Ambrazevičius su Kairiu 
atvyko į Jungtines Valsti
jas; Sidzikauskas ir dar 
kai kas išsitrenkė į Europą 
kaž kokiai “diplomatinei” 
kelionei. Dabar jie šaukią 
konferencija, kurion suva
žiuos “visi dideli šulai.”

Pinigų, vadinasi, yra, tai 
reikia švaistyti.

ŠITAIP!.
Clevelande prieš tūlą lai

ką, kaip rašo Naujienos, 
įvyko “tremtinių draugi
jos” narių susirinkimas, ku-

' jog jiedu jo adresu (pirmasis 
“Drauge”, o antrasis “Darbi
ninke”) paskelbė grubius me
lus, piktus šmeižtus ir šlykš
čius niekinimus. Visokias 
“gangsterių,” “manijakų,” 
“Don Kichotų,” “košės mai
šytojų”., ir kitokias biaurybes 
jam P. Stravinskas • su St. 
Barzduku paleido už tai, kad 
jis drįso Tremtinių Draugijos 
susirinkime pareikšti tik savo 
nuomonę. '

Matot, kas darosi tarp 
dipukų ir klerikalų!

“DONOSčIKAĮ”
Clevelando Dirva vadinr 

“donosčikais” tuos, kury 
skundė V. Rastenį, kad ji' 
negalėtų įeiti į “Laisvosio' 
Europos” įstaigą. “Laisvo 
ji Europa,” kaip žinia, yr 
įkurta Europai “laisvinti/ 
o tai reiškia, kad Rastenis 
smetonininkas, buvęs Lie-! 
tuvos fašistų - tautininku . 
sąjungos generalinis sekre- ■ 
torius, kaip tik ir tinka Eu- ! 
ropai “laisvinti.”

Rastenis apsiėmė dirbti 
“Laisvojoj Europoj,” nes , 
ten alga gera, gi pareigų— 
nei jokių! Dėl to kai kurie : 
pradėjo V. Rasteniui tor 
vieteles pavydėti ir jį ėmė i 
skųsti. i

Dirva ir vadina tuos 
skundė j us “donosčikais,” ; 
rodydama pirštu į pranciš
konus ir... Pijų Grigaitį.

Taip, donosčikų pas juos 
pilni kampai. Jų visų “prin
cipas”: vieningai pulti pa
žangiąją Amerikos lietuvių 
visuomenę, tačiau, kai rei- 

’ kalas eina apie, šiltas viete- i

riame:
Diskusijose dėl valdybos 

pranešimų pirmasis kalbėjo 
vilniškis Karolis Cicėnas. Jis 
konkrečiai kreipėsi į TD pir- les, tuomet — esti vieni ki- j 
mininką Petrą Stravinską ir tus!
Stasį Barzduką, nurodydamas,! Na, tegu jie ėdasi!

Atsišaukimas į Lietuvių Literatūros 
Draugijos narius

Perskaitęs Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Centra- 
linio Komiteto pranešimą 
apie metinį draugijos atlik
tą darbą ir draugijos fi
nansinį s.tovį, imu sau tei
sę ir šlovę širdingai pa
sveikinti visus aktyviuosius 
draugus ir "drauges,, tuos, 
kurie atidavė y be paliovos 
atiduoda ■ savo liuosą laiką 
dėl draugijos naudos ir jos 
užlaikymo.

Garbė jums, brangūs 
draugai ir draugės. Pažan
gioji darbininkiška visuo
menė niekados jūsų neuž
mirš. Pažangiečiai lietuviai 
didžiuojasi šia savo mylima 
draugija ir tais nariais ir 
darbuotojais, kurie per tuos 
ilgus metus, sunkius metus, 
savo prakaitu ' užpelnytais 
skatikais iki šiandien remia 
tą jiems mylimą draugiją.

Brangūs draugai, nenu- 
pulkime dvasioje. Eikime 
vis pirmyn. Suglauskime. 
pečius ir vis pirmyn. Švie
sa, liuosybė ir laisve dėl 
išnaudojamos visuomenės 
jau pradeda spindėti iš vi
sų pasaulio pusių? Tamsybė, 
išnaudojimas ir priespauda 
žūsta, ir jai galas jau ne 
per. toli.

Ateina geresnė gadynė...
Žodis tiems, kurie dėl ko

kios nors priežasties dar 
neužsimokėjo pernykščių 
duoklių. Juk žinome, kad: 
turčiai prie mūsų draugi
jos nepriklauso, ir jiems; 
mūsų draugija nereikalin
ga. O kas priklauso? Pri-. 
klauso biedni darbo žmo
nės, kurių uždarbis yra 
menkas. Pragyvenimas bai
siai pabrango. Išnaudoto
jai lupa devynis kailius be
širdiškai Tai tokios prie
žastys, ir jų yra be galo 
daug tarpe darbininkų. Bet 
visų draugijos narių parei
ga užsimokėti .duokles: Be

to negali draugija gyvuoti. 
Tai juk visi žinote.

Ir aš tikiu, kad visi drau
gijos nariai pasimokęs duo
kles. Jie žino ir supranta, 
kad draugija jiems patar
nauja ir rūpinasi, kad jie 
gautų kuodaugiausia kultū
rinės apšvietos.

Draugai ir draugės, be 
pinigų Centralinis Komite
tas negali veikti. Reikia 
išleisti žurnalą Šviesą ir 
knygas. Popieris ir kiti dėl 
spaudos reikalingi daiktai 
nesvietiškai pabrango. Tai 
klausimas, kokiuo būdu ir 
kur gauti pinigų dėl paden
gimo išlaidų? Mūsų nari
nės duoklės kaip tik ir su
daro tą šaltinį.

Aš esu vienas iš jūsų, dar 
neseniai įstojęs ir neilga' 

'priklausęs prie Lietuvių Li 
teratūros Draugijos. A? 
esu darbininkas. Nieką' 
kitas mums nepadės ir ne 
duos pagalbos. Mes,* dar 
bininkai, turime patys išlai 
kyti mūsų mylimą draug
ią. Aš siūlau, kad paty 
savanoriškai pasikeltumė 
me narines duokles nu<. 
dviejų dolerių iki trijų. Tau 
pat ruoškime daugiau va 
karuškų, parengimų, poki 
lių ir pelną .atiduokime mū 
su draugijos Centrui.

Pilnai tikiuosi, kad šif 
mano patarimas nesusi
lauks pasipriešinimo. Visi 
sutiks. Iš kur tas doleris 
atsiras? Ogi aš vieną kar
tą per metus nenueisiu i 
krutamųjų paveikslų tea
trą. Ir tą likusį dolerį ati
duosiu dėl draugijos. Tai 
bus didelė parama Centrui. 
Jis galės daugiau mums 
naudingos literatūros ‘iš
leisti.

Ką kiti manote? Ką ki
ti patariate?

Aš jau. siunčiu tą savo 
dolerį į Centrą.
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Blogos naujienos

Neperseniai mes skaitėme 
blogas naujienas iš Floridos, 
kada tenai fašistai su bombo
mis sprogdino katalikų baž
nyčias, žydų sinagogas ir ne
grų namus. Dabar mums ne
reikia skristi su savo minti
mis į tolimą Floridą. Mes su? 
silaukėme panašių įvykių čia 
pat Philadelphijoje. Sausio 
14 d. naktį koki tai piktada
riai, žieminėj dalyj miesto 
ant Chew St., išdaužė visus 
langus žydų sinagogos, ir vp 
duj sudaužė visas sėdynes, 
žvakes, pamaldų knygas, vis
ką sunaikino. Didelis dienraš
tis “Phila. Inquirer” sekamą 
’ytą, paminėjo tą šlykštų įvy
ti, tik su mažų antgalviu vi
duryje laikraščio.

Žydų sinagogos supėrin- 
endentas, pamatęs tokį baisų 
unaikinimą jų šventyklos, ga- 

7 o širdies priepuolį ir apal
po. Sakoma, padaryta nuosto- 
’ių suvirš $3,000. Piktadariai 
:eškomi.

Nepertoli nuo viršuj minė
tos sinagogos, ant Tabor Ro- 
3d, du jauni vaikėzai prisipy- 
’ę du butelius gasolino ir su 
uždegtais knatais įmetė per 
’angą į kitą žydų sinagogą. 
Šie du jauni piktadariai tapo 
susekti ir suimti.

—o—
Manievrai dviejų 
politinių partijų

Skaitytojai jau žino, kad 
šiemet mūsų miestą jau valdo 
demokratai. Bet dar prieš 
rinkimus praeitais metais re- 
publikonai, baimės apimti, kad 
gali pralaimėti rinkinius, mies

to taryboje nutarė miesto dar
bininkams duoti didelių leng
vatų. Vietoje buvusių 48 dar
bo valandų savaitėje, jie su- 
‘rumpino iki 40 vai. palikda- 
ni tą pat atlyginimą. Tas šu- 
rumpinimas darbo valandų 

dėl arti 30,000 -darbininkų 
kainuoja taksų mokėtojams 
suvirš $2,000,000. Republiko- 
niška miesto taryba, po pra
laimėtų rinkimų iki pat naujų 
metų ieškojo šaltinių, iš kurių 
galima būtų gauti pinigų 1952 
metų budžetui. Bet jokiu bū
du negalėjo surasti. Nejudo- 
ma nuosavybė jau taip aukš
tai taksais apkrauta, kad auk
ščiau jau nebegalima kelti. 
Prisibijo piliečių pasipriešini
mo.

Dabar demokratai, užėmę 
visą miesto valdybą, bėdavo- 
ja, kad jiems trūksta miesto 
reikalams $15,000,000.

Demokratai pildo republi- 
konų išleistą įstatą, jie duoda 
miesto darbininkams dirbti 5 
iienas po 8 valandas, į savai- 

Lę, bet ir užmokestį teduoda 
tik už 5 dienas.' Darbininkai 
orotestuoja, ir grąsina strei
ku.

Kaip tas viskas užsibaigs, 
tik ateitis parodys.

■ - o—

Sausio 18 dieną, 11 vai. 
’akare, PTC gatvekaris 37- 
as rengėsi vykti iš priemies

čio Lester į Philadelphiją. 
Tatvekario vairuotoja, Mrs. 
L Parks, 33 metų amžiaus, 
amačiusi vieną keleivį sė- 
intį gatvekaryje ir nuduo- 
antį lyg snaūdančiu, tuojau 
umanė ką nors negero. Ar- 
a jos širdis ką tokio baisaus 
mjautė. Ji išlipo iš gatveka- 
io ir nuėjo atgal į garadžių, 
įasiskundė PTC superinten- 
lentui, :kad gatvekaryje ran- 
lasi jai nepageidaujamas kc- 
'eivis jaunas vyras, apie 24 
metų, hkurio ji labai bijanti. V

(Tąsa ant 3 puslapio)

Tegul ilgai gyvuoja mūsų 
kultūrinė spauda ir visi tie 
draugai, kurie darbuojasi 
dėl darbininkiškos liaudies!

Steponas Yoniškietis
Nuo Redakcijos: Girdė

jome, kad sunkiai susirgo 
mūsų gero bendradarbio - 
korespondento Yoniškiečio 
žmona Cicilija. Visas šta
bas vėliname jai greitai ir 
pilnai pasveikti. - ’

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

Kaip aš sutikau Saimoną 
Blyną, tai pradėjau jį klau
sinėti taip, kad jis negalėjo ’ 
atsidusti.

— Saimon, — sakau, — 
kur tu buvai nedėlioj?

—Visur manęs buvo pil
na, — atsako jis. — O kur 
tu buvai? Ant Laisvės su
važiavimo ir bankieto?

—Šiūr, buvau!
—Kaip fylinai?
—Gud, ba suvažiavimas 

buvo didelis, ale labai daug 
žmonių ten kalbėjo; tik pa- 
mislyk, kaip kurie užkliu
dė net ir mane, seną ame
rikoną! Ale visi sakė, kad 
aš labai mokytas ir smart. 
O tų sveikinimų, o su svei
kinimais pinigų Laisvei 
žmonės sudėjo net virš 
dviejų tūkstąnčių dolerių!

—Dac gud!
—Šiūr, gud! ’ O bankie- 

tas tai fojstklas! Kilbasų, 
kopūstų, čikinų, stotingų, 
keiksų, kavos. Net ir alaus 
užfundino geri žmonės. O 
ką tu, Saimon, nedėlioj ma
tei?

—Mano prisiega liepė 
man nuvažiuoti i Ričmonhil 
pamatyti Smetonos vaiską,' 
tai yra, piktuotojus. Suti
kau ant stryto vargamis-' 
tros švogerį, tai mudu ir 
nuvažiavome. Mano prisie
ga labai cekava, tai ji nori 
žinoti, kaip tas vaiskas fy- 
lina, ir kaip atrodo Smeto-. 
nos jenerolai.

—Tai ką tu gero matei?
—Nieko gero. Smetonos 

vaiskas jau krinka; aš mis- 
linu, tuoj jis visas nueis t 
paskui Smetoną, vadinasi,; 
jam bus kaput! Piktuoto- 
jų susirinko mažiau, kaip 
dviejų rankų pirštų, ale ir 
tie nefylino gerai. Piktavo 
keli; trys buvo įsivilkę Sme
tonos jenerolų juniformose, 
o kiti — paprasti galvarie- 
zai.

—Ale kodėl jie taip anks
ti parunino? Tu žinai, aš 
norėjau dar vieną sykį nu
sispjauti. Gerai atsikrankš
tė jau, na, ir skubėjau iš sa
lės, manydamas, kad jau 
spjausiu, tai spjausiu. Išei
nu, kad jau jų nėra f jau 
pabėgę. Nėra ant ko spjau
ti!

—Klausi, kodėl? Tai ilga 
istorija. Man sakė varga- 
mistros švogeris, — o jis 
žino daugiau, kaip aš, ba jis 
yra pusiau švento žmogaus 
giminė, — kad vienas iš tų, 
kurie nešiojo Smetonos je
nerolų jųniformą, buvo pa
bėgęs iš kreizauzės. Žinai, 
kreizės, tai vis nori būti je- 
nerolais! Pabėgo iš kreiz
auzės, gavo jenerolo j uni
formą ir atėjo čia piktuoti. 
Jam bepiktuojant, ateina 
viena leidė, gražiai apsi
rengusi, smart. Tai tas 
kreizė jenerolo juniformo- 
je ir pradėjo ją keikti. Tai 
ta leidė sako jam: “Geriant 
tu, kreize; tavo vieta kreiz- 
auzėj, o ne čia!” Tai.jene- 
rolas ir atsiminė, kad jo na
mai yra kreizauzėj, tai jis 
ir dūi, nešdinosi ten, kur jis 
priklauso. Ba bijojo: jei jį 
būtų kreizauzės sargai su

gavę, tai būtų gerai aptašę 
šonus. Žinai, nors ir krei
zė, ale vis bijosi. Tada pas
kui jenerolą ir kiti piktuo- 
tojai marš, ale dar ne visi!

—Šitaip!
—Šiūr, šitaip! Dar pa

siliko du piktuotojai: vie
nas jenerolas, o kitas pa
prastas durnius, nors*fis 
dar nebuvo paimtas į kreiz- 
auzę. Tada tas jenerolas 
užsimanė, na, kaip čia pa
sakyti, užsimanė, žinai, ko 
kaip kada gyvais daiktas už
simano. Pradėjo kojomis 
trypti ir nežinojo, ką dary
ti. Policmanas, kuris va- 
čino šitą jenerolą, suprato, 
kad jis čia nori daryti ką 
nors negražaus, kiauliško, 
ba nežino, kur eiti. Polic
manas buvo smart gai, tai 
sako: “Say, sako, tu Čia 
to nedarysi, tu, dojti bom! 
Čia čystas pleisas. Kogrei- 
čiausiai bėk ant Bušvik 
avenės ir ten pas pranciš
konų drukarnią ant saidvo- 
ko atlik tai; pranciškonai 
tave čia siuntė, tai tu jiems 
ir palik tą gastinčių, tu, 
stinkeri!” Na, tai jenero
las, raivydamasis ir trypda
mas ir nusmirdėjo a>as 
pranciškonų drukarnią. ^pa
siliko dar vienas, ale šis jau 
ne jenerolas, ale paprastas 
kreizė. Tai šis šitaip sakė: 
Už piktavimą man kunigai 
užmokėjo dešimt dolerių, 
tai dabar aš tą dešimtinę 
išmainysiu ant kito elemen
to, — ant snapso ir alaus. 
Ana, saliūnas jau atdaras, 
tai aš ten ir eisiu. Tai ir 
nu ve j o į saliūną — išmainy
ti dešimtinę .“ant kito ele
mento.” Ot, šitaip ir bai
gėsi jų piktavimas, anisti- 
gad.

—Ale aš nemačiau to ma
žiuko Hitlerio skapo? Ar 
tu jį matei? ?

—Nemačiau; aš. dilinu, 
kad jis jau paimtas į Kreiz- 
auzę. Ba jis, nabagas, seniai 
jau turėjo būti ten padėtas. 
Pralotas, aš mislinu, už jį 
lieps mums poterius kalbė
ti.

—Dac gud!z Papoteriau- 
kit! O kur tu paskui savo 
kūną padėjai nedėlioj?

—Paskui? Abudu su var- 
gamistros švogeriu grįžome 
į Williamsburgą, užėjome 
ant klubo, paskui dar šen- 
ten. Ale kaip grįžau namo, 
tai jau gerai fylinau ir mar 
no prisiega man nesigailėjo 
čirvų. Tada aš pūkšt į lo
vą, kaldra užsidengiau gal
vą, kad negirdėčiau prisie- 
gos pamokslo. Va, kaip bu
vo. Dacol!

—Denkių, Saimon, už
naujienas. tjp

—Jųvelkom, Džim! LAle 
aš tau turiu dar vieną svar
bią' naujieną pasakyti. '

—Kitą sykį pasakysi, Sal
mon'. Dabar aš esu labai 
bizi. Gudbai!

—Gudbai, Džim!

[vairios Žinios
NUSIKALTĖLIS DĖKOJA 

Už KALĖJIMĄ
New York. — Joseph X 

Kuduk pirmiau buvo nu
teistas kalėjiman už pašto 
siuntinių vogimą, bet palik
tas vieniems metams pasi
taisyti. Tad jis turėjo pa
sirodyti valdinėje pasitaisy
mų stotyje paskirtomis die
nomis. •

Jis praleido kai kuriuos 
pasirodymus ir, pagaliaus, 
girtas atėjo į stotį. Nuves
tas teisman, Kudukas prašė 
duoti jam 6 mėnesius kalė
jimo, “kad alkoholis išga
ruotų.” dr

Bet teisėjas paskyrė’jam 
tiktai 3 mėnesius kalėti. 
Kudukas už tai “susiries
damas” dėkojo teisėjui.
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Lietuviu tautos 
istorija

J <T^sa)
Net Kastiuškos sukilimo metu, kuomet, rodos, visa ką 

reikėjo paaukoti tėvynės išvadavimui, bajorų reikalai 
paėmė viršų. Patsai Kastiuška, nors buvo po didele pran
cūzų revoliucijos atsitikimų įtekme, per daug pasitikėjo 
bajorijos jėgomis. Vietoj visiškai atleisti tuos sodiečius, 
kurie eis tėvynės ginti, Kastiuška savo atsišaukime pa
siūlė sodiečiams tiktai laikiną baudžiavos dienų suma
žinimą.

Sodiečiai mažai teprisidėjo, ir sukilimas buvo nuveik
tas. Vienos bajorijos jėgų toli nepakako tėvynei išvaduo
ti ir bajorijos galybei susigrąžinti.

Pralaimėjusi sukilimą bajorija dar vaizdžiau pamatė, 
kad be sodiečių pagalbos ji neįstengs išvaduoti valsty
bės. Bet pajudinti sodiečius galima buvo tiktai davus 
jiems laisvę ir apšvietimo. Tatai didžiumai dabar buvo 
aišku.

Prie šito ragino taip pat laisvės dvasia, kuri iš Pran
cūzijos plačiai pasklido po visą Europą.

Bet didžiausiu akstinu geisti baudžiavos panaikinimo 
buvo gerai suprastą pačios bajorijos nauda.

Užtatai 19 šimtmečio pradžioje Lietuvos bajorijoje 
prasidėjo smarkus demokratinis judėjimas. Visa, kas su- 
(naningesnio ir prakilnesnio buvo Lietuvos bajorijoje, 
stovėjo už baudžiavos panaikinimą.

Didžiausias bruzdėjimas buvo Vilniuje, Lietuvos ap
švietimo centre.

i
Mokslininkai ir spauda išrodinejo baudžiavos kenks

mingumą ir reikalą ją panaikinti.
Karšta jaunuomenė reikalavo baudžiauninkų padėji

mą pagerinti vardan teisybės, laisvės ir žmoniškumo. 
Savo laikraštyje jaunuomenė skaudžiai išjuokdavo siau- 
raregius politikus, užkietėjusius baudžiavos šalininkus.

Dėliai to viso seimas, susirinkęs Vilniuje 1818 m., su
statė ir nusiuntė carui memorialą apie reikalingumą pa
naikinti baudžiavą.

Tiktai jezavitai ir nedaugelis bajorų, jų Šalininkų, ne
pasidavė tai srovei. Savo laikraštyje, kuris ėjo iš Poloc
ko, jezavitai prirodinėjo, kad visa kas reikią palikti se- 
noyiškai, kaip Dievas, esą, sutaisęs ir žmonėms paskyręs. 
* Tas demokratinis judėjimas pakėlė tarp pažangiosios 
bajorijos norą arčiau pažinti baudžiauninkus, jų gyveni
mą ir vargus. Atsirado reikalo rūpintis jų apšvietimu ir 
rinkti žinias iš jų gyvenimo ir kalbos.

Ta srovė turėjo didelės įtekmės ir lietuviškai tų laikų 
raštijai.

Visa Lietuvos bajorija buvo toli atsiskyrusi nuo liau
dies. Skyrė juos ne tik apšvietimas, turtai ir padėjimas 
visuomenėje, skyrė juos dar kalba. Kuomet bajorija bu
vo pasisavinusi lenkų kalbą, liaudis kalbėjo paniekinta 
ir šviesuolių jau nebevartojama lietuvių kalba.

Bet šitame buvo nemažas skirtumas tarp Aukštosios 
ir Žemosios Lietuvos. '

Lenkiška įtekmė ir kalba daug daugiau buvo įsivyra
vusi Aukštojoj Lietuvoj. Ypač Vilniuje, Lietuvos švieti
mo centre, ijr jo apskrityje lenkybė buvo giliai šaknis įlei
dusi. Iš čion lenkybė buvo plačiai prasiplatinusi po visą 
Aukštąją Lietuvą.

Kitaip Žemaitijoje, esančioj toli nuo lenkiškos centro 
įtekmės. Žemaičiai iš senovės- mėgo gyventi senovišku 
gyvenimu, mažai pasiduodami kitų įtekmei. Čion bajori- 
ja ne taip toli buvo atsiskyrusi nuo liaudies. Daugelis, 
ypačiai tarp neturtingesnių jų, dar senoviškai vartojo 
lietuvių kalbą savo namų gyvenime, nors viešai vartojo 
jau lenkišką.

Čion Žemaitijoj 18 šimtmečio pabaigoj ir 19 šimtme
čio pradžioje tarp šviesuolių prasidėjo savotiškas lietu
viškas judėjimas.

. Lenkų įtekmei vis smarkyn besiskverbiant Žemaitijon, 
žemaičių šviesuoliai, kad atsispyrus, suskato kelti savo 
prigimtąją žemaitišką kalbą, troško padaryti aną raštų 
kalba ir sutverti žemaitišką raštiją, kad neprivalytų gė
dytis savo žemaitiškosios kalbos, kaip prastos, raštams 
nevartojamos.

(Bus daugiau)
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Florida—Miami

Victoria Bar ■■ Tel. 82-9222
Savininkai

J. LAZAUSKAS ir J. DOVIDAITIS
ALUS, VYNAS ir UŽKANDŽIAI 

BLATZ ALUS ON TAP

y3530 N. Miami Ave., kampas 36th St.
Iš nortų važiuokite U. S. No. 1 keliu iki N. E. 36th St., 
sukite po dešinei ir už trijų blokų, kairėje, 
matysite VICTORIA BAR.
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CHICAGOS ŽINIOS Oetroitas-Florida Philadelphia, Pa.

Pasižmonėsite ir tuomi padė
site svarbiame darbe

Lietuvių Komitetas Gyni
mui Sveturgimių ruošia didelį 
mitingą su koncertine progra
ma sekmadienj, vasario 3, 
UE Hali, 37 S. Ashland Blvd.

Mitingas bus gynimui L. 
Brūsėikos, Andrulio ir kitų, 
ir abelnai prieš deportavimų 
isteriją.

Dainuos du chorai, bus so
listų dainininkų, šokikų ir tt.

Labai svarbu, kad šis mi
tingas būtų juo skaitlingiau
sias.

Vasario 3 būkite mitingė- 
koncerte, nes ir naudingai 
laiką praleisite ir gerą, svar
bų darbą paremsite.

—o—
Atliko labai gerą darbą

LLD Pirmosios Apskrities 
konferencijoje, pereitą sek
madienį, 20 delegatų pasira
šė sveikinimus Abner Green 
sutikimo ir pagerbimo L. 
Prūseikos, V. Andrulio ir ki
tų persekiojamų veikėjų, 
taipgi suaukojo .bylų vedimui 
$30. Apskrities komitetas dar 
žadėjo prie to darbo prisidė
ti. Tam tikslui ruošiamas ban- 
kietas.

Roselando Lietuvių Moterų 
Klubas aukojo tam tikslui

Nashua, N. H. Žinios
Unijų politinė veikla

New Hampshire vals. unijos 
rengiasi ne juokais prie šių 
metų rinkimų. Sausio 19 ir 20 
dienomis turėjo sušaukę visų 
šios valstijos darbo unijų susi
rinkimą ir diskusavo, kaip ge
riau prisirengti prie rinkimų 
ir kaip darbo žmones supažin
dinti su rinkimų problemomis. 
Delegatų ir šiaip dalyvių buvo 
virš 1,000. Buvo diskusuota 
gerai ir plačiai.

Prieita prie išvados, kad 
darbininkai turi tampriai susi
vienyti ir bendrai iš vieno visi 
kovoti. Tam darbui išrinktas 
komitetas iš 13 žmonių. Penki 
delegatai įėjo nuo Amerikos 
Darbo Federacijos unijų, pen
ki nuo CIO unijų ir trys nuo 
nepriklausomų unijų. Taip pat 
durys paliktos atdaros- dėl ki
tų unijų, jeigu tokių atsirastų, 
kurios norėtų prisidėti prie to 
bendro darbo.
Reikia žinoti, kad šioje vals

tijoje viešpatauja republiko- 
nai. Mat, didelių miestų šioje 
valstijoje nedaug., Mažuose 
miestukuose nėra unijų. Ten 
ir gyvuoja respublikoniška 
mintis. Ten nėra kam žmonėm 
nurodyti republikonų. blėdin- 
gumo dėl darbo klasės. Minė
to komiteto bus darbas ir pri
valumas pasiekti tų miestukų 
ir kaimų žmones.

CIO ir kitos unijos yra*su
rinkusios ir išleidusios re
kordus senatorių ir reprezen
tantų, kaip kurie Washingto
ne balsuoja. Ten parodoma, 
kur buvo įnešti biliai dėl dar
bininkų naudos, bet nepraėjo, 
nes tie žmonių išrinkti atsto
vai balsavo prieš. Svarbu, su
pažindinti visus žmones su 
tais priešdarbininklškais re
publikonų nusistatymais.

Taigi šis komitetas ir dar
buosis ir ragins visus unijistus 
darbuotis dėl geresnės ateities 
žmonijai. Pamatysime, ką pa
sieksime taip visi dirbdami.

Po šito visų unijų' bendro 
pasitarimo, CIO unijos turėjo 
savo susirinkimą ir diskusavo, 
kaip prieiti prie masių, su ko
kiu obalsiu galėtume išjudinti 
žmones, čia tai1 ir pasirodė, 
kad/mūsų vadai traukia ant 
Trumano kurpalio. Buvo klau
simas, kaip motinos ir tėvai 
žiūri į Korėjos karą, kur jų 
sūnus žūsta, ir kaip būtų gali
ma tą karą sustabdyti. Buvq 
visokių. išsireiškimų. Buvo 
minčių, kad karas turėtų būti 
baigtas kuo greičiausia. Gal

$25. Kai kurios narės dar pa
sižadėjo pasidarbuoti.

Tai labai pagirtina.
Minimas bankietas įvyks 

vasario 9, Chopin salėj, 1547 
N. Leavitt St. Tikietus jau' da- 
bar galite įsigyti pas komite
to narius ar “Vilnies” rašti
nėj. Narys

Važiuoju grybauti ir žuvauti
Gavęs progą išlysti iš fabri

ko dviem sąvaitėm laiko, nu
sitariau dar sykį aplankyti 
garsiąją ir gyvybių pilną Flo
ridą. šį sykį turiu daugiau lai
ko, negu anais metais kai va
žiavome Floridon. Mat, to 
fabriko gaspadoriai, kuriame 
aš dirbu, ačiū jiems, davė 
mums Naujų Metų “prezen- 
tą,” t. y. beveik visus paleido 
iš darbo dviem savaitėm. 
“Nėra darbo, būkite, namie.” 
Jei taip, tai pareikalavau, kad 
duotų man dar dvi sąvaites 
ekstra vakacijų, kad, kol gy
vas, galėčiau pamatyt “pasau
lį.”

Taigi, šį sykį važiuoju ne 
pamatyti Floridoje gyvenan
čius lietuvius, ir “bartis” su 
jais apie Floridos grožybes 
ir gerybes, bet, kaip aukščiau 
... ........ i ----------------- ;-------

Lawrence. Mass.
/

Redakcijos Atsakymai
Uetroitiečiams: — Mes ma

nomo, kad klubų vienybės ir 
salės klausimą daug sveikiau 
apdiskusuoti vietos organiza
cijose. Laikraščiuose to klau
simo neišspręsite. Vienų ki
tiems pastabos tik prie susi
pykimų prives. Todėl atleisi-1 
te, kad tuo reikalu polemiškų 
raštų Laisvėn tuo tarpu nedė
sime.

—o—

Maželiui Jonui: — Labai 
ačiū už rašinėjimą. Bet atlei
site, kad jūsų1 polemiško po
būdžio straipsnio apie Miką 
Detroitietį nedėsime. Galite 
jam asmeniškai susitikę pas
tabas padaryti.

Skandalas su arklienos 
bizniu

Sveikatos inspektoriams pa
darius ablavą ant Avondale 
Provision Co. patalpų, sukon- 
fiskuota 792 svarai mėsos. 
Sakoma, kad tai arkliena. 
Sveikatos departmentas įsakė 
tai kompanijai sulaikyti mė
sos pristatymą.

Lake apskrities inspektoriai 
susekė skerdyklą, kur buvo 
mušami arkliai.

Keliuose vidurmiesčio res- 
tauranuose buvo pardavinėja
mi hamburgeriai su geroka 
porcija arklienos.

Ablava ant Avondale kom
panijos buvo padaryta po to, 
kai restauranų savininkai pa
sakė, jog mėsą pirkę iš tos 
kompanijos.

Skandalas su arklienos ra
ketų vis labiau plečiasi.

Springfielde pravyta ,du 
šteitavi maisto inspektoriai.

Reporteris.

tada ir rinkimuose geriau sek
tųsi demokratams.

Buvo ir kitokių klausimų. 
Ar ne geriau būtų, kad tak
sai nebūtų keliami ? Ir kad 
tas graftas būtų sumažintas 
arba visai sunaikintas? Rei- 
kia, kad sugauti grafteriai 
būtų skaudžiai baudžiami.

Buvo ir tokių išsireiškimų, 
kad kitoms šalims duoti pa-' 
galbos tik ginklais ir amunici-, 
ja, bet neduoti kareivių, šičia 
buvo nurodyta, kad kur gink
lai ir amunicija eina, ten ir 
pinigai eina, kur eina pinigai, 
ten eina ir armija. Kur tik 
prisieina gelbėti kapitalistų 
turtus, ten siunčiama Ameri
kos armija. Bet susirinkimo 
pirmininkas vis tiek baltino 
Trumano politiką užsienyje ir 
namie. Girdi, tai, kas dabar 
dedasi, tik mažas dalykėlis, 
palyginus su tuo, kas dėjosi 
prie republikonų. Ale eiliniai 
nariai ir delegatai vis tiek 
spaudė viršininkus visokiais 
klausimais. Išėjęs iš kantrybės 
pirmininkas suriko, kad geriau 
būtų pasiųsti atominę bombą 
ir mesti ant Rusijos ir suly
ginti viską su žeme. Tai, gir
di, būtų apsidirbta su komu
nizmu, ii* greičiausia ir leng
viausia.

Kada jam buvo pastebėta, 
kad Rusija irgi turi atominę 
bombą ir galėtų čia numesti 
ir viską sunaikinti, gal ir jį 
patį, tai pirmininkas nieko 
neatsakė. Ant to klausimo ir 
susirinkimas užsidarė.

Vakare įvyko didelis suėji
mas ir vakarienė, kur dalyva
vo virš 1,500 žmonių.

Unijistas

John Savickį išleido iš ligo
ninės su kulka. Daktarai pa-^ 
tarė neimti kulkos, nes pavo
jinga.

John Savickį dar pernai 
■susiprovojo su vienu italijonu, 
girti būdami. Itali jonas 62 
metų, o Savickis 32 metų. 
Italijonas turėdamas pistolie- 
tą paleido šūvį į Savickį ii4 
peršovė pavojingai. Tris mė
nesius išbuvo ligoninėje.

—o—
Vienuolika suareštuota už 

nelegališką praktikavimą me
dicinos. Prisipažino kaltais, 
sumokėdami $1,200. Negalė
dami gauti leidimo, manė biz
nį daryti be leidimo.

—o—
Plėšikas turėjo sunkiai pra

kaituoti ir be naudos. Įlindęs į 
Sportsmen’s Cafe po No. 103 
Lawrenc'e St. bandė pasinau
doti dviemis mašinomis 
grojimo ir cigarečių. Bet nie
ko nerado. Mat, pinigai buvo 
.išimti ^pirmiau.

—o—
Dominic iNicalisi, 63 metų, 

amžiaus senukas, gavo 30 
dienų į pataisos namus. Mat, 
vyras nuėjęs į teatrą ant Es
sex St., prisėdęs prie jaunos 
moters, pradėjo jai čiupinėti 
apie blauzdas. Moteriškė davė 
pastabą, kad jis taip nedary
tų, bet senis nepaklausė. Ta
da teatro savininkas pašaukė 
policiją, kuri jį nuvedė į poli
cijos stotį. Teisme prisipažino 
kaltu. Tai ot, už jaunų blauz
delių čiupinėjimą dabar senis 
turės 30 dienų prakaituoti. 
Tam seniui reikia geros tabo
kos.

—o—
John J. Buckley, majoras, 

lankosi pas biznierius, dirb
tuvėse ir darbo organizacijo
se, kad kaip nors būtų gali
ma pagerinti Lawrence indus
triją. Taip pat lankosi ir pas 
bankierius. Kai užbaigs savo 
apsilankymą, tai paskelbs re
zultatus. Atrodo, kad majo
ras nemiega. Nori Lawrence 
pagerinti padėtį.

Tai ne juokai: jau dabar 
čionai randasi 20,0'00 bedar
bių. O kas diena dar vis dau
giau dirbtuvių uždaroma, čia 
ęlabar tokie maždaug laikai, 
kokie buvo visoje šalyje velio
niui Rooseveltui užėmus pre
zidento vietą. Daug vargo tu
rėjo, kol padėtis vėl buvo pa
statyta ant kojų.

—o—
Du jaunuoliai' sugauti va- 

giant March of Dimes dėžu
tės. Tai blogai. Juk tie dešim
tukai yra sudėti geram tiks
lui. Jaunuoliai turėtų tokiu 
.blogu darbui neužsiimti ir dar 
kitiems pasakyti, jog tai ne
gražu. Minėti jaunuoliai, žino
ma, bus teisiami ir gaus pabū
ti pataisos namuose.

—o—
Pasimirė Martha Stravins

kas, našlė, pusėtinai ilgai sir- 
gus. 42 metus gyveno Lawren
ce. Buvo mirusio Prano Stra
vinsko moteris.

Amžinai ilsėtis Marthaį,, o 
giminėms nuoširdi užuojauta.

• S. Penkauskas

suminėta, — važiuoju gry
bauti ir žuvauti. Mat, drg. 
Charles Tamošiūnas iš Miami 
Florida važiavo /grybauti net 
Detroitan. O Vėliau, kores
pondentas įš^ Miami pranešė’ 
“Laisvėje,” kad Tamošiūnas 
parsivežė daug grybų, ir kad 
Floridoje visai nėra grybų. 
Bet kadangi aš vistiek neno
riu tikėt floridiečiams, tai va
žiuoju persitikrint. Manau, 
kad ten yra grybų — gražių 
ūmėdžių, tik reikia mokėt 
grybaut, žuvų irgi yra viso
kių, tik ir jas reikia mokėti 
pasigauti. Saulės spindulių 
taip pat netrūksta. O apie ki
tus dalykus, žino floridiečiai.

Dar noriu pažymėt apie 
vieną keistą dalyką, būtent: 
kai tik pasklydo gandas, kad 
aš važiuoju Floridon, tai tūli 
žmonės pradėjo teirautis, gir
di, “ar Mikas labai serga ?” 
O kuomet gavo atsakymus, 
kad ne, visai neserga, tai jie 
vėl sako: “bet mes girdėjo
me, kad jis važiuoja Flori
don.” Vadinasi, pas tūlus 
žmones yra toks supratimas, 
kad kas tik važiuoja Floridon, 
tai jau yra sukrypėlis, ir va
žiuoja gydytis. Tai mat, kaip 
tūli žmonės įsivaizduoja Flo
ridą.

Jei kokia nelaimė neatsitiks 
arba jei krokodilius neprarys, 
tai gal sugrįšiu atgal Det
roitan? Ir jei pamatysiu žin
geidžius dalykus, tai gal para
šysiu “Laisvėn.” Apie brolius 
lietuvius neberašysiu, nes jie 
pyksta už parašymą.

Mikas Detroitietis

NELEISTINI BUČKIAI
Kairo, Egiptas. — Egip- 

tiniai įstatymai uždraudžia 
viešose vietose bučiuotis 
negiminems vyrams su mo
terimis.

Vienas jaunas vyras pa
bučiavo langelį traukinio, 
atsisveikindamas išvažiuo
jančią savo merginą. Už 
tai buvo areštuotas ir pini
giniai nubaustas.'

Teisėjas surado, kad:
—Jis turėjo * kriminalinį 

tikslą, nes norėjo' pabu
čiuoti merginą, ir tiktai 
langelio stiklas neprileido.

(Tąsa iš antro pusi.)
Su p er intendentas j ą
no, sakydamas, “važiuok. 
Aš nematau tame tau jokio 
pavojaus.” Nes gatvekąryje 
jau sėdėjo ir du kiti keleiviui J 
vienas senyvas vyras, kitas 
jaunas vaikinas.

Kada gatvekaris privažiavo 
miesto liniją ir labai tamsią 
vietą, tuomet vyras pasikėlęs 
nuo sėdynės nuėjo pas gatve- 
kario vairuotoją ir pareika
lavo, kad ji sustabdytų moto
rą. Mrs. Parks atsisakė tai 
padaryti. Tuomet užpuolikas 
parmetė vairuotoją ant grin
dų, ir pats sustabdė motorą. 
Tuomet senyvas vyras atbėgo 
su jaunu vaikinu į pagalbą 
prie Mrs. Parks. Bet pagal
bos negalėjo suteikti be gink
lo rankoje. Užpuolikas peiliu 
perpiovė gelbėtojui ranką į 
dvi vietas, ir išstūmė laukan 
abudu. Tada užpuolikas pri
vertė Mrs. Parks pavažiuoti 
kiek toliau prie geležinkelio 
ir seno ahglių sandėlio. Pa
ėmęs Mrs. \Parks savo glėbin, 
nusinešęs toliau, atėmė iŠ jos 
pinigus, laikrodėlį, ir 3 syk ją 
išžagino, išmesti iš gatvekario 
aniedu keleiviai pranešė 
apie tą įvykį policijai. Ne ilgai 
trukus, atvyko didelis būrys 
policistų, su didelėm baterijų 
šviesomis. Užpuolikas pama
tęs šviesą paleido moterį ir 
pabėgo. Mrs. Parks šiaip taip 
atėjo prie arčiausiai esančio 
policisto, nukankinta, išgąs
dinta, apalpo ir sukniubo ant 
šlapios žemės. Ji tuojau tapo 
nugabenta į ligoninę, šimtai 
ieškotojų, civilių ir policijos 
apsupo, dideliu ratu pelkėtą 
vietą, bet piktadario nepavy
ko surasti.

Tik už poros dienų detek
tyvai suėmė net keturis. Mrs. 
Parks vieną iš suimtųjų atpa
žino, kad tas pats. Bet pama
čiusi antru kart savo užpuoli
ką, vėl. apalpo, ir negalėjo 
kalbėti. Transporto CIO uni
jos prezidentas P. W. Rourke, 
•pareikalavo, kad kompanija 
padėtų po du darbininkus ant 
kiekvieno gatvekario. O jei 
ne, tai net streiku pagrąsino. 
Kompanija gi atsakė: Jeigu 
ji padės po du darbininkus 
ant kiekvieno gatvekario, *tai 
bus priversta pakelti aukštes
nį fėrą. Pregresas

Hartford, Conn

Tetos Turtai
Trijų Veiksmų Komedija
Stato scenoje ir suvaidina

Laisves Choro Teatrale Grupe
Įvykš Sekmadienį

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
mediją. , ; ’/. •

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vemon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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NeHYork()^/Wžf ZlnlotIš Lietuvos
Istorinių ir archeologinių 
paminklų pasportizacija

Vilniuje yra daug istorinių 
ir archeologinių paminklų, 
kurie yra susiję su Rietuvių 
tautos ekorrominių-visuornoni-
nių santykių vystymusi, jos 
demokratiniu, revoliuciniu ju
dėjimu, kova dėl Tarybų val- ,ę “ 
džios. Ligi šiol šių paminklų 
tyrinėjimas nebuvo sistemati
zuotas, no visi jie yra išaiš
kinti.

šiomis dienomis pradėtas 
minėtų paminklų išaiškinimo 
ir pasportizacijos darbas. Tuo 
tikslu sudaryta komisija, Į 
kurią įtraukti Lietuvos istori
jos instituto, Istorijos-revoliu
cijos muziejaus, Kultūros- 
Švietimo įstaigų komiteto isto- 
rinių-archeologinių paminklų 
apsaugos skyriaus, Vilniaus 
miesto kultūros-švietimo dar
bo skyriaus ir Vilniaus krašto
tyros muziejaus bendradar
biai. V. Merkys

Istori j os-revol i u ei j os m u z i e- 
jaus vyr. mokslinis bendra
darbis.

J* Žemaitės mirties 30-osioms 
metinėms paminėti

VILNIUS, 1951 XII: 8 d.— 
Vilniaus visuomenė pažymi 
lietuvių liaudies rašytojos Ju
lijos žemaitės 30-ąsias mirties 
metines.

Rašytojų sąjungos rūmuose 
įvyko Lietuvos TSR Tarybinių 
rašytojų sąjungos ir-Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos lite
ratūros instituto surengtas Jur 
lijos žemaitės mirties 30-ųjų 
metinių minėjimas.

Minėjimą atidarė respubli
kos Tarybinių rašytojų sąjun
gos valdybos pirmininkas J. 
Šimkus.

' Pranešimą “Įžymioji lietu
vių liaudies rašytoja J. že
maitė” padarė Lietuvių litera
tūros instituto aspirantas S. 
Rastenienė. To paties instituto 
mokslinis darbuotojas S. žal- 
dokas padarė pranešimą “J. 
Žemaitė apie Ameriką.”

Lietuvių liaudies rašytojos 
J. žemaitės mirties metinėms 
paminėti Lietuvos TSR Moks
lų akademijos Lietuvių litera
tūros institutas paruošė apie 
J. žemaitę ęilę straipsnių.

Tarprespublikinė durpininkų 
konferencija

“VILNIUS, 1951-XII-8 d. — 
Pasibaigė dvi dienas Vilniuje 
trukusi jungtinė mokslinė 
konferencija, skirta durpinin- 
kystės išvystymo ir durpių iš
naudojimo klausimams aptar
ti. Konferenciją suruošė LTSR 
Mokslų akademijos Geologi
jos ir geografijos, Chemijos 
ir cheminės technologijos ins
titutai kartu su Baltarusijos 
TSR Mokslų akademijos Dur
pių institutu.

Mokslinę konferenciją ati
darė Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos tikrasis narys 
prof. Bieliukas. Konferencijo
je buvo padaryti 9 moksliniai 
pranešimai. Tris pranešimus 
skaitė Baltarusijos TSR moks
lininkai. Didelio dėmesio susi
laukė Baltarusijos TSR Moks
lų akademijos Durpių institu
to durpių fondo vedėjo, bio
logijos’ mokslų kandidato Po- 
dobličenko pranešimas, kuria
me jis nušvietė Baltarusijos 
laimėjimus vystant durpinin- 
kystę ir papasakojo, 
ką d į/T b a r e s p u b 1 i- 
kos mokslininkai durpinin- 
kystės srityje. LTSR žemė> 
ūkio ministro pavaduotojas, 
žemės ūkio mokslų kandida
tas Kolcovas padarė praneši
mą “Durpių pritaikymo pers
pektyvos Tarybų Lietuvos 
laukų tręšimui;” M. Urbutis

Ar jau kėsinasi ant Dariaus ir 
Girėno paminklui statyti pinigų?

Šaunus įvyko dienraščio
Laisves banketas

PRANEŠIMAI

Sausio 24 d. Clevelando 
smetoninęje Dirvoje koresp. 
iš New Yorko skaitau’tikrai 
įdomų ir visuomeniškai svar
bų dalyką. Kas nors čia turi 
budėti. Pasirodo, kad kas 
nors jau kėsinasi pasiglemžti 
Dariaus ir Girėno paminklui 
statyti iš žmonių surinktus pi
nigus.

Minėtoje koresp. kalbama 
apie sumanymą New Yorke 
statyti “lietuviškus namus.” 
Sakoma, kad jau ir susirinki
mas buvo tuo reikalu atlaiky
tas ir jau komisija namų sta
tymu rūpintis sudaryta. Ir sa
koma :

Manoma, kad čia dar prisi-

dės ir Dariaus Girėno pamink
lui statyti komisija, kuri savo 
surinktąsias aukas investuotų 
į šiuos projektuojamus Lietu
vių Namus.”

Ką apie tai žino Dirvos ko
respondentas? Ar Dariaus ir 
Girėno paminklui statyti ko
misija jau- yra davus pažadė
jimą iš visuomenės surinktus 
pinigus į tuos “namus” inves
tuoti ?

Prašyte prašosi, paaiškini
mas: Visuomenei svarbu žino
ti, nes juk visuomenė yra su
darius tuos tūkstančius dole
rių, kuriuos kontroliuoja pa
minklui statyti komisija.

. Vietinis

Tarp lietuvių
Mitzi Bovinas, LMS darbuo

tojo Vinco žmona, išvyko šal
čių laikotarpį praleisti Flori
doje. Pernai jinai ten pabuvo
jo pirmu kartu ir džiaugėsi 
pataisiusi sveikatą, tad ir iš
vyko viltyje, kad ten buvimas 
padėsiąs išvengti žiemos se
zonu dažniau* pasitaikančios 
nesveikatos.

Nei kiek ne mažesniu aks
tinu ten keliauti, žinoma, yra 
ir tas faktas, kad jų duktė 
Frances ten dirba ir gyvena 
jau apie metai laiko. Brookly- 
niečiai linkime joms tenai lai- 
mės, bet dar daugiau linki
me sugrįžti. Kitaip mes čio
nai neteksime ne tiktai jų 
dviejų, bet ir Bovino — argi 
vienas atsilaikys prieš dviejų 
gražių ir gerų moterų viliones.

—o—
Frank ir Olga Reinhardt 

prieš tūlą laiką buvo nuvykę 
į Buffalo atlankyti jo brolį 
Adolfą ir brolienę Louise, 
naujakurius, neseniai atvyku
sius iš Vokietijos, taipgi naš
lę brolienę Helen Reinhardt, 
pas kurią naujakuriai atvyko. 
Louise yra Helenos sesuo, He
len juos atsikvietė.

Reinhardtų naujakuriai nė
ra dipukai ta prasme, kaip 
dauguma kitų. Gyvenę Vokie
tijos pasienyje, jie turėjo ar
timųjų abiejose pusėse sienos. 
Kuomet buvo paskelbta re- 
patrijacija, jie pasirinko lik
tis po Vokietija. Pažadų na
ciai negailėjo. Atviliotus taip 
pat mokėjo panaudoti — jau 
53 metų būdamas Adolfas 
buvo nacių paimtas militariš- 
kon tarnybon. Vokietijoje ne- 
sijausdami pilnai namiškiais, 
atvyko /Amerikon.

—o—
“Suvažiavime nebuvau, bet 

pasveikinimu neatsiliksiu nuo 
kitų. Užrašykite Laisvei $3 
dovaną varde mano sūnaus 
Leonardo. Niekur negaliu jį 
užmiršti,” gailiai atsidususi 
pasakė brooklynietė Mrs. Ann 
Zurnis, atvykusi į Laisvės me
tinį banketą.

Kas gi galėtų užmiršti savo 
brangiausią turtą, savo vai
kus. Laisvės iškiloje radosi 
motinų, kurios neteko sūnaus 
kare prieš fašizmą. Radosi ir 
tokių, kurių sūnūs dabar ran
dasi tarnyboje ir stumiami to
lyn nuo namų, kur nors tolyn 
į svetimus kraštus, kariauti 
prieš mums nieku neprąsikal- 
tusius žmones.

Tos pastarosios motinos y- 
pačiai pasijuto įžeistomis 
kuomet jas, einančias į suva
žiavimą, pasitiko tie keli 
skarmaluoti hitlerininkų auk
lėtiniai, lietuviškų klerikalų 
pasiundyti pikietuotojai. Pirm 
suvažiavimo jie slankiojo 
prie namo ir koliojo ateinan
čius žmones.

Šį kariką jie neilgai tebuvo. 
Protingesnieji naujakuriai ne- 
besiduoda stumdomi, neatėjo

Giriasi žiną blogumus
New Yorko valstybinė lab

darybei pri žiūrėti komisija 
paskelbė žinanti vardus 180 
atskirų asmenų ar šeimų, ku
rioms nereikėję valdinės lab
darybės pašalpos, bet ją gavę 
1950 metais.

Tai išgirdęs, miestinės lab
darybės viršininkas McCarthy 
pareikalavo, kad valstybinė į- 
staiga tuojau jam suteiktų 
tuos vardus.

Skeptikai, tačiau, į tai žiūri 
abejingai. Ne dėl to, kad nesi- 
rastų nereikalingai gavusių 
pašalpos. Tam tiki visi. Ta
čiau abejojama ar viena įstai
ga kooperuos su kita. Spėlio
ja, kad gal tie įtarimai ir rei
kalavimai esą tiktai pasėka 
partinio karo. Mat, vieni sto-> 
ja už tai, kad skelbti visų 
pašaipgavių vardus. Kiti sako, 
kad tai prilygtų nelaimės iš
tiktų teisingų šeimų pastaty
mui žemiau elgetos tiktai dėl 
to, kad randasi x norinčių iš
maldauti, nors jiems išmaldų 
ir nereikėtų.

Pagaliau, ar verta smerkti 
atskirą išmaldautoją ? Išmal
da, jeigu ji nereikalinga pra
gyvenimui, yra pelnas. O pel
nytis mūšų visuomenėje skai
tosi garbinga. Tai išdavas mū
siškės santvarkos, taip ameri
koniškas, kaip nebetenkąs sa
vo galios vienas centas.

Streikieriai galį 
gerai svaidyti

New Yorke spauda rašo, 
kad Associated Oil Co. streik
laužiams, užsidariusiems ša- 
poje, Bayonnėje, darosi ries
ta. Jiems maistą bando prista
tinėti net helikopteriais. Bet 
streikieriai esą taip geri svie
dinio mėtytojai, jog galį pa
taikyti akmeniu net už šimto 
pėdų. Tie helikopteriai negalį 
žemai nusileisti. O iš aukšto 
streiklaužiams metami siunti
niai kartais pataiką streikie- 
riams.

Firmai nuostolis, o jos ver
gai nepatenkinti patarnavimu, 
kuris iš anksto buvo jiems už
tikrintas.

Gal bus pigu, bet 
sunku pasiekti

Skelbiama, kad ant New 
Jersey tūlų kelių kainų karas 
nuvarysiąs gasolino galioną 
net žemiau 15 centų. Bet new- 
yorkiečiams tas nupiginimas 
neteikia jokios paguodos.

Bronxietis George Meyler 
tapo užmuštas traukinio 42nd 
St. stotyje, New Yorke.

pikietuoti. Ir tai saujelei atė
jusių pritrūko ūpo šumyti, 
kuomet niekas jų nepaiso, ma
siniai eina į suvažiavimą ir 
dar skaitlingiau,į banketą.*

ž. R.

Laisvės metinis banketas 
sausio 27-tą įvyko, pagal ge
riausias jo tradicijas — ma
sinis, vaišingas, su programa 
ir su svečiais iš toliau. Sykiu 
sn richmond-hilliečiais ir broo- 
klyniečiais vakarieniauti pasi
liko nemaža grupė svečių iš 
kitų miestų, suvykusių į suva
žiavimą.

Pirm banketo, tos pat Li
berty Auditorijos patalpose, 
buvo įvykdyti Lietuvių Koope- 
ratyvės Spaudos Bendrovės ir 
dienraščio Laisvės suvažiavi
mai. Apie tai jau buvo rašy
ta Laisvėje, tad .čia nekarto
siu. Tačiau sunku iškęsti ne
priminus už vis svarbiausius 
punktus:

Suvažiavimai buvo gausūs 
dalyviais. Laisvei sukelta virš 
$2,000 pasveikinimais ir už-

girta dienraščio išlaikymui ir 
šiėmet sukelti $10,000 fondą.

Bankete, baigiant skanią 
vakarienę,. Laisvės gaspado- 
rius Pranas Buknys pakvietė 
tarti žodį keletą atvykusių iš 
toliau svečių. Kalbėjo Povilas 
Bechis iš Great Neck, Elena 
Merkienė ir Julia Šmitienė iš 

j Philadelphijos, K. čiurlys iš 
Elizabeth, Stasys Rauduvė iš 
Pittston, Antanas Matulis iš 
Jersey City, Kazys Stepona
vičius iš Cliffside (ir gal kai 
kas kitas). O užbaigai dainos 
solistas Leonas Yonikas,
akompanuojamas muziko
Frank Balevičiaus suteikė dai
nų. Publika juos šiltai įverti
no.

Vėliau, Jurgio Kazakcvi-’ 
čiaus orkestrui grojant, šo
kiuose sukosi jaunieji, nenusi
leido jiems, ir senimas.

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kuopos susirinkimas 

j vyks vasario 3 d., toj pačioj vieloj, 
kaip visuomet. Prasidės 2:30 vai. po 
pietų.

Prašome 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 respublikosAsusiedijoj ir artimai 
giminingos. — Todėl šiame susirin
kime prašome būti visus.—Komite
tas. (21-22)

ELIZABETH, N. J.

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)

Pašildė aštry įstatą 
prieš narkotiką 
pardavinėtojus

New, Yorko Valstybės Sei
meliui pasiūlyta išleisti naują 
įstatą, kuriuo einant trečiu 
kartu pagautas ir teisiamas 
už pardavinėjimą narkotikų 
asmuo būtų nubaudžiamas 
kalėjimu visam amžiui.

Seimelis taipgi jau užgyrė 
du bilius, kuriais einant jau
ni prasikaltėliai narkotikų 
vartotojai būtų verstinai gy
domi. Ir nutarė pratęsti vie- 
neriems metams generalio 
prokuroro komisiją tyrinėji
mui verslo narkotikais.

Vieni taksai gal 
pakeis kitus

Majoras Impellitteri praė
jusį pirmadienį prašė Valsty
bės Seimelio leisti . miestui 
taksais gauti $89,000,000 dau
giau, negu dabar miestas turi 
teisę gauti.

Majoras sutikęs nusileisti 
taksų ant pirkinių klausimu. 
Lai liksis tiktai 2 nuošimčiai, 
sako jis. Bet atpildui tos su
mos ar daugiau turį būti pa
kelti biznio taksai, kuriuos 
biznieriai visuomet užskaito 
ant prekių. 'Pik jie nebūtų 
taip aiškūs, neerzintų pirkėjo, 
kuris juk turi balsą.

Visokia verslo (biznio) 
apyvarta ir dabar yra aptak- 
suota vienu penktadaliu vie
no nuošimčio. Pakeltieji vers
lo apyvartos taksai būtų pusė 
vieno nuošimčio.

Pamoka tapo tiktai 
burnos aušinimu

J ponios Scott Scammcl, 
turtingo advokato^ žmonos 
butą New Yorke atėjo plėši
kas nešinas peiliu. Tikėdama 
į žmogaus* prigimties gerumą 
moteriškė visokiais budais į- 
kalbinėjo, kaip nedora yra 
būti plėšiku. »

Plėšikas, sako ponia, nors 
ir nekantriai, per pusę valan
dos klausėsi jos pamokslo. Ta
čiau paskiau, pagyręs ją už 
gerą iškalbą, pasakė esąs pa
mokslo nereikalingas.’ Jam 
reikią, tiktai turto. Ir išsinešęs 
$100,000 vertės brangakmenių. 
O ją palikęs drabužių spinto
je, sūrištą. Vėliau jos šauks
mą išgirdo tarnaitės ir ją pa
lių osavo. _

Prašo skubios paramos 
apsigynimo bylai

Artėjant vėliausių Slnith į- 
stato aukų bylai, apsigynimo 
fondo, vedėjai atsišaukė sku
bios ir gausios paramos tam 
fondui. Prašo, kad vasario 
mėnesio laikotarpiu, iki kovo 
trečios, būtų sukelta $100,000.

Skubiausiomis, pirmiausio
mis ant teismų kalendoriaus 
yra newyorkiečių ir pittsbur- 
ghiečių bylos, kurių išvados, 
menama, daug atsilieps į kitas 
tos rūšies bylas.

New Yorko Valstybės Ca
tholic Welfare Komitetas pa
reiškė protestą prieš gerini
mą valstybinio ištuokoms į- 
statymo. Priešinsis dėl to, kad 
katalikų dvasiškija visiškai 
priešinga divorsams.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO *

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti ISO Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

■»
Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y.LAISVĖ

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 . kp. susirinkimas 

jvyks 3 d. vasario (Feb.), 1952, 3 
vai. po pietų, 1150 N. 4th St. Pra
šomi ateit ir užsimokėt duokles už 
pereitus ir šiuos metus. Yra dar 
apie 13 narių, kurie nemokėjo per
eitais motais. Ir turim padaryt ta
rimą, kad subendrint abi kuopas dėl 
geresnio veikimo ir skaitlingesnių 
susirinkimų. Visi ir visos būkite su
sirinkime 3 d. February. — Sekr.

1 (22-23)

Prisipažino kaltas 
loterijų rakete

I ———

Brooklynietis Joseph Rug
giero, 36. metų, jau teismui 
prasidėjus prisipažino " kaltu 
vykdyme nelegališkų loterijų. 
Jisai pirmiau buvo to užsigy- 
nęs. Prisipažinimu, menama, 
jis tikisi sumažinti sau baus
me. /

ELIZABETH, N. J. 1
Pranešimas LDP Klubo nariams. 

Dėlei įvairių kitų lietuviškų organi
zacijų parengimų, mes kelintą mė
nesį negalėjome laikyti metinio su
sirinkimo. šiuomi pranešame, kad 
LDP Klubo metinis susirinkimas 
jvyks klubo kambaryje vasario 3 d. 
(Feb.), 2 vai. po pietų. Svarbu vi
siems klubiečiams dalyvauti bent 
sykį į metus. Palikite asmeniškus 
bent kokius darbus ir dalyvaukite 
klubo susirinkime. — LDP Klubo 
Valdyba. (22-23)

REIKALAVIMAI 
HELP WANTED

MALE
MACHINIST 

EXPERIMENTAL4 *

Reikalingas patyręs mašinistas, 
sample maker, dirbti su inžinierių 
iš sketches, galintis pats nusistatyti 
ir operuoti visokių rūšių mašineriją, 
skaitantis blue print. Nuolatinis il
gam terminui darbas, liberališka 
mokestis. Kompanija apmoka gy
dymosi, daktaro plans, apmokame^ 
šventes ir vakacijos. Šaukite: k

Yellowstone 2-3400. (20-22®

Generalių Sesijų teisme bai
giama byla tų buvūsių gaisra- 
gesybos viršininkų; kurie kal
tinami išgavinėję iš kontrąkto- 
rių kyšius už davimą leidimų 
įvesti aliejinius pečius.

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

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

(20-24)

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas. -
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-0283

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku 
ir Chauffeur’iu

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

Direktorius
, L. TICIINIAVIČIU8

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951
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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

Matthew A

V

<l>

>

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394*398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2*5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.}, 

Tel. EVergreen 7-6868

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

............. ■""" .................., ' .....) ........... ............................ ......... . >  ,i 1i*w
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