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L. Pruseikos byla.
St. Strazdas “liudijo.”
Ar socialistuose dar yra 

likę žmonių?
Judošiaus likimas—-žinomas
Prūseika turėtų atvykti 

pas mus.
“Tetos turtai” Hartforde.

Rašo R. MIZARA

Na, tai ir turime!
Socialistas Stasys Strazdas, 

vienas Keleivio redaktorių, 
nuvyko į Chicagą liudyti teis
me pries Prūseiką.

“Pirštu parodė i Prūseiką, 
sakydamas, kad jį daug kartų 
matęs kom. partijos susirin
kimuose, matęs, jo partijos 
nario kortelę, su juo kartu gy
venęs viename bute daugelio 
metų laikotarpy...”

Šitaip rašo Naujienos.
Beje, Strazdas nusivežė 

savo kortelę, kurią buvo 
vęs, kai buvo kadaise Įstojęs! 
į komunistų partiją.

ir 
ga-

Srazdas — socialistas, vie- 
J nas jų organo redaktorių.

Strazdas, susiėdęs . 
Grigaičiu, kadaise socialistus 
buvo palikęs ir įstojo Į komu
nistų partiją.

Ko jis ten buvo Įstojęs? i 
Dabar jau aišku!...
Vėliau jis, sklokai atsira

dus, buvo “kairesnis už ko-
• munistus”, — jis buvo trockis- 

tas.
Paskui ir vėl sugrįžo pas 

socialistus.
Pagaliau atitiko kirvis ko

tą : Dabar Strazdas susirado
I naują profesiją — Budenz’o 

t* profesiją.
Na, ir jis darda.

/ Ką Strazdas darys su tais 
30 sidabrinių, liekasi palauk
ti ir pamatyti.

Burma planuoja prašyti 
Kinijos talkos, kad galėtų 
išvyt Čiango įsiveržėlius
Dar sykį kreipiasi į Jungt. Tautas, 
— padėti išvaryt čiangininkus

Paryžius. — Burma pra
nešė, jog tariasi prašyti Ki- 

i nijos Liaudies Respubliką, 
kad padėtų išvyti Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
kariuomenę iš šiauriniai - 

su P. rytinio Burmos ruožto.
Burmos delegatas U Zaw 

Lin sakė Jungtinių Tautų 
seimui, kad jeigu jos ne
duos Burmai pagalbos prieš 
čiangininkus, tai neliks ki
tokios išeities, kaip tiktai

Kuomet Kinijos komunis
tai - liaudininkai supliekė 
Čiang Kai-šeko armiją, tai 
apie 10,000 čiangininkų ka
riuomenės perbėgo per sie
ną į Burma. Ten jie plėšia, 
žudo gyventojus ir laiks

Perša sriubos virtuves 
Detroito bedarbiams

Lankėti Strazdui ką nors 
brogesnio už tą, ką jis pasi
rinko, negalėtų net ir didžiau
sias jo priešas.

yraAr tarp socialistų dar 
pasilikusių žmonių ?

Jei tokių yra, dabar laikas 
jiems pagalvoti, — pagalvoti 
jie privalėtų.

Nejaugi jie sutiks, kad ju- 
došiai juos vadovautų?

Ką gi, pagaliau, mano, ką 
galvoja St. Kairys-Kamins- 
kas?

Ką sako Kipras Bielinis?
Juodu juk, be abejojimo, 

yra susipažinę su praeitimi; 
juodu žino Judošiaus padėtį 
žmonijos istorijoje.

Ką juodu dėl to mano?!

Detroit. — Miesto tary
bos narys John Wojtylo siū
lė atidaTyti sriubos virtu
ves Detroito 
pamaitinti, 
skirti tam 
iždo.

Detroite 
150,000 ar 
biu. v

bedarbiams 
Reikalavo pa
lesti iš miesto v

skai č i u o j a m a 
daugiau bėdar-

Japonų policija jau 
atvirai bus armija

Leono Pruseikos teismas 
atidėtas iki šių metų kovo mė
nesio 3 dienos.

Per tą laiką mūsų visuome- 
privalo stoti jam talkon: 

padėti, — medžiagini^ 
moraliai — apsiginti.

Butų labai gera, jei Leonas 
Prūseika galėtų atvykti, kad 
ir trumpam laikui, į rytines 
valstijas ir čia papasakoti sa
va draugams apie savo-bylą.

ir

Tokio, Japonija. — Japo
nų premjeras Yošida pra
nešė savo seimui, kad va
dinamoji valstybinė Japo
nijos policija bus greitai 
pertvarkyta į 110,000 vyrų 
“apsigynimo korpusą,“ tai 
yra, į armiją.

Sovietų Sąjunga jau se
niai nurodė, kad ta japonų 
“policija” iš tikrųjų yra ar
mija. Taip Amerika iš 
anksto leidus Japonijai gin
kluotis prieš Sovietus.

nuo laiko daro įsiveržimus 
į Kiniją; o kai pamato Ki
ni j kariuomenę, tai dumia 
atgal Burmon.

Sovietų Sąjunga įtarė, 
kad Amerika ginkluoja 
tuos čiangininkus.

600 milijonų pasirašė 
taikos reikalavima

Paryžius. — Jau 600 mi
lijonų žmonių įvairiuose 
kraštuose pasirašė pareiš
kimą, reikalaujantį, kad 
penkios didžiosios valstybės 
padarytų taikos 
kaip praneša 
Taikos Tarybos

sutartį, 
Pasaulinės 
sekretoria-

yra Jung-Tos valstybės 
tinęs Valstijos. Sovietų Są
junga, Anglija, Kinijos 
Liaudies R e s p Ii bl i ka i r 
Francija.

Armijon šaukiama dar 
430,000 per 7 mėnesius

Washington. — Verstino 
r e k r u t a vimo direktorius 
eren. Lewis B. Hershey liu
dijo kariniam kongresmanų 
komitetui, jog per 7 pir
muosius šių metu mėnesius fc v
bus pašaukta dar 430 tūks
tančių amerikiečių į gin
kluotas jėgas. Tai daugiau 
kaip 60,600 kas mėnesį.

Tel Aviv, Izraelis. — Izra
elio kariuomenė per dvi pa
skutines savaites nušovė 12 
“įsiskverbusių” per sieną 
arabų ir suėmė 46.

Vokiečiai suranda, kad 
jankių ginklai “netikę”

Naujoji Egipto valdžia pavaro iPittsburgho džiūrė surado 
kaltu Penu, komunistų 
vadovą Steve Nelsoną

Anglijos priešus iš policijos

Kairo, Egiptas. — Egipto 
vidaus

Aly Maher nekalba apie 
reikalų ministras anglų išmetimą iš Suezo 

Maraghy Bey apvalė savo kanalo srities ir tik prašo, 
policiją nuo priešingų An- kad jie sugrąžintų Egiptui 

‘j įsakė stro-j Sudaną.glijai žmonių;
piai malšinti tuos egipte- 
nus, kurie, užpuldinės an
glus Suezo kanalo ruožte; 
užgynė bet kokias demon
stracijas prieš Angliją.

Naujasis Egipto premje
ras Aly Maher sakėsi pasi-j London. —■ Anglijos val- 
ryžęs derėtis su Anglija ir dininkai džiaugiasi, kad 
priimti bet kokius anglų pa- naujoji Egipto valdžia ro- 
s.iūlymus, “tinkamus tauti- do ‘-gerus ženklus” dėl s.u- 
niams Egipto norams.” ■ sitaikymo su anglais.

Buvęs premjeras Mustafa 
Nahas, Wafd tautininkų 
partijos vadas, pasižadėjo 
išvien veikti su Aly Mahe- 
rio valdžia.

Syrijos karininkai nužudė 
buvusįjį premjerą Koudsį

tiniai laikraščiai praneša, 
kad:

Buvęs Syrijos. premjeras 
Nazam Bey Koudsi tapo 
nužudytas Damaske, savo 
šalies sostinėje. Supranta
ma;, kad jį nugalabino ar
mijos oficieriai, kurie sto
ja už Syrijos į traukimą į 
anglų -• amerikonų bloką 
prieš Sovietų Sąjungą.

Pernai rudenį anglų - 
amerikonų -šalininkas, pul
kininkas Adib šišekly su 
kitais karininkais užgrobė 
Syrijos valdžią ir įmetė bu
vusįjį premjerą Koudsi ka
lė jiman. Nes Koudsi ragi
no palaikyt Syrijos. savisto
vybę ir nesusidėt su Ame-

rika bei Anglija prieš So
vietus.

Pulk, šišekly įvedė kari
nę diktatūrą. Tada stu
dentai ir darbininkai ėmė 
demonstruOt, reikalaudami 
sugrąžint konstitucinę val
džią. Karininkai šaudė de
monstrantus.

Vien pereitą savaitę su
sikirtimuose tarp kariuo
menės ir studentų buvo už
mušta. 27 asmenys ir sužeis
ta 287. . / ■

Tad pulkininkas šišekly* 
ir paleido ex - premjerą 
Koudsi iš kalėjimo, 
kad “atvedi nt 
tarp gyventojų 
valdžios. Bet 
greit ir nužudė

sako, 
amą” 

ir karinės 
karininkai 
paliuosuo-

Nelsonas pareiškė, jog “karas 
yra vyriausias džiūrimanas”

“reikėsią nuversti Pennsyl-Pittsburgh, Pa. — Vals
tijos teismo džiūrė sausio vanijos. valdžią per jėgą bei 
31 d. surado “kaltu” Steve prievartą. 
Nelsoną, vakarinės Penn
sylvanijos komunistų vado
vą, kad jisai- skelbęs, jog

Filipinas sako, Amerika 
neperka sau talkininkų

Rangoon, Burma. — Čia 
j posėdžiavo Jungtinių Tau

tų komisija dėl medžiagi
nės pagalbos Azijai - Toli
miesiems Rvtams. v

Filipinų delegatas Balma- 
ceda pyko, kad Sovietai sa
ko, amerikinė parama tiems 
kraštams yra kyšiai, ku
riais Amerika juos papirki
nėja.

Balmaceda pareiškė:
“Toki įtarimai labai įžei

džia mus.”

Lawrence o bedarbiai 
pusė visų darbininkų

Hartfordo » menininkai ne
miega. Jie huolat kruta — 
dirba ir už tai jiems priklau
so didžiulis nuopMnas.

Rytoj, vasario 3 dieną, hart- 
fordiečių 
atralinė 
veiksmų 
tai.**

100 įžymių amerikiečių 
šaukia Ameriką taikon

Laisvės Choro te- 
grupė suvaidins trijų 
komediją “Tetos tur-

ir apylinkės 
tik laikas 
spektakly j

teko būti 
menininkų 

rimtai

To miesto 
lietuviai, kuriems

■Į leidžia, privalo
• dalyvauti.

Aną dieną man 
viename mūsiškių
pasitarime, kur buvo 
kalbama, kad hartfordiečiai 
būtų pakviesti pas mus suvai
dinti minėtą komediją.

Be abejojimo, taip ir bus; 
LMS ITI-čioji apskritis tai pa- 
darys.

New York. — Daugiau 
kaip 100 įžymių amęrikie- 
čių pasirašė atsišaukimą į 
prez. Trumaną ir Kongre
są — baigt Koręjos karą ir 
sušaukt penkių didžiųjų 
valstybių konferenciją dėl 
taikos palaikymo pasaulyje. 
Tarp pasirašiusių yra pro
fesoriai Robert Morss Lo
vett ir W. E. B. DuBois, 
protestantų vyskupas A. 
W. Moulton; rašytojai, dak
tarai, artistai ir kt.

Bonn, Vokietija.. — Der 
Spiegei, vakarinės Vokieti-

Ijos žurnalas, rašo:
—Vidutiniai ir lengvieji 

amerikonu pėstininkų gin
klai yra “taip netikę, kad 
net širdį skauda.”

Lengvieji amerikiniai kul
kosvaidžiai vis dar vande
niu vėdinariii ir iššauna 
tiktai 300 kulkų per minu
tę; o vokiečių lengvieji kul-' 
kosvaidžiai, oru vėdinami, k7re7p7ndentais "šakė,"Mc-

CIANGAS PER 
SWNCI4S AR».

Paryžius. — Burmos de
legatas Mynt kaltino Čiang 
Kai-šeką, kad jis platina 
kinų tautinihkų įsiveržimą 
į šiaudinį Burmos ruožtą.

Myntas, kalbėdamas poli
tiniame Jungtinių Tautų 
seimo komitete, tvirtino, 
jog čiangas. siunčia iš For- 
mozos salos vis daugiau sa
vo kariuomenės per Thai- 
landą į šiaurinę Burmą. 
Sako, čiangininkai, muš-*

THAILAND:!
11.14 BVRMON
truojami amerikonų oficie- 
riu, ruošiasi iŠ Burmos už
pult Kinijos Liaudies Res
publiką. •

Kada Kinijos liaudinin
kai - komunistai galutinai 
sumušė Čiang Kai-šeko ar
miją, tai keli likę pulkai 
čiangininkų perbėgo į šiau
rinę Burmos dalį. Ten jie 
ir sudaro branduolį Čiango 
armijos, kuri rengiama įsi
veržimui į Kinijos respubli-

Senatotrius McCarthy — liguistas 
melagis, sako prezid. Trumanas

Washington.—Prez. Tru
manas smerkė republikoną 
senatorių Joe McCarthy 
kaip liguistą melagi. Pre
zidentas pasikalbę i ime su

Brooklyn© Lietuvių Liaudies 
. Teatras žada dar šp sezoną 

suvaidinti kitą veikalą, —gal 
komediją.

teatrininkams
pasekmių!

NUPUOLĘ DIDIEJI 
ANGLŲ PELNAI

London. — Pranešama, 
jog pernai tiktai 60 anglų 
gavo po $16,800 ar daugiau 
grynų pajamų per metus, 
liekamų p.o taksų sumokė
jimo.

jau pereitame kare iššau
davo po 1,500 kulkų per 
minutę.

Amerikonų pėstininkų pa
trankos bereikalingai an
tra tiek daugiau sveria, ne
gu vokiečių; jos todėl “vi
sai nuskęstų klampioje So
vietų žemėje,” kaip pasa
koja tas vakarinių vokie
čių žurnalas.

Washington.— šalies val
džia dabar samdo viso 2,- 
518,200 civilinių darbinin
kų - tarnautojų. i

Carthy yra garbės žudikas, 
visų jam nepatinkamų val
dininkų.

• McCarthy juos apmeluo
ja, kalbėdamas nuo Senato 
pagrindų, kur įstatymai 
apsaugo jį nuo teismo, tęsė 
prezidentas. Taigi McCar
thy elgiasi kaip niekšiškas 
nato nugaros. Bet prezi
dentas galėtii būti traukia
mas teisman, jeigu jis ką 
apšmeižtų, pridūrė Truman 
nas.

Paskutiniu laiku raudon- 
baubis McCarthy pasakojo

Senate, būk Phill Nash, 
specialis prezidento padė
jėjas; “palaikė artimus ry
šius su komunistais” 1940 
metais ir paskiau.

Nash apmaudingai užgin
čijo tą priekaištą.

Vienas, koresponde n t a s 
užklausė prezidentą:

—Av McCarthy bent ka
da teisingai kalbai?

Trumanas atsakė, jeigu 
McCarthy retkarčiais pasa
kytų teisybę, tai būtų tik 
netyčia, jam pačiam to ne
žinant.

Burlington, Vermont:— 
Žemės drebėjimas; čia •pra- 
ardė visos mylios ilgio ply
šį, ' bet plyšis' tiktai pusės

Lawrence, Mass. — Šia
me mieste yra 47,000 darbi
ninku, o pusė to skaičiaus, 
šiandien — bedarbiai.

Dauguma audėju neturi 
darbo. Tūlos audvklos pa
leido visus, apart keliolikos' 
prižiūrėtojų.

Fabrikantai reikalauja-, 
kad audėjai vis smarkiau 
dirbtų ir dar algas nusi
muštų. O jei ne, tai grū
moja perkraustyti audyklas 
i pietines valstiias, kur dar' 
pigiau samdomi darbinin
kai. Pasako ia, kad “nega
lėsią” čia išsiversti. Ir tai 
nepaisant, kad American 
Woolen kompanija pelnė 
$10,700,000 per pirmuosius 
9 pereitų metų mėnesius.

Anglijos seimas tik menkai 
pasitiki Churchillu

London.— .Darbiečiai An
glijos seimo nariai reikala
vo pareikšt nepasitikėjimą 
premjero Churchillo ' val
džiai. Reikalavimas atmes
tas 309 balsais prieš 278, 
tai yra, tiktai 31 balso dau
guma.

Naujoji Churchillo pro
grama žada dar sumažinti 
anglams maisto; reikalauja, 
kad darbininkai mokėtų už 
akinius, dirbtinius dantis 
ir vaistus, kuriuos iki šiol 
nemokamai gaudavo iš val
dinio sveikatos apdraudos 
fondo. Kiti Churchillo pla
nai taipgi mojasi dar pablo
ginti ' gyvenimą anglų dau- 
guo menei.

London. — Anglija dar 
priešinasi vakarinės Vokie
tijos , priėmimui į Atlanto 
kraštų sąryšį.

Išgirdęs tokį sprendimą, 
Nelsonas pareiškė:

“Šis sprendimas padary
tas prieš Jungtinių Valsti
jų Konstitucijos Teisiii Bi- 
lių lygiai 19 metų sukakty
je nuo to laiko, kai Hitle
ris užgrobė Vokietijos val
džią. Vadvaujantis gi šios 
džiūrės narys — tai įnirtin
ga, isteriška karinė propa
ganda. Bet aš esu įsitiki
nęs vienu dalyku: Kariniai 
pelnagrobiai ir vietinis jų 
gramaf onas M u s m a n n o 
(teisėjas) išnyks nuo isto
rijos scenos panašiai, kaip 
išnyko politiniai jų moky
tojai — Hitleris ir Musso- 
linis. Ir tam nereikės lauk
ti devvniolikos metų.”

N. Y. Daily Workerio ko
respondentas Art Shields 
rašo, kad džiūrė buvo tyčia 
parinkta iš plieno trųsto 
pastumdėlių.* ;■

Teisėjas H. M. Montgo- 
mery sutiko su Nelsono ad
vokato prašymu — atidėti- , 
bausmės skyrimą iki apelia- ( 
cijos teismo, kuris įvyks į 
kovo 10 d. Tada bus svars- L 
tomą ir apeliacija 
tų Pennsylvanijos komunis
tų, Ondos ir Dolseno, kūne 
buvo pirmiau atrasti kal
tais už tokį pat dalyką.

Vėliausios žinios
Los Angeles. — Prasidė

jo teismas prieš 15 Califor- 
nijos komunistų. Jie kalti
nami, kad suokalbiavę nu
verst Jungtinių Valstijų 
valdžia.

Washington. — Oficialiai 
pranešama, kad sausio mė
nesį šiemet šiauriniai ko
rėjiečiai sunaikino 52 Ame
rikos lėktuvus, o amerikonai 
nušovė 31 rakietini šiauri
nės Korėjos lėktuvą.

• Korėja. — Derybose dėl . 
paliaubų nepadaryta nė 
žingsnio pirmyn.

Kaip Churchill ir Truman 
susitarė linkui Kinijos

Washington. — Amerikos 
ir Anglijos valdininkai sa
ko, anglų premjeras ir pre- , 
zidentas Trumanas Wash
ingtone susitarė tiktai tiek:

Abiejų šalių valdžios iš
vien svarstys, kokius žy
gius daryti prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką, jeigu 
šiauriniai korėjiečiai ir ki
nai sulaužytų paliaubinę 
sutartį, kurią jie būtų pa
sirašę.

ORASę-Nešalta, daugiau
siai apsiniaukę.



džio 5 d. provincijoje buvo 
3,720 žiemos sezono mokyk
lų, kuriose mokėsi 260,594 
žmones.
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E. PRŪSEIKOS BYLA
LEONO PRŪSEIKOS teismas, prasidėjęs sausio 29 

'dieną Chicagoje, prašant teisiamojo gynėjui, tapo per
trauktas, — nukeltas į š. m. kovo 3 .dieną, kad per tą 
laiką Prūseikos gynėjai galėtų patikyinti kai kurių val
džios liudininkų parodymus, ir tt.

Prūseiką kaltinamas, būk jis kada tai, prieš keliolika 
vmetų, priklausęs Jungtinių Valstijų komunistų,partijai, 
o kadangi jis tuomet buvo ir šiandien tebėra mūsų krašto 
nepiliečiti (žinoma, ne dėl jo kaltės), tai valdžia už tai 
•ryžtasi jį deportuoti.

Jeigu Prūseiką priklausė komunistinei partijai, tai jis 
priklausė, kai toji partija buvo pilnai legali, kai ji, sta4 
te į visokias valdvietes rinkimų metu savo kandidatus,; 
kai nebuvo Smitho akto, kai nebuvo praleistas McCarra-; 
rib'aktas.

Dėl to reakcininkų pasimojimas Prūseiką deportuoti 
UŽ tai, kad jis prieš keliolika metų buvo nariu legalės 
politinės partijos, parodo, kaip plačiai siekiamas! kirsti 

,ąmūgį mūsų krašto konstitucijai.

KINAI MOKOSI
Lietuvos žinių agentūra 

Elta skelbia tokią žinią iš 
Kinijos Liaudies Respubli
kos sostinės, Pekino:

Kinijos Liaudies Respubli
koje plačiai išsivystė valstie
čių mokymas žiemos, metu. 
Kinų spaudos pranešimais, 
pernai žiemos mokyklose mo
kėsi 25 milijonai valstiečių. 
Šiais metais 35 milijonai žmo
nių. ■ Šiais metais prieš prasi
dedant mokslui buvo atliktas 
didelis paruošiamasis darbas: 
daugelyje vietų buvo suorga
nizuoti trumpalaikiai žiemos 
mokyklų dėstytojų paruošimo 
kursai, paruoštos ir atremon
tuotos užsiėmimų patalpos.

Apie platų valstiečių moky
mą žiemos mokyklose praneša 
laikraštis “Liaosižibao.“ Liao- 
si provincijos valstiečiai, rašo 
laikraštis, visur pradėjo mo
kytis dar lapkričio mėnesio 
pabaigoje, Prieš prasidedant 
mokslui, visose apskrityse įvy
ko pradinių mokyklų direkto
rių švietimo, darbuotojų ir 
dėstytojų konferencijos, skir
tos mokymo provincijos žie
mos sezono mokyklose orga
nizavimui pagerinti. Iki gruo- joje niekuom nesiskiria.

APIE PILIEČIŲ 
REGISTRACIJAS

Dienraštis Vilnis rašo:
AP pranešė ir beveik visa 

spauda perspausdino praneši
mą, kad Lenkijoje praveda
ma visuotina piliečių regis
tracija. Esą, visi gauna iden
tifikavimo korteles, visi nu
fotografuojami, registruoja
mi ir tt. ir tt. Po to pasipylė 
komentarai editorialuose, esą, 
tai rodo kas • yra diktatūra, 
kaip diktatūrose žmonės trak
tuojami kaip gyvuliai ir pana
šiai. • *

Bet ko geltonoji spauda ne
pasako, tai kad toks regist
ravimasis egzistuoja daugely
je taip vadinamo “laisvojo 
pasaulio“ šalyse. Taip, pavyz
džiui, svarbiausioje Vakarų 
Europos šalyje, Francūzijoje, 
kiekvienas asmuo visuomet su 
savimi turi neštis savo inden- 
tifikavimo kortelę su fotogra
fija ir visais kitais formalu
mais. Kas pravedama Lenki-

Laisviečių suvažiavimas
r v . v. . .. . Tai jau laisviečių metinė ‘ sveikinus savo dienraščio,

MES JAU ESAME rasę, jog sis klausimas,—klausi- jventė, — suvažiavimas, — Tačiaus yra dar daug ir ge- 
piąs, ar valdžia turi teisę išdeportuoti nepilietį^už tai^ praėjo. Praėjo gražioje ir rų draugų “Laisvės” skai-

v ------------------------t -----------

dinama “subversyve,”—pasiekė aukščiausį šalies teismą.J važiavo šėrininkai, 
i./Pastarasis, aišku, anksčiau ar vėliau, išneš savo nuo- ■ judėjimo veteranai, išklau- 
• sprendį. Koks tas nuosprendis bus, liekasi palaukti ir įgyti mūsų direktorių, ad- 
jpamatyti.

Laisvės b-vės šėrininkų 
suvažiavimo žodis 

lietuvių visuomenei
Laisvės b-vės šėrininkų 

(akcininkų) metinis suva
žiavimas įvyko 1952 metų 
sausio 27 diena, Richmond

Išklausę direktorių tary
bos, dienraščio administra
cijos ir redakcijos praneši
mus - raportus, visapusiai 
susipažinę su mūsų laikraš
čio padėtimi, suvažiavimo 
dalyviai nutarė tarti viešą 
žodį Laisvės vajininkams, 
rėmėjams, skaitytojams ir 
visai pažangiajai Amerikos 
lietuvių visuomenei.

Praėjusiais metais mes 
šventėme mūsų laikraščio 
40 metų sukaktį ir, ji buvo 
atžymėta tinkamai ir iškil
mingai. 1951 metų laisvie- 
čiu suvažiavimas buvo at
sišaukęs į visuomenę, kad 
dięnraščio sukaktis būtų 
apvainikuota darbu, tvirti
nančiu dienraštį. Mes pra
šėme sukelti specialų $10,- 
000, fondą ir mūsų žodis ne
buvo balsu tyruose: laisvie- 
čiai sudėjo daugiau, kaip 
buvo prašyta. Tai buvo 
gražus įrodymas, kaip mū
sų visuomenę myli sąvo 
dienrašti, kaip šiltai ji Lais
vę įvertina.

Mes tariame nuoširdžią 
padėką visiems, kurie ju-kad jis kadaise priklausė organizacijai, kuri šiandien va-' draugiškoje nuotaikoje. Su- tytojų, kurie nėra tokie ak- 

mūsų tvvūs, pasiryžę dalyvauti biliejiniais metais, kuo nois 
' prisidėjo prie Laisves tvir- 

tinimo: vajininkams, veikė- 
rėmėjai; jam įr aukojusiems, kurių 
pereitus ’ buvo tūkstančiai. 5 •

j šiemet mes savo suvažia-
$19,148.06. _ Tai graži para-, vime, susipažinę su visa pa- !

di,AOnūO mūcn I ISVądOS,. kad Š1S

jP&matyti. ' H ministracijos ir redakcijos . i
* ATačiau, netgi jei aukščiausias teismas ir užgirtų tą vai- metinius raportus. Rapor- į Jr 
džios žygį, jis nebūtų konstitucinis; žmonių pareiga butų, tai visi buvo 
tęsti kovą prieš reakcininkų mojimąsi deportuoti sve-j paruošti,, išklausyti ir pri- 
-tlirgimius veikėjus. 'l-imti.
•yAntra; jeigu aukščiausias teismas ir pasakytų, jog į- R ,.annrtl. Xp',.ininkqi „„ 
valdžia neteisingai, nelegaliai elgiasi suimdinedama sve-J>. . 1 .se SV 
■targimius veikėjus, reakcininkai visvien nesiliautų JU ..trūkumuT'^Ies, susMnkę

žodžiais: bus vienaip ar kitaip, Amerikos žmo-:me^jo^mflsu^sp^iKtuvgs" 
nėms^ — sveturgimiams ir čiagimiams, baltiems ir juo- j. *,, j i * ’
rėms, r— liekasi vienas: ginti puolamuosius, kovoti pries ■ J

zijęakcininkų žygius, ginant Teisių Bilių.
į.', iPrūseiką ir kitus sveturgimius veikėjus, — taikos ša-
‘lininkus, žmonių švietėjus, — gina, globoja Amerikinis

^’-Komitetas Sveturgimiams ginti, todėl jis tenka remti. •
►Mes jau ne kartą nurodėme: puolimas ant sveturgLj 

mių—puolimas ant čiagimių. Puolimas ant negrų,—puo4
|- limas ant baltųjų. '•

Išeitis viena: bendrai gintis, bendrai kovoti prieš;

rūpestingai

suvažiavimuose.
Taip, “Laisvės” 

ir prieteliai per 
j j metus suaukojo dienraščiui'

rių algos yra mažesnės, ne- 
,gu mūsų, dirbančių įmonė
se. Tačiau šėrininkai, daly
davę diskusijose, viso 21- 
nas, nurodė, kas yra gero 
ir kokie buvo trūkumai.

žemapati, — ji palaikoma 
tam, kad Laisvę galėtų už
sisakyti kiekvienas žmogus, 
kiekvienas vargdienis. Mes 
manome, jog yra užtenka
mai gerų žmonių, įverti
nančių savo dienraštį, ku
rie, po kiek galėdami, pri
sidės su dovana, na, ir mes 
galėsime sėkmingai žygiuo
ti pirmyn.

Todėl ' mes, šėrininkai, 
Laisvės savininkai, įparei
gojame busimąją mūsų di
rektorių tarybą paskirti 
balandžio, gegužės ir birže
lio mėnesius vajaus mėne
siais už sukėlimą Laisvei 
palaikyti $10,000.

Brangūs broliai ir sesės.!
šiemet Laisvė įžengia jau 

į 42-ruosius metus savo gy
vavimo. Tuo didžiuojasi vi
si laisviečiai ir visa pažan
gioji- Amerikos lietuvių vi
suomenė.

Laisvės. nueitas kelias 
niekad nebuvo rožėmis klo
tas, tad nesitikime mes, kad 
jis bus kitoks ir ateityj. 
Laisvė gyvavo ir gyvuoja 
dėl to, kad ją nuoširdžiai 
remia Amerikos lietuviu vi
suomenė. 'O ji remia dien
raštį dėl to, kad jis tar
nauja liaudies reikalams,

Lawrence, Mass.
ŽINELĖS

Didelė tragedija antru kar
tu moteriškei. Grace Hussell, 
25 metų, gyvenanti po No. ' 
151 Water St., du metai ay 
gal buvo baisiai apsideginusi.’. 
Kovojo su mirčia per keletą Y 
mėnesių, vos išliko gyva. L

Dabar, sausio 27 d., 8:80 
vai. ryte, atėjęs pas ją butan 
Raymond F. Bernard norėjo 
nužudyti. Peiliu subadė jau
ną moteriškę. Dabar ji guli 
ligoninėje ant “danger list.”

Dabar policija ieško niek
šo.

' Berniukas, kuris išliko gy
vas, liudija policijai prieš tą 
sužvėrėjusį žmogų. Bernard 
draugavęs apie metus su ja. 
Bet savo draugams sakęs, 
kad jis ją nužudys. Taip i? 
bandė., , t

Jaunoms moterims pastaba; 
Nedraugaukite su vyrais, ku
riuos numatote blogai elgian
tis. Būkite atsargesnės.

Sausio 27 d. įvyko Maple 
Parko Bendrovės susirinki- ’ 
mas. Gerų nutarimų padaryta. 
Nutarta pagerinti parką, pa
daryti daugiau sėdynių ir sta
lų lauke, kad suvažiavę žmo-Į 
nes turėtų kur atsisėsti, pa-K 
kvėpuoti tyru oru ir pasigro
žėti gamtos gražybėmis.

Apsvarsčius Bendrovės rei
kalus, S. Penkauskas padarė 
pranešimą kas link ateivių 
gynimo. Bediskusuojant nu
tarta paaukoti $25 iš kasos, 

i taipgi smulkiais surinkta 
kad jis kovoja už taiką, kad . $4.50, tai viso pasidarė $29.? 
jis gina darbo žmonių in-; 
teresus, rodydamas kelią į 
šviesesnę ateitį. Tokia Lais
vės'misija buvo prieš virš 
40 metų, tokia ji bus atei-

ma,^ duosnus musų draugai dėtimi, priėjome išvados, i Rad šis musų žodis nebus 
kad ir vėl turėsime skelbti neišgįrstas,. kad mūsų prą-ir draugės. Kaip pasirodė

iš raportų, jeigu ne mūsų specialų, vajų su kėlimui' šyiną; kai ateis laikas, visa 
aukos, tai dienraštis nega- $10,000, nes tiek: teks pri- pažangioji Amerikos lietu- 
lėtų pasilaikyti. —-------- ----- - ■> 1

Šėrininkų išsireiškimai,— I už prenumeratas ir skelbi- rems! 1 . . _
pasipiktinimas Lietuvos kei-’ kad išsilaikytų dien- Tegyvuoja dienraštis: Lais-

lėtų pasilaikyti. dėti prie gaunamų pajamų vių visuomenė duosnįai pa- v __ j _ • i_n • i i

‘50. Tai jau antru kartu iš 
' Lawrence greitu laiku pasiųs
ta tam reikalui aukų. Ir kitos 
kolonijos turėtų taip padaly
ti. Nes yra labai svarbus rei
kalas.

Aukojo sekamai: po $1, J. 
Kodis,ir P. Aleksoms; po 50 
centų, A. Veękis, > V. Kr^lb 
kauskas, J. Mįlvidas,. M.> Be
la vičius ir D. Sukacjds.

Gerais kad (įrangai, šuprąyf 
ta gerus dalykus. ,

, rrO—r 8
Afriėričan AVoolen kompani

ja perkelia manadžerį James 
M. Busher. Jis jau apėjo kė
lioj iką dirbtuvių. Daba? per
keltas į National and . Provi
dence Mill, Olneyville, R. J. 
Ta dirbtuve už kelių mėnesių 
jau tikrai užsidarys, nes jis 
netinkamas tam darbui, netu
ri pažįstamų biznierių, kad 
galėtų audeklą parduoti. Jei
gu jis nebūtų švogeris kom
panijos prezidento White, tai 
seniai būtų išvarytas. Nieko 
nedirbdamas jis gauna $500 į 
savaitę. O darbininkai prakai
tuokite, daugiau mašinų apsi
kraukite, kad tik tokiems pa
razitams daugiau dolerių už
dirbus. \

—o—
Mirė Helen Svecavičius iiLff- 

Adomas Sužedelis. Palaidot?^7
su bažnytinėmis apeigomis. 
Sužedelis buvo senas ūkinin
kas, kuris senais laikais ap- * 
tarnaudavo štorininkus kopūs
tais ir burokais. Mokėjo ūki
ninkauti. ,

Amžinai jiems ilsėtis juodo
je žehiėje, o giminėms užuo
jauta. įf

raštis. įvė!
Turime, gerbiamieji, atsi-! Tegyvuoja taika ir pro- 

minti, kad viskas nesvietiš-! gTesas!
Tegyvuoja pažangioji A- 

merikos 
nė! ■

kūnais,—padaro juos griež
tesniais. Visų pažangių 
žmonių vienas ir pilnas pa
sisakymas, kad tie keikū- 

Ihai, kurie pasiryžę sunai
kinti pažangių žmonių įkur
tą dienraštį “Laisvę,” savo 

. Mes, seniĮdomu ir tai, kad/tie, ku- tikslo nepasieks.
> suvažiavime, amerikiečiai ir šios šalies

kai pabrango ir tebebrangs- 
ta, kad mūsų senus skaity
tojus palaipsniui išsirenka 
iš gyvųjų tarpo mirtis, kad 
priešas deda didžiausias pa
stangas laikraščiui pakenk
ti. Juo pačiu kartu Lais
vės prenumerata tebėra ta

lietuvių visuome-

SKLIŪTAS,
Suvažiavimo
pirmininkas.

V. ČEPULIS,.
Sekretorius.

rie dalyvavo 
kiekvienas ėjo prie stalo ir 
sveikino dienraštį su dole
riu, penkine bei dešimtine; 
su anksčiau prisiųstai^ 
sveikinimais suplaukė virš 
2,000 dolerių. Tai graži: pa
rama ir visų šėrininkų pa
siryžimas. išlaikyti savo 
laikraštį, 

t

Dienraščio Vajininkai yra 
tas eleksyras, kuris plečia 
mūsų laikraščio ribas. Jie 
savu, nuo darbo liuosu, lai
ku eina nuo namo į namą ir 
miestas nuo miesto, išrink- 

’ skai
tytojų prenumeratas ir ieš
ko naujų rėkrutų.. Jie, —- 
tos mūsų darbščios bitės,— 
vienas po kito pateikia sa
vus patyrimus, o tie paty
rimai gražūs ir įdomūs. Da
lis iš jų gautas dovanas iš 
“Laisvės” atveža atgal ir 
aukoja savo triūsą dienraš- 

V’ kad ji gy
vuotų ir būtų tvirta kelio
nėje per šiuos metus. Tai 
prakilnus ir daug nusakan
tis pasišventimas!

Sėdint ir tėmijant į žila
galvius mūsų senus vetera
nus, matai, kad dauguma 
jų per daugelį metų neap
leidžia nei vieno suvažiavi
mo. Neapleidžia nei vie
no suvažiavimo, kad nepa-

f ‘ BT. STRAZDAS, vienas socialistų vadovų ir J 
vienas lietuviškų socialistų organo Keleivio redaktorių,' 
•buvo pristatytas teisme vyriausiuoju prieš Prūseiką į 

K ^liudininku.” -,
~ “Liudyti” prieš pažangiuosius žmones šiandien yra 

pelninga, nes tokiems reakcija nesigaili “nagradų.” 
^' Strazdas “liudijęs,” būk jis kartu su Prūseiką kadaise 
priklausęs komunistų partijai. Strazdas pasilikęs net 
ir Savo partinę kortelę, partinę knygutę. Visa tai liū-.

j , dija, aišku, kuriais sumetimais Strazdas kadaise yra bu- 
gįglreg"tos partijos narys. <

. 4 Jeigu socialistuose (arba social-demokratuose, kaip jie
Save dabar vadinasi) būtų kiek nors padorumo, tai, ži-r’ darni senų “Laisvės” 
4Htina, jie Strazdą iš savo eilių išbrauktų, savo eilėse ne-^ 
/laikytų. Bet mes abejojame, ar taip bus. v

■ ' Dalykas tame, kad taip vadinsimas socialistinis judėjH 
mas Amerikoje yra visiškai sugedęs, visiškai politiniai 

W$ūvęs.
Dalykas tame, kad Pijus Grigaitis kadaise liudijo prie 

j Vincą Andrulį (Grigaitis teisinosi, sakydamas, būk j 
į ' privertė valdžia tai daryti).
i , Dalykas tame, kad socialistai lyderiai šiandien stoja į 

kruvinų fašistų - J ‘ \
.tūrines pramogas — koncertus, spektaklius, piknikus.,
""Dalykas tame, kad socialistai šiandien stoja už naują^ 
pasaulinį karą, dėl to jie neapkenčia kiekvieno, kuris 
Stoja už taiką.

X . Dalykas tame, kad toks Norman Thomas andai liū
dijp kongresiniame komitete WasKingtone, pasisakydą* ■ 
mas už Hooverio programą. '

• . . Dalykas tame, kad lietuviškieji socialistai šiandien 
.bendradarbiauja su fašistais, su klerikalais, su visais, 
Jiurie ryžtasi grąžinti Lietuvon fašizmą.

|Oh|tai, kas mus verčia sakyti, jog socialistai nemes iš
1 sąvo eilių atvirų šnipų, šniūkštinėtojų, Judošių.

* Bet tai sakyte sako: jei socialistų tarpe dar yra pa
silikęs vienas kitas su dora visiškai neatsiskyręs asmuo, 
jis privalo iš ten kuoveikiausiai išeiti. } 
\ Būti su Judošiais, būti su skundikais vienoje politi-

■ jilje organizacijoje tegali tik judošiškai nusistačiusieji.

etų. buviaiibidi lyueriai sianuien svoja į Aini UT aisvoi 
hitlerininkų eiles ardyti lietuvių kųl4 , ir

piliečiai, per daugelį metų 
esame patyrę gerų ir blogų 
gyvenimo sąlygų ir kol mes 
turime gyvybę, tai ir “Lais
vė” gyvuos.

Suvažiavimas gražiai 
įvertino ir mūsų seną vete
raną, darbuotoją ir rašyto
ją Leoną Prūseiką. Jie pri
ėmė tuo reikalu rezoliuci
ją ir pasižadėjo jo bylą 
remti.

Šėrininkų suvažiavimas 
vėl nutarė
fondą dienraščio išlaikymui 
per šiuos, metus. Šėrinin
kai gražiai atsiliepė ir apie 
naują “Laisvėje” satyrps 
skyrių, Džimį Šmotą.

Suvažiavįpias nutarė ne
kelti dienraščio prenurpera- 
tos; dalykas paliktas direk
torių tarybai. Suvažiavi
mas pilnai pasitenkino 
“Laisvės” turiniu.

Pasibaigus suvažiavimui 
įvyko graži ir skaitlinga 
vakarienė. Vakarienė buvo 
gausi svečiais., bet galėjo jų 
būti ir daugiau.

Pirmą kartą man teko 
girdėti dainuojant Yoniką; 
turi gražų baritoną.

Laike vakarienės keli vei
kėjai pasakė gerų linkėji
mų dienrąšičui “Laisvei.”-’.

Pilietis

Ar prelatas Krupavičius tu
rėtų “Keleiviui” spavėdotis?

Vienas iš pačių smarkių-' ir nežinojo. Tik dabar iš 
jų semtoninių budelių ir Grigaliūno - Glovackio, anot 
1926 metų perversmo daly- jo, to prasigėrusio genero- 
vių buvo dabar Argentino- lo, jis tai sužinojo! 
je gyvenąs generolas Gri-j

sukelti $10,0001 galiūnas - Glovackis. Ir tik ir šaukia: 
y Y? • y 1 • i _____ . • c i a rinko v iri o n i viii ai rlanni ac '

Sužinojo, susisarmatijo

i šis dabar visai nusidėvėjęs' “šiame atsitikime kun. 
smetonininkas atidarė akis. M. Krupavičius turėtų pa- 
Bostono Keleiviui.

Dalykas štai kame. Ge
nerolas ėmė ir parašė ka
talikiškam “Laive” seka
mą: .

“Du vyriausieji (1926 joks demokratas nepanorės 
m.) sukilimo organizatoriai su “vyriausiuoju” pervers- 
buvo prel. M. Krupąvičiuą1 mc organizatorių ir denio-

siaiškinti, ar generolas sa
ko tiesą,, ar meluoja. Jei 
tiesą, kun. Krupavičius, 
kaipo VLIK’o pirmininkas, 
turėtų tuoj pasitraukti, nes

A M R ELY JT O, pažangiajai lietityrų” inšUųlflėndj Ije*

kasi viena išeitis: suglausti savo gretas, ginti L. Prū
seiką ir kitus; tvirtinti savo, orgamžacijaš, savo spaudą, 

Judošiai, išdavikai—akli. Jie gyvena viena diena, nes 
jie tenkinasi numestais jiems judošiškąis grašiais. .

Na, o susipratę žmonės, pažangioji visuomenė, per
sekiojamieji josios veikėjai žino, kad, nežiūrint visų sun
kumų, rytojus priklauso dai’W^mėm^rytojus-bus ją!

ir A. Smetona, visi gi kiti 
buvo tik vykdytojai. Svei
kindami vienas kitą del pa'* 
sisekusio perversmo, M. 
Krupavičius su A. Smetona 
nuoširdžiai pasibučiavo, ir 
tik dėl savo kuklumo M. 
Krupavičius nesutiko užim
ti resp. prezidento posto, 
užleisdamas jį A. Smeto
nai”

Mums čia nesudaro jo
kios naujienos. Juk šimtais 
atvejų buvo rašyta ir pa
kartota, ir kiekvienam skai
tyti mokančiam lietuviui 
buvo žinoma ir aišku, kad 
juodasis Mykolas Krupavi
čius buvo vienas, iš 1926 
metų fašistinio perversmo 
vadų. Bet pasirodo, kad S. 
Bostono Keleivis to nematė-

kraUjos duobkasiu bendra
darbiauti atkuriant demo
kratinę Lietuvą.”

' Mums gi atrodo, kad 
prelatui nėra ko aiškintis. 
Jo visi sunkieji griekai vi
siems seniai žinomi. Jis tik 
dabar nusivils šiuomi Ke
leivio neapgalvotu suriki
mu. Nėra ir negali būti jo
kios abejonės, jog Krupavi
čius, tikrai manė, kad Ke
leivis jam tuos 1926 metų 
griekus seniai atleido ir pa
miršo. Argi Keleivis per 
visus pokarinius metus su
šilęs ir išsižiojęs nerėmė 
prelato vadovaujamo VLI
K’o.? Argi Keleivis nesvei
kino Krupavičiaus juodd-

.. ■ ■ —O----  .,4*
ĄFL unija turi pasitarimus 

su Arlington kompanija, nes 
su 1 d. vasario baigiasi. kont
raktas. Unija nieko naujo ne- 
reikalauja. Unijos lyderiai se- ; 
niai liepė darbininkams pri
imti viską, ką tik kompanija 
siūlo. S. Penkauskas
---t.......................... ...........  ,, 
sios barzdos, kai prelatas 
buvo atvežęs mums amerL f 
kįečiams parodyti?

Todėl šis Keleivio pasi
piktinimas negali būti nuo
širdus. Jeigu šiandien te- X 
bebūtų gyvas pats “tautos ■ 
vadas” Antanas Smetona, 
prieš jį ir keleiviečiai ir 
naujieniečiai ant;kelių g 
šliaužiotų ir jam (ranka^ 
bučiuotų, kaip bučiuoją-/"’’ 
Smetonos paskirtam • fašis
tui žadeikiui.

Amerikonas
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I IMS Ttl apskrities 
reikalais

V. Bov'inas.
Su naujais metais mes tęsime savąją 

meninę, kultūrinę veiklą. Kaip prieš 
naujus metus, taip ir, šiais metais LMS 

*3 Apskrities apygardoje meno veikla 
v siekia pirmyn.

Brooklyno Liaudies Teatro vaidinto
jų grupė, su Jonu Valencia priešakyje, 
tik suvaidino didžiulį veikalą “Klasta ir 
Meilė.” Abejojame, ar toliau stovinti 
žjnonės įsivaizduoja, kiek darbo, energi
jos reikia įdėti tokį istorinį veikalą pa
statyti scenoje. Ypač vaidybos mokyto
jui (režisieriui) reikia kelių mėnesių va
karai aukoti veikalo studijavimui, kitų 
aktorių mokinimui.

Šiuo tarpu darbas baigtas sėkmingai. 
Dabar jau eina pasitarimai apie veikalo 
vaidinimą kitose kolonijose. Tačiaus tu
rime pastebėti, kad tik didesnės koloni
jos, po dvi susitarę, kad vienu išvažiavi
mu (šeštadienį ir sekmadienį) abiejose 
būtų galima vaidinti, galės veikalą pa
statyti. Veikalas istorinis, reikalauja 
brangių kostiumų, tad sudaro ir nema
žas išlaidas jo suvaidinimas. Prašome 
rengėjų imti tai domėn.

LMS 3-j i apskritis greitoje ateityje 
rengiasi suruošti eilę kultūrinės apšvie
tus vakarų. Šioje srityje mums jau davė 
ir daugiau žada Kristina Stanislovaitie- 
nė. Jos tapybos kūrinių parodos ir pas
kaitos tikrai įdomios. Mes laukiame jų 
daugiau.

Mes ,jau sužinojome, kad Rojus Mi- 
zara ruošia labai įdomią paskaitą apie 
Leonardą da Vinci, gimusį 1452 metais. 
Vinci buvo muzikas, tapytojas, skulpto
rius ir mokslininkas. Paskaita apie jį 
bus įdomi ir vertinga kiekvienam išgir
sti. ,

Bet tai dar ne viskas. Mūsų apskrities 
ribose dabartiniu laiku apsistojo daili
ninkas, žurnalistas R. Baranikas. Bara- 
uikas apie tris metus studijavo meną 
y/thpybą) Paryžiuje. Dailininkas Bara
nikas jau pasižadėjo pateikti keletą pre- 
lekcijų meno klausimais. Šiose prelekci- . 
jose bus dėstoma meno socialė reikšmė, 
ją kūrėjai, įvairios meno pakraipos ir 
technika.

Kiek vėliau mes duosime pilnas infor
macijas apie minimus kultūrinius pobū
vius — paskaitas,, prelekcijas.- Baigimui 
meno apšvietos sezono, manoma suruošti 
meno paskaith simpoziumas.

* *

Sykiu su meno pokiliais, su apšvieta, 
turi eiti ir organizaciniai darbai pir
myn. Šiais metais LMS Atostogų Moky- • 
kla jau bus penkta iš eilės. Mes mano
me, kad ji ir vėl turės įvykti gražiame 
usteriečių Olympia Parke. LMS 3 Aps
krities Komitetas jau nutarė vasarinę 
dviejų savaičių mokyklą ruošti. Manome, 
kad ir LMS 2-ji Apskritis pasisakys už, 

^Jfetaip pat tikimės, kad Usterio kultūringi 
lietuviai suteiks mokyklai patalpą Olym
pia Parke.

Pasiruošimui prie ateinančios vasaros 
Atostogų Mokyklos, LMS 3 Apskritis 
šaukia praplėstą Komiteto posėdį vasa
rio 10 d. Visos meno grupės, chorai, vai
dintojai, turi prisiųsti į šį posėdį po vie- ’ 
ną ar du savo atstovus. Posėdis įvyks Li
berty Auditorijos patalpoje, Richmond 
Hill, N. Y.

Numatoma, jog ateinančios vasaros 
Atostogų Mokykloje bus iškelta ir vaiz
duojamojo meno skyrius. Penkmetinė 
Atostogų Mokykla turi būt sėkminga, 
didelė studentais, ir turtinga turiniu. 
Jau dabar laikas apie tai pagalvoti.

* « *

LMS 3 Apskrities metinė konferenci
ja šiais metais įvyksta Hartforde. Tai 
bus balandžio 19 ir 20 dienomis. Lais
vės Choras proga LMS konferencijos 
ruošia savo jubiliejinį koncertą b’al. 20, 
o konferencijos pradžia bal. 19-tą, yaka-

B re-
Kvietimai į konferenciją greitu laiku 

bus išsiuntinėta iš LMS apskrities rašti- 
-Kaiap jau žinoma, į LMS apskri

ties konferencijas kviečiama dalyvauti 
ne tik chorai, dramos grupės, bet ir vi
sos kitos kuopos ir kultūrinės organiza-. 
ei jos. Ypatingai Conn, valstijos LDS ir 
LLD kuopos privalo skaitlingai dalyvau-

Tingiai taip juda

llT€ RATU RA S 
^M|R flkRAS
raw

Vasarai praėjus
Prabėgo, kaip sapnas, 
Graži vasarėlė: 
Prabėgo, nuskrido 
Ir daugiau nėgrįš. 
Paliesti liūdnumo 
Jausmai pasikėlė ... 
Rudeninės spalvos 
Gamtą nudažys.

O po to seks gruodas 
Ledinis, atšalęs, 
Kandžios lapus medžių 
Savo dantimis, 
Žiauriai viešpataująs 
Iš pykčio nubalęs, 
Pasėlomis pulsis 
Tiktai naktimis.

Sužalotai žemei
Kietais šalčio smūgiais
Prisieis ilsėtis
Patale sniegų, •
Užverstai pusnynais
Kaip miliniais kūgįais
Nustojusiai savo 
Gyvybės jėgų.

Žiema slėgs žemelę
Galingai apgaubus,
O jai priduos galės . '
Šaltis taip godus,
Pūga daugkartinė
Retai nustos siaubus,
Svietas bus toks baltas, 
Bet taip nuobodus ,..

' ■ A. .Dagilis.'

Išsiilgimas
Nors nuo Tavęs nutolęs esu,

- Bet mano širdis priartėjus...
Kad Tave prarasiu—man baisu:
Taip mano meilė įryškėjus.

Be Tavęs man laikas nubodo,
Nes dienos į metus pavirto,
Kaip šalna ant žydinčio sodo, 
Taip smūgiai į širdį man kirto.

Troškimai sąjausmą užtvindę,
Apgaubę jį, nebepaleidžia, 
Kankynės širdį apkabinę 
Įdiegas rūpesčių suleidžia.

Taip permainos nebematydams, .
Lūkestyj turiu pasilikti,
Už tai net valandas skaitydams:
Vis trokštu Tave susitikti.
Kad laimė ir vėlei daleistų

Priglausti Tave prie krūtinės,
Įkiri paniūra apleistų,
Išnyktų tamsybės naktinės.

Saulutė ir vėl man pakiltų
Sužydėtų pavasarėlis
Į širdį smagumą įskiltų:
Rytu pataptų, vakarėlis.

A. Dagilis.♦

ti LMS apskrities konferencijoj.
Taip pat visos kuopos ir organizacijos 

gali būti LMS apskrities narėmis, užsi- 
mokėdamos po $2.00 į metus.

LMS apskrities konferencijos yra la.- 
bai svarbus punktas mūsų meninės-kul- 
apžiūra ir kritika to, ką veikėme, kur 
mes gerai stovime, o kur silpnai. Negali 
būt gera meninė veikla, jei nėra geros 
organizacijos.' Šių metų konferencijoje 
būtinai reikia dėti daugiau atydos į mū
sų meninės veiklos vienetų organizacinį 
stovį. /

Ruoškimės skaitlingai ir konkrečiai 
dalyvauti šių metų LMS 3 Apskrities 
konferencijoje. .........

< LMS News and Views
by MILDRED STENSLER •

Upon Reading
“THE UTMOST ISLAND”

Right about the time that George Kli
mas was filming the folk opera, “Biru
te,” and all of us were steeped in the'an
cient lore of the country of our heritage, 
yours truly happened upon a book of lo
re of another nation.

The period in history in both cases 
was 'at the time that Christianity was 
making its bid of law and rule through
out Europe and the surrounding lands. 
It is amazing how much alike were the 
peoples of the world despite the fact that 
huge oceans and vast stretches of forest 
separated, them. Each struggled to hold 
on to what they believed as their own 
right to their own old customs and be
liefs and in much the same way. And 
how the stories of these struggles per
sisted and4 were, recounted from genera
tion to generation until they got set 
down in books. And then somehow, the 
art of the telling, lost so much of its ap
peal.

In one isolated spot of the western ci
vilization, this art had achieved great 
proportions. And perhaps, because of 
this isolation, had retained longer its 
nationalism which somehow seems to be 
a composite of 'the national spirit of all 
the countries. Perhaps that is why, when 
one reads the novel “The Utmost Island” 
by Henry Meyers one feels so akin to 
the people of little Iceland.
. Very appropriately, the author has 
selected that very agitated period in the 
history of the world. This was the time 
too of that great sailor Leif Ericsson 
who is still vaguely mentioned in histo
ry books as the discoverer of North 
America.

It must have been an exciting period 
in which to be a child for fathers in 
those days were great tellers of stories. 
“The sky rests on the shoulders of four 
dwarfs. They stand at its corners, 
holding it up, and their names are Nor- 
dri, Sūdri, Ostrt and Westri------ .”

And the son knew it was true, because 
his. father was the Sea King and he was 
the greatest man on the island, and he 
believed it.

As with the children, so with the older 
folk, they told the stories because they 
believed them. There was the old favo
rite of Jokul and Jill. A giant named Jo- 
kul wanted some of the' famous mead 
that the gods drank. So he climbed the 
mountain up to Asgard where the gods 
lived, and filled his pail from the magic 
udders of the she goat that supplied the 
mead. He was about to drink it when 
Thor, the great god of Thunder, saw 
him and gave him a stupendous kick 
that sent Jokul whizzing back to the bot
tom of the mountain. Jokul broke his 
head when he landed. Then his sister Jill 
tried it and she too was sent down tumb
ling after him.1 ’

And they still do it, every night and 
every day for Jokul is the Moon and Jill, 
the sun and Thor is forever kicking 
them back into the ocean with the spil
led mead all around them. Jokul really 
does break his crown and on successive 
nights it can be seen that his 'head al
ways has a different shape.

The story would always end with 
everybody singing'

Jokul and Jill (
• Went up the Hill,

Singing, in those far off days seemed 
to be as vital a part of living as talking. 
Great decisions were made and carried 
out under the powerful persuasion of 
song.

When the first Christian priest came 
to Iceland to begin the task of christian
izing these powerful, ruthless heathens, 
he was received with the usual custom 
of a hugė banquet at the largest and 
richest home on the island. After the
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Pagal T. Nikitiną.
Tingiai taip juda tas laikas,—

Vilkis, darbuokis, budėk!...
Bręski gražiai, mano vaikas:

Kelias platus—tai skubėk.

Šalį žaibai nuskaidrino, —
Stovime kryžkelėj mes ...

Dirbk, mano mielas vaikine, —
Mirę ramiai pasilsės ...

Amžiais grūdai taip jau sėjos,—
Šaknys nulenda giliai...

Medį paguldo kirtėjas,
Piktą išrautum vargiai:—

Gėda, jei kvailas verkšlena,—
Lapai kuždės: bežadys .. .

Vyras, k'as laisvei gyvena, —
Veltui jėgų^nežūdys!

Akį vėlai atidarėm, —
Turim talkon paskubėt:-

Kritusiem “amžiną” tarėm, —
Patys privalom judėt.

Mokė mus taip iš mažuolės,—
Skurdo senoliai žiauriai...

Mes dabar turim darbuotis,— 
Mirę tik silsis ramiai.

Žemė puri taip vaisinga, —
Sekim: sėjos tai laikai, — 

žodžio ir darbo teisingo
Grūdas nesmegs nūn dykai.

Kur ir kaip grūdus naudojom,
Mūsų ainiai tat atras ...

Būkim naujovės artojai:
Sekim idėjas tikras.

Jonas Kaskaitis.

Šių inetii Vilnies 
Kalendorius

A.LD.L.D. REIKALAI
LLD Apskrities konferencijai

Kas gera, kas taisytina, " 
kas nutarta

Chicago, Ill.— Sausio 20 d. 
įvyko Amerikos Lietuvių Dar- 
bininkų Literatūros Draugijos 
pirmos apskrities konferenci- 
• eja.

Pirmininke išrinkta naujai 
susitvėrusios kuopos Stevens
ville, Mich., delegatė Emilija 
Drobienė. Ji matomai pagerb
ta už pasidarbavimą, bet kon
ferencija neapsiriko ją išrin
kus. Ji tvarką vedė gerai, 
discipliningai.

Apskrities komiteto rapor
tai buvo geri.

Reikia pagirti komitetą už 
gerą susiorganizavimą, darbu 
pasidalinimą, pasiskirstymą į 
reikalingas komisijas.

Komiteto apšvietos komisi
ja ir rezoliucijas paruošė. 
Tai pagirtina.

Kuopų raportai praėjo 
greit ir sklandžiai.

Visa tai darė gerą įspūdi, 
darė konferenciją kostrukty- 
vę- . / •' !

Silpnoji pusė yra ši:
Gera dalis delegatų neda

lyvavo, nors buvo išrinkti. 
Kita dalis gerokai pavėlavo.- 
Tai reikia taisyti.

Kai kurios kuopos nariais 
sumažėjo, kitos betgi padidė
jo.

Bent 7 ar 8 kuopos delegatų 
neatsiuntė, tai peiktina.

Svarbesni nutarimai bene 
bus šie:

Pravesti vajų naujų narių 
gavimui. ,

Padidinti kultūrinį darbą 
kuopose geriau sutvarkius jų 
susirinkimus.
Būsiantis komitetas instruk-

Tai gražus ir patrauklus skaitymui 
metraščio kūrinys. Jame teina daugybė 
informacijų; gražių eilėraščių, apysakų 
ir straipsnių.

Kalendoriuje telpa žėdnos dienos sau
lės užtekėjimo ir nusileidimo laikas; pa
minėjimai: krikščionišku ir tautiškų 
dienų vardai; metai ir dienos istorinių 
Lietuvos įvykių; mėnulio ir saulės užte
mimo datos ir šiaip įvairių informacijų.

Taipgi telpa puikių straipsnių, eilė
raščių ir vaizdelių-apysakų. <

Dr, A. Petrikos straipsnis “Lietuvių 
Mokslo Draugija ir Amerikiečiai,” yra 
žingeidus ir patrauklus skaitymui. Jį 
skaitydamas, pasineri mintimis į laikus 
arti prieš 40 metų, kai mes iš Lietuvos 
išeivijos naujokai grūmėmės persilauži-

tuotas daryti žingsnius sustip
rinimui West Pullmąno kųę- 
pos.

Delegatai davė 20 parąšų 
sveikinimui ir pagerbimui pėr- 
sekiojamų sveturgimių veikė
jų ir paaukojo $30 kovai prieš 
deportavimų isteriją.

Apskrities komitetas išrink
tąsias pats, su išimčia vieno 
naujo nario.

Diskusijos konferencijoj 
ėjo gerai, konstruktyviai, tik 
biskį daugiau delegatų turėjd 
dalyvauti diskusijose.

Abelnai buvo gera, konš- 
truktyvė konferencija. Rep.

—o— {
Pažadus turi sekti darbai

me iš tautinio oportunizmo į nesvyruo
jančią darbininkišką idėją.

Tais laikais Amerikoje lankėsi Dr. J. 
Basanavičius ir M. Yčas, rinkti aukų 
pabudavojimui Vilniuje Mokslo Draugi
jai namo. Aukų surinkta arti 24 tūks
tančiai dolerių, bet namas nepasirodė.

L. Jonikas rašo apie Joną Kriščiūną- 
Jovarą. Straipsnis pradedama su Vinco 
Kapsuko žodžiais:

“1905 m. revoliucijos metu užtekėjo 
savamokslio sodžiaus vargdienio Jovaro 
žvaigždutė. Jovaras — vargo poetas. Jo 
eilės ir dainos iš vargo nupintos. Revo
liucijos metu kartais jau girdėti buvo jo
se akordų audros, kuri iš pamatų turi 
išgriauti senąjį pasaulį. Jis vaizduoja 
vargingųjų sodiečių sluoksnį...”

Kam gi nežingeidu bent dalinai susi
pažinti su tuom Lietuvos vargdienių 
žmonių poetu?

Straipsniai A. Žukausko-Vienuolio; A. 
Baltrūno, Petrikos, Laukuviškio ir kitų, 
yra tikrai verti perskaityt.

Nemažai telpa gražių vaizdelių-apysa
kų, rašytojos Julijos Žemaitės, Valstie
čio Sūnaus ir A. Gilmano.

Kalendoriuje telpa apsčiai bizniškų 
pasigarsinimų, kurie irgi yra žingeidūs 
peržvelgti. Didžiumoje po tais pasigarsi- 
nimais pažymėta iš kokio valsčiaus, pa
rapijos ir kaimo pasigarsinto j as. Juos 
skaitydamas surandi savo parapijonų, 
giminių ir kaimynų iš Lietuvos.

Metraštis — kalendorius didokos 
knygos formato, 160 puslapių, o jo kai
na tik 50 centų.

Kalendorių prirengė L. Jonikas, o iš
leido dienraštis “Vilnis”, 3116 So. Hal- 
sted St., Chicago 8, Ill.

Šisai metraštis privalėtų rastis pas 
kiekvieną lietuvį, nes kito tokio gausaus 
informacijomis ir raštais nėra pasirodę 
lietuvių kalboje.

Kazys Bevardis.

Įvykusioje LLD pirmos aps
krities konferencijoje, 20 d. 
Sausio, 1952 metų, pasižadėta 
visais galimais būdais ugdyti 
Lietuvių Literatūros Draugiją.

Konferencijoje dalyvavę 
atstovai nuo didelių ir mažų 
kuopų ir išdiskusavę nuodug
niai draugijos reikalus, Pir
moje apskrityje esančių kuo
pų dabartinę padėtį parodo, 
jog rezultatai nėra taip blogi, 
kaip mes nekurie sau juos 
persistatom.

Tiesa, yra kuopų, kuriose 
veikimas susilpnėjo, bet ,yra 
kuopų, kuriose veikimas pagy
vėjęs. Prie to, konferencijoje 
turėjome delegatą E. Drobie- 
nę iš Stevensville, Mich., nuo 
38 kp. Tai naujai susitvėrusi 
kuopa iš 19 narių. '

šitas reikšmingas pavyzdys 
turėtų džiuginti kiekvieną 
LLD simpatiką. Tokių vietų ir 
tokių progų- yra ir daugiau.

Kaip prieita tikros išvados, 
pasirodo, kad reikia darbuo
tis ir sąmoningai darbuotis. 
Yra daug svarbių uždavinių 
nuoširdžiai ir fundamentaliai 
budavojant LLD.

Visų pirma reikia stengtis 
gauti naujų narių. Antra, iŠ- 
kolektuoti duokles iš senų. 
Trečia, susirinkimų pagyvini
mas, plėtimas apšvietos.

Yra aiškių pavyzdžių iš tų 
kuopų, kurios praktikuoja 
Vėliausios mados metodą, mi
tingų pasekmingumui. Trum
pos paskaitėlės, prakalbėlės, 
draugiškos vaišės ir draugiški 
pokalbiai. O svarbiausia veng
ti pasipūtimo ir laikymosi sa
vęs aukščiau kitų.

šiais priemones naudodami
(Tąsa 4-tam pusi.)
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Juoda, kaip katilas, S. Paulo 
wŽiniy” redaktoriaus sąžine

Rašo
LEONAS AUDICKAS

(Pabaiga)
Veik kiekvieną dieną su

tinkame buržuazinėj spau
doj džiova arba ir kitomis 
ligomis sergančių atsišau
kimus i “gailestingas šir
dis,” kad sušelptų sergan
čiuosius ir visų (jų tarpe ir 
valstybės — K A.) apleis
tus ligonius, štai vienas iš 
jų, tilpęs didžiausiame Sao 
Paulo valstijos buržuazi
niame laikraštyje “O Esta- 
do de. Sao Paulo,” šių metų 
spalio mėn. 20 dieną. Laik
raštis skelbia:

“Pridėdamas prie savo 
laiško, Campos do Jordao, 
Tuberkuliozės Dispenserio, 
daktaro - šefo paliudymą, 
kur sakoma apie pozityvų 
(teigiamą)' laboratorijos iš
tyrimą ir ligos pripažinimą 
— rašo mums ponas (čia, 
taip, kaip ir smetoninėj Lie
tuvoj, visi yra ponai—L. A.) 
Pedro Silva, užregistruotas 
ten, po num. 6,047, š. m. 
rugpjūčio mėn. 8 dieną, kad 
mes perduotumėm jo prašy
mą “gerai ' formuotoms” 
(gailestingoms, geroms—L. 
A.) širdims, kurios suteik
tų jam reikalingų resursų 
tolimesniam gydymui. Pe
dro Silva,.atskirtas nuo sa
vo kasdieninių užsiėmimų 
Sao Paulyje dėl ligos ir ne
turėdamas nieko, kas galė
tų (įsidėmėk gerai, mielas 
skaitytojau — neturėdamas 
nieko—L. A.) -juo rūpintis, 
kreipiasi prie savo tautie
čių, laukdamas iš jų mate- 
riąlęs paramos.”

Kaip privatinės ligoninės 
lupa didžiausias pinigų su
mas už gydymą, taip val
diškose dispenserijose nu
siskundžiama vaistu trūku
mu bei blogu maistu. Štai 
1951 m. lapkričio 20 dieną 
San Paulyje išeinąs demo
kratinis laikraštis “Hoje,” 
patalpina vienos valdiškų 
ligoninių “Hospital Sanato
ria) do Mandaqui” ligonių 
skundą ir prašymą, pasiųs
tą San Paulo savivaldybės 
seimelio pirmininkui, ku
riame, tarp kitko, sakoma:

“Trūksta vaistu. Todėl 
nemažai sergančiųjų aplei
džia ligoninę ir grįžta į na
mus mirti, tuo už krėsdami 
džiovos bacilomis dar svei
kus šeimos narius.

“Mokslas sako, kad prin- 
cipalus džiovai gydyti vais
tas — geras ir sveikas val
gis. Čia—kaip tik viskas 
atbulai. Daržovės, daugu
moje senos ir dažnai dar 
su gyvais “sutvėrimais” 
(kirminais); pienas, ypač 
popiečiais, dažnai surūgęs 
ir net sugedęs, ir tt.”

Toliau, sergančiųjų komi
tetas (specialiai šiam tiks
lui išrinktas—L. A.) nuro
do dar aibę visokių nenor
malumų bei blogo adminis
tracijos dėmesio su ligo
niais, ir baigia, prašydami: 
kuogreičiausiai at k r e i p t i 
valdžios dėmesį į sergan
čiuosius, nes, kitokiu atve
ju, paskelbsią bado streiką.

Privačiose ligoninėse taip
gi negeriausia. Nebent to
se, kur yra apmokama. O 
ar darbininkas gali, dar ir 
sirgdamas, sumokėti, nuo 
100 iki 300 už dieną? To
dėl visuomet ir sutinkame 
atsišaukimus per spaudą, 
prašančius sergančiuosius 
gelbėti.

Mes norėtumėm pasakyti 
ponui “Žinių” redaktoriui 
Štai ką: Jei jis nenori ži
noti, kas dedasi kapitalisti
niuose kraštuose, tai vie
nas dalykas4__bet jei jis ne

žino, tai patartumėm pasi
klausti pas Sao Paulo Vals
tijos kovai su džiovos liga 
valstybinių ligoninių direk
torių, daktarą Nestor Reis, 
kuris pasakys, kad vien tik 
Sao Paulo mieste yra užre
gistruotų ir laukiančių vie
tos ligoninėse 1,250 ligonių. 
O kur dar tie, kurie. į val
diškas ligonines nesikreipė, 
kurie gydosi privačiose dis
penserijose arba pas priva- 
tiškus gydytojus?

Ligoninė be lovų...
Labai gerai būtų prie pro

gos pakartoti daktaro Mi
guel Pereira (vieno iš Bra
zilijoje daktarų pirmūnų 
kovoje su džiovos liga) fra
zę: “Brazilija, tai plati li
goninė... Ir dar be lovų,” 
priduria vienas iš didžiau
sių Brazilijoje išeinančių 
iliustruotu žurnalu “O Cru
zeiro.” Sulig to paties žur
nalo žiniomis, Brazilijoje 
esama virš milijono džiovi
ninkų, tai yra apie 2 pro
centai visų šalies gyvento
jų, o kovai su liga tesama 
tik 12 tūkstančių lovų.

O kad “labo r terapija” 
(gydymas per darbą) yra 
jau visur praktikuojama, 
tai ne paslaptis ir nestebė
tina. Ligoniui, galinčiam 
dirbti, daug lengviau per
nešamas fizinis sukrėtimas 
turint kokį nors užsiėmimą, 
negu gulint lovoje ir lau
kiant pakrikusių jėgų su
grįžimo arba... arba gyvy
bės galo. Savaime aišku, 
kad niekur ir niekuomet li
gonis nėra verčiamas dirb
ti, kada jo fizinė konstruk
cija to nepakelia, kada liga 
nenugalėta. Bet kada jo li
ga jau pakirsta, kuomet 
reikalingas tik sutvirtėji- 
mas, daug lengviau pasie
kiama teigiamų rezultatų, 
kuomet buvęs ligonis turi 
kokį nors užsiėmimą. La- 
borterapija yra praktikuo
jama ir čia, Brazilijoje, bet 
“Žinių” redaktorius gal to 
nežino. Ir ne tik kad nie
kas prieš tai, prieš “labor- 
terapiją,” nekovoja, bet, su- 
lyg pačių gydytojų praneši
mais, pasiekiama gerų pa
sekmių. Pažiūrėkime, ką 
apie tai sako tuberkuliozės 
gydymo specialistai:

“Ir taip ‘Sanitoriniuose’ 
(Campos de Jordao esamo
se ligoninėse, Sao Paulo 
valstijos aukščiausioje vie
toje, kur žiemos metu, bir
želio - rugpjūčio mėnesiais, 
net sniegas kartais nukrin
ta—L. A.) buvo pastatytas 
platus pastatas, kuriame 
įrengta: radiotechnika, siu
vykla, radiotelegrafija, ma
šinraščio ir kiti skyriai. 
Žmogus, kuris prieš apser- 
gant buvo laivakroviu San
tos uoste, ligoninėje išmoko 
radijo konstruktorium; ku
ris dirbo industrijoje, Mor
ses telegrafijos mokosi; 
tas, kuris provincijoje nuo 
saulės iki saulės traukė 
kauptuvą, išmoko mašin
raščio, kad ateityje raštinė
je lengvesnę duoną pelny
tų.”

* Kaip matome, . mielas 
skaitytojau: tas ligonių 
darbas nėra jau toks bai
sus, kaip “Žinių” redakto
rius aiškina savo skaityto
jams, ir kaip nori įtikinti, 
kad tik “bolševikijoje” yra 
praktikuojamas.

Nenorime su šiuo straips
niu teigti, kad Lietuvoje 
taip viskas gerai einasi, ir 
kad tik paukščio pieno be
trūksta, ir kad mūsų gyve
namoje šalyje taip jau vis
kas niekam vertas. Kaip 
senoj e mūsiį Jėvynęįe . da r 

yra trūkumų,. taip kapita
listiniuose kraštuose yra, 
kas nors gero. Bet jei Lie
tuvoje ar kituose demokra
tiniuose (čia kalbu apie 
liaudiškas demokratijas, o 
ne apie kapitalistines) kraš
tuose dar yra ko nors blo
go (nesuspėta dar kaip rei
kiant viską pastatyti ant 
socialistinių pamatų), tai 
kapitalistiniuose kraštuose 
dar yra ko nors gero, kurio 
nesuspėjo ar negalėjo atim
ti iš dirbančiosios liaudies.

“Geriausia valdymo for
ma yra ta, kuri įstengia pa
tenkinti didesnę liaudies 
dalį” — pasakė Simao Bo
livar, kelių Pietiniame A- 
merikos kontinente esančių 
valstybių išlaisvintojas. Ge
riausia gyvenimo sistema 
yra ta, kurią pasirinko Lie
tuva ir eilė kitų jos kaimy
ninių šalių. Tad, nežiūrint, 
kad ir kaip “Žinių” arba 
joms draugiškų laikraščių 
redaktoriai bei jų sėbrai 
keiktų ar savus skaitytojus 
apgaudinėtų, nebegrįš tie 

kai kala į nusidėvėjusią Ge
belso tekią vien tik tam, 
kad suklaidinti abejojan
čius, kad dar kiek nors pra
tęsus jau griūvančios ka
pitalistinės sistemos galią. 
Antras itin svarbus daly
kas, tai tas: Per praeitą 
karą daugelis paskutinių 
laiku į čia atvykusių tipų 
(DP) dirbo sykiu su mūsų 
tėvynės ir žmonijos prie
šais — naciais ir fašistais. 
Daugelis iš jų yra padarę 
baisius prasikaltimus, žu
dydami nekaltus žmones; 
daugelis jų buvo “Varšu
vos Geto” sargais, kaip ra
šo savo dienoraštyje apie 
Varšuvos getą jo autorė 
Mary Berg. Va, čia ir glū
di toji paslaptis, tas tiks
las, už kurį- jie ir kovoja: 
atstatyti anuos, buržuazi
nius laikus, išgelbėti savo 
kailį nuo liaudies teismo.

Mūsų tikslas tai tas: at
kreipti tautiečių dėmesį į 
“Žinių” ir joms panašių ga- 

x ~ . zietėlių skelbiamas “žinias,”
laikai, kuriuose ųiaža, ma- (sumu§ti jų melus, parodant 
žuma tvarkė didžiumos in- tikrąsias žinias, .paremtas 
teresus, kuriuose dirban- faktais, ir pasakyti: “Ge- 
čioji liaudis kartais ir dh'b-' rįausįa valdymo forma tai 
ti neturėjo teisės. ta, kuri įstengia patenkinti

Mes esame tikri, kad su 1 didesnę liaudies dalį.” O 
kadangi dabartinė Lietuvos 
valdymo arba gyvenimo 
forma yra darbininkų ar 
dirbančiosios liaudies ran
kose, o dirbančioji liaudis 
visur ) ir visuomet sudaro 
daugumą, tai nereikia nei 
abejoti, kad ji dirbančiajai 
liaudžiai ir yra geriausia.

ti neturėjo teisės.

šiuo ir jam panašiais 
straipsniais negalėsime įti
kinti tokių žmonių, kaip 
“■Žinių” redaktorius, nes 
jie — arba buvę anos bur
žuazinės sistemos šulais, 
arba dabar būdami ge
rai apmokamais kapitaliz
mo agentais — sistematiš-

NEWARK, N.' J.
Sietyniečiai linksmi 
naujoj viętoj

Pirmas pamokas laikyti su
sirinkom visi smagūs naujoj, 
švarioj, šiltoj, jaukioj vietelėj. 
Vieną kitą solus padainavus, 
pasižiūrime, kad jau stalai 
pakrauti užkandžiais, kelios 
bonkos stipriosios ir keli uz- 
bonai alaus, ir daugiau, kaip 
tuzinas mūsų gerų draugų 
simpatikų, laukia mūsų prie 
vaišių.

Besivaišinant, besikalbant' 
choro ir kitais reikalais, atsi
rado tarp mūsų ir keletas uk
rainiečių, tarp kurių buvo ir 
šios salės gaspadorius, kuris 
pastatė ant stalo dar vieną 
bonką “saldžiosios.” žinoma, 
prisipildę taures užgėrėme už 
geresnę pažintį, palinkėdami 
bendros draugovės ir ateityje 
laimingesnio veikimo visiems 
kartu, meno ir kultūros veik
loje.

Užbaigiant savo šias vaišes, 
padainavome, ir palinkėdami 
vieni kitiems laimingos atei- 
ties, skirstėmės prie savo ry
tojaus kasdieninių darbų.

Sekamose pamokose susi
laukėme trijų liauji choriečių.

Jais yra jauna, graži mer
gina Eugenija Mueller, Čia

♦

Valstybes iždo sekretorius John'W. Snyder (kairėje) 
kalbasi su Internal Revenue biuro direktoriumi John 
Dunlop. Jie buvo pašaukti j Atstovu Buto komisiją pa
sakyti, ką jie mano apie prezidento pasiūlymą biurą 
perorganizuoti. Mat, iškilo aikštėn baisiausios sukty
bes šiame biųreO| . t „

bendroj šer

senoj vietoj 
per apie du

gimuįilįliętįivąltip A ir Anna ir. 
Pranukas Yesmantai. Net ir, 
dainos geriau sekasi, kuomet 
padidėjo choro šeima ii jau
tiesi, kaip, savo 
mb j.

■ d

^Kadangi toj 
negalėjom turėti
metus jokių savo parengimų, 
tai laike šių pamokų ant grei
tųjų nusitarėm surengti nors 
tuo tarpu kortų vakarėlį su 
menine programa, kuris įvyks 
vasario 24 dieną, šioj jaukioj 
Ukrainų svetainėje, 57 Bea
con St., Newarke, trečią va
landą dieną. Kadangi tai bus 
sekmadienis, toi choristai už
prašo visas ir visus skaitlingai 
dalyvauti iš visos New Jersey 
pirmame mūsų choro paren
gime, pasiklausyti naujų gra
žių dainelių, kartu praleisti 
smagiai, kultūriškai sekmadie
nio popietį.

Choro reporteris, Albinas

Manilą. — Filipinų kon
gresas svarsto sumanymą, 
reikalau j antį susiaurint 
prezidento Quirino galią ir 
apriboti jo ministrų algas.

Korėja. — Paliaubų dery
bos klimpsta toj pačioj vie
toj. i '

MONTREAL,' CANADA Hartford, Conn

Unijos kaltina J. V. 
užplūdimu rinkoj

Moteriškų drabužių siuvimo 
dvi unijos — suknelių ir ke
purių, — t.y. Internatioal La
dies Garment Workers Union 
(A FL—TLC) ir Millinery
Workers Union, praėjusią sa
vaitę pasiuntė delegaciją į 
Ottavą ir įteikė darbo minis
terial Milton F. Gregg griež
tą protestą, reikalaujantį, kad 
jo departments imtųsi rimtų 
žygių sulaikymui Jungtinių 
Amerikos Valstijų vertimo 
Kanados rinkoje moteriškų 
drabužių, 

k

Dalykas yra tame, unijos 
aiškina, kad iš JAV pristato
ma daug pigesne kaina mote- 

• riškų drabužių (reikia turėti 
domėj, kad pigesnės kainos, 
tai tik urmo, o pirkėjos vis- 
tiek tą pačią kainą moka ir 
tas krautuvėms duoda didelį 
pelną) ; todėl Kanados krau
tuvės; ypatingai didžiosios — 
department stores — neper
ka čia vietoj siūtų drabužių. 
To pasekmėj, ši industrija, 

, kurioje dirba apie 50,000 dar
bininkų visoj Kanadoje, smar
kiai šlubuoja ir darbininkams 
sudaro nedarbo pavojų, ar
ba, geriausiam atsitikime, su
teikia darbo tik protarpiais.

—o—

DPs bado streike
St. Paul FErmite miesčiukyj 

apie 12 mylių nuo Montrealo, 
kuriame randasi darbo minis
terijos departmento pastatai 
palaikymui laikinai naujai at
vykusių emigrantų, kol jie 
susiranda sau vietą ir darbą, 
aną savaitę apie 100 dypukų 
buvo paskelbę vienos dienos 
bado streiką. Jie - daugume 
Balkanų kilmės ir į Kanadą 
iš Vokietijos atvykę tik apie 
3—4 savaitės.

Bado streiko 
jaučiasi apvilti 
sitikėjo laukti 
savaitės, kol
Apie 800 laukia darbų, o Jų 
niekur nesimato. Tuo\ tarpu 
patvarkymas yra, kad jų žmo
nos turi laukti Europoje, kol 
vyrai čia susiras darbus.

Pasiilgę žmonų- ir paskelbė 
bado streiką.

priežastys : jie 
Kanada ir ne

ilgiau vienos 
susiras darbą.

—o—
Linksmas buvo balius

Korespondentui teko kalbė
tis su visa eile dalyvių Mont
real© Lietuvių Sūnų ir Dukte

- (Continued from page 3)
* t

feast there was time to talk. Each of 
those assembled took the harp and in 
turn sang of their land, the glories of its 
past and their belief in its future.

At last it was time to hear from the 
guest. He took the harp and as he struck 
the first chords, all his strenght^and 
faith in what he had to tell just burst 
forth (so the story goes) and he was so 
sure that everything he said was right 
and just and beyond doubt, that his lis
teners found it hard to keep from agree
ing with him.

However, among those assembled 
there were a few whose belief in the old 
world could not be moved. This small 
group realized' they could not fight 
their own people plus the hordes of 
Christian soldiers that would soon de-
scend on them. They decided it was bet
ter to leave the island altogether and go 
to another land where they could live in 
peace with their old gods and await the 
revenge of the gods, on the invaders.

In a great secrecy a boat was fitted 
fur the journey to Greenland and Leif 
Ericsson was chosen to head the expedi
tion as their Sea King. But Greenland 
offered no haven. Hostile natives at
tacked them and drove them off their 
shores. There was nothing left to do 
but continue to sail on west;

After many many weeks, they again 
sightėd land. This time not the: icy im
passable coastline, but a beach of gleam-

rų Pašalpinės Draugijos ba
liuje. Visi vienos nuomones 
Puikus buvo balius! Dvi salės 
—viršuj ir apačioj — buvo 
paimtos ir žmonių pilnai buvo 
prisikimšę.

Svečiai buvo gerai pavai
šinti. Pas visus ūpas buvo ge* 
riausias. Vaišinimąsis, dai
nos, šokiai taip ir vyravo visą 
vakarą. Linksmas buvo balius.

—o—
Kietai susilaukė sūnaus

Vytautas ir Janina (Greb- 
liauskaitė) Kielai, sausio 21 
d., susilaukė sveiko ir gražaus 
sūnelio. Motina ir naujagi
mis jaučiasi gerai. Abu tėvai 
linksmi. .

—o---
Džiaugiantis buvo suruošta 
staigmena-balius

Juozui ir Bronei DžiauA 
giams, jų dvidešimties metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu
vių proga pagerbimui, perei
tą šeštadienį, buvo surengta 
netikėta staigmena-balius.

I j

e Kadangi Džiaugiai yra nuo
širdūs, gero būdo ir malonūs 
žmonės, todėl šia proga, jų 
pagerbimui, į balių susirinko 
labai daug — apie 200 — 
žmonių. Balius, ištiktųjų buvo 
linksmas ir vaišingas.

Svečiai, apart daug gerų 
linkėjimų, per rengėjus “jau
navedžius” dar apdovanojo 
vertingomis dovanomis. .

o—
SERGA
Zufcąna Giedraitienė aplaike 

operaciją, išgulėjo Royal Vic-
A i:____X i o >

toria ligoninėje aplėktąja ?ša-- 
vaites> .(W 8 ’
jam sveiksta.

—o
NELAIMŽS

žiemos laikas. Daug sniego, 
kai kada lietaus, - todėl ne
trūksta ir ledo — slidu. Atsi
tinka daug- nelaimių susižei- 
dimų. štai: . f • ■

Marė Pelakauskįenė eida- 
’ma gatvę" paslydo, puolė , ir 
susilaužė kai/rės rankos kaulą. 
Ranka sugipsuota. Ligonė ran
dasi namuose.

Bertha Decaire-Grabauskai- 
tė paslydus puolė ir smarkiai 
susidaužė galvą. Ligonė ran
dasi namuose, nuolatinėje gy- 37 metus, 
dytojo priežiūroje.

Juozas Strimas paslydęs 
puolė ir išsinarino dešinę ran
ką iš peties. Ligonis randasi 
namuose. J.—

namon

LMS News and Views

we will name this land to which Thor 
has led us. .Iceland was falsely named 
to keep Harold Fairhair away, though it 
produces much that is green. Greenland, 
too, was named falsely to lure my fa
ther’s enemies, though it produces little 
but ice. But- this land shall be truly 
named, since none shall know of its ex- 
istanęe but the gods and ourselves and 
its name shall tell what it really does 
produce. Let it be called Wineland.”

The power of a song drove a few .har
dy Icelanders away from their home to 
discover a new land. The new land,{ 
America,' was first greeted by white 
man with singing. Let us ponder a 

.while!
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Iš Laisves Choro susirinkimo 

susirinkimas įvyko 
d. Buvo padaryta

Choro 
sausio 24 
daug gerų nutarimų arba pa
tiekta raportų. Iš protokolo 
paaiškėjo, kad valdyba dėl 
1952 m. liko ta pati, išskyrus 7 
pirmininką, kuriuo • išrinktas 
naujas S. Barison. Linkime 
jam' darbuotis kuo geriausiai 
dėl Laisvės Choro gerovės.

Iš komisijų raportų pasiro
dė, kad svetainės ir baro rei
kalai eiha gerai. Teatro ko
misija raportavo, kad vaidini
mas įvyks vasario 3 d., 2:30 
vai. po pietų, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo svetainėje, 
227 Lawrence St.

Choro 25 metų sukakties 
paminėjimas ir kitos ceremo
nijos bus balandžio 20 d., o 
Lietuvių Meno Sąjungos 3- 
čios apskrities suvažiavimas į- 
vyks vieną'dieną pirmiau, 
tent, balandžio 19.

Naujuose sumanymuose 
vo nutarta duoti dovanėlę
naujagimės dukrelės buvusių 
Choro darbuotojų, Aldonos ir 
Jono Ramanauskų. .

Nutarta pasveikinti mūsų y 
dienraščio Laisvės suvažiavi-f, 
mą. Taip pat nutarta paauko
ti cįėl pagelbėjimo organizaci
jai, kuri kovoja prieš paraly
žių, tai March of Dimes.

Tai galima matyti, kokiais 
naudingais darbais mūsų 
Laisvės Choras užsiima.

Choro Narys

bū

bu* 
dėl

ALDLC^ĘEIKALAI
♦ ♦ KTąsa iš trečio pusi.) f v 

mėginkime draugiją budavoti 
iš fuhdamento.

LLD jau išgyveno 37 me
tus. Ji jau pergyveno du pa
sauliniu karu. Jos išleisti raš
tai teikia mums žinojimą, 
šios draugijos kuopos tu^t 
būti mūsų mokyklos. . Mūs^į 
sąmoningas veikimas turi išs
kelti susirinkimus į aukštesnį 
lygį, į visuomenišką aktyvu
mą. t. ,

Įsivaizduokime sau, kiek 
mes, Amerikos lietuviai, toli 
būtume atsilikę, jei būtume 
neturėję šios draug., jei ne jos 
knygų lobynas, kuris < teikė 
darbo žmonėms apšvietą per

Pasitikėkime, jog ši draugi
ja tol gyvuos, kol lietuvių šio
je šalyje bus. Už tai rūpinki
mės jos reikalais visada ir vi
sur. Charles Matt.

ing white sand with a thick growth of 
trees inland. With many misgivings ’ 
and mixed feelings, they sailed up the 
pleasant harbor, and to better state their < 
feelings at this great moment, theyw* 
called one of their number, a man with 
a fine stirring voice, to make up a song 
about this event.

The song was sentimental. It told 
them what they were ashamed to admit, 
that they were homesick, but, that here 
they would await the return to Iceland. 
Now they felt less ashamed of their 
weakness. The song had united them, 
they felt all alike. And after that they 
flung aside' their moodiness and sang 
jollier -songs, many of them.

One day, one of the men found a vine 
with grapes growing on it Leif Erics
son turned to his men and said, “Now

Vasario-Feb. 2, 1952.
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Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

Žinios iš mūsų miestelio

Pernai rudenį Nashua 
dinyčios užsidarė ir atleido 
arba išmetė iš darbo apie 12 
šimtų darbininkų. Tai buvo 
liūdna žinia ir liūdnos šventės 
tiems darbininkams, 
kompanijos nepaiso

au-

Mat, 
darboNeužmiršta taip pat aprūpinti sodiečiai ir praktiško___

turinio raštais. Apie bites antai išleista tuo laiku dvi1 žmonių/kas su "jais atsitiks.
knygelės: Nezabitauskio (1823 m.) ir Daukanto (1848 
m.). Išėjo knygutės apie sodus, apie medžių sėklas, apie 
tabokos ir apynių auginimą, apie degtinės kenksmingu
mą, apie tai, kaip apsiginti nuo koleros, ir net apie tai, 
kaip suvartoti kerpės.

Bet visa, kas lig šiol pasakyta apie lietuvių raštiją, 
yra tiktai dalis to smarkaus judėjimo, kuris buvo Lietu
voje pirmoj 19 šimtmečio pusėje.

Atsiradęs Žemaitijoje noras sutverti lietuvių raštiją, 
iškelti žemaičių kalbą, ėjo platyn, išaugo į karštą Lietu
vos meilę, į geismą pažinti jos praeitį. Kas kartais at
sirasdavo vis daugiau veikėjų, dirbusių toje pat pakrai
poje. Jie stengėsi atgaivinti lietuviškąją Lietuvą.

Judėjimo pradžioje svarbiausiu ir įžymiausiu veikėju 
buvo Dijonizas Poška (miręs 1831 m.), kurio eiles, pil-|mems 
nas prasčiokų vargdienių meilės, aukščiau išrašėme. Jis 
rašė ne tik eiles. Jis darę lenkiškai lotyniškai lietuvišką 
žodyną, vertė lietuviškai Virgilijaus “Eneidą,” rinko se
novės Lietuvos liekanas. Savo laiku jis buvo, įžymiausias 
žemaičių judėjime žmogus.

Daug mažiau įžymus kitas tų laikų lietuvių rašytojas 
J— kun. Antanas Strazdas (miręs 1833 m.). Jis rašė ei- 

^les, kurios labai tiko žmonėms. Ištrauka iš jo eilių apie 
baudžiauninkų vargus aukščiau buvo paduota.

Maždaug tuo pat laiku gyveno ir veikė Simanas Sta
nevičius, Kajetonas Nezabitauskis ir kun. Baužas.

Simanas Stanevičius surinko ir 1829 m. išspausdino 
“Dainas Žemaičių”; be to, jisai rašė lietuvišką žodyną 
ir gramatiką.

Nezabitauskis sustatė lietuvių bibliografiją (išėjusių 
knygų sąrašą), rašė žodyną ir gramatiką.

Kun. Baužas —vertė lietuvių kalbon lotynų dainiaus 
Ovidijaus “Permainas.” Bet svarbiausias jo darbas bu
vo lenkiškai parašytas — “Apie lietuvių kalbą ir. praei
tį,” kuriame jis išaukština lietuvių kalbą, išrodo jos se
numą ir turtingumą, atvirai nurodo lietuvių kalbos su
nykimo priežastis ir reikalauja, kąd Vilniaus universite
tas griebtųsi priemonių gelbėti lietuvių kalbą nuo besi
artinančios prapulties. Tas jo veikalas labai karstai bu
vo ;priimtas visų to laiko žemaičių veikėjų, m 
^Tuo laiku gyveno ir Valiūnas, kuris reikia paminėti 
pačiai dėl to, kad jisai parašė (o Poška ištaisė) Biru
tės dainą. Šiandien visi beveik visuose Lietuvos, kampuo- 
še; ’kur dar skamba lietuvių kalba, ir maži ir dideli,vir 
šviesuoliai ir prasčiokai,’ su dideliu pamėgimu daiiiubja 
“Ant marių krašto Palangos miestely” ir t., t. .

kišene.

.v.. ' . .n-i tu- • i • i ' . T . mašinas; kurias' išpardavėDidžiausias tų laikų darbininkas ir karsčiusias Lie- jįvgžg klll. kitul, Nupirktojj 
tuvos ir jos žmonių mylėtojas buvo garsusis musų rasy- vieta dabar žinoma. kaipo 
tojas Simanas Daukantas. Gimė jis 1793 m., mirė 1864 m. I “Foundation.” Pradėjo veikti 

, Jis visą savo amžių dirbo tėvynei. Jo raštų išvardymas savistoviai. Ir taip iš tos vie- 
’ geriausiai parodys, kiek darbo jisai buvo padėjęs. Štai . o 
tas jo raštų sąrašas pamečiui: 1837 m, išleista “Prasma airbysčių visokių 
lotynų kalbos”; 1842 m. “Abėcėla”; 1843 “Knygelė apie kuriose 'dirba nuo 1 žmogaus 
žinias draugystės nusiturejimo”; 1846 m. “Gyvatos di
džiųjų karvaidžių”; “Eredro pasakos” ir “žemaičių dai
nos”; 1847 m. “Pamokymas’ apie auginimą taboko” ir 
“Parodymas, kaip apynius auginti”; 1848 m. “Bičių 
knygelė”; 1849 m. “Ugnies knygelė”; “Pamokslas apie 
sodus” ir “Pamokymai, kaip rinkti medžių sėklas.”

Svarbiausi jo veikalai: “Būdas senovės lietuvių kalnė
nų ir žemaičių” išspausdintas 1845 m., o “Lietuvos Isto
rija,” nors buvo pabaigta rašyti 1850 ' m., bet gulėjo 
rankraštyje iki 1893 m., kuomet išspausdinta Amerikoje 

dideliais tomais.
. Taip daug dirbti, patsai kęsdamas vargą, gali tiktai 

žmogus, kursai karštai myli savo liaudį ir tėvynę. Ir iš 
tikrųjų, skaitant Daukanto “Būdą” ar “Istoriją,” nega
lima nepastebėti, kaip gerbia ir karštai myli jis Lietu
vos praeitį, kaip apgailestauja tuometinį sunykimą. “Ka
raliai, kunigaikščiai ir patys kunigai kalba jau svetima 
kalba, svetimą rėdą, svetimą tiesą seka, trumpai sakant, 
— savo pavasario žalių lapelių nieko nebeturi, tiktai vie
nus minavojamus savo veikalus senovės raštuos, it giria ti į New Hampshire valstija 
žiemos laiku savo žagarus rodo, tarp kurių tiktai'viena1 gubernatorius, 
pati jų kalba, it žalia bruknelė, nuo speigų apšarmojusi, 
lig šia diena tebežaliuoja, kaipo ženklas viso to buvusio.” 
Taip rašo Daukantas “Būde.” ' ,

Bet ne vieną tokią vietą galima atrasti jo raštuose. Jis 
1 norėtų matyti Lietuvą laisvą, tvirtą įr savistovę. Patsai 

kilęs iš liaudies, jisai myli lietuvių liaudį, mato joje pa
matą būsimos atgimusios Lietuvos. Užtatai Daukantas 
visomis savo pajėgomis dirbo tai liaudžiai, stengėsi iš
tobulinti, pakelti ir padaryti turtingesnę lietuvių kalbą.

Kitas taip pat darbštus tų laikų rašytojas, vyskupas 
Motiejus Valančius (Valančiauskas) (gimęs 1801 m., 
miręs 1875 m.), rašė daugiausia dvasinio turinio raštus. 
Bet - didžiausias jo nuopelnas, — tai “žemaičių vysku
pystes” aprašymas, išėjęs iš spaudos 1848 m. Tas svar
bus, daug darbo reikalavęs-veikalas niekuomet nenustos 
savo istorinės vertės.

Kaipo veikėjas, Valančius daug padarė tų laikų lietu
viško judėjimo palaikymui.

'-^Jo “Vaikų knygelę,” išėjusią 1864 m., “Palangos Juzę”
“Pasakojimus Antano Tretininko” žmonės pasigėrėda- 

/ mi tebeskaito dar ir mūsų laikais.
(Bus daugiau)

v.r 1 'T.1
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NEW JERSEY NAUJIENOS
Sausio rėnesįo orlaivio ne

laime Elizabeth, N. J., suju
dino ne tik Elizabetho gyven
tojus, skaičiuje ’ 112,000, bet 
ir visą apielinkę. Broad gatvė 
yra miesto centras ir visai ne
toli miesto centro nelaimė į- 
vyko. Teisybė, sužąlota, tik 
keli gyvenami namai ir už
mušta keli juose žmonės. Bet 
jei už poros desėtkų pėdų 
būtų orlaivis nukritęs centri
nėje gatvėje, tai būtų daugiau 
gyvasčių žuvę.

Ir tik 37-nios dienos pir
miau sudužę orlaiviai ir nusi
nešė 56 gyvastis. Neva tyrinė
jimas eina. Einą ir negali 
rasti kaltininkų, kadangi 
rę nekalba.

Orlaivių kompanija jau
parlė- 

kita

Būkite

.Laisves

300 žmo- 
tūkstantis

Joms rūpi tik savo 
Jeigu jos nepadaro tiek pel
no, kiek nori, uždaro fabri
kus.

Dar žmonių laime, kad ge
ras žmogus, kaip Franklin De
lano Rooseveltas, išleido įsta
tymą, pagal kurį netekęs dar
bo darbininkas gauna šiokią 
tokią pašalpą per tam tikrą 
laiką. Bet kur pasidėti tai pa
šalpai išsibaigus?

Dar kurie jauni, tai kitur 
gauna darbus, arba išvažiuo
ją .kituT dirbti. Bet senes-Į 

i darbininkams, mote
rims ar vyrams, nėra darbo: 
nors gyVas žemėn, lysk. Virš 
4 0 metų darbininkas jau ne
begali darbo kitur gauti, nes. 
jau per senas! O pensiją gau
ti dar per jaunas. Nebėra kur 
tokiam dabo žmogui dėtis. 
Nuvažiavus kitur darbo ieš
koti, nežiūrint, kaip atrodai, 
bet jeigu pasakai amžių, kom
panijos bošas pasako, kad 
tokiam darbininkui arba dar
bininkei darbo nėra. Darbinin
kas ginasi, kad jis dar gali 
dirbti, bet nieko nereiškia. Jis, 
mat, jau nebegali taip smar
kiai dirbti, kaip jaunas darbi
ninkas. Tai ot jums ir kapita
listinis surėdymas.

šita pati kompanija 3 me
tai atgal uždarė vieną • "kat- 
milę” šitam pačiam mieste ir 
visus darbininkus išmetė iš 
darbo. Koks tai nusiminimas 
buvo darbo žmonėms! Tada 
virš 3,000 i darbininkų neteko 
darbo.» Miesto valdyba buvo 
labai susirūpinusi tokia padė
timi. Tai 3’bankai ir IHtų iš- „ . . _
dirbysčių viršininkai , susitarė 889, iš kurių gavo leidimą tik einant lėtai 
ir- sudėjo tąmį tikrą sumą pi
nigų ir atpirko nuo tęs kom? 
pąnijos 'pastatą ir žemę.. Kom
panija pasiliko sau visokias

su- 
mi-

ga

iš lie

kosi kelią išlėRimui ir 
kimui orlaivių nusuks 
linkme.

Per šias dvi nelaimes
tuvių niekas nėra nukentėjęs, 
nors Elizabethas lietuviais 
skaitlingai apgyventas.

—o—
Bayonnės ir visos New Jer- i 

sey gyventojai gal nežino, ! 
kad Bayonnės Navy Depot 
yra miesto priruošta ir į šal
dytuvus sudėta, kad išmaiti
nus visus Bay ones gyventojus, 
kurių yra 80,000 per šešias 
savaites. Dviejose verhauzėse 
yra pakankamai mėsos, kad 
pamaitinus 2 milijonus žmo
nių per dieną. Tose verhausė- 
se yra 12,000 keisų kiaušinių, 
kurių skaičius siekia 432,000.

Kitokio maisto yra pri
krauta tiek, kad pakaktų iš- 
maitinimui virš 300,000 Jersey 
City gyventojų, per savaitę 
laiko. Daržovių irgi yra už 
milijonus dolerių.

Šis visas valgis esąs dėl 
Amerikos laivyno ir kariuo
menės, ne tik šioje šalyje, bet 
ir užrubežyje.

—o— 
' 1951 metais New Jersey 
valstijoj padavė aplikacijas i 
dėl automobilių laisnių 212,-1 jau toli nuo

pilnai pavalgydinti. 
6:30 vakare.

—o— .
Diskusijose , laike

šėrininkų. suvažiavimo • bayo- 
nietis delegatas pageidavo 
New Jersey žinių iš streiko 
Tide Water Associated Oil 
Co., Bayonnėje. Gyvenantis 
kitame mieste ir neturint tik
rų žinių, spėlioti neapsimoka, 
čia yra vietos draugų darbas.

Iš streiko galima tik tiek 
pasakyti, kad streikieriai yra 
kovos lauke jau keletas savai
čių. Susitaikymo nesimato, ir 
unija ketina statyti šimtu 
nuošimčiu pikietą. Kompanija 
baugina traukti uniją į teis
mą už mišinį pikietą, ir, girdi, 
už jai daromus nuostolius iš 
pikieto pusės. Kova, kaip ma
tosi, bus ilga ir sunki, todėl, 
kaip iš streiko vadų ir unijos 
pareigūnų pareiškimo matosi, 
tai kompanija yra pasimojus 
uniją panaikinti.

Būtų 
draugai 
plačiau.

je paprastai telpa 
nių susirinko apie 
Elizabetho įpykusių piliečių, 
reikalaujančių New York Port 
Authority prašalinti net patį 
Newark Air Port. Kiti suges- 
tavo, kad būtų pastatyti 1,000 
pėdų aukštumo bokštai, kai
po gedulo paminklai tose vie
tose, kur ištiko lėktuvų ne
laimės, kaipo pasarga lėktuvų 
kapitonams ir vairuotojams.

Buvo smerkiama ypač New 
Yorko Port Authority, nes iš- 
tikrųjų visi tokie
įgyją tiek galios, kad tiesiog 
nepaiso įvairių

galima buvo juos 'pažinti.
Gaisrininkai gesino gaisrą 

per 90 minučių įvairiais che-, 
mikalais, 
kad 
lijo.

o reikia priminti, 
tą dieną gana smarkiai 

Elizabethietis

Detroit, Mich

autoritetai

ir 
York 
valdo 
duota 
kartą

skundai buvo iš

turėdamas laiko, 
pažiūrėti tų vie- 
lėktuvai nukrito.

ATSIPRAŠYMAS
Laisvės dalininkų sveikini

mu apleista dviejų sveikinto
jų vardai ir pinigai.

Dr. M. Palevįčius — $1.00
V. Kirvela 1,00
Atsiprašau draugų ir už 

pabaudą pridedu dar vieną 
dolerį. Viso — $3.00.

Klaida įvyko taip, kad ge
roji kopija, parašyta, palikta 
stalčiuje, o klaidingoji pa
siųsta.

Taigi, dar kartą atsiprašau.
V. Zabųl

Lawrence-Methuen, Mass.

gerai, 
parašytų

kad vietos 
tuo reikalu

—o— ,
valstijos šių metų iš- 
sieks $212,239,517.

išlaidos, ko

Mūsų 
laidos 
Tai didžiausios 
kios kada esą buvę. Valstija
išleis 32 milijonus kelių tai
symui. Pilietis

Apie antrąją lėktuvo

Taigi, taigi Elizabeth išgar
sėjo po visą šąli, kaipo pirmos 
rūšies lėktuvų nelaimių mies
tas.

Pirmas lėktuvas nukrito 
gruodžio 16 d., 1951, j siaurą 
Elizabeth upelį arti Jersey 
Central geležinkelio Broad St. 
stoties. Antra lėktuvo nelai-

aplikacijas | mė įvyko sausio 22 d. netaip 
pirmosios, nes 

per 20 minučių 
į pirmąją nelai-

geram

nos katmilės pasidarė 19 iš- 
į pramonių,

'iki 1,000. Per tas visas išdir- 
bystes dirba arti 4,000 darbi
ninkų, Ir miestui ir darbinin
kams gal bus geriau, nes 
kai būdavo katmilė sušlekuo- 
ja, tai visi darbininkai netek
davo darbo. * Dabar yra įvai
rių išdirbysčių ir ne visos kar
tu sušlekuos, tai ne visiems 
darbininkams reikės kartu nu
kentėti.

Prie šito projekto išvysty
mo daug prisidėjo jaunas ir 
gabus miesto gaspadorius 
Hugh Cregg. Tai dar jaunas 
tik 34 metų amžiaus žmogus 
bet smarkiai darbuojasi. Jū 
už tai kalbėjo, rašė ir spau
doje garsino. Gerų pasekmių 
susilaukė.

Jis dabar žada kandidatuo- •b . X ’

' čia patiekiu pavadinimus tu 
išdirbysčių, kurios įsisteigė 
vietoje minėtos katmilės, ir 
skaičius darbininkų, kiek ku
rioje dirba/štai jos:

1). Tamey Sįhoe Co. Wo
mens Shoes, darbiniu/', 347

2. R. S. Pickle Works, Inc. 
Pickle works

3. Hardware

parts
F. Shea

100
Paint

23 
Associates, 

Inc. Hardware storage 10
4. W. H. Bagshaw Co. Ma

chinery
5. D. 

shop
6. Industrial Sheet Metal

Works . 5
7. Danan Mills Rayon 25

8. Sprague Electric Co. 
Electronics 1,000

9. Nashua Textile Co., Inc.
Industrial textile 300

10. Nashua Indust. Machi? 
ne & Tool Machine work 13

11. Horton & Hubbard Box,
Inc. Fine boxes 49

mi estų 
miestelių interesų. New 
Port Authority, kurie 
Newark Air Port, buvo 
skundai jau ne vieną
dėl žemo lėktuvų skraidymo, 
bet visi tie 
juokiami.

Šiandien, 
nuvažiavau 
tų, kuriose
Ir ar žinote, kad bėgyje pen
kių minučių praskrido keturi 
didieji keturių motorų ir trijų 
motorų lėktuvai su dideliu 
ūžėsiu visai žemai, labai neto- dar kitaip vadinama Maple 
Ii tos vietos, kurioj žlugo lėk- Park, gjwuoja 
tuvas ?

Iš visur tūkstančiai

Lietuvių Socijalė Bendrovė,

nuo 1914 m.
Tai gal būt pirmutinė tos rū- 

smal-'šies organizacija tarp lietuvių 
šuolių žmonių atvažiuoja au- šioj šalyje, 
tomobiliais ir busais pasižiū
rėti tos nejaukios vietos, kur šeimininkų yra 
žuvo 29 žmonės. Matosi trys 
namai nušluoti ligi pamatų, o 
ketvirto aukšto mūrinio namo 
riogso nuo gaisro pajuodavu
sios sienų likusios dalys. Ne
laimės vietą saugo policija. 
Keletas vyrų gruvėsiuose dar 
ieško žlugusio lėktuvo bei su
griautų namų įvairių daiktų.

Sakoma, kad žuvę žmonės 
taip buvo sudeginti nuo di
džio karščio, kad tiesiog ne-

Kadangi šios organizacijos; 
daug kitose 

valstijose, tai gal būtų pravar
tu pranešt apie jos stovį.

Iš metinio finansų sekreto-* 
riaus raporto pasirodė, kad 
ši bendrovė yra gerame stovy
je. Bankuose bei U. S. Way 
Bonds yra $4,895.12. Bendro
vės šėrų išduota už $1,950.00, 
Skolinga Komitetui už kauci
jas $600.00.

Grynas turtas — $2 345.12.

Florida—Miami

167,477, 45,412 laisnių nega- galima nueiti 
vo. Ir iš šio skaičiaus 44 proc. i mes vietą.
esą moterys. Tas parodo, mo
terų tik šešiais nuošimčiais

ir i mažiau, negu vyrų.
—o—

Mūsų valstijoje 
skaičiuje miestų, svarbesnėse
gatvėse pridygo myterių, kaip 
po lietui grybų. Miestai norė
dami turėti įplaukų, jų pri
statė apsčiai, ir jeigu nori ka
rą pastatyti, tai dėk penktu
kus arba dešimtukus. Ir nie
kur tiek jų neteko matyti, 
kaip Bayonnės mieste. 

—o—
Drg. Vaičiūnienė iš Cran

ford o išvyko į šiltą kraštą, 
Floridą. Ji ketina ten pabūti 
keletą savaičių ir vėliai grįžti 
į savo valstiją.

Iš mūsų valstijos draugų ir 
draugių gražus būrys dalyva
vo "Laisvės” šėrininkų šuva-' 
žiavime* ir vakarienėje. Gera 
dalis vedusių dalyvavo su sa
vo prisiegomis. Bet dauguma 
avas prisiegas paliko namie, 
r vieni jie atvyko. Tai nege
rai. Ir nepamirškite, draugu- 
čiai, vasario 9-tą dieną atvyk
si į LDS Trečios Apskrities 
oarengimą - vakarienę susi- 
3ažinimui su Apskrities vei
kiančiais draugais ir draugė
mis atsivesti ir savas moteris. 
Nepalikite jų vienų namie.

šis parengimas įvyks Liber
ty Auditorijoj, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond-Hill. Iš
vykdami į parengimą nevalgy
kite namie, mat, visi būsite

12. Dochla Greeting Cards- 
Greeting cards 800

13. Edgecppib Steel of N. E.
Steel sales ’ 20

14. Aid-All Sales Co. Sale
of drugs > 3

15. Allied Electric Motor
Supply Electric. Motor work 1

16. Royal Register Co.
Printing 40

17. Textron, Inc. Texti
les . 385

18. Nashua Foundation 20
19. Plastics
Viso

600

3,775

Antroji lėktuvo nelaimė į- 
vyko tirštai apgyventoje vie
toje, arti didžios St. Elizabeth 
ligoninės ir skersai gatvės vi
siems gerai žinomos Battin 
High mokyklos, kuri randasi 
ant kampo South St. ir Willi
amson gatvės, tik vienas blokas 
nuo svarbios South Broad 
gatvės, kur randasi kita kata
likiška St. Mary High mokyk
la.'

Visi lėktuvai. skrisdami į 
Newark Air Port pro Elizabe- 
thą, prisilaiko kelio rodyklės 
Union County Court House 
aukšto pastato, kuriame ant 
bokšto yra įtaisyta raudona 
mirkčiojanti šviesa, kaipo pa
sarga dėl lėktuvų vairuotojų.

Šis nelaimingas lėktuv., vieton 
skristi tiesiai pro Union County 
Court House, dėl nežinomų 
priežasčių pasuko į dešinę tik 
keletą blokų nuo Court Hou
se, krisdamas žemyn į Wil
liamson gatvės namus.

Lėktuvo keleiviai didžiu
moje buvo Syracuse universi-, 
teto studentai, jauni žmonės, 
o sudegusių nąmų gyventojai 
irgi veik visi jauni žmonės, iš 
kurių buvo keli kūdikiai 18 
mėnesių amžiaus.

Vienas' Singerio fabriko 
darbininkas, padėjęs namo iš 
darbo, neberado savo jaunos 
žmonos ir 
laimė. Kas 
atsakyti!

Bet ve
įvykis. To nelemto 
kapitonas yrą elizabethietis, 
dar jaunas, 33 metų, Thomas 
J. Reid, gimęs Elizabetho, 
baigęs Alexander Hamilton 
Junior High ir Thomas Jeffer
son High mokyklas ir gyvenęs 
po 609 South Broad, tik blo
kas ir pusė nuo lėktuvo nelai
mės vietos. Paliko jauną 33 
metų žmoną Henrietta ir'du 
kūdikius — Randall Eileene, 
3f/2 m., ir Robin Lindsay, 18 
mėnesių, o kito dar*laukia už 
keleto mėnesių.

Sausio 23 d, Miesto Rotušės 
(City Hiall) svetainėje, kurio

kūdikio. Baisi ne- 
nors turėtų už tai

kitas nuostabus
lėktuvo

Victoria Bar - Tel. 82-9222
Savininkai

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

BLATZ ALUS ON TAP
3530 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.

Hartford, Conn

"Teles Turtai"
Trijų Veiksmų Komedija
Stato scenoje ir suvaidina

Laisvės Choro Teatralė Grupė 
Įvyks Sekmadienį

Vasario 3 February, 1952
Lietuviu Piliečiu Salėje

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

Įžanga 75 centai (taksai įskaityti)

’’TETOS TURTAI” parodo kaip klastingai praturto 
ja, o vėliau paaiškėja didelis nubiednėjimas. Yra gardaus 
juoko ir jaudinančių įspūdžių. Tad kviečiame visos apy-' 
linkės visuomenę atsilankyti ir pamatyti šių įdomių ko
medijų.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie jnųnęs dienų 
ar naktį, greit suteiksime moderniškų patarna** 
vimų. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

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



NowWko^Ė^yZlnios Delegacija reikalavo 
suvargusiom šeimoms 
rinkamo buto

Darbiečiai kritikavo 
majoro siūlomus 
taksavimo planus

Koki tie pasiūlytieji N. Y. 
valstybiniai taksai?

vals-'vo gyventojus įvairiais

; ' American Labor Party 
vykdantysis sekretorius Ar
thur Schutzer pareiškė, kad 
majoro pasiūlymas nustatinėti 
atskiroms apskritims atskirą 
nejudomojo turto (real esta
te) taksavimą yra taikomas 
aplupti mažųjų namelių savi
ninkus.

Darinėtis kaltina majorą, 
kad kiekvienas iš jo trijų vy
riausių pasiūlymų taksams su
verčia naštą ant vartotojų, 
mažųjų namų savininkų ir 
varguomenės.

Schutzer ragino taksavimą 
pasukti taip, kad stambiųjų 
pastatų ir verslo savininkai 
sumokėtų jiems teisėtai pri
valomą nuošimtį; tikrai kovo
tų už tai, kad valstybė sugrą
žintų po $10 ant kiekvieno 
miesto gyventojo; gautų
tybės leidimą takšnoti firmų 
perkamus-parduodamus Še
rus; ir kad gautų iš valstybės 
leidimą išleisti 600 milijonų 
vertės bonų statybai naujų 
mokyklų.

Darbininkų laikraštis 
gauna daug skaitytojų

Visame New Yorko did
miestyje sparčiai vykdomas 
vajus gauti skaitytojų angliš
kam darbininkų dienraščiui 
Daily Worker.

Būdinga tas, kad Queens ir 
Nassau apskritys pirmauja į- 
vykdyme' sau pasiskirtos nor
mos. O kaip čia seniai pesi
mistai tks apskritis buvo veik 
bepriskaitą fašistinėms.

Bėndrai visame mieste v.(su 
priemiesčiais) pasisakyta gau
ti 15,000- 'Gale, praėjusios sa
kaites skelbė jau gavę 7,500. 
Spebialis vajus tęsis iki galo 
šio mėnesio, sako pranešimai.

Laike specialio vajaus daug 
nupigintas užsirašymas vi
siems metams abiejų — kas
dieninio' ir savaitinio laikraš
čio, tiktai $10 už abu. Ne va-

Gubernatorius Dewey pa
siūlė Valstybes Seimeliui vals
tybinį budžetą, aukščiausią 
sumą iš visų buvusių —. virš 
bilijoną dolerių. Pirmu kartu 
New Yorko valstybėje peršok
ta bilijoninė suma. Busimasis 
budžetas 94 milijonais aukš
tesnis už einamųjų metų bu
džetą, viso $1,092,760,887.

Iš kur tas bilijonas ateis? 
Kas jį gaus?

Gubernatorius sako, kad ta 
suma, būsianti sukelta be pa- 

I kėlimo taksavimo “rates”, 
| vien tik iš to, kad gyventojai 
! esą daugiau uždirbę ar pelnę. 
' Tad mokėdami ir ta pačia se
na .skale jie sumokėsią dau
giau taksų. Tačiau gubernato
rius nepakėlė davinio mies
tams. Nedatekliaus spaudžia
mi, miestai turės takšnoti sa- 

būdais.
Taksai bus pakelti, bet jisai 
juos pakeldins kitų rankomis, 
ne savo. Patsai gubernatorius 
liksis teisus, taksų nekėlęs.

Pavyzdžiu gali patarnauti 
New Yorko miestas, kuris su-- 
moka valst. apie 56.2 proc.visų 
valstybės gaunamų taksų. 
Infant skaitmenimis, guberna
torius pasiūlė miestui šiemet 
pridėti 20.5 milijono. Tačiau 
palyginus su padaugėjusiu 
skaičiumi gyventojų ir su tuo 
priedu miestas šiemet gaus 
mažiau, negu gavo einamie
siems metams. Pernai tas nuo
šimtis buvo 47, šiemet jau tik 
46.3.

New Yorko miestas neiš
vengiamai daugiau aptaksuos 
savo gyventojus padengimui 
to skirtumo, o taip pat ir at
pildui dėl infliacijos sumažė- 
jusios dolerio vertės. Apie 
miesto taksus teks kalbėti ats
kirai. '

Paskyros tų padaugėjusių 
milijonų taksų ne visoms į- 
staigoms padidins gavinį, dau
geliui numažins. Tarpe numa
žintų yra:

Labdarybės fondui nukirsta 
arti 8 milijonai (7.7) ir dar

bui prieš diskriminaciją $5,- 
700. O tos Įstaigos ir be to 
jau buvo skurdinamos.

Pakelia dešimtimi su virš 
milijonų paskyras tarnautojų 
algoms, tačiau bendrai ima
mas priedas siekia tiktai apie 
6 nuošimčius. Ir paskyrė 45 
milijonus statybai ligoninių 
proto ligoniams, taipgi 8 mili
jonus sn virš pridėjo tų ligo
ninių išlaikymui. Paskiria 11 
milijonų statybai * mokslams 
pastato prie Medikališko Cen
tro Bj’ooklyne.

Pridėjimas paskyrų tiems 
reikalams yra geroji kryptis, 
nors anaiptol nėra pakanka
ma.

Budžetas. tebegrąžins tur
tuoliams milijonines sumas iš 
bedarbių apdraudos flndo. IŠ 
to fondo per paskiausius de
vynerius metus atmokėta fir
moms atgal apie bilijonas ir 
250 milijonų dolerių. Jeigu 
liughes-Brees įstatas pasilik
tų galioje, korporacijos iš to 
fondo turės dar daugiau nau
dos. Bet dėl to nukentės var
guomenė, darbininkai, vertel
gos ir smulkiųjų dirbtuvėlių 
savininkai.

Kitas dalykas, kuris pa
gelbsti korporacijoms, o men
kai arba nieko vargdieniui ir 
vidutiniam darbininkui, yra 
tos 10 nuošimčių nuolaidos 
taksų; kuriuos privalome kas 
metai sumokėti nuo savo pa
jamų. Grąžinimas to nuošim
čio varguoliui reiškia kelias 
dešimtis centų arba nieko, vi
dutiniam darbininkui kelis ar 
keliolika dolerių sutaupų, o 
gaunantiems dešimtimis ar 
šimtais tūkstančių uždarbio ar 
pelno tos 10 nuošimčių taksų 
nuolaidos teikia stambias su
taupąs. ■: Z ■ ■

Atydžįai egzaminavusieji 
budžetą sako, kad budžetas, 
kaip buvo visu Dewey repubr 
likonų administracijos laiku, 
taip tebėra dabar vanguome-. 
nes spaudimo ir turtuolių 
glostymo budžetu. T-as.

jaus laiku bendrai už abu bū
na $14, atskiras kasdieninis 
$12, atskiras savaitinis $2.50 
(Manhattane ir Bronxe kas
dieninis dviemis doleriais 
brangiau’, negu kitur). Atski
ro numerio kaina 10c. Did
miestyje, beje, /daugelyje vie
tų gaunamas ir ant standų.

G-a.

Teisiamasis kalbės 
New Yorke 16-tą

Steve Nelson, buvęs vienu 
Abraham Lincoln Brigados 
vadų, tai brigadai kariaujant 
prieš fašizmą Ispanijoje, o da
bar teisiamas Pittsburghe už 
“subversyvumą,” atvyksta į 
New Yorką. Jis pasižadėjęs 
kalbėti tos brigados rengia
mame 15-sioms brigados meti
kėms minėti pobūvyje vasario 
16-tos vakarą, 13 Astor Pla
ce, New Yorke.

Florida pasireikš 
šiuose rinkimuose

Berniukas suimtas 
kaipo žmogžudys

Apžiūrėjo slėptuves
Civilinių ■ Savisaugos virši

ninkas Arthur W. Wallander 
su kitais valdininkais praėju
sį antradienį įvykdė apžiūrą 
jau įrengtų slėptuvių. Ekspe
dicijos tikslas buvęs patyrinė
ti ir nustatyti, kiek dar reikė
sią slėptuvių statyti. Prieš po
rą mėnesių viršenybė sakė, 
kad* flar stokuoją bent 1,200.

Esamosiomis valdininkai 
pasitenkinę.

New Yorko protestonų ta
ryba, atstovaujanti apie 4,700 
protestoniškų bažnyčių, pasi
sakė už pataisas šios valstybės 
<Hvorsams {statymo.

Visi demokratiniai žmonės 
kalba, jog ateinančiuose rin
kimuose pamatysime nuosta
bių dalykų. Jie sako: šiais 
rinkimais neužteks pasisakyti 
nepriklausomu ar plepėti ko
kius supainiotus pažadus, 
žmonės jau yra pakankamai • 
atbudę, kad pažiūrėtų į kandi- : 
dato praeitį, jo darbus.

New Yorke tarp negrų ir 
kitų mažumų garsiai kalba- ' 
ma, jog kandidatai bus pa
klausti, ką jie veikė negrų ir 
liaudies teisių gynėjų Mr. ir 
Mrs. Moore nužudymo metu.

T-as.

Bronxe suimtas 13 metų ber
niukas, kaltinamas, kad jis 
nušovė kitą berniuką Angel 
Louis Franco, 11 metų, ir su
žeidė Frank Ramos, 15' metų.

Suimtasis sakėsi policijai 
tik taip sau taikęs į Franco 
berniuką, manydamas, kad 
šautuvas neužtaisytas. Ta
čiau paskui atsiradus suba-- 
dytam Ramos ir suimtąjį at- 
pažinus kaipo jo subadytoją, 
kilo abejonės' ir apie teisingu
mą to pasakojimo, kad aną 
berniuką nušovė netyčia.

Majoras ir iždininkas 
keliaus į Albany 
prašyti paskyrą

Gubernatoriui Dewey pa
skelbus budžetą, kuriame ne 
padidinamas, bet pamažina
mas (imant nuošimčiais) vals
tybės davinys miestui, majo
ras Impellitteri ir iždininkas 
Joseph pareiškė, kad vasario 
4-tą jie keliaus į Albany rei
kalauti šaltinių miesto paja
moms dapildyti.,

Abudu valdininkai jau buvo 
sutikę nusileisti t m'iėsto gy
ventojams taksų f ant pirkinių 
klausimu, beimti tiktai po du 
nuošimčius, vietoj dabar ima
mų trijų. Dėl to pajamos nu-' 
mažės po 60 milijonų metams. 
Tą skirtumą, o taip pat reika
lingas priedines pajamas al
goms pakelti ir dapildyti in
fliacijos sumažintos dolerio 
vertybės padarytus nuostolius, 
turės gauti kur nors kitur. 
Bendra nedateklių suma bū- • 
sianti apie 200 milijonų. Kur 
juos gaus?

Miestui jau yra pasiūlyti 
sekami nauji taksai:

Pakelti finansų biznio tak
sus nuo dviejų penktųjų dalių 
vieno nuošimčio iki 2 nuošim
čių. Iš to gautų apie 16 mili
jonų.

Pakelti visokio biznio tak
sus nuo vienos penktosios da
lies iki pusės vieno nuošimčio. 
Gautųsi apie 90 milijonų.

Pakelti gasolinos taksus 
nuo. 3 iki 5 centų visoje.vals
tybėje su sąlyga, kad 20 mi
lijonų iš tos sumos eitų mies
tui.

Už auto . pastatymą nakti
mis per mėnesį imti nuo $5 
iki $10.

Pakelti pakeleivių-, taksus 
viešbučiuose už kambarius 
nuo .5 iki 10 nuošimęįų. , .

Pakelti visoje valstybėje po 
centą ant pakelio cigarečių ir 
iš tų pajamų 8 milijonus skir
ti. miestui. :

Kas tuos taksus sumokės? 
Netenka aiškinti. Pažvelgus į 
sąrašą kiekvienas gali matyti, 
kad didelę daugumą jų su
mokėsite jūs ir sumokėsiu aš. 
Kai kurie mokėdami tuos tak
sus atsiminsime, kad guber
natorius gyrėsi, jog taksai 
mūsų valstybėje nekeliami. 
Bet ne visi atsimins — jeigu 
visi atsimintų — jums ir man 

: nereikėtų tų priedinių taksų 
mokėti. Mes jau seniai būtu
me išrinkę valdžion darbinin
kų atstovus, kurie daugiau 

i takšnotu turtuolius, ne var- 
guomenę. T-as.

New Yorke laike apiplėši
mo mirė Paris Teatro kasinin
kas Walter tHeyer, 60 metų. 
Spėjama, kad jo silpna širdis 
neišlaikė sąjūdžio, tačiau tyri
nėjimas tebevykdomas. Kaso
je tebuvę .tiktai apie $250. j

Brooklyno West Brighton 
ir Coney Island rendauninkų 

J ir American Labor Party at
stovų delegacija lankėsi mies
tinio Butams Autoriteto įstai
gon prašyti dviems suvargu
sioms šeimoms buto. Tų šeimų 
padėtis tokia:

Maceo McEaddy šeima iš 
penkių asmenų yra padegė
liai, skursta susikraustę vieni 
pas vienus, kiti pas kitus, kai
mynus ir draugus.

Mrs. Hattie Smoot su sep
tyniais vaikais ir vyru gyvena 
krautuvėje 29-79 W. 3rd St. 
Jau virš metai, kai ji laukia 
iš valdinės įstaigos pagalbos, 
bet ir dabar įstaigoje atsaky
ta, kad tų šeimų padėtis 
“neskubi.”
Darbiečių atstovas pareiškė, 

jog žmonėms stokuoją žmo
niško buto dėl to, kad bilijo
nai dolerių išleidžiami karui. 
Kiti delegatai žodžiu arba 
lenkimu galvos rodė pritari
mą tai išvadai. T. B.

Pabėgėlis iš banko 
mėgęs gražius rūbus

Martin G. Olsenui per pie
tus prasišalinus iš darbo 
Brooklyno banke ir palikus 
banko finansuose $38,224.06 
skylę, tyrinėtojai susirado jo 
žmoną Ruth, jau nebegyvenu
sią su vyru, žmona, dirbanti 
grožės salione su savo motina, 
kai ką papasakojo. Vyras, sa
kė ji, mėgo gražius daiktus, 
gražesnius, negu išgalėjo.

Anot žmonos, Olsenas, var
tydamas daugtūkstantines su
mas kas dieną, patsai sau ne
galėjo tikėtis sukrauti turtą. 
Jis gaudavęs $60 algos‘savai
tei. Jo alga dalindavosi taip: 
taksai $8, žmonai su vaikais 
prgyvenimui $20, tėvams už 
butą ir išlaikymą $10, viskam 
kitam likdavo $22.

žmona atvirai kalba, kad 
jis buvo nusiminęs dėl nega
lėjimo užsidirbti geresnio 
pragyvenimo, kad negalėjo 
gauti šeimai geresnio buto, 
žmona su dviemis vaikučiais, 
10 ir 7 metų, gyvena ankšta
me sklepiniame bute.

Susikrimtę dėl to nemalo
numo Olseno tėvai sako, kad 
gal jų sūnų užklupo protinė 
nesveikata, gal pamišo, ai
manuoja jie. Ir rūpinasi, kad 
tiktai su juo neatsitiktų kas 
blogiau. Jis buvęs geras sū
nus.

Įkaitęs pečius vos 
neuždegė namo 

/
Apie 200 asmenų, daugelis 

dar naktiniuose, tapo išvyti iš 
buto Harleme šaltą trečiadie
nio rytą užsidegus apartmen- 
tui prie W. 132nd St. Gaisras 
kilęs nuo per daug įkaitusio 
šildomojo pečiaus skiepe.

Plėšikai šti apteptu 
veidu

New Yorke tapo apiplėštas 
Liberty Teatras, esąs netoli 
Times Square, atimta $2,00(). 
Plėšikai buvę apsimozoję vei
dus juodai, matomai, tikslu 
supainioti gaudytojus, kad 
vaikytų, areštuotų negrus vie
ton stebėti juos.

BERNIUKAI JLŪŽO PER 
PLONĄ LEDĄ

Jie jau gana mokyti
Sausio 30-tą prie puošnio-" 

sios New Yorko Park Ave., 
'/812, trys ginkluoti plėšikai 
atėjo į stailistės (modistės) 
Mollie Parnis butą 'ir pradėjo I 
sau rankiotis brangumynus. Į

Ponia Parnis bandė juos 
pamokyti, kad geriau esą gy
venti teisingai. Manydama, 
kad gal jau įtikinusi svarbo
je draugingai sugyventi, ji
nai pasiūlė jiems $1,500 at
pildo pinigais, kad tiktai jai 
paliktų jos gražmenis. Plėši
kai nuolankiai paėmė pinigus 
— priedui prie jau susiglemž
tų brangumynų.

Butan plėšikai įsigavę per 
apgaulę. Vienas pirmiau at
nešęs kokį tai siuntinį, o pas
kiau skambinęs, kad jį paliko 
per klaidą, norįs Siuntinį pa
imti. . - |

kų auklėjimą.
New Yorke mirė žymi ak

torė Fannie Ward, 79 metų, 
greta kitko paskilbusi tuoini, 
kad jinai 'skelbdavo “amžiną, 
jaunystę” ir pati visuomet 
stengdavosi atrodyti jauna.

GARSINKITE? LAISVĖJ' 
mraAvklt J .ai r ve Savo Dranrnl

Po lėktuvo nukritimo ... x 
vienas išlikęs aplanko 
trijų žuvusių šeimas

Brandžiausias judis po 
“All About Eve.”

PHONE CALL 
FROM A 

STRANGER 
žvaigždžiuoja 7

BETTE DAVIS, GARY MERRILL 
SHELLEY WINTERS 

' ir asmeniškai scenoje
JOHNNY JOHNSTON

(iš “Tree Grows in Brooklyn”)
GEORGE TAPPS 

populiarus šokikas;
FLORENCE DESMOND, 

Londono žvaigždė ir daug kitų.
ROXY 7th Ave. ir 50th St.

n A W VW A G JEp Jnk JEl A
Rengia .L.D.S. 3-ji Apskritis, 

PAGARBAI SAVO VALDYBOS

Šeštadienį, Vasario 9 Feb., 1952
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic > Avenue, Richmond Hill, N. Y.

Prasidės 6:30 vai. vakare

Po vakarienės bus Šokiai

ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ
Bilietas $3.00 Asmeniui

Kviečiame visus Didžiojo New Yorko apylinkės lietuvius 
dalyvauti šiame gražiame parengimė.

RENGĖJAI.

New Yorko Automobilistų 
Klubas ragino majorą paskir
ti trafiko komisijonierių, nes 
be to esą pegalima tinkamai 

| sukontroliuoti važiuotų.

Namuose lankančių slaugių 
organizacija New Yorke, 598 
Madison Ave., skelbia kursus 
būsimiosiems tėvams apie vai-

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Noras pačiužinėti ant ledo 
ir nuobodulis mokykloje prisi
dėjo trims brooklyniečiams 
11—13 metų berniukams at
sidurti ant ežerėlio Prospect 
Parke. Bet vienas tuojau įlūžo 
su ledu, du kiti, bėgę gelbėti 
pirmąjį, taip pat ten atsidū
rė. Juos išgelbėjo • policiją, 
išgirdusi jų šauksmą.' jlię »dar 
gyvi del to', kad galėjo Šauk
ti, nes toje vietoje gelmė bu
vo tiktai trijų pėdų.

Lietuvių Literatūros Draugijos 6 
kuopos mėnesinis susirinkimas jvyks 
vasario 4 (Feb.) 1952 m., Lietuvių 
Tautiško Namo kambariuose, kaip 
7:30 va), vakare. Visi nariai prašo
mi dalyvauti minėtam susirinkime. 
Yra daug reikalų, kuriuos turėsim 
apsvarstyti ir kurie dar nesate pa- 
simokėję, ateikite ir pasimokėkite 
metines duokles už 1952 metus. — 
Fin. rašt. Geo. Shimaitis.
■(23-24)

RIDGEWOOD, N. Y.

Aido Choras
Pamokos įvyks penktadie

nio vakarą, lygiai 8 vai., Mu
sic Room. Visi nariai ragina
mi atvykti — ypačiai vyrai.

Choro Prezid.

New York, N. Y.
PRANEŠIMAS

LDS 159 kp. susirinkimas 
įvyks 3 d. vasario šių metų 1 
vai. dieną. 209 W. 21 St.į 
New York City, Apart. 2-C.

Malonėkite pribūti laiku.
Valdyba.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hcwes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai t

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

Tel. EV. 7-6283

LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, vasario 5 d., 8 vai. vak. 
Shapolo r ir Vaiginio salėje, 147 
Thames St., Brooklyn, N. Y. Skait
lingai dalyvaukit šiame susirinkime 
ir nelaukit, kad būtumėt suspenduo
ti. Pradėki t duokles mokėti su pra
džia 1952 m. — P. Babarskas, Prot. 
Sekr. (23-24)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

' MALE

j Reikalinga koutų statytojai, ran- 
I kovių siuvėjai, top koutų ir over 
! koutų dirbtuvei.

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

(20-24)

GARSINKETSS LAISVĖJ!
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

Automobilių Technikos 
MOKYKLA« r

Išmokome Mechanika
ir Chauffeur’iu < *

auto sW 
REPAIR

Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, padedame gauti vairuto|o 
laisnius. Pamokos dienom įr va
karais. Mokykla atdara . kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų Kal
bose. , . . » ; | ; Į • i

' C | ■ Direktorius * -į ■ j 
L. TICHNIAVILIUS 1 į ‘ *

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE \

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. T. !

Tel. EVergreen 7-6868

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

6 pusi.—Laisve (Liberty)-Šeštadien., Vasario-Feb. 2, 1952




