
Antras pavyzdys.
Žmogaus suniekšėjimas.
Vargšė Rooseveltienė. 
Nedarbas ir dipukai. 
Nauja samprata. 
Tautinės aspiracijos.

Rašo A. BIMBA

Pijus Grigaitis prieš Vincą 
Andrulį, .Ištąsys Strazdas 
prieš Leoną Pruseika!

Du donosčikai, du politiniai 
■ išsigimėliai, du pavyzdžiai 

baisaus suniekšėjimo.
Strazdas net iš Bostono nu-, 

vyko Chicagon kryžiavoti 
Pruseika. Ir melavo ir seilėje 
jis. Pruseika ir jis anais me-1 
tais kartu dirbę ir planavę I 
spėka nuversti Amerikos vai-! 
džią!

Strazdas, žinoma, pasitai
sė, o Pruseika — tebegriesi- 
ja. Todėl Strazdui visos nuo
dėmės turi būti atleistos, o I 
Pruseika turi būti nukorotas. I 
To reikalauja Strazdas!
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J.T autų dauguma atmetė siūlymų 
tuoj svarstyt Korėjos klausimų

dėjo šį klausimą iki to lai*

GRIEŽTAI
AUDĖJAM UŽDARBĮ

NUKAPOTI

Strazdas yra Keleivio vedė
jas. Už liudijimą jam apmo
kama ’iš mūsų taksų, riebiai 
Lapmokama. Seniai buvo jau
čiama, kad Keleivyje sėdi do- 
nosčikai, parsidavėliai 
jai.

reakci-

Bet plačioji lietuvių 
menė stovėjo ir stovės

Parvžius. — Jokūbas Ma
likas, Sovietų atstovas Jung- ko, kai jau bus paliaubos 

j tinių Tautų seime, pareis- arba susidarys
kė:

—Anglų,- amerikonų blo
kas ne tiktai ruošiasi tre
čiam pasauliniam karui, bet 
faktinai jau pradėjo tą ka-

“skirtinga

visuo- i 
su vei-

Malikas, Sovietu užsienio 
reikalų ministro pavaduo-

*kėju ir visuomenininku Leonu tojas, ragino tuojau s.vars- 
Pruseika. šis Strazdo pasiro-

, dymas viešu donosčiku tik dar j<ar0 baigimo, ir pridūrė
Pruseika. šis Strazdo pasiro- tyti klausimą dėl Korėjos

padėtis.”
“Skirtinga padėtis” yra 

suprantama taip, kad jeigu 
visai iškriktų derybos dėl 
paliaubų, tai Amerika rei
kalautų platesnės Jungtinių 
Tautų talkos karui prieš 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką, o gal dar ir 
prieš Kiniją.
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Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji

labiau nustatys tą visuomenę 
už Prūsei k os gynimą. Pamaty
site.

Prieš išsigimėlius ir parsi
davėlius-reikia kovoti. Prusei- 
kos gynimas yra skubus rei
kalas. Išlaidos didelės. Ko
mitetas, kuris - jo bylą veda, 
reikalingas greitos finansinės 
paramos.

Vargšė Rooseveltienė atsi
ima nuo lietuviškų kryžiokų. 
Jie reikalauja, kad ji tuojau 
■be jokių ceremonijų būtų at
šaukta iš Amerikos delegaci
jos Jungtinėse Tautose.

Kuo ji taip nusidėjo? Ogi 
tuo, kad ji viešai pasakė, jog 
tie jų sapaliojimai apie geno
cidą tarybų žemėje nepagrįs
ti ir neįrodomi.

To ir užteko, kad ji užsi
trauktų kryžiokų nemalonę.

kad:
—Amerikiniai - angliškas 

blokas taipgi veda karą 
prieš Kiniją, Malają, Egip
tą, Tunisiją ir Morokką; 
kariauja prieš Afrikos ir 
Azijos tautas, norinčias iš
sivaduoti nuo koloniniu im
perialistų ir išgauti nepri
klausomybę ir laisvę.—

Malikas tvirtino; kad A- 
merika “bijo” taikos dary
mo Korėjoje. Jis taipgi pa
kartojo įtarimą, kad ame
rikonų lakūnai šaudo kul
komis, užtaisytomis “nuo
dingais gesais.”

Bendras susirinkimas 
Jungtinių Tautų politinio ir 
socialinio komitetų, paga-

|, liaus, vėl atmetė Sovietų 
pasiūlymą tuojau svarstyt 
karo baigimo reikalą Ko
rėjoje. 51 balsu prieš 5 ati-

Anarchistai sukėlė 
trukšmą J. Tautose

Paryžius. — Grupė anar
chistų “bombardavo” ža
liais kiaušiniais ir supuvu
siomis tomeitėmis posė
džiaujantį Jungtinių Tautų 
seimą ir primetė lapelių, 
šaukiančių užbaigt žudynes 
Korėjoje, Burmoje, Indo- 
Kinoje ir Tunisijoje. La
peliai kartu smerkė “Stali
ną ir Trumaną.”

Anarchistų sukeltas trukš- 
mas pertraukė seimo posė
dį, iki francūzų policija 
valdė juos. (

j l A

Lawrence, Mass. — Ame
rican Woolen kompanija 
pareikalavo, kad vilnonių 
audyklų darbininkai nusi
muštų uždarbį. Reikalavi
mas, įteiktas CIO Audėjų 
Unijai, sako:

Jeigu darbininkai nori, 
kad kompanija neišsikraus
tytų į pietines valstijas, tai 
turi:

Atsisakyt nuo apmokamų 
šventadienių, kas kompani
jai sutaupytų $1,300,000 per 
metus;

Neimt 4 centų valandinio 
priedo už darbą antrojoj 
pakaitoj (šifte), kas kom
panijai duotų $300,000 dau
giau pajamų per metus;

Nereikalaut algos pakėli
mo pagal pragyvenimo pa
brangimą;

Sumažint valandinį prie
dą trečiajai .darbo"pakaitai 
nuo dabartinių 7 centų iki 
5 c.;

Atmesti taisyklę, kad nuo 1 uždarbiai.

seniau dirbantieji audėjai 
būtų laikomi darbe, pirma 
paleidžiant naujesniuosius, 
jei visiems neužtenka dar
bo;

Pripažint kompanijai tei
sę paleisti visus, dirbusius 
jai mažiau kaip 12 mėne
sių;

Sutrumpinti apmokamas 
atostogas arba sumažinti 
mokesnį už jas;

Sutikti, kad kompanija 
galės numušti ir reguliarę 
algą, jeigu tokios darbinin
kų nuolaidos dar neduotų 
jai gana pajamų.

American Woolen kompa
nija su tokiais pasiūlymais 
vadovauja visam vilnonių 
trustui.

Jeigu unija priimtų tuos 
pasiūlymus, tai darbininkai 
ne tik prarastų laimėtą per
nai pusdešimto cento prie
dą valandai, bet dar dau
giau būtų nukapoti jiems

Republikonai kritikuoja N 
Morrisą, Trumano Paskirtą 
kaip “valdžios valytoją”

su-

J. Kardelis 
Blogai, sako,

Italija ginkluojama
Amerikos pinigais

Išvogta daugybė 
valdžios grūdu

Kanadiškės “Nepriklauso
mos Lietuvos 
muša trivogą.
Kanadoje prasideda nedarbo
pavietrė. Ji jau skaudžiau
siai plaka ir dar skaudžiau 
plaks dipukus.

Kur dėtis be darbo?
Rimtas klausimas. O dar 

tik pradžia.
Ay Kapitalistinė duona nėra

taip skani, kaip buvo įsivaiz-• ^ų iš šalies valdžios sandė- 
duojama. Pagaliau ir jos gali!"" ’ • - ’

' visai pritrūkti.

Washington. — Vien 
tai Texas valstijoje buvo iš
vogta milijonai bušelių grū-

tik-

Gal pilvas privers naujuo
sius pribuvėlius rimtai pagal
voti, kokią klaidą jie padarė, 
pabėgdami iš Lietuvos ir išsi
blaškydami po visą pasaulį. 
Rojaus niekur nesurado, net 
ir Kanadoje.

Steve Nelson byloje Pitts- 
burghe fašistinis teisėjas 
Montgomery savo instrukcijo
se džiūrei pasakė: “čia nėra 
teisiamos knygos, kaip šis 
kaltinamasis teigia, čia teisia
mas knygų vartojimas.”

Tikrai nauja samprata, per
dėm fašistinė.

Nusipirk knygą, jos neati
daryk, ją padėk ir kietai už
rakink, niekas tau nieko ne
sakys. Bet ją perskaityk ir 
dar pagalvok apie tai, kas jo
je sakoma, važiuosi ilgų me
tų kalėjimam

Bet’ tokia teisėjo Montgo-:. 
rnery samprata apie Ameri

kos demokratines laisves tik 
'^Asipiktins visa demokratiško
ji Amerika.

lių, kaip surado kongresinis 
komitetas.

Atidengta dar tokia me- 
klerystė. Valdžia beveik 
dovanai parsamde savo san
dėlius privačiams - biznie
riams. Paskui brangiai sam
dė iš jų tuos pačius sandė
lius, kur pylė supirkinėja
mus iš farmeriu “pervir
šius” kviečių ir kitų grūdų. 
Taip stengėsi palaikyti ga
na aukštas grūdų- kainas 
rinkoje.

Texas vagystė padarė 
valdžiai bent 4 milijonus 
dolerių nuostoliu. O visoj 
šalyj būsią išvogta iki $300,- 
000,000 vertės grūdų iš val
dinių sandėlių.

Anthony Eden ir Trygve 
Lie sako: Reikia turėt minty
je Azijos ir Afrikos žmonių

tautines aspiracijas, ieškant 
tuose kontinentuose taikos.

Vienas žymus egiptietis 
greitai ir trumpai atsakė: Tos 
aspiracijos reiškia, kad iš 
Afrikos ir Azijos turi tuojau 
išsikraustyti visi angliški ir 
francūziški' imperialistai.

Tpks tų aspiracijų apibūdi
nimas, aišku, nepatinka nei 
Edenui, nei Lie.

KORĖJOS LIAUDININKAI 
DARO KELIAS NAUJAS 
NUOLAIDAS AMERIKAI

Amerikonai teigia., kad padaryta 
žingsnių pirmyn linkui paliaubų

Korėja, vas. 4.— Ameri
kos karininkai pranešė, jog 
pirmadieni buvo padaryta 
“progreso” derybose dėl pa
liaubų su Šiaurinės' Korėjos 
liaudininkais, ir gal jau ei
nama linkui sustabdymo 
karinių veiksmu.

Šiauriniai korėjiečiai pri
ėmė tokius amerikonų pa
siūlymus:

Pradėt svarstyti penktąjį

paliaubų

nei šiau-

Vis didėja infliacija 
vakarinėje Europoje

Ita- ____ t
liįos karo ministras R. Rac-j McGrathą. 
cicardi pranešė, kad jo val
džia išleis 200 milijonų do
lerių pasmarkintam ginkla
vimuisi per dvejus metus; 
bet Jungtinės Valstijos tam 
duos 1190 milijonų dolerių. 
Todėl Italijai šis ginklavi- 
masis lėšuos tiktai 10 
jonų dolerių.

Barletta, Italija. —

Atsisako teist pašto 
tarnybų pardavinėtojus

mili-

Jackson, Miss. — Dešimt 
demokratų politikierių bu
vo teisman patraukti, kad 
ėmė iš žmonių pinigus ir 
už tai žadėjo tarnybas paš
te.

Federalis teisėjas Allen 
Cox panaikino bylą prieš 
juos. Nes abejojo, ar gau
tus pinigus jie pasilaikė, ar 
politiniams tikslams naudo
jo.

Vals-

TRUMANAS NE 
GENIJUS, BET...

Chicago.—Jungtinių 
tijų prekybos sekretorius
Charles Sawyer sakė, prez. 
Trumanas neturi nei genia- 
liškump, nei plataus žino j i-

Washington.—Prez. Tru- 
manas paskyrė newvorkietį 
republikoną NewboldąMor- 
risą, kad tyrinėtų sugedu
sius valdininkus,

Morris buvo New Yorko 
miesto tarybos pirmininkas 
prie majoro LaGuardijos.

Pr i i rudam as pasky r i m ą, 
Morris tuojau pagyrė ge- 
neralį prokurorą Howarda

Republikonai senatoriai 
ir kongresmaaiai tvirtina, 
jog prezidentas Trumanas 
pasirinko toki tyrinėtoją - 
valytoją, kad tik nubaltintų 
valdininkus, kurie ėmė ky-

Argentiniečių šūviai nuvijo 
anglus nuo Graham Lando

Buenos Aires, Argentina. 
—Argentiniečiai, šaudyda
mi oran iš patrankų, sulai
kė anglus, mėginusius iš 
laivo išlipti į Graham Lan
dą, Antarktikos pussalį.

Anglija dėl to protestuoja 
Argentinai.

Taip anglai, taip ir argen
tiniečiai savinasi tą pussa,- 
lį amžinosios žiemos dyku
moje.

Mirė Ickes, buvęs vidaus 
reikalą sekretorius

Washington. —- Mirė Ha
roldas L. Ickes, 77 mete 
amžiaus, buvęs prezidento 
Roosevelto vidaus reikalų 
sekretorius. Ilgai sirgo są-

Z bet už tai turi “ktetą «ždegim«
pasiryžimą” (atkaklumą)

ORAS.—, šalčiau, vejas ir 
dalinai apsiniaukę.

Ickes pats save vadinda
vo “pikčiurna” (curmudge
on). Bendradarbi a u d a v o 
laikraščiams ir žurnalams.

kari- 
ir valdi-

sius iš taksų sukčių, 
nių kontraktorių 
nių paskolų ieškotojų.

Republikonai ir net " tūli 
demokratai reikalauja ištir
ti patį McGrathą ir kvosti 
Morrisą. Nurodo, kad vie
na Morriso vadovaujama 
kompanija per pigiai pirko 
tris “atliekamus” valdžios 
laivus.

O vepublikonas kongres- 
manas Charles Potter pasa
koja, kad Morris turėjęs 
ryšių ir su keliomis “neiš
tikimųjų” (progr e s y v i ų ) 
organizacijomis. w 

United Nations, N. Y. — 
Ekonominė Jungtinių Tau
tų komisija surado, kad 1951 
metais infliacija pakilo be
veik visuose vakarų Euro
pos kraštuose, apart trijų 
mažųjų šalių — Danijos, 
Šveicarijos ir Holandijos.

Komisija imate, jog šie
met dar’ padidės ’infliacija 
vakarinėje Europoje — vis 
smuks pinigų vertė, kils 
reikmenų kainos ir dar pa
daugės bedarbių .skaičius.

paliaubini derybų punktą— 
kaip turėtų būti visi daly
kai tvarkomi po 
pasirašymo.

Nei amerikonai
riniai korėjiečiai nestatys 
karan belaisvius, kurie bus 
sugrąžinti po paliaubų pa
darymo. .

Šiauriniai korėjiečiai 
svarstys amerikonų pasiū
lymą, jog per paliaubų lai
kotarpį vieni ir kiti galėtų 
j savo armijas priimti tik
tai tiek naujų kareivių, 
kiek senesniųjų bus grąži
nama namo.

Šiaurinė Korėja iš savOz 
pusės siūlė:

Sugrąžint visus karo be-, 
laisvins per 2 mėnesius po 
paliaubų pasirašymo. Pir
miausia apsikeist sergan
čiais- ir sužeistais belais
viais.

Viena ir kita puse priva
lo padėti norintiems namo 
grįžti išvietįitiems šiauri
niams ir pietiniams korėjie
čiams..

Anglas teigia, kad Amerika 
planuoja karą prieš Kiniją

London. — Anglijos sei
mo narys lan Mikardo tvir
tino, kad Jungtinės Valsti
jos planuoja karą prieš Ki
nijos Respubliką.

Mikardo, kairesnysis dar- 
bietis, kalbėjo ' Readinge 
ir pareiškė, jog Anglijos 
premjeras Churchillas susi
tarė su prezidentu Truma- 
nu paplatinti karą prieš 
komunizmą pasaulyje.

Generolo Van Fleeto sūnus 
apleido pačią ir kūdikį

Hampton, Virginia.—Lei
tenanto J. A. Van Fleeto 
žmona davė teismui skun
dą, kad jos vyras apleido ją 
ir trimetinį kūdikį.

Leitenantas Van Fleet 
yra sūnus generolo J. Van 
Fleeto, vyriausio ameriki
nės armijos komandieriaus 
Korėjoje.

Sprogimas užmušė 6 
Penu. angliakasius

Greensburg, Pa. — Dujų 
eksplozija Carpenterto w n, 
Pa., minkštojoj angliakasy- 
kloj užmušė 6 mainierius ir 
sužeidė 4 kitus.

‘ Hackensaęk, N. J. — Ap
skrities grand džiūrė apkal
tino Little Ferrv .ųįąlįcijos 
vadą Čali Schedivyir Fort 
Lee miestelio tarvbos nari 
Rocco Cicone, kad jie davė 
visą valią gembleriams pi
nigauti s.

Washington, 
niai valdžios inspektoriai 

; pernai tris kartus perspėjo 
Į C a r p e n t e r town anglies 
kompaniją, kad gresia dujų 
sprogimo pavojus, bet kom
panija neįvedė prietaisų, 
reikalingų dujoms ištrauk
ti.

Valdžia ima milijonus 
aką žemės naujiems 

“„ektoiiai kariniams bandymams

Kubiečiai prašo Trutnauą 
dovanot Coilazui gyvybę

Washington. — Valdžia 
nutarė paimti dar apie 10 
milijonų akrų žemės kari
niams tikslams įvairiose 
valstijose ir teritorijose. 
Užiminėja ganyklas, far
inas, angliakasyklų vietas, 

į n a i k i n a miestelius, “per- 
krausto” kapines — apva
lo plotus atominiams ban
dymams daryti, naujiems 
b o m b o n e šiams išmėginti, 
parašiutinei kariu o m e n e i 
manevruoti ir tt.

Federaliuose teismuose 
užvesta eilė bylų, kur savi-

Havana, Kuba. — Dauge
lis Kubos advokatų pasira
šė atsišaukimą į prez. Tru
maną, kad dovanotų gyvy-1 ninkai nesutinka užleist sa- 
bę porto rikiečiui Oskarui 
Coilazui.

Collazo dalyvavo bandy
me 1950 m. nužudyt Tru
maną Washingtone, bet tik
tai Trumano sargas buvo 
nušautas. Policija ten pat 
nušovė Collazo draugą, ki
tą portorikietį, kuris mėgi
no įsiveržt į prezidento bu
tą. 

I'

Collazo advokatas feisme 
įrodinėjo, kad ne Collazo, 
bet jo draugo kulka užmu
šė prezidento sargą. Teis
mas vis tiek nusmerkė Col- 
lazą mirti už sargo nužu
dymą.

vo žemę valdžiai, bet bus 
priversti užleist už tam ti
krą atlyginimą.

Jau yra skundų prieš su- 
pirkinėjancius žemę valdi
ninkus, kad jie imą kyšius

I Albany, N. Y. — Atvyko 
New Yorko miesto majoras 
Impellitteri prašyti iš'vals
tijos seimelio $63,000,000 
daugiau paramos miestui.

Koreja. — Buvo tik ma
žų susidūrimų tarp žvalgų.

, Jau ilga eilė Kubos or
ganizacijų pasirašė prašy
mą Trumanui, kad pakeis
tų mirties bausmę Coilazui.
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STEVE NELSONAS SURASTAS KALTU
STEVE NELSON,—plačiai žinomas darbininkų vei

kėjas, dirbęs Pennsylvanijoje, Niujorke ir kitose vals
tijose.

Nelson—Ispanijos karo veteranas, kovojęs prieš fa
šizmą, gynęs demokratiją, respubliką.

Nelson,—kartu su Andy Onda ir žurnalistu James Ol
sen,—buvo suareštuotas Pittsburghe ir teistas pagal se
ną anti-sindikalistinį Pennsylvanijos įstatymą. Teismas 
tęsėsi ilgai; teismo metu Nelson buvo sužeistas automo
bilio nelaimėje ir per tūlą laiką buvo ligoninėje.

Kai Nelsonas gulėjo ligoninėje, jo draugų, Andy On
da ir James Delseno, teismas tęsėsi ir juodu buvo pri
pažinti kaltais.

Kai Nelsonas šiek tiek išsveiko, jo byla ir vėl buvo 
pradėta ir šiomis dienomis ji baigėsi tuo, kad jis, Nel
sonas, buvo surastas kaltu.

Teisme Nelsonas pats save gynėsi, — jis buvo savo ad
vokatas. Jis gynėsi apdairiai,.energiškai, drąsiai.

Kai teisėjas paskelbė džiūrės sprendimą (kad Nelso-

Laike Britanijos premjero 
čiorčilo vizito Ottawoj įvyko 
juokingas incidentas. Kai ką 
tas incidentas labai išgąsdino. 
Buvo taip:

Laike baliaus prieš čiorčilą 
ir St. Laurentą buvo pastaty
tas mikrofonas. Kai kieno 
nelaimei, jis buvo nekurį lai
ką. atdaras. Tad ką tik jie 
tarp savęs kalbėjosi, viską 
girdėjo reporteriai, kurie bur- 
vo atskirti prieškambaryje. 
Kada policija patyrė apie tai, 
baisiai išsigando. Reporte
riams buvo įsakyta nieko 
apie tai, ką jie kalbėjo, nera
šyti.

Reporteriai, tačiau, išsireiš
kė, kad čiorčilas pasakojęs 
St. Laureatui, kad jiems pavy
kę išbudavoti NATO, kuri ga
linti laimėti karą. St. Laurent 
pataisęs, pažymėdamas, kad 
ta organizacija esanti ne dėl 
karo.

Taip, išsiplepėta neatsar- 
i giai!

buvo nustatyta, kad Osmano
vas ir Sarancevas, paruošus 
juos ardomajam darbui, buvo 
permesti į Graikiją, o, iš ten 
Amerikos lėktuvu ir amerikie
čių karininkams lydint atga
benti į išmetimo vietą tarybi
nėje teritorijoje.

Osmanovas ir Sarancevas 
teisme parodė, kad jie, įvyk
dę jiems duotas nusikalstamas 
užduotis, tūrėjo atvykti į 
Karšo miestą (Turkija) susi
tikti su Amerikos žvalgybos 
karininkais.

Teisme teisiamieji Osmano
vas ir Sarancevas prisipažino 
esą kalti jiems pateiktu kalti
nimu.

Osmanovas ir Sarancevas 
buvo nuteisti sušaudyti.

PRIEŠAS AR DRAUGAS?

Marijonų Drauge vienas 
jo bendradar'bis rašo iš An
glijos:

nas kaitas), teisiamasis tuojau prašė teismo, kad jam 
neskirtų bausmės, nes jis apeliuos į aukštesnį teismą. 
Teisėjas Montgomery jo prašymą išklausė ir laikinai pa
leido jį po ta pačia bėla—$10,000.

Kovo 10 d. bus svarstyta apeliacija visų trijų.
Reikia, tačiau, nepamiršti, kad Nelsonas ir jo drau

gai, dar turi ir kitą bylą. Jie buvo suareštuoti pagal 
Smitho įstatymą ir padėti po $20,000 bėla!

Taigi, kaip Nelsono, taip ir jo draugų kova dėl išsi
laisvinimu/ yra didelė ir kada ji baigsis, nieks negali

i NUBAUSTI MIRTI
i DIVERSANTAI

Prieš tūlą' laiką Moldavi
joje buvo sugauti du asme
nys, atvykę ten šnipinėjimo 

t ir diversijos tikslais. Jais 
| buvo A. I. Osmanovas ir F.

t, i K. Sarancevas. Vilniaus
pasakyti. . i Tiesa rašo, kad abudu as-

Darbininkų judėjimo vadovui būti išteisintam Pitts- i nienys buvo T. Sąjungos 
burghę teisme nėra lengva. aukščiausio karinės kolegi-

Miestą valdo plieno magnatai. Teisėjas priklauso kaž ijos teismo teisiami. Laik- 
kokiai anti-komunistinei organizacijai (gi teisiamieji bu-, rašei o žodžiais: 
vo teisiami kaip komunistai). Džiūrimanai ne tik pa- ■ . t

* *11 • X 1 • • 1 Į XT 1 i metu ir teisme, šių metų rug-gyvemme yra. priklausomi nuo tų, kurie nori, kad Nei-1 iūčio mgnesį Osmanovas ir 
sonas ir jo draugai būtų įkalinti. Vyriausias liūdinta- į sarancevas naktį buvo numes- Iznn šilinei 1\/Tn n ^lllvnv’n lr\^ • • xz < • ikas, tūlas teisėjas Musmanno, iš “liberalo” virto aklu 
Mussolinio garbintoju ir aitriu raudonbaubiu.

Visai natūralu, kad tokioje aplinkoje Nelsonas ir jo 
draugai buvo surasti kaltais.

Nelsonas, išklausęs teismo sprendimą, pasakė: 13-tasis 
džiūrimanas buvo karas. Dėl to ir buvo padarytas toks 
sprendimas, koks padarytas. Jis teisingai priminė, jog 
tai sprendimas prieš Teisių Bilių ir jis padarytas ry
šium su 19-metine sukaktimi, kai Hitleris buvo užval
dęs Vokietiją. Tačiau, sakė Nelsonas, visi, įskaitant Mus
manno, Teisių Biliaus priešai pasitrauks nuo istorijos 
estrados ir tam nereikės 19-kos metų.

Nėlsono kelias—kovotojo dėl taikęs ir darbo žmonių 
laimės kelias. Jis sunkus ir gan keblus. Tačiau Nel- 

• sonas ir jo draugai eina ryžtingai, eina drąsiai pirmyn, 
gindami tai, kas yra švenčiausio Amerikos liaudžiai.

Anglijos laikraščiai be jo
kių komentarų ką tik paskel
bė įsidėmėtiną žinutę: lapkri
čio 20 dieną komunistas Will 
Paynter 41,927 balsais išrink
tas Pietų Valijos angliakasių 
prezidentu. Will Crews, orto
doksas socialistas, gavo 34,- 
002 balsus.
Ugniagesių profesinės sąjun

gos cęntras taipgi yra komu
nistų įtakoje. Praėjusią vasa
rą jis buvo pasiuntęs specia
lią delegaciją į Lenkiją.

Tos sąjungos centras suren
gė kelių dienų ugniagesių strei 

ką, reikalaujant atlyginimo 
pakėlimo.

Kunigų laikraščio ben
dradarbis mano, jog komu
nistai esą “vidinis D. Brita
nijos priešas.” Bet ką gi 
mano Anglijos darbinin
kai? Jie nemano, kad tai 
priešas; jie komunistus 

'skaito savo draugais ir juos, 
dokumentai, I kaip matome, renka į atsa- 

ginklų, nuodų ir kitų priemo- kingas unijose vietas, 
nių diversijoms ir terorui vyk-  
dyti, o taip pat stambios su
mos pinigų. Ošmanovo ir Sa- ČIANGININKAI UŽPUO- 
rancevo sulaikymo rajone 
buvo rasti išskleisti parašiu-! 
tai, kuriais jie buvo numesti.

Osmanovas ir Sarancevas ■ 
prisipažino, kad jie

ti su parašiutais iš Amerikos 
lėktuvo į TSRS teritoriją Mol
davijos Tarybų Respublikos 
rajone.

Tarybiniai valstybės saugu
mo organai sulaikė nusikaltė
lius, per kratą pas juos buvo 
rasti suklastoti <

1WO KOVOJA
PRIEŠ VIRŠ SAVAITĘ Niujorke buvo sušaukta kon

ferencija International Workers Orderiui—savišalpos ir
apdraudos organizacijai—ginti.

Kaip žinia, niūjorkiškis apdraudos departmentas pa
siryžo šią organizaciją uždaryti,—uždaryti ne dėl to, kad 
ji būtų silpna, bet dėl to, kad tūlų šios organizacijos 
pareigūnų departmentui nepatinka politinis nusistaty
mas.

IWO yra tvirta organizacija; narių turi virš 150 tūks
tančių ir apie 6 milijonus dolerių turto.

Dalykas atsidūrė teisman. Vienas teisėjas nuspren
dė IWO uždaryti, tuomet organizacija apeliavo į aukš- 

, tesnį teismą. Jei šio sprendimas nebus organizacijai pa
lankus, tuomet ji apeliuos toliau.

Bet pasitikėti tik teismais negalima; tenka veikti. Ir 
ši konferencija tuo tikslu ir buvo sušaukta..

Konferencijoje dalyvavo arti 500 IWO kuopų atsto
vų, taipgi atstovų nuo darbo unijų ir kitų organizacijų. 

JViso, sakoma, atstovauta apie 500,000 organizuotų žmo-
I nių. ' ' ■

Konferencija priėmė atitinkamus tarimus organiza
cijai gelbėti. Tarp kitų tarimų—laiškas gubernatoriui 
Dewey, kad jis įsikištų į šį reikalą ir sulaikytų savo pa
skirtąjį draudimo departmento viršininką nuo sieki- 
mosi uždaryti IWO.

Konferencija teisingai suprato padėties svarbą. Jos 
rezoliucijoje sakoma: jeigu reakcininkams pavyks už
daryti IWO, tai nebus saugios ir kitos darbininkų fra- 
ternalės organizacijos. Kova už gyvavimą IWO yra 
kova už gyvavimą kitų fraternalių ir kultūrinių dar
bininkų organizacijų.

. * Dėl to visos fraternalės darbininkų organizacijos pri
valo padėti IWO kovoti už išsilaikymą.
* Spauda rašo, jog šiomis dienomis IWO siųs savo ma* 
sinę delegaciją į Albany pas gubernatorių Dewey rei
kalauti to, kas buvo bendrai pareikšta konferencijoje.

LĘ KINIJOS SALĄ
Formoza. — Čiang Kai- 

šeko kinai tautininkai skel- 
buvcTuž-ibia, kad jie užpuolė mažiu- 

verbuoti Amerikos žvalgybos l kę Kinijos salą Meicow, 
Vokietijoje, kur jie užmušė 120 komunistų kar-Vakarų 

gyveno “perkeltųjų asmenų” 
stovyklose, : 
versinei-teroristinei veiklai Ta-

i” eivių, suėmė 120 kitų ir pa- 
šnipinėjimo, d L spruko, išsigabendami imti

nius.

Smetoninių dipukų 
litanija

Ploščius išsivertę, vidunakčio tamsoje, 
Mes, roplomis per rubežių- perroploję, 
Atvažiavom į Serdegę; lajaus žvakę užsidegę, 
Kunigėliai žiūri. .x. ,.
Pas germanus paragavom naujo rojaus;
Su fašistais burtus traukėm dėl -rytojaus. 
Atvažiavom į Serdegę; lajaus žvakę užsidegę, 
Kunigėliai žiūri...
Gyvuliniam laive šipkartes mes gavom < 
Ir Amerikon atsilošę iškeliavom.
Atvažiavom į Serdegę; lajaus žvakę užsidegę, 
Kunigėliai žiūri... . ,
Mes be darbo, pikietuojam išsišiepę, 
Kaip čigonai, užsidirbam duonos riekę. 
Atvažiavom į Serdegę; lajaus žvakę užsidegę, 
Kunigėliai žiūri...
Mūs liežuviai smetonėle pašmeruoti, 
Bliauųam mes, kol kelnės ima plevėsuoti. 
Atvažiavom į Serdegę; lajaus žvakę užsidegę, 
Kunigėliai žiūri... ' ,
Ant pakaušių mums jau želia ožio vilnos, 
O iš strioko kelnės masilionkų pilnos. 
Atvažiavom į Serdegę; lajaus žvakę'užsidegę, 
Kunigėliai’žiūri.... ...........* ‘ ■- " .

JONAS VASILIS

(Priimta Laisvės B-vės dali
ninkų suvažiavimo Liberty 
Auditorijoje, Richmond

Hill, N. Y., sausio 27 d.)

Dalininkų suvažiavimas 
reiškia giliausią padėką 
darbuotojams rudeniniame 
vajuje dėl gavimo naujų 
skaitytojų ir atnaujinimo 
išsibaigusių prenumeratų. 
Mes didžiuojamės tais ne
nuilstančiais mūsų vajinin- 
kais, draugais ir draugė
mis, kurie metai iš metų 
taip pasiaukojusiai be jo
kio medžiagįnio atlyginimo 
darbuojasi.

Suvažiavimas širdingai 
dėkavoja mūsų bendrovės 
praėjusių metų direkto
riams, kurie taip rūpestin
gai vedė mūsų įstaigos rei
kalus.

Dar kartą šis suvažiavi
mas karštai sveikina visus 
mūsų dienraščio korespon
dentus ir bendradarbius, 
kurie padeda redakcijai pa
daryti Laisvę tokiu gyvu, 
įdomiu ir pažangiu laikraš
čiu, kokiu jis yra. Be jų 
nuoširdžios talkos Laisvė 
negalėtų suvaidinti savo 
volės mūsų kolonijose, mū
sų lietuviškoje visuomenėje.

Pagaliau suvažiavimas 
taria širdingos padėkos žo
dį toms organizacijoms, 
kuopoms bei draugijoms, 
kurios tai aukomis iš savo 
iždų, tai parengimais pra
ėjusiais metais taip gražiai 
parėmė Laisvę. Juk tik dė
ka organizuotų pastangų

tie visi mūsij vajai taip 
puikiai pavyko.

Mes pasitikime, kad ir 
šiais metais Laisvė eis tuo 
pačiu teisingu progreso ke
liu, tinkamai ir greitai at
silieps į visus visos žmoni
jos reikalus ir ištikimai 
tarnaus Amerikos lietuvių 
pažangiajai visuomenei.

Suvažiavimas kreipiasi į 
visus veikėjus, į visus lais- 
viečius, i visus Amerikos 
lietuvius suglausti savo gre
tas aplinkui savo dienraštį. 
Jo platinimas ir išlaikymas 
yra visų bendras reikalas. 
Laisvė yra liaudies laikraš
tis, liaudžiai jis tarnauja ir 
nuo liąudies priklauso jos 
išsilaikymas. Lietuviškų re
akcionierių pastangos mūsų 
laikraštį sunaikinti nuėjo 
vėjais tik todėl, kad plačioji 
lietuviška visuomenė jų pa
stangoms nepritarė. Juo 
jie daugiau mus puola, tuo 
mumyse stiprėja ryžtas sa
vo dienraštį išlaikyti.

I ateiti mes žiūrime su 
vilčia, pasitikėjimu ir nepa
laužiama valia nugalėti vi
sus sunkumus.

Laisvei lemta dar ilgus, 
ilgus metus gyvuoti.

Lai gyvuoja Laisvė!
Lai gyvuoja Amerikos 

lietuvių pažangioji visuo
menė, kuri Laisvę leidžia ir 
palaiko ir kuriai • Laisvė iš
tikimai per visus savo 41 
metus gyvavimo tarnavo ir 
tarnaus ateityje!

Pirm. J. SKLIUTAS 
Sekr. V. ČEPULIS

ĮvairiosŽinios
Vokietijos - Tarybų Sąjun

gos draugystes antrasis 
kongresas

BERLYNAS, gruo. IL—' • 
ADN agentūra praneša* 
kad gruodžio 9 d. Dortmun-V 
de pasibaigė Vokietijos-Ta- 
rybų Sąjungos draugystes 
Vakarų Vokietijos draugi*4 . 
jos antrasis kongresas. 
Draugijos pirmininku vėl 
buvo išrinktas žinomas 
Hamburgo gydytojas Alfre
das Valis.

Kongreso dalyviai para
gino Vakarų Vokietijos jau
nimą, visus Vakarų Vokie
tijos darbininkus, valstie
čius, meno darbuotojus, 
įmonininkus, amatininkus, 
o taip pat buvusius karei
vius ir karininkus kovoti 
prieš antitarybinę propa
gandą ir demaskuoti ją, 
kaip karo kurstytojų pro
pagandą.

Delegatai kreipėsi sveiki
nimo laišku į J. V. Staliną.

Kongreso dalyviai įsipar
eigojo suteikti ateinančiais 
metais savanorišką pagalbu 
atstatant Vokietijos sostiw^ 
—Berlyną.

Susirinkusieji išreiškė gi
lią padėką Liaudies rūmų 
pirmininkui Johanesui Dik- 
manui už nenuilstamą Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos Liaudies rūmų sie
kimą atkurti Vokietijos 
vienybę ir tuo užtikrinti 
vokiečių tautai ramią bei 
laimingą ateitį.

Kongreso delegatai krei
pėsi į visas Bonos parla
mento frakcijas, prašyda
mi įvykdyti didžiulės jų rin-

Pranciškonai skundžiasi ir žada nebetylėt
Brooklyno pranciškonų 

organas “Darbininkas” su
rado ilgą ylą, jau išlindu
sią iš maišo ir taikomą lie
tuviškiems klerikalams.
Skundžiasi, kad juos vis 
skaudžiau ir skaudžiau ba
do menševikai ir smetoni- 
ninkai.

“Darbininkas” sako :“Taip 
pastaruoju laiku iš kai ku
rių laikraščių vis daugiau 
prasikiša aštrūs dūriai ka
talikams. Tai nėra svetimi, 
o savi laikraščiai, kurie 
skelbiasi atstovaują laisvą, 
tautišką a r socialistišką 
mintį. Sunku čia būtų su
glaustai ir išvardinti visus 
tuos pilnus pagiežos straips
nius, kurių taip pagausėjo 
Dirvoje, Vienybėje, Nau
jienose ir Keleivyje.”

Tie tautiški ir socialistiš-1 pakęsti
ki zladiejai iš suminėtų. tikos.
laikraščių, sako “Darbinin
kas,” užsipuola popiežių, 
suniekina Mindaugo krikš-

tą, šaiposi iš katalikų mal-.l 
du už taiką ir, pagaliau, net 
pasijuokia iš pasitikėjimo 
dievu. Kitaip pasakius, nė ! 
ant jaučio odos nesurašy
tum visų tos spaudos prasi
žengimų prieš pranciškonus 
ir visus klerikalus.

Kas blogiausia,- tai kad 
tai “daroma planingai ir 
sąmoningai, kad katalikus 
išvestų iš pusiausvyros.” 
Bet ką daryti? Tuo tarpu 
“Darbininkas’’ tik pataria: 
“Katalikai tai turėtų- gerai į 
įsidėmėti ir padaryti rei
kiamas išvadas.”

Tad tų išvadų ir lauksi
me. O jos gali būti labai i 
rūsčios. Dirvos, Vienybės, 
Naujienų ir Keleivio redak
toriai turės užsičiaupti, ar
ba su jais bendras frontas į 
pakriks. Klerikalai negali 

nė mažiausios kri- 
Juk jau Naujienos

pasidarė beveik tik kunigų 
Draugo kopija, bet klerika
lams dar neužtenka. Am.

Californijos gubernatorius Earl Warren (kairėje) 
kalbasi su republikonų partijos riacionalinio komiteto 
pirmininku Guy Gabrielson. į juos su pasitenkinimu 
žiūri San Francisco majoras Elmer Robinson. Warren 
pareiškė, kad jis stengsis būti nominuotas ant republi- 
konų tikieto j Jungtinių Valstybių prezidentus.

kėjų daugumos valią ir pri
imti Liaudies rūmų pasiū
lymus. Jie taip pat krei
pėsi į Bonos federalįaio 
parlamento deputatus, pa
gindami juos priversti Ade- 
nauerį nutraukti slaptas 
derybas su Vakarų valsty
bėmis. Bet kuri karo pro
paganda, ypač propaganda 
prieš Tarybų Sąjungą, turi 
būti įstatymu uždrausta 
grasinant patraukti atsa
komybėn.

Bonos policijos ministrui 
Lerui buvo nusiųstas rei
kalavimas, kad jis nedel
siant atsisakytų nuo savo 
pasiūlymo uždrausti Vokie
tijos kompartiją.

Rašte visiems Vakarų Vo
kietijos kalėjimuose užda
rytiems kovotojams už tai
ką kongreso delegatai pa
reiškė savo solidarumą su 
persekiojamais patriotais.

Irakiečių tauta remia p 
egiptiečių tautos kovą

BEIRUTAS, gruo. 16 d.— 
Irakiečių tauta remia egip
tiečių tautos kovą prieš An
glijos imperializmą, už na* 
cionalinę nepriklausomybę.

; Irako laikraštis “Sada-Al- 
i Achali” paskelbė tekstą 
(.Bagdado gyventojų protes
to prieš anglų kariuomenės 
agresyvius veiksmus Suezo‘ 
kanalo zonoje. “Protestuo
dami prieš barbariškus ati-

! glų kareivių veiksmus E- 
gipte, — sakoma proteste, 
—mes remiame egiptiečių 
tautos kovą prieš imperia-

; lizmą. Kartu mes...atmeta- 
me visus imperialistų pro
jektus ir raginame visus 
arabus sužlugdyti projektą 
sukurti “bendros, gynybos” 
sistemą. Mes kovosime už 
tai, kad būtų panaikinta

I Anglijos - Irako T930 metų 
! sutartis.”

Analogini protestą to 
laikraščio redakcijai atsiun-., 

j tė Nedžefo miesto gyven|y'- 
jai. Protestas baigiamas 
reikalavimu nedelsiant iš
vesti anglų kariuomenę iš 
Irako.

i ............. .............. ——.................................................................. „i.,.,...... .......................... .... .... .

\ 2 pusi.—Laisve (Liberty)-* Antradien., Vas&rio-Feb. 5, 1952
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Lietuvių tautos 
istorija

<< (Tąsa)

'Tais laikais pradėjo dirbti Jonas Juškevičius, kuris 
1857 m. išleido “Mokintuvę lietuviškos kalbos/’ o 1861 
m. išleido knygutę “Kalbos lietuviško liežuvio ir lietuviš
kas statrašymas arba ortografija.” Šioj pastarojoj jis 
tarp ko kita šitaip rašo apie lietuvių kalbų: “Dabar aš 
jums minavoju, tikras lietuvi, jog nereikėtų užmiršti sa
vo tėvų kalbos, nes kiekvienam žmogui prigimta kalba 
turi būti meilinga ir brangi. Prie to mūsų kalba yra taip 
gaudi, valinga ir bagota...” »

Be to, jis padėjo savo broliui daryti žodyną ir kitus jo 
darbus dirbti.

Kunigas Antanas Juškevičius užsipelnė neužmirštamą 
mokslo nuopelną tuo, kad sudarė “Lietuviškai lenkiškai 
rusišką žodyną,” dabar tebespausdinamą; surinko dau
gybę lietuviškų “Dainų” Veliuonos apygardoje ir surašė 
“Svodbinę rėdą.”

Tais laikais darbavosi kalendorių leidėjas ir eilių ra
šytojas Laurynas Ivinskis, taip pat kun. Aleknavičius, 
kurio “Pasakos, pritikimai, veselijos ir giesmės” buvo iš
leistos 1861 m.

Jeigu prie šito pridėsime, kad 1859 m., dar mokslus 
eidamas, jau pradėjo rašyti “Anykščių Šilelį” kun. An- 

-J^įias Baranauskas, kad tuomet pradėjo darbuotis Mi
kalojus Akelaitis ir kiti mažiau nuveikę lietuvių raštijoj 
ir tuometiniame judėjime, tad bus maždaug visa, kas 
trumpai galima pasakyti apie lietuvių raštiją ir lietuviš- 

, ką judėjimą pirmojoje 19 šimtmečio pusėje, iki atleidimo 
nuo baudžiavos.

Bet mūsų apžvalga būtų nepilna ir vienašališka, jeigu 
nenurodytume srovių, viešpatauvusių tais, laikais toje 
Lietuvos visuomenės dalyje, kuri vartojo lenkų kalbą, į 
Ta dalis buvo turtinga pasižymėjusiais mokslininkais, 
Vilniaus universiteto profesoriais. Jų pažvalgos ir dar
bai turėjo didelės įtekmės ne tik einančiai mokslus jau
nuomenei, bet ir visai Lietuvos šviesuomenei, neišski
riant it žemaičių, jau suskatusių kelti lietuvių kalbą.

Kai kuriam laikui praėjus, iš tos jaunuomenės išaugo 
nemaža visuomenės veikėjų ir rašytojų, kurių darbai ir 
raštai vėl turėjo didelės įtekmės Lietuvos visuomenei.

Kai kurie tų laikų raštai dar ir šiandien su dideliu 
pamėgimu lietuvių skaitomi. O poezijos veikalai (Micke
vičiaus antai) paskatina prie darbo ir sukursto ne vie
ną mūsų dienų lietuvių veikėją.

Judėjimo centru buvo Vilnius su jo universitetu. Čion 
susispietė mokslininkai, užėmę universitete profesorių 
vietas. . ‘ i

Iš visų mokslo šakų didžiausia atidžia buvo atkreipta
1 į Lietuvos istorijos tyrinėjimą.

Mat, 18 šimtmečio pabaigoje, kuomet lenkų lietuvių 
valstybė galutinai pateko į svetimšalių rankas, bajorija 

1 buvo visiškai atstumta nuo politikos gyvenimo. Nejauku 
jai buvo atsiradus tokiame padėjime, širdį skaudėjo, kad 
nustojo savo buvusios galybės. Su pamėgimu tad atsi
žvelgdavo į praeitį, kuomet buvo auksiniai bajorijos galy
bės laikai. Liūdna dabartis ir tamsi ateitis skatino švie
suolius laimingoj praeityje ieškoti suraminimo ir vilties 
geresnių laikų. '

Taip pakilo noras užsiimti istorijos tyrinėjimais. To 
noro raginami, Varšuvos mokslininkai suskato tyrinėti 
Lenkijos praeitį. Vilniaus gi profesoriai, įsigilinę į mūsų 
šalies praeitį, tyrinėjo dar mažai ištirtą senovės Lietu
vos istoriją.

Pradžią padarė čackis, dar nesant Vilniaus universi
tetui. 1801 m. išėjo jo veikalas “O litewskich i polskich 

<^twach.” Jame jis nagrinėja Lietuvos statutą ir lygina į 
jj su lenkų ir kitų teisėmis ir sutelkia drauge daug žinių 1 
iš Lietuvos kultūros istorijos. Tas Čackio veikalas su di
deliu pamėgimu buvo skaitomas žemaičių kalbos mėgėjų.

Įsikūrus universitetui Vilniuje, Lietuvos praeities ty- Į 
rinėjimas atrado daugiau darbininkų profesorių tarpe. 
Lelevelis, Danilavičius, Jaraševičius, Loboika, Kukolni-! 
kas, Onacevičius, tai žymiausi iš pirmųjų Lietuvos pra- 

“ eities tyrinėtojų.
Jų paraginta, mokslus einanti jaunuomenė taip pat 

sukibo į darbą. Vieni rinko po dvarus ir vienuolynus už
silikusius senovės raštus ir aktus; kiti patys ruošės arba 
ir bandė dirbti istorijos dirvoje.

Prie Šito reikia pridėti, kad tais laikais Baužas išleido 
savo lenkiškai rašytą darbą “Apie lietuvių kalbą ir pra
eitį”; kad Poška, Stanevičius, Nezabitauskas ir kiti že
maičių veikėjai buvo suskatę, kas rašyti žodyną, kas gra
matiką, ar istoriją, kas rinkti dainas ar dalyvauti isto
riniuose ginčuose. Vis tai parodo, kaip didžiai tuomet 
buvo įdomaujama Lietuvos praeitim, kad abi skiltys Lie
tuvos Šviesuomenės, ir lenkiškoji ir žemaitiškoji, buvo 
apimtos Vieno palinkimo, vienos srovės, ir kad klaidinga 
būtų kalbėti apie vienus, o apleisti kitus.

Tokioj tad atmosferoje, kiaurai persigėrusioje Lietu
vos praeitim, augo ir brendo Vilniaus universiteto jau
nuomenė. Neilgai trukus tas užsėlis atnešė vaisių. Iš 
jaunuomenės išaugo nauji tyrinėtojai ir rašytojai.

Išaugo Mickevičius, parašęs neužmirštamus poezijos 
veikalas: “Gražiną,” “Konradą Valenrodą,” “Diedus” ir 

pWoną Tadeušą,” kuriuose su karšta meile iškėlė senovės 
UTMuvą.

Išaugo Kraševskis — parašęs “Anafielį” ir istorijos 
veikalus “Litwa” ir “Wilnu.”

(Bus daugiau)
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DETROITO ŽINIOS | Hartford, Conn.
Methodistų dvasiškiai 
meldėsi už taiką

Detroite buvo suvykę, į 
Central Methodist Church, 
methodistų dvasininkai iš visų 
didesnių miestų ir meldėsi, 
kad Dievutis suteiktų taiką 
žmonijai. Taikos maldavimo 
sumanytojas buvo Re v. Dr. 
Henry Hitt Crane, viršininkas 
tos methodistų bažnyčios.

Tie dešimt šventikų sako, 
prašydami Dievą:

“Atleisk mums, mes mel
džiamės, už žaidimą su pik
čiausiais žmonijos naikinimo 
ginklais...”

Maldavime skamba dar ši
taip : “Duok mums matyti, 
kaip mes apsileidom nesinau
dodami dvasinėmis ir medžia
ginėmis galimybėmis dėl at- 
siekimo taikos, kurios mes vi
si taip nekantriai laukiame.”

Dvasiškiai methodistų baž
nyčios vadai ne tik meldėsi, 
bet žadėjo tą maldą perduoti 
tūkstančiams nekatalikiškų 
bažnyčių dvasininkams, kad ir 
jie panašiai pasielgtų.

Taipgi jie pasiuntė laišką 
prezidentui .Trumanui, kuria
me sako: “Mes išsireiškiam 
giliausį mūsų širdžių norą ir 
vieningai prašome, kad mūsų 
gyvybės ir gamtos turtai būtų 
pašvęsta taikai.”

Nepaisymas prašymo būtų 
nepaisymas mūsų krašto žmo
nių gerovės, ir žmonijos troš
kimo taikos. 

—o—
Dėl aiškumo

I

Michigan teritoriją įsteigė 
prez. Thomas Jefferson, pasi
rašydamas sausio 11 d., 1805, 
bilių, kuris birželio 30 d. tapo 
įstatymu. Prezidento pa
skirtas gubernatorium Will
iam Hull atvyko į Detroitą 1 
d. liepos ir tuoj pasiskyrė sa
vo padėjėjus. Detroite tuo lai
ku buvo apie 4,000. gyvento
jų (baltųjų).

Teritorija apėmė net 10 my
lių Indiana ir Ohio valstybių.

Gi 1818 metais teritorija 
buvo padidinta, prijungiant 
Wisconsin ir rytinę dalį Min
nesota. 1834 m. buvo pri
jungta visa Minnesota ir 'Io
wa ir dalis. North ir South Da
botos prie Michi gano teritori
jos.

Taip parodo pažymėti davi
niai apie Michigan valstiją.

Michigan tapo valstybe 
sausio 26 |1., 1837 metais.

—o—
Detroito Orthodoksai

Detroito Orthodoksų dvasi
ninkai dar vis tebesilaiko įsi
kibę į Juliaus Cesario kalen
dorių ir 13 d. sausio laiko Ka
lėdines šventes.

Visos orthodoksinės sektos 
yra ateiviai: albanai, bulga
rai, graikai, rumunai, rusai, 
serbai, sirijiečiai, Ukrainai ir 
pakarpačio rusai.

Paklausus orthodoksą kuni
gą, kodėl jie nešvenčia Kalė
dų kartu su amerikiečiais, jis 
atsako :

“1582 metais inkvizitorius 
popas Gregory XIII užkariavo 
Juliaus Cesario. valdžią ir į- 
sleigė naują kalendorių. Jo 
valdžia buvo nepakenčiama 
orthodoksams, tai visi ortho
doksai nutarė prisilaikyti Ju
liaus Cesario kalendoriaus, ir 
dabar to laikosi.”

—o—
Kiniečių kalendorius

Detroito kiniečiai ant Tre
čios gatvės minėjo kiniškus 
5086 metus, kaip “leap year”. 
Bet jų metai turi 13 mėnesių, 
ir kiniečiai vadina juos “mė
nesiniais metais—lunar year” 
du gegužės mėnesiai,' turi apie 
28 d kiekvienas.

Victor Lim, turintis patyri
mo.iš orientališkų šalių, sako, 
kad kiniečiai turį astuonių 
skirtingų rūšių valgius per 
savo naujus metus “with eight 
wishes.”
• Dabar tik reikia, kad kokia 
nors sekta pradėtų švęst Ado? 
mo ir Ievos naujus metus, ir 
imtų nešioti rojiškus rūbus, 
su savomis cereminljomis, su 
visa žinančio ir visa galinčio 
obuolio vaisiumi.

Adventistai atsidūrė teisme

Battle Creek Foods Co. dar
bininkai, priklausą Seventh 
Day Adventistų sektai, atsisa
kė šeštadieniais dirbti, nes 
šeštadieni's esąs jų šventadie
niu. Tiems darbininkams Bat
tle Creek bedarbių įstaiga ne
mokėjo bedarbhj pašalpos, 
remdamiesi tuomi, kad jie ne
dirbo šeštadieniais. Visas da
lykas atsidūrė pas teisėją 
Blaine W. Hatch.

Trys moterys—I. Van Syck- 
le, .Ąileen L Longs ir Bessie 
Swensen, gavę darbą kitose 
įstaigose, kur neverčiama dir
bti šeštadieniais, užvedė bylą, 
kad ištaisius tą negerumą ir, 
kad kiti adventistai, paleisti 
iš darbo, galėtų gaut bedar
bių pašalpą. Spartakas

Bayonne, N. J.
Pasiryžę nepasiduoti

' Tide Water Oil Co. 1800 
darbininkų streikuoja jau be
veik mėnesis laiko, ir d a ne
matyt pabaigos.

Jie turi savo neprlgulmingą 
uniją, 'ir senokai kaip gyvuoja, 
tik nebuvo faktiškai pripažin
ta per kompaniją. Tad su pra
džia šių metų T. W. darbinin
kai pareikalavo pripažint uni
ją, t.y. padaryt unijine šapą, 
ir taipgi priimt unijos paga
mintą kontraktą, kuriaihe bū
tų užgvarantuotos jau iškovo
tos, kad ir mizernos, darbi
ninkų teisės darbe.

Bet T. W. kompanija pakol 
kas griežtai atsisako pripa
žint.

Streikas yra visuotinas, 
streiklaužių nėra, apart pačių 
bosų.

T. W. unijos prezidentas 
Edward P. Foerst pareiškė, 
kad žibalo kompanijos turi ir
gi uniją, kurią vadina “Ame
rican Petroleum Institute,” ir, 
matit, visos bendrai ryžtasi su
draskyt kad ir silpnas žibąlo 

į darbininkų unijas, ir panai
kint jau iškovotas darbe tei
ses ir šiek tiek geresnes darbo 
sąlygas.

Jeigu' žibalo bosams pavyks 
sulaužyti šis Tide Water dar
bininkų streikas, . tai, aišku, 
tada puls ir ant kitų žibalo 
kompanijų darbininkų.

Edward P. Foerst tvirtina, 
kad jų unija pasiryžus kovot 
toliai, pakol bus > sunaikinti 
minėto A. P. I. planai.

Linkiui jiems geriausių pa
sekmių. žinoma, jeigu visos 
žibalo kompanijų darbininkų’ 
neprigulmingos unijos susi
jungtu į vieną galingą uniją, 
tai tuomet bosai kalbėtų Ąi- 
taip. Proletaras

IŠ LDLD Moterų Klubo
susirinkimo laikyto 2 d. sausio

Narių dalyvavo vidutiniškai 
— galėjo būti daugiau. Ku
rios buvome, tai gražiai pra
leidome laiką draugiškoje 
nuotaikoje. Padarėme gerų 
tarimų, o po tam turėjome 
vaišes. Org. L. Monkienė pa
gamino kavos ir kitų skanėsių, 
o Mrs. Lukštienė atvežė dide
lį sūrį iš savo ūkės, ir tai ne; 
pimu kart, ji mus pavaišina 
skaniais sūriais. Už tai jai di
delis ačiū!

Valdyba 1952 metams pasi
liko ta pati. Nutarta pasvei
kinti “Laisvės” suvažiavimą 
su $11, taipgi paaukota’ $5 
vaikų paralyžiaus rinkliavai. 
Tas daroma kas metai, kad 
nors kiek pagelbėjus tai kovai 
su baisia ja liga. Nutarta reng
ti dailės paroda su. programa, 
užkviečiant Mrs. Stanislovai- 
tienę su jos gražiais piešiniais, 
taipgi ir kitas moteris su savo 
rankdarbiais.

Daug gražių rankdarbių 
randasi pas mūsų moteris, kur 
mūsų visuomenė, dar neturėjo 
progos pamatyti. Tad dabar 
visos moterys kviečiamos da
lyvauti su savo • rankdarbiais 
šioje parodoje. Komisija jau 
turi paėmusi svetainę, 227 
Lawrence St., kovo 30-tai die
nai. Piešiniai ir rankdarbiai 
bus gerai prižiūrėti. Apie tai 
daugiau bus pranešta vėliau.

—o—
Sausio 23 d. mirė Zigman

tas (Jimi) Simonavičius, po il
gos sunkios ligos. Buvo 67 me
tų, paliko nuliūdime moterį 
Veroniką (Yokimienę) ir 4 
dukteris ir du sūnus, taipgi 
daugiau giminių. Didžiumą 
savo amžiaus velionis pralei
do Windsor, Conn., nekurį lai
ką gyveno Hartforde, Conn., 
vėliau išvažiavo į Tompą, Flo
rida. Tūlą laiką priklauso 
prie Laisvės Choro ir ALDLD 
,68 kp. Taipgi buvo “Laisvės” 
skaitytojas. Iš Lietuvos paėjo 
iš Vilniaus rėdybos, Galintėnų 
kaimo. Į šią šalį atvyko 1910 
ar 1909 m. Sausio 25 d. palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis nes vaikai ir giminės išpa
žįsta tikėjimą) St. Joseph ka
pinėse, Paquoneck, Conn. ' >

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė, o gili užuojauta 
jo moteriai ir giminėms. V. K.

v ' • '

Chicagos Žinios
Veikloje už taiką

Sausio 26 d. “Vilnies” sve
tainėje įvyko susirinkimas tai
kos klausimu. Atsilankiusieji 
buvo didžiuma bridgeportie- 
čiai ir keletas iš kitų kolonijų.

Pirmiausiai Conrad Friberg 
rodė iš savo kelionės Mexikoj, 
San Francisco ir 1930 me
tais gamintą' filmą Chicagoj. 
Atsilankę buvo patenkinti d. 
Friberg patarnavimu su fil- 
momis.

Po filmų pamatymo buvo 
svarstyta klausimas, kaip iš
laikyti taiką. Pasirodė, kad 
kitos tautinės mažumos Chi
cagoj gražiai ir rūpestingai 
veikia rinkime parašų po pe
ticijomis už PENKIŲ DIDŽIŲ

JŲ VALSTYBIŲ TAIKOS 
PAKTĄ.

Nutarta kreiptis prie visų 
lietuvių organizacijų, klubų 
ir chorų, raginant išrinkti ats
tovus į Lietuvių Taikos Komi
tetą dėl jo praplėtimo. Buvo 

i išsireiškimų, kad esamo komi
teto narių pareiga ne tik ra
ginti organizacijas išrinkti 
atstovus, bet pačio komiteto 
narių pareiga lankytis į drau
gijų susirinkimus ir aiškinti 
taikos išlaikymo svarbą, įtei
kiant organizacijoms peticijas 
ir raginant jas padėti rinkimo 
parašų darbe.

Nutarta greitoj ateityje 
šaukti platus susirinkimas ir 
tam išrinkta komisija iš pen
kių asmenų, ne vilkinant im
tis praktiško darbo.

Baigiantis susirinkimui vie
nas dalyvių pasiūlė sudėti 
kiek aukų taikos darbui.

Viso suaukota $15.50.
širdingai ačiū drg. Conrad 

Friberg už filmas, dalyvavu
siems už atsilankymą ir au
kavusiems už finansinę para
mą. Kartu ir visiems, kurie 
pasiėmė peticijas rinkimui 
parašų Už PENKIŲ DIDŽIŲ
JŲ VALSTYBŲ TAIKOS 
PAKTĄ. < ' '

Liet. Taikos 
Komitetas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Ginklai maldykloje

PEKINAS, gruo. 13 d.— 
Laikraštis “Šansiž i b a o ’ ’ 
gruodžio 11 d. pranešė, kad 
Taijuanio miesto viešojo 
saugumo organai, tyrę 
kontrrevoliucinės organiza
cijos “Šventosios Marijos 
armija” antiliaudinę veiklą, 
suėmė 6 Italijos valdinius, 
kurie vadovavo šios organi
zacijos ardomajam darbui. 
Slėpdamiesi po kulto tar
nautojų kauke, jie dirbo 
šnipinėjantį - 'diversinį dar
bą imperialistinių valstybių 
interesais. Taijuanio svar
biausioje katalikų maldy
kloje buvo rasti paslėpti 
šautuvai, pistoletai ir keli 
šimtai šovinių.

Los Angeles. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija ba- 
žijasi, kad ji labai budriai 
saugo atominius sekretus.

Maskva. — Aukščiausioji 
Sovietų Taryba (sovietinis 
geimas) susirinks kovo 5 d.

Florida—Miami

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. • ■

ooooo<x><xxx>o<xx><x>o<x>oo<xx>oo<>ooo<xxxx>o<x><xxxxxxxxxx>ooo<

Hartford, Conn.
Maskva. — Pravda rašo, 

tai Jungtines Valstijos už
draudė Japonijai dalyvauti 
tarptautinėje ekonominėje 
konferencijoje, kuri įvyks 
Maskvoj balandžio mėnesį.

Ponia dailininkui: “Stebėtinai getrai atvaizdavai mano 
vyrą. Šiame portrete 'matosi ir visos jo dvasinės koky-' 
bės.”

“Tetos Turtai“
Trijų Veiksmų Komedija
Stato scenoje ir suvaidina

Laisvės Choro Teatralė Grupė
Įvyks Sekmadienį

Vasario 3 February, 1952
I

Lietuvių Piliečių Salėje
227 Lawrence St., Hartford, Conn.

Pradžia 3-čią vai. po pietų

Įžanga 75 centai (taksai įskaityti)

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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New York(k>z^/z/a7liilot Unija surinks daug 
parašų už taiką

Kaltina papirkinėjime 
krepšinio žaidėjų

Organizacijos užsirašo 
dalyvauti svarstyme 
valstybės budžeto

Viešasis posėdis svarstyti 
sekamą 1952-53 metams bu
ri žetą įvyks Albanyje vasario 
13-tą. Nors dalyviai privalo 
užsiregistruoti Tie vėliau 9-tos, 
daug organizacijų yra užsire
gistravusios jau dabar. Daly
vaus daug unijų, vartotojų, 
rendauninkų ir kitų masinių 
organizacijų atstovai.

ATSARGIAI SU G ASU!

gasą

Banketas bus darbuotoje Religiniu organizacijų
garbei, bei jūsų naudai™!3'?“^'

militarizmo mokymui

ras-
Dis-

Krautuvių, sandėlių ir 
tinių darbininkų unijos 
triktas 65-tas nusitarė surink
ti 20,000 parašų po prašymais 
Penkių 
taikai.

D i d ž i ų j ų p asi tari m o

Jis bus visiems LDS na-j bus šokiai prie Pavidžio or- 
riams ypatingai naudingas ir|1<estro.
biskį skirtingas. Kuo skirtim I Iškilą rengia visos Didžiojo 
gas? Nežinau. Man taip sakū!New Yorko ir artimosios New 
komisija. Ateisimo, pamatysi- J Jersey LDS kuopos, pagerbti 
me. šiuo tarpu svarbiausia 
tuojau apsirūpinti bilietu. 
Gaukite jį savo kuopos valdy
boje. O jeigu/ valdyba apsilei
do, neturi, gaukite LDS Cent
re pas Annę Yakštienę.

Kaimynams užuodus 
ir policijai atplėšus duris bu
vo rasti uždusę nuo gaso Wal
ter Rotti ir žmona, 215 E. 
Third St., New Yorke. Mena-1 
ma, kad užkaitę vakarienę i 
jie atsigulė sušilti ir kad vira
las užliejo liepsną ar pati 
liepsna užgeso _ bute išdegus 
deguoniui (oxigenui). Bute 
Jangai buvo aklinai uždaryti.

Bankietas įvyks jau šią sa
vaitę, šeštadienį, vasario 9-tą,, 
6:30 vakaro, Liberty Audito
rijoje, Atlantic Avė. ir UOth 
St., Richmond Hill, N. Y. Bi
lieto kaina $3. Po vakarienės

ilgai tarnaujančius LDS 3 Ap
skrities darbuotojus. Tačiau 
finansinė nauda (o jos -bus, 
jeigu gerai darbuosimės) eis 
visų narių ir kuopų gerovei, 
nes apskrities komitetas savo 
darbu ir iždu visuomet gelbs
ti kuopoms. Tad —

Lai banketas būna sėkmin
gas. Bet jis tokiu bus tiktai 
sir jumis ir manimi. Mano bi
lietas, ačiū laimei, jau mano

Eilinė.

National Council of Chur
ches of Christ in America savo 

posėdyje, įvykusiame Hotel 
Commodore, New Yorke, pa
reiškė, kad jie priešingi 
mūsų jaunimą verstinai 
kyli militariško muštro, 
veda link militarizavinio 
lies, sako jie.

Teko 
lietuvių

pastebėti, kad ir tarp 
jau renkami parašai.

John A. Byrnes iš Jackson 
Heights ir Cornelius Kelleher 
iš Bronx teisme prisipažino 
kaltais bandyme laimėti žais
mes papirkinėjimu- žaidėjų. 
Byrnes buvo Manhattan Kole
gijos tymo viršyla. Pabaudos 
dar nepaskirtos.

PRANEŠIMAI i
SHENANDOAH, PA.

LDS 34-ta kuopa rengia balių į 
šeštadienį, 23 dieną vasario (Feb- į 
ruary) West End Hali. Pradžia 8 v. 1 
vakaro. Prašom vietinių ir apylin
kės lietuvių dalyvauti Šiame baliu
je, turėsim gerų užkandžių ir ska
naus Columbia alaus. — Kviečia 
Valdyba. (25-26) v „

kišenėje.

|Mokytojų Unija kovos-prieš 
persekiojimų mokytojų

visą 
mo- 
Tas 
ša-

Gorseto galybė i Vaikų bėgikų lenktynės

“Svieto Išganytoju” 
namai - pragarai

New Yorko miesto mokyk
lų viršininko Jansono suspen- 

■ davimas astuonių mokytojų 
' unijistų sukėlė visuose moky- 
’ tojuose didį sąjūdį. Visi su- 
i spenduotieji mokytojai moko

se molų.
Samuel Wallach, socialių 

mokslų mokytojas Franklin 
K. Lane High School per 18

Taryba atstovauja 147,000 
protestantiškų, rytinių- senti
kių ir anglikonų bažnyčių, 
mūsų šalyje turinčių 31,000,- 
000 narių.

Visai panašiai pareiškė sa
vo pasipriešinimą militarizavi- 
Tnui jaunimo ir New Yorko 
Rabinų Taryba, kurios na
riais yra 565 rabinai, atsto
vaujantieji tris skirtingas re
ligines sektas New Yorke ir 
artimose apylinkėse. Jų na
riai. taipgi siekia milijoninius 
skaičius.

Dvi moterys buvo pašauk
tos Long Island City teisma- 
butin. Jas kaltino, kad jos iš 
Macy krautuvės pavogė kai
linius ir išsinešė užkibusios už 
gorseto. Moterų gynėjas ad
vokatas sakė, jog tai neįma
noma. Bet kaltintojas 
katas atsinešė 
dėjo, subruko 
sius kailinius, 
mieji pavogti,
šuoli priešais d žiūrę.

Teismas pripažino moteris 
kaltomis.

gorsetą, 
po juo 

kaip tie 
pradėjo

advo- 
užsi- 
pana- 
taria- 
mar-

Tyrinėsią New Yorko 
uosto raketa

Policijos Atletiškos Lygos 
globojamieji 300 berniukų ir 
mergaičių įvykdė tarpusavines 
rungtynes armorėje, Jamaica. 
Laimėjusieji Šiose atstovaus 
apskritį visamiestinėse lenk
tynėse už čampijonatą.

Visų miesto apskričių pa
rinktieji vaikai lenktyniuos 
vasario 9-tą, 107-to pulko ar
morėje, New. Yorke.

RICHMOND IHLL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ateinantį ketvirtadienį, 7 d. vasario 
(Feb.), 8 vai. vakare, Liberty Au
ditorijoj. Visi nariai dalyvaukite. 
Bus nominacijos dėl Centro Valdy
bos. Taipgi turime pranešimą ,kad 
mūsų LDS 13 kuopai reikės pasidar
buoti, surengimui prelekcijų sveika
tos klausimu kovo 9 d. Dr. Palevi- 
čiui. — Valdyba. (25-26)

PHILADELPHIA, pa.
LDS 5 kp. labai svarbus susirin

kimas įvyks vasario (Feb.) 13 d, 
kaip 8 vai. vak. po antrašu, 1150 N. 
4th St. Visi nariai turite ateiti į šį 
susirinkimą, nes bus nominacijos į 
Centro Valdybos viršininkus. Taipgi 
yra rengiamas banketas balandžio 
mėn., tai išgirsite komisijos prane
šimą ir gal kaip nors pagelbėsite 
komisijai. Prot. sekr. P. Walantienė.

(25-27)

I

jį

I

Mrs. Anne gchaps, 31 metų, 
kuri nuo gimdymo susirgusi 
nervų pakrikimu nužudė savo 
kūdikį, bus teisiama grand 
d žiūrės teismo.

Iškilus gaisrui apartmente Į iau per ilgus metus, visi turi 
151 W. 132nd St., New Yor- ^pavyzdingų 
ke, gyventojai, šoko gelbėtis i mokytojų rekordą, 
gaisriniais'laiptais. Bet dau- ! . . ■ .
gelis staiga sužinojo, kad su- : kamantinėti, ar jie 
gedę ir dėl to sukalinėti, su- : 
krypę langai neatsidaro. Mo-1 
terys ėmėsi daužyti 
kuo 1 . .
ko nors po ranka, daužė ran- į 
komis. Trys susiraižė rankas.

Nesunku matyti, kas galė
jo atsitikti, jeigu gaisras ne
būtų buvęs greit suvaldytas. 
O tokių namų mieste daugu
ma. Tačiau, kas čia paiso, kad 
šeimos spirga, bile tiktai mū
sų valdovai gali skelbtis “svie
to išganytojais” ir iš to turėti 
gerą pelną. N-tė.

motų.
Visi tie penki moke Brook

lyn o.

Autorius apie filmą

žmonių ir c gerų Cyril Craze per 19 metų 
mokė* matematikos. Pastaruo-

juos 
esą, ar l/u-

I vę komunistais. Mat, gero už
silaikymo rekortas dabar tapo 

i stiklus, pavojingu rekordu, nes dėl jo 
papuolė, o neturėjusios Fali tapti įtartas komunistu. 

iNei vienas neįtartas nuadoji-
me mokyklos savo idėjoms j metus ir taip pat veiklus Bed- 
skelbti.

įvykęs Mokytojų Unijos Lo- 
Įkalo 555 susirinkimas praėji 
į šio ketvirtadienio vakarą pa
smerkė viršininko elgesį kaipo 
“dar vieną žingsnį link juo
dos baimės ir tylos, kuri kaip 
įspėjo Aukščiausiojo teismo 

.teisėjas Douglas, kaip replė- 
imis gniaužia šalį.” Jie žada 
prieš tai kovoti.

Naujai persekiojamieji mo
kytojai :

Mrs. Mildred Flacks, per 20 
metų mokiusi Junior High 
School 35, Bed ford-Stuyve
sant Susiedijos Tarybos virši
ninkė.

Mrs. Dorothy Bloch, anglų

Unija kritikuoja 
pašalpų valdininkus

United Public Workers, 
rioje priklauso valdinių įstai
gų darbininkai, sako, kad val
dinės biednuomenei pašalpos 
įstaigos neturi pakankamai 
darbininkų ir kad jos blogai 
vedamos. Unijistai sako, kad 
toms savo kaltybėms prideng
ti dabar, kuomet miestas pra
šo daugiau paskyrų pašalpai, 
valstybės pareigūnai pradėjo 
rėkti prieš miestą.

ku-

Viršininkas pasirinko

Reikalauja užtverti 
geležinkelį Brooklyne

S., Queens.
Mrs. 

tojau j a 
per 22 
kalbos

Dorothy Rand moky- 
pradinėse mokyklose 
metus. Dabar dirbo 

instruktorius Prospect
IT' S; malrpc ne v 9.5

ford-Stuyvesant susiedijoje.
Julės Lemansky, socialių 

mokslų -mokytojas Boys High 
School, tarnavęs per 17 ir pu- 
High School, mokiusi per 15 
ir pusę metų.

Hyman Koppelman, ispanų 
Westinghouse V a c a t i. onal 
kalbos instruktore George 
170-je mokykloje, Harleme.

Visi mokytojai yra Veiklūs 
unijistai. Tūli daug darbavosi 
gerovei susiedijos, kurioje 
mokė ar kurioje gyveno. Gra
ze yra aukštųjų laipsnių mok
sle draugijų nariu ir per 10 
metų buvo Mokytojų linijos 
Akademinėms Laisvėms Ko
miteto pirmininku.

Mobilizuojasi apginti 
6,000 šeimų namus

■ Ji

Pamatęs 
New Yorke, 
Will Win,” 
Boyer apie

Stanley 
filmą 

autorius 
filmą

Teatre,

Ričhard 
atsiliepė

“Tai yra neužmirštamas pa
tyrimas, kokį suteikia žinoji
mas, kad filmos vardas atsto
vauja istorinį faktą. Tas fak
tas greičiau susiformuotų, jei
gu tiktai milijonai Amerikos 
žmonių galėtų matyti, išgirs
ti ir jausti tą reikalavimą tai
kos per tuos žmones, kurie 
nekenčia karo.”'

Kadangi daug komercinių 
teatrų tos filmos nepriima, 
tad filmą jau perdibta į 16 
MM dydžio, kokias leidžia ro
dyti paprastose salėse. Filmos 
savininkai sako, kad filmą jau 
gatava ir išnuomojama 
pintiems rodyti.

po-

Numažino kariškiams 
pabaudą

Valstybinė kriminalybėms 
tyrinėti komisija skelbia, kad 
jinai jau pasiruošusi pradėti 
'“visuotiną” tyrinėjimą New 
Yorko uosto. Theodore Kiendl 
paskirtas specialiu prokuroru. 
Posėdžiai būsią vykdomi pri- 
vatiški ir vieši.

New Yorke buvusieji išėję 
streiįcan barberiai daugumoje 
jau sugrįžo dirbti, skelbia jų 
unija. Gale praėjusios savai
tės bebuvo .užstreikuotomis 
tiktai apie 100 barbernių iš 
buvusių užstreikuotų 967.

Planuojama New Yorko 
valstybėje įvesti verstiną au
tomobilistams apdraudą. Sa
ko, kad neapdrausti auto per 
metus pridaro po keliolika 
milijonų dolerių finansinių 
nuostolių.

Anglies gaSui iš skiepo dasi- 
gavus į kambarius pastate 132 
W'. 103rd St., New Yorke, du 
gyventojai buvo pridusinti, 
bet pavyko atgaivinti.

Su pradžia metų pasirjžki- 
me apginti dienrašti

I v
l nuo kryžiuočių užpuldinėjimų.
I G a v i ik a s naujų skaitytojų, 
paaukojimas doleriuko-kito ir 
rengimas pramogų Laisvės 
paramai yra mūsų kovos bū
dai apsigynimui nuo kryžiuo
čių atakų.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 

10 d. vasario, 10:30 ryto, 29 Endi
cott St. Draugai, čia prašau visų 
ateikit užsimokėti savo metinę duo
klę ir bus atlikta. Taipgi Įd, J- 
Skliutas išduos raportą iš Utevės 
metinio suvažiavimo. Yra ir‘vwB«ftT

Laisvę | dalykų aptarti.—J. M. Lukas, sekr.
(25-26)

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

Pajicškau Petaro Grabausko;Pajicškau Petaro Grabausko; iš j
Lietuvos Pumpėnų parap., nuo Fa- j 
nevėžio. Girdėjau, kad gyvena Broo
klyn, N. Y. Aš esu Povilą Brazins- 
ka (moteriškė). Prašau jo paties at
sišaukti, arba jei kas žinote apie ji, 
malonėkite pranešti, būsiu dėkingą. 
Prašau rašyti: Mrs. Uršulė Brazins- 
ky, 2541 Douglas Ave., East St. 
Louis, Ill. (25-26)

I

v

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’iu 4*

AUTO 
REPAIR
e J3JIRF

Baigus mokyklą jšduodame’diplo- 
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdieni. 
Aiškinimai liętUvių ir anglų kal
bose. ’ f : ’ 1 .'''f

‘ Direktorius
L. TICHNIAVICIUS

Metropolitan Auto School
155 Seconi) Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

<!>

<♦>

<♦>

BAR & GRILL<♦>

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. įU<♦>

<♦>

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

MEZGINIAMS
SIŪLAI

Generolas Grittenberger, 
armijos komandierius šioje 
srityje, numažino pabaudas 
septyniems kariškiams, nuteis
tiems 9 iki 15 metų kalėti.

Kariškiai, visi jauni vaiki- 
neliai, 
naujai 
Island 
k u, jo
lavo sugrąžinti senąjį, 
prieita prie

SPORT YARN
2 oz................................ 45c
Mezgimui vilnoniai siūlai

4 oz kamuolys 90e.

Visokių spalvų

Brooklynietis assemblyma- 
nas Schupler įteikė Valstybės 
Seimeliui du bilius, kuriais 
reikalauja, kad Long Island 

stvertų sa
vo geležinkelį' miesto ribose. 
Nurodoma, kad bėgiu apie 
dešimties metų traukiniai ar 
elektra užmušė aštuonis vai
kus.

Valstybinių valdininkų ūž-įRan ROad gerai už
_ • • . .. . . t • 1 IV * • • imojis “suvesti budžetą” da- 

ejo iki to, kad pas reikalau
jantį pašalpos asmenį greta 
tyrinėtojo siunčia ir policistą. 
Taip “taupoma pašalpa.”

Kadangi policijos lankyma
sis į namus tuojau rišasi su 
nuožiūra kokių nors blogumų 
toje šeimoje, daug kas apsi
sprendžia kai ko nevalgyti ir 
nepirkti vaikams to ar kito 
valgio ar drabužio bile tiktai 
tokia “pagalba” nelandytų į 
jo namus. O nuo to ne kartą 
nukenčia ne tiktai sveikata, 
bet ir gyvybė visos šeimos. 
Bet ■' -""

Valdininkai pavyzdingai su
veda budžetą.

Unija pasiūlė:
Padauginti tarnautojų šta

bą, kad vienas asmuo, turėtų 
prižiūrėti ne daugiau 60 as
menų ar šeimų. Sustabdyti te
rorą, bet pradėti planuoti, vi
sai štabo grupei dalyvaujant 
planavime. Samdą ir paaukš
tinimus vykdyti pagal asmens 
tinkamumą pareigoms, ne pa
gal politikierių rekomendaci
jas. Pridėti po $1,000 metams 
algos. Leisti darbininkams pri-

i

“Rytoj” nebuvo geriau
šaltai apsigavo tie automo

bilistai, kurie, atsiminę reika
lą atsinaujinti auto 
leidimus ir gauti 1952 
rius vis sakė r “Nueisiu

vairuoti 
nume
ry to j.”
dviemsAtėjus paskutinėms 

dienoms leidimams gauti atė
jo ir šalčiausias šios žiemos 
oras. Suvykusių leidimus pasi
imti išsirikiavo pjačios ir il
gos gretos ties 80 Centre St., 
New Yorke, kur randasi vals
tybinė motorinės važiuotės 
raštinė. Jie ištisas valandas 
prastovėjo šaltyje, lauke, kol 
daėjo vidun ir priėjo prie lan
gučio.

• klausyti pačių pasirinktose 
organizacijose. Neversti dar
bininkų tapti šnipais. Ir su
grąžinti į visuomenišką pašal
pą pažiūrą tokią, kokia buvo 
Roose velto ir La Guard i jos lai

škais.

Vasario 1-mos vakarą gy
ventojai planuojamo Manhat- 
tanville projekto srityje susi
šaukė masinį mitingą apsvars
tyti būdą apginti savo namus. 
Šešiems tūkstančiams gyvento
jų srityje tarp 97 ir 100 Sts. ir 
Central Park West ir Amster
dam Ave. gręsia netekimas 
buto. Ten esamus namus nori 
nugriauti, o jų vietoje statyti 
brangiomis rendomis namų 
projektą. Į tą projektą dau
guma dabar ten gyvenančių, 
neišgalės įeiti.

Manhattanvilles klausimas 
bus svarstomas Miešto Plana
vimo Komisijos posėdyje, va? 
sario. 16-tą, City Hali. Gyven
tojai planuoja pasiųsti masi
nę delegaciją.

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

Brandžiausias judis po 
“All About Evo.”

PHONE CALL
FROM A *

STRANGER
žvaigždžiuoja

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

buvę nepatenkinti 
atkeltu į Governors 

daboklę nauju viršinin- 
griežtir režimu, rėika- 

Buvę.
apsimėtymo pa

galvėmis- ir kėdėmis. Pasėkos, 
kaip matome, visai ne tokios, 
kaip filmose,

AJAX YARN CO.
Tel. EVergreen 8-8278
686 FLUSHING AVE., 

(vienas blokas nuo Broadway) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174
<!>

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

BANKETAS
Rengia L.D.S. 3-ji Apskritis, 

PAGARBAI SAVO VALDYBOS

Šeštadienį, Vasario 9 Feb., 1952
• A

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.

Prasidės 6:30 vai. vakare

Po vakarienes-bus Šokiai

ANTANO PAVIDžIO ORKESTRĄ
Bilietas $3.00 Asmeniui

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

RENGĖJAI.

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

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 Barberiai

Dr. Ą. Petriką 
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

4 pusl.-LaisvS (Liberty)- Antradieny Vasario-Feb. 5, 19&2
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